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 ﴾ و لئن شكرتم ألزيدنكم ﴿ :قال تعالى
حمدا ال ينقطع عدده و ال يفنى  الحمد و الشكر هلل رب العالمين

إننا نحمدك على النعمة التي أنعم بها علينا من علم و معرفة ربنا  مدده

 و نرضى الحمد لك، و نحب الحمد لك و نصلي و نسلم على

المبعوث رحمة للعالمين و على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى 

 .يوم الدين 

إال توجيه أسمى عبارات فبعد شكرنا  هلل عز و جل خير المتوكل عليه، ال يسعنا في هذا المقام 
 .الشكر و التقدير إلى كل من أمدنا بيد العون و المساعدة إلنجاز هذا العمل المتواضع

  ''سردوك علي'': األستاذ  دون نسيان  "مرزوقي حسام الدين" خاصة األستاذ المشرف 
 .الذي أعاننا +Aj الفريق اإلعالميو 
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 :اإلشكالية  -1-1

تعتبر تكنولوجيا اإلعالم و االتصال من مخرجات التطور العلمي حيث ألغت حواجز الوقت والمساافات       

األخيرة خدمة كونية جديدة يقول من خالل نقل النصوص ، الصوت والصورة عبر وسائط مختلفة ، تعد هاته 

فيها كل فارد كلمتاه فهاي تشاجع الممارساة الحقيقياة للديمقراطياة ، حياث تقادمت تكنولوجياا الحاساوب ببرمجياتاه 

المختلفااة و تطااورت قواعااد البيانااات و مجاااالت نقاال النصااوص شاابكيا ممااا ساااعد علااى ازدهااار الصااحافة عباار 

حافة االلكترونية التي أدمجت كال وساائل اإلعاالم التقليادي فاي االنترنت وبالتالي ظهر نوع هجين عرف بالص

نوع واحد ، انفجرت ثاورة المعلوماات و تطاورت وساائل االتصاال و أصابل مان الممكان علاى اإلعاالم التقليادي 

مواكباااة الجدياااد و االساااتفادة مناااه للتطاااور و التفاااوق فاااي إطاااار تنافساااي فجااااءت الصاااحافة االلكترونياااة لتنشااا   

نتشار جديد مستفيدة من هذه الثورة، و نتيجة ذلك صار المحتوى اإلعالمي أكثر سرعة في اال مشهدا إعالمي

 .و الوصول إلى آفاق عديدة

ورغاام قصاار عماار الصااحافة االلكترونيااة التااي باادأت فااي تسااعينات القاارن الماضااي و مقارنااة بالصااحافة       

قوالااب متمياازة عاان طريااق خاادمات الوسااائط وب و الورقيااة إال أنهااا اسااتطاعت أن تجعاال لنفسااها شخصااية و أساال

المتعددة ، إضافة أن اإلعالم الرقمي مازال في سنواته األولاى إال أناه يشاهد نماوا مضاطردا حياث بادأت أدوات 

، فقد أصبحت األجهزة المحمولاة مان بينهاا للشك تؤثر على اإلعالم التقليدي اإلعالم الجديد بما ال يدع مجاال

، كماا أن مواقاع األخباار أصابحت تعتماد بشاكل لالستهالك اإلعالمي عبار اإلنترناتة الهاتف النقال وسيلة قوي

غير مباشر على ما يقدمه المواطن من معلومات و أخبار ، سواء كانت مكتوبة في شكل تعليقات أو صوتية 

    ، كمااا شااهد قطاااع اإلعااالم التشاااركي ا يعاارف بظاااهرة المااواطن الصااحفيمرئيااة فااي شااكل فيااديوهات و هااذا ماا

خدام أو المعروف باسم اإلعالم االجتماعي تطورات بداية من اليوتيوب إلى الفايسبوك و تويتر ، أصبل االست

ماان الصااحافة التقليديااة إلااى الصااحافة الجدياادة ظهاارت أشااكال عدياادة للمعالجااة يتناسااب مااع تطااور التطبيقااات و 

ر مصاوررة جاذباة للقاارح تحاول فيهاا أرقاماا اإلخبارية ، نخص بالذكر االنفوغرافيا التي تعتمد في ساردها لخخباا

 .مجاااااااااااااااردة إلاااااااااااااااى رساااااااااااااااوم بيانياااااااااااااااة وعالماااااااااااااااات بصااااااااااااااارية بغااااااااااااااار  تساااااااااااااااهيل الفهااااااااااااااام و االساااااااااااااااتيعاب 
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وكشكل آخر وبعيدا عن الرسومات الجامدة ظهرت صحافة الفيديو التي ارتبط ظهورها بأشخاص معنويين     

لحروب والمعارك بين الجيوش النظامية وحاروب ، الموجودين في أماكن ملتهبة الصراع وا"المراسلين الحربيين"

الشااوارع حياااث لاام يجااادوا إال كاااميرا الجياااب لتنقاال عااانهم الواقااع و أشاااخاص طبيعيااون وجااادوا أنفسااهم فاااي قلاااب 

المحتااوى   الحاادث يأخااذون  مقاااطع الفيااديو فااي مكااان الحاارب ال يوجااد ماان يعلاام مااا ياادور ويصااف مااا فااي ذلااك

ابتكاار صااحافة جدياادة تعاارف بصااحافة الجيااب التااي حقيبااة الظهاار و يااث تخلااى الصااحفي عاان الثمااين سااواهم، ح

       تعتماااد أساساااا علاااى كااااميرا الهااااتف الاااذكي و بهاااذا يواكاااب تطاااورات األحاااداث و المساااتجدات وجماااع األخباااار 

المحتااوى المصااور بالساارعة القصااوى كمااا يرمكاان الجمهااور ماان التفاعاال مااع المااادة اإلعالميااة بشااكل آنااي كمااا و 

 .ث فور وقوعهيقربه من الحد

إن ظهاااور االنترنااات لاااه دور كبيااار فاااي تطاااوير الوساااائل اإلعالمياااة مااان حياااث الشاااكل الفناااي والمضااامون      

اإلعالمي و زيادة انتشارها ووصولها إلى كل مكان في العاالم فضاال عان تمياز الماواد المقدماة بواساطة الوياب  

باساتخدام  ت إخبارياة تعاالج الماادة اإلخبارياةبتعادد الميلتيمياديا فقاد ظهارت تطبيقاات إعالمياة و منصاا  0. 2

، و من هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى معرفة كيفية استخدام صحافة الفيديو من خالل التطبيقات الفيديو

 .اإلعالمية لمؤسسة الجزيرة

في هذا الصدد نطرح إشكالنا لهذا الموضوع حول صحافة الفيديو و ما تعالجاه مان ماواد إعالمياة انطالقاا     

 : من المنصات الرقمية و بالتالي 

 كيف يتم توظيف تطبيقات الفيديو في البيئة اإلعالمية الرقمية؟

 

 

 :التساؤالت الفرعية
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 كيف يوظف الفيديو من خالل مواقع التواصل االجتماعي؟ -

 ما هي التطبيقات اإلعالمية الحديثة للفيديو في البيئة اإلعالمية الرقمية ؟  -

 كيف يتم استخدام تطبيقات الفيديو من خالل الواقع االفتراضي و الواقع المعزز في اإلعالم الرقمي ؟ -

 كيف توظف شبكة الجزيرة الفيديو عبر المنصات الرقمية؟ -

 :أهداف الدراسة  -1-2

تحقيااق مجموعااة ماان األهااداف ويترأسااها تحقيااق الهاادف الرئيسااي ماان الدراسااة هااو تسااعى الدراسااة نحااو  -

 .كيفية استخدام شبكة الجزيرة لصحافة الفيديو في طرح القصص اإلخبارية

 .عر  المفاهيم  المتداخلة مع صحافة الفيديو  -

 .التعرف على أدوات و تطبيقات الفيديو و استخداماتها في المعالجة اإلعالمية  -

 .على األفاق المستقبلية الستخدامات الفيديو في البيئة الرقمية اإلعالمية التطلع  -

 : أهمية الدراسة-1-3

تأثير أهمية الدراسة لكونها تسلط الضوء على وسيلة في غاية األهمية الفيديو واستخداماته في اإلعالم   

 .الرقمي

 .التقنيات المتوصل إليها هذه الدراسة توضل المفهوم العام الستخدام تطبيقات الفيديو وأخر -

قياس مدى قابلية الكادر اإلعالمي داخل وسائل اإلعالم لالستفادة مان اساتخدام تطبيقاات الفياديو فاي  -

 .عمليات تطوير العمل اإلعالمي

تفيد الدراسة القاائمين علاى اإلعاالم بصافة عاماة و اإلعاالم الرقماي بصافة خاصاة علاى مادى إمكانياة  -

 .في مواكبة التطور التقني في البيئة اإلعالمية الرقمية استخدام  تطبيقات الفيديو
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كمااا تتضاال أهميااة الدراسااة ماان خااالل توضاايل األهميااة العلميااة فااي محاولااة تعريااف وتوضاايل المعاااني  -

والمفااااهيم المتعلقاااة بتطبيقاااات الفياااديو أو بماااا يعااارف بصاااحافة الفياااديو ، والغاااوص فاااي أهااام التقنياااات 

 .ديوالحديثة المستخدمة في تطور الفي

إضافة إلى أن األهمية العملية لهذه الدراسة تكمن في توضيل أهم النتائج العملية المتوصال إليهاا مان  -

 .خالل البحث لضبط أهم تطبيقات الفيديو الحديثة ومدى تأثيرها على العمل الصحفي 

 : أسباب اختيار الموضوع -1-4

 :أسباب ذاتية -أ

 .تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و االندماج الرقمي اهتمامنا بالتطور الحاصل في مجال  -

 .المساهمة في إضافة شيء للمعرفة و إثراء مكتبتنا بمرجع جديد -

 .الميل إلى التكنولوجيا التفاعلية و االهتمام بمميزاتها و سرعتها في نقل المعلومة  -

الة اإلعالمياااة و ترجماااة إيمانااا مناااا باااأن الفياااديو مااان أبلااا  الوساااائل الرقميااة الحديثاااة فاااي  إيصاااال الرسااا -

 .القصص الخبرية 

 :أسباب موضوعية  -ب

تقياايم صااحافة الفيااديو كوساايلة إعالميااة جدياادة، فهااذا التقياايم يمكاان أن يساااعد فااي وضااع رؤيااة علميااة  -

 .كأساس لتطوير القصة اإلخبارية أو المضمون المقدم من خالل صحافة الفيديو 

 .الجديد  بروز صحافة الفيديو كشكل مستحدث في اإلعالم -

 .نقص الدراسات األكاديمية المتعلقة بصحافة الفيديو في العالم العربي و ندرتها في الجزائر  -

 .األهمية التي يتسم بها هذا النوع الجديد من خالل خلق صحافة مشاركة و تفاعلية جذابة  -
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 .التعرف على تداعيات صحافة الفيديو في البيئة الرقمية اإلعالمية العربية  -

 : الدراسات السابقة-1-5 

 : دراسة عبد الواجد أمين_ أ

حاااول الكشااف عاان اسااتخدامات الشااباب الجااامعي لمحتااوى الفيااديو علااى الشاابكة للوقااوف علااى الجوانااب      

 :التحذير من سلبيات هذا المضمون و كانت النتائج كالتاليو  االيجابية

   ة فااي إماادادهم باألخبااار الهامااة المصااورة دوافااع اسااتخدام الشااباب الجااامعي لموقااع اليوتيااوب فااي الرغباا -

اللقطات اإلخبارية ثم التسلية و الترفيه و الرغبة في مشاهدة أجزاء من برامج تلفزيونية لام يشااهدونها و 

 .من قبل و الرغبة   و الفضول للتعر  لنمط إعالمي جديد 

ن الشااباب الجااامعي ثاام المااواد المااواد الفيلميااة المااأخوذة ماان القنااوات التلفزيونيااة هااي األكثاار تفضاايال ماا -

المسرحيات و األغاني متمثلة في األفالم و المسلسالت و السياسية الهامة و النادرة ثم المقاطع الفنية ال

  1.ثم الملفات الشخصية

 :2212دراسة مها عبد المجيد صالح _ ب

حاولت الدراسة من خالل شقين الوقوف على واقع استخدام الفيديو مان خاالل التعرياف بمواقاع ملفاات         

الفيديو نشأتها و خصائصها و معرفة واقع استخدام هذه المواقع على شبكة االنترنات علاى المساتويين المحلاي 

و تأثيراتهاا و الادالالت المرتبطاة أخارى ركازت علاى مساتقبل هاتاه الظااهرة   جهاة و العالمي من جهة ، و مان

 :باستخدام ملفات الفيديو و توصلت إلى ابرز الخصائص من بينها 

                                                 
االنترنت ، مؤتمر اإلعالم الجديد استخدامات الشباب الجامعي لموقع اليوتيوب على شبكة : رضا عبد الواجد أمين  - 1

 .2009تكنولوجيا جديدة لعالم جديد،  جامعة البحرين ،أفريل ،
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 . االنفتاح و التشاركية في االستخدام_ 

  . الطبيعة الجمعية و التحاور_ 

تعرضت الباحثة لمصادر المحتوى الخاص بهذه المواقع و حصارتها باين المحتاوى الاذي ينتجاه الجمهاور                  

والمقتطفات المختارة من المواد التلفزيونية و توصلت إلى أن مساتخدمي مواقاع الفياديو التشااركي يساتطيعوا أن 

لفزيونيااة خصوصااا لااو كاناات مدعمااه بتزكيااة مسااتخدمين ينتقااوا ويحااددوا المقاااطع التااي يرياادونها ماان الباارامج الت

آخرين إضافة إلى أن المؤسسات اإلعالمية المختلفة استفادت من تطبيقات هذه المواقع مدعمه باذلك وجودهاا 

 1.دون أي نفقات إضافية و اكتساب جمهور و محتوى جديدين

 :دراسة بوعديلة كريمة ، صرصار أسماء، موادنه حليمة_ ج

ذه الدراسة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الطلبة في إنشاء المحتويات االتصالية علاى اليوتياوب هدفت ه     

إضااافة إلااى التعاارف علااى العالقااة بااين صااحافة المااواطن و اإلعااالم التقلياادي و تسااليط الضااوء علااى الصااناع 

 .الجدد لإلعالم والعوامل التي ساعدت على انتشار ظاهرة صحافة المواطن 

 :هذه الدراسة إلى عدة نقاط أهمها وقد خلصت

هو جديد من محتويات و مضامين  ارتفاع نسبة استخدام اليوتيوب لدى الطلبة وذلك من خالل نشر كل ما_ 

 2.تتميز بالنوعية و الجودة و الحداثة و برز هذا من خالل التفاعل و المشاركة التعليق و اإلعجاب

 

                                                 
مواقع، الفيديو التشاركي ،واقعها و مستقبلها و تأثيرها ، ورقة عمل مقدمة للملتقى العربي األول : صالح عبد المجيد مها  - 1

 .2010الرقمي ، القاهرة ، في العصر اإلعالمللصحافة االلكترونية ،مستقبل وسائل 
2
مدى مساهمة الطلبة الجامعيين في صناعة صحافة المواطن موقع اليوتيوب نموذجا ، مذكرة لنيل :بوعديلة كريمة وآخرون - 

 . 2015شهادة الماستر، الجزائر،
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 :Christian Christenseدراسة _  د

هدفت الدراسة إلى تحليل استخدام يوتيوب من قبل الجيش األمريكي لنشر الرساائل المتعلقاة بوجاودهم         

و تركاز الدراساة  MNFIRAQفي العراق من خالل عناصار الجايش فاي حسااباتهم الشخصاية مان خاالل قنااة 

لمحتاوى الفياديو و _ المصادر االنترنت المفتاوح _ في عصر اإلعالم الجديد ( البروباجندا)في طبيعة الدعاية 

 :سهولة اإلنتاج و التوزيع و النشر و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

الفصل بين تعر  لملف الفيديو ذاته و التعر  للقناة الخاصة بصاحب الحساب على موقع يوتيوب بكال _ 

د لعاادد ماان المسااتخدمين لمضاامون احاامحتوياتهااا فااالرقم المتاااح لعاار  القناااة ال يعنااي بالضاارورة تعاار  هااذا ا

وذهبت الدراسة إلى أن اغلب ملفات الفيديو الموجودة على موقع اليوتيوب تام ، ملفات الفيديو على هذه القناة 

 1.إنتاجها بواسطة مستخدمين عاديين أو جماعات

  :robert ghee 2009دراسة _ ه

وضحت هذه الدراسة أهمية وسائل اإلعالم الكبرى بنشرها المادة اإلعالمية من خالل القنوات        

 .المخصصة لها في اليوتيوب

الذي يتمتع بخاصية سهولة التعامل مع المادة الموجودة من خالل البحث بالكلمات الدالاة حياث يظهار موقاع  

وموقع ويكيبياديا ( الصور  الخاص بحفظ)قع فليكر اليوتيوب رائدا في عر  المعلومات وحفظها ، مسويا لمو 

، مااع تنااوع مصااادر ملفااات الفيااديو و ملفااات التصااوير ، ممااا يمكراان اليويتيااوب أساااس لعماال مكتبااة للمضاامون 

  2.الرقمي

                                                 
1
 Christian Christensen,uploading dissonance :youtube and the us occupation of Iraq, sage publication , 

media, war &AMP , conflict 2008. 
2

-  Robert Gehi ;youtube as archive , who will curate This digital wunderkammer  ?,sage  publications, 
international journal  of cultural studies ,vol 12, no 1, 2009 . 
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 :NeIl Thur man and Ben Lupten2008دراسة _ و

اعتمد صاحب الدراسة على المقابالت مع كبار المحررين ومدراء المواقع اإلخبارية البريطانية على         

شبكة االنترنت لوصف وتحليل التجارب الحالية مع الوسائط المتعددة و محتوى الفيديو اإلخباري ،حيث 

فزيون ، إضافة إلى أن أظهرت النتائج تراجعا من جانب الجمهور لقراءة الصحف ومشاهدة األخبار على التل

لتكنولوجيات الجديدة باعتبارها جزء من مستقبل األخبار لذا ركز الباحث على المواقع التي ل واتنبأالمحررين 

  1.فيديو إخباري ات لجمهورها من خالل تقديم محتوىدخلت في المنافسة لتكون قادرة على تقديم خدم

أهاام العناصاار التااي تخاادم موضااوعنا ، علمااا أنهااا اعتماادنا علااى هااذه الدراسااات فااي إلقاااء الضااوء علااى  -

متنوعة بين دراسات أجنبية و عربية ، إال أنها ركزت بشكل كبير على ما ينقله الفياديو مان مضاامين 

إعالميااااة ، وابتعاااادت جلهااااا علااااى دراسااااة أهاااام التقنيااااات و التطبيقااااات الحديثااااة للفيااااديو التااااي ساااااعدت 

 .و هذا ما سنقدمه في دراستنا اإلعالميين في خلق أسلوب جديد من الصحافة

 :نوع الدراسة و منهجها-6- 

 :نوع الدراسة_ أ

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف تقرير خصائص ظااهرة معيناه أو موقاف ماا ،        

   تغلاب عليااه صاافة التحديااد ، وعلاى ذلااك تقااوم الدراسااة الوصافية بوصااف ماااهو كااائن عان طريااق جمااع البيانااات 

           المعلومااااااات حااااااول الظاااااااهرة و جاااااادولتها و تبويبهااااااا ، ثاااااام تفسااااااير تلااااااك البيانااااااات و اسااااااتخالص التعميمااااااات و 

 :و اعتمدنا على الدراسة الوصفية ألنها تتميز بالخصائص التالية ، واالستنتاجات 

                                                 
1
 -Neil Thur man and Ben  Lapton : Convergence call, Multemidia, storyteling at. British News websites, 

Convergence :the international journal of  Reasearch  into new media technologies, vol 14,NO 
4 ,2008 . 
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نها ماله صالة بدراساته إنها تبحث العالقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها فيتخير الباحث م_ 

 .لتحليل العالقة بينها

 . للتوصل إلى القاعدة العامة( االستقرائية، االستنتاجية )إنها كثيرا ما يتم فيها استخدام الطريقة المنطقية _ 

وصف النماذج المختلفة واإلجراءات بصاورة دقيقاة كاملاة بقادر المساتطاع بحياث تكاون مفيادة للبااحثين فيماا _ 

 1.بعد 

 :منهج دراسة الحالة _ ب

تتجااه هااذه الدراسااة إلااى حالااة واحاادة، أو عاادد محاادود ماان الحاااالت بهاادف دراسااتها دراسااة معمقااة، مثاال       

دراسة السمات الشخصية و تاريخ الحالة و تطورها كماا تركاز أيضاا علاى دائارة الحيااة الكلياة لوحادة اجتماعياة 

 .معينة أو جانب معين فيها

ذي يعتبر من ابرز مؤيدي تصميم دراسة الحالة فاي إطاار العلاوم االجتماعياة ، دراساة ال" روبرت ين" و يعرف

 :الحالة بأنها عبارة عن بحث امبريقي يتمكن الباحث من خالله من اآلتي 

 . دراسة ظواهر معاصرة في إطارها أو بيئتها الطبيعية_ 

البيئاة التاي توجاد فيهاا الظااهرة محال الدراساة رسم الحدود الفاصلة باين الظااهرة الماراد دراساتها مان ناحياة و _ 

مااان ناحياااة أخااارى إمكانياااة االساااتعانة بمصاااادر متعاااددة للتااادليل علاااى مصاااداقية أو عااادم مصاااداقية الفرضااايات 

 .المثارة

                                                 
 .96، ص2011مناهج البحث اإلعالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، :محمود حسن إسماعيل -  1
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تتفق اغلب تعاريف منهج دراسة الحالة على انه المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقاة بأياة _ 

فااردا أو أساارة أو جماعااه أو مؤسسااة أو نطاقااا اجتماعيااا أو مجتمعااا محليااا أو مجتمعااا عامااا  وحاادة سااواء كاناات

 .ويقوم على أساس التعمق في دراسة جميع المراحل التي مرت بها 

و تتضمن دراسة الحالة جمع كمياة كبيارة مان البياناات عان الحالاة أو الحااالت موضاوع الدراساة و التاي       

و هذه البيانات هي عبارات لفظياة أو صاور أو أشاياء مادياة و مان الممكان كاذلك جماع  تختار لتمثيل الظاهرة

باساااتخدام عااادة طااارق لجماااع  بعااا  البياناااات الكمياااة  و تجماااع البياناااات عاااادة علاااى مااادى فتااارة زمنياااة طويلاااة

 .البيانات

 :مجتمع وعينة الدراسة-1-7

خدم تطبيقااات الفيااديو فااي عاار  موادهااا مجتمااع البحااث فااي دراسااتنا هااي المؤسسااات اإلعالميااة التااي تساات    

 .اإلعالمية المصورة والمنقولة بشكل فيديوهات

 :عينة الدراسة_ أ

تعاارف العينااة بأنهااا عمليااة اختيااار عاادد ماان األفااراد ممثلااين للمجموعااة التااي تاام اختيااارهم منهااا والهاادف ماان     

 1.اختيار العينة هو الحصول على معلومات حول مجتمع ما

 :صديةالعينة الق_ ب

تعاارف العينااة القصاادية تحاات أسااماء متعااددة مثاال العينااة الفرضااية أو العينااة العمديااة أو العينااة النمطيااة       

وهاااي أساااماء تشاااير كلهاااا إلاااى العيناااة التاااي يقاااوم الباحاااث باختياااار مفرداتهاااا بطريقاااة تحكيمياااة ال مجاااال فيهاااا 

رها لمل يبحاث عناه مان معلوماات وبياناات للصدفة،بل يقوم هو شخصيا بانتقاء المفردات الممثلة أكثر من غي

                                                 
 .49، ص2009البحث العلمي، عالم الكتاب الحديث، األردن، : الخطيب محمود أحمد -  1
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وهذا إلدراكه المسبق ومعرفته الجيادة لمجتماع البحاث ولعناصاره الهاماة التاي تمثلاه تمثايال صاحيحا وبالتاالي ال 

 1.يجد صعوبة في سحب مفرداتها بطريقة مباشرة

التاااي تعتبااار مااان أهااام  وبالتاااالي عيناااة دراساااتنا هاااي شااابكة الجزيااارة المتواجااادة فاااي البيئاااة اإلعالمياااة الرقمياااة   

المنصات اإلخبارية في العالم العربي ، والتي تهتم بآخر التطورات و المستجدات في عالم التكنولوجيا ، وآخر 

ماااا توصااالت إلياااه مااان اساااتخدامات لتطبيقاااات الفياااديو وبالتاااالي عااار  القصاااص الخبرياااة  و البااارامج بطريقاااة 

 .مستحدثة

 :أدوات جمع البيانات -1-8

عند جمع البيانات في بحوث دراسة الحالة جميع الوسائل المتاحة و التي تناسب هاذا الغار   يستخدم       

فقد يبدؤون دراسة الحالة بطريقة معينه لجمع البيانات ثم يتحولون تدريجيا إلى طريقة أخرى أو يضيف طريقة 

ياناات عان نفاس الظااهرة أخرى إلى الطريقة أو الطرق التي يستخدمونها و قد يستخدمون طرقا متعاددة لجماع ب

 :لتعزيز صحة نتائجهم ، وقد استخدمنا في دراستنا هذه مايلي 

 :أداة المالحظة  -أ

تعتباار المالحظااة ماان األدوات األساسااية و المهمااة لجمااع البيانااات ، وهااي أداة أساسااية فااي معظاام البحااوث     

حتى إذا لم يقصد الباحث استخدامها فهي تدخل في دراسة أي ظاهرة تقريبا وعلى ذلاك فالمالحظاة هاي األداة 

ات الفعلاااي فمعرفاااة الحقاااائق عااان الفعالاااة لجمياااع البياناااات فاااي البحاااوث التاااي تااادرس سااالوك األفاااراد و المجتمعااا

التجمعااات و الاانظم ال يتيساار إال بتوظيااف الحااواس فااي التقاااط هااذه الحقااائق و جمعهااا ، و تركيااز العقاال فااي 

 .إدراكها و فهمها و تفسيرها 

                                                 
،ص 2003مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، : بن مرسلي أحمد  - 1

 .283_280ص 
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وقااااااد اسااااااتخدمنا فااااااي دراسااااااتنا هااااااذه أداة التحلياااااال السااااااينمائي باعتبااااااار عينااااااة الدراسااااااة وهااااااي عبااااااارة عاااااان    

 .األداة من الناحية المنهجية  وسنوضل هذه فيديوهات

 :تحليل الوثائق و الوسائط_ د

ذلك من خالل تحليل وسائط االتصال المكتوبة و المرئية حيث تتماشى هاذه األداة ماع األسالوب الكيفاي باان و 

معنى النص وشكله و حامله يختلف بااختالف القاارح و الفتارة الزمنياة و المضامون الاذي يظهاره فاي الانص و 

 1.هكذا 

 :التحليل األرغونومي-ب

قد اعتمدنا على التحليل األرغونمومي لشبكة الجزيرة بناءا على مجموعة من المعايير المستخدمة فاي النقاد    

 .الفني للتصاميم الرقمية

 :أداة التحليل السينمائي للفيديو-ج

إذا نظرنا إلى فيديو باعتباره نصاا إباداعيا مؤلفاا فانناا نقاف علاى جملاة مان األماور المهماة فاي التحليال،       

 :ويستعين تحليل الفيديو من علم الدالالت البنيوية المفاهيم األساسية التالية

عاان وحاادة  نااص الفيااديو هااو كاال مركااب ماان مجموعااة رمااوز ودالالت للغااة السااينمائية، ويتميااز بكونااه يعباار_ 

 .الخطاب في الفيديو

 .المنظومة النصية للفيديو الخاصة بكل نص تدل على نموذج لبنية هذا البنيان الفيلمي_ 

 .الشيفرة في الفيديو هي منظومة العالقات والفروق وهي أعم من المنظومة التقنية_ 

 

 
                                                 

 296، ص ص 2005شر للجامعات ،مصر،التربوية ،دار النمناهج البحث في العلوم النفسية و : رجاء أبو عالم محمود - 1
-302 . 
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 :الدالالت السمعية البصرية والحركية للفيديو_ 

 الدالالت السمعية البصرية والتحليل السمعي للفيديو  : 

ثمة قراءات ترتبط ببيانات يقدمها الصوت من خالل أنماط الحوار وما يحمله من بنى شعرية دالة تقترب      

 .من جماليات البناء اللغوي،عبر حاالت رمزية ودالالت مباشرة وغير مباشرة

 الداللة البصرية والتحليل البصري  : 

باعتبااااار الصااااورة العنصاااار األكثاااار غاااازارة إلنتاااااج المعنااااى وضااااع اللغااااة الشااااعرية والمساااااهمة فيهااااا علااااى       

أساساايات الفيااديو هااو لغااة صااورة أساسااا وكااذلك هااو شاشااة تلفاااز وشاشااة كمبيااوتر وعاار  الشاارائل المصااورة 

مق الفراغاي وعماق بطريقة متحركة من هناا وجادنا مسااحات مختلفاة ومتداخلاة تبادأ بساطل الشاشاة وتتساع باالع

 1.الميدان

   : الداللة المركبة للصورة_ 

ألن فن الصورة الساينمائية هاو فان الحركاة فانحن أماام تولياد للمعناى المقتارن بتولياد الحركاة وتتابعهاا وغيار أن 

هااذا التتااابع يهيااأ ذهاان المشاااهد لالسااتيالء مااا وراء الحركااة وبحثااا عاان صاالة بمااا هااو معااروف أمامااه باسااتقبال 

 .ة في شكلها المتحرك وتفكيك شفراتها والتفاعل معهاالرسال

إن الفيااديو هااو محصاالة مرئيااة سااريعة الاازوال فتتااابع الصااور يزياال معهااا المعنااى المباشاار وتنطلااق ماان هااذا _  

المعناى إلااى معنااى مضاامر يجااري خزنااه فااي الااذاكرة ولااذا البااد ماان خلااق قااوى التخياال بالمشاااركة والمقصااود هااو 

بين الصورة وداللتها ونسقها الرمازي والجماالي وباين المتلقاي المساتعد لرسام اإلشاارات  بناء عالم خيالي مشترك

يجاد ترابطات ذهنية معنوية فيماا بينهاا، وبصافة عاماة ياتم تحليال الصاورة وحركتهاا  واستقبال الرسائل ضمنيا وا 

 :وفقا للخطة التالية

 .تحليل شريط الصورة_ 

                                                 
1
 - Michel Maris ,Jawmont : L’analyse des films,nathan,1989,P232 . 
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 .تحليل إطار الصورة وزاوية الكاميرا_ 

 .تحليل المونتاج والمجال_ 

 .تحليل المكان السردي_ 

 .تحليل اإلضاءة واكتشاف شكلية الصورة_ 

 .تحليل األشكال في الصورة_ 

 1.تحليل حركات الكاميرا_ 

 : تحديد مفاهيم أساسية -1-9

 : Mobile Apps:تطبيقات الهواتف الذكية  -1   

باالعتمااد علاى أحاد المزاياا التاي تقادمها هاذه الهواتاف، بحياث تقادم هي برامج تعمل على الهواتف الذكية      

 2.خدمة معينة لمستخدميها و تعتمد بالغالب على االتصال باإلنترنت الذي توفره هذه الهواتف

     Social Networks : :شبكات التواصل االجتماعي  -2   

تتايل  20ظهرت مع جيل الثاني الويب   مصطلل يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت      

 .التواصل  بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي و تدعم التفاعل بين المجموعات

  تبادل الرسائل اإلعالنية و مشاركة ملفات الصوت و الصورة و الرسائل الفورية و القوائم البريدية:مثل 

 الملفات الشخصية لآلخرين و معرفة أخبارهم التحادث و إدارة المحتوى و االطالع على  و و التواصل 

 1.و المعلومات المتاحة للعر 
                                                 

 . 52، ص 2002دار الفرات ، دمشق ، الفيلم الشكل و الثقافة ،: كولكر - 1
 :متاح على  10:20على الساعة  21/ 03/ 2016:تطبيقات الهواتف الذكية في التعليم ، تاريخ الزيارة : العتيبي  - 2
   http://molearn.blogspot.com 

http://molearn.blogspot.com/
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 :مواقع التواصل االجتماعي   -3     

عبااارة  عاان صاافحات ويااب تعتمااد علااى الخاادمات و تساامل للمسااتخدمين ذوي االهتمامااات المشااتركة ماان      

 تكوين شبكات خاصة تربطهم معا ، يتشاركون خاللها المعلومات و الصور و مقاطع الفيديو 

 2.و التعليق عليها

 Digital:إلعالم الرقميو اNew Media  :اإلعالم الجديد:تعريف اإلعالم الجديد و اإلعالم الرقمي -4    

Media  : 

مصااطلل يضاام كافااة تقنيااات االتصااال و المعلومااات الرقميااة التااي جعلاات ماان الممكاان إنتاااج و نشاار و       

( الوسااائط)اسااتهالك و تبااادل المعلومااات التااي نرياادها فااي الوقاات الااذي نريااده ماان خااالل األجهاازة االلكترونيااة 

كااانوا ، كمااا تشاامل وسااائل   اعاال مااع المسااتخدمين اآلخاارين أينماااالمتصاالة و غياار المتصاالة باالنترناات، و التف

البرياد ’غرف الدردشة ’اإلعالم الجديد على المواقع على الشبكة العنكبوتية ، النقل المتدفق الصوت و الفيديو 

الواقع االفتراضي و مجموع البياناات الرقمياة ماع الهااتف و  DVDوCDااللكتروني مجتمعات االنترنت أقراص

 3.ميرات الرقمية و الهواتف الجوالة الكا

  :اإلعالم الرقمي -

                                                                                                                                                             
مقترح لتوظيف الشبكات االجتماعية لدى طالبات المرحلة الجامعية بالمملكة السعودية قائم : الشايع حصة ،بطيشة مروة - 1

 .656-617،ص 2013، 2كلية التربية بجامعة األزهر ، المجلد على واقع استخدامهن لها، مجلة 
2
أثر تطبيقات الهاتف النقال في مواقع التواصل االجتماعي على تعلم و تعليم القران الكريم لطالبات جامعة : أالء الجريسي - 

 .2015،  3، ص  1،عدد 11طيبة و اتجاههن نحوها، المجلة األردنية في العلوم التربوية ، مجلد 
 15-13اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع الفرص و التحديات ، المؤتمر العالمي الثاني لالعالم االسالمي ، : سعود صالح - 3

 .4ديسمبر ، جدرة ، ص 
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لوصف بع  تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمياة مثال التلفزياون الرقماي الرادياو الرقماي      

 .و غيرهما أو لإلشارة إلى أي نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر 

    : تعريف إجرائي -

ءاتنااا  حااول اإلعااالم  الرقمااي نجااد   لوصااف بعاا  تطبيقاتااه التااي تقااوم علااى حسااب التماساانا و قرا     

التكنولوجيااا الرقميااة مثاال التلفزيااون الرقمااي ، الراديااو الرقمااي و غيرهمااا أو اإلشااارة إلااى أي نظااام أو وساايلة 

 .إعالمية تدمج مع الكمبيوتر 

  :اإلعالم التفاعلي  -5      

سااااتجابة باااين المساااتخدمين لشاااابكة االنترنااات و التلفزياااون و الراديااااو طالماااا تاااوفرت حالااااة مااان العطااااء و اال   

 .التفاعليين و غيرهم من النظم اإلعالمية التفاعلية

 1.حالة االندماج التي تحدث داخله بين النص الصورة و الفيديو:ط المتعددةإعالم الوسائ -

 :صحافة الفيديو -6

الماادة ج و مونتاا تعد صحافة الفيديو هي أحد أنواع صحافة الباث حياث يقاوم الصاحفي باعاداد و تصاوير    

 .لتي تسهل عليه نقل و نشر الفيديومن خالل استخدام تطبيقات الفيديو و مختلف المنصات ا2 الخاصة به 

 : الواقع االفتراضي-7

                                                 
1
: على الساعة  10/03/2016اإلعالم الجديد ، المفهوم الوسائل و الخصائص و الوظائف ، تاريخ الزيارة : حسونة نسرين - 

  nisreen hassouna . amin.orghttp://blog/:على  متاح 18:11
 :متاح على  13:04:على الساعة  29/02/2016تاريخ الزيارة : الجديد اإلعالمصحافة الفيديو وتأثرها بظهور   - 2

yh_wtathrha_bzhwr_alahttps://www.researchgate.net/publication/289490216_drast_shaft_alfydyw_alrqm

media_effect-lam_aljdyd_Digital_video_journalism_study_within_new_mass 

http://blog/
https://www.researchgate.net/publication/289490216_drast_shaft_alfydyw_alrqmyh_wtathrha_bzhwr_alalam_aljdyd_Digital_video_journalism_study_within_new_mass-media_effect
https://www.researchgate.net/publication/289490216_drast_shaft_alfydyw_alrqmyh_wtathrha_bzhwr_alalam_aljdyd_Digital_video_journalism_study_within_new_mass-media_effect
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ي العاالم للبيئات التاي يمكان محاكاتهاا مادياا  فاي بعا  األمااكن فا الحاسوب محاكاة علىمصطلل ينطبق     

 1.الحقيقي، وذلك في العوالم الخيالية

 :تعريف إجرائي -   

من خالل التماسنا ألهم ما هو موجود في عالم التقنيات اتضل لنا أن الواقع االفتراضي ماهو إال         

محاكاة للواقع الحقيقي حيث يتفاعل فيه المستخدم مع النظام باستخدام أدوات خاصة ، كالقفازات والنظارات 

حركة بصورة آنية بنفس األسلوب الذي بحيث يكون لدى المستخدم القدرة على التفاعل والتحكم في اتجاه ال

يتفاعل معه مع العالم الحقيقي، فال يرى أو يشعر بأي شيء سواء هذا العالم  المصنوع  حيث تقرب 

 .المستخدم لقلب الحدث 

قدمنا هاته المفاهيم بشكل مبسط و مختصر ، بحيث سنفصل و نتعمق في جال المفااهيم بشاكل شاامل  -    

ة بدراساااتنا و كاااذلك سيتضااال البااااقي منهاااا فاااي الجاناااب التطبيقاااي مااان إيجادهاااا فاااي فاااي بااااقي الفصاااول النظريااا

ممارسات إعالمية خصوصا أنها لم تضبط بشكل مفصل أكاديميا كمفهاوم صاحافة الفياديو التاي سيتضال مان 

 .نتائج لتوضيل الرؤية لدى الباحث خالل الممارسات التي سننقلها ونفسرها ونحللها وصوال لل

 

 

 

 

 

 

                                                 
 :متاح على  17:38: على الساعة  29/02/2016تاريخ الزيارة : الواقع االفتراضي - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8

%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 :مقدمة

على جهة معينة، أصابحت الياوم متاحاة ومفتوحاة حكرا  الوسيلة اإلعالمية التي كانت في الماضي القريب    

المصدر بامكاان أي عنصار التفاعال والوصاول إليهاا، حتاى أن القطااع اإلعالماي شاهد تغيارات متعاددة بسابب 

ل عقاااود قليلاااة وتكنولوجياااا اإلعاااالم واالتصاااال التاااي حااادثت خاااالتزاياااد وتيااارة االختراعاااات فاااي مجاااال التقنياااات 

لم كقريااة صااغيرة، خصوصااا أن الوسااائل اإلعالميااة تعتباار القنااوات األساسااية تنقاال اممااا جعلاات العاا  ماضااية،

 .األخبار والمعلومات واألفكار، متوفرة في كل مكان، تقوم ببث رسائل تحمل في مضامنيها قيما مختلفة

، مشاااركة ااألخبااار، ثاام يقااوم القااراء والمشاااهدون باسااتهالكه يغطااونقمااي كااان الصااحفيون ل العصاار الر فقباا   

مهااا علااى كتابااة رسااائل إلااى المحاارر أو تقااديم نصاايحة لغرفااة األخبااار، اليااوم الجمهااور كاناات تقتصاار فااي معظ

ة وعلى الارغم مان أن الصاحافة هاي طرياق ذو اتجااهين لكان يبقاى اشاتراك المجتماع هاو جازء رئيساي مان مهما

غرفة األخبار، فالصحفيين هم ليسوا الخبراء في كل موضوع فهناك دائما شخص أقارب إلاى الحادث، وبالتاالي 

ظهااور مااا يعاارف بصااحافة المااواطن التااي ألغاات فكاارة المراساالون هاام النخبااة المتحاادثون لجمهااور ساالبي، فماادى 

نترناات، ولاايس هااذا فحسااب فعاااليتهم تقاااس بماادى قاادرتهم علااى االنخااراط مااع المجتمااع الموجااود علااى شاابكة اإل

فالصحفي النااجل الياوم ملازم بتقاديم محتاوى إعالماي الفات ومتمياز تحات الئحاة المهاام األساساية المنجازة مان 

مرتفعاة خاصاة ماع  طرفه، خصوصا الصحفيين الناشطين في البيئة اإلعالمية الرقمية، الاذين يتعااملون باوتيرة

ياديوهات وأشارطة صاوتية وصاور تفار  نفساها فاي ظال مرحلاة مان ف ملفات الملتيمياديا أو الوساائط المتعاددة 

وساااائل التواصااال االجتماعياااة لتعزياااز  المحتاااوى الرقماااي الساااريع مااان خاااالل اساااتخدام أهااام منصاااات إعالمياااة و

وتااارويج المحتاااوى اإلخبااااري، خصوصاااا أنهاااا اقتصااارت علاااى اإلعالمياااين الجهاااد والوقااات، والتكلفاااة باساااتغالل 

نتاااج التقااارير االحترافيااةالهااتف المحمااول كااأداة  نتاااجتنتجوالتااي كاناات   ،للتوثيااق وا   تقاادر هااا وحاادات تصااوير وا 

بالماليين، واليوم بأتي نوع جديدا من الصحافة ليفر  نفسه علاى السااحة اإلعالمياة هاذا الطفال الجدياد الاذي 

صاوت والصاورة، غير من مالمل جميع وسائل اإلعالم العالمية عاماة، والعربياة خاصاة مان خاالل اساتغالل ال

اعتمادا على أهم تطبيقات الفيديو المتاحة على برامج تشغيلية مختلفة، اعتبارا أن الصورة أبل  مان ألاف كلماة 
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عينااة " وصاحفي الفيااديو ماان خاالل مختلااف التطبيقااات الخاصاة بالفيااديو يتقصااى ويحارر الحقااائق مسااتعينا ب 

الكاااميرا، الااذي يقااوم بجميااع األدوار كفريااق الرجاال ، وبالتااالي تحااول صااحفي القلاام إلااى صااحفي (كاااميرا" )ثالثااة

 .الواحد

وماان هااذا المنطلااق تحاااول هااذه الدراسااة التعاارف علااى كيفيااة توظيااف تطبيقااات الفيااديو فااي البيئااة اإلعالميااة    

الرقميااة، علااى الشاابكة اإلعالميااة الجزياارة، باعتبارهااا السااباقة والرائاادة فااي الولااوج إلااى عااالم التقنيااات واسااتغاللها 

 .الشكل الصحيل في عالم الصحافةب

كمااا تهااادف هاااذه الدراسااة لمعرفاااة واقاااع اساااتخدام صااحافة الفياااديو كممارساااة جدياادة واساااتخدام أهااام المنصاااات   

ا لرؤياة مساتقبلية فوتطبيقات الفيديو في نقل المادة اإلعالمية بشكل وأسلوب جديدين في العالم العربي، استشرا

جديااد ماان الممارسااة اإلعالميااة بناااءا علااى المعطيااات المتااوفرة فااي الواقااع  لهاتااه التطبيقااات الحديثااة وخلااق نااوع

الحااالي، وللتعمااق فااي الموضااوع أحطناااه ماان الجانااب المنهجااي، النظااري إلااى التطبيقااي، وكاناات الخطااة موزعااة 

 :كاآلتي

فاااي اإلطاااار المنهجاااي مااان خاااال تحدياااد المفااااهيم والمتغيااارات ماااع توضااايل المااانهج المتباااع واألدوات المساااتخدمة 

فياه أهام المفااهيم المتعلقاة  الفصال األول أحطناا: دراستنا لشبكة الجزيرة نت، أما اإلطار النظاري فضام فصالين

 .اإلعالم الرقمي: والمتداخلة مع دراستنا حيث عنون المبحث األول

، صاحافة اإلعاالم الجدياد: اإلعالم التفاعلي، وجاء المبحث الثالث بعناوان: حث الثاني فكان بعنوانما المبأ   

 .مواقع التواصل االجتماعي: المواطن، صحافة الهاتف المحمول، وأخيرا المبحث الرابع جاء بعنوان

الفيديو في البيئة اإلعالمياة الرقمياة، أماا المبحاث الثااني : المبحث األول: أما الفصل الثاني ركزنا فيه على   

بحث الثالث فكان الواقع اإلفتراضاي والواقاع المعازز، استخدام الفيديو في المواقع اإلعالمية، والم: فكان بعنوان

 .تطبيقات الفيديو عبر الهواتف الذكية: ثم المبحث الرابع

أماااا الجاناااب التطبيقاااي للماااذكرة فقاااد كانااات دراساااة تحليلياااة لشااابكة الجزيااارة نااات، قمناااا لمحاااة وجيااازة عااان أهااام    

كبداياة لتقيايم  ا طريقاة التحليال األرغوناوميخدمنلفيديو المتاحة عليها، ثام اساتأقسامها وفروعها وأهم تطبيقات ا
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عيناات والتاي أخضاعناها لمجموعاة مان المعاايير  8تحليل الفيديوهات سايميائيا بحياث اخترناا الموقع، ثم قمنا ب

 . من ناحية التحليل
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 :اإلشكالية  -1-1

ألغت حواجز الوقت والمساافات تعتبر تكنولوجيا اإلعالم و االتصال من مخرجات التطور العلمي حيث       

من خالل نقل النصوص ، الصوت والصورة عبر وسائط مختلفة ، تعد هاته األخيرة خدمة كونية جديدة يقول 

فيها كل فارد كلمتاه فهاي تشاجع الممارساة الحقيقياة للديمقراطياة ، حياث تقادمت تكنولوجياا الحاساوب ببرمجياتاه 

ت نقاال النصااوص شاابكيا ممااا ساااعد علااى ازدهااار الصااحافة عباار المختلفااة و تطااورت قواعااد البيانااات و مجاااال

االنترنت وبالتالي ظهر نوع هجين عرف بالصحافة االلكترونية التي أدمجت كال وساائل اإلعاالم التقليادي فاي 

نوع واحد ، انفجرت ثاورة المعلوماات و تطاورت وساائل االتصاال و أصابل مان الممكان علاى اإلعاالم التقليادي 

االساااتفادة مناااه للتطاااور و التفاااوق فاااي إطاااار تنافساااي فجااااءت الصاااحافة االلكترونياااة لتنشااا   مواكباااة الجدياااد و 

نتشار مشهدا إعالمي جديد مستفيدة من هذه الثورة، و نتيجة ذلك صار المحتوى اإلعالمي أكثر سرعة في اال

 .و الوصول إلى آفاق عديدة

ات القاارن الماضااي و مقارنااة بالصااحافة ورغاام قصاار عماار الصااحافة االلكترونيااة التااي باادأت فااي تسااعين      

قوالااب متمياازة عاان طريااق خاادمات الوسااائط وب و الورقيااة إال أنهااا اسااتطاعت أن تجعاال لنفسااها شخصااية و أساال

المتعددة ، إضافة أن اإلعالم الرقمي مازال في سنواته األولاى إال أناه يشاهد نماوا مضاطردا حياث بادأت أدوات 

، فقد أصبحت األجهزة المحمولاة مان بينهاا شك تؤثر على اإلعالم التقليديلل اإلعالم الجديد بما ال يدع مجاال

، كماا أن مواقاع األخباار أصابحت تعتماد بشاكل لالستهالك اإلعالمي عبار اإلنترناتالهاتف النقال وسيلة قوية 

غير مباشر على ما يقدمه المواطن من معلومات و أخبار ، سواء كانت مكتوبة في شكل تعليقات أو صوتية 

    ، كمااا شااهد قطاااع اإلعااالم التشاااركي ا يعاارف بظاااهرة المااواطن الصااحفيرئيااة فااي شااكل فيااديوهات و هااذا ماام

خدام أو المعروف باسم اإلعالم االجتماعي تطورات بداية من اليوتيوب إلى الفايسبوك و تويتر ، أصبل االست

ظهاارت أشااكال عدياادة للمعالجااة  ماان الصااحافة التقليديااة إلااى الصااحافة الجدياادةيتناسااب مااع تطااور التطبيقااات و 

اإلخبارية ، نخص بالذكر االنفوغرافيا التي تعتمد في ساردها لخخباار مصاوررة جاذباة للقاارح تحاول فيهاا أرقاماا 

 .مجاااااااااااااااردة إلاااااااااااااااى رساااااااااااااااوم بيانياااااااااااااااة وعالماااااااااااااااات بصااااااااااااااارية بغااااااااااااااار  تساااااااااااااااهيل الفهااااااااااااااام و االساااااااااااااااتيعاب 
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وكشكل آخر وبعيدا عن الرسومات الجامدة ظهرت صحافة الفيديو التي ارتبط ظهورها بأشخاص معنويين     

، الموجودين في أماكن ملتهبة الصراع والحروب والمعارك بين الجيوش النظامية وحاروب "المراسلين الحربيين"

ون وجااادوا أنفسااهم فاااي قلاااب الشااوارع حياااث لاام يجااادوا إال كاااميرا الجياااب لتنقاال عااانهم الواقااع و أشاااخاص طبيعياا

المحتااوى   الحاادث يأخااذون  مقاااطع الفيااديو فااي مكااان الحاارب ال يوجااد ماان يعلاام مااا ياادور ويصااف مااا فااي ذلااك

ابتكاار صااحافة جدياادة تعاارف بصااحافة الجيااب التااي يااث تخلااى الصااحفي عاان حقيبااة الظهاار و الثمااين سااواهم، ح

       األحاااداث و المساااتجدات وجماااع األخباااار تعتماااد أساساااا علاااى كااااميرا الهااااتف الاااذكي و بهاااذا يواكاااب تطاااورات 

المحتااوى المصااور بالساارعة القصااوى كمااا يرمكاان الجمهااور ماان التفاعاال مااع المااادة اإلعالميااة بشااكل آنااي كمااا و 

 .يقربه من الحدث فور وقوعه

إن ظهاااور االنترنااات لاااه دور كبيااار فاااي تطاااوير الوساااائل اإلعالمياااة مااان حياااث الشاااكل الفناااي والمضااامون      

و زيادة انتشارها ووصولها إلى كل مكان في العاالم فضاال عان تمياز الماواد المقدماة بواساطة الوياب   اإلعالمي

باساتخدام  بتعادد الميلتيمياديا فقاد ظهارت تطبيقاات إعالمياة و منصاات إخبارياة تعاالج الماادة اإلخبارياة  0. 2

حافة الفيديو من خالل التطبيقات ، و من هذا المنطلق تسعى هذه الدراسة إلى معرفة كيفية استخدام صالفيديو

 .اإلعالمية لمؤسسة الجزيرة

في هذا الصدد نطرح إشكالنا لهذا الموضوع حول صحافة الفيديو و ما تعالجاه مان ماواد إعالمياة انطالقاا     

 : من المنصات الرقمية و بالتالي 

 كيف يتم توظيف تطبيقات الفيديو في البيئة اإلعالمية الرقمية؟

 :الفرعيةالتساؤالت 

 كيف يوظف الفيديو من خالل مواقع التواصل االجتماعي؟ -

 ما هي التطبيقات اإلعالمية الحديثة للفيديو في البيئة اإلعالمية الرقمية ؟  -
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 كيف يتم استخدام تطبيقات الفيديو من خالل الواقع االفتراضي و الواقع المعزز في اإلعالم الرقمي ؟ -

 بر المنصات الرقمية؟كيف توظف شبكة الجزيرة الفيديو ع -

 :أهداف الدراسة  -1-2

تسااعى الدراسااة نحااو تحقيااق مجموعااة ماان األهااداف ويترأسااها تحقيااق الهاادف الرئيسااي ماان الدراسااة هااو  -

 .كيفية استخدام شبكة الجزيرة لصحافة الفيديو في طرح القصص اإلخبارية

 .عر  المفاهيم  المتداخلة مع صحافة الفيديو  -

 .تطبيقات الفيديو و استخداماتها في المعالجة اإلعالمية التعرف على أدوات و  -

 .التطلع على األفاق المستقبلية الستخدامات الفيديو في البيئة الرقمية اإلعالمية  -

 : أهمية الدراسة-1-3

تأثير أهمية الدراسة لكونها تسلط الضوء على وسيلة في غاية األهمية الفيديو واستخداماته في اإلعالم   

 .الرقمي

 .هذه الدراسة توضل المفهوم العام الستخدام تطبيقات الفيديو وأخر التقنيات المتوصل إليها -

قياس مدى قابلية الكادر اإلعالمي داخل وسائل اإلعالم لالستفادة مان اساتخدام تطبيقاات الفياديو فاي  -

 .عمليات تطوير العمل اإلعالمي

اإلعاالم الرقماي بصافة خاصاة علاى مادى إمكانياة تفيد الدراسة القاائمين علاى اإلعاالم بصافة عاماة و  -

 .استخدام  تطبيقات الفيديو في مواكبة التطور التقني في البيئة اإلعالمية الرقمية

كمااا تتضاال أهميااة الدراسااة ماان خااالل توضاايل األهميااة العلميااة فااي محاولااة تعريااف وتوضاايل المعاااني  -

ة الفياااديو ، والغاااوص فاااي أهااام التقنياااات والمفااااهيم المتعلقاااة بتطبيقاااات الفياااديو أو بماااا يعااارف بصاااحاف

 .الحديثة المستخدمة في تطور الفيديو
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إضافة إلى أن األهمية العملية لهذه الدراسة تكمن في توضيل أهم النتائج العملية المتوصال إليهاا مان  -

 .خالل البحث لضبط أهم تطبيقات الفيديو الحديثة ومدى تأثيرها على العمل الصحفي 

 : الموضوع أسباب اختيار -1-4

 :أسباب ذاتية -أ

 .اهتمامنا بالتطور الحاصل في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال و االندماج الرقمي  -

 .المساهمة في إضافة شيء للمعرفة و إثراء مكتبتنا بمرجع جديد -

 .الميل إلى التكنولوجيا التفاعلية و االهتمام بمميزاتها و سرعتها في نقل المعلومة  -

باااأن الفياااديو مااان أبلااا  الوساااائل الرقميااة الحديثاااة فاااي  إيصاااال الرساااالة اإلعالمياااة و ترجماااة  إيمانااا مناااا -

 .القصص الخبرية 

 :أسباب موضوعية  -ب

تقياايم صااحافة الفيااديو كوساايلة إعالميااة جدياادة، فهااذا التقياايم يمكاان أن يساااعد فااي وضااع رؤيااة علميااة  -

 .ل صحافة الفيديو كأساس لتطوير القصة اإلخبارية أو المضمون المقدم من خال

 .بروز صحافة الفيديو كشكل مستحدث في اإلعالم الجديد  -

 .نقص الدراسات األكاديمية المتعلقة بصحافة الفيديو في العالم العربي و ندرتها في الجزائر  -

 .األهمية التي يتسم بها هذا النوع الجديد من خالل خلق صحافة مشاركة و تفاعلية جذابة  -

 .صحافة الفيديو في البيئة الرقمية اإلعالمية العربية  التعرف على تداعيات -
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 : الدراسات السابقة-1-5 

 : دراسة عبد الواجد أمين_ أ

حاااول الكشااف عاان اسااتخدامات الشااباب الجااامعي لمحتااوى الفيااديو علااى الشاابكة للوقااوف علااى الجوانااب      

 :كالتاليالتحذير من سلبيات هذا المضمون و كانت النتائج و  االيجابية

   دوافااع اسااتخدام الشااباب الجااامعي لموقااع اليوتيااوب فااي الرغبااة فااي إماادادهم باألخبااار الهامااة المصااورة  -

اللقطات اإلخبارية ثم التسلية و الترفيه و الرغبة في مشاهدة أجزاء من برامج تلفزيونية لام يشااهدونها و 

 .من قبل و الرغبة   و الفضول للتعر  لنمط إعالمي جديد 

المااواد الفيلميااة المااأخوذة ماان القنااوات التلفزيونيااة هااي األكثاار تفضاايال ماان الشااباب الجااامعي ثاام المااواد  -

المسرحيات و األغاني متمثلة في األفالم و المسلسالت و السياسية الهامة و النادرة ثم المقاطع الفنية ال

  1.ثم الملفات الشخصية

 :2212دراسة مها عبد المجيد صالح _ ب

حاولت الدراسة من خالل شقين الوقوف على واقع استخدام الفيديو مان خاالل التعرياف بمواقاع ملفاات         

الفيديو نشأتها و خصائصها و معرفة واقع استخدام هذه المواقع على شبكة االنترنات علاى المساتويين المحلاي 

و تأثيراتهاا و الادالالت المرتبطاة أخارى ركازت علاى مساتقبل هاتاه الظااهرة   جهاة و العالمي من جهة ، و مان

 :باستخدام ملفات الفيديو و توصلت إلى ابرز الخصائص من بينها 

 . االنفتاح و التشاركية في االستخدام_ 

                                                 
استخدامات الشباب الجامعي لموقع اليوتيوب على شبكة االنترنت ، مؤتمر اإلعالم الجديد : رضا عبد الواجد أمين  - 1

 .2009جديد،  جامعة البحرين ،أفريل ،تكنولوجيا جديدة لعالم 
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  . الطبيعة الجمعية و التحاور_ 

         تعرضت الباحثة لمصادر المحتوى الخاص بهذه المواقع و حصارتها باين المحتاوى الاذي ينتجاه الجمهاور         

والمقتطفات المختارة من المواد التلفزيونية و توصلت إلى أن مساتخدمي مواقاع الفياديو التشااركي يساتطيعوا أن 

ينتقااوا ويحااددوا المقاااطع التااي يرياادونها ماان الباارامج التلفزيونيااة خصوصااا لااو كاناات مدعمااه بتزكيااة مسااتخدمين 

ادت من تطبيقات هذه المواقع مدعمه باذلك وجودهاا آخرين إضافة إلى أن المؤسسات اإلعالمية المختلفة استف

 1.دون أي نفقات إضافية و اكتساب جمهور و محتوى جديدين

 :دراسة بوعديلة كريمة ، صرصار أسماء، موادنه حليمة_ ج

هدفت هذه الدراسة إلى الدور الكبير الذي يقوم به الطلبة في إنشاء المحتويات االتصالية علاى اليوتياوب      

إلااى التعاارف علااى العالقااة بااين صااحافة المااواطن و اإلعااالم التقلياادي و تسااليط الضااوء علااى الصااناع إضااافة 

 .الجدد لإلعالم والعوامل التي ساعدت على انتشار ظاهرة صحافة المواطن 

 :وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نقاط أهمها

هو جديد من محتويات و مضامين  ماارتفاع نسبة استخدام اليوتيوب لدى الطلبة وذلك من خالل نشر كل _ 

 2.تتميز بالنوعية و الجودة و الحداثة و برز هذا من خالل التفاعل و المشاركة التعليق و اإلعجاب

 

 

                                                 
مواقع، الفيديو التشاركي ،واقعها و مستقبلها و تأثيرها ، ورقة عمل مقدمة للملتقى العربي األول : صالح عبد المجيد مها  - 1

 .2010في العصر الرقمي ، القاهرة ، اإلعالمللصحافة االلكترونية ،مستقبل وسائل 
2
مساهمة الطلبة الجامعيين في صناعة صحافة المواطن موقع اليوتيوب نموذجا ، مذكرة لنيل مدى :بوعديلة كريمة وآخرون - 

 . 2015شهادة الماستر، الجزائر،
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 :Christian Christenseدراسة _  د

هدفت الدراسة إلى تحليل استخدام يوتيوب من قبل الجيش األمريكي لنشر الرساائل المتعلقاة بوجاودهم         

و تركاز الدراساة  MNFIRAQالعراق من خالل عناصار الجايش فاي حسااباتهم الشخصاية مان خاالل قنااة  في

لمحتاوى الفياديو و _ االنترنت المفتاوح المصادر _ في عصر اإلعالم الجديد ( البروباجندا)في طبيعة الدعاية 

 :سهولة اإلنتاج و التوزيع و النشر و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

حساب على موقع يوتيوب بكال الفصل بين تعر  لملف الفيديو ذاته و التعر  للقناة الخاصة بصاحب ال_ 

د محتوياتهااا فااالرقم المتاااح لعاار  القناااة ال يعنااي بالضاارورة تعاار  هااذا العاادد ماان المسااتخدمين لمضاامون احاا

وذهبت الدراسة إلى أن اغلب ملفات الفيديو الموجودة على موقع اليوتيوب تام ، ملفات الفيديو على هذه القناة 

 1.عاتإنتاجها بواسطة مستخدمين عاديين أو جما

  :robert ghee 2009دراسة _ ه

وضحت هذه الدراسة أهمية وسائل اإلعالم الكبرى بنشرها المادة اإلعالمية من خالل القنوات        

 .المخصصة لها في اليوتيوب

الذي يتمتع بخاصية سهولة التعامل مع المادة الموجودة من خالل البحث بالكلمات الدالاة حياث يظهار موقاع  

وموقع ويكيبياديا ( الصور  الخاص بحفظ)ائدا في عر  المعلومات وحفظها ، مسويا لموقع فليكر اليوتيوب ر 

، مااع تنااوع مصااادر ملفااات الفيااديو و ملفااات التصااوير ، ممااا يمكراان اليويتيااوب أساااس لعماال مكتبااة للمضاامون 

  2.الرقمي

                                                 
1
 Christian Christensen,uploading dissonance :youtube and the us occupation of Iraq, sage publication , 

media, war &AMP , conflict 2008. 
2

-  Robert Gehi ;youtube as archive , who will curate This digital wunderkammer  ?,sage  publications, 
international journal  of cultural studies ,vol 12, no 1, 2009 . 
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 :NeIl Thur man and Ben Lupten2008دراسة _ و

اعتمد صاحب الدراسة على المقابالت مع كبار المحررين ومدراء المواقع اإلخبارية البريطانية على         

شبكة االنترنت لوصف وتحليل التجارب الحالية مع الوسائط المتعددة و محتوى الفيديو اإلخباري ،حيث 

فزيون ، إضافة إلى أن أظهرت النتائج تراجعا من جانب الجمهور لقراءة الصحف ومشاهدة األخبار على التل

لتكنولوجيات الجديدة باعتبارها جزء من مستقبل األخبار لذا ركز الباحث على المواقع التي ل واتنبأالمحررين 

  1.فيديو إخباري ات لجمهورها من خالل تقديم محتوىدخلت في المنافسة لتكون قادرة على تقديم خدم

أهاام العناصاار التااي تخاادم موضااوعنا ، علمااا أنهااا اعتماادنا علااى هااذه الدراسااات فااي إلقاااء الضااوء علااى  -

متنوعة بين دراسات أجنبية و عربية ، إال أنها ركزت بشكل كبير على ما ينقله الفياديو مان مضاامين 

إعالميااااة ، وابتعاااادت جلهااااا علااااى دراسااااة أهاااام التقنيااااات و التطبيقااااات الحديثااااة للفيااااديو التااااي ساااااعدت 

 .و هذا ما سنقدمه في دراستنا اإلعالميين في خلق أسلوب جديد من الصحافة

 :نوع الدراسة و منهجها-6- 

 :نوع الدراسة_ أ

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف تقرير خصائص ظااهرة معيناه أو موقاف ماا ،        

   تغلاب عليااه صاافة التحديااد ، وعلاى ذلااك تقااوم الدراسااة الوصافية بوصااف ماااهو كااائن عان طريااق جمااع البيانااات 

           المعلومااااااات حااااااول الظاااااااهرة و جاااااادولتها و تبويبهااااااا ، ثاااااام تفسااااااير تلااااااك البيانااااااات و اسااااااتخالص التعميمااااااات و 

 :و اعتمدنا على الدراسة الوصفية ألنها تتميز بالخصائص التالية ، واالستنتاجات 

                                                 
1
 -Neil Thur man and Ben  Lapton : Convergence call, Multemidia, storyteling at. British News websites, 

Convergence :the international journal of  Reasearch  into new media technologies, vol 14,NO 
4 ,2008 . 
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نها ماله صالة بدراساته إنها تبحث العالقة بين أشياء مختلفة في طبيعتها لم تسبق دراستها فيتخير الباحث م_ 

 .لتحليل العالقة بينها

 . للتوصل إلى القاعدة العامة( االستقرائية، االستنتاجية )إنها كثيرا ما يتم فيها استخدام الطريقة المنطقية _ 

وصف النماذج المختلفة واإلجراءات بصاورة دقيقاة كاملاة بقادر المساتطاع بحياث تكاون مفيادة للبااحثين فيماا _ 

 1.بعد 

 :نهج دراسة الحالة م_ ب

تتجااه هااذه الدراسااة إلااى حالااة واحاادة، أو عاادد محاادود ماان الحاااالت بهاادف دراسااتها دراسااة معمقااة، مثاال       

دراسة السمات الشخصية و تاريخ الحالة و تطورها كماا تركاز أيضاا علاى دائارة الحيااة الكلياة لوحادة اجتماعياة 

 .معينة أو جانب معين فيها

ي يعتبر من ابرز مؤيدي تصميم دراسة الحالة فاي إطاار العلاوم االجتماعياة ، دراساة الذ" روبرت ين" و يعرف

 :الحالة بأنها عبارة عن بحث امبريقي يتمكن الباحث من خالله من اآلتي 

 . دراسة ظواهر معاصرة في إطارها أو بيئتها الطبيعية_ 

البيئاة التاي توجاد فيهاا الظااهرة محال الدراساة رسم الحدود الفاصلة باين الظااهرة الماراد دراساتها مان ناحياة و _ 

مااان ناحياااة أخااارى إمكانياااة االساااتعانة بمصاااادر متعاااددة للتااادليل علاااى مصاااداقية أو عااادم مصاااداقية الفرضااايات 

 .المثارة

                                                 
 .96، ص2011مناهج البحث اإلعالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، :محمود حسن إسماعيل -  1
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تتفق اغلب تعاريف منهج دراسة الحالة على انه المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقاة بأياة _ 

فااردا أو أساارة أو جماعااه أو مؤسسااة أو نطاقااا اجتماعيااا أو مجتمعااا محليااا أو مجتمعااا عامااا  وحاادة سااواء كاناات

 .ويقوم على أساس التعمق في دراسة جميع المراحل التي مرت بها 

و تتضمن دراسة الحالة جمع كمياة كبيارة مان البياناات عان الحالاة أو الحااالت موضاوع الدراساة و التاي       

و هذه البيانات هي عبارات لفظياة أو صاور أو أشاياء مادياة و مان الممكان كاذلك جماع  تختار لتمثيل الظاهرة

باساااتخدام عااادة طااارق لجماااع  بعااا  البياناااات الكمياااة  و تجماااع البياناااات عاااادة علاااى مااادى فتااارة زمنياااة طويلاااة

 .البيانات

 :مجتمع وعينة الدراسة-1-7

خدم تطبيقااات الفيااديو فااي عاار  موادهااا مجتمااع البحااث فااي دراسااتنا هااي المؤسسااات اإلعالميااة التااي تساات    

 .اإلعالمية المصورة والمنقولة بشكل فيديوهات

 :عينة الدراسة_ أ

تعاارف العينااة بأنهااا عمليااة اختيااار عاادد ماان األفااراد ممثلااين للمجموعااة التااي تاام اختيااارهم منهااا والهاادف ماان     

 1.اختيار العينة هو الحصول على معلومات حول مجتمع ما

 :صديةالعينة الق_ ب

تعاارف العينااة القصاادية تحاات أسااماء متعااددة مثاال العينااة الفرضااية أو العينااة العمديااة أو العينااة النمطيااة       

وهاااي أساااماء تشاااير كلهاااا إلاااى العيناااة التاااي يقاااوم الباحاااث باختياااار مفرداتهاااا بطريقاااة تحكيمياااة ال مجاااال فيهاااا 

رها لمل يبحاث عناه مان معلوماات وبياناات للصدفة،بل يقوم هو شخصيا بانتقاء المفردات الممثلة أكثر من غي

                                                 
 .49، ص2009األردن، البحث العلمي، عالم الكتاب الحديث، : الخطيب محمود أحمد -  1
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وهذا إلدراكه المسبق ومعرفته الجيادة لمجتماع البحاث ولعناصاره الهاماة التاي تمثلاه تمثايال صاحيحا وبالتاالي ال 

 1.يجد صعوبة في سحب مفرداتها بطريقة مباشرة

التاااي تعتبااار مااان أهااام  وبالتاااالي عيناااة دراساااتنا هاااي شااابكة الجزيااارة المتواجااادة فاااي البيئاااة اإلعالمياااة الرقمياااة   

المنصات اإلخبارية في العالم العربي ، والتي تهتم بآخر التطورات و المستجدات في عالم التكنولوجيا ، وآخر 

ماااا توصااالت إلياااه مااان اساااتخدامات لتطبيقاااات الفياااديو وبالتاااالي عااار  القصاااص الخبرياااة  و البااارامج بطريقاااة 

 .مستحدثة

 :أدوات جمع البيانات -1-8

عند جمع البيانات في بحوث دراسة الحالة جميع الوسائل المتاحة و التي تناسب هاذا الغار   يستخدم       

فقد يبدؤون دراسة الحالة بطريقة معينه لجمع البيانات ثم يتحولون تدريجيا إلى طريقة أخرى أو يضيف طريقة 

ياناات عان نفاس الظااهرة أخرى إلى الطريقة أو الطرق التي يستخدمونها و قد يستخدمون طرقا متعاددة لجماع ب

 :لتعزيز صحة نتائجهم ، وقد استخدمنا في دراستنا هذه مايلي 

 :أداة المالحظة  -أ

تعتباار المالحظااة ماان األدوات األساسااية و المهمااة لجمااع البيانااات ، وهااي أداة أساسااية فااي معظاام البحااوث     

حتى إذا لم يقصد الباحث استخدامها فهي تدخل في دراسة أي ظاهرة تقريبا وعلى ذلاك فالمالحظاة هاي األداة 

ات الفعلاااي فمعرفاااة الحقاااائق عااان الفعالاااة لجمياااع البياناااات فاااي البحاااوث التاااي تااادرس سااالوك األفاااراد و المجتمعااا

التجمعااات و الاانظم ال يتيساار إال بتوظيااف الحااواس فااي التقاااط هااذه الحقااائق و جمعهااا ، و تركيااز العقاال فااي 

 .إدراكها و فهمها و تفسيرها 

                                                 
،ص 2003مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، : بن مرسلي أحمد  - 1

 .283_280ص 
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وقااااااد اسااااااتخدمنا فااااااي دراسااااااتنا هااااااذه أداة التحلياااااال السااااااينمائي باعتبااااااار عينااااااة الدراسااااااة وهااااااي عبااااااارة عاااااان    

 .األداة من الناحية المنهجية  وسنوضل هذه فيديوهات

 :تحليل الوثائق و الوسائط_ د

ذلك من خالل تحليل وسائط االتصال المكتوبة و المرئية حيث تتماشى هاذه األداة ماع األسالوب الكيفاي باان و 

معنى النص وشكله و حامله يختلف بااختالف القاارح و الفتارة الزمنياة و المضامون الاذي يظهاره فاي الانص و 

 1.هكذا 

 :التحليل األرغونومي-ب

قد اعتمدنا على التحليل األرغونمومي لشبكة الجزيرة بناءا على مجموعة من المعايير المستخدمة فاي النقاد    

 .الفني للتصاميم الرقمية

 :أداة التحليل السينمائي للفيديو-ج

ماور المهماة فاي التحليال، إذا نظرنا إلى فيديو باعتباره نصاا إباداعيا مؤلفاا فانناا نقاف علاى جملاة مان األ      

 :ويستعين تحليل الفيديو من علم الدالالت البنيوية المفاهيم األساسية التالية

نااص الفيااديو هااو كاال مركااب ماان مجموعااة رمااوز ودالالت للغااة السااينمائية، ويتميااز بكونااه يعباار عاان وحاادة _ 

 .الخطاب في الفيديو

 .موذج لبنية هذا البنيان الفيلميالمنظومة النصية للفيديو الخاصة بكل نص تدل على ن_ 

 .الشيفرة في الفيديو هي منظومة العالقات والفروق وهي أعم من المنظومة التقنية_ 

 

 
                                                 

 296، ص ص 2005شر للجامعات ،مصر،مناهج البحث في العلوم النفسية و التربوية ،دار الن: رجاء أبو عالم محمود - 1
-302 . 
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 :الدالالت السمعية البصرية والحركية للفيديو_ 

 الدالالت السمعية البصرية والتحليل السمعي للفيديو  : 

ثمة قراءات ترتبط ببيانات يقدمها الصوت من خالل أنماط الحوار وما يحمله من بنى شعرية دالة تقترب      

 .من جماليات البناء اللغوي،عبر حاالت رمزية ودالالت مباشرة وغير مباشرة

 الداللة البصرية والتحليل البصري  : 

وضااااع اللغااااة الشااااعرية والمساااااهمة فيهااااا علااااى  باعتبااااار الصااااورة العنصاااار األكثاااار غاااازارة إلنتاااااج المعنااااى      

أساساايات الفيااديو هااو لغااة صااورة أساسااا وكااذلك هااو شاشااة تلفاااز وشاشااة كمبيااوتر وعاار  الشاارائل المصااورة 

بطريقة متحركة من هناا وجادنا مسااحات مختلفاة ومتداخلاة تبادأ بساطل الشاشاة وتتساع باالعمق الفراغاي وعماق 

 1.الميدان

   : الداللة المركبة للصورة_ 

ألن فن الصورة الساينمائية هاو فان الحركاة فانحن أماام تولياد للمعناى المقتارن بتولياد الحركاة وتتابعهاا وغيار أن 

هااذا التتااابع يهيااأ ذهاان المشاااهد لالسااتيالء مااا وراء الحركااة وبحثااا عاان صاالة بمااا هااو معااروف أمامااه باسااتقبال 

 .الرسالة في شكلها المتحرك وتفكيك شفراتها والتفاعل معها

إن الفيااديو هااو محصاالة مرئيااة سااريعة الاازوال فتتااابع الصااور يزياال معهااا المعنااى المباشاار وتنطلااق ماان هااذا _  

المعناى إلااى معنااى مضاامر يجااري خزنااه فااي الااذاكرة ولااذا البااد ماان خلااق قااوى التخياال بالمشاااركة والمقصااود هااو 

تلقاي المساتعد لرسام اإلشاارات بناء عالم خيالي مشترك بين الصورة وداللتها ونسقها الرمازي والجماالي وباين الم

يجاد ترابطات ذهنية معنوية فيماا بينهاا، وبصافة عاماة ياتم تحليال الصاورة وحركتهاا  واستقبال الرسائل ضمنيا وا 

 :وفقا للخطة التالية

 .تحليل شريط الصورة_ 

                                                 
1
 - Michel Maris ,Jawmont : L’analyse des films,nathan,1989,P232 . 
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 .تحليل إطار الصورة وزاوية الكاميرا_ 

 .تحليل المونتاج والمجال_ 

 .تحليل المكان السردي_ 

 .حليل اإلضاءة واكتشاف شكلية الصورةت_ 

 .تحليل األشكال في الصورة_ 

 1.تحليل حركات الكاميرا_ 

 : تحديد مفاهيم أساسية -1-9

 : Mobile Apps:تطبيقات الهواتف الذكية  -1   

 هي برامج تعمل على الهواتف الذكية باالعتمااد علاى أحاد المزاياا التاي تقادمها هاذه الهواتاف، بحياث تقادم     

 2.خدمة معينة لمستخدميها و تعتمد بالغالب على االتصال باإلنترنت الذي توفره هذه الهواتف

     Social Networks : :شبكات التواصل االجتماعي  -2   

تتايل  20مصطلل يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت  ظهرت مع جيل الثاني الويب       

 .يئة مجتمع افتراضي و تدعم التفاعل بين المجموعاتالتواصل  بين األفراد في ب

  تبادل الرسائل اإلعالنية و مشاركة ملفات الصوت و الصورة و الرسائل الفورية و القوائم البريدية:مثل 

 التحادث و إدارة المحتوى و االطالع على الملفات الشخصية لآلخرين و معرفة أخبارهم  و و التواصل 

 1.للعر  و المعلومات المتاحة
                                                 

 . 52، ص 2002دار الفرات ، دمشق ، الفيلم الشكل و الثقافة ،: كولكر - 1
 :متاح على  10:20على الساعة  21/ 03/ 2016:تطبيقات الهواتف الذكية في التعليم ، تاريخ الزيارة : العتيبي  - 2
   http://molearn.blogspot.com 

http://molearn.blogspot.com/
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 :مواقع التواصل االجتماعي   -3     

عبااارة  عاان صاافحات ويااب تعتمااد علااى الخاادمات و تساامل للمسااتخدمين ذوي االهتمامااات المشااتركة ماان      

 تكوين شبكات خاصة تربطهم معا ، يتشاركون خاللها المعلومات و الصور و مقاطع الفيديو 

 2.و التعليق عليها

 Digital:و اإلعالم الرقميNew Media  :اإلعالم الجديد:تعريف اإلعالم الجديد و اإلعالم الرقمي -4    

Media  : 

مصااطلل يضاام كافااة تقنيااات االتصااال و المعلومااات الرقميااة التااي جعلاات ماان الممكاان إنتاااج و نشاار و       

( الوسااائط)خااالل األجهاازة االلكترونيااة اسااتهالك و تبااادل المعلومااات التااي نرياادها فااي الوقاات الااذي نريااده ماان 

كااانوا ، كمااا تشاامل وسااائل   المتصاالة و غياار المتصاالة باالنترناات، و التفاعاال مااع المسااتخدمين اآلخاارين أينمااا

البرياد ’غرف الدردشة ’اإلعالم الجديد على المواقع على الشبكة العنكبوتية ، النقل المتدفق الصوت و الفيديو 

الواقع االفتراضي و مجموع البياناات الرقمياة ماع الهااتف و  DVDوCDرنت أقراصااللكتروني مجتمعات االنت

 3.الكاميرات الرقمية و الهواتف الجوالة 
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 .2015،  3، ص  1،عدد 11طيبة و اتجاههن نحوها، المجلة األردنية في العلوم التربوية ، مجلد 
 15-13ع الفرص و التحديات ، المؤتمر العالمي الثاني لالعالم االسالمي ، اإلعالم الجديد وقضايا المجتم: سعود صالح - 3

 .4ديسمبر ، جدرة ، ص 
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  :اإلعالم الرقمي -

لوصف بع  تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمياة مثال التلفزياون الرقماي الرادياو الرقماي      

 .وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر و غيرهما أو لإلشارة إلى أي نظام أو 

    : تعريف إجرائي -

حسااب التماساانا و قراءاتنااا  حااول اإلعااالم  الرقمااي نجااد   لوصااف بعاا  تطبيقاتااه التااي تقااوم علااى      

التكنولوجيااا الرقميااة مثاال التلفزيااون الرقمااي ، الراديااو الرقمااي و غيرهمااا أو اإلشااارة إلااى أي نظااام أو وساايلة 

 .الكمبيوتر إعالمية تدمج مع 

  :اإلعالم التفاعلي  -5      

طالماااا تاااوفرت حالااااة مااان العطااااء و االسااااتجابة باااين المساااتخدمين لشاااابكة االنترنااات و التلفزياااون و الراديااااو    

 .التفاعليين و غيرهم من النظم اإلعالمية التفاعلية

 1.لفيديوحالة االندماج التي تحدث داخله بين النص الصورة و ا:ط المتعددةإعالم الوسائ -

 :صحافة الفيديو -6

الماادة ج و مونتاا تعد صحافة الفيديو هي أحد أنواع صحافة الباث حياث يقاوم الصاحفي باعاداد و تصاوير    

 .لتي تسهل عليه نقل و نشر الفيديومن خالل استخدام تطبيقات الفيديو و مختلف المنصات ا2 الخاصة به 

                                                 
1
: على الساعة  10/03/2016اإلعالم الجديد ، المفهوم الوسائل و الخصائص و الوظائف ، تاريخ الزيارة : حسونة نسرين - 

  nisreen hassouna amin.org .http://blog/:متاح على  18:11
 :متاح على  13:04:على الساعة  29/02/2016تاريخ الزيارة : الجديد اإلعالمصحافة الفيديو وتأثرها بظهور   - 2

yh_wtathrha_bzhwr_alahttps://www.researchgate.net/publication/289490216_drast_shaft_alfydyw_alrqm

media_effect-lam_aljdyd_Digital_video_journalism_study_within_new_mass 

http://blog/
https://www.researchgate.net/publication/289490216_drast_shaft_alfydyw_alrqmyh_wtathrha_bzhwr_alalam_aljdyd_Digital_video_journalism_study_within_new_mass-media_effect
https://www.researchgate.net/publication/289490216_drast_shaft_alfydyw_alrqmyh_wtathrha_bzhwr_alalam_aljdyd_Digital_video_journalism_study_within_new_mass-media_effect
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 : الواقع االفتراضي-7

فاي العاالم للبيئات التاي يمكان محاكاتهاا مادياا  فاي بعا  األمااكن  الحاسوب محاكاة ىمصطلل ينطبق عل    

 1.الحقيقي، وذلك في العوالم الخيالية

 :تعريف إجرائي -   

من خالل التماسنا ألهم ما هو موجود في عالم التقنيات اتضل لنا أن الواقع االفتراضي ماهو إال         

رات محاكاة للواقع الحقيقي حيث يتفاعل فيه المستخدم مع النظام باستخدام أدوات خاصة ، كالقفازات والنظا

بحيث يكون لدى المستخدم القدرة على التفاعل والتحكم في اتجاه الحركة بصورة آنية بنفس األسلوب الذي 

يتفاعل معه مع العالم الحقيقي، فال يرى أو يشعر بأي شيء سواء هذا العالم  المصنوع  حيث تقرب 

 .المستخدم لقلب الحدث 

قدمنا هاته المفاهيم بشكل مبسط و مختصر ، بحيث سنفصل و نتعمق في جال المفااهيم بشاكل شاامل  -    

فاااي بااااقي الفصاااول النظرياااة بدراساااتنا و كاااذلك سيتضااال البااااقي منهاااا فاااي الجاناااب التطبيقاااي مااان إيجادهاااا فاااي 

لتاي سيتضال مان ممارسات إعالمية خصوصا أنها لم تضبط بشكل مفصل أكاديميا كمفهاوم صاحافة الفياديو ا

 .نتائج لتوضيل الرؤية لدى الباحث خالل الممارسات التي سننقلها ونفسرها ونحللها وصوال لل

 

 

  

 

 

 
                                                 

 :متاح على  17:38: على الساعة  29/02/2016تاريخ الزيارة : الواقع االفتراضي - 1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8

%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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 :تمهيد الفصل 

نعيش اليوم في عصر متسارع ، في عالم التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي مست جميع المجاالت        

خصوصا مجال اإلعالم بمختلف بيئاته خاصة البيئة اإلعالمية الرقمية، لتظهر مصطلحات ومفاهيم جديدة 

ي يعد مهنة ومتعة بالنسبة لممارسيه التي تقاس من خاللها هذه البيئة اإلعالمية، من بينها اإلعالم الرقمي الذ

من إعالميين وهواة فهو إعالم لإلنتاج واإلبداع واالبتكار والتفكير وما يحدث اآلن أن األدوات المتاحة على 

الشبكة العنكبوتية تستهلك من قبل المستخدمين، إال البع  منهم بدأوو بعملية اإلنتاج الحقيقية والمبدعة التي 

تالية تبدأ بالفكرة والعصف الذهبي لهذه الفكرة وتمد باإلبداع والتصميم إلى عملية التنفيذ تتماشى مع سلسلة مت

واإلنتاج ،المقصود به المنتج الذي نحصل عليه في األخير فيحقق لنا خواص التفاعلية واالبتكار والتكاملية 

يم المتعلقة بالبيئة اإلعالمية والتواصل عبر العالم االفتراضي ففي هذا الفصل سنحاول التطرق لمختلف المفاه

الرقمية انطالقا من مفهوم اإلعالم الرقمي وكل األدوات المتاحة عليه وصوال الو مفاهيم جديدة من صحافة 

الجيب من خالل التطبيقات المبتكرة واستغاللها في العمل الصحفي والبد التفصيل في هذه المفاهيم لالبتعاد 

 .كذا لنتمكن الغوص في موضوعنا بشكل معمقعن الخلط العلمي وحتى العملي، ه
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 : اإلعالم الرقمي -1 -1  

إن ثورة  االتصال الثالثة التي جاءت بعد الثورة الصناعية أدت إلى تغيير عاداتنا وسلوكياتنا و أساليب       

س الحر ، وغياب معيشتنا، حيث جعلت إعالمنا العربي يتأرجل بين القيود المرتبطة بالسلطات وبين التناف

والقوية للثورة  قيود الرقابة في وسائل أخرى كشبكة االنترنت ، التي أصبحت أحد االنجازات الضخمة

وما طرأ  ،لوقت في صناعة تكنولوجيا االتصالالتي شهد تسارعا عظيما وخطيرا في ذات االتكنولوجية، و 

    مجال الترانزستور والطباعة، واإلذاعة عليها من تطورات كبيرة في أجهزة االتصال االلكترونية خاصة في

األقراص المدمجة وصوال إلى التطورات التقنية الرقمية و  اإلنترنت األقمار الصناعية ، والكمبيوتر و التلفزيون و و 

ولم يأت اإلعالم الرقمي ليحل محل الوسائل الفوتوغرافية و  المرئيةكنقل الصور المطبوعة و '' الرقمي اإلعالم''

فحسب، بل أصبل يمس كافة أطراف العملية االتصالية التي تضم ( الكمبيوتر )الوسائل الحديثة القديمة ب

للتفاعل جميعا في العملية االتصالية ، من خالل ما يمتاز به ( مرسل،مستقبل،رسالة،قناة،هدف،رجع صدى)

 .والبث المباشر" كالتفاعلية''من خصائص متنوعة 

مار الصناعية ، التي تجعل القارح وكل مستخدم للوسيلة اإلعالمية أن و االستشعار عن بعد عبر األق     

تنوعها اإلعالمي الذي أصبل  يكون شريكا ايجابيا في العملية اإلعالمية، من خالل تعدد أدوات اإلعالم و

 .قدرة على مواجهة تحديات هذا العصر  أكثر

 :مفهوم اإلعالم الرقمي_ 1_1_1

وتعناااااااااي تزوياااااااااد الجمااااااااااهير بالمعلوماااااااااات '' أعلماااااااااه شااااااااايئا''مااااااااان كلماااااااااة إن اإلعاااااااااالم كلماااااااااة مشاااااااااتقة      

عاااااااان طرياااااااااق قناااااااااوات اتصاااااااااالية قاااااااااد تكاااااااااون وسااااااااايلة إعالمياااااااااة أو تقنياااااااااة أو قطاعاااااااااا خاصاااااااااا أو حكومياااااااااا 

نتاجهااااااااااا  أو مؤسسااااااااااة غياااااااااار ربحيااااااااااة أو منظمااااااااااة ربحيااااااااااة يقااااااااااوم علااااااااااى جمااااااااااع وصااااااااااناعة المعلومااااااااااات وا 

 .عدرة عبر وسائل إعالميةونشرها للجماهير بطرق مختلفة وأشكال متنوعة وبتقنيات 
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ااااااااااا اإلعااااااااااالم اإللكترونااااااااااي      علااااااااااى أنااااااااااه :"الــــــــــدكتور فيصــــــــــل أبــــــــــو عيشــــــــــة"فيعرفااااااااااه '' الرقمااااااااااي''أمر

الجديااااااااادة التاااااااااي تتااااااااايل نشاااااااااأة وتطاااااااااوير محتاااااااااوى وساااااااااائل االتصاااااااااال  1الخااااااااادمات والنمااااااااااذج اإلعالمياااااااااة 

اإللكترونياااااااااااااة اإلعالماااااااااااااي آلياااااااااااااا أو شااااااااااااابه آلاااااااااااااي ، فاااااااااااااي العملياااااااااااااة اإلعالمياااااااااااااة باساااااااااااااتخدام التقنياااااااااااااات 

الحديثااااااااااااة الناتجااااااااااااة عاااااااااااان اناااااااااااادماج تكنولوجيااااااااااااا االتصاااااااااااااالت والمعلومااااااااااااات كنواقاااااااااااال إعالميااااااااااااة غنيااااااااااااة 

بامكاناتهااااااااااااا فااااااااااااي الشااااااااااااكل و المضاااااااااااامون ، و اإلعااااااااااااالم اإللكترونااااااااااااي هااااااااااااو اإلشااااااااااااارات و المعلومااااااااااااات 

والصاااااااااور واألصاااااااااوات المكوناااااااااة لماااااااااواد إعالمياااااااااة بأشاااااااااكالها المختلفاااااااااة التاااااااااي ترسااااااااال أو تساااااااااتقبل عبااااااااار 

 .هرومغناطيسيالمجال الك

ويأتي اإلعالم اإللكتروني ليعبر عن مراحل التطور التكنولوجي في وسائل االتصال التي تعتمد على      

الوسائط اإللكترونية في تزويد الجماهير باألخبار والمعلومات ، ويعبر عن المجتمع الذي يصدر مكانه 

إلعالم بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير لمفهوم ا( أتورجروت )ويتوجه إليه طبقا لما حدده األلماني 

وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت فهو يشترك مع اإلعالم بشكل عام في األهداف و المبادح العامة 

 .يبدو أنه يتميز باالعتماد على وسائل تكنولوجية جديدة 

فتوح ذو اتجاهين، تخطى حدود دول العالم ونستنتج مما سبق أن اإلعالم اإللكتروني هو اإلعالم الحر الم    

باعتماده على تكنولوجيا حديثة، ويعمل على إنتاج المحتوى الرقمي، بحيث يشمل معلومة والصوت والصورة، 

ويمتاز بالتفاعلية والتنوع وشمول المحتوى ويقوم بتوسيع دائرة التنافس اإلعالمي من خالل ما يتمتع به من 

" فكلمة رقمي" اإللكتروني" معلومة، ويمثل االنترنت أبرز أدواته، أما اإلعالم الرقميحرية وسهولة ونفاذ إلى ال

هي كلمة صغيرة في لفظها لكنها كبيرة في معناها، مثلما بين الشمس في مظهرها والشمس على " إلكتروني

، والذي Digital Wordويعتبر أداة من األدوات اإللكترونية الجديدة التي تعتمد على عالم األرقام ) حقيقتها،

يعد خالصة الثورات الثالثة التي مر بها العالم وهي ثورة المعلومات وثورة االتصال وثورة الحاسبات 

                                                 
 .39_ 38،ص ص2011دار النشر والتوزيع ،عمان،اإلعالم الرقمي االلكتروني،: الرحباني شفيق عبير 1
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الوسائل االتصالية في إطار تكنولوجي واحد وبذلك اإلعالم الرقمي يمثل (1)اإللكترونية، الذي وضع كافة 

 1.التكنولوجية النقطة الفاصلة بين وسائل االتصال الحديثة والوسائل

ويقدم اإلعالم الرقمي على ترجمة المعلومات المختلفة على تخزينها ونقلها على هيئة سالسل أو     

تشكيالت رمزية تبدأ من الصفر إلى الواحد، بحيث تشمل عناصر جرا فكية كالصوت والنصوص والصور 

الذي يعد أداة من أدواته الرئيسة " تاالنترن" الفوتوغرافية وغيرها من العناصر األخرى، ومن أبرز أشكاله

في رحم واحد هو الثورة ( الرقمي -اإللكتروني)أشبه بوالدة توأمين " اإللكتروني" وبذلك يكون اإلعالم الرقمي

 .التكنولوجية

 :وخدماته" اإللكتروني" أشكال اإلعالم الرقمي_ 2_1_1

" اإللكتروني" وتعدد أشكال اإلعالم الرقميإن التطورات التكنولوجية التي طرأت مؤخرا أدت إلى تنوع     

في المؤسسات اإلعالمية وغيرها،حتى أن الرسائل المتبادلة بين األشخاص أصبحت  سواء في الصحف أو

تأخذ أشكال متنوعة ومتعددة أيضا، وقد أصبحت هذه األشكال كافة تقدم من خالل االنترنت خدمات 

 :إلكترونية عدة على النحو التالي

 :اإللكترونيةالصحف _

حيث أصبل للصحف الورقية مواقع صحفية إلكترونية عبر االنترنت، إضافة إلى الصحف اإللكترونية     

على االنترنت، التي ليس لها نسخ ورقية، بحيث تقدم للقارح والمستخدم خدمات متعددة، كتقديم خدمة 

 .مشاهدة فيديو إخباري أو صور إخبارية عاجلة
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 : ذاعية والتلفزيونيةخدمات المحطات اإل -

أصبحت اإلذاعات والتلفزيونات تأخذ أشكال إلكترونية مختلفة عبر شبكة االنترنت، من خالل تأسيس    

 1.مواقع خاصة بها لسماع اإلذاعات ومشاهدة الفضائيات المباشرة

 :خدمة األرشفة اإللكترونية -

لقد تحولت معظم الخدمات األرشيفية إلى خدمات إلكترونية، كتخزين كمقاالت الكتاب في الصحف، وما     

تنشره الصحيفة من أخبار متعددة ومتنوعة يستطيع الشخص من خاللها أن يعود للمكتبة األرشيفية من دون 

 .جهد أو عنان

 :لنشر اإلعالنيا -

فة إلى نشر إلكتروني ما يمكن أصحاب المؤسسات اإلعالنية لقد تحول النشر الورقي بأشكاله المختل   

الخ، ......المتلفزة، ودور النشر والمكتبات العامة المختلفة وغير اإلعالنية كالصحف والمحطات اإلذاعية و

 .تريده من إعالنات بطريقة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية إلى نشر ما

 :خدمات الكترونية متعددة -

التي تشمل : عالم الرقمي اإللكتروني يقدم خدمات متنوعة وعديدة ومنها الخدمات المعرفيةأصبل اإل    

المعلومات واألخبار بأنواعها المختلفة التي تفيد القارح والصحفي واإلعالمي،والكاتب أيضا من دون بذل جهد 

ومن خالل هذه الحصول على المعلومات بطريقة مباشرة وهم جالسون في أماكنهم ! أو عناء، يمكنهم

 .أصبحت تقدم إلكترونيا بهدف التسلية والترفيه الخدمات
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  :خدمات تواصلية -

وهي الخدمة اإللكترونية التي استطاعت أن تقرب الناس من بعضهم البع  عبر مسافات طويلة وبعيدة     

عموما كموقع  تفصل بينهما سواء بالنسبة للعاملين في مجالي اإلعالم واالتصال خصوصا، أو للمستخدم

 1".الفايسبوك" التواصل االجتماعي

 .كبث األخبار العاجلة والفورية: الخدمات مباشرة -

  :المدونات -

وهي إحدى نتائج التطور التكنولوجي االتصالي بين " اإلعالم الجديد" يمكن القول أن المدونة هي      

كننا نجد اليوم أن البع  قد استغلها بشكل البشر، ما أدى إلى فتل المجال أمام الكتاب للكتابة بكل حرية، ل

سلبي بحيث أصبل استخدامها من قبل أشخاص ال يوجدون الكتابة وال يمتلكون فكرا واضحا وثقافة 

وتعني سجل الشبكة، وتعتبر إحدى تطبيقات على "web blog"تتألف من كلمتي " blog" والمدونة 2واسعة

تظهر على الشبكة بالشكل المحدد ويتحكم في نشرها المسؤول الشبكة العنكبوتية وهي عبارة عن صفحة ويب 

مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا تمكن القارح من الرجوع إليها في  blogsعنها، بحيث تكون المدونات 

أي وقت ممكن وتعتبر من أهم المواقع التي تتابعها الحكومات وتراقبها وتحليلها بسبب ميزة الحرية الواسعة 

، والمعلومات photo blog، والصور  vlogمدونة الفيديو : متع بها،والمدونات أنواع عدة مثلالتي تت

 personale blog.، والمدونات الشخصية blog newsالمتجددة بشكل يومي 

 : خدمات الهاتف المحمول  -

لموقع حيث أصبحت الخدمة على الهواتف المحمولة تتم بشكل المباشر ما يفيد الصحفي والمراسل     

 .الحدث لتقديم خدمة إرسال النصوص والصور عبر الهاتف الجوال إلى موقع صحيفته

 .والتي تبث من خالل الرسائل اإلعالمية القصيرة : mmsو  smsخدمات  -

                                                 
 .42اإلعالم الرقمي االلكتروني،مرجع نفسه ، ص : الرحباني شفيق عبير 1
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 :خدمة البريد اإللكتروني -

ن ويمكن م صل والتراسل بين األشخاصيعتبر البريد اإللكتروني أداة من األدوات األكثر أهمية في التوا      

خالله عموما التراسل بالنصوص والفيديو ومسودات الكتب والملفات الصوتية كما يستفيد من هذه الخدمة 

 . الصحفيون واإلعالميون بحيث يكنهم أن يتصلوا بفاعلية مع الناس وخاصة الصحافيين أنفسهم

الصحفية، باضافة إلى إمكانية االتصال ويمكن استخدام البريد اإللكتروني في إجراء المقابالت والحوارات     

بقسم العالقات العامة واألقسام األخرى في المؤسسات عموما والمؤسسات الصحفية على وجه الخصوص، 

ويمكن االستفادة منه في التواصل واالتصال مع المندوبين والمراسلين خارج المؤسسات الصحفية سواء كانوا 

عن طريق الموبايالت التي أصبحت تقدم خدمة البريد اإللكتروني  في مهمة رسمية داخل بلدهم أو خارجها

ويمكن القول أن الخدمات اإللكترونية أصبحت "  Lap Top"ومن خالل أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المحمولة

بحيث يمكن معرفة chat roomتقدم خدمات رقمية،كما يمكن أيضا التحدث مع اآلخرين عبر غرف الشات 

وكما يعتمد على البريد اإللكتروني مجموعة األخبار . تعرف على وجهات نظرهم أيضاردود أفعالهم وال

Newsgroup  وهي عبارة عن مجموعات تضم عددا من األفراد ذوي االهتمامات المشتركة يتبادلون األفكار

ر والتي تعتب use netالخ،وهي شبكة موجودة في قسم االنترنت ..واآلراء والرسومات المتحركة والصور

مصادر المجموعات اإلخبارية ال أكثر، بحيث يمكن ألي شخص اإلطالع عليها، وعلى الرغم من مجموعات 

 1.المشتركين تتيل حرية الرأي والتعبير والتعليق من خالل النشر إال أن هذه المجموعات تخضع للرقابة

 :التقنيات الحديثة لإلعالم الرقمي_ 3_1_1

كنولوجيا وكأنها على خالف مع الصحافة التقليدية، ولكن األمر ينظر بع  الصحفيين إلى الت     

 –الذي يدرس صحافة شبكة االنترنيت في جامعة كاليفورنيا الجنوبية " لروبرت هرنانديز"ليس كذلك بالنسبة 

للتواصل والصحافة، فقد قدم هذا األكاديمي المتخصص بالشبكة العنكبوتية مؤخرا عددا ال بأس  –كلية اننبرغ 

من األدوات التقنية الحديثة المساعدة لصحفيي شبكة االنترنيت،من إعداد مقاطع الفيديو بواسطة الهواتف  به
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الذكية وتضمين مقاطع الفيديو، ورسم الخرائط والبث الحي وصناعة القصص والمواضيع والواقع 

  1.وغيرها..المعزز

الصحافة اإللكترونية بصورة مرئية ومباشرة  ومع التقدم الحاصل في ثورة المعلومات واالتصاالت وظهور     

على الشبكة األمر الذي تتسابق فيما بينها لتتبنى هذه التقنيات وتطبقها بالشكل الذي يجعل مستخدم 

 2.االنترنيت يقبل على زيارة موقعها وقراءة صفحاتها

 :وفيما يلي سنتعر  إلى التقنيات الحديثة لإلعالم الرقمي

 :اإلخبارية على الهواتف المحمولةالتطبيقات ( أ

يشهد العالم التقني منذ فترة ال بأس بها اهتمام كبيرا بالتطبيقات اإلخبارية، حيث أصبل الجميع       

يتكلم عن فوائد هذه التطبيقات وأهميتها خاصة في المجال اإلعالمي، حيث تتجه كثير من القنوات العتماد 

خبارية من أجل التطور التقني في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت  وتبني واستخدام هذه التطبيقات اإل

واستعمال هذه التطبيقات اإلخبارية من قبل العديد من القنوات مرتبطة بالتحديات والتجليات على حد سواء، 
ية، عربية مثال تطبيقات مجانية خاصة بمختلف الهواتف الذكية والكمبيوترات اللوح"  سكاي نيوز" حيث توفر3

وتتيل هذه التطبيقات المجانية اإلطالع على األخبار فور حدوثها واستعراضها حسب تصنيفات مختلفة مثل 

السياسة والرياضة واالقتصاد والمنوعات إضافة إلى مشاهدة الفيديوهات  المتعلقة باألخبار التي تهم المستخدم 

أيفون و ايباد و اندرويد و ويندوز "لى تطبيقات ،كما يمكن كذلك االستفادة من خدمة البث المباشر المتوفرة ع

  4".فون

                                                 
walhaseb.com/  http:: ،متاح على 20:30على الساعة  15 /2016/03تاريخ الزيارة  :التقنيات الحديثة لإلعالم الرقمي  1

archives/3769   
: ، متاح على21:00على الساعة  15 /03/ 2016تاريخ الزيارة : الصحافة  االلكترونية   2
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 :تقنية صحافة حقيبة الظهر(ب

كون الصحافي يحمل جميع أدواته في Back bagيعرف هذا النوع من الصحافة بهذا االسم      

حقيبة ظهر ينقلها معه أينما ذهب، باإلضافة إلى عنصر هام من عناصر حقيبة الظهر هو قابلية المعدات 

لحمل، وصحافة حقيبة الظهر مدفوعة في جزء كبير منها بالتكنولوجيا فهذه األخيرة جلبت كاميرا رقمية ل

ومعدات يمكن أن تحملها إلى أي مكان، كما تسمل للصحافي بالسفر إلى أي مكان في العالم خصوصا إلى 

 .األماكن التي يصعب الوصول إليها بفريق عمل صحفي متكامل

ؤسسات اإلعالمية أن هذا النوع من الصحافة هو أقل كلفة لها، فعو  إرسال فريق وتعتبر بع  الم    

الذي يقوم بكل  Back bagمؤلف من مراسل ومصور فيديو ومساعد الصوت ومخرج ترسل فقط صحفي 

أن هذا النوع من الصحافة سيسيطر على المهنة "جاين ستيفنز "المهمات،ويتوقع بع  الصحفيين ومن بينهم 

 . واهبوات المقبلة فمع انتشار الصحافة االلكترونية والوسائط المتعددة بات الصحفي متعدد المفي السن

يكتب ويصور ويقص الصور التي التقطها، لينشر القصة التي أنتجها منفردا على الموقع أو الصحيفة      

 1. اإللكترونية التي يعمل فيها في الوقت المناسب

 :المنصات اإللكترونيةتقنية السرد القصصي عبر (ج

لقد أخذ مصطلل السرد القصصي عبر المنصات اإللكترونية المختلفة بعدا من اآلراء        

المتضاربة بحيث أنه يستخدم لتوصيف التقنيات المستخدمة في مجال التسويق وعالم الترفيه والمنوعات 

لخجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وأجهزة بهدف الترويج لخفالم والمسلسالت التلفزيونية، ومع تصفل القراء 

 .الكمبيوتر وغيرها بهدف استهالك المعلومات مكنهم ذلك من خلق نوع جديد من القصص

 أو السرد القصصي عبر المنصات اإللكترونية المختلفة Transmedia Storytellingوتعني عبارة    

                                                 
دراسة استطالعية لعينة من صحفي الوطن : تطبيقات النشر االلكتروني في ظل اإلعالم الجديد:، هوام سارة  دغمان ليلى 1
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سردية متماسكة، وتوزع األجزاء المختلفة في تقسيم أجزاء القصة الواحدة على عدة منصات لخلق قصة 

القصة بشكل يتطابق مع ما تقدمه كل منصة لتتضاعف تجارب المستخدمين على هذه المنصات عوضا عن 

ن الهدف األساسي للقصة السردية عبر المنصات اإللكترونية  تكرار المعلومات ذاتها في عدة منصات، وا 

 1.عمليةالمختلفة هو اشتراك الجمهور في هذه ال

خالل  الويب ينار المباشر عن '' برايدكوال كتف''مؤسسة " فيليسا برايد"وقد تحدثت الساردة القصصية    

تقنيات السرد القصصي، فقالت أن مشاريع السرد القصصي عبر المنصات االلكترونية المختلفة عبارة عن 

مكن تضمين المنصات اإلعالمية المختلفة مزج بين الكتاب، الفيلم الوثائقي وألعاب الهاتف المحمول، كما ي

كتضمين اإلعالم االجتماعي كطريقة لتوسيع القصة، كما يمكن احتضان الغمو  والتعقيد الموجود في أي 

من خالل األشكال المتعددة يمكن " مولوني "قصة من العالم من خالل سرد القصص المترابطة، بحسب قول

تلف العقليات، يكون ذلك من خالل توزيعها على القنوات المتعددة مشاركة األجزاء المختلفة من القصة لمخ

 2". الستهداف الجماهير التي تشكل التأثير

 :Data journalismeتقنية صحافة البيانات  (د

ألف وثيقة  300الباحث بجامعة بيرمنجهام  إن تاريخك العلمي قد يساوي " بول برادشو"يقول     

األصفار و : سرية، وكذلك العالقة ما بين جميع دائرة معارفك، كلها أمور يمكن أن توصف برقمين فقط

م القتل، األصفار واآلحاد، جرائ: اآلحاد، وتوصف الصور والسمعيات والبصريات من خالل نفس الرقمين

الخ، ومن هنا جاءت الفكرة والمميز ما بين صحافة البيانات والصحافة األخرى إنها تستعين ... األمرا 

بالبرمجة لجمع وربط المعلومات بطريقة أوتوماتيكية سواء كانت معلومات من جهات حكومية، أو من 

ساعدة للصحفي عند سرده ألي الشرطة، أو من أي جهات مدنية أخرى وتستطيع صحافة البيانات تقديم الم

                                                 
 . 56مرجع نفسه، ص:دغمان ليلى ، هوام سارة  1
 org/ar/stories/160088 http://ijnet.: متاح على16:30على الساعة  02/2016  /27تاريخ الزيارة :قصصي السرد ال 2
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قصة معقدة عن طريق جعل مخططات المعلومات المتاحة، كما يمكن لصحافة البيانات أن تعمل على 

 1.تطوير عملية جمع األخبار وتساهم في ربط الصلة بين القصة والفرد

الرقمية وتعتبر صحافة البيانات صحافة متخصصة في إبراز الدور المتزايد للمعطيات والبيانات     

والمرسومة في إنتاج وتوزيع المعلومات في العصر الرقمي، وهي تعكس التفاعل المتزايد بين منتجي المحتوى 

والمتخصصين في عدد أخر من المجاالت مثل التصميم الفني وعلم الكمبيوتر واإلحصاء، " الصحفيين"

ن الكفاءات مستمدة من مجاالت مجموعة متداخلة م"ويعتبر بع  الكتاب أنها تمثل من منظور الصحفيين 

وبدأ استخدام صحافة البيانات الرقمية لتوحيد عدة مفاهيم وربطها مع الصحافة ويرى البع  في ذلك " متباينة

مراحل أو مستويات من االستخدام تتراوح بين األكثر تبسيطا واألكثر تعقيدا من التقنيات الجديدة في العملية 

 2.الصحافية

 :الغرافيكي للبياناتتقنية التمثيل  (و

يعبر عن طرح وهو تمثيل مرئي يصور أو " لرسوماتمعلومات ا"االنفوجرافيك أو الترجمة الحرفية      

معلومات أو بيانات عن طريق الجرافيك، وهذا األسلوب يتميز بعر  المعلومات المعقدة والصعبة بطريقة 

التقنية، األسلوب اإلخباري، الخرائط، كما أنه عن سلسة وسهلة وواضحة وسريعة جدا مثل التعليم، الكتابة، 

طريق األنفوجراف الذي يعر  المعلومات بطريقة متميزة أصبل الكثير يستعملون هذا األسلوب المرئي 

 .والسهل لالستيعاب للكثير من العلوم

ع، وفي الغالب فهناك من يقوم بتصميم انفوجرافيك ثابت إما أن يطبع أو يوز : ويتخذ االنفوجرافيك شكلين   

يكون محتواه شرحا لموضوع معين، وقد يكون متحرك بطريقة تفاعلية، أي عبارة عن عرو  مرئية 

للمعلومات أو البيانات واألرقام واإلحصائيات المتصلة بها، وتهدف إلى عرو  معلومات معقدة بسرعة 

                                                 
 10:34على الساعة /22/ 03   2016ماهي صحافة البيانات ،نقابة اإلعالم االلكتروني، تاريخ الزيارة : خالف أبوبكر 1

 www.emsorg.com/p=1279: متاح على
: متاح على 10:00على الساعة  2016 /02 /02 تاريخ الزيارة:تقنية التمثيل الغرافيكي للبيانات 2

20325547-fr.slideshale.net/mamounmatar/2 
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يثا، فالكثير من الكتب القديمة ووضوح، حيث تحسن هذه الطريقة من الفهم واإلدراك ،واالنفوجرافيك ليس حد

تحتوي على بع  الرسومات البيانية ورسومات المعلومات، ولكن التطور التكنولوجي جعل من االنفوجرافيك 

أسهل للتطبيق، وأضاف عليها أدوات حديثة الستخدام فعال، وفي عصرنا هذا أصبحت الرسومات البيانية 

 .ث الجارية، وبانتشار األدوات المجانيةالبسيطة تستخدم للتعبير عن األخبار واألحدا

المستخدمة في هذا المجال جعلتها متاحة لشريحة واسعة من األفراد، حيث سمحت مواقع االتصال     

االجتماعية مثل الفايسبوك والتوتير وبع  المواقع بأن يتم نشر هذه الرسوم البيانية الفردية بين كثير من 

شيع استخدام الرسوم البيانية في الصحف إلظهار حالة الطقس، باإلضافة الناس في جميع أنحاء العالم، وي

إلى خرائط وخطط المواقع، وتستخدم الخرائط الحديثة وخرائط الطرق تقنيات حديثة لعمل االنفوجراف وذلك 

 1.لدمج مجموعة متنوعة من المعلومات مثل مخططات شبكات العبور، ونقاط التحويل، والمعالم المحلية

 :اإلعالم التفاعلي  -1-2

 :مفهوم اإلعالم التفاعلي -1-2-1

عبارة عن خصائص أو وسائط أو خدمة ملحقة بأي وسيلة إعالمية مطبوعة أو مرئية أو الكترونية تتيل     

 2 .للجمهور أن يشارك برأيه

ن المرسل اإلعالم التفاعلي هو عمليرة الدمج اآلني، أو المتأني، في أسلوب االتصال والتواصل، بي     

والمرسل إليه، تكون المادة، أو الرسالة، هي محور هذا الدمج، بغر  توصيل الفكرة أو اإلقناع بها، أو 

االستدراك حولها، ويشمل الخدمات الملحقة بأي وسيلة إعالمية مطبوعة أو مرئية أو الكترونية تتيل للجمهور 

ة وتعقيباتهم على موادها في مواقعها وهو بهذا يشمل صفحة القراء في كل مطبوع. أن يشارك برأيه

 3 .اإللكترونية

                                                 
 .57_56المرجع السابق،ص ص: سارة دغمان ليلي ، هوام 1
: متاح على   20:35، على الساعة 15/03/2016صحيفة عكاظ، تاريخ الزيارة : سالمة سليمان رانية 2

http://www.ofaz.com.sa/okaz/osf/con2006051316948.htm    
 .7، ص2010اإلعالم التفاعلي و ما بعد التفاعلية، دار فكر وفن الطباعة و النشر و التوزيع، مصر، : حسنين شفيق 3

http://www.ofaz.com.sa/okaz/osf/con2006051316948.htm
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ويعرف اإلعالم التفاعلي، كذلك بأنه أداة فاعلة في تجديد العالقة بين المواطنين والسياسيين وتعزيز     

تقليل المسافة بين إنتاج الرسالة  :االتصال السياسي، حيث تحقق فوائد تدعم قيم المحاسبة والشفافية، مثل

بما يولد نمطا  اتصاليا  غير وسائطي، ويعزز الحوار التفاعلي بتمكين المتلقي من إبداء استجابة وتلقيها، 

تاحة الفرصة لمنتج الرسالة اإلعالمية في عر  تعليقات المتلقين وتعديل مضمون  مباشرة على مضمونها، وا 

لتشاركية، التي تتيل ألي شخص رسالته وفقا  لها، وطرح أشكال جديدة من مفاهيم القاعدة الشعبية والصحافة ا

 .أن يقدم الخبر أو التعليق

 :اإلعالم التفاعلي

أصبل للمستقبل القدرة على  -بما تمتلكه من أدوات تفاعلية  -ومع ظهور وسائل االتصال الحديثة     

، المشاركة النشطة في العملية االتصالية، وصار بامكانه الحصول على المعلومات واختيار المناسب منها

وتبادل الرسائل مع المرسل، بعدما كان دوره في السابق مجرد متلرٍق للمعلومات، وهناك من يذهب إلى أن 

التمييز بين المرسل والمتلقي قد أصبل صعبا  في حاالت متعددة، في ظل استخدام هذه الوسائل، التي هيأت 

لية االتصالية في ثالثة جوانب ، وهو ما عادت نتائجه على العمالطريق السريع للوصول إلى المعلومات

 :تمثلت في

 Media)( جديدة )أنر الطريق السريع إلى المعلومات مدت المجال االتصالي بوسائل إعالم تفاعلية  -1

New ) والمزيد من الخيارات االتصالية، وهو ما عمل على زيادة البدائل المطروحة أمام المتلقين. 

 .ليه مزيدا  من التحكم في المعلومات وتبادلهاتميز بأنه تفاعلي، إذ أتاح لمستعم -2

خلق الطريق السريع للمعلومات وسائل ربط بعيدة لخنشطة الشخصية، كل من مكانه، و مما ال شك فيه  -3

ا باهرا في جميع المجاالت حيث يعتبر من أقوى وسائل  أن اإلعالم بكل أنواعه وتقنياته قد أحرز نجاح 

 .سلوب الهادح والرزين دون اللجوء إلى العنفاإلقناع الذاتي في إتباع األ

 : ومن المفاهيم األخرى المتعلقة باإلعالم التفاعلي
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ملحقة بأي وسيلة إعالمية مجموعه من الخصائص أو الوسائط أو الخدمات ال: يقصد باإلعالم التفاعلي  

وهو يعني أيضا . بابداء رأيهأو مرئية أو الكترونية تتيل للجمهور أن يتفاعل معها عبر المشاركة  مطبوعة

 .صفحة القراء في كل ما هو مطبوع، وتعقيباتهم على موادها

إضافة إلى مشاركات الجمهور في البرامج المرئية واإلذاعية، ومداخالتهم في قاعات المحاضرات    

وتأسيسا على ذلك  .والندوات، وهو أخيرا  منتديات إلكترونية ملحقة بمواقع النشر اإللكتروني أو مستقلة بذاتها

،فمثال  تعتبر التقنيات المستعملة لتوفير خدمات 1فان فعاليات إعالمية كثيرة تدخل تحت هذه العناوين

في العالم ( الحديث)المعلومات اإللكترونية التي تغطي الصحافة العربية، إحدى تقنيات اإلعالم التفاعلي 

ذه التقنيات اسم وسائل االتصال الحديثة، أو العربي وهذا ما دفع بع  المتخصصين أن يطلقوا على ه

وسائل اإلعالم التفاعلية، أو وسائل اإلعالم الرقمي، أو وسائل اإلعالم البديل، أو وسائل اإلعالم االلكتروني، 

أو اإلعالم الجديدة، هذه التسميات على رغم اختالفها اللفظي تؤثر على مدلول واحد هو تقنيات اإلعالم 

، التي كانت وال تزال تستخدم في عناوين كتب ومقاالت تعالج قضايا تتعلق بعملية التفاعل (ثالحدي)التفاعلي 

من " علم"بين المرسل والمستقبل، في التلفزيون والراديو والصحف المطبوعة، واإلعالم من مادته اللغوية 

حصلت له : م علما  الرجل، وجاء أيضا  عل"وهو الخالق العليم"صفات اهلل عز وجل، العليم العالم والعالم، 

واإلعالم هو اإلخبار أو اإلطالع  ،2حقيقة العلم، وعلم الشيء عرفه ويتقنه، وأعلمه األمر وباألمر أطلعه عليه

 3.عليه، يقال أعلمه بالخبر أي أطلعه عليه

له، كما جاء في معاجم اللغة العربية أن التفاعل في األصل اللغوي، فعل الشيء فعال وفعاال أي عم     

وافتعل الشيء أي اختلقه، وانفعل كذا تأثر به، انبساطا أو انقباضا فهو منفعل، ويقال تفاعال أي أثر كل 

ويرى الباحثون أن التفاعل يعني مرسال ومتلقيا  ومن أهم خصائص التفاعل االستجابة . منهما في اآلخر
                                                 

، الدار الجامعية للطباعة و النشر و 1تطور األداء والوظيفة، ط...اإلعالم الجديد: ، الساموك صفد انصار عبد الرزاق 1
 .27، ص2011الترجمة، العراق، 

 .2،ص2001اإلعالم الفلسطيني،مكتبة القادسية،: حسين أبو شنب  2
، 2007، مكتبة الطالب الجامعي، غزة، 1ية و التطبيق، طوسائل إعالم الطفل بين النظر : صالل نجوى ، مطر يوسف  3
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(Responsiveness )نساني إلى االتصال والتفاعل مع أي أن االتصال التفاعلي يتعدى حدود االتصال اإل

الوسيلة ذاتها وليس بين الفرد وأطراف العملية االتصالية، يتم استخدام مصطلل االتصال التفاعلي بديال 

هو إعالم ( الجديد)إن اإلعالم التفاعلي : يمكننا القول 1لمصطلل االتصال الجماعي من خالل الكمبيوتر

ظاهرتين بارزتين عرف بهما هذا العصر ظاهرة تفجر  عصر المعلومات، فقد كان وليدا  لتزاوج

 2(.Telecommunication)ظاهرة االتصاالت عن بعد   Explosion Informationالمعلومات

( الفايس بوك وتويتر ويوتيوب)إن تلك الوسائل الحديثة لالتصال متمثلة ب : "يعرفه إياد الدليمي بالقول   

دي، لينتج إعالما  يزاوج بين المهنية وصرامة التقاليد التي نشأت عليها يمكن أن تكون مكملة لإلعالم التقلي

السلطة الرابعة، وبين التقنية الحديثة التي تتيل لإلعالم التقليدي الفرصة ليكون أكثر قربا  ليس من الحدث 

 3".فحسب، و إنما من الناس أيضا  وهذا هو جوهر الموضوع

فيعرف اإلعالم الجديد بشكل مختصر ( High-Tech Dictionary)أما قاموس التكنولوجيا الرفيعة     

 (.اندماج الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والوسائط المتعددة)ويصفه بأنه 

تولدت : هو مجموعة تكنولوجيات االتصال التي"اإلعالم الجديد باختصار ( Lester :ليستر )وحسب     

 .الطباعة والتصوير الفوتغرافي والصوت والفيديو: ة لإلعالممن التزاوج بين الكومبيوتر والوسائل التقليدي

: اإلعالم الرقمي، جاء هذا الوصف من بع  تطبيقاته التي تقوم على التكنولوجيا الرقمية، مثل     

 .التلفزيون الرقمي والراديو الرقمي وغيرهما أو لإلشارة إلى نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر

جاءت هذه التسمية من خالل التركيز ( Online Media)الشبكي الحي على خطوط االتصال اإلعالم    

 .على تطبيقاته في االنترنت

                                                 
 .6،ص2011اإلعالم التفاعلي،محاضرات في تطور اإلعالم و المعلومات ،غزة ،: حسين أبو شنب 1
 .422،ص2010األول، العدد،26اإلعالم الجديد في عصر المعلومات ،مجلة جامعة دمشق،دمشق،مجلد : شيخاني سميرة 2
:  متاح على 17:00على الساعة  2016 /26/03تاريخ الزيارة :اإلعالم الجديد  3

article161413 http://www.alarab.qa/details,php?issueld=14478 

http://www.alarab.qa/details,php?issueld=14478
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للداللة على التزاوج داخله بين الكمبيوتر واالتصال، وعلى ظهور نظام ( Info Media)إعالم المعلومات     

 ".بها إعالمي جديد يستفيد من تطور تكنولوجيا المعلوماتية ويندمج

لحالة االندماج التي تحدث داخل اإلعالم الجديد، أي بين النص ( MultiMedia)إعالم الوسائط المتعددة    

 1.والصورة والفيديو

جاءت هذه التسمية لتوفير حالة العطاء واالستجابة بين ( " Interactive Media)اإلعالم التفاعلي   

اديو التفاعليين وصحافة اإلنترنت وغيرها من النظم التفاعلية المستخدمين لشبكة اإلنترنت والتلفزيون والر 

 2.الجديدة

، فعلى الرغم من ثرائه (الجديد)البد من االعتراف هنا بصعوبة تقديم تعريف محدد لإلعالم التفاعلي      

يات المعلومات نيات ونظر التقني وأهميته السياسية واالقتصادية والثقافية، مازال تنظيره تائها  بين علوم اإلنسا

واإلعالم الجديد يعتمد على استخدام الكمبيوتر واالتصاالت عن بعد في إنتاج المعلومات والتسلية ، واالتصال

وتخزينها وتوزيعها، هذه الخاصية وهي عملية توفير مصادر المعلومات والتسلية لعموم الناس بشكل ميسر 

عالم القديم والجديد، الفرق هو أن اإلعالم التفاعلي وبأسعار منخفضة هي في الواقع خاصية مشتركة بين اإل

 3( . Interactivity)قادر على إضافة خاصية جديدة ال يوفرها اإلعالم القديم وهي التفاعل 

بمعنى أن المعلومات يتم عرضها في ( MultiMedia)يتميز اإلعالم التفاعلي بأنه إعالم متعدد الوسائط   

لفيديو، مما يجعل المعلومة أكثر قوة وتأثير ا، هذه المعلومات هي معلومات شكل مزيج من النص والصورة وا

رقمية يتم إعدادها وتخزينها وتعديلها ونقلها بشكل إلكتروني، كما يتميز اإلعالم التفاعلي بتنوع وسائله 

 .وسهولة استخدامها، وهذه الخصائص غيرت من ثم من أنماط السلوك الخاصة بوسائل االتصال

 

                                                 
http://socio  :متاح على 19 00:على الساعة  2016 /26/03تاريخ الزيارة : إعالم الوسائط المتعددة 1

montadarbi,com/+2709.Topic  . 
 .18، ص  2010عالقة اإلعالم الجديد بحرية الرأي و التعبير في فلسطين،فلسطين،: محمود فطافطة 2
 .422اإلعالم الجديد في عصر المعلومات، المرجع السابق، ص: سميرة شيخاني 3

http://socio/
http://socio/
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 : أهمية اإلعالم التفاعلي ووظائفه -1-2-2

شهدت المجتمعات اإلنسانية في تطورها عبر العصور عدة مراحل، وكان لكل عصر مميزاته وخصائصه     

التي تميزه عن بقية العصور السابقة أو الالحقة، فاذا كان عصر البرونز، وعصر البخار وعصر الثورة 

رة الصناعية هي أكبر االكتشافات تأثيرا في حياة البشر، فان الذرة، وعصر الثورة الزراعية، ثم عصر الثو 

العصر الذي نعيش فيه اليوم يستحق بامتياز تسميته عصر تكنولوجيا االتصال واإلعالم والمعلومات، حيث 

أصبل العالم مجرد قرية كونية صغيرة محدودة المعالم واألبعاد، ولم تعد للسيادة الوطنية مكانة في ظل هذا 

الرهيب في مجال الوسائط التكنولوجية الحديثة، فأصبحت رسالة واحدة يشاهدها العالم في وقت واحد  التطور

 1. عبر كامل القارات الخمس

تعد شرطا  ضروريا  لتحقيق " االختيارية"فخاصية . وتتميز أهمية اإلعالم التفاعلي بالتكامل في ما بينها     

لالتزامنية توسع مجال التفاعل على الشبكة، واستخدام الوسائط المتعددة التفاعلية، والمرونة بين التزامنية و ا

يعمق هذا التفاعل ويقويه، وهذا يعني أن كل هذه الخصائص االتصالية الحديثة تدور حول خاصية التفاعلية 

 .وأبعادها

 2: العوامل التي تؤثر في اإلعالم التفاعلي -1-2-3

 :عوامل تقنية واقتصادية وسياسية أثرت فيه ويمكن تلخيصها فيما يأتي تقف وراء ظاهرة اإلعالم التفاعلي    

  : العامل التقني المتمثل في التقدم الهائل في تكنولوجيا الكمبيوتر -1

تجهيزاته وبرمجياته، وتكنولوجيا االتصاالت والسيما ما يتعلق باألقمار الصناعية وشبكات األلياف      

ناصر التكنولوجية في توليفات اتصالية عدة إلى أن أفرزت شبكة الشابكة فقد اندمجت هذه الع. الضوئية

المطبوعة : التي تتشكل حاليا  لكي تصبل وسيطا  يطوي بداخله جميع وسائط االتصال األخرى( اإلنترنت)

وقد انعكس أثر هذه التطورات التكنولوجية على جميع . والمسموعة والمرئية، وكذلك الجماهيرية والشخصية

                                                 
 .110،ص2002االنترنت شبكة المعلومات الدولية، دار هالل للنشر،القاهرة،: حسين إبراهيم سمير 1
 .28،ص 2006اإلعالم الثقافي في اإلذاعة و التلفزيون، دار الماجد للطباعة والنشر، رام اهلل،: ثاية عبد اهلل 2
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ذاعة وتلفاز، وانعكس كذلك، وهو األخطر، على طبيعة العالقات التي تربط بين : وات اإلعالمقن صحافة وا 

فقد انكمش العالم مكانا  وزمانا  وسقطت الحواجز بين البعيد . منتج الرسالة اإلعالمية وموزعها ومتلقيها

والوهمي وبين الحاضر والغائب وبين  والقريب، وكادت تكنولوجيا الواقع الخيالي أن تسقط الحاجز بين الواقعي

 .االتصال مع كائنات الواقع الفعلي والكائنات الرمزية التي تقطن فضاء المعلومات

 : العامل االقتصادي  -2

المتمثل في عولمة االقتصاد وما يتطلبه من إسراع حركة السلع ورؤوس األموال وهو ما يتطلب بدوره     

يس هذا لمجرد كون المعلومات قاسما  مشتركا  يدعم جميع النشاطات ول. اإلسراع في تدفق المعلومات

سلعة اقتصادية في حد ذاتها تتعاظم أهميتها يوما  بعد  -أي المعلومات -االقتصادية دون استثناء، بل لكونها

بقول آخر، إن عولمة نظم اإلعالم واالتصال هي وسيلة القوى االقتصادية لعولمة األسواق وتنمية . يوم

نزعات االستهالكية من جانب، وتوزيع سلع صناعة الثقافة من موسيقى وألعاب وبرامج تلفزيونية من جانب ال

 .آخر

  : العامل السياسي  -3

المتمثل في االستخدام المتزايد لوسائل اإلعالم من قبل القوى السياسية بهدف إحكام قبضتها على سير     

وقد . قوى في عالم شديد االضطراب زاخر بالصراعات والتناقضاتاألمور والمحافظة على استقرار موازين ال

تداخلت هذه العوامل التقنية واالقتصادية والسياسية بصورة غير مسبوقة، جاعلة من اإلعالم الجديد قضية 

 .شائكة جدا ، وساحة ساخنة للصراعات العالمية واإلقليمية والمحلية

 :العامل الثقافي  -4

استخدام وسائل اإلعالم أن التطورات التقنية التي حدثت لوسائل االتصال واإلعالم في المتمثل في     

السنوات األخيرة قد أثرت في العالقات المتعددة داخل المجتمع الواحد، ما بها من قيم، وعادات، ومفاهيم، 

في زمن السلم  وأنماط سلوكية، وخبرات، ومعارف، وكذلك في عالقة المجتمعات البشرية بعضها ببع  سواء

 .أو الحرب
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 :خدمات و فوائد اإلعالم التفاعلي -1-2-4

 خدمات اإلعالم التفاعلي.أ

 :هناك ثالث خدمات رئيسية يقدمها االنترنت للمستخدمين كما يلي

مااان فااارد إلااى فااارد أو جماعاااة، أو مااان جماعااة إلاااى جماعاااة أخاارى وأكثااار ألغااارا  شخصاااية أو : االتصااال -

 .عامة

 .دام االنترنت للتسلية أو التعلم ألغرا  اجتماعية وثقافية وسياسيةأي استخ: التفاعل -

اساااتخدام االنترنااات لنشااار واساااترجاع المعلوماااات التاااي تعطاااي مسااااحات واساااعة مااان : اإلعاااالم والمعلوماااات -

 1.األنشطة اإلنسانية والمعرفية

المساااواة بااين المشاااركين فااي االتصااال التفاااعلي هااو الااذي يااتم فيااه تبااادل األدوار االتصااالية، ويعنااي حالااة     

االتصال والتماثل في القوى االتصالية؛ أي أنه يؤدي إلى االتصال واالتفاق الجماعي من خالل التباادل الحار 

 .لآلراء دون تدخل أو تأثير من مصادر وقوى خارجية أخرى

 شرة والحية المبا( Online)حلقات النقاش الحالية : كما يعني المشاركة الديمقراطية المفتوحة مثل

 Online  ومواقع تبادل رسائل البريد االلكترونية الحالية( room Chat)في حجرات المحادثة 

Email Sites. 

 أي العالقة الثنائية االتجاه التي تسمل للمرسل والمتلقي بتبادل اآلراء واألدوار: العالقة التفاعلية

ويستطيع المشاركون في عملية االتصال التأثير  من خاللها وبفرصة متساوية للمشاركة في عملية االتصال،

 2.على أدوار اآلخرين

وفي ظل التطور التكنولوجي االتصالي في المرحلة اإللكترونية، فان وسائل االتصال حققت قفزة نوعية في 

ئل مجاالتها المختلفة، وتجلى ذلك عملي ا في اختراع وسائل اتصالية جديدة غيرت من الوظائف التقليدية للوسا

                                                 
 .7- 6اإلعالم التفاعلي،المرجع السابق،ص ص: حسين أبو شنب 1
 .7- 6اإلعالم التفاعلي،مرجع نفسه،ص ص: و شنبحسين أب 2
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كما أن حجم المعلومات المتاحة قد زاد زيادة هائلة، وبخاصة لمن تتوافر لهم فرص الحصول على .القديمة

 1.التكنولوجيا االتصالية الجديدة، بسبب التطورات الراهنة في عملية إرسال المعلومات واستقباله

 فوائد اإلعالم التفاعلي.ب

فساح المجال للحصول وال تتوقف فوائد اإلعالم التفاعلي عند حد ت    قديم نشرات األخبار بسرعة كبيرة، وا 

نما تقدم كثيرا من الخدمات  :منها.عليها في كل األوقات واألزمنة، وا 

فبعضها يتيل المجال لتوجيه رسائل . تتنوع هذه الخدمة بين المواقع اإللكترونية: خدمة البريد اإللكتروني -

رسالها منهوأخرى تقدم خدمة إنشاء ب لمحرري الموقع،   .ريد شخصي على الموقع الستقبال الرسائل وا 

وهي إفساح المجال للمتصفحين للموقع التعبير عن آرائهم بحرية في القضايا : خدمة مجموعات الحوار -

 .المطروحة

وهي إرشاد المتصفل ألهم األخبار والمواد على الموقع تحت : خدمة اإلرشاد إلى الموضوعات المهمة -

 .ر ساخنة، أو األخبار المهمةأخبا: عبارات

 .تستهدف ربط القارح بالموقع عندما يقوم باالتصال باإلنترنت: خدمة جعل الموقع صفحة البداية للمستخدم -

رسال رسائل إلكترونية : خدمة رجع الصدى - تتيل هذه الخدمة للمستخدم التعليق على ما نشر في الموقع، وا 

 .دم اقتراحا  للمحرر يعلق فيها على ما نشر، أو يق

تشمل تقديم إعالنات الوظائف، وبيع السيارات والمزادات، وبيع المنازل وشرائها، : خدمة اإلعالنات المبوبة -

 .والمكاتب وتأجير الشقق وغيرها

لكن لتحقيق المزايا السابقة فان أي موقع تفاعلي على شبكة اإلنترنت يحتاج لضمان نجاحه إلى محرر، 

 .على امتداد الخريطة الجغرافية للعالموشبكة مشتركين تنتشر 

                                                 
 .29، ص 2007بين التفاعلية و الرقمية، رحمة برس للطباعة والنشر ، اإلعالم االلكتروني: حسنين شفيق 1
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ستراتيجية . وهذا العنصر يزداد إلحاحا  لكون الموقع، يتخذ من الفضاء مقر ا له وأن يكون هناك سياسة وا 

فال جدوى منه دون تحديد طبيعته وأهدافه، والجهة التي توجهه، وطبيعة جمهوره، . واضحة لهذا الموقع

 .وتطلعاته

 : وظائف اإلعالم التفاعلي -1-2-5

يلعب اإلعالم التفاعلي دورا ال يستهان به في إحداث التأثير في اتجاهات الشرائل المختلفة في أي . 1

مجتمع، ولكن بدرجات متفاوتة مرتبطة بالظروف واآلليات التي يتم استخدامه فيها، سواء على مستوى األفراد 

 .أو المجموعات والدول

الجماعات المعارضة اإلعالم التفاعلي كوسيلة أساسية للضغط على السلطات الحاكمة، وذلك وتستخدم . 2

بواسطة المذكرات، أو النشرات، أو االلتماسات الموجهة إلى عدد من رجال النظام أو الحكم بهدف إقناعهم 

في التأثير على وهنا تلعب فاعلية اإلعالم الذي تستخدمه الجماعات الضاغطة دور ا مهما . بوجهة نظرها

 .الحكومة، واالستجابة لمطالبها

يعد اإلعالم التفاعلي وسيلة إعالمية تتسم بأهمية كبيرة، ويتوقع لها مستقبل ال يستهان بها التصافها . 3

فهي تتيل للمتصفل ممارسة أكثر من حاسة في ذات الوقت، إذ بامكانه عبر ضغطة : "بصفات ومميزات عدة

االستماع، والسرعة في تلقي الخبر العاجل، إضافة إلى الصورة المصاحبة له، وفيلم زر القراءة والمشاهدة و 

الفيديو المرافق لهذا الخبر، وغياب مقص الرقيب عن اإلعالم التفاعلي، وهو إعالم يتميز بالسرعة، وال 

ن الورق، يستلزم خروجها إلى العالم كل هذا الضجيج الصادر عن آالت الطباعة، وال الحاجة إلى أطنان م

فهو إعالم حي يتفاعل مع األحداث في الحين واللحظة أينما كان الحدث،كما أن البريد اإللكتروني ومواقع 

التواصل االجتماعي والمدونات ضيقت المسافات الزمنية في معرفة حجم التفاعل ورد الفعل السريع، والمباشر 

وعليه فان اإلعالم التفاعلي . لى وجه الكرة األرضيةبين الكلمة ومعناها وتأثيرها على المتلقي في أية بقعة ع

 1.أصبل واقع ا يفر  نفسه على الساحة اإلعالمية

                                                 
 .51اإلعالم االلكتروني بين التفاعلية و الرقمية، مرجع نفسه، ص  : حسنين شفيق 1
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وتؤثر وسائل اإلعالم التفاعلي في توقيت صنع القرار ووضع السياسة، وذلك من خالل خلق األزمات أو . 4

وهذا يظهر . مرتقبة وتداعياتهاافتعالها، وكذلك عن طريق طرح الشبهات واألسئلة عن األعمال ونهاياتها ال

ا في آلية عمل وسائل اإلعالم بكافة أشكالها، وخاصة المرتبطة بالتطور التقني األخير، حيث يتم  واضح 

ثارة الموضوع في المدى المنظور على  توظيف اإلمكانات إلجراء التغيير المطلوب كهدف بعيد المدى، وا 

 .األقل

إن التغيرات الحاصلة في بقاع المعمورة تظهر مدى أهمية فن ون اإلعالم التفاعلي، واألهمية المنوطة . 5

وأضحى تدفق . بطريقة التعامل، ونشر ثقافة التعاطي مع اإلعالم التفاعلي لمختلف الشرائل في المجتمع

دارة شؤونهم الثقافية المعلومات والمعطيات بغزارة، في ظل انشغال السكان بالبحث عن لقمة العي ش، وا 

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية المعقدة، 

ظل تدفق المعلومات وزخمها، وتعقد الحياة الثقافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وضيق وقت  

 .األفراد، عامال جديدا  في أهمية تيسير الحصول على الحقائق واألخبار والمعلومات

م اإللكتروني لفئات وشرائل كثيرة فرصة الحصول على المعلومة في أي موضوع، إلى وقد وفر اإلعال   

بداء اآلراء بخصوصها  1.جانب القدرة على الحصول على البدائل وا 

وهناك أدوار حيوية لإلعالم التفاعلي في حياة الشباب خاصة في المجاالت الثقافية والفكرية والسياسية . 6 

تمكينهم من اإلسهام في النشاطات الفكرية والسياسية واالجتماعية، إذ يسهم  وقضايا الشباب، تتمثل في

 2. اإلنترنت في التعبير عن آراء الشباب التي ال يستطيعون التعبير عنها صراحة في المجتمع

 

 

 

                                                 
 .51اعلية و الرقمية، مرجع نفسه، ص اإلعالم االلكتروني بين التف : حسنين شفيق 1
: متاح على  09:00على الساعة  18/03/2016تاريخ الزيارة : اإلعالم التفاعلي  2

http://www.sironline,org/albawab/alhoda/012.html 
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 .اإلعالم الجديد ، صحافة المواطن، صحافة الهاتف المحمول -1-3

 اإلعالم الجديد -1-3-1

لمفاهيم إحدى خطوات الهامة التي يحتاجها الباحث في دراسته و بحوثه بهدف االتفاق على يعتبر تحديد ا   

المحددات الخاصة لكل مفهوم و التأكيد االتفاق على هذه المحددات و التعميمات و التغيرات العملية التي 

المفاهيم والتي غالبا تقوم على بناء المفاهيم تظهر حاجتنا إلى هذه المرحلة لكي نحدد من خاللها جملة من 

 .ما تتصادم في ذهن الباحث مع مفاهيم الدراسة المتشابهة 

 :تعريف اإلعالم الجديد -أ

 الكومبيوترات و شبكات الكومبيوتر بأنه االندماج بين :" يعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعة اإلعالم الجديد_ 1

 1".و الوسائط المتعددة       

الطرق الجديدة في االتصال في البيئة الرقمية بما يسمل للمجموعات ) كما يشير المفهوم أيضا إلى_ 2

    الناس بامكانية اللقاء و التجمع على اإلنترنت و تبادل المعلومات و هي بيئة تسمل لخفراد األصغر من 

 2.المجموعات باسماع أصواتهم و أصوات مجتمعاتهم إلى العالم أجمعو 

هو مجموعة تكنولوجيا االتصال التي تولدت من "و بحسب معجم ليستر اإلعالم الجديد باالختصار  _ 3

 ".التزاوج بين الكومبيوتر و الوسائل التقليدية لإلعالم، الطباعة و التصوير الفوتوغرافي الصوت و الفيديو

األشكال و المضامين يتجه البع  إلى تعريف اإلعالم الجديد على أساس االنتقال السريع في و     

اإلعالمية انطالقا من الكالم المكتوب و المسموع و المطبوع إلى مرحلة الصورة المشاهدة و الملموسة على 

 .صعود الصورة و انهيار الكلمة Michel Stevenحد تعبير
                                                 

، 2008، (عمان األردن ) ا، دار الشروق،  1، ط(المفاهيم، الوسائل، التطبيقات )اإلعالم الجديد  : عباس مصطفى صادق 1
 .31ص

 .32-31ص ص : ،  مرجع نفسه(المفاهيم، الوسائل، التطبيقات) اإلعالم الجديد  : عباس مصطفى صادق 2
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 :أدوات اإلعالم الجديد -ب

تتميز بالتفاعل و من الجدير بالذكر أن مصطلل اإلعالم الجديد يدخل تحته عدد كبير من الوسائل التي     

التغيرات التي تعيشها تكنولوجيا اإلعالم اليوم هي التغيرات الرابعة من نوعها في العصر الحديث و ذلك 

و  1833عقب اختراع الطابعة البخارية السريعة التي جعلت توزيع الصحف و الكتب للعموم حقيقة واقعة 

 1939.1ثم التلفاز ،  1920من بعدها اختراع الراديو 

ع بها اإلعالم الجديد عما سبقه نخلص هنا بالتأكيد على مجموعة من الخصائص و المميزات التي يتمتو     

شبكاته و  ي مكان واحد على منصة الكومبيوترهي تتمثل في دمجه للوسائل المختلفة القديمة و المستحدثة فو 

وذج االتصالي الموروث بما يسمل للفرد العادي إليصال و ما ينتج عن ذلك االندماج من تغيير انقالبي للنم

رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريد بطريقة واسعة االتجاهات و ليس من أعلى إلى أسفل وفق النموذج 

االتصالي التقليدي ، فضال عن تبني هذا اإلعالم التكنولوجيا الرقمية و حاالت التفاعلية و الشعبية و 

االفتراضي و تعددية الوسائط و تحقيقه لميزات الفردية و التخصيص و تجاوزه لمفهوم الدولة تطبيقات الواقع 

 2.الوطنية و الحدود الدولية

 :تتجلى أدواته فيما يلي: أدوات اإلعالم الجديد_ جا

 .المواقع اإلخبارية_ 

 .الصحف االلكترونية_

 .مواقع البث اإلذاعي والتلفزي عبر االنترنت_ 

                                                                                                                                                             
  أ.م.رئيس قسم الصحافة واالتصال الجماهيري بجامعة نيويورك بالو"ميشال ستيفن". 

ثورة المعلومات و وسائل االتصال ، التأثيرات السياسية لتكنولوجيا االتصال، مجلة السياسة الدولية ،  : محمود علم الدين 1
 .107، ص 1996

 .8اإلعالم الجديد، دراسة في مداخلة النظرية و خصائصه العامة، ص : عباس مصطفى صادق 2
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 .االلكتروني والبطاقة االلكترونيةالكتاب _ 

 . الشبكات االجتماعية كالفايسبوك_ 

 .مواقع مشاركة مواقع الفيديو كاليوتيوب_

 . موقع مشاركة الصور مثل الفيديو_ 

 1.المدونات والمنتديات_  

 :مقاربة في تعريف صحافة المواطن_ 2_3_1

 :تعريف صحافة المواطن_أ

ستوى التاريخي حديث و اتصالي في نفس الوقت و هي على الم صحافة المواطن مصطلل إعالمي    

ند البع  على هو مصطلل غير مستقر على المستوى المفاهيمي، و تشخص صحافة المواطن عالنشأة ، و 

 .أنها إعالم المواطن

عنااد دمااج آخااري اإلعااالم التشاااركي أو التفاااعلي أو أيضااا التعاضاادي و عنااد آخاارين اإلعااالم البااديل أو و      

الصااحافة المدنيااة، إذن نحاان أمااام انفجااار مصااطلحي يصااعب صااهر تمثيالتااه و رواده، و تحديااد أدبياتااه لكاان 

و " صاحافة الماواطن" أمام هذا التداخل في المصطلحات فاننا نالحاظ إجماعاا علاى تبناي مرجعياات مصاطلل 

ي علاى داللاة هاذه هو المصطلل األكثر حضاورا فاي أدبياات األطاراف النشاطة فاي هاذا المجاال و توافاق ضامن

 :المفردة الجديدة في قاموس اإلعالم و االتصال و التي يمكن صهرها في اعتمادها على 

 .شبكة اإلنترنت كفضاء للنشر و التعبير عن الرأي  -1

 .تأكيد حضور المواطن في قضايا الشأن العام و دعم الممارسة الديمقراطية  -2

 1.إلعالم البديل و الصحافة البديلةاعتبار مخرجات صحافة المواطن امتداد لمرجعيات ا -3
                                                 

 .8خلة النظرية و خصائصه العامة، صاإلعالم الجديد، دراسة في مدا : عباس مصطفى صادق 1
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 :الصحفي المواطن_ب

كانااااااااات المدوناااااااااة فاااااااااي بداياااااااااة ظهورهاااااااااا عباااااااااارة عااااااااان صاااااااااحيفة لكنهاااااااااا تتمياااااااااز بالذاتياااااااااة و التصااااااااااقها    

الصااااااورة ، الفيااااااديو، ) ، لكاااااان مااااااع تبلااااااور و شاااااايوع الوسااااااائط المتعااااااددة ( الحياااااااة الخاصااااااة) بالخصوصااااااية 

ائع و باااااروز البعاااااد اإلعالماااااي الصاااااحفي فاااااي مخرجاتهاااااا و تحاااااول اهتماااااام المدوناااااة إلاااااى نقااااال الوقااااا( الصااااوت

هاااااو ماااااا أدى إلاااااى باااااروز المااااادونات اإلخبارياااااة،إن إمكانياااااة تحياااااين أي مدوناااااة مااااان أي جهااااااز كومبياااااوتر و 

ماااااان أي بقعااااااة فااااااي العااااااالم و نشاااااار أي مضاااااامون وفاااااار فرصااااااة التفاعاااااال لمتصاااااافحي اإلنترناااااات فااااااي حلهاااااام 

 كاااال مااااواطن هااااو بالضاااارورة صااااحفي صاااااعد : " هوترحااااالهم و قااااد عباااار عاااان هااااذه الحالااااة دي روسااااني بقولاااا

 .قعهااو  يتحكم في زمن األحداث و

فال تستطيع أية وكاالت أنباء أن تنشر صحفيين في الشوارع، فظهور الصحفي المواطن أصبل ظاهرة        

للتجاهاال ، فقااد أظهاارت أحااداث تسااونامي فااي جنااوب آساايا و تفجياارات لناادن و إعصااار كاترينااا فااي قابلااة  غياار

 2.الواليات المتحدة األمريكية حقيقة قوة و فاعلية هذه الظاهرة

 :نبذة تاريخية عن بداية التصوير عن طريق األفراد_ج

كان ساكنو العاصمة اإلنجليزية لندن يراقبون باعترا  شديد قيام الحكومة اإلنجليزية  1993في عام     

منزل، وقام ساكنو المدينة آنذاك بتسيير  300 ببناء طريق جديد على أنقا  منطقة ريفية زراعية مؤهلة ب

مظاهرات احتجاج ضخمة قوبلت بتجاهل من وسائل اإلعالم التي رفضت إبراز تلك المظاهرات، األمر الذي 

دفع اثنين من دعاة حماية البيئة واثنين من منتجي البرامج التليفزيونية إلى االجتماع من اجل تكوين منظمة 

أو اإلعالم الذي يركز على ما تجاهلته أو شوهته أو عتمت عليه  ،"عالم البديلاإل"تهتم بما يسمى ب  

 .وسائل اإلعالم المتاحة
                                                                                                                                                             

1
 Jean françois  :journalisme et public des journalistes responsabilité , avaible at : 10 /03/2016 at :10 :30: 

 journalism.pdf-public-responssabilite-http://jornalism communicare en /rrjc/gratis/4_2008tetu. 
2
 De Rosney Joel: la révolte du pronétariat des mass Média aux Médias des mass , Paris : fayard 

www.pronétariat.com,2006, p,119. http://    تاريخ الزيارة  03/12/ 09:30:على الساعة  2016:  :متاح على 
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كمنظمة غير  Under currents" أندر كارنتس" وبالفعل بدأ هؤالء الناشطون األربعة في تكوين منظمة     

     بالصوت–كل ما يهم المواطنين  تقوم بتسجيل( كفاكم شربا من مياه اإلعالم السائد)هادفة للربل شعارها 

باستخدام كاميرات الفيديو،   mainstream mediaمن أحداث تجاهلتا وسائل اإلعالم السائدة  –و الصورة 

، وفي مظاهرات مناهضة "محاربو الفيديو"وأحيانا ب " نشطاء الفيديو" لذا سمي القائمون على تلك التجربة ب

" اشتك المتظاهرون هناك من أن محطات   2001نوه بايطاليا في جويلية العولمة التي جابت شوارع مدينة ج

التي يفتر  أنها الكبرى في عالم الميديا تعتمان على أخبار تلك المظاهرات، " سي إن إن"و " بي بي سي

ألن حركة مناهضة العولمة برمتها مثار اعترا  الدول الراعية لتلك المحطات ولذا لجأ ناشطو الحركة إلى 

تخدام تقنيات بسيطة ورخيصة الثمن بالنسبة لهم مثل الكاميرات الرقمية والحواسيب المحمولة لكي يوثقوا اس

 .فعاليات تلك الحركة

وقد استخدمت أحيانا هذه المواقع كسالح مساعد في الحروب، أيضا كان هناك تفاعل من جانب العرب    

ات اإلسرائيلية على لبنان و التغطيات تتوالى من وسائل في استخدام هذه التكنولوجيا فمنذ بدأت هذه االعتداء

 1 .اإلعالم  وبرزت وقتها مواقع اإلنترنت اإلخبارية والمدونات لنقل الصور واألحداث واألخبار أوال بأول

  صحافة الهاتف المحمول -1-3-3

 صحافة الهاتف المحمول في العصر الررقمي_أ

نتاجها باستخدام األجهزة المحمولة أولت صحافة الجواليشير مصطلل  عدد كبير من  إلى توصيل األخبار وا 

اإلخبارية عبر الهاتف المحمول، وذلك من خالل  المؤسسات اإلعالمية حول العالم اهتماما  بتقديم خدماتها

 .خالل الرسائل النصيرة القصيرة أو رسائل الفيديو أو من "Mobile News Feeds"الا

                                                 
، 2006أوت  12دعم وأصداء الحرب على لبنان تلقى الضوء على فاعلية المدونين العرب، جريدة الريا ، : نايف أبو سيدة 1

 :،متاح على13:00على الساعة   11/03/2016:، تاريخ الزيارة13928العدد 
l/ article 178490.htm http://www.alriyadh.com 

http://www.alriyadh.com/
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للوصول إلى هاتفك  هي سبيل المؤسسات اإلعالمية العالمية "Mobile News Feeds" خدمةأصبحت     

التي  "RSS" المحمول بدال  من االعتماد على الررسالة النصية فقط،  تعتمد هذه الخدمة على إرسال قوائم

على  هذه القوائمموقع أي من المؤسسات اإلعالمية دون الحاجة إلى زيارته، تحتوي  تمكرنك من متابعة أخبار

عناوين األخبار التي ترسلها المؤسسة اإلعالمية إلى الهاتف الجوال،ويمكن قراءة هذه األخبار عن طريق 

اإلنترنت وتثبيته على الهاتف الجوال وفق ما يتناسب ونوع  بعد تحميله من على "RSS Reader" برامج

لقراءة هذه القوائم ، تقدرم عدد من المؤسسات الكبرى هذه الخدمة  RSS Reader كبرنامج الهاتف الجوال،

 "سي إن إن"و "الجزيرة"كما تقدم كال  من  "بي بي سي"وهيئة اإلذاعة البريطانية "رويترز"وكالة أنباء  مثال

األحداث وقت وقوعها على الهواء  وذلك لمشاهدة البث الحي لهذه القنوات ومشاهدة( التلفزيون الجوال)خدمة 

 Ipod Touch أو Iphone نفس الخدمة على أجهزة" سي بي بي"الهاتف الجوال، وتتيل  بشكل مباشر على

ا للمقيمين في الواليات المتحدة األمريكية االستماع إلى إذاعة.Ipad أو العربية " بي بي سي" ، ويمكن أيض 

تطور  ساعة، إنر  24مجاني وذلك على مدار  على الهاتف األرضي أو المحمول عن طريق االتصال برقم

اإلعالمية من االستمرار في استخدام  أساليب الوصول للجمهور عبر الهاتف الجورال لم يمنع المؤسسات

المصورة والتي تتيل للمستخدم متابعة الحدث مصورا  مثل  "MMS" ورسائل "SMS" خدمة الرسائل النصيةٍ 

،وقد يعتقد البع  أن كتابة األخبار للهواتف المحمولة هو أمر بسيط، لكن ''قناة العربية''و "الجزيرة" قناة،

محتوى يتناسب  خصائص الهاتف المحمول، لخلق أن يدرك الصحفي طبيعة هذه األخبار إضافة  إلى يجب

مع حجم الشاشة،  معها، يقيرد حجم شاشة الهاتف أسلوب الكتابة، فعلى الصحفي أن يكتب بشكل يتناسب

 .النوعية من األخبار وطبيعة الهاتف المحمول، هذه بع  النصائل التي تناسب هذه

تصريحات المصادر و الرسائل  - عةالمراج – مراعاة اختالف اللهجة -  التبسيط –االختصار  -

 1 العاجلة

                                                 
 :متاح على 30:8: على الساعة  2016/ 12/02 : صحافة الهاتف المحمول في العصر الررقمي، تاريخ  الزيارة1

http://www.rssreader.com/download.htm
http://www.reuters.com/tools/mobile/rss
http://www.reuters.com/tools/mobile/rss
http://www.reuters.com/tools/mobile/rss
http://news.bbc.co.uk/2/hi/help/5338006.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/help/5338006.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/help/5338006.stm
http://arabic.cnn.com/mobile/tv/
http://arabic.cnn.com/mobile/tv/
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/bdd0dca4-167c-4d71-a379-9fb8f01f25a5
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/bdd0dca4-167c-4d71-a379-9fb8f01f25a5
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/bdd0dca4-167c-4d71-a379-9fb8f01f25a5
http://www.alarabiya.cc/index/static/mobile
http://www.alarabiya.cc/index/static/mobile
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 :ممارسة صحافة الجيب من خالل التطبيقات_ب 

مع "،صحفي حرب يعمل في سوريا  نت الجزيرة ، مراسال  صحفيا  لموقعالء الدين عرنوسيقول ع     

تصبل متطلباتنا قليلة، وُنرغم على إنجاز مهامنا، مهما عظمت،  التمادي في الحصار واشتداد حدرة المعارك،

ر استبدال كافة معداته التي كان يستخدمها"الموجود والمتاح في إطار لتغطيانه الصحفية بهاتف  ، من هنا، قرر

صحافة "وابتكر صحافة جديدة وهي  "حقيبة الظهر"صحافة  شمسية، فتخلرى عنأيفون وجهاز شحن بالطاقة ال

 .التي ما زالت غير منتشرة في الدول العربية" الجيب

عرنوس على أن يكون المراسل والمصور والمحرر على رغم صغر حجم هاتف اآليفون إال أنه ساعد     

الخاص به كل التطبيقات الكفيلة بتسيير مهامه على  iOS نظام والمنتج وكل الطاقم الصحفي، فقد وجد على

 .أكمل وجه وبدون عناء يذكر

كان عدد الكلمات كاٍف أم ال، وكيف سيتمكن من  مواد، فكيف سيعرف إنفي البداية كان يعاني عند كتابة ال

صور بيانية تثري التقرير، وما هي أفضل الطرق لتحرير الصور ورفع  تحويل بع  األرقام لديه إلى

األمر الذي حفرز في  لكنه تمكن في النهاية من التعرف على تطبيقات مميرزة سهرلت عليه عمله، الفيديوهات،

 .كانوا لرغبة لمشاركتها مع زمالئه الصحفيين أينماداخله ا

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
ihttps://ar.wikipedia.org/wik     

https://twitter.com/aladdinarnous
http://www.aljazeera.net/portal
https://www.youtube.com/watch?v=p7R1hOEOqYA&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=p7R1hOEOqYA&feature=player_embedded
http://www.apple.com/ios/what-is/
http://www.apple.com/ios/what-is/
https://ar.wikipedia.org/wik
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 :من أهم هذه التطبيقات

 Numbers 

على معالجة توفر جهدا  ووقتا  كبيرا  في قدرتها  الصحفي الدؤوب يعرف تماما  قيمة البرامج الرياضية التي   

وقت  مع هذا التطبيق، لن يكون صعبا  اإلنجاز في. واستطالعات الرأي المتنوعة وتدوير البيانات واألرقام

وتصديرها على شكل خطوط  قصير الدراسة اإلحصائية، أو المعالجة بشكل يسير جملة من البيانات واألرقام

 .بيانية ثالثية األبعاد

 د جمع المعلومات والبدء بالتحليل أو خالل االستطالعات الميدانية، معباإلمكان استخدام التطبيق بع    

 .إمكانية تدوين النتائج أوال  بأول

 Pages 

العربية بشكل مثالي ويمتاز الذكي، يدعم اللغة  إنه تطبيق لكتابة النصوص وتحريرها على الهاتف     

 يتضمرن هذا. تكون لديك مشكلة في كتابة القصص اإلخبارية مباشرة على هاتفك باستجابته السريعة، معه لن

لك عدد كلمات النص الذي  التطبيق مجموعة واسعة من األدوات المكتبية والقوالب الجاهزة، كما أنه يعر 

اإلخبارية، كما ستتمكن من تصدير ملفك إلى  كلمات قصتككتبته، فلن تواجه بعد اآلن مشكلة في عدد 

 1.بدون أية مشاكل أجهزة أخرى، بما فيها الويندوز،

 

 

                                                 
 :متاح على 10:30على الساعة  12/03/2016تاريخ الزيارة  :ممارسة صحافة الجيب من خالل التطبيقات 1
 https://ijnet.org/ar/blog/201969 

https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id361304891?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
https://ijnet.org/ar/blog/201969
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 iMovie 

يرا هاتفك،هذا التطبيق، بواجهته المصور بكام ال بد أنك ستحتاج إلى نشر فيلمك أو تقريرك اإلخباري     

على أكمل وجه، ولن تالحظ عند استخدامه فرقا  بين أدوات القص واللصق  العربية، سيساعدك لتنجز المهمة

الخاصة مع عدد من  التي توفرها برامج المونتاج الضخمة وبين أدواته، وستستطيع إضافة لمستك والدمج

العناوين والنصوص في اللغة العربية على  ت في مسألة إضافةالفالتر والمؤثرات، ولن تواجه أي تعقيدا

 .الفيديو

 Keynote 

برنامج باور بوينت، إنه مهم وضروري  هذا التطبيق مصمرم لصناعة العرو  التقديمية كما في     

القصاصات بمختلف صيغها، كما يساعدك على إنشاء الجداول  يمكرنك من استيراد للصحفيين، حيث

التلفزيوني مع  بدون تعقيد وبديناميكية عالية، باإلضافة إلى ميرزة دمج مشاهد من تقريرك والخطوط البيانية

 .خباريةغرف مونتاج كبرى المحطات اإل األشكال والخطوط البيانية والرسومات الثالثية األبعاد كما في

على تصميم اإلنفوغراف المناسب للتقرير، مع  في غياب اإلنترنت، سيتيل هذا التطبيق إمكانية العمل    

 التي توفرها لك برامج ملحقة، ابتداء  من خرائط للدول وانتهاء  بأشكال سلة واسعة من الخيارات والقوالب

  1.حفيةمختلفة ومتعددة من الرموز واأليقونات المفيدة لمادتك الص

 

 : أسباب اختيار الهاتف النقال_ج

يعتبر الفيديو وسيلة قوية للغاية لسرد القصص وتتسم تقنية الهاتف النقال بأنها موازن رائع يسمل بالتبادل     

 .بصورة أكبر في العملية
                                                 

  :متاح على 11:00على الساعة 12/03/2016تاريخ الزيارة  : ممارسة صحافة الجيب من خالل التطبيقات 1
https://ijnet.org/ar/blog/ 

https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/keynote/id361285480?mt=8
https://ijnet.org/ar/blog/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
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بك معرفة  وستؤدي. معك مزايا صحافة الهاتف النقال بأنها عديدة، ودائم ا ما يكون الهاتف النقال تتسم    

السماح لك بانشاء فيديوهات وتبادلها، في وقت حدوثها  كيفية التصرف بسرعة باستخدام األدوات المناسبة إلى

االشتراكات في الهاتف النقال عن  والهواتف النقالة في كل مكان، وقد تردد أنه ستزيد عدد .في أغلب األحيان

 .عدد السكان

 وغالب ا ما يؤدي تسجيل. وسهلة الحمل وأدوات تسجيل لم يسبق لها مثيلخفيفة  تتسم الهواتف النقالة بأنها  

الراحة واالسترخاء أكبر  المقابالت الشخصية على الهاتف النقال إلى مساعدة الضيوف على الشعور بقدر من

 .مما يشعرون به إذا تم تصويرهم أمام معدات ضخمة

ويتم توصيل الهواتف النقالة  ارنة بأدوات التسجيل المهنية،الهواتف النقالة بأنها غير مكلفة نسبي ا مق تتسم   

 .اإلنترنت من خالل وصلة بيانات متنقلة بشبكة مما يسمل بالبث الحي والتحميل على

موضوعات أمنية خطيرة يجب مراعاتها عند استخدام هاتفك النقال لسرد  كما ينبغي علينا مالحظة وجود  

 .1 يمكن حصر مزايا صحافة الهاتف النقالوبينما ال. خالل الفيديو القصص من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
:  متاح على 11:30على الساعة 12/03/2016تاريخ الزيارة  : أسباب اختيار الهاتف النقال 1

video-lemobi-guide-journalist-http://www.v4c.org/ar/content/citizen 

http://www.v4c.org/ar/content/citizen-journalist-guide-mobile-video
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 Social media webمواقع التواصل االجتماعي -1-4

 :Social Networking sitesتعريف مواقع التواصل االجتماعي -1-4-1

الشابكات االجتماعياة علاى أنهاا مواقاع تشاكل مان خاالل االنترنات : ELSON BOYD:عرف السونوبويد     

تاحاة الفرصاة لالتصاال بقائماة المساجلين والتعبيار عان وجهاة تسمل لخفراد  بتقاديم لمحاة عان حيااتهم العاماة وا 

 ا  1."نظر اإلفراد أو المجموعات من خالل عملية االتصال ،تختلف طبيعة التواصل من موقع آلخر

 2"وبسهولة هي مواقع االنترنيت التي يمكن للمستخدمين المشاركة والمساهمة في إنشاء أو إضافة صفحاتها"

فيها يجتمع األفراد ذو االهتمامات المشتركة وتبادل األفكار والمعلومات ويتصلون مع "اااااااااا وتعرف على أنها  

بعضهم ويدردشون وينشرون األخبار التي تهم مجتمعاتهم ،وقد يكون المجتمع طائفيا أو دينيا أو حتى 

 3"علميا

عية الكترونية تتم صناعتها من أفراد أو جماعات أو مؤسسات وتتم تركيبة اجتما»يعرفها محمد عواد بأنها _  

بحيث يتم إيصال هذه العقد بأنواع ( modeالعقد)باسم ( مثل الفرد الواحد)تسمية الجزء التكويني األساسي 

مختلفة ،مثل العالقات كتشجيع فريق معين أو االنتماء لشركة ما أو حمل جنسية لبلد ما في هذا العالم وقد 

صل هذه العالقات لدرجات أكثر عمقا كطبيعة الوضع االجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي إليها ت

 4"الشخص

                                                 
1

 DANAH M , BOYD ,NICOL, Ellison: Social Network sites ; Definition, history and scholar 

http:// icmc. Indiana. ship,journal of computer  mediated  communication, vol (13) issue (1) avalaible at. 

Boyd, Ellison, html. 1 /-/ vol 13 issue Edu 
 .24،ص 2013عمان، : ،دار النفائس 2ثورة الشبكات االجتماعية،ط:خالد المقدادي غسان يوسف 2
 .100اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، المرجع السابق ،ص  :صادق عباس مصطفى 3
( الجتماعية وااللكترونيةدراسة مقارنة للمواقع ا):تأثير شبكة التواصل االجتماعي على جمهور المتلقين: منصوري محمد  4
 .25،ص2012، رسالة ماجستير في اإلعالم واالتصال ،األكاديمية العربية في الدنمارك ،"العربية نموذجا"
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هي عبارة عن مواقع على شبكة االنترنت، توفر لمستخدميها فرصة للحوار وتبادل »وتعرف كذلك _  

 1".ومات الصور وغرف الدردشةالمعلومات واآلراء واألفكار والمشكالت من خالل الملفات الشخصية والب

ااااااااا وتعرف بأنها منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمل للمشترك فيها بانشاء موقع خاص به ومن ثم 

يربطه من خالل نظام اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخرين لديهم االهتمامات والهويات نفسها او جمعية 

 2" من أصدقاء الجامعة أو الثانوية

مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت ظهرت مع الجيل :ااا ولقد عرفت الشبكات االجتماعية على أنها ااا

للتواصل بين اإلفراد في بنية مجتمع افتراضي يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك أو  0.2webالثاني للويب 

رسائل أو االطالع على الملفات يتم التواصل بينهم من خالل ال( بلد ا مدرسة ا جامعة ا شركة)شبه انتماء 

الشخصية ومعرفة إخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعر  ،وهي وسيلة فعالة للتواصل االجتماعي بين 

 3" األفراد سواء كانوا أصدقاء نعرفهم في الواقع أو أصدقاء عرفتهم من خالل السياقات االفتراضية

 :أنواع مواقع التواصل االجتماعي_ 2_4_1

 :اااا يوجد العديد من أنواع التواصل االجتماعي، وفي كل يوم يظهر الجديد منها تصنف حسباا   

 : النوع األول

يجاد وتبادل المعلومات ومن األمثلة على هذا النوع من التواصل االجتماعي  :يختص باالتصاالت وا 

 (: blogs)أاااا المدونات

من أنواع المدونات ،بعضها يختص بتناقل معلومات  هذا الموقع مثال لمدونة شخصية كما يوجد العديد   

 عن األخبار بكل أنواعها ،أما األخر فيخص بأمور شخصية ويومية ومن أهم برامج المدونات

                                                 
دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة : الدبيسي علي عبد الكريم ، الطاهات ياسين زهير 1

 .70،مرجع نفسه ، ص 40وم اإلنسانية واالجتماعية بالمجلة الجامعات األردنية في دراسات العل
 .27المرجع السابق،ص : منصوري محمد 2
3

 BEER ,DAVID :Social network (ing) sites… revisting the story so far :A respouse to danaboyd and 

nicol Ellison .journal of  computer _ Mediated communicaction,13(2),pp 516_529 . 
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live journal, expressionengine,Word presse , open dairy type pad , blogger , 

xanga. 

 (:micro blogs)ب اااا المدونات الجزئية

المدونات الجزئية ماهي إال أسلوب لبث المعلومات بشكل سريع ،وما يميزها عن المدونات العادية هو     

المتداولة عليها ،مما يساعد الناس على ( نصية صور ،صوتية ،مرئية)صغر حجم وكمية المعلومات 

 تداول أحجام وكميات اصغر من المعلومات بشكل دائم وسريع ومن أهم برامج المدونات 

 , Identi_ca , Google buzz , quaikeu, twitter , tumblr , posterous , plurkلجزئيةا

taiku .  

 (:la cation base services)ج ااااااا خدمات تجديد المواقع الجغرافية 

،تعرف اختصارا بالجغرافي ،وتعريف  LBSحيث قامت في السابق بكتابة تعريف بسيط لهذه الخدمة    

دقاء بما يفعل ذلك الموقع بالتحديد، ومن الفوائد العديدة لهذه الخدمة هي أنها تعرف شبكة من األص

شبكتك بأماكن جديدة بمدينتك أو مدينة أخرى قد تزورها ، وتقوم بتقديم معلومات عن الموقع قد تكون 

حتى  مفيدة مثل أرقام االتصال ،عنوان الموقع االلكتروني ، رأي المستخدم الشخصي في الخدمة، أو

 :اقتراح لتجربة شيء مميز في ذلك الموقع، وهناك العديد من برامج ومواقع خدمة تحديد المواقع مثل 

the hot list , Facebook , places , Crowalla, forsquare, creolopi. 

 : د اااا مواقع الترابط االجتماعي 

واقع تمكن المستخدمين من التواصل لعل من أشهر هذه  المواقع هو موقع الفايسبوك ولنكيد وهي م    

ببعضهم ومشاركة االهتمامات والفعاليات كما يمكن استخدام تلك المواقع للبحث عن أصدقاء  1المباشر 

الدراسة والبحث عن عمل جديد أو حتى التعرف على كل ماهو جديد في حياة الفرد دون الحاجة للسؤال 

                                                 
، 2011، 113مجلة رؤيا العلمية، العدد....تعريفها، تأثيرها، أنواعها Social Network=الشبكات االجتماعية: زمان صفاء 1

 .56،57ص ص 
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 ,bebo:ئد للمستخدمين ومن أهم مواقع الترابط االجتماعيالمباشر ،فهذه المواقع توفر العديد من الفوا

Asam all world, irc ,xing ,taggedd, plaxo, orkutt, ning, my space, linkeiedin , 

Facebook, hi5, diaspora, yammer 

 (:events)ك ااااا مواقع الفعاليات

هذه نوعية من المواقع لتنظيم  الفعاليات والتحكم بعدد األشخاص المدعوين،كما يمكن هذه المواقع    

استخدام خدمات لتحديد مواقع التجمع مما يميز هذه المواقع االلكترونية إمكانية التحديد التلقائي فيمكن 

رف كل المدعويين بهذا التغيير للداعي  المواقع الجغرافية للفعالية تغيير الموقع والزمان وبالتالي سيع

 meetup ،,eventfulمباشرة دون الحاجة إلبالغهم كل على حدى ومن أشهر مواقع الفعاليات 

.tweetvite 

 (: information aggregators) وااا موقع تجميع المعلومات 

ش فيه هو كمية تقوم هذه المواقع بتجميع المعلومات التي تهمك فقط،فيما يميز هذا العصر الذى نعي    

المعلومات المتداولة بشكل سريع عن طريق االنترنت ،حيث تقوم هذه المواقع بتجميع المعلومات في مكان 

ضاعة الوقت وهناك العديد من مواقع جمع المعلومات مثل  واحد بدال من البحث عنها وا 

:evri,netvibes. 

 : (social interests)ه ااااا مواقع مشاركة االهتمامات

هذه نوعية مختلف من المواقع تساعدك على نشر ومشاركة شبكتك ونوعية األجهزة التي تستخدمها أو    

 .اهتماماتك مثل ما تشاهد أو ما تقرأ في الوقت الحالي

 (: online advocacy and fundraising)ح ااااا مواقع جمع التبرع والقضايا المهمة

تمالك التمويل  ذكية والمفيدة ،لتتخيل انك تود القيام بمشروع اليمكن استخدام هذه النوعية من المواقع ال   

عليك هو تقديم دراسة المشروع لهذه المواقع ومن ثم يقوم القائمين على الموقع بدراسة  الالزم له،كلما

 .causes,kickstarterالمشروع وفكرته ثم عرضه على المستخدمين ومن أشهر تلك المواقع 
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  :النوع الثاني 

 : اقع التواصل االجتماعي والتي تعرف بمواقع التعاون وبناء فرق العمل هيمن مو 

 (:wiki)الويكي_ أ

وهي مواقع تمكن العديد من الناس من االشتراك في تكوين معلومات مترابطة بشكل منطقي عن     

مستخدمي طريق روابط الكترونية من أفضل األمثلة موقع ويكيبيديا الموسوعة العالمية والتي بنيت من 

عن طريق مشاركة المعلومات وتمكنك من انشاء الويكي الخاصة بك وبأصدقائك عن طريق استخدام هذه 

  Pb:المواقع

Wikispaces, wikimedia, wetpaint, workes1 

 (:social bookmarking)مواقع المرجعيات_ ب

يمكن استخدام هذه المواقع لوضع عالمة مرجعية لمواقع تهمك أو قد تهم غيرك مثل ما هو الحال     

عند حفظك لموقع في برنامج تصفل االنترنت الخاصة بك لكن مع إضافة إمكانية مشاركة األخر في هذه 

خدمة من روائع المواقع المرجعية،كما تمكنك هذه النوعية من اكتشاف مواقع جديدة عليك،تعد هذه ال

االنترنت الالنهائية ،تحتل إمكانيتك في استكشاف محور الشبكة وتفرعاتها باالعتماد على جهود أصدقائك 

 ,stumbleupon: أو حتى مستخدمين آخرين على الشبكة ولالشتراك في العديد من المرجعيات مثل

folkd google reader,diigo,delicious ,citeulike 

 (:social navigation :gps)تماعيةالمالحظة االج_ ج

برامج المالحة االجتماعية عبارة عن برمجيات يقوم المستخدم بتثبيتها على جهاز الهاتف الخلوي ومن     

ثم االستعانة برسم خريطة حركة بالمدينة اآلن تخيل اآلالف المستخدمين يقوم بنفس العملية على مدار 

ة من قبل المستخدمين ،كما يمكن هذه البرامج من تقديم توجيه الساعة المحصلة هي خريطة دقيقة مرسوم

دقيق للمستخدم عند رغبته للوصول للمكان المحدد أو البيئة بوجود مخاطر على الطريق أو حتى تغيير 
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مسارات،فكلما تمكنك أن تتخيل سرعة ودقة وتزامن المعلومات بشكل دائم ولالشتراك عن طريق البرامج 

 .woze,trapsterالتالية 

 (:document management a editing)مواقع إدارة الملفات وتحرير النصوص -د

كما يود البع  التعاون في إتمام مذكرة أو نص أو حتى التعاون على تحضير عر  فاستخدم هذه     

 المواقع كل ما عليك هو تحديد األشخاص الذين تود التعاون معهم والباقي ماهو إال تفاعل سلس

فكلما دخل شخص على المذكرة أو النص يمكنه رؤية التحديثات والتعديالت وبالتالي التعاون  :بينكم  

يساعدك على ( box,drop,box)على إتمام العمل حتى لو فصل بينكم محيطات بع  هذه المواقع 

ها تبادل الملفات مع اآلخرين حيث تمنحك الشركة المقدمة للخدمة سعة تخزين مجددة تمكنك من استخدام

إلنشاء ملفات ومن ثم المشاركة مع ملفات أصدقاء او زمالء لتبادل البيانات بشكل فوري وسريع ،ومن 

 box ،google,docs,syntc plicy,docs dropbox,box . 1أشهر مواقع إدارة وتحرير النصوص 

 :النوع الثالث 

 :من مواقع التواصل االجتماعي هي مواقع الوسائط المتعددة 

 (: photo, sharing)تصوير والفنمواقع ال_ أ

تقدم هذه المواقع العديد من القواعد حيث تمنحك مكانا يمكنك فيه حفظ وتخزين وعر  أعمالك الفنية     

بداء اإلعجاب أو النقد لها كما تفيد  سواء كانت صور أو رسومات فنية حيث يتمكن الناس من رؤيتها وا 

يجاد دخل مالي منها،وبناءا على نوعية الف  ; flick:ن هنا كالعديد مثلفي إمكانية بيع أعمالك للغير وا 

bucket,photo , Picasa ,zoomr , smug, muge, Devantart  

 (: video sharing a streaming)مواقع مشاركة الفيديو والبث المباشر  -ب

كما :في هذه النوعية من المواقع يمكن إيجاد البحث عن العديد من مقاطع الفيديو المرئية وتقييمها     

ه المواقع االجتماعية األخرى ،حتى يتمكن أصدقائك من التعرف عليها دعاة نشرها على تقدم معظم هذ
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شبكتهم الخاصة، يمكن إضافتها لمدونتك مباشرة بامكانك كذلك إنشاء الفيديو الخاص بك عن طريق 

ل استخدام كاميراتك الخاصة أو جهازك الخلوي في أي وقت مع إمكانية البث لمدونتك هو إمكانية التفاع

حيث يمكن المتفرجين التواصل معك فورا وفي نفس لحظة البث كما تمكنك الرد عليهم واالشتراك في 

 , sevenload, viddler , Vimeo , You tube: العديد من المواقع تخزين وبث الفيديو مثل

dialymotion, met a cafe , open film , Justin , tv , live Stream , Ustream  . 

 (:music a Audio, sharing)مشاركة المقاطع الصوتية والموسيقى مواقع -ج

باستخدام النوعية من المواقع يمكن مشاركة اآلخرين المقاطع الصوتية والموسيقى كما يمكن      

الموسيقيين من نشر إبداعاتهم الموسيقية والتعرف على رأي الجمهور فيها كما تمنحهم فرصة اكتشافها من 

تاج الفني ، كما أن بع  هذه المواقع يخدم خدمة الراديو على االنترنت حيث يمكنك قبل شركات اإلن

تحديد نوعية الموسيقى أو البرامج التي تود االستماع من ثم الحصول على ما يناسب ذوقك ،ويمكنك 

أيضا اكتشاف الجديد من خالل التعرف على ما هو حديث وماله شعبية بين المستمعين مثل يمكنك 

 ,المزيد من خالل زيارة هذه المواقع مع العلم أن بعضها يحصر بتقديم الخدمة على دول محددة اكتشاف

last Fm , sportify , pandora,radio , ccmixter,Sound  Cloud , groove, Shark , the 

hyper ,machine  shore the music , Sound click 1 

 :النوع الرابع 

 (:(reviews a opinionsهي مواقع الرأي واالستعرا  

 (:Product reviews)استعرا  السلع _ أ

تخيل أنك تود شراء سيارة جديدة ،أو جهاز كمبيوتر حديث تمكنك من زيارة مواقع اآلراء لمعرفة رأي     

من اشتروا هذه السلع قبلك ونفيهم لها،كما يمكنك معرفة جودة المنتج مدى تحمله لعوامل الزمن 

ي أما إذا أردت فيمكنك زيارة مواقع استعرا  مميزات ومواصفات السلع حيث ستحصل واالستخدام اليوم
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على أي خبراء في المجال كما انك ستجد أي المستهلكين في نهاية التقييم إلعطائك صورة واضحة عن 

  :المنتج وعن مميزاته وهناك العديد من مواقع الرأي واالستعرا  منها

 (: community Qua)يةاألسئلة واألجوبة االجتماع_ ب

كما هو الحال مع استخدام المواقع االجتماعية الستعرا  السلع أو الحصول على أراء المستهلكين     

يمكنك الحصول على إجابات محددة ألسئلة قد تدور بذهنك ،تحدثت عن مواقع الويكي حيث يقوم العديد 

ناءا على نفس الفكرة األساسية فمواقع من المستخدمين بعملية إضافة وتنقيل المعلومات المطروحة ب

األسئلة واألجوبة االجتماعية تعمل بنفس المنطق حيث تقوم بتقديم إجابات ومن ثم يقوم كل من له دراية 

بتعديل اإلجابة إلعطائك أدق إجابة ممكنة كما يمكنك االشتراك في متابعة سؤال طرح من الغير لما 

نوعية معينة من المعلومات بالتالي احتماالت االستفادة ال  للموضوع من أهمية لديك أو حتى متابعة

 .نهائية يمكنك االشتراك بطرح أسئلتك أو متابعة موضوع أو سؤال 

 :النوع الخامس

 هذا النوع من مواقع التواصل االجتماعي هي المواقع الترفيهية االجتماعية

 (:Virtual worlds)مواقع العوالم االفتراضية_ أ

قد يعتقد البع  بان هذه من ضروب الخيال العلمي كما قد نشاهد في بع  أفالم هوليوود لكن      

الواقع أن مواقع العوالم االفتراضية كانت والزالت متوفرة منذ زمن بعيد،كما انها في تطور دائم يمكنك في 

وتفاعلها في عالم تقابل فيه الخاصة بك ( Avatar)العالم االفتراضي إنشاء ما يسمى بالشخصية الرمزية 

 .العديد من الشخصيات المختلفة التي قد تعكس شخصيات منشئيها الحقيقيين في عالم افتراضي

 يمكنك أيضا التواصل والتحدث بالصوت مع أي من الشخصيات المتواجدة في تلك العوالم كما     

عوالم االفتراضية تقوم على فكرة بامكانك شراء وبيع سلع وممتلكات على هذه العوالم وبع  العاب ال

الحروب والقتال بينما البع  اآلخر يقوم على فكرة إيجاد حياة او عالم بديل لعالمنا الحقيقي لتجربة 
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 Active worlds , Second life , world of warcraft:العوالم االفتراضية يمكنك زيارة المواقع التالية

, Rune scape 

 (: game shoring)االجتماعية  مواقع مشاركة األلعاب_ ب

تعتمد هذه المواقع على مشاركة اآلخرين بشبكتك االجتماعية العاب تتطلب العديد من الالعبين على     

شبكة االنترنت كما يمكن بع  هذه المواقع المطورين من عر  ألعابهم على المستخدمين لالستمتاع بها 

 Armor Game  , Mini clip , Kongهذه المواقعيمكنك اللعب ومشاركة اآلخرين المرح بزيارة 

regate1 

 :الفايسبوك -1-4-3

 : Facebookتعريف الفايسبوك _ 1

هو موقع ويب للتواصل االجتماعي يمكن الدخول إليه مجانا وتديره شركة فيسبوك محدود المسؤولية     

لمدينة أو جهة العمل أو مها اكملكية خاصة لها فالمستخدمون بامكانهم االنضمام إلى الشبكات التي تنظ

أو اإلقليم وذلك من اجل االتصال باآلخرين والتفاعل معهم ،كذلك يمكن للمستخدمين إضافة إلى  المدرسة

رسال الرسائل إليهم وأيضا تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف األصدقاء بأنفسهم ويشير اسم  أصدقائهم وا 

والمدارس التمهيدية في الواليات المتحدة األمريكية إلى الموقع إلى دليل الصور التي تقدمه الكليات 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد والذي يتضمن وصفا ألعضاء الحرم الجامعي كوسيلة للتعرف 

 2.إليهم

ويعرف الفايسبوك أو كتاب الوجود باللغة العربية على انه موقع الشبكات االجتماعية ،أي انه يتيل     

أن يبرز نفسه، وان يبرز مكانته عبر أدوات الموقع للتواصل (كالشركات)ن واالعتباريين لخشخاص العاديي

                                                 
 .61مرجع نفسه، ص : مان صفاءز  1
 .61مرجع نفسه، ص : زمان صفاء 2
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مع أشخاص آخرين ضمن نطاق ذلك الموقع أو عبر التواصل مع تواصل أخر إنشاء روابط تواصل مع 

 1.اآلخرين

مات انه موقع من المواقع االجتماعية كتصنيف يسمل بتبادل الصور والمعلو "ويعرف كذلك على    

واألخبار والفيديوهات عن طريق إضافة األصدقاء وعن طريق خدمة إنشاء الصفحات والمجموعات 

 2".وخدمات أخرى كثيرة يتيحها هذا الموقع األكثر من رائع

 :مميزات الفايسبوك -2

  الملف الشخصيprofile : 

وصورك واألمور  فعندما تشترك بالموقع عليك أن تنش  ملفا شخصيا يحتوي على معلوماتك الشخصية

المفضلة لك وكلها معلومات مفيدة من اجل سهولة التواصل مع اآلخرين كذلك يفر معلومات للشركات 

 .التي تريد أن تعلن لك سلعها بالتحديد

  إضافة صديقadd friend : وبها يستطيع المستخدم إضافة أي صديق أو أن يبحث عن أي فرد موجود

 .الكترونيعلى شبكة الفايسبوك بواسطة بريد 

  إنشاء مجموعةgroups :  نستطيع من خالل خاصية إنشاء مجموعة الكترونية على االنترنت أن ننش

مجتمعا الكترونيا يجتمع حول قضية معينة سياسية كانت أم اجتماعية أم رياضية وتستطيع جعل 

 .بموضوعهااالشتراك بهذه المجموعة حصريا للعائلة واألصدقاء او عامة يشترك بها من هو مهتم 

  لوحة الحائطWall : وهي عبارة عن مساحة مخصصة في صفحة الملف الشخصي بحيث تتيل

 .لخصدقاء إرسال الرسائل المختلفة الى هذا المستخدم

  النكزةpokes : منها يتيل للمستخدمين إرسال نكزة افتراضية إلثارة انتباه بعضهم إلى بع  وهي عبارة

 .أحد األصدقاء يقوم بالترحيب بهعن إشعار يخطر للمستخدم بان 

                                                 
 .34ثورة الشبكات االجتماعية،المرجع السابق، ص :  المقدادي غسان يوسف خالد 1
2 http://www.sciences way. Inf_   تاريخ الزيارة : الفايسبوك14/04 9/2016: 00،على الساعة   : متاح على: 
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  الصورphotos  : وهي الخاصية التي تمكن المستخدمين من تحميل األلبومات والصور من األجهزة

 .الشخصية إلى الموقع وعرضها

  الحالةstatus : التي تتيل للمستخدمين إمكانية إبالغ أصدقائهم بأماكنهم وما يقومون به من أعمال في

 .الوقت الحالي

  التغذية اإلخباريةnews feed : التي تظهر على الصفحة الرئيسية لجميع المستخدمين حيث تقوم بتمييز

التغييرات التي تحدث في الملف الشخصي ،وكذلك األحداث المرتقبة وأعياد الميالد : بع  البيانات مثل

 .الخاصة باألصدقاء 

  الهداياgifts : اضية إلى أصدقائهم تظهر على الملف الشخصي ميزة تتيل للمستخدمين إرسال هدايا افتر

دوالر لكل هدية ويمكن إرفاق رسالة شخصية  100للمستخدمين الذي يقوم باستقبال الهدية تتكلف الهدايا 

 .بها

  السوقmarkeet :وهو المكان او الفسحة االفتراضية الذي يتيل للمستخدمين نشر إعالنات مجانية. 

   انشاء صفحة خاصة بالموقعFacebook : نستطيع إنشاء صفحة بموضوع معين ويكون اسم

التخصص الخاص بها منتهيا بفايسبوك ويتيل لك أن تروج لفكرتك أو منتجك أو حزبك أو جريدتك ومن 

 Facebook adds .1األدوات التي يتيحها لترويج الصفحة  

 :اليوتيوب -4 -1-4

 :youtubeتعريف اليوتيوب _ أ

  :خلفية تاريخية 

موقع تبادل الفيديو يوتيوب هو ظاهرة عامة مجتمعية واضحة،ولقد أدى نجاحه وسبقه إلى أن دفع ببع      

الباحثين ان يسمى جميع ملفات الفيديو على االنترنت بملفات اليوتيوب ،كما لو كانت هذه الفيديوهات جميعا 

 1. اليوتيوبية فأوجدوا مصطلل" ملفيوتيبي"تحمل نفس األصل والمعنى للمصطلل البحثي

                                                 
 .36_35المرجع السابق ، ص ص : المقدادي غسان يوسف خالد 11
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تشاد "بأيدي الثالثي  2005تأسس اليوتيوب كموقع مستقل في الرابع عشر من فبراير من العام    

ترك  -صاحب اول ملف فيديو على الشبكة -،بيد أن األخير "كاريم البنغاليجاود"،"ستيف شين"،"هيرلي

الذي نراه  youtubeيقي في ليصبل الفضل الحق. رفيقيه للحصول على درجة علمية من جامعة ستانفورد

اليوم للثنائي األخر اللذين نجحا في تكوين احد اكبر الكيانات في عالم الويب في الوقت الحالي وقد ظهر 

 .في والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية menlo Parkموقع  اليوتيوب في مدينة  

طالق الخدمات  2005 قد تم إطالق الموقع للجمهور في مايو من العام       ليعقب ذلك تأسيس الشركة وا 

حقق الموقع واحدة من اكبر معدالت النمو للمواقع  2007في ديسمبر من نفس العام ،وفي نوفمبر من العام 

 .على الشبكة العالمية وحصد المركز الخامس كأكثر المواقع زيارة على مستوى العالم

نوات على إطالقه معلنا وصول عدد المشاهدات اليومية س 5احتفل الوقع بمرور  2010مايو18وفي     

في المركز الرابع عالميا  You tubeوعلى مستوى العالم يأتي موقع  2.للموقع ألكثر من مليارين مشاهدة 

من إجمالي  %9, 23من حيث معدالت الدخول عليه وتبل  نسبة مستخدميه_ 2010حتى منتصف يناير _

مستخدمي اإلنترنت على مستوى العالم ،وتقوم فكرة الموقع على إمكانية إرفاق أي ملفات تتكون م مقاطع 

الفيديو على شبكة االنترنت دون أي تكلفة مالية فبمجرد أن يقوم المستخدم بالتسجيل في الموقع يتمكن من 

العالم كما يتمكن المشاهدون من إدارة حوار إرفاق أي عدد من هذه الملفات ليراها ماليين األشخاص حول 

جماعي حول مقطع الفيديو من خالل إضافة التعليقات المصاحبة، فضال عن تقييم ملف الفيديو من خالل 

إعطائه قيمة نسبية مكونة من خمس درجات لتعبر عن مدى أهمية ملف الفيديو من وجهة نظر مستخدمي 

 3.الموقع

                                                                                                                                                             
1

 Jean Burgess, et al,  youtube :online video and Participatory culture ,Polity 

Press :Cambridge,2009,no,172.p2 
2

 youtube blog ; Oops pow Surprise..24 hours of video all up in your eyes   على الساعة  03/2016./22تم الزيارة

 all.html.-video-of-hours-surprise24-pow-global.blogspot.com/2010/03/oops-htpp://youtube:متاح على   3:00
استخدامات الشاباب الجامعي لموقع اليوتيوب على شبكة االنترنت ، مؤتمر اإلعالم الجديد، تكنولوجيا :رضا عبد الواجد أمين 3

 .520، ص  المرجع السابقجديدة لعالم جديد ،
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فان موقع يوتيوب يأتي في المركز  2010في منتصف  ALEXAلعالمي ا" اليكسا"وطبقا لتصنيف     

وهو الموقع األول في عر  ملفات " ياهو،جوجل"الثالث من حيث أكثر المواقع العالمية مشاهدة،بعد كل من 

 .الفيديو والثاني في مواقع الشبكات االجتماعية

أخرى تتمثل في اإلعالنات خدماتها بشكل مجاني وتعتمد على مصادر دخل  YOUTUBEتقدم      

والرعاية والدعايات إضافة إلى اإلعالنات النصية كما تقوم حاليا بدور مهم في تقديم إعالنات الفيديو كمجال 

جديد وعملي إلعالنات الويب ولقد انضمت القنوات التلفزيونية إلى المنافسة على االنترنت والتأثير والمشاركة 

رة في السباق اإلعالمي الشبكي ،حيث انضمت قناة الجزيرة إلى يوتيوب بعدما اتضل مالها من أهمية كبي

لتخزين برامجها وعرضها للمشاهد وفتل الباب للمشاركة من خالل طرح اآلراء واألفكار والتوجهات الجديدة 

 .وأصبحنا اليوم أمام موجة جديدة من موجات ثورة المعلومات

ر من األفالم والمسلسالت التلفزيونية وحتى مقاطع الفيديو فقد أصبل متاحا للمستخدم مشاهدة الكثي     

الشخصية للهواة على متصفحات االنترنت وبكل سهولة كما يمكن مشاهدتها أيضا على الهواتف الخاصة 

مليون ملف  30بأنها باعت أكثر من "  ابل"وتقول شركة . باإلضافة إلى األخبار اليومية العادية والرياضية

 .2009وحتى اكتوبر 2005منذ شهر اكتوبر iTunesمتجرها االلكتروني أي تونز فيديو عن طريق 

مليون ملف  100للفيديو الشخصي فالموقع يقوم بعر  أكثر من  YOUTUBEوحسب موقع يوتيوب     

ومع أن خيارات الفيديو على االنترنت 1ألف ملف فيديو على الموقع يوميا 70فيديو في اليوم ويتم تحميل 

الملفات عبر عدة  Formatمعدل مذهل إال أن مشاكل كثيرة ال تزال غير محلولة مثل توافق أنواع تتكاثر ب

أنظمة أو قلة عدد ملفات الفيديو عالية الجودة من حيث المضمون باإلضافة إلى وجود تراخيص تحد من 

 .طريقة وكمية مشاهدة بع  ملفات الفيديو

                                                 
1

 kress Gunthe rand Jeff, Bezemer. Writing in a Multimodal World of Representation, The SAGE 

Herdbook of Writing Development, 2009,SAGE Publiccation,last view 15 Mars,2016 at :20 : 34 online , 

..html ereference.com/hdbk waritingdev /Article n11-http://www.sage 

http://www.sage-ereference.com/hdbk%20waritingdev%20/Article%20n11 .html
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تمعات المشاركة مع اإلعالم هو الذي مهد الطريق نحو نجاح أن شدة اندماج المج" هنري جنكيز"ويرى     

المعرفة التقنية ونمو :استخدامات اليوتيوب " في مقاله"هارتلي "اليوتيوب وليس العكس كما ظن البع  ويقول 

الحوارات الجانبية ،تدخالت أطراف ثالثة اإلعالنات والوصالت : أن اإلمكانات المختلفة ليوتيوب مثل" الثقافة

تميز المشاركات على الشبكة ويرى أن " مصادر تفاعلية"فرعية تزيد من كفاءة وغنى المحتوى فهي إذن ال

 1. تفاعل الجماهير مع وسائل اإلعالم هو الذي مهد الطريق نحو نجاح اليوتيوب

 :ملفات الفيديو على موقع اليوتيوب_ ب

أو فالش فيديو وال يمكن تنزيل الفيلم مباشرة FLVتحول شبكة يوتيوب األفالم المرسلة إليها إلى امتداد     

على الكمبيوتر  FLVمن الموقع ولكن يمكن استخدام برامج او وصالت خارجية لذلك ،ويتم تشغيل ملفات 

إلى أن استحدثت بع  برامج تصفل االنترنت أداة ...." VLCجوم بالير ،و"عن طريق عدة برامج منها 

واقع المختلفة ومنها يوتيوب،أيضا هناك برامج مختلفة للتحميل تقوم بتثبيت جديدة لتنزيل ملفات الفيديو من الم

أدواتها في المتصفل لمساعدة المستخدم على تنزيل الملفات دون الحاجة لفك شفرة الفيديو في مواقع أخرى 

 .خاصة

جيغا بايت 1)دقائق وان ال يزيد حجمها على 10والملفات المرسلة ليوتيوب يجب أن ال يزيد طولها عن      

دقيقة ويمكن للمستخدم رفع الملفات ذات  15وذلك قبل أن تتم زيادة مدة الملف إلى ( ميجا بايت1024بمعنى

يمكن رفع األفالم ذات  كما WMV ,AVI,MOV ,MPEG,MP4,GP.3:االمتدادات التالية 

مقاطع الفيديو  ،وتتوزع 2من الهاتف المحمول مباشرة عن طريق الموقع الخاص بالهواتفGP.3االمتداد

، %7، تعليم %7،9، رياضة  %14،2،فيديوهات شخصية %19ترفيه: )المتاحة عليه على النحو التالي

كما ( %2،1، علوم%2،7، أخبار  %2،7"كيف تقوم بااااااااااا " ، مواد تدريبية%4،8، أفالم % 5،2سيارات 

حتى منتصف _وقع في المركز الرابع عالميام youtubeتتنوع اللغات التي يتم تحميل مقاطع الفيديو بهاوياتي

                                                 
1

 Jean Burgess.et al, op.cit,p16 . 
 :، متاح على  12:00الساعة  على 21.03.2016الموسوعة الحرة للمعرفة، تاريخ الزيارة : موقع  يوتيوب 2

. marefa .org / index.php/ http:// www 
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من إجمالي مستخدمي  %23،9من حيث معدالت الدخول عليه وتبل  نسبة مستخدميه _ 2010يناير

 1. اإلنترنت على مستوى العالم

بين تطبيقات اإلعالم االجتماعي هو تركيزه على األحداث السياسية youtubeوأكثر ما يميز موقع      

من حجم  %21حيث جذبت مواد الفيديو التي تغطي موضوعات وقضايا سياسية والشؤون الخارجية

من جمالي حجم مشاهدات الموقع  %27مشاهدات زوار الموقع ،وجذبت الشؤون الخارجية واألخبار الدولية 

على الترتيب بين إجمالي مشاهدات عينة من الجمهور األمريكي لوسائل اإلعالم  %9و % 15مقارنة

 2. األمريكية اإلخبارية المعروفة

لكن وعلى العكس من المتوقع لم تلق أفالم اغتصاب األطفال أو ضرب الضحايا اهتماما واسعا وليس      

مقاطع األكثر مشاهدة لم تتضمن تلك معنى ظهور تلك المقاطع ألنها تظهر بالفعل ،لكن ذلك يعنى أن ال

المقاطع ،ووجد أيضا انه حين يقوم مستخدم باضافة جزء من حلقة تلفزيونية أو مباراة رياضية فان هذا 

 .المقطع ينظر إليه بصفته اقتباسا ال بصفته خرقا لحقوق الملكية

ويجدر هنا اإلشارة إلى أن انتقاء المستخدم لنوع الفيديو المرفوع على الشبكة يحدد نوع االستجابة فكيف      

على أوباما وهيالري كلينتون في عينه من أكثر المقاطع مشاهدة خالل " رون بول"نفسر إذن تفوق مقاطع 

هم بشكل أكثر لفتا لخنظار هم الذين االنتخابات األمريكية فالمستخدمين الذين يحرصون على إبراز ملفات

يحظون بنسب المشاهدة األعلى فال وجود للتناسب هنا بين مدى أهمية الحدث الذي يصوره المقطع وبين 

 3 . نسبة المشاهدة

                                                 
1

 Michel  Wesch : « you tube statistics »  ,Digital Ethnography @ Kansas state University,( march 

. :12_03_2016 . Viewed on p=163 http:// mediatedcuitures.net /ksudigg /:  18,208)   Online at. 
2

 Pew research Center’s : Project for Excellence in Journalisme ,« New Media,old  Media » last 

http://www.journalism.org/analysis report/new media old media.:  :55 .Online at. view20/04/2016 at 09 
3

 Niels, Van Doorrn , The ties That bind : the networked performance of gender,sexuality and friendship 

on MySpace, New Media Society 2010,No.12. 
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وفي إحدى الدراسات التي تناولت مقاطع الفيديو على يوتيوب من حيث األكثر مشاهدة واألفضل       

أفضل المقاطع الحاصلة على تقييم مرتفع هي تلك التي يلصقها مستخدمون متفوقة  واألكثر استجابة وجد إن

 .بذلك على تلك الملصقة بواسطة شركات الدعاية واإلعالن التقليدية

لكن وعلى ( المعروفة باسم الفلوجر أو المدونات الصوتية)وجاءت معظمها من فيديوهات المحادثة     

م يكن من بينها فيديوهات إساءة استغالل األطفال أو مشاهد العكس من توقعات بع  الباحثين ل

مثل )التعذيب،إضافة إلى أن المقاطع التي يرفعها المستخدمون والتي تكون مقتطفة من مواد إعالنية تقليدية 

 1.تلقى تقبال جماهيريا باعتبارها اقتباسا وليس تعديا على حقوق البث( أخبار الرياضة أو فقرات تلفزيونية

 2: الخواص والمميزات التي يمتاز بها اليوتيوب عن المدونات_ ج

  يعتبر اليوتيوب األكثر شعبية واستخداما في العالم. 

 يتمتع بميزات استخدام الصوت والصورة وهي األكثر تأثيرا من النص وحده. 

  مشاهدتها خاصية إضافة ملفات الفيديو إلى المدونات والشبكات االجتماعية الكبرى والمواقع لتتم

 .بشكل فوري وهذه من أهم الخواص

  دخول الفضائيات مجال المنافسة أضاف بعدا إعالميا آخر يمكن االستفادة منه في زيادة تأثير

 .اليوتيوب في الرأي العام بدون رقيب

 لغاء حاجز اللغة  .المشاركة والتفاعلية العالمية في اليوتيوب وا 

 حديد صالحيات مشاهدتهاتصنيف ملفات الفيديو إلى خاصة وعامة وت. 

  خاصية االلتقاط السريع والتي تمكن أي مستخدم يملك كاميرا ويب من تسجيل ملفات الفيديو التي

 .يرغب بمشاركتها إلى خوادم الموقع مباشرة ودون المرور بجهازه الشخصي

                                                 
1 Jean, Burgess.et al, op cit.p30 
مدونات واليوتيوب و اإلعالم الشبكي الجديد فضاء الحرية و ديمقراطية التعبير ، تاريخ الزيارة : الحياني عمر 2
 :متاح على 8:30: على الساعة   12/04/2016:

/2009/16230.htmlhttp://www.nabanews.net 

http://www.nabanews.net/
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ف بالمستخدم ولقد أضاف موقع يوتيوب بع  خواص مواقع الشبكات االجتماعية اليه مثل التعري         

مكانية تبادل التعليقات وخدمات أخرى مثل  :وا 

 .إنشاء بروفيل عام أو شبه عام داخل نظام مترابط( أ  

 .إنشاء قائمة بالمستخدمين اآلخرين ممن يرتبطون معهم بعالقات( ب

 1.مشاهدة وتغيير قوائم  اتصاالتهم  واتصاالت اآلخرين عبر النظام( ج

ذا تمت المقارنة بي      ن مزايا اليوتيوب والمدونات نجد أن طبيعة المدونات تعتمد على النص في وا 

فهو يعتبر  معظمها، أما اليوتيوب فيعتمد على الصوت والصورة وهي مرحلة أكثر تقدما من المدونات لذا

فاليوتيوب هو في الحقيقة فضائيات المدونات واحد روافدها التي سوف يكون لها األثر  أكثر شعبية ، إذا

 .لكبير في الرأي العام ا

 :واإلعالم الجديد" Google"جوجل   -1-4-5

 Partnerبتشجيع المؤسسات اإلعالمية المعروفة على االنضمام ليوتيوب في  Googleيهتم     

Program وتحميل المزيد من تقارير ومواد الفيديو اإلعالمية على موقع ،youtube  تمهيدا لالستفادة منها

،وقد دخلت جوجل عالم اإلعالم الجديد  2كموقع إخباري على االنترنت Google newsفي تدعيم   

 2010اكتوبر4لكنها أيضا أطلقت في  2006وحرصت على المنافسة منذ شرائها موقع يوتيوب عام 

بشكل جديد وباعالن مجموعة التحديثات المتعلقة بالمنصة منها ( Google TV)الصفحة الخاصة لمنصة

كة مع بع  الشركات والقنوات والتي ستتاح في هذه المنصة كقنوات تلفزيونية أو تطبيقات مجموعة من الشرا

 :وقد تشتمل الخدمة على 

 .TNTو CNN مجموعة من مواقع األخبار والقنوات ستكون مصممة بشكل مناسب للموقع مثل  _

                                                 
مدونات واليوتيوب و اإلعالم الشبكي الجديد فضاء الحرية و ديمقراطية التعبير ، تاريخ الزيارة : الحياني عمر 1
 :متاح على 8:30: على الساعة   12/04/2016:

/2009/16230.htmlhttp://www.nabanews.net 
صالح عبد المجيد مها ، مواقع الفيديو التشاركي واقعها ومستقبلها وتأثيرها، ورقة عمل مقدمة من الملتقى العربي األول  2

 .2لسابق، ص للصحافة اإللكترونية، مستقبل وسائل اإلعالم في العصر الرقمي، المرجع ا

http://www.nabanews.net/
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 .واألخبار االقتصاديةاالقتصادية ويتيل معه تحديات مباشرة لسوق األسهم CNBCإتاحة تطبيق لقناة_ 

 .على حسب الطلبHBOالدخول إلى مجموعة قناة _ 

 .إتاحة تطبيق لعر  مباشر لمباريات ونتائج كرة السلة بجودة عالية_ 

تاحة عدد كبير من المحتوى على حسب الطلب لخفالم        ومن التحديات المتعلقة بالخدمة الجديدة ،وا 

، باإلضافة إلى  NetFlixاء والقنوات وأيضا خدمات األمازون ووالمسلسالت من خالل مجموعة من الشرك

بع  المواقع والخدمات التي تتفق مع المنصة مثل تويتر وموقع يوتيوب وتطرح جوجل المنصة من خالل 

مجموعة من الشركاء المصنعين ألجهزة التليفزيون ومشغالت البلوراى،لكن وصول الخدمة للمنطقة العربية 

ي الوقت الحالي بحكم بع  العوائق من الناحية القانونية الخاصة بحقوق الملكية والنشر يعد أمرا صعبا ف

 1. والطباعة

ويضع موقع جوجل فيديو في دليل االستخدام الخاص به معلومات حول إمكانية بيع ملف الفيديو     

الخاص بالمستخدم من خالل إتاحة الفرصة للمستخدم بتحديد سعر مناسب لتحميل ملفه من قبل مستخدمين 

اص بالموقع نفسه من المبل  تستحق لصاحب الفيديو والباقي خ  %80الموقع اآلخرين يقدره الموقع بقيمة

 2. وفي حالة عدم تحديد يتم تحميل الملف مجانا للجميع

 :Yahoo videoياهو فيديو -1-4-6

 youtubeنموذج مشابه إلى حد لما يتبعه   Yahoo !newsيتبع الموقع اإلخباري الذي أطلقته شبكة     

direct نما هو إال انه ال يقوم بمثابة وسيط يقدم ساحة للتواصل بين المؤسسات ا إلعالمية والجمهور وا 

  Yahooالمستفيد الوحيد من المحتوى المصور الذي ينتجه زوار المواقع ،حيث يرفع الموقع اإلخباري ل

ليشجع أفراد الجمهور العام على إضافة المواد المصورة التي " ؟ الحدثvهل كنت هناك عندما وقع "شعار 

المتاحة على الموقع اإلخباري  You-witness Newsالتقطوها وتسجل أحداثا عاصروها مستخدمين خدمة 
                                                 

صالح عبد المجيد مها ، مواقع الفيديو التشاركي واقعها ومستقبلها وتأثيرها، ورقة عمل مقدمة من الملتقى العربي األول  1
 .2للصحافة اإللكترونية، مستقبل وسائل اإلعالم في العصر الرقمي، المرجع السابق، ص 

2
 José van Dijck,  User like you ?Theorizing agency in user-generated content , Media , Culture& 

Society,SAGE publications,2009,vol 31 , no1,P56. 
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Yahoo !news مما يتيل إمكانية االستعانة بها ودمجها في المواد والقصص اإلخبارية التي يقدمها الموقع ،

ن تكون المادة المصورة التي تم التقاطها لتسجيل الحدث من إنتاج الشخص نفسه ،وان تتناول حدثا على أ

 1. إال تحتوى على عنف أنيا و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .8مواقع الفيديو التشاركي واقعها ومستقبلها وتاثيرها،المرجع السابق، ص : صالح عبد المجيد مها  1
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 :خالصة الفصل

في ختام هذا الفصل نخلص إلى أن مجال اإلعالم ككل والبيئة اإلعالمية الرقمية، تنوعت فيها      

الممارسات اإلعالمية بين إعالميين محترفين ومستخدمين جدد متقنين الستخدام وسائل اإلعالم الجديدة 

لذي أصبل فيها كل وبالتالي تنوعت وعليه ظهرت مفاهيم جديدة من صحافة المواطن إلى صحافة الجيب ا

من اإلعالمي والمستخدم العادي متمكنين من استغالل التطبيقات والتقنيات واألدوات في الممارسات 

اإلعالمية المختلفة مع توفرها وقربها من الجمهور ذات المصدر المفتوح والمتاحة بشكل سهل ومهما تنوعت 

 .قمية الواسعةالمفاهيم إال أنها مرتبطة فيما بينها في هذه البيئة الر 
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 :تمهيد الفصل

أن التكنولوجياااا عباااارة عااان مجموعاااة مااان الااانظم والقواعاااد التطبيقياااة وأسااااليب العمااال التاااي تساااتقر  باعتباااار    

من هذه التقنيات الحديثاة  استفادلتطبيق المعطيات المستحدثة في مجاالت اإلنتاج، فان اإلعالم الرقمي بدوره 

يخفاى عان اإلعاالم الجدياد  في أكبار المجااالت والصاحف اإللكترونياة بحياث ال وأستخدمهاليوظفها هو اآلخر 

الغرافيكي بماا فاي ذلاك الطباعاة، الرواياات المصاورة، الرساوم المتحركاة، وكال مااهو متعلاق بالتصاميم  استخدام

المرئاي ويمكان أن تشامل التصاميم التحرياري مان  االتصالالتفاعلي، حتى تصميم الرسومات البيانية وتوظيف 

 .احة على الشاشات الذكيةخرائط تفاعلية، وهياكل سرد في الفيديو المت

وماان هااذا المنطلااق .... وبااذلك إحااداث التواصاال الفعااال ونقاال وساارد القصااص اإلخباريااة ماان خااالل الفيااديو    

الفيااديو فااي اإلعااالم الرقمااي ماان أهاام نقطااة وهااي الفيااديو فااي البنيااة  اسااتخدامساانتطرق فااي فصاالنا هااذا حااول 

 االفتراضااياإللكترونياة لنتعمااق فاي أهاام العناصار ماان الواقاع الفيااديو فاي المواقااع  واساتخداماإلعالمياة الرقميااة، 

 .والواقع المعزز وصوال إلى آخر تطبيقات الفيديو المتاحة عبر الهواتف الذكية

2 
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 الفيديو في البيئة اإلعالمية الرقمية  -1 -

و هاو عباارة عان صاور ( الصاوت) يعتبر الفيديو من الوسائط المتعددة الذي يادمج باين الصاورة و التعلياق    

 1.متحركة تنقل المعلومات بصريا

 :streamingتكنولوجيا التدفق _ 1_ 1_2

أو الصاااور Audio لقاااادرة علاااى تشاااغيل الماااواد الصاااوتييطلاااق هاااذا التعبيااار علاااى لوصاااف التكنولوجياااا ا    

و هي تدفق مواد 2من خالل اإلنترنت مباشرة  Downloadingاستحضارها وذلك أثناء عملية vidéoالمتحركة

اإلعالم المرئياة و المساموعة بشاكل مضاغوط مان خاالل شابكة اإلنترنات و ياتم تشاغيلها فاورا دون الحاجاة إلاى 

يحتاااج المسااتخدم إلااى ، فمااع تاادفق المااواد اإلعالميااة ال ( القاارص الصاالب) حفظهااا علااى الجهاااز ثاام تشااغيلها 

االنتظار لتحميل الملف لكي يراه ألن المادة ترسل على شكل تدفق مساتمر فيمكنهاا أن تعمال بمجارد وصاولها 

، و بامكان المستخدم أن يوقف التشغيل أو يعيده مرة أخرى أو يسرع أو أي ش  آخر مثلما يفعل على الملف 

 .الموجود على جهازه الخاص

هي طريقة مباشرة لنقل الفيديو من خالل الشابكة بمجارد التقاطاه عان  streaming videoوتدفق الفيديو     

 3.وذلك عند القيام ببرمجة الفيديوogg FWD حيث يتم تحويل الفيديو إلى الصيغة  طريق كاميرا رقمية،

 : امتداد ملف الفيديو -2-1-2

و الااذي يحاادد نااوع المشااغل للملااف و يعتمااد ملااف الفيااديو بشااكل أساسااي علااى مااا يساامى باالمتااداد للملااف     

 :نعرضها في هذا الجدول وهي
                                                 

1
 Freed &Borenstein : Multipurpose Internet mail extension ( MME) part tow: media types, la view 

at : http:// tools.ietf.org/html/ rFc2046: 34  available  20/03./2016, at 14 
 :ى متوفر عل 0013: ، على الساعة: 12/02/2016أنش  محطتك اإلذاعية مجانا على اإلنترنت ،تم الزيارة 2
،?id=6122 http://www.bab.com/articles/cfm 
3

 What is streaming media : definition from whatis .com  available at 01/03/2016 at 23 :22 

/0.sid9_gci7534540.00.htmlhttp://whatis.techtarged.com/definition 

http://whatis.techtarged.com/definition/0.sid9_gci7534540.00.html
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 1:امتدادات الملفات حسب نوعية مشغل ملف الفيديو

 االمـــــــــــتــــــــداد نــــوع المــــــشــــــغــــــل

AVl_ 

 _AU 

_MP3 

_MPEG 

_MPEG_4 

 _MPEG Audio 

_Quick Time 

  _Real media 

_Wav 

 _Windows media 

Avi 

au, snd 

Mp3, m3u 

Mp(e)g, mpv,mps,mpe,m2v,miv 

mp4, m3e 

Mpega, Mpa, mp1,mp2 

mov, qt 

ra, rm, ram, rmvb,smil 

wav 

asf, asx,wma, wmv, wax,wvx 

 :البرامج المستخدمة في مجال تدفق الفيديو عبر الشبكة -2-1-3

                                                 
1

 Mingzhe Li, et al : characteristics of streaming media Stored on the Web , USA,Massachusctts, 

Worcester Polylechnic Institute , May 2003,p3. 
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الخاصة ببرمجة ، و إنتاج ملفات و مقااطع فياديو هناك العديد من البرامج التي تنتجها الشركات المختلفة     

منها ما هو احترافي خاص بمصممي المواقع  و أصاحاب الشاركات الكبارى و يمكان للمساتخدم العاادي شاراءه 

 :و من أمثلة هذه البرامج مايلي –مجانية  -واستعماله منها ما هو مفتوح المصدر 

 :Adobe flash Playerبرنامج أدوب فالش بالير: أوال

فااااااي عاااااار  محتااااااوى الفيااااااديو عباااااار اإلنترناااااات  Adobe Flash Playerيسااااااتخدم برنااااااامج     

ساااااااااااااهولة اساااااااااااااتخدامه مااااااااااااان خاااااااااااااالل  برناااااااااااااامج المتصااااااااااااافل نفساااااااااااااه فهاااااااااااااو برناااااااااااااامج لعااااااااااااار  الصاااااااااااااور 

 المتحركااااااااااااااااااااااة و األفااااااااااااااااااااااالم علااااااااااااااااااااااى اإلنترناااااااااااااااااااااات و يتاااااااااااااااااااااايل لااااااااااااااااااااااك وضااااااااااااااااااااااعها علااااااااااااااااااااااى الشاااااااااااااااااااااابكة

داياااااااااااااة ثااااااااااااام طورتاااااااااااااه فاااااااااااااي الب Macromediaو يعتباااااااااااار األكثااااااااااااار اساااااااااااااتخدما تااااااااااااام إنشااااااااااااااءه بواسااااااااااااطة  

 Macromedia Flash Pl 1و كان يسمى  Adobeشركة 

 :Motion JPEG برنامج موشن جي بي إي جي: ثانيا

M.JPEG)     )مع تتابع  يتداخل هو اسم غير رسمي لمجموعة أشكال للفيديو و فيها كل إطار للفيديو

 فيديو رقمي

 و تم تطويره أساسا للعمل على أجهزة العر  الشخصية JPEGو يتم ضغطه بشكل منفصل في صورة  

(PC)  و لكن تم استحداث نظم أخرى أكثر تطورا من هذه التقنية و اآلن تستخدم(Motion JPEG) 

 2.بواسطة كثير من األجهزة المحمولة التي تحتوي على إمكانية التقاط الفيديو مثل الكاميرا الديجيتال

 :Macromedia Director MXيركتور برنامج ماكروميديا دا: ثالثا

                                                 
1

 Adobe flash Player : Wikipédia , the free encyclopedia, avaible at : 10 /03/2016 at :10 :30: 

wiki/Adobe_Flash_player. http://eu.wikipidia.org/ 
2

  http://en:00  :14 : 12/03/2016 at : the free encyclopedia, Last view Motion JPEG,Wikipidia

.wikipedia.org/wiki/motion-JPEG 

http://eu.wikipidia.org/
http://en/
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هو اليد النهائية التي تقوم بتجميع العمل كله في صورته النهائية و داخل بيئة صاالحة للتعامال ماع كافاة      

الصاوت و الصاورة المناسابة لهاذا الصاوت و اساتيراد الانص المناساب و الفياديو و أعماال ) هذه العناصر مان 

بيئة الخاصة ، حيث يضيف إليها البرمجاة الالزماة التاي تضامن للمساتخدم في ال( و األعمال الفالشية  3Dال

 :أداء برمجي سهل و يقوم بعمل الحركة التي تؤثر في األداء الحركي العام للبرنامج و من إمكانياته

      عمل برنامج تشغيل للصوت و الفيديو به كافاة الوظاائف المسااعدة علاى الاتحكم فاي وظاائف الصاوت_ 

التشااغيل و اإليقاااف و االنتظااار و التسااجيل ارتفاااع و انخفااا  الصااوت التقااديم و الترجيااع ، : و الفيااديو مثاال

عمل تكبير لمخ الشاشة بالفيديو ، عمل قائمة من الملفات الصوتية أو المرئية و إعطاء  أوامر و له مميزات 

 .أخرى 

وقت ظهور الترجمة المرتبطة بالشهر المناسب وضع شريط الترجمة على الفيديو المعرو  و التحكم في _  

و الصوت المناسب للمقطع المبين مع إمكانية تغيار لاون ناص الترجماة و تكاراره فاي أوقاات معيناة خاالل فتارة 

 .العر  و تغيير الصوت المسموع في المشهد الواحد

و التاي تمكنناا  « Fade IN Fade Out »عمال بعا  المعالجاات علاى الملفاات الصاوتية مثال عملياات _ 

ماان تشااغيل الملفااات بااتحكم فااي صااوت البدايااة و النهايااة معااا ممااا يضاامن للمسااتخدم تشااغيل الملفااات الصااوتية 

 1.بأسلوب غير مزعج

 :مصادر ملفات الفيديو الموجودة على اإلنترنت -2-1-4

اميراتاه الخاصاة المحتوى الذي يقوم األفراد برفعه هو نتاج ما صوره الفرد بشكل شخصي في أي مكان بك_ أ 

 .أو كاميرا الهاتف المحمول

                                                 
، ص  2010تطبيقات اإلنترنت ، معهد النيل العالي لتكنولوجيا الحاسب، جامعة المنصورة،  :أحمد محمد  أبو السعود 1

 .142 -138،ص
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قد يكون بع  المستخدمين من محبي التكنولوجيا و التعامل معها لذا يقوم بعمل ملف كامل يحتوي _ ب 

على صور و لقطات مصحوب بالموسيقى أو حتى حديث لشخصية معروفة و يقوم باستعرا  قدراته على 

 .فعمل المونتاج و المكساج الخاص به في المل

بع  متابعي البارامج التلفزيونياة المشاهورة و مبارياات كارة القادم يقوماون بأخاذ لقطاات و أجازاء مان هاذه _ ج 

الباارامج أو ربمااا تسااجيلها كاملااة و تقطيعهااا فيمااا بعااد إلااى أجاازاء تالئاام الموقااع الااذي يااتم رفااع المااادة عليااه و قااد 

لجزياارة نجااد لااه حساااب علااى موقااع اليوتيااوب مثاال الخاااص بالبرنااامج موقااع ا)يكااون صاااحب المااادة هااو الموقااع 

 (باسم قناة الجزيرة

بعاا  المااواد القديمااة ماان إعالنااات و أفااالم سااينمائية و أفااالم كرتااون و مساارحيات، تتااوافر لاادى شااخص _ د 

  1.على جهازه يقوم برفعها أو أن يكون من هواة اقتناء اإلعالمية القديمة

 :مواقع بث تسجيالت الفيديو -2-1-5

أو مرئية ، و يمكن حتى تحميلها ( Podcasting)هي مواقع تتيل إمكانية بث مقاطع فيديو مسموعة و      

و مشاهدتها ، و هي بمثابة خزان يحتوي على أعداد كبيرة من التسجيالت، التي ينجزها المساتعملون ويبثونهاا 

وحتاى هاذه  ئل اإلعالم بالهناك عدة مواقع مشهورة جدا، لدرجة أنها أصبحت تبيع مقاطع من مضامينها لوسا

المملاوك مان طارف شاركة " مااي فياديو"، كذلك موقاع  (You tube )األخيرة تقوم ببث برامجها عبر اليوتيوب

 . Googleغوغل

و قد كان لمواقع البث تسجيالت الفيديو و البود كاست تأثيرا كبيرا ، خاصة أن البث عبار اإلنترنات يتمياز    

لنااااس يااادركون أن هاااذه التطبيقاااات بامكانهاااا أن تغيااار طريقاااة نظااارهم لوساااائل بسااارعة أكثااار مااان التااادوين ألن ا

 1.اإلعالم وألن التسجيل و التصوير و البث ال يتطلب مهارات كبيرة و مستوى ثقافي مثل التدوين

                                                 
1

 Thomas Clark, Julie Stewart: promoting academic programs using online videos, business  

communication quarterly/ december 2007. Vol 70.  P479. 
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 :استخدام الفيديو في المواقع االلكترونية: -2-2

ومتلقيهااا فكااال منهمااا يسااتطيع أن ( مرساال المعلومااات)فااي عصاار اإلنترناات ال يوجااد فصاال بااين المرساال      

 2.يشارك في العمل اإلعالمي وكال منهما لديه مقدرة كامنة على توصيل المعلومات والمعرفة لآلخرين

لااذي يشااير إلاااى ا 2.0وربمااا يخضااع هااذا الناااوع ماان المحتااوى المساامى جدياااد لشاابكة االنترناات هااو الوياااب _  

،لاذا 3مجموعة من التقنيات الجديدة و التطبيقات الشابكية التاي أدت إلاى تغييار سالوك الشابكة العالمياة إنترنات 

 social networking sitesو هاي الاويكي والشابكات االجتماعياة  2.0نجاد أربعاة أناواع لتطبيقاات الوياب 

ي تتضاامنها معظام خااوادم الويااب تعتمااد التاا Mashups  4وماااش أب  folksonomiesوفلاوكس كونااوميز  ،

للعمااال : فاااي المصاااادر المفتوحاااة، هاااؤالء فيماااا بيااانهم مثاااال Peer-productionعلاااى نهاااج اإلنتااااج المشاااترك 

المستخدمين الشخصية تقود إلى بناء قيمة مجتمعة تنتج في " أنانية "وتفعيل . الجماعي المفعرل بواسطة الويب

 5.محصلتها منتج جديد

  (:social media)م االجتماعياإلعال_ 1_2_2

يشير مفهوم اإلعالم االجتماعي الذي بدأ ينشر على واسع ليشير إلى ذلك المحتوى اإلعالماي الاذي يقاوم     

أفااراد المجتمااع أو الجمهااور بانتاجااه وبثااه عباار الوسااائل االتصااالية الشاابكية وساااعد فااي انتشااار هااذا النااوع ماان 

يو والكااميرات الرقمياة وأجهازة الهواتاف كااميرات الفياد:اإلعالم انتشار أدوات إنتاج هذا الناوع مان اإلعاالم مثال 

النقالة في حالة عقد أنواع اإلنتاج اإلعالمي هو اإلعالم المسموع المرئي وهو ذلاك الناوع الاذي ينتماي إلياه ماا 

                                                                                                                                                             
1

 Brendan Greeley: « podcasting ,Credibility and – text media blogging , journalisme and Cedibility : 

Battle  

ground and Common ground A conference, at Harvard university, January 21-22,2005 ,p84 
 .223ص .2006رحمة برس للطباعة،.2ط.اإلعالم االلكتروني : حسنين شفيق 2
3

 Nate anderson. Tim berners- lee : on web 2.0 «  nobody even knowns what it means ». Last view 

-micheal-video-20-web-is -http://www.charlnorman.com/2007/04/27/what:00 . 03/03/2016 at 09

arrington/. 
4

 David Beer ,Making Friends with Jarvis cocker : Music Culture in the context of web2.0 , cultural 

sociology ,British sociological association , 2008, vol 2, p 227. 
5

 Tim O’Reilly : What is Web 2.0 :Design patterns and business Models for the next Genaration of 

1 .-page? 20.html-web-is-/pub/web2/archive/what http://oreilly.com,  ,30/9/2005 software 

http://www.charlnorman.com/2007/04/27/what-
http://oreilly.com/
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بعاد انتشاار المواقاع اإللكترونياة التاي تسامل بارفااق وباث هاذه المقااطع ( صحافة الفيديو)يمكن أن نطلق عليه 

 (You tube)هذه المواقع هي على اإلنترنت وأشهر 

ويثياار اإلعااالم الكثياار ماان التساااؤالت حااول العالقااة بااين وسااائل اإلعااالم والجمهااور فاااألمر المؤكااد أن        

العالقااة بااين وسااائل اإلعااالم التقلياادي والجمهااوري تماار بمرحلااة تغيياار متجهااة نحااو مااا ياادعوه محترفااو اإلعااالم 

للشابكة االجتماعياة  -اآلخاذة فاي الباروز إلاى الوجاود-ة الصاحفية حياث تتايل هاذه العمليا( وسائل إعالم نحان)

المسااتخدمة إلنتاااج األخبااار والمعلومااات وتحليلهااا وتوزيعهااا علااى جماااهير مترابطااة تكنولوجيااا وال تحاادها حاادود 

 1جغرافية

لسهلة المستهلكون وخاصة الشباب توافرت لديهم أعداد وفيرة من مصادر المعلومات والنشر عبر الشبكة ا    

االستعمال وتوصيات النطاق العري ، واألجهزة المحمولة الرخيصة الاثمن والتاي مكنات النااس مان أن يخلقاوا 

فضاءات إعالمية خاصة بهم بالتالي فلم يعودوا يقنعاون بالبقااء مجارد مساتهلكين سالبيين للمنتجاات اإلعالمياة 

 2.الرائجة

ن أقوى القوى في صناعة اإلعالم سيكون مفتاح النجاح والمحتوى المقدم من المستخدمين سيكون واحدة م    

نترناات،يتكون ماان صااعود جياال الشاابكة أن جياال اال(: البلااوغ الرقمااي)فااي كتابااه" تابسااكوت"ويقااول  فااي المسااتقبل

  فهم يعتقدون بشدة بان معظم الذي يسمعونه على الراديو. وناقدون للتالعبات التجارية ،مفكرين ومتنقلين

تلفزياااون معاااالج مااان قبااال الشاااركات الكبيااارة بينماااا معظااام الاااذي يكتاااب ويعااار  علاااى شااابكة أو يشااااهد علاااى ال 

 3.االنترنت تم إبداعه من قبل الناس العاديين ،الذين يودون أن يشاركوا في عالمهم ومعارفهم مع اآلخرين

قباال وماان التغياارات التااي أثاارت علااى المجتمااع أيضااا ظهااور بعاا  المسااميات الجدياادة لاام نساامع عنهااا ماان     

 Graphic designer ،و متخصاص فاي التصاميم الجرافيكايdesignerفعلى سبيل المثال نجد مواقاع الوياب

                                                 
 .518ص المرجع السابق،  استخدامات الشباب الجامعي لموقع يوتيوب على شبكة االنترنت،: رضا عبد الواجد أمين 1
أبو ظبي . 2ط. مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية . اإلعالم العربي في عصر المعلومات : جلفار أحمد 2
 .201ص. 2006،
3

 Will , lewis . fleet Street : op.cit,p6. 
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 و مصامم اإلعاالن علاى Multimedia Designer ومصامم ماواد ملتيمياديا Web writerو محارر الوياب 

Adversting Web Designer  ومناتج بارامج التلفيزياون  علاى الوياب Web _Tv Producerوتحريار 

 ومعالجة الصورة الرقمية video graphics وتصميم الفيديو الرقمي Video editingومونتاج الفيديو

وغيرهااا الكثياار ماان الوظااائف    Follow direct broadcastو متخصااص فااي متابعااة البااث المباشاار 

 1.المستحدثة األخرى   

هااذا الجياال تشاامل فااي زيااادة اسااتخدام  وثمااة تغيياارات أخاارى يقااوم بهااا البااارعين فااي أمااور التكنولوجيااا ماان    

ملااف فيااديو يااتم 100كوساايلة لتبااادل المعلومااات علااى نطاااق أوسااع فماان بااين كاال  video sharing الفيااديو

مقطااع مان هااذه المقاااطع 25 وحاده حااوالي  youtubeيوميااا نجااد رصايد موقااع يوتيااوب  تحميلاه علااى الشابكة،

  2.رة قصيرة من الزمنومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بشكل كبير خالل فت

 :البث المباشر على اإلنترنت -2-2-2

التااااااي تنتمااااااي إلااااااى  ABCظهااااااور البااااااث المباشاااااار علااااااى الشاااااابكة بعاااااادما أعلناااااات محطااااااة أي بااااااي سااااااي     

العمالقااااااة علااااااى البااااااث المجاااااااني علااااااى االنترناااااات اعتبااااااارا ماااااان األول ماااااان ماااااااي " والــــــت ديزنــــــي"مجموعااااااة 

أربعاااااة مااااان مسلساااااالتها الناجحاااااة وذلاااااك بسااااابب تزاياااااد وعلاااااى فتااااارة اختباااااار تساااااتمر شاااااهرين ملفاااااات  2006

 3 عااااااااااااااااااااااااادد األماااااااااااااااااااااااااريكيين الاااااااااااااااااااااااااذين سيشااااااااااااااااااااااااااهدون التلفزياااااااااااااااااااااااااون عبااااااااااااااااااااااااار شااااااااااااااااااااااااابكة االنترنااااااااااااااااااااااااات

 CNN،و ماااااان الشااااااائع ماليااااااا مشاااااااهدة األخبااااااار واألحااااااداث الرياضااااااية علااااااى شاااااابكة االنترناااااات أمااااااا محطااااااة 

األمريكياااااة فقاااااد عمااااادت إلاااااى تحويااااال مكتباااااة الفياااااديو الضاااااخمة التاااااي تملكهاااااا إلاااااى الصااااايغة الرقمياااااة بهااااادف 

وضاااااااعها علاااااااى الشااااااابكة لتاااااااتمكن باااااااذلك مااااااان ضااااااامان حماياااااااة أفضااااااال لمراجعهاااااااا الفيلمياااااااة وتسااااااايير عملياااااااة 

                                                 
اإلعالم الجديد النظام والفوضىى ، مؤتمر اإلعالم الجديد تكنولوجيا جديدة لعالم جديد، البحرين : الحيدري زين عبد اهلل  1

 .144،ص2009،أفريل 
2

 Will , lewis . fleet Street : op.cit,  p6. 
متاح  30: 9: على الساعة   2016/ 14/30: شبكة النبأ المعلوماتية، تاريخ الزيارة:تزايد مشاهدة التليفزيون عبر اإلنترنت 3

 :على 
http://www.annabaa.org/nbanews/56/025.htm 

http://www.annabaa.org/nbanews/56/025.htm
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، فماااااان خااااااالل 1. الوصااااااول إليهااااااا بالنساااااابة إلااااااى مراساااااالي المحطااااااة المنتشاااااارين فااااااي مختلااااااف بقاااااااع األر 

صااااار بامكااااان مااااوظفي المحطااااة ومراسااااليها الاااادخول إلااااى الشاااابكة و البحااااث عمااااا يحتاااااجون إليااااه  االنترناااات

ماااااان معلومااااااات فااااااي مكتبتهااااااا الفيديويااااااة  وغيرهااااااا ، وبصااااااورة مباشاااااارة عاااااان طريااااااق أي حاسااااااوب شخصااااااي 

محمااااااول فااااااي أي مكااااااان ، بعااااااد أن كااااااان تااااااوفير مثاااااال هااااااذه المحتويااااااات يتطلااااااب فااااااي السااااااابق تفاااااارغ أحااااااد 

رسال األفالم المطلوبة من مقر المحطة الرئيسي مساعدي المخرج للبحث و   .ا 

 :عوامل انتشار فكرة تدفق محتوى الفيديو عبر االنترنت -2-2-3

 .التكلفة المنخفضة وسهولة إنتاج الفيديو_ 1

 .التوزيع يكاد يكون بال ثمن وعلى مستوى قاعدة كبيرة من الجمهور_ 2

  .2يمثل استضافة مجانية بدون الحاجة لعمل دعايه_ 3

 :كما يرتبط تزايد استخدام مواقع الفيديو بكل من  -

 مواد الفيديو التي ينتجها الجمهور تستضيفوالتي  Facebookتزايد وانتشار الشبكات االجتماعية*

 (.Facebookمليون فيديو يرفع شهريا على موقع  7أكثر من )وتشجيع على تداولها  

 ي ينتقل منها واليها الزوار مباشرة عند استخدامهم لموقع في مقدمة المواقع الت Facebookويأتي موقع *

You tube (14%  تقريبا من مستخدميYou tube يتنقلون منه لزيارةFacebook.) 

تحساان وتطااور الخاادمات التااي تتاايل ساارعة االتصااال بشاابكة االنترناات فكلمااا ازدادت ساارعة وجااودة االتصااال *

بشبكة االنترنت كما زاد إقبال الجمهور على هاذه المواقاع بسابب ارتفااع جاودة اساتعرا  وتصافل ماواد الفياديو 

 3عليها 

                                                 
 .197_196ص ص.المرجع السابق: جلفار أحمد 1
2

 Thomas Clark ; & Julie stewart : promoting Academic Programs Using online video ; business 

communication quarterly/ December 2007 ; vol ; p. 478. 
دراسة تحليلية، رسالة  -المتغيرات المؤثرة على التفاعلية في النشر الصحفي على شبكة اإلنترنت: صالح عبد المجيد مها 3

 .59ص . 2009دكتوراه منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 
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 :دام مواقع الفيديوالدالالت التي يثيرها التزايد و االنتشار المستمر في استخ -2-2-4

لم تعد هناك خطوط فاصلة بين منتجي مواد الفيديو من اإلعالميين و المحترفين، وبين الجمهور العادي  -1

 .الذي يستطيع أن ينتج أي مادة فيديو ويقوم بسهولة بتحميلها ونشرها على الماليين عبر اإلنترنت

تقبال وربما اقتناعا  الم االجتماعي، أقلأصبل جمهور مواقع الفيديو و غيرها من تطبيقات اإلع -2

المحتوى اإلعالمي عموما الذي تقدمه لهم المؤسسات اإلعالمية المعروفة ، بوصفهم أصبحوا و  بالمعلومات

مشاركين في صناعة المحتوى وفي الحصول على المعلومات ، وبدخول جوانب جديدة مثل  إعادة االستخدام 

 .لى جوهر عملية استخدام للمحتوى اإلعالميو التعديل ، والتعليق و النقد، إ

ظهرت أنماط و نماذج جديدة أكثر تنوعا في استخدام الجمهور للمحتوى اإلعالمي بسبب مواقع الفيديو  -3

وتطبيقات اإلعالم االجتماعي ، حيث أصبل استخدام المحتوى اإلعالمي موجها باهتمامات و اختيارات الفرد 

 .الئمه ويحتاج إليه يوما 

 .خدام جمهورها للمواد التلفزيونيةمن المتوقع أن يؤثر تزايد استخدام مواقع الفيديو في عادات و أنماط است -4

تااأثيرات علااى اإلنتاااج اإلعالمااي ، حيااث تمثاال مواقااع الفيااديو شااكل ماان أشااكال تفاعاال المحتااوى اإلعالمااي _5

مااع مسااتخدم   Dynamic media test( محتااوى ديناااميكي)الااذي يقباال التغيياار و التطااوير فيااه باسااتمرار 

حيااث يشااارك فااي االتصااال و ال يرتضااى باتخاااذ  Active userايجااابي ونشاايط فااي اسااتخدام ذلااك المحتااوى 

 .صف الحشود

 .مع انتشار و تزايد استخدام الفيديو ، برزت ظاهرة اإلنتاج اإلعالمي الترفيهي القصير جدا أو اللحظي  -6

 :اآلليدمج التلفزيون والحاسب  -2-2-5

بعد تحميل برنامجك  ipad لقد وفرت لنا التقنية مشاهدة برامجنا من خالل شاشة اليوتيوب، أو عن طريق    

، تفاعل بين المشاهد وماا يعار  علاى القنااة (podcast)فيما يعرف بالبودكاست   mp3وحتى مشغالت ال 

ات األجنبية، وبدأت القنوات العربية اإلتجاه من خالل المنتديات والمواقع التفاعلية التي اتجهت لها معظم القنو 
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إليهاا، وكال هاذا يعكاس اهتمامااا كبيارا بأهمياة دور اإلنترنات واإلعاالم الجديااد فاي مرحلاة مساتقبلية مان صااناعة 

مكانياة الوصاول لإلنترنات مان  إعالم المستقبل، مستفيدة من التطور الرهياب الحاصال فاي مجاال التكنولوجياا وا 

زة فااي أي مكااان بعااد أن كااان محصااورا علااى جهاااز الكمبيااوتر ويعكااس اهتمامااا أيضااا خااالل العديااد ماان األجهاا

 1. بأهمية دور المشاهد في ما يعر  على القناة، وتأسيس قواعد جماهيرية واسعة للشبكة اإلنترنت

ومنه نستنتج أن القنوات التليفزيونياة هاي األخارى أصابحت مرغماة علاى أن تجاد لهاا مسااحة علاى الشابكة     

نكبوتياااة، حتاااى مااان خاااالل باااث بعااا  المقااااطع مااان الحصاااص التلفزيونياااة مساااهلة باااذلك لجمهورهاااا إمكانياااة الع

 .الوصول إلى المادة اإلعالمية في وقت قصير وبأقل جهد

 الواقع االفتراضي والواقع المعزز  -3 -2

 Virtual Reality:الواقع االفتراضي -2-3-1

 :مفهومه_أ

 2. هو تكنولوجيا تسمل للفرد بالتفاعل مع بيئة مماثلة باستخدام الكمبيوتر

لوصف التجارب في محاكاة العناصر المولدة اصطناعيا والتي يمكن  (VR)صيغت كلمة الواقع االفتراضي -

أن تخضااع اإلدراك اإلنساااني، وباادأت قصااة هااذا المصااطلل مااع العااالم االفتراضااي األول الااذي صااممه العااالم 

– Head (HMD)، واختراعااااه لجهاااااز لعاااار  المثباااات بااااالرأس 1965عااااام  Sutherlandر النااااد سااااوث

Mounted Display  ومناااذ ذلاااك الحاااين تااام تطاااوير نظااام الواقاااع االفتراضاااي 1968ماااع العااارو  عاااام ،

إال أن الواقااع  االفتراضااي هااو امتااداد منطقاااي " عااالء الااادين أيااوب"واسااتخدامها لعديااد ماان التطبيقااات  وأشااار 

م التكنولوجي للحاسوب ، فهو بيئة يتم إنتاجها عن طريق الحاسوب ،بحياث تمكان المساتخدم مان التفاعال للتقد

                                                 
على الساعة  12.03.2016القنوات العربية إلى اإلنترنت، موقع الجزيرة تووك، تاريخ الزيارة : عبد العظيم بشير محمد 1
 :متاح على 45: 14:
 htpp://www.aljazeeratalk.net /node/1541 
فعالية استخدام العالج بالتعر  للواقع االفتراضي في التخفيف من الرهاب االجتماعي لدى : أشرف محمد، عطية محمد 2

 .1027،ص2010عينة من طالب الجامعة ،أداب الزقازيق ، مصر،
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معها، سواء كان ذلك بتفحص ما تحتويه هذه البيئة عن طريق حاستي السمع والبصر، أو بالمشااركة والتاأثير 

 .فيها بالقيام بعمليات تعديل وتطوير

ئاة واقعياة أو خيالياة ياتم تصاورها وبناؤهاا عان طرياق اإلمكاناات التااي لبي Simulationوهاو عملياة محاكااة    

توفرها التكنولوجيا الحديثة باستخدام الصوت والصورة ثالثية األبعاد والرسومات إلنتاج مواقف حياتية تشد من 

 . تفاعل معها وتدخله في عالمها

الم الاواقعي، فأحاد مباادح الواقاع االفتراضاي والواقع االفتراضي يزيل العديد من التقيدات التاي توجاد فاي العا    

ضاافة مصاادر جديادة مان )هو اإلمكانية التي تتاح لضابط حادة المثيارات  مثال تنوعاات المواقاف الضااغطة، وا 

 1. المثيرات اللمسية والبصرية

عاالم ويشير الواقع االفتراضي إلى تمثيل كمبيوتري بانشاء تصور للعالم يظهر إلى حواسانا بشاكل مشاابه لل    

الحقيقاااي، فعااان طرياااق الواقاااع االفتراضاااي يمكااان نقااال الخبااارات والمعلوماااات إلاااى األذهاااان بشاااكل جاااذاب وأكثااار 

ويمكن تعريف الواقع االفتراضي بأنه عبارة عان وسايلة تتكاون ماع عملياات محاكااة تفاعلياة باساتخدام . تفاعلية

ة بتغذية راجعة صناعية لواحدة أو أكثر الحاسب اآللي تشعر المستخدم بالمكان واألفعال وهذه العمليات مدعم

 2. من الحواس تشعر المستخدم باالنصهار أو االندماج داخل المشهد

، هاي Virtual Reality Modeling Language (VRML)وتعتبر لغاة النمذجاة للواقاع االفتراضاي  -

افتراضااية يمكاان تلااك اللغااة التااي يااتم ماان خاللهااا تحوياال رسااومات الكمبيااوتر ثالثيااة األبعاااد إلااى بيئااات 

عرضااها ماان خااالل متصاافحات متعااددة، وتقنيااة الواقااع االفتراضااي يمكاان أن تتااراوح بااين بيئااات بساايطة 

غامرة باالخبرات مان  Multisensoryتعر  على جهاز الكمبيوتر إلى بيئات مرتبطة بجميع الحواس 

 . ومالبس خاصة  Complexe Headgearخالل قبعات معقدة 

                                                 
 .1036- 1035- 1034مرجع نفسه ، ص ص ص : محمد أشرف محمد، عطية 1
برنامج قائم على تقنية الواقع االفتراضي لتنمية المفاهيم الجغرافية لدى تالميذ الصف األول : أبو المعاطي محمد علي 2

 .485،ص 2014اإلعدادي،مذكرة ماجستر،كلية التربية،جامعة شمس،
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فتراضاي يصادق األفاراد أن ماا يفعلوناه حقيقاي ألناه تمثيال صاناعي للظااهرات ، كماا أن ففي عالم الواقع اال   

الواقاااع االفتراضاااي المتطاااور ممكااان أن يحااااكي اإلشاااارات والصاااوت واللماااس وغيرهاااا وبعااا  األفاااراد ممكااان أن 

قويااة يتشاااركوا ويتفاااعلوا مااع بعضااهم الاابع  فااي نفااس البيئااة الواحاادة ، وبشااكل عااام الواقااع االفتراضااي وساايلة 

 .للتعليم والتدريب

هااذا وتعتمااد تقنيااة الواقااع االفتراضااي علااى برمجيااات الرساام ثالثااي األبعاااد بشااكل كبياار وقااد باادأت الصااور     

بعد التطور الذي حدث فاي إمكانياات عتااد الحاساب  1985في الظهور في بدايات ( المجسمة)ثالثية األبعاد 

التصااميمات الهندسااية وتمثياال العاارو  : رئيسااية هااياآللااي وكاناات تسااتخدم تلااك الصااور فااي أربااع مجاااالت 

 .العلمية واألقالم المتحركة وألعاب الكمبيوتر

وهي تفسل الطرياق إلنشااء أشاياء وشخصايات ومشااهد داخال الكمبياوتر أكثار مان كونهاا صاور مساطحة      

شائعة  3Dحيث أن هذه الصور تشبه النحت فالصور المجسمة  Actuel Depth فهي تعطي عمق حقيقي  

جاادا فااي اإلعالنااات واألفااالم واأللعاااب واألشااكال األخاارى ماان الترفيااه، باإلضااافة إلااى ذلااك فانهااا تعطااي غالبااا 

تطبيقات غير محدودة داخل أي بيئة تعليمية واآلن البيئات والمشاهد ثالثية األبعاد هي المكون األساسي ألي 

،  Computer Aided Design (CAD) ببيئاة افتراضاية، وتتاوفر الياوم بارامج تصاميم بواساطة الحاساو 

متوافرة ويمكن من خاللها رسم  (3D)يمكن من خاللها رسم مدى عري  من الصور المجسمة ثالثية األبعاد 

  1.أشااااااااااااااااااااااااااااااااااكال وخاااااااااااااااااااااااااااااااااارائط وبيئااااااااااااااااااااااااااااااااااات أقاااااااااااااااااااااااااااااااااارب مااااااااااااااااااااااااااااااااااا يكااااااااااااااااااااااااااااااااااون إلااااااااااااااااااااااااااااااااااى الواقااااااااااااااااااااااااااااااااااع

واقعياة، كماا  قادرات جيادة للنمذجاة ثالثياة األبعااد ويقادم مخرجاات أكثار Auto Cadويملك برنامج أوتوكاد    

يمكنناا مان إنتااج أفاالم وصاور واقعياة ثالثياة البعاد حياث أناه يراعاي القاوانين الفيزيائياة  3D MAXأن برناامج 

التي تراعي األضواء والضالل وغيرهاا التاي تخارج الفايلم وكأناه واقعاي وحقيقاي، وهنااك بارامج أخارى مثال ماياا 

Maya  وساينما فاورديCINEMA 4D  وساويفت Swift 3D  يات وياف ولLight Wave 3D  وزي بارش

                                                 
 .491  ص_  487مرجع نفسه ، ص  :أبو المعاطي محمد علي 1
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Zbrush    ودريم ويفر Dream Weaver  وبلنادرBlander  كماا يشاير الواقاع االفتراضاي كاذلك وغيرهاا ،

  1.إلى بيئة أو تقنية معينة تولد نماذج حسية كافية بشكل اصطناعي تشعر المستخدم وكأنه في بيئة جديدة

 : تكنولوجيا الواقع االفتراضي_ب

 :تتكون تكنولوجيا الواقع االفتراضي من أدوات وأجهزة عديدة من أهمها  

  Head Mounted Display (HMD)جهاز العر  المثبت بالرأس- 

كااأول نمااوذج ماان جهاااز ياازود  Evans et Sutherlandصاامم هااذا الجهاااز كاال ماان إيفااانز وسااوزوالند 

ومان  Eyephoneيسامى بتيليفاون العاين مستخدمات بعر  مجسم من خالل خوذة تثبت في الرأس وهاو ماا 

 .خالل هذا الجهاز يرى المستخدم فقط الصورة المولدة بالكمبيوتر

   Data Golves: قفاز البيانات -

يقيس قفاز البيانات مدى انحناءات أصابع المستخدم وتمكن المستخدم من لمس أو مسك األجسام التخيلية أو 

والتي ليس لها وجود مادي في الواقاع الطبيعاي ، وكاذلك يساتخدم قفااز  األشياء الموجودة في الواقع االفتراضي

 . Graspالبيانات في عمليات التناول والقب  

  Visualization:العر  المرئي-

 Computerعر  المرئيات على شاشة واحدة أو عدة شاشات ويمكن عر  المرئيات على شاشة الحاسب 

Moniter ر باإلضاافة إلاى ذلاك هنااك عارو  ساطل المنضادة وهذه تتضمن نوعين، شاشة كمبياوتTable-

TOP  والتي تشمل على نوعين أحدهما ثابت ،Fixed  واآلخر متحركTitted .2 

 Cave: نظام الكهف -
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الطريقة األخرى لغمر المستخدمين في ثالثياة األبعااد هاي إحااطتهم بالشاشاات، وتام تطاوير نظاام الكهاف عاام 

 Electronics Visualization (EVL)فاي العمال البصاري االلكتروناي   Illionisفي جامعة الياونز 1992

Lab   بأمريكا. 

 :أنواع الواقع االفتراضي_ج

   Immersive Virtual Reality (IVR) :الواقع االفتراضي الغمري *

وفيه يتم غمر األفراد في بيئة افتراضاية، حياث يشاعر المساتخدمون بالحاضار فاي العاالم المصامم بواساطة     

الكمبيوتر ويزيد من إحساسه بالوجود، فهم يدركون البيئة االفتراضية علاى أنهاا واقاع ألن أعيانهم وآذانهام تمناع 

االفتراضااية ويااتم هااذا فااي معظمااه علااى العااالم الخااارجي، وهااذا يتحقااق عاان طريااق اسااتخدام بيئااات الكمبيااوتر 

نظاااام ) ، أو بيئاااة افتراضاااية آلياااة كمبيوترياااة (HMD)باساااتخدام ساااماعات وأجهااازة عااار  توضاااع علاااى الااارأس 

 (.AVEالكهف 

وماان أنااواع الواقااع االفتراضااي الغمااري الواقااع االفتراضااي القااائم علااى المماثلااة والااذي يأخااذ فيااه المسااتخدم      

الاذي يشابه موضاوع الحيااة الواقعياة ومادخل المساتخدم والتغذياة الراجعاة المرتادة مقعدا داخل الموضوع المماثل 

المطابقة للجانب البصري والحركي يعطي المستخدم االنطباع بأنه هنااك فاي الواقاع، ونظاام الواقاع االفتراضاي 

ا مااان أجااال القااائم علاااى مماثلاااة يساااتخدم عااادة عنااادما يعاااد اساااتخدام الموضااوع فاااي الحيااااة الواقعياااة مكلفااا وغاليااا

  1.االساااااااتخدام أو إذا كاااااااان هنااااااااك العدياااااااد مااااااان المخااااااااطر التاااااااي تتضااااااامن اختبارهاااااااا فاااااااي الحيااااااااة الواقعياااااااة 

    Non Immersive Virtual Reality (NIVR):الواقع االفتراضي غير الغمري *

وفاااي الواقاااع االفتراضاااي غيااار الغماااري ياااتم عااار  العاااالم االفتراضاااي ثالثاااي األبعااااد علاااى ساااطل مكتاااب     

الكمبيوتر أمام المستخدم ويعرف الواقع االفتراضي غير الغماري أيضاا علاى أناه الواقاع االفتراضاي القاائم علاى 

تخدم أي جهااااز ساااطل المكتاااب ، وهاااو يحاااد قااادرة المساااتخدم فاااي معرفاااة ماااا يحااادث حولاااه، وال يساااتخدم المسااا

أو  HMDأو جهااز العار  المثبات علاى الارأس   Tracking Equiprmentتخصصاي فاي متابعاة الحركاة 
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،وياااتم تحدياااد أناااواع الواقاااع االفتراضاااي غيااار الغماااري فاااي الواقاااع المتزاياااد  Data Glovesقفاااازات البياناااات 

Augmentated Reality  والواقع االصطناعي ،Artificial Reality االفتراضي الخاص بحو   ، والواقع

 . Simulated Reality، والواقع المماثل  Fish Tanhe VRالسمك 

 : الواقع المتزايد*

، والبيانااات المصااممة باسااتخدام  Virtual Worldوهااو نظااام ياادمج بااين عااالم الواقااع والعااالم االفتراضااي     

الكمبيوتر، ويالحظ المستخدم البيئة بكال مان عناصار الواقاع االفتراضاي وعاالم الواقاع، والواقاع المتزاياد يتكامال 

مع الواقع أكثار مان اساتبداله بصاورة كاملاة فهاذا النظاام مركاب مان العاالم الاواقعي والعاالم االفتراضاي وتفااعلي 

 . 3Dي أبعاد ثالثية في الزمن الحقيقي ومسجل ف

 : الواقع االصطناعي*

إن الواقع االصطناعي يدرك األفعال اإلنسانية بمصطلحات عالقة البدن بالعالم المماثل وهو بذلك يصمم     

 .المشاهد واألصوات واألحاسيس األخرى التي تصنع خداع المشاركة في هذا العالم المقنع

لوصاف بياناتااه التفاعليااة  -رائااد الواقعياة االفتراضااية –" كروجاار" والواقاع االصااطناعي هاو الااذي اساتخدمته    

الغمرياااة علاااى أسااااس أسااااليب التعاااارف بالفياااديو تجعااال المساااتخدم علااااى تواصااال بالعاااالم االفتراضاااي، والمباااادأ 

  1. (Come as you are)( تعاااال كماااا أنااات" )كروجااار"األساساااي للواقعياااة االفتراضاااية التاااي قااادمها 

 : اص بحو  السمكالواقع االفتراضي الخ*

يستخدم الواقع االفتراضي الخاص بحو  السمك في وصف نظم الكمبيوتر المكتبي الذي يعر  صور      

نمطياااة مجسااامة لمشاااهد ثالثاااي األبعااااد يشااااهد علاااى شاشاااة الكمبياااوتر باساااتخدام وساااائل العااار  اإلساااقاطي 

دوره الستعراضاه مان جواناب تصاورية والمستخدم في هذا الواقع االفتراضي يرى النسق الكامل على الشاشاة وبا

 .مختلفة ويستخدم وقت االستجابة والوضوح لقياس األداء

 : الواقع المماثل*
                                                 

 .1043ص  1042مرجع نفسه، ص : أشرف محمد، عطية محمد 1



 

124 

والواقع المماثل هو الواقاع  (Gesellschaft)  (Frounhofer)حسلشافت  –قدم هذا المصطلل فرونهوفر    

تميياازه عاان عااالم الواقااع الطبيعااي ، ويااتم الااذي يمكاان مماثلتااه إلااى درجااة أن عااالم المماثلااة بااالكمبيوتر ال يمكاان 

تمييااز الواقااع االفتراضااي بسااهولة ماان خااالل خباارة الواقااع الحقيقااي التااي ال يشااك المشاااركون إطالقااا فااي معرفااة 

     1طبيعااااة مااااا يخبرونااااه وفااااي مقاباااال ذلااااك نجااااد أن الواقااااع المماثاااال ماااان الصااااعب تميياااازه عاااان الواقااااع الحقيقااااي

 :المية الرقميةالواقع االفتراضي والبيئة االع-د

تردنا األخبار وقصص الغربااء بغازارة  استخدام تقنيات الواقع االفتراضي لبناء تجربة جديدة لمتابعة األخبار   

فاااي العاااالم االفتراضاااي عبااار االنترنااات أكثااار مااان الساااابق لدرجاااة أن نصااابل مااادمنين عليهاااا، وربماااا يلااازم وجاااود 

 .الحدث، وكأننا مكان األشخاص هناكصحافة ذكية لجعلنا نشعر كأننا موجودون في قلب 

 USC Scool of للفناون الساينمائية USC مان مدرساة Nonny de la Peña دوال بيناا تخاو  ناوني   

Cinematic Arts 2.هذا التحدي 

ماالمو، الساويد، وتشارح كياف تام طارح التسااؤل  المقاام فاي Conferenc The الماؤتمر فاي تتحادث ناوني   

، والاذي يساأل عان The Village Voice فاي A Rape in Cyberspace ألول مارة مان قبال ناشار مقاال

مكانية جعلهم يشاعرون باأنهم فاي  كيفية جعل الناس تشعر بأنها موجودة في قلب الحدث في عالم افتراضي، وا 

 .مكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانين فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي آٍن واحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

هتم المقال بجمهور األلعاب االلكترونية عبر اإلنترنت، وهم يعانون الصدمة من واقع الحياة بعد استخدام أحد 

وقد . الالعبين لشخصيته االفتراضية في اللعبة لمحاربة شخصية الالعب اآلخر االفتراضية في بيئة افتراضية

لم مع ممثلينا االفتراضيين فاي هاذه البيئاة، وأناه أظهرت دراسات أخرى في هذا المجال بأننا مهيئين كبشر لنتأق

 .يمكن أن نستجيب لخحداث المؤذية فيها كأنها واقعية
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وقااد حاولاات الصااحافة لفتاارة طويلااة أن تنقاال اإلحساااس بالتواجااد فااي قلااب الحاادث فااي توصاايفها لخحااداث،    

أن تكاون هنااك وليسات هاذه  ىبوجود صحفيين وكل أنواع وسائل اإلعالم والمقابالت لمساعدة الناس فهام معنا

اتجاااه جديااد فااي األلعاااب الوثائقيااة، والتااي تساامل لالعبااين بوضااع  فكاارة جدياادة بحااد ذاتهااا، ولكاان طرحاات نااوني

 .أنفسهم في قلب األحداث واألخبار ليحددوا مجرى األحداث

ياال بلعاب دور القنااص فاي اغت ، والتاي تسامل JFK Reloaded أول لعباة ظهارت فاي هاذا المجاال لعباة   

وتساامل لعبااة أخاارى . جااون كناادي، وكااذلك استكشاااف كاال احتماااالت القاانص التااي يمكاان أن تكااون قااد حاادثت

وذلاك بلعاب دوره فاي حارب مماثلة لالعبين بتحديد فيما إذا كان يساتحق جاون كياري ميداليتاه العساكرية أم ال، 

 : 1من مقولتها الشهيرة  de la pena أتت الفكرة للصحفية، الفيتنام

وكانااااات أول خبااااارة قامااااات ببنائهاااااا علاااااى  ”حااااااول دائماااااا اللتقااااااط تلاااااك اللحظاااااة فاااااي الوقااااات المناسااااابنحااااان ن" 

وهاو مكاان ال يمكان   Guantanamo Bay فاي خلايج جوانتاناامو Oculus Rift أوكاولس ريفات جهااز

 .الوصول إليه في الواقع ولكن يمكن استكشافه في الواقع االفتراضي

 " أريد أن أخلق مكانا  يمكن الوصول إليه" :وقالت

يتضاامن هااذا تقااارير ماان المعتقلااين حااول كيفيااة اقتيااادهم إلااى معتقاال غوانتانااامو والضااجة التااي ساامعوها،     

ويتضمن أيضا  مقاسات أقدام العساكر، حرية المواد اإلعالمية عن ماهياة المواقاف المحرجاة التاي تعار  لهاا 

       ساااجالت المعتقلاااين بتساااجيالت صاااوتية وقااادمتها بعااادها عبااار جهااااز أوكيولاااوس  وقاااد دمجااات ناااوني. المعتقلاااون

وكانت النتيجة كماا أملات أن تكاون، فقاد انتهاى . لترى إذا كان باستطاعتها وضع الناس مكان المعتقلين ريفت

أن المطاااف بأحااد المشاااركين بااالتوتر الشااديد مااع أيديااه مربوطااة خلااف ظهااره وعينيااه معصااوبة، لجعلااه يشااعر كاا

 .رأسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه مغطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى بكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايس

يمكاان أن تااؤدي إلااى خباارات ماان نااوع آخاار  إذا بنياات خباارات الواقااع االفتراضااي بشااكل متكاماال وفااق نااوني    
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هناك مشاريع أخرى تلتها، منها واحاد حاول الجاوع فاي لاوس أنجلاس، والاذي اساتخدم ، خبرة ذاتية التحرير–كليرا  

 .د المرضااااااااااااااى بالسااااااااااااااكريفياااااااااااااه تسااااااااااااااجيالت صااااااااااااااوتية فااااااااااااااي مكااااااااااااااان اإلطعاااااااااااااام عناااااااااااااادما انهااااااااااااااار أحاااااااااااااا

كماا . واستخدم في مشروع آخر ذكريات حارس رأى رجال  يتم ضاربه حتاى الماوت علاى الحادود عاابرا  لهاا     

على مشروع للمنتدى االقتصادي العالمي لتظهار لهام ماا كاان علياه الوضاع عنادما انفجارت قنبلاة  عملت نوني

فاي  Victoria & Albert فيكتورياا وألبارتتامر عار  هاذا المشاروع فاي متحاف  .فاي شاارع بحلاب فاي ساوريا

 .لندن هذا العام، وحصل على أكبر عدد من التعليقات التي شهدها المتحف على اإلطالق في دفتر الزوار

تباادو هااذه الخباارات "بيتااي كاناات ماان قباال األشااخاص الااذين يواجهااون أعمالهااا  أفضاال ردود الفعاال التااي تلقتهااا

 1"وكأنها حقيقة واقعية

  :مز إلى تقنية الواقع االفتراضينيويورك تاي -

، يتاايل لزوارهااا «غوغاال»تطبيقااا  جدياادا  علااى الهواتااف الذكيااة ونظااارات « نيويااورك تااايمز»أطلقاات صااحيفة     

الواقااع »ويناادرج ذلااك فااي إطااار مشااروعها الجديااد المساامى . ات الواقااع االفتراضااي الخاصااة بهاااهمشاااهدة فيااديو 

« نيويااورك تااايمز»وتساامل هااذه التقنيااة لقااراء .«ان واي تااي فااي ار»باااوالمعااروف  «االفتراضااي لنيويااورك تااايمز

بمشاهدة المواد الفيلمية على هواتفهم الذكية، إذ يتيل تحريك الهاتف للمشااهد أن يارى المشاهد كاامال  ومان كال 

الجهاات كماا فاي الواقاع، فيبادو كماا لاو أناه فاي مكاان الحادث، وعرضات الصاحيفة فيلمهاا األول الاذي يسااتخدم 

، ويروي قصة ثالثة أطفال أجبروا علاى (ذا ديسباليسد) « الُمهجَّرون»تحت عنوان « الواقع االفتراضي»نية تق

وأنتجت الصحيفة الفيلم بالتعااون ماع الشاركة . ترك منازلهم في كٍل من جنوب السودان وشرق أوكرانيا وسورية

إلاى إنتااج فايلم آخار قبال نهاياة العاام  ، وتسعى في الوقات نفساه«فيرس»المختصة في تقنية الواقع االفتراضي 

الحاااالي، وسااايُمنل المشاااتركون فاااي الصاااحيفة اإللكترونياااة رماااوزا  ترويجياااة تمكااانهم مااان الحصاااول علاااى نظاااارات 

للواقع االفتراضي، وتسعى الصحيفة إلى إطالق سلسلة أفالم تعتمد على التقنية نفسها، بالتعاون مع « غوغل»
                                                 

،على 03/2016/ 05رة استخدام تقنيات الواقع االفتراضي لبناء تجربة جديدة لمتابعة األخبار ،تاريخ الزيا: هايبرستيج  1
   experiences-news-immersive-for-reality-virtual-https://hyperstage.net/using:متاح على  22:00الساعة 

https://hyperstage.net/using-virtual-reality-for-immersive-news-experiences
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أنتجنا أول قطعة : ")دين باكويت(وقال الرئيس التنفيذي للصحيفة "ميني"و« جنرال إلكتريك»الرعاة في شركتي 

 .صحافية بهذه التقنية

سنستخدم الواقع االفتراضي لتسليط الضوء على األزمات اإلنسانية المخيفة في حياتنا المعاصرة من جهة      

اضااي، تكماان فااي منحهااا المشاااهد قااوة الواقااع االفتر »إن  )جيااك سيلفرسااتين(ثانيااة، قااال رئاايس تحرياار الصااحيفة 

فااي سااياق »وأضاااف أنااه . «شااعورا  فرياادا  ماان التعاااطف مااع الناااس فااي ظاال األحااداث الرهيبااة التااي يعيشااونها

التقارير الدولية، وتقارير الصراعات، يقوم القراء باالعتماد علينا لنجلاب لهام قصصاا  مان األمااكن النائياة التاي 

وتساعى ، "ا يمتلك إمكاناات ضاخمة وطاقاات هائلاة يصاعب مضااهاتهافريق العمل لدين. يصعب الوصول إليها

الصااحف األميركيااة واألوروبيااة إلااى اسااتخدام تقنيااة الواقااع االفتراضااي فااي نقاال القصااص والتقااارير، لكاان كلفااة 

فاي األجهزة الالزمة للقيام بهذا العمل، ال تزال عائقا  كبيرا  أمام اعتمادها، وتم انجاز مشروع الواقاع االفتراضاي 

واألجهازة العاملاة بنظاام " آبال"، وتعمل التقنية علاى أجهازة«360آي إم »بالتعاون مع ستوديو " نيويورك تايمز"

 1" أندرويد"

 الواقع االفتراضي في اإلعالم المرئي -ه

فاي العاام الماضاي تقاوم وكالاة األنبااء الشاهيرة  Virtual Realityبعد انتقالها إلى فيديو الواقع االفتراضي     

فاي انطالقاة جديادة فاي هاذا المجاال، تام  AMD بالشاراكة ماع مصانع المعالجاات الشاهير AP أسوشايتد بارس

اإلعالن عن الشراكة الجديادة ماابين العمالقاين عبار تقاديم صافحة انترنات خاصاة باا الواقاع االفتراضاي للوكالاة 

هااي الماازود األساسااي عباار تقااديم بيئااة الواقااع  AMD أكثاار مااع األخبااار حيااث سااتكون شااركةتعااد بتجربااة 

 .االفتراضي

                                                 
  :متاح على  08:00، على الساعة05/03/2016راضي ، الحياة، نيويورك تايمز إلى تقنية الواقع االفت 1
-http://www.alhayat.com/articles/11955725/ 

http://techarabi.com/tag/virtual-reality/
http://techarabi.com/tag/virtual-reality/
http://www.alhayat.com/articles/11955725/-
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درجاة ألخبارهاا يمكان مشااهدته عبار الهااتف  360العديد من الصحف ووكاالت األنباء بدأت بتقديم فيديو    

فماثال  صاحيفة  Oculus Riftأو  Google CardBoard الاذكي أو مجموعاة الارأس للواقاع االفتراضاي مثال

لتقااديم فيااديو وثااائقي لمجاااالت عدياادة فااي الواقااع  Vrse نيويااورك تااايمز باادأت بالشااراكة مااع شااركة اإلنتاااج

التي تعمل مع شركات أيضا  في تقديم جولاة افتراضاية  ABC Newsاالفتراضي وكذلك األمر بالنسبة لشبكة 

  RYOT درجااة لكوريااا الشاامالية بينمااا أسوشاايتيد باارس فقاماات سااابقا  بالتعاااون مااع شااركة  360عباار فيااديو 

أفاالم الواقاع االفتراضاي حياث كاان تقاديم فياديو قصاير للزلازال الاذي أصااب نيباال فاي أبريال مان العاام  إلنتااجا

 .عمالالماضي أبرز هذه األ

حياث تام توثياق  Seeking Home مشاروع أسوشايتد بارس األول ماع شاركة اإلنتااج الماذكورة كاان باسام    

واآن ياتم باث  RYOT الحيااة الصاعبة فاي مخايم الالجئاين فاي مديناة كالياه الفرنساية وتام تقديماه عبار تطبياق

دير األخباار التفاعلياة والرقمياة يقاول باول جيونا  ما. درجة في القناة الرسمية للوكالة علاى يوتياوب 360فيديو 

 :فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي أسوشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايتد بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارس حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااول هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا الموضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايلي

الطبيعاي للتصاوير العاادي كماا  االمتاداددرجاة يعتباران  360نعتقد باأن مجاال الواقاع االفتراضاي وكاذلك فياديو 

ناا مازلناا كان الحال عند االنتقال من التصوير بلاوني األباي  واألساود إلاى الملاون علاى الارغم مان تأكيادنا بأن

 .بحاجة إلى صور ومقاطع فيديو ثنائية األبعاد لكن المستقبل يكمن في التصوير ثالثي األبعاد

ستسامل لهاا بالعمال خاارج بيئاة الفياديو الحاي بينماا ساتقوم  AMD شاراكة وكالاة األنبااء الشاهيرة ماع شاركة    

. التااي يااتم تولياادها باسااتخدام الحواساابشااركة المعالجااات الشااهيرة بتقااديم تجهياازات الواقااع االفتراضااي المعقاادة و 

يمكان أن  AMD لجوجل إال أن CardBoardوعلى الرغم من أن فيديوات أسوشيتد برس تقدم عبر مجموعة 

 Ocu lus Rift 1 تقدم مشاريع تعمل مع مجموعات متقدمة أكثر مثل

 :الواقع المعزز -1-4-2

                                                 
 :متاح على  12:00، على الساعة 03/03/2016استخدام الواقع االفتراضي ، في اإلعالم المرئي ، : تك عربي  1
 -http://techarabi.com/80844/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/ 

http://techarabi.com/tag/oculus-rift/
http://techarabi.com/tag/oculus-rift/
http://techarabi.com/80844/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
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  :المعزز الواقع تقنية مفهوم_ أ

 المضااف، الواقاع : مثال المفهاوم لهاذا المرادفاة المصاطلحات مان كثيارا نالحاظ األدبياات مان الكثيار فاي     

ز الواقاع علاى تادل مصاطلحات وجميعهاا الحقيقاة المدمجاة المزياد، الواقاع  األلفااظ فاي االخاتالف ويعاود المعازر

ز ُيعتبار الواقاع ولكن الترجمة، لطبيعة نظرا    اللغاة إلاى المترجماة األدبياات فاي شايوعا   األكثار المصاطلل المعازر

ز الواقع تناولت تعريفات عدة هناك1.العربية  : نذكر منها المعزر

نظااام يعتمااد علاى رؤيااة العااالم الحقيقاي بشااكل مباشاار مان خااالل الوجااود : " بأنراه  Bigeتعرياف باايج  -       

عن بعد، إذ تتم في هذه العملية مطابقة الصور الصناعية بصور حقيقية ومعلومات إضافية ربماا تكاون خفيراة 

 2" .عند رؤيتها من خالل العين البشرية 

لواقااع االفتراضااي والبيئااات الواقعيااة ماان خااالل تقنيااات نظااام يتمثاال باادمج بااين بيئااات ا: " ويعاارف بأنرااه  -     

 3" وأساليب خاصة 

هو مصطلل يصف التقنية التي تسمل بمزج واقعي متزامن للمحتوى الرقمي : "تعريف دونليفي وديدي   -    

 4" .من برمجيات وكائنات حاسوبية مع العالم الواقعي 

الم الحقيقاااي إلاااى بياناااات رقمياااة وتركيبهاااا وتصاااويرها هاااو تحويااال الواقاااع فاااي العااا: " تعرياااف عطاااار وكنساااارة -

 " .باستخدام طرق عر  رقمية تعكس الواقع الحقيقي للبيئة المحيطة بالكائن الرقمي 

ز بأجهزة حاسوب يمكن ارتداؤها كالنظارات أو  وأضافوا أنره من منظور تكنولوجي، غالبا ما يرتبط الواقع المعزر

 5.شاشات كالهواتف الذكية 

                                                 
مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع ،  الكائنات التعليمية وتكنولوجيا النانو،: عطار عبد اهلل اسحاق وكنسارة،احسان محمد 1

 .186،ص2015الريا ،
،مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع 3الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم،ط: جمال عبد العزيز الشرهان 2

 .85،ص2003،الريا ،
 .60،ص2010لمناهج للنشر والتوزيع ، عمان ، ،واستخداماته التعليمية،دارا تكنولوجيا الواقع االفتراضي:نوفل خالد 3
4

 Dunleary.M ,&Dede.C :Augmented reality,Teaching and Learning,Augmented reality,Harvvard 

Education Press,USA,2006 ,P7. 
 .186المرجع السابق ،ص : عطار عبد اهلل اسحاق وكنسارة 5
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ز بأناه       التكنولوجياا التاي تمازج المحتاوى الرقماي ماع عالمناا الحقيقاي، وتادمج نماط : " ويعررف الواقع المعزر

 ".الحياة الرقمية على نحٍو متزايد مع الحياة المادية لدينا في سالسة، وبطريقة طبيعية 

ز يعتبار ناوع مان أناواع التقنياة التاي تجاذب انتبا        اه البااحثين والمصاممين فاي ويذكر ليي أن الواقع المعازر

مما يسمل باجراء تجارب تعليمياة ذات (  Human Computer Interaction) مجال تفاعل مع الكمبيوتر 

مغزى، ترتكز على طرق موضوعية إليصال المعرفة، والتركيز على التنمية الفكرية والعاطفية للمشااهد؛ حياث 

ز لااديها القاادرة علااى تقااديم قيمااة عاليااة لكاال ماان  إنر أحاادث وجهااات النظاار تؤكااد أنر بيئااات الااتعلم بااالواقع المعاازر

 1.فيهية البيئات التعليمية والتر 

الواقااااع ونعرفااااه حسااااب  : كمااااا يتضاااال لنااااا ماااان المفاااااهيم األخاااارى المرتبطااااة بتقنيااااة الواقااااع المعاااازز نجااااد      

هاااي تكنولوجياااا جديااادة   (Augmented Reality)الواقاااع المااادمج، التماسااانا لهاتاااه التقنياااة علاااى أنهاااا

نصاااااوص عبااااار المشاااااهد تقاااااوم باضاااااافة أشاااااكال ثالثياااااة األبعااااااد أو ثنائياااااة األبعااااااد ، و تضااااايف الصاااااوت وال

 . الحقيقااااااااااااااااااااااااااااي المصااااااااااااااااااااااااااااور ماااااااااااااااااااااااااااان خااااااااااااااااااااااااااااالل الكاااااااااااااااااااااااااااااميرا لعرضااااااااااااااااااااااااااااها علااااااااااااااااااااااااااااى الشاشااااااااااااااااااااااااااااة

الواقااااااع الماااااادمج يثااااااري الحقيقااااااة ماااااان حولااااااك مااااااع تااااااوافر معلومااااااات جوهريااااااة، ومياااااازات الترفيااااااه وفاااااارص     

التعاااارف علااااى . هااااذه التكنولوجيااااا تنطبااااق علااااى تطبيقااااات الويااااب، تطبيقااااات المحمااااول والتلفزيااااون. التسااااويق

الصااااااور يضاااااايف خيااااااارات قويااااااة لزيااااااادة واقااااااع ماااااادمج ألنااااااه يتاااااايل تحمياااااال المحتااااااوى وفقااااااا لتعقااااااب الصااااااور 

 .طة الكاميرابواس

ز _ ب  : نبذة تاريخية عن تقنية الواقع المعزر

م بداياااة عاااام  1969ألواخااار عاااام ( Augmente Reality)يعاااود تااااريخ ظهاااور تقنياااة الواقاااع المعااازز      

  2.م، أما صياغة المصطلل فعليا  فيعتبر حديثا  نسبيا  1970

                                                 
1

 Inside,the augmented reality Magazine::00 /02/2016 at 10 11  ,: online http : // www . metaio . com /f 

ileadmin / upload / documents /magazine/insideAR_MAG   
إلى اإلبداعية،ورقة مقدمة في مؤتمر  تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتها في التعليم االلكتروني من التقليدية: الخليفة هند سليمان 2

 .2015التعلم االلكتروني الرابع ، الريا  ، 
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سانة، حياث  30ويذكر عطار وكنسارة أنره بصورة أو أخرى تعود تقنية الواقع المعزز إلى ما ال يقالر عان      

لكن اليوم فقد أدى تكاثر التقنياات التاي تتحسان باساتمرار، . جرى تنفيذ بع  األعمال الرائدة في هذا المجال 

"  GBSجاااي باااي إس "مالحاااة الجغرافياااة مثااال كااااميرات الهواتاااف الجوالاااة، والمعالجاااات األكثااار قاااوة، وأجهااازة ال

وغيااره، التااي ساااعدت فااي تطااوير الواقااع المعاازز ، وتابعاات هااذه التقنيااة تطورهااا لُتصاابل ماان التقنيااات الحديثااة 

،    1والتي أصبحت ُتستخدم في القاعات الدراسية وتوفر هذه التقنية عروضا  ثالثياة األبعااد فاي البيئاة الحقيقياة 

 : مصااااااااااااااااطلل الواقااااااااااااااااع المعاااااااااااااااازز حيااااااااااااااااث نجاااااااااااااااادنساااااااااااااااابة لصااااااااااااااااياغة وهناااااااااااااااااك اعتبااااااااااااااااارات أخاااااااااااااااارى بال

تومااس  Boeing ُيعتقد أن أول من صاغ مصطلل الواقع المعزز هو الباحاث الساابق فاي شاركة بوينا من _ 

هذا المصطلل اسُتخدم قبل توماس بعقود،  ، غير أن1990سنة  و كان ذلك    Thomas Caudell كوديل

، قاااام 1962ففاااي عاااام . 1970و  1960عااازز إلاااى أواخااار سااانوات حياااث تعاااود التطبيقاااات األولاااى للواقاااع الم

مورتااون هيلياا ، المصااور السااينمائي بتصااميم جهاااز محاكاااة دراجااة ناريااة بالصااوت والصااورة و حتااى الرائحااة، 

أول جهااز   Ivan Sutherlandطاورت إيفاان ساارالند 1966و فاي عاام  rama Sens .أطلاق علياه اسام

 . الرأس عر  ثالثي األبعاد على شكل خوذة

، و الااذي يتاايل place Videجهاااز  Myron  Kreugerابتكااار مااايرون كروجاار 1975كمااا شااهد عااام 

 2 .للمستخدمين التفاعل مع األشياء االفتراضية

، كاناات تقنيااة الواقااع المعاازز تسااتخدم حصااريا ماان قباال العديااد ماان الشااركات الكباارى للمحاكاااة 1990قباال    

لكاان هااذا الوضااع ساايتغير تاادريجيا بفضاال تطااور التكنولوجيااا الالساالكية و تقلااص . والتاادريب، وأغاارا  أخاارى

الختباار هاذه التقنياة فاي أجهازة  حجم األجهزة التقنية وتكيياف البارامج المعلوماتياة التاي يحتاجهاا الواقاع المعازز

، و 2008الكمبيوتر الشخصية واألجهزة النقال حيث بادأت التطبيقاات النقالاة للواقاع المعازز ظهورهاا فاي عاام 

كااان مجااال الخاارائط و التواصاال االجتماااعي أول المسااتفيدين ماان هااذه التقنيااة، كمااا أن اسااتخدامها للتاادريب فااي 
                                                 

 .188المرجع السابق،ص :  إسحاق وكنسارة،إحسان محمدعطار عبد اهلل 1
على الساعة  04/03/2016:ماهي تقنية الواقع المعزز و ماهي تطبيقاتها في التعليم ، اتاريخ الزيارة : الحسين اوباري 2

 educ.com-http://www.new،:،متاح على  20: 20
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كثر تقادما، فاي حاين أن تطبياق تقنياة الواقاع المعازز فاي التعلايم ماازال مجال الطب و المجال العسكري هو األ

 .في بدايته

 : المعزز الواقع تقنية عمل كيفية _ج

ي بالعنصر االفتراضاي تعتمد تقنية الواقع المعزز على تعرف النظام على ربط معالم من الواقع الحقيق        

جغرافية أو معلومات عن المكاان أو فياديو تعريفاي أو أي  المخزن مسبقا في ذاكرته، كاحداثياتو  المناسب لها

و تعتمد برمجيات الواقع المعزز على استخدام كااميرا الهااتف المحماول . معلومات أخرى تعزز الواقع الحقيقي

أو الكمبيااوتر اللااوحي لرؤيااة الواقااع الحقيقااي، ثاام تحليلااه تبعااا  لمااا هااو مطلااوب ماان البرنااامج والعماال علااى دمااج 

ففاي حاين تعتماد الطريقاة األولاى . االفتراضية به ،ونشير إلى أنه هناك طريقتان لعمل الواقاع المعاززالعناصر 

تستطيع الكاميرا التقاطها وتمييزهاا لعار  المعلوماات المرتبطاة بهاا، تساتعين   (Markers) استخدام عالمات

 الطريقة الثانية بالموقع الجغرافي عن طريق خدمة

 (GPS)  الصورةأو ببرامج تمييز (Image Recognition) 1. لعر  المعلومات 

ز  -د  :مراحل تطور تقنية الواقع المعزر

 : Sutherlandسارالند  -

قام إيفان سارالند في الستينات من القرن الماضاي ماع مجموعاة مان طالباه فاي جامعاة هارفاارد بصانع نماوذج 

سيف ديمو قليس، كان النموذج عبارة عان جهااز يشابه الخاوذة ماع (  Swart  Damoclès) أطلق عليه    

 2 .نظارة تسمل برؤية المحيط، وتضيف أشكال ثالثية األبعاد إلى الصورة العامة 

 : Boeingبوين  _ 

                                                 
 .بيقاتها في التعليم ، مرجع نفسه ماهي تقنية الواقع المعزز و ماهي تط  : الحسين أوباري 1
: بعيون تقنية الواقع المعزز، مقال منشور ، الباحثون السوريون ،تاريخ الزيارة : الهندسة و التكنولوجيا و االليات : حداد كرم 2

 res.com/article/2844.html-http://www.syr:  متاح على 13:29، على الساعة 22/02  2016/
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تقااول هنااد الخليفااة عناادما كاناات الكثياار ماان الشااركات فااي وقااٍت مااا تسااتخدم هااذه التقنيااة لتمثياال بياناتهااا      

ز"باااطالق مصااطلل " تااوم كااودل"وظفيهااا ، قااام الباحااث فااي شااركة بويناا  ولتاادريب م علااى شاشااة " الواقااع المعاازر

 .عر  رقمية كانت ترشد العمال أثناء عملهم على تجميع األسالك الكهربائية في الطائرات 

 David Mizell" Tom "تاوم كاودل وديفياد ميازل " وُتشير نيفاين السايرد أن مهندساان مان شاركة بوينا        

Caudell " تكلمات عان تلاك الشاشاة الرقمياة التاي تسااعد العمراال أثنااء عملهام فاي  1990نشر مقالة فاي عاام

ز في هذا المجال أمرار فريدار من نوعه؛ ألنها كانات المارة األولاى التاي  الطائرات، وقد كان استخدام الواقع المعزر

 1. ُتستخدم فيها هذه التقنية بهذه الطريقة 

 : Azumaأزوما  -

تصف  1994في ماليبو مقالة عام "  HRL" نشر روبرت أزوما وشركة تعمل في معامل بحوث هيوز       

ز؛ حيااث ابتكاار أزومااا وفريقااه تقنيااة تساامل باسااتخدام الواقااع  آخاار مااا توصاال إليااه فااي مجااال تقنيااة الواقااع المعاازر

ز خارجيا ، وقد كانت التقنية سابقا  تجعل المستخدم محصورا ، ف أراد أزوماا أن ُيعطاي المساتخدم حرياة فاي المعزر

ااان يتعقاااب مكاااان المساااتخدم  وقاااد ُاساااتخدمت تقنياااة أزوماااا فاااي . الحركاااة، فأضااااف ماااع فريقاااه جهااااز تعقراااب مهجر

 2. وكان هذا االبتكار خطوة هائلة لُتصبل هذه التقنية عالمية االستخدام. اإلعالنات النصية االفتراضية 

ز الندوات الدولية حول الواقع ال -  :مختلط والواقع المعزر

ز خطاوات جيادة لتصابل أحاد فاروع الحاساب اآللاي، وفاي العاام  في أواخر التسعينات خطات تقنياة الواقاع المعازر

ز تحااات مساااميات عااادة مثااال 1998 النااادوات : " م بااادأ تنظااايم ماااؤتمرات مخصصاااة لدراساااة تقنياااة الواقاااع المعااازر

ز  ز والواقع االفتراضي " و " الدولية حول الواقع المختلط والواقع المعزر  " .الندوات الدولية حول الواقع المعزر

                                                 
1

 Elsayed , N :Applying augmented reality techniques in the field of education ,computer systems 

enginearing,umpublished master’s thesis ,benha university,Egypt,2011,P25 
2

 Azuma ,R ,Baillor,Behringer,R,Feiner,C,Julier,N,&Maclntyre ,G :Recent Advances in Augmented 

.cc.gatech.educ/blair/papers/arsurvey CGA .Pdf http://www, /2016 02Reality,10/ 
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فاااي سااانغافورة، ومشاااروع أرفيكاااا " معمااال أنظماااة الواقاااع المخاااتلط " وقاااد تااامر إجاااراء بحاااث متخصاااص تحااات اسااام 

(Arvika  ) ز كال ماا سابق .في ألمانيا حيث قاام القاائمون علياه بدراساة أجهازة الواقاع االفتراضاي والواقاع المعازر

ز أن تحتل مكانة مميزة كتقنية حديثة أتاح الفرص  .ة لتقنية الواقع المعزر

 :الفرق بين الواقع اإلفتراضي والواقع المعزز _ه 

ز ( Reality Virtual)البااااد أن ناااادرك أنر الواقااااع االفتراضااااي           مختلااااف تمامااااا  عاااان الواقااااع المعاااازر

(Augmented Reality ) ويذكر الشرهان أنر تكنولوجيا الواقع االفتراضي تهاتم بعار  المعلوماات والخبارات

البديلة بهدف تمثيل الواقع بشكل دقيق، وهي تكون مشابهة أو قريباة جاد ا  مان الواقاع الحقيقاي؛ إذ تعتماد علاى 

 . 1يال العلمي العقالنية والنظم واستخدام الرسوم البيانية في عر  المعلومات وتنسيقها باستخدام الخ

محاكاة حاساوبية عاادة  ماا تكاون فاي صاورة بيئاة ثالثياة األبعااد، : "ويعررف الفار العالم االفتراضي بأنه        

 .2"وهي في مفهومها شبكة اجتماعية وليست لعبة كما يظن البع 

جود فيه فعليا ، فالواقع االفتراضي هو كل شيء يجعلك تشعر أنك موجود في مكاٍن ما، مع أنك غير مو       

ز يااتم إضااافة مااؤثرات ومعلومااات إضااافية إلااى البيئااة المحيطااة بااالمرء؛ بحيااث يمكنااه مشاااهدة  لكاان الواقااع المعاازر

 .3هذه البيئة بطريقة مختلفة عن الواقع المحيط

 وحااول هااذا المعنااى ُتشااير هنااد الخليفااة إلااى أنر االخااتالف يكماان بااين التقنيتااين فااي أنر الواقااع االفتراضااي      

يحجب كل المحيط الحقيقي المحيط بك ويصبل المجاال المشااهد هاو الواقاع االفتراضاي فقاط وذلاك مان خاالل 

، فالجهاز يزود المساتخدم بصاور وأمااكن وأصاوات افتراضاية غيار موجاودة بمحيطاه (جهاز العر )النظارات 

زه)وتضيف عليه أما تقنية الواقع المعزز فتستخدم الواقع الحقيقي المحيط بالمستخدم . الحقيقي  بصور ( تعزر

                                                 
 .229المرجع السابق،ص:الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا التعليم جمال عبد العزيز الشرهان 1
،الدلتا لتكنولوجيا 2ط،  2.0تكنولجيا ويب : تربويات تكنولوجيا القرن الحادي و العشرين: ابراهيم عبد الوكيل الفار 2

 .327الحاسبات،طانطا،ص 
3

 Tang,A,Biocca,F,& Lim :comparing differeces in presence during social inetraction in ago augmented 

reality versus virtual reality enviromments :An exploratory study ,2004 , p2 ,01/04/2016 at 02 :00, 

.pdf .org/images/d/doc 854 :mindlab p://wwwhtt:  online 
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ز وهااي  أو نصااوص حسااب التطبيااق المسااتخدمة ألجلااه التقنيااة، وتضاايف هنااد الخليفااة  أنر مفهااوم الواقااع المعاازر

التقنياااة التاااي ياااتم فيهاااا دماااج الواقاااع بمعاااززات افتراضاااية بوساااائط متعاااددة كالصاااور ثالثياااة األبعااااد أو الماااؤثرات 

 . اضية شبه واقعيةالصوتية والمرئية لخلق بيئة تعليمية افتر 

 :وفي الجدول التالي يتضل الفروقات األساسية بين الواقع المعزز والواقع االفتراضي 

 الواقع المعزز الواقع االفتراضي

 للتجربة الحقيقي الواقع المعزز الواقع يضيف التجربة فيستخدم الم عن الحقيقي الواقع يعزل

 الحقيقي الواقع عن وُيعبر معامل إلى يحتاج ال افتراضية معامل إلى يحتاج

 افتراضية بأخرى حقيقية أشياء بين الجمع يمكن افتراضية أشياء على تقتصر

 البيئاة إلاى ساتخدمالم لنقال التقنياة تستخدم طريقة

 االفتراضية

 إلاى الخارجياة البيئاة لنقال التقنياة تساتخدم طريقاة

 الرقمي الجهاز داخل

 

 :أنواع الواقع المعزز _و

ز يشير   :عطار وكنسارة أنر هنالك طريقتان لعمل الواقع المعزر

بحيااث تسااتطيع الكاااميرا التقاطهااا وتميزهااا (  Markers) هااي عاان طريااق اسااتخدام عالمااات: الطريقااة األولااى

 .لعر  المعلومات المرتبطة بها 

طريااق خدمااة  إنمااا تسااتعين بموقااع الكاااميرا الجغرافااي عاان( Markers) ال تسااتخدم عالمااات: الطريقااة الثانيااة

(GPS )أو ببرامج تمييز الصورة (Image resognition  ) لعر  المعلومات. 
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ز برنااامج ياادعى  ويتاايل ,يسااتخدم مااع هواتااف االيفااون واالندرويااد " الياار"قاد تكااون ماان أنااواع باارامج الواقااع المعاازر

رهااا لخشااياء البرنااامج عاار  طبقااات متعااددة ماان المعلومااات تتضاامن الترشاايحات واإلعالنااات والمرجعااات وغي

 1.التي تلتقطها عدسة كاميرا الجوال

ز_ز ز كالتالي : خصائص تقنية الواقع المعزر  :من الممكن تعداد خصائص تقنية الواقع المعزر

 .تنفيذ التقنية من خالل حلول بسيطة، مثل جهاز حاسوب محمول أو جهاز هاتف محمول  -

 .الجمع بين أشياء حقيقية وافتراضية  -

 ....التعليم والترفية، اختيار المنتج المناسب قبل شراؤه : مختلفة مع بعضها البع ، مثل  ربط مجاالت -

 2.جذب انتباه الباحثين والمصممين أكثر في مجاالت تفاعل اإلنسان والحاسوب -

 : الواقع المعزز واإلعالم-ر

رعت معظم المؤسسات اإلعالمية، مؤخرا، في خو  مضمار المنافسة في مجال اإلعالم الرقماي وتقاديم     

وساااائل مختلفاااة تساااتهدف شااارائل المجتماااع بكافاااة رغباتاااه وتوجهاتاااه، إال أن التحااادي لااام ولااان يكاااون ساااهال فاااي 

لمعلومااة فااي قالااب رقمااي المرحلااة المقبلااة، فااي ظاال اخااتالف المفاااهيم واألساااليب الجدياادة حااول إيصااال ونشاار ا

يمكن القارح والمشاهد والمستماااع مان تلقيهااااا واالساتفادة منهاا أو حتاى مشااركتها اآلخارين، واألمار لام يعاد كماا 

توقاااع الااابع  مااان المختصاااين فاااي اإلعاااالم أو اإلعاااالن، فالمعاااادالت تغيااارت والحساااابات اختلفااات ماااع ظهاااور 

ام طوياااااااال  حااول اإلعااالم الااورقي والرقمااي، وأيهمااا ساايظل اسااتراتيجيات وتقنيااات جدياادة حساامت الجاادل الااذي د

أكثاار صاامودا فااي ظاال المتغياارات التااي تشااهدها الساااحة اإلعالميااة، وتحولاات المسااألة ماان منافسااة إلااى تكاماال 

اساااتراتيجي للصاااحف الورقياااة، األمااار الاااذي جعااال المؤسساااااات الصحفياااااة تتحاااول إلاااى إعالمياااة لتناااتج الكلماااة 

 :المنتجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الجدياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادةآٍن واحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد،  والصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوت والصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورة فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
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 1ومااااع هااااذه المتغياااااارات، تعااااددت المنتجااااات اإلعالميااااة فااااي الشكااااااال والمضاااامون، فنجااااد أن بعاااا  الصااااحف 

أس اليااو  "، فااي حااين تنااتج«األيتااونز»جاار تنااتج اليااوم باارامج وحااوارات صااوتية متاحااة عباار مت "الجارديااان "مثاال

فأصبل لديها قناة مرئية تباث بعا   "الوول استريت جورنال "، أماحوارات مرئيااااة في مجاالت مختلفاااااة "توداي

وكاال هااذه المنتجااات اإلعالميااة تعكااس الثااورة المعلوماتيااة التااي وظفتهااا . التقااارير مباشاارة عباار األجهاازة النقالااة

 المؤسسات اإلعالمية باحترافية في تقديم باقة متنوعة وأكثاااار ثاااراء من ذي قبل لتلبية رغبات القارح

أو المشاااهد، والمتااابع للتوجهااات الجدياادة ياادرك جياادا أن مااا تقااوم بااه الصااحف الورقيااة فااي الوقاات الااراهن اااا إن  

لمرحلااة مااا قباال انتهاااء عصاار الااااااورق، وماان هنااا جاااء مفهااوم « إسااتراتيجية عماال»جاااز التعبياار اااا عبااارة عاان 

تطلعااات القارح العصري واحتياجاته في ليصنع أنموذجا جديدا في سماء اإلعالم يلبي « االئتالف اإلعالمي»

ن اختلفااات األشكاااااااااال والمسمياااااااات( الاااورق والتقنياااة)قالاااٍب موحاااد يجماااع  هاااذه الااارؤى جعلااات الصاااحف . معاااا، وا 

والناشرين يستعينون اليوم بتقنية الواقع االفتراضي أو المعزز، والتي ظهرت في أواخار التساعينيات علاى شاكل 

 . ف فعليا لحداثتها وعدم إدراك أبعادها اا آنذاكابتكارات حديثة لم توظ

إال أن هذه التقنية جددت آمال الناشرين في الورق، وجعلته أكثر قوة من ذي قبل، بل وفتحت آفاقا جديادة     

 2.وواسعة للصحف على صعيدي التحرير واإلعالن

ورة الثابتااة إلااى وسااائط متعااددة فأصاابل القااارح ياادمج الواقااع بالخيااال وهااو يطااالع الصااحيفة، ويحااول الصاا      

فيها المادة المرئية والصوتية والصور ثالثية األبعاد وغيرها من الوسائط المعلوماتية؛ ألنها تعتماد علاى  تتجسد

نظام تخزين يربط الصورة المطبوعة على الورق بالغر  المراد تنفيذه مثل الفيديو أو المواد المرئياة، ماا جعال 

لخبحااث اإلعالمياة أن ماا يقاارب « جاونيبر»كبير وفي عدة اساتخدامات، إذ تتوقاع  لهذه التقنية تحظى بتفاع

م على األجهزة النقالة 2017مليون من تطبيقات تقنية الواقع االفتراضي سيتم تحميلها سنويا بحلول عام  2,5

                                                 
متاح  15:00، على الساعة 02/2016/ 27: رواق االعالم،الواقع المعزز استراتيجية جديدة للصحف الورقية، تاريخ الزيارة 1

 html-http://www.rawaqmedia.com/157516041608157516021593.157516041605159315861586: على 
متاح  17:00، على الساعة 02/2016/ 27: رواق االعالم،الواقع المعزز استراتيجية جديدة للصحف الورقية، تاريخ الزيارة 2

 html-http://www.rawaqmedia.com/157516041608157516021593.157516041605159315861586: على
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أن وساائط « فتراضايالواقاع اال»ويعازز الحاجاة إلاى االساتفادة مان تقنياة .مثل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحياة

ماان محتااوى %  90اإلعااالم الرقميااة سااوف تنمااو بشااكل هائاال فااي األعااوام القادمااة، وهناااك توقعااات بااأن يكااون 

، أي أن «غوغاال إندسااتري»رئاايس  "ألفونسااو دي جيتااانو "الشاابكة العنكبوتيااة علااى شااكل مااواد مرئيااة ، بحسااب

علومااات واألخبااار علاى مسااتوى وسااائل التلقااي الوساائط المتعااددة سااتكون القالاب األكثاار انتشااارا فااي صاناعة الم

وهاااو ماااا جعااال الصاااحف تغيااار سياساااة نقااال الخبااار أو صاااناعة الماااادة . المختلفاااة التقليدياااة منهاااا واإللكترونياااة

الصحفية، وكذلك طريقاة نشار اإلعاالن، لتساتعيد وهجهاا مان جدياد عبار حلاول تقنياة مبتكارة، والظهاور بقوالاب 

عالنية مدمجة بين الورق  صحفية  .والتقنيةوا 

 : الميزة التنافسية-

وتأتي أبعاد تطبيق تقنية الواقع االفتراضي واستثمار الصحف لها في الجانب اإلعالني كدخل إضافي هام    

ذي ميزة تنافسية، عالوة على رفع مستوى الوالء بين القارح والصحيفة واستقطاب شرائل جديدة من القراء، 

إلى تحويل سلوك القارح في مطالعة الصحيفة من عادة تقليدية إلى ، باإلضافة (شريحة الشباب)خصوصا 

متعة يومية يتشوق لها، ما يعني زيادة فرصة االستجابة لإلعالن وحجم التفاعل واتساع رقعة وصول الرسالة، 

واستفادة قطاعات حيوية في السوق من هذا التوجه الجديد مثل قطاع السياحة والسيارات والعقار وقطاعات 

 .جزئة عموما  الت

كيااو آر "ونتوقاع خااالل الساانوات المقبلاة أن يتخلااى الناشاارون عاان رماز االسااتجابة السااريع، أو ماا يعاارف بااا     

، واالعتماد على تقنية الواقع االفتراضاي بهادف زياادة الحجام اإلعالناي والمحتاوى التفااعلي للاورق وتعزياز "كود

تتوقااع وصااول  "جااونيبر" ت أبحاااث فااي األجهاازة المحمولااةوال ساايما أن أشااهر وكاااال. اإلعااالم الااورقي ماان جديااد

كما بل  عدد . عائدات اإلعالن من تقنية الواقع االفتراضي عالميا أكثر من مليار ونص المليار دوالر في عام

مليااون جهاااز  100األجهازة المحمولااة التااي تحتاوي علااى التطبيقااات أو الباارامج المشاغلة لهااذه التقنيااة أكثار ماان 
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هو ما يجعل معظم الصحف حول العالم تقبل على طفرة إبداعية رقمية في طريقة تقاديم المحتاوى ، و السنةفي 

 1  .اإلخباري واإلعالني للقارح عبر تقنية الواقع االفتراضي

فهذه التقنيات لم تعد حكارا الياوم علاى جهاة بعينهاا أو تحادها معوقاات كثيارة، كماا كاان األمار فاي الساابق،     

سااة أكثاار اآلن سااواء علااى المسااتوى المحلااي أو العااالمي بااين الوسااائل اإلعالميااة، وشاارعت باال اشااتعلت المناف

 .الصحف في تخصيص تطبيقات جديدة لها على الهواتف الذكية واألجهزة النقالة

لتساااهل علاااى قرائهاااا االساااتفادة مااان تقنياااة الواقاااع االفتراضاااي وتحويااال الصاااحيفة إلاااى فضااااء تلفزياااوني عاااالمي  

الخبر واإلعالن بالصوت والصاورة، صاانعين باذلك مفهوماا جديادا لإلعاالم الرقماي وحقباة  يشاهدون من خالله

زمنية مختلفة قد تتبدل وتتغير فيها مفاهيم التواصل مع القارح وقوالب صناعة الخبر ونشر اإلعاالن، لتصابل 

 .الصحف فيما بعد قادرة ومؤهلة لمواكبة مرحلة إعالم ما بعد الورق

 :الفيديو عبر الهواتف الذكيةتطبيقات   -4 -2

 twitter:خدمة الفيديو عبر تويتر_ 1_4_2

تاويتر هاو موقااع شابكات اجتماعيااة يقادم خدمااة تادوين مصاغر والتااي تسامل لمسااتخدميه بارساال تحااديثات      

Tweets  حارف للرساالة الواحاادة عان طرياق موقاع تااويتر بارساال رساالة نصااية  140عان حاالتهم بحاد أقصااى

 2.من خالل برامج المحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورونأو  SMSقصيرة

بينما تسامل باالقراءة فقاط ,خدمة تويتر تمكن المستخدمين المسجلين من قراءة المنشورات ونشر التغريدات     

للمساااتخدمين غيااار المساااجلين ودخاااول المساااتخدمين لتاااويتر يكاااون مااان خاااالل محركاااات البحاااث أومااان خاااالل 

 مكتباا فاي جمياع  أنحااء 25وتضم أكثر مان ,ت الهاتف المحمول يقع مقر الشركة في سان فرانسيسكو تطبيقا

 (جــاك دورســي،ايفان ويليامز،بيزســتون، ونــوح غــال )ماان قباال  2006وتاام إنشاااء تااويتر فااي مااارس  العااالم

ملياون  100واكتسبت شعبية بسرعة في جميع أنحااء العاالم ،ماع أكثار مان  2006وانطلقت الخدمة في يوليو 
                                                 

متاح  21:00، على الساعة 27/02/2016: رواق االعالم،الواقع المعزز استراتيجية جديدة للصحف الورقية،تاريخ الزيارة 1
 html-593http://www.rawaqmedia.com/157516041608157516021.157516041605159315861586: على 

2
 Haewoon , changhyun Lee , Hosung Park , and Sue Moon :What is twitter , asocial, network or a new  

Media ? Departement of computer Science , KAIST 335 Gwahangno , yuseong_gu , Daejeon , Korea . p1 
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متاااااوفر تااااويتر علاااااى االيفاااااون،أي بااااااد اندروياااااد، 2012ملياااااون تغريااااادة يوميااااا فاااااي عاااااام 340مسااااتخدم بنشااااار 

ويناادواز فااون، بااالك بيااري، نظاااام التشااغيل فايرفوكس،وميكروسااوفت، ياادعم تااويتر خدمااة التلفزياااون 10ويناادوز

تخدمت هااذه الخدمااة بنجاااح لتشااجيع الناااس علااى مشاااهدة األحااداث ، مثاال جااوائز األوسااكار التفاااعلي وقااد اساا

 .وجوائز موسيقى الفيديو الكليب 

المخصصة لتسجيل ونشر مقاطع " فاين"كانت بداية استخدام تطبيق الفيديو على تويتر من خالل خدمة      

ن كأقصاى حاد وتهادف الشابكة مان خاالل هاذه والتي ال تتجااوز مادتها سات ثاوا,فيديو قصيرة ضمن التغريدات 

والاذي ياأتي مفرقاا ,الخدمة الى تفعيل دور الفيديو القصير في نشر األفكار واألخبار ضمن التغريدات بسهولة 

عادة تشغيل الصوت وقد أطلقت الشركة تطبيقها الرسامي  بالصوت كذلك مع وجود زر يمكن من خالله كتم وا 

ليتمكن مستخدمو هواتف االيفون وااليبود من تسجيل المقاطع ونشرها " أس  ا أو"لهذه الخدمة على منصة    

 1.بسهولة على حساباتهم ضمن تويتر

 vine: الفاين تطبيق -2-4-2

الشاركة و اشاتريت   2012في يونياو" كولين كارول"،"روس يوسوبوف"،"دوم هوفمان"أسس فاين من قبل      

 2013يناااير  24مليااون دوالر، أطلااق فاااين رسااميا فااي  30ة بقيمااة بقيماا 2012ماان قباال تااويتر فااي أكتااوبر 

أطلقااات نساااخة  2013وفاااي الثااااني مااان يونياااو عاااام " أي او اس" كتطبياااق مجااااني لخجهااازة التاااي تعمااال بنظاااام

أطلاااق التطبياااق لهواتاااف وينااادوز فاااون فاااي  2013ناااوفمبر 12فاااي .التطبيااق لخجهااازة العاملاااة بنظاااام االندروياااد 

أكثاار تطبيقااات مشاااركة الفيااديو اسااتخداما فااي السااوق حتااى مااع انخفااا  غضااون بضااعة أشااهر أصاابل فاااين 

،أصااابل فااااين التطبياااق المجااااني األكثااار تنااازيال ضااامن متجااار 2013افريااال09اعتمااااد التطبياااق فاااي األعضااااء 

 .، أطلقت فاين نسخة الويب للخدمة لعر  مقاطع الفيديو2014مايو1تطبيقات أي او اس وفي 

تويتر "مباشرة مع يوتوب، فانتويتر تتطلب تحميل كل األفالم مباشرة إلى خدمة وفي رهانها على المنافسة     

التي ستحتضان هاذه األفاالم و هاذا يعناى حساب تاويتر ان الفياديو الاذي تام تحميلاه علاى يوتياوب يمكان " فيديو
                                                 

 : متاح على  15:00، على الساعة 28/04/23تاريخ الزيارة : مقاطع الفيديوتويتر تطلق خدمة لنشر  1
 25 1/ /.aljazeera .net /news /scienceandtechnology/ 2013  http: // www 
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تحميلااااااه أيضااااااا علااااااى تااااااويتر،لكن لاااااان يكااااااون باإلمكااااااان اسااااااتخدام رابااااااط فيااااااديو يوتيااااااوب مااااااع مشااااااغل أفااااااالم 

وسايكون علاى المساتخدمين عمال ماا يلازم مان تحريار للفياديو قبال تحميلاه الن أداة تاويتر لان تادعم "ياديوتويترف"

 .تحرير الفيديو

لمشاااهدة حلقااات " اكااس بااوكس اليااف"الااى جااوار " اكااس بااوكس ون" أطلقاات نسااخة 2014اكتااوبر 14فااي     

مم خصيصاا لخطفاال باإلضاافة ،التطبياق المصا" فاين فاين كيدز" طرحت 2015الفيديوهات، وفي يناير عام 

لطاارح حلقااات فيااديو عمريااة مناساابة لخطفااال، يتضاامن التطبيااق مياازات تفاعليااة تساامل للمسااتخدمين بالسااحب 

ابال أي او " بمالمسة الشاشة إلظهار مقاطع فيديو جديدة وسماع أصوات مختلفاة التطبياق متاوافر لمساتخدمي

 " .اس

،وان نسااابة العااار  إلاااى " ماااوف"و" 4ام اباااي"يو ذات االمتاااداد وتااادعم خدماااة تاااويتر فياااديو الملفاااات الفياااد    

، كمااا سااتدعم الخدمااة تحمياال الصااور ذات االمتاادادين 16: 9االرتفاااع فااي الفيااديو المسااتخدم يجااب أن تكااون 

"JPG"png."1 

 :مايلي"فاين "ومن المزايا الجديدة التي أضيفت تطبيق _  

إمكانية استخدام مقاطع الفيديو المخزنة مسابقا فاي الهااتف، وذلاك بعاد أن كانات خياارات المساتخدم محصاورة  

وتتضااامن األدوات الجديااادة التاااي يجلبهاااا التحاااديث . بمقااااطع الفياااديو التاااي يساااجلها مااان خاااالل التطبياااق نفساااه

ألمامياااة للهااااتف وميااازات جديااادة ميااازة تثبيااات التركياااز لااادى التصاااوير باساااتخدام الكااااميرا ا" اندروياااد"لمساااتخدمي

وميازة الفاالش إلاى ,للتحرير من بينها أداة التكرار التي تتيل تكرار مشهد ما، وزرا إلخفاء الصاوت مان الفياديو 

 2.تتيل تشغيل إنارة فالش الكاميرا لمساعدة المستخدم للتصوير في الظالم

  instagram:تطبيق االنستغرام -4-3_2

                                                 
: متاح على  18.45: على الساعة   25/04/2016حقائق جديدة عن خدمة تويتر المنافسة لليوتيوب ، تاريخ الزيارة  1

http://www.Aljazeera.net/news/scienceandtechnology/2013/1/3 
 : على الساعة   25/04/2016،  تاريخ الزيارة "اندرويد"لنظام"فاين"تويتر تحدث تطبيق خدمة مشاركة الفيديو  2

 http://aitnews.com/2014/09/27 :متاح على 19 30:
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فااي العاشاار ماان جااوان وأطلااق فااي " مايااك كريجاار"و" كيفااين سيسااتروم"سااه المطااوران األنسااتغرام تطبيااق أس    

ضافة فلتر لها من خالل الهاتف المحمول ونشرها على 2010أكتوبر سنة وهو تطبيق مجاني لتبادل الصور وا 

فاي و " االي باود تااش"و"االيبااد"و"االي فاون" رام علاىغجتمااعي ففاي البداياة كاان دعام انساتشبكات التواصل اال

ويتم توزيعه عبر متجار ايتاونز وجوجال  2.2( الروبوت)أضاف انستغرام دعم لمنصة االندرويد  2012ابريل 

وفي إطار منافستها لتطبيق فاين تويتر فاي ذات العاام اساتحوذت شاركة فيسابوك علاى تطبياق انساتغرام  1بالي

 3.ر أمريكيوفي مصادر أخرى بلغت الصفقة مليار دوال2مليون دوالر   715بصفقة بلغت 

كشاافت شااركة الفايساابوك المالكااة لتطبيااق االنسااتغرام لمشاااركة الصااور عاان تحااديث جديااد لهااذه  2014وفااي    

المملاوك للتاويتر هاذه الخدماة " فااين"الخدمة جلب ميزة مشاركة مقاطع الفياديو الصاغيرة ليكاون منافساا لتطبياق 

صاى ماع إمكانياة إضاافة مجموعاة مان الماؤثرات ثانياة كحاد أق 15الجديدة هي القدرة على تساجيل الفياديو لمادة

الموجااودة علااى الفيااديو والتااي كاناات فااي السااابق علااى الصااور فقط،وبالتأكيااد يمكنااك حااذف الفيااديو بعااد نشااره 

والااتحكم بااه وتعديلااه كمااا هااو الحااال مااع الصااور اآلن كمااا أضاااف مياازة سااينما والتااي تساامل لااك بتحسااين جااودة 

زالة االهتزاز الموجود   .بالفيديوالفيديو وا 

 :periscope وتطبيق البيريسكوب meerkat) (خاصية البث المباشر من خالل تطبيق ميركات -2-4-4

ميركااات هااو التطبياااق المحمااول الااذي يتااايل للمسااتخدمين بااث ملفاااات الفيااديو مباشاارة مااان خااالل أجهااازتهم     

النقالااة، إضااافة إلااى نشاار ملفااات الفيااديو علااى مواقااع التواصاال االجتماااعي فيساابوك وتااويتر ماان خااالل روابااط 

ثم سرعان ما وجد  2015م واندرويد، أسس التطبيق في فبراير عا( اس,او.أي)تشعبية،التطبيق متاح لكل من 

 4.شعبية له على موقع هانت

                                                 
1

 http://www.instagram.com/about/us /ارةتاريخ الزي:االنستغرام   13:3012/03/2016على الساعة : متاح على 
 :متاح على  12:30على الساعة  2016 /31/03انستغرام أكثر شعبية من تويتر تاريخ الزيار 2

http://www.alghad.com/articles/841811 
3

 Brea King  : Facebook bu ying Instagram For $1billion, avaible at : 15 /03/2016 at :10 :30 online : 

http : // fortune . com / 2016 / 03 / 11 / Chicago _ trump _ rallye/   
4

 Meerkat is the biggest hit at. SXSW ; last view : 11/03/2016  at 09 :00 online : 

.com/blogs/innovation/meerkat_biggest_hit_sxsw .fromthegrapevine http//www 

http://www.instagram.com/about/us/
http://www.instagram.com/about/us/
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 1 ملياون دوالر 12وتام تطاوير ميركاات مان طارف الارئيس التنفياذي للشاركة بان روبان وقادر راس مالهاا ب   

ومان أهام الميازات التاي  20152ماارس26بعد أسابيع مان تأسايس التطبياق، أعلان تتاويتر االساتحواذ علياه فاي 

من خالل البث المباشر لفيديو المستخدمين عند تحميل التطبيق وبعد تنزيله على يقدمها ميركات هو الدردشة 

الهاتف الذكي يمكن من خالله ضغط زر بدء اإلرساال مباشارة مان خاالل كااميرا الهااتف،في حاين ينشار علاى 

باث حساب المستخدم في تويتر رابطا تلقائيا مباشرة مع بدء التصوير يمكن من خالل الضغط عليه مشااهدة ال

 .المباشر لمستخدم التطبيق

ومن خالل تطبيق ميركات الفيديو المصور ال يتم حفظه وينتهي البث المباشر على الارابط التلقاائي الاذي     

نشر في تويتر مباشارة ماع إيقااف مساتخدم التطبياق التصاوير المباشار مان هاتفاه الاذكي وان مساتخدمي تاويتر 

الحاجااة لتحماايلهم نفااس التطبيااق الااذي يبااث ماان خاللااه المسااتخدم يمكاانهم مشاااهد مشاااهدة البااث المباشاار دون 

مباشاارة كمااا يمكاان لجميااع مسااتخدمي تااويتر رؤيااة هااذا البااث ،ومااع تزايااد اسااتخدام البااث المباشاار للفيااديو عباار 

الهاااتف أطلقاات تااويتر التطبيااق الرساامي الخاااص بهااا البيريسااكوب،الذي يتاايل بااث فيااديو مباشاار علااى مسااتوى 

 .ات للمستخدمين في البيئة الرقميةالعالم بعر  مساهم

جاوبيرن "و"كاايفن باايكبور" أسساه" اندروياد"و"أي او اس" بيرسكوب تطبيق الفيديو للبث المباشر متاح على    

 2013الاى إساطنبول سانة " جاوبيرن ساتان"و"كاايفن باايكبور"جاءت فكرة تطبيق بيرسكوب عندما ساافر »ستان

إشكالية كيف يتابع ( بايكبور)آخر أخبار االحتجاجات في تركيا حيث طرح يتابع ( بايكبور)وأثناء الرحلة كان 

فبنيات فكارة تطبياق الباث ,الحدث مباشرة بعيدا عن قراءة أخبار جامدة وهو فاي الطاائرة أراد أن يعاايش الحادث 

 .المباشر بيرسكوب

                                                 
1

 Meerkat the live _ streaming  App That has tweeter going crazy Just raised 12million ;last view 

3-2015 -million -12-.com /meerkat _ raises  : // www.Business der http:  , online :34 /03/2016 at 1022 
2

 twitter cripples Meerkat  by cutting  off  access  to  its social graph ; last view 11/03/2016 at 11 : 00 

online : 

-social-its-to–access -off -cutting-by–Meerkat -cripples-03/13/twitter /2015/ .com. http: // venture beat :  

 graph/ 
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ن وجااودهم مااع  بغاا  النظاار عاان مكااا, تطبيااق يتاايل للمسااتخدم اخااذ لقطااات فيااديو حيااة ألشااخاص معينااين    

اتصال وحساب على موقع التواصل االجتماعي تويتر ويقدم التطبيق عدة خدمات منافساة لتطبياق الباث   توفر

المباشر ميركات على المنصة الرقمية تويتر بحيث يتيل للمستخدم بث محتوى الفيديو للمتابعين على المباشر 

 1. توفره على أرشيف لمقاطع الفياديو المبثاة مباشارة وأفضلية استخدام الدردشة أو الحديث المباشر إضافة إلى

ويعمل التطبيق بطريقة سهلة بمجرد تسجيل الدخول إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة باك علاى    

تليهاا أشاارطة ,موقاع تاويتر تظهار لاك شاشاة تخبارك أي مان أصادقائك يباث حالياا ماع أولوياة ترتياب األصادقاء 

ويتيل الباث المباشار للمساتخدم نفساه ماع اختياار مساتخدم معاين دون , ساعة  24مدار الفيديو المأرشفة على 

 .آخر أو مجموعة دون مستخدم لتبادل رسائل الفيديو مباشرة

 : snapchat تطبيق سناب شات 2-4-5

الذي يسمل للمستخدمين بارسال مقااطع الفياديو والصاور، والتاي تقاوم  سناب شاتتطبيق الهاتف المحمول    

سالة و في الواقع هنالك إمكانية لحفظ الصاور ومقااطع الفياديو المر  بتدمير نفسها بشكل ذاتي بعد بضع ثواني،

عبر تطبيق ساناب شاات، ويحتاوي التطبياق علاى الكثيار مان األماور التاي هاي أبعاد مماا تشااهده العاين للوهلاة 

 .األولى

، ويملاك 2011يعتبر ساناب شاات تطبياق تراسال لمشااركة الصاور ومقااطع الفياديو، وتام إطالقاه فاي عاام     

مقطااع الفيااديو لماادة وجياازة قباال أن  تطبيااق سااناب شااات مياازة فرياادة ماان نوعهااا وهااي إمكانيااة عاار  الصااورة أو

 .تختفي لخبد

ورغم أن اللقطة ال تظل متواجدة بشكل دائم، حيث يقوم التطبيق باخفائها بشكل تلقائي بعد مدة زمنية، إال انه 

 .بامكان المستخدم القيام بأخذ لقطة مصورة للشاشة لحفظ ما تم إرساله

                                                 
1

 Periscope ,twitter’s answer to Meerkat_style live streaming, is now available ; , avaible at : 10 /03/2016 

: // www . theverge  : http :30,on line :10 at

/periscope_live_steaming_twitter_meerkat.com/2015/3/26/8293353 

http://aitnews.com/tag/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA/
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مليااون مسااتخدم نشااط ماان  100تطبيااق سااناب شااات بحااوالي ويبلاا  عاادد المسااتخدمين النشااطين يوميااا  فااي    

/ مليون صاورة  700وكانت تقارير قد أشارت إلى قيام مستخدمي التطبيق بارسال حوالي  جميع أنحاء العالم،

 .2014اعتبارا من شهر مايو  فيديو يوميا ، وذلك

مليااار دوالر مقاباال االسااتحواذ علااى التطبيااق،  3شااركة فااايس بااوك مبلاا  بعاار  كمااا انتشاارت تقااارير تفيااد     

الكبيارة التاي حظاي بهاا، ليقاوم الحقاا  أحاد مؤسساي التطبياق بارف  الصافقة واألماوال، مماا  وذلك نظرا لشعبيته

 .Slingshotدفع فايس بوك الحقا  إلى إطالق تطبيق مشابه باسم 

كمااا انااه يحااوي مختلااف التركيبااات السااكانية، حيااث أظهاارت ويكتسااب التطبيااق كاال يااوم مسااتخدمين جاادد،     

باسااتخدام مياازة القصااة  Viners أو مااا يطلااق علاايهم اساام  Vineمسااتخدمين تطبيااق الفيااديو  الدراسااات قيااام

  .الخاصة بسناب شات كوسيلة أخرى للتواصل مع المتابعين

 :ات المستخدمة في تطبيق سناب شاتالكلم-     

Snapchatters :يشير هذا المصطلل إلى مستخدمي تطبيق سناب شات. 

:Snap  يشير هذا المصطلل إلى لقطاة وهاي عباارة عان صاورة أو فياديو تام التقاطاه عبار ساناب شاات بحياث

مساتخدمين  أو ارسال عدة لقطات لعادة Snapchatters لمستخدمي سناب شات Snap يمكن إرسال اللقطة

 .والتي ال يمكن رؤيتها إال من قبل المستلم المحدد ولوقت معين من ثانية إلى عشر ثواني

:Snapback  بااالرد علااى لقطااة أو يشااير هااذا المصااطلل إلااى قيااام المسااتلم Snap 1.تاام إرسااالها لااه  

:Story يشااير هاااذا المصااطلل إلاااى إمكانيااة إرساااال لقطااة أو Snap  ،وبامكاااان لمجموعاااة ماان األصااادقاء

 snaps ساعة، كما تشير إلى إمكانياة إرساال عادة لقطاات أو 24المستلمين رؤيتها لعدد مرات مفتوح خالل 

 .للقصة الخاصة بالمستخدم بحيث يتم تجميعها لتشكل قصة واحدة

                                                 
  :متاح على 15:9على الساعة:  12/04/2016: تاريخ الزيارة :  SnapChatكل ما تود معرفته عن سناب شات  1
-%D9%85%D8%A7-%D9%83%D9%84 http://aitnews.com/2015/09/18/ 

http://aitnews.com/2013/11/13/%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b0-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86/
http://aitnews.com/2014/12/05/%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7-%d8%ac%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
http://aitnews.com/?s=Vine
http://aitnews.com/2015/09/18/
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:Scores  ويشااير هااذا المصااطلل إلاى إجمااالي عاادد اللقطااات التااي قاام المسااتخدم بارسااالها واسااتقبالها، والتااي

 .بجانب اسم كل مستخدم في قائمة االتصال الخاصة باألصدقاء والعكس بالعكس تظهر

Chat  :  و يشير هذا المصطلل إلى الميزة التي تسمل للمستخدمين بالتواصل فيما بينهم عن طرياق الرساائل

 .الخاصة

:Here الفيااديو ويشااير هااذا المصااطلل إلااى ساامة فرعيااة موجااود داخاال الدردشااة تتاايل للمسااتخدمين القيااام ببااث

 .والصوت لخصدقاء بشكل مباشر أثناء الدردشة

 :من أبرز خدماته في اإلعالم      

يعتبر الخاص بسناب شات طريقة إليجاد القصص المرسلة من فرق تحرير محددة، ويمكن : قسم اكتشف  -

الوصااول إلااى قساام اكتشااف عباار الضااغط علااى رمااز اكتشااف وهااو عبااارة عاان رمااز دائااري صااغير موجااود فااي 

جهاة اليمناى ماان زاوياة الشاشااة، كماا يمكان الوصااول إلياه عاان طرياق التمريار إلااى اليساار ماان ضامن الشاشااة ال

 1.الرئيسية

ويعر  للمستخدم قائمة بكل فرق التحرير المحددة والموجودة ضامن البرناامج مثال قنااة ساناب شاات الخاصاة 

 .يد غيرهاوالمز  Daily Mailوصحيفة الديلي ميل  CNN بالتطبيق وقناة سي إن إن

يقاوم تطبياق ساناب شاات بالعمال علاى إنتااج محتاوى مسلساالت : سناب شات يـدخل مجـال إنتـاج الفيـديو - 

خاصااة بااالتطبيق، حيااث تقااوم ساشااا ساابيلبرغ ابنااة المخاارج والمنااتج سااتيفن ساابيلبرغ مااع غولاادوين ابنااة المنااتج 

نتاج سلسلة خاصة بسناب شات تدعى   .Literally Can’t Evenالسينمائي جون غولدوين بكتابة وا 

دقااائق، ويااتم عاار  األجاازاء الجدياادة ماان السلساالة كاال يااوم ساابت، ولاادى  5وتبلاا  ماادة كاال جاازء ماان السلساالة 

ساعة فقط لمشاهدتها، وتتضمن السلسلة ميزة تقسم الشاشة بحيث تعر  تفاصيل المشهد لكال  24المستخدم 

 .لقطة

                                                 
 .مرجع نفسه:  SnapChatكل ما تود معرفته عن سناب شات  1
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 telegramme:تطبيق تيليجرام 6_4_2

هو عبارة عن تطبيق مجاني للتراسل، مفتوح المصدر جزئيا ، يعمل على منصات متعددة، ويركز تيليجرام    

دل الرسائل بأمان مع إمكانات وبامكان مستخدمي تيليجرام تبا. على السرعة والخصوصية والناحية األمنية

تنسيقات  بما في ذلك الصور والفيديو والوثائق من أي نوع، ويدعم التطبيق مشاركة كافة التشفير العالية

 .الملفات تقريبا  

بماااا فاااي ذلاااك الهواتاااف واألجهااازة اللوحياااة، ويتاااوفر  وينااادوز فاااونو  iOSو أندروياااديتاااوفر تيليجااارام رساااميا  علاااى 

ن نساخة الوياب عان طرياق يعمال عا ، كمااوليانكس ومااكنتوش وينادوز على أنظمة التشغيل األخرى مثل أيضا  

على مختلف األجهزة والمنصات في نفس الوقت، ويقوم التطبيق  ، ما يسمل للمستخدم باستخدامهالمتصفحات

 .وآخااااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااااان أجهااااااااااااااااااااازة المساااااااااااااااااااااتخدم بسالساااااااااااااااااااااة باااااااااااااااااااااين أي جهااااااااااااااااااااااز  بمزامناااااااااااااااااااااة الرساااااااااااااااااااااائل 

 والمزيد من الخصوصية مع تيليجرام( المشفر)التراسل السري    

عن طريق الدردشات السرية الموجودة ضمن تيليجرام ذاتياة التادمير، بماا  يقدم التطبيق المزيد من الخصوصية

والمسـتقبل فقـط،  وال يمكن ألي أحـد قـراءة هـذه الرسـائل سـوى المسـتخدم ،فيها من محادثات وصور وفيديو

وعناادما ياتم إنشاااء محادثاة ساارية ياتم تبااادل وال يمكـن ألحــد فــك تشـفيرها بمــا فــي ذلـك شــركة تيليجــرام نفسـها،

 مفاااتيل التشاافير بااين األجهاازة المشاااركة، بعااد إنشاااء المحادثااة الساارية يقااوم التطبيااق بانشاااء صااورة تبااين مفتاااح

الجهاااز اآلخاار، إذا تطابقاات الصااورتين يمكاان التأكااد أن التشاافير، يمكاان اسااتخدام هااذه الصااورة ومطابقتهااا مااع 

  .المحادثة سرية وآمنة وال يمكن تدخل أية أحد فيها

 تيليجرام يقدم ميزة القنوات لبث رسائل لعدد غير محدود من الجمهور

أداة جديااادة لباااث الرساااائل لعااادد كبيااار غيااار محااادود مااان الجمهاااور المشاااترك بالقنااااة، ويمكااان  ميااازة القناااوات هاااي

، مااع وجااود URLتخدامها باادل قااوائم البااث القديمااة، وتقاادم إمكانيااة احتااواء الرسااائل علااى وصااالت تشااعبية اساا

http://aitnews.com/tag/%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://telegram.org/dl/ios
https://telegram.org/dl/wp
https://telegram.org/dl/tdesktop
https://telegram.org/apps
https://telegram.org/apps
https://telegram.org/apps
https://telegram.org/apps
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ويمكان للمساتخدمين الاذين ينضامون  عداد خاص لكل رسالة يتم إرسالها ضمن القناة لمعرفة عدد المشاهدات،

 1.هم إليها وذلك بمجرد انضمامهملتاريخ انضمام منذ بدايتها إلى قناة ما معرفة ومشاهدة كل ما تم بثه سابقا  

 :قناة الجزيرة وتجربتها مع التيلجرام 

، وستشامل هاذه الخدماة فاي الهواتاف الذكياة" تلغارام"أطلقت قنااة الجزيارة خدماة األخباار العاجلاة عبار تطبياق   

 .أيضا عر  آخر الصور والفيديوهات العاجلة

وُيعرف تطبيق تلغرام بنسابة أماناه العالياة، خصوصاا  فاي عملياة التشافير، كماا يتايل وصاوال أكبار لمتاابعي     

وتهادف هااذه المنصاة الجدياادة للجزياارة إلاى مواكبااة آخار التطااورات الجاريااة . أخباار الجزياارة بشاكل أسااهل وأساارع

 .التواصل االجتماعي في

ة الجزيارة ياسار أباو هاللاة أن ذلاك ياأتي فاي إطاار إساتراتيجية وعن إطالق تطبياق تلغارام، أوضال مادير قناا   

لمواكبااة مااا يشااهده العااالم ماان االنتقااال ماان الشاشااة الكبياارة إلااى الشاشااة الصااغيرة، حيااث تكثاار المشاااهدات عباار 

 .الهواتف الذكية على حساب القنوات التلفزيونية

وأضاف أن القنوات الكبرى تسعى للمشاهدين بدال من أن يسعى المشااهدون لهاا، وهاذا ماا تقاوم باه الجزيارة،   

وعن ميازة تطبياق تلغارام، أوضال أباو هاللاة أناه منتشار وساهل االساتخدام، حياث يتاداول علياه يومياا أكثار مان 

 .الجماهير وأكد سعي الجزيرة ألي تطبيق من شأنه أن يصل للمزيد من. ملياري رسالة

الجزيرة هي األولى التي تدخل تطبياق تلغارام، يمكان متابعاة  الجزيرة عن اعتزازه بأن تكون وأعرب مدير قناة  

فاي الخاناة المخصصاة لاذلك داخال التطبياق،   AJANEWSقناة الجزيرة فاي تلغارام عبار كتاباة اسام الحسااب 

 1.والضغط على زر المتابعة

                                                 
 .مرجع نفسه:  SnapChatكل ما تود معرفته عن سناب شات  1
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 2:الفيديو تحديثات الفايسبوك في استخدام -

، Collagesو Live Video أعلنات فايس باوك أماس عبار مادونتها الرسامية عان ميازتين جديادتين وهماا    

للمساتخدم  Collages لمساتخدمي فايس باوك الباث المباشار لمقااطع الفياديو فيماا تتايل  Live  Video تتايل

 .مااااااع األصاااااادقاءنشاااااار مجموعااااااة ماااااان الصااااااور ومقاااااااطع الفيااااااديو الخاصااااااة بحاااااادث مااااااا أو مكااااااان مااااااا زاره 

تااوفر للمسااتخدم مشاااركة اللحظااات الخاصااة بااه مااع األصاادقاء   Live Videoقالاات فاايس بااوك أن مياازة    

مان خاالل النقار علاى أيقوناة خاصاة فاي   Live Videoمباشرة، ويمكن لمساتخدمي فايس باوك باث فياديو حاي

دقاء الاذي يمكانهم مشااهدة المربع الخاص بنشر مشاركة جديدة ثام كتاباة وصاف قصاير للفياديو واختياار األصا

الفيديو وخالل بث الفيديو سيظهر للمستخدم عدد المشاهدين وأسماء األصدقاء الذين يتاابعون الباث باإلضاافة 

للمساتخدم بباث مقطاع فياديو مدتاه ال تزياد   Live Videoلتعليقاات مباشارة مان هاؤالء األصادقاء، وتسامل ميازة

قطاع الفيااديو فاي فايس بااوك مثال أي مقطاع فيااديو آخار، أثناااء دقيقاة وبعااد االنتهااء مان البااث يظهار م 30عان 

  Subscribeمشاهدة أي بث مباشر من أحد األصدقاء أو الشخصيات العامة يمكنه النقار علاى زر اشاتراك

كال مان تطبيقاي بريساكوب   Live Videoللحصاول علاى تنبيهاات عناد باث مقطاع فياديو جدياد، تناافس ميازة

 .للباااااااااااااااااااااااااااث المباشااااااااااااااااااااااااااار لمقااااااااااااااااااااااااااااطع الفياااااااااااااااااااااااااااديو المملاااااااااااااااااااااااااااوك لتاااااااااااااااااااااااااااويتر وتطبياااااااااااااااااااااااااااق ميركاااااااااااااااااااااااااااات

 التاي األحاداث أو يزورنهاا التاي األماكن من قصص مشاركة بوك فيس لمستخدمي Collages ميزة توفر    

 والوقاات، للمكااان وفقااا تلقائياا المسااتخدم التقطتهااا التااي الفياديو ومقاااطع الصااور تجميااع خاالل ماان بهااا يشااركون

 للصااور تجميعااات وساايجد جدياادة صااورة نشاار أيقونااة علااى النقاار إال المسااتخدم علااى مااا جدياادة قصااة لمشاااركة

 القاول يمكان مشاركتها، ثم الفيديو ومقاطع الصور ترتيب إعادة للمستخدم يمكن التقطها، التي الفيديو ومقاطع

 .أفضل بطريقة الفيديو ومقاطع الصور مشاركة تنظم بوك فيس من ميزة هي Collages أن
                                                                                                                                                             

: متاح على   20: 20:على الساعة  18/04/2016تاريخ الزيارة : "تليغرام"الجزيرة تطلق خدمة األخبار العاجلة عبر  1
http://www.aljazeera.net/news/arabic 

متاح  13:00على الساعة  10.03.2016تاريخ الزيارة :  Collagesو Live Video فيس بوك تعلن عن ميزتي البث المباشر 2
 :             على 

collages-and-video-live-echo.com/2015/12/facebook-http://tech 

http://www.aljazeera.net/news/arabic
http://tech-echo.com/2015/12/facebook-live-video-and-collages
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  :آلن لبع  مستخدمي آيفونمتوفرة ا Live Video ميزة -

 مستخدمي من قليل عدد مع جديدة مشاركة بنشر الخاص للمربع جديدا تصميما أيضا بوك فيس تختبر      

 مااا مشاااركة للمسااتخدمين الجديااد التصااميم يسااهل أندرويااد، وهواتااف آيفااون هواتااف ماان لكاال الرساامي تطبيقهااا

 أو فياديو مقطاع باث أو صاور أو نصاية مشااركة رنشا وهام خياارات 5 تشامل منسادلة قائماة خاالل مان يريدون

   (... قهوة، شرب كتاب، قراءة) يفعله ما أو مشاعره مشاركة أو ما مكان في التواجد تسجيل

 فاي آيفاون لهواتاف باوك فايس تطبياق مساتخدمي مان لعادد اآلن Video Live المباشار الباث ميازة وتتاوفر    

 تتااوفر أن علااى آيفااون لمسااتخدمي تاادريجيا سااتتوفر Collages مياازة أن بااوك فاايس وقالاات المتحاادة الواليااات

 .20161 المقبل يناير شهر خالل أندرويد لمستخدمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
متاح  13:00على الساعة  10.03.2016تاريخ الزيارة :  Collagesو Live Video فيس بوك تعلن عن ميزتي البث المباشر 1

 :             على 
collages-and-video-live-echo.com/2015/12/facebook-http://tech 

https://www.facebook.com/help/1714110218821397?_rdr=p
http://tech-echo.com/2015/12/facebook-live-video-and-collages
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 :الفصل خالصة

 اإلعالميااة البيئااة أن خصوصااا المعاصاار، وقتنااا فااي التقنيااات علاام إليااه توصاال مااا أهاام ماان الفيااديو عتبااري   

 .آنها في واألحداث األخبار عر  خالل من جيد بشكل استغلته الرقمية

 المرئيااة اإلعااالم المااواد تاادفق وبالتااالي المتحركااة الصاور األخاارى هااي مساات التاادفق التكنولوجيااا فااان عموماا   

 ونقلاه الفياديو لتصاوير الرقمية الكاميرات أهم باستخدام ذلك تحميلها، إلى الحاجة دون سهل بشكل والمسموعة

 متنوعاة، تشاغيل بارامج خاالل من اإلنترنت شبكة على امتداداته باختالف الفيديو تشارك وبالتالي الشبكة على

 مواقااع أو تسااجيالت بااث مواقااع وتنوعاات ،(الهااواة )العاااديين بفعاال ليساات للجمهااور المتاحااة الفيااديوهات إن ثاام

 آناي بشاكل األحاداث أهام لباث اإلعالمياة المؤسساات كبرياات اساتغلتها التاي األخيرة هاته االجتماعي التواصل

 .التكلفة وغالء اإلنتاج مشقة عليها خففت التي ومباشر،

 مواقااع خداماساات فااي المسااتمر واالنتشااار التزايااد ننساى أن دون وسااريع مجاااني بشااكل متاحااة أصاابحت حتاى    

 الحياة التقنياات أهام اساتخدام خاالل مان المحتاوى صناعة في وشارك فعال عنصر أصبل الجمهور أن الفيديو

 هكذا والتطبيقات المنصات بأهم الفيديوهات ونقل األساليب بأحدث والتصوير ،افتراضي وواقع معزز واقع من

 .مبدعة وأسرع أبل  وصوت لصورة وصوال
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 اإلطار التطبيقي

 تمهيد

 : دراسة تحليلية لشبكة الجزيرة-1

 بطاقة فنية لشبكة الجزيرة - أ

 قناة الجزيرة -

 الجزيرة نت -

 مجلة الجزيرة -

 الجزيرة على مواقع التواصل االجتماعي - ب

 فابسبوك -

 تويتر -

 األنستغرام -

 اليوتيوب -

 بطاقة فنية لموقع ريمك  فلسطين -ج 

 مشروع ريمكس فلسطين -

 ريمكس فلسطينجوائز  -

 فريق موقع ريمكس فلسطين -

 +Aj)  (+بطاقة فنية لتطبيق أجي  -د

 : التحليل األرغونومي لموقع الجزيرة نت -2

 المعايير المستخدمة في دراسة الجانب الشكلي لموقع الجزيرة نت -

 Aspects techniques et fonctionnels 
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 Navigation 

 Design graphique 

 Contenu 

 Interactivité 

 إيجابيات الموقع وسلبياته -

 : التحليل السيميائي للفيديو -3

 بطاقة فنية للفيديو 

 ملخص الفيديو 

 جدول التقطيع التقني 

 التحليل السيميائي لمحتوى الفيديو 

حجاام الفيااديو ودقتااه، اإلضاااءة واأللااوان، التصااميم واللمسااات ) ماان الناحيااة الفنيااة - أ

 (.اإلبداعية

تشااااغيل الفيااااديو علااااى األجهاااازة الكمبيوتريااااة  ماااادة الفيااااديو،) ماااان الناحيااااة التقنيااااة  - ب

 (.واللوحات والهواتف الذكية، الصوت، زوايا التصوير

 .من ناحية المضمون - ج

 :نتائج الدراسة -4
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 :تمهيد

تعاااد الدراساااة الميدانياااة جااازء ال يتجااازأ مااان الدراساااة النظرياااة ومتمماااة لهاااا فاااي إجاااراء البحاااوث العلمياااة عاماااة    

واالجتماعياااة بااااألخص، مااان خاللهاااا يتوصااال الباحاااث إلاااى مجموعاااة نتاااائج وحقاااائق توضااال وتكشاااف لاااه عااان 

 .مجموعة التساؤالت المطروحة في دراسته، كما توضل خطأ أو صحة فرضياتها

سنقوم بعر  دراسة تحليلية لشبكة الجزيرة التي وظفت وسيلة وأهام التطبيقاات الخاصاة بالفياديو فاي  وعليه   

وكاذلك مجلاة الجزيارة  +Ajنقل موادها اإلعالمية، من خالل أهم مواقعها مان ريمكاس فلساطين إلاى تطبياق ال 

ائي للفيااديوهات المتاحااة علااى الوثائقيااة، حيااث ساانقوم بالتحلياال األرغونااومي للموقااع ثاام التطاارق للتحلياال الساايمي

بمااا ) مختلااف منصااات شاابكة الجزياارة، فااي عااالم التكنولوجيااا وبالتااالي الخااروج بمولااود جديااد فااي عااالم الصااحافة

، والخااروج فاااي األخياار بمجموعااة نتااائج وتوصااايات سااتكون انطالقااة جدياادة للبحاااوث (يعاارف بصااحافة الفيااديو

 .والدراسات الموالية
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 :لشبكة الجزيرةدراسة تحليلية  -1

 :بطاقة فنية لشبكة الجزيرة  - أ

 
 شبكة الجزيرة 1شكل

 :قناة الجزيرة  -

 
 شعار قناة الجزيرة 2شكل 

شاااهد عقاااد التساااعينات مااان القااارن العشااارين تطاااورا الفتاااا فاااي القناااوات الفضاااائية العربياااة ، حياااث أسسااات و     

العربااااي معظاااام هااااذه الفضااااائيات كاناااات انطلقاااات العشاااارات ماااان الفضااااائيات المتنوعااااة فااااي الفضاااااء اإلعالمااااي 

فضائيات منوعة تبث برامج إخبارية و اقتصادية و ثقافية و ترفيهية و رياضاية و غيرهاا ، كماا ظهارت قناوات 

متخصصة بالرياضة و االقتصاد و الدين ، أما التطور األهم فكان انطالق قناة الجزيارة اإلخبارياة كاأولى قنااة 

 .إخبارية في العالم العربي
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و تباااث منهااا و تغطاااي  1996ة الجزياارة هاااي قناااة فضاااائية إخباريااة عربياااة ، أسسااتها دولاااة قطاار فاااي عااام قنااا

البريطانية عندما " بي بيس ي"األمريكية و " سي ان ان"األخبار و ما يتعلق بها بالدرجة األولى و تنافس قناة 

سااعة حتاى وصالت 12إلاى  الباث بدأت الجزيرة بثها كانت تبث لمدة ست ساعات يوميا  فقاط، ثام ازدادت فتارة

اليااوم تمتلااك الجزياارة شاابكة كاملااة ماان القنااوات  01/01/1999إلااى أربااع وعشاارين ساااعة يوميااا  وذلاااك فاااي 

مكتاااب منتشااارة فاااي أنحااااء العاااالم ويعمااال فيهاااا مئاااات  والمؤسساااات والمراكاااز، كماااا تمتلاااك أكثااار مااان خمساااين

عربية، ومن جنسايات أخارى غيار عربياة أيضاا ، وتباث الجنسيات ال الصحفيين والفنيين والماوظفين مان مختلاف

علااى عاادد ماان األقمااار الصااناعية، وهااي تعتمااد علااى أحاادث التقنيااات واألنظمااة التكنولوجيااة لتعااار  األخباااار 

 1 .والتقاارير الحياة

ارياة إخب ونجحات مان خاالل توليفاة. والمباشرة والبرامج المختلفة، مستفيدة من التمويل الهائل المرصود لهاا    

االتجاهااات والمشااارب  متمياازة وباارامج حواريااة ساااخنة و وثائقيااات متقنااة واستضااافته ا ألشاااخاص مااان مختلاااف

العارب تعاد الجزيارة الياوم شابكة متكاملاة  السياسية والفكرية واأليديولوجية في جذب أعداد كبيرة مان المشااهدين

والتاادريبي والبحثاااي، وفااي مجااااالت عدياادة مثااال األخباااار  ومتنوعااة تقااادم الخااادمات المتنوعااااة منهاااا اإلخباااااري

 ..والوثائقية والرياضة واألطفال 

 للجزيارة اإلخبارياة األم والتاي تقادم خادمات األخباار والتحلايالت السياسااية والباارامج الحواريااة باإلضااافة      

خدمااة النقاال  اشاار والتااي تقااادموالفقاارات االقتصااادية والرياضااية وقااراءات فااي الصااحافة، فهناااك قناااة الجزياارة مب

 .من األحداث المهمة  المباشر لخحداث حول العالم من تظاهرات ومؤتمرات وندوات وخطابات وغيرهاا

كمااا افتتحاات الشاابكة مااؤخرا  قناااة الجزياارة مباشاار مصاار ، وذلااك بعاااد الثاااورة المصااارية، وتعنااى بنقاال الشااأن     

مصار تبارز إلاى جانبهاا الجزيارة  بتغطية األحداث الجارية فاي الداخلي المصري على مستويات مختلفة، وتقوم

اإلنجليزية وهي قناة إخبارية عالمية ناطقة باللغة اإلنجليزياة، ولاديها نفاس نهاج القنااة اإلخبارياة األم تقريباا  مان 

لايم البلقان وهي أحدث قنوات ومؤسساات الشابكة وتباث بلغاة إق حيث الشكل والمضمون، كما تبرز قناة الجزيرة
                                                 

 35، ص2009، 1الفضائيات العربية و دورها اإلعالمي، دار أسامه للنشر و التوزيع،عمان ،ط :عطوان فارس 1
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وتتناااول الشاأن البلقاااني، وهاي قنااة إخباريااة سياساية تبااث األخباار والباارامج  البلقاان وهاي موجهااة لادول البلقاااان

 1.الحوارية والتقارير

 :الجزياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  -

 
 موقع الجزيرة على االنترنت 3شكل

لعربياة مقادما و استطاع أن ينمو باطراد وتربع على عرش المواقع اإلخبارياة ا  2001أنشىء  الموقع سنة    

خدمة إخبارية متنوعة تشمل األخبار والتغطيات الخاصة والتفاعالت الحية والباث الحاي لقنااة الجزيارة مساتفيدا 

من الخبرة التاي اكتسابها فاي مجاال اإلعاالم االلكتروناي وكاذلك ماا تقدماه الجزيارة مان إضاافات نوعياة لإلعاالم 

 :زوار أربعة مصادر للمعرفة هيلقد صمم الموقع ليصبل شبكة مواقع توفر لل العربي

 وهو الموقع العربي الرئيسي لخخبار حيث يقدم تغطية شاملة لخحداث وتطوراتها على مدار الساعة: األخبار

وهاو موقاع يقادم اآلراء ذات األبعااد األكثار عمقاا لماا وراء األخباار وذلاك عان طرياق التحليال والبحاث : المعرفة

 العلمي والدراسات المعمقة

وهو الموقع الخاص بعر  ما تبثه قناة الجزيرة، ويحتفظ بسجالت كاملة لما تنتجه القناة في قاعدة : الفضائية

 بيانات ضخمة يتم توفيرها للزوار

وهااو أداة الجزياارة للتسااويق اإللكترونااي ويااتم عبااره التاارويج لبيااع الخاادمات اإلخباريااة ولمنتجااات القناااة : األعمااال

 :ع األربعة ببوابة توضل آخر وأهم ما ينشر في كل موقع من هذه المواقعوترتبط هذه المواق عموما
                                                 

 .36، ص 2003قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي، دار الطليعة ، بيروت : الزيدي، مفيد 1
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استكمال الدور الريادي لقناة الجزيرة في تطوير الرساالة اإلعالمياة العربياة المرئياة والمقاروءة، وتمكاين  الوظيفة

إلنترناات، وزيااادة الجمهااور العربااي ماان المتابعااة التفاعليااة المتواصاالة لخخبااار والباارامج وتحليالتهااا علااى شاابكة ا

المعالجااة  الرؤيااة عاادد متااابعي أنشااطة قناااة الجزياارة عباار موقعهااا علااى اإلنترناات إضااافة لجمهااور الشاشااة

اإلعالمية والمعلوماتية المتوازنة الملتزمة بالدقة والموضوعية والحياد والمراعية لتحقياق االنساجام ماع الجمهاور 

الاارأي والاارأي "شااعار القناااة الاادائم  السياسااات التحريريااة ةالعربااي ومكوناتااه الحضااارية واالجتماعيااة والثقافياا

الجمهور العربي  الجمهور المخاطب تعميم الخطاب الدقة والتوثيق السبق والتثبت الموضوعية والحياد« اآلخر

بتنوعاه الفكاري والثقاافي وتعادده العقاادي والسياساي بادءا مان صاناع القاارار وانتهااء بالشاباب والطاالب، ونخااص 

 :منهم

مصاااادر معلوماااات  -الطاااالب والشاااباب  -اإلعالمياااين والبااااحثين  -الدبلوماسااايين والمثقفاااين  -ناع القااارارصااا)

المراجاع والموساوعات  -وكاالت األنبااء العربياة والدولياة  -تقارير مراسلي الجزيرة نت وقناة الجزيرة  -الموقع 

 .(الكتاب والباحثون -العامة والمتخصصة 

 1: مجلة الجزيرة  -

                                                 
متاح على الخط   16:47، على الساعة  14/05/2016تاريخ الزيارة  : الجزيرة نت،جيل جديد  1

http://www.aljazeera.net/portal/pages 

http://www.aljazeera.net/portal/pages
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 واجهة مجلة الجزيرة على الهواتف الذكية 4شكل

تقدم مجلة الجزيرة خدمة إعالمية تثقيفية بعيدا عن المتابعاات اإلخبارياة اليومياة، فتعناى باالظواهر االجتماعياة 

وثقافااات الشااعوب والقصااص اإلخباريااة، كوجبااة معرفيااة خفيفااة غنيااة بالصااور، وتسااتخدم مقاااطع الفيااديو حيثمااا 

 .أمكن

و التااي يمكاان تصاافحها علااى الهواتااف الذكيااة و   -تااي تصاادر مطلااع كاال شااهر ماايالديال –تحاارص المجلااة 

الحواسيب اللوحية على طرح القضايا واقتحام الساحات التي يغيب عنها اإلعالم العربي بشاكل عاام، فتتناولهاا 

للتعاارف  بملفااات موسااعة أو أعااداد خاصااة، لتتناولهااا ماان زوايااا متنوعااة بمااا يكفااي إلثااارة فضااول القااارح العربااي

في "الجزيرة نت"وقد تم إدراجها ضمن بوابة المعرفة على . بشكل أوسع وأعمق على هذه القضية أو ذلك البلد 

و تناولاات مجلااة الجزياارة فااي بعاا  أعاادادها السااابقة عااددا ماان الملفااات المتواريااة بالظاال حااول  2016جااانفي 

غاارب ( شااينغيان )راليا وتركسااتان الشاارقية بعاا  الاادول منهااا الكونغااو الديمقراطيااة والسااكان األصااليين فااي أساات

وبع  القضاايا مثال االتفااق الناووي . الصين، إضافة إلى الهند والبوسنة وسلوفاكيا وجنوب السودان والسنغال

حياء العثمانية في تركيا  .اإليراني، وفكرة الخالفة اإلسالمية، وا 
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جنااوب الفلبااين، " ميناادناو"السااالم فااي  كمااا أصاادرت المجلااة أعاادادا خاصااة بعاادد ماان القضااايا مثاال اتفاااق    

، والقااادس فاااي ذكااارى النكباااة، والتقاااارب الكاااوبي 2014، وحااارب غااازة عاااام "ميانماااار" فاااي"الروهينغاااا "ومأسااااة 

بمااا يمكاان ماان نسااخ ( اش تااي ام ال)األميركااي وتتاايل صاافحة مجلااة الجزياارة للقااارح تصاافل محتوياتهااا بطريقااة 

عاادة نشارها علاى وساائل التواصال  حياث تظهار ( باي دي اف)باإلضاافة إلاى ملفاات . االجتمااعيالنصوص وا 

 .المجلة بنفس اإلخراج الفني على الحواسيب اللوحية

مؤرخاة بتااريخ الصادور  2015و 2014ويضم أرشيف الصفحة األعداد التي صدرت على مادى عاامي      

كماا تتاوفر علاى الصافحة رواباط لتحميال تطبياق المجلاة علاى . ورقمه، لسهولة العودة إلى العدد المراد تصفحه

 1.وأندرويد( آي أو أس)الحواسيب اللوحية العاملة بنظامي 

 :واصل االجتماعي الجزيرة على مواقع الت - ب

 
 صفحة الجزيرة على الفيسبوك 5شكل

                                                 
 :متاح على الخط17:23الساعة على  14/05/2016مجلة الجزيرة خدمة جديدة على الجزيرة نت ، تم الزيارة   1

http://www.aljazeera.net/news/arabic 

http://www.aljazeera.net/news/arabic
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 صفحة الجزيرة على تويتر 6شكل 

 
 صفحة الجزيرة على االنستغرام 7شكل
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 صفحة الجزيرة على اليوتيوب 8شكل 

 :بطاقة فنية لموقع ريمكس فلسطين  -ج

 : عن مشروع موقع ريمكس فلسطين -

 
تشاارين الثاااني / نااوفمبر  29)للتضااامن مااع الشااعب الفلسااطيني  أطلقاات شاابكة الجزياارة، فااي اليااوم العااالمي    

ريمكس فلسطين "موقعا إلكترونيا تفاعليا باللغات العربية واإلنجليزية والبوسنية والتركية، تحت مسمى ( 2014

ا والموقاع مبااادرة ماان إدارة البارامج فااي قناااة الجزيارة اإلخباريااة، تبنتااه لجناة الباارامج علااى مساتوى الشاابكة لوجسااتي

دارات المواقااع اإللكترونيااة فااي قنااوات  داريااا وماليااا، بتعاااون ماان إدارات الباارامج فااي قنااوات الشاابكة الساات، وا  وا 
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الشاابكة الساات ويعااد األول ماان نوعااه عربيااا وعالميااا حااول القضااية الفلسااطينية، حيااث يساامل لمسااتخدمي مواقااع 

م الجزيارة عان فلساطين بطريقاة بسايطة، شبكة الجزيارة اإلعالمياة حاول العاالم بادمج مقااطع يختارونهاا مان أفاال

بهدف وضع مضمون شبكة الجزيرة عان القضاية الفلساطينية، باأعلى قادر مان التفاعلياة لمساتخدمي اإلنترنات، 

 1.وتمكينهم من سرد القصص بطريقتهم الخاصة، ومشاركتها عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 
 واجهة موقع ريمكس فلسطين                                

ريمكس فلسطين، أكبر موقع تفاعلي بصري عن فلسطين يحتوي عشرات األفالم الوثائقية المتاحاة مجاناا،     

و يعتمد على تقنية متقدمة تربط الانص بالفياديو تسامل بادمج أكثار مان مقطاع مان عادة أفاالم وثائقياة وترتيبهاا 

  .عن فلسطين بكل سهولة" ريمكسك"كما تشاء لتصنع منها قصتك أو من جديد 

ياوفر  تعني فلمك أو قصتك التي أعيد بناءها باستخدام أفاالم الموقاع وأدواتاه المتقدماة تقنياا" ريمكس"كلمة     

والتااي تجعاال ريمكااس فلسااطين الموقااع األول ماان ( داخاال الفلاام)الموقااع ألول ماارة خاصااية البحااث داخاال الفيااديو 

وعااه فااي اسااتخدام هااذه التقنيااة الحديثااة باللغااة العربيااة، حيااث تمكنااك ماان البحااث داخاال الموقااع عاان أي كلمااة ن

                                                 
المتاح على الخط  13:21على الساعة  16.05.2016تاريخ الزيارة : الدوحة  –المركز الفلسطيني لإلعالم   1

https://www.palinfo.com/news/13/01/2016 

https://www.palinfo.com/news/13/05/2016
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لتصاال خااالل ثااوان إلااى مقاااطع الفيااديو التااي ذكاارت فيهااا ... ( مكااان أو اساام شااخص أو موضااوع أو ساانة أو )

  .هذه الكلمة بالتحديد في جميع األفالم

هائال مان المعلوماات البصارية التاي تساهل فهماك لقصاة فلساطين  يحتوي موقع ريمكس فلسطين علاى كام     

إلاااى الياااوم برواياااة ناااادرا ماااا يقاااال عنهاااا حياااث يمكااان للمساااتخدم أن يستكشاااف التااااريخ الحاااديث  1799مناااذ عاااام

لفلساطين بطريقااة سااهلة، ماان خاالل الضااغط علااى أي ساانة فااي التسلسال الزمنااي التفاااعلي، لتكتشااف المحطااات 

 .يسين في قصة فلسطين الرئيسة والالعبين الرئ

 جوائز ريمكس فلسطين -

 :وقد حاز ريمكس فلسطين منذ انطالقه على عدة جوائز اهمها  

،  2015، أفضااال فرياااق رقماااي  2014، موقاااع ادوباااي مياااوز اليااوم  2015جااائزة تكريمياااة ريمكساااات الفيااديو 

 1. 2014أفضل ابتكار تقني لسنة 

 

                                   
 ريمكس فلسطين جوائز

                                                 
 متاح على الخط  13:23على الساعة،  13/05/2016تم الزيارة  : ريمكس فلسطين ، نبذة عن المشروع  1

http://interactive.aljazeera.com/ 

http://interactive.aljazeera.com/
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 :فريق الموقع ريمكس فلسطين -
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 + :بطاقة تقنية لتطبيق أجي -د

 
 +شعار تطبيق أجي 1شكل 

هو تطبيق لخخبار على االنترنت وقناة األحاداث الحالياة التاي تاديرها شابكة الجزيارة لإلعاالم متااح +أجي     

كماا يتواجاد علاى مواقاع التواصال االجتمااعي ( اي او اس )االندروياد و التطبيق لخدمات الهاتف النقاال علاى 

يوتياوب، الفايساابوك و انساتغرام و تااويتر ماع محتااوى مكتااوب ،متاوفر التطبيااق بااللغتين االنجليزيااة و االساابانية 

و  2015على الهواتف و اللوحات الذكية بينما واجهتاه باللغاة العربياة ال تازال قياد التطاوير رغام انطالقهاا فاي 

، بعاد فتارة وجيازة مان تأسايس قنااة الجزيارة مكتباا 2012بدأ العمل على التطبيق في ديسمبر كانون األول عام 

،  اساتجابة لتزاياد 2013كاانون األول  17في سان فرانسيسكو ثم تم إنشاء حساب للتطبيق علاى يوتياوب فاي 

تنااتج  2014ساابتمبر  15ق الكاماال فاي وكااان االنطاال.شاعبية  المحتااوى اإلخبااري علااى االنترنات بااين الشاباب

علاى ( الفيسبوك، يوتيوب، تاويتر و االنساتغرام)الفيديو الرقمي والوسائط مباشرة للمنصات االجتماعية + أجي 

مكتباا  68االندرويد، يعتبر التطبيق منفصال عان القناوات الفضاائية األخارى لقنااة الجزيارة بارغم اناه يتشاارك باا 

 1 .مع مكاتب قناة الجزيرة

يقااع المقاار الرئيسااي للقناااة فااي سااان فرانسيسااكو، كاليفورنيااا، كمااا ان لااديها مكاتااب فاارع فااي الدوحااة، قطاار،     

تغطيااة األخبااار ماان جميااع أنحاااء العااالم، + ، تقاادم أجااي " ريااو دي جااانيرو وكوااللمبااور ونيروبااي" اسااطنبول،

                                                 
1

 Janko Roettgers ,Al Jazeera is staffing up for the launch of its AJ+ online video news network , Feb 28, 

-launch-the-for-up-staffing-is-jazeera-https://gigaom.com/2014/02/28/al:  10:30 AM PDF online -2014 

:34 14/05/2016 , 18network/-news-video-online-aj-its-of    

https://gigaom.com/2014/02/28/al-jazeera-is-staffing-up-for-the-launch-of-its-aj-online-video-news-network/
https://gigaom.com/2014/02/28/al-jazeera-is-staffing-up-for-the-launch-of-its-aj-online-video-news-network/
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. الفياديو بماا يعارف بالكتاباة للشاشاةوتغطي أيضاا موضاوعات مثال نماط الحيااة والثقافاة والتكنولوجياا و يادعيم 

 ..دقيقة 10ثانية إلى  15وتتراوح أشرطة الفيديو في الفترة من 

 :التحليل األرغونومي لموقع الجزيرة نت -2

 المعايير المستخدمة في دراسة الجانب الشكلي لموقع الجزيرة نت -

1/Aspects techniques et fonctionnels : 

ASPECTS TECHNIQUES ET 

FONCTIONNELS 

Pas 

du 

tout 

(1 

point

) 

un 

peu 

(2 

point

s) 

asse

z  

(3 

point

s) 

Tout 

à fait 

(4 

point

s) 

Non 

attrib

ué 

Non 

perti

nent 

Compatibilité 

1) Le site a une taille adaptée à l’écran       4   

2) Le site s’affiche bien sous Internet 

Explorer 

      4   

3) Le site s’affiche bien sous Mozilla Firefox       4   

Accessibilité 

4) Le site se charge rapidement 

Pas du tout=supérieur à 15 secondes, Un 

peu=entre 15 et 10 secondes, 

      4   
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Assez=entre 10 et 5 secondes, Tout à 

fait=moins de 5 secondes 

5) Pour un site en Flash : Il existe une 

version HTML du site 

    Cocher la dernière case si le site n’est 

pas en Flash 

      4   

Dysfonctionnements apparents 

6) Le site ne possède aucun lien erroné       4   

7) Le site ne possède aucun lien mort       4   

Fonctionnalités 

8) Le site possède des modules 

d’impression prédéfinis 

      4   

9) La mise en page de l’impression est 

satisfaisante 

      4   

Référencement 

10)Le site apparaît sur la première page de 

résultats des principaux moteurs de 

recherche (Google, Yahoo, MSN) 

      4   

11)Le titre des pages du site informe 

suffisamment sur le contenu de la page 

      4   
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TOTAL (au maximum 44 points)     0 0 0 44 44/4

4 

 :01تحليل الجدول رقم 

 : نالحظ من خالل الجدول األول المتعلق بالجوانب التقنية و الوظيفية أنه

 بحيث يتناسب مع كل شاشات األجهزة الذكية و لوحات  مالئميتم عر  موقع الجزيرة نت بشكل جيد و -

 .و هواتف ذكية و كذا شاشات الحاسوب  

 :موقع الجزيرة نت يفتل بكل سهولة من خالل المتصفحات التالية _

Google chrome , Internet explorer 9 , Mozilla firefox 38 .0.1  

 .المحتوى من خالل توفر الموقع على الروابط التشعبية  إلىلة الوصول سهو _

 .رغم حجم المحتوى المتواجد على الموقع ( التصفل ) تميز الموقع بالسرعة أثناء تحميل الصفحات _

 .الروابط الميته انعدام_

 .موقع الجزيرة نت يظهر في النتائج األولى لمحركات البحث _ 

 
 للبحث األولىظهور موقع الجزيرة في النتائج :  1الشكل 

2/ Navigation : 
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NAVIGATION Pas 

du 

tout 

(1 

point) 

un peu 

(2 

points) 

assez  

(3 

points) 

Tout à 

fait 

(4points) 

Non 

attribué 

Non 

pertinent 

Menu et rubriques 

12)Le menu est tout de suite identifiable 

sur le site 

      4   

13)Le menu est toujours visible à l’écran     3     

14)Les rubriques du site sont facilement 

identifiables et explicites 

      4   

15)Le nombre de rubriques principales 

dans le menu est bien choisi 

Pas du tout=plus de 15 rubriques, Un 

peu=entre 15 et 10 rubriques, 

Assez=entre 10 et 7 rubriques, Tout à 

fait=7 rubriques ou moins 

      4   

16)L’information est trouvée en moins de 

3 clics 

Pas du tout=plus de 5 clics, Un peu=5 

    3     
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clics, 

Assez=4 clics, Tout à fait=3 clics ou 

moins de 3 clics 

Liens 

17)Les liens sont explicites       4   

18)Les liens sont mis en valeur 

différemment et clairement identifiables 

(couleurs, polices) 

    3     

19)Les liens ne gênent pas la visibilité 

(longueur, soulignage...) 

Pas du tout est une MAUVAISE réponse, 

Tout à fait est une BONNE réponse 

      4   

Fonctionnement du navigateur 

20)L’utilisateur n’est pas dépendant du 

bouton « Page précédente » du 

navigateur Pas du tout est une 

MAUVAISE réponse, Tout à fait est une 

BONNE réponse 

   2      

Outils d’aide à la navigation 

21)S’il existe : Le plan du site facilite la       4   
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navigation 

Cocher la dernière case si le site n’a pas 

de plan 

TOTAL (au maximum 40 points)    0 2 9 28 39/40 

 :02تحليل الجدول رقم 

 :أن نالحظ من خالل جدول التصفل و اإلبحار 

موقاااع الجزيااارة نااات يتااايل للمساااتخدم محتاااوى مااانظم مااان خاااالل تقسااايم المحتاااوى إلاااى أقساااام متنوعاااة ، تساااهل _

 .للمستخدم الوصول إلى المعلومات 

 .نقرات  3الى 2الوصول إلى المحتوى يكلف المستخدم على األقل من _

 .توفر الموقع على خارطة تسهل عملية اإلبحار و التعرف على أقسام الموقع _

 .الروابط المتاحة في الموقع تتميز بحجم و لون خط مغاير يسهل التعرف عليها _ 

 
 تقسيم المحتوى و خريطة الموقع: 2شكل 

3/ Design graphique : 

DESIGN GRAPHIQUE Pas 

du 

un 

peu 

assez 

 

Tout 

à fait 

Non 

attrib
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tout 

(1 

point) 

(2 

point

s) 

(3 

point

s) 

(4poi

nts) 

ué 

Non 

pertin

ent 

Originalité et crédibilité 

22)Le site est agréable à l'œil       4   

23)Le site n’utilise pas de gadgets (gifs 

animés, livre d’or, etc.) 

Pas du tout est une MAUVAISE réponse, 

Tout à fait est une BONNE réponse 

1         

Cohérence 

24)Le site est homogène d’une page à 

l’autre (pas de rupture visuelle) 

      4   

25)Le nombre de couleurs est limité 

Pas du tout=plus de 7 couleurs, Un peu=6 

à 7 couleurs 

Assez=4 à 5 couleurs, Tout à fait=3 

couleurs ou moins 

      4   

26)Les couleurs utilisées aident à la 

navigation 

      4   
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Intérêt des visuels 

27)Les visuels (images, logos, icônes...) 

apportent de l’information 

      4   

28)Les visuels aident à la navigation       4   

29)Les visuels s'accordent au design 

global 

      4   

Identité et cible 

30)Le design est fidèle à l’image de la 

marque 

      4   

31)La marque est clairement identifiable 

sur le site 

      4   

32)Le site comporte un logo visible et 

facile à retenir 

      4   

Typographie 

33)Le site utilise moins de 3 polices 

Pas du tout=plus de 5 polices, Un peu=5 

polices, 

Assez=4 polices, Tout à fait=3 polices ou 

moins 

      4   

34)Les polices utilisées sont reconnues       4   
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par le navigateur 

35)Le texte est lisible facilement (taille, 

soulignement, italiques) 

      4   

TOTAL (au maximum 56 points)     1 0 0 52 53/5

6 

 :03تحليل الجدول رقم 

 :يختص هذا الجدول بالتصميم الغرافيكي للموقع ، بحيث نالحظ ان موقع الجزيرة نت 

 .يحترم واحد من المعايير االرغونومية و هو الراحة يتجلى ذلك من خالل التصميم الجيد لموقع الجزيرة نت _

 .استخدام الصور عالية الدقة ، االنفوغرافيا و الكتابة للشاشة من خالل انفوغرافيا الفيديو _

 .توافق األلوان ، الخط ، الصورة و خلفية الموقع مع المحتوى المنشور _ 

 
 التصميم الغرافيكي في موقع الجزيرة: 3شكل 

4/ Contenu : 

CONTENU Pas un asse Tout Non 
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du 

tout 

(1 

point

) 

peu 

(2 

point

s) 

z  

(3 

point

s) 

à fait 

(4poi

nts) 

attrib

ué 

Non 

perti

nent 

Crédibilité 

36)Le contenu est daté       4   

37)Le contenu est régulièrement actualisé 

Pas du tout=pas de mise à jour, Un 

peu=moins de 6mois 

Assez=moins d’un mois, Tout à fait=moins 

d’une semaine 

      4   

38)Les informations sont crédibles 

(références, témoignages, copyright, presse) 

      4   

39)La grammaire et l’orthographe sont 

correctes 

      4   

40)Les contenus importants sont mis en 

avant 

      4   

41)Les textes longs ont une mise en page 

qui facilite la lecture (titre, chapeau, 

      4   
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intertitres, alinéas et paragraphes, etc.) 

Adapté au web 

42)Le site utilise un mode d’écriture adapté 

au web (concision, mise en page) 

      4   

43)L'utilisation des contenus multimédias est 

justifiée (vidéos, sons, animations,etc.) 

      4   

Cohérence 

44)Le contenu correspond aux attentes de 

l’utilisateur ? 

      4   

45)Le ton employé est en accord avec le 

site 

      4   

TOTAL (au maximum 40 points)     0 0 0 40 40/4

0 

 :04تحليل الجدول رقم 

 :نالحظ من خالل الجدول الخاص بمحتوى موقع الجزيرة نت أن 

 .موقع الجزيرة نت يقوم بالتحديث المستمر  و بشكل دوري ومنتظم لمحتوى األخبار المنشور _ 

تساتخدم الجزياارة ناات فااي نشاار محتواهااا الوسااائط المتعااددة ماان صااورة ، فيااديو و صااوت باإلضااافة إلااى دمااج _ 

 .لعر  جيد لخخبار ( دمج البيانات بالفيديو ) نيات الجديدة التق

 .تناسب المحتوى و التصميم بشكل يجعل المستخدم ال يمل أثناء تصفل الموقع _ 
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 محتوى موقع الجزيرة: 4الشكل 

 5/ Interactivité : 

INTERACTIVITÉ Pas 

du 

tout 

(1 

point) 

un 

peu 

(2 

points

) 

assez 

 

(3 

points

) 

Tout à 

fait 

(4point

s) 

Non 

attribué 

Non 

pertine

nt 

46)L’éditeur/webmaster peut être 

contacté facilement 

      4   

47)Les messages envoyés sont traités 

rapidement (moins de 3 de jours) 

  2       

48)Le site possède suffisamment 

d'espaces interactifs (forums, chat, 

etc...) 

Cocher la dernière case si vous jugez 

       4  



 

183 

que le site n'a pas besoin de tels 

espaces 

49)Le site possède une newsletter 

Cocher la dernière case si vous jugez 

que le site n'a pas besoin d'une 

newsletter 

Pas du tout=pas de newsletter, Un 

peu=1 fois par mois, 

Assez=2 fois par mois, Tout à 

fait=plus de 2 fois par mois 

      4   

50)Le site est personnalisable 

(graphisme, agencement des 

éléments à l'écran...) 

      4   

51)Les formulaires sont faciles 

d’utilisation 

      4   

52)Le site possède un moteur de 

recherche efficace 

Cocher la dernière case si vous jugez 

que le site n’a pas besoin de moteur 

de 

      4   
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recherche 

TOTAL (au maximum 32 points)     0 2   28 32/32 

 : 05تحليل الجدول رقم 

 :موقع جزيرة نت من خالل جدول التفاعلية ، نالحظ أن 

يتيل للمستخدم روابط تشعبية لمواقع التواصل االجتماعي أمام كل خبر منشاور قصاد التفاعال ماع المحتاوى _ 

 .بسرعة أكبر 

 (مركز المساعدة .. تواصل معنا ) الموقع يخصص قسم لالتصال بالقائمين على الموقع تحت عنوان _ 

 .انشغاالت الجمهور في ظرف قصيرالتواصل المستمر و اإلجابة عن أسئلة و _ 

 
 التفاعلية في موقع الجزيرة: 5الشكل 

 

 

 :إيجابيات الموقع وسلبياته -

 :إيجابيات -
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 .الموقع متاح الوصول إليه على مختلف المتصفحات بشكل جيد -

 .الصحافة الرئيسية يتم عرضها بشكل سريع ويسير -

 .محتويات المادة اإلعالمية متقاربة تماما مع العناوين -

 .أدوات اإلبحار واضحة متاحة وسهلة االستخدام -

 .الموقع يحتوي على أدوات اإلبحار في جميع األقسام مما يتيل سهولة التصفل -

 .الموقع صريل للعين ذلك راجع للتصميم واإلخراج الجيد والتنسيق بين األلوان -

 .مصداقية المعلومات الموجودة على الموقع -

 .المتاح قسم االتصال مع القائمين على موقع -

 .خارطة الموقع موضحة -

 .احتواء الموقع على محرك بحث -

 .توفر الموقع على الوسائط المتعددة المختلفة -

تاحتهااا فااي أعلااى صاافحة الموقااع وبالتااالي يسااهل  - تااوفره علااى مواقااع التواصاال االجتماااعي وا 

 .على المستخدم التحكم فيها

 .محتوى الموقع تفاعلي وجذاب -

  :سلبيات -

تقيمنااا للموقااع لاام نجااد نقاااط ضااعف وساالبيات واضااحة إذ أن اإليجابيااات غطاات عليهااا، ممااا ال ماان خااالل     

يمنعنا من القول أن شبكة الجزيرة وموقعها على اإلنترنت بالرغم من أنه مان أهام المواقاع اإلعالمياة اإلخبارياة 

اكباااة أهااام التحاااديثات فاااي العاااالم العرباااي فاااال باااد أن يلحاااق بالتنسااايق اإلعالماااي العاااالمي وتحساااين الموقاااع ومو 

 .والمستجدات في عالم التقنيات

 :تحليل السيميائي للفيديوهات -3
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 :+AJالتحليل السينمائي لمحتوى الفيديو 

 :01الفيديو رقم

 بطاقة فنية للفيديو: 

 ".حرية في الداخل وحواجز في الخارج"بيت شنغن : العنوان

 .عربي+AJ: المنتج

 .+AJفريق : سيناريو الريبورتاج

 .ثا42دقيقة و 01: المدة

 .باأللوان: نوع

 (2016ماي  12إلى غاية)مشاهد  في الفايسبوك 136236: عدد المشاهدين

 .معجب 3417: عدد اإلعجاب

 .1000: عدد المشاركين

 .تعليق 65: التعليقات

 :متاح على  20:00على الساعة  2016ماي9:التاريخ

 .Facebookبالعربي على الرابط  +AJصفحة: مكان النشر

 خص للفيديومل: 

حرياة فاي الاداخل ،حاواجز "يعر  الفيديو موضوع فيزا شنغن حيث يعتباره المعلاق بيات شانغن الكبيار         

فرنساا ، ألمانياا ، بلجيكاا ، لوكسامبورغ ، هولنادا علاى التنقال دون :اتفقت الدول األوروبياة الخماس " في الخارج

األوروبي عدا المملكة المتحدة وايرلندا، فصادرت قاوانين  دولة في التحاد 26تأشيرة ثم اتسعت االتفاقية لتشمل 

 .تنظم الهجرة واللجوء والعمل لكن االفتتاح أدت إلى عدم التحكم في األمن داخل البيت الكبير

 جدول التقطيع التقني: 
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 شريط الصدور شريط الصور اللقطة

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

03 

 

 

 

مااااااااااااااادة 

 اللقطة

سااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زواياااااااااااااااااااااا 

 التصوير

حركاااااااااااااااااة 

 الكاميرا

الموسااااااااي مضمون الصور

 قى

صااااااااو 

ت 

وحااااااوا

 ر

 المؤثرات

لقطااااااااااااااااة  ثا13

الجاااااااااااااازء 

 الصغير

رسااااااوم بيانيااااااة _  / /

 لبيت شنغن

رسااااااوم بيانيااااااة _ 

 .لدول األعضاء

 5)أعاااالم دول_ 

 (األعضاء

موساايقى 

 خفيفة

حااااوار 

المعاااااال

 ق

مااااااؤثر صااااااوتي 

فااااااااااااااااي بدايااااااااااااااااة 

 .الربورتاج

صاااااااااااااااااااااااااااااوت _ 

قياساااي لصاااوت 

الطباشااير أثناااء 

 .الكتابة

لقطااااااااااااااااة  ثا30

الجاااااااااااااازء 

المتوساااااااا

 ط

خريطااااااة لاااااادول _ / /

رسااام _األعضاااء 

بياااني ألشااخاص 

أعااااااااااااااااااااااااااااالم دول 

المملكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة )

 (المتحدة،ايرلندا

موساايقي 

 خفيفة

صااااااااو 

ت 

المعاااااال

 ق

صاااوت مشاااي _

 .أقدام

ماااؤثر صاااوتي _

 .ضعيف

صااااوت لغلااااق _

 .أبواب

لقطااااااااااااااااة  ثا25

الجاااااااااااااازء 

رسااااااااااام بيااااااااااااني _ / /

لخريطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة، 

 موسيقى

بوليسااااية 

صااااااااو 

ت 

ماااؤثر صاااوتي _

 .ضعيف
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04 

المتوساااااااا

 ط

طاااااائرات مطرقاااااة 

 .،المحكمة يد

 

المعاااااال خفيفة

 ق

صاااااااااااااااااااااااااااااااااوت _

 .طائرات

صاااااااااااااااااااااااااااااااااوت _

 .مطرقة

لقطااااااااااااااااة  ثا34

الجاااااااااااااازء 

 الكبير

 .خريطة،لص_ / /

رسااااااااااام بيااااااااااااني _

 مفرقعات

 سيارات الفتة_

رسااااااااااام بيااااااااااااني _

لساااااااااهم بورصاااااااااة 

 +AJشعار

موساايقى 

 بوليسية 

صااااااااو 

ت 

المعاااااال

 ق

صاااااااوت فاااااااتل _

 .باب

صاااوت مشاااي _

 .أقدام

صاااااااااااااااااااااااااااااااااوت _

 .مفرقعات

صاااااااااااااااااااااااااااااااااوت _

طباشاااااير أثنااااااء 

 .الكتابة

 التحليل السينمائي لمحتوى الفيديو علىAJ+ 

 :من الناحية الفنية_ أ

 :حجم الفيديو ودقته -

حرياة فاي الاداخل وحاواجز فاي الخاارج وجادنا " بيات شانغن"من خالل مشاهدتنا للفيديو الخاص ب موضوع    

دقااة الصااورة المتحركااة فالفيااديو معاارو  بدقااة وماان ناحيااة  oMo1,54: قاادر ب Formatإن حجاام الفيااديو 

 .عالية

 : اإلضاءة واأللوان -
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المصمم وفاق فاي مازج األلاوان المتماشاية ماع فكارة عار  الموضاوع حياث ركاز علاى اللاون األباي       

للكتابااااة بالطابشااااور فعاااار  القصااااة الخبريااااة ماااان خااااالل الرسااااوم المتحركااااة التااااي تاااادمج بااااين الكاريكاااااتير 

 .واالنفوغرافيا

 .أما من ناحية اإلضاءة فهي منخفضة تماشيا مع الموسيقي والخلفية الداكنة    

 :التصميم واللمسات اإلبداعية -

فياااديو شااانغن مصااامم بطريقاااة إبداعياااة تحااااكي القصاااة الخبرياااة بأسااالوب جدياااد بعيااادا عااان روتاااين الكااااميرا  

الكاركتير،الرساوم )داعي باين الناوع اإلبا +AJوالريبورتاج المصور حيث دمج المصمم في تصميمه لفيديو 

 (.تقرير،خبر صحفي)والنوع اإلخباري( المتحركة

 :من الناحية التقنية_ ب

 :مدة الفيديو -

ثانياااة ،سلسااالة فيهاااا األحاااداث لتاااروي قصاااة خبرياااة  42دقيقاااة و1دامااات مااادة فياااديو شااانغن بالضااابط      

 إلى طرح إشكالية حرية بأسلوب جديد منتقلة من العام إلى الخاص بداية من التعريف ببيت شنغن وصوال

 .في الداخل وحواجز في الخارج

 :تشغيل الفيديو على األجهزة الكمبيوترية و اللوحات والهواتف الذكية -

عاااالي الدقاااة وعلاااى كااال الحوامااال رغااام تغييااار حجااام  +AJالمعااارو  علاااى منصاااة " شااانغن"فياااديو       

 .الشاشة

 :الصوت -

موساايقية متناساابة مااع األساالوب الجديااد فااي عاار  فااي هااذا الفيااديو يمكاان ماان اختيااار مقاااطع  +AJفريااق

التقرير الخاص ببيت شنغن حيث دماج باين الموسايقى المساتخدمة فاي الرساوم المتحركاة وماؤثرات صاوتية 

 .متنوعة باإلضافة إلى تعليق يروي ويوضل ويعر  التقرير 
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 :زوايا التصوير -

و يختلاااف عااان الروبورتااااج  ،Animationفياااديو شااانغن عباااارة عااان فياااديو مركاااب الرساااوم متحركاااة     

 .المصور وبالتالي ال توجد زوايا تصوير

 

 :من ناحية المضمون_ ج

عاار  فيااديو شاانغن تقرياارا حااول التنقاال بااين دول االتحاااد األوروبااي فعااالج الموضااوع بطريقااة مختصاارة فااي _  

 .شكل فالشات مرفقة برسوم متحركة تعبر عن الموضوع

 .للموضوع في قالب تقريرحمل الفيديو قيمة إخبارية بتحريره _ 

 
 :+AJالتحليل السينمائي للفيديو

 :02الفيديو رقم 

 :تحليل فيديو حصة السليط اإلخباري_ 1

 بطاقة فنية للفيديو: 
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 .السليط اإلخباري كالسيكيو أمريكا روسيا: العنوان_ 

 +AJ :المنتج_ 

 نيكوالس خوري :سيناريو الروبورتاج _

 ثا27د و4 :المدة _

 باأللوان :النوع _

 .31 /05 /2016مشاهد إلى غاية 28238 : عدد المشاهدين على اليوتيوب_ 

 .لم يعجب بالفيديو 34  /معجب  771: عدد المعجبين _ 

 /:عدد المشاركين _ 
 :الرابط

  ? v=2vnO+7FFR5Y http://www.youtoub.com/watch 

 .تعليق53 : التعليقات_

 2016 ماي5 نشر الفيديو في: التاريخ_

 . نيكوالس خوري: بطاقة فنية  _

نيكااوالس خااوري نيكااوالس خااوري اساامه الحقيقااي نيقااوال خااوري معااروف أيضااا باساام سااايكوالس ماان مواليااد     

أردناي  1986ولاد فاي األردن فاي الخاامس مان نيساان عاام  ,األردنمان  كومياديو  رابهاو مغناي  1986

  " 2009و قاام بتساجيل أول أغنياة لاه فاي  2008الجنسية من أصل فلسطيني بدأ نيكوالس غنااء الاراب فاي 

، و الحقاا قاام  (n2o) وهو من أشهر الكومياديين فاي األردن لاذلك شاارك هاو وزمالئاه فاي برناامج" أنا مصقرع

باالنفصاال ( محمود دروزة ، ليث العبادي ، محمد زكارناة ، ناديم المصاري n2o نيكوالس و بع  زمالئه في

ه القنااة برنامجاان احادهما كوميادي حياث تضام هاذ "arab comics" باسام. عن هذه القناة و إقامة قنااة أخارى

و هو غير كوميدي يعالج قضايا اجتماعياة يقدماه نيكاوالس " كوابونجا"يقدمه جميع األعضاء و األخر برنامج 

ثاام انتقاال إلااى فريااق الجزياارة و باااألخص مااع فريااق ال   2014خااوري لكاانهم عااادوا إلااى قناااة خاارابيش فااي عااام

AJ+  2016-2015يقدم برنامج السليط اإلخباري سنة . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
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ويقومااون بنشاار الحلقااات علااى موقااع  النقااد االجتماااعيتقااوم علااى  كوميااديايقاادم نيكااوالس خااوري حلقااات     

يشااركه , قصايرة بأكملاه بفتارة  الاوطن العربايمماا جعلهام يخرجاون مان النطااق المحلاي الاي اجتيااح  اليوتياوب

مجموعة من الكوميديين األردنيين مثال رجاائي قاواس و محماد زكارناة و لياث العباادي ومحماود دروزة و احماد 

و يعاد نيكاوالس خاوري حالياا مان الكومياديين , الخالدي و عبد الرحمن صقر و شريف الزعبي و أميس الغول 

 (من ويكيبيديا).يالمشهورين على الصعيد المحلي و العربي والعالمي واإلفريق

 ملخص الفيديو  : 

" نيكاوالس خاوري" مان برناامج الساليط اإلخبااري الاذي يقدماه الكوميادي 23 هاذا الفياديو يمثال الحلقاة        

والتي كان موضوعها حول الكالسيكو الاودي لحسام المعركاة باين أمريكاا وروسايا والنقطاة التاي أثارهاا نيكاوالس 

حفر أباار الانفط باين األردن وفلساطين إضاافة إلاى : بع  القضاء أهمها من خالل منبره تسليط الضوء على 

 ".نجوى كرم "منوعات فنية أشار فيها إلى الفنانة اللبنانية 

 جدول التقطيع التقني: 

 شريط الصدور شريط الصور لقطة

 

 

 

 

01 

 

 

مااااااااااادة 

اللقاااااط

 ة

سااااااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زواياااااااااااااا 

التصااااااااو 

 ير

حركااااااااااة 

 الكاميرا

مضااااااااااااااااااامون 

 الصور

الموساااااااايق

 ي

صااااااااااااااااااااوت 

 وحوار

 المؤثرات

لقطااااااااااااااااااااة  ثا26

الجاااااااااااااااااازء 

 الصغير

اسااااااااااااااااااااااااااااااااام _ عادية أمامية

 .البرنامج

مقااااااااااااااااااااااااااااادم _

 .البرنامج

موساااااايقى 

 .صاخبة

 

موسااااااااااااايقى 

خاصاااااااااااااااااااة 

بجنيرياااااااااااااك 

بدايااااااااااااااااااااااااااااة 

مااااااااااااااااااااااااؤثرات 

 .صوتية

صاااااااااااااااااااااااااااوت 

كتابااااااااة ماااااااان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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علااااااااااااااااااااااااااااااااام _

فلساااااااااااااااااااااطين 

لبنان،سوربا، 

العراق،مصاااااا

 .ر، اليمن

صاااااااااااااااااااااااورة _

 .مارك

هاشاااااااااااااااااااات  _

حلاااااااااااااااااااااااااااااااااااب 

 .تحترق

تعليااااااااااااااااااااااااق _

 .مكتوب

 

 . البرنامج

تعليااااااااااااااااااااااااق 

مقااااااااااااااااااااااااااااادم 

البرنااااااااااااااامج 

 نيكوالس

خاااالل لوحاااة 

 .مفاتيل
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لقطااااااااااااااااااااة  ثا52

الجاااااااااااااااااازء 

 المتوسط

مقااااااااااااااااااااااااااااادم _ مائلة أمامية

 .البرنامج

علم روسايا _

 .وأمريكا

رسااااااااااااااااااااااااااوم _

 .متحركة

تعليااااااااااااااااااااااااق _

موساااااايقى 

صاااااااااخبة 

فااااااااااااااااااااااااااااي 

 .البداية

صااااااااااااااااااااوت 

مقااااااااااااااااااااااااااااادم 

 .البرنامج

صااااااااااااااااااااوت 

 مصارعة

مااااااااااااااااااااااااؤثرات 

صاااااااااااااااااااااااااوتية 

 .متنوعة

صاااااااااااااااااااااااااااوت 

سااااااااااااااااااااااااااااااقوط 

 الميكروفون
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 .مكتوب

 .كرة أرضية

صورة اوباماا 

وبااااااااااااااااااااااااااااااوتن 

رئااااااااااااااااااااااااااايس )

 (روسيا

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

د 1

10و

 ثا

لقطااااااااااااااااااااة 

الجاااااااااااااااااازء 

 المتوسط

صاااااااااااااااااااااااااااااااورة  مائلة أمامية

 .نيكوالس

مقاااااااااااااااااااااااااااااااااااادم 

 .البرنامج

داوود اوغلااااو 

رئاااااااااااااااااااااااااااااااايس 

الحكومااااااااااااااااااااة 

 .التركية 

 . علم تركيا

دكتاااااااااااااااااااااااااااااور 

لاااااااااااااااااااوجيكس 

نيكاااااااااااااااوالس )

متصاااااااااااااااااااااااانع 

 (الشخصية

موساااااايقى 

 .صاخبة

صااااااااااااااااااااوت 

مقااااااااااااااااااااااااااااادم 

 .البرنامج

مؤشاااااااااااااااااااارات 

صاااااااااااااااااااااااااوتية 

 .متنوعة

صاااااااااااااااااااااااااااوت 

سحب بشكل 

 .سريع
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شاااخص مااان 

طااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم 

 .البرنامج

 

 

 

 

04 

 

 

د 2

 ثا2و

لقطااااااااااااااااااااة 

الجاااااااااااااااااازء 

المتوسااااط

. 

برامياااال نفااااط  عادية أمامية

. 

علم فلسطين 

 .واألردن

تعلياااااااااااااااااااااااااااااااق 

 .مكتوب

 .أرقام 

نيكااااااااااااااااااااوالس 

بلباااااااااااااااااااااااااااااااس 

 .خليجي

المرشاااااااااااااااااااااااال 

األمريكااااااااااااااااي 

 .دونال ترام

صاااااااااااااااااااااااااااااااور 

الصاااااااااااااااااحفي 

العراقاااااااااااااااااااااااااي 

منتظااااااااااااااااااااااااااار 

موساااااايقى 

 .صاخبة

صااااااااااااااااااااوت 

مقااااااااااااااااااااااااااااادم 

 .البرنامج

مااااااااااااااااااااااااؤثرات 

 .صوتية

صوت غنااء 

وموسااااااااااااااايقى 

 .خليجية

صاااااااااااااااااااااااااااوت 

اغنياااة الفااايلم 

الكرتااااااااااااااااااوني 

 ".باتمان"
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الزيدي الاذي 

ضاااااااااااااااااااااااااااارب 

الاااااااااااااااااااااااااارئيس 

األمريكااااااااااااااااي 

السابق يوش 

 .بالحذاء

شخصاااااااااااااااااااية 

 .باتمان

 

 

 

05 

د 2

25و

 ثا

لقطااااااااااااااااااااة 

الجاااااااااااااااااازء 

 األكبر 

صاااورة مقاااادم  مائلة أمامية 

 .البرنامج

صاااااااااااااااااااااااااااااااورة 

الفنانااااااااااااااااااااااااااااااة 

اللبنانياااااااااااااااااااااااة 

نجااااااااااااااااااااااااااااوى "

 ".كرم

صاااااااااااااااااااااااااااااااورة 

إعالمياااااااااااااااااااااة 

بقنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

MBC1. 

صااااورة انااااس 

موساااااايقى 

 .صاخبة

صااااااااااااااااااااوت 

مقااااااااااااااااااااااااااااادم 

 .البرنامج

صااااااااااااااااااااوت 

 .انس

صاوت كال 

مااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

اإلعالميااااااة 

والفنانااااااااااااااااااة 

نجااوى كاارم 

فااااي تقرياااار 

خااااااااااااااااااااااص 

مااااااااااااااااااااااااؤثرات 

 .صوتية

صاااااااااااااااااااااااااااوت 

كتابااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 .وخربشة
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مااااااااان طااااااااااقم 

الساااااااااااااااااااااااااااليط 

 .اإلخباري

 بقنااااااة

MBC1 

جنيريااااااااااااااااك 

 .النهاية

 التحليل السينمائي لمحتوى الفيديو: 

 :الناحية الفنيةمن _ أ

 :        حجم الفيديو ودقته -

 23مان الحلقاة " نيكاوالس خاوري"مان تقاديم الكوميديادي " مان برناامج الساليط اإلخبااري"فيديو خااص          

 .متاح بدقة عالية 2،9Moالمؤطر لبرنامج السليط اإلخباري بل  حجم الفيديو    +AJمن إخراج طاق

 

 

 

 



 

198 

 :اإلضاءة واأللوان -

بطريقااة قريبااة ماان العفويااة فااي بالطااو ذو إضاااءة "نيكااوالس "الفيااديو عبااارة عاان برنااامج ناقااد يقدمااه           

خفيفاااة عادياااة ماااع خلفياااة رمادياااة ،إضاااافة إلاااى الكرساااي ذو اللاااون األصااافر الاااذي عاااادة ماااا يجلاااس علياااه مقااادم 

 (.األصفر)البرنامج والمتماشي مع لون عنوان الحصة

 :اعيةالتصميم واللمسات اإلبد -

الااذي يفقااد ويسااخر ماان الوضااع الااراهن بااين كاال ماان " نيكااوالس خااوري"الفيااديو شاامل تعليااق مقاادم البرنااامج 

نماااا تشاااد  روساايا وأمريكاااا ،بعيااادا عااان الجدياااة واالنتقاااال مااان موضااوع ألخااار بطريقاااة ذكياااة لتلفااات االنتبااااه وا 

 .المشاهدة لمتابعة البرنامج لنهايته

 :من الناحية التقنية_ ب

 :مدة الفيديو -

كالساااايكو ودي يحساااام "ماااان البرنااااامج بعناااوان  23الخاااااص بالحلقاااة " الساااليط اإلخباااااري"اساااتغرق فيااااديو       

ثانياة التاي أشاار فيهاا المقادم 27أرباع دقاائق و" حفر أبار نفط األردن وفلسطين "،" المعركة بين أمريكا وروسيا

 .لجميع المواضيع المقترحة وبطريقة مختصرة 

 :جهزة الكمبيوترية واللوحات والهواتف الذكيةتشغيل الفيديو على األ -

في الفايسبوك كما نجده متاح على صافحة الفايسابوك الخاصاة  +AJالفيديو متاح على صفحة تطبيق        

ونجده كذلك على اليوتيوب يفتل على الحوامل دون تغيير في دقة الصورة أو " نيكوالس خوري"بمقدم البرنامج 

 .الصوت

 :الصوت -
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الفيديو باعتباره برنامج تنوعت فيه األصوات من جنيرياك البداياة إلاى صاوت وتعلياق مقادم البرناامج           

" باتمااان"إضاافة إلااى مؤشارات صااوتية أخارى مااأخوذة مان مقتطفااات متنوعاة مثاال صاوت غناااء الفايلم الكرتااوني 

 .اخرةوكل األصوات متماشية مع كبيعة المواضيع المطروحة في عدد الحصة وبطريقة هزلية س

 :زوايا التصوير -

كاناات الزاويااة العاديااة األكثاار اسااتخداما فااي هااذا الفيااديو مااع وجااود حركااة مائلااة للكاااميرا ،وهااذه طريقااة        

ضاااافة لماااس خاصاااة " الساااليط اإلخبااااري"مساااتخدمة مااان طااارف طااااقم البرناااامج  لالبتعااااد عااان الطاااابع الجدي،وا 

 .للبرنامج وتميزه عن غيره من البرامج األخرى

 :ناحية المضمون من_ ج

،طرح فيها عدة مواضيع أهمها المقارناة باين الوضاع القاائم والصاراع 23الحلقة" السليط اإلخباري"فيديو        

بااين روساايا وأمريكااا ،علااى أساااس أنهمااا يتصااارعان فااوق أراضااي الاادول العربيااة مشاابها إياهااا بااودي الكالساايكو 

نية ثم انتقل الى مقتطفات إخبارياة أخارى وأشاار فاي آخار ،أشار كذلك إلى تصريل اوغلو بشان المبادح العلما

عاالج قضاايا سياساية " ابونتاشاا"المعروف باسام " نيكوالس خوري"البرنامج إلى مقتطفات فنية،إال أن الكوميدي 

 . أنية تقوم على النقد الساخر بشكل مقتصر
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 :ريمك  فلسطين  :التحليل السينمائي للفيديو

 :03 الفيديو رقم -

  فنية للفيديوبطاقة: 

 .كيف قسمت فلسطين: العنوان -

 .ريمكس فلسطين: المنتج  -

 .أعضاء ريمكس فلسطين: سيناريو الروبورتاج -

 .ثا3د و2: المدة -

 .أسود أبي  /باأللوان: النوع -

 .الفيديو متاح على اليوتيوب -

 . Aljazeera Arabicaقناة الجزيرة : الناشر -

     o  ? v = fcnziaasiy youtube.com/Watch .http://www:الرابط -

 ( 2016_جوان_06حتى )مشاهد 1326: عدد المشاهدين -

http://www/
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 .معجب 12: عدد المعجبين -

 /:عدد المشاركين -

 .تعليقات2: عدد التعليقات -

 .أشهر 10منذ  2015جويلية 13: تاريخ النشر -

 ملخص الفيديو: 

أو الحركة الصهيونية حيث شارح الفياديو ( اليهود)تحدث الفيديو عن تقييم فلسطين من طرف الصهاينة       

قطاع إسارائيلية 3قطاع عربياة و 4المناطق المقسمة على الخريطة بعد قرار األمم المتحدة قسامت فلساطين إلاى 

لااتعلن الحركااة  %53باادال ماان ماان األراضااي الفلسااطينية ملكااا إلساارائيل  %78،ثاام أصاابحت  باسااتثناء القاادس

بخريطة مختلفة بتطهير عرقي في فلسطين ليتبقى لفلساطين قطعتاين  1948الصهيونية قيام دولة إسرائيل سنة

واحاادة فااي الجهااة الشاارقية وتساامى الضاافة الغربيااة وأخااارى فااي الغاارب منهااا أطلااق عليهااا قطاااع غااازة دون أي 

 .تواصل جغرافي

 جدول التقطيع التقني: 

 شريط الصوت شريط الصور  
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مااااااااااااااااادة 

 اللقطة

ساااااااااااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زوايااااااااااااااااااا 

 التصوير

حركااااااااااة 

 الكاميرا

مضاااااااااااااااااااااااااااااااامون 

 الصور

صااااااااااااااااااااوت  الموسيقي

 وحوار

 المؤثرات

لقطاااااااااااااااااااااااااة  ثا11

الجااااااااااااااااااااااازء 

 الصغير

شخصااااااااااااااااااااااااااااااين  عادية أمامية

 .ملثمين،جدار

حشاااااااااااااااد مااااااااااااااان 

 .إعالم+الناس

صااااورة للمسااااجد 

موسااااااايقى 

 خفيفة

تعلياااااااااااااااااااااااق 

 .الصحفي

صااااااااااااااااااااوت 

مظااااااااهرات 

 .ومشادات

مااااااااااااااااااااااااااااااااؤثر 

صوتي بحر 

صااااااااااااااااااااااااااوت 

 .إغاثة
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 . األقصى

 

02 

 

 

لقطاااااااااااااااااااااااااة  ثا49

الجااااااااااااااااااااااازء 

 األكبر

خريطاااااة الاااااادول  / /

العربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

تتوساااااااااااااااااااااااااااااطهم 

 فلسطين

موسااااااايقى 

 خفيفة

تعلياااااااااااااااااااااااق 

الصاااااااااحفي 

عباااااااااااااااااااد  +

السااااااااااااااااااااتار 

قاساااااااااااااااااااااااااااام 

أكااااااااااااااديمي 

ومحلاااااااااااااااااال 

 سياسي 
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لقطاااااااااااااااااااااااااة  ثا20

الجااااااااااااااااااااااازء 

 الصغير

عبااااااااااد السااااااااااتار  / أمامية

قاسااااام أكااااااديمي 

مكان التسجيل )

 (ساعة حائط

موسااااااايقى 

 خفيفة

حااااوار ماااااع 

السااااااااااااااااااااتار 

 قاسم

/ 
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لقطاااااااااااااااااااااااااة  ثا35

الجااااااااااااااااااااااازء 

 المتوسط

خريطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  / /

فلسااااااااااااااااااااااااااااااااااطين 

 التقسيم الجديد

موسااااااايقى 

 خفيفة

تعلياااااااااااااااااااااااق 

 الصحفي

/ 

 التحليل السينمائي لمحتوى الفيديو على اليوتيوب: 

 

 :من الناحية الفنية_ أ

 :حجم الفيديو ودقته -
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،وباعتباره  1،65Moالفيديو الذي أنتجه موقع ريمكس فلسطين حول تقسيم وتجزئة فلسطين قدر حجمه       

 .1080P، 7020P،360Pيمكن مشاهدته بدقة  Youtubeالفيديو متاح على موقع 

 :اإلضاءة واأللوان -

ة التاي تعتبار لاب اعتمد في تصميم الفيديو علاى ثاالث صاور رئيساية صاورة القادس المحتشادة والخريطا       

الموضوع ، اختار المصمم اللون األبي  واألساود لصاورة القادس ليعبار عان الفتارة الزمنياة التاي يتحادث عنهاا 

وللخريطااااة اختااااار اللااااونيين األزرق والرمااااادي وظهاااارت خارطااااة فلسااااطين بااااارزة باااااللون األبااااي  كمااااا اسااااتخدم 

ءة فالصاورة واضاحة تتماشاى ماع درجاة اإلضااءة المصمم ألوان متباينة ليوضل التقسايم ،أماا مان ناحياة اإلضاا

 .المستخدمة

 :التصميم واللمسات اإلبداعية -

تاام تصااميم الفيااديو بطريقااة إبداعيااة حيااث دمااج بااين الاانص والصااورة ماان خااالل وضااع صااورا تتماشااى         

والتسلساال الزمنااي لخحااداث واالنتقااال ماان صااورة جاماادة لفلسااطين إلااى صااورة متحركااة تظهاار لنااا القاادس قباال 

اء فااي ماادة قاادرها دقيقتااين االحاتالل ثاام صااورة بيانيااة لخارطااة فلسااطين قباال وبعااد التقساايم إلااى فيااديو ألراء الخباار 

 . عالج فيها المصمم الموضوع بطريقة احترافية

 :من الناحية التقنية_ ب

 :مدة الفيديو -

  ثااواني عااالج فيهااا المصاامم موضااوع تقياايم فلسااطين بطريقااة احترافيااة فااي ماادة  3مادة الفيااديو دقيقتااين و

 .قصيرة

 الذكية  تشغيل الفيديو على األجهزة الكمبيوترية و اللوحات و الهواتف: 

 الفيديو منشور على موقاعYoutube   و بالتاالي اليوتياوب متاوفر علاى كال األجهازة الذكياة دون تغيار

 . في المحتوى
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 : الصوت -

دمج مصممو الفيديو بين التعليق و المؤثرات الصوتية التي تدعم طرح الموضوع حيث استهل المصامم       

 افة مؤثرات صوتية تحاكي الصورة كصوت المشادات الفيديو بموسيقى خفيفة تتماشى مع المحتوى و إض

 .و بالتالي وفق المصمم في اختيار المؤثرات الصوتية التي تخدم الموضوع

 :زوايا التصوير -

الفيديو مزيج بين الصورة المتحركة و الثابتة و الرسم البيااني و الروبورتااج و بالتاالي اساتخدم المصامم        

 .في اللقطات المتحركة زوايا تصوير أمامية تظهر لنا المشهد ككل 

 :من ناحية المضمون _ج

ختصار حياث دماج باين عر  الفيديو الاذي أنتجاه ريمايكس فلساطين تقريارا حاول تقسايم فلساطين بأسالوب م_ 

 .الشكل اإلبداعي و اإلخباري 

حمااال الفياااديو قيماااة اجتماعياااة؛ تاريخياااة و ذلاااك مااان خاااالل طرحاااه لموضاااوع تقسااايم فلساااطين هاااذه القضاااية _ 

 .التاريخية التي تمتد منذ أزل بعيد
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 :التحليل السيميائي للفيديو -

 :04الفيديو رقم 

 بطاقة فنية للفيديو: 

 .ألف جزائري سقط 45أيار أكثر من  /مايو 8ذكرى مجازر : العنوان -

 .عربي +Aj: المنتج -

 . +Ajفريق : سيناريو و روبرتاج -

 .ثانية 14دقيقة و 1: المدة -

 .باأللوان: نوع الفيديو -

 (.2016ماي  24إلي غاية ) مشاهدة facebook :284526عدد المشاهدين على  -

 .معجب facebook :12540عدد المعجبين  -

 .قتعلي 1087: التعليقات -

 . 17:00، 2016ماي  facebook :8تاريخ النشر على  -
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 facebookعلى  +Ajصفحة : مكان النشر -

 :الرابط  -

- ?fref=ts http://www.facebook.com/Ajplusarabi/ 

 ملخص الفيديو: 

، حيااث عاار  1945ماااي  8علااى الفايساابوك ذكاارى مجااازر  +Ajتناااول الفيااديو المعاارو  علااى صاافحة    

مجموعااة األحااداث حسااب تسلساالها الزمنااي انطالقااا ماان المظاااهرات الساالمية التااي نااادى فيهااا الشااعب الجزائااري 

بالحرية واالستقالل بداية من مدينة سطيف التي كانت نقطة انطالق لهذه المسيرة التي انتهت بمجاازر شانيعة 

زائري، البد أن الشعب الجزائري الفرنسي جرائم فرنسا وقالهاا فاي هاشاتاق عبار تاويتر ألف ج 45راح ضحيتها 

 أنامنسيتش. 

 جدول التقطيع التقني: 

 شريط الصوت شريط الصور  اللقطة
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ماااااااااااااادة 

 اللقطة

سااااااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زوايااااااااااااااااااا 

 التصوير

حركااااااااااااااااة 

 الكاميرا

مضاااااااااااااااااااامون 

 الصور

صاااااااااااااوت  الموسيقي

 وحوار

 المؤثرات

لقطااااااااااااااااااااة  ثا3

الجاااااااااااااااااازء 

 الصغير

بانوراماااااااااا  عادية

 أفقية

مجموعااااااااااااااااااااة 

متظااااااااااااااهرين 

 علم الجزائر

موساااااايقى 

 خفيفة

حاااااااااااااااااااوار 

 مكتوب

مااااؤثر صااااوتي 

 .ضعيف

 

02 

 

 

لقطااااااااااااااااااااة  ثا27

الجاااااااااااااااااازء 

 األكبر

بانوراماااااااااا  عادية

+ أفقيااااااااة 

تنقاااااااااااااااااااااال 

 مصاحب

الجناااااااااااااااااااااااااااااود 

يهااااااااااااااااااجمون 

المتظااااااااهرين 

محاولااااااااااااااااااة -

موساااااايقى 

 خفيفة

حاااااااااااااااااااوار 

 مكتوب

مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤثر 

إطالق )صوتي

 -(الرصااااااااااص

 دوي انفجار
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إطااالق النااار 

تفتاااااااااااااااااايش  –

المتظااااااااهرين 

المداهناااااااااة  –

لقااااااااااااااااااااااااااااااااااء  وا 

القااب  علااى 

المتظااااااااهرين 

ساااااااااااااااااااقوط  –

 ضحايا
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لقطااااااااااااااااااااة  ثا27

الجاااااااااااااااااازء 

 المتوسط

تعليقاااااااااااااااااااااااات  ثابتة عادية

علااااااى موقااااااع 

التواصاااااااااااااااااااال 

االجتمااااااااااعي 

 –" تاااااااااااااااويتر"

شاااعار تاااويتر 

خلفياااااااااااااااااااااة  –

الصورة تمثل 

 المظاهرات

موساااااايقى 

 خفيفة

تعليقاااااااات 

 الجمهور

مااااؤثر صااااوتي 

 -ضااااااااااااااااااعيف 

 ضجيج
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لقطااااااااااااااااااااة  ثا17

الجاااااااااااااااااازء 

بانوراماااااااااا  عادية 

مااااااااااااااااااااااااااان 

تحليااااااااااااااااااااااااااااااق 

الحمااااااام فااااااي 

موساااااايقى 

 خفيفة

حاااااااااااااااااااوار 

 مكتوب

مااااؤثر صااااوتي 

 ضعيف
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األساااااااااافل  الصغير

 لخعلى

 –السااااااااااااااااماء 

شاااااااااااااااااااااااااخص 

يحماااااال علاااااام 

فااااااااي مدينااااااااة 

الجزائاااااااااااااااااااااااااار 

البيضاااااااااااااااااااااااء 

 +Ajشعر 

  التحليل السيميائي لمحتوى الفيديوAj+: 

 :من الناحية الفنية - أ

: ب" ماااي 8ذكاارى مجااازر "موضااوعه " format"يقاادر حجاام الفيااديو : حجاام الفيااديو ودقتااه -

Mo 1.97  معرو  بدقة عالية وصور متحركة واضحة، نوعهmp4  

إن الفياااديو ياااروي أحاااداث تاريخياااة مضااات ركاااز عليهاااا المصااامم علاااى : اإلضااااءة واأللاااوان -

 .داأللوان القديمة تماشيا من الزمن القديم، حيث تم عرضه باللونين األبي  واألسو 

أما من ناحية اإلضاءة فهي خفيفة المصاحبة والمتوافقة ماع الموسايقى واألحاداث التاريخياة 

 .من مجازر القتل والنهب

 :التصميم واللمسات اإلبداعية -

مصامم بطريقاة وثائقياة لكان بطريقاة جديادة ومساتحدثة، بعيادا " ماي 8ذكرى مجازر "فيديو 

ي دماج باين الصاورة والتعلياق فاي قالاب عن اإلطالة حيث نقال مقتطفاات مان األحاداث، الاذ

 ذ.فيديو

 :من الناحية التقنية - ب
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ثانياة مقساامة حسااب  14دامات مدتااه دقيقااة و " 1945ماااي  8مجااازر "فياديو : مادة الفيااديو -

تاااادرج األحااااداث، بدايااااة ماااان خااااروج الشااااعب الجزائااااري وطلبااااه لالسااااتقالل والحريااااة وصااااوال 

 .وترية واللوحات والهواتف الذكيةللمجازر التي ارتكبتها فرنسا على األجهزة الكمبي

 .يفتل على األجهزة الذكية دون أي خلل في عر  الصورة" 1945ماي  8مجازر "فيديو  -

 : الصوت -

فااي هااذا الفيااديو مجموعااة مااؤثرات صااوتية والغالااب عليهااا مااؤثر صااوتي  +Ajاختااار فريااق 

صااورة خاصااة أنااه يتماشااى تمامااا مااع األحااداث الم...( صااوت طاارق نااار، انفجااار)بااوليس 

 .على شكل فيلم وثائقي قصير

 :زوايا التصوير -

جماااع باااين الصاااور الثابتاااة ماااع بعااا  " 1945مااااي  8مجاااازر "هاااذا الفياااديو الاااذي يلخاااص 

اللقطاااات المتحركاااة التاااي تصاااور معانااااة الشاااعب الجزائاااري آناااذاك، حياااث دماااج باااين زواياااا 

وآخاري مان األسافل التصوير أغلبها عادية وتنوعت فيها حركات الكاميرا من بانوراماا أفقياة 

 .إلى األعلى الثابتة تصور لنا المشاهد من كل الزوايا لفهم واستيعاب الحادثة

 :من ناحية المضمون - ج

بطرقاااة " 1945مااااي  8مجاااازر "وكاااان عباااارة عااان فااايلم وثاااائقي ملخاااص يعااار  أحاااداث 

مختلفة دمج فيها بين الصور الثابتة والمتحركة وتفاعل الجمهور على تويتر، حمل الفياديو 

 .قيمة اجتماعية تاريخية للمجتمع الجزائري في حقبة االستعمار
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 :tvعلى اليوتيوب الجزيرة :التحليل السيميائي للفيديو

 :05فيديو رقم 

 بطاقة فنية: 

 .مناطق السيطرة واالنحسار لتنظيم الدولة في سوريا والعراق: العنوان -

 .منير بندوزان: سيناريو والروبرتاج -

 .د 1.11: المدة -

 .youtubeالفيديو متاح على اليوتيوب  -

 .قناة الجزيرة : الناشر -
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 Aljazera Arabic: الرابط -

 http://www.youtube.com/watch?v=9fkz4MVZYS 

 ( 2016جوان  10حتى ) 132: عدد المشاهدين -

 .6: عدد المعجبين -

 .1018465: عدد المشاركين -

 :عدد التعليقات -

 .2016جوان  10:تاريخ النشر -

 ملخص الفيديو: 

وتكمان بعاد ذلاك  2014في خطاوة مفاجئاة سايطر تنظايم الدولاة اإلساالمية علاى مديناة الموصال عاام 

من السيطرة على أجزاء واسعة من سوريا وبالعراق،لكنه خسر بعا  المنااطق فاي مواجهاات عساكرية 

 .الحقة 

 :اإلضاءة واأللوان -

تاام االعتماااد فااي تصااميم هااذا الفيااديو علااى اللااون البنفسااجي كخلفيااة رقميااة واللااونين األسااود 

 .واألبي  اللذان يعتبران على منظمة الدولة في سوريا والعراق، مع إضاءة خافتة

 شريط الصوت شريط الصور  اللقطة

 

 

 

10 

مااااااااااااااادة 

 اللقطة

سااااااااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زوايااااااااااااااااااا 

 التصوير

حركاااااااااااااة 

 الكاميرا

مضاااااااااااااااااااامون 

 الصور

صااااااااااااااااااااااااااوت  الموسيقي

 وحوار

 المؤثرات

1 

دقيقااااااااة 

و 

لقطااااااااااااااااااااااة 

الجااااااااااااااااااازء 

 األكبر

خريطاااااااااااااااااااة - / /

 –العااااااااااااااااااراق 

رجااااال مجنااااااد 

تعلياااااااااااااااااق  - /

 -مقااااااااااااااااااااااااااادم

منير )التقرير

/ 

http://www.youtube.com/watch?v=9fkz4MVZYS
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مااااااااان نظاااااااااام  ثا11

الدولااة سااوريا 

 –والعااااااااااااااراق 

منااااااااااااااااااااااااااااطق 

 –السااااااااااايطرة 

 تنظيم الدولة

 (بندوزان

 

 التحليل السيميائي لمحتوى الفيديو على اليوتيوب: 

 :الفنيةمن الناحية  - أ

 :حجم الفيديو ودقته -

الفياااديو الاااذي أنتجاااه فرياااق الجزيااارة نااات علاااى اليوتياااوب حاااول منااااطق السااايطرة واالنتصاااار 

لتنظااايم الدولااااة فااااي ساااوريا والعااااراق متاااااح علااااى موقاااع الجزياااارة ناااات، كماااا هااااو متاااااح علااااى 

االنسااتغرام لكاان الماادة أقاال ممااا عليااه فااي اليوتيااوب هااذا األخياار هااذا مااا تاام عرضااه بشااكل 

مكانية مشاهد  .p360و  p 1080  ،p7020ته بدقة موضل في الفيديو وا 

 :تصميم اللمسات اإلبداعية -

اعتماااد القاااائمين علاااى تصاااميم هاااذا الفياااديو علاااى خاصاااية الفياااديو غرافياااك، بمعناااى تقرياااب 

المعطيات للمشاهد عن طريق البيانات والخرائط،والصور المتحركاة واالنتقاال مان فكارة إلاى 

 .ذكية وملفتةأخرى من خالل شرح وتعليق معد التقرير بطريقة 

 

 :من الناحية التقنية - ب

 :مدة الفيديو -
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ثانيااة، عااالج فيهااا مناااطق ساايطرة تنظاايم الدولااة فااي ماادة  11ماادة الفيااديو اسااتغرقت دقيقااة و

 وجيزة

 .تشغيل الفيديو على األجهزة الكمبيوترية واللوحات والهواتف الذكية

متهاا المفتوحاة المصادر الفيديو متاح على جميع األجهزة بمختلف برامج تشغيلها وتناوع أنظ

 .أو المغلوقة

 :الصوت -

في هذا الفيديو، المصمم ابتعد تماما عن استخدام المؤثرات الصوتية وركز فقط على حوار 

وتعليق الصحفي الذي يشارح مراحال توغال التنظايم وتحركاه عبار المنطقتاين ساوريا والعاراق 

 .الصوت الذي كان مصاحبا لمجموعة من البيانات التوضيحية

 :يا التصويرزوا -

بماا أن الفياديو عباارة عاان غرافياك وصاور متحركااة فاناه ظهار علااى شاكل واجهاة للكمبيااوتر 

 .مع شرح الموضوع دون استخدام زوايا التصوير الفيلمية

 :من ناحية المضمون -ج

عاار  الفياااديو الخطاااط الااذي اعتمااادها تنظااايم الدولاااة اإلسااالمية فاااي السااايطرة علااى منطقاااة العاااراق وبااااألخص 

وساايطرة التنظاايم  2014الموصاال وساارعة انتشاااره فااي باااقي المناااطق ممااا أثااار دهشااة دوليااة، منااذ ساانة منطقااة 

علااى مدينااة دياار الاازور وكاماال ريفهااا شاارقي سااوريا ثاام منطقااة عااين العاارب، حمااص، ريااف دمشااق والسااويداء 

 .2015 وصوال إلى خسارة تنظيم الدولة أي دولة مع تركيا بعد تمكن القوات الكردية من توقيفه سنة

 .هذا الفيديو شرح انتشار تنظيم الدولة عن طريق البيانات ولغة األرقام من خالل ما يطلق عليه فيديو غرافيك
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 على صفحة الفايسبوك : التحليل السينمائي للفيديو 

 :06الفيديو رقم

  بطاقة فنية: 

 .1947من أحداث : العنوان  -

 .إخراج روان الضامن(  قلم النكبة) ريمكس فلسطين : المنتج -

 .ريمكس فلسطين: سيناريو و روبورتاج -

 .ثانية 36دقيقة و 1: المدة -

 اسود و ابي  /باأللوان: النوع -

 Facebook: الفيديو متاح على -

 . Facebookصفحة ريمكس فلسطين على/أكاديمية دراسات الالجئين:الناشر  -

 2016-06-06مشاهد حتى 1333:عدد المشاهدين   -

 .معجب 22: عدد المعجبين -

 .مشاركة40: عدد المشاركات -

 : /عدد التعليقات -

 11:53على  2016ماي  23: تاريخ النشر  -

 ملخص الفيديو: 

تحدث الفيديو عن قرار تقييم فلسطين من طرق الحركة الصهيونية واألحداث التي تلت قرار التقييم في        

ماليين 5وتبادل األسلحة بين اليهود واالنجليز بمبل  قدر ب 1948بدا من انتهاء انتداب بريطانيا عام 1947

عادادهم للكفااح واساتعان المصامم جنيه إسترليني وصوال إلى قرار جامعة الدول العربياة بتادريب الف لساطينيين وا 

 .  بآراء الخبراء لتدعيم الطرح
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 جدول التقطيع التقني: 

 شريط الصوت شريط الصور 

ماااااااااااااادة  اللقطة 

 اللقطة

ساااااااااااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زوايااااااااااااااا 

التصااااااااو 

 ير

حركااااااااااة 

 الكاميرا

الموساااااااايق مضمون الصور

 ى

صااااااااااااااااااااوت 

 وحوار

المؤشاااااااارا

 ت

 

 

01 

لقطاااااااااااااااااااااااااة  ثا12

الجااااااااااااااااااااااازء 

 الصغير

 .جريدة / عادية

 .مظاهرات

 .علم فلسطين

 .تعليق /

صااااااااااااااااااااوت 

 .مظاهرات

/ 

 

02 

لقطاااااااااااااااااااااااااة  ثا 45

الجااااااااااااااااااااااازء 

 الكبير

 .خبراء / أمامية

 .عزمي بشارة

 .مفكر

تعليااااااااااااااااااااااااق  /

الصااااااااااحفي 

أراء 

 .الخبراء

/ 

 

03 

لقطاااااااااااااااااااااااااة  ثا32

الجااااااااااااااااااااااازء 

 المتوسط

 .دبابات، جنود / أمامية

 قالع، أسلحة

 .جريدة فلسطين

موساااااايقى 

 خفيفة

تعليااااااااااااااااااااااااق 

 .الصحفي

صاااااااااااوت 

 .دبابات

04 

 

 ثا 28

 

لقطاااااااااااااااااااااااااة 

الجااااااااااااااااااااااازء 

 .المتوسط

عاديااااااااة 

 أمامية

خبيااااااااااااااااار هيليااااااااااااااااال  /

كااااااااااااااوهلين مااااااااااااااؤر  

وباحاااااااااااااااااااث فاااااااااااااااااااي 

 . الجامعة العربية

 .جنود باألسلحة

موساااااايقى 

 خفيفة

تعليااااااااااااااااااااااااق 

 .الخبير

تعليااااااااااااااااااااااااق 

 .الصحفي

صاااااااااااوت 

 .أسلحة

 

 التحليل السينمائي لمحتوى الفيديو: 
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 :من الناحية الفنية_ أ

 :حجم الفيديو ودقته -

مخرجااة ومقدمااة )الااذي أنتجتااه ريمكااس فلسااطين ماان إخااراج روان الضااامن " 1947ماان أحااداث "فيااديو        

 . ful HDمتاح بدقة عالية   1،4moبل  حجم الفيديو ( برامج في قناة الجزيرة الفضائية

 :اإلضاءة واأللوان -

بفلسااطين والنكبااة ومااا بعاادها ،فصااور لنااا األحااداث التااي وقعاات ساانتي   1947تحاادث الفيااديو عاان احااداث     

أما في مايخص  ، باللون األبي  واألسود تناسبا مع الحقبة التي يتحدث عنها باضاءة حقيقية 194 و1947

ضاءة عادية  .المقابلة التي أدرجت في الفيديو لتدعيمه فكانت باأللوان وا 

 :واللمسات اإلبداعية التصميم -

( فلاام النكباااة)الفيااديو يحاااكي موضااوعا تاريخيااا بلمسااة حديثااة فكاااان عبااارة عاان فالشااات مختصاارة ماان        

 .1947استخدمت بأسلوب تفاعلي،يشرح بطريقة مبتكرة احداث

 :من الناحية التقنية_ ب

 :مدة الفيديو -

بااااة للمخاااارج روان الضااااامن وفيااااه دقيقااااة المسااااتنبط ماااان فلاااام النك" 1947ماااان أحااااداث "اسااااتغرق فيااااديو       

 .ثانية، كانت كافية لتغطي الموضوع من كل جوانبه بأسلوب مختصر حديث36و

 :تشغيل الفيديو على األجهزة الكمبيوترية واللوحات والهواتف الذكية -

 دون( األجهازة والهواتاف الذكياة)ويفاتل علاى كال الحوامال facebook، youtube الفياديو متااح علاى        

 .أي خلل؟ وتغيير في المحتوى ويعر  بدقة عالية

 :الصوت -
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والتعليق الصحفي ومقابلاة صاحفية ماع ( صوت السالح،الدبابات)الفيديو مزيج بين المؤشرات الصوتية        

 .بع  الموسيقى الحقيقية التي تضيف للفيديو حركية أكثر تتماشى مع المحتوى المطروح

 :زوايا التصوير -

زواياااا التصاااوير المساااتخدمة فاااي الفياااديو كانااات اغلبهاااا أو جلهاااا عادية،عااادا فاااي حالاااة تصاااوير الجناااود        

 (.زاوية موجهة للحدث مباشرة)والدبابات كانت زاوية التصوير أمامية تبرز لنا الوضع المعاش والواقع 

 :من ناحية المضمون_ ج

طرحااااه لقاااارار فلسااااطين وكفاااااح وتاااادريب  حماااال قيمااااة تاريخيااااة ماااان خااااالل" 1947ماااان احااااداث"فيااااديو        

الفلسااطينيين للخااروج ماان النكبااة التااي جاااءت نتيجااة فاارار األماام المتحاادة بتقياايم األراضااي وامتالكهااا ماان طاارف 

دماج الفياديو باين الناوع اإلخبااري التقريار والخبار وباين أناواع الارأي وهاو المقابلاة التاي .    االستيطان اليهودي

 .كانت مع خبراء في المجال

 
 °360بتقنية :التحليل السينمائي للفيديو

 :07الفيديو رقم 

 بطاقة فنية: 

 .واقع مخيمات الالجئين السوريين° 360مركز الجزيرة للتدريب يرصد بتقنية : العنوان  -

 .مركز الجزيرة للتدريب: المنتج -

 .AJ Media: سيناريو و روبرتاج -
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 .ثانية26: المدة -

 .باأللوان: النوع -

 .youtube: الفيديو متاح على -

 .AJ Media training: الناشر  -

 :/الرابط -

 .  2016_06_07مشاهد حتى  2388: عدد المشاهدين  -

 .9:عدد المعجبين  -

 : /عدد المشاركات -

 : /عدد التعليقات -

 .2015اشهر ،نوفمبر 9منذ : تاريخ النشر -

 ملخص الفيديو: 

يصااور الحياااة التااي يعيشااها الالجئااون فااي ° 360فيااديو واقااع مخيمااات الالجئااين السوريين،رصااد بتقنيااة       

ساانوات ماان 3لبنااان، تصااوير المخيمااات والحياااة الصااعبة التااي ال تتااوفر عمومااا علااى ساابل العاايش الرغيااد منااذ 

 .ى الوطنيمكثون على الحدود أمال في العودة إل( درعا، القنيطرة، حلب)مناطق مختلفة 

 جدول التقطيع التقني: 

 شريط الصوت شريط الصور 

مااااااااااااادة  

 اللقطة

سااااااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زوايااااااااااااااا 

التصااااااااو 

 ير

حركااااااااااة 

 الكاميرا

مضااااااااااااااااااااااااااااااااامون 

 الصورة

الموسااااااااايق

 ى 

المؤشااااااارا صوت وحوار

 ت

 ال توجدصاااااااااااااااااااااااااااااااااااوت  /صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحفي عااااااااااااااين  °360لقاااااااااااااااااااااااااط  ثا26 
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1 

الجاااااااااااااااااازء 

 األكبر

 .الجزيرة السمكة

مخيمااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

الالجئاااااااااااااااااااااااااااااااااين 

 .السوريين

 .مالبس معلقة

الجئااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين 

 .سوريين

 .الصحفي

أصااااااااااااااااااااااااااااااوات 

 .أطفال

ضاااااااااااااااااااااااااااااااجيج 

وحركاااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 .الالجئين

 التحليل السينمائي لمحتوى الفيديو على اليوتيوب: 

 :من الناحية الفنية_ أ

 :   حجم الفيديو ودقته -

بدقاااة عالياااة يتااايل للمشااااهد متابعاااة ° 360بتقنياااة  youtubeفياااديو الالجئاااين الساااوريين المتااااح علاااى          

 .Ful HDمتاح بتقنية  1،3Moالفيديو من كلل جوانبه، حجم الفيديو 

 :اإلضاءة واأللوان -

ألوان الطبيعة نظرا لمكاان تصاوير ( األبي )الفيديو مصور في إضاءة طبيعية ،األلوان خفيفة للمخيمات 

 .الفيديو

 :التصميم واللمسات اإلبداعية -

بجااودة  bubl Camكااميرا ° 360الفياديو عباارة عان روبورتااج مصاور عان الالجئاين الساوريين بتقنياة       

 .K2تصل إلى

 :من الناحية التقنية_ ب

 :مدة الفيديو -
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ثانياة كانات لطارح الموضاوع بشاكل مختصار وثاري  26الفيديو عبارة عن ومضة روبورتاج إخباري مدتاه      

 .في نفس الوقت

 :و على األجهزة الكمبيوترية واللوحات والهواتف الذكيةتشغيل الفيدي -

متاح على كل األجهزة الذكية دون تغيير في المحتوى حيث يمكان مشااهدته ° 360الفيديو المصور بتقنية    

كماا يمكان التحرياات عان  (s) (a) (d) (w)علاى أي حاساوب مان خاالل التحرياات عان طرياق هاذه األحارف

 . يسر للفارة والسحب أو من األسهم الموجودة على الفيديو على األجهزة الذكيةطريق الضغط على السهم األ

 :الصوت -

الفيديو تضمن تعليق الصحفي باعتباره مشارفا عان الروبورتااج ومؤشارات صاوتية كالضاجيج يادل علاى        

 .العديد الكبير لالجئين وصوت األطفال يدل على الطفولة الضائعة

 :زوايا التصوير -

حياث تتايل ° 360ستخدم مركز الجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير تقنية جديدة للتصوير وهي تقنياةا        

مشااهدة كال / للمشاهد أن يكاون جازءا مان زاوياة النظار التاي يرياد مماا سااعدنا علاى تكاوين فكارة أكثار شامولية

 .يديةالزوايا ومعايشة الظروف الصعبة لالجئين ،األمر الذي ال تتيحه الكاميرا التقل

 : من ناحية المضمون_ ج

حمال الفيااديو قيمااة إخباريااة ماان خااالل تقرياارا إخبااري عاان الحياااة والظااروف المعيشااية التااي يعيشااها الالجاا  _  

 .السوري على الحدود مع لبنان

 .كما حمل قيمة اجتماعية تمثلت في سبل العيش واليوميات التي يعايشها الالج  السوري_

فاي معالجاة الموضاوع مان ( التقريار)العار  أضااف تفاعلياة اكبار للناوع اإلخبااري  تزاوج المحتوى مع تقنية_ 

 .كل الزوايا
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 :التحليل السينمائي للفيديو

 :08الفيديو رقم 

 بطاقة فنية: 

 .العاصمة تونسللثورة بشارع بورقيبة وسط .االحتفاالت بالذكرى الخامسة : العنوان  -

 .Aljazeera Arabicقناة الجزيرة : المنتج -

 :/سيناريو و روبرتاج -

 .ثانية48دقيقة : المدة -

 .باأللوان: النوع -

 .youtube: الفيديو متاح على -

 .  2016_06_07مشاهد إلى غاية 794: عدد المشاهدين  -

 : /عدد المشاركين -

 .تعليق واحد: عدد التعليقات -

  .Etx1plrg1Ym Youtube.com/watchhttp://www=?: الرابط -

 .2016جانفي14: تاريخ النشر -



 

223 

 ملخص الفيديو: 

° 360الفيديو يعار  لناا احتفااالت الشاعب التونساي بشاارع بورقيباة فاي الاذكرى الخامساة للثاورة بتقنياة        

كالحق في يظهر لنا مجموعة المحتشدين وسط العاصمة تونس مطالبين بمجموعة حقوق لم ينالوها بعد الثورة 

 .التداوي والعيش الرغيد

 جدول التقطيع التقني للفيديو: 

 شريط الصوت شريط الصور 

ماااااااااااااااااادة  

 اللقطة

ساااااااااااااااااااااااااالم 

 اللقطات

زواياااااااااااااااااااااا 

 التصوير

حركاااااااااااااااااااااااااة 

 الكاميرا

مضاااااااااااااااااااااااااامون 

 الصور

صااااااااااااااااااااااوت  الموسيقى

 وحوار

 المؤشرات

 

 

 

1 

لقطاااااااااااااااااااااة  ثا40

الجاااااااااااااااااازء 

 الصغير

عدسااااااااااااااااااااااة  360°

عاااااااااااااااااااااااااااااين 

 .السمكة

 .شارع بورقيبة

 .احتفاالت

 .محتشدين

أغنياااااااااااااااااااااااااة 

 وطنية

ال يوجااااااااااااااااد 

 .حوار

ضااااااااااااااااااجيج 

 .سيارات

صااااااااااااااااااااااوت 

 .مشاة

 .حركية

 

 

2 

د 1

 ثا28

لقطاااااااااااااااااااااة 

الجاااااااااااااااااازء 

 الكبير

عدسااااااااااااااااااااااة  360°

عاااااااااااااااااااااااااااااين 

السااااااااااااااااامكة 

كاال الزوايااا 

واالتجاهااااااااا

احتشاااد بعاا  

الشااااااااباب فااااااااي 

 .شارع بورقيبة

شااااخص يلقااااى 

خطااااااب علاااااى 

 .خطاب التوجد

ضااااااااااااااااااجيج 

وحركااااااااااااااااااااااة 

المحتشااادين

. 

/ 
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 .المحتشدين ت

 

  على لمحتوى الفيديو السينمائيالتحليلAJ: 

 :من الناحية الفنية_ أ

 :حجم الفيديو ودقته -

° 360بتقنيااة  youtube ماان خااالل تعرضاانا لفيااديو احتفاااالت الااذكرى الخامسااة للثااورة التونسااية علااى      

ديو فقادر الحظنا وضوح الصورة رغم التحكم في زوايا الفيديو وتغييرها جودة الصاورة عالياة بالنسابة لحجام الفيا

 .1.45mo ب

 : اإلضاءة واأللوان -

لالحتفااالت بشااارع بورقيباة وبالتااالي فاإلضااءة طبيعيااة ( باث مباشاار)الفياديو عباارة عاان تساجيل مباشاارة        

 .وكذلك هو الحال بالنسبة لخلوان

 :التصميم واللمسات اإلبداعية -

° 360عيااة تنقاال لنااا المشااهد بزاويااة تصااوير فيااديو احتفاااالت الثااورة التونسااية مصااور بتقنيااة جدياادة إبدا       

 .فتدمج المشاهد في الحدث المصور فيعايشه بطريقة تفاعلية دون التعر  لبرامج جامدة

 :مدة الفيديو -

ثانية،اظهر لنا جانب من االحتفااالت التاي أقامهاا الشاعب التونساي فاي الاذكرى 48استغرق الفيديو دقيقةو     

 .الخامسة للثورة بشارع بورقيبة

 :تشغيل الفيديو على األجهزة الكمبيوترية واللوحات الذكية -
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المعاااااارو  علااااااى منصااااااة يوتيااااااوب، متاااااااح علااااااى كاااااال األجهاااااازة ° 360هااااااذا الفيااااااديو المصااااااور بتقنيااااااة      

فااألجهزة الذكياة تشاغل الفياديو باالمس وتحرياك ° 360الذكية،باختالف بسيط في طريقة عر  وتشغيل فيديو 

 .أسفل بينما الحاسوب نستخدم الفارة/ أعلى / يسار/ الشاشة يمين

 :الصوت -

ال توجااااد تااااأثيرات صااااوتية مدمجااااة فااااي الفيااااديو فالفيااااديو مصااااور بطريقااااة عاديااااة، حيااااث سااااجلنا ضااااجيج      

 .المحتشدين نشيدا وطني خطاب ألحد المحتشدين

 :زوايا التصوير -

، حيث يعتبر المشاهد عنصرا من المشهد من خالل إطالعه على كل زواياا °360الفيديو مصور بزاوية      

 .المشهد وكأنه جزء من الحدث يعايشه من وراء الشاشة

 :من ناحية المضمون_ ج

سااية حماال الفيااديو قيمااة إخباريااة ماان خااالل النقاال المباشاار ألحااداث واحتفاااالت الااذكرى الخامسااة للثااورة التون_ 

 .°360وبتقنية إبداعية 

التقرير ال يحتوي على التصميم الغرافيكي والصور المتحركاة وكاان عباارة عان تساجيل مباشار ميزتاه التقنياة _ 

 المستخدمة
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 : نتائج الدراسة

يادة فاي االلتحااق باأهم        بعد تحليلنا بشكل عام لموقع الجزيرة نت توصلنا إلى أن هذا الموقع كانت له الرر

التحديثات من خالل تصميمه الجذاب والمبدع  والمنظم ،كما يعتبر نموذجا عربيا رائدا في اساتغالل تطبيقاات 

 , تلف تنورعها بطرق جديدة وذكية الفيديو في نقل القصص الخبرية و حتى المواد اإلعالمية بمخ



 

227 

لشبكة الجزيرة وتطبيقات الفياديو المتاحاة علاى الشابكة لكال مان تطبياق ( شاملة)بعد القيام بدراسة حالة        

الفايسبوك   و youtubeوالفيديوهات المتاحة على اليوتيوب " °360تقنية "،"ريمكس فلسطين"موقع " +AJ"الااااا 

facebook لنتائج التالية، وصلنا إلى ا: 

 :+AJتطبيق _ 1

 :توصلنا إلى+AJ من خالل دراستنا للفيديوهات الخاصة بشبكة الجزيرة والمتاحة على تطبيق   

يعتماد أساساا علاى التصاميم اإلباداعي لترجماة القضاايا الراهناة +AJ طريقاة عار  المحتاوى الاذي تنشاره الاااا_ 

 .إلى فئة مستهدفة بطريقة اقرب وأكثر جذبا

يبتعااد عاان التغطياة النمطيااة لخحااداث باسااتخدام قوالااب جدياادة بايقاااع  +AJالمحتاوى اإلعالمااي الااذي تقدمااه _ 

ساريع تلقااى رواجااا لاادى فئااة واساعة ماان الشااباب وذلااك ماان خااالل نساب المشاااهدة تفاعليااة ماان خااالل التعليقااات 

 .ومشاركة الفيديو

الصاااورة المتحركة،الرسااام البيااااني،التعليق  علاااى تقنياااة فياااديوغرافيك ،حياااث دماااج باااين+AJ اعتمااااد تطبياااق_ 

 .والمؤشرات الصوتية،ليخرج في األخير بعمل ثري في مدة زمنية قصيرة

مسااحة سااخرة وتهكمياة لمعالجاة األحاداث السياساية ،االقتصاادية،االجتماعية وحتاى +AJ يخصاص تطبياق_ 

 .بسيناريو مختصر وشيق" ط اإلخباريالسلي"الفنية محليا وعالميا في برنامج من تقديم كوميدي أردني بعنوان

 .يعتبر مصدرا للمحتوى المرئي القابل لالنتشار والمشاركة عبر وسائل اإلعالم الرقمية +AJتطبيق _ 

يعتمااد علااى الحااوار ال اإلمااالء، تغطيااة ألحااداث مسااتجدة بأساالوب مختلااف حققاات نساابة +AJ مباادأ تطبيااق_ 

ة ماا يقاارب ملياارين ومئتاي وساتة وساتين مشااهدة خاالل المختلفا+AJ مشاهدة ومشاركة عاليتين عبر منصاات

 .مليون مشاركة134العام الماضي،كما تجاوز عدد المشاركات 

 :ريمكس فلسطين_ 2

والمنشورة على صافحة  Remix Palestine بعد قيامنا بالتحليل السينمائي للفيديوهات المتاحة على موقع   

youtubeتوصلنا إلى : 
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عاان منصااة مسااتحدثة ونافااذة تفاعليااة غياار مساابوقة تعاار  تاااريخ فلسااطين بشااكل ريمكااس فلسااطين عبااارة _ 

 .مبتكر

ريمكااس فلسااطين يااتم ماان خاللهااا استكشاااف الماادن والقاارى عباار خاارائط تفاعليااة وصااور جويااة،تحت شااعار _ 

 .اصنع فيلمك عن فلسطين

 .....facebookوyoutubeفيديوهات منصة ريمكس فلسطين متاح أيضا على مواقع التواصل االجتماعي_ 

منصااة ريمكااس فلسااطين هااي السااابقة فااي تحااديثات تقنيااات الفيااديو حيااث أتاحاات للمشاااهد ربااط الفيااديو مااع _ 

فلام  100النص ألول مرة  والبحث داخل األفالم عن أي كلمة تزيد وتصنع فلمك عان فلساطين مان أكثار مان 

 .وثائقي

 .التواصل االجتماعيإمكانية نشر األفالم الوثائقية بطريقة سهلة عبر مواقع _ 

 :°360تقنية _ 3

 :عبر فيديوهات شبكة الجزيرة على منصات التواصل االجتماعي توصلنا إلى° 360بعد دراستنا لتقنية      

في مجال األخبار والقصص اإلنسانية واألفالم الوثائقياة ، ° 360شبكة الجزيرة استخدمت تطبيق التصوير _ 

 .ة متقدمة ونموذج لعالقة جديدة للتعامل مع الجمهور وتقريب زاوية النظرهذه التقنية الجديدة اعتبرت كفرص

 .تجعل المشاهد يعيش واقعا افتراضيا في األماكن الشاحنة كمناطق النزاع والمظاهرات° 360تقنية_ 
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 :خاتمة  

البيئااة اإلعالمياة الرقمياة تعاد أحاد أهام الوجهاات الحديثااة فاي األخيار يمكان القاول أن تطبيقاات الفياديو فاي     

للمؤسساااة اإلعالمياااة التاااي تعمااال فاااي محااايط يتمياااز بالديناميكياااة و التغيااار ، إذ تعتبااار تطبيقاااات الفياااديو عبااار 

ذلك لتصميم و الهواتف و اللوحات و األجهزة الذكية أبرز التقنيات التي تؤثر على العمل اإلعالمي من ناحية ا

حتواهااا اإلعالمااي ومواكبااة العنصاار التقنااي ، و توظااف شاابكة الجزياارة لإلعااالم تطبيقااات الفيااديو فااي لتاادعيم م

عبار مواقاع   Video Liveصاياغة ،إنتااج وعار  مضاامينها اإلخبارياة ، مان خاالل الباث المباشار للفياديو 

الفتراضاي ، إضاافة إلاى توظياف تقنياات الواقاع ا Facebook,Twetter,Instagrameالتواصل االجتمااعي 

التااي تنقاال األخبااار التفاعليااة الرقميااة بزوايااا مختلفااة و التااي تجعاال ماان المشاااهد ° 360ماان خااالل فيااديوهات 

قناة لخحداث الحالية حيث ينتج فيديوهات رقمية  +Ajعنصرا أساسيا في الحدث من جهة أخرى يعتبر تطبيق 

نتجها للمنصات االجتماعياة فايسابوك ، يوتياوب ي'' فالشات ، رسوم متحركة ، فيديوغرافيك '':بتصاميم متميزة 

، و وظفاات شاابكة الجزياارة الواقااع المعاازز ماان خااالل اسااتخدامها للتيلغاارام وبتصااميمها لموقااع يعتباار نافااذة .... 

 .تفاعلية للمستخدمين إلنتاج محتوى فيديو يقدم قصصا خبرية عبر ريمكس فلسطين
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 :قائمة المراجع
 :المراجع بالعربية (1

 الكتب: 

منااااهج البحااااث فااااي العلااااوم النفساااية و التربويااااة ،دار النشاااار للجامعااااات : رجاااااء أباااو عااااالم محمااااود -1

 .2005،مصر،

مدى مساهمة الطلبة الجامعيين في صناعة صحافة الماواطن موقاع اليوتياوب :بوعديلة كريمة وآخرون -2

 . 2015، الجزائر،نموذجا ، مذكرة لنيل شهادة الماستر

مواقع، الفياديو التشااركي ،واقعهاا و مساتقبلها و تأثيرهاا ، ورقاة عمال مقدماة : صالح عبد المجيد مها  -3

للملتقاااى العرباااي األول للصاااحافة االلكترونياااة ،مساااتقبل وساااائل اإلعاااالم فاااي العصااار الرقماااي ، القااااهرة 

،2010. 

االفتراضااي لتنميااة المفاااهيم الجغرافيااة لاادى برنااامج قااائم علااى تقنيااة الواقااع : أبااو المعاااطي محمااد علااي -4

 .485،ص 2014تالميذ الصف األول اإلعدادي،مذكرة ماجستر،كلية التربية،جامعة شمس،

فعاليااة اسااتخدام العااالج بااالتعر  للواقااع االفتراضااي فااي التخفيااف ماان : أشاارف محمااد، عطيااة محمااد -5

 .1027،ص2010مصر، الرهاب االجتماعي لدى عينة من طالب الجامعة ،أداب الزقازيق ،

إلااااى  تقنيااااة الواقااااع المعاااازز وتطبيقاتهااااا فااااي التعلاااايم االلكترونااااي ماااان التقليديااااة: الخليفااااة هنااااد سااااليمان -6

 .2015اإلبداعية،ورقة مقدمة في مؤتمر التعلم االلكتروني الرابع ، الريا  ، 

ة ، بياااروت قناااة الجزيااارة كساار المحرماااات فااي الفضااااء اإلعالمااي العرباااي، دار الطليعاا: الزياادي، مفياااد -7

2003. 

،مكتبااة الملااك فهااد 3الوسااائل التعليميااة ومسااتجدات تكنولوجيااا التعلاايم،ط: جمااال عبااد العزيااز الشاارهان -8

 .85،ص2003الوطنية للنشر والتوزيع ،الريا ،
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،  2.0تكنولجيااااا ويااااب : تربويااااات تكنولوجيااااا القاااارن الحااااادي و العشاااارين: ابااااراهيم عبااااد الوكياااال الفااااار -9

 .327الحاسبات،طانطا،ص ،الدلتا لتكنولوجيا 2ط

الفضاائيات العربياة و دورهاا اإلعالماي، دار أساامه للنشار و التوزيع،عماان ،ط :عطوان فارس -10

1 ،2009. 

لمنااهج للنشار والتوزياع ،  ،واساتخداماته التعليمياة،دارا تكنولوجياا الواقاع االفتراضاي:نوفال خالاد -11

 .60،ص2010عمان ،

، الاادار 1تطااور األداء والوظيفااة، ط...الجديااد اإلعااالم: ، الساااموك صاافد انصاار عبااد الاارزاق -12
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 :الملخص بالعربية 

إن التطور الكبير في التقنيات الحديثة لالتصال جعل كبريات المؤسسات االعالمية تضبط ساعتها        

على آخر ما انتجته التكنولوجيا لخدمة المجال اإلعالمي ، التطوير من صياغة و عر  المضامين 

        لخبرية بنمط االخبارية في البيئة الرقمية و مشاركة المواطن العادي في اخراج و انتاج القصص ا

وأسلوب جديدين ، و تستخدم شبكة الجزيرة عدة تطبيقات للفيديو في عملها االعالمي على البيئة الرقمية 

 :فنذكر على سبيل المثال 

ويعتمد ° 360و تقنية البث المباشر و   Remix Palestineو موقع ريمكيس فلسطين Aj +تطبيق       

Aj+ يك حيث دمج بين الصورة المتحركة و الرسم البياني ، التعليق والمؤشرات على تقنية الفيديو الغراف

الصوتية  ليقدم تغطية مستجدة لخحداث الراهنة بمحتوى رقمي يتيل مشاركة المستخدمين فيحقق أعلى 

درجات التفاعلية بينما يعتمد ريميكس فلسطين على صناعة و إخراج أفالم وثائقية بصيغة وشكل جديدين 

ر أصنع فيلمك أو ريمكسك بنفسك باإلضافة إلى عنصر التفاعلية قامت الجزيرة بآخر التحديثات تحت شعا

على الموقع حيث أضاف خدمة البحث عن النص داخل الفيديو و ربط النص مع الفيديو، أما عن تقنية 

ة في الوطن وظفته شبكة الجزيرة في إنتاج تقارير عن األحداث الراهن° 360التصوير التفاعلي أو فيديو 

 .العربي كالحديث عن الالجئين السوريين 

تواكب الجزيرة آخر التقنيات الحديثة للفيديو في البيئة الرقمية لمعالجة القصص الخبرية فدمجت بين   

صحافة الفيديو بتطبيقاتها المتجددة و بين صحافة المواطن لتحقيق تفاعلية أكبر و ذلك من خالل مشاركة 

 .االعالمي بتصميم جديد االفراد في العمل 
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Summary : 

          The  great  advances  in  modern  communication technologies made a 

major  media  organisations  seize  their  watches on  the latest technology 

produced  to serve the media feild, the development of formulaion and display 

news  content  in the digital   environment , the participation  of  ordinary citizents 

in  taking  out and  produce  stories in a new style. 

     Aljazeera  network  and  several  applications  for  video used in the media 

work on  the digital  environment ,for example : Aj+, the live broadcast , the 360° 

video and Remix Palestine depend  on  the application  of  video graphics 

technique where the integration between the moving image and  the graph , 

comment and audio indicators. 

      To provide coverage of an update to the current events of digital content of 

allowing the users partacipations and fulfill the highest interactive degrees while 

Remix Palestine depends on the realisation  of documentaries in a new format and 

form under the slogan ( Make Your Movie or Remix Yourself ), In addition to the 

interactive element , Aljazeera update on the site where it added service text 

insidea a video , ineractive as photography or video technology 360°, Aljazeera  

network hired it to produce reports on the current in the Arab World like the talk 

about the Syrian Refugees . 

         Aljazeera  Keeps pace on the last  modern technologies for video in the 

digital  environment to address  the narrative stories, It mixed between  its 

applications   and renewable  citizen renewable video  journalism and ineractive 



 

248 

between  citizen journalism to achieve a great ineractive through the participation 

of individuals working in the media with a new design. 
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