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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 فتتاحية العددا

 األس  ذ ا د   ر خ  د  بد حرب  ا ج  ب : بقلم
 جامعة تكريت/ عميد كلية اآلداب 

مجلععة آداب الفراهيععدي وميععرهم مععن البععاحثين  لقععراايسعععدنع ويشععر نع أن أقععدم 
لسعععنة ( الرابععع ) العلمعععع الععععدد الثالعععث معععن هعععذ  المجلعععة والخعععاص ببحعععوث معععتتمر كليتنعععا

2111. 
وهععذ  البحععوث العشععرون تتنععاول اختصاصععات مختلفععة منهععا  ععع العربيععة وآدابهععا 

االجتمعععاع علعععم وتحقيعععق المخطوطعععات ومنهعععا  عععع التعععاريخ الحعععديث وا سعععالمع والقعععديم و 
ذاععة وتلفزيعون وكعذلك  عع  عن الترجمعة  والفلسفة وعلم الجغرا ية وا عالم من صحا ة وا 

 .إلى العربية وبالعكس
 العلمععع مجلتهععا الغععراا الععدور الفاعععل  ععع إرسععاا مععنه  البحععثلقععد كععان لكليتنععا و 
من خالل إرسالها إلى المقومين العلميعين لتكعون أكثعر رصعانة على البحوث التع تنشر 

 .ةالعلمية والمنهجيمن الناحيتين 
نععر   وبععنفس الوقععت العلمععع للبحععوث  أهميععة المععنه نتكععد دائمععًا علععى  إذ إننععا

لعععة الضععععيفة لكعععع يتععععود باحثونعععا علعععى الرصعععانة العلميعععة ر ضعععًا قاطععععًا البحعععوث المهله
الدقيقة ألن هذا الذي نكتبه وننشر  سعيبقى خالعدًا بععدنا وسعيعيب علينعا خلفنعا إن كن عا قعد 

العلمية الكاملعة إن شعاا وعليه نحن نتحرى الدقة . العلمية والمنهجية الجوانب أسأنا إلى
 .العلميةاهلل  ع جمي  البحوث وعلى اختالف اتجاهاتها 

سعععبحانه وتععععالى أن يعيننعععا ويقعععوي معععن عزيمتنعععا العلميعععة  اهلل و عععع الختعععام أسعععأل
خدمة لعراقنا وتراث أمتنا الخالد وأن يكلل جهدنا  ع نشر العلم بين أوساط األكاديميين 

 .بالنجاح على اختالف اختصاصاتهم
وهللاالموفق

خالد عبد حربي . د. أ
 الجنابي

 عميد كلية اآلداب
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اقتحمت ثورة النشر االلكتروني جميع المجاالالت ياي لااللى الياوى مثمماال اقتحمتاو 
مااي ق ااو مط وااب جااوتن رج يتح اان لواااللى النشاار قةاازة نوليااب ىالممااب ا ااتةالد منيااال المجتمااع 

وشاايد الن ااث الثااالني مااي ال ااري الوشااريي ن مااب نوليااب . اإلن ااالني طااواو ال ااروي ال ااال  ب
 .ر مااال تاافثر يااي المفااموي ويااي شااكو طري ااب الكتال اابأخاارع لماات م ااتوع الو اايمب التااي 

وكمااال جوماات الااب الط اللااب النااالس ماادركيي لوااوالى أ وااد مااي قااراىى وماازارليى  يااالي ثااورة 
. وقد شيدت (1)المومومالت ت ني وت ير ث اليب كونيب واحدة مي االث الث اليالت ال غرع
ون اال اتيككيب ال نوات األخيرة ا تكالرات لديدة يي  ناللب االت الو نتيجب طمب ال ا

وديع التكنولوجيال وقد تمثو ياي رب اب الم اتيمكيي ياي الح اوو لمات الموموماالت  شاكو 
وقاد . يوري ودقيان واالت االو ماع أماالكي  ويادة جغرايياالص والح اوو لمات خادمالت  اريوب

تميااااااازت التكنولوجياااااااالت الجديااااااادة  مجمولاااااااب ماااااااي ال ااااااامالت أىمياااااااال  ااااااامب التةاللميااااااااب 
Interactivity ى  الالت ااااالو والمتم ااااي األدوار ويطماااان لماااات ال ااااالمميي إذ يت ااااالدو ال ااااالم

 الالت الو لةظ مشالركيي  دالص مي م الدر  ولكوي ممالر ب االت االو ماع المتم اي ثنالمياب 
 .(2)االتجاله وت الدليب
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وقاااد ظيااار مناااذ لااادة ألاااواى نماااوذج جدياااد ياااي الوماااو ال اااحةي  ي اااتغو كالياااب 
نحااو الجميااور  ومااال ييااى  مميازات وت نيااالت االنترناات يجوااو مااي الخ اار ال احةي موجيااالص 

الجميور وت ةيب أو يمترة األخ الر  إذ يح و ال الرئ لمت ماال ييماو دوي االلتةاالت الات 
ال ااااااااحاليب : االىتمالمااااااااالت التجالريااااااااب واإللكنيااااااااب أطماااااااان لماااااااات ىااااااااذا النمااااااااوذج أ ااااااااى

ووي ااااالص ليااااذا النمااااوذج يااااتى االلتمااااالد لماااات . Journalism  Interactiveالتةاللميااااب
ده  الألخ االر أو ال ا ن ال احةي والاذي ياتى نشاره  واد ت اةيتو م تخدمي موقع مال لتزويا

مااي ق اااو مجمولاااب مركزياااب لتحميمااو  كماااال ت اااوى مجمولاااب أخاارع ماااي م اااتخدمي الموقاااع 
لمتومين لمت األخ الر ممال يمنحيال الموفوليب التي تةت ر إلييال و المو اإللكى الت ميدياب 

ن تحكااايى ماااال ينشااار لمااات وتشااا و ىاااذه المواقاااع ياااي أ ااامو يال منتاااديالت الحاااوار  ماااع ياااالر 
. ويااي المح اامب يااالي التطااور أتااالح لم ااحث وال ااحةييي إمكالنااالت ىالممااب يااي (3)المواقااع

ىيمااب نظااالى تكنولااوجي جديااد  وأ اا ت مةيااوى التغطيااب ال ااحةيب اال ت  ااالميب  ال ااتخداى 
الكوم ياااوتر يشااامو جماااع وتحمياااو ولااارض الماااالدة ال اااحةيب  ال اااتخداى و اااالمو وقوالاااد 

وتحمياااو ال اااجكت االلكترونياااب الوالماااب و ناااالي موموماااالت نموذجياااب  ال يالناااالت االلكترونياااب
 تتميز ال حاليب اإللكترونيب كونيال  حاليب تةاللميب ي إمكالي. ويي لاللمنال اليوى (4)موث ب

 ال االرئ التومياان لمات الخ اار ياور قرايتااو  والتوا او مااع جمياور ال ااراي ومنالقشاب ا راي

األخ ااااالر والم ااااالالت ونشاااارىال  ال اااامو  واأليكااااالر  وكااااذله  إمكالنااااو إر ااااالو مشااااالركالتو مااااي
أو الم توالر أو لي طرين  ندون تنشره ال حث االلكترونيب الور ياب ياتمكي  ال ريت

تحاات كااو وذلااه لااي طرياان وفااع ل ااالرة  .ومشااالركالتو لااي طري ااو مااي إفاااليب تومي التااو
المنشااورة لماات مواقويااال االلكترونيااب يحمااو ل ااالرة )ىااو لااديه  موفااوع مااي موافاايويال

ألي مت ااةت لمموقااع المشااالركب  رأيااو ميمااال كااالي ىااذا  لموفااوع ( ويمكاايتومياان لماات ا
ذلااه لااي طرياان موقااع  ااحيةب الشاارن األو ااط  الاارأي  اام الص أو إيجال ااالص ويمكااي مكحظااب
المواقاع  كماال يمكاي لاي طري او  وبيار ذلاه ماي  و حيةب الور يب نات و احيةب إياكث
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فاايع المطروحااب لماات والموا ذلااه مشااالىدة وقيااالس م ااتوع تةاللااو الجميااور مااع المااواد
ىااذه المياازة وىااذا مااال  الموقااع  وتخمااو ابمااب المواقااع االلكترونيااب لم ااحث الوراقيااب مااي
 رب التو وتوجيالتو. يجوميال  ك تةاللميب و ويدة لي ا ت  الي اراي الجميور وموريب

وي مط ىذا ال حث الفاوي لمات ظاالىرة ممةتاب لمنظار وىاي مووقاالت لادى وجاود 
وراقيااب االلكترونيااب  لماات الااربى مااي ر ااط الوااران  شاا كب تةاللميااب يااي مواقااع ال ااحث ال
وظيااااور ال ااااحث االلكترونيااااب الوراقيااااب ونموىااااال  (5)1998االنترناااات منااااذ أواخاااار لااااالى 

إال إنناال لاى   2003ال يمال  ود التغيير الذي ح و ياي  نياب اإللاكى الوراقاي  واد لاالى 
اللمياب وىاذه شاكمت ظاالىرة ( ا اتخدامالص لمتة2010نجد يي تمه المواقع لغاليب اليوى )اذار 

وياايتي اىتمااالى ال الحااث . يااي ال ااحاليب االلكترونيااب الوراقيااب ين غااي الوقااوث لماات أ اا ال يال
 موفااوع التةاللميااب يااي ال ااحث االلكترونيااب الوراقيااب انطكقااالص مااي قاادرة التةاللميااب لماات 

خكو مال ي دماو الجمياور المتةاللاو  المشالركب  شكو يوالو يي تي يس الوران الجديد مي
المف  اااالت االلكمياااب أو  األحاااداث ماااي وثاااالمن وموموماااالت قاااد ال تح اااو لميياااال ماااع

 ياايال اامطالت المخت ااب   اايولب كمااال انيااال تاادلى م اايرة الودالااب والديم راطيااب والحريااالت 
 كااذله يمكااي الت ااالر التةاللميااب م يال ااالص النتشااالر أيااب و اايمب إلكميااب يمااي خااكو .الاا كد

تشاااااالر ر اااااالمو الو ااااايمب اإللكمياااااب  ااااايي مااااادع ان ردود الجمياااااور ومشاااااالركالتيى يتوفااااات
وتاايتي يااي م دمااب األ اا الب مااي لاادى وجااود تةاللميااب يااي مواقااع  .الجمالىيريااب األو ااالط

ال حث االلكترونيب الوراقيب ىي إ تراتيجيب التوميى يي الوران التي لى تتغيار ماع تغيار 
أىااااى  واقااااع اإللااااكى الوراقااااي وتطااااور ت نيالتااااو  إذ اي لاللمنااااال اليااااوى يماااازى اي يكااااوي مااااي

اىتمالمنال: كيث نومو لمت إنشالي ل و جديد لمواللى الجديد ألنناال ياي وفاع لاى ي ا ن لاو 
يمشااالكو الم اات  و ال ي ااتطيع حميااال أولمااه الااذيي يتم ااكوي  و ميااب . مثيااو يااي تالريخنااال

وأ موب المالفي  الي طرن تةكيرىى ىي نتالج يكر ال يمكنو وال ي تطيع أي يتكمى مع 
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ت تختمااث مشاااالكميال تمالماااالص لااي تماااه التااي تواااودوا لميياااال تحااوالت الم ااات  و وىااي تحاااوال
 .(6)ولاليشوىال ولذله ال يمكي اي يتةيموا ويتوالمموا مع ىذه المتغيرات المت الرلب

 أهمٍح انثحث:
تتمثو األىميب األكالديميب ليذا ال حث يي أناو ي ادى مادخكص جدياداص ياي الدرا االت 

مواقااااع ال ااااحث االلكترونيااااب ال ااااحةيب الور يااااب يااااي موفااااوع مووقااااالت التةاللميااااب يااااي 
الوراقيااب  كاااذله ي اادى ىاااذا ال حاااث تي اايكص نظرياااالص لمةياااوى التةاللميااب التاااي ازداد الحاااديث 
لنيااال  اللت الرىااال أحااد أىااى  اامالت تكنولوجيااال االت ااالو الحديثااب   الإلفاااليب لتط ي ااو لماات 
ليناااب ماااي الشااا الب الجاااالموي الوراقاااي متمثماااب ياااي طم اااب ق اااى اإللاااكى ياااي كمياااب ا داب 

كماال تتمثااو األىمياب المجتمويااب ليااذا ال حاث يااي ت اديو لدرا ااب ظااالىرة . مواب تكرياات جال
يوااالني منيااال الشاا الب الجااالموي وىااي لاادى ا ااتخدامو لكنترناات كشاا كب مومومااالت دوليااب 

 . ميمب يي تطوير مومومالت وميالرات الطاللب الجالموي

 : مشكهح انثحث
مووقاااالت  ي اااوت ىاااذا ال حاااث الااات اإلجال اااب لاااي ت اااالفو رمي اااي وىاااو ماااال ىاااي

التةاللميب يي مواقع ال حث االلكترونياب الوراقياب رباى وجاود مناالخ متاالح لياذه التةاللمياب 
مي خكو ىذه المواقاع  ماع األخاذ ياي االلت االر أنناال  انركز لمات إجاراي ا اتطكع رأي 
لينااب مااي الجميااور الااذي ي ااتخدى االنترناات حااوو المووقااالت التااي تحااوو دوي ا ااتخداى 

نيااالت التةاللميااب المتالحااب ل اار مواقااع ال ااحث االلكترونيااب لماات الجميااور الوراقااي إلمكال
االنترنت رباى ا اتخداميال ماي ق او ابماب مواقاع ال احث االلكترونياب الور ياب واألجن ياب 

 . لمت الش كب الدوليب لممومومالت

 : نىع انثحث ومنهجه
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ينتماي ىاذا ال حاث الاات الدرا االت اال تكشاالييب الو اةيب التااي تيادث الات جمااع 
وال يالناااالت لاااي ظاااالىرة لااادى وجاااود التةاللمياااب ياااي مواقاااع ال اااحث االلكترونياااب  الح اااالمن

ويوتمااد ال حااث . الوراقيااب لماات شاا كب االنترناات والمووقااالت التااي توتاارض طرياان تح ي يااال
لمت منيج الم ت الذي يتى  موج و جمع ال يالناالت لاي المتغيارات كماال توجاد ياي الواقاع 

 . أىداث ال حث وذله مي خكو ا تمالرة ا ت يالي  ممت لتخدى
 : ػٍنح انثحث

تتكاوي ليناب ال حاث ماي ليناب لمدياب ماي طم اب ق اى اإللاكى ياي كميااب ا داب 
اختالرىال ال الحث  طري ب لمديب ط  الص لمال يراه مي  مالت أو  2010 جالموب تكريت لوالى 

ي اد اختاالر ال الحاث ىاذه  .خ المص تتوير يي أيراد تمه الوينب  ماال يخادى أىاداث ال حاث
نياااال تمثاااو المجتماااع الاااذي يواجاااو أياااراده مووقاااالت شاااتت ياااي ا اااتخداى شااا كب الويناااب لكو 

 . االنترنت ومي  ينيال لدى وجود التةاللميب يي ا تخدامو لمواقع ال حث الوراقيب
 : أدواخ حتهٍم انثٍاناخ

يي إطالر منيج الم ت تى اال توالنب  ال اتمالرة ا ات يالي تتفامي المتغيارات التاي 
لاادى تااواير التةاللميااب يااي مواقااع ال ااحث االلكترونيااب يمكااي مااي خكليااال موريااب أ اا الب 

وقااد اشااتممت تمااه اال ااتمالرة لماات لاادد مااي األ ااممب ا ااتيديت ا ااتثالرة األيااراد . الوراقيااب
الم حوثيي  طري ب منيجيب وم ننب لت ديى ح المن واراي موينب يي إطالر ال يالنالت المرت طب 

لاااذاتي لمم حاااوثيي ياااي ىاااذه  موفاااوع ال حاااث وأىداياااو دوي تااادخو ال الحاااث ياااي الت ريااار ا
 .(7)ال يالنالت

 : اإلطار اننظري نهثحث
يوتمد ىاذا ال حاث ياي إطاالره النظاري لمات توفايت المووقاالت التاي تحاوو دوي 

كذله توفايت مةياوى . التةاللميب  اللن  ب لم تخدمي مواقع ال حث االلكترونيب الوراقيب
ةاللميب يي الدرا الت األجن يب مناذ التةاللميب وأ والده المختمةب  ي د  دأ االىتمالى  درا ب الت
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منت ااث الثمالنينااالت مااي ال ااري المالفااي حينمااال أشااالر إلييااال روجاارز  اللت الرىااال أحااد أىااى 
ويشير ىذا المةيوى إلات اي المتم اي يتجاالوز مرحماب .  مالت تكنولوجيال االت الو الحديثب

يياااال قاااراية الااانص أو اال اااتمالع إلااات الر ااااللب االت اااالليب لينت اااو إلااات مرحماااب المشاااالركب ي
 .(8)لت  ت  ذله و يمب االت الو ثنالميب االتجاله

 : اندراساخ انساتقح
لااى يجااد ال الحااث أيااب درا ااب  ااال  ب لااي مووقااالت التةاللميااب يااي مواقااع ال ااحث 

وقد اطمع ال الحث لمت درا الت مجالورة لمموفوع تنالولت التةاللميب . االلكترونيب الوراقيب
 : جد مال ييتييي ال حث االلكترونيب ومي أىى تمه الدرا الت ن

والمو اومب التةاللمياب ياي المواقاع االلكترونياب لم احث  نجاح حسن عبااسدراسة  -1
وىااي ر اااللب مالج ااتير قاادمت إلاات كميااب اإللااكى  درا ااب م ااحيب -الوراقيااب اليوميااب 

تنالولااات التةاللمياااب ياااي المواقاااع اإللكترونياااب و اااحاليب  2009 جالمواااب  غاااداد لاااالى 
المياداني ماي الر االلب لمات موفاوع مادع وقاد ركاز ال الحاث ياي الة او . اإلنترنت

تااواير وا ااتخداى األدوات التةاللميااب المتالحااب لماات اإلنترناات يااي المواقااع اإللكترونيااب 
لم ااحث الوراقيااب اليوميااب طيمااب يتاارة ال حااث ال اللغااب ثكثاايي يومااالص والمح ااورة  اايي 

وقااد انح اارت مشااكمب ال حااث يااي درا ااب وييااى  9/2008/ 30إلاات  1/7/2008
ياااي المواقاااع اإللكترونياااب لم اااحث الوراقياااب اليومياااب كشاااكو ماااي أشاااكالو التةاللمياااب 

ال ااااحاليب اإللكترونيااااب الوراقيااااب لمتواااارث لماااات ىااااذه الخال اااايب الميمااااب  مكحظااااب 
التةاللو  يي الُم ت ِ و والو يمب اإللكمياب تاالرة و ايي الو ايمب اإللكمياب والُم ات ِ و 

 تالرة أخرع.

 ب يااي درا ااتيال )المااواد اإلخ الريااب ياايركاازت ال الحثاا: (9)دراسااة اناااظ  اااظ   ا ااد -0
االنترنت المنشورة يي ال حاليب الوراقيب( لمت مدع التمالد ال حث الوراقيب لمت 
االنترنااات كم ااادر لمموموماااالت ولكشاااث ذلاااه تاااى االلتماااالد لمااات المااانيج الو اااةي 
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لوفاااع ت اااور دقيااان لخ اااالمص الظاااالىرة موفاااوع الدرا اااب  يفاااكص لاااي أ اااموب 
اىتمااالى و ااالمو اإللااكى )ال ااحث(  اللموفااولالت  تحميااو المفااموي لموريااب ماادع

المختمةااب  وأخياراص الم ال مااب لمتوارث لماات الح االمن والتيكااد ماي المومومااالت  اإللكمياب
واتفاات ماي ىااذه الدرا اب اي ال ااحث الوراقياب توتمااد لمات االنترناات  . شاكو دقيان

وتو ااامت ال الحثاااب الااات لااادد ماااي النتاااالمج . كم ااادر لمموموماااالت  ااادرجالت متةالوتاااب
زىال  اي االنترنت يود اك ر م در لممومومالت لو المو اإللكى يفكص لي كونو أ ر 

إحاادع و ااالمو اإللااكى   اا ب مااال لديااو مااي مزايااال و ااالمو اإللااكى مثااو )الكمكااالي  
 والكزمالي  والتةاللميب  والمجالنيب  والر ط الدامى  تنوع التط ي الت  ال يولب(.

درا اااتو )حااادود تط ي اااالت : اختاااالر ال الحاااث ياااي (02)دراساااة جاسااا  بحباااد  اااب   -3
تكنولوجيااال االت ااالو يااي ال ااحاليب الوراقيااب مااع درا ااب ال ااتخداى الو ااالمط المتوااددة 
يي ال حاليب االلكترونيب الوراقيب( ثكثب مواقع الكترونيب تمثاو  احةالص لراقياب ذات 
إ ااادار ياااومي مناااتظى كمجتماااع متاااالح لتمثياااو المجتماااع األ ااامي وىاااي ) الموقاااع 

 الح والموقاااااع االلكتروناااااي ل اااااحيةب الزماااااالي والموقاااااع االلكتروناااااي ل اااااحيةب ال ااااا
االلكترونااي ل ااحيةب االتحااالد( م ااتخدمالص ماانيج الدرا ااالت الم ااحيب  إذ قاادى ال حااث 
و ةالص لتط ي االت تكنولوجياال االت االو والو االمط المتواددة ياي ال احاليب االلكترونياب 

تااالريخي  الوراقيااب وقيااالس م ااتوع اال ااتخداى يييااال  كمااال ا ااتوالي ال الحااث  اااللمنيج ال
( يماااااب لتط ي اااااالت 13كمااااال تاااااى ت اااااميى ا ااااتمالرة التحمياااااو وتحدياااااد يمالتيااااال و واقاااااع )

( يماااااالت ياااااي ا اااااتخداى الو اااااالمط المتواااااددة ياااااي المواقاااااع 9تكنولوجياااااال االت اااااالو و)
االلكترونيب لينب ال حث وتى توريث الةمالت مع اختيالر األدوات التي تمثو اإلجال ب 

ب والم ال مب كايدوات ال اتكمالو موموماالت لي ىذه الةمالت  كمال تى ا تخداى المكحظ
إي المواقااع  ال حااث. وتو ااو ال الحااث يااي درا ااتو إلاات لاادد مااي النتااالمج أ رزىااال 

االلكترونيب ال حةيب الوراقيب اليوميب تفع المحتوع نة و مي األخ الر والتح ي الت 



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 التفاعلية فيمعوقات  
 كترونيةلمواقع الصحف اال
 

 

 عبدالله سعد سلمان د.م. أ. 
 0202 ( حزيران3العدد )

  050 

 

واي المواقاااع االلكترونياااب ال اااحةيب  .والموموماااالت المخ  اااب لم اااحيةب المط ولاااب
تت و إداريال  شكو كالمو مع ال حيةب الورقيب المط ولاب  وتخماو  ب مال زالتالوراقي

مااااي وجااااود  ااااحةييي )محاااارريي( متخ  اااايي  الل ااااحاليب االلكترونيااااب  كمااااال لااااى 
تط ي االت تكنولوجياال االت االو كالياب   ت تخدى المواقع االلكترونيب ال احةيب الوراقياب

 اااالمط المتواااددة ياااي كماااال لاااى ت اااتومو ال اااوت والةياااديو والر اااوى المتحركاااب ياااي الو 
 .لمميال

: اختاالر ال الحاث ياي درا اتو )ال احاليب (00)دراسة  ادق حبه غر   حبه  ااح  -4
درا ب م احيب لم احث االلكترونياب الكردياب( ثاكث  احث  -االلكترونيب الكرديب 

ده نگاااو كاااالي  كورد اااتالي نااات(  كنماااوذج لم اااحاليب   الكترونياااب ىاااي )كنوِرو ناااو
لمت تكنولوجيال االت الو والمومومالت يي كرد اتالي  االلكترونيب الكرديب مع التركيز

الواااران  م اااتخدمال المااانيج الو اااةي  وتو اااو الااات لااادد ماااي النتاااالمج أ رزىاااال: اي 
تكنولوجياال االت ااالو والموموماالت يااي إقماايى كرد اتالي لي اات ياي الم ااتوع المطمااوب 
و حالجااب إلاات دلااى وتطااوير  واي ىناااله ناادرة يااي الكااالدر ال ااحةي المفىااو لمتوالمااو 

ي األبم يااب مااي  قااع  ااحاليب اليااوى وتكنولوجيااال االت ااالومااع وا واإللااكى الجديااد  واأل
شاااوب كرد اااتالي لي ااات لدياااو أدوات وو اااالمو لكاااي يطماااع لمااات المواقاااع وال اااحاليب 
االلكترونيااااب الكرديااااب  ولاااادى ا ااااتخداى االنترناااات كو اااايمب ات ااااالو جمالىيريااااب يااااي 

و اطي الخدماب ماي  كرد تالي أل  الب كثيارة منياال ارتةاالع كمةاب االشاتراه واالت االو 
حيث  رلب التحميو ووجود ل  الت  يال يب واجتمالليب  وقمب لدد المواقاع الكردياب 
الةاللمااب لماات شاا كب االنترناات  يفااكص لااي كااوي ال ااحث االلكترونيااب الكرد ااتالنيب 
مجرد ن خ كر ونيب مي ال حث المط ولب  ولى ت تخدى ال حث االلكترونيب قيد 

ب( التااااي توااااد احااااد أىااااى ممياااازات ال ااااحاليب ال حااااث باااارث الحااااوار الحااااي )الدردشاااا
االلكترونياااااب  كماااااال التمااااادت ال اااااحث االلكترونياااااب الم اااااالر الخطاااااي ياااااي ت اااااديى 
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مومومالتيال إلت ال الرئ  وىي  ذله ال تطرح أمالمو خيالرات مختمةاب يمكاي اي يت وياال 
يااي التوالمااو مااع المااواد المنشااورة  يفااكص لااي لاادى اإليااالدة مااي اإلمكالنااالت المتالحااب 

  اا ب حداثااب تجر ااب ال ااحاليب االلكترونيااب الكرديااب مااي جيااب وفااوث لكنترناات  
كماااال ال ت اااوى ال اااحث االلكترونياااب الكردياااب  .اإلمكالناااالت المالدياااب ماااي جياااب أخااارع

  تحديث موادىال  شكو يومي  و تتيخر يي ذله.
وتوااد الدرا ااب التحميميااب التااي قالماات  يااال الاادكتورة نجااوع ل ااد ال ااكى ييمااي مااي 

يي شاامس  ونااواي )التةاللميااب يااي المواقااع اإلخ الريااب الور يااب لماات كميااب ا داب جالموااب لاا
شاا كب االنترناات( مااي أىااى الدرا ااالت الور يااب التااي تنالولاات موفااوع التةاللميااب إذ اىتماات 
يييااال  م اات التااراث الوممااي الماارت ط  درا ااب المواقااع اإلخ الريااب المتالحااب مااي خااكو شاا كب 

 تةاللميب يييال.االنترنت والمجالالت التي اىتمت يييال  درا ب ال
 :(00)أبا أا  احدراسات األجنب ة في اذا احبجال فنستعرض با  أتي

(  درا ااااب ماااادع تاااايثير التةاللميااااب المتالحااااب لااااي طرياااان 1995) Bromleyاىااااتى  -1
شاا كالت الكوم يااوتر لماات ا ااتخداى و ااالمو االت ااالو الت ميديااب مااي  ااحث وراديااو 

 ياوتر ال تاافثر لماات وتمةزياوي وقااد خم ات الدرا ااب الاات اي ا اتخداى شاا كالت الكوم
 . الوقت الذي ي فيو الةرد  ال تخداى و المو االت الو الت ميديب

( درا اااب حاااوو تةفااايكت ال اااراي لم اااحث االلكترونياااب 1995) Muellerاجااارع  -2
وذلاااه لاااي طريااان درا اااب شااا و تجري ياااب لمااات مجمولاااب ماااي دار اااي اإللاااكى ياااي 

 اللرفاالي لاي تجر اب  المرحمب الجالمويب وأشالرت نتالمج الدرا اب الات تزاياد اإلح االس
 قراية ال حيةب االلكترونيب.

ركزت درا الت أخرع لمت التةاللميب مي زاويب إدراه المتم ي ليال وىو مال أشالر اليو  -3
 Newhagen  حاوو ال رياد االلكتروناي الاذي  1995يي درا تو التي أجراىاال لاالى

األمريكيااااب حيااااث ركااااز لماااات المتغياااارات النة اااايب  NBCير اااامو مشااااالىدو محطااااب 
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ي  اللت الرىال المتحكمب يي إدراكو لمتةاللميب وخمص ماي درا اتو الات اي ال رياد لممتم 
كااالي يت ااى  اللشخ اايب والحميميااب  NBCالمر ااو الاات محطااب التمةزيااوي األمريكيااب 

  مال يوكس إح الس المر و  ومن الوكقب  ينو و يي ال المى  الالت الو.

ال احث    حوو مادع ا اتخداى1998التي أجراىال لالى  Tankardكشةت درا ب  -4
االلكترونيااب األمريكيااب لنمكالنيااالت التااي تتيحيااال االنترناات كو اايمب نشاار جدياادة لااي 

% ماااااي ال اااااحث االلكترونياااااب األمريكياااااب ت اااااوى  تحاااااديث الماااااالدة الخ رياااااب 57اي 
% مي ال  اص الخ رياب التاي تاى تحميمياال ال 94 اللب  واي  24المنشورة  يال كو 

 اللو اااكت ياااي نيالياااب  % منياااال تفااايث قالمماااب5تحتاااوي لمااات و اااكت  وكالنااات 
أماال ييماال يتومان   % ي اط تتايت الو اكت خاكو الانص الخ اري2المالدة الخ ريب و 

% مي ال حث االلكترونيب 77 ال تخداى الو المط المتوددة يتشير الدرا ب الت اي 
% ماي مواقاع ال احث 10محو الدرا ب تتفمي  وراص يوتوبراييب ولكاي اقاو ماي 

ب أو م المع أو مشالىد يمميب أو ر ومالص  يالنيب وييماال االلكترونيب ت دى ر ومالص متحرك
% مااي ال ااحث االلكترونيااب تنشاار 74يتوماان  اللتةاللميااب أشااالرت الدرا ااب الاات اي 
% ماااااي ال اااااحث 49وقاااااد أشاااااالرت   لناااااواي لم رياااااد االلكتروناااااي ألحاااااد محرريياااااال

 .(13)االلكترونيب انيال ترد لمت كو الر المو االلكترونيب التي ت و

إلاات اي النمااوذج الت مياادي لكت ااالو  1998درا ااتو لااالى  يااي Xigen Liأشااالر   -5
الذي يشير الت اي الر اللب تنت و مي م در الت الوديد مي الم ات  ميي تحاوو ماع 
ظيور االنترنت كو يمب ات الو الت نموذج ات االو تنت او خكلاو الر االلب ماي لادة 
م اااتخدميي إلاااات لااادة م ااااتخدميي وىاااو مااااال يوطاااي الجميااااور  ااايطرة اك اااار لماااات 

 . ي الو يمبمفمو 

درا اب ا اتطكليب تحميمياب لمالماب جريادة  1999لاالى   Tanjev Schultzأجارع  -6
الكترونياااب أمريكياااب ل حاااث إمكالنياااالت التةاللمياااب المتالحاااب ماااي خكلياااال وتو اااو الااات 
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مجمولاااب ماااي النتاااالمج تتمثاااو ياااي اي ثماااث ال اااحث االلكترونياااب األمريكياااب التاااي 
% ي اااط ماااي ال اااحث 16واي خفاااوت لمدرا اااب تاااوير ل رامياااال  اااالحالت لممنالقشاااب 

االلكترونيب األمريكيب التي خفوت لمدرا ب اىتمت  تويير تةاللمياب ماع الانص ماي 
 .(14)خكو الو المط المتوددة

 املثحث األول  
 مؼىن انرفاػهٍح يف مىاقغ انصحف االنكرتونٍح

شيد الو ر الحاللي  رلب يالم ب يي  ناللب و المو االت الو وتطويرىال   ايمال 
جيااال اإللااكى والمومومااالت االلكترونيااب  وتج اادت ثااورة االت ااالو ل اار يااي مجااالو تكنولو 

اناااادمالج وتاااازاوج ظااااالىرة تةجاااار المومومااااالت وو ااااالمو االت ااااالو وتواااادد االت ااااالو وتواااادد 
أو  موناات اخااار الماازج  اايي أكثااار مااي تكنولوجيااال ات اااالليب تمتمكيااال أكثاار ماااي . أ اااللي يال

ليب وىااي مااال أطماان لمييااال و اايمب لتح ياان الياادث النيااالمي وىااو تو اايو الر اااللب االت ااال
ويمكي ال وو اي تمه التكنولوجياال . INTERACTIVE TECHالتكنولوجيال التةاللميب 

ت ااااوت الاااات تخماااايص اإللااااكى مااااي التم ااااي ال اااام ي  أي ظيااااور التةاللميااااب  إذ يوطاااات 
المشااالره دوراص ماافثراص يااي لمميااب االت ااالو إذ يت ااالدو الم اات  و دوره مااع المر ااو  طري ااب 

 .(15)ايجال يب
( ىااااي م ااااطمت يشااااير الاااات قيااااالى Interactive) ر  وااااض ال ااااواميس إيوتشااااي

م اااتخدى  إر اااالو  يالناااالت ثاااى ينتظااار ا اااتجال ب ماااي الجياااب التاااي را اااميال ق اااو أي يوا اااو 
  .(16)ميالمو

(  ينيااااااال تونااااااي  االت ااااااالو يااااااي Interactivity) ويواااااارث  وفاااااايى التةاللميااااااب
االتجالىااالت  اايي أي اتجااالىيي  اايي الم اادر والمتم ااي أو   ااةب أو ااع االت ااالو المتواادد 

 .(17)لدد مي الم الدر والمتم يي 
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ويجااد ال الحااث اي مااال ذىااب اليااو ال ااالدن الحمااالمي رماايس تحرياار موقااع ال وا ااب 
الور يب لوموى اإللكى واالت الو يي توريةو لمتةاللمياب ىاو األقارب إلياو  إذ لريياال  ينياال: 

ماال ي ارفه ويشاالىده   اإلمكالنالت المتوايرة لمجميور لمتوا و مع ال حةي ورد الةوو لمت
 .(18)وي موو 

ويرع ياليز ل د اهلل الشيري إي التةاللميب ل ر اإلنترنت توني تمكي ال االرئ ماي 
ا ااتخداى و ااالمط ت اامت لااو  اللتوا ااو مااع ال ااحيةب وكتال يااال لااي طرياان باارث الحااوار 
الةوريب ومنتديالت الن الش وخدمب ال ريد االلكتروني التي تويرىال كاو ال احث كجازي ماي 

والتةاللميب لي ت كمال يوت د ال وض  ينيال اإلمكالنالت  االت الليب لش كب اإلنترنت.الط يوب 
 و توناي الةارص المتالحاب لمةارد لممشاالركب ياي إنتاالج المفاالميي   المتويرة النت الي ال رامج

اإللكميب  إذ ي تومو ال حةيوي المواقع االلكترونيب مجالال لتوزيز الوكقاب ماع ال االرئ 
رج إطاااالر المشاااالىدة واال اااتمالع وال اااراية  كماااال تاااوير اإلنترنااات والمشاااالىد والم اااتمع خاااال

إمكالنيااااب إنشااااالي الماااادونالت لم ااااحةييي حتاااات ينشااااروا أيكااااالراص وموفااااولالت خااااالرج إطااااالر 
 .(19)إنتالجيى الموتالد

ر ااااالليال  كمااااال تتاااايت التةاللميااااب إمكالنيااااب الااااتحكى  اللمومومااااالت والح ااااوو لمييااااال واأل
أفاليتيال ش كب اإلنترنت ياي ىاذا المجاالو وت الدليال ل ر ال ريد اإللكتروني  وأىى خال يب 

ىي لممياب التةفايو الشخ اي لمموموماالت ويتايت ىاذا التمياز إمكالنياب الموقاع اإلخ االري 
اختيااالر الموفااولالت والم اااالالت اإلخ الريااب أو خااادمالت يربااب الم اااتخدى يااي الح اااوو 

  .(20)لمييال  شكو م  ن
مااااي  اااامالت ( أىااااى  اااامب Interactivity) ويوااااد لممااااالي االت ااااالو  التةاللميااااب

االت ااالو ل اار اإلنترناات  وتظياار التةاللميااب أكثاار وفااوحال يااي  اارامج التخالطااب الن ااي 
( وخااااادمالت ال رياااااد اإللكتروناااااي إذ تتااااايت مواقاااااع Chatting) وال اااااور ل ااااار اإلنترنااااات

اإلنترنت لممت ةت إمكالنيب الارد لمات الر االمو الموروفاب ومخالط اب المر او ياي الحاالو 
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نات  مااال ي دماو ماي خاادمالت تةاللمياب  ايي م ااتخدمي وياتى الحكاى لمات نجااالح موقاع اإلنتر 
 .(21)الموقع

وقااااد تمثماااات أىااااى الخ ااااالمص االت ااااالليب لم ااااحاليب اإللكترونيااااب لماااات الشاااا كب 
الدوليب لممومومالت  اللتغطيب ال حةيب التةاللميب التي أتالحت إمكالناالت التةاللاو اإليجاال ي 

و ال ااحةيب  حيااث  اايي ال ااراي وال ااحةييي  وتزيااد مااي مشااالركب ال ااراي يااي أداي األلمااال
أ اا حت ال ااايالدة ياااي ال اااحاليب اإللكترونياااب الحديثاااب لم اااالرئ  الاااذي أ ااا ت  م ااادوره اي 
يكااوي مشااالركالص نشااطالص يااي خماان محتااوع و اايمب االت ااالو التااي يربااب يااي التواارض ليااال  
ولاذا ياالي التةاللمياب الح ي ياب ين غاي ليااال اي تشاجع المتم اي لمات المشاالركب االيجال ياب يااي 

. وقد ظيرت التةاللميب لمت شاكميي يتمثاو األوو ياي االت االو (22) الريبتم ي المالدة اإلخ
التةااااللمي الم الشااار وىاااو الااانمط الاااذي تح ااان يياااو التةاللمياااب  شاااكو م الشااار  وياااتى ل ااار 
مشااالركب ال ااراي يااي باارث الحااوار التااي تنشااميال ال ااحث لت ااالدو الحااوار  اايي المحاارريي 

مط مي التةاللمياب ماي خاكو خدماب وال راي حوو ال فاليال المختمةب  وأيفال يتح ن ىذا الن
المر ااالو التااي ت اايى يااي تح ياان االت ااالو الم الشاار  اايي إدارة ال ااحةيب ومحررييااال  كمااال 
تتيت لممحرريي إمكالنيب االت االو الم الشار  م االدرىى إلجاراي األحالدياث ال احةيب  كماال 
يمكااي لم ااحث اإلليكترونيااب اإليااالدة مااي خدمااب االجتمااالع لماات الشاا كب وذلااه يااي ل ااد 

أمال الانمط الثاالني يياو االت االو التةااللمي بيار . تماللالت اإللكترونيب  يي المحرريياالج
الم الشااااار وتتمثاااااو ياااااي أىاااااى خااااادمالت االت اااااالو بيااااار الم الشااااار التاااااي تنتجاااااو ال اااااحث 
اإللكترونيب يي ال ريد اإللكتروني  والذي ي مت  إر االو ر االمو ال اراي اإللكترونياب والتاي 

أيفاالص ىنااله خدماب ال اوامى ال ريدياب   ورفوي ليالتتفمي تومي التيى إلت ال حث التي يت
والتي توماو لاي طري ياال ال احيةب لمات تزوياد المشاتركيي ييياال ل ار ال رياد اإللكتروناي 
 ونالويي الموفولالت التي تطرحيال وتتم ت منيى  اللطري ب نة ايال مكحظاالتيى حاوو ىاذه 

ياااب لممياااب إي أ. الموفاااولالت مثمماااال تةواااو  اااحيةب نيوياااوره تااااليمز  و اااحيةب الحياااالة
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ات الليب توني )وجود مي ي وى  الالت الو وىو المت و  وقاد يكاوي شخ االص التيالدياالص أو 
الااخ  وىااو الطاارث الااذي ي ااالدر  الالت ااالو إذ ي ااوى  -وزارة  -شااركب  -مف  ااب : مونويااالص 

 .(23) توجيو ر اللب إلت شخص أخر أو أشخالص لديديي(
الذج االت الو المختمةب ل د ظمت التةاللميب لةترة طويمب مةيوى أ ال ي حالولت نم

إفاليتو وتوفيت أ والده  إال أنو لى يتى االتةالن لمت توريث وافت ليذا الم طمت ممال 
أوجد الوديد ماي التوريةاالت المختمةاب لمتةاللمياب وي االص لمجاالالت التخ اص المتنولاب التاي 

وت ر يتواير قييال نوع مي التةاللميب ييو مةيوى متودد األ والد واال تخدامالت  ياللتةاللميب ت
وحينمااال أفااالث ويناار لااالى . مةيومااالص تكالمميااالص تيااتى  ااو الوديااد مااي التخ  ااالت ال حثيااب

رجع ال دع الت نموذج شالنوي وويةر  دأ أوو اىتمالى  درا ب االت الو كومميب  1948
دينالميكيب  يي المر و والم ت  و إللالدة المومومالت لممر او حتات ي اتطيع اي ي ارر ماال 

ييال مااي لدمااو  ومااع ظيااور تكنولوجيااال االت ااالو الحديثااب إذا كالناات الر اااللب ح  اات أىاادا
 .(24)مثو الكوم يوتر والةديوتك ت والمو اليو ازداد االىتمالى  درا ب التةاللميب

لتواارث التةاللميااب  اللت الرىااال ال نااوات التااي  1988ثااى جاااليت درا ااب ريالميااو لااالى 
اماادة حااوو وقااد ركااز ريالميااو يااي درا ااتو الر . يمكنيااال ن ااو رد يوااو الجميااور الاات المر ااو

التةاللميااب يااي و ااالمو االت ااالو الحديثااب لماات مةيااوى اال ااتجال ب حينمااال لاارث التةاللميااب 
 ينيال التو يار الاذي ي دياو م ات  و الر االلب ل اب لممياب ا ات  الو الر االلب ويكاوي مرت طاالص 
 يال وي و الات المر او ل ار نةاس و ايمب االت االو  أو  و االرة أخارع مادع قادرة و ايمب 

جال الت الم ات  و الات المر او وىاو  اذله ا تواد  مةياوى التةاللمياب االت الو لمت ن و ا ات
لي مةيوى رجع ال دع الذي يمكي الو وو اليو ماي خاكو  رياد ال اراي أو ات االالتيى 
التمةونيب وبيرىال مي أ الليب التو ير لي رجع ال دع التي تتى ل ر و المو أخرع بير 

الوممياب : التةاللمياب  إنياال Durlakوقاد لارث . و يمب االت الو ذاتيال التاي تن او الر االلب
التي يتواير يييال التحكى يي و ايمب االت االو لاي طريان قادرة المتم اي لمات إدارة لممياب 

أحد ال نوات التي يمكنيال ن و : التةاللميب  إنيال  Refaeliكمال لرييال . االت الو لي  ود
 .(25)رد يوو الجميور إلت المر و وو ةيال  الال تجال ب



 
 

   

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 التفاعلية فيمعوقات  
 كترونيةلمواقع الصحف اال
 

 

 عبدالله سعد سلمان د.م. أ. 
 0202 ( حزيران3العدد )

  055 

 

الاات اي التةاللميااب تو اار لااي الدرجااب  1988را ااتو لااالى ثااى أشااالر وليااالمز يااي د
التااي ي اايطر يييااال المتم ااي لماات لمميااب االت ااالو ويت ااالدو األدوار مااع المر ااو وىااو مااال 
جوااااو التةاللميااااب تركااااز لماااات قاااادرة المتم ااااي لماااات اال ااااتجال ب لمر اااااللب و اااادأ النظاااار الاااات 

تم اي الر االلب وىاو ماال  التةاللميب  اللت الرىال قدرة الو يمب لمت ن او ا اتجال ب الح اب لوممياب
جوو  الحثي االت الو ير طوي  يي تةاللميب و يمب االت الو والووامو النة يب وال اموكيب 

تشااا يو تةاللمياااب الم اااتخدى  1991وماااي نالحياااب أخااارع حاااالوو لورياااو لاااالى . لاادع المتم اااي
لمكوم يوتر  اللتةاللميب المتالحاب ماي خاكو الم ارح وحاددىال ياي ثاكث  امالت رمي اب ىاي 

يحاادد لاادد الماارات المتااالح يييااال لم ااتخدى الكوم يااوتر التةاللااو موااو ومجااالو التااردد الااذي 
لمات مةياوى  1992ي اد ركاز ياي درا اتو لاالى  Steuerأماال . االختيالر وا تنتالج الداللاب

التةاللميااب  اللت الرىااال ماادع قاادرة المتم ااي لماات توااديو مفااموي وشااكو الر اااللب االت ااالليب 
 تورياااث  1998ي الماااال لاااالى   Ha & Jamesأماااال . ياااي الوقااات الح ي اااي لكت اااالو

التةاللميب  ينيال المادع الاذي يمكاي يياو لممر او والم ات  و أي يت االدال اال اتجال ب لمر االلب 
االت ااالليب التااي ير ااميال كااو مااي المر ااو والم اات  و وىمااال  ااذله يفااوالي يااي االلت ااالر 
ب اخااتكث االحتيالجااالت االت ااالليب لمم اات  و  ييحيالنااالص مااال يكتةااي الم اات  و  تم ااي الر ااالل

مواقع االنترنت المختمةاب وانت االي التوارض لا وض  االت الليب والتمتع  حريب اإل حالر  يي
الر المو دوي بيرىاال وأيفاالص دوي االت االو  م ادر الر االلب وأحيالناالص ماال يرباب الم ات  و 

 .(26)يي ت الدو ر المو مع م در االت الو
ت ااالو وقااد أفاااليت التةاللميااب يااي ال ااحث االلكترونيااب شااككص جديااداص لنظااالى اال

ي وى لمت تحوو المتم ي إلت مر و وىو مال بيرت  و نظى االت الو التاي ظمات  التجااله 
وتايتي التةاللمياب كايىى وأقاوع المكمات المميازة لمنشار الةاوري  . واحد ي ط لمماالت ال انيي

 موب ياي اال اتخداى أكثار ماي كونياال مناتج محادد  وىاي  امب خال اب وىي طري ب أو أ
وقااد تااى توريااث .  ومميااب أكثاار منيااال كمنااتج ات اااللي ويمكااي أي تيخااذ م ااتويالت مختمةااب

مةيااوى التةاللميااب مااي ق ااو ال ااالحثيي لماات انااو أحااد امكالنيااالت ال ااوع الدايوااب نحااو انتشااالر 
 .(27)ا تخداى و المو اإللكى الجديدة

 املثحث انثانً
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 شأج وذطىر انصحف االنكرتونٍح انؼراقٍحن
ولكنياال  2003 ني االيدخمت ال حاليب اإللكترونيب يي الوران لياداص جدياداص  واد 

 ينمااااال   فولييكالنااات م  اااورة لمااات المف  اااالت ياااي ت اااالدو الموموماااالت الخال اااب  اللم ااا
ولواااو ماااي الجااادير  اللمكحظاااب أي . ال اااحاليب اإللكترونياااب مف  اااب مت دماااب ياااي الوااااللى

يممكااوي م وماالت الومااو اإللكمااي يااي  وااالمميي يااي و االمو اإللااكى الوراقيااب الُموظاى ال
لشار  ولمت الربى مي امتكه اإللكى الوراقي ألكثر مي خم اب. ال حاليب اإللكترونيب

مانُيى  3000إلكماي لالماو ياي ن ال اب ال احةييي الواراقييي ثكثاب االث  15000ألث 
يةت ااروي إلاات  اال اي الكثياار ماانيى نيااباإللااكى وال ااحاليب اإللكترو  يوممااوي يااي مجااالو

 .(28)مواليير الدقب والموفوليب والمينيب
وتوتمااد ال ااحث الوراقيااب اإللكترونيااب المتااوايرة لماات اإلنترناات يااي  ثيااال لممااالدة 

وت نياب الن اوص  PDFال حةيب لمت ثكث ت نيالت ىي ت نيب الورض ك ورة وت نياب 
رض وتخازيي الماالدة ال احةيب ولكنياال وىذه الت نياالت تختماث ييماال  ينياال لمات م اتوع لا

تجتماااع ياااي لااادى إمكالنياااب ال حاااث واال اااترجالع ا لاااي لموموماااالت مويناااب ماااي الط واااالت 
و واااض ال اااحث . اليومياااب الجالرياااب أو اليومياااب أو ماااي الط واااالت ال اااال  ب المتاااويرة الياااالص 

نيالص الوراقيب اإللكترونيب ال تتواير  شكو يومي لمت اإلنترنت وال وض ا خر يتيت إلكترو 
 وااض مااال ورد يااي الط وااب اليوميااب الورقيااب  ي ااط قمااب مااي ال ااحث الور يااب اإللكترونيااب 

 . تمتزى  الإل دار اليومي اإللكتروني مي دوي ق ور
ويااايتي تزاياااد انتشاااالر ال اااحث الوراقياااب اإللكترونياااب ياااي وقااات تواجاااو ال اااحاليب 

التوزياااع   ارتةاااالع تكمةاااب إ ااادار ال اااحث  وقماااب لواماااد: المط ولاااب لااادة تحاااديالت منياااال
وتراجااع الاادخو اإللكنااي  ووجااود جيااو قااديى تشاا ع  بليااالت  ااحةيب  ااال  ب  أ اا ت مااي 

 . المحتى والفروري تطويرىال
ويمكنناااال ماااي خاااكو ت اااةت مواقاااع ال اااحث االلكترونياااب الوراقياااب ت  ااايى تماااه 

 : ال حث إلت أر وب أنواع ىي
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ومااال ت دمااو  ن ااخ إلكترونيااب مااي  ااحث مط ولااب ورقيااالص مورويااب  ال ااميال وتالريخيااال  -1
 . مجرد ن خب إلكترونيب ط ن األ و لمال ت دمو ال حيةب الورقيب

 ااحث إلكترونيااب تحمااو ا ااى ال ااحيةب الورقيااب  لكنيااال تختمااث لنيااال يااي محتواىااال  -2
 وخدمالتيال وتوجيالتيال  وتوتمد لمت التحديث الم تمر وا تطكع الرأي والتةاللميب.

 .  حث إلكترونيب ليس ليال أ و ورقي -3

أن الي لراقيب ت دى خدمالتيال ل ر ش كب االنترنت وت وى  تغطيب جميع  مواقع وكالالت -4
األحااداث الواللميااب وتورفاايال يااي الموقااع.. يفااكص لااي خدمااب األخ ااالر والمومومااالت 

 .(29)التي تتوا و  يال مع المتم ي ل ر ال ريد اإللكتروني

ومي المفشرات التي ن تطيع تث يتيال لمت ال حث االلكترونيب الوراقيب التي 
 : مال ييتي 2003مت ال يَّمال  ود لالى ن
إي ال اااحاليب اإللكترونياااب ياااي الوااااللى قاااد  ااا  ت التجر اااب الوراقياااب ياااي ىاااذا المياااداي  -1

 نحاااو ر اااع قاااري ماااي التجاااالرب اإللكترونياااب والشااا كيب  وأ ااا حت تمتماااه درجاااب ماااي 
النفاج والموريااب  مياازات النشار الشاا كي اإللكترونااي مكنتيااال ماي الوجااود يااي شاا كب 

مجرد ظيورىال  أمال  اللن  ب لم حاليب الوراقيب يالألمر مختمث  إذ لى تكي اإلنترنت  
و اللتاااااللي تاااايخرت يااااي المحااااالن  واااااللى  ليااااال تجااااالرب  ااااال  ب يااااي النشاااار اإللكترونااااي 

 اإلنترنت.

انتشااااااالر ا ااااااتخداى اإلنترناااااات قااااااد ياااااارض نة ااااااو لماااااات الومميااااااب ال ااااااحةيب  إذ أي  -2
تميزىال  ال يمَّال التةاللميب الخ المص التي ويرتيال النظى الرقميب أ  حت دالب لمت 
التااي تفاامنت ن و ااالص  لماات باارار تجر ااب  ااحيةب الواشاانطي  و اات االلكترونيااب

ور اااااومالت و اااااوراص ول طاااااالت يياااااديو ومو اااااي ت وو اااااالمو  ااااامويب وتاااااى ت اااااميميال 
. ولماات الااربى مااي توماايى ىااذه التجر ااب يااي (30)ال ااتخداميال يااي أجياازة الكوم يااوتر

اي ال ااحث االلكترونيااب الوراقيااب ال تاازاو   وااض ال ااحث االلكترونيااب الور يااب اال
 .  ويدة لي خال يب التةاللميب

تحمو ال حاليب اإللكترونيب ال مالت الخال ب التي تميزىال مثو: التغطياب ال احةيب  -3
 الةوريب  التغطيب ال حةيب الحياب  التغطياب ال احةيب المتوم اب  التغطياب ال احةيب
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المتوددة الو المط  التغطياب  ال حةيبالرقميب  التغطيب  التةاللميب  التغطيب ال حةيب
 .(31)الكمحدودة الم تمرة  التغطيب ال حةيب ال حةيب

لااى يواااد مةياااوى ال اااحاليب حكاااراص لماات المف  اااالت ال اااحةيب  ااااللمونت الت ميااادي ياااي  -4
ال ااحاليب المط ولااب  لااذله يمكااي النظاار يااي م ااتويالت إيااالدة ال ااحث مااي شاا كب 

رنت كم در لممومومالت  واالنترنت االنت: االنترنت لي طرين م تويالت لدة منيال
كو اايمب ات ااالو  واالنترناات كو اايط تةاااللمي  وكو اايط لمنشاار ال ااحةي  وكو اايط 

 .(32)إلكني
يغمب لمت  نيب المواقع ال حةيب الوراقيب انوداى توظيث الو المط المتواددة  إذ اي  -5

مواقاااع ال ااااحث اإللكترونياااب الوراقيااااب تواااارض  اااوراص  اااامالي دوي تومياااان أو دوي 
ور ييديو  أو إحاللب مواقع أخرع  وا تخداى أنظماب الو االمط المتواددة ياي وجود  

 . ال حاليب يمالر و حالليالص  حةيوي ك الر يي  حث لاللميب وا وب االنتشالر
ال ااحث اإللكترونيااب الوراقيااب ل اار شاا كب اإلنترناات تويااد نشاار مااال ىااو  الوديااد مااي -6

 منشور  ال  الص.
لدى وجود لالمد مالدي : كثيرة أىميال تواجو ال حاليب اإللكترونيب الوراقيب  وو الت -7

مي اإللكنالت أو االشتراكالت أو الت وين مثو الذي تويره ال حاليب الورقيب  وندرة 
لمالماو  اللت نياالت  وجود ال حةي اإللكتروني المدرب والمفىو لمتحرير اإللكتروني واأل
 الرقميااب المتوااددة  كااذله متال وااب ال ااحث اإللكترونيااب الدوليااب وطاارن تحريرىااال وال

 . يتواير ذله إال  إجالدة ال حةي أكثر مي لغب
فوث التشريوالت الخال ب  الل حاليب اإللكترونيب يي الواللى الور اي  يماى نجاد  واد  -8

 نياااب ماااي ال اااوانيي الخال اااب  ياااذا الماااوي الجدياااد ماااي ال اااحاليب الاااذي يواااد  اااوت 
الم ت  و  وىذا يوني أننال متخمةوي لي الركب وال نواكاب األحاداث يفاكص لاي أي 

  يال  ااو نتاايخر داممااالص لااي مكح ااب الحاادث وننتظاار حتاات ت ااع الكالرثااب  ومااي ثااى ن اا
يإننال ننشغو  الألمور بير الجوىريب لي طرين فوث  نيب التشاريوالت لياذا الولياد 

 .(33)الجديد
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وقااد  ااوت الوالياااالت المتحاادة ياااي ال اانوات ال ميماااب المالفاايب إلااات أي تويااد  ماااع 
ي اإللاكى الموجاو ياي أورو اال ياي ماال  واد الحارب الوران والواللى الور ي إنتالج تجر تيال ي

الواللمياااب الثالنياااب  وياااي ح  اااب الحااارب ال اااالردة. وأبرتياااال النجالحاااالت ال اااال  ب ياااي التحااادي 
الث اليي يي الحرب ال الردة  الرتكالب أخطالي وخوض مجالزيالت  ث ب زامدة لاي الحاد. يةاي 

كياب ياي ماال  واد  انب ألمالنيال مال  واد  ا وط النظاالى الناالزي  قالمات  امطب االحاتكو األمري
  كماااال يومااات ياااي أجااازاي النم اااال المحتماااب أمريكياااالصا إلااات إلاااالدة تخطااايط ال اااالحب 1945

اإللكميااب  لماات أمااو تشااكيو الاارأي الوااالى األلمااالني لماات أ ااس جدياادة كميااالص. ويااي واقااع 
األمرا نجت الم فولوي األمريكيوي يي ىذا الم وت إلت حد ك ير  وكالي مي إنجالزاتيى 

ميميال تدريجيالص إلت طواقى محميب  لتتال ع الم يرة فمي م الر وطال ع تي يس  حث وت 
يتةاان مااع الاارفع والمطاللااب األمريكيااب  حتاات مااع ا اات طال يال ألقااكى ومحاارريي مااي   اليااال 
الويااد النااالزي طاللمااال أنااو لااى يكااي مااي ذلااه  ااد  لت  اات ىااذه ال ااحث قالممااب يااي موظميااال 

محالولاب إلاالدة إنتالجياال ياي  اافر حتات الياوى  مشاكمب ق اب نجاالح أمريكياب   ُي ااالر إلات 
ميزومب أخرع وىو مال ط ن يي الوران  فمي حدود مورويب ووافحب مع اختكث يي 

. ويمكنناال إيفاالح أىاى ال احث االلكترونياب الوراقياب التاي (34)الدرجب وتمالثو يي اليادث
 : ت در حالليالص ل ر ش كب االنترنت كمال يي الجدوو ا تي

 (0جدول رق  )
 (35)االح ترون ة احعراق ة على  ب ة االنترنت  وض  أسباظ اح حف

 عنوان احبوقع اإلح تروني رئ س احتحر ر اح ح فة ت

 www. Alitthad . com يريالد رواندزي االتحالد 1

 www.ummaiq.com طالرن جال ر األمب الوراقيب 2

 www.badrtoday.com كريى النوري  در 3

 www.baghdad-news.com لمي خ  اله  غداد 4

http://www.baghdad-news.com/
http://www.baghdad-news.com/
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 www.albayaniq.com يال يي مجيد ال يالي 5

 ال ينب 6
لي ت ال يد 

 جوةر
www.al-bayyna.com 

 www.albayyna-new.com  تالر ج الر ال ينب الجديدة 7

 www. Taakhinews . org  در خالي ال ندي التبخي 8

 www.altadhamun.com  التفالمي 9

 www.aljaredah.com قيس الوزاوي الجريدة 10

 www.alhaiat.com  الحيالة 11

 www.addaawa.com ح ي ال ويد الدلوة 12

 www. daraddstour . com  ال ى الشيخ الد تور 13

 www.alrayy.com  ود المكح الرأي الوالى 14

 www. Azzaman . com  ود ال زاز الزمالي 15

 www.alsharqpaper.net ل دالر وو زيالرة اقيبالشرن الور  16

 www. Alsabaah . com يكح المشوو ال  الح 17

 www. Newsabah . com ا مالليو زاير ال  الح الجديد 18

 www. Tareeqalshaab . com  طرين الشوب 19

http://www.albayaniq.com/
http://www.albayaniq.com/
http://www.al-bayyna.com/
http://www.al-bayyna.com/
http://www.albayyna-new.com/
http://www.albayyna-new.com/
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&page=1
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&page=1
http://www.alhaiat.com/
http://www.alhaiat.com/
http://www.addaawa.com/
http://www.addaawa.com/
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 www.aladalanews.net  الودالب 20

 www. iraqalyoum . net إ راي شالكر الوران اليوى 21

 www. Kululiraq . com لالدو المالنع كو الوران 22

 www. almadapaper . com يخري كريى المدع 23

 www. Al-mashriq . net يفاد بالزي المشرن 24

 www.al-mannarah.com خمث المنشدي المنالرة 25

 www.almowaten.com  كى الحيدري المواطي 26

 www.inciraq.com لفي ال مداوي المفتمر 27

 www.annoor.net ل الى الوالمري النور 28

 

 املثحث انثانث
 ح يف انصحف االنكرتونٍح انؼراقٍحمؼىقاخ انرفاػهٍ

 ؼًـامـاب اجلـثـشـهى ػٍنح من انـٍق ػـطثــتانر
لماات الااربى مااي اإلمكالنااالت التااي تويرىااال شاا كب اإلنترناات يااي موفااوع التةاللميااب 

  والتوا او ياور قرايتاو حيث توير ال حاليب التةاللميب إمكالنيب تومين ال الرئ لمت الخ ر
 إمكالناااو إر اااالو مشاااالركالتو ماااي  ماااع جمياااور ال اااراي ومنالقشاااب ا راي واأليكاااالر  وكاااذله

لااي طرياان لمااو مواارث  األخ ااالر والم ااالالت ونشاارىال  ال اامو ال ااريت أو الم ااتوالر أو
  ولمااات الاااربى ماااي (36)خاااالص  اااو ياااتمكي لاااي طري اااو ماااي إفااااليب تومي التاااو ومشاااالركالتو

لتومااايى المياااالرات ال اااحةيب األ ال ااايب رىاااال الشاا كب اإلمكالنااالت الك يااارة التاااي يمكاااي اي توي
لدار ااي ال ااحاليب مثااو كيةيااب الح ااوو لماات ياايض متاادين مااي األخ ااالر ال ااحةيب مااي 

http://www.aladalanews.net/home/index.php
http://www.aladalanews.net/home/index.php
http://www.al-mannarah.com/index.php
http://www.al-mannarah.com/index.php
http://www.almowaten.com/
http://www.almowaten.com/
http://www.inciraq.com/
http://www.inciraq.com/
http://www.annoor.net/
http://www.annoor.net/
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م الدر متوددة ويي مجالالت متنولب  وكذله الح اوو لمات كاى ك يار ماي الموموماالت 
وال يالناااااالت واألرقاااااالى واإلح اااااالميالت وا اااااتكمالليال ومتال وتياااااال  وا اااااتطكع وجياااااالت نظااااار 

الدرىال ال ااحةيب  واالت ااالو   والااد المومومااالت ومحركااالت ال حااث وأرشاايةالت الوديااد م اا
مااي المنظمااالت والشااركالت وو ااالمو اإللااكى والمكت ااالت  واال ااتةالدة مااي أدواتيااال المتوااددة 
لم يالى  تغطياب  احةيب يورياب و اريوب لثحاداث  ومياالرة إجاراي حاوارات يردياب وجماللياب 

ح ي اااالت  اااحةيب حاااوو أحاااداث وموفاااولالت ياااي مكتو اااب ومرمياااب وم ااامولب  وتنةياااذ ت
اال انناال لاى نكحاظ وجاود لمتةاللمياب ياي مواقااع  .(37)مجاالالت متنولاب وماي أماالكي متواددة
وقااد أجاارع ال الحااث درا ااب ميدانيااب  توزيااع ا ااتمالرة ال ااحث الوراقيااب لماات تمااه الشاا كب  

ت ا ااات يالي لمااات ليناااب ماااي طم اااب ق اااى اإللاااكى ياااي كمياااب ا داب  جالمواااب تكريااات  مغااا
( طاللب وطالل ب لموريب المووقاالت التاي تحاوو دوي ا اتومالو التةاللمياب ياي مواقاع 134)

وقااد اشااتممت الوينااب لماات طم ااب المراحااو األولاات والثالنيااب . ال ااحث االلكترونيااب الوراقيااب
( طاللب وطالل ب 134والثاللثب مي طم ب الدرا ب ال  الحيب يي ق ى اإللكى تكونت مي )

%( ماااي إجمااااللي لااادد أياااراد 80 79 ااا ب مموياااب  مغااات )( ماااي الاااذكور  ن107 واقاااع )
%( 14 20(  ن اا ب ممويااب  مغاات )27الوينااب  أمااال لاادد الطالل ااالت يااي الوينااب ي ااد  ماا  )

 : وقد تو و ال الحث إلت النتالمج ا تيب. مي إجماللي لدد أيراد الوينب
 :نرائج اندراسح املٍدانٍح

ب االنترنت ولدى وجاود أوفحت الدرا ب الميدانيب أي مووقالت التوالمو مع ش ك
التةاللميب يي مواقاع ال احث االلكترونياب الوراقياب ياي رأي طم اب ق اى اإللاكى ياي كمياب 

 : ا داب  جالموب تكريت كالنت كمال ييتي
 :ػائق انهغح األجنثٍح: أوالا 

ت اايي لااي طرياان نتااالمج الدرا ااب الميدانيااب اي أبمااب أيااراد الوينااب ال يوااالنوي مااي 
قااااراية ال ااااحث االلكترونيااااب لكااااونيى ياااادخموي لماااات مواقااااع  لااااالمن المغااااب األجن يااااب يااااي

ال حث  اللمغب الور يب ولكوي ال رامج الم تخدمب يي الكوم يوتر ىي ن خب لر يب مي 
نظاااالى التشاااغيو  إذ أجاااالب أياااراد الويناااب لمااات أ اااممب اال ااات يالي  اللشاااكو الاااذي يوفاااحو 

 : الجدوو ا تي
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 (0جدول رق  )
 احلغة األجنب ة ونسبته  احبئو ة  وض  آراظ أفراد احع نة في عائق

 نسبته  احبئو ة عددا  آراظ أفراد احع نة في عائق احلغة األجنب ة

 % 95 8 12 داممالص 

 %90 20 28 أحيالنالص 

 %15 70 94 ال

 %100 134 المجموع

  :نقص انردرٌة وانرأهٍم نهرؼامم مغ شثكح االنرتند: ثانٍاا 
الل يب الوظمت مي أيراد الوينب يوالنوي أوفحت نتالمج الدرا ب الميدانيب اي الغ

مي ن ص التدريب والتيىيو لمتوالمو مع االنترنت يي قراية ال حث االلكترونيب ولدى 
توالمميى مع موفوع التةاللميب يي مواقع ال حث االلكترونيب الوراقيب وذله لودى 

 : اشتراكيى يي منظومالت خدمب االنترنت وكمال يوفحو الجدوو ا تي
 (3جدول رق  )

 احبئو ة ونسبته  االنترنت بع حلتعابل واحتأا ل احتدر   نقص عائق في احع نة  وض  آراظ أفراد

 نسبته  احبئو ة عددا  واحتأا ل عائق نقص احتدر   في أفراد احع نة آراظ

 %31 87 117 داممالص 

 % 73 3 5 أحيالنالص 

 % 96 8 12 ال

 %100 134 المجموع

 :االقرصادٌح انالزمح ونقص األجهسجػدو ذىافر اإلمكاناخ : ثانثاا 
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أوفاحت نتااالمج الدرا اب الميدانيااب اي الغالل ياب الوظماات ماي أيااراد الويناب يوااالنوي 
ماااي لااادى تاااواير اإلمكالناااالت االقت اااالديب الكزماااب ون اااص األجيااازة ياااي قاااراية ال اااحث 

 : االلكترونيب وكمال يوفحو الجدوو ا تي
 (4جدول رق  )

عد  توافر اإلب انات االقت اد ة احالزبة ونقص   وض  آراظ أفراد احع نة في عائق
 األجهزة ونسبته  احبئو ة

آراظ أفراد احع نة في عائق عد  توافر 
 اإلب ان ات االقت اد ة احالزبة ونقص األجهزة

 نسبته  احبئو ة عددا 

 %28 93 125 داممالص 

 % 48 4 6 أحيالنالص 

 % 24 2 3 ال

 %100 134 المجموع

 :اءذها من جانة انسمالء احملٍطنيغ ػهى قرػدو انرشجٍ: راتؼاا 
أشاالر الم حوثااوي ماي طم ااب ق اى اإللااكى ياي كميااب ا داب  جالمواب تكرياات إلاات 
دوايع لدى قرايتيى لم حث االلكترونيب تيتي مي داياع لادى التشاجيع لمات قرايتياال ماي 

 : جالنب الزمكي المحيطيي  وكمال يوفحو الجدوو ا تي
 (5جدول رق  )

فراد احع نة في عائق عد  احت ج ع على قراظتها بن جان  احزبالظ  وض  آراظ أ
 ونسبته  احبئو ة احبح ط ن

آراظ أفراد احع نة في عائق عد  احت ج ع على 
 قراظتها بن جان  احزبالظ

 نسبته  احبئو ة عددا 

 %79 41 56 داممالص 

 % 57 36 49 أحيالنالص 
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 % 64 21 29 ال

 %100 134 المجموع

 :تأهمٍح قراءج انصحف االنكرتونٍحإقرناع كثري من انسمالء ػدو : خامساا 
أوفت أيراد الوينب اي مي  يي األ  الب التي تجوميى ال ي راوي ال احث لمات 
شاا كب االنترناات ىااي لاادى اقتنااالع كثياار مااي الاازمكي  يىميااب قااراية ال ااحث االلكترونيااب 

 : وكمال يوفحو الجدوو ا تي
 (6جدول رق  )

   اقتناع  ث ر بن احزبالظ بأاب ة نة في عائق عد وض  آراظ أفراد احع
 قراظة اح حف االح ترون ة ونسبته  احبئو ة

آراظ أفراد احع نة في عائق عد  اقتناع  ث ر 
 قراظة اح حف االح ترون ة بن احزبالظ بأاب ة

 نسبته  احبئو ة عددا 

 %55 39 53 داممالص 

 % 84 32 44 أحيالنالص 

 %61 27 37 ال

 %100 134 المجموع

: ػدو وجىد انرفاػهٍح يف انصحف االنكرتونٍح تسثة ضؼف خدمـح سادساا 
 :شثكح االنرتند

أشاالر الم حوثااوي ماي طم ااب ق اى اإللااكى ياي كميااب ا داب  جالمواب تكرياات إلاات 
أ  الب لدى وجود التةاللميب يي مواقع ال حث االلكترونيب الوراقيب تيتي    ب فاوث 

 :وكمال يوفحو الجدوو ا تيوقالت كثيرة  ش كب االنترنت و  وط الش كب يي أ
 (7جدول رق  )

 وض  آراظ أفراد احع نة في عائق أسبا  عد  وجود احتفاعل ة في بواقع اح حف 
 االح ترون ة احعراق ة حضعف خدبة  ب ة االنترنت ونسبته  احبئو ة
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آراظ أفراد احع نة في عائق أسبا  عد  وجود احتفاعل ة في 
 االنترنت  ب ة خدبة حضعف احعراق ة ن ةاالح ترو  بواقع اح حف

 عددا 
نسبته  
 احبئو ة

 %12 76 102 داممالص 

 %88 23 32 أحيالنالص 

 % - - ال

 %100 134 المجموع

: ػــدو وجــىد انرفاػهٍــح يف انصــحف االنكرتونٍــح تســثة ضــ امح ســاتؼاا 
 :ااملؼهىماخ املراحح انرً ذسثة انرشرد وػدو جتدٌده

ق اى اإللااكى ياي كميااب ا داب  جالمواب تكرياات إلاات أشاالر الم حوثااوي ماي طم ااب 
أ اااا الب لاااادى وجااااود التةاللميااااب يااااي مواقااااع ال ااااحث االلكترونيااااب الوراقيااااب تاااايتي   اااا ب 

وكمال يوفاحو الجادوو   فخالمب المومومالت المتالحب التي ت  ب التشتت ولدى تجديدىال
 : ا تي
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 (8جدول رق  )
ل ة في بواقع اح حف االح ترون ة  وض  آراظ أفراد احع نة في عائق عد  وجود احتفاع

 ونسبته  احبئو ة تجد داا وعد  احت تت تسب  احتي احبعلوبات احبتاحة ضخابة بسب  احعراق ة
آراظ أفراد احع نة في عائق عد  وجود احتفاعل ة 
 بسب  ضخابة احبعلوبات احبتاحة وعد  تجد داا

 عددا 
نسبته  
 احبئو ة

 % 25 49 66 داممالص 

 % 35 31 42 أحيالنالص 

 % 40 19 26 ال

 %100 134 المجموع

املؼهىماخ  ػدو وجىد انرفاػهٍح يف انصحف االنكرتونٍح تسثة نقص :ثامناا 
 :املرىافرج ػرب انشثكح

أشاالر الم حوثااوي ماي طم ااب ق اى اإللااكى ياي كميااب ا داب  جالمواب تكرياات إلاات 
تايتي   ا ب ن اص  أ  الب لدى وجود التةاللميب يي مواقاع ال احث االلكترونياب الوراقياب

 : المومومالت المتوايرة ل ر الش كب  وكمال يوفحو الجدوو ا تي
 (9جدول رق  )

 وض  آراظ أفراد احع نة في عائق عد  وجود احتفاعل ة في بواقع اح حف االح ترون ة 
 احعراق ة تأتي بسب  نقص احبعلوبات احبتوافرة عبر اح ب ة ونسبته  احبئو ة

ئق عد  وجود احتفاعل ة آراظ أفراد احع نة في عا
 بسب  نقص احبعلوبات احبتوافرة عبر اح ب ة

 عددا 
نسبته  
 احبئو ة

 % 98 2 4 داممالص 

 % 97 5 8 أحيالنالص 

 % 05 91 122 ال

 %100 134 المجموع
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 :خامتح وذىصٍاخ
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لوو مي الفروري يي ختالى ىذا ال حث اي نفكد لمت تو و الدرا ب الميدانيب 
اللميب يي مواقع ال حث االلكترونيب الوراقيب تواود  اللمرت اب األولات إلت اي مووقالت التة

ن ص التدريب والتيىيو لمتوالمو مع ش كب االنترنات ياي قاراية ال احث االلكترونياب الت 
الغالل يااااب كااااذله يااااالي . مااااي إجماااااللي لاااادد أيااااراد الوينااااب %31 87  ن اااا ب ممويااااب  مغاااات

مكالناالت االقت االديب الكزماب ون اص الوظمت مي أيراد الوينب يواالنوي ماي لادى تاواير اإل
ماي إجمااللي لادد  %28 93 ن ا ب مموياب  مغات األجيزة يي قراية ال حث االلكترونيب

أشاااالر الم حوثاااوي ماااي طم اااب ق اااى اإللاااكى ياااي كمياااب ا داب  جالمواااب وقاااد . أياااراد الويناااب
تكريت إلت دوايع لدى قرايتيى لم حث االلكترونيب تيتي مي دوايع لدى التشاجيع لمات 

 . %79 41ايتيال مي جالنب الزمكي المحيطيي  ن  بقر 
وقاااااد جاااااالي ماااااي  ااااايي المووقاااااالت  وااااادى وجاااااود التةاللمياااااب ياااااي مواقاااااع ال اااااحث 
 االلكترونيااب الوراقيااب لاادى إقتنااالع كثياار مااي الاازمكي  يىميااب قااراية ال ااحث االلكترونيااب

  ينمال أجالب الم حوثوي لي  فاو اخر. % مي إجماللي لدد أيراد الوينب55 39 ن  ب 
لاادى وجااود التةاللميااب يااي مواقااع ال ااحث االلكترونيااب الوراقيااب لفااوث خدمااب  تمثااو يااي

ومنيى مي لمو لادى . % مي إجماللي الوينب12 76 ن  ب ممويب  مغت  ش كب االنترنت
وجود التةاللميب يي تمه المواقع    ب فخالمب المومومالت المتالحب ولادى تجديادىال التاي 

 . مي اجماللي الوينب % 25 49 ن  ب ممويب  مغت ت  ب التشتت 
يرع ال الحث اي تذليو ال وو الت والمووقالت التي توترض وجاود التةاللمياب ياي 
مواقع ال حث االلكترونيب الوراقيب فرورة مي فرورات تطوير تماه ال احث ال ايمال 
  وانيال تومو يي  يمب جديدة ومفطر ب ومتغيرة  ويي ظو م ات  و بيار وافات الموااللى

حث االلكترونياب الوراقياب تةت اد لمكثيار ماي المزاياال التاي تت اث  ياال يك تزاو مواقاع ال ا
 ال حيةب االلكترونيب ومي أىميال ا تخداى الت نيالت التةاللميب يي تمه المواقع.
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ونظاااارا ألىميااااب الون اااار ال شااااري يااااي تر اااايخ مةيااااوى التةاللميااااب  شااااكو خااااالص 
ي اب ل ار يفاالي ومةيوى ال حاليب االلكترونيب  شاكو لاالى وت اديى  احث الكترونياب منال

 االنترنت المةتوح يمي الميى تيىيو الكوادر ال شريب لي طرين:
  دلااى أق ااالى اإللااكى يااي الجالموااالت الوراقيااب  تمويااو  نااالي مخت اارات لنلااكى الرقمااي

 لتويير  رامج تدريس مخ  ب لم حث االلكترونيب.
 يى نحاو ت ديى منت درا يب يي الداخو والخالرج لممتميزيي مي طكب اإللاكى وتاوجيي

 درا الت ال حاليب االلكترونيب وتط ي الت االنترنت يي مجالو اإللكى.
  التوااالوي مااع مف  ااالت التاادريب المختمةااب والجالموااالت لتاادريب ال ااحةييي لماات رأس

الوماااو ياااي حم اااالت درا ااايب وورش لماااو حاااوو مختماااث ال فااااليال المرت طاااب  و اااالمو 
 اإللكى الجديدة.

ال ااااحث االلكترونيااااب الوراقيااااب كااااذله يو ااااي ال الحااااث ال ااااالمميي لماااات مواقااااع 
يفااكص    الالىتمااالى   فاايب توظيااث الت نيااب وت ااالرليال لتح ياان التةاللميااب يااي تمااه المواقااع

لي االىتمالى  اللمحتوع )المحتوع ىو الممه(  حيث أي ال حث لمت االنترنت تتناليس 
بارايات بيار محادودة  وال  يي  يمب حرة وثريب يجد موياال المت اةت نة او ياي خياالرات واأل

الي لم ااحث التااي ال تواكااب ىااذه الن مااب  محتااوع يتمتااع  اااللومن والم ااداقيب وال اادرة مكاا
 لمت جذب المت ةت لموودة لزيالرة الموقع مرة أخرع.
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 :ومصادر انثحث هىامش
                                                      

ط اللاب دار الويالي لادنيال ال  اإل كندريب  ثورة النشر االلكتروني: أحمد يفو ش موو (1)
 . 9ص   2004  والنشر

  ال االىرة  االت الو ونظريالتو الموال ارة: د. ح ي لمالد مكالوي وليمت ح يي ال يد (2)
 . 107 - 106ص  1998  الدار الم ريب الم نالنيب

رحماااب   ال اااالىرة   اإللاااكى االلكتروناااي  ااايي التةاللمياااب والرقمياااب: د. ح ااانيي شاااةين (3)
 . 86 - 85ص   2007   رس لمط اللب والنشر

تكنولوجيال االت الو اإللكمي التةاللمي ياي ل ار الةفاالي : د. أ مال ح يي حاليظ (4)
  2005  الاادار الور ياااب لمنشاار والتوزياااع  ال اااالىرة  االلكترونااي الموموماااالتي الرقمااي

 . 21ص

حاللب أيغالن اتالي : انوكالس حاللب االحتكو لمت حريب اإللكى: ل د الوىالب  درخالي (5)
ي كتالب اإللكى الور ي يي ل ر الموموماالت  أ او ظ اي  حث منشور ي  والوران

 . 493ص   2006  مركز اإلمالرات لمدرا الت وال حوث اإل تراتيجيب  )اإلمالرات(
الييماب الم اريب   ال االىرة  . وماال لميياال. الوولماب ماللياال: د. محمد ل د ال الدر حاالتى (6)

 . 653ص   2005  الوالمب لمكتالب
  م اادر  اااال ن  حااث الومماااي يااي الدرا ااالت اإللكمياابال : د. محمااد ل ااد الحميااد (7)

 . 353ص 

  لاااللى الكتااب  ال ااالىرة  نظرياالت اإللااكى واتجالىااالت التايثير: د. محماد ل ااد الحميااد (8)
 . 209ص   1997

ىنالي كالظى كال د: المواد اإلخ الريب يي  االنترنت المنشورة يي ال احاليب الوراقياب   (9)
 . 2005لت كميب اإللكى  جالموب  غداد لالى ر اللب مالج تير)بير منشورة( قدمت إ

 ااااااااااااااااا
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حاادود تط ي ااالت تكنولوجيااال االت ااالو يااي ال ااحاليب الوراقيااب : جال ااى محمااد شاا يب (10)
مع درا ب ال تخداى الو االمط المتواددة ياي ال احاليب االلكترونياب الوراقياب  ر االلب 

 .2008مالج تير )بير منشورة( قدمت إلت كميب اإللكى  جالموب  غداد لالى  
درا اب م احيب  - الدن حمو بريب حمو  اللت: ال حاليب االلكترونياب الكردياب  (11)

ر ااااللب مالج اااتير)بير منشاااورة( قااادمت إلااات كمياااب   لم اااحث االلكترونياااب الكردياااب
 . 2008اإللكى  جالموب  غداد لالى 

التةاللمياب ياي المواقاع اإلخ الرياب الور ياب لمات شا كب : د. نجوع ل د ال كى ييمي (12)
 حاااث منشاااور ياااي المجماااب الم اااريب ل حاااوث الااارأي    اااب تحميميااابدرا -االنترنااات 

 . 228-223ص 2001المجمد الثالني الودد الرا ع أكتو ر/دي م ر الوالى

 . 227 - 225ص  م در  ال ن: د. نجوع ل د ال كى ييمي (13)

 . 228 - 227ص   الم در نة و (14)
ى الحال اااا الت ثااااورة تكنولوجيااااب يااااي نظاااا -اإللااااكى التةاااااللمي : د. ح اااانيي شااااةين (15)

 . 20ص  2008 دار يكر ويي لمط اللب والنشر والتوزيع ال الىرة والمومومالت
قااااالموس دار الومااااى التكنولااااوجي لمموموماااااالت واالت ااااالالت:   يااااروت  دار الوماااااى  (16)

 . 152  ص2006لممكييي  

التةاللميب يي اإلذالب  أشاكالليال وو االمميال  تاونس  : خاللد زلموى وال ويد  و مويزة (17)
 حوث ودرا الت إذاليب ت در لي إتحاالد إذالاالت الادوو الور ياب   م امب   م مب

 .28  ص2007(  61)
ال ااالدن الحمااالمي  اإلذالااب يااي ل اار الشاا كالت  نمااالذج جدياادة  متااواير لماات:  (18)

www.radiotunisienne.tn    15/8/2009 
 . م در  ال ن: ال الدن الحمالمي (19)

http://www.al-jazirah.com/
http://www.al-jazirah.com/
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ال اااحاليب اإللكترونيااااب ياااي الااااوطي الور اااي  لمااااالي  دار : ل اااد األميااار الةي ااااو (20)
 .117  ص 2006الشرون  

ح ااني محمااد ن اار: اإلنترناات واإللااكى  ال ااحاليب اإللكترونيااب  م اادر  ااال ن   (21)
 . 54ص

دار الةجاار   ال ااالىرة  و ااالمو االت ااالو نشاايتيال وتطورىااال: د. محمااد منياار حجااالب (22)
 . 134 - 133ص   2008  لمنشر والتوزيع

االت الو واإللكى يي المجتموالت الموال رة  لماالي : د.  اللت خميو أ و أ  ع (23)
 . 12  ص 1995:   دار أراى لمدرا الت والنشر والتوزيع

 . 51ص   م در  ال ن: د. ح ي لمالد مكالوي وليمت ح يي ال يد (24)
درا ااااب تحميميااااب  -ا ااااتخداى التدري ااااييي لننترناااات :  اااايد بناااادور ومحمااااد جااااكو (25)

  مط وااب جالموااب ال ااالىرة  ال ااالىرة  لكتجالىااالت الحديثااب يااي المكت ااالت والمومومااالت
 . 147ص   1999

 . 237 - 235ص  م در  ال ن: د. نجوع ل د ال كى ييمي (26)

  ترجمااااب د.  اااامير ا ااااراىيى شااااو الي  التكنولوجيااااال الرقميااااب: نيكااااوالس نيجرو وناااات (27)
 . 29ص   1998  والنشرمركز االىراى لمترجمب   ال الىرة

 حاث منشاور   الواقع والطماوح -ال حاليب االلكترونيب يي الوران : احمد المفمي (28)
 : لمت االنترنت لمت الموقع االتي

http://www.iraqcenter.net/vb/41020.html 

االلتااااازاى والتجاااااالوز ياااااي  -ال اااااحاليب اإللكترونياااااب الور ياااااب : خاللاااااد محماااااد باااااالزي (29)
روحب دكتوراه قدمت الت الجالموب االمريكيب يي  يروت لاالى أط  الخطالب والطرح

نشااار ممخ ااايال وأىاااى نتالمجياااال  لمااات موقاااع  اااحيةب اياااكث االلكترونياااب  2009
 . 24/12/2009 تالريخ 
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م اات  و ال ااحاليب المط ولااب يااي فااوي تكنولوجيااال االت ااالو  : د.  ااميمالي  اااللت (30)
  13ث وااللااكى  الواادد )جالموااب ال ااالىرة  كميااب االلااكى  المجمااب الم ااريب لم حااو 

 . 83(  ص2001أيموو 

  2000  الور اي لمنشار والتوزياع  ال االىرة  ال احاليب واالنترنات: د. ال يد  خيات (31)
 . 29 -27ص 

 . 30ص   الم در نة و (32)

 حااث منشااور يااي مجمااب   لوامااو إنجااالح شاا كب إنترناات لر يااب: د. لمااي االل ااى (33)
  1997  كااز درا ااالت الوحاادة الور ياابمر    يااروت  222الم اات  و الور ااي الواادد 

 . 92ص 
يرن اااايس  ااااتونر  ااااوند رز: الحاااارب ال ااااالردة الث الييااااب  ترجمااااب طمواااات الشاااااليب   (34)

 . 60 - 23ص   2002ال الىرة  
التةاللمياب يااي المواقاع االلكترونياب لم ااحث الوراقياب اليوميااب : نجاالح ح اي ل ااالس (35)

مت الااات كمياااب االلاااكى ر ااااللب مالج اااتير )بيااار منشاااورة( قاااد   درا اااب م اااحيب  -
 .  165 - 164ص   2009 جالموب  غداد لالى 

  الكوياات  ال ااحاليب االلكترونيااب -االنترناات واإللااكى : د. ح ااني محمااد ن اار (36)
 . 60 - 55ص   2003مكت ب الةكح  

مدخو الت االت الو  -تكنولوجيال و المو االت الو الجمالىيري : د. مجد اليالشمي (37)
 - 118ص   2004  دار ا اااااالمب لمنشاااار والتوزياااااع  لمااااالي  وت نيالتااااو الحديثاااااب

124 . 


