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اللھم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا، وال بالیأس إذا 

فشلنا 

وذكرنا دائما أن الفشل ھو التجربة التي تسبق النجاح 

اللھم إذا أعطیتنا نجاحا، فال تأخذ تواضعنا 

. وإذا أعطیتنا تواضعا، فال تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

یا رب إذا أسأنا للناس فامنحنا شجاعة االعتذار 

وإذا أساء الناس إلینا فامنحنا شجاعة العفو 

آمین یا رب العالمین



:أما بعد. .أجمعینآلھ وصحبھ هللا وعلىعبد 
فجازوه من اصطنع إلیكم معروفا : " هللا علیھ وسلمىقال رسول هللا صل

حتى تعلموا أنكم قد شكرتم، فإن لھ،عجزتم عن مجازاتھ فادعوا فإن
.رواه الطبراني ."الشاكر یحب الشاكرین

أن أتقدم بالشكر الجزیل والعرفان الجمیل ال یسعني في ھذا المقام إال
مة، على توجیھاتھ الدقیقة وإرشاداتھ القیّ "فضیل دلیو"لألستاذ الفاضل 

.ھ المداومة في خدمة البحث العلميوأتمنى ل
بقسنطینة اإلعالم واالتصال قسم ھ بالشكر الجزیل إلى أسرة كما أتوجّ 

، حسین خریفاألساتذة وادریس بولكعیباتخاصة األستاذ الكریم 
.بوزانةواألستاذ ماشطية، األستاذطاھر جغیم، صالح بنوار

دعمھم وتعاونھمالمدونین الجزائریین على أشكر كثیرا وال یفوتني أن
ّ بالذكر  "ھالل طرابلسي"و"إیمان بخوش"وأخص

م لي ید المساعدة إلتمام ھذا إلى كل من قدّ خالصأتوجھ بشكري الو
.بعیدالعمل المتواضع من قریب أو من 



فهرس المحتويات

فهرس المحتويات
الصفحةالموضوع

ب–أ ..................................................................................مقدمة
:تحديد موضوع الدراسة: الفصل األول

04....................................................................إشكالیة الدراسة1.1

05....................................................................فرضیات الدراسة2.1

05.............................................................أسباب اختیار الموضوع3.1

06....................................................................أهداف الموضوع4.1

06.....................................................................أهمیة الموضوع5.1

06................................................................تحدید مفاهیم الدراسة6.1

11....................................................................الدراسات السابقة 7.1

26..............................................................اإلطار النظري للدراسة8.1
:التدوين االلكتروني: الفصل الثاني

41...............................................الماهیة والتقنیة: المدونات االلكترونیة1.2

41.......................................................االلكترونیةتعریف المدونات 1.1.2

44...................................................المصطلحات المتعلقة بالمدونات2.1.2
45.................................ترونیةوالمنتدیات والمواقع االلكالفرق بین المدونات 3.1.2
45...............................................................خصائص المدونات4.1.2
47....................................................................أنواع المدونات5.1.2
دارتها6.1.2 ٕ 52..............................................هیكلة المدونات وطرق بنائها وا

57.....................................................محركات البحث عن المدونات7.1.2
59...............................................دوافع، استخدامات وأخالقیات التدوین2.2
59..........................................................االلكترونيدوافع التدوین 1.2.2

63...................................................:تدوین االلكترونياستخدامات ال2.2.2

75..........................................األخالقیة للتدوین االلكترونياإلشكالیات3.2.2
76.....................................لمحة عامة عن التدوین االلكتروني في العالم3.2
76...................................................نشأة وتطور التدوین االلكتروني1.3.2

82...................................:نماذج عن التدوین االلكتروني في العالم الغربي2.3.2



فهرس المحتويات
87........................................................العربيالتدوین االلكتروني 3.3.2
95....................................................التدوین االلكتروني في الجزائر4.3.2

الدراسة الميدانيةنتائج  اإلجراءات المنهجية و : الفصل الثالث  
102......................................................المنهجیة للدراسةءاتاإلجرا1.3

102...............................................................مجاالت الدراسة1.1.3

102.................................................ختارةمجتمع الدراسة والعینة الم2.1.3

104.................................................................سةمنهج الدرا3.1.3

104...........................................................مع البیاناتأدوات ج4.1.3

107...........................................نیة الدراسة المیدانتائج عرض وتحلیل 2.3

107.......................................................ابیانات و تفسیرهتحلیل ال1.2.3

167..........................................................المیدانیةلدراسةاتائج ن2.2.3
182...............................................................................................................................خاتمة

185...........................................................................قـائمة المراجع
المالحق

ملخص باللغة العربيةال
ملخص باللغة الفرنسيةال
ملخص باللغة االنجليزيةال



فهرس األشكال والجداول  

داولـالجاألشكال و رس  ـفه
الصفحةشكل عنوان الالرقم
53لتدوینةنموذج یوضح مكونات ا1

200781إلى مارس 2003تزاید عدد المدونات من مارس 2

الصفحةعنوان الجدولالرقم
55بین أهم منصات التدوین العربیة واألجنبیةمقارنة1

83أهم البرامج ومواقع استضافة المدونات في الوالیات المتحدة األمریكیة2

107الجنس3
109السن4
110لمستوى التعلیميا5
111المھنة6
112مكان اإلقامة7
113مكان االتصال باالنترنت8
115باالنترنتمدى سرعة االتصال 9
116تقییم مھارات استخدام االنترنت10
116المدونین الجزائریین حول التدوین االلكترونيتصورات11
118دوافع التدوین لدى المدونین الجزائریین12
122مدى تحقیق الھدف من التدوین االلكتروني13
123تأثیرات التدوین االلكتروني14
126التدوینبدایة ممارسة 15
127طریقة التعرف على المدونات16
129االنتظام في التدوین لدى المدونین الجزائریین17
131معدل االنتظام في التدوین18
132أسباب عدم االنتظام في التدوین19
133الوقت المستغرق في كتابة تدوینة20
134نیة التدوین مستقبال21
135التي یمتلكھا المدونون الجزائریونعدد المدونات 22
136المواضیع التي یتناولھا المدونون الجزائریون23
137خدمة االستضافة المعتمدة24
139تقییم خدمة االستضافة المستعملة25
140المشاركة في مدونة جماعیة26



فهرس األشكال والجداول  

141المدون لنفسھ على مدونتھتقدیم27

142لنفسھ باسمھ الكاملأسباب  تقدیم المدون 28
143أسباب تقدیم المدون لنفسھ باسمھ الشخصي29
144أسباب تقدیم المدون لنفسھ باسم مستعار30
144الصورة التعریفیة على المدونة31
145نشر الخصوصیات على المدونة32
146اللغات المستخدمة في التدوین33
147الجزائریینمصادر التدوین لدى المدونین 34
149التدرب على التدوین35
150نوع التدریب المعتمد36
150الجمھور المستھدف من التدوین37
152متابعة إحصائیات المرور على المدونة من طرف الزوار38
153السماح بالتعلیقات على المدونة39
153توظیف بعض األدوات على المدونة40
155مع زوار المدونةكیفیة التواصل41
156الطرق المستعملة لزیادة تعرض الزوار للمدونة42
157االعتماد على المدونة كمصدر للمعلومات43
158االطالع على مدونات اآلخرین44
159التعلیق على مدونات اآلخرین45
160أساس اختیار المدونات المتصفحة46
160التدوینوجود صعوبات في ممارسة 47
161نوع الصعوبات التي یواجھھا المدونون الجزائریون48
162تحدیات التدوین االلكتروني في الجزائر من وجھة نظر المدونین الجزائریین49
165آفاق التدوین في الجزائر من وجھة نظر المدونین الجزائریین50
166المدونین الجزائریین لتطویر التدوین االلكتروني في الجزائرمقترحات51



مـــــقــــدمـــة

أ

:مـقـــــدمــــــة
ر، الجمھور من بین أكثر المفاھیم الخاصة بالعملیة االتصالیة عرضة للتغییر والتطوّ مفھوم یعدّ 

أم أن مسارویطرح السؤال نفسھ عما إذا كانت البحوث العلمیة ھي التي تساھم في تطور ھذا المفھوم

واالتصال اإلعالمفالنظریات األولى المھتمة بمجال .ر نتیجة تغیر مفھوم الجمھوریتغیّ يھو الذالبحوث

المؤسسات أنوعلى انفراد اإلعالمیةكانت ترى أن الجمھور سلبي وغیر فاعل ویتأثر بالرسائل 

.اإلعالميھ بكل سھولة ألن سلوك الجمھور ما ھو إال منعكس شرطي للمنبّ أھدافھاتصل إلى اإلعالمیة

لكن سرعان ما اضطرت ھذه النظریات، كنظریة الطلقة السحریة، إلى التخلي عن أفكارھا تجاه الجمھور 

افتراضات أخرى تعتقد أنّ رت قابل ظھوبالمھافشل افتراضاتأثبتتبعد سلسلة األبحاث العلمیة التي 

.ا ومؤثرا على سلوك الجمھور االتصاليالخصائص الشخصیة والعوامل االجتماعیة تلعب دورا مھمّ 

ل للتنبیھات إلى صاحب أجندة من مستقبِ في الدراسات العلمیة النظرة للجمھور ، إذن،رتتغیّ 

اتشباعإالتي تناسب احتیاجاتھ وتلبي رغباتھ وتحقق لھ اإلعالمیةالمضامین أساسھاخاصة یختار على 

إلى یومنا ھذا فأصبح االعتقاد اإلعالمیةعلى البحوث امسیطروظل ھذا النوع من الدراسات . معینة

ال من خالل إیجابي وفعّ اإلعالمیةبسلبیة المتلقي شیئا من الماضي وبات من المؤكد أن جمھور الوسائل 

.بھقدرتھ على االختیار بین ما تعرضھ ھذه الوسائل ورفض أو قبول ما یناس

واالتصال الحدیثة اإلعالمومع حدوث الثورة الخامسة من ثورات االتصال وظھور تكنولوجیات 

صار مفھوم ،واإلعالمیةالتي منحت الجمھور مزیدا من الفاعلیة والتفاعلیة مع الرسائل االتصالیة 

من الفرد ال جعلت األقمار الصناعیة والھاتف واالنترنت فثورة .الجمھور على موعد آخر مع التغییر

إلى یكتفي فقط باالختیار بین الرسائل المعروضة علیھ بل أصبح قادرا على صنع رسالتھ لیتحول من متلقٍ 

.قائم باالتصال أو مرسل

أصبح  للمواطن الفرد القدرة على أن ،ناتالجیل الثاني لالنترنت وعلى رأسھ المدوّ مجيءبو

منھا ما یشاء من معلومات وأفكار وآراء وأصبحت التي یضّ نتھ الخاصة یكون إعالمیا بمجرد إنشائھ لمدوّ 

عبر الشبكة العنكبوتیةنیتصلواآلالف بل المالیین من البشر ممنھلھ الفرصة في أن یتفاعل مع كتابات

إلى مواضیع علمیة وإعالمیةشؤون عامة أوبما یشاء من یومیات شخصیة وحیاة خاصةھمیخاطبو

...الطبخ والسیاحة وغیرھایة كمتخصصة أو ھوایات مسلّ 
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ب

 ّ جعلت البحوث العلمیة والمجتمعات البشریة الوسائل الجدیدة التي تتطور بسرعة فائقة،ھذه إن

تیعاب یفرض علیھا إعادة النظر في مفاھیمھا القدیمة للعملیة االتصالیة ومحاولة فھم واسجدید أمام تحدٍ 

استطاعت وفي مدة زمنیة، مثال، المدوناتف. وتأثیراتھا على مستوى الفرد والمجتمعممیزات ھذه الوسائل

المعنیینبینمستمراجدالوالشعبي، وأن تثیرالرسميالمستویینعلىعدیدةفعلردودقصیرة أن تحدث

لالنترنت، لما عرفتھ من إقبال المستخدم الفردمن طرفوحتىوأكادیمیینوإعالمیینسیاسیینمنبھا

قادتھا وصانعیھا،المعلومة ونوعھا وسرعة انتشارھامسارعلیھا وما أنتجھ استخدامھا من آثار على 

.لتحدث ثورة حقیقیة في مجال اإلعالم وتعطي صورة جدیدة لالتصال اإلنساني عبر االنترنت

رة االتصالیة الجدیدة التي تلقي بظاللھا ومن ھنا، وفي ضوء قلة الدراسات الجزائریة، حول ھذه الظاھ

من ناتالمدوّ ظاھرةاصرة، جاءت الضرورة لدراسة على المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات المع

دة وتجلیاتھا وواقعھا في الجزائر باالعتماد على خالل رصد خصائصھا االتصالیة واستخداماتھا المتعدّ 

ومعرفة دوافعھم الستخدام ھذه الوسیلة وعاداتھم وأنماطھم في نین الجزائریین استكشاف مجتمع المدوّ 

.التدوین وكذا وجھات نظرھم حول تطور ھذه الظاھرة ونموھا في الجزائر

:ولإلحاطة بھذا الموضوع قمنا بتقسیم الدراسة إلى ثالثة فصول

تساؤالت الدراسة لدراسة من خالل طرح إشكالیة الدراسة، قمنا فیھ بتحدید موضوع ا: الفصل األول

وفروضھا، أسباب اختیار الموضوع وأھدافھ وأھمیتھ، فضال عن تحدید أھم المفاھیم المتعلقة بھ وتطرقنا 

كما عرضنا اإلطار المعرفي . إلى الدراسات السابقة التي تناولتھ في الدول الغربیة والعربیة وفي الجزائر

انتشار وتبني نموذجاالستخدامات واالشباعات ووالنظري المعتمد في ھذه الدراسة والمتمثل في نظریة

.المبتكرات

عرضنا فیھ ماھیة العنصر األول: عمدنا إلى تقسیمھ إلى ثالثة عناصر رئیسة: الفصل الثاني

جنا على الدوافع التي العنصر المواليفي . المدونات، خصائصھا، أنواعھا، وأسلوب إنشائھا وإدارتھا عرّ

ى التدوین واالستخدامات المختلفة لھذه األداة في مجاالت متعددة كما تناولنا تجعل المدونین یقبلون عل

الثالث واألخیر في ھذا الفصل تطرقنا إلى تطور المدونات منذ وفي العنصر. موضوع أخالقیات التدوین

البدایات، قبل وبعد االنترنت كما عرضنا نماذج مختلفة من بلدان شتى عاشت التجربة التدوینیة بدء 
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ت

نھایة بالجزائر وھي التجربة األكثر أھمیة بالنسبة وبالوالیات المتحدة األمریكیة الرائدة في ھذا المجال 

.لموضوع بحثنا

األول عرضنا فیھ اإلجراءات المنھجیة المتبعة في البحث : جاء ھذا الفصل في جزأین: الفصل الثالث

. المتبّع وأدوات جمع البیاناتمنھج ا الخالل تحدید مجاالت الدراسة وشرح العینة المختارة وكذمن 

تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة، نتائجھا العامة والنتائج المتحصل عرض ووالجزء الثاني منھ تطرقنا فیھ ل

.   ضوء الفرضیات المطروحةفي علیھا 



إشكالیة الدراسة1.1

الدراسةرضیاتف2.1

أسباب اختیار الموضوع3.1

أھداف الموضوع4.1

أھمیة الموضوع5.1

تحدید مفاھیم الدراسة6.1

لدراسات السابقةا7.1

اإلطار النظري للدراسة8.1



تحديد موضوع الدراسة        الفصل األول       

4

:الدراسةإشكالیة1.1

ظهرت شبكة االنترنت أول ما ظهرت كوسیلة لنقل المعلومات العسكریة االستخباراتیة، وبعد فترة وجیزة 

من استخدامها جماهیریا باتت وسیلة إعالمیة قویة وأداة فعالة للتواصل البشري العالمي لتجعل من الكرة 

.األرضیة قریة كونیة كما تنبأ بها مارشال ماكلوهان

هرت العدید من الخدمات التي نافست وبقوة وسائل االتصـال التقلیـدي الشخصـي وفي كنف االنترنت ظ

فر التواصـــل الفـــردي والجمـــاهیري، الســـمعي منـــه والجمـــاهیري، علـــى اعتبـــار أن االنترنـــت وســـیط متعـــدد، یـــوّ 

وعــرف هــذا الوســیط لغایــة اآلن تطــورا مــذهال جعلــه ینقســم إلــى . فــي آن ومكــان واحــدوالبصــري والمكتــوب

م خــدمات مثــل البریــد االلكترونــي، مواقــع الویــب، المنتــدیات الجیــل األول وهــو بدایــة االنترنــت ویقــدّ : جیلــین

موقـع واحـد لعـدد كبیـر مـن المسـتخدمین والجیـل بمثابـةالـخ ویـراه الـبعض ..الحواریة والمجموعات اإلخباریـة 

فرصة المشاركة والتبادل هو الذي تطغى علیه صفة المشاركة في خدماته، بحیث یتیح للمستخدمینو الثاني

. الخ...المدونات، الویكي، الشبكات االجتماعیة، مواقع مشاركة الفیدیو،: بصفة غیر مسبوقة ومن خدماته

ذا كان البرید االلكتروني یعتبر ثورة الجیـل األول مـن االنترنـت فـإنّ  ٕ هـا ثـورة ف علـى أنّ نات تصـنّ المـدوّ وا

نه والمـدوّ . الجیل الثاني في هذا العالم االفتراضي نات االلكترونیـة هـي تطبیـق مـن تطبیقـات االنترنـت، یضـّم

ق األمـر بروتینیـات حیاتیـة أو أحـداث یشـهدونها أو آراء یحملونهـا وذلـك بطریقـة  أصحابه یومیاتهم سواء تعلّـ

. التسلسل الزمني، مصحوبة بآلیة ألرشفة المدخالت القدیمة

قــد ظهــرت مــع أواخــر القــرن العشــرین متمثلــة فــي مــذكرات شخصــیة لمــدوناتهــذه اوعلــى الــرغم مــن أن

هــا ســرعان مــا اتخــذت أبعــادا أوســع فــي ظــل ســهولة التعامــل تنشــر إلكترونیــا بــدل الصــیغة الورقیــة لهــا، إال أنّ 

لــت معهــا تقنیــا وتــأثیر بعــض األحــداث العالمیــة علــى انتشــارها كأحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر أیــن تحوّ 

رة حقیقیــة تناولتهــا الدراســات الغربیــة واهــتم بهــا األفــراد بســبب الــدور الــذي لعبتــه آنــذاك فــي بالفعــل إلــى ظــاه

وكان ذلك شأنها في كل حـدث دولـي . تقوم بنشرهاالوصول إلى معلومات تحجبها وسائل اإلعالم التقلیدیة ف
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نیـة فـي العـالم الغربـي أیـن نات االلكترو مهم كحرب العراق واالنتخابات األمریكیة واألوربیـة لیـزداد عـدد المـدوّ 

.سع نطاقها لیشمل مناطق أخرى من العالمتكاثر بشكل فطري ثم اتّ 

نات الفضاء االفتراضي العربي وشهدت إقباال من اجتاحت ثورة المدوّ ،على الصعید العربي

فضائهم المستخدمین العرب لالنترنت والذین، وبعكس العالم الغربي، یفتقرون إلى حریة الرأي والتعبیر في 

ه مرحلة جدیدة في تاریخ حریة التعبیر وممارسة الدیمقراطیة اإلعالمیة الواقعي مما جعل األمر یبدو وكأنّ 

ها شهدت نات لم تظهر مبكرا في العالم العربي إال أنّ وعلى الرغم من أن المدوّ . في هذه المنطقة من العالم

زت بتفاوت واختالف تأثیراتها كالها كما تمیّ ع مواضیعها وأشتطورا كبیرا من حیث عدد مستخدمیها وتنوّ 

..وقوتها من قطر عربي إلى آخر ومن حدث أو مناسبة إلى أخرى

أما التجربة الجزائریة في هذا المجال فهي تتالقى مع نظیراتها العربیة من حیث تأخر ظهورها وكذا 

لف بعض الشيء من حیث ها قد تختالجزائریین غیر أنّ مستخدمي االنترنتعة انتشارها في أوساط سر 

مساحة الحریة ونقص الرقابة على هذا الوسیط اإلعالمي والتواصلي الجدید وكذا من حیث اهتمامات 

، "إن لم نقل إهمالها"نیها ودوافع التدوین لدیهم فضال عن قلة االهتمام بها من قبل اإلعالم التقلیدي مدوّ 

حیث تندر بل تكاد تنعدم الدراسات المهتمة ومن قبل المتخصصین أیضا في علوم اإلعالم واالتصال 

بهذه الظاهرة وبواقعها في الجزائر على الرغم من أهمیتها وبروز تأثیراتها على الساحة العالمیة 

.هناك من یعتبرها ثورة في حد ذاتهاحتى أنّ ....والعربیة

، العربیة أو األجنبیة الجزائریةء على مواقع االستضافة نات الجزائریة سوااالنتشار الكبیر للمدوّ غیر أنّ 

ق على من أن یعلّ ) األستاذ الخیر شوار(اقین في خوض غمارها لم یمنع أحد المتتبعین لمسارها والسبّ 

في إشارة إلى كثرة " نیننات، قلیل من المدوّ كثیر من المدوّ .. نات الجزائرمدوّ "وضعیتها الحالیة قائال 

ها من طرف أصحابها مما یؤدي إلى نقص فاعلیتها وتأثیرها وهو ما نات وقلة تحدیثها ومتابعتإنشاء المدوّ 

.ر هذه الظاهرة في الجزائریوحي بوجود بعض التحدیات والعراقیل التي تقف في وجه تطوّ 
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وانطالقا من كل هذه الحیثیات، وغیرها، المحیطة بموضوع التدوین االلكتروني في الجزائر، اخترنا من 

: اآلتيالمرّكبة على التساؤل الرئیسخالل دراستنا هته اإلجاب

ما واقع التدوین االلكتروني في الجزائر؟ وما هي التحدیات التي یواجهها؟

:فرضیات الدراسة2.1

:تنطلق هذه الدراسة من الفرضیات اآلتیة

معظمهم شباب وذكور، ذوي مستوى : غرافیة اآلتیةو نون الجزائریون بالخصائص الدیمز المدوّ یتمیّ -1

.ویمتلكون مهارات عالیة في التعامل مع االنترنت ومعظمهم یقطنون بالعاصمةتعلیمي عالٍ 

.نین الجزائریینلدى المدوّ ) وعلى التوالي(ین یعتبر دافعا الترفیه والنشر االلكتروني أهم دافعَ -2

الجزائریون بدؤوا نون المدوّ : من حیث عادات التدوین:نون الجزائریون بخصائص عامةز المدوّ یتمیّ -3

مواضیع نون فيیدوّ : ومن حیث أنماط التدوین،ممارستهفي نمتأخرین في التدوین وهم غیر منتظمی

ومن ن باللغة العربیة ولم یتلقى تدریبا حول التدوین، متنوعة، ویختبئون وراء أسماء مستعارة، ومعظمهم یدوّ 

.وسیلة ومعظمهم قراء للمدوناتیتفاعلون مع زوارهم بأكثر من: حیث تفاعلهم مع جمهورهم

نین ر التدوین االلكتروني في الجزائر من وجهة نظر المدوّ توجد عوائق تقنیة واجتماعیة تعیق تطوّ -4

.الجزائریین

:أسباب اختیار الموضوع3.1

:األسباب الذاتیة)1

.نین بشكل خاصنات والمدوّ االهتمام الشخصي بعالم االنترنت بشكل عام وعالم المدوّ - 

على ماهیة ظاهرة المدونات بین أوساط الجزائریین على الرغم من االهتمام اإلطالعمالحظة قلة - 

.الكبیر بها عالمیا وعربیا
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والرغبة في مع الجزائري لمعرفة ماذا یمكن أن تحقق المدونات كظاهرة اتصالیة جدیدة في المجتفضول- 

.رونيدراسة شكل جدید من أشكال التواصل اإلنساني االلكت

:األسباب الموضوعیة)2

).المدونات(حول موضوع الدراسة ،والجزائریة على وجه التحدیدالمباشرة، قلة الدراسات العربیة - 

ن حداثة-  ٕ الموضوع لجدة الظاهرة التي تعد حدیثة على مستوى المجتمع الجزائري وحتى العالمي، وا

.تفاوتت البدایات

:أهداف الموضوع4.1

.كیفیة تشكل الظاهرة وتجلیاتها في الجزائرالتعرف على - 

.الكشف عن الخصائص الدیموغرافیة للمدونین الجزائریین- 

.التعرف على دوافع الجزائریین لممارسة التدوین واهتماماتهم المتعلقة بهذه الوسیلة- 

.الكشف عن عادات وأنماط استخدام المدونین الجزائریین لهذه الوسیلة الجدیدة- 

الكشف عن التحدیات التي تواجه هذه الوسیلة الجدیدة في انتشارها بالجزائر من وجهة نظر مستخدمیها -

.المقترحات التي یمكن تقدیمها من طرفهم لتطویر الظاهرة وتفعیلهاعرض أي المدونین و 

:أهمیة الموضوع5.1

من اإلعالم الجدید الذي أحدث تأثیرا كبیرا في الفضاء جزءً المدونات في اعتبارهموضوع تتجلى أهمیة 

اإلعالمي واالتصالي لألفراد والجماعات والمجتمعات والجزائر لیست بمنأى عن ذلك، ومعرفة الفئات 

تعد خطوة المستفیدة من هذا الفضاء الجدید وكیفیة توظیفه في عملیة التواصل اإلنساني وآثاره المختلفة

عالمیة تستقطب نات، كما هفالمدوّ . ا الوافد الجدیدمهمة للتعامل مع هذ ٕ و معروف، باتت أداة اتصالیة وا

المالیین من البشر وأصبح لها صوت وأثر في العدید من المجاالت السیاسیة، االقتصادیة، اإلعالمیة 

.حاوعلیه فإن التطرق لهذا الموضوع وبحث واقعه وتحدیاته في الجزائر یعد أمرا ضروریا ومل. الخ...
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:تحدید مفاهیم الدراسة6.1

:2.0الویب 1.6.1

مصطلح یشیر إلى مجموعة : هو ـ كما ورد في الموسوعة الحرة ویكیبیدیا ـ 2.0مصطلح ویب - 

)1(".إنترنت"من التقنیات الجدیدة والتطبیقات الشبكیة التي أدت إلى تغییر سلوك الشبكة العالمیة 

ه  الجیل الثاني من مواقع وخدمات االنترنت والتي عملت على أنّ Tim O’reillyعند 2.0ُیعرف الویب - 

على تحویل االنترنت إلى منصة تشغیل للعمل بدال من كونها مواقع وفقط وتعتمد في تكوینها على 

youtubeالیوتیوب wikis، والویكي blogsنات ناتها المدوّ ومن مكوّ Social Networkالشبكات االجتماعیة 

وهي الصفحات التي یستطیع زائر الموقع التعدیل علیها أو المواقع التي تسمح لك بوضع ajaxوأجاكس

بحیث یسمح لآلخرین اإلطالع علیها والبحث فیها مثل موقع Favoritesمفضلتك عبر االنترنت 

(del.icio.us)أي تسمح للمستخدمین التفاعل فیما بینهم من خاللها.

Richardأما ریتشارد ماكمانوس -  Macmanus ّتعتبر منصة تشغیل لوسائط 2.0الویب فقد ذكر أن

ویمكن أن تصل إلى مجاالت Software Developementاإلعالم الجدیدة تعمل على تطویر البرامج 

داریة اعدیدة تعلیمیة وتج ٕ )2(.الخ..ریة وا

:(Blogging)التدوین االلكتروني 2.6.1

ن یدوّن بمعنى التسجیل وهو المقابل العربي للكلمة كلمة_  تدوین، هي اسم الفعل من دوَّ

)3(.یستخدم بمعنى نشر المقاالت على االنترنت من خالل برامج خاصةو Bloggingاإلنجلیزیة

1 En.wikipedia.com/web 2.0 visited in 12/03/2010.
: متاح على الرابط.  2009، جوان 24، مجلة المعلوماتیة، العدد 2.0التعلیم االلكتروني والویب : محمد عبده راغب عماشة2

sys/suspendedpage.cgi?id=260-http://informatics.gov.sa/cgi 10.03.2010(تاریخ الزیارة.(
:  ، متاح على2007، 130، مجلة شؤون عربیة، ع المدونات وسلطة التدوین: جمال الزرن3

http://jamelzran.jeeran.com/archive/2007/7/280497.html
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IFLAلمجلس اإلتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات)2006(وورد في بیان حول شبكة االنترنت _ 

(International Federation of Library Associations and Institutions) التابع للیونسكو تعریف للتدوین

إن إنشاء مدونة إلكترونیة أو الحفاظ علیها أو إضافة مقالة إلى مدونة موجودة بالفعل :"على النحو التالي

)1("یسمى تدوینا إلكترونیا

بمعنى آخر فإن كل من ینشئ مدونة أو یدوّن بعض المواضیع على مدونة موجودة باألساس فهو یمارس 

. نشاطا تدوینیا

ل التقریر الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري في تعریفه لنشاط التدوین _  ویفصّ

هم على تعلیقات القراء ووضع أي التدوین هو كافة ممارسات المدونین في كتابة نصوصهم ورد: "كاآلتي

وأرشیف مقاالتهم التي (Blogroll)صور ومواد صوتیة أخرى على المدونة وكذلك قائمة من الروابط 

)2(."ینصحون بها قراءهم

على مدونته من كتابة ) فردا أو جماعة(ن فهذا التعریف یحدد بشكل واسع ماذا یمكن أن یفعل المدوّ 

والمواد الصوتیة، اقتراح قائمة من الروابط االلكترونیة وأرشیف المقاالت على النصوص، إضافة الصور 

ز علیه المدوّن نة وهي الرد على تعلیقات الزوار وهو ما یركّ القراء باإلضافة إلى أهم میزة تفاعلیة في المدوّ 

:" یقولفي تعریفه للتدوین االلكتروني حیث) محمد الساحلي(المغربي المعروف محمد سعید أحجیوج 

التدوین ضرب من النشر االلكتروني یتمیز بطابعه التواصلي الحمیمي وعالقاته االجتماعیة الفریدة التي 

)3(."یخلقها بین المدوّن وقارئه

http://archive.ifla.org/III/misc/internetmanif.htm:  یونسكو لشبكة االنترنت، متاح على الرابط/بیان اإلفال1
، تقاریر معلوماتیة تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس فضاء إجتماعي جدید: المدونات المصریة: سعید المصري وآخرون2

.4، ص 2008، مایو17الوزراء المصري، السنة الثانیة، العدد 
: متاح على. 8، ص )2009االصدار الثاني، أفریل (، ألفباء التدوین: محمد سعید أحجیوج3

http://abcblogging.com/abcBlogging2.pdf
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بعدا آخر للتدوین، حیث ینظر إلیه علم اجتماع اإلنترنت ومع البعد التواصلي االجتماعي، یضیف 

دت إلى ازدهار دور العنكبوتیة باعتبارها أسلوًبا للتعبیر والتواصل باعتباره وسیلة النشر العامة التي أ

أكثر من أي وقت مضى، باإلضافة إلى كونها وسیلًة للنشر والدعایة للمشروعات والحمالت 

.)1(تلك المشروعات والحمالتالمختلفة، كیفما كان موضوع أو نشاط

عملیة تواصلیة "التدوین االلكتروني هو ومن خالل ما سبق من تعریفات یمكننا القول أن 

ن على مدونته االلكترونیة بدء  عبر االنترنت تشمل جمیع الممارسات التي یقوم بها المدوّ

والرد على ... بإنشائها إلى إدارتها عبر إضافة مواد مختلفة قد تكون نصا، صورة أو فیدیو 

ا اجتماعیا ممیزا كما قد یحمل أبعادا تعلیقات زوارها وهو بذلك یحمل طابعا تواصلیا فریدا وبعد

."أخرى  تتوافق مع الهدف من التدوین

:الدوافع3.6.1

أي حرّك الشيء من مكانه إلى مكان آخر وفي اتجاه ) دفع(كلمة دافع مأخوذة من الفعل الثالثي _ 

.معین

أي شيء مادي أو فالدافع یعّبر عن ". یحرك"ومعناها Motiveیشار إلى كلمة دافع في اللغة االنجلیزیة بـ 

)2(.معنوي، یعمل على تحفیز وتوجیه األداء والتصرفات

ك على بلوغ غایة أو هدف، وقد تكون المحرّ "على أنه "عالم علم النفس"یعرّف الدافع في موسوعة _ 

الدوافع داخلیة كالغرائز وقد تكون خارجیة كالبواعث، وقد تكون بنائیة تعّبر عن نفسها في دوافع األنا 

)3(."نس، أو تدمیریة تعّبر عن نفسها في دفاعات العداء الموجهة نحو الذات واآلخرینوالج

، )2008- 12- 16(، تاریخ الزیارة 2007یولیو 9، 4ل العراق، ع جورنا، صحافة المدونات االلكترونیة على االنترنت: زكي حسین الوردي1
details.aspx?back=18articleid=16-iraq.com/lessons-http://journal:متاح على

.14، ص 2007، دار المسیرة، عمان، األردن، 1، ط الدافعیة واالنفعاالتسیكولوجیة : محمد محمود بني بونس2
.296، ص 15، ج  3، مج 2005، دار نابلس، لبنان، موسوعة عالم علم النفس:عبد المنعم حنفي3
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عملیة ناتجة عن استثارة داخلیة أو خارجیة، تؤدي إلى إحداث توتر یثیر "ویعرّف الدافع أیضا بأنه _ 

خفض نشاط الفرد وینظمه ویوّجهه إلى هدف محدد لخفض التوتر وتحقیق أفضل إشباع ممكن أو عدم 

عادة الدافع من جدید ٕ )1(".التوتر وا

افتقار الفرد "ق الدكتور محمد عبد الحمید أستاذ اإلعالم بین الحاجة والدافع، فیرى أن الحاجة هي ویفرّ _ 

حالة "، أما الدافع فهو "أو شعوره بنقص في شيء ما یحقق تواجده وقد تكون فسیولوجیة أو نفسیة

إلى االتزان النفسي الذي یساعد على استمرار التواصل مع غیره والتكّیف ه الفرد فسیولوجیة أو نفسیة توجّ 

)2(." مع البیئة

ونقصد بالدوافع في دراستنا هته تلك األسباب المتنوعة التي دفعت المدون الجزائري إلى 

شباعها من خالل ذلك ٕ ترنا وقد اخ. ممارسة التدوین االلكتروني والحاجات والرغبات التي یرید تلبیتها وا

دوافع رئیسیة للتدوین اعتمادا على الدراسات السابقة التي طبقت في مجتمعات سبعةدراستنافي 

النشر : مختلفة وبعض المالحظات المسجلة أثناء تصفحنا للمدونات الجزائریة والدوافع هي 

الكسب ، الترفیه عن النفس، االلكتروني، التعبیر عن الذات، المشاركة الدیمقراطیة، التفاعل االجتماعي

. والسهولة التقنیةالمادي

:عاداتال4.6.1

:عادة جمعها عادات وهي- الروس- في المعجم العربي األساسي _ 

.كل ما عاود الشخص فعله حتى صار یفعله من غیر تفكیر-

دار النشر للجامعات، مصر، ، 1، ط دوافع استخدام األطفال للحاسبات اآللیة وعالقتها بالجوانب المعرفیة: منال محمد أبو الحسن فؤاد1
.31، ص 2003

.141، ص .2008األردن، –، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان 1، ط اإلعالم السیاسي واإلخباري في الفضائیاتدي الهیتي، هیثم ها2
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)1(.فعل یتكرر على وتیرة واحدة-

مصطلح العادة في علم النفس إلى سلوك منتظم یكتسبه الفرد بفضل التعلم، وتستثیره مواقف یشیر_ 

محددة، كما یكتسبه بتكراره، وذلك استجابة لهذه المواقف بقدر من الثبات النفسي واالستقرار مع سهولة في 

)2(.األداء إلى حد اآللیة

تكریر فعل الشيء الواحد " اسیة أن العادة هي وجاء في موسوعة مصطلحات العلوم  االجتماعیة والسی_ 

وتفرق الموسوعة بین العادة المطبوعة وهي العادات التي ) 3("مرارا كثیرة، زمانا طویال في أوقات متقاربة

.تكون في كثیر من الناس سجیة وطبعا والعادة المكتسبة وهي التي یكتسبها اإلنسان بفعل مؤثرات معینة

الفرد والمجتمع علیه من سلوكیات یومیة في كافة المجاالت، وهي نتیجة للتفكیر ثم ما یتعود "والعادة هي

، وأن Charactersالفعل والذي إذا تكرر أصبح عادة، ومجموعها العادات التي هي أساس للصفات 

: العادات مثل األسالك حینما تنسج معا یصبح من الصعب كسرها، كما أن العادة لها ثالثة عناصر

)4(." والمهارة والرغبةالمعرفة 

ویحدد محمد عاطف غیث مفهوم العادة من خالل المقارنة بین العادة الفردیة والعادة الجمعیة حیث أن 

.العادة الفردیة نمط متكرر للفعل یصدر عن فرد بالذات، یكون مكتسبا ومالحظا من جانب اآلخرین"

وثیقة جدا بین العادة الفردیة والعادات الجمعیة، وعلى الرغم من اختالف المیكانیزمات، إال أن المماثلة 

)5(."فالعادة الفردیة تتعلق باألشخاص والعادات الجمعیة تتعلق بالمجتمعات أو بأي تجمعات أخرى

شباعات طلبة جامعة منتوري : جمهور الطلبة الجزائریین واإلنترنتبادیس لونیس، 1 ٕ مذكرة ماجستیر في علوم ، قسنطینةدراسة في استخدامات وا
.9، ص .2008-2007جامعة منتوري، قسنطینة، غ منشورة، االعالم واالتصال، 

.381، ص 1975، الهیئة العامة للكتاب، مصر، ةیمعجم العلوم االجتماع:إبراهیم مذكور2
، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، 1، ط واالسالميموسوعة مصطلحات العلوم االجتماعیة والسیاسیة في الفكر العربي :سمیح دغیم3

.691، ص 2000
،كتب عربیة، )مصطلحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ونفسیة وإعالمیة( معجم مصطلحات عصر العولمة: اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي4

.313ص ، 2006
.219، ص 1996الجامعیة، مصر، ، دار المعرفیة قاموس علم االجتماع:محمد عاطف غیث5



تحديد موضوع الدراسة        الفصل األول       

13

بالعادات في دراستنا مدى انتظام المدونین الجزائریین في ممارسة التدوین واألسباب ونقصد

.المتعلقة بذلك واألماكن واألوقات المفضلة لدیهم في ممارسة التدوین

:نماط األ 5.6.1

:نمط جمعه أنماط وِنماط وجاء في المعجم الوسیط أن النمط هولغویا _ 

.الطریقة أو األسلوب-

.أمرهم واحدالجماعة من الناس -

)1(.الصنف أو النوع أو الطراز من الشيء-

فالنمط هو الطریقة والنموذج والصنف، نقول على نمط واحد أي على طریقة واحدة ومن نمط واحد أي من 

.نوع واحد

هو صنف من الناس أو طریقتهم في توجیه طاقاتهم " یونغ"النمط في عمل النفس التحلیلي عند _ 

)2(.النفسیة

علماء االجتماع النمط االجتماعي بأنه جزء من السلوك التفاعلي یتكرر بشكل غالب كتناول أفراد فویعرّ 

فالنمط هو مجموعة متناسقة . األسرة ثالث أكالت في الیوم، أو نوم األطفال واستیقاظهم في وقت محدد

ببعضهم البعض، أو یوجد من السلك التفاعلي الذي یقوم به الفرد الذي یربط بین األفراد ویجعلهم یتأثرون 

)3(.بینهم اعتمادا متبادال أو تأثیرا متبادال

وبطبیعة الحال فإن تكرار سلوك معین یكون من منطلق رغبة وتفضیل، لذلك فقد درجت الدراسات في 

.مجال االتصال على وصف أنماط التعرض لوسائل اإلعالم بنماذج التفضیل من قبل جمهور المتلقین

. 955، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، اسطنبول، تركیا، ص 2- 1ج المعجم الوسیط،: مجمع اللغة العربیة1
.9بادیس لونیس، مرجع سبق ذكره، ص 2
10بادیس لونیس، مرجع سبق ذكره، ص 3



تحديد موضوع الدراسة        الفصل األول       

14

التدوین اللغات والمواضیع وخدمات االستضافة التي یفضلها المدونون ونقصد بأنماط 

.الجزائریون لممارسة التدوین وطریقتهم في تقدیم أنفسهم في مدوناتهم المتنوعة

:التفاعل6.6.1

ل[تفاعل من الفعل : لغةً _  َتَعدٍّ قال تعالى في قصة موسى ] َفَع َتَعدٍّ أو غیر ُم وهو كنایة عن كل عمل ُم

)1(}ت فعلتك التي فعلتفعل{: علیه

التأثیر المتبادل هو جوهر عملیة التفاعل، فمن الممكن أن نصف شخصین بأنهما متفاعالن إذا كان _ 

نشاط كل منهما یتأثر بنشاط اآلخر، وعملیة التبادل قد تستمر لسنوات طویلة، وقد ال تستغرق سوى 

هي الوسیلة السائدة للتفاعل بین البشر عادة، والرمز هو عالمة لها معنى مشترك والرموز. لحظات قلیلة

بالنسبة لألفراد الداخلین في عملیة التفاعل وجمیع الكلمات التي نستخدمها إنما هي رموز وكذلك كثیر من 

.ءالحركات واإلیماءات واألشیا

یعتبره بعض المشتغلین بهذا العلم شامًال لكل وُیعد التفاعل واحدًا من أهم المفاهیم في علم االجتماع و 

أما في الواقع فإن موضوع التفاعل .االجتماعحیث یعدون التفاعل هو موضوع علم موضوعات الدراسة،

ال یمكن أن تتناوله إال بشكل غیر مباشر، وذلك أن العملیة نفسها تنطوي على االتصال بین العقول 

ل المعاني، وبعض ذلك یستعصي د .ائمًا على المالحظة المباشرةوتحوّ

هم من جهة وتفاعلهم جمهور صل بین المدونین الجزائریین و ونقصد بها في دراستنا طریقة التوا

.غیرهم من المدونینا یقدمهمن جهة أخرى مع مجمهور للمدوناتك

: الدراسات السابقة7.1

:الدراسات التي أجریت حول المدونات األجنبیة1.7.1

)1(:بعنوان لماذا ندون؟) Bonnie A. Nardi et al(سة درا

.93ص، المجلد األول،شروق، موسوعة ال5/3438، 679، 1/678،لسان العرب1
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قد بالوالیات المتحدة األمریكیة و 2003هذه الدراسة في الفترة من أفریل وحتى جوان عام أجریت

وعاداتهم التدوینیة واألفكار المتبلورة ةالدیموغرافیأجریت المقابالت مع المبحوثین للتعرف على المعلومات 

وتم الحصول على المعلومات من خالل أسلوب . لدیهم عن التدوین ومدى استخدامهم لوسائل اإلعالم

التحلیل الكمي للمضمون والوظائف التي تقوم بها المدونات وكذلك من خالل المقابالت مع المبحوثین 

كل مبحوث مع متابعتهم شخصیا سواء عبر التلیفون أو وأجریت هذه المقابالت مرتین على األقل مع

.البرید اإللكتروني أو الرسائل الفوریة

. )60-19(ممن تتراوح أعمارهم بین ) إناث7(و) ذكور16(مفردة منهم )23(وبلغت عینة الدراسة 

محرك البحث وتضمن اإلطار الجغرافي للعینة مدینتي كالیفورنیا، نیویورك، وتم اختیار العینة من خالل

.من خالل خدمة استضافة المدونات) www.google.comجوجل (

توثیق حیاة الفرد، التعلیق وعرض اآلراء، التعبیر عن : (الدوافع الرئیسیة الخمسة للتدوین هي- : النتائج

ولكن كل هذه الدوافع ) والمحافظة على المجتمعالمشاعر، التعبیر وكتابة األفكار، تشكیل المنتدیات 

.متداخلة

محتوى المدونات ینبثق أساسا من األنشطة الیومیة للصحف من خالل التعلیقات الجادة على أهم –

.القضایا

وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام الباحثین برصد هذه الظاهرة وذلك لنموها الملحوظ ونظرا للتغیرات التي 

.جتمعاتأضفتها على الم

»Dan Li«" دان لي "من طرف )Why do you blog")2?لماذا ندون؟ "دراسة بعنوان 

1 Bonnie A. Nardi et al : Why we blog, Communications of the acm, December 2004 , Vol 47, No 12, p-p
41-46.

thesisMaster,‘ motivations: a uses and gratifications inquiry into bloggersWhy do you blog:Dan Li2

of arts, Marquette university, milwaukee, wisconsin, august 2005, p-p 1-179.



تحديد موضوع الدراسة        الفصل األول       

16

بالوالیات المتحدة Marquetteرسالة ماجستیر في الفنون من جامعة ماركات وهي 2005عام 

تستكشف هذه الدراسة أنماط التدوین، دوافع التدوین، ودور الدوافع باإلضافة إلى الخصائص .األمریكیة

.للسلوك التدویني(predictors)الدیموغرافیة كمحرك 

:وعلى ذلك فهي تفحص ستة سمات من السلوك التدویني

كیف یغطي المدونون المواضیع التي ینشرونها؟-1

القراء؟كیف یدیر المدونون الردود من قبل -2

كیف یستعمل المدونون الوصالت الفائقة أو الروابط؟-3

م المدونون أنفسهم؟-4 كیف یقّد

كیف یتوقع المدونون مقروئیة مدوناتهم؟-5

؟design elementsكیف یستعمل المدونون عناصر التصمیم -6

المدونات التي تحتوي (مكون من المدونین الناشطین عینةولإلجابة عن أسئلة الدراسة اختارت الباحثة 

المتحدثین باللغة االنجلیزیة والذین ) على أقل من تدوینتین ولم یتم تحدیثها قبل أسبوعین تحذف من العینة

.سنة18ال تقل أعمارهم عن 

:خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج أهمها

لتوثیق الذاتي، تطیر مهارة الكتابة، التعبیر عن الذات، ا: هناك سبعة دوافع للتدوین في هذا البحث_ 

باستثناء . socialization، اإلعالم، تمضیة الوقت والتنشئة االجتماعیة medium appealجاذبیة الوسیط 

ومعظم هذه . تمضیة الوقت، فإن كل الدوافع الست األخرى قد صدقت إلى حد كبیر من طرف المدونین

.الدوافع ترتبط باعتدال

فالتوثیق الذاتي هو مؤشر إلدارة : عموما، تبین أن بعض الدوافع لها عالقة باستعمال معین للمدونات_ 

. دافع تطویر مهارة الكتابة هو مؤشر لتقدیم الذات وتوقع القراء. التعلیقات، تقدیم الذات وتوقع القراء
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ودافع جاذبیة الوسیط . ر التصمیمالتعبیر عن الذات هو مؤشر لتقدیم الذات، توقع القراء واستعمال عناص

أما دافع اإلعالم أو المعلومات فهو مؤشر إلدارة التعلیقات، استعمال الوصالت . هو مؤشر لتقدیم الذات

دافع تمضیة الوقت بدوره یعتبر . الفائقة، تقدیم الذات، توقع مجموعة القراء، استعمال عناصر التصمیم

وآخر دافع هو التنشئة . تصمیم وتوقع مجموعة من القراءمؤشرا لتقدیم الذات، استعمال عناصر ال

االجتماعیة والذي یعتبر مؤشرا الستعمال المدون للوصالت الفائقة، تقدیم الذات وتوقع مجموعة من 

.القراء

الدراسة اختالفات جنسیة في العدید من سمات التدوین، فدافع المعلومات یوجد بدرجة أعلى عند وجدت_ 

.الرجال بینما النساء فكانت دوافع التعبیر الذاتي والتوثیق الذاتي وتمضیة الوقت عندهم بنسبة أكبر

فالدوافع كالتعبیر . باإلضافة إلى الجنس، یلعب متغیر العمر أیضا دورا في تحفیز الناس على التدوین_ 

. الذاتي، التوثیق الذاتي وتمضیة الوقت لها عالقة سلبیة بمتغیر العمر

كما وجدت الدراسة أن المستوى التربوي ال عالقة له بأي تحفیزات لممارسة التدوین لدى العینة _ 

.المدروسة

»ences in BritishGender Differ" االختالفات الجنسیة في التدوین البریطاني"دراسة بعنوان 

»Blogging)1(

Sarah Pedersen and Caroline"كارولین ماكافي"و" ساره بدرسان"وقام بإنجاز الدراسة كل من الباحثة 

MacAfee .

هو تقدیم لمحة عن المدونات البریطانیة واضعة في االعتبار أن غالبیة الهدف من هذه الدراسة

بینما تقوم . البحوث األكادیمیة المنشورة عن المدونات كانت تقوم على ممارسات المدونات األمریكیة فقط

1 Sarah Pedersem and Caroline Macafee: Gender, differences in British blogging, Journal of computer-
mediated communication, 12 (4), article 16.
Available: http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/pedersen.html
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لمملكة هذه الدراسة التجریبیة على تحلیل أوجه التشابه واالختالف بین مدوني الوالیات المتحدة األمریكیة وا

المتحدة كما أنها تستهدف التعرف على االختالفات في السلوك التدویني  بین الذكور واإلناث من 

.أصحاب المدونات في بریطانیا

وزعت على أصحابها ) رجالیة- نسائیة (مدونة بریطانیة 48على واعتمدت الدراسة في جانبها المیداني

كما قامت الباحثتین 2006–2005تدوینیة في الفترة ما بین استمارة استبیان حول ممارساتهم ومواقفهم ال

تحلیل المضمون فضال عن اعتمادهابجمع البیانات من المدونات في حد ذاتها من خالل استخدام أداة 

.على بعض األدوات من  االنترنت

:وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالیة

التركیبة الدیموغرافیة للعینة:

.)35(والرجال) 34(، ومتوسط عمر النساء )64- 20(والرجال )65-19(أعمار النساء من تتراوح- 

من الرجال %)21(من النساء و%)17(من الرجال یعملون بدوام كامل بینما %) 62.5(نصف النساء و-

.یعملون بنصف دوام

).مثلي الجنس(معدل ثالث نساء وثالث رجال عرفوا أنفسهم على -

 تبین أن المرأة أكثر استخداما للمدونات وأكثر اهتماما بها، بینما یحرص الذكور على تفعیل خدمة

.اإلشراف على التعلیقات

 ّن النساء أكثر من الرجالالرجال یقضون وقتا مع المدونات أقل بالنسبة للنساء وتدو.

قات الفراغیمثل نشاطا كبیرا لملء أو ) المرأة والرجل( أن التدوین لدى الجنسین.

أن النساء كانوا یستخدمون المدونات كمتنفس ألعمالهم اإلبداعیة.

أن معدل الرضا تساوى بین الرجال والنساء بالنسبة لتدویناتهم.
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"تحسین نوعیة الحیاة عن طریق المدونات وتطویر الهویة االجتماعیة االفتراضیة " : بعنوان : دراسة

« IMPROVING QUALITY OF LIFE VIA BLOGS AND DEVELOPMENT OF

A VIRTUAL SOCIAL IDENTITY » (1)

»" جونغ هون مون وآخرون"قام بالدراسة  Junghoon Moon and others ».

الكشف عن العالقة بین استخدام المدونات االلكترونیة واالرتیاح في الحیاة واستهدفت هذه الدراسة

.والتفاعالت االجتماعیة

منهم فقط قاموا باإلجابة عن األسئلة اختیر 204شخص 3000قام الباحثون بتوزیع استمارة استبیان على 

.استمارة فقط صالحة لالستعمال والدراسة172منهم 

:وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

قات االجتماعیة تصبح عوامل أن كال من المعرفة واإلدراك والهویة االجتماعیة، والتوسع في شبكة العال. 1

.ذات مغزى لمستخدمي المدونات في ارتیاحهم ورضاهم عن الحیاة والمعیشة

.أن التفاعل االجتماعي من خالل المدونات أدى إلى زیادة اإلدراك والمعرفة، وتقییم الهویة.2

.االجتماعیة على االنترنتأن المدونات ساعدت على تحفیز المدونین في التوسع في شبكة العالقات . 3

)blogs a global conversation»)2»" المحادثة العالمیة:المدونات"دراسة بعنوان 

من 2005عام James Torioدراسة ماجستیر في الظاهرة االجتماعیة للمدونات لصاحبها جیم توریو 

.     في المدرسة العلیا لفنون تصمیم اإلعالناتSyracuseجامعة 

1 - Junghoon Moon and others, Improving Quality of life via blogs and Development of a virtual Social
identity, Journal of information Technology Management, VolXV11, Number,3, 2006, P26 – 37.
2 - James Torio: Blogs  a Global conversation, A Master thesis on the Social phenomenon of blogs, school of
Syracuse university, august 2005.
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الدراسة تهدف إلى الكشف عن أثر المدونات في مجال األعمال واالتصال، وكیف تخلق المدونات هذه

دخال ألصحابها وكیف تستعملها الشركات ؟ وكیف تزید المدونات بقوة من انتشار المعلومات وكیف تزید 

من غنى المشهد اإلعالمي؟ 

تعمل المدونات في المدى الطویل، كیف تتابع بعض الشركات المدونات وماذا یمكن أن یكون كیف

مستقبل المدونات؟

لإلجابة عن هته األسئلة قام الباحث بدراسة كمیة على مرتین، حیث بعث استمارة استبیان عن طریق 

174فقط . technoratiنوراتي فون من قبل محرك بحث المدونات تكنا مصنّ وّ مد750البرید االلكتروني إلى 

.نین قاموا بمأل االستمارةشخصا من مجموع المدوّ 

:الدراسةمن بین النتائج المهمة التي خرجت بها 

: في ثالثة فئات رئیسیةنات في عینة الدراسة تصبّ أكثر المواضیع التي تتناولها المدوّ -

.اهتمامات المدونین/التكنولوجیا، السیاسة واألكثر استقطابا للمدونین فئة مواضیع الحیاة الیومیة

.لیجمعوا معلومات لمدوناتهمRSSمن المشاركین في االستبیان یستعملون قراء 49%-

.من المشاركین یسمحون بالتعلیق على مدوناتهم85%-

یستعملون %22لإلعالن، تلیها نسبة Google AdSenseتستعمل من المدونات 33%-

BlogAds.

لدون مطلقا %45شهرا، 12بخصوص الدخل المحصل علیه مباشرة من المدونات في فترة - ال یوّ

لدون دخال تحت %40أي دخل من المدونات،  لدون دخال یتجاوز قیمة %4دوالر و5000یوّ یوّ

.دوالر100000
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كان الناس یحصلون على دخل من المدونات أو یستعملونها كهوایة، فإنهم یشتركون في سواء-

التي تعطي (Blogs Network)أو شبكة المدونات (Blogosphere)أنهم جزء من فضاء المدونات 

.للناس صوتا وتسمح لهم بنشر المعلومات بنسبة لم یسبق لها مثیل

:بشكل عام، خلصت الدراسة إلى ما یلي

.أن بعض الناس یستخدمون المدونات من أجل التواصل مع أصدقائهم-1

أن غالبیة الناس یستخدمون المدونات لنشر أفكارهم ومشاعرهم ووجهات نظرهم حول -2

.القضایا والموضوعات التي تهمهم

.أن بعض الناس یستخدمون المدونات من أجل إشباع هوایاتهم-3

.نكوسیلة لإلعالستخدموا المدونات أن كثیر من الناس ی-4

:حول المدونات األجنبیةاسات التي أجریتالتعلیق على الدر 

جل الدراسات السابقة في العالم الغربي في موضوع التدوین االلكتروني، التي توفرت لدینا، كانت 

والمالحظ أن هذه الدراسات التي اهتمت . في المجتمع األمریكي ودراسة واحدة في المجتمع البریطاني

عام باستكشاف طبیعة الممارسات التدوینیة من طرف المدونین ومحاولة التعرف على دوافع التدوین بشكل 

كانت في .. لدیهم وكذا اهتماماتهم التدوینیة وطریقتهم في التعامل مع وسائل اإلعالم واإلعالنات وغیرها

تعمقا في دراسة الموضوع ثم تلتها دراسات أكثر ) 2006و2003في السنوات بین (مرحلة متقدمة نوعا ما 

من خالل التركیز على نوع معین مثال من المدونات أو التركیز على دراسة الخطاب لدى بعض المدونین 

أو ربط المدونات بمتغیر آخر كتأثیرها على االقتصاد أو السیاسة أو ما شابه وقد ساهمت الدراسات 

وهو نطمح إلیه في . م إلى عالم المدوناتمزید من االهتماله األولى بشكل أو بآخر في لفت االنتبا

.دراستنا
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ومن المعروف أن التدوین االلكتروني قد ظهر في البدایات بالوالیات المتحدة األمریكیة ثم انتشر 

في أوربا إلى بقیة العالم والدراسات التي بین أیدینا ساعدتنا كثیرا في التعرف على بدایات التدوین وتطوره 

اته ومجاالت استخدامه فضال عن اعتمادنا علیها في اختیار األدوات األنسب لجمع في العالم وكذا آلی

.البیانات حول الموضوع من خالل بعض المواقع المتخصصة مثال في تصمیم االستبیان االلكتروني

:الدراسات التي أجریت حول المدونات العربیة2.7.1

شبكة اإلنترنت دراسة تحلیلیة المدونات المصریة على"بعنوانعبد الصبور فاضل، .ددراسة 

نات موقع  )1()".مكتوب" (اتحاد المدونون العرب"ومیدانیة لعینة من مدوَّ

نات والمدونین المصریین على موقع مكتوب في  تتبلور مشكلة الدراسة فى  التعرف على خصائص المدوَّ

نات المصریة على موقع مكتو  ب ومعرفة توجهات المدونین شبكة اإلنترنت ومعرفة طبیعة ومشكالت المدوَّ

المصریین على موقع مكتوب واإلشباعات التي تتحقق لدیهم من عملیة التدوین والتعرف على األشكال 

نات المصریة  نات المصریة على موقع مكتوب  والتعرف على مضمون المدوَّ التفاعلیة والتعبیریة للمدوَّ

.علي موقع مكتوب

: ریة انتشار المبتكرات وطرحت التساؤالت اآلتیةواعتمدت الدراسة كإطار نظري على نظ

نات المصریة عل-1 ؟.موقع مكتوب في شبكة اإلنترنتىما خصائص المدوَّ

ناتما فئات -2 ؟.موقع مكتوبىالمصریة علالمدوّ

نات المصریة علي موقع مكتوب-3 ؟.ما مجاالت اهتمام المدوَّ

نات المصریة علي موقع مكتوب-4 ؟.ما األشكال التفاعلیة للمدوَّ

؟. ما الخصائص الدیموغرافیة للمدونین المصریین علي موقع مكتوب-5

" اتحاد المدونون العرب"ومیدانیة لعینة من مدونات موقع دراسة تحلیلیة: المدونات المصریة على شبكة االنترنت: عبد الصبور فاضل1
.7. 6ص .، ص9، المجلد 2، العدد 2008دیسمبر –، المجلة المصریة لبحوث الرأي العام، یولیو )مكتوب(
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؟..ما دوافع التدوین لدي المدونین علي موقع مكتوب-6

ناتهم علي موقع مكتوب-7 ؟.ما المضمون الذي یهتم به المدونون المصریون في مدوَّ

؟.  اإلشباعات التي یحققها المدونون المصریون علي موقع مكتوبما -8

وتستخدم الدراسة  منهج المسح اإللكتروني بشقیه الوصفي والتحلیلي والمنهج المقارن للمقارنة بین 

نات المصریة شكال ومضمونا وأداة  نتائج الدراستین التحلیلیة والمیدانیة وأداة تحلیل المضمون لتحلیل المدوَّ

.تبیان لجمع بیانات عن المدونیناإلس

:أما أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فهي

توصلت الدراسة المیدانیة إلى أن المبحوثین عرفوا التدوین عن طریق اإلنترنت واألصدقاء بنسبة مرتفعة - 

االبتكاراتیتفق مع نظریة انتشار وهو مالألخرى% 22.1من إجمالي المبحوثین و%55.8لألولى بلغت 

بتبنيثم اتخاذ القرار ارتكاالببتبني واالقتناعKnowledgeاالبتكارالتي تشیر إلي أهمیة المعرفة بوجود 

.Implementationواالستخدامثم التطبیق Decisionاالبتكار

نات تم إنشاؤها عام -  ناتهم هي ، وأن أهم دوافع المبحوثین إلنشاء 2006تبین أنَّ أغلب المدوَّ : مدوَّ

محاربة الفساد ونشر الوعي السیاسي بین أفراد المجتمع في المرتبة الثانیة والدفاع عن حقوق اإلنسان في 

.المرتبة الثالثة ثم إلشباع الهوایات في المرتبة الرابعة 

من المبحوثین أنهم یؤدون عمًال صحفیًا من خالل عملیة التدوین لعدة أسباب% 84.2یري حوالي - 

إثارة قضایا تهم الرأي العام یلیها في المرتبة الثانیة كتابة المدونین لمضامین متنوعة ثم : یاتي في مقدمتها

.باألشكال التعبیریة في المرتبة الرابعة فاالهتماماهتمامهم باألحداث الجاریة  في المرتبة الثالثة 

بار هما األشكال التعبیریة شبه السائدة التي تبین من نتائج الدراسة المیدانیة أن مقاالت الرأي واألخ- 

ناتهم حیث احتلت األولي نسبة مرتفعة بلغت  من إجمالي فئات % 33.3یهتم بها المبحوثون في مدوَّ

%16.3األشكال التعبیریة واألخرى نسبة منخفضة 
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دراسة : شبكة العنكبوتیةظاهرة المدونات في ال"بعنوانالدكتور أحمد حسین دراسة 

)1(" والقائم باالتصالللمضمون

االجتماعي بجامعة المالك والتي تم عرضها في مؤتمر تقنیات االتصال والتغییر 

.)2009/ 03/ 17-15(الریاض بالسعودیة في الفترة بین سعود في

وتتلخص الدراسة في محاولة الباحث دراسة مضمون المدونات العربیة وما تحمله من آراء 

ووجهات نظر وقضایا معبرة عن هموم الشباب، ثم دراسة مجتمع المدونین ومعرفة دور هذه المدونات 

التي یكتبونها ویسجلون فیها آرائهم سواء في التعبیر عن همومهم وهموم مجتمعاتهم، أو في تحقیق 

ت التي تواجههم، وكذلك معرفة الدوافع وراء لجوء الشباب إلنشاء تلك المدونات، ومعرفة المشكال. ذواتهم

.والوقوف على دور المدونات في تحقیق الذات وحریة التعبیر لدى المدونین

وقد صاغ الباحث إشكالیة بحثه في شكل تساؤالت مرتبطة بالدراسة التحلیلیة وأخرى متعلقة بالدراسة 

. المیدانیة مع المدونین

:تســــاؤالت الدراسة

:تساؤالت الدراسة التحلیلیة: أوال

لیب األقناعیة في كتابة مصادر المدونات ؟ ما نوعیة القضایا التي تهتم بها المدونات؟ ما األساما

.؟ ما نوعیة اللغة التي تكتب بها المدونات؟ ما نوعیة الجمهور التي تستهدفه المدونات؟المدونات

:المدونین ىتساؤالت الدراسة المیدانیة عل: اثانی

االتصال والتغییر ورقة عمل لمؤتمر تقنیات ،دراسة للمضمون والقائم باالتصال: ظاهرة المدونات في الشبكة العنكبوتیة: أحمد حسین1
.)2009/ 03/ 17- 15(االجتماعي، جامعة الملك سعود، الریاض، السعودیة، 



تحديد موضوع الدراسة        الفصل األول       

25

اللغة التي یفضلها المدونین في كتابة المدونات؟ من هو الجمهور الذي ما خصائص المدونین؟ ما 

قناعیة األكثر استخدامَا لدي المدونین؟ ما سلبیات التدوین؟ ما إیجابیات ستهدفه المدونین؟ ما األسالیب اإلی

.نین؟التدوین؟ ما اإلشباعات التي تتحقق للمدونین من كتابة المدونات؟ ما المشكالت التي تواجه المدو 

أما من الناحیة المنهجیة فدراسة الباحث أحمد حسین تعد من البحوث الوصفیة وقد اعتمد فیها 

على منهج المسح بمستوییه التحلیلي والمیداني، وذلك من خالل أسلوب المسح لعینة من المدونات 

مون عینة وفي هذا الصدد، تم تحلیل مض. العربیة، ثم لعینة من المدونین في بعض الدول العربیة

مدونة، وذلك خالل الفترة من 100عشوائیة من المدونات المعروضة على صفحات شبكة اإلنترنت بلغت 

أي فترة ثالثة شهور، كما تم إجراء دراسة میدانیة 2008حتى نهایة شهر نوفمبر 2008أول سبتمبر عام 

لعدد الذي أرسل ردَا على مدون من الذكور واإلناث وهو ا80على عینة عشوائیة من المدونین بلغت 

.مدون400االستبیان الذي تم إرساله إلى 

كما اعتمد الباحث، إضافة إلى أداة تحلیل المضمون وأداة استمارة االستبیان كوسیلة لجمع 

البیانات، على المالحظة البسیطة بهدف تسجیل ما عجزت عن تسجیله استمارة تحلیل المضمون أو 

.استمارة البحث المیداني

القضایا االجتماعیة حظیت بأولویة اهتمام - : كنتائج لهذه الدراسة استخلص الباحث أنو 

المدونین ثم تلیها القضایا السیاسیة ثم القضایا الدینیة والقضایا التكنولوجیة واألدبیة فالعاطفیة على التوالي 

وأخیرا الفنیة وهو ما یعكس مستوى الوعي لدى المدونین بقضایا مجتمعهم خاصة وأن مستواهم التعلیمي 

.منهم ذكور%65الشباب، منهم من% 80ومرتفع

احتل المدونون المصریون والسعودیون الصدارة في مجال التدوین-

لیقرأ اآلخرون أفكارهم وآرائهم : أوضحت الدراسة أن أسباب لجوء المدونین إلي التدوین تتمثل في-

. ثم التعبیر عن أفكارهم ثم لیمارسوا حریتهم ثم للتواصل مع اآلخرین
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أن أهم الموضوعات التي تشغل اهتمامات المدونین هي ما یتعلق بالقضایا أشارت الدراسة إلي -

االجتماعیة في بلدانهم، ثم الخواطر والتأمالت، والقضایا السیاسیة، كما أظهرت الدراسة أن 

من المدونین یعلنون عن هویتهم الحقیقیة بذكر أسماءهم الصریحة في مدوناتهم، في 76.7%

أوضحت الدراسة أن أكثر من نصف . الكتابة بأسماء مستعارةمنهم یفضلون% 28.2حین أن 

یواجهون مشكالت أثناء قیامهم بالتدوین تمثلت في السجن، والتهدید، % 58.7عینة الدراسة بنسبة 

والمنع من السفر، وحجب المدونة، والتحذیر من الكتابة في بعض الموضوعات، والمراقبة 

.األمنیة

»Mapping the arabic blogosphere:بعنوان 2009جوانفيوآخرونایتلینبریسدراسة

»Politics, Culture and dissent)1(

العربيحول التدوینبدراسةاألمریكیةهافاردجامعةإلىالمنتمینالباحثینمنحیث قامت مجموعة

.التدوینیةومجتمعاتهبتكتالته،

ومحتوى هیكلطرق الكتشافةثالثعلىاعتمدواو نشطةعربیةمدونةألف35بتحدیدالباحثونقام

:وهيالعربیةالتدوینیةالتجمعات

.العربیةالتدوینیةالتجمعاتترابطكیفیةلمعرفةوالوصالتالروابطتحلیل-

.المصطلحاتبعضاستخدامكمیةتحلیل-

.المدوناتهذهمدونيبعضعلىاستبیاناتتوزیع-

:التالیةالنتائجإلىالدراسةتوصلتوقد

.الشبابفئةمنذكورمجملهمفيالعربالمدونون-

.المصريالتكتلفيموجودةإناثمدوناتنسبةأعلى-
1 Bruce Etling and others: Mapping the arabic blogosphere-culture,politics and dissent, Berkman center
reserch , june 2009 .
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.الذاتیةوالتجربةالشخصيالتدوینحولتدورالمواضیع-

انتقادیوجدوالفردي،بشكلالدینیةواألفكارالتجاربعلىتتركزالدینیةالتدوینات-

.عامبشكلاألخرىلألدیان

نغائب،العراقيالتدوین- ٕ تدویناتروابط معولهاإلنجلیزیةباللغةالشاميالتكتلفيفیوجدوجدوا

.لهمناصرةأمریكیة

كبیرةلها شعبیةاإلنسانحقوق.اإلنجلیزیةباللغةالشاميالتكتلفيتتركزاإلرهابقضایاتدوینات-

.أخرىبكتاباتمقارنةالعربیةالتدوینیةوالتجمعاتالتكتالت،في

حول األحداثأغلبهاالیوتیوبمنلمقاطعبوصالتترتبطمعظمهاالعربیةالتدوینیةالتجمعات-

.ویكیبیدیامقاالتمعروابطإلىإضافةاإلقلیمیةالسیاسیة

وبعدهماBBCثمالجزیرةاألولىبالدرجةهيالعربیةترتبط بها التدویناتالتياإلخباریةالمواقعأكثر-

.العربیة

)1(:لصاحبها عبد اهللا ولد الخاطري" دراسة تحلیلیة: المدونات العربیة"دراسة بعنوان 

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على ظاهرة التدوین في الوطن العربي واعتمدت في جانبها 

المدونات العربیة، حیث تم توزیع استمارة استبیان على التطبیقي على استطالع آراء الشباب العربي  حول 

نتمون إلى سنة وی30إلى 20مجموعة من الطالب بالجامعات العربیة من الجنسین ومتوسط أعمارهم من 

لیبیا، السودان، المغرب، الیمن، الجزائر، موریتانیا، مصر، سوریا، تونس، :جنسیة مختلفة وهي18

وقد بلغ . لیون، جزر القمر، غینیا، تشاد، النیجر، الصومال، ساحل العاجالعراق، سلطنة عمان، السیرا

. فردا120حجم العینة 

:وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة

www.eddorb.com: ، متاح على تحلیلیةدراسة: المدونات العربیةعبداهللا ولد الخاطري، 1
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من المشاركین في الدراسة سبق لهم معرفة ما یسمى بالمدونات االلكترونیة، 1-55%

.منهم ال یدرون ما هي المدونات االلكترونیة%45في حین أن 

%21من أفراد العینة یداومون على تصفح المدونات االلكترونیة العربیة 2-31%

.ال یطالعون المدونات العربیة على اإلطالق%48یطالعون هذه المدونات أحیانا و

من أفراد العینة یرون أن للمدونات العربیة تأثیر قوي في المجتمع وحوالي 3-45%

من الطلبة أن المدونات ال %35یرون أن تأثیرا نسبي، في حین یعتقد حوالي 20%

.تؤثر في المجتمع

أكبر نسبة من الذین یزورون المدونات العربیة كانت من نت الدراسة أنّ كما بیّ -4

.مصر وتونس وأقلها عددا في سلطنة عمان والعراق

مصر أعلى نسبة من الذین یعرفون المدونات االلكترونیة تلیها السودان وتمثل-5

وموریتانیا ثم الیمن والمغرب و الجزائر وسوریا فتونس ولیبیا وتتذیل الالئحة سلطنة 

.عمان والعراق

المدونات "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعنوان دراسة

)1("المصریة، فضاء اجتماعي جدید

تناولت الدراسة المدونات المصریة كمصدر من مصادر الثقافة والتعلم والتعبیر والحوار 

:بین الشباب المصري وقد توصلت إلى عدة نتائج من أهمها

 ـــه ـــر عـــن فكـــره وانطباعاتـــه وردود فعل ـــر مباشـــر عـــن الـــذات فالمـــدون یعب أن التـــدوین هـــو تعبی

فرد آخر ویستطیع أن تكون له مساحته ومجاله الخاص ویمارس حریته بشكل مستقل عن أي 

علــى االنترنــت والــذي یســتطیع مــن خاللــه أن یعبــر عمــا یخــتلج بداخلــه مــن مشــاعر وأحاســیس 

، تقاریر معلوماتیة تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس فضاء إجتماعي جدید: المدونات المصریة: سعید المصري وآخرون1
.2008، مایو 17الوزراء المصري، السنة الثانیة، العدد 
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ومن اهتمامات وأولویات التدوین یعبر أیضا عن رغبة في المشـاركة وعـن سـعى للتواصـل مـع 

.الغیر

 2007مدونـة فـي العـالم وذلـك فـي ابریـل ملیـون 70أن التدوین ظاهرة عالمیة حیث یوجد عدد

.مدونة في الدقیقة الواحدة84ألف مدونة جدیدة یومیا أي 120ویزداد هذا الرقم بعدد 

 أن المدونات المصریة ظـاهرة شـبابیة تـرتبط أساسـا بمدینـة القـاهرة حیـث تشـیر الدراسـة إلـى أن

الشـریحة السـنیة مـن نهم فـي ألـف تقـع الغالبیـة العظمـى مـ162.2عدد المدونین المصریین بلغ 

فـــي محافظـــات الوجـــه 11مـــنهم یقیمـــون فـــي القـــاهرة بینمـــا یوجـــد % 82.1ن أســـنه و 30–20

.في محافظات الوجه القبلي % 6.8، البحري

 أن المدونات المصـریة متنوعـة االهتمامـات واألولویـات وغیـر صـحیح أنهـا ذات طـابع سیاسـي

مــن إجمــالي عــدد المــدونات 1809فــي المقــام األول ، فالمــدونات ذات الطــابع السیاســي تمثــل 

ــــون واآلداب  ــــى االهتمامــــات ذات الطــــابع الشخصــــي والفن بینمــــا تتنــــوع المــــدونات األخــــرى عل

. والدینیةوالقضایا االجتماعیة 

المرأة : مساحات البوح: "بعنوان)2007(" إیهاب حمدي جمعه مجاهد"دراسة 

العربیة واإلنترنت، دراسة مسحیة لمدونات المرأة الفلسطینیة على موقع اتحاد المدونون 

)1(: )"مكتوب(العرب 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة التي تستخدم منهج المسح اإلعالمي والتي تستهدف رصد 

للمدونات الفلسطینیة حیث استعرضت الدراسة مساحات البوح للمرأة ةالدیموغرافیوتحلیل الخصائص 

، واعتمدت الدراسة على نموذج روجرز النتشار ) مكتوب(الفلسطینیة على موقع اتحاد المدونین العرب 

المرأة العربیة واإلنترنت، دراسة مسحیة لمدونات المرأة الفلسطینیة على موقع اتحاد المدونون : مساحات البوح:حمدي جمعه مجاهدإیهاب1
.2007القاهرة،، الجامعة األمریكیة،)مكتوب(العرب 
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للمدونات الفلسطینیات سیتضح منها ارتفاع مستواهن ةالدیموغرافیالمبتكرات وافترضت أن الخصائص 

في وحداثة السن وتنوع االهتمام وطرحت عدة تساؤالت حول حجم المشاركة الفلسطینیة التعلیمي والثقا

نات وّ من حیث السن والتعلیم للمدةالدیموغرافیوخاصة المرأة في مجتمع المدونات العربیة والخصائص 

. الفلسطینیات وأهم فئات  التدوین التي تحتلها صدارة المدونات الفلسطینیة والقضایا الخاصة بها

وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحلیل المضمون باالعتماد على وحدة التحلیل للموضوعات 

عامة والفلسطیني خاصة العربيالعالم فيظاهرة التدوین تناميوالقضایا وجاءت أهم نتائج الدراسة لتبرز 

في ذلك دول هي إذ احتلت المدونات الفلسطینیة المرتبة السابعة في هذا المجمع من حیث العدد تسبقها 

).كمصر والسعودیة والجزائر(مستقلة وذات سیادة وتعداد سكانها أكبر بكثیر من تعداد الشعب الفلسطیني 

كما اتضح من الدراسة صحة الفرض األساسي لنظریة انتشار االبتكارات حیث تبین أن غالبیة 

لمختلفة أو یعملن بمهنة الصحافة المدونات الفلسطینیات في هذا المجمع هن إما طالبات بمراحل التعلیم ا

بما یتوافق مع الفرض األساسي للنظریة فهن متعلمات ومهتمات بالشأن العام ومتابعات لألحداث 

أي شابات في مقتبل العمر وهو )24–16(ینتمین للفئة العمریة %) 37واالبتكارات كذلك فإن غالبیتهن 

.ما یتفق مع النزعة للتغیر وقبول تبني االبتكارات والمستحدثات

اتضح من النتائج أیضا أنهن یملن للتدوین في موضوعات تتصل بالقضیة الفلسطینیة ومناصرتها 

ر من القراء ثم تأتي قضیة حقوق المرأة في المرتبة التالیة مباشرة كما أنهن نجحن في استقطاب عدد كبی

.مشاهدة أو زیارة484.138حتى بلغت أعلى نسبة مشاهدة إلحدى المدونات الفلسطینیات 

ویرى الباحث أن هذه المدونات وبحق وفرت وبشكل غیر معتاد مساحة من الحریة للمرأة 

تي تنم الفلسطینیة للتعبیر عن مختلف الهموم التي تعاني منها حیث تعددت األعمال الشعریة والكتابات ال

عن نزعة للتحرر من مختلف القیود التي تعاني منها المرأة تحت االحتالل وفي مجتمع یتهم دائما بالتحیز 

ضد المرأة فعلى سبیل المثال تحدثت بعض المدونات الفلسطینیات عن أسباب الكتابة والتدوین وذكرن أن 
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مجتمع واألسرة لهن وما یعانینه لتجاهل ال) الفضفضة(السبب الرئیسي لذلك هو رغبتهن في البوح أو 

وعبرت المدونات الفلسطینیات عن أشكال متنوعة من القهر الذي یعانینه داخل األسرة وأشكال مختلفة من 

القمع سواء المتصلة باألزواج أو األهل واألقارب أو من كال السلطتین الفلسطینیة وسلطة االحتالل وكأنها 

".ظلمات بعضها فوق بعض"

:الدراسات التي أجریت في العالم العربيالتعلیق على

الباحث على ما توصلت إلیه الدراسات السابقة التي أجریت في العالم العربي إطالعمن خالل 

:ما جاءت به هذه الدراساتمن نتائج، خرج الباحث بالنقاط التالیة والتي تناقش أهم

التدوین االلكتروني في العالم العربي وزیادة كل هذه الدراسات تؤكد على االهتمام المتزاید بظاهرة _ 

وتكاد تجمع على الخصائص الدیموغرافیة للمدونین العرب من حیث . اإلقبال علیها تصفحا وممارسة

إضافة إلى طغیان فئة ) نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث(المستوى التعلیمي المرتفع  وذكوریة التدوین 

.الشباب على ساحة التدوین

الحظ أیضا أن هناك اختالفا في الدوافع المؤدیة لعملیة التدوین التي توصلت إلیها الدراسات في الم_ 

المجتمعات العربیة، حیث نجد الدافع السیاسي األولى في دراسة وفي دراسة أخرى نرى أن البعد الشخصي 

ا یعني أن هناك عوامل والتعبیر الذاتي له مكانة الصدارة في دوافع التدوین لدى المدونین العرب وهو م

وسیطة تؤثر على هذه النتائج مثل اختالف البلدان المختارة للدراسة مما یعني اختالف الدوافع من قطر 

.عربي إلى آخر

ن حاولت كشف النقاب عن واقع مجتمع التدوین العربي _  ٕ الدراسات التي أجریت في العالم العربي وا

ومناطق دون أخرى، حیث نالحظ قلة المعلومات وندرة النتائج بشكل عام إال أننا نجدها تركز على أقطار

یالحظ من خالل ضف إلى ذلك، . المتعلقة بدراسة عالم التدوین في منطقة المغرب العربي ومنها الجزائر

استعراض هذه الدراسات عددها المحدود واقتصار بعضها على مجتمعین تحدیدا هما المجتمع الفلسطیني 
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بخصوص الظاهرة الجدیدة " متعمقة"لم تحظ المجتمعات العربیة األخرى بدراسات والمجتمع المصري و 

.على الرغم من أهمیتها الكبیرة حاضرا ودورها مستقبال وهو ما نحاول أن نسده من خالل هذه الدراسة

اختلفت أدوات البحث وجمع البیانات في هذه الدراسات بین دراسات تحلیلیة وأخرى میدانیة وبین من _ 

جمع بین الطریقتین في محاولة للحصول على معلومات أكبر وأدق نظرا لصعوبة البحث العلمي عبر ت

االنترنت وجدة وسائله وهو ربما ما یفسر قلة تمثیل العینات العربیة المختارة في جل الدراسات التي تتراوح 

نة أو مدوِّن300و100(بین  ألف 35(ها المركز األمریكي ، ما عدا الدراسة التي أجرا)مفردة سواء كمدوَّ

إذا أخذنا (، في حین أن أعداد المدونات العربیة في ارتفاع مستمر وتصل إلى المالیین )مدونة عربیة

).  بعین االعتبار تعدد اللغات التي یكتب بها العرب

نظریة (ساعدت الدراسات السابقة الذكر الباحث في اختیار اإلطار النظري المناسب للبحث _ 

، الحصول على مزید من المعلومات حول المدونات )تخدامات واإلشباعات ونموذج انتشار المبتكراتاالس

وجهة العربیة واالعتماد علیها في طرح بعض تساؤالت الدراسة وجانب من أسئلة استمارة االستبیان الم

.لمجتمع المدونین الجزائریین

:جزائریةالدراسات التي أجریت حول المدونات ال3.7.1

دراسة في االستخدامات : المدونات االلكترونیة في الجزائر"دراسة سهیلة بوضیاف بعنوان 

وهي مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال تمت مناقشتها في )1("واالشباعات

.2010-2009جامعة باتنة للموسم الجامعي 

المدونین الجزائریین للمدونات االلكترونیة، ودوافعهم إلنشائها من تركزت إشكالیة الدراسة حول استخدامات 

شباعات قراء المدونات من جهة أخرى ٕ .جهة، واستخدامات وا

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علوم ،-دراسة في االستخدامات واإلشباعات–المدونات االلكترونیة في الجزائر : سهیلة بوضیاف1
.2010-2009باتنة، السنة الجامعیة -اإلعالم واالتصال، غیر منشورة، جامعة الحاج لخضر 
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: وطرحت الدراسة الفرضیات التالیة

ناتهم كل أسبوع وغالبا ما یقرؤون نون الجزائریون یومیا، ویواظبون على تحدیث مدوّ ن المدوّ یدوّ -

هناك فروق ذات داللة إحصائیة في عادات وأنماط استخدامهم للمدونات مدونات غیرهم ویوجد 

.وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي

نون الجزائریون بدافع الترفیه عن النفس وال یوجد هناك فروق ذات داللة إحصائیة في یدوّن المدوّ -

.دوافع التدوین وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي

لون مواضیعها ویستغرقون وقتا طویال في قراءتها، وال یوجد الجزائریون المدوّ یقرأ- نات یومیا، ویحّم

.هناك فروق ذات داللة إحصائیة في دوافع التدوین وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي

قراءة نات بدافع معرفي، وال یوجد هناك فروق ذات داللة إحصائیة في دوافعیقرأ الجزائریون المدوّ -

. المدونات وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي

وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على منهج المسح الوصفي واستخدمت المالحظة كأداة لجمع 

مفردة من المدونین الجزائریین 182البیانات إضافة إلى استمارة استبیان تم توزیعها على عینة شملت 

باتنة، ورقلة : وقد تم اختیار هذه العینة من ثالث والیات جزائریة هي. وناتمفردة من قراء المد196و

.والجزائر العاصمة

:توصلت دراسة سهیلة بوضیاف للعدید من النتائج نذكر من أهمها: نتائج الدراسة

3من أفراد العینة بدأوا التدوین من مدة سنة إلى %47.25توصلت الدراسة إلى أن نسبة -

فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في هذا الصدد وفقا لمتغیري الجنس سنوات، وتوجد 

.والمستوى التعلیمي

یملكون مدونة واحدة وال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة في 63.29%-

.درجة التدوین وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي
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أفراد العینة عادة ما یدونون حسب الظروف وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین من21.98%-

.أفراد العینة في درجة التدوین وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي

یقضون ساعة إلى ساعتین في %42.86من أفراد العینة یفضلون التدوین في المنزل و53.77%-

.لعینة یدونون لیالمن أفراد ا%41.85التدوین كما أن 

من المبحوثین مدوناتهم ثقافیة متنوعة وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بینهم في نوع 31.52%-

.المدونات وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیمي

یقرؤون مدونات %42.31من المدونین یعتمدون على مواقع االنترنت كمرجع للتدوین، 26.84%-

.غیرهم

یستخدمون اسما %37.33من أفراد العینة یستخدمون اسما مستعارا للتدوین في حین 62.64%-

.حقیقیا

یردون %43.42من أفراد العینة یردون على التعلیقات التي تصلهم حسب أهمیتها، و48.03%-

ال یردون علیها أبدا كما توجد فروق ذات %8.55علیها حسب الظروف، في حین أن نسبة 

.ة بین أفراد العینة وفقا لمتغیري الجنس والمستوى التعلیميداللة إحصائی

واستخلصت الدراسة أن دوافع التدوین لدى الذكور هي دوافع ترفیهیة بالدرجة األولى ثم تأتي -

الدوافع االجتماعیة في الدرجة الثانیة في حین أن العكس صحیح بالنسبة لإلناث حیث الدوافع 

في حین ال توجد فروق .ى ویأتي الترفیه ثانیا كدافع للتدوین لدیهناالجتماعیة تحتل المرتبة األول

.ذات داللة إحصائیة بین المدونین في دوافع التدوین وفق متغیر المستوى التعلیمي

یمتلكون مدونة واحدة، في %85.77أهم ما توصلت إلیه الدراسة فیما تعلق بقراء المدونات أن -

وهنا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد العینة . ال یملكون مدونةمنهم%14.29حین 

.وفق متغیري الجنس والمستوى التعلیمي
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:التعلیق على الدراسة التي أجریت على المدونات الجزائریة

تلتقي هذه الدراسة في كثیر من الجوانب مع دراستنا الحالیة حیث تهدف إلى معرفة دوافع وعادات وأنماط 

التدوین لدى المدونین الجزائریین وهو جزء من أهدافنا غیر أننا نطمح أیضا لمعرفة وكشف التحدیات التي 

رافیة للفاعلین في هذا المجال یواجهها التدوین االلكتروني في الجزائر والتعرف على الخصائص الدیموغ

بالمقابل تضیف الدراسة السابقة هدفا لم نسطره في دراستنا . وهو ما قد یعتبر مؤشرا للعدید من المتغیرات

وهو معرفة دوافع وعادات وأنماط قراء المدونات الجزائریة وقد فضلنا التركیز على كشف العالقة ومدى 

ن الدراسة السابقة ذاتها قد أثبتت أن جل قراء المدونات هم التفاعل بین المدونین وقرائهم خاصة وأ

. المدونون أنفسهم

ومن الناحیة المیدانیة فقد ركزت هذه الدراسة اهتمامها على ثالث والیات من الوطن فقط وهو ما ال یعتبر  

تمثیلیا بالضرورة لمجتمع التدوین الجزائري خاصة وأنها استثنت جهة الغرب الجزائري والمدونون 

دونین من مختلف أنحاء الجزائریون في الخارج، لذا حاولنا في دراستنا الوصول إلى أكبر عدد من الم

. الوطن وخارجه باستعمال الطریقة االلكترونیة في توزیع استمارة االستبیان

وقد استفدنا من هذه الدراسة من خالل بعض المعلومات المهمة حول التدوین االلكتروني في الجزائر 

ببعض التأكیدات حول وصیاغة فرضیات الدراسة وكذا المقارنة بین نتائج هته الدراسة ودراستنا للخروج 

.المالمح العامة لظاهرة التدوین االلكتروني في الجزائر

:اإلطار النظري للدراسة8.1

:نظریة االستخدامات واإلشباعات1.8.1
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كإطار نظري لها وهو امتداد للنموذج شباعاتواإلتستخدم هذه الدراسة مدخل االستخدامات 

: وسیتم تناول هذه النظریة من خالل النقاط التالیة) 1(.الوظیفي في العلوم االجتماعیة

:الخلفیة المعرفیة للنظریة

إن مفهوم جمهور المتلقین لوسائل اإلعالم هو من بین أكثر المفاهیم الخاصة بالعملیة االتصالیة 

حاسمة، عرضة للتغییر والتحدیث، بتأثیر عوامل عدیدة، حتى أن المراقب لهذا التغیر یكاد ال یجد إجابة 

هل یأتي التغییر نتیجة البحوث والدراسات العلمیة في مجال الجمهور؟ أم أن التغییر یؤثر في مسار 

) 2(البحوث ونتائجها؟

لقد عرفت أبحاث جمهور وسائل اإلعالم تطورا ملحوظا منذ الحرب العالمیة األولى، غیر أن تلك 

حضة جعلت من الدراسات األولى للجمهور الدراسات جاءت في ظل أهداف تجاریة ودعائیة وسیاسیة م

دراسات كالسیكیة، باعتباره فردا متأثرا، حیث سادت في العقود الثالث األولى من القرن العشرین وجهة 

النظر التي تؤمن بأن لوسائل اإلعالم تأثیرا كبیرا على االتجاهات واآلراء وبالتالي على السلوك، وتنظر 

3(كائنات سلبیة یمكن التأثیر علیها تأثیرا مباشرا بواسطة وسائل اإلعالمإلى الجمهور على أنه مكوّن من 

التي ترى أیضا أن جمهور " الرصاصة اإلعالمیة"أو " الحقنة تحت الجلد"وفي هذا الصدد برزت نظریة .)

)4(".جمعیة"ال " فردیة"وسائل اإلعالم یتأثر على انفراد بالوسائل التي یتعرض لها، أي أن ردة فعله تجربة 

ولكن سرعان ما تم التخلي عن فكرة أن التعرض لوسائل اإلعالم ینتج تأثیرات فوریة ومتساویة 

أوال انتشار البحوث اإلمبریقیة على نطاق واسع، : على الجمهور وذلك على إثر حدثین رئیسین هما

، ص 2008، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، مصر الجدیدة، 1، ط وسائل اإلعالم الجدیدة والموجة الرقمیة الثانیة: أمین سعید عبد الغني1
254.

.31، ص ، مرجع سبق ذكرهبادیس لونیس2
.568، ص 1978، دار الفكر العربي، القاهرة، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم: جیهان أحمد رشتى3
، ص 1997مصر، -، دار الفكر العربي، القاهرةاألسس النظریة واإلسهامات العربیة: مدخل إلى االتصال والرأي العام: عاطف عدلي العبد4

198.
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س واالجتماع إلى وظهور نتائج للدراسات تتعارض مع نظریة الرصاصة السحریة، وثانیا توصل علماء النف

)1(.نتائج جدیدة تماما حول الخصائص الشخصیة واالجتماعیة لإلنسان

هكذا، تحولت البحوث االتصالیة من التأثیر المباشر الذي تمثله نظریة الحقنة تحت الجلد إلى نظریات 

مهور التأثیر غیر المباشر والتي ترى بتداخل عوامل أخرى تؤثر في تعرض الجمهور لإلعالم وأن الج

وعلى عكس االتجاه السابق )2(إیجابي ونشط ویختار من الوسائل والمضامین ما یشبع رغباته واحتیاجاته،

بعد أن كان التساؤل القائم " ماذا یفعل األفراد بوسائل اإلعالم؟"للدراسات، أصبح التساؤل المطروح هو 

)3("ماذا تفعل وسائل اإلعالم باألفراد؟"

وحتى فترة الستینات نشاطا مكثفا في مجال البحوث اإلعالمیة 1940وشهدت المرحلة ما بین عام 

أخذت في اعتبارها العدید من األوجه المهمة في االتصال اإلنساني وبدأت تنظر إلى عملیة االتصال 

نما بوصفها عملیة دائریة ومتكررة ولیست خطیة أو مستقیمة مع تأكید فكرة أن المتلقین لیسو  ٕ ا سلبیین وا

)4(.یقومون بعملیات إدراك وتفسیر وتذكر انتقائیة للرسائل اإلعالمیة

وهي ) االختیاري(ومن خالل حصیلة عامة لهذه البحوث، نشـأت نظریات التأثیر االصطفائي 

نظریة الفروق الفردیة، نظریة : عبارة عن صیاغات متفرقة، غیر أنها مترابطة ومتفاعلة فیما بینها وهي

وكانت هذه النظریات بنقضها لفروض نظریة ) 5(.لتباین االجتماعي ونظریة العالقات االجتماعیةا

من خالل منحها "االستخدامات واإلشباعات"الرصاصة، بمثابة طریق ممهد لبروز وانتشار نظریة 

، 1993مصر، –، ترجمة كمال عبد الرؤوف، الدار الدولیة للنشر والتوزیع،القاهرة نظریات وسائل اإلعالم: میلفین دیفلیر وساندرا بول روكیتش1
.241ص 

، ص 2004، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،1، ط دراسة في االستخدامات واإلشباعات: اإلعالنات الصحفیة: مرزوق عبد الحكم العادلي2
100.

دراسة مسحیة في االستخدام واإلشباع على عینة من األسر في الجزائر : جمهور التلفزیون ونظریة االستخدامات واإلشباعات: نصیرة عقبي3
.57، ص 2003–2002، مذكرة ماجستیر في علوم اإلعالم واالتصال، غیر منشورة، جامعة الجزائر، العاصمة

.80، ص 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، نظریات االتصال: العزیز السیدمرفت الطرابیشي، عبد4
.147، ص 2002سوریا، –، دار الفكر، دمشق 1، ط علوم االتصال والمجتمعات الرقمیة: فلایر مهنا5
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أ مبد(للجمهور حیزا من السیادة في عملیة اختیار المضمون اإلعالمي، وتتلخص هذه المبادئ في 

)1().االهتمام االنتقائي، مبدأ اإلدراك االنتقائي، مبدأ التذكر االنتقائي، مبدأ التصرف االنتقائي

:واالشباعاتتطور نظریة االستخدامات 

عن Katzحینما تحدث عالم االتصال المعروف كاتز 1959م هذا المدخل للمرة األولى عام دّ ق

االتصال، والتركیز على كیفیة تعامل الناس مع وسائل اإلعالم ضرورة تغییر الخط الذي تسیر فیه بحوث 

)2(.بدًال من الحدیث عن تأثیراتها على الجمهور

في المقال الذي 1944كان عام " االستخدامات واإلشباعات"غیر أن الظهور الفعلي لمنظور 

شباعاتهدوافع االستماع للمسلسل ال"بعنوان Herzogكتبته عالمة االجتماع األمریكیة  ٕ وتوصلت " یومي وا

من خالل المقابالت التي أجرتها مع مئة من المستمعات للمسلسل النهاري الذي یقدمه الرادیو إلى وجود 

التحرر العاطفي، التفكیر المبني على : إشباعات أساسیة لالستماع إلى هذه النوعیة من المسلسالت هي

بالعدید من الدراسات تضاف إلیها دراسات كل من Herzogوقد قامت هیرزوخ .)3(الرغبة والنصح

»"  ستانتون" "الزارسفیلد" Lazarsfeld . Stanton ودراسات بیرلسون Sachmanودراسات ساشمان «

Berlson.)4(

أن المرحلة األولى من تطور هذا المدخل اهتمت بتقدیم وصف عمیق ویرى كل من كاتز وبلومر

لتوجهات وسائل اإلعالم التي تتحكم في اختار األشكال المختلفة من محتوى هذه الوسائل، حیث كانت 

هذه البحوث الوصفیة تعاني نقصا في المفاهیم ومناهج البحث المالئمة، ولهذا ظهر جیل جدید من 

توجه میداني ومن أبرز هذه الدراسات دراسة شرام ودراسة هیملویت الشهیرتان حول البحوث الوصفیة ذات 

التلفزیون والطفل وجسدت هذه الدراسات المرحلة الثانیة من مراحل تطور بحوث االستخدام واإلشباع والتي 

.9، ص 1999، دار األیام، الجزائر، 1، طدور اإلعالم في مواجهة المخدرات: أدیب خضور1
.255،  ص 2007، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، ط لصحافة االلكترونیةا: الواجد أمینرضا عبد 2
.10، ص 2006، مكتبة نانسي دمیاط، اتجاهات حدیثة في دراسات الجمهور والرأي العام: نظریات اإلعالم: محمد فضل الحدیدي3
.112مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سبق ذكره، ص 4
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كانت تهدف إلى الكشف عن األشكال المتباینة في استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وتمیزت هذه 

المرحلة المیدانیة باالستخدام العلمي للمتغیرات االجتماعیة والنفسیة من أجل وضع نماذج لالستخدام 

)1(.واإلشباع

في فترة السبعینات بلغت نظریة االستخدامات واإلشباعات مرحلة النضج أو تكوین الشخصیة 

جرتالتيالبریطانیةالعامةاالنتخاباتحول1969سنةKatzوكاتز Blumlerبلوملرمستفیدة من دراسة

الباحثانوحدداالنتخابیة،الحمالتتجنبأومشاهدة،أسبابعلىوالتي تهدف إلى التعرف1964سنة 

النفسیة واالجتماعیة،باألصولواإلشباعاتاالستخداماتمدخلاختصاص1974سنةوكاتزبلوملر

للتعرضمختلفةنماذجإلىتؤديوالتياألخرى،والمصادراالتصال،وسائلمنلالحتیاجات والتوقعات

یكنلمأخرىنتائجإلىباإلضافةواإلشباعات،االحتیاجات،منتنتجأنشطةواالندماج فيللوسیلة

)2(.لهامخططا

هكذا فقد حظي مدخل االستخدامات واإلشباعات بنصیب وافر من االهتمام وهو ما دفع 

وزمالؤه إلى القول أن البحوث في هذا المجال قد دخلت مرحلة جدیدة، تتحدد في وجود نظریة روزنجرین

)3(.عامة قابلة للبناء واالختبار

یتمیز المقترب الحدیث لالستخدامات واإلشباعات الذي بدأ )4(:المقترب الحدیث لالستخدامات واإلشباعات

یتبلور منذ الثمانینات من القرن الماضي بتوجیه االهتمام أكثر فأكثر إلى تكنولوجیات االتصال الحدیثة 

..وغیرهاmp4وmp3مثل شبكة االنترنت والهاتف النقال وجهاز 

.13، ص 1998، دار الفكر العربي، مصر، الوظیفة اإلخباریة لوسائل اإلعالم:وظائف االتصال الجماهیري: حمدي حسن1
.رضا عبد الواجد أمین، مرجع سبق ذكره، ن ص2
113مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سبق ذكره، ص 3
، دار الورسم للنشر سوسیولوجیة مع تطبیقات على المنطقة العربیة واإلسالمیةرؤیة : اإلعالم والمجتمع: عبد الرحمن عزي، السعید بومعیزة4

.83–79ص –، ص 2010والتوزیع، الجزائر، 
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ت من خالل تولیفها بین عناصر االتصال ومنذ التسعینیات من القرن الماضي برزت شبكة االنترن

كما تتمیز بمیزة التفاعلیة عن طریق جماعات النقاش، البرید االلكتروني، . الشخصي واالتصال الجماهیري

. الخ..التسوق المباشر ووصالت مصادر المعلومات

نترنت، أننا، في بیئة اال(Ruggiero, 2000)ویالحظ أحد الباحثین في مجال االستخدام واإلشباع 

كما یشیر . نجد المستعملین مشاركین ناشطین في االتصال بصفة أكبر مقارنة بوسائل اإلعالم التقلیدیة

ذكر حاجاتهم، وأن توفر خیارات باحثون آخرون إلى أن المستخدمین لالنترنت ال یجدون صعوبة في 

غیر أن هذا التنافس ال یقع . الوسائل اإلعالمیة یجعل هذه األخیرة تتنافس من أجل اشباع حاجات الفرد

نما یوجد أیضا فیما بین الخیارات الموجودة في شبكة االنترنت  ٕ بین االنترنت والوسائل التقلیدیة فحسب، وا

.ذاتها

شباعات جدیدة وسط جماعات  ٕ وبما أن ظهور وسیلة إعالمیة جدیدة غالبا ما یخلق دوافع جدیدة وا

شباع الجمهور المتنوعة، فإنه یتعین على الباحثی ٕ ن تحدید هذه األبعاد الجدیدة لدوافع المستخدمین وا

وفي هذا السیاق، أنجزت دراسات كثیرة انطالقا من منظور االستخدامات واإلشباعات في . حاجاتهم

محاولة لمعرفة ما یحققه مستعملو االنترنت من إشباعات وتأتي دراستنا هته ضمن نفس السیاق محاولة 

ات، العادات واألنماط الخاصة باستخدام خدمة من أحدث خدمات االنترنت، البحث في الدوافع واإلشباع

.  أال وهي المدونات

:مفهوم نظریة االستخدامات واإلشباعات وفروضها

دراسة جمهور وسائل اإلعالم الذین یتعرضون "تعرف نظریة االستخدامات واإلشباعات بأنها 

" بدوافع معینة إلشباع حاجات فردیة معینة
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هذا التعریف یتضح أن الجمهور یتعرض لوسائل اإلعالم لیس بحكم أنها متاحة فقط، وبحكم

نما ألنه یهدف إلى إشباع حاجات معینة، یشعر أنه بحاجة إلیها، ویمكن تحقیقها عن طریق التعرض  ٕ وا

)1(.لهذه الوسائل

)2(:اآلتیةالنقاطفيهذه النظریةافتراضاتوزمالؤهویلخص كاتز

لتحقیق أهدافموجهاستخدامهواإلعالملوسائلواستخدامهنشط،جمهورهوالمتلقینجمهور-

.معینة

یرىوسائل معینة،واختیارالحاجات،إشباعبینالعالقةتحدیدفيالمبادرةالجمهورأعضاءیمتلك-

.حاجاتهتشبعأنها

أو المؤسساتالشخصياالتصالمثلالحاجاتإلشباعأخرىمصادراإلعالموسائلتنافس-

.غیرهاأواألكادیمیة

یحددهو الذيألنهاإلعالملوسائلالستخدامهالحقیقیةالصورةتحدیدعلىالقادروحدههوالجمهور-

.حاجاتهتشبعالتيالوسائلاختیاروبالتاليودوافعهوحاجاته،اهتماماته،

یحددهاأنمعین یجبمحتوىأولوسیلةواستخدامهالجمهور،حاجاتبینالعالقةقیمةحولاألحكام-

أنیمكنأن المحتوىإلىباإلضافةمختلفةبطرقالمحتوىنفستستخدمقدالناسألننفسه،الجمهور

.مختلفةنتائجلهیكون

:هيرئیسیةأهدافثالثةواإلشباعاتاالستخداماتنظریةوتحقق (3)

الذي یستطیعالنشطالجمهورإلىبالنظروذلكاإلعالم،لوسائلاألفراداستخدامكیفیةتحدیدمحاولة-

.حاجیاتهتشبعالتيوالمضامینالوسائل،ویستخدمیختار،أن

. 110. 109ص . مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سبق ذكره، ص 1
.223. 222ص  . ص،1997، عالم الكتب، القاهرة، 1، ط نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیر: محمد عبد الحمید2
. 126مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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.التعرضهذامنالمحققةواإلشباعاتاإلعالم،لوسائلالتعرضدوافعشرح-

.الجماهیرياالتصالعملیةفهمبهدفاإلعالموسائلاستخدامنتائجعلىالتأكید-

:عناصر النظریة

:الجمهور النشط-1

(یفترض التوجه اإلرادي واالنتقائي بواسطة الجمهور نحو عملیة االتصال،" الجمهور النشط"مصطلح 

)2(: أبعاد هذا المفهوم في النقاط اآلتیة" جونتر"وقد حدد )1

فالجمهور لدیه القدرة على االختیار للوسائل والمضامین التي تحقق حاجاته :االنتقائیة

ودوافعه النفسیة واالجتماعیة والتي تعكس اهتماماته وتفضیالته المختلفة، باإلضافة إلى 

.أن الجمهور یستطیع أن یدرك ویتذكر بشكل انتقائي ما یتعرض له من رسائل

ه جمهور وسائل اإلعالم ا: العمدیة لمضمون، الذي ینتقیه، ویتعرض له لخدمة یوّج

.دوافعه وأهدافه وحاجاته المختلفة

استخدام الجمهور للوسائل والمضامین اإلعالمیة مرهون بما یعود علیه من : المنفعة

.إشباع لالحتیاجات المختلفة، التي یشعر بأنه في حاجة إلیها

ه اختیاراته الجمهور ال یرید أن یتحكم فیه أحد، فهو إ:مناعة التأثر یجابي ونشط ویوّج

بناء على احتیاجاته، وعلى ذلك فالتأثیر القوي لوسائل اإلعالم على الجمهور مستبعد 

.واألقرب هو التأثیر المحدود لوسائل اإلعالم

یتم باالندماج مع ما یتعرض له الفرد من مضامین إعالمیة وذلك على : االستغراق

)3(.شعوریة وسلوكیةإدراكیة، : مستویات عدیدة مختلفة

.20محمد فضل الحدیدي، مرجع سبق ذكره، ص 1
.115. 114ص  .مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع سبق ذكره، ص2
.23. 22ص .محمد فضل الحدیدي، مرجع سبق ذكره، ص3
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:األصول النفسیة واالجتماعیة لمستخدمي وسائل اإلعالم-2

یرى باحثو االستخدامات واإلشباعات أن العدید من االحتیاجات المرتبطة بوسائل اإلعالم لدى األفراد 

النفسیة تنشأ نتیجة تفاعلهم مع بیئاتهم االجتماعیة ومع العوامل المجتمعیة األخرى، كما تؤدي العوامل 

لدى أفراد الجمهور من مستخدمي وسائل - منبهات–والفروق الفردیة إلى وجود حوافز  ومثیرات 

)1(.اإلعالم

واالجتماعیة في التعرض وقد قدمت العدید من الدراسات الدلیل اإلمبریقي على دور العوامل الدیمغرافیة

ارتباط هذا التعرض بالنوع، العمر، المهنة، المستوى التعلیمي واالجتماعي : لوسائل اإلعالم، مثل

)2(.الخ...واالقتصادي

:دوافع استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم-3

تختلف وجهات النظر عند دراسة دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم، ویمكن عرض وجهات 

)3(: ر في نظریة االستخدام واإلشباع على النحو اآلتيالنظ

 ،النظر إلى الدافع باعتباره حالة داخلیة، یمكن إدراكها وفهمها مباشرة من قبل الجمهور

وأن المتلقي لدیه الوعي والقدرة على االختیار والتعبیر عن اتجاهاته، یسعى إلى تلبیتها 

.بشكل مباشر

إلى أن دوافع الجمهور ال یمكن إدراكها وفهمها بشكل مباشر، بل یتم معرفتها من النظر

.قبل الجمهور بشكل غیر مباشر من خالل أنماط السلوك والتفكیر

 النظر إلى أن دوافع التعرض ال یمكن الوصول إلیها عن طریق ما یقرره الجمهور بصورة

لجمهور لوسائل اإلعالم بشكل فالحاجات األساس مثال قد تؤثر في تعرض ا. واضحة

.243مرجع سبق ذكره، ص مرفت الطرابیشي، عبد العزیز السید، 1
.244، ص 2003مصر، –، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة 1، طاالتصال ونظریاته المعاصرة: حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید2
.150،  ص مرجع سبق ذكرههیثم هادي الهیتي،3
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مباشر، لكن ال یدرك الجمهور أنها دوافع للتعرض، ذلك أن الدافع نتاج الالوعي 

.للصراعات غیر المحسومة

 النظر إلى أن سلوك الجمهور للتعرض لیس له أي دافع، وأنه مرتبط بالعادة على

.التعرض

حاجات : تتلخص أساسا فيوترتبط دوافع التعرض لوسائل اإلعالم بمجموعة من الحاجات

معرفیة؛ أي الحاجة إلى الخبر والمعرفة بشكل عام، حاجات عاطفیة؛ كالحاجة إلى اإلحساس باألخوة 

)1(.والمحبة والفرح، حاجات اجتماعیة، وحاجات تحقیق الذات والحاجة إلى الترفیه

كل ما یحتاج إلیه الفرد (إلى الفرق بین الحاجات والدوافع، فالحاجات هي "مساعد المحیا"ویشیر 

حالة مؤقتة من التوتر النفسي أو الجسمي تنشأ إثر (بینما الدوافع هي ). سواء كان عضویا أو مادیا

الحاجة إلى : ویوضح الباحث الفرق بینهما في مثال). استثارة لحاجة معینة وتوجه لتحقیق هدف معین

ثابتة ال تنتهي عند اإلنسان، ألن تركها یؤدي إلى الموت، لكن الدافع إلى األكل هو الجوع، فالدافع األكل 

على أهمیة النظر إلى (D.Macquial)ویؤكد هنا دینیس ماكویل )2(.هو األمر المباشر لتلبیة الحاجة

ك أن الحاجات مدخل االستخدامات واإلشباعات من منظور مجتمعي، بدال من المنظور الفردي، ذل

الفردیة ال تظهر بمعزل عن البیئة الثقافیة واالجتماعیة وقدم على إثر ذلك نموذجین، أحدهما یؤكد على 

)3(.ربط االستخدامات بالثقافة، واآلخر یؤكد على ربط االستخدامات بالمعرفة

)4(: إلى فئتین هما(Robin)أما دوافع االستخدام فیقسمها روبن 

:من وسائل اإلعالمتوقعات الجمهور -4

. 115، ص 2003، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 1، ط )نحو فكر إعالمي متمیز(دراسات في نظریة االتصال : عبد الرحمن عزي1
.151. 150ص .هیثم هادي الهیثي، مرجع سبق ذكره، ص ص2
.25، ص 2009، الجامعة الكندیة العربیة الحرة، نظریات التأثیر اإلعالمیة المفسرة لسلوك الجمهور: عبد اهللا الیوسف الجبوري3
.118سبق ذكره، ص مرزوق عبد الحكم العادلي، مرجع 4
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(Mcllouid)لقي مفهوم التوقع الكثیر من التعریفات، منها على سبیل المثال، تعریف ماكلوید 

، بینما "هو احتماالت الرضا التي ینسبها الجمهور لسلوكیات متنوعة"القائل بأن التوقع (Baker)وبیكر 

وبالتالي فإن التوقعات تساهم في )1(".مطالب الجمهور من وسائل اإلعالم"أن التوقع هو یرى بیلید وكاتز

أن اإلنسان یختار إحدى وسائل اإلعالم المتاحة التي " شرام"عملیة اختیار الوسائل والمضامین، إذ یرى 

نف والمغامرات وعلى سبیل المثال فإن الشخص الذي یمیل للع)2(.یظن أنها تحقق له اإلشباع المطلوب

)3(.یستخدم التلفزیون إلشباع هذا المیل من خالل مشاهدة أفالم العنف

:استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم-5

فيتتممعقدة،إلى عملیةیشیرربمااالستخدامأنإلى(S.Windahl)" ونداهلسیفن"یشیر

تحدیدهیمكنالولذلك فإنهلإلشباع،معینةبتوقعاتترتبطوظائفتحقیقعلیهایترتبمعینة،ظروف

المحتوى،نوعالمستخدم،كمیة المحتوىإطارفيوصفهیمكنولكنفقط،التعرضمفهومإطارفي

أوأولیااالستخدامكانإذاتحدید ماالمثالسبیلوعلىاالستخدام،طریقةاإلعالم،وسیلةمعالعالقة

)4(. ثانویا

:اإلعالمإشباعات الجمهور من وسائل -6

یتم وصف الجمهور بأنه مدفوع بمؤثرات نفسیة واجتماعیة واالشباعاتوفق نظریة االستخدامات 

وتفرق الكثیر من الدراسات بین نوعین أساسیین من . للحصول على نتائج معینة یطلق علیها اإلشباعات

واإلشباعات ) عرضهي التي یبحث عنها الجمهور من خالل الت(اإلشباعات المطلوبة : اإلشباعات هما

كما توصلت الدراسات أیضا إلى نتائج من ). هي التي تتحقق للجمهور بالفعل نتیجة التعرض(المتحققة 

ارتباط اإلشباعات التي یبحث عنها الفرد باإلشباعات التي تتحقق له، بمعنى أن كال منهما یؤثر : أهمها

.27عبد اهللا الیوسف الجبوري، مرجع سبق ذكره، ص 1
.296، ص 2005، ترجمة أحمد طلعت البشیشي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، االتصال الجماهیري والمجتمع المعاصر: ولیام ریفرز وآخرون2
.26، ص 1998السعودیة، –العبیكان، الریاض ، مكتبة 2، ط كیف تؤثر وسائل اإلعالم: محمد بن عبد الرحمن الحصیف3
.228محمد عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص 4
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فرد لیس بالضرورة هو اإلشباع الذي یبحث في اآلخر، لكن وفي نفس الوقت، فإن اإلشباع الذي یتحقق لل

)1(.عنه

وقد اهتمت الدراسات بالتفرقة بین نوعین من اإلشباعات التي تتحقق فعال من التعرض لوسائل 

:اإلعالم، وهما

إشباعات توجیهیة؛:وتنقسم إلىاإلعالموسائللمحتوىالتعرضعنوتنتج:المحتوىإشباعات-

شباعاتالمعلومات،علىوالحصولالبیئةمراقبةفيتتمثل ٕ التيالمعلوماتربطاجتماعیة؛ ویقصد بهاوا

.االجتماعیةبشبكة عالقاتهالفردعلیهایتحصل

شبهإشباعات: تنقسم إلىمحددة،بوسیلةواالرتباطاالتصالعملیةعنوتنتج:العملیةإشباعات-

التسلیةبرامجفيالذات وتنعكسعنوالدفاعبالتوتراإلحساستخفیفخاللمنتوجیهیة؛ وتتحقق

شباعاتواإلثارة،والترفیه ٕ هذهوتزیداإلعالم،وسائلمع شخصیاتالتوحدمثلاجتماعیة؛شبهوا

حساسهالفردضعف عالقاتمعاإلشباعات ٕ )2(.بالعزلةاالجتماعیة وا

:االنتقادات الموجهة للنظریة

إستراتیجیة جدیدة لدراسة وتفسیر استخدامات الجمهور واالشباعاتمت نظریة االستخدامات قدّ 

شباعاته وازداد إدراك الباحثین بأهمیة االستخدام النشط لجمهور المتلقین باعتباره عامال وسیطا في  ٕ وا

إحداث األثر سواء كان كبیرا أو محدودا وعلى الرغم من تطور أسالیب البحث واالستقصاءات المنهجیة 

لعل أشهرها)3(هت إلى هذه النظریة وتطبیقاتها،صورا من النقد وجّ مجال إال أنّ والموضوعیة في هذا ال

:وهي كاآلتيماكویلأوردهاتلك التي

.أخرىتفسیراتمعالتواصلاحتماالتتلغيفهيفیها،ومبالغحدیةنفسیةمقاربةتعتبر- 

.156. 155ص .هیثم هادي الهیتي، مرجع سبق ذكره، ص1
.249حسن عماد مكاوي، لیلى السید، مرجع سبق ذكره، ص 2
.226محمد عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص 3
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.للمستخدمینالنفسیةللحاالتذاتیةدفاترعلىبإفراطتعتمد- 

تطوعیة هذا األخیر للتفاعلیةوبینللمستخدم،األساسیةوالحاجاتالدوافعجبریةبینباستمرارتتراوح- 

.متناقضانحدانوهماالرسائلمع

أنالمالحظ عادةأنإالوالعقالني،الواعياالختیارعلىیعتمدالوسیلةتجاهالسلوكبأنتفترض- 

.لهالموجهةهياالستخدامعادات

)1(.مضمون االتصالتأثیرقوةمسألةباستمرار" واإلشباعاتاالستخدامات"فلسفةتواجه- 

نما هي إعادة  ٕ یضاف إلى ما سبق الرأي القائل بأن االستخدامات واإلشباعات ال تشكل نظریة مستقلة، وا

)2(.صیاغة مختصرة لبعض أوجه نظریات التأثیر االصطفائي

، نجد -تطورها، فرضیاتها وعناصرها-ومن خالل العرض السابق لنظریة االستخدامات واإلشباعات 

ذه النظریة مالئمة للبحث المقدم نظرا إلى أن االنترنت بشكل عام والمدونات بشكل خاص تعتبر من أن ه

لنظریة تتیح الوسائل التي تالئم طبیعة الجمهور النشط المتفاعل اإلیجابي، ضف إلى ذلك أن هذه ا

التعرف على دوافع المدونین من استخدامهم لهذه الوسیلة، فضال عن مراعاة البعد الخاص باألصول 

النفسیة واالجتماعیة لألفراد والذي یساهم في تشكیل الحاجات والدوافع لدى اإلنسان وكذا عاداته وأنماط 

. بیئة إلى أخرىاستخداماته للوسیلة حیث تختلف الممارسات من مجتمع إلى آخر ومن

:نموذج انتشار وتبني األفكار المستحدثة2.8.1

:الخلفیة المعرفیة للنموذج وتطوره

.32. 31ص .، ص2003مصر، –، دار الفجر، القاهرة 1، ط وسائله-نظریاته-یمهمفاه: االتصال: فضیل دلیو1
. 156فلایر مهنا، مرجع سبق ذكره، ص 2
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هي العملیة التي یقصد بها انتشار فكرة جدیدة أو عادة اهتم علم االجتماع كثیرا بظاهرة االنتشار و 

جدیدة على مر الزمن وعن طریق مسالك محددة بین أفراد بناء اجتماعي كالحّي أو القریة أو المصنع أو 

فإلى جانب الكتابات المهمة العمیقة عن تشكیل الرأي العام والذوق العام شهد العقد الثالث من . القبیلة

ددا من الدراسات االجتماعیة التي استهدفت تتّبع انتشار المستحدثات؛ مثل انتشار نوع القرن العشرین ع

. جدید من الهوایات والحركات السیاسیة وما إلى ذلك

وعلى الرغم من االهتمامات المشتركة في میادین البحث المختلفة؛ فإن هذه األجزاء المختلفة من 

لیال، بعضها ببعض، فلم یظهر ما یدل على توحید الجهد األبحاث االجتماعیة لم تظهر إال إلماما ق

)1(.وظهور اتجاه موحد في دراسة ظاهرة االنتشار إال في العقود الموالیة

في السنوات األخیرة من الخمسینات والستینات، ذهب عدید من المنظرین إلى األخذ بفرضیة تدفق 

نموذج انتشار المبتكرات حیث یندرج كال االتصال على مراحل وقد أخذ بهذا الرأي كثیر من دارسي 

تحت نظریات التأثیر المحدود لوسائل ) تدفق االتصال على مرحلتین، انتشار المبتكرات(النموذجین 

االتصال، ویبدو نموذج انتشار المبتكرات شبیها بالفرضیة السابقة ولكنه یسمح بالمزید من االحتماالت 

)2(.ن تدفق المعلومات ینتقل من شخص إلى آخر وهلم جرالمعقدة لتدفق االتصال، إذ أنه یرى بأ

وهذه المقاربة التي تأخذ بفرضیة تدفق االتصال على مراحل وعبر أفراد عدیدین، تنطلق من الدور 

. الحاسم الذي یلعبه التأثیر الشخصي في عملیة انتشار األفكار المستحدثة وخاصة من طرف قادة الرأي

تكرات على مجموع عملیة االبتكار، حیث تركز االهتمام على انتشار المبومن ثم فهي تحاول تحلیل 

) 3(.مبریقیة للعوامل المساعدة على تبني االبتكار المدروس من طرف األشخاصمراحل وعلى المعرفة اإل

 .264 . سهیر جاد: وسائل اإلعالم واالتصال اإلقناعي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط 1، 2003، ص ص.ص 263 1

.270ص 267، ص 2006، 1نهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط ، دار النظریات االتصال: مي العبد اهللا2
.32فضیل دلیو، مرجع سبق ذكره، ص 3
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اه 1962في عام  وهو النموذج الذي یسعى " انتشار المبتكرات"، قدم روجرز نموذجه في كتاب سّم

لى أي مدى تنتشر التكنولوجیا واألفكار الجدیدة في ثقافة ما، حیث أكد أنه یمكننا في لفهم كیف  ٕ ولماذا وا

هذا اإلطار التمییز بین أنواع مختلفة من األفراد داخل أي مجتمع بحیث تمثل كل مجموعة منهم فئة لها 

) 1(.خصائصها تجاه االبتكار الجدید

:ار المستحدثةمفاهیم وعناصر نموذج انتشار وتبني األفك

:مفهوم االنتشار)1

یذكر روجرز أن االنتشار هو انتقال األفكار والتكنولوجیا والممارسات الجدیدة من مصادر 

ابتكارها إلى الناس؛ والنجاح الذي یصادف بعضها في هذا الطریق والفشل الذي یعترض بعضها اآلخر 

وهو أیضا العملیة التي )2(.بالتجدیدات واالبتكاراتوظروف النجاح وأسباب الفشل فاالنتشار مرتبط إذن 

ینتقل بواسطتها التجدید أو ینتشر فیها بین المستخدمین أو بین الناس، ویتمثل أساس عملیة االنتشار في 

)3(.التفاعل االنساني، الذي یترتب علیه عملیة انتقال فكرة جدیدة من شخص إلى آخر

:المستحدثةعناصر نموذج انتشار األفكار )2

:هناك أربعة عناصر أساسیة ترتبط بموضوع انتشار وتبني األفكار المستحدثة

التجدید أو االبتكار أو التكنولوجیا الجدیدة، أي الفكرة المستحدثة ذاتها.

قنوات االتصال.

التركیب االجتماعي للبیئة أو النسق االجتماعي.

 علیه عنصر الزمنالفترة الزمنیة الضروریة لالنتقال، أو ما یطلق.

:الفكرة المستحدثة-أ

.3إیهاب حمدي جمعة مجاهد، مرجع سبق ذكره، ص 1
.210، 2001، 1، مكتبة اإلشعاع الفنیة، االسكندریة، مصر، ط نظریات االتصال: محمد محمد عمر الطنوبي2
.118، 2004، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 1، ط اإلعالم والمجتمع: إمام عليمنى سعید الحدیدي، سلوى 3
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الفكرة المستحدثة أو االبتكارات هي أفكار یدركها الفرد بوصفها شیئا جدیدا وقد تتعلق هذه األفكار 

الجدیدة بأمور محددة جدا تشغل ذهن اإلنسان كما أنها قد تصل بمجال واسع من األمور واالهتمامات 

بالبعد الزمني الذي استخدمت فیه ألول مرة كما أن حداثة هذه الفكرة اإلنسانیة، وتقاس مدى حداثة الفكرة 

والفكرة المستحدثة أو الجدیدة قد تتضمن مثال الحركات )1(.هي التي تحدد رد فعل الشخص تجاهها

. الخ..االجتماعیة ومستحدثات المالبس

" تنظیمي"أو " فني"بكلمة وعندما یتطلب األمر تعریفا جامعا مانعا لألفكار الجدیدة یمكن أن نتبعها

)2(.لتحدید المعنى، فنقول فكرة فنیة أو تنظیمیة فلیست كل األفكار الجدیدة من البدع الفنیة التكنولوجیة

وتعتبر عملیة نشر األفكار المستحدثة، حسب روجرز، أساس التغیر االجتماعي، سواء كان ذلك بقبول 

)3(.المستحدث أو رفضه

:قنوات االتصال- ب

االنتشار تتكون من فكرة جدیدة وشخص لدیه معلومات عنها وآخر لیس لدیه عنها أیة معلومة فكرة 

ذه العملیة إذن دور رئیس، حیث أنه یمثل العملیة التي بواسطتها ینتقل فیكون لعنصر االتصال في ه

.)4(المبتكر وینتشر انتشارا واسعا بین الناس

الذي یعتمد على استخدام وسائل االتصال الجماهیري وأشكال األول: وهناك نوعان من االتصال

االتصال المختلفة كاإلعالم واإلعالن والدعایة وغیرها لنشر الفكرة بین أكبر عدد ممكن من الجمهور 

أي )5(الذي یعتمد على تأثیر الجماعات المرجعیة واألسرة واألصدقاء وقادة الرأيوالثانيالمستهدف

. االتصال الشخصي

. 211محمد محمد عمر الطنوبي، مرجع سبق ذكره، ص 1
.265سهیر جاد، مرجع سبق ذكره، ص 2
.48رضا عبد الواجد أمین، مرجع سبق ذكره، ص 3
.211محمد محمد الطنوبي، مرجع سبق ذكره، ص 4
.120منى سعید الحدیدي، سلوى إمام علي، مرجع سبق ذكره، ص 5
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انتشار األفكار المستحدثة بأن قنوات وسائل االتصال الجماهیري أكثر فعالیة في خلق جویرى نموذ

وقد أسفرت العدید من البحوث عن جملة من الوظائف األساسیة لهته الوسائل )1(معرفة حول المبتكرات،

وظیفة التعزیز والوظیفة وظیفة الحث، وظیفة التقییم، وظیفة اإلخبار، : في عملیة نشر األفكار، وهي

). تقدیم المهنیین المرتبطین بالفكرة()2(المهنیة

في المقابل، تكون قنوات االتصال الشخصي أكثر فعالیة في تشكیل المواقف حول فكرة جدیدة أي في 

ویمثل قادة الرأي إحدى المتغیرات األساسیة في عملیة التأثیر الشخصي . عملیة اتخاذ القرار حول المبتكر

ونقصد بهم األشخاص الذین یمارسون تأثیرا كبیرا على غیرهم من األفراد في مواقف معینة، البد لهم فیها 

من تحقیق أهدافهم والقیام بأدوارهم في عملیة یتمكنوامن القیام باالتصال المباشر بالتابعین، حتى 

)3(.التنمیة

دثة، بقائمة من التعمیمات النظریة ویمدنا روجرز وشومیكر، في ظل نموذج انتشار األفكار المستح

)4(: حول خصائص قادة الرأي وهي

قادة الرأي یتعرضون أكثر لوسائل اإلعالم واالتصال.

قادة الرأي أكثر ابتكاریة من أتباعهم.

 قادة الرأي لدیهم اتصال أكثر من أتباعهم مع وكیل التغییر، وهم على اتصال بالجهات المسؤولة

.عن برامج التغیر

قادة الرأي لدیهم مركز اجتماعي متمیز أكثر من أتباعهم.

 وهم أكثر من األتباع قدرة على تقبل األفكار . من أتباعهم) عالمیة(قادة الرأي أكثر انفتاحا

.الجدیدة وتقبل التغییر القادم من الغیر

.273مي العبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص 1
.121منى سعید الحدیدي، سلوى إمام علي، مرجع سبق ذكره، ص 2
.123منى سعید الحدیدي، سلوى إمام علي، المرجع السابق، ص 3
.271مي العبد اهللا، مرجع سبق ذكره، ص 4
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قادة الرأي أكثر من أتباعهم مشاركة اجتماعیة .

:النسق االجتماعي-ج

هو مفهوم أو تصور أصبح شائع االستخدام في علم االجتماع الحدیث، وهو یشیر النسق االجتماعي

إلى مجموعة من األفراد یتباینون ویتفاضلون وظیفیا، وهم معنیون بحل مشاكل جمعیة أو تحقیق هدف 

ویمكن أن یتمایز كل فرد عن اآلخر ویتفاضل في الدور والمركز االجتماعي والمكانة، ولكن . جمعي

ویؤكد الباحثون أنه . عضاء متعاونون على األقل في المسائل العامة أو في المشكالت المشتركةجمیع األ

یكاد یكون من غیر المعقول دراسة عملیة االنتشار دون وجود قدر من المعلومات المتعلقة بالتركیب 

عملیة نشر األفكار االجتماعي الذي یعیش في إطاره األفراد المتوقع اعتناقهم للفكرة الجدیدة، حیث تتأثر 

إذ أن . المستحدثة بالمعیار االجتماعي السائد؛ أي النمط السلوكي الشائع بین أفراد تنظیم اجتماعي معین

معظم األفكار المستحدثة تتطلب قبوال مسبقا من قبل الغالبیة العظمى من أفراد التنظیم االجتماعي السائد 

یدة ومن المحتمل أن یرغب الفرد في اعتناق فكرة معینة لكنه قبل أن یتخذ الفرد قراره باعتناق الفكرة الجد

)   1(.ال یستطیع ذلك ما لم ینظم إلیه آخرون في هذا االعتناق

:عنصر الزمن-د

الواضح أن جمیع الناس ال یتبنون الفكرة المستحدثة في الوقت نفسه، حیث إن الناس في العادة من

ذلك أن بعض األفراد مثال یحبون أن یكونوا . یتبنون الفكرة على مدى زمن طویل، یختلف من فرد آلخر

كانت صیحة جدیدة األوائل عادة في استخدام المستحدثات، سواء كانت أفكارا أو آلیات جدیدة أو حتى لو 

في عالم األزیاء، وعندما تبدأ األغلبیة في تبني ذلك المستحدث فإن قیمته الرمزیة كمستحدث بالنسبة لفئة 

)2(.المتبنین األوائل تنخفض ویبدؤون في البحث عن مستحدث جدید وهكذا

.128. 127نى سعید الحدیدي، سلوى إمام علي، مرجع سبق ذكره، ص ص م1
.52رضا عبد الواجد أمین، مرجع سبق ذكره، ص 2
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:صائص التي تؤثر في قبول انتشار المبتكراتالخ)3

قائمة من الخصائص التي استنبطاها من "Shoemaker"" شوماكیر"و"Rogers"" روجرز"عرض 

الزراعة، الطب، التعلیم، التسویق وغیرها والتي تعتبر محددات تؤثر في تبني : دراسات عدیدة في میادین

:)1(المستحدثات بوجه عام، تشتمل على ما یلي

 الفائدة النسبیة المیزة أوRelative Advantage:

ودرجة التفوق النسبي . النسبیة هي درجة تفوق الفكرة المستحدثة على غیرها من األفكار السابقة لهاالمیزة

هذه یقصد بها عادة مدى الفائدة االقتصادیة التي تعود على األشخاص الذین یتبنون الفكرة المستحدثة؛ 

حدثة، حیث كلما زاد إدراك األفراد واألمر األكثر أهمیة هنا هو إدراك األفراد للفائدة النسبیة للفكرة المست

.للفائدة النسبیة للفكرة المستحدثة زادت سرعة معدل تبنیها

 االنسجام مع القیم السائدةCompatibility:

هو درجة اتفاق الفكرة المستحدثة مع القیم السائدة لدى المتبنین لها فالفكرة التي ال تتالءم مع القیم 

جتماعي ومع الخبرات السابقة واالحتیاجات الحالیة للمستقبلین لها، لن یتم والعادات السائدة في النظام اال

)2(.تبنیها بمعدل سرعة الفكرة المستحدثة المالئمة لما سبق

 درجة التعقیدComplexity:

.فضیل دلیو، مرجع سبق ذكره، ن ص1
.119منى سعید الحدیدي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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فكلما كانت األفكار أو الممارسات المستحدثة سهلة نسبیا في الفهم أو االستخدام من قبل الفرد، كلما 

ذلك تبنیها أسرع وأفضل، غیر أن فكرة التعقید قد تختلف من شخص آلخر، ومن كانت عملیة انتشارها وك

عض المهارات قد تبدو مرحلة عمریة ألخرى، فاستخدام الكمبیوتر وتصفح مواقع االنترنت مثال یتطلب ب

.غیر معقدة لجیل الشباب، وقد تبدو معقدة ألجیال غیر متمرسة على استخدام هذه التكنولوجیا الحدیثة

 إمكانیة التجریبTriability:

كانت إمكانیة تبنیه من األفراد أكبر، –ولو على مستوى محدود –كلما توافر للمستحدث إمكانیة التجریب 

ستحدثات التي یمكن تجربتها على مراحل یكون تبنیها أسرع من قبل الفرد، السیما وبصفة عامة فإن الم

.ذه العملیة تقلل من المخاطر التي یمكن أن یتوقعها الفرد منهاوأن ه

ضوء هذا یمكن تفسیر ما أشارت إلیه بعض الدراسات حول عدم ترحیب عدد كبیر من مستخدمي لىعو 

الصحف االلكترونیة بوجود إجراءات سابقة قبل تصفحهم لمحتوى الصحیفة، حیث تطلب بعض مواقع 

الصحف أن یقوم المستخدم بتسجیل بیاناته الشخصیة في أول مرة الستخدامها، بینما تقصر صحف أخرى 

ض خدماتها على المشتركین فیها، كما توجد بعض الصحف التي ال تتیح االطالع على محتواها إال بع

)1(.نظیر اشتراك مالي

الوضوح وسهولة النشر(قابلیة التداول:(

، وقد لوحظ أنه كلما كانت "سهولة نشر وتداول الفكرة أو األسالیب المستحدثة بین األفراد"بها یقصد

".النتائج المترتبة على تبني الفكرة واضحة جلیة للعیان، كان قبول اآلخرین وتبنیهم لها سهال میسورا

)  2(:عملیة التبني)4

.51. 50ص . رضا عبد الواجد أمین، مرجع سبق ذكره، ص 1

.116-111، ص ص1991، ترجمة سامي ناشد، عالم الكتاب، القاهرة،األفكار المستحدثة وكیف تنتشر: إفریت روجرز2
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: بأنها" روجرز"المضمون مع التعریف الذي أورده لقد تعددت تعریفات التبني إال أنها اتسقت من حیث 

العملیة العقلیة التي یمر الفرد خاللها منذ أن یسمع عن فكرة جدیدة ألول مرة حتى تصبح هذه الفكرة جزًء "

من سلوكه، ومن المسّلم به أن عملیة تبني المبتكرات الجدیدة التي تسبقها عملیة أخرى وهي عملیة نشر 

تي بواسطتها تنتقل المبتكرات الجدیدة من مصادرها األصلیة إلى عدد كبیر من تلك المبتكرات، وال

المستفیدین منها عبر مختلف وسائل االتصال، بغیة تعریفهم بها وحثهم على تبنیها ووضعها في حیز 

".التنفیذ الفعلي

: مراحل عملیة التبني

فرد للفكرة ویحس بحاجة وفي هذه المرحلة یتعرض ال: Awarenessمرحلة الشعور بالفكرة - 

شدیدة إلى معلومات كافیة عنها، ویرى أغلب العلماء أن السماع بالفكرة الجدیدة یكون بالمصادفة 

.المحضة

وفي هذه المرحلة یصبح الفرد راغبا في التعرف على دقائق الفكرة : Interestمرحلة االهتمام- 

.الجدیدة، ویسعى إلى تنمیة معلوماته حولها

وفي هذه المرحلة یطبق المرء الفكرة المستحدثة تطبیقا عقلیا على : Evaluationلتقییم مرحلة ا- 

موقفه الراهن وكذلك موقفه الذي یتوقعه مستقبال، وبعدها یقرر إن كان علیه أن یجرب الفكرة أم ال، 

.وتخضع هذه المرحلة إلى تردد كبیر من المتبني لذلك فهو یحتاج إلى التشجیع القوي

وفي هذه المرحلة یستخدم المرء الفكرة المستحدثة على نطاق ضیق، : Trialالتجریب مرحلة- 

.وذلك لكي یحدد فائدتها في نطاق ظروفه الخاصة تمهیدا لتطبیق الفكرة كلیا

.وهنا یقرر المرء عادة االستمرار في االستخدام الكامل للفكرة: Adoptionمرحلة التبني - 
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نات بعد مدة وجیزة من ظهورها إقباال كبیرا علیها من مالیین البشر وهي تتكاثر كل شهدت المدوّ 

نات المراهقین، یوم بل كل ثانیة بشكل مذهل، وتجذب إلیها أطیافا متنوعة من األشخاص فنجد مدوّ 

شنات النسائیة والفئات المنات اإلعالمیین والطلبة والمدوّ والشباب ومدوّ  نات خاصة ة في المجتمع ومدوّ هّم

نات یها تجعلنا نتساءل ما هي المدوّ الخ إن هذا التنوع في ثنایاها والسرعة في تبنّ ..بحقوق اإلنسان 

ین؟ یستخدمون التدوّ زها؟ لماذا یدوّن الناس وفیما بالضبط؟ وما الخصائص التقنیة واالتصالیة التي تمیّ 

لى أي حد تؤثر في المجتمعات المختلفة عبر أنحاء الم ٕ عمورة؟ هذا وكیف تطورت هذه الظاهرة وبدأت وا

:ه بالقدر المتاح في هذا الفصلنما سنحاول أن نجیب ع

:الماهیة والتقنیة: نات االلكترونیةالمدوّ 1.2

: نات االلكترونیةتعریف المدوّ 1.1.2

:لغویا-أ

ن، تدوین، مدونة لیصبح اسم الفاعل جمعها مدوّ نةالمدوّ  نات، حیث اشتقت الكلمة من فعل دوّ

ن بمعنى (web log)االنجلیزیة التي هي نحت من كلمتي (blog)، هي التعریب األكثر قبوال لكلمة )1(مدوّ

)2().سجل الشبكة(

البلوجز، البلوغز، : منها(blog)وهناك العدید من التسمیات التي استخدمت كمقابل لكلمة بلوغ 

وغیرها الكثیر من ... المذكرات االلكترونیة، المدونات الشخصیة، یومیات االنترنت، السجل الشخصي،

هو التعریب " مدونة"التعریبات التي ورد في كتابات المؤلفین العرب عن المدونات االلكترونیة، غیر أن 

المدونات المصریة على الشبكة العنكبوتیة العالمیة مصدرا للمعلومات مع إشارة خاصة لمدونات المكتبات :شیماء إسماعیل عباس إسماعیل1
:علىمتاح -.>2009-12-20< الزیارةتاریخ ). 2007یونیو (13ع ،- cybrarians journal-،ومدونات المكتبیین 

http://journal.cybrarians.info/no13/blogs.htm
2 http://ar.wikipedia.org/wiki/ مدونة ( تاریخ الزیارة (2007-4-6
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هو مصطلح حدیث حتى في (blog)ومصطلح )1(.تى اآلناألكثر قبوال وانتشارا واستخداما لهذه الكلمة ح

)2(.2003االنجلیزیة حیث تم إدخاله ألول مرة إلى معجم أوكسفورد في طبعة مارس 

أي Carnet Webأما بالنسبة للغة الفرنسیة فتوجد العدید من االستعماالت إذ یطلق على المدونة 

)Blogger.)3صحیفة الویب، كما یطلق علیها أیضا مصطلح 

هي موقع ویب یتم تحدیثه بانتظام : "كلمة المدونة كاآلتيقاموس أكسفورد اإلنجلیزيویعرّف 

عادة تكون مدارة من طرف . الخ..وتتضمن عادة المالحظات الشخصیة، مقتطفات من مصادر أخرى 

لى المدونة هي مجلة إلكترونیة، مفكرة ع: شخص واحد وتحوي وصالت فائقة تحیل إلى مواقع أخرى

)4(".االنترنت

أن 2004في نسخته لعام (Merriam Webster Online Dictionary)قاموس ویبستر ویذكر 

موقع على شبكة االنترنت یتم تحدیثه بصفة مستمرة یشتمل على تدوینات "عبارة عن (blog)المدونة 

)5(" مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا

:اصطالحا-ب

تطبیق من تطبیقات شبكة : على أنها(Wikipedia)تعرّف المدونة في موسوعة الویكیبیدیا العالمیة 

على صفحة ویب، وهو في أبسط صوره عبارة عن نظام إلدارة المحتوى، وهي تعمل من خالل االنترنت

مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا ینشر منها عدد ) مدخالت(تظهر علیها تدوینات االنترنتشبكة 

من النظام آلیة ألرشفة المدخالت القدیمة، ویكون لكل محدد یتحكم فیه مدیر أو ناشر المدونة، كما یتض

.ذكره، مرجع سبقشیماء إسماعیل عباس إسماعیل1
. شیماء إسماعیل عباس إسماعیل، المرجع السابق2
.مرجع سبق ذكره، المدونات وسلطة التدوین: جمال الزرن3

4 Patrick W. O’Donnell, Users and the marketing efficacy of MP3 music blogs, A Master Thesis of Science,
Department of Communication, Spring Semester, 2006, The Florida state University, p 2.

.شیماء إسماعیل عباس إسماعیل، مرجع سبق ذكره5
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مدخلة منها مسار دائم ال یتغیر منذ لحظة نشرها یمكِّن القارئ من الرجوع إلى تدوینة معینة في وقت 

)1(.تحللهاالحق عندما ال تعود متاحة في الصفحة األولى للمدونة، كما یضمن ثبات الروابط ویحول دون 

المدونات االلكترونیة على أّنها أحد )عربي–إنجلیزي (معجم مصطلحات اإلعالم ویعرّف 

وهي –blogجمع مدونة –blogsلحدیثة التي تتیحها شبكة االنترنت لمستخدمیها والمدونات الخدمات ا

وثائق یقوم بكتابتها مستخدمو االنترنت ویقومون بنشرها على الشبكة من خالل مواقع معینة تستضیف 

مدوناتهم وهي وسیلة للتعبیر عن آرائهم وأفكارهم وتتراوح المدونات ما بین یومیات وخواطر أو تعبیر 

ال أو أي مجال آخر، مرسل عن األفكار، أو إنتاج أدبي أو موضوعات متخصصة في مجال التقنیة مث

كما تشتمل المدونات كذلك على أخبار ومقاالت أو كتب وأشعار ومذكرات وفي بعض األحیان طرائف 

والمدونات قد تتبع أفرادا معروفین وفي الغالب . ونكات وصور، وقد تحوي دعوات للتظاهر واالعتصام

تخدم بعض حركات المعارضة تلك وتس. بكتابة مدوناتهم تحت أسماء مستعارةBloggersیقوم المدونون 

الوسیلة في تحركاتها للمطالبة باإلصالح السیاسي، أو في تحقیق  أهداف انتخابیة وحشد التأیید 

صحفیین وكتاب متخصصین (ألعضائها، كما یقوم بعض العاملین في وسائل اإلعالم من المحترفین 

)2(.ها إلى جماهیر ضخمة بطریقة فوریةبنشر مدونات كوسیلة غیر تقلیدیة لنشر أفكارهم وتوصیل) مثال

: تعریف المدونات- ج

د االنترنت بالتعلیقات "المدونات بأنها (Drezner & Farrell)یعرّف  صفحة على شبكة االنترنت تزوَّ

م بشكل یعكس ترتیبا  على األحداث بأقل ما یمكن من التحریر الخارجي ویتم تحدیثها بشكل دوري، وتقّد

المدونات یمكن أن . لمصادر إلكترونیة أخرى(links)مع استخدام الوصالت الفائقة تاریخیا متسلسال،

1 http://ar.wikipedia.org/wiki/ مدونة ( تاریخ الزیارة (2007-4-6

.53ص ، 2008، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 1، طاإلعالممعجم مصطلحات : طارق سید أحمد الخلیفي2
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تعمل كمفكرات شخصیة، أعمدة للنصائح التقنیة، قد تكون أیضا دردشة حول الریاضات أو ثرثرة حول 

)1(."المشاهیر، قد تتضمن تعلیقات سیاسیة أو تشمل كل ما سبق ذكره مجتمعا

لة بانتظام وآخرونherringsیعرّفها  ویتم إدراج تأریخ المدخالت frequentlyبأنها صفحات ویب معّد

)2("فیها بشكل عكسي) entriesالتدوینات، (

، "مقعد وراء التلفزیون"، أستاذ الصحافة في جامعة البحرین وصاحب مدونة جمال الزرنأما الدكتور 

بكتابة خلیط یتألف من رزنامة من األحداث موقع ذلك الشخص الذي یقوم " فیعرّف المدونات بأنها 

فهي شكل حدیث من الكتابة الصحفیة االفتراضیة ونشر . والسیرة الذاتیة والرأي على صفحة الكترونیة

القصص والتجارب الشخصیة والمناقشات والحوارات حول تفاصیل الحیاة الیومیة الثقافیة والدینیة 

كما تشفع المدونة عادة بالصور والتسجیالت الصوتیة . لفردیةواالجتماعیة والسیاسیة الجماعیة منها وا

ن نفسه )3(."والموسیقى واألغاني واألشرطة المصوّرة والتي تكون غالبا من صنع المدوّ

نة هي یومیات شخصیة : " بیزانيوفي تبسیط لفكرة المدونات، یقول الخبیر اإلعالمي الفرنسي  المدوّ

رساله فور االتصال  ٕ على الشبكة یتم إدراجها بواسطة برامج بسیطة تسمح بطبع نص على الكمبیوتر وا

بالشبكة لیظهر على صفحة الموقع المعني، وهي تمزج بین المعلومات واآلراء وتكون متصلة بمصدر 

)4(" ة أو یعّلق علیهاأصیل أو بمفكرة أخرى أو بمقالة ینصح بها كاتب المدون

عبارة عن مواقع عنكبوتیة"تعریفا اصطالحیا للمدونات بأنها 2007في شیماء إسماعیل كما قدمت 

(Websites)تظهر علیها تدوینات(posts) األحدث إلى األقدممن-مداخل مؤرخة ومرتبة ترتیبا زمنیا -

دائم ال یتغیر منذ (URL)منها عنوان إلكترونيلكل مدخل تصاحبها آلیة ألرشفة المداخل القدیمة ویكون

تكون ُیمّكن المستفید من الرجوع إلى تدوینة معینة في وقت الحق عندما اللحظة نشره على الشبكة بحیث

1 Henry Farrell, Daniel W. Drezner : Introduction:Blogs, politics and power: a special issue of Public
Choice, Public Choice (2008), Volume 134, Numbers 1-2, 1-13 , p 5.
2 Herring, Scheidt, Bonus and Wright: Bridging the Gap: A Genre Analysis of Weblogs, 2004, p 1.

جمال الزرن، مرجع سبق ذكره، ص 3
.196، ص 2008، 1، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، ط المفاھیم والوسائل والتطبیقات: الجدیداالعالم: عباس مصطفى صادق4
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وتشتمل المباشر من ِقبل المستفیدین إلیها،متاحة على الصفحة األولى للمدونة مما یساعد على الوصول

والروابط الفائقة إلى مصادر إلكترونیة طات الفیدیو القصیرة، ومواد سمعیةعلى النصوص، والصور، ولق

وتسمح المدونات بالتفاعل بین محرریها وقارئیها حیث یمكن ألي منأخرى ذات صلة على الشبكة،

)1(" متصفحي االنترنت قراءتها والتعقیب أو التعلیق علیها

تطبیق لترتیب محتوى نصي زمنیا، (Blogs)المدونات" على أّنها عبیر سالمةوتعرّفها الدكتورة 

نة الذي ینشر وتشبه المدونة في أبسط أشكالها صحیفة إلكترونیة یحررها شخص واحد، هو صاحب المدوّ

بةإدخاالت تكون مختلفة تتضمن غالبا یومیات وخواطر عابرة، مثل المناجاة التقلیدیة، وفي أشكال مرّك

تضمینها وصالت لیة، فتؤسس مجتمعا افتراضیا حول شخص أو مجال اهتمام، من خاللالمدونة تفاع

إدخاالته واقتراح تعدیالت أو تشعبیة لمدونات أخرى ومواقع، وسماح المدون لآلخرین بالتعلیق على

)2(".موضوعات للمناقشة

ینشر علیها الكاتب صفحة ویب "المدونة، من وجهة نظر اتصالیة، بأنها Elmine Wijniaیعرّف و 

)3("بهدف البدء في المحادثة) تدوینات(قطعا 

: المصطلحات المتعلقة بالمدونات2.1.2

ن  األشخاص الذین " أو مدونین إلى(Bloggers)یشیر مصطلح :Bloggersج المدونون Bloggerالمدوّ

نات وبرامج التدوین على اعتبار أّنها تضفي " منّشط"أن هناك من یفضل استخدام مفردة إال". یكتبون المدوّ

و وصحفي )4(.نوعا ما من الحیویة الحیاتیة، مقارنة بمفردات مثل الناشر ومؤلف وهٍا

18ع - .cybrarians journal- .2.0والمكتبات 2.0مدخل إلى دراسة الویب : الجیل الثاني من خدمات اإلنترنت :محمود عبد الستار خلیفة1
nal/no18/web2.0.htmrhttp://www.cybrarians.info/jou: متاح على- . > 2010-9- 5<تاریخ الزیارة -) . 2009مارس (
: ، اتحاد كتاب االنترنت العرب، متاح علىالبرمجیات االجتماعیة: عبیر سالمة2

ewriters.com/?action=showitem&&id=3330-http://www.arab
3 Elmine Wijnia : Understanding Weblogs : communicative perspective, available at :
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.118.7972&rep=rep1&type=pdf

ناتيالصادق رابح، 4 ّ ورقة بحثیة قدمت للمؤتمر الدولي الحادي عشر انبعاث حامل اتصالي جدید أم توھّمات جماعیة جدیدة؟،: الفضاء المدو
.35، ص 2006نوفمبر 21-17، )المغرب(، طنجة "اإلعالم ومجتمع المعرفة"للجمعیة العربیة األمریكیة ألساتذة االتصال 
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جمهور محدد من مستخدمي االنترنت، یتفاعل مع المعلومات واآلراء :Blog Readersقراء المدونات

نة سواء بمشاهدات أو تعلیقات مكتوبة )1(.المكتوبة وكافة المواد المنشورة على المدوّ

نین :Blogsphèreفضاء المدونات أو عالم المدونات والذي یشیر إلى المجتمع الذي یربط كل من المدوّ

نات المتاحة على االنترنت في كل أنحاء العالم فهو مصطلح یحیل على المدونات كفضاء )2(.والمدوّ

والتي یمكن الوصول إلیها من خالل )3(.جماعي، حیث تبرز كثافة الترابط بین اآلالف من المدونات

) Blogs indexes.)4ث أو كشافات المدونات محركات البح

نات بعضها ببعض نتیجة لربط كل Blogsphèreوفضاء المدونات  قة بین المدوّ یعني وجود ارتباطات متعّم

نة باألخرى، إما باإلشارة إلیها أو بالتعلیق علیها )5(.مدوّ

البیئة ویقول أن التشابه ل بأن فضاء المدونات یماثل إطار المدینة في أنه یمثّ Halavaisویرى 

بین المدینة وفضاء المدونات یكمن في أن التفاعالت تتركز في كلیهما حول الدینامیكیات السیاسیة 

) 6(.والتجاریة واالنتشار الثقافي

:الفرق بین المدونات والمنتدیات والمواقع االلكترونیة3.1.2

كثیرا ما یتم الربط أو التشبیه بین المدونات وبین المنتدیات والمواقع االلكترونیة ورغم بعض أوجه 

:التشابه بین هذه الخدمات إال ان المدونات تتمیز عنها ببعض الخصائص نذكرها فیما یلي

. 4سعید المصري وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 1
.شیماء إسماعیل عباس إسماعیل، مرجع سبق ذكره2
ناتيالصادق رابح، 3 ّ .36مرجع سبق ذكره، ص انبعاث حامل اتصالي جدید أم توھّمات جماعیة جدیدة؟،: الفضاء المدو
.15- 9، ص2006، جوان 14، مجلة المعلوماتیة، العدد "blogsالمدونات اإللكترونیة . "عبد الرحمن فراج4
، الندوة الوطنیة األولى لتقنیات المعلومات، دراسة تحلیلیة: حاسوبیةالمدونات العربیة ال: ھند بنت سلیمان الخلیفة، سلطانة بنت مساعد الفھد5

.106، ص 2006الریاض، المملكة السعودیة، 
6 Jia Lin, Alexander Halavais : Mapping the blogosphere in America, available at :
http://www.blogpulse.com/papers/www2004linhalavais.pdf
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في أن األولى هي عبارة عن مواقع ینشئها فرد أو مجموعة التختلف المدونات عن المنتدیات

تخضع ألي سلطة أو هیئة أو جهة وال یحتاج المدوّن إلى برامج خاصة لتنظیم اإلتاحة والمشاركة من قبل 

.الهیئة أو الجهة مثل المنتدیات

بداء الرأي  ٕ وال توضع أي قیود في اإلتاحة واالستخدام والتعلیق على األحداث الجاریة والقضایا المطروحة وا

توجد أي قیود من الموقع في اختیار الموضوعات أو القضایا على ومناقشتها مع اآلخرین، وكذلك ال 

)1(.عكس المنتدیات

نات تختلف عن المواقع العادیةمن جهة أخرى فإن  نة هي عبارة ، المدوّ فعلى الرغم من أن المدوّ

عن موقع الكتروني إال أنها تحتفظ ببعض الممیزات وهو ما یدفعنا لطرح السؤال عن أوجه االتفاق 

)2(؟ )Websites(والمواقع العنكبوتیة ) (Blogsتالف بین المدونات واالخ

- :عن أوجه االتفاق یمكن ذكر 

أن كال منهما وسیلة أو مصدر لنشر المعلومات على اإلنترنت.

دارته ٕ .أن كال منهما یمكن أن یستمر ویبقى مادام هناك فرد أو مؤسسة تقوم بإنشائه وا

كال منهما له عنوان إلكتروني أنURLإي من مستخدمي اإلنترنت الدخول علیهُیمكن.

نات أكثر دینامیكیة من مواقع الویب باإلضافة  ولكن االختالف الرئیسي بینهما یكمن في أن المدوّ

ما تشتمل إلى التحدیث المستمر بحیث ال یمرّ أسبوع واحد إال وهناك على األقل تدوینه جدیدة، إلى جانب

نات من ترتیب وتقویم زمني من األحدث إلى األقدم لهذه التدوینات، في حین أن مواقع الویب  علیه المدوّ

مة لكي تكون ساكنة ولیس هناك حاجة إلى تحدیثها بانتظام أو وفقا لتاریخ معین كما أن تحدیثها . مصّم

.264، ص 2007، عالم الكتب، القاھرة، 1، ط االتصال واإلعالم على شبكة االنترنت: محمد عبد الحمید1
ا للمعلومات مع إشارة :شیماء إسماعیل عباس إسماعیل2 ً خاصة لمدونات المكتبات المدونات المصریة على الشبكة العنكبوتیة العالمیة مصدر

.ذكرهمرجع سبق ، ومدونات المكتبیین
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نات عادة من رسائل یتم بالصفحات ولیس بالتدوینات أو المداخل كما هو الحال في ال نات وتخلو المدوّ مدوّ

)spam(المزعجة التي یمكن أن تتسلل لمواقع الویب على الشبكة العنكبوتیة.

: خصائص المدونات4.1.2

اتصالیةتمثل المدونات إحدى الوسائط المهمة والمؤثرة في المجتمع االفتراضي لما لها من خصائص 

:) 1(تمّیزها عن غیرها من المواقع األخرى على شبكة اإلنترنت، نذكر منها

 التفاعلیة في إنتاج وتداول المعرفة:

تتیح المدونات الفرصة للمشاركة بفاعلیة في تدفق المعرفة داخل الفضاء التدویني عن طریق 

.التي توِفر معلومات للقراء ومن ثم تحثهم على اقتسام ما لدیهم من معرفة أیضا postsالتدوینات

 مجال خصب للتعبیر عن الذات وتنافي الشعور بالتمكین:

یمكن ألي مدوّن أن یعّبر عما یجول في نفسه من مشاعر وآراء عن طریق التدوین وأن یتلقى ردود 

ر عریض، وبالتالي یوفر التدوین شعورا مفعما القراء بحیث یشعر أن صوته یمكن أن یصل لجمهو 

.بالتحقیق الذاتي والشهرة وتنامي اإلحساس بسیطرة المرء على حیاته

 السرعة والسهولة في التدوین والتحدیث دون الحاجة لخبرات فنیة معتمدة:

نین متعلمون تعلیما عالیا، إال أن ذلك ال یعني أن یكون التدوین مش روطا بامتالك رغم أن غالبیة المدوّ

. معرفة متخصصة فقد أتاحت بعض البرامج الجدیدة التدوینَ بسهولة وسرعة

 االعتماد الرئیسي على النصوص في التدوین:

.تمثل النصوص أداة أساسیة للتدوین رغم وجود وسائل أخرى كالصور والفیدیو والبرامج

.4سعید المصري وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 التواصل مع اآلخرین وخلق تجمعات افتراضیة ذات هویات مشتركة:

نات الفرصة للتواصل الفّعّال مع أشخاص بعینهم في إطار تجمعات ذات اهتمامات وهویات  تتیح المدوّ

مشتركة تسمح بالتداول المكثف فیما بینهم فقط أو مع غیرهم ، باإلضافة إلى الحریة في اإلفصاح عن 

.الهویة واختیار أسماء مستعارة

بخصائص مشتركة مع بعضها البعض تجعل منها التقنیةتتمیز المدونات االلكترونیة من الناحیة 

التطبیق األكثر مالءمة لالستخدام بالنسبة للمستخدم العادي مقارنة بغیرها من التقنیات االلكترونیة 

)1(:، وتتمثل هذه الخصائص مختصرة فيforumsوالمنتدیات االلكترونیة websitesكالمواقع االلكترونیة 

.العرضفصل المحتوى عن طریقة -

. وجود القوالب الجاهزة-

.سهولة إدارة المعلومات-

.دعم خالصات المدونة-

والتي یمكن دمجها مع البرامج المكتبیة وتحریر المدونة )API(دعم واجهات التطبیقات البرمجیة -

.لبرنامج الووردBloggerباستخدامها، كتلك اإلضافة التي تقدمها خدمة 

الخصائص التقنیة التي تتمیز بها في البیئة العنكبوتیة، فمهما وهیكلة المدونة هي أیضا من 

اختلفت المدونات من حیث الموضوعات أو اللغات أو حتى األلوان وأسالیب التعبیر فإن لها طابعا 

خاصا، وسیأتي تفصیل ذلك فیما یلي من عناصر، غیر أّننا نذكر هنا أهم الخصائص التقنیة للمدونة 

:بشكل عام

.107ص ھند بنت سلیمان الخلیفة، سلطانة بنت مساعد الفھد، مرجع سبق ذكره، 1
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م كمداخل مستقلة، یشتمل كل منها على نص وربما روابط فائقة، ومتاحة جمیعا محتوى منظ

).أي من األحدث إلى األقدم(في ترتیب زمني عكسي 

 ،تأریخ زمني لكل مدخل، بحیث ُیعرف المستفید متى تم تدوین هذا المدخل على وجه التحدید

.قیقةویتم هذا التأریخ بالیوم والشهر والسنة وأحیانا بالساعة والد

سجل أرشیفي لجمیع المداخل السابقة، بحیث یمكن الوصول إلیها بسهولة من قبل الزائرین .

"ن، لیس كل المدونات تتیح إمكانیة " التعلیقات التي تتیح للقراء نشر أفكارهم عما یطرحه المدوّ

)1(.التعلیق، لكن األكثریة تسمح بذلك

:أنواع المدونات5.1.2

نات ، تساعد أصحابها على المشاركة امتألت الشبكة  العنكبوتیة بعدد ال حصر له من المدوّ

نشاء مواقع تواصلیة لمشاریعهم ٕ بعض المدونین ینشرون وصالت إلى مواقع وصفحات تثیر . بالمعرفة وا

نات تكون شخصیة للغایة وبعضها یتحدث  نات نرى أن بعض المدوّ اهتمامهم، وبقراءة سریعة في المدوّ

نات - ریاضة–فن - ثقافة- سیاسة–تكنولوجیا –وع معین فقط عن موض ، وكذا نجد أن هناك مدوّ

حققت عدد قراء وصل إلى المالیین في حین أن بعضها لم یقرأ إال من عدد قلیل من األشخاص، أو أنها 

نات التي تعّد بال)2(.شخصیة لدرجة أن قارئها هو صاحبها مالیین، هذا االختالف والتنوع الهائل بین المدوّ

.خلق تنوّعا أیضا في تصنیف المدونات إلى أنواع شتى

ثالثة أنواع رئیسة للمدونات، بناء على الدراسة التي قام بها مع 2005عام ) Herring & Others(فقد حدد 

مها كاآلتي"تحلیل نوعي للمدونات : سد الثغرة"مجموعة من الباحثین بعنوان  ) 3(: ، وقّد

1 Mark Briggs : Journalism 2.0 : How to survive and thrive, A digital literacy guide for information age, an
anitiative of J-Lab and the Knight Citizen News Network, 2007, p 54.

، ورقة عمل لمؤتمر تقنیات االتصال والتغیر االجتماعي، جامعة الملك المدونات االلكترونیة وحریة الرأي والتعبیر: دشن بن محمد القحطاني2
20- 18ص .)2009/ 03/ 17-15(السعودیة، الریاض،سعود، 

3 - T. Neil Sorka: Understanding the political influence of blogs : A study of the growing importance of the
blogosphere in the U.S Congress, the Institute for politics, democracy & The internet, Washington, January
2007, p 6.
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وهي مدونات تتضمن في الغالب مالحظات وتقییمات لألحداث العامة : Filtersالمرشحات -1

.الخارجیة بصورة موسعة، ویكون مضمونها في األغلب مضمونا سیاسیا

وهي عكس النوع السابق حیث تمیل إلى الطابع : Personal Journalsالصحف الشخصیة -2

ن آراءه وأفكاره واتجاهاته ومشاعره .الخاصةالشخصي ویعرض من خاللها المدوّ

نات (Knowledge Logs)اسم مختصر لمدونات المعرفة أو : k-logsمدونات -3 وهي نوع من المدوّ

ترّكز على إبداء مالحظات وتعلیقات بخصوص إحدى الموضوعات العلمیة أو أحد المشروعات 

.أو المنتجات

نات تتنوع ویعتبر هذا التقسیم عاما وشامال لما یمكن أن تحمله المدونات من محتوى إال أن المدوّ

أیضا وفق اعتبارات أخرى كوسیلة التعبیر المستعملة وأداة النشر المعتمدة وحسب المشاركین في 

نة وغیرها من االعتبارات :المدوّ

: حسب وسائط التدوین

. فقط وهي التي ترتكز على الكتابة أو النصمدونات نصوص هناك - 

.أي غالبیة مادتها التدوینیة عبارة عن صورمدونات صوروهناك أیضا - 

مدونات ، وهي التي تحتوي وصالت لملفات صوتیة ویطلق على بعضها )1(ومدونات إذاعیة صوتیة - 

المتخصصة في بث األغاني والصوتیات، وقد أصبح هذا النوع ) MP3العتمادها على صیغة (MP3الـ 

نات بین ، 2003من المدونات شعبیا جدا بدایة من عام  حیث تنوّعت الموسیقى المنشورة على هذه المدوّ

موسیقى قدیمة أو نادرة لم یتم تداولها منذ سنوات وبین الموسیقى المعاصرة أو التركیز على نوع أو 

)2(.موضوع موسیقي معین دون غیره

.202عباس مصطفى الصادق، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 En.wikipedia.org/mp3blog (visited in:6/4/2007)
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رقة أو فنان، ف: بنفس الطریقة(MP3 blogs)وغالبا ما یكون التدوین على هذا النوع من المدونات 

أغنیة یتم تقدیمها للجمهور في فقرة أو من خالل سیرة ذاتیة ومعلومات مساعدة عنها، مع وصف 

للموسیقى وفي بعض األحیان تكون مرفقة أیضا بمقارنات مع الفرق الصوتیة المماثلة متبوعة برابط 

نات صور . MP3لتخزین بعض األغاني بصیغة  الفرقة أو الفنان عادة، نجد أیضا في هذا النوع من المدوّ

)1(.مع ارتباط بالموقع االلكتروني الخاص بهم أو بموقع بیع على االنترنت یتیح شراء القطعة أو األلبوم

والبودكاستینغ هو تقنیة جدیدة أو نظام یتیح :Vlogمدونات البودكاستینغ و مدونات الفیدیو وتوجد - 

وفي هذا النظام الجدید، یقوم . نترنت بشكل أسهلتوزیع المحتوى المرئي بودكاستینغ أو المسموع عبر اال

نات االلكترونیة وكذلك شركات اإلعالم التقلیدیة بإعداد المحتوى بصیغة صوت أو فیدیو  محررو المدوّ

وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض الخدمات . عوضا عن صیغة المدخالت التقلیدیة كالنصوص أو الصور

توفر البودكاستینغ مباشرة من خالل الهواتف النقالة، www.pod2mob.comالمتوفرة على االنترنت مثل

. مما یجعل الوصول إلى هته الخدمات، والتي قد تكون خدمات مرئیة أو صوتیة، أكثر سهولة

المحتوى بهذه الطریقة اسم منتجي الفیدیو االلكتروني ویطلق على األفراد الذین یعّدون

(Vloggers) . وهذا االسم مشتق من التعبیر األصليBloggers.)2(

، أي تجد فیها النصوص والصور الفیدیوهات معا وبنفس األهمیة مختلطة أو متنوعةكما توجد مدونات - 

.تقریبا

:المدونات حسب جهاز النشر

نة  نات فبدون اتصال باالنترنت ال توجد مدوّ االنترنت هي أداة النشر المتعارف علیها بالنسبة للمدوّ

الكترونیة وحتى یتصل الشخص باالنترنت البد له من جهاز كمبیوتر وهو الوسیلة األكثر انتشار بین 

1 Patrick W. O’Donnell: Users and The Marketing Efficacy of MP3 Music Blogs, A Master Thesis of Science
Department of Communication, Spring Semester, 2006, The Florida State University, p 6.

نشرة تكنولوجیا المعلومات ،الطریقة األسھل واألسرع للحصول على المحتوى المطلوب:بودكاستینغ:اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا2

29. 28ص .، ص2006، األمم المتحدة ، نیویورك 05ت للتنمیة في غرب آسیا، العدد واالتصاال
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تنشر عبر هذا الوسیط مستعملي االنترنت أو جهاز هاتف نقال مزود بالخدمة وهنا تعرّف المدونات التي 

.moblogبمدونات الهاتف النقال 

:المدونات حسب االتجاهات التحریریة

م آالن جواني  »في كتابه Alain Joannésیقّد Le journalisme à l’ère électronique تصنیفا آخر «

)1(: للمدونات على أساس االتجاهات التحریریة، وهي أربعة

 نات نرجسیة نات التي تهتم بالیومیات، أي التي یهتم فیها :(narcissique)مدوّ هي المدوّ

ن بشخصه وحیاته، مشاعره وأحاسیسه .الخ...المدوّ

 نات مواطنیة نات النشطاء والصحفیین الهواة:(citoyenne)مدوّ .وتشمل مدوّ

 نات الخبراء نات التي تقدم وصفات المطبخ، المدونات:(experte)مدوّ الرسمیة وتشمل المدوّ

نات الساهرین على مجال التسویق والتكنولوجیا .للمؤسسات، المدونات األكادیمیة ومدوّ

نات نون تقدیم : (testimoniale)الشهادات مدوّ نات التي یستطیع فیها المدوّ وهي المدوّ

معلومات، قصص أو آراء حاسمة كالسیاسیین، الجنود األمریكیون في العراق مثال، أو أرباب 

الذین یقّدمون معلومات وتوضیحات قّیمة حول ) المّطِلعون(أو الموظفون المجهولون العمل 

.مؤسساتهم وشركاتهم

:المدونات حسب القائم بالتدوین

نات فردیة  نات إلى مدوّ نة فإنه یمكن تقسیم المدوّ -Single)إذا نظرنا إلى عدد المحررین في المدوّ

author blogs)نات جماعیة .(Multi-author blogs)ومدوّ

1 Alain Joannés, Le journalisme à l’ère électronique, Librairie Vuibert, Collection Lire Agir ; Paris, septembre
2007, p.p 57.58.
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نة هي أن تكون على هیئة موقع شخصي، لكن یمكن أن تتحول إلى موقع لشخصین أو لفئة  فأصل المدوّ

دینیة، ثقافیة، (أو لجماعة تلتقي حوله ثلة من األفراد تجمعهم بعض المعتقدات والمشاعر المشتركة 

)1(...) عرقیة، أو سیاسیة

.Marti Aوحسب مارتي هیرتس وسوزان دیمي  Hearst وSusan T. Dumais في دراستهما حول

نات مثیر لالهتمام من وجهة نظر وسائل اإلعالم االجتماعي  نات الجماعیة فإن هذا النوع من المدوّ المدوّ

نات . باعتباره وسیلة هجینة لتفاعل الناس مع بعضهم البعض ومع األفكار وعلى الرغم من أن المدوّ

مع الفردیة، إال أن لها أثرا كبیرا على عالم التدوین، حیث تشیر ذات الدراسة الجماعیة نادرة نسبیا، مقارنة 

نات الفردیة وتمیل موضوعاتها إلى الطول أكثر، مما قد  إلى أنها عادة ما تكون أكثر شعبیة من المدوّ

. یشیر إلى مزید من الجودة إلى حد ما

نات الجماعیة، م ، Group blogمدونة المجموعة : ثلوتتعدد التسمیات التي قد تطلق على المدوّ

Plog/Project، مدونة المشروع Collaborative blog، المدونة التعاونیة Company blogمدونة الشركة 

blog المدونة الجماعیة ،Collective blog مدونة الفریق ،Team blog مدونة المجتمع ،Community blog

نات األعمال أي المتعلقة بالعمل والمؤسساتوهي تسمیات یقصد بها اإلشارة إلى   الخ، غیر أن ..مدوّ

نة الجماعیة قد تشمل أیضا مدونات جماعة األصدقاء أو أكادیمیین أو غیرها )2(.المدوّ

نات حسب موضوع التدوین : المدوّ

نات تدوّن في العدید من المجاالت وتعتبر عامة، وهناك مدونات متخصصة في مجال هناك مدوّ

بعینه بل إن هناك مدونات شدیدة التخصص كأن نجد مدونة متخصصة في الریاضة وأخرى تهتم بریاضة 

: بعینها وفیما یلي بعض األنواع التي تعتبر األكثر انتشارا

.3جمال الزرن، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 Marti A. Hearst, Susan T. Dumais: Blogging Together: An Examination of Group Blogs, a poster paper
presented in the 3rd International Conference on Weblogs and Social Media, AAAI Press (2009), p.p 226.229
.available at: http://aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/09/paper/view/182/500
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المدوّن عن تجاربه الیومیة بكل جوانبها ویسمح تصف فكرة شخصیة یكتب فیها :الشخصیة

.صاحبها في الغالب للزوار بالمشاركة

نات من هذا النوع بها :السیاسیة نات انتشارا وغالبا ما نجد المدوّ وهي أكثر أنواع المدوّ

ن فیها تعلیقاته على الموضوع السیاسي ویرى )1(.وصالت لمواقع إخباریة ویضیف المدوّ

ن المغر  نة السیاسیة تركز في مواضیعها على الجانب المدوّ بي محمد سعید أحجیوج بأن المدوّ

الخ وتعتمد في بنیتها التحریریة على ..السیاسي مثل األداء الحكومي، السیاسة الخارجیة للبلد

بداء الرأي بالتحلیل والمناقشة في قضایا وطنیة واستقراء اآلراء حول  ٕ التعلیق على األخبار وا

)2(.الخ...معینةقضایا مصیریة

نات موجزا لألخبار عن موضوع معین:اإلخباریة فر الكثیر من المدوّ العرب المغتربین في : توّ

الخ وتكون مصحوبة بوصالت متعلقة بالصحافة أو ..أوربا، كرة القدم، االكتشافات العلمیة

.مواقع األخبار

الفعلیة أو لیسوا كذلك وقد هي مدونات الجنود على الویب سواء كانوا في الخدمة: العسكریة

نات إلى حد ما محل كتابة الخطابات ویمكن أن یّطلع علیها أناس  حلت مثل هذه المدوّ

)3(.كثیرون بخالف األسرة واألصدقاء المقربین

:المدونات حسب الجمهور

نات بحسب غایتها والتأثیر Steve Godinیصّنف ستیف جودین  ، وهو مدوّن شهیر، المدوّ

)4(:إلیه من جمهورها إلى ثالثة أنواعالذي تتطلع

. 10دشن بن محمد القحطاني، مرجع سبق ذكره، ص 1
.10، ص 2011، كتاب الكتروني، فیفري المدونات نافذة الحریة واإلبداع: ھاني محمود علي2
.249،  ص 2009، مجموعة النیل العربیة، القاھرة، 1، ترجمة عال أحمد صالح، ط فھم اإلعالم البدیل: أولجا جودیس بیلي وآخرون3
.16، مركز حمایة وحریة الصحفیین،  ص دلیل المدونین نحو االنتشار والتأثیر: ھیثم ناصر4
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نات نفیهایكتبالمدونات التيوهي:الشخصیةالیومیاتمدوّ ال تهمشخصیةتجاربالمدوّ

األقارب واألصدقاءمنغالباوجمهورهاوالسیرةالحیاة الخاصةنشرإطارفيتدخلولكنهاالعامة

.الفضولیینوبعض

نة نةوهي:الخاصالجمهورمدوّ من خاصنوعإطارفيالقراءمنمعینةموّجهة لفئةمدوّ

أو تفاصیلالعملجوانبفیهاویعرضالموظفینیخاطب فیهاشركةمدیرمدونةمثلالتواصل

نةأو مثلالعملفریقفيسلبیةأوایجابیة الغربةأسرهم منیخاطبونالذیناألشخاصمدوّ

نةهدفویكون األطفال والرحالتكمغامراتالعائلیةوالصور والتفاصیلاإلخبارالمدوّ

.والمناسبات

نةوهي):الفیروسیة(العامالرأيفيالتأثیرمدونة هةمدوّ ال غرباءوأغلبهمالناسلجمیعموّج

فيالمدوّنیتبناهاقضیةأوموضوعإزاءاتجاه معینفيقرائهاتوجیهإلىوتهدفالمدوّنیعرفهم

.مدونتهفيما یضعه

دارتها6.1.2 ٕ :هیكلة المدونات وطرق بنائها وا

)1(:هیكلة المدونات-أ

.9محمد سعید أحجیوج، مرجع سبق ذكره، ص 1
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نة : الصفحة األولى ر آخر مواضیع المدوّ مرتّبة زمنیا من األحدث إلى ) كاملة أو ملخصا عنها(تظِه

لكل موضوع ینقل إلى صفحة مستقلة لنص )Permalink(األقدم؛ عنوان معّبر عن الموضوع؛ رابط ثابت 

.التدوینة مع التعلیقات الملحقة بها؛ تاریخ نشر الموضوع

: مثل(صفحة مستقلة لكل موضوع، تظهر كامل نص التدوینة، مع بیانات إضافیة :صفحة الموضوع

یة إلضافة ، وحقول)الخ... الكلمات المفتاحیة، المواضیع المتشابهة، المواضیع السابقة، تاریخ النشر نصّ

). في حالة توفیر إمكانیة التعلیق(التعلیقات، مع اإلطالع على التعلیقات السابقة 

التدوینات یمكن أن تكون مواضیع قصیرة حول أي شيء، آراء حول أحداث معینة، روابط إلى صفحات 

). 1انظر الشكل رقم . (الخ.. خارجیة، صورة ممیزة، مقاطع فیدیو

ر دائما عددا محدودا فقط من المواضیع، ولیس كل ما نشر في الصفحة : األرشیف نة تظِه األولى للمدوّ

نة، ومن هنا تنبع أهمیة وجود صفحة األرشیف نة مصنفا . المدوّ فهي صفحة تظهر كامل محتوى المدوّ

و حسب تاریخ النشر، مما یسّهل الوصول الدائم لما سبق نشره في / حسب تصنیف موضوعاتي أو

نة .المدوّ

صفحة مهمة جدا إذ تقدم في العادة تعریفا موجزا عن المدوّن، شخصیته، اهتماماته : لسیرة الذاتیةا

.وأهدافه من التدوین

نات، عبر ): RSSمثال(التلقیمات  هي مجموعة من المعاییر توفر طریقة سهلة للقراء لتتّبع جدید المدوّ

نات أكثر من مرة یومیاخارجي دون الحاجة لزیارة كل المد) أو موقع آخر(برنامج  . وّ
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:نموذج یوضح مكونات التدوینة: )1(شكل 

.، مرجع سبق ذكرهإسماعیلحسن عیلإسماشیماء : المصدر

نة بعض التقنیات التي تمّیزها كوسیلة  وباإلضافة إلى هذه األقسام الرئیسة، نجد على المدوّ

نات  :المستعملة وقد ال تتوفر، ونذكر هنا أهمها وأكثرها انتشارااتصالیة تفاعلیة، قد تتوفر في مواقع المدوّ
)1(

ن بمعرفة أي مدوّن :)Trackback(التنبیهات  نات، تسمح للمدوّ هي عبارة عن آلیة لالتصال بین المدوّ

نة المدوّن اآلخر(آخر قام بإضافة رابط لموضوعه  التحاور، فهذا یسمح للقراء بمتابعة هذا). في مدوّ

.ومعرفة من قام بإضافة رابط لموضوع معین

نة):Blogroll(قائمة الروابط  وقد . وهي قائمة الروابط التي غالبا ما توجد في الجزء الجانبي للمدوّ

ن باستمرار نة عن المواقع التي یزورها المدوّ مت إلخبار قراء المدوّ فالفكرة تذهب إلى أّنه ما دمت . صّم

1 Mark Briggs, op. cit, p 56.
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نتي، فل نات اآلخرین الذین أقرأ لهمتحبّ مدوّ وتحتوي قائمة الروابط في الغالب على . ربما ستحبّ أیضا مدوّ

نات أخرى، لكن قد تحتوي أیضا على مواقع عامة أو إخباریة .روابط مدوّ

نة، تحتوي على مصادر أخرى متوفرة على :)Linkblog(روابط المدونات  روابط تم جمعها في المدوّ

. ة بتعلیقات أم الاإلنترنت قد تكون مرفق

:أدوات ونظم بناء المدونات-ب

نة بنظام إلدارة المحتوى، یتمثل في أبسط صورة في صفحة انترنت تظهر علیها تدوینات  تعمل المدوّ

مؤرخة ومرتّبة ترتیبا زمنیا تصاعدیا، تصاحبها آلیة ألرشفة المدخالت القدیمة، ویكون لكل مدخل منها 

نشره یمّكن القارئ من الرجوع إلى تدوینة معینة في وقت الحق، عندما ال عنوان دائم ال یتغیر منذ لحظة

.تصبح متاحة في الصفحة األولى للمدونة

هذه اآللیة للنشر على الویب تبعد المستخدم عن التعقیدات المرتبطة عادة بهذا النوع من النشر حیث 

الویب الذي یتیح ألي شخص أن یحتفظ یتیح موفرو الخدمة آلیات أشبه بواجهات البرید االلكتروني على 

نة ینشر من خاللها ما یرید بمجرد تعبئة جدول، وبالضغط على أزرار .بمدوّ

نات نظما مبسطة إلدارة المحتوى موّجهة لالستخدام الشخصي، وهي نظم معلوماتیة  وتستخدم المدوّ

ر واإلخراج الفني وذلك سواء تستخدم ألتمتة عملیة النشر االلكتروني وتسهیل إدارة دورة النشر والتحری

.على الشبكات الخاصة أو على االنترنت

ضفاء شكل  ٕ ویقوم نظام إدارة المحتویات بعدة مهام منها التعدیل واإلضافة على المحتوى بسهولة، وا

عام على الموقع ومتابعة التغیرات الواقعة على كم معین من المحتوى عن طریق تسجیل التغیرات ما بین 

المتعاقبة كما ینّظم صالحیات المستخدمین المختلفین في استخدام إمكانیاته المختلفة بما یقّلل اإلصدارات 

التعقیدات الداخلیة المتعلقة بعملیة حفظ البیانات، سواء النصوص أو الصور أو الوسائط األخرى ویسهل 

.على غیر المتخصصین في االنترنت إدارة المواقع
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م خدمات استضافة وال یحتاج إنشاء المدونات إلى أي درایة في علوم الكمبیوتر، فهناك مواقع تقّد

مها غوغل وهي أكثر الخدمات bloggerوخدمة livejournalمجانیة للمدونات مثل خدمة موقع  التي تقّد

نات  ین ببعض لغات برمجة المواقع، فیمكنهم إنشاء مدوّ مین الملّم انتشارا، وبالنسبة للمستخدمین المتقّد

)1(.و عن طریق إحدى البرامج المخصصة لذلكمستقلة أ

.ومجتمعات التدویناالستضافة الذاتیة: وعلیه، فإن هناك نوعین من خدمات استضافة المدونات

تعتمد على حجز مساحة واسم نطاق خاصَّین بالمستخدم من شركة متخصصة في : االستضافة الذاتیة- 

وین، وهو یتطلب معرفة تقنیة بسیطة، اإلیجابیة األكبر استضافة المواقع، وتحتاج إلى برنامج خاص بالتد

نة .لهذا النوع من االستضافة هو التحكم المطلق بالمدوّ

نة في وقت قصیر، دون حاجة إلى : خدمة إنشاء المدونات في مجتمعات التدوین-  فر إنشاء المدوّ توّ

ل بعض اإلعدادات، ویختار معرفة تقنیة، فكل ما تتطلبه هو اختیار اسم مستخدم، وكلمة مرور، تعدّ 

إیجابیة هذا النوع من . دقائق3المستخدم التصمیم الذي یناسبه حیث یمكنه إنشاء مدونته في ظرف 

االستضافة هي مجانیتها، وسهولة التعامل معها، أما سلبیاتها فتتمثل في  محدودیة المواصفات، وعدم 

.المرونة في التعامل

 هناك العدید من المواقع التي تستضیف المدونات، باإلضافة :التدوینأشهر برامج ومواقع مجتمعات

كما أن المواقع .WordPressوBloggerإلى البرامج المتخصصة بالتدوین، أبرز تلك المواقع هي

ومكتوب )www.jeeran.com(جیران : العربیة الخدمیة قدمت خدمة استضافة المدونات، مثل

)www.maktoob.com(وفیما یلي مقارنة بین المواقع آنفة الذكر ،:)2(

:مقارنة بین أهم منصات التدوین العربیة واألجنبیة): 01(جدول رقم 

.202. 201ص . عباس مصطفى صادق، مرجع سبق ذكره، ص1
.10، مرجع سبق ذكره، ص محمد سعید أحجیوج2
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:إدارة المدونات-ج

م نین في العالم، عبر الكتب والمقاالت، العدید من النصائح والتوجیهات حول یقّد مشاهیر المدوّ

نة ناجحة دارتها من أجل الحصول على مدوّ ٕ نات بأنواعها وا كما أن الكتابة للویب، وخاصة . استخدام المدوّ

نات، تختلف عن الكتابة للصحافة أو النشر الورقي بشكل عام حیث یتطلب األمر  تعامال خاصا مع المدوّ

:القارئ عبر شاشة الكمبیوتر، وهو ما سنقدمه إجماال فیما یلي من نقاط

شروط التدوین الناجح:

نة ویمكن للمدوّن تصمیم )1(:التخطیط ن تحدید أهداف ذكیة یرغب في تحقیقها من المدوّ یتوجب على المدوّ

ولعل أول خطوة في هذا . رة لدیهخطة تحقق أهداف مدونته من خالل تحدید القدرات والموارد المتوف

:لماذا تدوّن؟ ثم تلیه أسئلة تفصیلیة وخطوات عملیة أهمها: المجال هي اإلجابة على السؤال

تحدید المجاالت التي تكتب فیها والتركیز علیها یساعد القراء على فهم : تحدید مجال المدونة-

.نةمحتواها ویخلق تسلسال منطقیا لألفكار التي تطرح على المدوّ 

.25-23ص –ھیثم ناصر، مرجع سبق ذكره، ص 1
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... بحیث یكون واضحا للقراء إن كانت المدونة إخباریة، تحلیلیة، خدمیة: تحدید زاویة التناول-

.الخ

نة وأخذ الوقت : تصمیم جدول لنشر اإلدراجات وااللتزام به- وهو ما یساعد القراء على متابعة المدوّ

.تویساعد المدوّن أیضا على االستمراریة والثبا. الكافي الستیعاب كل إدراج

نات منشورة على : تحدید فئة مستهدفة وتحدید خدمات ستوفرها لهم- على الرغم من أن المدوّ

االنترنت ویمكن للجمیع تصفحها، لكن على المدوّن تحدید فئة معینة یستهدفها بكتاباته ومن هم 

نته .األشخاص الذین یرید كسبهم كمتابعین دائمین لمدوّ

نة- ن إلى أین یرید أن یصل بمدونته، وقد تختلف : مستقبل المدوّ د المدوّ والمقصود به أن یحّد

نین بین زیادة عدد الزوار أو قیام الجمهور بالنشاطات التي یحث علیها مثال لكن  أهداف المدوّ

د األمر مسبقا حتى یستطیع قیاس مدى نجاحه في تحقیق األهداف . علیه أن یحّد

نات یجدون كثیرا من الخیارات الجدیدة كل یوم كما أّنهم یمّلون )1(:ر والصبرالتعلم المستم قراء المدوّ

بسرعة، لذلك على المدوّن أن یجذب انتباههم كل یوم بجدید وذلك من خالل التعلم المستمر باكتساب 

ت، ذلك أن المزید من المهارات والمعارف بشكل دائم والصبر الذي یعد قاعدة أساسیة في عالم االنترن

القارئ ال یزور مدونتك إال عندما یشعر برغبة في ذلك وعندما یجد وقتا ومهمة المدوّن هي جذب انتباهه 

.في كل مرة بتدوینات ممیزة حتى یعود مرة تلو المرة ویصبح متابعا دائما للمدونة

ئ األمر، بعد ذلك غالبیة الناس یدخلون الصحافة ألنهم أحبوها باد)2(":أعشق ما تقوم به أو أتركه"

ال یوجد مقیاس لهذا العشق تجاه . یكتشفون موهبتهم تجاهها، نفس الشيء یحدث في عالم المدونات

نة، لكن فترة ستة أشهر ربما ستظهر من یعشق مدونته ومن یكرهها فعادة الذین یبدؤون لتوّهم، . المدوّ

.25ھیثم ناصر، المرجع السابق، ص 1
2 Mark Briggs, op. cit, p 53.
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وسوف . یغدو ذلك محور كل أعمالهملكن قلة منهم فقط ممن س. سیجدون وقتا أكبر یقضونه في مدوناتهم

رون نات/یشعر هؤالء المحرّ نون أنهم لیس باستطاعتهم تصوّر القیام بأعمالهم بدون المدوّ . المدوّ

الكتابة للمدونات :

تشیر الدراسات التي أجریت في دول متقدمة إلى أن مستخدمي شبكة االنترنت ال یقرؤون محتوى 

وكنتیجة لذلك . النصوص منتقین عبارات أو جملة مفردة" مسح"طریقة المواقع كلمة كلمة، بل یعمدون إلى

نات، یجب أن تستخدم نصوصا قابلة للـ ویمكن للمدوّن أن یتّبع )1(".مسح"فإن صفحات الویب، ومنها المدوّ

:هذه التعلیمات في هذا الصدد

یقول مارك بریغس:تفكیر البرید اإللكترونيMark Briggs" : هناك طریقة واحدة تساعدك على أخذ

هم . فكرة عن التدوین، هي أن تعتبر نفسك بصدد كتابة رسالة برید إلكتروني ألشخاص تعرفهم

الموضوع الذي بصدد الكتابة عنه، لذلك ال تحاول أن تتعب نفسك كثیرا إلثبات " تعرف"یعرفون أّنك 

در اإلمكان، لكن أن تكون بالمقابل حواریًا بإمكانك أن تقتصد في الكلمات ق. حقیقة ما تكتب عنه

فّكر في الرسالة الطویلة التي یمكن أن تصلك . أكثر، وهو ما ال تجده أثناء كتابة الخبر الصحفي

)2(."عبر البرید اإللكتروني، هذا بالضبط ما تحاول أن تتجنبه

فة أشكال وسائل اإلعالم ألول مرة تستطیع وسیلة إعالمیة واحدة جمع كا:استخدام الوسائط المتعددة

لقد أصبح بإمكان المتلقي قراءة ومشاهدة وسماع . األخرى في وسیط واحد وهذه الوسیلة هي االنترنت

ن اإللمام بطرق عمل هذه الوسائل جمیعها  خبر أو تقریر أو تحقیق في مكان واحد؛ فعلى المدوّ

)3(.والتعامل مع أدواتها التقنیة

.33. 32ص. ھیثم ناصر، مرجع سبق ذكره، ص1
2 Mark Briggs, op. cit, p 54

.29ھیثم ناصر، مرجع سبق ذكره، ص 3
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نة، وهو یأخذ شكل روابطا:الربط والتلخیص والتحلیل وأفضل التدوینات . إلسناد جد مهم في المدوّ

إن )1(.هي تلك التي تتناثر فیها روابط مواقع، أخبار، بل مواد خاصة بمدونات أخرى) الموضوعات(

میزة استخدام الروابط على المواد المنشورة سلفا سواء داخل أو خارج الموقع أو الربط مع مواقع 

رین التخلص من عناء تذكیر القارئ بالتطورات السابقة أو في تعریفه بالمفاهیم خارجیة أتاح للم حرّ

)2(...والمؤسسات وغیرها

نة والحوار الناشئ على خلفیة التدوینة یعّبر :إدارة التعلیقات المعّلقون هم من یخلق الحیاة داخل المدوّ

نین یفضلون إغالق با)3(.عن مدى تأثیرها في القراء ب التعلیقات ألسباب متعددة، غیر بعض المدوّ

ن وقرائه من جهة وبین القراء أنفسهم من  أن وجودها له أهمیته الكبرى لبناء عالقات تواصل بین المدوّ

)4(.جهة ثانیة

ن أن یّنمي التعلیقات بإضافة تعلیقاته الخاصة، في أي نقاش یحتاج إلى توضیح  وباستطاعة المدوّ

لضوء على المالحظات واألفكار أو األسئلة ذات الصلة، عبر تحویلها إلى ویمكنه أیضا تسلیط ا....أكثر

وهكذا یجعل قراءه یشعرون بمدى أهمیتهم لدیه، وهو أمر مهم للغایة، ذلك أن أحد . مواضیع لتدویناته

ب القراء معنى المشاركة نات تكتسب شعبیة، هو كونها توفر التفاعلیة وُتكسِ )5(.األسباب التي جعلت المدوّ

:محركات البحث عن المدونات7.1.2

1 Mark Briggs, op. cit, p 56
.ھیثم ناصر، مرجع سبق ذكره، ن ص2
.28، ص المرجع السابقھیثم ناصر، 3
.23، ص محمد سعید أحجیوج، مرجع سبق ذكره4

5 Mark Briggs, op. cit, p 57
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من أكبر محركات البحث في المدونات، technoratiوBlogsearchوBloglinesتعتبر مواقع 

30ملیون مدوّن، كما یقرأ أكثر من 15وذلك باحتوائها على المالیین من عملیات البحث یومیا وأكثر من 

نات ویتشاركون في تلقي  ) 1(.المعلومات واألحداثملیون شخصا یومیا المدوّ

، وهو صاحب سلسلة من المشروعات، برنامج Dave Sifryأنشأ دیف سیفري :Technoratiتكنوراتي 

نة باإلضافة إلى 2أصبح الموقع یتابع أكثر من 2004وبحلول أفریل . 2002تكنوراتي في  ملیون مدوّ

نات االلكترونیة التي یتم إنشاؤها یومیا ناتهم إال وبرغم . آالف المدوّ أن أشخاصا كثیرین یتخلون عن مدوّ

.أن خط االتجاه ینمو بسرعة

، تدخل قاعدة بیانات )أي مسجلة(هي في األساس استفسارات شبه معّلبة Technoratiإن أدوات 

وتساعد الخدمة . ویشبهها سیفري بمحرك بحث في الوقت المضبوط. عمالقة یجري تحدیثها باستمرار

البحث عن مدونات مشوقة أو شعبیة واألخبار المذاعة والموضوعات الساخنة الناس على التصفح أو

للمحادثة وهي تسمح للمستخدمین أیضا بإعطاء ترتیب تقییمي لألشخاص ومدوناتهم وموضوعات 

نات األكثر شعبیة فحسب، بل تسمح لك خدمة تكنوراتي من مشاهدة . المدونات وال یمكنك مشاهدة المدوّ

)2(.أسرعها صعودا

أو (إن الفكرة التي تقف وراء تكنوراتي یمكن تسمیتها بفرضیة غوغل وهي أن هیكل الوصالت 

وعلى الرغم من أن نظام تكنوراتي أبسط من منهاج . مهم وذلك لمعرفة من یشیر إلى من) اإلشارات

نات ما یقدمه جوجل من خالل موقعه  م لمجتمع كتابة المدوّ googleغوغل إال أن تكنوراتي یمكن أن یقّد

news نات یتحرك بسرعة شدیدة، فإنه من المفید معرفة من حیث التوقیت المناسب؛ فنظرا ألن عالم المدوّ

نشرة تكنولوجیا المعلومات ،شبكات تبادل المعرفة: مواقع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت: االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیااللجنة1

.38ص ، 2008، األمم المتحدة، نیویورك 09واالتصاالت للتنمیة في غرب آسیا، العدد 
مصر، - ، ترجمة نیفین نور الدین، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة، القاهرةاإلعالم أساس الصحافة من الجمیع ومن أجل الجمیعدان جیلمور، 2

.229. 228ص . ، ص .2010
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وینظر غوغل إلى الوصالت والوثائق لیحصل على ترتیب الصفحة، ولكن . متى تمت كتابة شيء ما

نات تكون المواد المكتوبة شخصیة : یضیف شیئینبرنامج تكنوراتي توقیت الكتابة وحقیقة أنه مع المدوّ

)1(.أكثر منها مؤسسیة

نت خدمات تكنوراتي 2004في مارس  وهي الموضوعات اإلخباریة التي یتحّدث Newstalk، تضّم

الذي یدور حول أي الحدیثCurrent Eventsوالكتب التي یتحدث عنها الناس Booktalkعنها الناس و 

ین كانت هذه إضافات ال تقدر بثمن. األحداث الراهنة )2(.وبالنسبة لمستخدمي األخبار الجاّد

Google blog search:)3( بموجب البحث عن مواقع الویب في غوغل العام، فإن عملیة البحث تبدأ

نات عبر إدخال الكلمات الداللیة والعبارات في صندوق البحث، أو  ببساطة في محرك بحث غوغل للمدوّ

والنتائج تكون مرتّبة عادة . المتوفرة في غوغل الرئیسیةadvanced searchشحذها بوسیلة البحث المتقدم 

.تأریخ أو صلتها بالموضوعحسب ال

:دوافع، استخدامات وأخالقیات التدوین2.2

:دوافع التدوین االلكتروني1.2.2

.230. 229ص . المرجع السابق، صدان جیلمور،1
.230دان جیلمور، المرجع السابق، ص 2

3 Philip Sheldrake: Social web analytics eBook, Race point group, Creative Commons Attribution-
Noncommercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales License, July 2008, p 36.
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ألف مدون أن األسباب 30اعتمد عینة تتكون من technoratiكشف استطالع أنجزته مؤسسة 

والرغبة في الدافعة لخلق المدونات تتمثل في الظهور كسلطة في مجال االختصاص ونشر أفكار خاصة 

ومع ذلك، تتنوع دوافع التدوین فهي بین الدوافع السیاسة من نقد وتعلیق والذاتیة من حب )1(.التواصل

ومذكرات شخصیة، إنها حالة من التعبیر الذاتي والترویح عن النفس، ومحاولة للهروب من حصار الحیاة 

نات تبدو أیض ا محاولة لتجاوز المحرمات بكل الیومیة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة فالمدوّ

)2(:ویمكن تلخیص أهم دوافع التدوین في العناصر اآلتیة. تصنیفاتها، لیصبح الممنوع مرغوبا فیه

: حریة التعبیر-

هذا الجیل الجدید من مستعملي اإلنترنت ومن خالل جرأة المدونات آراءهم الخاصة حول ما یثیر

یدور في هوامش مجتمعاتهم وخاصة تلك التي ال تصل بسهولة إلى الرأي العام وال تعني صناع الخبر في 

لتقلیدیة الرسمیة وحتى كما یتناقلون أخبارا ال تنقلها الوسائل اإلعالم ا. بقیة المؤسسات اإلعالمیة التقلیدیة

الخاصة ویعّلقون علیها بكل حریة وبلغة تبدو عادة نقدیة وجریئة رافضة، بها مسحة من الوصف 

ویعّبر المدونون عن أفكارهم بهدف إیصال صوتهم إلى من یرید أن یسمع أو یقرأ أو یشاهد، . والبساطة

ظهار الو  ٕ ویرى . اقع الذي یعیشونه بكل تناقضاتهویسعون إلى التأثیر والمساهمة وبشكل عفوي في نقد وا

أداة لحریة الرأي ودمقرطة اإلعالم، "أن المدونة بالنسبة له !" بال فرنسیة"أحمد من المغرب صاحب مدونة 

." فلست بحاجة إلى تصریح وال تمویل وال شهادة جامعیة ألقول رأیي في أي موضوع أشاء

التاریخ، الكثیر من األفكار واآلراء حول قضیة اإلرهاب كان لدى خوان كول، أستاذ : النشر اإللكتروني-

والحرب على العراق، لكن قلة من كانت تهتم بآرائه وتحلیالته تلك، فلم یستطع نشر مقاالته في الصحف 

یصال آرائه إلى القراء، لكنه حین أنشأ مدونته اطلع على مضمون كتاباته أكثر من  ٕ ألف زائر في 250وا

، المرأة العربیة وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال،  ورقة عمل نشرت في كتاب المدونات النسائیة العربیة: عالمھن المنكشفالصادق الحمامي، 1
.5، ص 2007، "الیونیفیم"وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة " كوثر"ركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث م

.جمال الزرن، مرجع سبق ذكره2
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" میدل إیست جورنال"خوان كول في الظهور في وسائل اإلعالم، فدعته مجلة وبدأ المدون. الشهر

وعندما أجرى موظفو لجنة مجلس الشیوخ للعالقات الخارجیة بحثا عن . 2003للمساهمة في عدد خریف 

كل ما نشر عن مقتدى الصدر وحركته، لم یظهر سوى مقال كتبه خوان كول في مدونته، قرأه موظفو 

س الشیوخ وكانوا متشوقین لمعرفة آرائه حول الوضع في العراق فاستدعي أمام لجنة وبعض أعضاء مجل

هذا التحول لخوان كول من مجرد . العالقات الخارجیة في مجلس الشیوخ لإلدالء بشهادته وعرض أفكاره

أستاذ للتاریخ مهتم بمسألة اإلرهاب والحرب على العراق إلى خبیر ومفكر معروف جاء بفضل مدونته 

. هو ما یؤكد ویعزز فكرة التأثیر المتعاظم لفضاء المدونات كوسیلة حدیثة في النشرو 

:قضایا الشأن العام -

تكاد تكون المدونات عبارة عن صورة سوسیولوجیة حیة تعكس الواقع الدولي والعربي في كل قطر 

ثل هؤالء األشخاص واقعهم وحي، فهي مرآة ومرجع لمن یرید تتبع هذه الظاهرة والبحث عن كیف یقرأ ویتم

ومن خالل مضامین المدونات ومواضیعها تبدو شبكة اإلنترنت كفضاء رافض ومناهض . االجتماعي

یتجه إلیه المهمشون سیاسیا، وأنها لیست بالضرورة فضاء اتصالیا یقبل ثقافة اإلجماع، فهي تأخذ من 

قضایا تقع بین إهمال المسؤول الكلي لها قضایا الشأن العام مجاال وتفاصیل الحیاة الیومیة مالذا، وهي

). السیاسة/الشأن العام(وتعلق صاحب القرار المفرط بها ) الحیاة الیومیة(

:إظهار القیم الفردیة -

أهم ما یمیز المدونات هو أنها نابعة من أفكار أصحابها وتعبر ذاتیا على هؤالء المدونین 

بوصفهم أفرادا، ویمكن تلخیص القیم الظاهرة في عملیة التدوین في كونها تسجیل للسلوك الیومي الفردي، 

أو عندما یشارك فعندما یستیقظ أحد المدونین في الصباح وال یجد شیئا یفعله یكتب بأنه یشعر بالملل،

آخر في مظاهرة، یعود فیكتب تفاصیل ما عایشه بكل ما یملك من أحاسیس ومشاعر، أو مدون آخر 

. على خالف مع مسؤوله في العمل فیكتب عن رأیه فیه
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: صحافة بدیلة -

أم ال ؟المدونات في الغرب والزالت جدال حول هل یمكن اعتبار المدونین صحفیینأثارت ظاهرة

اإلنترنت نیوز اإلخباریة المتخصصة في تكنولوجیا المعلومات على شبكة-نت- د نشرت شبكة سيفق

إن عملیات البلوجرز واسعة النطاق تتفوق علي الصحافة وعلى وسائل ":تقریرا عن المدونات ذكرت فیه 

عالوة على أن ،نمن المواقع وشاهدي العیان والمعلقیاإلعالم ألنها تقدم وصوال سریعا إلى شبكة عالمیة

والقصص والیومیات والمشاعر في مجاالت شتي محدثا تداخال هائال مع عالم البلوجرز یفیض بالتعلیقات

أفضل من وسائلبلوجرزوفي هذه النقطة البد من االعتراف بأن ال،لوسائل اإلعالمالتغطیة اإلخباریة

تركز علي ر لیست هدفا لوسائل اإلعالم التيإن هذه المشاع"ویضیف نفس التقریر ."اإلعالم العادیة

أمام هذا اإلقرار ".الصحافةتعد نوعا مختلفا منمدوناتومن ثم فإن ظاهرة ال،الخبر والتحلیل والتقریر

نتساءل هل من السهل اختراق مهنة الصحافة باالعتماد على التقنیة وفعل التدوین، فهي مهنة لها رصید 

.ه بمجرد شیوع تقنیة اإلنترنتتاریخي ثري ال یستهان ب

فالقائمون مثال على مدونة عالء ومنال الثریة من حیث األرشیف والتحیین یرون أن المدونة تعبر 

كل "، وتتحول صفحات هذه المدونة إلى بوابة تدعو صراحة "قوة ومصداقیة الصحافة الشعبیة"على 

المجتمع المدني وكل المبدعین أن یشاركوا جماعة سیاسیة، أو ثقافیة أو خالفه وكل مؤسسة من مؤسسات 

وقد نشر المدون عالء تقریرًا صحفیا عن الالجئین السودانیین الذین ". بنشر أعمالهم وبیاناتهم وتقاریرهم

كانوا یتظاهرون سلمیا أمام مقر المفوضیة العلیا لالجئین في القاهرة وعن العنف الذي مورس ضدهم 

یحظ هذا خبر باالهتمام في أغلب وسائل اإلعالم، لكن المدونین قاموا لم. وأدى إلى هالك العدید منهم

بتغطیة هذا الحدث وتجاوزا مجرد التغطیة من خالل فتح المجال للحوار والنقاش والجدل حول هذا 

.التقریر

:التفاعل االجتماعي
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المدونات مهیأ فتصمیم . یساهم التدوین في تجمیع األفراد وتشكیل تجمعات أو جالیات معینة

فهویات مستخدمي االنترنت أصبحت منتجات . لیكون اجتماعیا كما أنه مصدر للمعلوماتیة التقنیة

تشجع فكرة المدونة الشخصیة الفرد على كشف نفسه . اتصالیة متعددة بمنظورات مختلفة وتقنیات متداخلة

یق الصدفة أو المهتمون حقا أمام عالم من األطراف المهتمة سواء الذین وصلوا إلى المدونة عن طر 

هناك شعور معین من التمكین في الكشف عن األفكار والمشاعر، إذ یفترض . بمتابعة إیحاءات النفس

من ناحیة أخرى، سواء . بأن هناك آخرین یبدون اهتماما وأن ما یقال في هذه المدونات جدیر باالهتمام

لب الناس إلى عالم غیر معروف باستثناء كان محتوى المدونة شخصي، صریح أو حمیمي فإنه سیتم ج

)1.(في المدونات نحن قادرون على خلق تعبیر عن أنفسنا، أفكارنا وصورتنا المرغوبة. القلة القلیلة

:التعبیر عن الذات

تحیل ظاهرة المدونات إلى تغیر مركزي للنموذج التواصلي الذي حكم شبكة االنترنت وأدى إلى 

.تحول إلى فاعل نشط یساهم في إنتاج المضامین بأنواعها المختلفةتنامي مكانة المستخدم الذي

ومواضیعها كلها عوامل إن السیاق، والوسیلة، وحجم المشاركة في المدونات الشخصیة وعدد متداولیها

أدخلت تغییرات كبیرة على المدونات، فأعطت لها بعدا وداللة اتصالیة وثقافیة تختلف عما سبقها من 

أو (Participation Press)وسائل االتصال واإلعالم إلى درجة أن البعض وصفها بالصحافة التساهمیة 

)2(.صحافة الثقافة الجماهیریة الناقدة

إن تنامي ظاهرة المدونات یؤشر إلى أن هناك تغییرا ثقافیا یفضي إلى تفكك النموذج الكالسیكي 

لى ذلك یشیر الخبیر اإلعالمي فرنسیس بیزاني المختص  ٕ لإلعالم القائم على الفصل بین البث والتلقي، وا

تواصل الكثیرین مع : رنتتندرج الظاهرة مباشرة في سیاق المیزة الرئیسیة لإلنت:" في مجال المدونات بقوله

1 Ellen Taricani: Communities of Blogging: Extensions of Our Identities, American Communication Journal,
2007. Available at : http://acjournal.org/holdings/vol9/fall/articles/blogging.html

اقترابات نظریة من األنواع الصحفیة، ط 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2007، ص 56. نصر الدین لعیاضي، 2
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موت "المهم لیس . ، أي التواصل األفقي كالبرید اإللكتروني والرسائل المباشرة)many to many(الكثیرین 

) المدونات(بقدر ما هو التواصل المكثف بین أناس ال یعرفون بعضهم البعض، ومیزة المفكرات" المسافات

". هي قبل كل شيء جعل التواصل عاما

تلفزیون "دونات االلكترونیة في بدایاتها عبارة عن كتابات موغلة في الحمیمیة تسایر ظاهرة كانت الم

ذلك أن هذا التلفزیون یمیط اللثام عن الحیاة الخاصة ویعرضها في الفضاء . على صعید افتراضي" الواقع

ألصحاب العام، حیث یظهر أشخاصا حقیقیین یستعرضون جوانب من حیاتهم الحمیمیة، بینما یمكن 

المدونة الشخصیة أن یظلوا مجهولین ألنهم ینتحلون شخصیات أخرى أو یخفون هویتهم من خالل اسم 

.مستعار

نصوص : لقد تطورت بعض المدونات الشخصیة وتحولت إلى موقع الكتروني یضم مواد متعددة

.إبداعیة، ورؤیة نقدیة وفلسفیة، وقراءات ذاتیة لألحداث وشهادات وتجارب فردیة

متع المدونات الشخصیة، بما فیها تلك التي تأویها الصحف اإللكترونیة، بهامش أكبر من تت

سواء في الموضوع المختار، أو في حدة اللهجة المستخدمة، أو في شكل " العفویة"الحریة والتلقائیة و

. سرد أو وصف أو حوار أو تحلیل وتأمل أو كلها في الوقت ذاته: الصیاغة

أشكال الكتابة التي سادت في الصحافة الورقیة والمدونات الشخصیة، أن األولى الفرق الوحید بین 

كانت أكثر رسمیة والتزاما، وتوحي أكثر بموضوعیتها، لكن رغم غیاب هذه الخصائص فإن البعض یعتقد 

أن المدونات هو النوع الصحفي األكثر تقدما في العمل الصحفي، إذ تستطیع أن تستوعب عناصر المقال 

)1(.خبار والتحقیقات والخدمات المختلفةواأل

مع بدایات ثورة المعلومات في تسعینیات القرن الماضي، بدأ كل واحد في : السهولة التقنیة

أكثر لبروز مهدت هذه األخیرةلكن مع قدوم المدونات . إنشاء موقع على اإلنترنت لمجرد الرغبة في ذلك

.57ص ي، المرجع السابق، نصر الدین لعیاض 1
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أن اإلنترنت في سنوات التسعینیات سمحت ألي شخص ألن صحیح. ثورة المعلومات بالمعنى الصحیح

أن یحیط قلیال ببعض المواضیع المتعلقة " أي شخص"لكن كان لزامًا على هذا الـ". ناشراً "یصبح 

والنتیجة كانت أن غالبیة األشخاص . بالكمبیوتر، خاصة تلك التي تتناول كیفیة إنشاء صفحات الویب

فئة المبرمجین أو المصممین، ممن كان لهم اهتمام كبیر بهذه الوسائل الناشرین في تلك الفترة هم من 

إضفاء الحركة [)Flash(والمحصلة أنها اهتمت بالشكل، حیث أنشأت العدید من المواقع بتقنیة .  الجدیدة

.، التي تفتقد ألدنى سبب إلعادة زیارتها مرة أخرى]في الموقع

د تبدو غیر جذابة في الغالب من حیث المظهر، إال المدونات أزاحت هذا النمط عن تفكیرها، فق

فالبرنامج . بإمكانه استخدام الفأرة والكتابة على لوحة المفاتیح" ألي شخص"أنها تتیح إمكانیة النشر 

م لجعل إمكانیة النشر سهلة للغایة لة أنه باإلمكان تحدیث المدونات لمرات عدیدة في الیوم . مصّم والمحصّ

المدونات باتت طریقة فعالة للمواطنین من مختلف . ذله في إرسال برید إلكترونيبنفس الجهد الذي نب

المستویات لمناقشة العدید من القضایا واألحداث مما أدى إلى تغییر نظرة الناس إلیها إلى كونها أداة 

)1(.لالتصال على مستوى القاعدة وتعمیم الوسط

:االلكترونيتدویناستخدامات ال2.2.2

:والنشاط السیاسيااللكترونیةالمدونات.1

إن لجوء الساسة الستخدام الوسائل اإلعالمیة المتطورة والحدیثة، : یقول بعض المحللین السیاسیین

كالمدونات االلكترونیة، یعود إلى انخفاض أسعارها، وسهولة إیجادها على شبكة االنترنت، كما أن المواد 

یرا لدى القراء، حیث أثبت أحد استطالعات الرأي، أن قراءة اإلعالمیة على شبكة االنترنت تجد رواجا كب

1 Mark Briggs, cit, p.p 54.55.
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في الوالیات 2004و1996األخبار السیاسیة من صفحات االنترنت قد تضاعف ست مرات بین عامي 

)1(.المتحدة األمریكیة

وتشكل المدونة في هذا االتجاه . ، عادة، للتواصل مع الناخبین والرأي العامناتویستعمل الساسة المدوّ 

لذا أصبح الساسة مهتمین أكثر بمواقعهم )2(.وسیلة ناجعة لتجاوز الوساطات التقلیدیة اإلعالمیة والحزبیة

ضفاء أسالیب جدیدة علیها كلما تعل ٕ ق األمر على صفحات االنترنت وبمدوناتهم االلكترونیة، وبتغییرها وا

بحملة انتخابیة أو استطالع للرأي، حیث یستعملونها لعرض برامجهم السیاسیة، وتشكیل الرؤیة السیاسیة 

.للقراء بما یتماشى مع مصالحهم، وما یمثل أحزابهم السیاسیة

فقد مثلت المدونات عامال هاما في السیاسة األمریكیة، منذ اعتمد المرشح االنتخابي الدیمقراطي جون 

على االنترنت، وبخاصة على المدونات 2004في حملته االنتخابیة الرئاسیة عام John Kerryكاري

وقد أشاد العدید من المحیطین بجون كاري بفعالیة االنترنت بصورة عامة، والمدونات . اإللكترونیة

من ومنذ ذلك التاریخ اعتمد عدد كبیر. االلكترونیة بصورة خاصة، في جمع األصوات االنتخابیة

السیاسیین على المدونات االلكترونیة في بث مقاطع الفیدیو القابلة للتحمیل، التي یعرضون فیها آراءهم 

قناعهم، كما أخذ بعض السیاسیین باإلجابة عن أسئلة  ٕ السیاسیة، الستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبین وا

وأبرز مثال )3(.االلكترونیة أسبوعیاواستفسارات القراء والمهتمین بالشؤون العامة، عن طریق مدوناتهم 

مدونة فیدیو 2006التي أنشأت في ماي Angela Merkelعلى ذلك المستشارة األلمانیة انجال مركال 

وهي عبارة عن برنامج فیدیو یومي لمدة ثالثة دقائق تشرح فیه ". المستشارة مباشرة"أطلقت علیها اسم 

ى المختصون أن مدونة  ماركال تمثل حدثا ذلك أنها أول انجال ماركال سیاستها للشعب األلماني ویر 

)4(.مدونة لمسؤول من هذا المستوى

.166ھـ، ص 1427، دار الكتاب الحدیث، الریاض، 1، ط االتصال واإلعالم السیاسي: سعد بن سعود بن محمد آل سعود1
.11، ص ، مرجع سبق ذكرهالصادق الحمامي2
.167. 166ص . سعد بن سعود بن محمد آل سعود، مرجع سبق ذكره، ص3
.الصادق الحمامي، مرجع سبق ذكره، ن ص4
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إلى نتیجة تفید بأن المدونات تمتلك تأثیرا عمیقا (T.Neil Sorka)وفي هذا الصدد توصلت دراسة 

وفعاال ومباشرا على صناع القرار السیاسي بالكونغرس األمریكي، حیث أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر 

من أعضاء الكونغرس األمریكي یحرصون على قراءة المدونات السیاسیة بشكل منتظم، مما %90من 

)1(.ثیر على صناع القرار السیاسيهذه المدونات في التأیشیر إلى دور 

وال یتوقف التغییر الذي شهدته المدونات االلكترونیة عند االنتقال من مذكرات شخصیة إلى وسیلة من 

وسائل الضغط السیاسي، بل إنه یتخطى ذلك إلى استعمالها كوسیلة للمراقبة، وبخاصة أن المدونات بدأت 

عالمیة، وذلك عبر نشرها لتقاریر تحدث أثرا في الحیاة العامة على عدة أصعد ٕ ة سیاسیة، اجتماعیة، وا

)2(.حول أخطاء القادة السیاسیین وكشفها بعض الممارسات غیر النظامیة

أن المدونات تعتبر مصدرا متجددا لآلراء والتعلیقات والتحلیالت السیاسیة ووسیلة (Nikhil Moro)ویرى 

. من التحكم في مرور المعلومات وتداولها-و السیاسیینسواء من المدونین أ–لتمكین األصوات الجدیدة 

وتستمد المدونات القضایا السیاسیة التي تتناولها من التوجهات السائدة في الرأي العام والوسائل اإلعالمیة 

التقلیدیة والقضایا التي تشغل األفراد سواء على المستوى المحلي أو اإلقلیمي أو الدولي، كما تتحدى 

لمعلومات المضللة التي تقدمها بعض وسائل اإلعالم التقلیدیة التي تعّبر عن توجهات السلطات المدونات ا

. الحاكمة

وفي الدول غیر الدیمقراطیة تساعد االنترنت في كسر الطوق اإلعالمي المفروض على بعض 

وضمنها (ت الجماعات السیاسیة، مما دفع البعض إلى االعتقاد بأن التكنولوجیا الحدیثة مثل االنترن

أصبحت عدوا لألنظمة التي تنتهك حقوق اإلنسان، ذلك أن وسائل اإلعالم التقلیدیة تدعم ) المدونات

. الحكومات ولیس األفراد، ولكن االنترنت أصبح یعطي القوة لألفراد والجماعات

، ورقة بحثیة مقدمة للمؤتمر العلمي األول المدونات السیاسیة وحریة التعبیر كحق من حقوق المواطنةسیرین كدواني،شریھان توفیق، 1

.7، ص 2008فیفري 20-19جامعة أسیوط، -، قسم اإلعالم"مواطنةاإلعالم والبناء الثقافي لحقوق ال"

.167سعد بن سعود بن محمد آل سعود، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ومن األمثلة التي تعكس الدور العمیق للمدونات السیاسیة، ما قامت به بعض هذه المدونات في العالم 

العربي من فضح لبعض التجاوزات التي حدثت حالل األعوام القلیلة الماضیة في بلدان عربیة مختلفة 

المرشحین البرلمانیین ودعم الحركات التحرریة في هذه البلدان، منها على سبیل المثال كشف محاولة أحد 

في دولة الكویت شراء أصوات الناخبین من خالل االستشهاد بشهود عیان على هذه الواقعة، وتحول 

. المدونات لساحة للتعبیر عن توجهات بعض الجماعات المصریة المحظورة والمناهضة للسلطات الحاكمة

نسیة تحولت إلى بدیل للصحافة القومیة وفي هذا الصدد یقول بعض المدونین التونسیین أن المدونات التو 

)1(.وشغلت الفراغ الذي أوجدته وسائل اإلعالم التقلیدیة

النشاط)2(:األنشطةمنأنواعبثالثةوحسب مارك لینش فإن المدونین السیاسیین العرب یرتبطون

.العامالفضاءفيوالتدوین الجسري والتعاملالتدویني

ونشرالسیاسيللنشاطفي التنسیقالمدوناتمستخدمینسیاسیةبحركاتمباشرةالناشطونیرتبط

.النزاعكثیرةالسیاسةتأثیرتعظیموفيالمعلومات

.تفسیر مجتمعاتهمبنیةباإلنجلیزیةیكتبونوعادةالغربیةالجماهیرأساسيبشكلالجسورمدونویخاطب

ولكنسیاسیة،حركةفيمباشربشكلالمشاركةلعدمالعامالفضاءمدونویمیلالنهایةوفي

).منهااإلسالمیةأوالعربیةوغالبا(المحلیةالسیاساتبشأنالعامةبالنقاشاتبعمقیرتبطون

: المدونات االلكترونیة وسیلة تعلیمیة.2

أطلق مصطلح الجیل الثاني للتعلیم االلكتروني من معهد تقنیة المعلومات 2005في أواخر عام 

وأبحاث التعلم االلكتروني التابع لمركز األبحاث الوطني في كندا، وتم تعریف الجیل الثاني للتعلیم 

قطع صغیرة من المعلومات عبر الشبكات والتي ترتبط مع بعضها بشكل مرن وتدمج "االلكتروني على أنه 

.7. 6ص . شریھان توفیق، شیرین كدواني، مرجع سبق ذكره، ص1
2 Marc lynch: Blogging the New Arab Public, Arab Media & Society (February, 2007), p. p 10.11.



التدوين االلكترونيالفصل الثاني                                                           

76

والمدونات وغیرها (Wikis)ال أدوات منفصلة ومكملة لبعضها عبر الویب، وهي تعتمد على الویكیز استعم

الذي عرّف الجیل الثاني للتعلیم Karrerومن رواد هذا المجال كریر . من برامج االنترنت االجتماعیة

.االلكتروني بأنه التعلیم الذي یستخدم أدوات الجیل الثاني من االنترنت

هو اعتماده على ) التعلیم االلكتروني التقلیدي(ز الجیل الثاني للتعلم االلكتروني عن سابقه وما یمیّ 

أدوات االنترنت التي تسمح بالتعدیل والقراءة من قبل المستخدم وتسمح بالوصول إلى التعلم الحي أو 

البرامج األخرى التي المباشر الذي یتم في نفس الوقت من خالل الفیدیو الذي ینشر على الیوتیوب مثال، و 

تربط بین أفراد المجتمع وتسمح بتبادل الخبرات والمشاركة في المعلومات واألداء ومن أهمها طبعا 

أو لقطات الفیدیو والشبكات Podcastالمدونات والویكي وأدوات نشر الوسائط للتسجیالت الصوتیة 

)1(.االجتماعیة

)2(:استخدامها في المجال التعلیمي إلى ثالثة أنواعالمدونات من حیث Campbellویصنف كامبل 

: مدونات المعلم

وهي نوع من المدونات یدیرها المعلم بالنسبة للمتعلمین ویساعد هذا النوع في إعطاء الفرصة للمتعلمین 

:لتنمیة مهارة القراءة لدیهم

عاني مما یسبب قصور في ففي بعض األحیان یجد الطالب المادة الدراسیة صعبة وفقیرة إلى بعض الم_ 

مرتبطة (links)فهم المادة الدراسیة فیتم معالجة ذلك باستخدام هذا النوع من المدونات وذلك بوضع روابط 

ذا وجدت بعض الكلمات التي تحتاج لتفسیر أكبر فیتم ربط هذه الكلمات بمواقع أخرى  ٕ بالموضوع وا

في كتابة الموضوع یطوّر وینمي من لغة المتعلم المحلیةوأسلوب المعلم ذاته. توضحها

، أثر استخدام الجیل الثاني للتعلم االلكتروني على مھارات التعلیم التعاوني لدى طالب كلیة المعلمین في أبھا: عبد هللا بن یحیى حسن آل محیا1
.47-44ص - ، ص2008رسالة دكتوراه في المناھج وطرق التدریس، غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

2 Aaron Patric Campbell : Weblogs for Use with ESL Classes, The Internet TESL Journal, Vol. IX, No. 2,February 2003, available at: http://iteslj.org/Techniques/Campbell-Weblogs.html
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یعزز هذا النوع من المدونات التبادل اللغوي بین المعلم وطلبته حیث یستخدم المعلم األسئلة واأللغاز _ 

.مثال ویتلقى تعلیقات الطالب علیها

نقاش المقبلة وتناول توفیر معلومات عن المنهج وتذكیر الطالب بالواجبات والتكلیفات وموضوعات ال_ 

.النقاط الصعبة التي واجهت الطالب في الفصل

یعمل هذا النوع بمثابة مورد لروابط التعلیم الذاتي للمتعلمین عن طریق إعطاء روابط اختبارات لهم _ 

.وروابط للملفات الصوتیة والمرئیة المرتبطة بموضوع الدراسة ویتم تفاعل المتعلمین مع المواقع والروابط

:ونات المتعلممد

یدیرها المتعلمون أنفسهم أو من قبل مجموعات تعاونیة من المتعلمین وهنا یستطیع الطالب 

ویستخدم فیها المتعلم محركات بحثیة . بینهمالتعبیر عن أفكارهم وتنمیة روح القراءة والتعاون واالطالع

والفكرة من هذا النوع . للحصول علي المواقع المناسبة لموضوعه ویمكن أن ینشئها الطالب لكتابة یومیاتهم

من المدونات هي أنها تنمي اإلحساس لدى الطالب بالملكیة والحصول على الخبرة والتعامل مع 

. على الكتابةالنصوص التشعبیة والقراءة والقدرة 

Bloggerتدوینات الطلبة على موقع "حددت ) Stiler and Philleo)2003وفي دراسة للباحثین 

كما یبدو .. على أنها أكثر تحلیلیة وتقییمیة من التدوینات التي نشرت في الفصل الدراسي األول السابق

)1(."أن عمق واتساع انعكاسیة الطالب تأثرت بشكل إیجابي

:لمدونات الفص

ویمكن استخدامها في شكل لوحة ) المعلم والطالب(هذا النوع هو نتیجة الجهد التعاوني للفئة كاملة 

إعالنات للمتعلمین لنشر الرسائل والصور والوصالت ذات الصلة بموضوع المناقشة ومواضیع الفصول 

1 Heather E. Mudd : A Teacher Action Research Project on Digital Fluency via Blogging, a Master Thesis
of Science, College of Education, Florida State University, 2008, p 8.
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لمتعلمین مهارات البحث االفتراضیة وكذا تسهیل المشروع القائم على تعلم اللغات مثال، حیث ینمي لدى ا

.والكتابة لتهیئة ما وصل إلیه اآلخرون

:ویمكن للطالب والمعلم االستفادة من مزایا المدونات في التعلم االلكتروني، وذلك بتحقیقها ما یلي

أداة تقییم مستمر لتعلم الطالب، فالمعلم یستطیع أن یقیم جمیع ما أضافه الطالب إلى تعتبر- 

.المدونة من بدایة تدریس المقرر إلى نهایته

Web 2.0الثانيالجیلانترنتعلىالمعتمدالتقییممجالفيحدیثةتفاعلیةأداةُتعد- 

.الطالبلدىوالتعبیروالكتابةاالتصالمهاراتتنمي- 

.تصمیمه لمشروع معینأومعینةلمشكلةحلهومراحلالطالبتفكیرعملیاتتفاصیلتوضح- 

.منه بشكل تفاعلي جمیلتطلبالتيالمهامتقدیممنالطالبُتمكن- 

:وعند تطبیق إستراتیجیة المدونات في التعلم االلكتروني یفضل أن یتحقق المعلم مما یلي

دارة المدونة الخاصة بهتقدیم تعلیمات للطالب لكیفیة تطویر -  ٕ .وا

.إتاحة الفرصة للطالب لتغییر نمط عرض الصفحة واأللوان بما یتناسب مع تفضیالته الشخصیة- 

.تحدید معاییر التقییم- 

.تحدید الحد األدنى من المشاركات في األسبوع- 

.اقتصار المشاركات في موضوع الدرس- 

.إمكانیة ربط المدونات بالعروض- 

.عدم االلتزام بأسلوب رسمي في الكتابةترك المجال للطالب ب- 

)1(.تشجیع تفاعل الطالب بكتابة التعلیقات على مدونات بعضهم البعض- 

.47- 44ص - ، ص، مرجع سبق ذكرهعبد هللا بن یحیى حسن آل محیا1
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كما تستخدم المدونات أیضا في التعلیم العالي من خالل تبادل المعارف والبناء التشاركي للمشاریع 

من المدونات یسمح بالدخول العلمیة بین الطلبة، أو بین مجتمع علمي داخل مجموعة بحث، وهذا النوع

وینتشر استخدام المدونات االلكترونیة في التعلیم العالي بالبلدان . إلى وثائق ومعلومات كتقاریر البحوث

األنجلوساكسونیة، إذ أن هناك جامعات تحاول البحث في كیفیة االستعانة بالمدونات لمرافقة وعرض 

یما وأن المدونات لها أهمیة كبیرة في مجال التبادل بین المؤتمرات العلمیة من بدایتها إلى نهایتها، س

)1(.مجموعات البحث والتعاون مع مجموعات أخرى

:المؤسساتفي المدونات االلكترونیة .3

إن : "یقولPROpinionsمسؤول العالقات العامة على مدونته المسماة Tom Murphyكتب توم میرفي 

إنها توفر وسیلة فریدة لتقدیم الوجه اإلنساني . كتابة المدونات فرصة للعالقات العامة ولیست تهدیدا لها

وعلى الجانب اآلخر، . ویمكن لعمالئك أن یقرؤوا األفكار واآلراء الفعلیة لموظفیك. لمنظمتك إلى جمهورك

)2(."ي في منظمتك بعیدا عن الكالم المؤسسيیرغب المستهلكون بصورة متزایدة في رؤیة الجانب اإلنسان

ویرى البعض أن المدونات تساهم في إضفاء بعد إنساني على المؤسسة وتؤسس خطابا اتصالیا جدیدا 

أقل دعائیة وأكثر مصداقیة حیث یستعملها رؤساء المؤسسات والموظفون والنقابیون للحدیث في مسائل 

)3(.تهم المؤسسة

R. Kwai(ویكشف كل من  Fun IP & C. Wagner( أن هناك بعدین في استخدام المدونات على

المستوى التنظیمي، أي في المؤسسة، بعد أن انتشر استخدامها على المستوى الفردي، وهذین البعدین 

)4(:هما

:استخدام المدونات في البیئة التنظیمیة الداخلیة- 

.114، ص مرجع سبق ذكرهسھیلة بوضیاف، 1
.113دان جیلمور، مرجع سبق ذكره، ص 2
.4الصادق الحمامي، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 R. Kwai Fun IP, C. Wagner: Weblogging: A study of social computing and its impact on organizations,
Decision Support Systems (2007), Volume 45, Issue 2, May 2008, P 247. 248.
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ال تحظى باستعمال واسع االنتشار في ) social computing(بشكل عام، كانت التقنیات االجتماعیة 

المنظمات، وفي كثیر من الشركات یعتبر استعمال هذه التقنیات لعنة على اإلدارة حیث یتم قطع الطریق 

.أمامها إما عبر برمجیات خاصة أو عبر سیاسات الشركة

االجتماعیة التنظیمیة الناجحة تم تطویرها من طرف مجهزي الخدمات بشكل واسع من البرمجیات

مع هذا، فإن هذا النهج . خالل برامج راسخة وتم اعتمادها من طرف الموظفین بشكل طوعي أو إلزامي

تا طرح العدید من األسئلة في مجال التسییر، فحداثة إدماج التكنولوجیا تحتاج إلى تكوین مهم یتطلب وق

، إذا كانت )وهو الموظف هنا(باإلضافة إلى ذلك، وجب التغلب على مقاومة المستعمل . وتكالیف مناسبة

التكنولوجیا ال تتوافق مع ثقافة المؤسسة، أین یتردد المستعمل في تقاسم التكنولوجیا صعبة االستعمال مما 

.عرقل الجهود الرامیة لنشر المعرفة بنجاح حول المؤسسة

هذا الوضع، یتضح أن فرص مدونات الموظفین كانت كثیرة، فالموظفون الذین بناًء على 

لتطبیقها في منظماتهم، وقد یتطلب " ثقافیا"یمارسون مسبقا التدوین في بیئتهم االجتماعیة هم متكّیفون 

. األمر منهم قلیال من التدریب أو دونه حتى یستعملوا هذه التكنولوجیا التي یعرفونها أصال

ادة من اعتماد هذا الدور الطبیعي، على المنظمة أن تسیر بسالسة، مما یسمح بانتقال ولالستف

على سبیل المثال، . سلوكیات التدوین الشخصي إلى المنظمة، طالما أنها تتسق مع السیاسات التنظیمیة

ب طالما أن الموظفین ال یفصحون عن معلومات سریة أو خصوصیة ال یج" حریة التعبیر"ینبغي تشجیع 

ولیس غریبا أن نرى في میدان ولید كمدونات المؤسسات سیاسات الشركة الناشئة مكتوبة علیها، . كشفها

مع تشجیع الموظفین لمشاركتها مع اآلخرین بحریة لكن أیضا بمسؤولیة، وخیر مثال على ذلك دلیل شركة 

.یاهو للموظفین المدونین

:استخدام المدونات في العالقات مع الزبون- 
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تها لجذب انتباه زبائنها، قد تكون الشركات قادرة على استغالل الفرصة التي تتیحها مع حاج

عندما كان البرید االلكتروني وسیلة االتصال الشخصیة األكثر شعبیة، اختارت الشركات بث . المدونات

النترنت غیر أن الجیل الجدید من مستخدمي التكنولوجیا وتحدیدا ا. رسائلها اإلعالنیة عبر هذا الوسیط

بات یتجنب بشكل متزاید االعتماد على البرید االلكتروني كوسیلة اتصال مقابل استعمال أكبر للمدونات 

البرید االلكتروني بات ینظر إلیه كوسیلة ). pinkbacksأو االتصاالت المرتبطة باإلعالم، مثل التنبیهات (

.المدوناتلالتصال الرسمي في حین أن المحادثات الشخصیة تنتج في وبین 

فمن جهة، علیهم أن یعلموا أن . وبالتالي، على الشركات استعادة اهتمام المدونین على االنترنت

. مستعملي االنترنت یقضون وقتا أكبر في استخدام المدونات تاركین وقتا قلیال لتصفح البرید االلكتروني

من مستخدمي االنترنت من جهة أخرى، أصحاب المدونات على االنترنت هم انعكاس لفئة جدیدة 

.المهتمین أكثر باالتصال الشخصي والطبیعي

والناس، ”markets are conversations“" األسواق هي محادثات"Cluetrain Manifestoاستنادا لـ 

. سواء كانوا موظفین أو زبائن، غیر مستعدین لالستماع على نحو متزاید إلى لغة التسویق االصطناعیة

هناك نوعین من المحادثات الجاریة، واحدة داخل الشركة : " عبارته بمثال قائالManifestoویشرح 

".هاتین المحادثتین تریدان التحدث لبعضهما البعض، هما یتكلمان نفس اللغة. واألخرى مع السوق

) التكنولوجیا(على ما سبق، فإن التحدي الذي یواجه إدارات التسویق هو إدماج وسیط المدونة بناء

للتفاعل مع مستعملي المدونات األكثر كثافة، ولكن أیضا وعلى األقل، تغییر نمط ) الصوت(والنمط 

.االتصال مع هؤالء العمالء

ت في مجال العالقات العامة والتسویق أن هناك ثالث استخدامات للمدونا" دیفید میران سكوت" ویرى 

)1(:وهي

1Philip Sheldrake, op. cit, p 10.
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لمعرفة وبسهولة ماذا یقول مالیین الناس عنك وعن السوق الذي تبیع فیه وعن مؤسستك وعن - 

.منتجاتك

في هذه المحادثات من خالل التعلیق على ) كمسؤول للعالقات العامة أو التسویق(في أن تشارك - 

.مدونات الناس

.المحادثات من خالل إنشائك وكتابتك على مدونتك الخاصة بكبأن تبدأ وتحجم هذه - 

:المدونات االلكترونیة كبدیل إعالمي.4

شكل شدید الدیمقراطیة من "من جامعة نیویورك، المدونات بأنها ، Jay Rosenیرى جاي روسین 

. عشرة نقاط یشرح فیها سبب هذا التعریفPress Thinkویطرح على مدونته الشهیرة " أشكال الصحافة

)1(: وفیما یلي الثالث األولى منها

بینما تنبع معظم الصحافة الموجودة gift economy) أو الهدیة(تنبع المدونة من اقتصاد الهبة .1

.من اقتصاد السوق) ولیس كلها(الیوم 

یها، بینما المدونة أصبحت الصحافة مجال المحترفین ویتم أحیانا الترحیب بدخول الهواة ف.2

.االلكترونیة هي مجال الهواة ویتم الترحیب بالمحترفین فیه

تعد عوائق أو حواجز الدخول مرتفعة في الصحافة منذ منتصف القرن التاسع عشر، ومع .3

فالحاسب اآللي ووصلة االنترنت : المدونة االلكترونیة، تكون حواجز الدخول منخفضة

. یلة بإیصالك إلى هناكوالبرمجیات المستخدمة أشیاء كف

نین تذهب إلىمنكبیرةغیر أن نسبة مباشرة بالعملعالقةلهلیسبهتقومماأناالعتقادالمدوّ

نات.التقلیدياإلعالميالمنظورحسبتقدیرأقلعلىوذلكالجاریة،األحداثأواإلعالمي ذاتفالمدوّ
.65، ص ور، مرجع سبق ذكرهدان جیلم1
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لیسیكاذلك، فإنمع. أصحابهاورؤىوتجاربمشاعرحولموضوعاتهاوتدورشخصیة،طبیعة

Lasicaقدیكونماتحلیل حدثأوبوصفیقومعندما«اإلعالميالفعلیقترف»المدوّنأنیعتبر

.عاشه

نینمنالكثیرمن أنالرغموعلى بهتقومبماینشرونهمامقارنةعندباالرتیاحیشعرونالقدالمدوّ

نات،المتجانسة منغیرالمجموعاتهذهأنالقولیمكنفإنه،)التقلیدیة وسائل اإلعالم والتيالمدوّ

رابطیجمعهاإعالمیة،متمرسون، أو وسائلإعالمیونأوعادیون،أفرادبتحریرهایقومالتيتلكبینتتوزع

رمشترك نات"بـوسمهایبرّ ."اإلعالمیةالمدوّ

ناتهذهسلمنا بأنإذاوحتى فإنهاالتقلیدي،اإلعالميالعملوآلیاتبقواعد"حرفیا"تلتزم الالمدوّ

إلى وتوصیلهاعلیهاوالتعلیقوتحلیلهااألخبارجمعخاللمنالجماعيالشبكيالعملمیال إلىتظهر

ارتبطت بالوسائطماغالباالتياالجتماعیةالوظائفنفسیجعلها تؤديماوهواألفراد،منكبیرعدد

.التقلیدیةاإلعالمیة

ذا ٕ وهومهم،على بعدالتأكیدالضروريمنفإنهخصائصه،األصنافهذهمنصنفلكلكانوا

ناتأن مقارنةأكبروتأثیربمصداقیة ودقةبالضرورةتتمتعالاإلعالمیةالعباءةتحتتنضويالتيالمدوّ

نة إعالمیةنجاحفيتساهمكثیرةمتغیراتفهناك.األخرىباألشكال بهموثوقإخباريكمصدرمامدوّ

نتاجهاتحریرهاالقائمین علىعنالنظربغضالمستخدمین،طرفمن ٕ أنیمكنالمتغیرات،هذهومن.وا

هذهتتنوع(الموضوعات وأهمیةالتحیین،ودرجةوشفافیة المعلومات،األخبار،مصداقیة:الىنشیر

نةالذيالموضوعحسباألخیرة ).تتناوله المدوّ

)1(:الثالثة للمدونات اإلعالمیةوفیما یلي شرح لألصناف 

:المدونات التي ینتجها مستخدمو االنترنت: مدونات المواطنین- 

لعالم... تكنولجیا جدیدة : اإلعالم الجدید: أبحاث المؤتمر الدوليبحث في حدود الوصل والفصل،: المدونات والوسائط اإلعالمیة: الصادق رابح1
.558–537ص –، ص 2009، منشورات جامعة البحرین، 2009أبریل 9-7جدید، جامعة البحرین 
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وسائللمضامینالمعّلقین والناقدینبینتتنوعمختلفة عندما یمارسون اإلعالم،یتبّنى المدونون أدوارا

ممارسةاألنشطةأكثرمنیعتبرانوالنقدفالتعلیق.الهواةالتقاریرومعديالمتخصّصون،والكتاباإلعالم،

نات،هذهوتقوم.اإلعالميالتدوینيالفضاءفيوحضورا العین الناقدة، البعضعلیهایطلقالتيالمدوّ

قلیالحظانالتالتيالموضوعاتإلىللتنبیهواإللكترونیةالورقیةاإلعالموسائلمضامینومراقبةبمتابعة

اإلعالمیة،الموادتضمنتهاالتيوالتحّیزاتاألخطاءعنوالكشفتهمیشها،تمالتيتلكأوالتغطیة،من

.اإلعالمیونیكتبهاالتيواألعمدةاالفتتاحیاتمنالكثیرتقوم علیهاالتيالضعیفةالحججونقد

:المدونات اإلعالمیة الملحقة بالمواقع االلكترونیة للوسائط اإلعالمیة: مدونات الجمهور- 

ناتشعبیةدفعتلقد منصاتهامنها ضمنالكثیراحتضانإلىاإلعالمیةالمؤسساتمنالكثیرالمدوّ

إلىغالبیتهاتمیلوثیقا، بینماارتباطاالتحریربقاعةیرتبطقلیل،وهوبعضها،أنحیث. اإللكترونیة

ناتكونها عنبعیدةیبقیهاماوهومركز اهتمامها،العامةوالمناقشاتاألحداثتشّكلالشخصیةمدوّ

منالصنفهذاویحتاج.یستضیفهاللموقع الذياإلعالميالمنتجتعریفإعادةفيالمساهمةإمكانیة

نات وعالقةضعفهومكامنقوتهنقاطتقییمبهدفعلى إمكاناتهللّتعرفأعمققراءةإلىاإلعالمیةالمدوّ

.وجمهورهاالوسائط اإلعالمیةبینالعالقاتبطبیعةذلك

:المدونات التي یحررها إعالمیون خارج إطار المؤسسات اإلعالمیة: اإلعالمیینمدونات- 

نات،الىبسرعةاإلعالمممارسيمنالكثیرانجذب مساحات تعبیریةالوسائطهذهلهمتتیححیثالمدوّ

منحتهمفقد.بهاالتي یعملونالمؤسساتعبرتمریرهاالصعبمنقضایاحولورؤاهمأفكارهملنشرحرة

نات منوالتحررصراحة،أكثرومواقفهم بطریقةآرائهمصیاغةمنومكنتهمكبیرا،تعبیریاهامشاالمدوّ

هذهمنالكثیرجعلماوهو. التقلیدیةالمؤسسات اإلعالمیةفيعملهمتحكمالتيوالمعاییراإلكراهات

إقامة فواتیربدفعتقومالتيهياإلعالمیةالمؤسساتأنوبما.الّتوجههذاعنراضیةغیرالمؤسسات

تتبناها التيالمعاییرضمنالتقاریر اإلخباریةعلىالتركیزمن الصحفیینُطلبفقدهناك،الصحفیین
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CNNمنه الـطلبتالذيKevin Sitesسایتسكیفنالصحفيذلكعلىمثالوأبرز. المؤسساتهذه

مغادرةسایتسفضلوقد.العراقعلىللحرباألولىاألیاممعتزامنتوالتيالّتدوینیةلتجربتهحدوضع

.الّتدوینيمشوارهأشهر،بعد عدةولیواصل،سي،.بي.آنللحركمراسلالحقالیعملالمحطة،

موازيالّتدوین كنشاطیمارسوناإلعالمیینمنالكثیرأننجدالخالفیة،الحاالتجانبوالى

واألمثلة.علیهاطرف القائمینمناعتراضأيهناكیكونأندوناإلعالمیةالمؤسساتفيلعملهم

نتهفيیتناولحیثالخازن،جهادالصحفيتجربةمنهانذكركثیرة،ذلكعلى مدوّ

الحیاةالیومي بصحیفةعمودهفيیكتبهلماصدىتعتبرالتيالقضایامنالكثیر)اإلنجلیزیةباللغة(

،(mediachroniques)الصحفیین الفرنسیینمنلمجموعةالجماعيالّتدوینتجربةإلىإضافة. السعودیة

نة & Mail.والغاردین للمیلاإللكترونیةالنسخةمحرريأحدMatthew Bucklandباكالند ماثیوومدوّ

Guardian

نینوجدوقد عبروذلكعالم اإلعالمالىطریقهماإلعالميالوسطإلىینتمونالالذینبعض المدوّ

صاحب،Garrett Graffغاریت غراف السابقفالمدوّن.اإلعالمیةللكتابةوالمتواصلةالنشطةممارستهم

نة ، 2004انتخابات فيالدیمقراطيالحزبألحد مرشحيالسابقالصحفيوالسكرتیرFishbowlDCمدوّ

أنشطتهلتغطیةاألبیضالبیتمناعتمادعلىمدوّن یحصلأولیكون، أن2005سنة استطاع

ناتتدعیمباتجاهكبیرةرمزیةخطوةیمثلماوهو؛)وغیرهاالصحفیةالمؤتمرات(اإلعالمیة  المدوّ

.اإلعالمیة

:مدونات اإلعالمیین الملحقة بالمؤسسات اإلعالمیة- 

تمكینآلیة التّدوین،استثمارإلىتطمحالتياإلعالمیةللمؤسساتبالنسبةمعقولیةاألكثرالخیاراتمن

ناتهممنإعالمییها ومراقبةالتحریريأن اإلشرافورغم. اإللكترونیةمواقعهاضمنالخاصةإنتاج مدوّ
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ناتهذهفياألسلوبیةبالمعاییرااللتزام األمریتعلقعندماالدرجةیكون بنفسالأنیمكنالمدوّ

"بإجازة"یقومونماغالباالتحریررؤساءأنإالباألخبار،

.النشرإلىطریقهارفتعأنقبلالّتدویناتهذه

نات بعدمنالصنفهذاعددوقد تكاثر نات اإلعالمیینعددارتفعفقد2005المدوّ التيمدوّ

نة118إلى7مناإللكترونیةالبریطانیةالصحفتحتضنها ذلكمع. 2006و2005سنتيوذلك بینمدوّ

ناتهذهلتوظیفالممكنةالسبلعن أفضلتبحثزالماالمؤسساتالكثیر منفإن اآلن،حدإلىالمدوّ

بعضمتاحة فيغیرمثال،فالتعلیقات،. عموماالّتدوینیتیحهاالتيوالمیزاتالخصائصكلولم تستثمر

نات،هذه مقاربةإلىما یحیلنشرها، وهوقبلللغربلةتخضعاآلخرالبعضمضامینأنكماالمدوّ

.اإلعالمیةاألوساطبعضعندالظاهرةلهذهمحافظةتقلیدیة

:استخدام المدونات في النشر االلكتروني والمكتبات.5

استخدام المدوناتإلىأدتاالنترنت،شبكةعلىباالعتمادوسهولتهالكالسیكیةبالطرقالنشرصعوبةإن

علیه قوانینتشرفالذيالورقيالنشرمنبدالواإلبداعاتالمقاالت،لنشركفضاءاإللكترونیة

)1(الرقابیة الخلفیةذاتالمطبوعات

التياألدبیةالمدوناتمنمجموعةفظهرتاألدبیة،اإلبداعاتنشرفيالمدوناتساهمتوقد

كتّاب عنبالبحثالنشردورمنالعدیدقامالغربیةالدولوفيجماعیة،أوفردیةإنتاجاتنشرتقوم على

كما قام العدید من الكتّاب بتحویل مدوناتهم إلى . مدوناتهمقراءعلىمباشرتأثیرلهمأصبحجدد،

مجالت صغیرة قادرة على استیعاب كم هائل من النصوص والمقاالت اإلبداعیة، مساهمین بذلك في 

.جمال الزرن، مرجع سبق ذكره1
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معروایةاهللا بكتابةجادإبراهیمالمصرياألدیبمثالقامفقد1.الترویج للمادة األدبیة على نطاق واسع

) 2(".تالي اللیلإیمیالت"وأسموهاوالمدوناتاإلیمیالتطریقعنالبیاتيكلیشانالعراقیةاألدیبة

إمكانیةالواسع،لصاحبها، النشرالحركةحریةهيالنشرعملیةفيأهمیةالمدوناتزادماولعل

الجغرافيالبعدأوأو المكانللوقتحسابدونالمتلقيومواجهةوالحذفاإلضافةوالتعدیل،التصویب،

.)3(أكثرحریتكعلىتكونأنكأي

من ناحیة أخرى، یمكن للمدونات أن تلعب دورا مهما جدا في تسویق الكتاب الورقي وزیادة 

أنه لم یدفع تقریبا أي نقود David Meeran Scottمبیعاته حیث یقول الكاتب األمریكي دیفید میران سكوت 

بفضل التدوینات الكثیرة التي قام " القواعد الجدیدة للتسویق والعالقات العامة"من أجل الدعایة لكتابه 

نسخة في ظرف 30000مدون حول محتوى الكتاب وأهمیته فبیع منه أكثر من 500بكتابتها أكثر من 

ألكثر مبیعا في العالم في مجال العالقات العامة ستة أشهر فقط واحتل المرتبة األولى بین الكتب ا

)4(.لغة ما عدا اللغة االنجلیزیة12والتسویق االلكتروني كما تمت ترجمته إلى 

نتوقد جوانبمنمعینبجانبتتعلقالتيالمعلوماتإضافةمناألفرادالشبكة العنكبوتیةمّك

الزمانمتجاوزین قیوداالنترنتخاللمنوتوزیعهاالبشر،مالیینمعمواردهافيالحیاة والمشاركة

َلفتالتياالنترنتتطبیقاتأحدالمدوناتوالمكان، وكانت تفتقد كانتالتيالسابقةالخدماتمنغیرهاَخ

إبداءفيوالتواصل والحریةاالتصاللتمنحهم بذلكمنهاالمستفیدینبینوالتفاعلیةوالتواصللالتصال

قبوالتجدالالتيعلى المعلوماتوالمكانیة والرقابیةالزمنیةالحواجزكلمتجاوزةعلومة،الموآنیةالرأي،

)5(.مابلدفياجتماعیادینیا أوسیاسیا أو

.112. 111ص . سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص1
. 18، ص 2009جانفي 9، 20، جریدة القاھرة، العدد مدونات األدباء ھل تحل أزمة النشر واالنتشار؟: ابراھیم محمد حمزة2
.112سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 David Meeran SCOTT: The new rules of viral Marketing: How word of mouse spreads your ideas for
free, The creative commons license, attribution 3.0, 2008,p 9.

.ق ذكرهشیماء اسماعیل عباس اسماعیل، مرجع سب5
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إذخاصةبصورةوالرقمیةبصورة عامة،المعلوماتمصادرمنمصدراتكونأننةللمدوّ ویمكن

مرجعالتكونتصلحعصریة،ذات عولمةمكتبةمجملهافياإللكترونیةالمدونات"المدونینأحدیقول

أومعینباختصاصالمحددةأوالثقافیة العامةوالمعلوماتالمعرفة،عنللباحثینواسعاومصدرامهما،

)1(".معینباتجاه

غیر أن ما یعاب على المدونات االلكترونیة هو أن أي شخص یمكن أن یكتب علیها ما یرید، 

الطابع الشخصي، وقد تكون المعلومات غیر صحیحة في بعض األحیان، أو أنها فیغلب على مقاالته

غیر موثقة، إضافة إلى إمكانیة استخدام المؤلف السم مستعار مما یعیق الوصول للمصدر الحقیقي 

.للمعلومة

ولعل أبرز المجاالت التي تأثرت بظهور المدونات االلكترونیة، كمصدر للمعلومات، هي مجال علم 

نوا"Huweكتبات وهنا یقول الم : ونجد نوعین من المدونات ضمن هذا اإلطار هما" إن المكتبیین ولدوا لیدوّ

)2(: مدونات المكتبیین ومدونات المكتبات

:مدونات المكتبیین- 

تلك المدونات التي ینشئها ویحرص على إدارتها اختصاصیو المكتبات، سواء كانوا ینتسبون أو ال "هي 

:ویهدف هذا النوع من المدونات إلى"  مرافق المعلوماتینتسبون ألحد 

.العمل كمنتدى للمناقشة وتبادل اآلراء والمعلومات والخبرات فیما بین المكتبیین_ 

اإلعالم عن األحداث الجاریة التي تدور على جبهة البحث في هذا المجال، خصوصا فیما یتصل _ 

.بتقنیات المعلومات وما حولها من قضایا

، العدد ، جمعیة المكتبات والمعلومات السعودیةمجلة دراسات المعلوماتمصدر جدید للمعلومات، : المدونات االلكترونیة: عصام منصور1
.2009الخامس، مایو 

.شیماء إسماعیل عباس إسماعیل، مرجع سبق ذكره2
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قبل انعقادها، واإلشعار بمحتویاتها بعد ) الخ...المؤتمرات، الندوات(اإلشعار عن االجتماعات المهنیة _ 

.انتهائها

.الخ والمنشورة إلكترونیا أو ورقیا...التعرف على اإلصدارات الجدیدة من الكتب والدوریات والتقاریر، _ 

.لى الشبكة العنكبوتیة، بجمیع فئاتهاالتنویه عن مصادر المعلومات االلكترونیة المتاحة ع_  

.التعرف على االتجاهات والقضایا الحدیثة ذات الصلة بمجال المكتبات والمعلومات_ 

.أداة للتنمیة المهنیة للمكتبیین حیث تساعدهم في الحفاظ على حداثة معلوماتهم ذات الصلة بالمجال_ 

:مدونات المكتبات- 

المعلومات، وتتم إدارتها من قبل واحد أو أكثر من اختصاصیي تلك تلك المدونات التابعة لمرافق "هي 

كما أنه ینبغي أن یكون لها حضور على موقع المكتبة، أو على األقل یتم إعداد رابطة لها على . المرافق

وهي تتوجه أساسا إلى . ویمكن أیضا استضافتها من خالل خدمة خارجیة توفر الوصول للمدونة." الموقع

.من المكتبةالمستفیدین

یمكن أن یكون للمكتبة مدونة واحدة یشترك في تحریرها واحد أو أكثر من االختصاصیین أو تكون لها 

.مجموعة من المدونات تتم إدارتها من قبل مجموعة من المكتبیین

:وعادة، تهدف مدونات المكتبات إلى

.نشر التقاریر الخاصة بمشروعات معینة في المكتبة_ 

.اإلضافات الحدیثة للمكتبةنشر قائمة _ 

.اإلعالن عن الخدمات الجدیدة والترویج لها_ 

.اإلشعار عن مواقع االنترنت المجانیة ومراصد البیانات وغیرها من المصادر_ 

.اإلعالن عن الدورات التدریبیة وبرامج التعلیم المستمر_ 

.ل اآلراء والمعلومات فیما بینهماإلشعارات الداخلیة بین اختصاصیي المكتبة وبعضهم البعض وتباد_ 
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.أن تكون المدونة ملحقا لنشرة المكتبة، أو بدیال عنها_ 

.تفعیل االتصال بالمستفیدین واالتصال بالزمالء من أخصائیي المكتبة_ 

:اإلشكاالت األخالقیة المتعلقة بالتدوین االلكتروني3.2.2

مهامع انتشار االنترنت تعددت سبل وتبدو المشكلة . استخدامه نظرا التساع وتنوع الخدمات التي یقّد

القانونیة المتعلقة بهذه الوسیلة أكثر وضوحا مع قلة التشریعات التي تحكم مجال االنترنت وقضایا الرأي 

كنشر المواد المنشورة عبر االنترنت قد تشّكل مخالفة قانونیة أیا كانت أخالقیة منافیة لآلداب والتعبیر، ف

ذفا أو إهانة أو تشكل اعتداء على صور إباحیة أو التشهیر بشخص ما أو تناوله بعبارات تشّكل سبا أو ق

. حقوق الملكیة الفكریة أو أن تكون المادة المنشورة تتضمن تحریضا أو تحبیذا على ارتكاب جریمة ما

أنها تشكل مشكلة ما ) التدوینةأو(واألمر هنا ال یخلو من بعض األخطاء التي قد ال یدرك كاتب المقال 

)1(.تؤدي به إلى مسائلة قانونیة

ورغم مرور . تعتبر المدونة من أهم خدمات االنترنت التي قد تكون صفحاتها جزء من هذه المخالفات

أقل من عشر سنوات على ظهور المدونات، وخاصة السیاسیة منها، إال أنها وصلت إلى مستوى، ولو 

وال ینطبق . ت من خالله أن تحوّل السیاسات والمنظومات اإلعالمیة القائمةكان ذلك ببطء، استطاع

األمر هنا على الدول المتقدمة فحسب بل في كثیر من بلدان العالم أصبحت المدونات ذات تأثیر بلیغ 

. مما یجعلها وسیلة حساسة وكلما زاد تأثیر المدونات زادت مسؤولیتها

ألمور المطروحة مؤخرا فقط، إال أنها تثیر جدال ال بأس به بین ومع أن أخالقیات التدوین هي من ا

ویرى البعض أن المدونات قد أصبحت بالفعل شكال من . الساسة واإلعالمیین والمدونین واألكادیمیین

الشفافیة، الدقة، : أشكال اإلعالم، وبالتالي علیها أن تلتزم باألخالقیات التي یلتزم بها الصحفیون مثل

الدعم المتبادل بین ... خطوات على الطریق"، ورقة عمل  منشورة في كتاب االلكترونيالحمایة القانونیة في قضایا النشر : حمدي األسیوطي1
http://old.openarab.net/node/531، الشبكة العربیة لحقوق االنسان، متاح على 2008فبرایر 21، الخمیس "االنترنت وحقوق االنسان
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إال أن هناك من المدونین من یرفض االلتزام بهذه . الخ..ة، ذكر المصادر، المساءلة الذاتیةاالستقاللی

)1(.األخالقیات على اعتبار أنها مفروضة خارجیا أي من غیر المدونین

یرى الرافضون لإلعالم المواطن، الممثل بالمدونات، أن قیمتي الموضوعیة واالستقاللیة تنتفیان عندما 

هذا النوع من اإلعالم سواء تعلق األمر بالتحقق من األحداث أو الغربلة، فهو ال یتعدى أن یتعلق األمر ب

2).مدى إقبال الناس علیه(یكون عمال إعالمیا سطحیا ویخضع فقط لالشتراطات الشعبیة 

ومن ناحیة أخرى، تثیر مسألة حمایة المدونین من محاوالت السجن في بعض البلدان وكذا حجب 

یرها من الممارسات التي یتعرض لها بعض المدونین في بلدان مختلفة، تثیر المخاوف أیضا المدونات وغ

ویرى ابراهیم نوار، رئیس . من أن تصادر المكاسب التي حصدتها المدونات في جو االنترنت الحر

المنظمة العربیة لحریة الصحافة، أن المدونة موقع شخصي وهي شكل من أشكال التعبیر یجب أن یتمتع

)3(.بالحمایة القانونیة مثل باقي أشكال الصحافة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئیة

:لمحة عامة عن التدوین االلكتروني في العالم3.2

:نشأة وتطور التدوین االلكتروني1.3.2

:التدوین قبل ظهور االنترنت-أ

مدونة أجیال، في حدیثه یقول الدكتور عبد اهللا الزین الحیدري، أستاذ اإلعالم واالتصال وصاحب 

مسألة التدوین هي مسألة قائمة في ذاتنا، بل هي جزء من ذاتنا، العتبار فعل التدوین :"عن تاریخ التدوین 

ولقد اطرد في العرف البشري تعریفه على أّنه جمٌع  لتجارب اإلنسان .ضربا من ضروب تحقیق الذات

العلمّیة، جمُع یعكس حرص اإلنسان على مشاركة اآلخرین خبراتهم وأحاسیسهم ومواقفه وآراءه وأطروحاته

.الستحضاره متى وجب ذلك" تحنیطه " وانتظاراتهم، وكذلك حرصه على ضغط الزمن و 

1 Robert S. Fortner,P. Mark Fackler: The handbook of glabal communicationand media ethics, volume 1,
Wiley-Blackwell, 2011,  p 90.

.258ص ،6العدد، )لسعودیةا(، المجلة العربیة لإلعالم واالتصال بحث في المفھوم والمقاربات: إعالم المواطن: الصادق رابح2
.14ھاني محمود علي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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والتدوین فعل ال یختصّ به فرد دون آخر وال مجتمع دون آخر،  وال عصر دون آخر، إّنما هو 

مجتمعات ولكن بأسالیب تختلف باختالف أدوات التواصل المتصلة بكّل حقیقة إنسانّیة عرفتها كّل ال

فمن التدوین على األحجار والكهوف، إلى التدوین عبر المخطوطات، فالتدوین المطبعي، ثّم . عصر

)1(."اإللكتروني

كما یرى األستاذ نصر الدین لعیاضي أن المدونات الشخصیة لیست ظاهرة جدیدة ولدت بمیالد 

نترنت، بل كانت موجودة في الصحافة الورقیة منذ عقود خلت، فالمجالت الفرنسیة كانت شبكة اال

تخصص للصحافیین والكتاب أعمدة لنشر مدوناتهم الشخصیة بمناسبة سفرهم إلى دول أجنبیة أو قیامهم 

عن فهذه المدونات كانت تتضمن بعض اإلسقاطات واالنطباعات . بالربورتاجات حول المواضیع المختلفة

)2(.السفر أو المادة الصحفیة التي تفیض عن الربورتاج

:التدوین على شبكة االنترنت- ب

قبل أن تبرز المدونات بشعبیتها في عالم االنترنت عرفت المجتمعات االفتراضیة أشكاال عدیدة من 

، )القوائم البریدیة(e-mails lists، )اإلخباریةالمجموعات (Usenet، منها واإلعالمیةالخدمات التواصلیة 

Bulletin Board Systems BBS)لوحة النشر االلكتروني( ،Internet Forums منتدیات االنترنت وغیرها

من الخدمات التي أعطت فرصة لمستخدمي االنترنت بالنقاش وتبادل آرائهم وأفكارهم لكن ذلك كان یتم 

دارة الخدمة تقنیاعلى األغلب بشكل جماعي وبسیطرة أفراد أو مجموعة معینة  ٕ ) 3(.على تسییر النقاش وا

االنترنت في مختلف أنحاء العالم ونقص التعاطف أو االنجذاب لمجموعات النقاش على انتشار

االنترنت بأشكالها المتعددة من ناحیة وبدایة تالشي تعقیدات تصمیم المواقع الشخصیة من ناحیة أخرى 

: متاح على ) 2007نوفمبر 10السبت (، مدونة أجیال ما المقصود بالزمن المیدیاتیكي: عبد هللا الزین الحیدري1
http://abdallahidri.jeeran.com/archive/2007/11/375789.html

.56، ص ، مرجع سبق ذكرهنصر الدین لعیاضي2
3 En.wikipedia.com/blog ) 2009-02- 16(تاریخ الزیارة 
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بعدة وقد مرّت المدونات)1(.كلها عوامل مهدت لظهور نوع جدید من خدمات االنترنت اسمه المدونات

. محطات تقدمیة لتصل إلى مرحلة النضج التي هي علیها اآلن

): 2000- 1990تبلور الفكرة والتقنیة (المرحلة األولى 

»" تیم بیرنز لي"ترجع جذور ظاهرة التدوین كفكرة إلى  Tim Berners-Lee مبتكر الوب «

(www) كترونیة للجدید في الشبكة أول موقع في االنترنت یضع فیه روابط إل1992والذي أنشأ في

« What is new in the internet ، 1994وفي عام . )2(باإلضافة إلى أخبار متفرقة من هنا وهناك «

»" المفكرات الشخصیة على االنترنت"بدأت  Online Diary بالظهور،  ویعتقد بعض األخصائیین أن «

)3(ألول موقع یمكن تصنیفه كمدونةJustin Hallالتدوین انطلق في هذا العام مع تأسیس جاستان هول

نه حیاته الیومیة كطالب في كلیة سوارثمور  Swarthmoreحیث كان یضّم College4(.األمریكیة(

والذي " Drudge Report"بـ المعنون Matt Drudgeویعود البعض اآلخر إلى موقع الصحفي 

یعتبرونه األب الروحي للمدونات حیث كان وراء نشر فضیحة مونیكا لفنسكي السكرتیرة الخاصة للرئیس 

لتكون المرة األولى التي تخرج فیها القصة خارج 1998جانفي 17في )5(األمریكي السابق بیل كلینتون

)6(.البیت األبیض قبل انتشارها في اإلعالم التقلیدي

1997ورغم هذه البدایة المبكرة لفكرة التدوین إال أن المصطلح في حد ذاته لم یظهر إال في عام 

والذي صاغ مصطلح ویبلوغ Robot Wisdomصاحب موقع ) John Bargerجون بارغر(على ید 

1 Fr.wikipedia.com/blog )   2009- 03-21تاریخ الزیارة (
2 David C. Wyld: The blogging  revolution : Government in the age of  Web 2 .0, E.Government series,
IBM Center for the Business of Government, 2007, p 49.

.جمال الزرن، مرجع سبق ذكره3
4 En.wikipedia.com/blog )2009-02- 16(تاریخ الزیارة 

.جمال الزرن، مرجع سبق ذكره5
.198عباس مصطفي الصادق، مرجع سبق ذكره، ص 6



التدوين االلكترونيالفصل الثاني                                                           

94

« weblog ، ثم جاء بیتر میرهولز 1997دیسمبر 17وكان ذلك تحدیدا في logو webالمركب من «

Peter Merholz بعد عامین من ذلك بالمصطلح السائد حالیا وهو بلوغBlog.)1(

Open، 1997سنة Xangaعرفت هذه الفترة ظهور خدمات التدوین ومواقع االستضافة مثل 

Diary زاد االقبال على المدونات االلكترونیة عندما طور إیفان ویلیامز 1999وفي عام ) 2(1998سنة

Evan Williams ومیغ هوریهانMeg Hourihan) بیرا البسPyra Labs (ح برنامجا خاصا للتدوین یتی

لیكون هذا HTMLسرعة تحدیث المعلومات وسهولة التعامل معها دون الحاجة لمعرفة كیفیة عمل 

وهو من أولى مواقع استضافة المدونات )www.blogger.com(البرنامج هو البرنامج المؤسس لموقع 

)3(.2003وأكثرها شهرة خاصة بعد أن اشترته شركة غوغل عام 

استطاعت المدونات أن تفرض نفسها لتتكاثر بسرعة ملفتة حیث وصل عددها في نوفمبر من 

محرك البحث المتخصص technoratiملیون مدونة حسب احصائیات موقع تكنوراتي 1.2إلى 2000سنة 

)4(.في مجال المدونات

):2004- 2001ظهور مدونات الحرب والمدونات اإلعالمیة (المرحلة الثانیة 

دخل الصحفیون في هذه المرحلة إلى معترك التدوین وبدأت المدونات تكتسب شیئا فشیئا قدرتها 

وطبقا لمعظم التقدیرات الخاصة بتاریخ التدوین تعتبر أحداث الحادي عشر من سبتمبر )5(.على التأثیر

: السبب الرئیس وراء اتجاه األفراد نحو التدوین على شبكة االنترنت، وذلك بدافعین أساسیین هما2001

.السابق، ن صعباس مصطفي الصادق، المرجع1
.3جمال الزرن، مرجع سبق ذكره، ص 2

3 David C. Wyld, op. cit, p 50.
4 www.technorati.com

.3جمال الزرن، مرجع سبق ذكره، ص 5
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في ذلك الیوم التعبیر عن مشاعرهم تجاه الهجمات اإلرهابیة التي تعرضت لها الوالیات المتحدة األمریكیة 

)1(.الوصول إلى المعلومات التي تحجبها عنهم وسائل اإلعالم التقلیدیة: التاریخي وثانیهما

وفي هذا العام تحدیدا أصبحت المدونات ظاهرة فعلیة وبدأت مدارس الصحافة المعروفة في 

ومالحظة الفرق بین الوالیات المتحدة األمریكیة بإجراء البحوث والدراسات عن التدوین وفنونه وتقنیاته

)2(.الصحافة والمدونات

بعد هجوم شنه علیه المدونون األمریكیون إثر 2002عام Trent Lottولعل استقالة السیناتور 

تصریحات أطلقها، صنفت على أنها عنصریة، خیر دلیل على قدرة المدونات على التأثیر وقد تبع ذلك 

.)3(الكثیر من األحداث المشابهة

أحداث الـحادي عشر من سبتمبر محطة مهمة في االهتمام بالمدونات االلكترونیة فقد وكما مثلت

ن كان هذا النوع لم یظهر  ٕ أتاحت أیضا الفرصة لتطور نوع جدید من المدونات أال وهو مدونات الحرب وا

مدونات مؤیدة للحرب من 2002حیث ظهرت في عام )4(بشكل مكثف إال تفاعال مع الحرب على العراق

ظهرت المدونات كوسیلة للعدید من األشخاص 2003وفي عام ). Instapunditمدونة انستابوندت (أشهرها 

المناوئین للحرب في الغرب للتعبیر عن مواقفهم السیاسیة ومنهم مشاهیر السیاسة األمریكیة من أمثال 

یعیش في العراق ومن ناحیة أخرى ظهرت مدونات یكتبها عراقیون، بعضهم) Howard Deanهوارد دین (

وأثناء االجتیاح األمریكي ) صدام حسین(ویكتبون عن حیاتهم في األیام األخیرة لنظام الرئیس المخلوع 

)5(.ومدونات أخرى یكتبها جنود غربیون في العراق مما شكل مفهوما حدیثا لدور المراسل الحربي

.4ص 3، ص مرجع سبق ذكرهشریھان توفیق، 1
.4، المرجع السابق، ص شریھان توفیق، شیرین كدواني2
.جمال الزرن، مرجع سبق ذكره، ن ص3
.199عباس مصطفي الصادق، مرجع سبق ذكره، ص 4
.66، ص .2006، 1، دار الفتح للتجلید الفني، مصر، طاألصول العلمیة والقانونیة للمدونات على شبكة االنترنتبد الفتاح مراد، ع5
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ى تدبیر أمر مواقع مدونات البریطانیة بنفسها إلBBCوخالل الحرب، عمدت قناة البي بي سي 

أما صحیفة الغاردیان، البریطانیة أیضا، فإنها خطت أبعد من ذلك، حیث . تخص مراسلیها في العراق

) والمكتوبة في غالبیتها باللغة االنجلیزیة" (أین هو رائد؟"أعادت نشر مواضیع بكاملها منقولة عن مدونة 

". سالم باكس"نفسه اسم وهي مدونة حررها من بغداد شاب عراقي أطلق على 

وبوصفه الصوت الوحید غیر المراقب الذي أتى یومها من داخل العراق، كان له " سالم باكس"

وبعد أن انقطعت الكهرباء عن . تأثیر كبیر على الویب فاكتسب شهرة واسعة وقرأ له المالیین من البشر

) 1("الغاردیان"ي بغداد انقطت تدویناته لیعود إلى الظهور بوصفه معلقا منتظما ف

أو رائد كان یحكي في مدونته الشخصیة مشاهد الحرب وتفاصیل حیاته األسریة " سالم باكس"

وقد أثارت هذه المدونة . واالجتماعیة، وحتى خصوصیاته، كما كان ینقل مناحي الحیاة الیومیة في بغداد

وشخصیة كاتبها فضول واهتمام وسائل اإلعالم الدولیة التي كرست لهذا الشاب الظاهرة عددا مهما من 

)2(".الیومیة السریة لعراقي عادي: سالم باكس"المقاالت، لیصدر عنه كتاب بعنوان 

للتكنولوجیا في ) روشتر(وتقول إلیزابیث األولى األستاذ بإدارة تكنولوجیا المعلومات في معهد 

شكلة جعلوا الم) البلوجرز(إنهم : "تأكیدها على أهمیة دور هؤالء المدونین في كشف حقیقة الغزو األمریكي

مع العراق أكثر إنسانیة، فحینما ذهبنا إلى الفیتنام لعب التلفزیون دورا في تغییر صورة األوضاع هناك، 

وغّیر بالتالي رأي األمریكیین في الحرب، وقد قام البلوجرز بدور مشابه هذه المرة بعدما وفروا للناس 

د الذي وقعت فیه الحرب وبالصوت منتدى عالمیا حول المشكلة، وأعطوا لقطات سریعة للحیاة في البل

)3(."والصورة

)2007لـ 2004مرحلة عالمیة التدوین من النصف الثاني لعام :  (المرحلة الثالثة

، ترجمة إبراھیم العریس، بیسان للنشر 1، ط الدعایة والتضلیل اإلعالمي في الحرب على العراق: أكاذیبأخبرني : دایفید میلر وآخرون1

.445، ص 444، ص 2007لبنان، أفریل –، بیروت )الشرق األوسط(والتوزیع واالعالم، أدوكارت 
.عباس مصفى صادق، مرجع سبق ذكره، ن ص2
.5، مرجع سبق ذكره، ص دشن بن محمد القحطاني3
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، حین تحول التدوین إلى ظاهرة 2004بدأت مؤشرات هذه المرحلة في النصف الثاني من عام 

ین وقراء المدونات، كما بدأ معظم عالمیة بانضمام العدید من مستخدمي االنترنت إلى قاعدة المدون

مرشحي الرئاسة األمریكیة في إنشاء مدونات خاصة بهم، واتخذها المدافعون عن الدیمقراطیة في كل من 

إیران والعراق كآلیة لتسجیل الخالفات واالنشقاقات في بالدهم، وعلى صعید آخر بدأ قطاع التجارة في 

ة، وأصبحت المدونة أیضا نوعا من أنواع اإلبداع األدبي استخدام المدونات كأداة للحمالت التسویقی

المسابقات الختیار أفضلها من –في إصداراتها الرقمیة –المتعارف علیه تنظم له دور النشر والصحف 

2004لتكون أهم كلمة لعام (Blog)واختیرت كلمة )1(.حیث األسلوب والتصمیم واختیار الموضوعات

.وأصبحت من مفردات اللغة االنجلیزیةWebsterودخلت هذه الكلمة في قاموس 

لیصبح هذا العام عام المدونات 2005وعرفت ظاهرة المدونات انفجارا كبیرا ابتداء من عام 

)2(.عندما خصصت صحیفة الغاردیان الصفحة الثانیة لنشر یومیات عن المدونات

هكذا بدأت تظهر مجموعة اتصالیة جدیدة ممیزة على شبكة االنترنت تختلف عن بقیة المواقع 

الكالسیكیة ومواقع الدردشة والبوابات والمواقع الشخصیة بها وصالت مشتركة تشكل منها مجمعا أو فضاء 

ات تفوق بكثیر أن نسبة نمو مواقع المدونTechnoratiوقد استنتج محرك بحث المدونات تكنوراتي . جدیدا

ملیون مدونة وفقا للحصر الذي 70حیث بلغ عددها في كل أنحاء العالم )3(بقیة أصناف مواقع االنترنت،

2006عما كان علیه الحال في نوفمبر %22.8بزیادة قدرها 2007أجراه هذا الموقع والذي تم في أفریل 

متواصال في مجال التدوین، فقد ارتفع عدد وتوضح البیانات تزایدا مستمرا و ). أدناه1أنظر الشكل رقم (

.5، ص 4شریھان توفیق، شیرین كدواني، مرجع سبق ذكره، ص 1
.6دشن بن محمد القحطاني، مرجع سبق ذكره، ص 2
.جمال الزرن، مرجع سبق ذكره، ن ص3
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بزیادة بلغت عشرة أضعاف تقریبا ما سبق، مما یعني أن العالم 2007المدونات الجدیدة یومیا في أفریل 

) 1(.مدونة كل ثانیة1.2مدونة في الدقیقة الواحدة أي ما یعادل إنشاء 84یشهد یومیا إطالق 

Intelliseekبینما تضیف شركة  BlogPulse 50.000إلى محرك البحث الخاص بها حوالي

) 2(.ویتضح من المؤشرات السابقة أن عدد المدونات وتأثیرها سوف یستمران في االزدیاد. مدونة یومًیا

:2007إلى مارس 2003تزاید عدد المدونات من مارس :02شكل رقم 

www.technorati.comموقع تكنوراتي :المصدر

):إلى حد اآلن2007مرحلة النضج واالستقرار من عام : (المرحلة الرابعة

في هذه الفترة شهد التدوین نوعا من الركود على مستوى النمو من جهة، ومن جهة أخرى ازداد 

االهتمام بالتدوین كصناعة مستقلة قادرة على جلب المال مع مجموعة من التطورات النوعیة في حركة 

.1أحمد حسین، مرجع سبق ذكره، ص 1
.عبد الرحمن فراج، مرجع سبق ذكره2
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ن المصغر التدوین؛ إذ بدأت تظهر الكثیر من الخدمات المرتكزة على التدوین، من بینها خدمة التدوی

Micro blogging والشبكات االجتماعیةSocial networksوأیضا بدأ عدد محترفي التدوین في التزاید .

وعلیه یمكن القول أن التدوین دخل مرحلة االستقرار، فهناك من یستخدمه للتواصل مع العالم الخارجي 

نسانیة معینة وهناك من یستخدمه للدفاع . عبر نشر خبراته وأفكاره ومشاركة خبراته ٕ عن قضایا اجتماعیة وا

یصال صوته للجهات المعنیة، وهناك من یستخدم التدوین كمنصة تجاریة یحقق بها دخال مادیا  ٕ وا

)1(.لمعیشته

أكبر موقع لنشر المدونات في العالم، إذ یزوره MSN Spacesوعلى المستوى العالمي یمثل موقع 

)2(.ملیون زائر100یومیا 

:عن التدوین االلكتروني في العالم الغربينماذج2.3.2

:التدوین االلكتروني في الوالیات المتحدة األمریكیة.1

نات بنسبة "بیو لإلنترنت والحیاة األمریكیة"یقدر مشروع  ، زیادة عدد األمریكیین الذین یقرؤون المدوّ

" مشروع االمتیاز في الصحافة"ملیون قارئ، ویفید 32، لیصل العدد الكلي إلى حوالي م2004عام 58%

نات من أجل الحصول على  التابع لجامعة كولومبیا في مدینة نیویورك، أن معظم هؤالء یتابعون المدوّ

من المستهلكین على % 11كما أفادت إحدى الدراسات الحدیثة أن حوالي . المعلومات ومتابعة األخبار

نات بصفة شهریة على األقل، وأن هذا العدد آخذ في online consumersالخط المباشر یقرؤون المدوّ

، 2012وُیتوقع أن ثلثي الشعب األمریكي سیقرؤون تدوینة على األقل مرة كل شهر عام ) 3(.االزدیاد بسرعة

الدلیل التدریبي لمشروع الدعم الفني للمدونین ونشطاء االنترنت : نت والشبكات االجتماعیة في مناصرة القضایااستخدام االنتر: ماجد سرور1

.13ص . 12، ص 2009ع، یولیو .م.، مؤسسة عالم واحد للتنمیة والمجتمع المدني، ج)تشبیك(
.4الصادق الحمامي، مرجع سبق ذكره، ص 2
.عبد الرحمن فراج، مرجع سبق ذكره3
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اتضح أن نسبة الذین یدیرون مدونة خاصة " بیو"وفي دراسة جدیدة لمركز )eMarketer.)1حسب مؤسسة 

)2(.2009سنة %11إلى 2007من مستخدمي االنترنت األمریكان سنة %7من بهم ارتفع

نات األمریكیة بدأت تحدث أثرًا في الحیاة العامة في  وفیما یتصل باإلعالم، یرى البعض أن المدوّ

عالمیة، وذلك عبر نشرها لتقاریر حول أخطاء  ٕ الوالیات المتحدة على عدة أصعدة، سیاسیة واجتماعیة وا

ومن . السیاسیین، ومن جهة أخرى بسبب اختالف الطریقة التي یقوم بها المراسلون بكتابة تقاریرهمالقادة 

نات ري المدوّ غدوا مؤثرین على نحو متزاید لدرجة أنه یتم النظر إلیهم اآلن على bloggersثم فإن محرّ

نات في ا لوالیات المتحدة وباتت أنهم جزء مهم من وسائل اإلعالم الرئیسة، وازداد من ثمة حضور المدوّ

)3(. شكًال إعالمیـًا یقف جنًبا إلى جنب مع التلفاز واإلذاعة والصحف

نات، فالمرشحان 2004وقد أظهرت الحملة الرئاسیة األمریكیة عام  األهمیة واالنتشار المتزاید للمدوّ

»الدیمقراطیان هاوارد دین وویزلي كالرك  Howard Dean and Wesley Clark كالهما استخدما «

نات من أجل كسب المؤیدین والتبرعات Deanوكان المراسلون یعتمدون بانتظام على مدونة دین . المدوّ

نا أمریكیا كصحفیین من أجل 35في سرد األخبار المتعلقة بحملته االنتخابیة، بعد ذلك تم رصد  مدوّ

) Democtratic National Convention.)4االتفاقیة الوطنیة الدیمقراطیة 

»فضیحة  rathergate نات ، فبعد إذاعة حلقة من برنامج « دقیقة 60"أیضا كانت نتیجة لنشاط المدوّ

 "« 60 minutes II تقاریر تستجوب السجل العسكري للرئیس بوش Rather Deanأین عرض راذر دین «

نون تحقیقاتهم الخاصة والتي نشرتها أجهزة اإلعالم ال تقلیدي مما دفع دین إلى التراجع عن أطلق المدوّ

)5(. القصة ثم االستقالة من منصبه

1 Philip Sheldrake, op. cit, p7.
.253، مرجع سبق ذكره، ص بحث في المفھوم والمقاربات: إعالم المواطن: الصادق رابح2
.عبد الرحمن فراج، مرجع سبق ذكره3

4 Patrick W. O’Donnell, op. cit, p 3.
5 Patrick W. O’Donnell, op.cit, ibid.
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)1(:وفیما یلي ثمانیة من أبرز وأهم البرامج ومواقع استضافة المدونات في الوالیات المتحدة األمریكیة

:أهم البرامج ومواقع استضافة المدونات في الوالیات المتحدة األمریكیة:02جدول رقم 

النشأةمخترع الخدمةرابط الموقعمجهز الخدمة

Bloggerwww.blogger.comMeg HourihanوEvan Williams 1999أوت

ExpressionEnginewww.pmachine.com--

LiveJournalwww.livejournal.com المدون المشهورBrad Fitzpatrick 1999مارس

Moveable Typewww.sixapart.com/movabletype--

MSN Spaceswww.spaces.msn.com--

TypePadwww.typepad.com--

Word Presswww.wordpress.org--

Xangawww.xanga.com--

:التدوین االلكتروني في أوربا.2

مستخدمي االنترنت في فرنسا إلى إنشاء M6، دعت القناة التلفزیونیة الفرنسیة 2004في أواخر  عام 

بتقدیم اقتراح مشابه le mondeمدونات على موقعها االلكتروني، وفي نفس الفترة تقریبا قامت جریدة 

المستضیف للمدونات، والذي انطلق في أواخر Skyrockوفي هذه الفترة بالذات كان موقع . لمشتركیها

ل حوالي ملیون مدوّ 2003عام  )2(.ن فرنسي على صفحاتهفقط،  یسّج

نات الشخصیة التي أنشأها الفرنسیون، على سبیل المثال، في شهر ماي  كانت 2005إن جل المدوّ

ولیدة حركة احتجاجیة على الدستور األوروبي وعلى وسائل اإلعالم الفرنسیة الكبرى التي سارعت في 

1 David C. Wyld, op. cit, p 49.
2 Benoit Desavoye et all : Les blogs : Nouveau média pour tous, M21 Editions, Paris, 2005, p 17.



التدوين االلكترونيالفصل الثاني                                                           

102

نات بأنها الترویج ومباركة هذا الدستور، في آن واحد، حتى أن بعض  صحافة "الباحثین وصفوا المدوّ

)1(".المواطنة

نین %54وتشیر اإلحصائیات في فرنسا إلى أن النساء یمثلن  فقد زار مدونة ) 2005أكتوبر (من المدوّ

Enya Sims ألف 400، وهو موقع أنشأته وتدیره فتاتان فرنسیتان ینشر مذكرات فتاة افتراضیة، أكثر من

وفي فرنسا أیضا، یتصفح سبعة . ملیون صفحة2.7وتصفحوا أكثر من 2006زائر خالل شهر ماي 

لى حدود الثالثي األول من سنة  ٕ أنشأ أكثر من ثالثة مالیین فرنسي 2006مالیین فرنسي المدونات وا

)2(.مدونات إلكترونیة

رفقة ألمانیا في بریطانیا، تعتبر المملكة أول الدول األوربیة استفادة من االتصال السریع باالنترنت، 

یطالیا، لذلك فإن نمو وانتشار التدوین االلكتروني في هذا البلد مرتبط بهذه الخلفیة الریادیة ٕ . وا

ال توجد أرقام دقیقة بخصوص عدد المدونات البریطانیة، فاألعداد تخمینیة فقط ككل اإلحصائیات 

نات أو المدونین في العالم وذلك لصعوبة حصر الظاهرة نات یتم إنشاؤها ثم الخاصة بالمدوّ ولوجود مدوّ

هجرها، ضف إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى خاصة بالتدوین البریطاني وهي استعمال اللغة االنجلیزیة 

.من أجناس عدة ومن مجهزي الخدمة عبر العالم مما یصعب تمییز البریطاني منها

نین البریطانیین في جویRileyومع ذلك فإن رایلي  نا 2.5بـ 2005لیة یقّدر عدد المدوّ ملیون مدوّ

من مستعملي االنترنت البریطانیین قد أنشؤوا مدونة %7وهو ما یّتسق مع تخمین آخر یقول أن . بریطانیا

.(office of Communications, 2006)أو موقع ویب واحدا على األقل 

نات من خالل صدور عنوانین جدیدین في  ویتجلى االهتمام اإلعالني البریطاني بظاهرة المدوّ

»: صحیفتین بریطانیتین یهتمان بهذا الموضوع Top blogs »في جریدة « The independent وصفحة «

« The Top British Political Bloggers »في جریدة الغاردیان « The Guardian ذات كما نشرت «
.56، ص مرجع سبق ذكره،نصر الدین لعیاضي1
.4الصادق الحمامي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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تشجیعا لهذا المیدان الجدید من 2005الجریدة حوّلیة خاصة بمسابقة أفضل مدونة بریطانیة لعام 

)1(.اإلعالم

نات فإن تیم وورستال The Truth Laid Bearوبناء على موقع  وهو أحد Tim Worstallلترتیب المدوّ

نین البریطانیین األكثر شعبیة، ال تتجاوز الزیارات الیومیة لمدونته سوى ألفي زائر  وهو رقم ضئیل المدوّ

زائر 160.000جدا مقارنة بالمدونات األمریكیة األكثر شهرة التي یبلغ متوسط الزیارات لبعضها حوالي 

ین لقوة المؤسسات اإلعالمیة األمریكیة هذا التفاوت بین النسبتPaul Bergerویفسر بول برجر . یومیا

نات األمریكیة استمراریة لخط الموضوعیة والحیادیة اللذین یتسم  مقارنة بالبریطانیة، حیث یعتبر أن المدوّ

)2(.بهما اإلعالم األمریكي

:التدوین االلكتروني في آسیا.3

على غرار التجربة الیابانیة هناك العدید من النماذج المهمة في التدوین االلكتروني في قارة آسیا 

والصینیة واإلیرانیة لكننا سنركز على هذه األخیرة لما أخذته من اهتمام كبیر على الصعید اإلعالمي 

:ولكونها تجربة في بلد إسالمي أیضا

وهناك من )Salman Jariri.)3من قبل سلمان جریري 2001ظهرت أول مدونة إیرانیة في سبتمبر 

، شاب مغترب في Hossein Derakhshanونة باللغة الفارسیة هو حسین دیرخشان یرى أن أول مؤلف مد

وذلك من خالل إجراء بعض التعدیالت في 2000تورنتو الكندیة، عندما أطلق موقعه في دیسمبر عام 

لیتمكن من اإلرسال والنشر باللغة الفارسیة وهو ما لم یكن ممكنا من قبل بالنظر Bloggerهیئة برنامج 

1Sarah Pedersen, Caroline Macafee, op. cit, p.p 1476.1477.
2 Paul Berger: Is the British  blogosphere lagging behind ?, the online journalism review, Annenberg school
for communication & journalism, (novermber 17, 2005). Available at:
http://www.ojr.org/ojr/stories/051117berger/ (visited on: 05/06/2010).
3 Motahare Akhoondi: The personal  Sphere of Expression : Exploration of Iranian Weblogs and
Comments, a paper presented in “new media… new technology” conference, university of Bahrain, (15-17
april 2009), p 152.
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ع حسین، أو حودر . لصعوبة استخدام مجموعة الحروف الفارسیة كما یدعى، Hoderهذا األمر، شّج

. فقرر مساعدة اإلیرانیین على إنشاء مدونات خاصة بهم

نات، وهو یقول هكذا بدأت موجة التدوین في إیران، حیث نشر حسین دیرخشان دلیال إلنشاء المدوّ

، 2001نوفمبر 5لقد نشرت الدلیل البسیط الذي یشرح طریقة ذلك خطوة خطوة في " عن هذا الدلیل 

ولكن بعد مرور شهر . شخص البدء في كتابة مدوناتهم في غضون سنة واحدة100وتمنیت أن یستطیع 

)1(."كان ذلك أمرا ال یمكن تصدیقه. باللغة الفارسیةواحد أصبح لدینا بالفعل أكثر من ألف مدونة 

مدونة والفضل في ذلك یعود 10000خالل السنوات األولى فقط تجاوز عدد المدونات اإلیرانیة 

إلى خدمات التدوین اإلیرانیة، ویعتبر حسین دیرخشان أحد المبّشرین بالتدوین في مدونته المعنونة بـ 

“Sardabir-e-khodam”ب فیها عن السیاسة والثقافة وعن نفسه باللغتین االنجلیزیة والفارسیةوهو یكت .

وألن معظم المدونین اإلیرانیین األوائل یحملون رؤى وتوجهات سیاسیة، أصبح التدوین معروفا 

وقد تمكن العدید من هؤالء من الجهر بآرائهم والوصول إلى كم متنوع من )2(.كوسیلة للتعبیر السیاسي

آلراء ویركز كثیر منهم على موضوعات لیس مسموحا للناس بمناقشتها بحریة في وسائل األخبار وا

)3(.اإلعالم اإلیرانیة مثل العالقات، الجنس، الثقافة والسیاسة

، تغّیر هذا المفهوم تدریجیا بعد أن تقدمت أنواع أخرى من التدوین كالتدوین عبر 2003بعد عام 

وفیما یلي .podcastوتدوین البودكاستینغ أو الصوت photo-blogsور والتدوین المصVlogsالفیدیو 

)4(:أشهر خدمات التدوین التي یستعملها المدونون اإلیرانیون

.197. 196ص . دان جیلمور، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 Motahare Akhoondi: op. cit, p-p 153.

.197دان جیلمور، مرجع سبق ذكره، ص 3
4 Motahare Akhoondi: op.cit, p. p 154.155.
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Persianblog(persianblog.ir): وكان 2002هو أول مزود خدمة مدونات إیراني، بدأ نشاطه في جوان ،

فنتیجة للمنافسة من طرف مواقع أخرى فقد هذا الموقع مكانته 2007أكبر مزود لهذه الخدمة حتى عام 

.(domain)الریادیة وتم اختراق مجاله 

Blogsky(blogsky.com): د 2003فى التاسع من أفریل وبینما ال تزال العدید من الشكوك تحوم حول مزوّ

د لخدمة المدونات في إیران كان شكله بسیطا لكنه . الخدمة األول اإلیراني نشأ هذا الموقع كثاني مزوّ

ل فیه حوالي 20في غضون . جذاب في نفس الوقت آالف مدونا وفي 6یوما من انطالق هذا الموقع سّج

.وقع وتراجع العدید من مستعملیهنفس العام تم اختراق هذا الم

Mihanblog)www.mihanblog.com(: هو ثالث مزودي خدمة التدوین باللغة اإلیرانیة، ظهر في نوفمبر

د أن المستخدمین كان بإمكانهم التعلیق على كل تدوینة في المدونات .2004 المیزة الخاصة بهذا المزوّ

المدونات في هذا الموقع عادة تستعمل من طرف . فردیة أو الجماعیة وهو ما لم یكن متوفرا سابقاال

نین یرسلون النكت، وصالت الترفیه ووصال تحمیل الموسیقى بعض األخطاء التي حدثت في هذا . مدوّ

.2006و2005المزود كحذف األرشیف فرقت المستخدمین عامي 

شراء مجال الموقع من طرف مجموعة أخرى وبعد العدید من التعدیالت والتصحیحات عاد الموقع تم

مجددا للخدمة مع تقدیم العدید من التفاعالت بین المستعملین له والكثیر من التسهیالت في االتصال 

إلیرانیین والمرتبة الموقع حالیا یتمركز في المرتبة الثانیة بین مزودي خدمة المدونات ا. ومزید من األمن

.بین مزودي الخدمة في العالم500

Parsiblog(parsiblog.ir): نت نظام تعلیقات متقّدم 2004أنشئ في أوت د بمیزات خاصة تضّم وهو مزوّ

غیر أن هذه الخدمات صاحبتها . وغیرها(tracking)وتوقیع الكتروني للتعلیقات ونظام تتبع التعلیقات 

.وقع أقل شعبیة من غیرهمشاكل تقنیة جعلت الم
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Blogfa(blogfa.com): ل في الموقع 4وفي ظرف 2004ظهر في دیسمبر ألف مدونا 30شهور سّج

ما عدا بعض الحوادث فإن هذا .نشط أو متوسط النشاط، حیث لم یواجه هذا المزود أي منافسة تذكر

یة وهو یعتبر حالیا المزود رقم واحد في إیران . المزود لم یتعرض لمضایقات جّد

شعبیة كبیرة بین Wordpressإضافة إلى مزودي الخدمة اإلیرانیین یحتل مزود الخدمة العالمي 

.المدونین اإلیرانیین

: التدوین االلكتروني في إفریقیا.4

جدیر بالتنویه أن سیاقات التدوین تختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى أخرى في إفریقیا، فمنطقة 

المغرب العربي مختلفة وبشكل كبیر عن المناطق األخرى في إفریقیا لذا سنتناولها بمعزل عن هذه القارة، 

لقول أن ولوج التكنولوجیا في هذا الجزء اإلفریقي أكبر وأفضل من غیره من األجزاء وبشكل عام یمكن ا

ضف إلى ذلك عامل السیاسات الحكومیة التي تختلف في تعاملها مع التطورات الجدیدة من حكم إلى 

كما أن عوامل اجتماعیة كثیرة تعترض طریق التكنولجیات الحدیثة بشكل عام إلى إفریقیا كالفقر . آخر

وفیما یلي بعض األمثلة عن التدوین من القارة . والمجاعة والحروب األهلیة في الكثیر من المناطق منها

:السمراء

مدوناتهم الخاصة والتي ینشرون علیها ما ال یسمح بإنشاءفي إفریقیا الشرقیة قام عدد من الصحفیین 

كترونیة دفعت بعض الجرائد في هذه وهذه الحركة االل. لهم بنشره في وسائل اإلعالم التي یعملون بها

المنطقة إلى إنشاء مواقعها االلكترونیة على االنترنت والسماح لجمهورها بالتعلیق والتفاعل مع أخبارها 

.وتغطیاتها

أثناء. 2007، كانت كینیا تغرق في العنف العرقي الذي خلفته انتخابات دیسمبر 2008وفي جانفي 

فترة االنتخابات، تقسمت األجهزة اإلعالمیة على طول الخطوط العرقیة، وأثناء موجة العنف، بعض 

المحطات التلفزیونیة اختارت بث المسلسالت التلفزیونیة واستعراضات كرة القدم بینما محطات أخرى كانت 
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. المكتوبة أیضاونفس هذا النهج ینطبق على الصحف . تعمل ما بوسعها لنشر العنف والتحریض علیه

لت من ِقبل الناس خصوصا وهي  هذه الفجوة التي تركتها التغطیة اإلعالمیة غیر الموضوعیة والمتوازنة ُم

تنشر معلومات قد ال تكون صحیحة بشكل كلّي لكن الكینیین في الخارج كانوا مستمیتین من أجل 

. الحصول على المعلومات

نی ن الكینیین بإنشاء منصة تسمح للجمهور باالشتراك في في هذا الظرف تحدیدا، قام أفضل المدوّ

حتى النساء صرن یدوّن بلغاتهن المحلیة لیتبادلن . المعلومات التي تستعمل فیها وسائل االتصال المتوفرة

.المعلومات واستطعن كسر الحواجز التقلیدیة

W.Tec’s projectفي غرب إفریقیا وبالضبط في نیجیریا، ظهر هناك ما یسمى بمشروع 

)Women Technology Empowerment Centre .( والهدف من هذا المشروع هو دعم المواطنین وذلك عبر دعم

شات منهم بحیث یساعد هذا المشروع المواطنین على فهم ومشاركة الحوار الدائر بین  الفتیات المهّم

إفریقیا وخصوصا في نیجیریا ذلك أن الفتیات والنساء في . الفتیات والنساء في نیجیریا على مدوناتهن

وهذا المشروع الهدف منه كان السماح . الزلن یصنفن وراء الرجال في استعمال التكنولوجیا والتعامل معها

.للنساء بروایة حكایاتهن ومشاركة تجاربهن وأعمالهن عبر هذا العالم

ن طرف مؤسسة م)CJA)The Citizen Journalism in Africaوفي جنوب إفریقیا أطلق برنامج 

وفكرة المشروع، بأكثر دقة، . إنسانیة وكان الهدف منه تأسیس صحافة المواطن أي جعلها عمال مؤسساتیا

هي تأهیل وتطویر مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة واألطفال والشباب والبیئة المحلیة، 

تصال الحدیثة ومن بینها المدونات مع بعض المؤسسات الصحفیة، تأهیلها إلى التعامل مع وسائل اال

)1(. لتستفید منها في مجال عملها وتدعم بذلك المسار الدیمقراطي في البالد

:التدوین االلكتروني العربي3.3.2

1 Fackson Banda : Citizen journalism & Democracy in Africa: an exploratory Study, school of journalism &
media studies, Rhodes university, highway AFRICA, p- p 43-63.
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لحیویته وأهمیته؛ لقي التدوین اإللكتروني إقباال واسعا في المنطقة العربیة؛ حیث برزت نظرا

نات التي تهتم بمختلف القضایا والشؤون  ثقافیة، علمیة، سیاسیة، اجتماعیة، ریاضیة، (الكثیر من المدوّ

توجد في البیئة اإللكترونیة العربیة مدونات و )1(..).فنیة، بیئیة؛ تاریخیة؛ دینیة؛ تربویة، شخصیة، إبداعیة

نات یحمل الطابع  باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة وغیرها، ومن المالحظ أن كما كبیرا من هذه المدوّ

السیاسي أو یتضمن في جزء منه جانبا سیاسیا قد ال یكون هذا الجانب هو الغالب علیها ولكننا ال نكون 

لنا أن أحد أسباب بروزها على السطح وأحد أسباب شهرتها هو اهتمامها بالحركات متجاوزین الصواب لو ق

.)2(السیاسیة الداعمة للدیمقراطیة في العالم العربي

ولعل مما ساهم في اتساع رقعة المدونین العرب انتشار اللغة العامیة العربیة واستخدام تعبیرات 

ة بین الشباب في حواراتهم الخاصة وعلى المقاهي ، مما غیر معتادة بین الكتاب والصحفیین ولكنها منتشر 

نات لیست أكثر من تعبیرهم عن  ع الكثیر من الشباب على إنشاء مدوناتهم نتیجة لشعورهم أنّ المدوّ شّج

)3(.أنفسهم وأفكارهم بلغتهم الخاصة المعتادة

والتواصل والحوار أن المتتبع لفضاء التدوین العربي یكتشف أنه أضحى مجاال للنقاش كما 

المستمر؛ وأصبح یتسم بالجرأة؛ إلى الحد الذي جعل البعض یعتبره بمثابة طفرة تحرریة نوعیة بعد التحوّل 

.الذي أحدثته القنوات الفضائیة في المجتمعات العربیة في السنوات األخیرة

مة؛ ومع وهذا ما سمح لعدد من المدونین بتنظیم حمالت تضامنیة مع مختلف الشعوب المظلو 

نت من الوقوف  ضحایا االستبداد والقمع في مختلف المناطق العربیة وغیرها؛ وحمالت تحسیسیة أیضا مّك

16)مایو(ایار21األربعاء،5898العددالعشرونالسنة، جریدة القدس العربي،  المدونات العربیة وقضایا المجتمع: ادریس لكریني1
.20ص ھـ، 1429االولىجمادى

إنترنت والحكومات العربیة، تحریر سالي سامي؛ ترجمة دالیا زیادة، تقریر : ، خصم عنیدالمدونات العربیة حریة التعبیر مجسدة: إیھاب الزالقي2

: متاح على] 01/02/2010[تاریخ الزیارة ). 2006دیسمبر(صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان 
http://old.openarab.net/ar/node/108

ص،2009مارس 21السبت ،20172جریدة الجمھوریة، مصر، العدد ، ركن دراسات،التدوین وحریة التعبیر على شبكة االنترنتأیمن حماد، 3
12
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حمالت ضد تهوید القدس، حمالت ضد الرسوم المسیئة للرسول صلى (على مجموعة من القضایا العادلة 

نات في فضح عدد من مظ). الخ..اهللا علیه وسلم اهر الفساد السیاسي كما أسهمت العدید من المدوّ

وأّكدت نجاعتها في الوصول بتوصیاتها ومطالبها وحمالتها إلى صانعي القرار .. والتهمیش االجتماعي

ویرى یاسر عالم، باحث متخصص في مجال التدوین . على اختالف مستویاتهم ومجاالت اهتمامهم

)1(.تدوین، باالستمرار كما یتراءى لهالسیاسي، أنّ الحكومات العربیة كعادتها لن تسمح لهذا الفضاء، أي ال

نین العرب من قبیل القضیة الفلسطینیة، واالحتالل  وقد حظیت قضایا عربیة كبرى باهتمام المدوّ

هذا باإلضافة إلى قضایا إقلیمیة ودولیة حیویة كالملف ..األمریكي للعراق، والتحوالت السیاسیة في لبنان

2(..والتحوّالت السیاسیة واالقتصادیة في أوربا وغیرها2001تمبر سب11النووي اإلیراني، تداعیات أحداث 

(

نات العربیة وتطورها.1 :ظهور المدوّ

نات التي تعتبر نات العربیة في الظهور منذ نحو خمسة أعوام عبر بروز بعضبدأت المدوّ  المدوّ

نات باللغة العربیة للمدوّ وهناك من یرى أن أول ظهور فّعال " حولیات صاحب األشجار"قدیمة نسبیا مثل 

نات آنذاك كنتیجة غیر مباشرة لوقوع الحرب على العراق2003كان في عام  )3(.، فقد ظهرت المدوّ

مدة . ، القاھرة4/7/2008: ، تقریر إخباري، قناة الجزیرة الفضائیة، تاریخ البثتزاید مستمر لعملیة التدوین في مصر: حسین عبد الغني1

.د2:47التقریر 
.ادریس لكریني، مرجع سبق ذكره، ن ص2
.65، ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح مراد، 3
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نات تحت شعار 2005جانفي /وفي شهر ینایر قام موقع مكتوب االلكتروني بإطالق خدمة المدوّ

هذا الموقع هو السید یاسر أبو وكان أول مدوّن على) حریة الرأي في العالم العربي: مدونات مكتوب(

نته تناقش بعض القضایا السیاسیة في المنطقة باإلضافة  هاللة مدیر مكتب قناة الجزیرة في األردن ومدوّ

)1(.إلى بعض اإلدراجات الخاصة

نات العربیة نموا سریعا یرجع إلى بعض2005ومنذ العام  األحداث التي دارت حول أو نمت المدوّ

نین  العرب ساهمت بشكل كبیر في انتشار هذه األداة الجدیدة من خالل تسلیط الضوء على عبر المدوّ

نین وكتاباتهم مما حدا بالكثیر من الجمهور العربي والسیما الشبابنشاط ناتهم المدوّ منهم ألن ینشئوا مدوّ

)2(:ومن أهم هذه األحداث أو المحطات الهامة.الخاصة

الخازن في جریدة الحیاة اللندنیة واسعة االنتشار عن من المقاالت للصحفي المخضرم جهادسلسلة** 

. 2006عموما مع التركیز على العالم العربي في بدایة عام التدوین واالنترنت في العالم

من "بهیة"إشارة الكاتب محمد حسنین هیكل خالل لقائه بقناة الجزیرة إلى متابعته واهتمامه بمدونة **

. مصر

لحسن (العام أقال الوزیر المغربي للشؤون االقتصادیة والعامة كاتبه2006فى السادس من أفریل **

مالیین سنتیم، والفضل یعود إلى من منصبه بسبب رحلة إلى نیوزالندا كلفت الوزارة أزید من عشرة) بلكورة

.التبذیرالمدوّن رشید جنكاري الذي نشر في مدونته ما یكشف هذا

یوم من قبل األمن 12القبض على المدون المصري كریم عامر واعتقاله بشكل غیر قانوني لمدة **

.2005المصري والحملة التي صاحبت القبض غیر القانوني علیه في نهایة أكتوبر 

.13. 12ص . ھاني محمود علي، مرجع سبق ذكره، ص 1
مشروع إصدار ، أعدت ھذه الدراسة إلتحاد المدونین العرب كجزء منالصحافة المطبوعة والصحافة الرقمیة دراسة مقارنة: ناجي السنباطي2

.5ص )صحافة التدوین(كتاب ورقى عن الصحافة الرقمیة 
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حصول مدونة عالء ومنال على جائزة أفضل مدونة من منظمة مراسلون بال حدود وقیام قناة الجزیرة **

نات ونشرها لخبر فوز عالء ومنال بالجائزة )1(.بتقدیم برنامج عن المدوّ

والذي أورد بعض 2008وقد أصدرت مؤسسة الفكر العربي التقریر العربي األول للتنمیة الثقافیة 

ألف مدونة، وهي نسبة ال 490المعطیات الكمیة حول المدونات في العالم العربي التي بلغ عددها حوالي 

ألف مدونة وهو ما یشكل نسبة 162ویوجد في مصر وحدها . من مجموع المدونات عالمیا%0.7تتعدى 

)2(.من إجمالي المدونات العربیة31%

:نماذج عن التدوین االلكتروني في العالم العربي.2

التدوین في مصر:

مدوّن مصري فإن عمرو غربیة هو أوّل " أرشیف االنترنت"اعتمادا على الوثائق المحفوظة على موقع 

نة وكانت في البدایة باللغة االنجلیزیة عام  " طي المّتصل"، یلیه أخوه أحمد غربیة بمدونته 2002أنشأ مدوّ

نة باللغة العربیة، بدأها في نوفمبر  نة . 2003وهي أول مدوّ ل مدوّ في أرشیفها " حوادیت"في حین تسّج

) 2004(صاحبتها رحاب بسام أربع سنوات باللغة االنجلیزیة وتطّلب األمر من 2000انطالقتها عام 

)3(.لتنتقل إلى الكتابة باللغة العربیة

، عندما تصاعدت حملة رفض 2004مارس 20وبرز الحضور المصري في عالم المدونات في 

في دیسمبر ألول مرة تعارض توریث الحكم، " كفایة"توریث الحكم في مصر وخرجت مظاهرات لحركة 

مع االستعدادات الصاخبة النتخابات الرئاسة المصریة وانتخابات 2005وتعاظمت أكثر خالل عام 

نات تتحدث عن آراء أصحابها حول فكرة التوریث وانتشار الفساد واإلصالح  البرلمان، في صورة مدوّ

.، مرجع سبق ذكرهإیھاب الزالقي1
، مجلة اآلداب والعلوم االجتماعیة، جامعة فرحات عباس، استخدامات جدیدة للوصول إلى المعلومات ونشرھا: 2.0الویب : نصر الدین غراف2

.114، ص 2011، 14سطیف، العدد 
.9، ص 2010الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، القاھرة، ، المدونات من البوست إلى التویت: أحمد ناجي3
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والتغییر، وتضع صورًا للمظاهرات التي تخرج أو أخبار عنها، وعن ندوات ومحاضرات وتصریحات حول 

نون المصریون الدخول إلى عالم المدونات من مدخل سیاسي، وسعوا هذه القضایا الج دلیة، وبدأ المدوّ

نات في عرض آرائهم بحریة ما بین صفحات أدبیة وفنیة وسیاسیة وشخصیة  لالستفادة من المدوّ

)1(.واجتماعیة

ى سبیل منها عل)Web:ویب(وهناك أیضًا أدلة تحصر المدونات المصریة على العنكبوتیة العالمیة 

نات المصریة كمصدر "the Egyptian blog ring"المثال دلیل  والذي یعّد أول جهد في تجمیع المدوّ

نات المصریة والذي یحصر  مدونة مصریة وذلك حتى )1457(أساسي یتم من خالله اكتشاف المدوّ

)2(.2006دیسمبر 

ومن أبرز المدونات المصریة ذیوعا وصیتا مدونة الوعي المصري لصاحبها وائل عباس الحائز 

.على جائزة بولیتزر للصحافة وهو أول مدون في العالم یحصل على هذا النوع من الجوائز

:في المشرق العربي

نات یبدو قویا أكثر أثناء األحداث المهمة والمؤثرة على كما سبق وأن أدرجنا فإن دور المدوّ 

زة من كانت موعدا مع ظهور أشكال  ممیّ 2006المنطقة العربیة أو العالمیة فحرب لبنان في عام 

نات الشخصیة سنحاول أن نعرف من خاللها تأثیرات هذه الحرب على التدوین اللبناني وهي صورة المدوّ 

.نات الفلسطینیة التي تعیش أوضاع الالاستقرار بشكل مستمریه أیضا المدوّ تكون علأنمصغرة لما یمكن 

فقد العدید . صعبة ومرهقة2006) جویلیة وأوت(كانت الحرب في لبنان خالل شهري یولیو وآب 

من الناس، وال سیما في الجنوب وفي ضاحیة بیروت الجنوبیة منازلهم، وأجبروا على اللجوء إلى أماكن 

.شیماء اسماعیل عباس اسماعیل، مرجع سبق ذكره1
.المرجع السابقاسماعیل، اعیل عباس شیماء اسم2
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وحتى من لم تتعرض بیوتهم لألذى فروا إلى . تمرار قصف البنیة األساسیة المدنیةأخرى بسبب اس

كان الناس داخل البلد وخارجه بأشد الحاجة للمعلومات عن . المناطق الجبلیة النائیة أو غادروا البالد كلیا

املة عن كل ما األصدقاء واألقارب والوضع المتصاعد، وأحیانا كانت التغطیة التلفزیونیة ال تقدم صورة ك

لذلك أصبحت المدونات الشخصیة على الویب مصدرا للمعلومات . یحدث أو ما یمكن فعله لإلغاثة

.ومكانا للمناقشة والحوار بشأن األزمة الجاریة

أثناء الحرب المذكورة قامت مجموعات من مستخدمي المدونات الشخصیة على الویب بنشر أحداث 

توفیر نقطة : وقد خدمت هذه المدونات أغراض عدیدة منها. النترنتنضالها وخبراتها عن الحرب عبر ا

عالم اآلخرین عما یحدث حولهم، وتقدیم تحالیل سیاسیة عن الوضع ٕ . اتصال مع األصدقاء واألسرة، وا

)1(:ویمكن تصنیف المدونات الشخصیة على الویب في تلك الفترة كالتالي

.التعبیر عن العواطف والمشاعر- 1

.على االنترنتالعمل الحركي- 2

.توفیر المعلومات الصحیحة وتصحیح المعلومات الخاطئة- 3

:التعبیر عن العواطف والمشاعر

التي تم تعمیمها ونشرها على أوسع نطاق خالل الحرب هي من المدونات الشخصیة على الوب

مدونات مازن كرباج، الفنان اللبناني المحلي الذي شعر باالستیاء إزاء ما كان یحدث، وعّبر عن أفكاره 

القت هذه المدونات رواجا comwww.mazenkerblog.blogspot.ومشاعره في الرسوم التي نشرت على  

وقد أدى ذلك . عالمیا مما دفع ناشرها إلى تشجیع زوار الموقع على طبع الرسومات واستخدامها بحریة

زینة . إلى عرضها في شتى األماكن، ومن ضمنها شوارع ومعارض أوروبا واستعمالها لمعارضة الحرب

نشرة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ، المدونات الشخصیة على الوب خالل الحرب في لبنان: اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا1

. 41. 40ص .، ص2006، األمم المتحدة، نیویورك، 6للتنمیة في غربي آسیا، العدد 
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ویب لوصف حیاتها الیومیة أثناء الحرب وتأثیر الخلیل هي فنانة أخرى نشرت مدوناتها الشخصیة على ال

www.beirutupdateblogspot.comالحرب علیها وعلى من حولها 

إن القاسم المشترك بین هذا النوع من المدونات هو كونها غیر سیاسیة وتركز على الجانب 

ومن أهدافها األساسیة التأكید على تدوین األحداث . لعواطف الناتجة عن ذلكاإلنساني للحرب والدمار وا

. من وجهة نظر الفنانین وزرع األمل في قلب القارئ أو المتصفح

:العمل الحركي على االنترنت

مع تمادي الحرب اضطر الكثیر من الناس إلى النزوح من بیوتهم واللجوء إلى المدارس والحدائق 

بدأت جهود اإلغاثة عفویا من قبل مجموعات من األصدقاء قصدت هذه . ة بیروتالعامة في منطق

ثم انتقلت هذه الجهود إلى القوائم التي انتشرت عبر . المدارس واألماكن العامة لمعرفة وتلبیة احتیاجاتها

ة البرید االلكتروني، والمدونات الشخصیة على الوب التي أنشئت لتوفیر المعلومات عن جهود اإلغاث

. وكیفیة المشاركة فیها

" المقاومة المدنیة"الناس إلى www.lebanonsolidarity.comنات الشخصیة على وتدعو المدوّ 

ت إلیها  ع الناس في یوم "استرجاع الجنوب"ومن أبرز أعمال المقاومة التي دّع / آب 12، حیث تجّم

وحمل مئات من اللبنانیین . ي ساحة الشهداء لتشكیل قافلة مدنیة إلى جنوب لبنانف2006أغسطس 

والمدنیین الدولیین مستلزمات اإلغاثة تضامنا مع سكان الجنوب، لكن تم توقیف القافلة قبل بلوغها الهدف 

.ألسباب أمنیة

: توفیر المعلومات الصحیحة أو تصحیح المعلومات الخاطئة

من المدونات الشخصیة على الویب بقضایا اإلغاثة، كانت هناك مدونات بینما اهتمت الكثیر

بعضها كان ینشر تفصیلیا آخر . أخرى معنیة بمراقبة اإلعالم وتبادل المعلومات بشأن ما یجري في لبنان

"  مراقبة وسائل اإلعالم العربیة"ض اآلخر مثل بینما البعwww.lebanonupdate.blogspot: األحداث مثل
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www.arabmediawatch.com كان یحاول التصدي لتحّیز اإلعالم، داعیا المتطوّعین للكتابة إلى وسائل

.اإلعالم الغربیة والصحفیین لتصحیح أي تشویه أو انحراف لتصویر الوضع في لبنان

، أحد مشاریع االنتفاضة االلكترونیة، www.electroniclebanon.netأما موقع لبنان االلكتروني 

فهو إلحدى المدونات الشخصیة على الویب التي عرضت تعلیقات وتحلیالت عن الوضع في لبنان، 

" live from lebanonمباشر من لبنان "توفر یومیاتها ومعلومات عن حقوق اإلنسان والتنمیة، حیث 

. روایات شهود عیان وتعلیق وسائط اإلعالم المتعددة عن األحداث المستمرة

تحدث وزیر الدولة في الخارجیة البریطانیة، كیم هاول، بعد زیارة لبنان خالل الحرب، عن قوة 

كل شخص لدیه هاتف محمول، كل شخص : "  ائالالصحافة المدنیة التي مكّنتها تكنولوجیا االتصاالت، ق

فرغم أن أصواتهم ." یستطیع أن یأخذ صورة شخص یتفجر، أو طفل قد فقد أحد أطرافه، هو اآلن صحفي

قد ال تكون ممثلة في وسائط اإلعالم الغربیة، تمكن عدد كبیر من المواطنین في لبنان من رفع أصواتهم 

. من خالل المدونات الشخصیة على الویب

في الخلیج العربي:

نین السعودیین وهناك من یعتبرها من تعتبر هدیل عبد الرحمن الحضیفالسعودیة في من أبرز المدوّ

نات  الرواد في بالدها والعالم العربي في هذا المجال، وقد شاركت هدیل بتقدیم ورقة عمل عن المدوّ

السعودیة ضمن حلقة دراسیة لإلعالمیین نظمتها جامعة سلطان قابوس في مسقط بالتعاون مع مكتب 

وتذكر هدیل في هذه الورقة " نحو إعالم مستقل ومتعدد"سة بعنوان الیونسكو في الدوحة وذلك ضمن جل

)1(:العدید من الحقائق والمالحظات بخصوص واقع التدوین االلكتروني السعودي حیث تقول

، ورقة عمل مقدمة لحلقة دراسیة تطورھا ودورھا في التعددیة اإلعالمیة وحریة التعبیر: في السعودیةالمدونات: ھدیل محمد الحضیف1

-1ص -، تنظیم جامعة سلطان قابوس بالتعاون مع مكتب الیونسكو، مسقط، عمان، ص"نحو إعالم مستقل ومتعدد"لإلعالمیین ضمن جلسة بعنوان 
13 .
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حسب بعض اإلحصائیات غیر الموثقة وغیر الرسمیة فإن عدد المدونات السعودیة یقارب األلفي مدونة، "

نون السعودیون، یشیر إلى أّنها أكثر رغم أن الواقع الذي یمكن ا الستدالل علیه، من خالل ما یتداوله المدوّ

تقریبا عن طریق 2003فیما یتعلق بالحضور األول للتدوین السعودي، فقد كان في عام . بذلك بكثیر

ي غیر أن التدوین آنذاك لم یرتق... لألعضاء المشتركین في برید الهوتمایلMSNالمساحات التي توفرها 

المستوى المتعارف علیه حالیا ولم یتجاوز كونه مذكرات شخصیة ومواضیع منقولة من منتدیات ومواقع 

."أخرى، تحت أسماء مستعارة

، بدأت تظهر المدونات السعودیة التي تعنى بمتابعة مجریات الحیاة الیومیة 2004مع بدایة 

ین الذین یكتبون باللغة االنجلیزیة بفضل واألمور االجتماعیة والسیاسیة وذلك من خالل قلة من المدون

ومن أبرز مدونات هذه المرحلة نذكر . اطالعهم على التجربة الغربیة السابقة للتدوین العربي بزمن طویل

Saudi Jeans ومدونةLiving in KSAمع حلول عام . وكانت تناقش في العموم الوضع السعودي الداخلي

كما ..) جیران، مكتوب(للغة العربیة بعد ظهور مواقع خدمیة عربیة انتشرت المدونات السعودیة با2005

نات السعودیة بشكل عام خطا بیانیا  أن هناك من تحوّل من التدوین باالنجلیزیة إلى العربیة وأخذت المدوّ

ناثا(متصاعدا من الجنسین  ٕ ).ذكورا وا

رسمي للمدونین التجمع ال"أول التجمعات التي ظهرت لتجمع المدونین السعودیین كانت 

نین والشروط إال أن هOCSAB" السعودیین ذا التجمع أفرز اختالفا حول طریقته في قبول عضویة المدوّ

، مما یعطي "الرسمي"التي تم وضعها، فضال عن االسم الذي اختاره المؤّسسون من خالل تسمیته بـ 

مما أدى إلى انسحاب العدید من بشكل رسمي، ) مدوّن(انطباعا بأن غیر المنظمین إلیه ال یحملون صفة 

نادي (ظهرت أیضا تجمعات وفق تصنیفات مختلفة كمدونة . األعضاء ومحاولة تكوین تجمعات أخرى

."الخ...التي أسسها عدد من مدوني المنظقة الشرقیة) شرق(والتي تجمع المهتمین بالقراءة ومدونة ) اقرأ
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أنه یضطر أحیانا للسفر ماشي صحوبخصوص حریة التدوین في السعودیة یقول صاحب مدونة 

كما أن هناك عددا من المدونین تعرضت مدوناتهم للحجب، . )1(إلى البحرین من أجل تحدیث مدونته

بعضها بسبب واضح وهو التعرض السافر للمعتقدات أو اإلباحیة الجنسیة والبعض اآلخر تم حجبه دون 

)2(.بب أو بّینةس

تتعدد المواضیع والقضایا التي یتناولها المدونون السعودیون في مدوناتهم، مثلهم في ذلك مثل 

. الخ..مدوني العالم، منها ما یهتم بالحیاة الشخصیة ومنها من یناقش مواضیع سیاسیة، ثقافیة، اجتماعیة 

ن كانت الدراسة التي أجرها مجموعة من الباحثین األمریكیی ٕ ن عن فضاء التدوین العربي قد خلصت إلى وا

التدوین السعودي یمیل إلى كونه مفكرات شخصیة بالدرجة األولى ویأتي تناول الموضوعات السیاسیة 

وعلى الصعید االجتماعي واالقتصادي المحلي مثال، )3(بدرجة أقل من باقي الفضاءات التدوینیة العربیة

لمواطنین واالرتفاع بسلوكهم االستهالكي لمحاربة االستغالل أسس المدونون السعودیون حركة لتثقیف ا

ورفع أسعار البضائع من قبل التجار التي زادت منذ زیادة رواتب موظفي القطاع الحكومي، واتخذت 

)4(.في إشارة إلى باقي الراتب الذي ذهب مع الزیادة الفاحشة في األسعار" وین الباقي؟"الحملة اسم 

وقد أثبتت دراسة میدانیة قام بها الباحث الدكتور أسامة غازي المدني على عینة من الشباب الجامعي 

فقط یتابعون المدونات العربیة األخرى %8منهم یتابعون المدونات السعودیة مقابل %56,8السعودي أن 

.، مرجع سبق ذكرهدراسة تحلیلیة: عربیةالمدونات ال: عبد هللا ولد الخاطري1
.ھدیل محمد الحضیف، مرجع سبق ذكره2

3 Bruce Etling and athers :Mapping the arabic blogosphere-culture,politics and dissent, Berkman center
reserch , june 2009 . availible at : http // blogs. Law.harward.edu

.ھدیل محمد الحضیف، مرجع سبق ذكره4
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بالمدونات السعودیة بالقرب ر الباحث هذا االهتمام منهم یهتمون بقراءة المدونات األمریكیة وقد فسّ %7و

نات من مواضیع متعلقة بالقراء السعودیین )1(.النفسي والمكاني لما تتناوله هذه المدوّ

ویرى الدكتور طالل ناظم الزهیري أن مدونات الخلیج العربي وباألخص المدونات السعودیة تناقش في 

دونین في معظمهم من العنصر النسوي الغالب قضایا المرأة وهو أمر طبیعي، حسبه، على اعتبار أن الم

والمرأة في الخلیج تعاني اجتماعیا بحكم العادات والتقالید التي تفرض على المرأة الكثیر من القیود في 

)2(.حیاتها االجتماعیة

في المغرب العربي:

الویب على الرغم من أن العدید من الناس في المغرب العربي قد ال یعلمون بوجودها غیر أن مدونات 

محمد سعید حجیوج أبرز المدونین المغاربة جعل .تنقل فضاء االتصال في المنطقة إلى عهد جدید

لمدونته طابعا مغربیا ال تخطئه عین المتصفح اآلدمي، وعلى قلة المدونات المغربیة المكتوبة باللغة 

صحى إلى الحد الذي یغیظ نة حجیوج تحفل باللغة العربیة الفالعربیة، والحاملة للهم المغربي فإن مدوّ 

.الفرونكفونیین، ویثیر المتمزغین، ویذهب حجیوج حد وصم المبتعد عن لغته بالخیانة

وهو " طفرة المدونات المغربیة، هل ستكون سیاسیة؟: "عن التدوین المغربي یكتب حجیوج مقاال بعنوان

ن الوقوف على أسباب ركود التدوین المغربي، ولعل من بین أهم األسباب مقال حاول من خالله المدوّ

والجیل الحالي هو جیل ولد وفي فمه "..حركة التدوین ال یمكن أن تنمو إال في مجتمع حر:" حسب رأیه

)3(".نعام آآسیدي:" عبارة

، دراسة استخدامات الشباب السعودي الجامعي للمضمون السیاسي للمدونات االلكترونیة واإلشباعات المتحققة منھا: أسامة غازي المدني1

.128، ص )2009یولیو (، 13، السنة 26میدانیة، مجلة كلیة اآلداب بجامعة حلوان، ع 
، متاح على العوامل االجتماعیة وتأثیرھا في المدونات العربیة: طالل ناظم الزھیري2

/http://docstu.maktoobblog.com/430877:الرابط

: ، متاح على الرابط15/ 11/ 2008- 2466: العدد- الحوار المتمدن ، عن التدوین في المغرب: شكیب أریج3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=153341)17/10/2010زیارة تاریخ ال.(
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" الشاهد التونسي" في تونس على سبیل المثال، بدأ المدونون التونسیون مدونة جماعیة اسمها

العالم، وبالخصوص المهتمین منهم بتطویر إعالم وطني مستقل تهدف للوصول إلى التونسیین عبر 

هؤالء المدونین یعتبرون أنفسهم مواطنین صحفیین نشطین . وترقیة صحافة المواطن عموما في تونس

یساهمون في فكرة المواطنة باألخبار واألفكار والتعلیقات باإلضافة إلى المشاركة بشكل نشیط في 

. تونسالمنتدیات المتعلقة بقضایا

یخطو المدونون الشّبان في تونس أولى خطواتهم في هذا المیدان الحدیث والمتنفس الجدید الذي 

یصال أصواتهم وآرائهم إلى نظرائهم في بلدان عربیة  ٕ یمثل بالنسبة إلیهم بوابة للعبور إلى العالم الخارجي وا

.وغربیة

ا آخر لم تعهده الرقابة  السیاسیة والدینیة من قبل ، فالحجب لم یمنع داخلًیا عالم التدوین یتخذ بعًد

.هؤالء المدونین الشّبان من تناول الطابوهات كالدین والسیاسة بال رقیب وال وصيّ 

ا 10وفي بلد یبلغ عدد سكانه  مالیین نسمة غالبیته من الشباب الیافع من المفروض أن نجد فیه سوًقا رائًج

في المائة من 75مدونة تونسیة فحسب، 1000یر إلى إال أن اإلحصائیات تش. للتدوین والمدونات

)1(.أصحابها من الشباب الذي یجید استعماالت االنترنت المختلفة

:التدوین االلكتروني في الجزائر4.3.2

شهدت الجزائر اهتماما متزایدا بالمدونات نتیجة الرتفاع عدد مستخدمي االنترنت، فقد كان عدد 

مالیین ومئة ألف مستخدم في جوان 4ألف مستخدما، لیصل إلى 50حوالي 2000مستخدمي الشبكة عام 

)2(.من عدد مستخدمي االنترنت إفریقیا%4.8من عدد سكان الجزائر، و%12، وهو ما یمثل 2009

1Fackson Banda , op. cit, p 50.
2 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm12/06/2009-22.00



التدوين االلكترونيالفصل الثاني                                                           

120

المختصون في االتصاالت السلكیة والالسلكیة أن شبكة االنترنت في الجزائر غیر مراقبة، ویرى

نشاء مواقع ألغراض مختلفة، دون أن یمنعهم رادع أو سلطة معینة ٕ . ولألفراد تصفح كل ما یرغبون به، وا

لجزائریة تلقي وقد تكون هذه الحریة أحد أسباب اإلقبال على التدوین في الجزائر، سیما وأن القوانین ا

من مرسوم االتصاالت الصادر سنة 14بالمسؤولیة القانونیة على مزودي الخدمة، حیث تشیر المادة 

إلى مسؤولیة مزودي خدمات االنترنت عن المادة المنشورة والمواقع التي تقوم باستضافتها، وضرورة 1998

)1(.نشر مواد تتعارض مع األخالقاتخاذها اإلجراءات المناسبة لوجود رقابة على المحتوى بهدف عدم

:dzblog.comموقع 

ه االهتمام إلى التدوین بالجزائر تلك الحملة التي أطلقتها الحركة التكنولوجیة، والتي تضم  ومما وّج

مع بدایة عام ) مدونة للجمیع(عددا من الشباب المتحمسین لنشر ثقافة التدوین االلكتروني، تحت عنوان 

من خالل ) 2((dzblog.com)دشین منصة إلنشاء المدونات الجزائریة تحت اسم والتي توّجت بت2006

.المصنفة ثانیا في أورباJFG Networksالتابعة لشركة over-blog.comمنصة الشراكة مع

تحدیدا، حیث أقیمت تظاهرة 2006جانفي 23وكان الموعد مع أول أسبوع للتدوین الجزائري یوم 

في ریاض الفتح بالعاصمة الجزائریة تحت رعایة وزیر البرید وتكنولوجیا اإلعالم ) مدونة للجمیع(

وكان الهدف من هذه التظاهرة، حسب منظمیها، االستفادة من . واالتصال السید بوجمعة هیشور آنذاك

»"أسرتك"مشروع  ousratic یة من أجل تعمیم امتالك الكمبیوتر والربط الذي أطلقته الدولة الجزائر «

باالنترنت في كل األسر الجزائریة، وكذا إثراء الفضاء اإلعالمي االلكتروني الجزائري من خالل توفیر 

. %100خدمة التدوین لمتصفحي االنترنت الجزائریین من طرف متعامل جزائري 

.13، ص 2007نوفمبر 9إلى 3، من 86، المحقق، العدد الشباب العربي یعارض حكامھ باالنترنت: مروان حرب1
.9ص، 99، السنة الثانیة، العدد 13/4/2007–7السبت ، ، جریدة العرب األسبوعياالقتصاد الجزائري شھادة نجاح: حسان الشامي2
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م موقع  فئة مثل 50فرصة للجزائریین في إنشاء مدوناتهم الشخصیة في أكثر من dzblog.comویقّد

الیومیات، مدونات السفر، صور األلبوم، األحیاء والبلدیات، الجمعیات، االقتصاد، الریاضة، 

لى غایة عام . الخ..الطبخ، ٕ تدوینة في مختلف 18000نشر المدونون الجزائریون على هذا الموقع 2007وا

مدونة وزار الموقع 4000العربیة، الفرنسیة واألمازیغیة وأنشئت علیه حوالي : ت ثالث هيالمجاالت وبلغا

.وفق ما أوردته الحركة التكنولوجیة في تقاریرها) 2.200.000(ملیونین ومئتي ألف زائر  

23في طبعته الثانیة من الـ " أسبوع التدوین االلكتروني في الجزائر"قام موقع دیزابلوغ أیضا بتنظیم 

وكان الهدف منه تجمیع المدونین الجزائریین من مختلف أنحاء الوطن ومن خارجه . 2007جانفي 30إلى 

)1(.لمزید من التواصل وتدعیم الروابط بینهم وتبادل األفكار واآلراء

14مدونة، ویزور هذه المنصة یومیا نحو 7124إلى 2008ووصل عدد المدونات بالموقع في عام 

غیر أن هذه المنصة لم تتمكن من السیر بنفس الحركة ) 2(.ألف صفحة40اهدون أكثر من ألف زائر یش

والحیویة في السنوات الموالیة حیث أصبحت تعاني من العدید من المشاكل التقنیة وأصبح من الصعب 

.بمكان فتح أي رابط یحمل عنوان المنصة

:النادي الجزائري للتدوین

عــرف مجتمــع التــدوین الجزائــري حركــة جدیــدة، لــیس علــى المســتوى 2007فــي الفــاتح مــن نــوفمبر عــام 

التقني هذه المرة إنمـا علـى مسـتوى التواصـل والتنسـیق بـین المـدونین الجزائـریین، حیـث قامـت مجموعـة مـن 

أوهیبــة یحیــى، بوشــنافة لحســن، عبــد العزیــز بــن یحیــى،  : وهــم" النــادي الجزائــري للتــدوین"المــدونین بتأســیس 

.فایزة، والمدون بن الطاهر.یخ، مریامة قیراد، المدونة بیونس الش

1 Action technologique: « Al-Djazaïr Blog “2007 Days” : 1ère Rencontre en live entre les Dzbloggeurs. ».
valable sur : http://actech.dzblog.com/article-35470858.html (visité le: 21/03/2008).

.95سھیلة بوضیاف، مرجع ذكره، ص 2
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)1(: ویوضح رئیس النادي الجزائري للتدوین السید یحیى أوهیبة أهداف النادي كاآلتي

.إیجاد فضاء لخلق جو للحوار والتواصل والتعارف بین المدونین.1

ت الجزائریة من تأهیل المدون الجزائري بكل ما هو تقني من أجل الرفع من مستوى المدونا.2

.ناحیة الشكل والمضمون

.إنجاز دراسات وبحوث خاصة بعالم التدوین.3

.التعریف بالتدوین.4

.نشر المواضیع القّیمة للمدونین الجزائریین تشجیعا لهم على الكتابة.5

.التأسیس لعمل تدویني بّناء یساهم في خدمة المجتمع.6

.بعات جائرةالتضامن مع المدونین في حال تعرضهم لمضایقات ومتا.7

.متابعة أخبار المدونین الجزائریین.8

قام النادي الجزائري للتدوین بإنشاء موقع الكتروني له، یحتوي على دلیل للمدونات الجزائریة المسجلة 

كعضو في الموقع، ویحتوي أیضا على معلقة المدونات الجزائریة التي تهتم بنشر جدید ما یكتبه المدونون 

تهم كما یفتح الموقع باب النقاش والحوار حول التدوین ومواضیع أخرى من خالل الجزائریون على مدونا

. خدمة المنتدى

ولعل أهم إنجاز حققه النادي لغایة اآلن هو تنظیمه لمسابقة مالك بن نبي ألفضل مدونة جزائریة تم 

للمدونات المجانیة والتي فاز بها المدون خالد بشیر ولید )2011(تخصیصا في طبعتها األولى لهذا العام 

وهو صحفي سابق والجائزة عبارة عن نطاق مستقل كتشجیع من النادي على الكتابة الحرة المستقلة 

.والمحترفة

.2011/ 09/ 21: تاریخ المقابلة. مؤسس ورئیس النادي الجزائري للتدوین/ مقابلة مع السید یحیى أوھیبة1
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وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على تأسیس النادي إال أن عدد أعضاء موقعه الدائمین ال یتجاوز 

ومع أن المنتمین للنادي ال یلقون باال للعدد على حد قولهم، إال أنه قد یكون هناك ) اعضو 94(المائة 

أسباب معینة لعدم إقبال المدونین الجزائریین على االنضمام للنادي ونقصد بذلك الجدال الذي حدث عقب 

ي حینها أنها نشر النادي لرسالة موجهة لرئیس الجمهوریة قبیل ترشحه لعهدة رئاسیة ثالثة، وقال الناد

نین الجزائریین اعتبروا الرسالة ناطقة باسمهم في )1(منشورة باسم النادي الجزائري للتدوین لكن بعض المدوّ

)2(.حین أنها ال تمثلهم مما خلق بعض الحساسیات والتحفظات عند البعض على االنتماء للنادي

)bloginy.com:)3مجمع المدونات الجزائریة 

جانفي 14بصیغة مغلقة وأصبح متاحا للجمهور في 2008في أكتوبر bloginy.comنشأ موقع 

ع. 2009 الذي أنشأه المدوّن الجزائري ریاض بن قلة، هي ، )aggregator(الفكرة األساسیة لهذا المجّم

تجمیع الفضاء التدویني الجزائري بقدر المستطاع والسماح للمدونات الجزائریة الجدیدة بالتعریف واإلعالن 

وفي نفس الوقت، یقول صاحب فكرة موقع بلوغیني ریاض بن . عن نفسها بسرعة في الفضاء التدویني

محتویات المختلفة للمدونات وتدعیم أفضل التدوینات من خالل فكرة قلة، كانت لدّي فكرة تجمیع ال

.التصویت ألفضل تدوینة حسب رأي الجمهور المتصفح

ع  15تنظیم یوم التدوین الجزائري الذي أقیمت طبعته األولى في الـ bloginyمن أهم انجازات مجّم

نون الجزائریون موضوع الت2011من جانفي عام  نوا حوله، كّل حسب وجهة حیث اختار المدوّ علیم لیدوّ

نظره وزاویة رؤیته للموضوع وتنوعت الموضوعات بین تجارب شخصیة للمشاركین وتحلیل علمي لمشكل 

وهناك من ساهم بتدوینة مصوّرة أو كاریكاتیر .. التعلیم في الجزائر وعرض تجارب أجنبیة ناجحة وغیرها 

.  أو مقال، على حسب طبیعة المدونة

.2011/ 09/ 21: تاریخ إجراء المقابلة. مؤسس ورئیس النادي الجزائري للتدوین/ مقابلة مع السید یحیى أوھیبة1
تاریخ المقابلة ، قناة نسمة التونسیة، "net magنات ماغ "، مقابلة تلفزیونیة في برنامج "مداخلة  حول التدوین في الجزائر"یوسف بعلوج، 2

02/08/2011.
.2011/ 09/ 22: تاریخ المقابلة. bloginyمؤسس ومدیر موقع بلوغیني / مقابلة مع السید ریاض بن قلة3
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مستخدم مسجل، وینشر على صفحاته 458ومدونات جزائریة، 207لموقع حالیا على یحتوي ا

باإلضافة bloginy version 3ویعتزم الموقع اصدار النسخة الثالثة من موقع بلوغیني .  مقال شهریا2000

.dzblogday 2012إلى تحضیر الطبعة الثانیة من یوم التدوین الجزائري 

:آفاق التدوین في الجزائر

یعد الفضاء التدویني فرصة الكتشاف المواهب الدفینة لدى بعض الشباب الجزائري المدوّن، 

فالصحفي والقاص عالوة حاجي كان مدونا في بدایة مشواره وكتاباته الممیزة على مدونته هي التي فتحت 

حه بالتوجه له أبواب السلطة الرابعة، ویذكر القاص واألدیب الشاب یوسف بعلوج أن أحد المدونین نص

لكتابة القصة بعد أن قرأ تعلیقاته على مدونته، وقد كان یوسف في بدایاته التدوینیة یكتب مقاالت وخواطر 

بنشر تدویناته على مدار " حساستان"منوعة إلى أن برزت هذه الموهبة إلى السطح وقد قام صاحب مدونة 

، ولم تكن تجربته هي األولى حیث سبقه )1("خرافات حبر"ثالث سنوات على شكل كتاب الكتروني سماه 

ن الجزائري عصام حمود المدوّن ومصمم الجرافیك المعروف عبر كتابه  " عامین اثنین"في ذلك المدوّ

)2(.تدوینة في مختلف المجاالت186یحمل والذي تحوّل فیما بعد إلى كتاب ورقي 

تلمسان "، صاحب مدونة "ديعبد السالم بارو "من جهة أخرى، تعتبر محاكمة الصحفي والمدوّن 

لت في الجزائر من حیث المتابعات أو المضایقات التي یتعرض لها " لیست للبیع الحالة الوحیدة التي سّج

نون بشكل عام رفع أحد المسؤولین المحلیین دعوى قضائیة ضده بتهمة القذف على 2007ففي عام . المدوّ

ر اإلشارة إلى أن عبد السالم بارودي هو صحفي في وتجد) 3(" السیستاني یظهر بتلمسان"خلفیة موضوعه 

نین الجزائریین على غرار عدة دول أخرى مثل . الواقع ویرى البعض أن عدم وجود حاالت مالحقة للمدوّ

عبد الرزاق بوكبة، القناة اإلذاعة : بإدارة المذیع" صریح"، حوار إذاعي في حصة "األدب االلكتروني كأدب جدید لجیل جدید"یوسف بعلوج، 1
.2010سبتمبر : یة، تاریخ الحصةالثقاف

متوفر على ) 10/05/2010تاریخ الزیارة (. 9/5/2011االثنین ، الجزیرة نت، أول مدونة جزائري تتحول إلى كتاب: عبد الرزاق بوكبة2

FA1D-http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.aspx?GUID=3922A5EC-: الرابط
A7A9F269EFCF-A634-4F6B

3 http://www.bilad-13.maktoobblog.com/ 12/12/2009- مدونة تلمسان لیست للبیع 20.00
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مصر وتونس وبعض دول الخلیج قد یكون مؤشرا إیجابیا على الحریة التي یتمتع بها الفضاء االلكتروني 

نین لمزید من العطاء في حین یفسر البعض الجزائر وعالم التدوین بشكل  خاص وهو فرصة بالنسبة للمدوّ

نین الجزائریین الذین ال یكتبون ما یزعج السلطات أو أوجه الفساد في  اآلخر هذا الوضع بسلبیة المدوّ

نادي"نته أن مدوّ "عبدو بن جودي"الجزائر مما یغنیها عن متابعتهم أو مضایقتهم ویقول المدوّن الجزائري 

ها ال یمكن تصفحها من داخل الجزائر أي أنّ club des démocrates Algériens" ین الجزائریینالدیمقراطی

تعرضت لحجب  من جهات مجهولة مع عدم وجود أي خلل تقني واضح وعدم تلقي رد من المنصة 

)1(.نةالمستضیفة للمدوّ 

ن كانت هناك العدید من ختاما ٕ نات في الجزائر ال تزال مجهولة نوعا ما، وا یمكن القول أّن المدوّ

نات التي أنشأها الجزائریون في مواقع التدوین إال أنها تبقى ضعیفة مقارنة بغیرها من الدول العربیة . المدوّ

ات والملتقیات التي نّظمها هذه الوضعیة وغیرها من التحدیات والحیثیات كانت موضوعا للعدید من اللقاء

نون الجزائریون بهدف التعریف بهذه الخدمة للجمهور العام أوال وتبادل الخبرات واآلراء واألفكار حول  المدوّ

.سبل تطویر استخدام هذه الوسیلة في الجزائر ثانیا

ن ضمن وثاني موعد للمدونین الجزائریین كا" وقت الجزائر"أول هذه اللقاءات كان في مقر جریدة 

فعالیات المسرح العربي وعلى هامش هذه التظاهرة الثقافیة كان هناك لقاء ودي بین المدونین ثم جاءت 

دعوة جمعیة الكلمة للثقافة واإلعالم بالعاصمة لتعطي فرصة أخرى للنقاش والحوار بین المدونین 

عادة ما تكون االنطالقة والفكرة وتواصلت وال تزال تتواصل اللقاءات والتشاورات بین المدونین الجزائریین و 

من الفضاء االلكتروني حیث ظهرت العدید من التجمعات التدوینیة الجزائریة فنجد مجموعة المدونات 

.الجزائریة على الفایس بوك والمجموعة البریدیة ومرصد مدونات الجزائر وغیرها

1 abdoumenfloyd.centerblog.net (visité le : 28/09/2011)
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بعد أن تعرّفنا على التدوین ووقفنا عند مفهوم المدونة وخصائصها وطبیعة عملها كما أدرجنا أهم 

استخدامات التدوین وبدایاته وتطوره عبر العالم في تجارب تدوینیة متنوعة من العالم بأسره تأكد من 

. ویقوى تأثیرهاخاللها أن هناك ظروفا وعوامل عندما تتوفر  في أي بلد أو مجتمع تزدهر المدونات

فاألمر رهین باألوضاع السیاسیة واإلمكانیات التقنیة والطبیعة االجتماعیة لكل مجتمع ضف إلى ذلك 

.طبیعة العالقة بین اإلعالم التقلیدي في هذا المجتمع واإلعالم الجدید الممثل بالمدونات

الفاعلین فیه، عبر وسنحاول في الفصل الموالي التعرف على عالم التدوین الجزائري من خالل

التعرف على خصائصهم الدیموغرافیة ودوافعهم التدوینیة وخصائصهم العامة من حیث عاداتهم وأنماط 

التدوین لدیهم كما سنحاول التعرف على كیفیة تفاعلهم مع جمهورهم وآرائهم في واقع وآفاق التدوین 

ق تطور التدوین وأهم االقتراحات التي االلكتروني في الجزائر من خالل معرفة أهم التحدیات التي تعی

.یمكن أن تساعد في نمو هذه الظاهرة بالجزائر واالستفادة منها كوسیط إعالمي تواصلي جدید



. اإلجراءات المنھجیة للدراسة1.3

. الدراسة المیدانیةنتائج عرض وتحلیل 2.3
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:اإلجراءات المنهجیة1.3

:مجاالت الدراسة1.1.3

:المجال المكاني

الفضاء االفتراضي ذلك أن الدراسة المیدانیة أجریت الكترونیا أي المجال المكاني للدراسة هو

.عبر االنترنت

:المجال البشري

نون الجزائریون وهو مجتمع یصعب تحدید حجمه أو عدده لكننا مجال دراستنا البشري هو المدوّ 

ه ثم نین الذین یملكون نسبة معینة من النشاط بحیث هناك من یفتح مدونتجه تحدیدا للمدوّ نتوّ 

ن جزائري كل مدوّ و سلوكه التدویني لذا فمجالنا البشريیهجرها وبالتالي ال یمكن قیاس عاداته أ

.داخل أو خارج الوطن ال یزال یمارس نشاطه التدویني بصفة منتظمة أو غیر منتظمة

:المجال الزماني

وقد شرعنا في الجانب المیداني 2008/2009بدأ العمل على هذه الدراسة خالل العام الدراسي 

وذلك من خالل تصمیم استمارة االستقصاء، ثم تالها بعد ذلك 2011منها بدایة من شهر جانفي 

ثم ) مدة ثالثة أشهر(تلتها عملیة التوزیع ) شهري مارس، أفریل( تحكیمها، تجریبها وتصحیحها 

لى المرحلة األخیرة وهي التعلیق على عملیة تفریغ البیانات والقیام بالعملیات اإلحصائیة لننتقل إ

.البیانات وتفسیرها وتحلیلها للوصول إلى النتائج النهائیة للدراسة

:مجتمع الدراسة والعینة المختارة2.1.3



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

103

الجزء الذي یختاره الباحث، وفق طرق محددة، لیمثل مجتمع " نة في البحث العلمي  هي العیّ 

عینة في البحث في حاالت المجتمعات الكبیرة التي وتستخدم طریقة ال" البحث تمثیال علمیا سلیما

)1(." مفرداتها باآلالف والمالیین، حیث یتعذر إجراء الدراسة عن طریق الحصر الشاملتعدّ 

نین الجزائریین وهو مجتمع واسع ویصعب إن لم ومجتمع البحث في دراستنا هو مجتمع المدوّ 

نة مدوّ آالفستةأكثر من نقل یستحیل حصره أو تحدید حجمه، فقد ذكرت بعض التقاریر وجود 

نات الموجودة على موقع االستضافة لكنها تشیر بذلك إلى المدوّ )2()2006أرقام (جزائریة

أربعة عشر نات مكتوب نجد أكثر من فقط، وفي مدوّ dzblog.com"كوم. دیزاد بلوغ"الجزائري 

غیر أن معظمها غیر ، )3()2011أرقام النصف األول من (مسجّلة هناك نة جزائریة مدوّ ألف 

ة بحوالي " غیر المهجورة"نات الجزائریة ناشط ویمكن تقدیر العدد الفعلي للمدوّ  على هذه المنصّ

الجزائریة منتشرة في العدید من منصات نات المدوّ غیر أنّ . حسبما الحظه الباحثفقط10%

نات بشكل التدوین المجانیة إضافة إلى المدونات ذات النطاق المستقل وهي تتكاثر كسائر المدوّ 

. نة عن النشرنة جدیدة أو توقف مدوّ سریع، إذ أن كل یوم یحمل مدوّ 

العینة "وعلیه، فإننا لجأنا إلى اختیار عینة غیر احتمالیة في هته الدراسة متمثلة في 

وفي هذا النوع ) 4((Accidental sample)" عینة الصدفة"أو (Conveniece sample)" المالئمة

نات یعطى لعناصر المجتمع األصلي حریة االختیار في المشاركة في الدراسة وال یكون من العیّ 

تحدید مسبق لمن سیدخل ضمن العینة، بل یتم االختیار بناء على أول مجموعة یقابلها هناك 

.170، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال: محمد بن مرسلي1
.2007-01-15-8، 20، إعالم تك، العدد ثورة المدونات االلكترونیة تجتاح الجزائر: فاروق. غ2

3 http://www.maktoobblog.com/country/Algeria/type/date/ مدونة جزائریة بین مدونات 14120تم العثور على 
30/03/2011مكتوب وذلك بتاریخ 

.314ص ،2000سوریا، -، دار الفكر، دمشق1، ط مارسته العملیةأساسیاته النظریة وم: البحث العلمي: رجاء وحید الدویدري4
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الباحث وتوافق على المشاركة في الدراسة حیث یختار منها عدد مفردات العینة المطلوبة ولكن 

) 1(.دة تضمن تمثیال معقوال لمجتمع الدراسةبشروط محدّ 

البحث العشوائي عبر عدة وسائل الكترونیة نین من خالل وقد تمت عملیة االختیار للمدوّ 

:هي

نات جزائریة وقد عن عناوین الكترونیة لمدوّ www.google.comأوال عبر محرك البحث غوغل - 

یحدث أن تعرض هذه المدونات روابط لمدونات جزائریة قمنا باالحتفاظ بها غیر أن هذه الطریقة 

. لنا سوى عدد قلیل من العناوینلم توفر 

فر قائمة من المدونات الذي یوّ www.arabo.comآرابو محرك البحث ثم قمنا بالبحث عبر- 

.مدونة، إال أن عددا كبیرا منها غیر نشیطة300یفوق عددها الـ ، و الجزائري المسجلة علیه

حیث تم طلب www.google.com/alerteوفي مرحلة أخرى لجأنا إلى خدمة تنبیهات غوغل - 

، وقمناین الجزائري باللغتین العربیة والفرنسیةنات الجزائریة والتدوّ التنبیهات الخاصة بالمدوّ 

.الجزائریةناتباالحتفاظ بكل عنوان جدید من عناوین المدوّ 

نین الجزائریین من خالل حساباتهم على موقع التواصل كما قمنا بالتواصل مع المدوّ - 

من أجل جمع dzblogdayالجزائرياالجتماعي الفایس بوك واستغالل مناسبات كیوم التدوین 

.المزید من العناوین والحسابات

موقع الوحید من بین منصات االعتماد على صفحة مدونات الجزائر في موقع مكتوب وهو ال- 

. فر تصنیفا على حسب الدولالتدوین المعروفة الذي یوّ 

والشرط الوحید )300(من بین كل هته المصادر استطعنا جمع أكثر من ثالث مئة مدونة 

كاتبها أو كتابها (نات هو أن تكون المدونات جزائریة قبول أو إقصاء المدوّ هالذي تم على أساس

، ص 1999األردن، - ، دار وائل للنشر، عمان2، ط القواعد والمراحل والتطبیقات: منھجیة البحث العلمي: محمد عبیدات وآخرون1
95.



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

105

نة لم یتم تحدیثها أبدا أو تحتوي على تدوینة واحدة أو اثنان، إال استبعاد كل مدوّ وتم ) جزائریون

لنا على إجابة مئة مدوّن مثّلوا عّینتنا النهائیة.إذا كانت جدیدة .وبعد توزیع االستبیان تحصّ

:المنهج المستخدم3.1.3

المنهج بصفة عامة هو مجموعة من القواعد واإلجراءات واألسالیب التي تجعل العقل یصل 

1(.ة بجمیع األشیاء التي یستطیع الوصول إلیها دون أن یبذل مجهودات غیر نافعةإلى معرفة حقّ 

ها خطة التي یسلكها الباحث في اإلجابة عن األسئلة، إنّ والمنهج في البحث العلمي هو الطریقة ) 

جراءات جمع وتحلیل البیانات، حیث یقوم الباحث من خالل المنهج بتحدید تبیّ  ٕ ن وتحدد طرق وا

تصمیم البحث ویختلف هذا األخیر باختالف الهدف منه فقد یكون استكشاف عوامل معینة 

)2(.لظاهرة ما، أو توصیفها، أو إیجاد العالقة أو السبب واألثر بین مجموعة من العوامل

دراستنا هته تهدف إلى وصف واقع التدوین االلكتروني في الجزائر من خالل وبما أن 

البحوث الوصفیةفإنها تندرج تحت نین ودوافعهم ونشاطهم التدوینيصائص المدوّ ف على خالتعرّ 

وهي البحوث التي تهدف إلى اكتشاف الوقائع ووصف الظواهر وصفا دقیقا وتحدید خصائصها 

ا تقوم بالكشف عن الحالة السابقة للظواهر وكیف وصلت إلى صورتها تحدیدا كیفیا أو كمیا، كم

الحالیة وتحاول التنبؤ بما سیكون علیه في المستقبل وباختصار فهي تهتم بماضي الظواهر 

) 3(.وحاضرها ومستقبلها

أما فیما یخص المنهج فإن الدراسات الوصفیة عادة ما تعتمد على منهج المسح أو منهج 

الذي یعتبر منهج المسح الوصفيوفي دراستنا الحالیة اخترنا )4(في جمع بیاناتهادراسة الحالة

.60، ص 2000، مؤسسة الوراق، األردن، 1، ط أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة: مروان عبد المجید إبراھیم1
، 2008األردن، - ،  دار الحامد للنشر والتوزیع، عمانمنظور تطبیقي: أسالیب البحث العلمي: فایز جمعة صالح النجار وآخرون2

.18ص 
.126مروان عبد المجید إبراھیم، مرجع سبق ذكره، ص 3
.40مروان عبد المجید إبراھیم، المرجع السابق، ص 4



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

106

دراكهم ومشاعرهم " ٕ أحد األشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة األفراد وسلوكهم وا

الشكل الرئیسي والمعیاري لجمع المعلومات عندما تشمل الدراسة " وهو یعّد أیضا " واتجاهاتهم

فر تكون العینة كبیرة ومنتشرة بالشكل الذي یصعب االتصال بمفرداتها مما یوّ المجتمع الكلي أو 

)1(".جانبا من الوقت والنفقات والجهد المبذول من خالل خطوات منهجیة موضوعیة

:أدوات جمع البیانات4.1.3

:المالحظة.أ

، أما "االنتباه العفوي إلى حادثة أو ظاهرة أو أمر ما"تعني المالحظة بمعناها البسیط 

انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظواهر أو األمور أو الحوادث بغیة "المالحظة العلمیة فهي 

كل مالحظة منهجیة تؤدي إلى الكشف عن دقائق الظواهر "اكتشاف أسبابها وقوانینها أو هي 

) 2(."العالقات بین عناصرها وبینها وبین الظاهرات األخرىالمدروسة وعن

وعادة ما تستخدم المالحظة لرصد ووصف مدى واسع من السلوك، أما الظواهر المعرفیة 

فال یمكن مالحظتها، ولهذا فهي ال تقدم تفسیرات ألسباب مثل االتجاهات والدوافع والتفضیالت

حدوث سلوك معین وال تقیس النوایا، إنما هي تختص بمالحظة السلوكیات التي تستغرق زمنا 

ن حدثت  ٕ قصیرا في حدوثها، أما السلوكیات التي تستغرق أیاما وأسابیع فیصعب مالحظتها، وا

)3(.فة جدافإنها تكون مكلّ 

تقوم على مالحظة " نة التي احث في هذا الصدد على المالحظة غیر المقنّ وقد اعتمد الب

ظ وقد كان ذلك ) 4("جمیع التفاصیل المرتبطة بالظاهرة محل الدراسة دون تحدید مسبق لما سُیالَح

.150، ص 2004، عالم الكتب، القاھرة، 2، ط البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة: محمد عبد الحمید1
.317رجاء وحید الدویدري، مرجع سبق ذكره، ص 2
، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 1، ط مناھج البحث واالستخدامات اإلحصائیة في الدراسات اإلعالمیةذو الفقار زغیب، شیماء 3

.205، ص 2009
.207شیماء ذو الفقار زغیب، المرجع السابق، ص 4
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نین الجزائریین من خالل حساباتهم على الموقع من خالل التواصل مع عدد كبیر من المدوّ 

بشكل مباشر أو غیر (ومتابعة سلوكاتهم وآراءهم إضافة إلى االشتراك االجتماعي الفایس بوك 

نون الجزائریون سواء على الفایس في جمیع المجموعات أو الفعالیات التي یقوم بها المدوّ ) مباشر

.الخ..بوك أو من خالل المجموعات البریدیة أو عبر مدوناتهم 

:االستبیان.ب

وسائل جمع البیانات شیوعا واستخداما في منهج من أكثر ) االستقصاء(یعتبر االستبیان 

ذلك إلمكانیة استخدامه في جمع المعلومات عن موضوع معین، من عدد كبیر من المسح، و 

ویعتمد االستبیان على استمارة االستبیان . األفراد یجتمعون أو ال یجتمعون في مكان واحد

Questionnaire وع، یحتوي على مجموعة من شكل مطب"في جمع المعلومات، وهي عبارة عن

)1(."األسئلة، موجهة إلى عینة من األفراد، حول موضوع أو موضوعات ترتبط بأهداف الدراسة

أن االستمارة قد ال تكون دائما مطبوعة، ذلك أن هناك طرقا مستحدثة في توزیع غیر

االستمارة على المبحوثین ونقصد بذلك الطریقة االلكترونیة وهي التي تم اعتمادها في هذا البحث 

االستبیان وقد انتشر . نینجه إلیها بأسئلتنا أي المدوّ تماشیا مع طبیعة وخصائص العینة التي نتوّ 

د في السنوات األخیرة نتیجة سهولة استخدامه وتعدّ On-line Questionnaireلكتروني اال 

)2(:مزایاه، وتوجد عدة أسالیب لتطبیقه، منها

رسالة تتضمن االستبیان أو توجه حیث یتلقى المبحوثون: Emailالبرید االلكتروني -1

المبحوث لموقع معین، وبعد ملء االستبیان یرسله المبحوث إلى الباحث من خالل 

.submitعلى زر طالضغ

.353ص ، مرجع سبق ذكره، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة: محمد عبد الحمید1
.124. 123ص . ، ص، مرجع سبق ذكرهذو الفقار زغیبشیماء 2
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بعض المبحوثین یوافقون على وضع : Database Emailقواعد البرید االلكتروني -2

رونیة لهم أسمائهم في قواعد بیانات بعض الشركات بحیث یمكن إرسال دعوات إلكت

.تدعوهم لمواقع معینة للمشاركة في بعض األبحاث

هي عبارة عن دعوة للمشاركة في بحث توضع في مربع صغیر : Pop-upالومضة -3

یظهر ویختفي بشكل متكرر على شاشة المستخدم لإلنترنت عند زیارته لموقع معین، 

.وللمشاركة یضغط المبحوث على ذلك المربع، فیفتح االستبیان

وبالنسبة للطریقة التي استخدمناها میدانیا من بین هته الطرق فیمكن القول أننا اعتمدنا الطریقة 

، حیث تم اختیار موقع الكتروني إضافة إلى اعتماد طرق إضافیة في نشر االستبیاناألولى

على (link)لنقوم فیما بعد بتوزیع رابط االستبیان متخصص في تصمیم استمارات االستبیان 

.ومن بینها البرید االلكترونياحةمدونات المختارة كعینة عبر وسائل االتصال المتال

یة الستمارة االستبیان وذلك بعد بعد اختیار شكل االستبیان، قمنا بتحضیر الصیغة النهائ

:خطوات ضروریة ومهمة في كل بحث وهي

 على الدراسات السابقة والمشابهة واإلطالعاالعتماد على الجانب النظري للدراسة

للموضوع  من أجل االستفادة منها في سبیل صیاغة أسئلة الدراسة صیاغة علمیة 

.دقیقة ثم عرضها على األستاذ المشرف

حیث تم عرضها التحكیمتم اختبار صدق االستمارة من خالل : اختبار الصدق

:على األساتذة األفاضل
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اإلعالمقسم علوم ذ  التعلیم العالي بتااألستاذ الدكتور حسین خریف، أس

.واالتصال، جامعة منتوري قسنطینة

 واالتصال، جامعة اإلعالمالدكتور جمال العیفة، أستاذ محاضر بقسم علم

.عنابة

 واالتصال، جامعة اإلعالمالدكتور الیمین بودهان، أستاذ محاضر بقسم علوم

.سطیف

نین جزائریین مدوّ 07ر عددها بـ قدّ عینة تجریبیةمرحلة موالیة تم توزیع االستمارة على وفي

. للوقوف على جوانب الضعف والغموض في االستمارة، إن وجدت

 ّأو إضافة ذفمة قمنا بإعادة صیاغة بعض األسئلة وحوبعد النظر في كل المالحظات المقد

نین البعض اآلخر كما تم تغییر الموقع المختار إلجراء االستبیان بناء على مالحظات المدوّ 

.survey.comkwikبدال من موقع)mwww.qualtrics.co)حیث تم اعتماد خدمات موقع

نة من ستة محاور تتضمن على لنتحصل على الشكل النهائي لالستمارة والتي باتت مكوّ

عل التدوین لدى المدونین الجزائریین، عادات التدوین، أنماط التدوین، التفادوافع: التوالي

المدونات، تحدیات التدوین االلكتروني في الجزائر وآفاقه بین المدونین الجزائریین وجمهور

وقد تم تأخیر هذا المحور عن (محور الخصائص الدیموغرافیة للمدونین الجزائریین وأخیرا 

قصد، عمال بنصیحة الباحثین والخبراء الذي یرون أفضیلة تأجیل طرح األسئلة الشخصیة 

على المبحوثین، خصوصا عبر شبكة االنترنت، حتى یشعروا بالراحة وتتكون لدیهم الثقة 

)بالدراسة وموضوعیتها

موقع الكتروني تابع لشركة ھوQualtrics في مدینة 1997وھي شركة برامج أبحاث خاصة، تأسست عامProvo بالوالیات
برمجیات ھذه الشركة تتیح للمستخدمین خلق صفحات .Scott M. Smithسمیث . المتحدة األمریكیة، من طرف الدكتور سكوت م

كما Excelالستبیاناتھم الخاصة على االنترنت، وتسمح بإجراء التحلیل اإلحصائي لھذه المسوح، وإخراجھا على شكل ملف إیكسل 
تقوم بھا المؤسسات ویتم استخدامھ في مجموعة البحوث التي . SPSSیمكن تصدیر نتائجھ إلى ملفات البرنامج اإلحصائي المعروف 

..األكادیمیة والمنظمات والشركات غیر الربحیة وغیرھا
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 تاحتها لمدة ثالثة أشهر حتى تعطى الفرصة ألكبر عدد ممكن من زیع االستمارة تم تو ٕ وا

. المدونین لإلجابة

 ترمیز خدمات الموقع المستضیف الذي یقوم بوبما أن االستمارة الكترونیة فقد استفدنا من

.ستنتاجمرحلة التحلیل واالتكمیم األسئلة المفتوحة ثم وتفریغ البیانات آلیا لنمرّ مباشرة إلى

عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة2.2

:المیدانیة وتفسیرهاالبیاناتتحلیل1.2.3

:الخصائص الدیموغرافیة للمبحوثین: المحور األول

:الجنس: 03جدول رقم 

النسبة% التكرار الجنس

89% 89 ذكر

11% 11 أنثى

100% 100 المجموع

ن األرقام أن نسبة الذكور تفوق بكثیر نسبة تبیّ جنس المبحوثین و )03(ثل الجدول رقم یم

نات فـ  منهم فقط إناث وهو ما % 11و89من العینة هي ذكور وعددهم % 89اإلناث المدوِ

.فتاة11یعادل 

ن كان ال یعكس طبیعة المجتمع الجزائري الذي یغلب فیه الجنس  ٕ والفرق بین الجنسین وا

لحضور المحتشم لإلناث على شبكة االنترنت بشكل عام في الجزائر األنثوي إال أنه یعكس ا

حول MED & COMو مؤسسة IDEATECحیث تشیر الدراسة التي أجرتها كل من مؤسسة 
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في اإلناثمن مستخدمي الشبكة هم من فقط % 30حواليامات االنترنت في الجزائر أن استخد

)1(.)2010دراسة أجریت عام (% 70ل نسبة الذكور حین تمثّ 

بخدمات أخرى على االنترنت اإلناثباهتمام كما یمكن ربط هذه الفوارق بین الجنسین

فیدیو والبرید االلكتروني وبرامج المواقع و ) الفایس بوك(مقابل التدوین مثل الشبكات االجتماعیة 

یستخدمون االنترنت أكثر من أن الرجال Carolineوهنا ذكرت دراسة كارولین  .الخ..المحادثة

النساء  في مجال البحث واألخبار واألنشطة وأخبار البنوك والبورصات، بینما تتجه السیدات 

)2(.للبرید االلكتروني وبرامج المحادثة

ظاهرة عد ابل البنات تالحضور االفتراضي للذكور مقعالوة على ذلك، فإن مسألة تفوق

نعكس على عالم التدوین بحیث نجد العدید من الدراسات في وهو یعالمیة، إن جاز القول، 

نات حجم المدونین أكبر من حجم مجتمعات أخرى تثبث أن  دراسة الدكتور أحمد على غرار المدوِ

%65" (دراسة للمضمون والقائم باالتصال: ظاهرة المدونات في الشبكة العنكبوتیة"حسین بعنوان 

ت هذه الدراسة أن التدوین العربي في دوین العربي حیث أكدّ ودراسة بریس ایتلین حول الت)ذكور

...وغیرهاودراسة دان لي حول دوافع التدوین لدى المدونین في الوالیات المتحدة مجمله ذكوري  

Simonسیمون الفالمو Christiane BERNIERكریستیان بیرنیيوتقول كل من

LAFLAMME أن العدید من الدراسات أثبتت أن هناك تمایزا واضحا بین النساء والرجال سواء في

لق اجتماعیا أي بسبب التنشئة االتصال أ و تواتر وأنواع استخدام االنترنت، وهذا التمایز ُخ

كما . االجتماعیة المختلفة للجنسین وتكریس تقسیم األدوار االجتماعیة بینهما، السیما في العمل

نجد أن األوالد مثال في مرحلة الطفولة والمراهقة یخوضون غمار ألعاب الفیدیو والكمبیوتر أننا 

1 Webdialna : Etude sur les usages et perceptions des internautes du web algérien, septembre
2010 , p 2. Valable sur : www.webdialna.com

أبحاث المؤتمر ، التعرض لالنترنت وعالقتھ ببعض اآلثار النفسیة واالجتماعیة لدى شباب الریف: اد سعید محمد ربیععبد الجو2
، ص 2009، منشورات جامعة البحرین، 2009أبریل 9-7لعالم جدید، جامعة البحرین ... تكنولجیا جدیدة : اإلعالم الجدید: الدولي
169.
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م الحاسوب أكثر بكثیر من البنات وفي المدرسة تكون لهم األسبقیة عادة في مجال علو 

)1(.والتكنولوجیا بشكل عام

وعلى الرغم من السهولة التقنیة التي تتمیز بها طبیعة المدونات إال أن هذا لم یساهم كما 

توضح النتائج المتحصل علیها في تقلیل الفجوة بین الجنسین وهنا قد ترتبط المسألة أیضا 

المریبةاالنترنت فیه من الظواهر بخصائص اجتماعیة أخرى للمجتمع الجزائري الذي ال تزال 

والتي تثیر حفیظة الكثیرین وقد تعتبرها خطرا على الفتاة البد من في بعض المناطقنوعا ما

.حمایتها منه

:السن: 04جدول رقم

1 Bernier, Christiane et Laflamme, Simon : «Femmes, hommes et usages d’Internet:
ségrégation ou différentiation ?», in Actes des travaux du Groupe de Travail "Sociologie de
la communication", XVIIe Congrès des sociologues de langue française, Tours. En
ligne:http://www.univ-tlse2.fr/aislf/gtsc/index.htm. date de visite (31/10/2008).
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%النسبة التكرار السن
0% 0 سنة15منأقل
10% 10 سنة19- 15
29% 29 سنة24- 20
21% 21 سنة29- 25
12% 12 سنة34- 30
9% 9 سنة39- 35
9% 9 سنة44- 40
6% 6 سنة49- 45

4% 4 فما سنة50
فوق

100% 100 المجموع
وكما یظهر من في الجزائرالفئات العمریة التي تقوم بالتدوین)04(یوضح الجدول رقم 

عمارهم بین ممثلة أوال بالشباب الذین تتراوح أتطغى على المدونینخالل األرقام فإن فئة الشباب 

وتلیها مباشرة فئة % 21سنة بنسبة )29-25(ضمن فئةثم الشباب% 29سنة بنسبة )20-24(

20أي أن أكثر من نصف العینة هم شباب تتراوح أعمارهم بین الـ%12سنة بنسبة )30-34(

. فعددهم عشرةسنة )19-15(أما فئة المراهقین من المدونین ما بین 30والـ

بین األفراد الذین یتراوح سنهموهيأقلوجود فئات أكبر سنا تمارس التدوین بنسبمع

تتراوحثم األشخاص الذینلكلیهما % 9بنسبة سنة )44-40(بین ما الفئة سنة و )35-39(

هم الـخمسین سنة تجاوز سنّ الذین وأخیرا األشخاص %6سنة بنسبة)49- 45(أعمارهم ما بین 

.وعددهم أربعة
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واحتالل الشباب للمرتبة األولى من حیث ممارسة التدوین ال یبدو مفاجئا على اعتبار أنّ 

كما أن.النامیةخصوصا في المجتمعات ،إن صح التعبیر،شبكة االنترنت هي وسیلة شبابیة

االنترنت في الجزائر تؤكد غلبة هذه الفئة من حیث ولوجها كل الدراسات التي أجریت سابقا حول

. للشبكة

یعد أمرا من بین خدمات االنترنتأما الفئات األكبر سنا فنجد أن اتجاهها للتدوین

االلكتروني عادة ما یجتذب إلیه العدید من النخب والطبقة المثقفة متوقعا على اعتبار أن التدوین

التي عادة تتطلب قدرا من التألیف و و فعل الكتابة مرتبط بهو في أصله ذلك أن فعل التدوین 

المهارة الكتابیة والوعي إال أن االختالف هنا یكمن في الحامل االلكتروني الذي قد ال یكون في 

. متناول هذه الفئة مقارنة بالفئة الشبابیة

م وقدالمدونین هم من المراهقینمن % 10نسبة الالفت أیضا في هذه األرقام أن قّد

دراسة سابقة في ف. نشاط شبابي وخاص بالمراهقین أیضامن الدراسات على أنه ر التدوین في كثی

من المدونات هي لمراهقین وغالبا %38و%34ما بین وآخرین وجدت الدراسة أن Herringsلـ 

أن هناك وحتى)1(.تروي مذكرات ویومیات هؤالء المراهقینتكون عبارة عن مدونات شخصیة

من الباحثین من صّنف المدونات كمقاطعة أو مدینة للمراهقین والشباب على اعتبار أن هذه 

.تي تكتسح مجال التدوین بشكل كبیر وهو ما ال یحید عنه األمر في الجزائرالفئات هي ال

مؤشر آخر یفسر النتائج المتحصل علیها من خالل هذا الجدول وهو افتراض نظریة 

كرات التي تصنف األشخاص الذین یتبنون المبتكر في بدایاته على أنهم من فئة انتشار المبت

.الشباب المتحمس حیث عادة ما تكون هذه الفئة تواقة لمعرف واكتشاف كل جدید

1 Scheidt, L. A.: Adolescent diary blogs and the unseen audience, Presented at the Digital
Generations: Children, Young People, and New Media, The Centre for the Study of Children, Youth
and Media, Institute of Education, University of London, London UK., (2004, July 27).
http://tinyurl.com/2wjp5ab visited: 23/12/2008.
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:المستوى التعلیمي: 05جدول رقم 

النسبة% التكرار المستوى التعلیمي

1% 1 ابتدائي

0% 0 إكمالي

26% 26 ثانوي

38% 38 التدرجمرحلة:جامعي

35% 35 التدرجبعدمامرحلة:جامعي

100% 100 المجموع

منهم لهم % 83نین الجزائریین، فنسبة المستوى التعلیمي للمدوّ )05(یبین الجدول رقم 

هم جامعیون في ممنمن أفراد العینة%53تلیها نسبة83وعددهم )لیسانس(مستوى جامعي

نا لهم مدوّ 62ر عددها بـویقدّ %26ربع العینة حوالي و )دراسات علیا(مرحلة ما بعد التدرج

في في الثانویةمنهم یزاولون دراستهم10عشرة ثانوي مع األخذ بعین االعتبار أن مستوى تعلیم

د العینة له مستوى تعلیممن أفراواحد فقطمدوّن . والبقیة توقفوا عند هذا المستوىالوقت الراهن

.ابتدائي

ن فروض نظریة انتشار المبتكرات حیث مرتبطا بما سبق ذكره عهذه األرقام تؤكد فرضا

فون ضمن یصنّ و على المبتكر إقباالتقول النظریة بأن األشخاص األكثر تعلیما هم األول واألكثر 

.فئة المتبنین األوائل

:المهنة: 06جدول رقم 



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

116

النسبة% التكرار المهنة

25% 25 متمدرس

15% 15 تربوي/ أستاذ

%8 8 أعمال حرة

10% 10 إعالمي

6% 6 ياآللاإلعالمفي مختص

18% 18 إداري

%9 9
/ ربة بیت/ متقاعد (ال یعمل 

)بطال

9% 9 أخرى

100% 100 المجموع

نون في حیاتهم الیومیة ویتضح أن ربع المدوّ یشغلهاالمهن التي )06(یمثل الجدول رقم 

وهو أمر منطقي على لهم عائد ماديأفراد العینة ال یزالون یزاولون دراستهم مما یعني أن ال 

ویقدر سنة بین جامعیین وثانویین 24اعتبار أن عددا معتبرا من المبحوثین ال یتجاوز سنهم الـ

18(مدونا 18ویقدر عددهم بـ اإلداریینالفئة الموالیة من المدونین هي فئة . مدونا25عددهم بـ 

مون بدورهم بممارسة التدوین في صحفیین یقو 10وأو تربویاأستاذا15بینما نجد أن هناك ) %

)مدونین8(وبین من یزالون األعمال الحرة )9(العینة بین من هم من دون عمل حین تتوزع بقیة

. في مجال اإلعالم اآللي الستةالعاملینن ال یتجاوز عدد المختصینفي حی

وقد یكون مجال العمل عاكسا أو مؤشرا لمدى انتظام أو عدم االنتظام في التدوین 

إضافة إلى مجال التدوین ومواضیعه ومدى انعكاس التخصص الوظیفي على نوعیة التدوین وهو 

.دمةما سنحاول التعرف علیه في المحاور القا
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:مكان اإلقامة: 07جدول رقم 

النسبة % المجموع التكرار مكان االقامة

91%

29 والیات الشرق 

داخل الجزائر
91 17 والیات الغرب 

30 والیات الشمال

15 والیات الجنوب

9%

01 تونس

الجزائرخارج
9 01 األردن

05 فرنسا

02 ألمانیا

100% 100 100 المجموع

فإن معظم عینة الدراسة من داخل الجزائر فالمقیمون داخل )07(كما یوضح الجدول رقم 

مدونین ممن أجابوا على االستبیان أن تسعة في حین. مدونا91وعددهم % 91الوطن نسبتهم 

%.9یقیمون خارج الوطن ونسبتهم بین أفراد العینة

ي دول عربیة وأخرى على قلتهم، یتوزعون فخارج الوطن، من ن نالحظ أن المدونی

ن انیا وخمسة مدونین جزائرییفي ألمیقطنان األردن ومدونان اآلخر من من تونس و أجنبیة، مدون

وقلة تمثیل مدوني الجزائر في الخارج ال . ن في فرنسا أین تتواجد الجالیة الجزائریة بكثرةیعیشو 

یمكن األخذ بعین االعتبار التشتت الذي تتمیز به إنما، التدوینيتعني بالضرورة قلتهم في الواقع
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المدونات عبر منصات وفضاءات عدیدة قد ال تكون بالضرورة جزائریة أو عربیة وقد یصعب 

لذا ال یمكن الجزم بقلة التدوین الجزائري خارج .العثور علیها بشكل مكثف عبر البحث العشوائي

.الوطن

الجزائر أن هناك االلكتروني للمدونین داخلفي للتدوینوالمالحظ بالنسبة للتوزیع الجغرا

ة فمدن الوسطوتلكن بنسب متفاشرق، غرب، شمال، جنوب : حضورا لكل المناطق في الوطن

غیر أن هم من المناطق الشمالیة أو والیات الوسط مدونا 30الثلث إذ أن حوالي تتصدر القائمة ب

ون العاصمیون أكبر عدد بین المدونین الجزائریین غالبیتهم من العاصمة تحدیدا ویمثل المدون

تلیها ) 1، البویرة 1، تیبازة 2، المدیة 3، بومرداس 4مدونا، البلیدة 19الجزائر العاصمة (ككل 

، باتنة 4، خنشلة 4قسنطینة (على العدید من المدن الشرقیة یتوزعونمدونا29والیات الشرق  بـ

سیدي بلعباس (ا مدون17ثم الغرب الجزائري بـ )1، بجایة 1، عنابة 2، أم البواقي 3، سطیف 3

الجزائريمدونا من الجنوب15و) 1، الشلف 2، عین تموشنت 3، تلمسان 3، وهران 3، تیارت 5

.)1، تمنراست 1، المسیلة 2، ورقلة 2واد سوف ،2، األغواط 3، الجلفة 4غردایة (

بشكل بانفتاح الحیاة في العواصم في النشاط التدوینيالغلبة العاصمیةیمكن تفسیرو 

قبالهاعام  ٕ التقنیة واإلمكاناتعلى كل ما هو جدید وأسبقیتها له دائما فضال عن توفر المرافق وا

ى في مجال االتصاالت والكمبیوتر واستخدام االنترنت بشكل أفضل من بقیة الوالیات فضال عل

.وهم الفئة األكثر تدوینا كما سبق وأن ذكرناركبشباب بها أأن عدد السكان في العاصمة وعدد ال

ضف إلى ذلك أن هذا التوزیع یتناسب إلى حد كبیر مع التوزیع الجغرافي الذي عرضته 

المتعلقة باستخدام االنترنت في الجزائر حیث جاء في نتائج webdialnaدراسة ویب دیالنا 

وسط : الجزائر من أربعة مناطق مختلفة من البالدالمبحرین على شبكة االنترنت في الدراسة أن 
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من هذه النسبة ثم الشرق الجزائري بنسبة %29.28وتمثل العاصمة لوحدها %51البالد یمثلون 

)1(.%9.36والجنوب الجزائري %15.68یلیها الغرب الجزائري 23.97%

:مكان االتصال باالنترنت: 08جدول رقم 

النسبة% التكرار االتصال باالنترنتمكان 

73% 73 المنزل

12% 21 العمل

1% 1 ..)جامعةمدرسة،(الدراسة مكان

10% 10 االنترنتمقهى

2% 2 العائلةاألصدقاء،لدى

0% 0 النقالالهاتف

1% 1
مكتباتمطار،(عام مكان

..)عامة

1% 1 أذكرهآخرمكان

100% 100 المجموع

المدونین الجزائریین للمنزل كمكان غالبیة یظهر جلیا اختیار )08(من خالل الجدول رقم 

من % 12. مدونا73من أفراد العینة وعددهم % 73لالتصال بالشبكة العالمیة وذلك بنسبة 

منهم یتجهون لمقاهي االنترنت % 10فردا یتصلون من مقرات عملهم و12المدونین وهم 

في حین ال یتصل باالنترنت من خالل مكان الدراسة إال مدون .لالتصال باالنترنت وبمدوناتهم

.واحد ومدونین اثنین یتصالن باالنترنت لدى األصدقاء أو العائلة

1 Webdialna : Etude sur les usages et perceptions des internautes du web algérien, septembre
2009 , p 3. Valable sur : www.webdialna.com
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النسبة الكبیرة لمستخدمي االنترنت في المنزل ما هي إال انعكاس لسیاسة الدولة في و 

علیها من قبل المجتمع واإلقبال) ع كمبیوتر لكل عائلة مثالمشرو (مجال امتالك التقنیة من جهة 

، فقد أصبحت التكنولوجیا في صورة الكمبیوترات واالتصاالت رخیصة الجزائري من جهة أخرى

وتستقطب الكثیر من الجماهیر وأصبحت البیوت سوقا ال یستهان بها في وبسیطة وفي كل مكان 

التكنولوجیات حكرا على المؤسسات والشركات في بدایاتها هذا المجال بعد أن كانت هذه 

من األسر الجزائریة تملك حاسوبا آلیا %10، لكن إذا أخذنا بعین االعتبار أن أقل من )1(األولى

لي المتوسط األوروبي المتالك حاسوب آموصول باالنترنت، وبالمقابل نجد منها%4وأقل من 

یمكننا القول بأن تحسین خدمة االنترنت من حیث توفیرها في )2(%81.4موصول باالنترنت هو 

اتیین الجزائریین االنترنونسبة المدونین بینجل البیوت الجزائریة قد یسهم بدوره في رفع أعداد 

بممارسة ربما سمح لهم الشيء الذي ییفضلون البیت كمكان لالتصال على اعتبار أن المدونین

.مقهى االنترنت أو مقر العملبشكل أكثر أریحیة منالتدوین 

ین اختار خدمة الهاتف أن ال أحد من المجیبالالفتة لالنتباه في هذا الجدول نتائجمن ال

في الدول المتقدمة وباتت جدا ةحت منتشر النقال كوسیلة لالتصال عبر االنترنت وهي خدمة أصب

مواكبة األحداث "الجددوالصحفیین"تتیح لمستخدمي االنترنت وخصوصا الناشطین والمدونین 

ن وإ وهذه الخدمة. خصوصا لمستعملي موقع توتیر للتدوین المصغروتغطیتها في وقتها الصفري 

وتذكر .ةأنها لیست متطورة بما فیه الكفایتوفرت في بالدنا إال أنها غیر متاحة للجمیع كما

العوائق التي تمنع الجزائریین من استعمال االنترنت عبر الهاتف النقال وهي "ویب دیالنا"دراسة 

ء توفر هواتفهم على هذه الخدمة، بطالثمن المرتفع للخدمة، عدم : حسب المتصفحین الجزائریین

حسام الدین زكریاء، سلسلة كتب عالم : ترجمةالوسائط المعلوماتیة وكیف تغیر عالمنا وحیاتك؟،: ثورة االنفومیدیا: فرانك كیلش1
.305، ص 2000، الكویت، ینایر 253المعرفة، 

،  سبق مع تطبیقات على المنطقة العربیة واالسالمیةرؤیة سوسیولوجیة: االعالم والمجتمع: عبد الرحمن عزي، السعید بومعیزة2
.304ذكره، ص 
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وهي أسباب تجعل )1(االنترنت عبر هذه الخدمة وكذا المحتوى غیر المهم الذي تقدمه

.استعمالها والمدونون من بینهم طبعاون عن المتصفحین بشكل عام یعرض

تغلون د نسبة ال بأس بها من المدونین یسوجو )08(رقم الجدولالمالحظة األخیرة حول

وهو ما یمكن تفسیره أیضا بارتفاع توفر خدمة االنترنت في مكان العمل لالتصال عبر االنترنت 

وهنا یختلف الباحثون والدارسون حول ایجابیة . المؤسسات ووجود تسهیالت أكبر في هذا الشأن

األمر من سلبیته فهناك دراسات تؤكد أن استخدام االنترنت أثناء أداء العمل یزید من فاعلیة 

وینقص من االنترنت عامل مشتت للموظفینالشخص ویعطیه حماسا أكبر وهناك من یرى أن 

.بشكل أفضلمعملهلموأدائهمتركیزه

:سرعة االتصال باالنترنتمدى : 09جدول رقم 

النسبة% التكرار مدى سرعة االنترنت

28% 28 منخفظة

55% 55 متوسطة

17% 17 عالیة

100% 100 المجموع

المستجوبین في هذه الدراسة من مدوني الجزائر% 55فإن )09(وفق أرقام الجدول رقم 

ة في هم یستعملون االنترنت بسرعة منخفضمن% 28واتصالهم باالنترنت ذو سرعة متوسطة

. منهم فقط یؤكدون أن سرعة االنترنت عندهم عالیة% 17حین 

االتصال المقدم في الجزائر إنما تعكس واقع هذه الخدمة حیث وال تظهر هذه النتائج نوع 

وتشیر قد انتشر منذ مدة غیر قصیرة في الجزائر )adsl(من المعروف أن االنترنت عالي التدفق 

1 Webdialna : Etude sur les usages et perceptions des internautes du web algérien, septembre
2009 , p 5. Valable sur : www.webdialna.com
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معظم التقاریر األخیرة عن االستخدام المكثف له في مختلف أنحاء الوطن لكن عمالء اتصاالت 

غالبا ما یشتكون ،الشركة المسؤولة عن قطاع االتصال في الجزائر واالنترنت جزء منها،الجزائر

لالنترنت وهو ما یؤكد مجددا أن هناك جهودا المنخفضةالمتكررة أو السرعة اإلنقطاعاتمن 

تبذل في هذا القطاع لكنها ال تزال غیر كافیة لمواكبة دول الجوار فما بالك بالدول الغربیة األكثر 

بین دول العالم من 128بة الجزائر تحتل المرتیذكر أنوهو ما یعكسه تقریر أمریكي. تطورا

)1(.ة االتصال باالنترنتحیث سرع

ممن اختاروا السرعة العالیة في 9ملفت والمؤكد لما سبق ذكره أیضا أن من ومن ال

فقط من المدونین الجزائریین داخل 8اتصالهم عبر االنترنت هم المدونون من خارج الوطن أي 

الوطن یرون أنهم یتمتعون بسرعة عالیة في اتصالهم باالنترنت وهنا قد یكون للتوزیع الجغرافي 

األمر حیث تكون السرعة جیدة في المدن الكبرى وتقل في الضواحي والمدن أیضا ید في 

.الداخلیة والجنوبیة

:تقییم مهارات استخدام االنترنت: 10جدول رقم 

1 http://www.mobilealgerie.com/actualites/actualites_algerie/2504-LAlgrie-est-128e-place.html
(Débit internet :L’Algérie est à la 128e place . publié le : 20.06.2010.) visité le : 07/06/2011 .
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النسبة% التكرار تقییم مهارات استخدام االنترنت

5% 5 ضعیفة

45% 45 متوسطة

50% 50 عالیة

100% 100 Total

تهم في ني الجزائر یرون أن مهارامن مدوّ نصف العینةفإن )10(رقم تبعا لنتائج الجدول 

ممن یرون أن مهاراتهم في استخدام % 45لیها مباشرة وبنسبة مقاربة استخدام االنترنت عالیة وی

.فقط یقّیمون مهاراتهم بالضعیفة% 4االنترنت متوسطة في حین أن 

هذه النتائج تتطابق مع ما توصلت إلیه دراسة سابقة حول التدوین االلكتروني في وتكاد

المدونین األمریكیین حوالي نصفحیث أنالوالیات المتحدة األمریكیة والتي أجرتها دان لي 

عالیة متبوعة مباشرة بالمون مهاراتهم في التعامل مع االنترنت والكمبیوتریقیّ )%50.4(المبحوثین 

ون بأن مهاراتهم فقط یقرّ %3.9من المدونین الذي یعتقدون أن مهاراتهم متوسطة و%45بنسبة

)1(.ضعیفة في التعامل مع هذه التكنولوجیا

:دوافع التدوین لدى المدونین الجزائریین واالشباعات المحققة منه: المحور الثاني

:االلكترونيالمدونین الجزائریین حول التدوینتصورات: 11جدول رقم 

1 Dan Li, B.A, op. cit ; p59.
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النسبة% التكرار تصورات المدونین الجزائریین حول التدوین

32% 32 الفراغأوقاتفيأمارسهاهوایة

60% 60 كمواطنرأیيعنالحرللتعبیروسیلة

40% 40 التقلیدياإلعالمعنبدیلإعالم

15% 15 الثمنبخیصةنشروسیلة

17% 17 جدیدةتسویقیةدعایةأداة

72% 72 أفكارينشرمنكناشطتمكننيتشاركیةأداة

%8 8 وسیلة لنشر وتبادل معلوماتي وأفكاري مع اآلخرین

5% 5 أذكرهاأخرى

% 72، فـ المدونین الجزائریین حول التدوین االلكترونياتر تصوّ ن یبیّ )11(الجدول رقم 

مدونا بما 60منهم یرون أن التدوین هو أداة تشاركیة تمكنهم كناشطین من نشر أفكارهم، ویعتقد 

. من أفراد العینة أن التدوین هو وسیلة للتعبیر الحر عن آرائهم كمواطنین% 60یعادل نسبة 

لیدي، التقاإلعالمبه مدونو الجزائر للتدوین هو أنه إعالم بدیل عن وم الثالث الذي ینظر المفه

من أفراد العینة أن التدوین ما هو إال % 32وبدرجة رابعة یرى . منهم% 40هذا ما اختارته نسبة 

.هوایة یمارسونها في أوقات الفراغ

15(% 15ة تسویقیة جدیدة ونسبة أن المدونة هي أداة دعای% 17ترى نسبة ال تزید عن و 

مدونین أن المدونة ثمانیةتعتقد أن المدونة هي وسیلة نشر بخصیة الثمن في حین اعتبر )مدونا

.بالنسبة لهم هي وسیلة لتبادل األفكار والخبرات ومشاركة اآلخرین بالمعرفة

وعلى ضوء هذه اإلجابات یتضح تنوع مفهوم المدونات والتدوین لدى الفاعلین فیه فهو 

بین ما یدرك أنه عام وخاص، بین اإلعالم البدیل : قسیمات الثنائیةوسیلة بات مفهومها یتعدى الت
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فال یمكن تحدیدها وتوجیهها )1(الخ...والمهیمن وبین المواطن، الناشط ورجل اإلعالم المحترف، 

وفق رؤیة واحدة أو هدف أو استخدام أوحد، فكّل من المدونین یضع لها تصورا وفق ما 

أنه أصبح شائعا بین الناس حول هذه الوسیلة وهذا ما یمكننا یستخدمها ألجله أو وفق ما یرى 

.التأكد منه من خالل ما سیأتي من جداول وبیانات

المالحظ أیضا من خالل هذا الجدول أن التصورات التي جمعت أكبر ومع ذلك فإن 

أداة التدوینالتي ترى أندى المدونین الجزائریین هيالنسب وعّبرت عن مفهوم التدوین ل

اإلعالمتشاركیة لنشر األفكار ووسیلة للتعبیر الحر عن اآلراء ثم كونها إعالما بدیال عن 

فالمدونات ساهمت في خلق تصورات جماعیة جعلت منها أداة توسطیة فاعلة في دفع التقلیدي، 

فتها التبسیطات التقنیة التي عر (وتشجیع التفاعل بین األفراد إلى أقصى حد باسم الحریة التقنیة 

وعلیه، فإنه كأداة )2().بعض التكنولوجیات قللت من اإلكراهات وأعطت دفعا قویا لهذه الحریة

للتقاسم والتبادل الجماعي التي تخفف من اإلكراهات والضغوطات التي یتعرض لها األفراد، 

إذ وتوّسع من فضاء الحریة، إنها تمّكن األفراد من التعبیر عن كل الموضوعات التي تشغلهم، 

على عكس البرمجیات والحوامل التقنیة األخرى " الكاملة"یجدون فیها فضاء مثالیا لحریة التعبیر 

)3(.التي تتسم بتعقد استخدامها، حیث أنها تقصي كل الفئات التي لیست لدیها معارف تقنیة

:دوافع التدوین لدى المدونین الجزائریین: 12جدول رقم 

.117، مرجع سبق ذكره، ص فھم اإلعالم البدیلأولجا جودي سبیلي وآخرون، 1
.4، مرجع سبق ذكره، ص انبعاث حامل اتصالي جدید أم توھمات جماعیة جدیدة؟: الفضاء المدوناتي: الصادق رابح2
.5المرجع السابق، ص الصادق رابح،3
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المتوسط 
لكل دافع 

المتوسط التكرار 5 4 3 2 1 العبارات لدى دوافع التدوین 
المدونین الجزائریین

3.66

3.80 100 45 20 18 4 13 ذاتيعنالتعبیرفيمنيرغبة

3.20التعبیر عن الذات  100 24 23 22 11 20 أفعاليوردودانطباعاتيوتسجیلالفضفضة

3.99 100 39 34 20 1 6 الشخصیةمهاراتيوتطویرصقل

3.53

3.68 99 31 35 17 2 14 محددةقضایا/قضیةحولالعامالنقاشفيالمشاركة

3.13المشاركة الدیمقراطیة 100 19 24 29 7 21 و المهمشالممنوععنبالحدیثالطابوهاتكسر

3.80 99 37 29 19 4 10 آرائيعنالتعبیرفيالحریةمنأعلىسقفاتمنحني

3.07

2.90 100 13 26 25 10 26 واالنترنتالكمبیوترفيمعقدةثقافةإلىالتدوینفيأحتاجال

3.78السهولة التقنیة 100 32 33 24 3 8 معدودةدقائقوفيأریدهالذيالوقتفيالنشر

3.74 99 35 26 23 7 8 سهولةوبكلواحدمكانفيوالنصوالصورةالصوتاستخدام

3.80
3.84 100 27 43 22 3 5 اهتماماتينفسلهافئةإلىاالنضمام

التفاعل االجتماعي
3.87 100 36 31 23 4 6 القراءمعالتفاعل
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3.70 100 29 35 23 3 10 االجتماعیةمعارفيدائرةتوسیع

2.50

2.53 100 10 13 31 12 34 مؤسستيزبائن/زبائنيمعأفضلتواصلتحقیق

2.42الكسب المادي 100 13 6 31 10 40 االحترافيالتدوینخاللمنالمالكسب

2.57 99 14 13 24 12 36 مؤسستيمنتوج/لمنتوجيوالترویجللدعایةوسیلة

2.75

2.47 100 9 15 25 16 35 الفراغأوقاتملء

3.07الترفیه عن النفس 99 9 26 43 5 16 النفسعنالترویح

2.71 100 12 18 28 13 29 الیومیةالحیاةوضغطمشاكلمنالهروب

3.61

4.02 100 46 27 18 1 8 تهمنيالتيالمعلوماتوتبادلنقل

3.71النشر االلكتروني  100 38 23 24 2 13 علیهاالمطلعیندائرةتوسیعوبالتاليإلكترونیاكتاباتينشرإعادة

3.12 100 20 24 24 12 20 وأفكاريآرائيكتاباتي،لنشرآخرمصدرأيأجدال

فئات أي أنه 5ویتضمن المقیاس في االستبیان الدوافع المختلفة للمدونین الجزائریین والتي جعلتهم یتوجهون للتدوین االلكتروني) 12(یبین الجدول رقم 

، متوسط، عالٍ :  فئات للتقییم وهي3وقد استخدمت ) معارض بشدة(إلى ) موافق بشدة(من مسافات4توجد  وسط وعلیه فإن الفقرات والدوافع ذات المت.متدنٍ
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یكون تقییمها 3.66إلى 2.33یكون متوسطها الحسابي 2.33الفقرات والدوافع ذات المتوسط الحسابي أقل من . متدنٍ : یكون تقییمها2.33الحسابي أقل من 

.عالٍ /مرتفع: یكون تقییمها 3.66متوسط أما الفقرات والدوافع التي یكون متوسطها الحسابي أكثر من 

ثم یلیه دافع التعبیر 3.80في رأس القائمة من بین الدوافع السبع األخرى بمتوسط درجة یأتي التفاعل االجتماعي فإنالنتائج المتحصل علیهابناء على

3.53كة الدیمقراطیة بدرجة ر والمشا3.61النشر االلكتروني بدرجة یلیهما ثم وهما بذلك دافعان قویان للتدوین بالنسبة للمدونین الجزائریین 3.66عن الذات بدرجة 

وكلها بالتالي دوافع متوسطة األهمیة بالنسبة للمدونین 2.50ودافع الكسب المادي بدرجة 2.75ودافع الترفیه عن النفس بدرجة 3.07دافع السهولة التقنیة بدرجة و 

.الجزائریین

هي الفقرة التي حازت " نقل وتبادل المعلومات التي تهمني"فقرة وبشكل من التفصیل في الفقرات التي تم تقییمها من طرف المدونین الجزائریین فإننا نجد أن 

لنقاش والتحاور حول مواضیع على أكبر متوسط تقییم بالنسبة للمدونین الجزائریین فالتدوین بالنسبة للمدونین الجزائریین هو وسیلة للتبادل المعرفي وا
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سبة للمدونین مشتركة بین المدون وزواره وهو ما یتوافق مع ما جاء من تصور سابق للتدوین بالن

من المدونین اعتبرت المدونة أداة تشاركیة %72نسبة أنالسابق حیث الجزائریین في الجدول

من أفراد العینة أنهم یعتبرون المدونة وسیلة لنشر وتبادل المعلومات %8لنشر األفكار وأضاف 

وهو ما یمكننا ربطه أیضا بطبیعة المدونین أفراد العینة الذین یعتبرون من واألفكار مع اآلخرین 

جامعي في مرحلة التدرج أو مرحلة تعلیمي منهم ذوو مستوى %73نخبة البالد على اعتبار أن 

.ما بعد التدرج

صقل وتطویر "اني فقرة حصلت على أعلى متوسط تقییم من المدونین الجزائریین هي ث

وسیتضح من خالل الجداول التالیة أن المدونین قد استفادوا بالفعل من صقل " مهاراتي الشخصیة

وتطویر مهاراتهم الشخصیة عبر المدونات من خالل اكتشاف تأثیرات التدوین على المدونین 

وتعد المدونات وسیلة فعالة . تحسن مستوى التعبیر ولتواصل لدیهمنهم أن حیث یذكر العدید 

وسیلة اتصالیة فردانیة تفاعلیة في ىن واحد، أي أنهالصقل وتطویر مهارات الفرد على اعتبار 

ان الشخص یتمتع باستقاللیته الذاتیة من خالل امتالكه للمدونة التي یدیرها وینشئ علیها عالمه 

الوقت یكون منفتحا على اآلالف بل المالیین من البشر الذین بإمكانهم تصفح الخاص وفي نفي 

ما یكتبه والتفاعل معه والكثیر من الدراسات تؤكد على ذلك وسیأتي تفصیله في الجداول 

.الموالیة

الفقرات التي تشیر إلى الرغبة في التفاعل االجتماعي تحظي بطبیعة الحال بأعلى 

االنضمام إلى "وفقرة 3.87حصلت على درجة " التفاعل مع القراء"قرة فأنمتوسط تقییم، حیث 

وهو ما یؤكد أن الطبیعة والمیزة 3.84حصلت على متوسط تقییم " فئة لها نفس اهتماماتي

التفاعلیة للمدونات هي التي حفزت المدونین الجزائریین على ممارسة التدوین حیث أنهم یبحثون 



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

130

على من یتقارب معهم في وجهات النظر ومن حیث االهتمامات وهو ما یمكن توفره في 

حاالتهم المدونات حیث نالحظ أن المدونین مثال في مجال الصحة نجد روابطهم ا ٕ لمفضلة وا

للمواقع الخارجیة كلها مرتبطة بالصحة أو المدونین في تخصص علمي معین كاإلعالم واإلعالم 

لهم نفس أناسفالمدونة تتیح لهته النخبة من الناس االرتباط والتواصل مع .. اآللي وغیره

.االهتمام وتبادل اآلراء وتناقل المعلومات فیما بینهم

المدونة "وفقرة " رغبة مني في التعبیر عن ذاتي"رابع أعلى درجة تقییم تتمثل الفقرتین 

ففي الوقت الذي یجد فیه الشباب صعوبة " من الحریة في التعبیر عن آرائيأعلىتمنحني سقفا 

في التواصل مع أسرهم ومحیطهم االجتماعي مما یعیق قدرتهم على التعبیر عن ذواتهم یجدون 

وسیط االتصالي الجدید مالذا لهم إلخراج ما بجعبتهم من مشاعر وأحاسیس وأمنیات في هذا ال

ومواهب وطموحات خصوصا مما یعني أن فساحة وحریة المساحة للتعبیر على المدونات هي 

.من أهم الدوافع لیصبح الشاب الجزائري مدونا

حظ أنها كلها تندرج ونالبالمقابل، نجد بعض الفقرات التي أحرزت أقل درجة من التقییم 

المدونة وسیلة للدعایة والترویج "ففقرة . تحت سقف دافع الكسب المادي وكذا الترفیه على النفس

من أجل تواصل أفصل "كما قّیمت فقرة 2.57قّیمت بمتوسط درجة " منتوج مؤسستيأولمنتوجي 

بعیدة على حد كبیر ت ال تزالمما یعني أن المدونا2.53بمتوسط " مع زبائني أو زبائن مؤسستي

طار المؤسسات أو كوسیلة لالتصال والعالقات العامة ضمن المؤسسات، حیث ال نجد عن إ

. هذین الدافعین مهمین بالنسبة للمدونین الجزائریین في مقابل الدوافع االجتماعیة

مما یعني أن المدونات 2.47بمتوسط درجة منخفضة" لملء أوقات الفراغ"وتم تقییم فقرة 

لیست وسیلة ترفیهیة من وجهة نظر المدونین الجزائریین وهو ما یوافق إقبالهم علیها كوسیلة 

كسب "وآخر فقرة حصلت على اقل متوسط تقییم هي . لتطویر وتحسین المهارات الشخصیة
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بعد ولیست لدیهم الرغبة وهذا یعني أن المدونین الجزائریین لم یدخلوا " التدوین االحترافي/ المال

أصال في دخول عالم التدوین االحترافي والذي باألصل لیس منتشرا بشكل كبیر في العالم العربي 

ألن الرضیة المناسبة له لم تتوفر بعد، فالتدوین االحترافي یعني أن تمتهن التدوین بحیث یمكنك 

ري مدونة معینة مثال وهذا أن تقدم خدمات بمقابل مادي عبر المدونة ویمكنك أن تبیع وتشت

موجود في العالم الغربي لكن إذا عدنا للواقع التدویني العربي والجزائري یتضح بال ال یدعو للشك 

.لم التدوین الجزائري والعربي معاأن هذه المرحلة ال تزال بعیدة المنال بالنسبة لعا
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:مدى تحقیق الهدف من التدوین االلكتروني: 31دول رقم ج

النسبة% التكرار مدى تحقیق الهدف من التدوین االلكتروني

12% 12 دائما

34% 34 غالبا

51% 51 أحیانا

3% 3 نادرا

0% 0 أبدایتحققال

100% 100 المجموع

ن مدى تحقیق المدونین الجزائریین ، والذي یبیّ )13(یتضح من خالل الجدول رقم 

تتحقق أهدافهم أحیانا، في حین تقریبا منهم بما یعادل نصف العینة 51ألهدافهم من التدوین، أن 

منهم أقروا بأن أهدافهم من التدوین % 12منهم و%34ق هذه األهداف لدى قغالبا ما تتح

. تتحقق دائما

ال یوجد أي مدون لم تتحقق بشكل نادر بینمادافهم التدوینیةثالثة مدونین فقط تتحقق أه

یؤكد فرضیة من فرضیات نظریة االستخدامات وهو ما أهدافه من خالل ممارسته للتدوین 

واالشباعات التي ترى بأن سلوك الفرد االتصالي یكون دائما مدفوعا بأهداف معینة وال یحدث 

المبحوثین لما استمروا في لو أن التدوین كسلوك اتصالي لم یحقق أهداف ف)1(بشكل عشوائي

.ممارسته ولو بشكل غیر منتظم كما سیتم بیانه في الجداول الموالیة

أهدافها من التدوین أحیانا فإن هذا یوحي بأن هناك عوائق توكون نصف العینة تحقق

أو أو بعالقته بمدونته المدون نفسه تحول بینها وبین تحقیق هذه األهداف وقد یتعلق األمر ب

ن یقترب النصف في حی.. سواء سیاسیا أو اجتماعیا أو تقنیاالمحیطة به المختلفة بالظروف 

.13، مرجع سبق ذكره، ص ظاھرة المدونات في الشبكة العنكبوتیة دراسة للمضمون والقائم باالتصالأحمد حسین، 1
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یعكس الفوائد التي یجنیها ما وهو ) غالبا%34دائما و%12(مجمال تحقیق أهدافهاآلخر من 

.الجدول المواليالمدوّن من خالل تواصله عبر مدونته وسیأتي تفصیل ذلك في 

:تأثیرات التدوین االلكتروني: 41جدول رقم 
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النسبة المجموع النسبة یؤثرلم أثر تأثیرات التدوین االلكتروني

النسبة سلبا النسبة إیجابا

100% 100 13% 13 2% 2 %85 85 االنترنتعلىتجولكطریقة

100% 100 44% 44 10% 10 %46 46 اإلعالملوسائلتعرضك

100% 100 60% 60 15% 15 %25 25 بأسرتكعالقتك

100% 100 40% 40 10% 10 %50 50 بأصدقائكعالقتك

100% 100 13% 13 3% 3 %84 84 التفكیرفيأسلوبك

100% 100 10% 10 3% 3 87% 87 التواصلفيأسلوبك

100% 100 50% 50 10% 10 %40 40 الدراسيمسارك

100% 100 40% 44 8% 8 %48 48 المهنيمسارك

4% 4  -  -  -  - %4 4 أذكرهاأخرى

التأثیرات المختلفة للتدوین على ممارسات أخرى في حیاة )14(یمثل الجدول رقم 

وقد اخترنا هذه الممارسات من خالل قراءتنا لبعض اآلراء والدراسات التي المدونین الجزائریین 

تركز على كیف یغّیر التدوین من حیاة ممارسیه كما تركنا المجال مفتوح للمدونین من أجل 

المستوى : إضافة أي تأثیر إضافي فحصلنا على أربع تأثیرات إیجابیة من أربعة مدونین فقط وهي

.اإلبداعيلوبي في التعبیر، المسار الثقافي، اإللهام، أس

من المدونین أن تأثیره %85فقد أكّد طریقة التجول على االنترنتأما تأثیر التدوین على 

المتبقیة فقد قالت أن %13من المدونین قالوا أنهم تأثروا سلبا أما الـ 2كان إیجابیا، بینما 

التأثیر االیجابي ویمكن إرجاع . طریقتها في التجول عبر االنترنت لم تتأثر بعد ممارستها للتدوین

للتدوین على طریقة التجول عبر االنترنت إلى عدة اعتبارات منها مثال خدمة الروابط المرجعیة 

Blogrollأو الصفحات التي تهمه ویمكنه والتي تسمح للمدون بتصنیف أهم المواقع أو المدونات
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الرجوع إلیها من خالل دخول مدونته وبالتالي فهي تختصر علیه الكثیر من الوقت، یمكن أیضا 

أن نضیف من االیجابیات المزایا االتصالیة التي تتمتع بها المدونة بحیث تربط المدون بكم كبیر 

ه وتجوله أكثر توجها وقصدا من الزوار ضف إلى ذلك أن الشخص الذي یملك مدونة یصبح بحث

.یةمن غیره لیحقق أهدافه التدوین

قد تأثر إیجابیا بعد تعرضهم لوسائل اإلعالممن المدونین الجزائریین یرون أن 46%

ممارستهم للتدوین، حیث تعتبر المدونات وسیلة مناسبة لطرح النقاش حول ما تعرضه هذه 

الوسائل وتبادل اآلراء واألفكار سواء بالتأیید أو النقد لما تقدمه من أخبار وتبثه من رسائل وهذا 

عرضهم لوسائل یرون أن ت%10ما یسمح بفهم أكبر لألحداث ووعي أعمق لألمور، بینما 

اإلعالم قد تأثر سلبا بممارستهم للتدوین وهنا یمكن ربط ذلك باستغالل وقت أكبر لمتابعة المدونة 

في . ویمكن تفسیره أیضا باتخاذ موقف من هذه الوسائل بسبب النقاش الذي یدور حول محتویاتها

لإلعالم وهذا مرده یرون أن التدوین لم یؤثر على تعرضهم )%44(المقابل فقرابة نصف العینة

إلى أن اهتمام هذه المدونات یبتعد عن الشأن العام كأن تكون شخصیة أو متخصصة في مجال 

محدد كالمدونات التعلیمیة أو التقنیة أو األدبیة والتي ال تتأثر اهتماماتها التدوینیة بما تعرضه 

.وسائل اإلعالم بشكل عام

على الرغم من اتهام التكنولوجیا الحدیثة في معظم األحیان بأنها سبب في انفصال الفرد 

من المدونین المبحوثین یؤكدون على عدم %60عن محیطه االجتماعي وخاصة األسرة إال أن 

منهم یرون أن التدوین أثر على عالقتهم %25بممارستهم للتدوین كما أن القتهم بأسرهمعتؤثر 

بأسرهم بشكل إیجابي وهو ما یثبت أن المدونات قد تكون وسیلة جیدة للتواصل بین أفراد العائلة 

الواحدة الكبیرة منها أو الصغیرة فهناك مثال من یقطن بعیدا عن أهله ویستغل المدونة كوسیلة 

فیعترفون أن %15الخ أما نسبة ..ألفكارللتواصل معهم من خالل تبادل األخبار والصور وا
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المدونات أثرت بشكل سلبي على عالقتهم بأسرهم وهو ما یمكن تفسیره بما تم اإلشارة إلیه في 

البدایة على أن التكنولوجیا الحدیثة  ومنها المدونات تعتبر عامال حسب البعض في انعزال الفرد 

.عن محیطه القریب جدا آال وهو األسرة

من المدونین الجزائریین أفراد العینة أكدوا أن هته %50فإن عالقتهم بأصدقائهم لبالنسبة 

العالقات قد تحسنت بشكل إیجابي بممارستهم للتدوین، أما من رأوا أن صداقاتهم لم تتأثر بسبب 

أن  صداقاتهم %10، في حین عّبر عشرة مدونین بنسبة %40أو سلبا، فنسبتهم إیجاباالتدوین، 

.بشكل سلبي بسبب التدوین وهي نسبة قلیلة مقارنة بسابقاتهاتأثرت 

وفي هذا اإلطار، اإلطار االجتماعي، یؤكد بحث علمي من جامعة سوینبرن 

Swinburne األمریكیة أن المدونین یعیشون بشكل صحي أكثر ویتمتعون بحیاة وسعادة اجتماعیة

شبكات دعم اجتماعي یملكون أنهم شعرواالمبحوثینوذكرت هذه الدراسة أن المدونین. أكبر

وصداقات أفضل بكثیر من األشخاص الذین ال یملكون مدونات وهذا بعد فترة شهرین من 

بدؤوا " المدونین المحتملین"والملفت أیضا أن بعضا من هؤالء . التدوین مقارنة بغیر المدونین

مور، إذ أنهم كانوا أقل رضا مكانة اجتماعیة أقل اكتماال، كما تقول البروفیسور سوزانالتدوین ب

عن صداقاتهم، و كانوا األكثر استعدادا الستخدام التنفیس والتعبیر عن العواطف كوسیلة للتغلب 

)1(".على مشكلتهم

الحیاة في : المجتمع االفتراضي"في كتابه Howard Rheingoldكما یقول هوارد راینجولد 

إن ما یحتاجه الناس هو إیجاد فرصة لتكوین عالقات مع جیرانهم " "ظل التقدم االلكتروني

1 Duncan Riley ; Blogging Is Good For Your Social Life: Study,( March 3rd, 2008 ) available at:
http://techcrunch.com/2008/03/03/blogging-is-good-for-your-social-life-study
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وهو ما باتت تحققه وسائل اإلعالم الجدید )1("المتواجدین في أماكن نائیة من القریة العالمیة

.والشبكات االجتماعیة ومن ضمنها المدونات

أسلوبهم من المدونین أفراد العینة یقولون أن التدوین أّثر عل %84آخر، فإن من جانب

بشكل إیجابي وهذا مرّده التفاعلیة التي تتیحها المدونة بحیث تسمح بالنقاش وتبادل في التفكیر

اآلراء واألفكار والخبرات مما یساهم في تنقیح فكر اإلنسان واستیعابه للعدید من األطروحات

.واألفكار

من أفراد العینة یقولون أن التدوین لم یؤثر على أسلوبهم في التفكیر وثالثة مدونین %13بالمقابل 

.یرون أن التدوین أثر على طریقتهم في التفكیر بشكل سلبي

وهي أكبر نسبة أسلوبهم التواصليمن المبحوثین عن تأثرهم بالتدوین في %87وعّبر 

وسیلة اتصالیة ناجحة تسمح لألفراد في هذا السؤال وتؤكد أن المدونة بین كل الجوانب المذكورة

بمزید من التواصل وتساهم في تحسین مهاراتهم التواصلیة عن طریق المشاركة والتفاعل وكسب 

مدونین لم یتأثروا في 10. المزید من األصدقاء والزوار المتنوعین من أهل تخصص ومهتمین

.للتدوین وثالثة مدونین تأثروا سلباأسلوب تواصلهم بعد ممارستهم

بممارستها للتدوین وهنا مسارها الدراسيمن ناحیة أخرى، فإن نصف العینة لم یتأثر 

یكون السبب إما ألن هؤالء من المبحوثین الذین أنهوا دراستهم قبل أن یبدؤوا التدوین أصال، أو 

من المدونین یجدون أن المدونة قد %40أن مجال تدوینهم ال یرتبط بمجالهم الدراسي، غیر أن 

على مسارهم الدراسي بشكل إیجابي األمر الذي یوحي بأن المدونة یمكن أن تكون أداة أثرت 

تعلیمیة جیدة إن تم استغاللها بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع خاصة وأن جل مستعملي المدونات 

أن التدوین أّثر سلبا على مدونین اعتبروا10. كما سبق وأن رأینا هم من الطلبة واألساتذة

.453ق ذكره، ص ، مرجع سبثورة االنفومیدیا: فرانك كیلش1
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دارة  ٕ مسارهم الدراسي وهذا قد یرتبط أساسا بعدم تنظیم الوقت الذي یقضیه المرء في تنظیم وا

.أو ما یسمى باالستغراقمدونته والتواصل مع زواره

والذي اعتبر قرابة النصف من العینة المسار المهنيهناك إضافة إلى المسار الدراسي 

في مسارهم المهني بعد أن %44ا بعد ممارستهم للتدوین بینما لم یتأثر أنه تأثر إیجاب48%

أصبحوا مدونین واألمر في الحقیقة ال یختلف عما ذكرناه في المسار الدراسي، فالذین لم یتأثروا 

مهنیا بممارستهم للتدوین هم في الغالب ممن ال یزاولون مهنة معینة بسبب الدراسة أو أنهم 

في حین أن المتأثرین إیجابا بهذه الممارسة فیبدو أن االحتكاك والتفاعل عاطلون عن العمل،

وتبادل األفكار  واآلراء وكذا تنظیمها یسهم كثیر في تحسین المسار المهني ویمكن أن نضیف 

أیضا أن المدونة قد تكون متنفسا آخر للتخلص من ضغط العمل وتوتراته مما یعني أنه یعود 

.ي براحة أكبر وذهن صافللعمل في الیوم الموال

وفي المجمل، نالحظ من خالل هذا الجدول أن الجوانب األكثر تؤثرا سواء إیجابا أو سلبا 

أسلوب المدون في التواصل، أسلوبه في التفكیر، طریقة تجوله على االنترنت، :عل التواليهي

رض لوسائل اإلعالم وعالقاتك بأصدقائك في حین تقل النسبة إلى ما یقارب النصف بالنسبة للتع

والمسار المهني وتكون أقل في عالقة المدون بأسرته بحیث نسبة المتأثرین من هذا الجانب ال 

.%40تتعدى 

:عادات التدوین لدى المدونین الجزائریین: المحور الثالث

:التدوینممارسةبدایة: 51جدول رقم 



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

139

النسبة% التكرار )السنة(التدوین ممارسةبدایة

04% 04 2005قبل 

16% 16 2005-2006

35% 35 2007-2008

35% 35 2009-2010

09% 09 )السنة الجاریة(2010بعد 

01% 01 ال أذكر تحدیدا

100% 100 المجموع

%35فراد العینة المستجوبین ویتضح أنبدایة التدوین لدى أ)15(یبین الجدول رقم 

بدؤوا التدوین في الفترة %35ونفس النسبة 2008و2007منهم قد بدؤوا التدوین في الفترة ما بین 

وهو ما یوضح التأخر النسبي النتشار التدوین بین المدونین الجزائریین إذا 2010و2009ما بین 

األكثر تدوینا بالنسبة للمدونین 2009وتعتبر سنة طور انتشار التدوین عالمیاما قارناه بت

مدونا جزائریا من أفراد 20من أفراد العینة حیاتهم التدوینیة فیها وأنشأ 22الجزائریین حیث بدأ 

ذا قارنا هذا االنتشار مع واقع التدوین الجزائري سنجد أنه یقارب 2007العینة مدوناتهم في سنة  ٕ وا

ث تعتبر هتین السنتین منطلقا حقیقیا لهذه الظاهرة المجتمع التدویني الجزائري إلى حد كبیر، حی

.في البالد

من أفراد العینة لعالم التدوین وتعتبر هتین 16انضم 2006و2005في الفترة ما بین 

الفترة التي تعرف فیها العرب االنترناتیون على المدونات بسبب 2005السنتین وتحدیدا عام 

.قع مكتوبظهور منصة التدوین مكتوببلوغ على مو 

وهم 2005ومن الالفت أیضا أن هناك من المدونین من ذكر أنه بدأ التدوین قبل سنة 

وهؤالء هم من المغتربین المرتبطین بالمواقع األجنبیة أو هم باألصل من هم أهل ) أربعة(قلة 
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التخصص في البرمجة والتطویر والذین تعرفوا على المدونات مبكرا من خالل مواقع أجنبیة 

ومدونة عام 2001وأخرى في عام 2000م حیث نجد مدونة في عا. شؤوا مدوناتهم علیهاوأن

.2004في عام ومدونة رابعة2002

ذا أخذنا 2011بینما نجد أن تسعة من أفراد العینة قد أنشؤوا مدوناتهم في عام  ٕ الجاري وا

صحفیة لهذه اللقاءات، بعین االعتبار ما جرى من لقاءات بین المدونین الجزائریین وتغطیات

ضف إلى ذلك أحداث الربیع العربي وتحسین الخدمات الخاصة باالنترنت في الجزائر  ومناسبة 

یوم التدوین الجزائري الذي سیكون سنویا فإنه یمكننا القول بأن هذه السنة قد تكون السنة األكثر 

.نشاطا وهي المنطلق الحقیقي لمجتمع تدویني جزائري حقیقي وفعال

:طریقة التعرف على المدونات: 61جدول رقم 

النسبة% التكرار طریقة التعرف على المدونات

23% 23 والمعارفاألصدقاءمن

4% 4 إذاعي/تلفزیونيبرنامج

0% 0 مجلة/جریدةفيموضوع

12% 12 معینإلكترونيموقعمن

%40 40 االنترنتعلىتجواليأثناءبالمصادفة

17% 17 الدراسة/العملبحكم

4% 4 أذكرهاأخرى

100% 100 المجموع

الطرق التي من خاللها تعرف المدونون الجزائریون على المدونات، )16(ن الجدول رقم یبیّ 

حیث یتضح أن شبكة االنترنت هي المصدر األول الكتشاف المدونین لخدمة المدونات وذلك 
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من أفراد العینة % 17ثم وبدرجة أقل یقول % 23یلیها األصدقاء والمعارف بنسبة ، %40بنسبة 

.راستهم أو مجال عملهمأنهم تعرفوا على المدونات بحكم د

من المدونین یقولون أن موقعا الكترونیا معینا كان السبب في تعرفهم على % 12

. )2(، مدونة صدیق )2(، موقع غوغل )6(موقع مكتوب : المدونات وقد ذكروا المواقع التالیة

كمصدر لتعرفهم على االنترنت أن اإلذاعة/لفزیونمدونین اختاروا التأربعةوذكر واحد من 

بالمقابل ال یوجد أي شخص تعرف على .القطریةالجزیرةالبرنامج كان تلفزیونیا على قناة 

.المدونات من خالل الجرائد أو المجالت

ومن هذه النتائج نالحظ أن شبكة االنترنت كانت المصدر األول لتسویق خدمة المدونات 

الثاني وهذا یدفعنا للقول أن المدونین كانوا باألصل من وهي خدمة من خدماتها في جیلها

وتذكر دراسة سهیلة ما تقدمه الشبكة من جدید نت والناشطین فیه والمتأثرین بالمستعملین لالنتر 

من المدونین بدؤوا یستعملون %45.60بوضیاف حول استخدامات المدونات الجزائریة أن 

سنوات10إلى 5منهم بدؤوا استعمال االنترنت من %51.64سنوات و5االنترنت منذ سنة إلى 
دفعتهم ول لدى هؤالء المدونینهناك رغبة في استكشاف الجدید المجهمما یدفعنا للقول أن )1(

م في بدایة األمر وهو ما تذكره نظریة انتشار المبتكرات، فالمبتكر ینتشر أوال إلى دخول هذا العال

ونالحظ أن األمر تم بالصدفة أي دون .المجهول والجدیداستكشاف األشخاص الشغوفین بعند 

.قصد من المدونین

كما أن األصدقاء والمعارف وهم یصنفون ضمن خانة االتصال الشخصي كان لهم دور 

مي للمدونأو األكادیضف إلى ذلك التخصص المهنيفعال في انتشار هذا المبتكر الجدید

دائم بما تقدمه التكنولوجیا الجدیدة إطالععلى اإلنسانحیث أن بعض التخصصات تجعل 

.126، مرجع سبق ذكره، ص دراسة في االستخدامات واالشباعات: االلكترونیة في الجزائرالمدونات سھیلة بوضیاف، 1
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فنسبة كبیرة من األساتذة أو الطلبة أفراد العینة أو الموظفین یدرسون أو یعملون في مجال 

اإلعالم اآللي أو اإلعالم وهما مجاالن لهما اتصال مباشر أو غیر مباشر بهذه الوسیلة الجدیدة 

.المدونات.. 

ن األشخاص یسمعون عن المبتكر الجدید من خالل وتقول نظریة انتشار المبتكرات أ

وسائل االتصال الجماهیري في حین یقتنعون بضرورة اقتنائه أو استعماله عن طریق االتصال 

ونجد هنا، ووفقا للنتائج، أن الوسیلة )1(..الشخصي من قادة للرأي وجماعة األقران وغیرها

دى المدونین الجزائریین هي االنترنت ویلیها التي قامت بدورها في نشر هذا المبتكر لاالتصالیة

التلفزیون بنسبة أقل بكثیر في حین نالحظ أن الصحافة المكتوبة لم تلعب أي دور في نشر هذا 

. المبتكر بین المدونین الجزائریین

قصد هنا ، ویأن تكنولوجیات االتصالJoan Van Tassel" جون فال تاسیل"ویرى 

أكثر من مح لبعض أنواع وأشكال الرسائل من االنتشار بسرعة االنترنت تحدیدا، تشجع وتس

: كان هناك نموذجین لالتصالظهور االنترنتقبل غیرها من الوسائل، ویضیف موضحا، 

یتمیز بأنه تفاعلي وقد یكون هذا األول . االتصال المواجهي أو البیني واالتصال الجماهیري

أو بطیئا وجها لوجه أو االتصال عبر الهاتفالتفاعل سریعا كما هو الحال بالنسبة لالتصال

النوع من االتصال یضمن التبادل بین األفراد والمجموعات هذا. كاالتصال عبر البرید مثال

الصغیرة ویتضمن االتصال واحد مع واحد، واحد مع عدد قلیل، ومجموعة قلیلة مع مجموعة 

. قلیلة أخرى، إال أنه ال یسمح بانتشار الرسائل أو األفكار الجدیدة إلى عدد كبیر من الناس

تكون أقل تفاعلیة ) التلفزیون، الرادیو، الصحف والمجالت(بالمقابل، فإن وسائل اإلعالم التقلیدیة

بحث تحلیلي في اآللیة التقنیة لالنترنت ونمذجة منظومتھا االجتماعیة،: االنترنت والمنظومة التكنو اجتماعیة: علي محمد رحومة1
.228، ص 2005ربیة ، بیروت، لبنان، ، مركز دراسات الوحدة الع1، ط)53(سلسلة أطروحات الدكتوراه 
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محتمل من الناس عبر أجهزة االستقبال لكنها ال تضمن الحوار لعدد كبیرفتمرر رسالة واحدة 

.وبالتالي إمكانیة االقتناع بهابین األصدقاء حول رسائل بعینها وتبادل اآلراء حول محتواها

ولوجیا اتصالیة متعددة النماذج، بحیث كل أنواع بوجود االنترنت، أصبح هناك تكن

التدفقات باتت ممكنة بالنسبة للرسائل واألفكار الجدیدة، فهي المنبر اإلعالمي الوحید الذي یوفر 

هالتسهیل سرعة اتساعمفتاحا) many to many(من الكثیر إلى الكثیر واألفكارللرسائل

مكانیةمن خالل إمكانیة التفاعل بین األهاوانتقال ٕ كبر عدد ممكن الوصول إلى أفراد من جهة وا

)1(.من الجماهیر من جهة أخرى

:لدى المدونین الجزائریینالتدوینفي نتظام اال:  71جدول رقم 

النسبة % التكرار التدوینفي نتظام اال

31% 31 بانتظام؟

69% 69 دون انتظام؟

100% 100 المجموع

مدى انتظام المدونین الجزائریین في القیام بالتدوین ویتضح من )17(یبین الجدول رقم 

مدونا 31، في حین أنّ غیر منتظمین في التدوین%) 69(مدوناسبعین القرابةخالل النتائج أن 

.تها بتدوینات جدیدةمنتظمون في تحدیث مدوناتهم وتغذی) %31(فقط 

ال یعتبر من الممارسات االتصالیة الراسخة بالنسبة لثلثي أفراد وهذا یعني أن التدوین 

بفترات متقطعة دون تحدید مسبق أو منظم، على الرغم من أن العینة فهو سلوك اتصالي یمارس 

جل المدونین الجزائریین الذین تم استجوابهم هم من أشهر المدونین على ساحة التدوین الجزائري

.)18(لعدة عوامل نفصلها في الجدول رقم وتعود أسباب عدم االنتظام 

1 Joan Van Tassel: Going Viral: Mass Media Meets Innovation, The twenty-first-century media
industry : economic and managerial implications in the age of new media,  edited by John Allen
Hendricks, LEXINGTON BOOKS, United Kingdom, 2010, p 84-86
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ومع أن عدم االنتظام في التدوین ال یعني بالضرورة هجران المدونة بشكل تام فهناك من 

یقوم بإدارة المدونة ومتابعة ردود األفعال حول التدوینات لكن یبقى دائما یطرح إشكال االستمراریة 

ة على كسب جمهور دائم ومتابع لما تقدمه من والتحیین بالنسبة للمدونة ومدى قدرة هذه المدون

.مواضیع

وقد یرتبط التواتر في تحدیث المدونات بنوع المدونة أو المجال الذي تدون فیه فالمدونات 

تكون عادة األكثر نشاطا لتغطیتها لألحداث أو المدونات التي تهتم بالشأن العام اإلعالمیة مثال 

على سبیل المثالالمدونات المتخصصة في مجال علمياآلنیة ومجریات الحیاة، في حین تكون

نشر أي موضوع یتطلب فترة زمنیة ال بأس بها مراعاة و صدورها غیر منتظم فبالكتبشبیهة 

.للدقة والمراجعة

ویؤثر تحدیث المدونة المستمر كثیرا على جمهور المدونة وشعبیتها فالمدونات التي ال 

أصبحت RSSا جمهورها حتى ولو كانت قّیمة رغم أن خدمة یتم تحیینها لفترة طویلة قد ینساه

توفر لمن یرتبطون بالمدونة القدرة على التعرف على كل جدید تصدره هذه األخیرة على البرید 

االلكتروني بمجرد نشره ، لكن لیس كل متصفحي المدونات مشتركین في هذه الخدمة مما یعني 

.أن المدونة قد تخسر من بعضا من متابعیها

أن الكتابة المختصرة للتدوینات حل أمثل لتكثیف أعداد المواضیع التي ینشرها ویرى 

یتم نشر موضوع یضاهي الخمس صفحات مثال على ملف وورد یمكن نشره أنفبدل ) 1(المدون

بالتدریج على خمس مرات مراعاة لطبیعة القراءة المتعجلة لمتصفحي االنترنت وربحا لمزید من 

.وبالتالي ضمان التواتر ودوام التواصل مع الزوارللتدوینات

1 Mark Briggs, op.cit, p 57.
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:معدل االنتظام في التدوین: 81قم جدول ر 

النسبة% التكرار معدل االنتظام في التدوین

9.67% 3 أكثر من مرة في الیوم

19.35% 6 مرة كل یوم

25.80% 8 أكثر من مرة في األسبوع

22.58% 7 في األسبوعمرة

12.90% 4 مرتین أو أكثر في الشهر

09.67% 3 مرة في الشهر

100% 31 المجموع

یوضح معدل االنتظام في التدوین لدى الذي )18(تبعا للجدول السابق فإن الجدول رقم 

7% (22.58و)مدونین8(% 25.80فإن المنتظمین في ممارسة التدوین، المدونین الجزائریین 

.من المدونین یدونون أكثر من مرة في األسبوع ومرة في األسبوع على التوالي) مدونین
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ونیدونین فقطمدونثالثة فقط و 6بمعدل مرة في الیوم وعددهم من المدونین نشیطون% 19.35

.أكثر من مرة في الیوم

% 09.67یدونون مرتین أو أكثر في الشهر ومن المدونین النشیطین%12.90المقابل، ب

.منهم یدونون مرة في الشهر

أن النشاط التدویني لدى المدونین الجزائریین یغلب علیه الریتم اإلجاباتومن المالحظ من خالل 

بـ ) بین من یدون مرة في األسبوع وأكثرمن مرة في األسبوع(إجماال حیث تقدر نسبته األسبوعي

49.%

ئج المتحصل علیها في دراستنا مع ما توصلت إلیه دراسة الباحثة سهیلة وتتفق النتا

بوضیاف، والتي سبق اإلشارة إلیها، حیث استخلصت هذه الدراسة أن نسبة الذین یدونون یومیا 

من أفراد العینة یدونون مرة أو أكثر في %62.10مدونا، بینما 29وعددهم %15.93تقدر بـ 

غیر أنها تختلف من حیث نسبة المدونین غیر المنتظمین على . مدونا113األسبوع وعددهم 

)1(.%21.98التدوین إذ ال تزید نسبتهم في عینة البحث المذكور عن 

:أسباب عدم االنتظام في التدوین: 91جدول رقم 

.141سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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النسبة% التكرار أسباب عدم االنتظام في التدوین

20.28% 14 الكسل

78.26% 54 لدي انشغاالت أخرى

26.08% 18 ال أجد دائما موضوعا للتدوین حوله

46.37% 32 ال أحب التقید بالزمن

11.59% 8 أخرى أذكرها

ن أسباب عدم االنتظام في التدوین لدىوالذي یبیّ )19(نالحظ من خالل الجدول رقم 

أن السبب الرئیس النقطاع المدونین الجزائریین عن ممارسة التدوین هو أن المدونین الجزائریین

، في حین أن قرابة النصف من أفراد العینة ال %78.26لدیهم انشغاالت أخرى وذلك بنسبة

من المدونین ال یجدون موضوعا للتدوین في كل وقت % 26.08.)%46.37(د بالزمن یحبون التقیّ 

. ال یدونون دائما بسبب الكسلمن أفراد العینة%20.28و

ویربط تسعة من المدونین عدم انتظامهم في التدوین بحاجتهم لوقت كبیر في نشر 

أوكما أن تعطل الكمبیوتر . مواضیع متمیزة وتحمل معلومات موثوقة وتوافق طلب الزوار أیضا

.العینةأفرادمن ) 2(مشاكل االنترنت لها دور في تأخر النشر حسب مدونین 

االرتباط المرتفع النشغاالت المدونین بعدم انتظامهم في التدوین یثبت أن الحیاة الواقعیة و 

زال تحول دون مشاركتهم في الحیاة االفتراضیة بشكل منتظم، ذلك أن التسهیالت للمدونین ال ت

في التقنیة ال تزال بعیدة عما تعرفه مجتمعات أخرى یتوفر لدیها الربط باالنترنت وسرعة االتصال

ویمكننا تشبیهه هنا بحالة المثقف والكاتب والباحث - كل مكان تكون فیه، فالمدون الجزائري 

ال یزال یشغله عن إنتاجه لقمة عیشه أو ضمان مستقبله الدراسي أو القیام بواجباته -الجزائري
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ذا أضفنا إلیها، كما سبق ذكره، الصعوبات التقنیة كانقطاع. االجتماعیة الكثیرة جدا ٕ االنترنت وا

المفاجئ وتعطل الجهاز وهي أسباب نجدها كثیرا على صفحات المدونین الجزائریین، بعد عودتهم 

.لمدوناتهم، تصبح مسألة التدوین سلوكا اتصالیا ثانویا حتى لو كان مهما بالنسبة لصاحبه

النتیجة الثانیة في هذا الجدول، والتي یرجع فیها المدونین عدم انتظامهم في التدوین لعدم 

د بالزمن توحي مبدئیا بنوعیة المواضیع التي یكتبها المدونون، إذ أن عامل الزمن الرغبة بالتقیّ 

ثیة"یكون مهما جدا في المدونات  َد یة، أي ، كما یسمیها الدكتور الصادق رابح، أو اإلعالم"الَح

المدونات التي تحتمل بنقل ونشر األحداث ویمارس هذا النوع التدوین ما یعرف بالمواطن 

مكانة كبیرة بین المدونات الجزائریة على الصحفي وعلیه فإن هذا النوع من المدونات ال یكتسب 

عام خالف بعض المجتمعات التي لعب فیها هذا النوع من اإلعالم دورا كبیرا في تحریك الرأي ال

.وكشف حقائق لم تكن معروفة من قبل

:الوقت المستغرق في كتابة تدوینة: 20جدول رقم 

النسبة% التكرار الوقت المستغرق في كتابة تدوینة

10% 10 أقل من نصف ساعة

45% 45 0.5 – ساعة1

32% 32 2 – ساعات3

6% 6 4- ساعات5

6% 6 ساعات5أكثر من 

100% 99 المجموع

الوقت المستغرق من طرف المدونین الجزائریین في نشر تدوینة ویوضح )20(یبین الجدول رقم 

ف ساعة وساعة في كتابة ونشر تدوینة واحدة، المدونین أنهم یستغرقون ما بین نصمن % 45
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من % 11منهم یستغرقون ساعتین إلى ثالث ساعات في التدوین، في حین ال یحتاج % 32و

ساعات ونفس 5إلى 4من المدونین یستغرقون % 6. أفراد العینة سوى أقل من نصف ساعة

.ساعات في التدوین5النسبة من العینة یستغرقون أكثر من 

أنهم یستغرقون ما بین نصف في دراسة دان لي عن التدوین األمریكي یوضح المبحوثون

منهم یستغرقون أقل من نصف )%32.1(، )%42.5(ساعة وساعة لكتابة تدوینة وذلك بنسبة 

%2,1منهم یمضون ساعة أو ساعتین إلنهاء تدوینة، في حین %22.9ساعة للتدوینة الواحدة، و

)1(.یقضون ما بین أربع وخمس ساعات وأكثر من خمس ساعات على التوالي%0.4و

تنا وهو وكما هو واضح من النتائج فإنها متقاربة إلى حد كبیر مع ما توصلت إلیه دراس

، على العموم، ال تأخذ وقتا كبیرا من صاحبها نظرا للسهولة التقنیة التي ما یثبت أن كتابة تدوینة

تتمیز بها إذ ال تتجاوز في المتوسط الساعة الواحدة ومع ذلك فإن هناك عوامل أخرى تتدخل 

لتحدید الحجم الساعي المطلوب لكتابة تدوینة حیث یتعلق األمر أیضا بنوعیة الموضوع الذي 

الخ حیث أن كل ..مذكرات شخصیة، تحقیق صحفي، شعر، مقالة علمیة : سیكتب عنه المدوّن

نوع بالضرورة یتطلب فترة زمنیة معینة تختلف عن غیره من أنواع الكتابات التي تنشر في أي 

. مدونة

تلعب دورا في سرعة النشر ولعل هذا هو السبب أن سرعة االتصال بشبكة االنترنت كما

من المبحوثین األمریكیین یكتبون تدوینة واحدة في أقل من نصف ساعة في %32الذي یجعل 

أما دراسة سهیلة .فقط من المبحوثین الجزائریین ینهون تدویناتهم في نفس الوقت%10حین أن 

1 Dan li, op. cit , p 68.



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

150

یقضون ساعة من المدونین الجزائریین %42.86أن صت في هذا الصددبوضیاف فقد استخل

)1(.یستغرقون أقل من ساعة في ذلك%23.63إلى ساعتین في التدوین و

:التدوین مستقبالنیة: 12جدول رقم 

النسبة% التكرار التدوین مستقبالنیة

72% 72 للتدوین؟ممارستكمنتزیدأن

1% 1 للتدوین؟ممارستكمنتنقصأن

16% 16 علیه؟أنتماعلىتبقىأن

0% 0 التدوین؟عنتتوقفأن

11% 11 تدريال

100% 100 المجموع

من مدوني الجزائر المشاركین في االستبیان %72فإن )21(بناء على نتائج الجدول رقم

منهم أن یبقوا على نفس الوتیرة التي هم علیها % 16ینوون الزیادة في ممارستهم للتدوین ویعتزم 

لم یقرروا بعد مستقبلهم التدویني في حین أن مدونا واحدا فقط یعتزم %)11(مدونین 11. حالیا

الملفت في هذه النتائج أن ال أحد من أفراد العینة ینوي التوقف . اإلنقاص من ممارسته للتدوین

.عن التدوین مستقبال

في زیادة التدوین لدى المدونین الجزائریین توضح االهتمام المتزاید ونجد أن هذه النیة

بهذه الظاهرة وتؤكد على الفوائد والتأثیرات اإلیجابیة التي خلفها هذا السلوك لدى المدونین بحیث 

، بینما نجد والزیادة من كثافة التدوینهم باالستمرارلجید منها أدى إلى توّلد الرغبة لدیأن العائد ا

ن یومیا وهذا یعني أنهم منتظمون ضون عن حجم التدوین لدیهم حالیا راال%16الـأن  جلهم یدوّ

.في عاداتهم التدوینیة وال یحتاجون لتكثیفها

.143سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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:أنماط التدوین لدى المدونین الجزائریین: المحور الرابع

:التي یمتلكها المدونون الجزائریونعدد المدونات: 22جدول رقم

النسبة% التكرار عدد المدونات الممتلكة

48% 48 مدونة واحدة 

32% 32 مدونتین

11% 11 ثالث مدونات

09% 09 أكثر من ثالث مدونات

100% 100 المجموع

عینة نون الجزائریون أفراد العدد المدونات التي یمتلكها المدوّ ) 22(یمثل الجدول رقم 

بها المدونون أن قرابة نصف العینة ال یملكون سوى مدونة واحدة أدلىواتضح من اإلجابات التي 

منهم على ثالث مدونات ویمتلك تسعة مدونین %11لدیهم مدونتین في حین یدوّن %32ونسبة 

.أكثر من ثالث مدونات9%

وهو ما یقارب إلى حد كبیر ما توصلت إلیه الدراسة السابقة لسهیلة بوضیاف حول عدد 

من أفراد العینة المذكورة %53.29لممتلكة من طرف المدونین الجزائریین حیث أن المدونات ا
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منهم یمتلكون ثالث %23.07یدونون على مدونتین بینما %23.62یمتلكون مدونة واحدة و

.مدونات فأكثر

وامتالك مدونة أو مدونتین بالنسبة للمدونین هو أمر طبیعي، حیث تعتبر المدونة الواحدة 

بمثابة وسیلة اتصالیة في حد ذاتها وتتطلب من صاحبها التفرغ إلدارتها وتحدیثها بشكل مستمر 

بالتدوینات حتى یضمن نجاحها، وعلیه فإن امتالك أكثر من مدونة لن یكون مفیدا للمدون إال إذا 

تعددت األغراض من التدوین ولم یكن بإمكانه تحقیقها كلها على مدونة واحدة كأن یخصص 

وأخرى یجعلها فضاء ) مدونة متخصصة(المدون مدونة للتخصص الذي یدرسه أو یعمل به 

. للتنفیس مع األصدقاء واألهل فتكون شخصیة

نشاء  ٕ وعادة یقوم بعض المدونین بإنشاء أكثر من مدونة لكنهم ال یهتمون إال بواحدة وا

اكتشاف منصة أو موقع جدید أو خدمات (المزید من المدونات یكون إما بغرض التجریب، 

، التنوع في المواضیع، تغییر المنصة أو الموقع وبالتالي سیتم هجران المدونة القدیمة على )معینة

وكما سبق ذكره، فإن جل المدونین ال یهتمون بأكثر من . یدة وغیرها من األغراضحساب الجد

ویصعب عادة . إذا تعددت أغراضهم وتنوع جمهورهمإال ،ولو كانوا یمتلكون العدید منها،مدونة

الربط (التقنیة المناسبة اإلمكانیاتإدارة وتسییر أكثر من مدونة بشكل ناجح إال إذا توفرت 

.والرؤیة الواضحة بالنسبة ألهداف التدوین) باالنترنت سریع مثال

:المواضیع التي یتناولها المدونون الجزائریون: 32جدول رقم 
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النسبة% التكرار المواضیع التي یتناولها المدونون الجزائریون
45% 45 المحلیةالشؤون
42% 42 الدولیةالمستجدات
56% 56 االجتماعیةالقضایا
47% 47 العامةوالحیاةالسیاسة
9% 9 الریاضة
49% 49 والتأمالتالخواطر
28% 28 واإلیمانیاتالدین
54% 54 الشخصیةالتجارب
52% 52 واهتماماتيهوایاتي
48% 48 واألدبوالفنالثقافة
18% 18 واألعمالالمالوعالماالقتصاد
44% 44 االنترنتوعالمالتكنولوجیا
35% 35 التدوینعالم
34% 34 اإلعالمقضایا
28% 28 تعلیمیةمواضیع
33% 33 بمهنتيتتعلققضایا
9% 9 أذكرهاأخرى

المواضیع المختلفة التي یتناولها المدونون الجزائریون في )23(یمثل الجدول رقم 

مدوناتهم وتثبت النتائج تنوع اهتمامات المدونین الجزائریین حیث أن هناك العدید من المواضیع 

القضایا : التي حصلت على نسب متقاربة غیر أن أكثرها اختیارا هي االهتمام بمواضیع

.ثالثا)%52(ثانیا، هوایاتي واهتماماتي )%54(صیة أوال، التجارب الشخ)%56(االجتماعیة 

) %18(مواضیع االقتصاد والمال واألعمال وعیة المواضیع األقل اختیارا فهي أما ن

حیث أنه من المعروف على تیجة تكاد تكون غیر متوقعة تماما، وهي ن)%9(وأخیرا الریاضة
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حبه بین المدونین الجزائریین، الشعب الجزائري والشباب الجزائري تحدیدا، والذي یشكل أغلبیة 

بمتابعة الریاضة وخاصة كرة القدم وهو ما یدفعنا للقول أن الكبیر واهتمامه غیر الطبیعي

اب إذا ما قارنا هذا التجاهل المدونات هي فعال إعالم ووسیلة اتصالیة بدیلة بالنسبة لهؤالء الشب

من طرف المدونین لموضوع الریاضة باالهتمام المكثف لإلعالم الوطني بهذا الموضوع وخاصة 

بینما نجد أن اهتمام أكثر من نصف العینة منصّب على مناقشة . كرة القدم في اآلونة األخیرة

النقد االجتماعي لما القضایا االجتماعیة وهو ما یعني أن المدونین یفضلون ممارسة دور 

ات اجتماعیة في حیاتهم الواقعیة وهو یعكس أیضا متغیر یالحظونه ویعیشونه من سلوك

دیموغرافي مهم توصلنا إلیه في هذه الدراسة وهو المستوى التعلیمي المرتفع لهؤالء الشباب مما 

.یجعل اهتماماتهم تكون أكثر وعیا وعمقا

أیضا أن مواضیع مثل السیاسة وهي عادة ما تكون األكثر تداوال بین المدونین نالحظ

في مجتمعات أخرى قد حظیت هي األخرى بنسبة معتبرة من االهتمام لدى المدونین الجزائریین 

.من المدونین الجزائریین أفراد العینة%47حیث یكتب في هذا المجال 

من المدونین %48ام والذي یحظى باهتمام إضافة إلى مجال األدب والثقافة بشكل ع

المبحوثین وهو ما یفسر صدور أكثر من كتاب لمدونین جزائریین األمر الذي یعني میول هته 

الفئة للكتابة المحترفة ومساهمة المدونات في إخراج مواهبهم إلى النور  كما أن المدونات 

معروفین أصال والذین اختاروا المدونات الجزائریة یسكن فیها عدد ال بأس به الكتاب واألدباء ال

كوسیط إلعادة نشر كتاباتهم رغبة في التفاعل مع جمهورهم بشكل مباشر وكسرا لحاجز الوقت

المثال الكاتب في نشر كتاباتهم ورقیا ونذكر على سبیل الضائع الذي عادة ما یعانون منه

فقد .والشاعر سلیمان جوادي  وآخرون، بادیس قدادرة، ومحمود عیشونةوالصحفي كمال قرور

كاملة على مدونته، ولم یكتفي بذلك " قبر یهودي"لجأ مثال الكاتب عمر بوذیبة إلى نشر روایته 
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بل نشر معها قراءتین للعمل نفسه، كما قام الصحفي كمال قرور بنشر بعض المشاریع الثقافیة 

.) 1("أفكار ضد الرصاص"النظریة في مدونته 

:خدمة االستضافة المعتمدة: 42جدول رقم 

النسبة% التكرار خدمة االستضافة المعتمدة

74% 74 التدوینمنصاتإحدىعلىأعتمد

22% 22 مجانیةبرمجیاتعلىباالعتمادذاتیةاستضافة

1% 1 تجاریةبرمجیاتعلىباالعتمادذاتیةاستضافة

3% 3 أذكرهاأخرى

100% 100 المجموع

خدمات االستضافة التي یعتمد علیها المدونون الجزائریون في )24(یوضح الجدول رقم 

دارةإنشاء ٕ یعتمدون على منصات التدوین من عینة البحث % 74مدوناتهم وتبین النتائج أن وا

ن . والتي تكون مجانیة وبقوالب جاهزة منهم باالعتماد على استضافات ذاتیة % 28بینما یدوّ

ن واحد فقط من أفراد العینة یعتمد على استضافة ذاتیة وبرمجیات مدوّ . وبرمجیات مجانیة

ذا قارنا هذه النتائج مع نتائج الدراسة األمریكیة لدان لي نجد أن المدونین األمریكیین . تجاریة ٕ وا

bloggingعلى االستضافة الذاتیة باستخدام برمجیات مجانیة %44.3یعتمدون بنسبة  software

منهم ممن %20وهناك %33.6بینما ال یتعدى مستعملي المنصات المجانیة بینهم نسبة الـ 

وهنا یظهر الفرق في تطور التدوین بین البلدین حیث أن . یستخدمون خدمات التدوین التجاري

ویعتمد فیها المدونون على التدوین في الوالیات المتحدة األمریكیة أصبح في مرحلته االحترافیة 

برمجیات تكاد تكون معقدة ومكلفة كبرمجیات ومتطلبات المواقع االلكترونیة ذلك أن التدوین في 

، جریدة الشرق األوسط، الجزائریون یقتحمون المدونات ویسألون لماذا نحن أكثر احتشاما من العرب واآلخرین؟: الخیر شوار1

.18، ص 2007أفریل 18، األربعاء 10368العدد 



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

156

بلد مثل الوالیات المتحدة األمریكیة لم یعد مجرد هوایة یمارسها الشباب أو متنفسا لحریة التعبیر 

مدوّن إلى كلمة تعني وظیفة أو عن الناشطین بل یمكن أن یكون مصدرا للرزق وتتحول كلمة 

. مهنة قائمة بذاتها

لكن إذا رجعنا لمعطیات التدوین في الجزائر فهو ال یزال یخطو خطواته األولى للنضج 

وال تزال أعداد كبیرة حتى من متصفحي االنترنت ال تدرك أهمیته وقدرته على التأثیر كما أن 

وسیلة سهلة االستعمال غیر مكلفة التكالیف مستعملي هذه الخدمة عادة ما یكونون بحاجة إلى 

غیر معقدة تقنیا وهذا ما یتوفر بشكل أكبر عند إنشاء مدونة على منصة منصات التدوین والتي 

أصبحت اآلن منتشرة بشكل كبیر وواسع سواء من مواقع متخصصة في هذا الشأن أو من مواقع 

غیر أن ما یعاب على هذا . الخاصةمتعددة الخدمات وتفتح المجال لزوارها بإنشاء مدونتاهم

النوع من خدمات االستضافة هو نقص الحریة التقنیة وكذا الخوف على حریة المدون في التعبیر 

تقدمها له المنصة أو الموقع المستضیف " جاهزة"عن آرائه، فالمدون مخّیر تقنیا بین عدة قوالب 

ن الموقع في بعض الحاالت، وإ ولة عنكما أنه قد یتعرض للمضایقة من طرف الشركة المسؤ 

كانت مثل هذه المواقع تؤكد على عدم تدخلها فیما یكتبه المدونون إال أن حاالت معدودة تعرض 

لها بعض المدونین الجزائریین جدیرة بالذكر في هذا الصدد وهي توقیف مدونة المدون الجزائري 

مها أحد المدونین قدّ یوسف الحساس أو یوسف بعلوج من طرف مدونات مكتوب بسبب شكوى 

ومدونة من "الصح والنح"ضده بالقذف والسب والحالة الثانیة للمدون الجزائري صاحب مدونة 

بالد تلمسان حیث تم حجب مدونته على مدونات مكتوب أیضا لمدة زمنیة بحجة نشر صور 

ر وقد تم فضیعة عن جرائم ارتكبها القذافي ضد الشعب اللیبي واعتبرها الموقع غیر الئقة للنش

.إعادة نشر المدونة بعد حملة مساندة على الفایس بوك قام بها المدوّن
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موقع : ناتهم المجانیة فهينون الجزائریون مدوّ وبالنسبة للمواقع التي ینشئ علیها المدوّ 

العربيموقع مكتوب،)مدوناBlogger.com)31العالمي والتابع لشركة غوغل العمالقةبلوغر

Maktoobblog.com)24مدونا( موقع وورد برس ،wordpress.com)7موقع )مدونین ،

overblog.com)2مدونین( موقع ایالف ،elaph.com)2ن وثمانی، )مدونین ة مواقع أخرى یدّو

علیها ثمانیة مدونین ممن اختاروا التدوین على منصة مجانیة وهي متنوعة بین مواقع عربیة 

، Skyrock.com، موقع tadwen.comموقع جیران، موقع تدوین: أشهرهالعل وأخرى فرنسیة

والمالحظ أنه ال وجود لمنصات التدوین الجزائریة في عینة . bloguez.comموقع ، blog.frموقع 

البحث وذلك رغم أن عینة العناوین التي تم جمعها في الدراسة المیدانیة كانت تشتمل على العدید 

ي منصات التدوین الجزائریة إال أن معظمها یفتقر لوسیلة اتصالیة تمكننا من الروابط لمدونات ف

.من مراسلة المدون والقلة القلیلة التي تم مراسلتها لم یصلنا منها رد

:تقییم خدمة االستضافة المستعملة: 52جدول رقم 

%النسبة  التكرار تقییم خدمة االستضافة المستعملة

28.28% 28 جداجیدة

46.46% 46 جیدة

22.22% 22 متوسطة

3.03% 3 ضعیفة

0% 0 جداضعیفة

100% 99 المجموع

ن تقییم المدونین الجزائریین لخدمة االستضافة التي الذي یبیّ )25(من خالل الجدول رقم 

على هذا االستبیان یرون من مدوني الجزائر الذین أجابوا% 46.46یعتمدون علیها، نالحظ أن 

% 23منهم أنها جیدة جدا، و% 28.28یستعملونها جیدة، ویرى أن خدمة االستضافة التي
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مون خدمة االستضافة التي یعتمدون یقییّ من المدونین فقط % 3.03و، تقدون أنها متوسطةیع

.علیها بالضعیفة

سواء كانت طرف المدونینرضا عام حول خدمة االستضافة المختارة من درجة وهذا ما یعكس 

).استضافة ذاتیة(منصة مجانیة أو مدونة بنطاق مستقل 

وقد ذكر أكثر من ربع أفراد العینة أن األسباب التي جعلتهم أو قد تجعلهم یغّیرون خدمة 

مواجهتهم لمشاكل تقنیة في منصات : االستضافة التي یعتمدون علیها في تحریر مدوناتهم هي

، ووجود اإلعالنات )موقع مكتوب(كثقل ظهور الموقع، سوء شكل القوالب : التدوین السابقة

الخ، بحثهم عن المزید من الحریة التقنیة من خالل تحكم أكبر بالمدونة تقنیا )..موقع جیران(

وفنیا، الرغبة في التجریب والبحث عن األفضل، فاعلیة الموقع المستضیف من حیث تقدیم 

ة العرض والتفاعل على المدونة، كما أن مسألة أمن الشبكات خدمات أكثر جودة من حیث طریق

.تعد عامال مهما بالنسبة للمدونین في اختیار المواقع المستضیفة لمدوناتهم مهما كانت طبیعتها

:المشاركة في مدونة جماعیة: 62جدول رقم 

النسبة% التكرار المشاركة في مدونة جماعیة

31.31% 31 نعم

68.68% 68 ال

100% 99 المجموع

مشاركة المدونین الجزائریین في التدوین على مدونات جماعیة)26(ن الجدول رقم یبیّ 

نة جماعیةو وتظهر النسب أعاله أن أكثر من ثلثي المدونین لم یشاركوا في التدوین على مد
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جماعیةثلث المدونین ساهموا في الكتابة على مدونات حوالي في حین أن )68.68%(

)31.31%(.

وتتعد أشكال المدونات الجماعیة التي یمكن المشاركة فیها بین مدونة تجمع شلة من 

. الخ..األصدقاء ومدونة لناشطین یجتمعون لخدمة موضوع محدد أو مدونة لمؤسسة أو شركة

دائمة أو ظرفیة بمعنى أن یشارك المدوّن ضمن مدونة خاصة بحدث قد تكونأن المساهمةكما 

.ثم یتوقف عن ذلك مع نهایة الحدثعین مع كوكبة أخرى من المدونینم

وعلى العموم فإن المدونات الجماعیة في العالم بأسره أقل من المدونات الفردیة نظرا 

herringsلطبیعة المدونات التي تعتبر تجربة تواصلیة فردیة أكثر منها جماعیة، فدراسة 

من هذه المدونات %90مئتي مدونة أمریكیة  أظهرت أن لعینة بأكثر من 2004وآخرون عام 

»هي مدونات فردیة، وتذكر دراسة أخرى حول المدونات الجماعیة بعنوان  blogging together »

كأقصى تقدیر في عملیة %20أن نسبة المدونات التي یحرر علیها مدوَنین فأكثر ال تتجاوز الـ

وراو technoratiالتدوین العالمیة كموقع تكنوراتي بحثیة ضمن أكبر محركات البحث وتجمعات 

raw.)1(

، فع المدونین للمشاركة فیهالتدوین الجماعي یبقى له میزاته الخاصة التي تدأنغیر 

أكثر جودة وأقرب للعمل اإلعالمي المؤسساتي من المدونات الفردیة كما أن ه البعضحیث یعتبر 

مدونات الناشطین التي تكون جماعیة لها قوة كبیرة في التأثیر وتتمتع بمیزة االستمراریة أكثر بما 

. ولیس فردا واحدا قد یعیقه أي ظرف عن مواصلة نشاطه التدوینيیدیرهاهو من أن فریق عمل 

1 Marti A. Hearst, Susan T. Dumais, op. cit, p 228.
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:على مدونتهلنفسه المدون تقدیم: 72رقم جدول 

النسبة% التكرار تقدیم المدون لنفسه على مدونته

69% 69 )واللقباالسم(الكامل اسمك

12% 12 فقطالشخصياسمك

19% 19 مستعاراسم

100% 100 المجموع

من % 69المدون لنفسه على مدونته، وتؤكد النتائج أن تقدیم) 27(الجدول رقم یمثل

وهي نسبة تفوق بكثیر نسبة ) االسم واللقب(الكامل فون أنفسهم من خالل االسمالمدونین یعرّ 

ةالشخصیستخدمون أسماءهموالذي ی% 19فون أنفسهم من خالل األسماء المستعارة الذین یعرّ 

. من أفراد العینة% 12ونسبتهم 12وعددهم 

لة بوضیاف والتي جاء فیها أن یدراستنا ما توصلت إلیه دراسة سهوتخالف نتائج

فقط من المدونین الجزائریین یدونون باستخدام أسمائهم الحقیقیة في حین أن نسبة 37.36%

ب یرجع هنا إلى قلة العنصر ولعل السب)1(.منهم یدونون باستخدام أسماء مستعارة62.64%

مقابل نسب متقاربة بین )وهو توزیع أقرب للواقع التدویني كما سبق بیانه(في عینة بحثناالنسوي

اإلناث هن عادة من یلجأن وكما هو معروف، فإن . اإلناث والذكور المشاركین في الدراسة الثانیة

من %75بشكل أكبر الستخدام األسماء المستعارة في عالم االنترنت والدلیل على ذلك أن حوالي

.148سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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بكثیراإلناث في الدراسة السابق ذكرها هن ممن اخترن التدوین بأسماء مستعارة مقابل نسب أقل

. الذین یستخدمون أسماء مستعارةبالنسبة للذكور

وتتوافق نتائج دراستنا من حیث تقدیم المدونین الجزائریین ألنفسهم لما جاء في دراسة 

% 76.7أظهرت الدراسة أن حول ظاهرة المدونات في العالم العربي حیث الدكتور أحمد حسین 

من المدونین العرب أفراد العینة یعلنون عن هویتهم الحقیقیة بذكر أسماءهم الصریحة في 

ولعل األمر یرتبط )1(منهم یفضلون الكتابة بأسماء مستعارة% 28.2مدوناتهم، في حین أن 

بدوافع التدوین لدى العینتین أوال ومواضیع التدوین كذلك ، حیث توصلت كال الدراستین إلى أن 

هي األكثر تحفیزا لدى المدونین من أجل ممارستهم ) التفاعل االجتماعي(الدوافع االجتماعیة 

تمامات التدوینیة لدى نشاطهم التدویني كما أن التدوین حول القضایا االجتماعیة قد ترأس االه

العینتین في كلتا الدراستین وهو ما یشیر إلى ارتباط اختیار االسم الحقیقي للمدون بدوافعه 

.التدوینیة وكذا بالمواضیع التي یهتم بها في مدونته

مریكیین وفي العالم الغربي نجد أن دراسة دان لي تؤكد نفس التوجه لدى المدونین األ

منهم %16.8في حین تكتب نسبة%52.1ئهم الحقیقیة وذلك بنسبةبالكتابة من خالل أسما

variant)مع وجود تغییراتالحقیقیة بأسمائها of real name) كأن یكتب الفرد مثال باسمه

ه الدراسة یدونون بأسماء من أفراد عینة هذ%30.4والشخصي ویضیف له اسما آخر مستعار، 

إلى أن البیانات التي تنشر على المدونات تنشر األجنبیة وتشیر العدید من الدراسات )2(.مستعارة

)3(.من معلومات المدونین الشخصیة من بینها أسماءهم الحقیقیة%70إلى %33تقریبا ما بین 

:ه باسمه الكاملأسباب  تقدیم المدون لنفس: 82جدول رقم 

.15أحمد حسین، مرجع سبق ذكره، ص 1
2 Dan li, op. cit, p 71.
3 Rosanna E. Guadagno, Bradley M. Okdie, Cassie A. Eno : Who blogs? Personality predictors of
blogging, Computers in Human Behavior, 24, 2007, p 1994. Available at :
http://osil.psy.ua.edu/pubs/GuadagnoOkdieEno_CHB07.pdf
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النسبة% التكرار االسم الكاملأسباب  استخدام

8.69% 06 شخصیتي واحدة واقعیا وافتراضیا

13.04% 09 أرید أن اعرّف بنفسي وبأفكاري

11.59% 08 حمایة لحقوق الملكیة الفكریة

8.69% 06 أكره الكتابة باالسم المستعار

8.69% 06 من أجل كسب المصداقیة والثقة

20.28% 14 ءال یوجد سبب لالختفا

13.04% 09 لطبیعة مهنتي والمواضیع التي أتناولها

14.49% 10 ال إجابة/ دون سبب محدد

5.79% 04 أسباب أخرى

100% 69 المجموع

، وقد بّینا في الجدول باسمه الكاملأسباب تقدیم المدون لنفسه )28(یمثل الجدول رقم 

ة كان لهؤالء أسباب مختلفنون باستخدام اسمهم الكامل وقد السابق أن أكثر من ثلثي العینة یدوّ 

ن ال یجدون سببا منطقیا لالختفاءمن المدونی%20.28فـفي تقدیم أنفسهم بهته الطریقة ومتنوعة،

خصوصا وأن العدید منهم یكتب لجمهور معروف بالنسبة لهم وهم األصدقاء والمعارف لذا ال 

كانت إجاباتهم بأنه ال %14.49، في حین أن داع لالختباء وراء أسماء أخرى غیر أسمائهم

یوجد عندهم سبب محدد لهذا االختیار وهناك من لم یجب على هذا السؤال لكن الباحث ارتأى 

أن یعتبر األمر بمثابة إجابة على السؤال ألننا عندما حاولنا استكمال بعض اإلجابات الناقصة 

م أجب ألنه لیس لدي مبرر ل"في استمارات االستبیان وجدنا أن العدید من المدونین یردون بالقول 

. وبالتالي فإن االمتناع عن اإلجابة هو في حد ذاته رد على السؤال". بعینه، فقط هو اختیاري
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من المجیبین على هذا السؤال یبررون اختیارهم بأن هدفهم %13.04ومع ذلك فإن نسبة 

التسویق الشخصي، فهذه النسبة من رهم، أي أنهم یسعون إلىهو التعریف بأنفسهم وبأفكاهمن

نین ترغب في أن تصل أفكارها ومواهبها لجمهورها وترغب في أن یعرّف المتصفح بأنها  المدوّ

نین المستجوبین بأن. صاحبة هذه األفكار أو اإلنتاج هم یكتبون وأجابت نفس النسبة من المدوّ

ر لطبیعة مهنتهم وطبیعة المواضی) واسملقب(بأسمائهم الكاملة  ع التي یتناولونها وجل من برّ

حتى یحصل الصحفي على المعلومة وربما فاختیاره بهذا الشكل هم من الصحفیین واألساتذة، 

السبق الصحفي ویتمكن من التواصل الجید مع جمهوره البد له أن یعرّف بنفسه بصفة مباشرة 

قیة زمالئهم یحتاجون كما أن األساتذة والباحثین الذي یتواصلون مع طلبتهم ومع ب. وصریحة

ناتهم عادة ما تكون مصدرا للمعلومة العلمیة التي  للتعریف بهویتهم الحقیقیة خصوصا وأن مدوّ

.تحتاج إلى هویة كاتبها الحقیقیة حتى یمكن استغاللها كمصدر موثوق علمیا

السبب الرابع من حیث األهمیة في اختیار االسم الكامل للتدوین به على صفحات 

و حمایة حقوق الملكیة الفكریة للكاتب والمدوّن وهو أمر مهم جدا ومقلق في نفس المدونة ه

نین%11.59الوقت في عالم االنترنت وقد اختارت هذه اإلجابة نسبة  .من المدوّ

:أسباب تقدیم المدون لنفسه باسمه الشخصي: 92جدول رقم 
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النسبة% التكرار أسباب استخدام االسم الشخصي

40% 04 اسمي الشخصي كاف للتعریف بي

20% 02 اسمي مركب بین الحقیقي والمستعار

20% 02 عدم الثقة في عالم االنترنت

30% 03 دون سبب محدد

10% 01 أسباب أخرى

100% 10 المجموع

أسباب المدونین في اختیار اسمهم الشخصي فقط كوسیلة لتقدیم ) 29(یبّین الجدول رقم 

ممن اختاروا هذه اإلجابة أن (%40)ورأى أربعة مدونین . أنفسهم أمام جمهورهم على المدونة

اسمهم الشخصي كاف للتعریف بهم وال یثق اثنان من المدونین بعالم االنترنت وهو ما دفعهم 

مدوناتهم في حین أن ثالثة مدونین من أصل عشرة یدونون علىلالحتفاظ باسم العائلة دون نشر

وتغلب الكتابة باالسم الشخصي عادة . باسمهم الشخصي لیس لدیهم سبب محدد لهذا االختیار

ة في عینة بحثنا المراهقین ولذلك نجد نسبتها منخفضعلى المدونات الشخصیة وعلى مدونات 

الجامعي تحدیدا فإما أن یكتبوا بأسمائهم الكاملة ذلك أن معظم المدونین هم من الشباب والشباب 

ما ان یختاروا التخفي بشكل تام وذلك أسباب نتعرف علیها في الجدول الموالي ٕ .وا

:أسباب تقدیم المدون لنفسه باسم مستعار: 30جدول رقم 
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النسبة% التكرار أسباب  استخدام االسم المستعار

26.31% 05 من أجل الخصوصیة

5.26% 01 عدم الثقة في عالم االنترنت

10.52% 02 عدم وجود حریة للتعبیر

47.36% 09 ال إجابة/ دون سبب محدد 

10.52% 02 أسباب أخرى

100% 19 المجموع

أسباب تقدیم المدونین ألنفسهم بأسماء مستعارة وهنا نجد أن )30(یمثل الجدول رقم 

المدونین قالوا بأنه لیس لدیهم سبب محدد لذلك أو امتنعوا عن اإلجابة والنسبة من47.36%

. المرتفعة نوعا ما توحي بالتحفظ الذي یتعامل به المدونون الذین یستخدمون أسماء مستعارة

من هؤالء أن استعمالهم لألسماء المستعارة راجع لحمایة %26.31وتعتبر نسبة 

وهي مسألة باتت مهمة عند متصفحي االنترنت كثیرة ومنتشرة خاصة l’anonymatالخصوصیة 

عند ما یعرف بالنشطاء، كما أنها مرتبطة برغبة الفرد في االنفصال عن مجتمعه األصلي 

بالتخلص منه على العالم االفتراضي وضمان عدم مالحقته له ومعرفة أفكاره التي قد تكون 

.الخ..ئلتهمناقضة لما یفكر به المقربون منه أو عا

:الصورة التعریفیة على المدونة: 31جدول رقم 
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النسبة % التكرار الصورة التعریفیة على المدونة

57.57% 57 الشخصیة؟صورتك

42.42% 42 مستعارة؟صورة

100% 99 المجموع

یون على نوع الصور التعریفیة التي یستعملها المدونون الجزائر )31(یبین الجدول رقم 

منهم ینشرون صورهم الشخصیة كصور % 58مدونا بما یعادل نسبة 58مدوناتهم، فهناك 

profileتعریفیة لهم وهي نسبة تفوق نسبة الذین یعتمدون على صور مستعارة كصورة للبروفایل 

imageمدونا  في حین أن المدون الوحید الذي لم یجب على هذا 42على مدوناتهم إذ یقدرون ب

.السؤال ال یضع على مدونته صورة تعریفیة باألصل

ونالحظ هنا أن نسبة مستخدمي الصور المستعارة مرتفعة مقارنة بنسبة مستخدمي االسم 

المستعار في الجداول السابقة، فجل المدونین ال یجدون حرجا في نشر أسمائهم على مدوناتهم 

إلى طبیعة المجتمع الجزائري المحافظ لكنهم ال ینشرون صورهم الشخصیة علیها وهذا قد یعود 

إلى حد ما، كما یمكن ربطها بما یدور من حدیث دائما عن خطر نشر الصور الشخصیة على 

ویمكن إسناد األمر أیضا إلى أسباب عملیة في . االنترنت وباألخص على الشبكات االجتماعیة

الملكیة الفكریة غیر ان نشر االسم الكامل كالتعریف بالمدون، كما سبق ذكره، وحمایة حقوق

ومع ذلك فإن نسبة الذین ینشرون . نشر الصورة الشخصیة قد ال تكون خطوة عملیة بالضرورة

صورهم الشخصیة تزید عن نصف العینة وهي نسبة معتبرة تؤكد انفتاح أفراد العینة على 

.ترنت بشكل عامالتواصل المفتوح والرغبة في التفاعل االجتماعي مع جمهور المدونات وعالم االن

:نشر الخصوصیات على المدونة: 32جدول رقم 
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النسبة% التكرار نشر الخصوصیات على المدونة

6% 6 جداخصوصيمدونتيعلىأنشرهما

42% 42 خصوصيمانوعامدونتيعلىأنشرهما

52% 52 الخاصةبحیاتيیتعلقشيءأيأنشرال

100% 100 المجموع

%52مدى نشر الخصوصیات على المدونة، وهنا نالحظ أن )32(یبین الجدول رقم 

یقولون أنهم ال ینشرون أي شيء یتعلق بحیاتهم الخاصة، وقرابة النصف األخر من العینة من 

یقولون أن ما ینشرونه على مدوناتهم نوعا ما خصوصي، في حین أن ستة % 42المدونین 

.ینشرونه على مدوناتهم خصوصي جدامدونین فقط یقولون أن ما 

الخاص بالمواضیع التي یتناولها المدونون الجزائریون )21(وبالعودة إلى الجدول رقم 

فإننا نجد أن المواضیع العامة أو التي تقدم خدمة عامة، إن صح التعبیر، تمثل نسبة معتبرة من 

یمكن ربطه بعدم نشر أزید من مجمل المواضیع التي یدوّن حولها المدونون الجزائریون وهو ما

نصف أفراد العینة ألي شيء یتعلق بحیاتهم الخاصة حیث تتجه مواضیعهم إلى القضایا 

االجتماعیة والثقافة والسیاسة وغیرها وهو ما یجعلهم في غنى عن الخوض في حیاتهم 

.الشخصیة

یة في من المدونین صرحوا بأنهم یدونون حول تجاربهم الشخص%54بالمقابل هناك 

الحیاة وهو ما یجعل من الطبیعي أن یتطرقوا إلى بعض خصوصیاتهم أو یرووا عن حیاتهم 

.الشخصیة بإسهاب كما أورد ستة من المدونین الجزائریین
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:اللغات المستخدمة في التدوین: 33جدول رقم 

النسبة% التكرار اللغات المستخدمة في التدوین

83% 83 الفصحىالعربیةاللغة

21% 21 الجزائریةالعامیةاللغة

6% 6 .…مزابیةشاویة،قبائلیة،:األمازیغیةاللغة

28% 28 الفرنسیةاللغة

19% 19 االنجلیزیةاللغة

3% 3 أذكرهاأخرىلغة

بالدرجةیدونون باللغة العربیة د العینة فإن أفرا)33(كما هو مالحظ في الجدول رقم 

ثم تلیها اللهجة أو اللغة العامیة ، %28م تلیها اللغة الفرنسیة بنسبة ، ث%83األولى بنسبة 

األمازیغیةفي حین أن اللغة ، %19، وبعدها اللغة االنجلیزیة بنسبة %21بنسبة الجزائریة 

.من أفراد العینة% 3ال یتم التدوین بها إال عند كالقبائلیة أو الشاویة 

لدراسة السابقة لسهیلة بوضیاف فإن الدراسة التي بین أیدینا تبرز فرقا كبیرا عكس اوعلى 

في كم التدوین باللغة العربیة واللغة الفرنسیة، حیث یطغى التدوین العربي على نظیره الفرنسي 

من عینة البحث في الدراسة السابقة هي لمن یدوّن باللغة العربیة %45.37في حین أن 

)1(. من المدونین یدونون باللغة الفرنسیة%40.97و

ومع ذلك فإنه من الصعوبة بمكان، القول أن التدوین باللغة العربیة مثال أكبر من 

، وذلك راجع أوال لعدم القدرة على الجزائريالتدوین باللغة الفرنسیة في واقع الفضاء التدویني

وأثناء إلى أنناوروابط عدیدة وأیضا إحصاء المدونات الجزائریة بشكل عام وتشتتها في منصات 

.169سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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عملیة جمعنا لروابط المدونات الجزائریة في المرحلة المیدانیة من البحث تحصلنا على عدد كبیر 

من روابط المدونات باللغة الفرنسیة یضاهي إلى حد كبیر عدد المدونات باللغة العربیة لكننا لم 

.نتلقى ردا على أسئلة االستبیان هته

یدونون باستخدام %21من المدونین یدونون بلغة واحدة، %63وتجدر اإلشارة إلى أن 

.یدونون باستخدام ثالث لغات في حین یدون أربع مدونین بأكثر من ثالث لغات%12لغتین، و

لتواصل والتعبیر في المدونة أما عن أسباب اختیار لغة دون أخرى كلغة للخطاب وا

مجال التدوین وقدرات المدون وأهدافه وبعض المعطیات األخرى، فاألسباب تختلف على حسب

أنها اللغة األم، وهناك من ال : فالمدونون الذین یدونون باللغة العربیة لدیهم أسباب من أهمها

یجید غیرها، كما أن هناك من یهدف  لالرتقاء بها في عالم االنترنت لتنافس بقیة الدول من 

ونیا وكذا الرغبة في االرتقاء بالمحتوى العربي على مستوى الشبكة حیث كثافة استخدامها الكتر 

.كما ونوعا

للهجة العامیة هناك من یستخدمها كدعامة للغة العربیة بحیث تتطلب بعض المواضیع بالنسبة

التي تمس الواقع والمواطن الجزائري بعض المصطلحات والتعبیرات العامیة حتى یصل المعنى 

.بشكل واضح للجزائریین على حد قول أحد المدونین

ها عدد كبیر من الجزائریین كما أن اللغة الفرنسیة قد تكون لغة العمل وهي اللغة التي یتقن

. هناك من درس أو عمل بهذه اللغة وبالتالي فهو یتقنها ویتقن التعبیر بها أحسن من غیرها

بالنسبة للغة االنجلیزیة هناك من یحبها كما أنها لغة التقنیة وهي األكثر انتشارا بین أنحاء العالم 

.سالتهم وأفكارهم لغیر الجزائریین والعربلذا یستخدمها بعض المدونین الجزائریین لتوصیل ر 
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بقي أن نقول أن األمازیغیة هي اللغة األقل استخداما بین اللغات األخرى وقد یكون ذلك 

لقلة جمهورها وبالتالي یتم تجنبها وكذا قلة المدونین الذین یتقنون هذه اللغة من بین مدوني 

.الجزائر

:الجزائریینلدى المدونینمصادر التدوین: 43جدول رقم 

النسبة% التكرار مصادر التدوین

39% 39 التقلیدیةاإلعالموسائل

48% 48 الكتب

89% 89 الشخصیةوثقافتكتجاربك

64% 64 االلكترونیةالمواقع

39% 39 اآلخرینمدونات

8% 8 أذكرهاأخرى

راد العینة في قیامهم بالتدوین، یستعین بها أفیوضح المصادر التي )34(الجدول رقم 

، %89المصدر الرئیس حسب البیانات أعاله هو تجارب المدون وثقافته الشخصیة وذلك بنسبة و 

: ، ثم تلیها مصادر ثانویة أخرى وهي بالترتیب%64المواقع االلكترونیة بنسبة: ثم المصدر الثاني

%.39ومدونات اآلخرین بنسبة ،%39التقلیدیة اإلعالم، وسائل %48الكتب

واختیار المدونین للثقافة والتجارب الشخصیة كمصدر رئیس وأول للتدوین وبهذه النسبة 

العالیة یعطي االنطباع أن كتابة المدونات لدى أفراد العینة هي ارتجالیة ومعتمدة على أسلوب 

تقاده كظاهرة سلبیة في المدون الخالص ولیس على أسلوب النسخ واللصق والذي كثیرا ما تم ان

المنتدیات العربیة وحتى في المدونات الناشئة بینما نجد هنا ومن خالل إجابات المدونین وتصفح 

المدونین یعتمدون على رصیدهم الثقافي والمعرفي وكذا خبرتهم العدید من مدونات أفراد العینة أن 

بالمواضیع المناسبة ألهدافها وتجاربهم الیومیة في مجال عملهم أو دراستهم لتزوید المدونة
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وتؤكد دراسة علمیة أجریت في الوالیات المتحدة األمریكیة على عینة من المدونین .المسطرة

الخبرات الشخصیة كانت أكثر األشیاء أنمن أفراد العینة یؤكدون %78األمریكیین أن نسبة 

بالتدوین، حیث كثیرا ما یستلهم المدونون باألشیاء التي تحدث لهم، أو تلك إلهاما لهم عند قیامهم

)1(.التي یقومون بفعلها أو بقراءتها أو بمالحظتها لمشاركتها مع جمهور المدونة

للطالبة سهیلة بوضیاف استخلصت الدراسة " استخدامات المدونات الجزائریة"وفي دراسة 

%23.16ن على مواقع االنترنت كمصدر لهم في التدوین ومن أفراد العینة یعتمدو %26.84أن 

یعتبرون المدونات مصدرا لهم من أجل كتابة %12.50یعتمدون على ثقافتهم ومعارفهم العامة، و

:وهذه النتائج تقودنا إلى مالحظة أخرى حول هذا الموضوع هي2تدویناتهم

نات اآلخرین جاءت كمصدر رابع للمدونین المالحظة الثانیة في هذا الجدول أن مدوّ 

الجزائریین مع وسائل اإلعالم التقلیدیة والتي تستقى منها المعلومة وهو ما یعني أنها أصبحت 

للتلفزیون كمصدر للمعلومة التأثیريمنافسا ال یستهان به في هذا المجال في مقابل تراجع الدور 

من أفراد هذه %63والدلیل على ذلك أیضا أن اد االنترنت وكموّجه للرأي خاصة بالنسبة لروّ 

العینة یعتمدون على المواقع االلكترونیة كمصدر للمعلومات وهي تسبق بذلك اإلذاعة والتلفزیون 

..والجریدة والمجلة

نات ویذكر الدكتور عصام منصور العدید من العوامل واألسباب التي تجعل من المدوّ 

)3(:للمعلومات، نذكر منهاااللكترونیة مصدرا جدیدا ومهما 

خصوبة األفكار واآلراء وتعدد وجهات النظر.

تنوع أشكال المعلومات بین النص والصوت والصورة.

.132، ص 2008، مجلة دراسات المعلومات، العدد الثاني، مایو المدونون صورة للرواة الجدد على االنترنت: عصام منصور1
.163سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص  2

.109، مرجع سبق ذكره، ص المدونات مصدرا للمعلوماتعصام منصور، 3
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تراكم المعلومات وزیادتها بشكل مستمر وسریع.

حداثة المعلومات وقابلیتها لإلضافة والحذف والتعدیل.

 لمداخالتسواء مع مؤلف المدونة أو أصحاب ا(المشاركة والتفاعل.(

 المرونة في التعامل مع المعلومات، من حیث تصفحها وقراءتها وحفظها رقمیا وتطویعها في

.برامج أخرى، وكذلك من حیث إرسالها أو تبادلها مع آخرین بجانب سهولة طبعها وتخزینها

إمكانیة االقتباس واالستشهاد.

لروابط ووصالت ذات صلة بالموضوع، مما یقوي من خصوبة المعلوماتامتالكها.

االحتفاظ بأرشیف المداخالت السابقة.

:التدرب على التدوین: 53جدول رقم 

النسبة% التكرار التدرب على التدوین

16% 16 نعم

84% 48 ال

100% 100 Total

ن على التدریب للقیام بالتدوین، ویبیّ الجزائریینیوضح اعتماد المدونین )35(الجدول رقم 

منهم % 15من مدوني الجزائر لم یتدربوا على كیفیة التدوین، في حین أن % 84الجدول أن 

وهي نتیجة تتوافق مع میزة من . إدارة مدوناتهم االلكترونیةأوإنشاءاستعانوا بالتدریب من أجل 

لبساطة التقنیة حیث أن اإلقبال الكبیر على إنشاء أهم میزات التدوین االلكتروني أال وهي ا

إال بسبب قدرة رواد " فیروسي"المدونات في العالم بأسره لم یكن بهذه الصورة المتكاثرة بشكل 

، فبعد أن كان انتاج المعلومة االنترنت على التعامل مع هذه الخدمة تقنیا بسهولة وحریة كبیرتین

مطورین وأصحاب الخبرة في هذا المجال بات األمر متاحا لكل الكترونیا حكرا على المبرمجین وال
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من یعرف كیف یرسل بریدا الكترونیا ألصدقائه أو زمالئه، فتحضیر تدوینة الكترونیة أشبه بما 

. یكون كتابة رسالة برید الكتروني

وعلى الرغم من أن السهولة التقنیة كانت من أهم األسباب في انتشار المدونات ومن أهم 

الدوافع إلنشائها من طرف الكثیرین في مناطق مختلفة من العالم إال أنها وبتطورها السریع على 

كل مستوى الكم والنوع تكاد تعود إلى تعقیداتها التقنیة بسبب اإلضافات التي یتم تدعیمها بها في 

وأصبحت تقترب شیئا فشیئا لشكل المواقع االلكترونیة وعادة ما تكون هذه المدونات محل مرة 

.اهتمام المدونین المحترفین الذین قرروا أن یمتهنوا التدوین

:نوع التدریب المعتمد: 63جدول رقم 
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النسبة% التكرار نوع التدریب المعتمد

6% 1 تدریبیةبدورةالتحقتَ 

0% 0 المدوناتمعالتعاملفيخبرةلدیهصدیقبواسطة

94% 15 التجریبثمالمصادربعضعلىباالعتمادبمفردك،

0% 0 أذكرهاأخرىوسائل

100% 16 Total

نوع التدریب المعتمد من طرف المدونین الذین قالوا أنهم قاموا )36(ن الجدول رقم یبیّ 

قاموا بالتدرب بمفردهم واعتمادا 16مدونا من أصل 15أنبالتدرب على التدوین، وتبین النتائج

.مما یؤكد مرة أخرى سهولة التعامل مع المدونات االلكترونیةعلى مصادر معینة ثم التجریب،

مت له من طرف مركز واحد فقط التحق بدورة تدریبیة وكانت الدورة خارج الوطن حیث قدّ ومدون

للتدریب والتطویر وكانت الدورة في مجال إدارة المدونات من الناحیة التحریریة والتواصلیة الجزیرة 

دارتها تقنیا ٕ .مع الجمهور بأسلوب محترف ولیس في مجال إنشائها وا

:مدونین الجزائریین مع جمهور المدوناتتفاعل ال: المحور الخامس

:الجمهور المستهدف من التدوین: 73جدول رقم 
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النسبة% التكرار الجمهور المستهدف من التدوین

11% 11 لنفسيأكتبأحدا،أستهدفال

32% 32 ومعارفيأصدقائي

38% 38 مثليالمدونون

41% 41 التخصصأهل

11% 11 منطقتيسكان

38% 38 الشباب

25% 25 القراروأصحابالمسؤولون

77% 77 العامالجمهور

%9 9 ..)أطباء، مرضى، طلبة(جمهور خاص 

%6 6 أذكرهآخرجمهور

نین الجزائریین عبر الجمهور المستهدف من طرف المدوّ )37(ن الجدول رقم یبیّ 

نین یتوجهون إلى الجمهور العام بنسبة ل علیها أن معظم المدوّ المحصّ مدوناتهم، وتوضح األرقام 

نون فیه وذلك جهون أیضا إلى أهل التخصص في المجال الذي یدوّ ومع ذلك فهم یتوّ ، 77%

، كما أن األصدقاء والمعارف %38بنسبة مستهدفونن والشبابالمدونون اآلخرو ، %41بنسبة 

نین للمسؤولین من المدوّ % 25جه سوى ینة، في حین ال یتوّ من أفراد الع% 32یعتبرون جمهورا لـ

ون أنهم ال یستهدفون أحدا بل نین یقرّ من المدوّ % 11نسبة و . وأصحاب القرار بكتاباتهم التدوینیة

جمهورا خاصا مستهدفا لتدویناته )%9(من المدونین 9بینما یحدد وبدقة . یكتبون ألنفسهم

والتوجه للمرضى بالنسبة لألطباء الذین یكتبون في مواضیع لألساتذةكالكتابة للطلبة بالنسبة 

.الخ..طبیة 
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والتوّجه للجمهور العام بهذه النسبة العالیة راجع على األغلب إلى الفكرة التي یتم تداولها 

بأن االنترنت مفتوح على الجمیع وما یكتب أو ینشر یقرأه الجمیع وبالتالي فإن من یكتب من 

نین  نته، وهو ما یضع في حسبناه بأن عددا غیر محدود أو معلوم من القراء سیقرؤون مدوّ المدوّ

ن إلى  قد یعود بالسلب إلى حد ما على نوعیة التدوینات التي یكتبها المدوّنون، بحیث تدفع بالمدوّ

، د أو هدف بعینه وبالتالي یتشتت في مواضیع عدةالكتابة في أمور شتى دون تحدید مجال محدّ 

في حین أن الخاص بمواضیع التدوین،20ا سبق تبیانه أیضا من خالل الجدول رقم وهو م

الكتابة اإلعالمیة یؤكدون على أن العصر هو عصر الخبراء في الكتابة على االنترنت أو حتى 

التخصص وتشظي الجمهور أي تجزئته إلى مجموعات صغیرة وصغیرة جدا مما یتطلب رسائل 

عالمیة دقیقة ومتخصصة جدا ومتوّجهة إلى فئات بعینها ٕ . اتصالیة وا

نین یهتمون بالتواصل البیني ف یما وما یمكن إضافته حول هذا الجدول أیضا أن المدوّ

نین مما یؤكد أهمیة التواصل %38بینهم بشكل ملفت فـ من أفراد العینة یكتبون لغیرهم من المدوّ

.البیني فیما بینهم كمجتمع تدویني مترابط ومتفاعل وله عالقات وارتباطات خاصة

نین الجزائریین یكتبون حول السیاسة %47بالمقابل وعلى الرغم من أن نسبة  من المدوّ

منهم یدوّنون حول الشؤون المحلیة إال أن من یستهدف المسؤولین %45مة، ووالحیاة العا

منهم فقط من یعتبر %11في حین أن %25ال تتعدى نسبته بكتاباته وأصحاب القرار منهم 

سكان منطقته كجمهور مستهدف له وهو ما یعني أن التدوین المحلي ال یحظى باهتمام كبیر 

نین الجزائریین بل  مع . إن الكتابة في هذا الشأن ال تتعدى أن تكون تنفیس عن الذاتلدى المدوّ

العلم أن هذا النوع من التدوین قد أثبت فاعلیته الكبیرة في بعض البلدان من أجل تطویر التنمیة 

المحلیة وتحسین أوضاع المواطنین في مناطقهم السكانیة، لكن إذا أخذنا بعین االعتبار أن معظم 

ال یهتمون بالتكنولوجیات الحدیثة وال حتى بسبل التواصل التقلیدیة بالمواطن المسؤولین المحلیین



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

177

فیمكننا القول أن التدوین في الجزائر أبعد ما یكون في الفترة الحالیة عن أداء دور مهم في 

.التنمیة المحلیة إال إذا تغیرت المعطیات المتوفرة حالیا

:المدونة من طرف الزوارالمرور على إحصائیاتمتابعة : 83جدول رقم 

النسبة% التكرار متابعة احصائیات مرور الزوار على المدونة

42% 42 دائما

25% 25 غالبا

24% 24 أحیانا

6% 6 نادرا

3% 3 أبدا

100% 100 المجموع

نین الجزائریین إلحصائیات المرور على مدى متابعة المدوّ )38(ن الجدول رقم یبیّ 

، %42دائما بنسبة اإلحصائیاتمدوناتهم من طرف الزوار، والعدد األكبر من المدونین یتابعون 

نین ال من المدوّ % 6نسبة . اأحیانمنهم یتابعونها % 24، ونین یتابعونها غالبامن المدوّ % 25

.المرور أبداإحصائیاتبعون منهم ال یتا% 3یهتمون بالمتابعة إال نادرا في حین 

واألرقام المسجلة في هذا الجدول تثبت بما ال یدعو للشك االهتمام الكبیر بكسب جمهور 

أكبر من طرف المدونین الجزائریین وذلك من خالل المتابعة المستمرة إلحصائیات المرور على 

والملفت أنه في جدول . ائماالمدونة بنسبة تقارب السبعین في المائة بین من یتابع األمر غالبا ود

نون بشكل منتظم أي أّنهم من المدونین الجزائریین أنّ %69أكّد ) 17الجدول رقم (سابق  هم ال یدوّ

ناتهم بالمواضیع على فترات متقطعة غیر أن العدید منهم، كما نالحظ في هذا  یزوّدون مدوّ
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انقطاعهم عن التدوین ال یعني الجدول، یتابعون إحصائیات المرور على مدوناتهم مما یعني أّن 

نة وعن زیارتها والتفاعل مع زوارها كما سیتم بیانه فیما یلي من  بالضرورة انقطاعهم عن المدوّ

.جداول

:السماح بالتعلیقات على المدونة: 93جدول رقم 

النسبة% التكرار السماح بالتعلیقات على المدونة

96% 96 المواضیعكلعلىنعم

4% 4 أخرىدونمواضیععلىنعم

0% 0 ال

100% 100 المجموع
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المتعلق بالسماح بالتعلیقات على المدونة فإن معظم )39(كما یوضح الجدول رقم

في حین یسمح )%96(ن یسمحون بالتعلیقات على مدوناتهم في كل المواضیع المدونین الجزائریی

وال یوجد أي مدون یمنع خدمة التعلیق على . لمواضیع دون غیرهاأربعة منهم بهذه الخدمة 

.مدونته

هناك من إنوتعتبر خدمة التعلیقات من أهم الخدمات التفاعلیة على المدونات بل 

الوسیط  الذي یسمح بلقاء إنهایعتبرها نقطة قوة المدونات مقابل المواقع االلكترونیة، حیث 

ذا أخذنا بن مع جمهوره المدوّ  ٕ عین االعتبار دوافع التدوین لدى أفراد العینة والتي ترتفع فیها نسبة وا

الراغبین في التفاعل االجتماعي من خالل المدونة فإن السماح بالتعلیقات بهذه النسبة یعد أمرا 

.متوقعا

السابقة الذكر عن نتیجة بحثنا في هذا وال تختلف دراسة استخدامات المدونات الجزائریة

)1(.من أفراد العینة یسمحون بالتعلیق على مدوناتهم%83.52الصدد حیث أن 

:على المدونةتوظیف بعض األدوات: 40جدول رقم 

.189سھیلة بوضیاف، مرجع سبق ذكره، ص  1



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

180

النسبة% التكرار توظیف بعض األدوات على المدونة

41% 41 Blogrollأخرىمدوناتأوبمواقعالربط

25% 25 Trackbackالمرجعیةالروابط

59% 59 RSSتغذیة

44% 44 Twitterالمصغرالتدوین

11% 11 (podcasting)الصوتأوالبودكاست

85% 85 الصور

60% 60 الفیدیو

8% 8 أذكرهاأخرى

التي یوظفها المدونون الجزائریون في مدوناتهم األدوات والخدمات )40(ن الجدول رقم یبیّ 

والواضح أن عددا كبیرا منهم یستخدمون الصور وذلك . التدوینات التي ینشرونهاإضافة إلى 

حیث عادة ما یرفق المدونون صورة مناسبة ألي موضوع یتناولونه على مدوناتهم% 85بنسبة 

دة على المدونة كما أنه مناسب لطبیعة ویعتبر هذا الشكل األبسط في استخدام الوسائط المتعد

القارئ العجول على االنترنت والمتأثر بثقافة الصورة التي انتشرت منذ زمن فلم تعد أي وسیلة 

اتصالیة أو إعالمیة تستغني عن استخدام الصور مع مواضیعها سواء بغرض الجذب فقط أو 

. بغرض التوضیح أو استكماال لبعض المعلومات أو غیرها

%60بنسبةالمرتبة الثانیة نجد أن المدونین الجزائریین یستعینون بالفیدیوهاتوفي 

وتتیح هذه الخدمة األخیرة لزوار وقراء المدونة بأن یطلعوا على جدید rss59%وبخدمة تغذیة 

المدونة فور نشره على صفحاتها من خالل البرید االلكتروني، أي أنهم لن یكونوا مضطرین لزیارة 

المدونة في كل مرة لمعرفة جدیدها أما استخدام الفیدیو في المدونة فهو منتشر بشكل كبیر حیث 
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نات على الفیدیو أساسا بحیث یكون الكالم المرافق له مجرد تعلیق على ما ترتكز بعض التدوی

.یشاهده المدون

%.44ن مدوناتهم بتویتر یقل عن النصف وتقدر نسبتهم بـعدد المدونین الذین یربطو 

ن كانت النسبة معتبرة وتفید المدون في نشر تدویناته الجدیدة في هذا الموقع مما یسمح بتداولها  ٕ وا

أصدقائه ورواد الموقع بشكل سریع إال أن ربط المدونة بتویتر قد ال یعني بالضرورة استغالل بین 

زائریین فقط یستعملون هذه الخدمة، من الج%2.6هذه الخدمة بالفعل خصوصا إذا علمنا أن 

فهي لم تلقى إلى حد اآلن استقطابا كبیرا من االنترناتیین الجزائریین )1(حسب دراسة ویب دیالنا،

.مقارنة باالقبال الكبیر على موقع الفایس بوك االجتماعي مثال

نة بمواقع أو مدونات أخرى فال والتي یتم من خاللها ربط المدوّ blogrollخدمة أما

من أفراد العینة وتأتي خدمات أخرى بدرجات أقل وهي خدمة % 41تستعملها سوى نسبة 

trackback وهنا یمكن ربط استخدام أو عدم استخدام هذه الخدمات % 25الروابط المرجعیة بنسبة

بما یوفر الموقع المستضیف أو البرمجیات المستخدمة إذ أن هناك مواقع مجانیة قد ال توفر 

. ثالخدمة الروابط المرجعیة على سبیل الم

عض األدوات أو مزیدا من أو الصوت والتي قد تتطلب من المدون بpodcastingخدمة 

خمسة من و . نین یستخدمون هذه األداة في مدوناتهمفقط من المدوّ % 11نجد أن الوقت 

واعتماد نشرة بریدیة تسمح بوصول جدید المدونین أضافوا استعانتهم بربط المدونة بالفایس بوك

.المدونة إلى برید المسجل بالخدمة

:كیفیة التواصل مع زوار المدونة: 41جدول رقم 

1 Webdialna : Etude sur les usages et perceptions des internautes du web algérien, septembre 2009.
Valable sur : www.webdialna.com
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النسبة% التكرار كیفیة التواصل مع زوار المدونة

92% 92 الزوارمنتصلنيالتيالتعلیقاتعلىبالرد

48% 48 االلكترونيالبریدخاللمن

43% 43 والفوريالشبكياالتصالوسائلعبر

25% 25 الشخصياللقاءحدإلىتصلقد

16% 16 الهاتف

4% 4 مدونتيقراءمعأتواصلال

3% 3 أذكرهاأخرى

، یتواصلون مع زوار مدوناتهم عبر )41(جل المدونین الجزائریین، كما یبین الجدول رقم 

الرد على التعلیقات التي تصلهم من طرف الزوار، حیث أن هذه الخدمة مفعلة عند جمیع أفراد 

وتقدر نسبة المدونین الذین یردون على تعلیقات زوارهم ). 39الجدول رقم (العینة كما تبین سابقا 

زوارهم عبر البرید ون معم یتواصلمنه%48، في حین أن نسبة %92كوسیلة للتفاعل معهم بـ

مما یعني إتاحة مساحة على المدونة للتواصل عبر البرید االلكتروني وقد الحظ االلكتروني

الباحث خالل توزیعه الستمارة االستبیان الخاصة بهذا البحث أن نسبة ال بأس بها من المدونین 

تواصل مع زوار مدونتهم كما ال الجزائریین ال یضعون عناوین بریدهم االلكتروني كوسیلة لل

. مثال" اتصل بي"یفعلون خدمة االتصال عبر المدونة التي توفرها بعض المواقع تحت مسمى 

یستخدمون الشبكات االجتماعیة وشبكات االتصال الفوري لذات من أفراد العینة % 42

جزائریا كبیرا مما وهذه الوسائل التواصلیة قد انتشرت في السنوات األخیرة وعرفت اقباالالغرض

.یعني أنها وسیلة تواصلیة جیدة للمدون مع جمهوره

قد یصل تفاعلهم مع زوارهم إلى حد اللقاء الشخصي لكن هذا % 26حوالي ربع العینة 

من أفراد العینة یعتبرون األصدقاء % 32األمر یمكن ربطه بنتیجة سابقة أیضا وهي أن 



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

183

إذا افترضنا بینهماطبیعیاأمر قدیعني أن اللقاءوالمعارف من ضمن جمهورهم المستهدف مما

. أن نوع الصداقة المقصودة من المبحوثین هي الصداقة الواقعیة ولیست الصداقة االفتراضیة

فقط ال مدونین 4من المدونین سبق وأن تواصلوا مع زوار مدوناتهم عبر الهاتف و17%

في المدونة كوسیلة التي تعتمد على النشرمن الفئة وهم هممدونتیتواصلون تماما مع زوار

لتخزین المعلومات أو نشر بعض األخبار  الخاصة دون االهتمام بردود األفعال تجاه المادة 

.المنشورة، أي تكتب لنفسها

:الطرق المستعملة لزیادة تعرض الزوار للمدونة: 42جدول رقم 
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النسبة% التكرار للمدونةالطرق المستعملة لزیادة التعرض 

30% 30 مدونتيعنمباشرةالناسأحدث

3% 3 التجارياإلعالنأمارس

37% 37 آخرینمدونینمعالمدوناتروابطنشرأتبادل

71% 71 االجتماعیةالشبكاتفياالشتراك

20% 20 البریدعبرالتدوینیةالتجمعاتفيأشارك

61% 61 بالمدوناتالخاصةالبحثمحركاتضمنمدونتيأسجل

47% 47 اآلخرینمدوناتعلىالتعلیقعندمدونتيعنوانأكتب

33% 33 االلكترونیةتوقیعاتيكلفيمدونتيعنوانأكتب

21% 21 الزوارلجذبالمتعددةالوسائطعلىكثیراأعتمد

12% 12 شیئاأفعلال

5% 5 أذكرهاأخرى

الطرق التي یعتمد علیها المدونون الجزائریون لجذب الزوار إلى )42(ن الجدول رقم یبیّ 

مدوناتهم ویتضح من خالل النتائج أن هناك طرقا عدیدة یعتمد علیها المدونون ولكن بنسب 

ثم تسجیل % 71متفاوتة حیث یأتي االشتراك في الشبكات االجتماعیة في المرتبة األولى بنسبة 

من % 47، وبدرجة أقل یقوم %61حركات البحث الخاصة بالمدونات بنسبة المدونة في م

منهم نشر % 37المدونین بكتابة عنوان المدونة عند التعلیق على مدونات اآلخرین كما یتبادل 

منهم % 33، في حین تقوم نسبة إعالنيروابط المدونات مع مدونات أخرى على شكل تبادل 

منهم یحدثون الناس مباشرة عن % 30توقیعاتها االلكترونیة وبكتابة عنوان المدونة على 

.مدوناتهم
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هناك ومن أفراد العینة أنها ال تقوم بأي شيء لجذب الزوار % 15في حین تقول نسبة 

.والدعایة لمدوناتهملإلشهارالتجاري اإلعالنمن المدونین فقط یقوم باستعمال % 3

بكات االجتماعیة من طرف المدونین یكون بغرض ونستنتج من هذه النتائج أن استخدام الش

اإلعالن واإلشهار للمدونة أكثر منه بغرض التواصل مع جمهور المدونة، بمعنى أن مواقع 

كالفایس بوك تستعمل من طرف المدونین كوسیلة لجذب الزوار للمدونة فحسب في حین یفضل 

ونة وهو ما الحظناه من خالل الكثیر من المدونین تبادل النقاش واألفكار على صفحات المد

متابعتنا للعدید من المدونین على الفایس بوك، حیث یضع المدون رابط المدون على صفحته 

بالفایس بوك ویطلب من أصدقائه التعلیق على المدونة واألرجح أن ذلك یكون بغرض رفع عداد 

نة فیسهل العثور علیها الزوار في المدونة أوال واالحتفاظ بالنقاش والتواصل على صفحات المدو 

وتعقبها مقارنة بالفایس بوك الذي یمكن أن تختفي التدوینة أو الرابط علیه في ظرف دقائق بسبب 

. للمشاركینالتدفق الهائل 

من ناحیة أخرى فإن محركات البحث تعد وسیلة مهمة جدا لإلعالن واإلشهار بالنسبة 

یضا بمرحلة توزیع استمارة بحثنا حیث كان للمدونین الجزائریین ویمكن االستدالل على ذلك أ

الفایس بوك ومحركات البحث المتخصصة أفضل وسیلة بالنسبة لنا للعثور على المدونات 

.الجزائریة

ة جدا لعدد المدونین الذي بة لهذا الجدول هو النسبة المنخفضالمالحظة األخیرة بالنس

یعتمدون على اإلعالن التجاري كوسیلة لزیادة التعرض للمدونة وهو ما یؤكد أن التدوین في 

الجزائر لم یرتقي بعد لمرحلة االحترافیة ففي دراسته عن المدونات األمریكیة كوسیلة للمحادثة 

خدمون اإلعالن من المدونین یست%55أن James Torioالعالمیة یستخلص جیم توریو 

لدون دخال تحت من هؤالء المدونین %40لمدوناتهم، و لدون دخال %4دوالر و5000یوّ یوّ
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واألمر یرتبط كذلك بدوافع التدوین فالكثیر من المدونین .دوالر100000یتجاوز قیمة 

األمریكیین، حسب ذات الدراسة، یستخدمون المدونات كوسیلة لإلعالن في حین أن دافع 

ن والدعایة لدى المدونین الجزائریین یكاد یكون منتفیا مقابل الدوافع االجتماعیة التي اإلعال

.یحققها التدوین

:المدونة كمصدر للمعلوماتعلىعتماداال: 43جدول رقم 

النسبة% التكرار االعتماد على المدونة كمصدر للمعلومات

55% 55 أخرىمدونات

44% 44 إلكترونیةمواقع

19% 19 التقلیدياإلعالموسائلإحدى

25% 25 أكادیمي/علميبحث

6% 6 قرارصاحب/مسؤولطرفمن

17% 17 المواطنینأوالمدنيالمجتمعهیئاتطرفمن

2% 2 أذكرهاأخرى

4% 4 للمعلوماتكمصدرمدونتيعلىیعتمدلمال،

24% 24 أدريال

% 55االعتماد على مدونات الجزائریین كمصادر للمعلومات، فـ )43(ن الجدول رقم یبیّ 

ین أجابوا على االستبیان تم االعتماد على مدوناتهم من طرف مدونات من أصحاب المدونات الذ

في مواقع الكترونیة، وهو ما یؤكد ما سبق وأن منهم تم االعتماد على مدوناتهم % 44أخرى و

حول استخدام المدونین للمواقع االلكترونیة ) 34جدول رقم (نا إلیه في جدول سابق توصل

والمدونات كمصادر للمعلومات، بمعنى أنه استخدام متبادل بین المدونین فیما بینهم وبین 

الناشرین على المواقع االلكترونیة والمدونات وقد یكون الناشر على الموقع االلكتروني مدونا في 
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وعالقات اجتماعیة وتبادلیة ممیزة في هذا الفضاء وهو ما یوحي بوجود حیاة افتراضیة . حد ذاته

.االفتراضي بین المدونین خاصة وبین رواد االنترنت بشكل عام

من المدونات % 25النسبة عندما یتعلق األمر بالبحوث األكادیمیة فـ في حین تنخفض

قع االلكترونیة أو المواوال یتم االعتماد على المدونات لمیةع/ تم النقل عنها في بحوث أكادیمیة

كمصدر للمعلومة العلمیة إال إذا كان المصدر معروفا واسمه موجود بالكامل مثل مدونات 

األساتذة ومدونات المؤسسات مع أن هناك من یبقى یتحفظ على المصادر االلكترونیة للمعلومة 

. على اعتبار أنها قد تعرف تالعبا أو انتحاال للشخصیة

اإلعالمتم االعتماد على مدوناتهم من طرف إحدى وسائل من المدونین أنه% 18ویقول 

.منهم تم االستعانة بتدویناتهم من طرف هیئات المجتمع المدني أو المواطنین% 17التقلیدي، و

وهو ما یعود بنا لما یتردد دائما حول قلة االهتمام المدونین الجزائریین بالتدوین كنشاط إعالمي 

ه في العدید من النتائج مثل دوافع التدوین والجمهور مواطني وهو ما وقفنا على صحت

.المستهدف

.من المدونین ال یدرون إن كانت تدویناتهم قد استعملت كمصدر للمعلومات أو ال% 25

:االطالع على مدونات اآلخرین: 44جدول رقم 



الفصل الثالث                        اإلجراءات المنهجية ونتائج الدراسة الميدانية                                        

188

النسبة% التكرار اإلطالع على مدونات اآلخرین

38% 38 دائما

25% 25 غالبا

36% 36 أحیانا

1% 1 نادرا

0% 0 أبدا

100% 100 Total

غیرهم من المدونین إنتاجالمدونین الجزائریین على إطالعمدى )44(ن الجدول رقم یبیّ 

ومن % 38بنسبةن من یتابعون مدونات غیرهم دائماویتضح أن النسب متقاربة نوعا ما بی

مدونا أي 25وهناك من یقرأ مدونات اآلخرین غالبا وعددهم % 36بنسبة یتابعون غیرهم أحیانا

ویوجد مدون واحد فقط یتابع مدونات غیره بشكل نادر فال یوجد أي مدون لم یتابع %.25

ةمتفاوتنة هم قراء للمدونات ولو بفترات مدونات اآلخرین وهو ما یعني أن كل المدونین أفراد العی

. فیما بینهم

من أفراد العینة یتابعون مدونات غیرهم %42.31وفي دراسة سهیلة بوضیاف نجد أن 

وهو ما قد یكون نادر الحدوث ذلك أن جل . منهم ال یتابعون المدونات أبدا%11.54أحیانا 

الدراسات تؤكد أن المدونین في الغالب هم قراء للمدونات ألنهم یحسون بأنهم ینتمون إلى مجتمع 

ما أن التبادل الذي الحظنا في جداول سابقة في االعتماد على مدونات اآلخرین وفئة معینة ك

والتوجه للمدونین كجمهور مستهدف للتدوین یوحي بوجود هذه العالقة المترابطة بین أن تدون و 

.أن تقرا لمدونات اآلخرین بحیث ال یكتمل الفعل التدویني إال إذا قمت باالثنین

:على مدونات اآلخرینالتعلیق : 54جدول رقم 
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النسبة% التكرار التعلیق على مدونات اآلخرین

15% 15 دائما

26% 26 غالبا

45% 45 أحیانا

12% 12 نادرا

2% 2 أبدا

100% 100 المجموع

المدونین الجزائریین على التعلیق على مدونات إقبالنوضح )45(في الجدول رقم 

غالبا ما % 26قون على تدوینات غیرهم أحیانا فقط، منهم یعلّ % 45اآلخرین وتبین األرقام أن 

منهم نادرا % 13من مدونات غیرهم، في حین یقرؤونقون على ما دائما یعلّ %15یفعلون ذلك و

.غیرهمتدویناتواثنان منهم لم یعلقوا أبدا على یقرؤونقون على ما ما یعلّ 

ودرجة التعلیق على المدونات مرتبطة بطبیعة الحال بالعدید من العوامل منها ما سبق 

اإلشارة إلیه وهو الطبیعة المتعجلة لمستخدمي االنترنت، بحیث یقرأ الشخص الموضوع وقد 

صفح عشرات الصفحات األخرى على هذا یعجب به ویستفید منه ویخزنه لكنه ینتقل مباشرة إلى ت

وفي الحقیقة فإن التعلیق على .  الحامل الضخم الذي تتدفق المعلومات منه بشكل مذهل

تقانهاالموضوعات أصبح یعتبر في عالم االنترنت من الثقافات التي یجب التعرف علیها  ٕ وا

العینة یعلقون على دامن أفر %47(فهناك من یعلق لربط مدونة غیره بمدونته وحسن استغاللها

وهناك من یعّلق بالقول شكرا فقط ) 42مدونات غیرهم لهذا الغرض كما هو مبین في الجدول رقم 

.النقاشإثراءوهناك من یرفض التعلیق إال لهدف واضح كاالستفسار أو االستزادة أو 
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:المدونات المتصفحةأساس اختیار : 46جدول رقم 

النسبة% التكرار متصفحةمدونات الالاختیار أساس

61% 61 اللغة

22% 22 الدین

28% 28 البلد

55% 55
العلميأوالثقافيالمستوى

لصاحبها

85% 85 )التدوینمجال(المضمون

35% 35 التصمیمأوالشكل

7% 7 أذكرهآخرمعیار

المعاییر التي على أساسها یختار المدونون الجزائریون المدونات )46(ن الجدول رقم یبیّ 

مجالها للتدوین، في أومنهم یركزون على مضمون المدونة % 85التي یتصفحونها ویظهر أن 

% 61حین یبدو عامل اللغة عامال مهما أیضا في تحدید المدونات المتصفحة حیث یعتمد علیه 

من أفراد العینة للمستوى الثقافي أو العلمي لصاحب المدونة، بینما یشكل شكل % 55منهم وینظر 

. من المدونین% 35المدونة وتصمیمها معیارا مهما لدى 

من مدوني الجزائر % 28ن فال یشكل أهمیة إال عند أما البلد الذي ینتمي إلیه المدوّ 

مائة مدونا من أصل 22فالمستجوبین وآخر عامل الختیار المدونات المتصفحة هو الدین

.یهتمون به كعامل الختیار المدونات التي یتصفحونهامدونة

:تحدیات التدوین االلكتروني في الجزائر: المحور السادس

:التدوینممارسة صعوبات في وجود: 47جدول رقم 
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النسبة% التكرار وجود صعوبات في ممارسة التدوین

30% 30 نعم

70% 70 ال

100% 100 المجموع

وجود صعوبات في التدوین لدى المدونین الجزائریین وتبین األرقام )47(ن الجدول رقم یبیّ 

منهم بوجود % 30منهم ال یواجهون أیة صعوبات في التدوین، في حین تقر نسبة % 70أن 

وهذه النسب یمكن اعتبارها مفاجئة إلى حد ما نظرا للكثیر .هذا المجالصعوبات تعترضها في 

من الكتابات والتعلیقات للمدونین الجزائریین سواء على مدوناتهم أو على صفحاتهم عبر الفایس 

بوك أو خالل بعض اللقاءات التي عقدت لتدارس واقع التدوین، نجد أن هذه الكتابات تعدد 

ن اختلفت طبی ٕ ذا ما قارنا نتیجة هذا ) وخصوصا التقنیة منها(عتها الكثیر من الصعوبات وا ٕ وا

أزید من ثلثي معقولة إلى حد ما فالمبحوثین إجاباتالجدول بما استنتجناه في جداول سابقة یبدو 

أي صعوبة في ممارسة التدوین وهي النسبة التي تقارب نسبة ال یجدون المدونین الجزائریین 

ذا ما عدنا لألسباب التي اختارها المدونون )%69(المدونین غیر المنتظمین على التدوین  ٕ وا

) %54(وجود انشغاالت أخرى : كعوامل تحول دون انتظامهم في التدوین نجد أن أهم سببین هما

.)%32(وعدم الرغبة في التقّید بالزمن 

:نوع الصعوبات التي یواجهها المدونون الجزائریون: 48جدول رقم 
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النسبة% التكرار نوع الصعوبات التي یواجهها المدون

30% 9 شخصیة

16.66% 5 اجتماعیة

36.66% 11 تقنیة

26.66% 8 لغویة

30% 9 سیاسیة

36.66% 11 مادیة

3.33% 1 اذكرهاأخرى

نوع الصعوبات التي یواجهها المدونون الجزائریون، فمن بین مائة )48(ن الجدول رقم یبیّ 

مدونا، كما سبق بیانه، یواجهون صعوبات في ممارسة التدوین وقد حّدد هؤالء نوع 30مدون 

األولى، بالدرجة)%36.66(صعوبات مادیة وتقنیة : الصعوبات التي یواجهونها فیما یلي

مدونین وأخرى 8ثم نجد صعوبات لغویة عند )%30(ت سیاسیة وشخصیة بدرجة ثانیة وصعوبا

.اجتماعیة عن خمسة مدونین من أصل ثالثین مدونا یواجهون صعوبات في التدوین

وترتبط المشكالت أو الصعوبات المادیة لدى المدونین بصعوبة شراء نطاق مستقل أو 

للمدونة خصوصا إذا كان المدون ال یزال في مرحلة التمدرس الحصول على تصمیم أفضل 

أما المشاكل التقنیة فتتمثل في ضعف تدفق االنترنت وكثرة . وبالتالي ال عائد مادي له

للخدمة وهو أمر معروف بالنسبة لخدمة االنترنت في الجزائر حیث یشتكي من هذا اإلنقطاعات 

.دونوناألمر العدید من المستخدمین بما فیهم الم

فیما یتعلق بالمشاكل السیاسیة هناك من المدونین من اعتبر أن كل شيء مراقب وهي 

فعلى الرغم من أن . صورة في األذهان قد ترتبط بالرقابة الذاتیة أكثر منها بوجود رقابة حقیقیة

ق العدید من التقاریر تؤكد أن االنترنت في الجزائر غیر مراقب لكن هناك من یصّر على ان یخل
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المراقب "لنفسه رقابة وهو ما سیعیقه بالضرورة على التدوین بكل حریة وبكل شفافیة خوفا من 

أن مدونته محجوبة عن ..... من جهة أخرى ذكر أحد المدونین المستجوبین وهو ". المجهول

الجزائر أي أن الزوار في الجزائر ال یمكنهم رؤیة محتوایاتها وهو ما تأكدنا منه فعال من خالل 

.العدید من المحاوالت لكن ال شيء یثبت بأن الحجب كان من جهة معینة

بالنسبة للصعوبات اللغویة التي ذكرها المدونون فهي تتمثل في صعوبة اختیار المواضیع 

. األمر حسب أحد المدونین یتطلب جهدا كبیرا.. وانتقاء الكلمات والتعابیر والصور المناسبة 

صیة واالجتماعیة التي تحول دون ممارسة التدوین بشكل في حین تعود الصعوبات الشخ

أفضل إلى انشغاالت المدون الیومیة ووجوده في حیاتین على حد تعبیر أحد المدونین وعدم القدرة 

فكما سبق وأن ذكرنا فإن عددا ال بأس به من المدونین هم من الطلبة . على التنسیق وتنظیمهما

.االتهم الیومیة والتزاماتهم العائلیةمثال وغیر الطلبة ایضا لدیهم انشغ

كانت هذه مجمل الصعوبات التي یواجهها المدون بنسفه في حیاته التدوین في اجدول 

الموالي سنحاول التعرف على التحدیات التي تواجه التدوین االلكتروني في الجزائر من وجهة 

.نظر المدونین الجزائریین

:من وجهة نظر المدونین الجزائریینااللكتروني في الجزائرتحدیات التدوین : 94جدول رقم 
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المتوسط التكرار 5 4 3 2 1 تحدیات التدوین االلكتروني في الجزائر

2.94 99 11 19 40 11 18 التدوینبأخالقیاتالمدونینالتزامعدم

4.06 99 55 16 15 5 8 الجزائرفياالنترنتخدماتضعف

3.87 99 44 22 17 8 8 الجزائريالمجتمعفئاتبیناالنترنتانتشارقلة

3.94 99 43 26 19 3 8 الجزائرییناالنترناتیینمنالظاهرةبهذهاالهتمامقلة

3.73 98 34 26 25 4 9 الجزائریةالتدوینمواقعخدماتضعف

3.34 99 20 26 33 8 12 الجزائریینالمدونینفعالیةنقص

3.55 99 30 24 24 12 9 الجزائریینالمدونینبینوالتكتلالتنظیمنقص

3.24 99 22 20 32 10 15 مختلفةلغاتعلىالجزائریینالمدونیناعتماد

2.74 99 13 9 39 15 23 الجزائریینالمدونینعلىالسیاسیةوالضغوطالرقابة

4.05 99 51 19 18 5 6 الظاهرةهذهبتطویرالوطنياإلعالماهتمامقلة

3.42 99 25 23 30 11 10
3والجیلاالجتماعیةالشبكاتمنالقویةالمنافسة

للویب

2.66 99 9 9 39 23 19 العالميالمستوىعلىالتدوینصدىتراجع

التحدیات التي یواجهها التدوین االلكتروني في الجزائر من وجهة )49(ن الجدول رقم یبیّ 

مسافات من 4فئات أي أنه توجد 5نظر المدونین الجزائریین، ویتضمن المقیاس في االستبیان 

، متوسط، عالٍ :  فئات للتقییم وهي3وقد استخدمت ) معارض بشدة(إلى ) موافق بشدة( . متدنٍ

الفقرات ذات . متدنٍ : تقییمهایكون2.33الفقرات ذات المتوسط الحسابي أقل من وعلیه فإن

یكون تقییمها متوسط 3.66إلى 2.33یكون متوسطها الحسابي 2.33المتوسط الحسابي أقل من 

.عالٍ /مرتفع: یكون تقییمها 3.66أما الفقرات التي یكون متوسطها الحسابي أكثر من 
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ضعف "2من خالل الجدول أن أعلى متوسط حسابي یظهر في العبارة رقم یظهر

وهو ما یؤكد ما سبق التطرق إلیه من أن ) 4.06متوسط حسابي (" خدمات االنترنت في الجزائر

ن شهدت تطورا كبیرا من حیث توسع نطاق التغطیة ونوعیة االتصال إال أن  ٕ هذه الخدمات وا

ال حتى عندما یتعلق األمر باالنترنت عالي التدفق یجعل المتكررة وضعف االتصاإلنقطاعات

من االتصال عبر االنترنت في الجزائر من أهم العوائق والتحدیات التي یواجهها تطور التدوین 

. في الجزائر

قلة اهتمام " ما یبینه الجدول، هو للعبارة العاشرة ثاني أعلى متوسط حسابي، حسب

بمجرد أن یمكن التأكد من صحتهامالحظة وهي)4.05("اهرةاإلعالم الوطني بتطویر هذه الظ

تحاول استخراج أي مواضیع أو تقاریر حول التدوین الجزائري من أرشیف وسائل اإلعالم 

وخصوصا إذا قارنا هذا التجاهل بما یحظى به التدوین من . التقلیدیة وبالخصوص الجرائد

اهتماما وأهمیة في وسائل اإلعالم العربیة والغربیة ففي مصر تخصص بعض الصفحات في 

ر أهم ما تكتبه المدونات كما أن العدید من الحصص التلفزیونیة والبرامج اإلذاعیة ال الجرائد لنش

ومع ذلك، فإن العام الجاري، كما سبق بیانه، قد . طالما أعطت الكثیر من االهتمام لهذه الظاهرة

أنشهد نوعا من االهتمام المحتشم لإلعالم الوطني بظاهرة المدونات وخصوصا الجزائریة غیر 

م التغطیات الصحفیة التي قامت بها الجرائد الوطنیة، على سبیل المثال، كانت بدفع من معظ

المدونین أنفسهم الذین یشتغلون بالصحافة، بحیث یشاركون في اللقاءات ثم یقومون بإنجاز 

التغطیات الصحفیة ونشرها وهذا یبقى غیر كاف ویدفع للتساؤل عن موقع الصحافة الوطنیة 

.الجدید ووسائل التواصل التفاعلیة مثل المدوناتاإلعالمري بشكل عام تجاه هذا ئعالم الجزاواإل

التحدي الثالث وفق إجابات المدونین الجزائریین بالنسبة للتدوین االلكتروني في الجزائر 

وذلك بمتوسط حسابي یقدر " قلة اهتمام االنترناتیین الجزائریین بظاهرة التدوین االلكتروني" هو 
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ومعظمهم من فئة االنترنت، جزائریا معتبرا على شبكة إقباالهناك أنومن المعلوم . 3.94بـ

"ویب دیالنا"كما وصفهم تقریر " سلبیون"الشباب لكن المالحظ أن رواد االنترنت في الجزائر 

یؤكدون أنهم یترددون على مواقع مشاركة الفیدیو والصور مثل %80.2أنوذلك على اعتبار 

منهم %40منهم فقط ممن یبادرون هم بنشر صور أو فیدیوهات و%23.5وفلیكر لكن الیوتیوب 

)1(.فقط یصرحون بأنهم یملكون صفحة شخصیة على االنترنت أو مدونة أو موقع الكتروني

قلة انتشار االنترنت بین "رابع أهم تحدي یواجهه التدوین االلكتروني في الجزائر هو 

ر عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر ویقدّ )3.87متوسط حسابي ب("فئات المجتمع الجزائري

من سكان الجزائر وتحتل %13.4ملیون متصفح بما یعادل 4.7بـ 2011وفق إحصائیات مارس 

وقد )2(.الجزائر المرتبة الخامسة إفریقیا بعد كل من نیجیریا ومصر والمغرب وجنوب إفریقیا

ومهما في ارتفاع عدد مستخدمي االنترنت في السنوات سجلت الجزائر تصاعدا ونموا سریعا 

األخیرة، لكن هذا العامل قد ال یكون بالضرورة مؤثرا على تطور التدوین االلكتروني إذا ما أخذ 

بعین االعتبار إحصائیات الدول المجاورة على سبیل المثال، ففي تونس تقدر نسبة االنترناتیین 

لهذا البلد لكن تأثیر المدونین ورواد الشبكات واالجتماعیة اإلجماليمن عدد السكان %3بـ

واالنترنت بشكل عام كان له دوره المؤثر جدا في ثورة الیاسمین، ولیس ببعید عن هذا المثال، 

إال أن )3(من سكان المغرب%11دولة المغرب التي یقدر عدد مستخدمي االنترنت فیها بحوالي 

رها أفضل حسب الكثیر من المراقبین والمتخصصین من المدونات انتشار المدونات المغربیة وتأثی

.الجزائریة

1 Webdialna : Etude sur les usages et perceptions des internautes du web algérien, septembre 2009,
p 4. Valable sur : www.webdialna.com
2 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm (visité le : 20/08/2011).
3 http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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الرقابة "، "عدم التزام المدونین بأخالقیات التدوین"من الناحیة العكسیة، فإن تحدیات مثل 

تراجع صدى التدوین االلكتروني على المستوى "و" والضغوط السیاسیة على المدونین الجزائریین

یات متوسطة أو األقل أهمیة مقارنة بسابقاتها كعامل مؤثر على مسار تعتبر تحد" العالمي

.وین االلكتروني في الجزائرالتد

:آفاق التدوین في الجزائر من وجهة نظر المدونین الجزائریین: 50جدول رقم 
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النسبة% التكرار آفاق التدوین في الجزائر من وجهة نظر المدونین

%59 59 أوسعبشكلاالنتشار

5% 5 واالضمحاللالتراجع

22% 22 اآلنعلیههيكماتبقى

%14 14 أدريال

100% 100 المجموع

آفاق التدوین االلكتروني في الجزائر من وجهة نظر المدونین )50(یبین الجدول رقم 

الجزائري سینتشر بشكل أوسع في أن التدوین % 57الجزائریین ویرى أكثر من نصف عینة البحث 

أنه سیبقى على ما هو علیه اآلن في % 23أعوام القادمة في حین ترى نسبة ةغضون الخمس

حین یتوقع خمسة مدونین التراجع واالضمحالل لواقع التدوین االلكتروني في الجزائر ویكتفي 

.بال أدريباإلجابةمنهم 15%

فائلین بتطور ظاهرة التدوین االلكتروني في ونرى من خالل هذه النتائج أن عدد المت

الجزائر تمثل نسبة معتبرة تفوق النصف بقلیل ویمكن القول أن هناك مؤشرات ایجابیة أیضا تجد 

الجاري مثال شهد صحوة إعالمیة ملفتة خصوصا من الصحافة 2011لهذا التفاؤل مبررا، فعام 

والتقاریر حول التدوین االلكتروني في الجزائر المكتوبة التي نشرت هذا العام العدید من التغطیات

كما احتضنت العدید من اللقاءات مع المدونین، ضف إلى ذلك ازدیاد التواصل والتفاعل بین 

المدونین الجزائریین فیما بعضهم البعض بعد أن كانت السنوات الفارطة تتمیز بالمبادرات الفردیة 

التدوین العربیة وحتى األجنبیة، ومؤشر آخر وهو واللجوء على مجمعات تدوینیة أخرى كنوادي 

صدور العدید من المبادرات التشجیعیة للتدوین من المدونین أنفسهم كمسابقة مالك بن نبي 

.الخ..dzblogdayللتدوین ویوم التدوین الجزائري 
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:االلكتروني في الجزائرمقترحات المدونین الجزائریین لتطویر التدوین: 51جدول رقم 

النسبة% التكرار مقترحات المدونین الجزائریین لتطویر التدوین الجزائري

%10 10 حول التدوینو مسابقاتإقامة ملتقیات، ندوات

%27 27 الجزائرفي تطویر خدمات االنترنت واالستضافة 

%14 14 الظاهرةنشر هذه على اإلعالم الوطني أن یهتم ب

%15 15 فیما بینهموالتكتلتكثیف لقاءات المدونین والتنظیم

%22 22 رفع مستوى المدونات و تطویر المدون ألدائه

%21 21 توعیة المجتمع و تشجیع مختلف الفئات على التدوین

%05 05 مقترحات أخرى

%10 10 لیس لدي مقترحات محددة

مقترحات المدونین الجزائریین لتطویر التدوین االلكتروني في )51(ن الجدول  رقم یبیّ 

االنترنیت في الجزائر كأكبر تحٍد حددوا ضعف خدماتقد بما أن المدونین الجزائریین و الجزائر
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االهتمام بتقدیم مواقع و تحسین هذه الخدماتبالنسبة للتدوین الجزائري فإنهم بالمقابل یقترحون 

.%27للرفع من مستوى التدوین و ذلك بنسبة استضافة جزائریة أفضل 

ه من تطویر المدون ألدائمدونات و توى المن المدونین یرون ضرورة رفع مس%22نسبة 

یرى آخر قول أحدهم و االهتمام بقضایا المجتمع و عدم االكتفاء بالحدیث الذاتي على حدخالل

وهذه المقترحات "ونجعلها أكثر احترافیةالتنظیم و إدارة الوقت كفیلة بأن نطور مدوناتنا"أن 

وغیرها توضح أن المدونین أنفسهم غیر راض على بعض مظاهر التدوین في الجزائر ویعتبرون 

على "أنها تحتاج إلى مزید من الجهد من طرف المدونین ومزید من االهتمام بها ویوقل أحدهم 

".دوینالمدونین الجزائریین امتالك حس نضالي من أجل ترقیة الت

أن توعیة المجتمع بأهمیة من المدونین الجزائریین %21من ناحیة أخرى ترى نسبة

هذه الظاهرة وتشجیع مختلف الفئات على التدوین یعّد من الحلول الناجعة لتطویر التدوین 

الجزائري ویذكر البعض أن أهم الفئات التي یجب استقطابها لهذا العالم هم طلبة المدارس 

ذا نظرنا إلى اإلقبال الشبابي الكبیر خاصة . ات إضافة إلى النخب كالمثقفین والمشاهیروالجامع ٕ وا

الطلبة على االنترنت وعلى المدونات نجد أن استغالل هذه الوسیلة، أي المدونات، في المجال 

التعلیمي قد یكون له عائد مفید جدا على الطلبة والتالمیذ وكذا على المسار التعلیمي والتربوي

.بشكل عام خصوصا

كما أن التكتل والتنظیم بین المدونین الجزائریین یعّد من النقاط المهمة التي یرى 

.منهم%15المدونون أنها ستسهم في تطویر الظاهرة بالجزائر، هذا ما یراه 

أن عنصر الدعایة للمدونات یشكل مقترحا هاما أیضا من وجهة نظر المدونین ونالحظ

قامة )%14(اهتمام اإلعالم الوطني بنشر الظاهرة : الجزائریین حیث یقترحون في هذا الصدد ٕ ، وا
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ملتقیات وندوات ومسابقات حول التدوین للتعریف به وتوضیح آلیاته وطرق إنشاء المدونات 

دارتها  ٕ ).%10نسبة (وا

من مجمل هذه المقترحات نالحظ أنه لیس هناك حل واحد أو مقترح محدد بعینه، بل إن 

هناك مجموعة من اآللیات وعدد كبیر من الفاعلین الذین یمكنهم المساهمة في تطویر التدوین 

الجزائري فالمدون. بالجزائر كأحد أهم وسائل اإلعالم الجدید والتواصل االجتماعي في العالم

ل جهد أكبر في االهتمام بمدونته وتقدیم األفضل لقرائه، واإلعالمي مطالب بالتعریف مطالب ببذ

بهذه الوسیلة الجدیدة وتبسیط آلیاتها للناس والقراء وتغطیة نشاطات المدونین كفاعلین في 

المجتمع كما ان الدولة مطالبة بتحسین خدمات االنترنت للمستخدمین بشكل عام والمدونین بشكل 

والتواصلي اإلعالمية ونحن نرى مدى االستفادة العالمیة الكبرى من هذا الوسیط خاص، خاص

الجدید الذي لم یعد مجرد هوایة للمراهقین إنما تطور لیصل كمهنة للمحترفین وهو ما نزال جد 

. متأخرین عنه في الوقت الراهن

:نتائج الدراسة2.2.3

:النتائج العامة للدراسة.أ

لنا إلى النتائج " واقع التدوین االلكتروني الجزائر وتحدیاته"حول بعد إجراء الدراسة المیدانیة توصّ

:اآلتیة

یتمیز المدونون الجزائریون بالخصائص الدیموغرافیة اآلتیة:

 ّمن مجموع المدونین %89ل الذكور نسبة مجتمع التدوین الجزائري مجتمع ذكوري، حیث یمث

11وعددهن %11، في حین ال تتجاوز نسبة اإلناث 89الجزائریین أفراد العینة وعددهم 

نة .مدوِ
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 ّین في الجزائر تطغى علیها فئة الشباب ممثلة أوال بالشباب الفئات العمریة التي تقوم بالتدو

سنة )29- 25(ثم الشباب ضمن فئة % 29سنة بنسبة )24-20(الذین تتراوح أعمارهم بین

أي أن أكثر من نصف العینة هم %12بنسبة سنة) 34-30(وتلیها مباشرة فئة % 21بنسبة 

سنة ) 19-15(أما فئة المراهقین من المدونین ما بین 30والـ20تتراوح أعمارهم بین الـشباب

.ین بنسب أقلمع وجود فئات أكبر سنا تمارس التدوّ . فعددهم عشرة

 ّفنسبة المستوى التعلیمي للمدو ، منهم لهم مستوى % 83نین الجزائریین هو مستوى عالٍ

من أفراد العینة ممن هم جامعیون في % 53تلیها نسبة 83وعددهم ) لیسانس(جامعي 

مدونا لهم 62ویقدر عددها بـ% 26وحوالي ربع العینة ) دراسات علیا(مرحلة ما بعد التدرج 

.مستوى تعلیم ثانوي

25ر عددهم بـ لهم ویقدّ ادياولون دراستهم مما یعني أن ال عائد میز ربع أفراد العینة الزالوا

بینما )%18(مدونا 18نین هي فئة اإلداریین ویقدر عددهم بـ الفئة الموالیة من المدوّ . مدونا

صحفیین یقومون بدورهم بممارسة التدوین في حین 10أستاذا أو تربویا و15نجد أن هناك 

) مدونین8(وبین من یزالون األعمال الحرة )9(تتوزع بقیة العینة بین من هم من دون عمل 

. في حین ال یتجاوز عدد المختصین العاملین في مجال اإلعالم اآللي الستة

 ّ91وعددهم % 91نة الدراسة من داخل الجزائر فالمقیمون داخل الوطن نسبتهم معظم عی

لوطن ونسبتهم في حین أن تسعة مدونین ممن أجابوا على االستبیان یقیمون خارج ا. نامدوّ 

%. 9بین أفراد العینة 

ن هناك حضورا لكل نین داخل الجزائر فإین االلكتروني للمدوّ وبالنسبة للتوزیع الجغرافي للتدوّ 

مدن الوسط ب، شمال، جنوب لكن بنسب متفاوتة حیث أن شرق، غر : المناطق في الوطن

).مدونا19(تتصدر القائمة بحوالي ثلث العینة وأغلبهم من العاصمة 
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 من أفراد العینة % 73وذلك بنسبة ون باالنترنت عبر المنزلیتصلّ غالبیة المدونین الجزائریین

منهم % 10فردا یتصلون من مقرات عملهم و12نین وهم من المدوّ % 12. مدونا73وعددهم 

. ناتهمجهون لمقاهي االنترنت لالتصال باالنترنت وبمدوّ یتّ 

 اتصالهم ني الجزائر المستجوبین یقّیمون من مدوّ % 55باالنترنت فـأما سرعة اتصالهم

في حین "منخفضة"منهم یستعملون االنترنت بسرعة %28و"متوسطةال"سرعة بالباالنترنت 

."عالیة"م لدیهمنهم فقط یؤكدون أن سرعة االنترنت % 17

 ّویلیها "عالیة"مهاراتهم في استخدام االنترنت ني الجزائر یرون أنّ نصف العینة من مدو

في "متوسطة"مهاراتهم في استخدام االنترنت ممن یرون أنّ % 45مباشرة وبنسبة مقاربة 

."بالضعیفة"فقط یقّیمون مهاراتهم % 4حین أن 

 للمدونین الجزائریین دوافع معینة تجعلهم یقبلون على التدوین وفق تصورات محددة

:ویتأثرون به في عدة جوانب من الحیاة وفیما یلي بعض األرقام المستنتجة 

72 % ین هو ني الجزائر یرون أنّ التدوّ نهم كناشطین من نشر "من مدوّ أداة تشاركیة تمّك

وین هو % 60عادل نسبة مدونا بما ی60، ویعتقد "أفكارهم وسیلة "من أفراد العینة أن التّد

المفهوم الثالث الذي ینظر به مدونو الجزائر للتدوین هو ". للتعبیر الحر عن آرائهم كمواطنین

وبدرجة رابعة یرى . منهم%40، هذا ما اختارته نسبة "إعالم بدیل عن اإلعالم التقلیدي"أنه 

."هوایة یمارسونها في أوقات الفراغ"ما هو إال من أفراد العینة أن التدوین% 32

 ن للتدوین من بین دوافع التدوین هناك دافعین قوّییبناء على النتائج المتحصل علیها فإن

السبع المختبرة بینما الدوافع الخمس األخرى یمكن اعتبارها دوافع متوسطة أو ثانویة أما 

: الدافعین القویین فهما
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o"األخرى یأتي على رأس القائمة من بین دوافع التدوین السبع " االجتماعيالتفاعل

).3.80(حسابي بمتوسط

o 3.66(بدرجة متوسط حسابي " التعبیر عن الذات"ثم یلیه دافع .(

:ثم بقیة الدوافع الخمس التي قّیمها المدونون بدرجة موافقة أقل، وهي

o"3.61(بدرجة متوسط حسابي " النشر االلكتروني(

o"3.53(" المشاركة الدیمقراطیة  .(

o 3.07(" السهولة التقنیة"دافع.(

o 2.75(" الترفیه عن النفس"دافع(

o 2.50(بدرجة " الكسب المادي"ودافع(

 ّنقل وتبادل المعلومات "نین كدوافع للتدوین نجد أن ومن بین العبارات المقترحة على المدو

).4.06(ین العبارات المقترحة بمتوسط حسابي جاءت في المرتبة األولى من ب" نيالتي تهمّ 

51نین بما یعادل النصف منها تتحقق أهدافهم ، في "أحیانا"من التدوینمن أفراد العینة المدوّ

وا بأنّ أهدافهم من %12منهم و%34ما تتحقق هذه األهداف لدى " غالبا"حین  منهم أقرّ

ین تتحقق  ". دائما"التدوّ

 نین أنّ من %85أكّد .طریقة تجولهم عبر االنترنتعلى " إیجابیا"كان تأثیر  التدوین المدوّ

46% نین الجزائریین یرون أن بعد " إیجابیا"قد تأثر تعرضهم لوسائل اإلعالممن المدوّ

أّن التدوین لم یؤثر على تعرضهم منهم)%44(وبنسبة مقاربة لها یرىممارستهم للتدوین، 

.لإلعالم
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60% نین المبحوثین یؤكدون على عدم تؤثر بممارستهم للتدوین عالقتهم بأسرهممن المدوّ

%15منهم یرون أّن التدوین أّثر على عالقتهم بأسرهم بشكل إیجابي أما نسبة %25كما أن 

نات أّثرت بشكل سلبي على عالقتهم بأسرهم .فیعترفون أنّ المدوّ

 دوا أن هته من ا%50فإن لعالقتهم بأصدقائهم بالنسبة نین الجزائریین أفراد العینة أّك لمدوّ

العالقات قد تحسنت بشكل إیجابي بممارستهم للتدوین، أما من رأوا أن صداقاتهم لم تتأثر 

.%40أو سلبا، فنسبتهم إیجابابسبب التدوین، 

 نین أفراد العینة یقولون أن التدوین أّثر عل %84من جانب آخر، فإن أسلوبهم في من المدوّ

نة بحیث تسمح بالنقاش وتبادل التفكیر بشكل إیجابي وهذا مرّده التفاعلیة التي تتیحها المدوّ

اآلراء واألفكار والخبرات مما یساهم في تنقیح فكر اإلنسان واستیعابه للعدید من األطروحات 

.واألفكار

 واصليأسلوبهم التمن المبحوثین عن تأّثرهم بشكل ایجابي بالتدوین من خالل %87عّبر

.وهي أكبر نسبة بین كل الجوانب المذكورة حول تأثیرات التدوین

 نین یجدون %40بممارستها للتدوین غیر أن مسارها الدراسينصف العینة لم یتأثر من المدوّ

أن المدونة قد أثرت على مسارهم الدراسي بشكل إیجابي األمر الذي یوحي بأن المدونة یمكن 

. ة إن تم استغاللها بشكل أكبر وعلى نطاق أوسعأن تكون أداة تعلیمیة جید

 بعد ممارستهم مسارهم المهنيهم تأثروا إیجابا في أنّ %48اعتبر قرابة النصف من العینة

نین مع األخذ بعین االعتبار %44للتدوین بینما لم یؤثر التدوین بهذا الشأن عند  من المدوّ

.بأن هناك من هو في مقاعد الدراسة والمالحظة نفسها بالنسبة للنتیجة السابقة

یتمیز المدونون الجزائریون بخصائص عامة وذلك من حیث:
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عادات التدوین :

35% نین بدؤوا التدوین في الفترة ما بین بدؤوا %35ونفس النسبة 2008و2007من المدوّ

وهو ما یوضح التأخر النسبي النتشار التدوین بشكل 2010و2009التدوین في الفترة ما بین 

نین الجزائریین إذا ما قارناه بتطور انتشار التدوین عالمیا غیر أن هناك . واسع بین المدوّ

. 2005مدونات جزائریة ظهرت قبل عام 

نین نات وذلك بنسبة شبكة االنترنت هي المصدر األول الكتشاف المدوّ ، %40لخدمة المدوّ

هم من أفراد العینة أنّ % 17ثم وبدرجة أقل یقول % 23یلیها األصدقاء والمعارف بنسبة 

نات بحكم دراستهم أو مجال عملهم .تعرّفوا على المدوّ

 31(مدونا فقط 31غیر منتظمین في التدوین، في حین أن %)69(قرابة السبعین مدونا% (

. منتظمون في تحدیث مدوناتهم وتغذیتها بتدوینات جدیدة

یمكن اعتبار التدوین في الجزائر نشاطا أسبوعا بالنسبة للمنتظمین في ممارسته ذلك أن

نین یدوّنون أكثر من مرة في األسبوع ) مدونین7(% 22.58و)مدونین8(% 25.80 من المدوّ

من المدونین نشیطون بمعدل مرة في الیوم % 19.35. ومرة واحدة في األسبوع على التوالي

. فقط وثالثة مدونین فحسب یدوّنون أكثر من مرة في الیوم6وعددهم 

 نین الجزائریین عن ممارسة التدوین هو أنّ لدیهم انشغاالت "السبب الرئیس النقطاع المدوّ

التقّید ال یحبون"، في حین أن قرابة النصف من أفراد العینة %78.26وذلك بنسبة " أخرى

نین % 26.08. )%46.37(" بالزمن " ال یجدون موضوعا للتدوین في كل وقت"من المدوّ

".الكسل"نون دائما بسبب من أفراد العینة ال یدوّ % 20.28و

 من المدونین % 45ال یتعدى الوقت المستغرق في كتابة تدوینة أكثر من ساعة عند

بین نصف ساعة وساعة في كتابة ونشر تدوینة الجزائریین والذین صرّحوا أّنهم یستغرقون ما 
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منهم یستغرقون ساعتین إلى ثالث ساعات في التدوین، في حین ال یحتاج %32واحدة، و

. من أفراد العینة سوى أقل من نصف ساعة% 11

منهم ینوّون الزیادة في % 72لدى مدوني الجزائر نیة كبیرة في مواصلة التدوین مستقبال فـ

11. منهم أن یبقوا على نفس الوتیرة التي هم علیها حالیا% 16ن ویعتزم ممارستهم للتدوی

نا واحدا فقط یعتزم اإلنقاص %)11(مدونا  روا بعد مستقبلهم التدویني في حین أنّ مدوّ لم یقرّ

ین مستقبال .من ممارسته للتدوین وال أحد من أفراد العینة ینوي التوّقف عن التدوّ

أنماط التدوین :

لدیهم مدونتین في حین %32ال یملكون سوى مدونة واحدة ونسبة ) %48(ف العینة قرابة نص

.أكثر من ثالث مدونات%9منهم على ثالث مدونات ویمتلك تسعة مدونین %11یدوّن 

نین هناك العدید من المواضیع التي حصلت على نسب متقاربة من حیث اه تمام المدوّ

القضایا : وین حولها، غیر أنّ أكثرها اختیارا هي االهتمام بمواضیعالجزائریین بالتد

) %52(ثانیا، والهوایات واالهتمامات )%54(أوال، التجارب الشخصیة )%56(االجتماعیة 

وأخیرا الریاضة )%18(المواضیع األقل اختیارا هي مواضیع االقتصاد والمال واألعمال . ثالثا

)9%(.

74 % ن . المجانیةیعتمدون على منصات التدوینمن عّینة البحث منهم % 28بینما یدوّ

مدوّن واحد فقط من أفراد العّینة یعتمد . باالعتماد على استضافات ذاتیة وبرمجیات مجانیة

.على استضافة ذاتیة وبرمجیات تجاریة

 46.46بالنسبة لرضا المدونین الجزائریین على خدمة االستضافة التي یعتمدون علیها فإن %

، ویرى"جیدة"من مدوني الجزائر المستجوبین یرون أن خدمة االستضافة التي یستعملونها 
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فقط من % 3.03، و"متوسطة"یعتقدون أّنها % 23، و"جیدة جدا"منهم أنها 28.28%

نین  ."بالضعیفة"خدمة االستضافة التي یعتمدون علیها یقّیمونالمدوّ

نین لم یشاركوا في التدوین على مدونة جماعیة أكثر في حین أن )%68.68(من ثلثي المدوّ

نین ساهموا في الكتابة على مدونات جماعیة  . )%31.31(حوالي ثلث المدوّ

ین بهویتهم الحقیقیة فـ ةال یجد المدونون الجزائریون أی نین % 69مشكلة في التدوّ من المدوّ

وهي نسبة تفوق بكثیر نسبة الذین ) االسم واللقب(سم الكامل یعرّفون أنفسهم من خالل اال

والذین یستخدمون أسماءهم الشخصیة % 19یعرّفون أنفسهم من خالل األسماء المستعارة 

.من أفراد العینة% 12ونسبتهم 12وعددهم 

 یليوعن األسباب التي دفعتهم إلى التدوین بأسمائهم الكاملة یطرح المدوّنون الجزائریون ما:

o20.28% نین ال یجدون سببا منطقیا لالختفاء خصوصا وأن العدید مّنهم من المدوّ

. یكتب لجمهور معروف بالنسبة لهم وهم األصدقاء والمعارف

o14.49%كانت إجاباتهم بأّنه ال یوجد عندهم سبب محدد لهذا االختیار .

o رون اختیارهم بأنّ هدفهم هو التعریف بأنفسهم %13.04نسبة و من المجیبین یبرّ

. وبأفكارهم

o السبب الرابع هو حمایة حقوق الملكیة الفكریة للكاتب والمدوّن وهو أمر مهم جدا و

%11.59ومقلق في نفس الوقت في عالم االنترنت وقد اختارت هذه اإلجابة نسبة 

نین .من المدوّ

 منهم ینشرون صورهم الشخصیة كصور تعریفیة لهم % 58مدونا بما یعادل نسبة 58هناك

profile imageوهي نسبة تفوق نسبة الذین یعتمدون على صور مستعارة كصورة للبروفایل 
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نته صورة 42على مدوناتهم إذ یقدرون بـ نا واحدا ال یضع على مدوّ مدونا  في حین أن مدوّ

.أصالتعریفیة 

52% ة یقولون أنهم ال ینشرون أي شيء یتعلق بحیاتهم الخاصة، وقرابة النصف العینمن

یقولون أن ما ینشرونه على مدوناتهم نوعا ما خصوصي، في )%42(األخر من المدونین 

.حین أن ستة مدونین فقط یقولون أن ما ینشرونه على مدوناتهم خصوصي جدا

نون باللغة العربیة بالدرجة األ ثم تلیها اللغة الفرنسیة بنسبة ، %83ولى بنسبة أفراد العینة یدوّ

وبعدها اللغة االنجلیزیة بنسبة ، %21ثم تلیها اللهجة أو اللغة العامیة الجزائریة بنسبة ، 28%

من % 3في حین أن اللغة األمازیغیة كالقبائلیة أو الشاویة ال یتم التدوین بها إال عند ، 19%

.أفراد العینة

تجارب "تعین به المدوّنون الجزائریون في كتابة تدویناتهم هو المصدر الرئیس الذي یس

المواقع االلكترونیة بنسبة : ثم المصدر الثاني، %89وذلك بنسبة " ن وثقافته الشخصیةالمدوّ 

وسائل اإلعالم التقلیدیة  ، %48الكتب : ثم تلیها مصادر ثانویة أخرى وهي بالترتیب، 64%

%.39ومدونات اآلخرین بنسبة ، 39%

84 % ني الجزائر لم یتدربوا على كیفیة التدوین، في حین أن منهم استعانوا % 15من مدوّ

.بالتدریب من أجل إنشاء أو إدارة مدوناتهم االلكترونیة

15نا من أصل تدربوا على التدوین قاموا بالتدرب بمفردهم واعتمادا على مصادر 16مدوّ

دورة تدریبیة وكانت الدورة خارج الوطن حیث ومدوّن واحد فقط التحق ب. معینة ثم التجریب

.قّدمت له من طرف مركز الجزیرة للتدریب والتطویر

التفاعل مع الجمهور :
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 نین یتوجهون إلى الجمهور العام بنسبة ومع ذلك فهم یتوّجهون أیضا إلى ،  %77معظم المدوّ

نون فیه وذلك بنسبة  نون ، %41أهل التخصص في المجال الذي یدوّ اآلخرون والشباب المدوّ

من أفراد العینة، % 32كما أن األصدقاء والمعارف یعتبرون جمهورا لـ، %38مستهدفون بنسبة 

نین للمسؤولین وأصحاب القرار بكتاباتهم التدوینیة% 25في حین ال یتوّجه سوى  . من المدوّ

ون أنهم ال یستهدفون أحدا بل یكتبون ألنفسهم% 11ونسبة  نین یقرّ . من المدوّ

نین یتابعون اإلحصائیات ال نین % 25، %42بنسبة " دائما"عدد األكبر من المدوّ من المدوّ

".أحیانا"منهم یتابعونها % 24، و"غالبا"یتابعونها 

 ناتهم في كل المواضیع في ) %96(معظم المدونین الجزائریین یسمحون بالتعلیقات على مدوّ

ن یمنع خدمة وال یوجد أي مدوّ . غیرهاحین یسمح أربعة منهم بهذه الخدمة لمواضیع دون 

.التعلیق على مدونته

 ّنون الجزائریون العدید من الخدمات واألدوات على صفحاتهم ألغراض مختلفة یستخدم المدو

:وهي

o حیث عادة ما یرفق % 85الصور وتستخدمها نسبة كبیرة من المدونین وذلك بنسبة

نون صورة مناسبة ألي موضوع یتناولونه عل .ى مدوناتهمالمدوّ

o نین الجزائریین یستعینون بالفیدیوهات بنسبة %60في المرتبة الثانیة نجد أن المدوّ

o وبخدمة تغذیةrss 59بنسبة%

o عدد المدونین الذین یربطون مدوناتهم بتویتر یقل عن النصف وتقدر نسبتهم بـ و

44 .%

o أما خدمةblogroll من أفراد العینة % 41فال تستعملها سوى نسبة.
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o وتأتي خدمات أخرى بدرجات أقل وهي خدمةtrackback الروابط المرجعیة بنسبة

نین یستخدمون هذه األداة % 11أو الصوت podcastingخدمة و% 25 فقط من المدوّ

. في مدوناتهم

o ّواعتماد نشرة نة بالفایس بوكوخمسة من المدونین أضافوا استعانتهم بربط المدو

ل بالخدمةبریدیة تسمح بوصول جدید المدوّ  .نة إلى برید المسّج

طرق تواصل المدونین مع زوار مدوناتهم:

o تقدر نسبة المدونین الذین یرّدون على تعلیقات زوارهم كوسیلة للتواصل معهم بـ

92.%

o منهم یتواصلون مع زوارهم عبر البرید االلكتروني% 48نسبة.

o42 %العینة یستخدمون الشبكات االجتماعیة وشبكات االتصال الفوريمن أفراد.

o قد یصل تفاعلهم مع زوارهم إلى حد اللقاء الشخصي% 26حوالي ربع العینة.

o17 % نین سبق وأن تواصلوا مع زوار مدوناتهم عبر الهاتف من المدوّ

oمدونین فقط ال یتواصلون تماما مع زوار مدونتهم4و.

 ناتهم من قبل الزوار، هناك طرق عدیدة یعتمد علیها المدوّنون ولكن لزیادة التعرض لمدو

:بنسب متفاوتة

o"71في المرتبة األولى بنسبة " االشتراك في الشبكات االجتماعیة.%

o"نة في محركات البحث الخاصة بالمدونات %.61بنسبة " تسجیل المدوّ

o نین % 47یقوم ".على مدونات اآلخرینبكتابة عنوان المدونة عند التعلیق "من المدوّ

o نشر روابط المدونات مع مدونات أخرى على شكل تبادل "من المدونین % 37یتبادل

".إعالني
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o االلكترونیةتابة عنوان المدونة على توقیعاتهمبك"منهم یقومون% 33نسبة."

oیحّدثون الناس مباشرة عن مدوناتهم"منهم % 30و ."

oباستعمال اإلعالن التجاري لإلشهار والدعایة "وممن المدونین فقط یقوم% 3هناك

". لمدوناتهم

یعتمد على المدونات الجزائریة كمصدر للمعلومات في:

o 55مدونات أخرى %

o 44ومواقع الكترونیة %

o 25البحوث األكادیمیة.%

.من المدونین ال یدرون إن كانت تدویناتهم قد استعملت كمصدر للمعلومات أو ال% 25

 رون بنسبة یقدّ " دائما"الجزائریون هم قراء للمدونات فمن یتابعون مدونات غیرهم المدنون

" غالبا"وهناك من یقرأ مدونات اآلخرین % 36بنسبة " أحیانا"ومن یتابعون غیرهم % 38

ویوجد مدون واحد فقط یتابع مدونات غیره بشكل نادر وال یوجد . %25مدونا أي 25وعددهم 

. ت اآلخرینأي مدون ال یتابع مدونا

 نات اآلخرین فإن ني الجزائر یعّلقون على % 45أما من حیث التعلیق على مدوّ من مدوّ

على ما " دائما"یعّلقون %15ما یفعلون ذلك و" غالبا% "26فقط ، " أحیانا"تدوینات غیرهم 

نات غیرهم، في حین  ما یعّلقون على ما یقرؤون واثنان " نادرا"منهم % 13یقرؤون من مدوّ

.على تدوینات غیرهم" أبدا"هم لم یعّلقوا من

85 % نة في اختیارهم للمدونات التي یتصفحونها، في حین منهم یرّكزون على مضمون المدوّ

نات المتصّفحة حیث یعتمد علیه  ا أیضا في تحدید المدوّ % 61یبدو عامل اللغة عامال مهّم
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نة، بینما یشّكل % 55منهم وینظر  من أفراد العینة للمستوى الثقافي أو العلمي لصاحب المدوّ

ا لدى  نة وتصمیمها معیارا مهّم نین% 35شكل المدوّ أما البلد الذي ینتمي إلیه . من المدوّ

ن فال یشّكل أهمیة إال عند  ني الجزائر المستجوبین وآخر عامل الختیار % 28المدوّ من مدوّ

نات المتصّفحة  نا من أصل مائة مدوّ 22هو الدین فـالمدوّ یهتمون به كعامل الختیار نمدوّ

نات التي یتصّفحونها .المدوّ

 یبقى المدونون الجزائریون متفائلین بمستقبل التدوین االلكتروني في الجزائر رغم

مع عدم وجود إقرارهم بوجود تحدیات تعوق تطور التدوین االلكتروني في الجزائر 

ویقدمون بعض المقترحات لتطویر هذه الظاهرة في وى الفردي، صعوبات على المست

:الجزائر، وفیما بلي بعض األرقام المتعلقة بذلك

70 %نین منهم % 30ال یواجهون أیة صعوبات في التدوین، في حین تقر نسبة من المدوّ

د هؤالء نوع الصعوبات التي یواجهونها وقد .بوجود صعوبات تعترضها في هذا المجال حّد

صعوبات سیاسیة وشخصیة بدرجة ثانیة ، )%36.66(صعوبات مادیة وتقنیة : فیما یلي

مدونین وأخرى اجتماعیة عن خمسة مدونین من 8ثم نجد صعوبات لغویة عند )30%(

.نا یواجهون صعوبات في التدوینأصل ثالثین مدوّ 

 ّنین الجزائریینوین االلكتروني في الجزائر من وجهة نظر المدوّ یات التي یواجهها التدالتحد

: تتمثل في

o4.06متوسط حسابي ب(دمات االنترنت في الجزائرضعف خ .(

o4.05("عالم الوطني بتطویر هذه الظاهرةقلة اهتمام اإل .(
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oوذلك بمتوسط حسابي ئریین بظاهرة التدوین االلكترونيقلة اهتمام االنترناتیین الجزا

. 3.94یقدر بـ

o3.87(ترنت بین فئات المجتمع الجزائري قلة انتشار االن.(

 ین الجزائري سینتشر بشكل أوسع في أن التدوّ یتوّقعون %57أكثر من نصف عینة البحث

أنه سیبقى على ما هو علیه اآلن % 23غضون الخمسة أعوام القادمة في حین ترى نسبة 

یتوقع خمسة مدونین التراجع واالضمحالل لواقع التدوین االلكتروني في الجزائر ویكتفي بینما

.منهم باإلجابة بال أدري% 15

 ّم المدو ها ستسهم نون الجزائریون الفاعلون في مجال التدوین اقتراحات عملیة یعتقدون أنّ ویقّد

:في تطویر التدوین االلكتروني في الجزائر وهي كاآلتي

oمات االنترنت واالهتمام بتقدیم مواقع استضافة جزائریة أفضل للرفع من تحسین خد

. %27مستوى التدوین و ذلك بنسبة 

o من المدونین یرون ضرورة رفع مستوى المدونات وتطویر المدون ألدائه%22نسبة .

oتوعیة المجتمع بأهمیة هذه الظاهرة تؤكد على من المدونین الجزائریین%21نسبة

. وتشجیع مختلف الفئات على التدوین

o كما أن التكتل والتنظیم بین المدونین الجزائریین یعّد من النقاط المهمة التي یرى

.منهم%15المدونون أنها ستسهم في تطویر الظاهرة بالجزائر، هذا ما یراه 

oضا من وجهة نظر المدونین عنصر الدعایة للمدونات یشكل مقترحا هاما أی

اهتمام اإلعالم الوطني بنشر الظاهرة : الجزائریین حیث یقترحون في هذا الصدد

قامة ملتقیات وندوات ومسابقات حول التدوین للتعریف به وتوضیح آلیاته )14%( ٕ ، وا

دارتها  ٕ ).%10نسبة (وطرق إنشاء المدونات وا
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:نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات.ب

:إلى اختبار الفرضیات التالیةسعت الدراسة

نون الجزائریون بالخصائص الدیموغرافیة اآلتیة.1 معظمهم شباب وذكور، ذوي : یتمّیز المدوّ

مستوى تعلیمي عال ویمتلكون مهارات عالیة في التعامل مع االنترنت ومعظمهم یقطنون 

.بالعاصمة

.لدى المدونین الجزائریین) واليوعلى الت(یعتبر دافعا الترفیه والنشر االلكتروني أهم دافعین .2

نون الجزائریون بخصائص عامة.3 المدونون : من حیث عادات التدوین: یتمّیز المدوّ

ومن حیث غیر منتظمین في التدوین،هم و الجزائریون بدؤوا متأخرین في ممارسة التدوین

ومعظمهم یدوّن یدونون في مواضیع متنوعة، ویختبئون وراء أسماء مستعارة، : أنماط التدوین

یتفاعلون مع : باللغة العربیة ولم یتلقى تدریبا حول التدوین، ومن حیث تفاعلهم مع جمهورهم

.زوارهم بأكثر من وسیلة ومعظمهم قراء للمدونات

توجد عوائق تقنیة واجتماعیة تعیق تطور التدوین االلكتروني في الجزائر من وجهة نظر .4

نین الجزائری .ینالمدوّ

:ولىالفرضیة األ 

وفقا للدراسات السابقة ولمختلف التقاریر التي أصدرتها مؤسسات عالمیة فإن المدونین في 

مختلف البلدان هم في معظمهم شباب وذوو مستوى تعلیمي عالٍ غیر أن االختالفات بین 

المجتمعات عادة ما تكمن في فئة الجنس حیث نجد أن بعض الدول تكاد تتساوى فیها نسبة 
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اث المدونین إال أن هذا األمر ال ینطبق على عالم التدوین العربي ومنه الجزائري الذكور واإلن

نات اإلناث أقل من نظرائهم الذكور وذلك ألسباب سبق بیانها . حیث نسبة المدوِ

وبناء على المستوى التعلیمي الذي یتمیز به المدونون فمن المتوقع أن تكون مهاراتهم في 

، خصوصا وأن السنوات األخیرة شهدت اهتماما واسعا بتعلیم وتعلم التعامل مع االنترنت عالیة

مهارات الكمبیوتر و االنترنت سواء على مستوى المؤسسات التعلیمیة أو على المستوى الخاص، 

تتراوح بین یقول أن المدونین الجزائریین یمتلكون مهارات النتائج المتحصل علیها واقع أن إال 

المتوسط والمستوى العالي ویرتبط األمر المستوىفالنسب متقاربة بین"العالیة"و" متوسطةال"

بطبیعة الوسیلة، المدونة، التي تتمیز بالسهولة مما یسمح لغیر المختصین والمحترفین بإنشائها 

ن كانت مهاراتهم متوسطة  ٕ دارتها حتى وا ٕ .وا

توزعهم عبر مختلف نین الجزائریین فعلى الرغم منأما بالنسبة للتوزیع الجغرافي للمدوّ 

المدن التي یتواجد بها المدونون هي العاصمة أكثرأنحاء الوطن وحتى في الخارج إال أن 

. الجزائریة

ء منها ولم تتحقق في جزء اجز عدة أوعلیه یمكننا القول أن الفرضیة األولى قد تحققت في 

ن كثرة الشباب والذكور آخر، بحیث ثبت فعال أن من الخصائص الدیموغرافیة للمدونین الجزائریی

هؤالء أنعددا كبیرا منهم یتواجد في العاصمة إال أنوأصحاب المستوى التعلیمي العالي، كما 

في التعامل مع االنترنت بل لدیهم مهارات متوسطة عالیةمهارات بالضرورة المدونین ال یمتلكون 

.أو عالیة

: الفرضیة الثانیة

الدوافع التي تحفز المدونین عبر العالم على دخول هذا العالم وكما الحظنا في أجزاء سابقة دتتعد

من هذا البحث فإن الكثیر من الدراسات اختارت دوافع مختلفة افترضت أنها الحافز للمدونین في 
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وتتحكم بها ممارسة التدوین وقد ثبت أن هذه الدوافع تختلف من مجتمع آلخر ومن فئة ألخرى

ت وبما أن بعض الدراسات حول استخدامات االنترنت في الجزائر قد أكدّ .  العدید من العوامل

األكثر جذبا لالنترناتیین الجزائریین فقد افترضنا أن الدافع المعرفي ودافع الترفیه هماعلى أن

ل على المدونین الجزائریین لإلقبااحفز نالذیااللكتروني همادافع الترفیه عن النفس والنشر 

إال أن ذلك لم یثبت من خالل النتائج كبر من غیرهما من الدوافع المقترحةبدرجة أالتدوین

المیدانیة للدراسة، حیث خلصت النتائج إلى أن التفاعل االجتماعي والتعبیر عن الذات هما أكثر 

نین في ولعل تأثرات التدوین االیجابیة على أسلوب المدو الدوافع جذبا للمدونین الجزائریین 

التواصل وأسلوبهم في التفكیر، وفق ما أفادت به إجاباتهم، یؤكد تحقق اإلشباعات المطلوبة لدیهم

.بحجم معتبر

.وعلیه، فإن الفرضیة الثانیة قد انتفت صحتها

:الفرضیة الثالثة

فمن حیث العادات : یتمیز السلوك التدویني لدى مدوني الجزائر ببعض الخصائص العامة

رغم ) وما بعدها2007(أن النسبة األكبر من منهم بدأت التدوین في سنوات متأخرة استنتجنا 

تعد االستمراریة والتواتر في التدوین من أهم و . وجود السباقین لهذا المجال إال أنهم قلة قلیلة

وقد الحظنا من خالل متابعتنا للمدونات ،أسباب نجاح المدونة وأهم العوامل لكسب جمهور لها

من فترة إلى أخرى وهو ما قد یؤثر على درجة ریة أن جل مدونیها ینقطعون عن التدوین الجزائ

أن واعتبروا المدونون بالفعل هذه المالحظة دّ االهتمام بمدوناتهم ومن خالل الدراسة المیدانیة أك

لدیهم انشغاالت أخرى تدفع بهم لالنقطاع عن التدوین والسبب الثاني هو عدم رغبتهم في التقید

.بالزمن
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من حیث الخصائص العامة للمدونین المتعلقة الفرضیة الثالثة قد ثبت صدقها أنمما یعني 

.بعادات التدوین لدیهم

ا االجتماعیة، ذ العدید من المواضیع اهتمام المدونین الجزائریین فهم یدونون حول القضایتأخو 

السیاسیة والثقافیة وغیرها أي أن هناك التجارب الشخصیة، الهوایات واالهتمامات، والمواضیع 

وال یعتبر هؤالء المدونین أنفسهم مضطرین للكتابة . فیما یتناوله المدونون الجزائریوناتنوع

. بأسماء مستعارة ألنهم یكتبون ما هم مقتنعون به وألنهم یرغبون في التعریف بأنفسهم وبأفكارهم

اعتبار أنها لغتهم األم كما أن هدفهم هو ویفضل جل المدونین استعمال اللغة العربیة على

ولم . االرتقاء بالمحتوى العربي على االنترنت من خالل مساهمتهم في إضافة مواضیع جدیدة

المدونات ال إنشاءیتلقى المدونون الجزائریون أي تدریب حول التدوین االلكتروني على اعتبار أن 

النترنت والمدونون هم باألصل یمتلكون مهارات یحتاج الكثیر من الدراسة في مجال الكمبیوتر وا

.متوسطة أو عالیة في هذا المجال

قد صدقت من حیث تنوع مواضیع المدونین وتدوین جلهم باللغة ثالثةوعلیه فإن الفرضیة ال

المدونین الجزائریین یدونون في أغلبهم أنالعربیة وعدم تلقیهم أي تدریب في مجال التدوین إال 

.املة مما یعني انتفاء الفرضیة في هذه الجزئیةبأسمائهم الك

بما أن المدونات االلكترونیة هي وسیلة تواصلیة تفاعلیة بالدرجة األولى فإن المدونین الجزائریین و 

یتفاعلون مع زوار مدوناتهم بالعدید من الوسائل وأهم هذه الوسائل على اإلطالق هي التعلیقات 

هذه الخدمة على مدوناتهم كما یقوم جلهم بالرد على التعلیقات فكل المدونین الجزائریین یتیحون 

التي تصلهم على المدونة ویتفاعلون أیضا من خالل رسائل البرید االلكتروني ووسائل االتصال 

ویهتم . الشبكي وقد یصل التواصل بین الزوار وبین بعض المدونین إلى حد اللقاء الشخصي

الزیارات لدیهم ویستعملون طرقا عدة لرفع عدد المتصفحین المدونون الجزائریون بمتابعة عداد 
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ویعتبر المدونون قراء . لتدویناتهم مما یعني اهتمامهم بعنصر التفاعل والتواصل مع اآلخرین

جمهور أهمللمدونات، أي أنهم باإلضافة إلى ممارستهم للتدوین فإنهم یقرؤون لغیرهم بل أن 

كون المدونون من خالل تدویناتهم وقراءتهم لمدونات للمدونات هم المدونون أنفسهم، حیث ی

غیرهم ثم التعلیق والردود على التعلیقات التي تصلهم، یكونون مجتمعا ممیزا یسمى عند 

.blogosphereالمتخصصین بالفضاء التدویني 

ثالثة في هذا الجزء المتعلق بخصائص المدونین من حیث ومن خالل ما سبق فإن الفرضیة ال

.قد ثبتت صحتها بشكل تامالتفاعل 

: لرابعةالفرضیة ا

اعتبر أكثر من ثلثي المدونین الجزائریین أنهم ال یواجهون كمدونین صعوبات في ممارسة التدوین 

والنسبة التي رأت أن هناك صعوبات تعترضها حددتها بعدة أشكال أهمها الصعوبات التقنیة 

تحدیات تواجه التدوین االلكتروني في الجزائر لكنهم من جانب آخر یقرون أن هناك والمادیة 

تقنیة وهي ضعف خدمة االنترنت في الجزائر وقلة انتشار الالتحدیات :ها بـأهمویحددون 

تتمثل في قلة اهتمام اإلعالم الوطني التي عالمیة اإلتحدیات الاالنترنت بین أوساط الجزائریین و 

لجزائریون تحدیات اجتماعیة تتمثل في عدم بالظاهرة في الجزائر ومع ذلك یذكر المدونون ا

.اهتمام االنترناتیین الجزائریین بممارسة التدوین

ة قد أثبتت صدقها بأن هناك تحدیات تقنیة واجتماعیة تحول وعلیه یمكن القول أن الفرضیة الرابع

میة دون تطور التدوین االلكتروني في الجزائر، غیر أن هناك أیضا تحدیات إعالمیة ال تقل أه

.عن سابقاتها
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:ةـــمــاتـــــخ

حاولنا في بحثنا هذا التعرف على المالمح العامة لظاهرة التدوین االلكتروني في الجزائر، وكما 

نین اتبّین في األج نین في من  المدوّ لجزائریین یتالقون في صفاتهم مع الكثیرزاء السابقة للبحث فإن المدوّ

، االنترنت على وجه جیدة في التعامل مع التكنولوجیام ویملك مهاراتهم شباب متعلّ العالم من حیث أنّ 

قبالهم على التدوین المدوّ الخصوص، وهو ما یجعلنا نقول أنّ  ٕ نین یعتبرون من نخبة البالد ومستقبلها وا

. وضرورة االهتمام بهان أهمیة هذه األداة  وفوائدهاااللكتروني یبیّ 

نین الجزائریین یهتمون فإن المدوّ ،العالم العربيید من الدول في العالم الثالث و وعلى عكس العد

مما یجعل هذه الوسیلة في الجزائر "التعبیر عن الذات"و"التفاعل االجتماعي"بالتدوین االلكتروني بدافع 

ین أكثر منها وسیلة لإلعالم البدیل أو التأثیر في قضایا الرأي نأداة للترابط االجتماعي والبناء الذاتي للمدوّ 

أننات یمكن المدوّ وهو ما یدفعنا للقول بأنّ . على غرار بعض الدول المجاورةالعام والتعبئة السیاسیة 

تكون وسیلة تعلیمیة وتربویة مؤثرة جدا في واقع المنظومة التواصلیة الجزائریة إذا ما تّم استغاللها بشكل 

نین هم شباب متعلم ومقبل على المبتكرات الجدیدة ویرغب في فإن المدوّ د، فكما سبق وأن ذكرنا جیّ 

.نات للقیام بهذا الدورالتواصل وتطویر مهاراته الشخصیة وهو  ما یؤهل المدوّ 

نات ال تزال تعاني من بعض غیر أّننا، وكما استخلصنا من نتائج الدراسة، نجد أن المدوّ 

الین في نین الجزائریین غیر فعّ رها بالجزائر، فنسبة كبیرة من المدوّ والعقبات في سبیل تطوّ قات المعوّ 

الحقیقة في عالم التدوین بسبب انقطاعهم المستمر عن التدوین وتزید الخدمات السیئة لالنترنت في 

أن مستخدمي كما.ن صعوبة انتشار التدوین وفعالیتهالجزائر وقلة انتشارها بین أوساط الجزائریین م

االنترنت في الجزائر ال یقبلون كثیرا على هذه الخدمة التفاعلیة مقابل خدمات أخرى تبدو أقل أهمیة في 

، األلعاب االلكترونیة وغیرها، )شةالدرد(تحسین مستوى الفرد والمجتمع على غرار المحادثة االلكترونیة 
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م وعدم التعریف به في تجاهل هذا الوسیط المهّ وهنا تتحمل وسائل اإلعالم الوطنیة مسؤولیة ال بأس بها 

.وشرح أهمیته وفوائده

على الرغم من أن التدوین االلكتروني في الجزائر یعّد وسیطا اتصالیا جدیدا وفضاء خصبا و 

لم بلدنانات في للتعبیر عن اآلراء واألفكار وعرض األعمال أو المهارات، وعلى الرغم من أن ظاهرة المدوّ 

ذات االهتمام الذي لقیته في دول مجاورة كمصر وتونس والمغرب أو بعض دول الخلیج فما بتحظى بعدُ 

ل فیها إلى بالك  بدول متقدمة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا وفرنسا التي یكاد التدوین یتحوّ 

همة جدا في صناعة إعالمیة واتصالیة واقتصادیة جدیدة، إال أن هذا الفضاء ال یزال یملك فرصة م

د في الكثیر من د بمستقبل جیّ ر والرقي وال یزال االستثمار في هذا الوسیط االتصالي الجدید یعِ التطوّ 

أن هذا العالم ذلك.، كما سبق بیانهالمجاالت كالتعلیم واإلعالم والتواصل االجتماعي والبناء الذاتي لألفراد

ن كانت بطیئة، لكن المالحظ الجیّ  ٕ نات د لمسار المدوّ یتطور بالفعل في الجزائر ویتقدم بخطوات ثابتة، وا

.ها في نمو مستمرالجزائریة یجد أنّ 

، البد من االعتراف بأن هذا النمو رهین بالعدید من العوامل ومرتبط بالكثیر من ومع هذا

مؤسساتسهم مرورا بالباحثین واإلعالمیین وهیئات المجتمع المدني وختاما بنین أنفالفاعلین، بدء بالمدوّ 

الدولة المطالبة بالمزید من التحسینات في البنى التحتیة االتصالیة التي ال تزال غیر كافیة لتحقیق 

ال یزالأخرىبخدمات أونات ق األمر بالمدوّ سواء تعلّ إنجازات حقیقیة في مجال االتصال االلكتروني

.د بسبب العوائق التقنیة والمادیةغیر مستفید منها بشكل جیّ أوالجزائري محروما منها المتصفح

للبحث العلمي حیث الجزائري أیضا مجاال خصبا كموضوعینالتدوّ ومن ناحیة أخرى، ال یزال

الدراسات العلمیة التي أجریت حولها في أننات الجزائریة إال للمدوّ " المتوسط "وعلى الرغم من العمر 

لم توفي حقها بعد ویحتاج هذا الموضوع  وغیره من المواضیع التخصصات وبما فیهم هذه الدراسةمختلف
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یحتاج من الباحثین ،وبعض الخدمات االتصالیة الجدیدة األخرى2كاإلعالم الجدید والویب ،المتعلقة به

. الدراسات المتخصصة والدقیقةید منمن خالل المز المزید من االهتمام 

من النقاط األخرى التي یجب وهناك الكثیرونحن نعتبر بحثنا المتواضع هذا نقطة في بحر 

نات على التعلیم بمختلف تغطیتها والتركیز علیها ومحاولة إیجاد الحلول المتعلقة بها كمعرفة تأثیر المدوّ 

نات الجزائریة نات الجزائریة، استكشاف العالقة بین المدوّ المدوّ أطواره، إجراء تحلیل للمضامین التي تنتجها

وغیرها من ومحاولة الكشف عن االختالفات الجنسیة في التدوین بین الذكور واإلناثواإلعالم التقلیدي

...المواضیع
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الملخص باللغة العربیة 

أحدث أشكال التواصل اإلنساني عبر االنترنت وھو الظاھرة االلكتروني منین یعتبر التدوّ 

العدید من نینإنھ یتیح لمستخدمیھ من المدوّ . األقرب تجسیدا لما یعرف باإلعالم الجدید وإعالم المواطن

الذاتي التي تعتمد على مبدأ المشاركة وتبسیط التقنیة، واإلمكانیات ذلك أن أساسھ ھو فكرة النشر الممیزات 

غیر أن تطوره یختلف من بلد إلى بلد ومن ،وھو ما سمح لھ باالنتشار بشكل سریع وفطري في العالم

.في تطوره العدید من العوامل والظروفتؤثرمجتمع إلى آخر حیث 

ة غیر أن االھتمام اإلعالمي نات الكترونیة جزائریة تنشط منذ فترفي الجزائر، ھناك مدوّ 

جھات، والعلمي بھا ال یكاد یرتقي لمستوى الظاھرة وحجمھا حیث أنھا غیر معروفة الخصائص وال التوّ 

استھدفناوفي دراستنا ھذه . كما ال توجد أرقام واضحة ولو تقریبیة عن حجم المجتمع التدویني الجزائري 

ف ن واكتشاف خصائصھم الدیموغرافیة والعامة مع التعرّ معرفة دوافع التدوین لدى المدونین الجزائریی

.على وجھات نظرھم فیما یتعلق بتطویر الظاھرة في الجزائر

ما واقع التدوین : ب اآلتيعلى التساؤل الرئیس المركّ في هذا البحث اإلجابة وعلیه حاولنا 

االلكتروني في الجزائر؟ وما هي التحدیات التي یواجهها؟

: ولإلجابة على هذا التساؤل افترضنا أربع فرضیات علمیة هي

معظمهم شباب وذكور، ذوي مستوى : غرافیة اآلتیةو نون الجزائریون بالخصائص الدیمز المدوّ یتمیّ -

.ویمتلكون مهارات عالیة في التعامل مع االنترنت ومعظمهم یقطنون بالعاصمةتعلیمي عالٍ 

.نین الجزائریینلدى المدوّ ) وعلى التوالي(االلكتروني أهم دافعین یعتبر دافعا الترفیه والنشر - 

نون الجزائریون بدؤوا المدوّ : من حیث عادات التدوین:نون الجزائریون بخصائص عامةز المدوّ یتمیّ -

مواضیع نون فيیدوّ : ومن حیث أنماط التدوین،ممارستهفي نمتأخرین في التدوین وهم غیر منتظمی

ومن ن باللغة العربیة ولم یتلقى تدریبا حول التدوین، متنوعة، ویختبئون وراء أسماء مستعارة، ومعظمهم یدوّ 

.یتفاعلون مع زوارهم بأكثر من وسیلة ومعظمهم قراء للمدونات: حیث تفاعلهم مع جمهورهم



نین ر من وجهة نظر المدوّ توجد عوائق تقنیة واجتماعیة تعیق تطور التدوین االلكتروني في الجزائ-

.الجزائریین

الفصل الخاص بموضوع الدراسة، الفصل الثاني حول : فصولةبحثنا إلى ثالثوقمنا بتقسیم

ین واستخداماته صائصها، دوافع التدوّ ، أنواعها، خنات وأجزائهاویشمل ماهیة المدوّ التدوین االلكتروني

اإلجراءات المنهجیة ل الثالث عرضناالفصفيوفي الجزائر و تطوره عبر العالم الغربي والعربي و ، المختلفة

.ونتائج الدراسة المیدانیةللبحث 

وقد تم توزیع نبأداتي المالحظة واالستبیاانّ على المنهج الوصفي واستعفي هذه الدراسةنااعتمد

البحثیة أفراد عینتنالواشكّ ن مدوّ 100من اإلجاباتن وتلقینامدوّ 300أزید من االستمارة االلكترونیة على 

:على النتائج اآلتیةنالتحصّ منه و 

باب، ذكور، ذوو مستوى معظمهم ش: نون الجزائریون بالخصائص الدیموغرافیة التالیةز المدوّ یتمیّ .1

ویقطن عدد والعالیة في التعامل مع االنترنت ، یمتلكون مهارات تتراوح بین المتوسطة تعلیمي عالٍ 

.كبیر منهم في العاصمة

أهم دافعین للتدوین لدى المدونین " التعبیر عن الذات"و" التفاعل االجتماعي"یعتبر دافعي .2

.الجزائریین

نون بانتظام وبدؤوا نون الجزائریون ال یدوّ فالمدوّ : نون الجزائریون بخصائص عامةز المدوّ یتمیّ .3

مها القضایا نون في مواضیع متنوعة أهنشاطهم التدویني متأخرا نوعا ما عن غیرهم وهم یدوّ 

نین الجزائریین یفضلون الكتابة باسمهم الحقیقي جل المدوّ . االجتماعیة والتجارب الشخصیة

هم لم یتلقوا أي تدریب عن والكامل ویستعملون اللغة العربیة بشكل أكبر من اللغات األخرى كما أنّ 

.التدوین االلكتروني



واصل مع زوارهم بأكثر من وسیلة ویأتي لون التنین الجزائریین یفضّ من ناحیة أخرى فإن المدوّ 

نات وال یكتمل السماح بالتعلیقات والردود علیها على رأس هذه الوسائل فضال عن أنهم قراء للمدوّ 

الخ..نین أمثالهم بالقراءة والتعلیق واالقتباس نشاطهم التدویني إال بالتفاعل مع  مجتمع المدوّ 

في الجزائر رغم اعترافهم بوجود التدوینستقبل بخصوص منون الجزائریون متفائلین یبقى المدوّ .4

هم ال یواجهون صعوبات في عوائق تقنیة واجتماعیة تحول دون تطوره كما یؤكد معظمهم أنّ 

. ممارسة التدوین

نات الجزائریة نون الجزائریون تحسین خدمات االنترنت في الجزائر، رفع مستوى المدوّ یقترح المدوّ .5

ألدائه، وتوعیة المجتمع بأهمیة هذه الظاهرة بشتى الوسائل كخطوات تسمح ن مع تطویر المدوّ 

.ر هذه الظاهرة في الجزائربتطوّ 



Résumé en français
Le blogging est de la dernière forme de communication humaine à travers l'Internet,

un phénomène connu comme le plus représentable de ce qu’est nommé les nouveaux médias
et médias citoyens. Il permet aux utilisateurs du blogs de nombreuses fonctionnalités et de
possibilités, en comptant sur l'idée d'auto-édition basée sur le principe de participation et de la
simplification de la technique, qui lui a permis de se propager rapidement et instinctive dans
le monde, mais son développement varie d'un pays à l'autre et d'une société à l'autre, affectant
dans son développement Bon nombres des facteurs et des circonstances.

En Algérie, il ya des blogs algériens qui sont actifs ça fait un bon temps, mais
l'attention des médias et les scientifiques est à peine à la hauteur du phénomène et sa valeur.
Donc, le dzblogging est non connu au niveau de ses caractéristiques ou de ses tendances. Il
n'ya pas de chiffres précis, même approximativement, sur la taille de la blogosphére
algérienne. Dans cette étude,  on a ciblée la connaissance des motifs des blogueurs algériens
et la découverte des caractéristiques démographiques et générales d’eux, en identifiant leurs
points de vue concernant le développement du phénomène en Algérie.

Par conséquent, dans cette étude, nous avons essayé de répondre à la question
principale composée suivante: Quelle est la réalité du blogging en Algérie? Quels sont les
défis auxquels est-il confrontés?

Pour répondre à cette question, nous supposons quatre hypothèses scientifiques sont
les suivants:
- Les blogueurs algériens ont les caractéristiques démographiques suivants : la plupart d’eux
sont jeunes et de sexe masculin, avec un niveau d'éducation élevé et ont des compétences
élevées dans le traitement d'Internet et la plupart d'entre eux vivent dans la capitale.
- L’Entertainment et l’édition électronique sont  concédées comme les motivants principales
(et respectivement) du blogging chez les blogueurs algériens.
- Les caractéristiques générales des blogueurs algériens sont: en termes d'habitudes de
blogging: les blogueurs algériens ont commencé tard cette habitude et ils ne sont pas
régulières dans l'exercice, et en termes de modèles de blogging: ils bloguent dans une variété
de sujets, et se cachant derrière des pseudonymes, pour la plupart d’eux ils préfèrent écrire en
arabe, ils n'ont pas reçu de formation sur le blogging. Au sujet de l’interaction avec leur
public: les blogueurs algériens interagissent avec leurs visiteurs en plus qu'un moyen et la
plupart d’eux sont des lecteurs de blogs.
- Il existe des obstacles techniques et sociaux qui entravent le développement du blogging en
Algérie du point de vue des blogueurs algériens.

Nous avons divisé notre recherche en trois chapitres: le chapitre I concerne le sujet de
l'étude, le chapitre II sur le blogging en générale et comprennent ce que sont les blogs et leurs
pièces, les types, les caractéristiques, les motivations des blogs et leurs usages différents, et
son évolution dans le monde occidental et le monde arabe et biensur en Algérie.  Au troisième
chapitre on a exposé nos procédures méthodologiques pour la recherche et l’étude pratique.



Le chercheur dans cette étude, a utilisé la méthode descriptive et deux outils de
collectes de données :l'observation et le questionnaire qui a été distribué sous forme
électronique au plus de 300 blogueurs mais le chercheur n’a reçu que 100 réponse (100
blogueurs) qui se sont formés et nommés par la recherche sur laquelle vous obtenez les
résultats suivants:
1. les blogueurs algériens ont les caractéristiques démographiques suivants: la plupart entre
eux sont des jeunes, hommes, ayant le niveau d'éducation élevé, ils ont les compétences,
allant de moyen à élevé dans le traitement de l'Internet, dont beaucoup vivent dans la capitale.
2. « l'interaction sociale» et «expression de soi» sont les motivations les plus importantes pour
les blogueurs algériens.
3. Les caractéristiques générales des blogueurs algériens: les blogueurs algériens ne bloguent
pas fréquent et ils ont commencés leurs experience de blogging un peu tard que les autres.
ils bloguent dans une variété de sujets dont les plus importants sont « enjeux sociaux » et « les
expériences personnelles ». La plupart des blogueurs algériens préfèrent écrire leurs noms
réels et complets. Ils utilisent la langue arabe plus que d'autres langues, et  ils n'avaient pas
reçu de formation dans le sujet de blogging.

D'autre part, les blogueurs algériens préfèrent communiquer avec leurs visiteurs en
utilisant plus d'un outil et viennent d'autoriser les commentaires et les feed back en premier.
ce qui signifie qu'ils sont des lecteurs de blogs ainsi que blogueurs, ils interagirent avec la
communauté des blogueurs en lisant, commentant, citant… etc ..
4. Les blogueurs algériens restent optimistes sur l'avenir de blogging en Algérie, en dépit de
leur reconnaissance de l'existence d'obstacles techniques et sociaux qui empêchent son
développement comme la plupart d'entre eux confirment qu'ils n’ont pas des difficultés dans
la pratique du blogging.
5. Les blogueurs algériens proposent d'améliorer les services Internet en Algérie, élever le
niveau de blogs algérines en améliorant le performance des blogueurs algériens et la
sensibilisation des communautés sur l'importance de ce phénomène de diverses manières,
comme des étapes permettant le développement de blogging en Algérie.



English summary
Blogging is from the latest forms of human communication through the Internet, it is a

phenomenon known as the closest embodiment of what named the new media and citizen
media. It gives its users many features and capabilities based of self publishing which works
on the principle of participation and simplification of the technique. This allowed it to spread
quickly and instinctive in the world but its development varies from country to country and
from one society to another, because it’s influenced in its development of many factors and
circumstances.

In Algeria, there are active Algerian blogs since a time ago but the media and
Scientifics attention by it is low. There is no precise characteristics and trends, as there are no
clear figures, even an approximate size of the Algerian community of blogging. In this study
we targeted to know the motivations of Algerians bloggers to blog and to discover the
demographic and general characteristics and to identify their views regarding the development
of the phenomenon in Algeria.

Therefore in this study, we tried to answer the following main compound question:
What is the fact of blogging in Algeria? What are the challenges to face it?

To answer this question, we assume four scientific hypotheses which are:
- Algerians bloggers are characterized by the following demographic characteristics: mostly
of them are young and male, with a high level of education and have high skills in dealing
with the Internet and most of them are living in the capital: Algiers.
- entertainment and electronic publishing are the main (and, respectively) motivations to
algerian bloggers.
- Algerian bloggers are Characterized by general characteristics which are: in terms of the
habits of blogging: Algerian bloggers began late in blogging and they are not regular in the
exercise, and in terms of patterns of blogging: they are blogging in a variety of topics, and
hiding behind pseudonyms, they mostly record in Arabic and did not receive training on
blogging. they interact with their audience: they interact with their visitors w5th more than a
mean and they are readers of blogs as well.
- There are technical and social barriers impede the development of blogging in Algeria from
the standpoint of Algerian bloggers.

The research is divided into three chapters: the chapter I is about the subject of the
study, Chapter II is about on the blogging and includes what are the blogs and their parts,
types, characteristics, motiveations of blogging and its different uses, and its evolution over
the Western world , the Arab world and  Algeria. In the third quarter, we exposed our
methodological procedures for the research and the practical study.

the researcher has used the descriptive method and observation tool with the
questionnaire which has been distributed in online form to more than 300 bloggers . the
researcher received an answer from 100 bloggers. The 100 responders has formed our sample
and we get the following results:



1. Algerian bloggers are characterized by the following demographic characteristics: they are
mostly young, male, people with high educational level, they have the skills, ranging from
medium to high in dealing with the Internet, many of whom live in the capital.
2. "social interaction" and "self-expression" are the most important motivations for the
sample of Algerian bloggers.
3. The Algerian bloggers are characterized by general characteristics: Algerian bloggers don’t
blog regularly and has started blogging later than others. They are blogging in a variety of
topics, most important of them are: “social issues” and “personal experiences”. Most Algerian
bloggers prefer to write their real and comlete name and use the Arabic language more than
other languages, as they had not received any training for blogging.

On the other hand, the Algerian bloggers prefer to communicate with their visitors by
more than one way and come to allow the comments and responses to it at the top of these
manners. They as well as readers of blogs and blogging activity completed only with interact
with the community of bloggers read and comment on their likes and quotes, etc. ..
4. Algerian bloggers remain optimistic about the future of blogging in Algeria, despite their
confession of the existence of technical and social barriers prevent its development. Although,
most of them confirm that they do not face difficulties in the practice of blogging.
5. Algerian bloggers propose to improve internet services in Algeria, raising the level of
blogging with the development of the Algerian blogger performance, and awareness the
community of the importance of this phenomenon in various ways, as steps to the
development of this phenomenon in Algeria.


