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  شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر إلى اهللا عز وجل الذي وفقني إلنجـاز           
هذه الدراسة البحثية المتواضعة وكل الـشكر و التقـدير و           

  :االحترام إلى أستاذي الفاضل
  محسن اإلفرنجي.أ

ف على بحثي هذا من قبل البداية بتعليمي طـرق          الذي أشر 
البحث العلمي ثم باإلشراف و المتابعـة و االهتمـام، ولـم            
يتوان عن االهتمام بي ومتابعتي بنصائحه وإرشاداته القيمة        
أثناء البحث و تشجيعه لي باالستمرار من أجل المزيد مـن           

    التفوق و النجاح بعد االنتهاء من هذا البحث
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  املقدمة
الحمد هللا الذي انعم علينا بفضله وعلمه، والصالة والسالم على سيدنا محمـد وآلـه وصـحبه       

  :وبعد... أجمعين 
مرت الصحافة المطبوعة عبر مراحل تاريخها المختلفة بتحديات عديدة، كان أهمهـا ظهـور              

النشر تبحـث    أسئلة ملحة ترددت بين العاملين في قطاع         االتلفزيون وانتشاره ، و ظهرت حينه     
في مستقبل الصحافة المطبوعة و مدى تهديد التلفزيون لمكانتها في المجتمع، ورغم ذلك فقـد               
تمكنت الصحافة من تجاوز المحنة ومعايشة هذه الوسيلة الجديدة واالحتفاظ بنسبة مهمـة مـن     
جماهيرها، ولكن التحدي األكبر الذي واجهته الصحافة في العصر الحديث بدأ بشكل واضـح              

ع ثورة الحاسبات و ما صحابها من توسع في توظيف شبكات المعلومات حيث أخذ التطـور                م
معنى جديدا طال الشكل والمضمون والممارسة المهنية بشكل غير مسبوق ضمن نقلـة تقنيـة               
هائلة شهدها العالم كله مع مطلع التسعينات من القرن الميالدي الماضي تمثلت فـي ظهـور                

ا السريع في مختلف أنحاء العالم،والذي صاحبه ظهور ثورة إعالمية          شبكة اإلنترنت وانتشاره  
  .جديدة وهي صحافة اإلنترنت 

لم يكن في تصور العلماء الذين أشرفوا على تأسيس النواة األولـى لـشبكة اإلنترنـت فـي                  
الستينيات من القرن الماضي أن االستخدام العسكري الذي وضـع كأولويـة لعمـل الـشبكة                

 الوقت الستخدام ثانوي ال يشكل سوى جزء بسيط من استخدامات الـشبكة             سيتحول مع مرور  
وذلك بعد التطور الهائل والمتنوع في استخداماتها، فقد تعددت مجاالت استخدامها والتي شملت             
التعليم واالتصاالت واألبحاث والطب وغير ذلك، ومن بين االستخدامات التي برزت بـشكل             

م المختلفة التي استطاعت االسـتفادة مـن إمكانيـات شـبكة            كبير ما قامت به وسائل اإلعال     
   "1. " تاإلنترن

دور هام في نـشر المـواد       " اإلنترنت"فمنذ مطلع التسعينيات أصبح لشبكة المعلومات الدولية        
اإلعالمية بمختلف صورها وأشكالها، واستفاد من ذلك العديد من وسائل اإلعالم وعلى رأسها             

مواقعها على اإلنترنت بشكل كبير ومطرد طوال عقد التـسعينيات،          الصحف التي تزايد أعداد     
كما استفادت محطات التلفزيون واإلذاعة من اإلنترنت في بث موادها لتصل ألكبر عدد ممكن              

                                                 
، بحث غير منشور  "اإلنترنت"الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية  ،جمال علي الحاج أحمد _ 1
  ).٢٠٠٣، قصىكلية اإلعالم بجامعة األ:غزة(



  ٢

من الجمهور، وبدأ في الظهور أشكال جديدة من الخدمات اإلعالمية، مثل المواقع اإلخباريـة              
   "1 " .حديث أخبارها أوالً بأولالتي ليس لها نسخ مطبوعة و تقوم بت

وتتسم هذه المرحلة بمزج أكثر من تكنولوجيا اتصاليه تملكها أكثر من وسيلة لتحقيق الهـدف               
وقد أطلق على هذه المرحلة العديد من       . النهائي، وهو توصيل الرسالة إلى الجمهور المستهدف      

، ومرحلة التكنولوجيـا    Multimediaمرحلة االتصال متعدد الوسائط     : المسميات من أبرزها  
  "Hypermedia."2، ومرحلة الوسائط المهجنة Interactiveاالتصالية التفاعلية 

ومن هنا ، اعتقد البعض أن اإلنترنت تمثل ضررا خطيرا علي صناعة الصحافة ، حيث بدأت                
هذه الصناعة تخشى أن تتحول إلي صناعة اتصاالت في وقت أصبحت اإلحصاءات المتعلقـة              

بطة للغاية ؛ فلم تعان أية وسيلة مثلما عانت الصحف من انخفـاض حـاد فـي                 بالصحف مح 
   "3."العائدات اإلعالنية والتوزيع 

ومع انتشار مفاهيم النشر إلكتروني بأنواعه المختلفة ، أثير قلق واسع النطاق بشأن الـصحافة               
تمع التلفزيـون  ما هو مستقبل الكلمة المكتوبة في مواجهة مج      : المطبوعة وأصبح السؤال اآلن     

والثورة التكنولوجية ثورة وسائل االتصال المتعددة وطرق اإلعـالم الـسريعة ؟ أوتوسـتراد              
   " 4." اإلعالم ؟

الـصحافة   علـى    فلـسطينية يكتسب واقع اعتماد النخب السياسية، واألكاديمية، واإلعالمية ال       و
المواقـع  واإللكترونيـة،  المصادر اإلخبارية اإللكترونية، الـصحف  اإللكترونية بما تقدمه من   
ـ     ومنتديات الحوار ،    وريد ، الباإلخبارية على اإلنترنت،   اتف الخدمات اإلخبارية عن طريق اله

، أهمية خاصة، انطالقاً من كون هذا الواقع يعد بمثابة المؤشر لطبيعة انتشار هـذه               المحمول  
كثر قدرة على تحديد طبيعة     التقنيات مستقبالً بين أفراد المجتمع، كما تبدو هذه النخب الفئات األ          

تأثيرات العوامل المختلفة ذات العالقة بهذا المجال، من هنـا تـأتي هـذه الدراسـة الهادفـة                  
 والعوامل المؤثرة فـي     الفلسطينيالستشراف آفاق انتشار تقنيات االتصال الحديثة في المجتمع         

  .ذلك
  

                                                 
، بحث غير منشور  "اإلنترنت"الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية  ،جمال علي الحاج أحمد _ 1
  ).٢٠٠٣، كلية اإلعالم بجامعة األقصى:غزة(

جامعة ة واإلعالم،بغزة،قسم الصحاف(غير منشور  بحث،الصحافة اإللكترونية العربية على شبكة اإلنترنت ، محمد أبو شرخ_ 2
  .)١٩٩٩اإلسالمية،

مصر، الدار المصرية ( ، دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع،الطبعة األولى،الصحافة اإللكترونيةشريف درويش اللبان ،_ 3
  .١٩٣ص ) ٢٠٠٥اللبنانية للنشر ،

، الفجر للنشر والتوزيع مصر ، دار (  ، بدون طبعة ،الحاسب اآللي وتكنولوجيا صناعة الصحفسمير محمود ،  _ 4
  .٢٩ص)١٩٩٧
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  :أهم الدراسات السابقة

  :دراسة بعنوان 
   ":1)"ي قراءة الصحف المطبوعة أثر صحف اإلنترنت عل( .١

وتقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية واستخدم خاللها الباحث المنهج المسحي لمـسح              
وسائل اإلعالم بهدف مسح جمهور مستخدمي شبكة اإلنترنت في محافظات غزة للتعرف علي             

التوزيع السكاني في   فئات السن ونوع ودرجة التعليم والمهنة والقطاعات الوظيفية المختلفة ، و          
المناطق الجغرافية في محافظات غزة ، ومستوي معيشة األفراد والطبقات االجتماعيـة التـي              

  .ينتمون إليها ، والخصائص األساسية التي يتميز بها جمهور مستخدمي اإلنترنت
  :وأهم النتائج التي توصل إليها 

 . أمام صحف اإلنترنت أشارت النتائج إلى تراجع ثقة المشتركين بالصحف المطبوعة

  .أن الصحف الفلسطينية ال تتمتع بقدر كافي من الحرية 
  ومما سبق يتبين أن استجابات عينة الدراسة جاءت مؤكدة لمشكلة الداسة التي بينت 

وجود اثر لقراءة صحف اإلنترنت علي قراءة الصحف المطبوعة ممكن أن يزداد مع زيادة . أ
 .انتشار خدمة اإلنترنت 

  .تشار طرق الحصول علي معلومات فورية من خالل المواقع المتعددة في اإلنترنت ان. ب
 .تراجع عادة شراء الصحف بعد االشتراك في اإلنترنت . ج

أسباب قراءة الصحف عبر اإلنترنت وذلك رغبة في الحصول علي معلومات اكثر . د
 . استقاللية 

  "2)"لى شبكة اإلنترنتواقع ومستقبل الصحف اليومية ع:( دراسة بعنوان  .٢
الـشامل  مـسح   ال التحليلي عن طريق   في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي        واستخدم الباحث 

كل رؤساء تحرير الصحف السعودية العامة الصادرة باللغة العربيـة          (الدراسة  مجتمع   ألفراد
ودية آرائهم حول واقع ومستقبل الصحف السع     للتعرف على   ) والتي لديها مواقع على الشبكة      

  .اليومية على شبكة اإلنترنت
  

                                                 
الجامعة ب قسم الصحافة واإلعالم:غزة(بحث غير منشور، اإلنترنت علي قراءة الصحف المطبوعةصحف اثر : وائل بنات _ 1

  .)٢٠٠٥، اإلسالمية
 سماتم السعودي اإلعال" ندوة ، بحث مقدم لواقع ومستقبل الصحف اليومية على شبكة اإلنترنت ، الشهريبن عبد اهللا  فايز _ 2

 - جامعة الملك سعود/ الرياض،االتصال السعودية لإلعالم والجمعية- اإلعالمي األولالمنتدى( ،" الواقع و اتجاهات المستقبل
  ) .م٢٠٠٣/مارس٢٥-٢٠ مارس
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  :أهم النتائج التي توصل إليها 
  .عدم وضوح السياسات التحريرية واإلدارية المتبعة في إدارة ومحتوى الموقع اإللكترونية. أ
 العلمي غير موجودة في فـضاء النـشر         ا بمفهومه اإللكترونيةتكشف الدراسة أن الصحيفة     . ب

 .حف السعودية اليوميةذي ترعاه الص الاإللكتروني

 .اعتماد النسخة اإللكترونية من الصحف المطبوعة كليا على روح وسمعة النسخة الورقية. ج

عالـة علـى ميزانيـة      تـشكل   ال زالت الصحيفة اإللكترونية من حيث المصروفات المالية         . د
  .الصحيفة المطبوعة حيث ال تحقق موارد تذكر لتستقل ماليا

  سات السابقةموقع الدراسة من الدرا
 أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسة       بعد استعراض ألهم الدراسات السابقة وجدت الطالبة      -

األولى والثانية من حيث المنهج واألداة المستخدمة في الدراسة وهي صحيفة استقصاء بينمـا              
  .اختلفت معها في عينة الدراسة

 حيث بدايات استخدام الحاسـب اآللـي         الدراسات السابقة تناولت الصحافة اإللكترونية من      -
ومفهوم النشر المكتبي واإللكتروني بينما هذه الدراسة تهدف للتعرف علي المواقع اإللكترونية            
من حيث النشأة والتطور، واتجاهات الجمهور نحوها وأيضا  التعرف إلى مصادر األخبار في              

  .المواقع اإللكترونية اإلخبارية
الدراسات السابقة أنها تناولت مستقبل النشر الـورقي والتحـديات          واختلفت هذه الدراسة مع     -

  .التي تواجهه،وهذه الدراسة تناولت مستقبل الصحافة اإللكترونية 
  

  :مشكلة الدراسة 
التعرف علي مدي اهتمام النخبة الفلسطينية السياسية واألكاديمية "وتتلخص مشكلة الدراسة في 

 الحالي على المصادر همالتعرف على واقع اعتمادرونية وواإلعالمية بمتابعة الصحافة اإللكت
 كمصدر مهم للمعلومات ومعرفة اتجاهاتهم نحو طبيعة اإلخبارية اإلليكترونية الحديثة

  .المعلومات المنشورة فيها ومدي استفادتهم منها
  

  :أهمية الدراسة
  :تنبع أهمية هذه الدراسة 

يد من الدراسات الميدانية في موضوع الصحافة       تأتي استجابة لحاجة المكتبة اإلعالمية للمز      •
 .اإللكترونية



  ٥

 .الواقع الحالي العتماد النخب على المصادر اإلخبارية اإلليكترونية الحديثة •

تصورات النخب حول طبيعة تأثير العوامل المختلفة في انتـشار االعتمـاد علـى              توضح   •
مكانة وسائل االتصال لـدى     : طينيفلسالمصادر اإلخبارية اإلليكترونية الحديثة في المجتمع ال      

  .أفراد المجتمع، ومدى تقديرهم ألهمية المعلومات
  :أهداف الدراسة وتساؤالتها 

تهدف الدراسة إلى لتعرف علي اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو متابعة الصحافة اإللكترونية 
 التساؤالت تسعى وآرائهم في أدائها ومدي استفادتهم منها،وتم بلورة تلك األهداف في عدد من

  :الدراسة لإلجابة عليها وهي
   على المصادر اإلخبارية اإللكترونية الحديثة؟ فلسطينيةما مدى اعتماد النخب ال -١
   على المصادر اإلخبارية اإللكترونية الحديثة؟ فلسطينيةما طبيعة اعتماد النخب ال -٢
دمات إخبارية حولهـا   للحصول على خفلسطينيةما االهتمامات النوعية التي تسعى النخب ال    -٣

  باالعتماد على هذه المصادر ؟ 
 فلسطينيةالمضمون، المؤثرة في مدى اعتماد النخب ال      باالعتبارات المهنية، ذات العالقة     ما   -٤

  ؟على هذه المصادر
 على  فلسطينيةما االعتبارات المهنية، ذات العالقة بالشكل، المؤثرة في مدى اعتماد النخب ال            -٥

  ؟هذه المصادر
 تأثير المكانة الحالية لوسائل االتصال لدى أفراد المجتمع، ومدى تقديرهم ألهميـة     طبيعةما   -٦

المعلومات في مستقبل انتشار االعتماد على المصادر اإلخبارية اإللكترونيـة الحديثـة فـي              
  ؟فلسطينيالمجتمع ال

طبيعة تأثير الوضع االقتصادي الحالي في المجتمع في مستقبل انتشار االعتمـاد علـى              ما   -٧
 لفلسطيني؟المصادر اإلخبارية اإلليكترونية الحديثة في المجتمع ا

  
  :نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

وهي التي ترتكز علي وصف طبيعـة وسـمات   " تقع هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية    
كما ... وخصائص مجتمع معين أو موقف أو فرد معين، وتكرارا حدوث الظاهرات المختلفة             

 في المرحلة المتوسطة من مراحل نمـو المعرفـة العلميـة فـي التخصـصات                أنها تستخدم 
   "1"." المختلفة

                                                 
  .١٢٣ص ) ١٩٩٩عالم الكتب ، : القاهرة ( ، الطبعة الثانية ، األسس والمبادئ:بحوث اإلعالم سمير حسين ، _  1
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استخدمت الباحثة في إطار البحوث المسحية مسح جمهور وسائل اإلعالم واستخدمت النـوع             
وهو خاص بدراسة أنماط القراءة أو االستماع أو المشاهدة         " الثاني للدراسات المسحية للجمهور   

   "1". " ء أو المستمعين أو المشاهدين وتفصيالت القرا
الذي يعد جهدا علميا للحـصول علـي بيانـات          "واستخدمت الباحثة منهج الدراسات المسحية      

ومعلومات و أوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع البحث من العدد الحـدي              
لك إما بهدف تكـوين     من المفردات المكنونة لمجتمع البحث ، ولفترة زمنية كافية للدراسة ، وذ           

القاعدة األساسية من البيانات والمعلومات المطلوبة في مجال تخصص معين، أو تحديد كفـاءة          
األوضاع القائمة عن طريق مقارنة المعلومات التي تم الحصول عليها بمستويات أو معـايير              

لتي اتبعت  قياسية سبق اختيارها و إعدادها ، أو التعرف علي الطرق واألساليب والممارسات ا            
لمواجهة مشكالت معينة ، أو استخدام هذه البيانات الشاملة في رسم السياسات ووضع الخطط              

   "2". " علي أساس من االستبصار الكامل بجوانب الموقف 
  

  أداة الدراسة 
  :االستبانة

وهي تتضمن مجموعـة مـن      " استخدمت الباحثة في دراستها أداة صحيفة االستقصاء المقننة         
المحددة والمعدة مسبقا قبل تطبيق االستقصاء ،ويستخدم عـادة فـي التعـرف علـي               األسئلة  

مجموعة من المعلومات واآلراء ووجهات النظر وأنماط الممارسة من مجموعة كبيـرة مـن              
المبحوثين ، ويزداد استخدامها كلما توافر الباحث إطارا مرجعيا كافيـا عـن مـشكلة بحثـه                 

ا ، كما يمكن جمع بياناته بطريقـة ميـسورة إذا مـا أرسـل               والمتغيرات العديدة المؤثرة فيه   
   " 3" . " للمبحوثين عن طريق البريد

 تكونت مـن أربعـة      صحيفة استقصاء للحصول على المعلومات الرئيسة للدراسة تم تصميم        و
السمات الرئيسة للنخب عينة الدراسة ، فيما تنـاول الجـزء           : أجزاء تناول الجزء األول منها    

اد النخب على المصادر اإلليكترونية اإلخبارية الحديثة، من حيث مداه، ودوافعـه،            الثاني اعتم 
واهتماماته النوعية ، وتناول الجزء الثالث السمات المهنية المؤثرة في اعتماد النخـب لهـذه               

العوامل المـؤثرة فـي مـستقبل انتـشار المـصادر            المصادر ، وأخيراً تناول الجزء الرابع     
   . من وجهة نظر النخبفلسطينيارية الحديثة في المجتمع الاإلليكترونية اإلخب
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للتأكد من مدى قدرتها على تحقيق أهداف الدراسة، عبر القياس          " 1"وتم عرضها علي محكمين   
 مما قدمه المحكمان من ملحوظات واقتراحـات        ثة الباح تالدقيق لمتغيراتها المختلفة، وقد أفاد    

  .ها النهائية في صورتهاتبعاً لذلك على إعدادلت وعم
   :الدراسةوعينة مجتمع 

النخبة الفلسطينية ويقصد بالنخب في هذه الدراسة الفئات التي تطلع بقيـادة        مجتمع الدراسة هو    
المجتمع وتسهم، عبر قيامها بمتطلبات مسؤولياتها المهنية، في توجيه أفراده المجتمع ، عبـر              

خب المجتمعية بتوافرها على قدر عال      مختلف القنوات والوسائل الرسمية والخاصة، وتتسم الن      
   "2 " .من التأهيل العلمي والثراء الفكري، والخبرات المهنية التراكمية في مجال عملها

 وعلى ذلك يتكون مجتمع هذه الدراسة من كل النخب السياسية واإلعالميـة فـي المجتمـع                
قسام الصحافة واإلعـالم ،     الفلسطيني،و يأتي نوع العينة ضمن العينة العمدية لألكاديميين من أ         

  .والعلوم السياسية بجامعات غزة
تستخدم هذه الطريقة عندما يريد الباحث دراسة       "وحددت الباحثة عينتها في العينة العمدية وهي        

مجتمع ما تم تحديده، ويقوم الباحث هنا باختيار العينة التي يرى أنها تحقق أغراض الدراسـة                
سبقة كافية ودقيقة تمكنه من الحصول علي نتائج دقيقة يمكن          اختيارا حرا يبني علي معلومات م     

   " 3"." تعميمها
وبناء علي العينة اختارت النخب السياسية واإلعالمية في جامعات غزة،ويبلغ عدد أفراد العينة             

ـ مفردة  ) ٥٦(العمدية للبحث    ـ  توزع  ٤٣ حـوالي  ت استبانة،واسـتعاد  ٥٨ حـوالي    ة الباحث
 حسب  من العينة المستهدفة  % ٩٣,٣بانات التي خضعت،تمثل نسبة     استبانة،ليكون إجمالي االست  

  :الجدول التالي
  )١(جدول رقم

   يبين حجم عينة الدراسة
  الجامعة/ النخبة    اإلسالمية  األزهر  األقصى  المجموع

  النخبة السياسية ٩ ٦ ال يوجد  ١٥
  النخبة اإلعالمية ٦ ٩ ٢٦ ٤١
  المجموع ١٥ ١٥ ٢٦ ٥٦
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  :مصطلحات الدراسة
 الرغم من الحداثة النسبية الستخدام مصطلح النخب، إال أن معنى هذا المصطلح قد              النخبة على 

ورد في الفكر االجتماعي منذ زمن بعيد، فمنذ ظهور االهتمـام بدراسـة طبيعـة المجتمـع                 
 ويعني يختار، وتشير    Eligereاإلنساني،وقد اشتق مفهوم النخبة أو الصفوة من الفعل الالتيني          

 . إلى العنصر المختار من ثقافة أو جماعة، أو األفراد الذين يشغلون أوضاعاً عليا             Eliteكلمة  
 "1"   

وباعتبار أن النخب المجتمعية يمكنها أن تؤثر في أو تحكم بعض أو كـل شـرائح المجتمـع                  
األخرى، فإن عدداً كبيراً من الباحثين في علم االجتماع والدراسـات اإلنـسانية يؤكـدون أن                

وهذا يـشير   . ي جماعات أو فئات قليلة داخل المجتمع لها مكانتها االجتماعية العالية          النخب تعن 
إلى أن معنى التميز المقصود للنخب المجتمعية ال يعني بالـضرورة سـيطرة هـذه النخـب                 
وهيمنتها بالقوة على بقية أفراد المجتمع، ولكن يشير إلى أن عدداً محدوداً من أفراد المجتمـع                

لها قيمة محددة كالمقدرة العقلية أو الوضـع اإلداري المرتفـع أو التحـصيل       يتمتعون بسمات   
العلمي، وتتحول النخب المتخصصة، بفعل سماتها الخاصة هذه، إلى جماعات قيادية رائدة في             

    "2 " .وظائفها أو مهنها أو أنشطتها
. فوذ الواسـع  وتحصل النخب، نتيجة لهذا الوضع، على درجة عالية من االحترام والهيبة والن           

وفي ضوء هذه المفاهيم يمكن التأكيد علـى أن النخـب المجتمعيـة، تتعـدد فـي المجتمـع                   
الحديث،بحسب المجاالت أو التخصصات التي تنتظم كيانه ونظمـه، ومـن ذلـك المجـاالت               

   "3" ... . السياسية، األكاديمية، اإلعالمية، االقتصادية،
تمعية في قيادة المجتمع أفرادا ومؤسسات، فإن اعتماد        ونتيجة لألدوار التي تقوم بها النخب المج      

تلك النخب على مصادر المعلومات واألخبار يعد أمرا بدهياً، بل تشير الدراسات المتخصصة             
إلى أن النخب المجتمعية هي الفئة األكثر تطلعا لمتابعة المستجدات من مـصادر المعلومـات               

مكانات االتصالية للنخبة، من حيث كـم ونوعيـة   واألخبار ومحاولة اإلفادة منها في تطوير اإل  
المصادر التي تعتمد عليها للحصول على المعلومات واألخبار وتوظيفها فـي تكـوين اآلراء              

  . واالتجاهات نحو القضايا التي تدخل في مجال االهتمامات النوعية للنخبة 
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مشاكل التي يتعين   وبذلك أضحت عملية جمع المعلومات في عالمنا المعاصر من أدق وأعقد ال           
على من يسعى التخاذ القرار النخبوي سواء في المجال السياسي أم الثقـافي أم اإلعالمـي أن    
يواجهها وأن يدخلها في اعتباره، وذلك على الرغم من أن الثورة اإلعالمية والمعلوماتية هـي               

   "1" . المتحكمة في جميع مظاهر التقدم التكنولوجي الذي نعيشه اليوم
  

  :ختيار العينة سبب ا
  :  للسببين التاليينهذه العينةاختيار قد تم 

 قرباً لموضوع هذه الدراسة، وبالتالي األقدر علـى         من اكثر الفئات  ،  تا الفئتان كون أفراد هذ   -١
تقديم الرؤى التي تمكن من استشراف مستقبل انتشار هذه المصادر فـي المجتمـع، مقارنـة                

   .خرىبغيرهم من أفراد النخب المجتمعية األ
اتصال هذه النخب، بشكل مباشر، بالعوامل المستقلة المؤثرة في واقع ومـستقبل اسـتخدام               -٢

تقنيات االتصال الحديثة في المجتمع، حيث تتصل النخب السياسية بصناعة القرارات الرسمية            
ذات العالقة بالنظم والتشريعات الخاصة بمجال اإلعالم واالتـصال، فيمـا تـرتبط النخـب               

 في إطار سعيها للقيام بمهامها العلمية والبحثية وعملها علـى مـسايرة التطـورات               األكاديمية
المختلفة بتقنيات االتصال بشكل مباشر، كذلك فإن الواقع المهني لعمـل النخـب اإلعالميـة               

  .يفرض ضرورة سعي أفراد هذه الفئة لإلفادة من التقنيات االتصالية الحديثة
  :  هذه الدراسة فيوتتمثل أهم السمات الرئيسة لعينة

  )٢(جدول رقم 
  يبين نوع العينة من حيث الجنس

  الجنس  التكرار  النسبة المئوية
  ذآر  ٣٥  ٨١٫٤
  أنثى  ٨  ١٨٫٦
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

من % ١٨,٦من عينة الدراسة من الذكور، بينما %٨١,٤يبين الجدول السابق أن : الجنس. ١
  .عينة الدراسة من اإلناث

  )٣(جدول رقم 
  نوع العينة من حيث العمريبين 

  العمر  التكرار  النسبة المئوية
   سنة٢٧ اقل من – ٢٣من  ١٢  ٢٧٫٩
   سنة٣١ اقل من -٢٧  ٩  ٢٠٫٩
   سنة٣٥ اقل من -٣١  ٨  ١٨٫٦
   سنة فأآثر٣٥  ١٤  ٣٢٫٦
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  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠
  اقل – ٢٣من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من       % ٢٧,٩يبين الجدول السابق أن     : العمر.٢

 سنة، و   ٣١ اقل من    – ٢٧من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من       % ٢٠,٩ سنة، و    ٢٧من  

مـن  % ٣٢,٦ سـنة، و     ٣٥ اقل من    – ٣١من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من       % ١٨,٦

   سنة٣٥عينة الدراسة بلغت أعمارهم أكثر من 

  ) ٤(جدول رقم 

   الحالة االجتماعية يبين نوع العينة من حيث

  الحالة االجتماعية  التكرار  يةالنسبة المئو
  أعزب  ١٣  ٣٠٫٢
  متزوج  ٢٩  ٦٧٫٤
  أرمل  ١  ٢٫٣
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

من عينة الدراسة غير متـزوجين، و       % ٣٠,٢يبين الجدول السابق أن     : الحالة االجتماعية -٣
  .من عينة الدراسة من األرامل% ٢,٣من عينة الدراسة متزوجين، و % ٦٧,٤

  ) ٥(جدول رقم 

  طبيعة العمل عينة من حيثنوع ال

  طبيعة العمل  التكرار  النسبة المئوية
  سياسي  ٣  ٧٫٠
  إعالمي  ٢٨  ٦٥٫١
  سياسي إعالمي  ٦  ١٤٫٠
  أخرى  ٦  ١٤٫٠
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

من عينة الدراسة طبيعة عملهم سياسـي، و  % ٧,٠أن ) ٤(يبين جدول رقم : طبيعة العمل  -٤

من عينة الدراسة طبيعة عملهم     % ١٤,٠عالمي، و   من عينة الدراسة طبيعة عملهم إ     % ٦٥,١

  من عينة الدراسة طبيعة عملهم أعماال أخرى مختلفة% ١٤,٠سياسي إعالمي معا، و 

  ) ٦(جدول رقم 

  المؤهل العلمي نوع العينة من حيث

  المؤهل العلمي  التكرار  النسبة المئوية
  بكالوريوس  ١٥  ٣٤٫٩
  ماجستير  ١٧  ٣٩٫٥
  دآتوراه  ١٠  ٢٣٫٣
  أخرى  ١  ٢٫٣
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠



  ١١

من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي % ٣٤,٩يبين الجدول السابق أن : المؤهل العلمي-٥
من عينة % ٢٣,٣من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير، و % ٣٩,٥بكالوريوس، و 

ية من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي شهادات علم% ٢,٣الدراسة مؤهلهم العلمي  دكتوراه، و 
  .أخرى

  
يبين استعراض التخصصات العلمية ألفراد عينة هذه الدراسة أن حوالي           :التخصص العلمي -٦

% ٢٢,٠، فيما يحمـل حـوالي       الصحافة واإلعالم منهم يحملون مؤهالت علمية في      % ٤٦,٠
 فيمثلـون   تخصص العالقات العامة والدولية   ، أما أصحاب    إذاعة وتلفزيون منهم مؤهالتهم في    

، الـذين يمثلـون     تخصص العلوم السياسية  ن إجمالي المبحوثين يليهم أصحاب      م% ١٧حوالي  
  .من إجمالي المبحوثين% ١٠,٠حوالي 

  
  :تقسيم الدراسة

  .، إضافة إلى اإلجراءات المنهجية للدراسة فصلين تم تقسيم الدراسة إلى
  : وفيه عدة مباحث هياإلطار النظري الفصل األول تناول وي

   وانالمبحث األول وهو بعن
  :ناولويت" اإلنترنت والصحافة اإللكترونية" 

الصحافة  إلى جانب جزء خاص بتأثر        واستخداماتها  وتطورها نشأتها و تعريف شبكة اإلنترنت  
مميـزات وسـلبيات نـشر       و اإلنترنت مبرزا مستويات استفادة الصحافة من شبكة اإلنترنت       ب

 . ة ومدي تأثيرها علي الصحافة المطبوعالصحف على اإلنترنت

  المبحث الثاني وهو بعنوان
  : الصحافة اإللكترونية،ويتناول"

،إلى الحديثة اإلليكترونية اإلخبارية المصادر تعريف للصحافة اإللكترونية وأهميتها وأنواعها،و
 سمات ومميزات الصحافة اإللكترونية،وجمهورها وخصائصه الصحافة اإللكترونية جانب

 .كمصدر للمعلومات

  
  : وهو نتائج الدراسة الميدانية:الفصل الثاني 

  ويشمل اإلطار العملي
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  الفصل األول

  اإلنترنت واإلعالم اإللكترونياإلنترنت واإلعالم اإللكتروني

  :ويضم المباحث التالية
  الصحافة واإلنترنت: المبحث األول 
   الصحافة اإللكترونية: المبحث الثاني
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  المبحث األول
   

  الصحافة واإلنترنت ويتناول
  

  ريف شبكة اإلنترنتتع .١
  نشأتها واستخداماتها .٢
  الصحافة وشبكة اإلنترنت  .٣
 .مستويات استفادة الصحافة من شبكة اإلنترنت .٤
   مميزات وسلبيات نشر الصحف على اإلنترنت .٥
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 ومدي تأثيرها علي الصحافة المطبوعة .٦

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  المبحث األول
  الصحافة واإلنترنت

  

 فإذا كانت الثورة األولى في مجـال         اإلعالم تصال و  ثورة جديدة في مجال اال      اإلنترنت عتبري
 بدأت مع ظهور الطباعة ، ثم تلتها الصحافة فالسينما ، والراديو والتليفزيون وأخيـرا               اإلعالم

 واالتـصال ،    اإلعالمثورة في مجال    يعد   اإلنترنتفإن  ،البث الفضائي عبر األقمار الصناعية      
حيث يستطيع المـستخدم    ، في وسيلة واحدة   إلعالماجمع بين مختلف وسائل     ي استطاع أن    ذيوال

 إلـى ويستطيع أن يتجول من بلـد       ،أن يقرأ ويسمع ويشاهد وأن يتفاعل مع هذه الشبكة العجيبة         
 أي   إلي  طوكيو، أوالى لندن وبون أو واشنطن ، أو        إلى شبكة ، من مسقط      إلىبلد، ومن شبكة    

فته شريطة أن يكون لديه جهـاز       مكان في المعمورة وهو جالس على كرسيه في مكتبه أو غر          
  ) .  اإلنترنت(كمبيوتر مرتبط عبر الهاتف أو األقمار الصناعية بالشبكة الدولية للمعلومات 
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 وبأ قل التكاليف، وذلك عبر      اإلنترنتفهي تسهل له التواصل واالرتباط بالعالم الخارجي عبر         
أي مكان من العالم شريطة أن       تساعده على تصفح المستندات ، في        اإللكترونياستخدام البريد   

ـ   إلييكون مشتركا في الشبكة ، وتعمل على نقل المعلومات من حاسب آلي كبير               ر غ آخر أص
ونقل المعلومات والبرامج بـين  )down load(وتحديث البيانات المستخدمة ،باستخدام أسلوب

م والمشاركة في مجموعـات النقـاش ،وأخيـرا تقـدي    up loadمختلف األجهزة عبر أسلوب 
   "1 " .المعلومات والخدمات

  

  ماهية شبكة اإلنترنت
تعد هذه الشبكة من أبرز إنجازات العصر الحالي في مجاالت التواصل والتبـادل اإلعالمـي               

التي أصبحت  ) اإلنترنت(والمعلوماتي وهي شبكة تراسل المعطيات الدولية أو ما يعرف بشبكة           
إلعالم والمعلومات في جميع دول العـالم       تربط بين عشرات الماليين من الحواسيب ومراكز ا       

وخاصة الدول الصناعية الكبرى،ومن خالل هذه الشبكة العمالقة اصبح متاحا لماليين البـشر             
  "2."التدفق الهائل من المعلومات واألخبار بسرعة فائقة وبمجرد حدوثها في أية بقعة في العالم

ـ         واإلنترنت وتخـدم  . ع بعـضها الـبعض     هي عبارة عن شبكة كمبيوترات ضخمة متصلة م
% ١٠٠ مليون مستخدم وتنمو بشكل سريع للغاية يصل إلـى نـسبة             ٢٠٠ أكثر من    اإلنترنت

 أصالً كفكرة حكومية عسكرية وامتدت إلـى قطـاع التعلـيم            اإلنترنتسنوياً، وقد بدأت فكرة     
ـ       ، واإلنترنت  واألبحاث ثم التجارة حتى أصبحت في متناول األفراد        ن  عالم مختلف تمامـاً ع
 اإلنترنت ففي البداية كان على مستخدم        ، الكمبيوتر، عالم يمكن لطفل في العاشرة اإلبحار فيه       

 أما اآلن فال يلزمك سوى معرفة       Unixمعرفة بروتوكوالت ونظم تشغيل معقدة كنظام تشغيل        
كما كان في الماضي من الصعب الـدخول        . اإلنترنتبسيطة بالحاسب لكي تدخل إلى رحاب       

الل الشبكة الهاتفية باستخدام مودم ولكن مع انتشار شركات توفير الخدمة تبـددت              خ لإلنترنت
 اإلنترنـت  توفير خدمة الدخول علـى       CompuServeهذه الصعوبات، فمنذ أن بدأت شركة       

 لم يعد الدخول فـي      Point-to-Point عبر بروتوكوالت    ١٩٩٥بواسطة الشبكة الهاتفية عام     
) ب(،wwالشبكة العنكبوتيـة  ) أ (: الرئيسية هياإلنترنتناصر وأهم ع ،  أمراً صعباً اإلنترنت

  "Usenet. " 3مجموعات األخبار ) د( ، E-Mail اإللكترونيالبريد ) جـ(،FTPنقل الملفات 
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  نشأة وتطور شبكة اإلنترنت 
 هو اليوم الذي صدرت فيه شهادة ميالد اإلنترنت من الحكومـة            ١٩٦٩ يناير عام    ٢كان يوم   

 ٧حينما بدأ مجموعة من العلماء أبحاثهم إلنشاء شبكة كمبيوتر كبيرة في مشروع             األمريكية ،   
وبالفعل تم إنشاء هذه الشبكة التي عرفـت وقتهـا   . تابع ألحد إدارات وزارة الدفاع األمريكية       

 ، وكانت أهداف هذه الشبكة تركز أساسا علـي إمكانيـة تبـادل المعلومـات                arpanetباسم  
فيما بين العلماء في أنحاء البالد وكان عمل هذه الـشبكة يعتمـد علـي               ) كالرسائل واألبحاث (

 أجزاء متفرقة و كل جزء يأخذ طريقـه بـشكل           إلىتقسيم الرسالة عند إرسالها من مصدرها       
منفصل عبر شبكات أخرى عديدة لتتجمع هذه األجزاء مرة أخرى عند وصولها إلى المكـان               

   "1." المرسل إليه الرسالة
  

   "2" اإلنترنت فيمكن استعراضها عل النحو التالي ل تطور شبكةأما عن مراح

بإيجاد قاعدة بيانات وتأمين عدم إتالفها ) أيزنهاور( أمر الرئيس األمريكي ١٩٥٧ في عام -
  .إذا ما قامت حرب نووية

  .ARPAA تم إنشاء وكالة البحوث المتقدمة األمريكية ١٩٦٩ في عام -
  ). NASA(ة و جامعة باإلنترنت، بما فيها ناسا هيئ) ١٥( تم ربط ١٩٧١ في عام -
 عقد المؤتمر األول التصاالت الحاسوب، وظهرت خدمة البريد اإللكتروني          ١٩٧٢ في عام    -
)E-Mail ( على)Arpa Net.(  
شـبكة  )  Arpa Net( انضمت بريطانيا و النرويج إلى الشبكة، أصـبحت  ١٩٧٣ في عام -

  .دولية
، الـذي أتـاح للحواسـيب التخاطـب بنظـام      U C P U ظهر بروتوكول ١٩٧٦ في عام -

  )).Unixيونكس
  ).Usenet( برزت خدمة المجموعات اإلخبارية ١٩٧٩ في عام -
  .١٩٧٧، الذي بدأ البحث في تطويره منذ عام )TCP/IP( ظهر بروتوكول ١٩٨٢ في عام -
  ). NSF( انتقلت إدارة أربانت إلى مؤسسة العلوم الوطنية األمريكية ١٩٨٤ في عام -
  .  مركز٢٠٠٠ ارتفع عدد مراكز المعلومات المرتبطة بالشبكة إلى ١٩٨٥ في عام -
  . مركز٥٥٠٠٠ ارتفع عدد مراكز المعلومات المربوطة بالشبكة إلى ١٩٨٨ في عام -
للشبكة لتصبح أول شبكة تجارية باإلنترنت، وبلـغ        ) كمبيوسيرف( تم ربط    ١٩٨٩ في عام    -

  .بكة حوالي مائة ألف حاسوبعدد الحواسيب المرتبطة بالش
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  .إلى اإلنترنت) Nsf Net(عن الخدمة ودخلت )Arpa Net( تم فصل ١٩٩٠ في عام -
  ).Gopher(أول نسخة من ) WAIS( ظهور خدمة البحث ١٩٩١ في عام -
  .WWWA بدأت خدمة البحث بواسطة شبكة ١٩٩٢ في عام -
والصوت، عبر مسارات اتـصال   توفرت إمكانية نقل الصور عالية الجودة،    ١٩٩٣ في عام    -

  .عالية السرعة
 بدأ االستخدام الشخصي لإلنترنت بشكل واسع، وتزايد عدد المراكز ١٩٩٤ في عام -

  .المرتبطة فيها إلى ثالثة ماليين مركز
   . بدأ تواجد خدمة اإلنترنت في األقطار العربية بشكل تجاري ١٩٩٥ في عام -

نترنت و نجاحاتها المتالحقة، إنما يرجع في معظمـه         ويالحظ أن التسارع الكبير في تطور اإل      
إلى نجاح البحوث البرمجية ، واندماجها مع البحوث االتصالية في التوصل إلى إنجاز تقنيـة               

  .موحدة األهداف واآلليات وتقديم خدمات مشتركة
  

  انتشار اإلنترنت في العالم 
نترنت حسب تقديرات رئيس يصل عدد البلدان األعضاء التي تملك اتصاال مباشرا مع اإل

دولة في العلم وعدد  الدول التي تتصل مع ) ٩٦(مجموعة شركات إنترنت إلى حوالي 
  .دولة ) ٧٠(الشبكات المعلوماتية حوالي 

وتتخاطب الحواسيب المتصلة بشبكة اإلنترنت باسـتخدام لغـة اتـصاالت مـشتركة تـدعي               
ؤمن البروتوكوالت تسهيل مهمة التبادليـة      ، وت ) برتوكول إنترنت   / بروتوكول التحكم بالنقل    (

بين الحواسيب المتغايرة المربوطة مع شبكة اإلنترنت واالسم الرمزي يشكل مرجعا لعدد كبير             
   "1. " من بروتوكوالت االتصال الخاصة ببعض الخدمات 

  :ويمكن تصنيف الخدمات التي تقدمها شبكات االتصال لمستخدميها ضمن الفئات التالية 
 باسـتخدام   رويسمح بنقل الملفات بكتابة المعلومات من حاسوب إلى أخ         : ملفاتنقل ال  

  .الشبكة كوسيط ناقل 
تذهب مشاركة الملفات إلى ابعد من نقل الملفات باعتبارها تـسمح           : مشاركة الملفات  

  .باستعمال ملف مخزن في حاسوب بعيد ، والنفاذ إلى الملفات المشتركة يكون شفافا 
تعمل دائرة البريد بنظام بريدي أسرع بكثير من البريـد العـادي             : نيالبريد اإللكترو  

ويمكن أن تحتوي الرسائل اإللكترونية علي النصوص أو عناصر لوسـائل اإلعـالم             
  ) .كالصوت والصورة ( المتعددة 
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 تساعد الخدمات المعلوماتية في الحصول علي المعلومات        :الحصول علي المعلومات     
  .ة للفهرسة والبحث ، ومهمتها تسهيل جمع المعلومات وتكون موصولة مع أنظم

  . االشتراك في طابعة الشبكة يسمح بطباعة وثائق عن بعد :الطباعة  
يسمح في تنفيذ األوامر عن بعد باالستفادة من طاقة الحاسـب           :  بعد   نتنفيذ أال وامرع   

  .لحاسوب موصولة مع الشبكة في تنفيذ العمليات الحسابية 

   "1." تستخدم خدمات اإلدارة من قبل المشرفين علي الشبكة  :إدارة الشبكة  
مؤخرا أصبحت شبكة اإلنترنت وسيلة نشر وتبادل وتراسل للعديد من األنـشطة المعلوماتيـة              
واإلعالمية خاصة بعد تطور تقنيات الوسائط المتعددة وإمكانيات دمـج الـصوت والـصورة              

را البريد اإللكتروني الـذي يـوفر خدمـة         والنص ، ولعل من ابرز الخدمات و أكثرها انتشا        
التراسل اإللكتروني بطريقة سهلة وسريعة ألي نوع من الرسائل ، ويـشكل مـستعملو هـذه                
الخدمة في الوقت الحاضر اكبر نسبة لمستخدمي شبكة اإلنترنت في توصيل الرسائل إلـى أي               

 طريق مراسم خاصة    بقعة في العلم في ثوان معدودة ، إضافة إلى خدمات تحويل الملفات عن            
تسهل عملية نقل الملفات مهما اختلفت أنواع الحواسيب أو منظومات التشغيل واشهرها مرسم             

إذا تمكن هذه الخدمة من الوصول إلى ملفات مخزنة علي الحاسـوب            ) F.T.B_ أف تي بي  ( 
     الخادم ونقلها إلى حاسوب الزبون وبـالعكس و ألي نـوع مـن الملفـات يمكـن تـداولها                          

وهذا النوع من الخدمات اخذ في الزيادة وخاصة بعد         ) بيانات ، برامج ، رسومية ، صوتية        ( 
توفير برمجيات سهلة االستعمال وسريعة ألغراض البحث واالختيار لمعلومات المطلوبة مـن            

  "2."بين ماليين الملفات المخزنة في الحواسيب عبر العلم ، إضافة إلى خدمات نشر الصفحات
  
  ترنت والنشر اإللكترونياإلن

أدركت الصحافة أهمية أن يكون لها موطئ قدم على شبكة اإلنترنت منذ البداية وخاصة بعـد                
االرتفاع المتزايد في أعداد مستخدمي الشبكة واألرباح الكبيرة لإلعالنـات و التجـارة عبـر               

  .اإلنترنت
ات عنها وبالتدريج بدأت    وكانت البداية إنشاء الصحف لمواقع علي الشبكة تحتوي علي معلوم         

  .الصحف في عرض كل أو بعض المحتويات التي كانت تنشر في النسخة المطبوعة 
واستفادت الصحف والمطبوعات الدورية من التقدم التكنولوجي الـذي وفرتـه اإلنترنـت ،              
لتحسين مضمونها وزيادة عدد قرائها علي مستوي العلم ، من خالل تغييـر طـرق التوزيـع                 

بكة وبمشاركة جهاز الحاسوب وهذه الطريقة تتميز بالسرعة العاليـة، واالنتـشار            بواسطة الش 
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الواسع ،كما احدث اإلنترنت ثورة في عملية النشر اإللكتروني ، و أصبحت المخطوطات تنقل              
إلكترونيا علي اسطوانات ، أو ترسل  بالبريد اإللكتروني من حاسوب آلخر ، كما أن األعمال                

 اكثر المستفيدين من اإلنترنت ، إذ لم يعد هناك حاجة لفنان يرسم الشكل ،               الفنية هي أيضا أحد   
فاألشكال يمكن أن ترسم إلكترونيا من قبل المحرر أو الكاتب ويرسلها باإلنترنت إلـى مقـر                

  .الصحيفة 
كما وفر اإلنترنت للمستخدم كتابا إلكترونيا شامال خفيف الوزن ، يماثل في صفحاته الكاتـب               

يمكن للمشترك فيها تقليب صفحاته من خالل لوحات المفاتيح في جهاز الحاسـوب             الورقي ، و  
أو بأوامر صوتيه ،للبحث عن المواضيع المتاحة لالستخدام ،ومتاح للمستفيدين بشكل عام ومن             

اللومنـد  (األمثلة الحية علي منافع اإلنترنت في مجال النشر اإللكتروني ، تمكنـت صـحيفتا               
ور باإلنترنت دون أن تتم عملية طبع النسخ الورقيـة منهـا ، بـسبب               من الصد )والليبراسيون

  "1  ." ةإضراب عمال مطابع الصحف الباريسي
  

   "2" الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت 
إن ابرز مظاهر ثورة االتصال يتمثل في انتـشار اإلنترنـت ، ويجمـع علمـاء االتـصال                  

كنولوجي تحقق أواخـر القـرن العـشرين ، إذ          والمعلومات أن إنشاءها ، يعد من أهم إنجاز ت        
استطاع اإلنسان بواسطتها أن يلغي المسافات ، ويطلع علي أحداث العـالم وتطوراتـه فـي                
المجاالت المختلفة ، وان ينشر الثقافة ويتبادل المعلومات ، اإلعالمية والعلميـة والنـشاطات              

القادرة علي تلقـي المكالمـات ،       اإلنسانية األخرى ، وذلك من خالل إنشاء مراكز المعلومات          
  .والرد علي األسئلة واالستفسارات في شتى المجاالت 

ولم يعد نقل المعلومات اإلعالمية المختلفة علي المستوى المحلي والعالمي ، مقتـصرا علـي               
الصحيفة وال اإلذاعة وال التلفزيون ، وذلك بفضل منافسة تكنولوجيـا اإلعـالم والمعلومـات               

   .واإلنترنتا تكنولوجيا الحواسيب الحديثة ، ومنه
   "3 " :ويمكن تقسيم تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات إلى نوعين 

  )(NUMERIQUE:وسائل ال تستعمل شبكات االتصالية الهاتفية  .١

، ) (COMPACTS DISCSوالتي تقدم خدماتها عبر وسائط ، مثل األقـراص المكتنـزة   
  ) .(CD- ROMواالسطوانات المدمجة 

   )TELEMATIQUE( : اإلعالم واالتصال البعدي وسائل  .٢
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، عبر شبكات االتصال الهاتفية     ) النص المكتوب ، الصورة والصوت      ( وتقوم بنقل المعلومات    
  :واألقمار الصناعية ، ومن هذه الوسائل 

 . (lareunion telephone) ، االجتماع بواسطة الهاتف (minitel)جهاز المينيتل  )١

  .)la visio conference(عدي بالصوت والصورة االجتماع الحواري الب )٢
 .، ممثلة باإلنترنت (information deautoutes les)الطريق السريع للمعلومات  )٣

  
  أهمية اإلنترنت بالنسبة لوسائل اإلعالم 

   "1 " :تكمن أهمية اإلنترنت في
ديـة ، مثـل     عولمة وسائل اإلعالم والترويج للمواضيع المنشورة في وسائل اإلعالم التقلي         .١

الصحف ذات الطبعات المحلية والتوزيع المحدود ، بحيث يمكن أن تنتـشر علـي الـصعيد                
العالمي من خالل اشتراكها باإلنترنت ، ويمكن ألي صحافي أن يكون كاتبا مـشهورا علـي                

كاتبا عاديا له زاويته في إحدى الصحف األمريكية        ) مات دردج   ( مستوي العالم ، فمثال كان      
 إلى أن دخل دائرة األضواء من خالل موضوع قام بنشره باإلنترنت ، وتم توزيعـه                المحلية ، 

مساعد البيت األبيض ، وجاءته ردود      ) سيدني بلميتشل   ( عبر البريد اإللكتروني ، ويهاجم فيه       
  .أفعال القراء بعد نشر الموضوع مباشرة ، ومن مختلف أنحاء العالم 

 التقليدية األخرى ، ألنها مفتوحة االستخدام لمن لديـه          تختلف اإلنترنت عن وسائل اإلعالم    . ٢
اشتراك فيها ، من مختلف المستويات واألجناس والدول ، حيث تتميز اإلنترنـت بالمـساواة               
االجتماعية ، وال يوجد حاسوب افضل من سواه ، ويعتمد األمر فيها ، علي الطريقة التي يقدم                 

  . في حاسوبه فيها المشترك نفسه من خالل لوحة المفاتيح
وفر اإلنترنت متنفسا جديدا ألصوات المعارضة هنا وهناك،لعولمة وسائل إعالمهـا عـن             . ٣

طريق،واضحي من المستحيل علي قوانين اإلعالم حجـب عيـون وآذان المـواطنين مـن               
متابعتها،الن ذلك غير ممكن في هذا العصر ، فمثال عندما تتجاوز صحف المعارضة في أي               

راء المرسومة لها في قوانينها الوطنية ، فبإمكان أجهزة الرقابـة فـي هـذه               بلد الخطوط الحم  
البلدان مصادرة المطبوعة الورقية من أكشاك توزيع الصحف ، ولكن ليس بمقـدور الرقيـب               

  .مصادرة مواضيع الصحيفة المنشورة باإلنترنت 
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  أساليب استفادة الصحافة المطبوعة من اإلنترنت 
 وسائل اإلعالم الحديثة خدمة الـصحافة المطبوعـة مثـل شـبكات             لم تستطيع أي وسيلة من    

  "1 ":اإلنترنت، حيث أوجدت للصحافة حلوال للعديد من المشاكل التي واجهتها ،ومن أمثلة ذلك
  :تستفيد الصحافة من شبكة اإلنترنت كمصدر للمعلومات وذلك من خالل االستفادة منها .١
  .كأداة مساعدة للتغطية  -
  . األساسية لتغطية األحداث العاجلة كمصدر من المصادر -

االستفادة منها كمصدر الستكمال المعلومات بالتفصيل وبالخلفيات عن األحـداث المهمـة             .٢
وذلك بعد ربطها بأقسام المعلومات وصالة التحرير في الصحف المطبوعة ، فضال عن إنشاء              

  فزيونقسم خاص باإلنترنت في كل الصحف المطبوعة تقريبا وفي اإلذاعة والتل

إعداد صفحات الجريدة المتخصصة في الرياضة واألدب والفن واألسـرة ، فـضال عـن                .٣
  .التعرف علي الكتب واإلصدارات الجديدة من خالل المكتبات العربية والعالمية 

 لتلقي رسـائلهم المكتوبـة      Emailاالتصال بالمندوبين والمراسلين عبر البريد اإللكتروني        .٤
 .والمصورة 

در المختلفة للصحيفة من أشخاص ومؤسسات ووزارات والحصول علـي          االتصال بالمصا  .٥
  .األخبار الصحفية 

يمكن من خالل اإلنترنت عقد اجتماع التحرير الصباحي بين رئيس التحرير في بلـد مـا                 .٦
 .والمراسلين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم 

 .العالم إجراء األحاديث واللقاءات عن بعد مع مختلف الشخصيات الكبرى في  .٧

االستفادة منها كنظام لالتصاالت الداخلية للمؤسسات الصحفية وربطهـا بـصالة التحريـر          .٨
 .وقسم المعلومات واألرشيف وخالفه 

يمكن استخدامها كوسيلة لالتصال التفاعلي مع الجماهير ، وتوسيع فرص المشاركة لقـراء              .٩
 .الصحف 

ت الدورية وتقديم خدمة األرشيف     استخدامها في مجاالت النشر الصحفي عن بعد في الطبعا         .١٠
  .والمعلومات 

يمكن استخدامها بنجاح في حمالت التسويق والترويج للسلع المختلفـة داخليـا وخارجيـا               .١١
وخاصة أنها تسمح باستخدام الصورة والصوت والفيديو ، وهذا مما يزيد من فاعلية الحمالت              

 .الترويجية علي اإلنترنت 
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  : والصحافة اإللكترونيةالعالقة بين الصحافة المطبوعة
بدأ تأثير الثورة المعلوماتية التكنولوجية يظهر على صناعه الطباعة والنـشر وعلـى عـادة               

وان بداية العقد األول للقرن إلحادي والعشرين يشهد اتساعا متزايـدا للـصحيفة    ،القراءة ذاتها   
  . سادت لخمسه قرون مضتالتياإللكترونية مقابل الصحيفة التقليدية 

الصحيفة اإللكترونية تحمل قوه جذب وإبهار جديدة تساعد على انتشارها على حساب تلـك  إن  
 فهـي تتـيح     MULTIMEDIAالتقليدية الحالية فألنها تستخدم الوسائط اإلعالمية المتعددة        

فالقارئ ،لمستخدمي الشاشة ممارسه اكثر من حاسة خصوصا البصر والسمع بل اللمس أيضا             
يد ويقرأ ما يحب االطالع عليه ويري الصور بألوانها الجذابة ويستمع           يستطيع أن يختار ما ير    

كل ذلـك فـي     ،ويشاهد األفالم المنقولة عبر الفيديو      ،في الوقت ذاته إلي األصوات التسجيلية       
الـصحافة  :عمليه سريعة واحدة لم تستطع أن توفرها له من قبل وسائل اإلعـالم المختلفـة                

   "1. " التلفزيون المرئيالمكتوبة و اإلذاعة المسموعة و
 يقول أن الخطر الكبر يهدد الصحيفة       (BBC) في   نجون راسل أحد كبار اإلذاعيين البريطانيي     

اليومية األسـبوعية يـأتي مباشـر مـن التكامـل الحاصـل بـين تكنولوجيـا التلفزيـون                   
وتكنولوجيا الكمبيوتر هذا التكامل قد يقدر في زمن لـيس ببعيـد علـى اختـراق                ،المتطورة

   "2: "  اللتين تهددان الصحيفة اليومنلخاصيتين األساسيتيا
التوسع في كشف األخبار دون االرتباط بعامل الوقت المحدد نسبيا في نشرات األخبار              -١

  .أو البرامج اإلخبارية
استمرار حضور الصحيفة في متناول القارئ مما يـسمح لـه بالتـصفح والمراجـع                -٢

 .ط بسلطة اللحظة أو الوقتواالستغراق في التأمل من دون االرتبا

ولقد بدأت الصحافة اإللكترونية عبر اإلنترنت في منافسة الصحافة المطبوعة منـذ أن قامـت               
مجلة نيوزويك األمريكية واسعة االنتشار بمتابعة فضيحة الرئيس كلنتون مع مونيكا لوينسكي            

كانـت الـصحافة    عبر موقعها على اإلنترنت وقبل الموعد األسبوعي لصدور المجلة  و إذا             
اإللكترونية قد بدأت تغزو العالم الغربي المتقدم بقوة فان النشر اإللكتروني لدور النـشر اخـذ                

األمريكي ستيفن كينج  ويـضم       ) كتاب الرصاصة ( صدر كتاب    ٢٠٠٠يستمتع اكثر ففي عام     
ألف شخص أي بمعدل    ) ٤٠٠(ألف كلمة منشورة على شبكة اإلنترنت وخالل يومين فقط قراه           

مسة قراء كل ثانية واحدة مقابل اجر هو دوالران فقط ونصف الدوالر فقط ثم عرض بعـد                 خ
بينمـا  ، ذلك مجانا على موقع االمازون الشهير متحديا أي محاولة للنشر التقليدي المطبـوع              
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ذكرت دراسة عن سوق الطباعـة والنـشر األمريكـي نـشرتها جريـدة وولـستريت فـي                  
 وبلغ عـدد    ٢٠٠١ عام   ةتاب في الواليات المتحدة األمريكي     مليار ك  ١,١ انه بيع    ١٧/٧/٢٠٠٢

 فيما  ٣٨١٨٩٤,٥٩ صحيفة وعدد الصحف األسبوعية      ٣٣٢٩٧٨,٥٥الصحف اليومية المباعة    
 مليون عنوان كتاب في العالم      ٦٥ مليون مجلة وهناك     ٥٠٠بلغ المجالت المباعة سنويا حوالي    

   "1. "  مليون كتاب موجودة في مكتبة الكونغرس٢٦منها 
   

   :مميزات نشر الصحف عبر اإلنترنت
  "2: "إن نشر الصحف عبر اإلنترنت أعطى الصحافة الكثير من المزايا للصحافة وهي

فلم تعد الحدود   .تتيح شبكة اإلنترنت للصحف الوصول إلى القارئ في أي مكان في العالم           . ١ 
ما انه متـصل مـع      الجغرافية تشكل حاجزا يمنع انتشار الصحف في أي جزء من العالم طال           

شبكة اإلنترنت ، ورغم أن الصحف قد بدأت في التغلب علي الحواجز الجغرافية قبل اعتمادها               
النشر عبر اإلنترنت من خالل تعدد طبعات الصحيفة في اكثر من مكان في العلم فـي نفـس                  

من الوقت إال أنها عملية مكلفة للغاية ويقتصر توزيع الصحف من خاللها علي مناطق محدودة               
 .العالم، فال يمكن للصحيفة أن تصدر طبعة لها في كل دولة حتى يتمكن مواطنيها من قراءتها

وتمثل هذه الخاصية أهمية خاصة بالنسبة للصحف العربية ، فهي تفتح المجال للوصول إلـى               
القراء العرب المغتربين في الخارج ، والذين ال يمكن إيصال نسخ مطبوعة إليهم بسبب بعـد                

كما تسمح هذه الخاصـية     .  ، وخاصة العرب في استراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية          المسافة
للصحف العربية بان تصل إلى القارئ العالمي وخاصة إذا نشرت المـادة الـصحفية بلغـات                
مختلفة ، وتستطيع من خالل ذلك إبراز القضايا العربية التي يغفلها اإلعالم الغربي ، وعرض               

  .ة عنها وجهة النظر العربي
تعتبر الصحافة اإللكترونية وسيلة اتصال متدفقة فهي ال تحتاج إلى عمليات معقدة حتـى              . ٢ 

تصبح متاحة للقراء مثل الصحافة المطبوعة وبالتالي فان التعـديل فـي محتـوي الـصحف                
اإللكترونية يتم بشكل مستمر بحيث يمكن أن تحقق الصحيفة سبقا خبريا قبل وسائل اإلعـالم               

وقد ألغت هذه السهولة في تحديث المادة الصحفية الحاجة إلى وضع ترقيم األعـداد              . األخرى  
الصحيفة اإللكترونية ، واستبدلت الصحف الترقيم بوضع تاريخ أخر تعديل طرأ علي المـادة              
المنشورة ، وهو ما يدفع القارئ إلى زيارة موقع الصحيفة اإللكترونية اكثر من مرة في اليوم                

 .لع علي أخر المستجدات واألحداثالواحد حتى يط
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تتيح الصحافة اإللكترونية قدرا كبيرا من التفاعلية بين القارئ والصحيفة فالقارئ يمكن أن             . ٣ 
يختار المدى المعلوماتي الذي يحتاج أن يصل إليه ، وبالتالي فالصحيفة اإللكترونية يمكـن أن               

تفي بقراءة المادة الـصحفية بينمـا       ترضي مستويات مختلفة من القراء ، فالقارئ العادي سيك        
سيتمكن القارئ األكثر ثقافة من الحصول علي معلومات اكبر عن موضوع المادة الـصحفية              

 مواقـع  يعبر الوصالت التي قد تحمله إلى موضوعات مشابهة ضمن أرشيف الصحيفة أو أيل 
 .أخرى خارج الصحيفة لها ارتباط بالموضوع 

 ي بإمكانه أن يراسل الصحيفة من خالل البريد أل إلكترون          فان القارئ سيكون   أخرىومن جهة   
أو عبر موقع الصحيفة نفسه ، وقد تصل التفاعلية إلى مشاركة القارئ في تحريـر الـصحيفة               
اإللكترونية أو عبر موقع الصحيفة نفسه عبر التعليق علي المواد المنشورة أو إرسال أخبار أو               

 تستطيع ان تمتلك شبكة ضخمة من المراسلين فـي          وبذلك فان الصحيفة  .مقاالت أو غير ذلك     
  .مختلف أماكن العالم دون أن تتكبد أي نفقات

 أتاحت تقنيات الوسائط المتعددة للصحافة اإللكترونية أن تلغي الحد الفاصل بين العديد ٠٤  
من وسائل االتصال ، فهي تسمح بالدمج بين نصوص الصحف وبين الصوت والصورة 

فيديو بحيث تشعر وأنت تتصفح الصحيفة اإللكترونية وكأنك أمام صحيفة  والةالفوتوغرافي
فقارئ الصحيفة اإللكترونية بإمكانه أثناء قراءة .يومية وجهازي راديو وتلفزيون في وقت واحد

خبر عن افتتاح دورة رياضية أن يطلب مشاهدة مشاهد من هذا االفتتاح ، وان يستمع إلى 
ارئ أيضا أن يستمع إلى أخر نشرات األخبار من اإلذاعة التي كلمة االفتتاح ، وبإمكان الق

يفضلها أثناء تصفحه للجريدة اإللكترونية من خالل وصلة موجودة في موقع الصحيفة إلى 
  .الموقع اإللكتروني لإلذاعة دون أن يؤثر أي من العمليتين علي األخر

إلنترنت إال انه وسيلة رخيـصة       بالرغم من اإلمكانيات الكبيرة التي يوفرها النشر عبر ا         ٠٥ 
نسبيا مقارنة بوسائل االتصال األخرى التي يمكن من خاللها تحقيق توصيل الرسالة إلى عـدد      

  .ضخم من المستفيدين كالقنوات الفضائية واإلذاعات الدولية
 تتيح الصحيفة اإللكترونية للقارئ أن يقوم بنسخ األخبار والصور وتخزينهـا أو إعـادة               ٠٦ 

أو أرشفتها ، وهو ما يـسهل أن يحـتفظ القـارئ بأرشـيف إلكترونـي لألخبـار                  تحريرها  
والموضوعات التي تهمه إما مخزنة علي جهاز الكمبيوتر الشخصي ، أو علـي اسـطوانات               

بدال من أن يحتفظ بأرشيف ورقي وهو ما يحتاج إلى مساحة كبيرة ، وفي نفس الوقـت  .مرنة  
  .لمعلومات المراد استرجاعهاال يمكن الوصول من خالله بسهولة إلى ا

يعتبر النشر عبر اإلنترنت وسيلة نظيفة غير ضارة بالبيئة بعكس الطرق التقليدية للنـشر              . ٧ 
باإلضافة إلى األضـرار    . التي تؤدي إلى قطع آالف األشجار كل عام من اجل إنتاج الورق             
  .حبار البيئية التي تسببها المخلفات التي تنتج من هذه العملية من ورق و أ



  ٢٥

  
  :سلبيات الصحافة اإللكترونية

مثلما كان للصحافة اإللكترونية مزايا وخصائص ال توجد في الصحافة المطبوعة،فقد تولـدت             
   "1 " :عنها أيضا سلبيات لم تشهدها الصحافة المطبوعة من قبل منها

افة المزيد  إلض إن المواقع الصحفية واإلعالمية على اإلنترنت تلجأ للروابط النشطة كوسيلة         . ١
لكـن هـذه     متاحة للموقع نفـسه،    من المعلومات للجمهور وإحاطته بخلفيات ربما قد ال تكون        

غير متعمد ـ إلى مواقع قليلة فـي اعتمادهـا     الروابط يمكن أن توجه الجمهور ـ ولو بشكل 
  .المعروفة وعلى مصادر ال يعتمد عليها أو تحظى بالثقة  على المعايير التحريرية

وجديدا، ومن ثم فهو     ل الصحافة اإللكترونية بجميع مجاالتها وتنويعاتها مجاال وليدا        ال تزا  . ٢
والقواعد التي تحظى بالقبول واالحترام مـن   ال يمتلك حتى اآلن تراثا قويا من التقاليد المرعية      

معه، أو قوانين متفق عليها تضبط ما يدور بـه مـن عالقـات               قبل العاملين فيه والمتعاملين   
  .توممارسا

والملفقـة    توفر الصحافة اإللكترونية بيئة خصبة النتشار اإلشاعات واألخبـار الكاذبـة           . ٣
الصحافة اإللكترونية ـ   بسرعة فائقة وغير معهودة في الصحافة المطبوعة، وذلك ألنهاـ أي

السرعة في نقل وتبادل المعلومـات علـى         تعيش عبر اإلنترنت كوسيط قائم على آليات فائقة       
  .نطاق واسع

على العديد من    تنتشر غرف المحادثة والدردشة والبث الحي والتراسل الفوري والمنتديات        . ٤
والغرف ال تخضع لضوابط كافية من       مواقع الصحافة اإللكترونية، والكثير من هذه المنتديات      

أدى إلى حدوث ممارسـات خاطئـة مـن قبـل            قبل القائمين على هذه المواقع، األمر الذي      
  .االمشاركين فيه

  

  :اتجاهات العالقة بين الصحيفة المطبوعة والصحيفة اإللكترونية 
  "2:"يمكن تحديد ثالث اتجاهات حول العالقة بين الصحافة المطبوعة والصحافة المكتوبة وهي

وهو يتوقف عند وصف اإلمكانات الكبيرة لإلنترنت وما يمكن أن توفره مـن              : االتجاه األول 
ي المعلومات بشكل سريع وهو ما يشير إلى عدم االهتمـام           فرص كبيرة للبشرية للحصول عل    

  .بمستقبل الصحافة المطبوعة إذا كانت الصحافة اإللكترونية يمكن أن تقوم بوظيفتها
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ويضاف إلى ذلك أن الصحف اإللكترونية تتمكن من تقديم نطاق واسع من الخدمات ال تستطيع               
اآلخرين والتعليـق علـي المقـاالت ،    الصحف المطبوعة تقديمه من مناقشة قضية مع القراء    

وتوفر الفرصة لمتابعة األخبار في أثناء حدوثها وتطورها بشكل زمني ، وكذلك فان الصحافة              
اإللكترونية يمكن أن تحمل الكثير من األخبار التي كان يتم استبعادها من الصحف المطبوعـة               

 بتحمـل الكثيـر مـن       بسبب نقص المساحة حيث توفر اإلنترنت إمكانية لتوسـيع الـصحيفة          
المضمون ، ويضاف إلى ذلك العيوب األصلية للصحيفة الورقية إذ أن ورق الصحف يتـرك               
الحبر علي أيدي القراء فضال عن ما تحتاجه الصحف الورقية من وقت طويل وجهـد ضـخ                 
وأسطول توزيع ومن ثم فإنها متقادمة من حيث الوقت كي تصل نسخ الصحيفة المطبوعة إلى               

  .القراء 
وهو علي عكس سابقه حيث يؤكد علي أن الصحافة اإللكترونية لن تصبح أبدا              : التجاه الثاني ا

بديال عن الصحافة المطبوعة ، ويأتي ذلك انطالقا من أن تاريخ وسائل اإلعالم التقليديـة لـم                 
يشر إلى ذلك فهو لم يشهد اختفاء وسيلة بظهور وسيلة أو تكنولوجيا أخرى جديدة بل أن مـا                  

  .هو فقط طرق وأدوات اإلنتاج يختفي 
ويري أصحاب هذا االتجاه أنه إذا كانت شبكة اإلنترنت قد أضافت الكثير لحقل النشر عمومـا                
إال أنها ال تزال مجرد أداة مساعدة للصحافة المطبوعة في سبيل توسيع دائرة قرائهـا علـي                 

راجع مكانتهـا أمـام   المستوي الدولي ،وانه لمن المستبعد أن تنقرض الصحف المطبوعة أو تت 
الصحافة اإللكترونية ، ويعود ذلك للميزة التي تتميز بها الصحف الورقية  عن تلك اإللكترونية               
حيث ال تزال قوة الصحافة الورقية ناقلة للنقل وقابلة للحفظ وتقرا براحة اكبر من اإللكترونية               

أنها ال تحتاج إلى مهارة     حيث ال تزال قراءة النص المطبوع لها سحرها لدي القراء فضال إلى             
  .خاصة كاستخدام الحاسوب اآللي وتقنياته

ويقف موقفا مختلفا عن االتجاهين السابقين إذ يرى انه ال يمكن الحكـم علـي     : االتجاه الثالث 
مستقبل الصحيفة الورقية أو حتى اإللكترونية اآلن والواقع الحالي يقـول أن منحنـي تطـور                

  .بر دائما علي موقعها في االهتمام الصحافة المطبوعة في تقدم اك

تعبر هذه االتجاهات عن مستقبل كال من الصحافة اإللكترونية والصحابة المطبوعـة ومـدي              
تأثير وتأثر كل منهما باألخرى ،كما تشير إلى أن الصحافة المطبوعة لن تندثر بسبب ظهـور                

اء نفسها كما استطاعت من     ثورة النشر اإللكتروني ،كما أنها سوف تستفيد من هذه الثورة البق          
  .قبل 
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  المبحث الثاني

  

  الصحافة اإللكترونية ويتناول
  

 .تعريفها وأهميتها وأنواعها .١
 الحديثة اإلليكترونية اإلخبارية المصادر .٢
 .سماتها ومميزاتها .٣
 .جمهورها وخصائصه .٤
 .الصحافة اإللكترونية كمصدر للمعلومات .٥
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  المبحث الثاني
  الصحافة اإللكترونية

  
 ظاهرة واسعة ومنتشرة فـي الـدول        إلىقل من عقد    أ تحولت خالل    اإللكترونية الصحافة   إن

 هـذا   أثاروقد  . قل  أ كثيرة منها الوطن العربي بشكل       أخرى وفي دول    أساسيالمتقدمة بشكل   
 في ظل ما تـوفره تقنيـات االتـصال          االنتشار تساؤالت جدية عن مستقبل الصحيفة التقليدية      

 تجعل منها بـديالً     أن من خدمات شاملة للجمهور يمكن       اإللكترونيةالمعاصرة ومنها الصحافة    
 ومنها الصحافة المطبوعة بشكل خاص ويذهب الـبعض         اإلعالمللنمط التقليدي السائد لوسائل     

 كل المفاهيم السائدة عـن   يسير بشكل حثيث نحو تجاوز األقل العالم المتقدم في     أن فرضية   إلي
 أو لن يستغرق جيل     األمر أن إلي تحت وطأة وهيمنة التقنيات الحديثة مشيرين        اإلعالموسائل  

   "1 " . ينتهي عصر الصحافة المكتوبة كما نعرفها منذ مئات السنين أنجيلين قبل 
ـ            فلم تشهد    ن طريـق   حقبة التسعينات فقط ثورة الفضائيات، بل ثورة معلوماتية هائلة أتـت ع

اإلنترنت الذي غزا العالم من أقصاه إلى أقصاه، محدثا انفجارا معلوماتيا لم يشهد لـه العـالم                 
انتشار اإلنترنت واكبـه أيـضا      .مثيال، هذا االنفجار احتوى من ضمن ما احتواه اإلعالم نفسه         

لها انتشار الصحافة اإللكترونية، فقد ظهرت وخالل فترة وجيزة الكثير من الصحف التي ليس              
 مرة أخـرى،  .وجود في عالم اإلعالم إال من خالل هذه القناة، وعرفت بالصحيفة اإللكترونية           

 شكل األمر تهديدا لعرش صاحبة الجاللة التي لم تقف موقف المتفرج، بل دخلـت هـي                 وقد
األخرى غمار التجربة وصار لها مواقع إلكترونية،بحيث أصبحت معظم صحف العالم تـصل             

ط عن طريق أكشاك البيع، بل حتى عن طريق اإلنترنت، خاصـة هـؤالء              إلى قرائها ليس فق   
   "2" .القراء الذين ال يستطيعون قراءة جرائد معينة بسبب تعذر وصولها إليهم ألسباب عدة
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  :تعريف الصحافة اإللكترونية

الطبيعي لوسائل   مع اتجاه المزيد من الناس نحو اإلنترنت كمورد ومصدر للمعلومات كان من           
ديويز حول تاريخ الـصحافة     الم إن تتبع ذلك، وطبقا لبحث نشره الباحث األمريكي مارك         اإلع

تطلق نسخة إلكترونية على اإلنترنت كانـت        اإللكترونية فإن أول صحيفة في الواليات المتحدة      
ون الين، وتوالى بعد ذلك ظهور المواقـع        أنسختها شيكاغو     مع ١٩٩٢شيكاغو تريبيون عام    

 على اإلنترنت، سواء التابعة للصحف والقنوات التليفزيونيـة أو المواقـع    فيةاإلخبارية والصح 
  .اإلخبارية المستقلة التي تعد قناة صحفية إلكترونية مستقلة في حد ذاتها

والتحليل وكان مـن     استوقفت هذه الظاهرة الكثير من الباحثين والدارسين، فتعهدوها بالرصد        
باإلعالم اإللكتروني، فـالبعض     من التعريفات الخاصة  نتيجة ذلك أن ظهرت في األفق الكثير        

، مع اإلعـالم التقليـدي فـي المفهـوم         عبارة عن نوع جديد من اإلعالم يشترك      "يعرفه بأنه   
اإلعالم التقليدي أنه يعتمد على وسيلة جديـدة مـن           وما يميزه عن  ،والمبادئ العامة واألهداف  

بهدف إيصال المضامين   ، االتصال التقليدي الدمج بين كل وسائل      وسائل اإلعالم الحديثة وهي   
التي  وهو يعتمد بشكل رئيسي على اإلنترنت     ، ومؤثرة بطريقة أكبر  ، بأشكال متمايزة  المطلوبة

  .إلكترونية بحتة بطريقة، تتيح لإلعالميين فرصة كبيرة لتقديم موادهم اإلعالمية المختلفة
  "1 ":ننا القول أنهاولو حاولنا وضع تعريف محدد للصحافة اإللكترونية فيمك

المعلومـات   ـ اإلنترنت وشـبكات    نوع من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء اإللكتروني        (
الـصحافة المطبوعـة     ستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمل فـي       تواالتصاالت األخرىـ   

كوسيط تناسب استخدام الفضاء اإللكتروني      مضافا إليها مهارات وآليات تقنيات المعلومات التي      
استخدام النص والصوت والصورة والمستويات المختلفـة مـن          أو وسيلة اتصال بما في ذلك     

علـى   المتلقي،الستقصاء األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتها وتحليلهـا ونـشرها          التفاعل مع 
   ).الجماهير عبر الفضاء اإللكتروني بسرعة

 ومحـرك  (data base) بيانـات  أو هي عبارة عن موقع على اإلنترنت يحتوي علي قاعـدة 
للبحث في قاعدة المعلومات هذه،والواقع أن محرك البحث إذ يبحث عن المعلومة المطلوبة في              
اإلنترنت يقوم بعملية بحث المحرك في الموقع الذي ينتمي إليه ولـيس فـي أدغـال الـشبكة         

ـ                شكل المـدخل   العالمية كما قد يتصور البعض ، وقد دعيت هذه المواقع بالبوابـات ألنهـا ت
   "2." األساسي إلى المواقع المجهولة 
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 العـالم،   من  بقاع شتى  في انتشار ظاهرة الصحافة اإللكترونية بشكل متسارع        من الرغم   علىو
 التوضيح إلى المزيد من     ويحتاج  هذا النوع من الصحافة في بداياته بالمنطقة العربية،        يزالال  

   "1." لمفاهيمه وقواعده األساسية
  

  

  :لصحافة اإللكترونيةنشأة ا
كانت البداية هي استخدام الكمبيوتر في صناعة الصحافة ففي مطلع الستينيات مرت الصحافة             
بتحديات كبيرة عجلت من عمليات التحول إلى استخدام تقنيـات وتطبيقـات الكمبيـوتر فـي                

فـي  والسبب الرئيسي الذي جعل المؤسسات الصحفية       . المراحل المختلفة من إنتاج الصحيفة      
العالم تتنبه إلى الدور الكبير الذي سوف تلعبه اإللكترونيات فـي صـناعة الـصحافة ، هـو                  
الخسائر الجسيمة التي بدأت تصيبها بالرغم من ارتفاع توزيع صحفها وذلك بـسبب ارتفـاع               

 المواد الخام من ورق وحبر وآالت ، وارتفاع أجور العاملين في الصحافة من عمـال                أسعار
  .ن وموظفين وصحفيي

ومن األسباب األخرى اشتداد المنافسة بين وسائل اإلعالم المختلفة علي اجتـذاب الجمهـور              
وخاصة بعد ظهور التلفزيون الملون والسينما الملونة ، وكذلك انخفاض نسب اإلعالنات بسبب             
تفضيل المعلنين لإلعالن في التلفزيون ، إضافة إلى مشاكل التوزيع التي سـببتها إضـرابات               

  .لصحفباعة ا
ثم آتي بعد ذلك استخدام الكمبيوتر واستغالله في النشر اإللكتروني للـصحيفة عبـر أسـاليبه                

، واصبح الصحفي يتعامـل     ) الشبكات الداخلية _اسطوانات الليزر _ شبكة اإلنترنت ( المختلفة  
مع بيئة إلكترونية كاملة يقوم فيها بإعداد المادة وتصميم الصفحات ثم نشرها عبر اإلنترنـت               

وأدى تحـول جميـع   .من خالل جهاز كمبيوتر واحد أو عدة أجهزة متصلة مع بعضها البعض      
عمليات إنتاج الصحيفة إلى الصورة اإللكترونية بما في ذلك نشر الصحيفة علي اإلنترنت إلى              

إذاعـة  (استعادة الصحافة عنصر المباردة والسبق من وسائل اإلعالم اإللكترونـي األخـرى             
حت عملية معالجة المادة الصحفية منذ كتابتها إلى نشرها ال تستغرق إال            ، حيث أصب  )تلفزيون_

دون الحاجة إلى االنتظار حتى ظهور النسخة المطبوعة من الجريـدة والتـي             . دقائق معدودة 
   "2. " يستغرق إعدادها الكثير من الوقت والمجهود
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  ٣٢

نترنيـت فـي سـبتمبر      توافرت الصحيفة اليومية العربية إلكترونيا ألول مرة عبر شبكة اال         و
الـصحيفة  اإلنترنـت و   ونشرت صحيفة الشرق األوسط على شكل صور عبر شـبكة            ١٩٩٥

 إلكترونيةالعربية الثانية التي توافرت على االنترنيت كانت صحيفة النهار التي أصدرت طبعة             
 ١٩٩٦ثم تلتها الحيـاة فـي حزيـران    . ١٩٩٦يومية خاصة بالشبكة ابتداء من األول فبراير 

 بـشكل أو  اإلنترنـت حالياً تتوافر معظم الصحف العربية على     و .سفير في نهاية العام نفسه    وال
   "1." بآخر قد يتوافق وقد ال يتوافق مع مفهوم الصحيفة اإللكترونية

  :تطور الصحافة اإللكترونية
دفعت التحديات الخطيرة التي تواجه صناعة الصحافة في عالم اليوم العديد مـن دول العـالم                

تقدم للبحث في إمكانية إصدار الصحف آليا وهو ما يتفق مع الطور الذي يـشهده ميـدان                  الم
النشر اإللكتروني في الوقت الراهن ويدرك الناشرون من أصحاب الجرائد والمجالت ، وكـذا              

وقـد ظهـرت إحـدى للـصحف     . الصحفيون ، أن النشر اإللكتروني اصبح واقعا ملموسـا   
ع اآلن االتفاق مع إحدى هذه الصحف لتمدك علي شاشة جهـازك            اإللكترونية بالفعل ، وتستطي   

ويمكن أن تصل إليك الصحيفة بكاملها إلكترونيا ولقـد         . باألخبار و الموضوعات التي تهمك      
الجريدة " توصيل  " قام معهد العميان في بريطانيا باالشتراك مع صحيفة الجارديان اليومية في            

الراغبين وقد تطبع هـذه الجرائـد علـي ورق ويعـاد            يوميا عن طريق الكمبيوتر إلى بيوت       
   "2. " استخدامه يوميا وهذه حل أيضا لتلوث البيئة 

وفي ظل ندرة الموارد ، اصبح لالتصال اإللكتروني للتعرف علي األخبار والمعلومات أمراً ذا              
ـ               ى مغزى،فالثورة التي شهدها العالم في مجال االتصال خالل القرن العشرين والتـي أدت إل

ظهور أوعية جديدة لنقل المعلومات تتسم بدرجة اكبر من المرونة في التعامـل معها،وهنـاك               
  "3:" أسباب أخرى ال يمكن تجاهلها أدت أيضا إلى اللجوء إلى الوسائط غير الورقية للنشر،منها

االنفجار المعلومات الذي يشهده العالم منذ منتصف القرن الماضي ، حيث أصبحت هناك كمية              
  . من المعلومات المتوفرة ، وبالتالي تحتاج إلى وسائل ذات قدرة كبيرة علي التخزين ضخمة

المخاطر البيئية التي نتجت عن الطلب المتزايد علي الورق ، فمن المعروف ان الورق يصنع               
من خشب األشجار ، وبالتالي كلما زاد الطلب علي الورق كلما زاد معدل قطع األشجار، وهو                

سلبي علي البيئة التي يعيش فيها البشر ، ورغم محاولـة التقليـل مـن حجـم           ما يؤثر بشكل    
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األشجار التي تستهلك في صناعة الورق بإعادة تصنيع الورق المستعمل إال أنها عملية محددة              
  .التأثير

وخالل حقبتي السبعينات والثمانينات تم اختراع مجموعة من التقنيات التي أدت دورا أساسـيا              
، ) الفيـديو تكـس   (فة اإللكترونية ، وهذه التقنيات هي النصوص المتلفـزة          في ظهور الصحي  

  .والكمبيوتر الشخصي، وأنظمة النشر المكتبي والكتابة اإللكترونية 
فقد تكاملت هذه النظم فيما بينها لتوفير بيئة إلكترونية إلنتاج وتوزيع الصحيفة ، و شكلت بديال                

راج الصحيفة في شكل ورقي وان اسـتخدمت تقنيـات          عن البيئة التقليدية التي تهدف إلى إخ      
وفيما يلي أهم هذه التقنيات التي كان لها دور في تحول الـصحافة إلـى               . الكمبيوتر في ذلك    

  :الصحافة اإللكترونية 

  "1 ":النشر اإللكتروني

يشير مصطلح النشر اإللكتروني إلى طريقة إنتاج البيانات والوثائق إلكترونيـا، مـن خـالل               
  .ة حاسبات شخصية أو صغيرة متصلة مع بطريقتين ، إما مباشرة أو عن بعدمجموع

 أتوماتيكيا  ىومميزات هذا األسلوب المستخدم بكثرة في إنتاج الصحف ترجع لكونه نظاما أقو           
به تسهيالت كثيرة منها اختيار الشكل النهائي للنص والوثائق بعد مراجعتها وضبطها وتعديلها             

  .بدقة وسرعة فائقة
جرائـد  (رف بعض التيبوغرافيين النشر اإللكتروني بأنه النشر المطبوع الدوري للصحف           ويع

، والنشر المطبوع غير الدوري للكتب والكتيبات والمطبوعات والملصقات وغيرها،          )ومجالت
باالستعانة بالحاسبات اإللكترونية في جميع خطوات ومراحل اإلنتاج، من جمـع و توضـيب،    

معدنية وغيرها للطبع ثم الطباعة، وفي حجرة التجهيز للتوزيع فـي           وتجهيز صفحات وألواح    
  .مكان واحد، أو في اكثر من مكان في وقت معا

وبهذا يركز المفهوم علي تقنية إنتاج الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية وغير الدورية             
 بالكمبيوتر في   باالستعانة بالحاسب اآللي، فالنشر اإللكتروني هو استخدام أجهزة وأنظمة تعمل         

صـفحات نموذجيـة كاملـة      " إخراج"االبتكار واإلبداع والصف وتوضيب الصفحات و إنتاج        
وتشير هذه المفاهيم إلى اتفاق التيبوغرافيين وخبـراء        (...) ومنتهية متوسطة أو عالية الجودة،    

  ".صناعة الصحافة حول دور الحاسب اآللي في عملية اإلنتاج
ر من المتخصصين بين مصطلحات النشر اإللكتروني والنـشر         وهناك خلط موجود لدى الكثي    

المكتبي،حيث يدخلون أنظمة النشر المكتبي تحت إطار النشر اإللكتروني،والسبب فـي ذلـك             
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إال أن المدقق يجـد أن      . يرجع إلى أن كال التقنيات تعتمدان بشكل كبير علي أجهزة الكمبيوتر          
   "1." ئف التي تؤديها كل تقنية منهما للصحيفةهناك فرق كبير بين المصطلحين ناتج عن الوظا

  

  النشر المكتبي
 computerإن مفهوم النشر المكتبي يشير بصفة أساسية إلى تكنولوجيـا الحاسـب اآللـي   "

technology                 والتي تسمح للمستخدم الفرد بأن يـصبح لديـه ملفـات تـضم النـصوص ، 
   "2"." عاليةواإلطارات والصور والرسوم في مستند واحد يتميز بجودة 

حيث يقوم باختزال العمل التقليدي من االعتماد علي المهارات اليدوية في إنتاج الصحيفة إلـى               
االعتماد الكلي علي الكمبيوتر وبرامج الطباعة والنشر في استقبال األخبـار والـصور فـي               

أما النشر اإللكتروني فيستدعي التوفير اإللكترونـي لنـصوص وصـور           .التصميم واإلخراج 
لصحيفة كمصدر معلومات فوري من خالل شبكة اإلنترنت أو األقـراص المدمجـة أو مـن       ا

خالل الشبكة الداخلية للصحيفة ويستطيع المستفيد الوصول إلى النصوص والصور من خـالل     
   "3.  " برامج خاصة بالبحث واالسترجاع

 والنـشر   وعلي الرغم من الفرق بين التقنيتين في العمل الـصحفي وهـي النـشر المكتبـي               
اإللكتروني إال أن االتجاهات الحديثة في الصحافة أصبحت تدمج بين المصطلحين في مصطلح             

   "Desk top electronic publishin (DTEP) " . 4واحد 
  :أشكال النشر المكتبي

  النشر اإللكتروني من خالل األقراص المدمجة. ١
لي تقنية النشر المكتبـي فـي       أصبحت معظم صحف العالم بما فيها الصحف العربية تعتمد ع         

التصميم واإلخراج إال أن عدد الصحف التي بدأت استخدام تكنولوجيا التخزين واالسـترجاع             
 ال يتعدى المئات من الـصحف       CDاآللي للنصوص وإصدار محتوياتها علي أقراص مدمجة        

  .األجنبية والعربية 
مدمجة كان مـن صـحيفة      و أولى التجارب العربية إلنتاج النصوص الصحفية علي أقراص          

ألنه كان يـضم    " أرشيف الحياة اإللكتروني  " وقد أطلق عليه     ١٩٩٥الحياة اللندنية في سبتمبر     
  .١٩٩٥محتويات الصحيفة للستة اشهر األولى من عام 
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ويالحظ أن جميع الصحف العربية التي تستخدم تكنولوجيا النشر المكتبي في إنتاجهـا قـادرة               
أقراص مدمجة، وقادرة علي تقديم نظام بحث واسـترجاع يتـيح           علي تخزين محتوياتها علي     

   "1. " الوصول إلى النصوص المطلوبة
  النشر اإللكتروني من خالل اإلنترنت. ٢

إن اكثر التطورات أهمية في المستقبل المنظور للنشر المكتبي يتمثل في التحول إلـى عـالم                
ع انه من خالل التنـامي المـستمر    ، فمن المتوقelectonic puplishingالنشر اإللكتروني 

لشبكة اإلنترنت ، سوف يصبح الطلب علي المنتجات الموجودة علي شاشات الكمبيوتر مباشرة             
on-line productsاكبر من ذي قبل .  

ومن هنا فان الشركات التي تستطيع الحصول علي المنتجات والمعلومات مباشرة سوف تكون             
  .شر الفائزة الوحيدة في مجال طباعة الن

 paper-basedوفي المستقبل غير المنظور، لن يكون التركيز علـي المـستندات الورقيـة    

documents             فالمزيد من األعمال سوف يتم إنجازها علي اإلنترنت، وبدال من التركيز علي ،
مشكالت الطباعة، فان محترفي النشر المكتبي في المستقبل سيكون لزاما عليهم التركيز علـي          

ة لربط القارئ بالمستند الذي يصل إليه في منزله، مما يمكن من رؤية المستند              وصالت متطور 
   "2." علي الشاشة مباشرة

  
  :فئات الصحافة اإللكترونية

   "3: " لقد صنفت الصحف اإللكترونية علي شبكة اإلنترنت إلى ثالث فئات هي
   :الفئة األولى 

وبعض الفضائيات،وتعد امتـداداً لهـا      هي المواقع التابعة لمؤسسات صحفية تقليدية كالصحف        
وهذه تعد نسخاً إلكترونية من الصحف المطبوعة تحتوي علي معظم ما ينشره علي صـفحات               
تلك الصحف، ويندر أن تحدث هذه المواقع خالل اليوم، وال يعمل بها صحفيون إنما مبرمجون               

  .ينقلون ما في الصحيفة المطبوعة إلى الموقع اإللكتروني
 العربية وهذه تحـوي أخبـاراً       BBC تفاعلية لفضائيات مثل قناة الجزيرة أو أل       وهناك مواقع 

وتحليالت ونصوصاً مقتطعة مما يذاع عبر األثير ، وقد تحتوي علي أخبار خاصـة بـالموقع              
  .اإللكتروني ، وقد يعمل محررون ومترجمون صحفيون في هذه المواقع لتحديثها يومياً

   :الفئة الثانية 
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 وبالنيت  (arebeaonline) اإلعالمية أمثال أريبيا أون الين       تإلخبارية كالبوابا وهي المواقع ا  
 وغيرها وهي مواقع إلكترونية متخصصة تنـشر  (nassej) ونسيج (arebea blaneet)أرابيا

أخباراً وتحليالت وتحقيقات أعدت خصيصاً للنشر علي شبكة اإلنترنت،وتحدث المـواد علـي             
لبوابات محررون ومراسلون مهنيون يمكن تـسميتهم بـصحفيي         مدار الساعة ويعمل في هذه ا     

  .اإلنترنت
   :الفئة الثالثة 

وهي الصحف اإللكترونية البحتة التي ليس لها نسخة مطبوعة ، وتدار عـادة بجهـد فـردي                 
وتغطي مجاالت اإلخبار كافة من سياسية واقتصادية ورياضية وسينما وموسيقي، وتحاول أن            

م الصفحة لمزيد من التنوع وهي صحف عربية يومية يـتم تحـديث             تستفيد من تقنيات تصمي   
  .مواردها اإلخبارية آنيا وصفحاتها يوميا

 يبدوا كجندي في الحروب الحديثة محمل بالمعدات كافة التي يحتاجها (on line) وصحفيو أل 
في المعركة وعلي رأسه خوذة اتصاالت بها كاميرا وجهاز راديو وشاشة صغيرة أمام إحـدى               
عينيه، بينما كانت في معصمه لوحة مفاتيح كومبيوتر حيث يمكنه بهذه الكيفية أن يبث التقارير               
والصور إلى صحيفته عن طريق اإلنترنت وهو يستخدم لوحة المفاتيح لكتابة تقريره وبثه عبر              
 البريد اإللكتروني الذي ينقل في الوقت ذاته الصور التي تلتقطها الكاميرا المثبتة علي رأسـه              

  .في حين يذيع من جهاز الراديو تقريرا صوتيا مباشرا بصوته
ويزداد عدد الصحف اليومية األجنبية والعربية الموجودة علي شـبكة اإلنترنـت، وبـدخول              

 بدأ مفهوم الصحافة اإللكترونية الذي كان سائدا في         ١٩٩٥الصحيفة العربية إلى اإلنترنت منذ      
 كان عدد الصحف والمجالت علي      ١٩٩٩بداية العام   الغرب  فقط يشمل اللغة العربية، وحتى        

 جريـدة ومجلـة   ١٧٣ علي اإلنترنت يشمل قائمة عـددها  sahafa siteموقع يسمى صحافة 
  .عربية بعضها باللغة العربية والبعض اآلخر باإلنجليزية 

كما تشير اإلحصائيات إلى تزايد عدد المستفيدين من الصحافة اإللكترونية عبر اإلنترنت فـي              
المنطقة العربية غير أن األرقام تؤكد أن أسرع دولتين في التعامل مع اإلنترنت داخل المنطقة               

   "1." العربية هما مصر وسلطنة عمان
  

  )المواقع اإلخبارية(الصحيفة اإللكترونية 
 ثـاني مـن هـذه       اتجـاه  شجعت على ظهور     اإللكترونية المتزايدة للصحافة    األهميةيبدو أن   

المـضامين    ، تتخذ مظهر صحيفة متكاملة من حيث       إلكترونية إخباريةقع  الصحف يتمثل بموا  
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 فـي التبويـب وعـرض الموضـوعات وأسـلوب           اإللكترونيوالتسمية ولكن تخضع للنمط     
عالقة لها بأية صحيفة ورقية وقد نشأت في بيئـة            محضة ال  إلكترونيةالتحرير،وهي صحف   

وحققـت نجاحـاً      Interactivespace)ي  الفضاء التفاعل ( يسمى اليوم بـ     أو ما  االنترنيت
كبيراً حتى أن نجاحها شجع بعضاً منها على الخوض في عالم النشر التقليدي الورقي فيمــا                

ـ   المختصة بالتقنيات التي بـدأت      )Wired( مثـــل مجلة  )الهجـرة المعاكسة   (  سـمي ب
  .  محضة ثم أصدرت بعد ذلـك طبعـة ورقيةإلكترونية

، تقـدم    ) Protals(  على شكل بوابـات شـاملة        اإللكترونيةمن الصحف   ويعمل هذا النمط    
 أو شبكة المراسلين، كما     األنباء على مدار الساعة باالعتماد على وكاالت        األخبارخدماتها من   

 مقاالت مختلفة مكتوبة خصيصاً للصحيفة أو مشتراة        أعدادهاأنها تنشر في كل عدد يومي من        
 في أنـه    اإلخباريةالنوع من الصحف يختلف عن المواقع       من صحف ومجالت أخرى ، وهذا       

   يتضمن اسم رئيس التحريـر      ، لكنه ال   اإلصدارسم الصحيفة وتاريخ    ايحمل ترويسة تتضمن    
  . وال مرجعية الصحيفة أو هويتها  ) األحيانفي اغلب ( 

 إلياً   الترويسة عمود  إلى باإلضافة التي تكون بحجم شاشة الحاسوب       األولىوتتضمن الصفحة   
:  يضم الزوايا المختلفة في العدد مثل        األجنبيةاليمين في الصحف العربية والى اليسار باللغات        

الخ ، كمـا    …  ، العالم ، الوطن العربي ، علوم ، صحة وطب ، مقاالت ، تحقيقات ،                 األخبار
يتضمن وسط الصفحة موضوعاً مميزاً حظي بهذا الموقع في ذلك اليوم ، أمـا فـي يـسـار                 

 تسجيل موقعه ، وابـرز      إلىفهناك محاورات مع المستخدم مثل دعوته       ) أو يمينها   ( لصفحة  ا
  . الخ  … إعالنيةالموضوعات المقروءة في العدد السابق أو أعمدة 

 من تلـك    األولىعلى أي عنوان للزوايا تظهر خالل ثوان الصفحة         ) الماوس  ( وبتحريك سهم   
 الموضوع المعني الذي يظهر خالل ثوان مفصالً مع          يجري اختيار  أيضاالزاوية التي تتضمن    

  . صور أو بدونها 
ومما يمكن مالحظته في هذه الصحف أنها غير محددة بحجم أو نهايات واضحة وأن تصفحها               

علماً أن مقاالتها تكرر على مدى عدة أيام وكـذلك          .. يستغرق زمناً طويالً لسعة موضوعاتها      
  .  على مدار اليوم األخبارتتغير بعض الموضوعات الثابتة ، في حين 

 المتحركـة   اإلعالنات هذه الصحيفة صوراً ثابتة ومتحركة على طريقة         أعدادويتضمن أي من    
   "1" .وليس على وفق نظام الفيديو الذي مازال معقد تقنياً 
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  :الحديثة اإللكترونية اإلخبارية لمصادرا
يد من مصادر األخبار التي نستطيع من إلى جانب المواقع اإللكترونية اإلخبارية هناك العد

  :خاللها الوصول للمعلومات وهي
  الصحف اإللكترونية 

 التـي  ، والتي يقصد بهـا الـشركات      )الدوت كوم (  ظهرت عبر اإلنترنت موجة      ٩٩ عام   في
 مادي علـى    وجود  دون أن يكون لها نشاط أو      فقطظهرت وتأسست لكي تعمل عبر اإلنترنت       

 شـملت الـسياحة     عديـدة   النوع في مجاالت   هذا الشركات من    أرض الواقع، وظهرت مئات   
 وأيـضا المجـال اإلعالمـي       والـصناعية  العلميـة والسفر والتجارة اإللكترونية والمجاالت     

  فـي مجـال الـصحافة      تعمـل  الشبكة   على مواقعوالصحفي، فتشكلت شركات لم تكن سوى       
قديم المـواد اإلخباريـة      وتخصصت في ت   اإلنترنت الصحفية، واإلعالم،وعرفت باسم بوابات    

 والمحادثة والنشرات البريدية اإللكترونية وخدمات      والحوارات والمقابالتوالتحليالت الصحفية   
 للـصحافة  نموذجااألرشيف،وحاليا تجسد هذه البوابات       وخدمات البحث في   اإللكتروني البريد

 لهـا أي نـسخ      كوني أناإللكترونية الصرفة التي تمارس عملها بالكامل عبر اإلنترنت دون          
 منه وفقا للعديد من النقـاط       االقتراب يمكنمطبوعة، األمر الذي يجعل منها مدخال جيدا وغنيا         

 الخدمات والجهات القائمة على الموقـع وتوجهاتـه       وتنوع التحديثالخاصة بالتصميم ودورية    
  . القائمون عليهيحملها التيالعامة والرؤية 

 الحديثة، وبخاصة تقنيات الحاسـب اآللـي، ممـا          اليةاالتصتحاول الصحف كسب التقنيات     و  
   "1" .يساعدها على تقديم خدماتها اإلعالمية بمستوى أداء أفضل

وقد بدأ واضحاً امتداد استخداماتها للتقنية لتشمل مختلف مجاالت الـصناعة الـصحفية مـن               
التحرير، واإلنتاج، والصف، واإلخراج الـصحفي، إلـى أن ظهـر مـا يـسمى بالـصحف                 

لكترونية، التي تعتمد على تقنيات اإلنترنت، من خالل إصدار طبعات إلكترونية، لتبث إلـى              اإل
  . المشتركين في منازلهم، أو أماكن أعمالهم عبر شبكات حاسوبية خاصة

وفي هذا اإلطار تشكل اإلنترنت أكبر شبكة حاسوبية متاحة في العالم لالستخدام فـي مجـال                
يمكن القول بأن التطور الذي تحدثه الحاسـبات اآلليـة علـى            وبذلك  . الصحافة اإللكترونية   

. صناعة الصحافة، قد يؤدي إلى جعلها وسيلة إلكترونية مثلهـا مثـل اإلذاعـة والتلفزيـون                 
ولمسايرة هذه التطورات فقد بادرت الكثير من الصحف العالمية والمحلية بإيجاد مواقـع لهـا               

السويدية، التـي تعـد أول صـحيفة        " رج إجبالد هيلزنبو"على شبكة اإلنترنت، بدءاً بصحيفة      
إليكترونية تصدر على اإلنترنت ، ولعل الالفت هنا تنامي أعداد الصحف اإلليكترونية علـى              
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اإلنترنت خالل فترة محدود ال تتجاوز العقد الواحد فخالل السنوات العشر الماضية، تضاعف             
د الصحف اإللكترونية على الشبكة     عدد الصحف اإلليكترونية، إلى أعداد كبيرة حيث يقدر عد        

 صحيفة من جميـع أنحـاء       ٤٥٠٠م إلى   ٢٠٠٠في شهر إبريل من عام      ) WWW(العالمية  
العالم ، وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في مقدمة دول العالم في هذا المجـال، تليهـا دول                 

   "1" .أوربا وكندا واليابان 
لكترونية والمواقـع اإلخباريـة علـى شـبكة         يمكن القول بوجود تشابه كبير بين الصحف اإل       

اإلنترنت، باعتبارهما مصدرين إخباريين، غير أن الفرق األساس بينهما هو مدى توافر الموقع             
على عدد من فنون العمل الصحفي وأشكاله، حيث تهتم المواقع اإلخبارية على الشبكة بـالخبر          

 تقوم المؤسسات اإلعالمية المتخصـصة      وقد أصبح شائعاً أن   . باعتباره المادة الرئيسة للموقع   
 اإلخباريـة أو هيئـة اإلذاعـة البريطانيـة          CNNفي العمل اإلذاعي والتلفزيوني مثل شبكة       

هذا مـن جانـب،     . وغيرهما من هذه المؤسسات بإطالق مواقع إخبارية إليكترونية خاصة بها         
 يكون للخدمات   ومن جانب آخر تطلق بعض الجهات اإلعالمية مواقع إخبارية خاصة دون أن           

مثل عديد من المواقع اإلخبارية العربية ومنهـا علـى          . المقدمة في هذه المواقع أصل مطبوع     
   "2" .اإلخباري) BAB(سبيل المثال موقع باب 

  
  البريد اإللكتروني

يعد البريد اإللكتروني من أول الخدمات التي تم تطويرها علي اإلنترنت ، علـي الـرغم أن                 
 شبكة تربط المواقع البعيدة عن بعضها البعض كان ينحصر أساسا فـي             الهدف األصلي لوجود  

تبادل الملفات األصلي واستخدام الموارد واإلمكانات المتاحة علي أجهزة الكمبيوتر فـي هـذه              
المواقع ، إال أن مصممي الشبكة اكتشفوا أن البريد اإللكتروني يعد واحداُ من أهـم الخـدمات                 

 وتعد هذه الخدمة في الوقت الراهن أهم خدمة متاحة في أيـة             المرتبطة باالتصال الشخصي ،   
شبكة كمبيوترية ، وليس في شبكة اإلنترنت فقط ، وينطوي البريد اإللكتروني علـي إمكانيـة                

 إلى آخر ، ويستطيع الناس استخدامها في االتصال ببعضهم بسرعة           رإرسال رسالة من كمبيوت   
إذا أمكن استخدام البريد اإللكترونـي فـي إرسـال           .فائقة مهما كانت المسافات الفاصلة بينهم     

معلومات هامة تتعلق بمشروعات ومنتجات معينة لشريك أو فرع شركة في المغرب أو فرنسا              
 بطاقات ، وأيضا يستخدم في إرسال ملفات بـشكل مباشـر إلـى أي               إرسالكما يستخدم في    

  .شخص في أي مكان 
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  القوائم البريدية

 من اشهر خدمات اإلنترنت التي تعتمد علي البريد اإللكتروني ، إذ تستطيع             تعد القوائم البريدية  
أية مجموعة من الناس لهم نفس االهتمامات المشاركة مناقـشة الموضـوعات التـي تهمهـم          
باستخدام هذه القوائم ،وتوجد عدة طرق أو أساليب لتشغيل القوائم البريدية ،والطريقة األساسية             

ثل في أن يحتفظ كل شخص بقائمة تضم أعضاء القائمة البريديـة التـي              األولى للقيام بذلك تتم   
يشترك أفرادها في ذات االهتمامات ، وحينما يرغب شخص ما في تقديم رسالة لعرضها علي               
نطاق البحث والمناقشة أمام أعضاء القائمة ، فانه يقوم بإرسال هذه الرسالة إلى جميع أعضاء               

وحيدة في هذه الطريقة هي أن كل أعضاء القائمـة سيـضطرون            القائمة المعينين ، والمثلبة ال    
 1. " دائما إلى إضافة أو حذف أعضاء من القائمة مع كل تغيير يطأ علي عضوية األعـضاء                 

،حيث يتم كذلك تبادل الكثير من المعلومات المفيدة للغاية من خالل القوائم البريديـة ، وتعـد        "
 فهناك شخص ما يأخذ علي عاتقـه مـسؤولية          -البريديةالميزة الكبرى التي تتسم بها القوائم       

تحديد ما يتم إرساله إلى مثل هذه القوائم وما ال يتم إرساله علي الرغم من أن تلك السمة قـد                    
تحول دون إرسال بعض التعليقات الحقيقية ، فينها تحافظ علـي اسـتمرارية المناقـشة فـي                 

   " 2. " لحد األدنى الموضوع وتقليل إمكانية وجود محتوي مناسب إلى ا
تعود بداية استخدام القوائم البريدية إلى عقد الستينات، مع بدايات شبكة اإلنترنـت، عنـدما               و  

كانت الشبكة مقصورة على الجامعات ومراكز األبحاث والمؤسسات العـسكرية األمريكيـة،            
كة بفتـرة   وعلى الرغم من ظهور القوائم البريدية قبل انتشار الصفحات النسيجية علـى الـشب             

طويلة، إال أن القوائم البريدية لم تنتشر بشكل كبير، إال مع ازدهار الشبكة في األعوام األخيرة                
  .وتزايد االستخدام الفردي والمؤسسي لها

نظام إدارة وتعميم الرسائل والوثائق، على مجموعة ) mailing list( ويقصد بالقائمة البريدية 
  .عبر البريد اإللكترونيمن األشخاص المشتركين بالقائمة، 

 وتغطي القوائم مواضيع ومجاالت شتى، وتتناول كل قائمة، عادة، موضوعاً محـدداً، مثـل              
  . القضايا السياسية، أو اإلعالمية بحسب تخصصها، أو الفنون أو الثقافة

بل أيضا يمتد األمر ليشمل الحرف والمهن المتعددة مثل الزراعة والصناعة وحتـى شـؤون               
ولعل من أبرز سمات القوائم البريدية كونها مجانية، حيث ال تفرض           . نزل والمطبخ ترتيب الم 

رسوماً لالشتراك بها، وال تحتاج االستفادة من خدماتها إال إلى برنامج للبريد إلكتروني، لتلقي              
وعلى الرغم من كفايـة بـرامج البريـد         . أو تبادل الرسائل مع الجهات المصدرة لهذه القوائم       

                                                 
  .٤٣، ص ) ١٩٩٩مصر ، عالم الكتب للنشر ، ( ، الطبعة األولي ، اإلنترنت و العولمةبهاء شاهين،_  1 
  .١٠٤١ص ) مصر ، دار الفاروق للنشر والتوزيع (  ، بدون طبعة ، اإلنترنت بايبلكيث اندرداهل،_ برايان اندرداهل  _  2



  ٤١

 للتواصل الكامل مع القـوائم، إال أن المتـصفحات تـسهل عمليـات االشـتراك                اإللكتروني
  . واالنسحاب، منها

وتعد القوائم البريدية مركز اتصال فعال لمعظم الشركات الراغبة في تسويق منتجاتها وزيـادة              
  . فاعليتها في أداء خدماتها 

ه الواحد، التـي يقتـصر دور       القوائم ذات االتجا  : وتصنف القوائم البريدية إلى نوعين رئيسين     
المشترك فيها على تلقي الرسائل الصادرة عن المشرف على القائمـة، مـن خـالل البريـد                 
اإللكتروني، وال يتيح هذا النوع تعميم وثيقة، أو رسالة، على بقية المشتركين بالقائمة، بـل ال                

  . نتستطيع حتى معرفة اسم، أو عنوان، البريد اإللكتروني، ألي من المشتركي
أما في القوائم ذات االتجاهين، فتعمم كل رسالة، أو وثيقة، يرسلها أحـد المـشتركين، إلـى                 
العنوان الخاص بالقائمة، على كافة المشتركين اآلخرين، باإلضافة إلى الرسائل الصادرة عـن             

   "1" .المشرف على القائمة
  

  المجموعات اإلخبارية

 من خالل الرسائل المتبادلة     –موعة نقاش تناقش    يمكن تعريف المجموعات اإلخبارية بأنها مج     
 آالف الموضوعات المختلفة ، وال بد أن يكـون مـستخدمو هـذه              –إلكترونيا عبر اإلنترنت    

المجموعات علي وعي تام ببعض األمور االجتماعية المرتبطة بالمشاركة فـي نـشاط هـذه               
صة بكيفية المساهمة في نـشاط      المجموعات،باإلضافة بالطبع إلى معرفتهم بالنواحي الفنية الخا      

وتتشابه المجموعات اإلخباريـة    ،"2."هذه المجموعات وإرسال وتلقي األفكار والرسائل عبرها      
)newsgroups( مع القوائم البريدية،)mailing lis(    حيث تُستخدم كـال التقنيتـين، كـساحة،

نبين أساسين، فالقوائم   للنقاش وتبادل المعلومات واألفكار، إال أنهما تختلفان عن بعضهما في جا          
البريدية تتطلب اشتراكاً مسبقاً بها، حتى تستطيع الحصول علـى الرسـائل الـصادرة عـن                
المشرف عليها، أو المتبادلة بين أعضائها، بينما المجموعات اإلخبارية مفتوحة أمام الجميـع،             

كما يمكن، أيضاً،   ويمكن مشاهدة كافة الرسائل الموجهة للمجموعة،       . وال تتطلب اشتراكاً مسبقاً   
ويكمن االختالف الثاني في كيفية الوصـول       . اإلدالء بالرأي، في أي موضوع مطروح للنقاش      

ففي القوائم البريدية، تصل كافة المراسالت إلى صـناديق البريـد اإللكترونيـة             . إلى الرسائل 
 صـلة مـع     للمشتركين، آلياً، أي يكفي استخدام أحد برامج إدارة البريد اإللكتروني، إلقامـة           
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  ٤٢

أما في المجموعات اإلخبارية، فيجب أن تستخدم برنامجاً مخصصاً للتعامل معهـا، أو             . القائمة
  "1. "أن تستخدم وظائف المجموعات اإلخبارية، التي يقدمها متصفحا نافيجيتور وإكسبلورر

  
   Forumsمنتديات الحوار 

وتتميز بمرونـة   . راء ومناقشتها تتيح تطبيقات منتديات الحوار مجاالً واسعاً لطرح األفكار واآل        
سـواء  (عالية تسمح بفتح المجال أمام أي من الموضوعات التي يريد المشرف على المنتـدى               

ومنتديات الحوار تعمل وفق    . أن يضمنها في قائمة الموضوعات المتاحة     ) كان فرداً أم مؤسسة   
راً بقـدر مـن     صالحيات للحذف واإلجازة تبدأ من كامل الصالحيات لمدير المنتـدى، مـرو           
ويحق للمـدير   . الصالحيات المتفاوتة يمنحها مدير المنتدى لمن يريد من بين أعضاء المنتدى          

منح أي قدر من صالحيات المشرفين بما يضمن تحقيق السياسة التـي يعمـل فـي ضـوئها                  
وتعد منتديات الحوار نموذجا إلكترونيا للمجالس والتجمعـات بـاختالف مـستوياتها            . المنتدى
ة والمهنية والشعبية والشبابية، وغيرها، وتبعاً للسمات االتصالية الرئيـسة للمنتـديات            الرسمي

فإنها قد ال تعد مصادر رئيسة لألخبار، إال أن الطبيعة الخاصة ببعض المنتديات، ومنها تلـك                
قد تعد مصادر حـول بعـض الجوانـب         ... المتخصصة في المجاالت السياسية واالجتماعية،    

ي ال تنشر في وسائل اإلعالم لحساسيتها، أو عدم توافرها على السمات المهنيـة    المعلوماتية الت 
   "2 " .الالزمة للمواد اإلعالمية وبخاصة المصداقية

  
   WAP وخدمات األخبار المقدمة عن طريق الهواتف النقالة 

هاتف أتاحت التطورات التقنية في مجال االتصاالت الهاتفية إمكانية بث المعلومات من خالل ال            
النقال، ولذا نشأت خدمات إخبارية تقدم عبر هذا النـوع مـن الـشبكات الهاتفيـة، وتـسمى                  

 ، ويرمز لهذه الخدمات اختصاراً Wireless Application Protocolبالتطبيقات الالسلكية، 
 أو  اإللكترونـي ، ويستطيع المشتركون في هذه الخدمات الوصول إلى بريدهم          WAPبخدمات  

بكة العالمية من خالل هواتفهم الجوالة، أو االشتراك في خدمات خاصـة بـال         الدخول إلى الش  
WAP       ولـذا فـإن خـدمات      .  تقوم شركات المعلومات بتزويدهم عبرها بالخدمات اإلخبارية

، تعد المعبر إلى عالم جديـد مـن البيانـات           WAPالتطبيقات الالسلكية عبر الهواتف النقالة      
ياً، يمكّن مستعمليه من الـدخول إلـى مواقـع المعلومـات            حيث تقدم معياراً عالم   . المتحركة

وتؤكد الشركات المـستخدمة لهـذه      . والتطبيقات بسهولة وذلك من شاشات هواتفهم المتحركة      
، بيانـات  اإللكترونيالتقنية أن هذه الخدمة تقدم الحلول للمستهلكين وللشركات معاً، مثل البريد     
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  ٤٣

علومات، التسلية، التلفزيون والسينما، السفر، الترفيه،      الشركات، األخبار، الرياضة وخدمات الم    
 WAPوسيستفيد مـستعملو    .  والخدمات المصرفية  اإللكترونيةالعناية الطبية، عمليات التجارة     

من الدخول السهل واآلمن إلى خدمات ومعلومات اإلنترنت المناسـبة كالرسـائل الموحـدة،              
وباإلمكان أيضاً الدخول إلى    . واتفهم المتحركة الخدمات المصرفية والتسلية، وذلك من خالل ه      

ونظراً لوجود مجموعة واسعة مـن مـصنعي        . معلومات اإلنترنت كقواعد البيانات المشتركة    
 يمكن لمستخدمي هذه التقنيـة انتقـاء المحطـات          WAPالهواتف المتحركة التي تدعم نظام      

ستخدمين أيضا اسـتالم وطلـب      المتحركة والتطبيقات التي تدعمها، كما أن بإمكان هؤالء الم        
المعلومات بطرق سريعة وقليلة التكلفة، يتأكد معها أن هذه الخدمات تمنح مـستخدميها قيمـة               

ولعل اإلقبال على هذه الخدمة وانتشارها في عدد كبير         . أكبر وفعالية أكثر لهواتفهم المتحركة      
ي الهاتف النقال بنظـام     من دول العالم ومنها المملكة، يتضح من وصول إجمالي المشتركين ف          

GSM   ٢٠٠٤ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى بليون في سـنة           .  مليون ٤٠٠ إلى   ١٩٩٩ عام 
متجاوزاً بذلك عدد مشتركي خطوط الهاتف الثابت ، كما يتوقع أن تتنامى أعـداد مـستخدمي                

 بإدمـاج وصـل     WAPالخدمات اإلخبارية عبر الهواتف النقالة، وبخاصة بعد وعد اتفاقيـة           
نترنت بالهواتف النقالة واألجهزة الرخيصة األخرى، حيث سوف يؤدي هذا اإلجراء إلـى              اإل

   "1" .اتساع نطاق استخدام اإلنترنت وبخاصة في الدول النامية
   "2:" وهناك مزايا متعددة لإلعالم اإللكتروني نذكر منها

  :المساحة الجغرافية. ١

إلى مختلف أنحاء العلم علي عكس عدد       تمكن الموقع اإلعالمي أن يصل عن طريق اإلنترنت         
كبير جداً من وسائل اإلعالم التقليدي التي تكون مقيدة في اغلب األحيـان بحـدود جغرافيـة                 
محدودة وحتى إذا تمكنت بعض وسائل اإلعالم التقليدية من تجاوز محليتها فإنهـا ال تـضمن                

لم الذين تسعى غالبية الوسائل     نشر وسائلها اإلعالمية إال علي عدد محدود من المتلقين في العا          
  .اإلعالمية التي شق طريقها واستحداث نسخة إلكترونية بها في اإلنترنت

  :عامل الكلفة. ٢

يبرز هذا العامل خاصة علي مستوى الصحافة المكتوبة وبشكل اكبر عندما يتم تأسيس موقـع               
طبـع وتوزيـع    إعالمي إلكتروني من حيث انه يوفر علي صاحب الجريدة جزءاً من تكاليف             

النسخة الورقية للجريدة ، ويضمن له في الوقت نفسه عددا اكبر مـن القـراء ، فالـصحيفة                  
الناجحة تحاول أن توفق بين اصدر أعداد ورقية وفي الوقت نفسه تحاول إنشاء موقع لها علي                

  .شبكة اإلنترنت
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  ٤٤

  :عنصر التفاعلية. ٣

الصحافة الورقية حيث تكون في بعـض       وهي الميزة التي تتميز بها الصحافة اإللكترونية عن         
  األحيان مباشرة وأخرى غير مباشرة 

  
  :خصائص وسمات الصحافة اإللكترونية

 التي  اإللكترونية مقارنة العمر الطويل للصحافة التقليدية بالصحافة        األحواليمكن بحال من     ال
براز سـمات   إل  ، لكن هذا العمر القصير كان كافياً ولو بشكل نسبي          األولمازالت في عقدها    

  "1 " -: بما يأتي إجمالهامتعددة مرتبطة بهذه الظاهرة المتنامية والتي يمكن 

  المضمون .١
تطرح الصحافة اإللكترونية مضامين مماثلة تقريبا لما ينشر فـي نظيراتهـا الورقيـة لكـن                
االختالف في الشكل قاد إلى اختالف حتمي في طريقة طرح المضامين وكذلك فـي الفنـون                

ة المستخدمة ، وإمكانيات هذه الوسيلة اإلعالمية وقدرتها في التفوق أو عـدم التفـوق               الصحفي
  .إزاء الصحافة الورقية 

 : الشكل  .٢

يتمثل شكل الصحيفة اإللكترونية القابل للدراسة بمجموعة الخـصائص التـي تميزيهـا عـن               
مـن خـالل    الصحافة التقليدية ، وتميز كل منها علي األخرى ويمكن إدراج هذه الخصائص             

  :مقاييس عديدة مرتبطة بخصائص الصحافة اإللكترونية وهي 
  

  آيفية الوصول إلى الموقع : أوال 
  :تعتمد المواقع اإلعالمية علي ثالثة وسائل للوصول إليها وهي 

 yahoo /googleأداة محركات البحث مثل  •

 في إعالم تقدم كل وسيلة إعالمية عنوان موقعها اإللكتروني عن طريقها هي مما يسهم        •
  جمهورها الخاص بوجود الموقع

 بكثافـة وخاصـة تلـك     the linksتستعمل المواقع اإلعالمية الروابط اإللكترونيـة   •
الروابط التي تقدمها المواقع اإلعالمية المتخصصة ، وال ننسي أن مستخدمي اإلنترنت            

 .تسهم في شهرته يتبادلون العناوين اإللكترونية فيما بينهم ، وبالتالي فان جودة الموقع 

  

                                                 
  .٢٦٥_٢٤١ ، مرجع سابق ،صالصحافة اإللكترونية في الوطن العربيعبد األمير الفيصل،. د  _  1



  ٤٥

  سرعة تنزيل صفحات الجريدة اإللكترونية علي الشاشة : ثانيًا 
الصحف الغنية بالصور واألحداث تتطلب وقتا أطول لتنزيل الصفحات علي شاشة الكومبيوتر،            

 فأن الموقع يصبح بطيئا في تنزيل صفحاته ، وأيضا حجم الموقع            pdfوإذا استخدمت تقنية أل     
درجة السرعة ، فان كانت نوعية الصور كبيرة فإنها تؤثر فـي سـرعة              والصور له دور في     

  :تنزيل الصفحات وتشير إلى أن سرعة تحميل الصفحات ترتبط بستة عوامل رئيسية وهي 
  .modemالمعدل / نوع الكاشف  .١

 .نوع الخط الذي يرتبط باإلنترنت  .٢

قع المطلوب فضالً  الذي يقدم المو serverعدد الخدمات الالزمة للوصول إلى الخادم  .٣
عن حجم المستخدم الذي يقدم صفحات الموقع ، وكلما ازداد عدد الزوار ازداد بـطء               

 .تحميل الموقع 

 .غنى الموقع بالوسائط المتعددة وخاصة الصور واألصوات  .٤

 .تنزيل البرامج المساعدة بكثرة تبطئ من سرعة الحصول علي المعلومات  .٥

يبطئ من سرعة تنزيـل الـصفحات ، وتعمـل          فتح اكثر من موقع في اللحظة نفسها         .٦
الصحف علي استخدام تقنية الصحف بدال من تقنية الصورة في عـراض النـصوص          

 .المكتوبة مما يجعلها أسرع من تنزيل الصفحات علي الشاشة 

  
  اللغة : ثالثا 

تعد اللغة من العناصر المهمة لتحديد خصائص مضمون الموقع وتحديد خصائص جمهـوره،             
 الذي اختار فيه مجال الدراسة الصحف اإللكترونية العربية اللغة العربيـة، فقـد              وفي الوقت 

استخدمت صحف أخرى أسلوب ثنائية اللغة حيث استخدمت اللغة اإلنكليزية فضال عن اللغـة              
  .العربية في الموقع نفسه

  
  مجانية تقديم المواد اإلعالمية : رابعا 

 نفعا ماديا من خالل النشر في اإلنترنت        يها ال تجد  أن الصحف والمواقع اإللكترونية في غالبيت     
باستثناء بعض المواقع والصحف اإللكترونية التي تحوي وصالت إعالنية ، وتقـوم بعـض              
المؤسسات ببث مواردها عبر الصحيفة اإللكترونية كإعالنات علي أمل أن يكون في المستقبل             

ف التي ال يمكن تصفحها من دون       اشتراك للدخول إلى الموقع اإلعالمي ، وهناك بعض الصح        
  .اشتراك 

  



  ٤٦

  سهولة اإلبحار داخل الموقع: خامسا 
من أهم مميزات الصحيفة اإللكترونية هو سهولة اإلبحار داخلها لكي ال تستغرق وقتا طـويال               
علي مستخدمي اإلنترنت، وحتى ال يسبب الملل للمستخدم ، ومدي سـهولة اإلبحـار داخـل                

قبال بالدرجة األولى ، فهي كالفهرس تتضمن محتويات الـصحيفة          الموقع مرتبط بصفحة االست   
لذلك يجب أن تكون صفحة االستقبال شاملة لكل ما هو موجود في الموقع ، لكي يأخذ القارئ                 
فكرة عنه وينجذب للموضوع الذي يريد، وتستخدم بعض األيقونـات للوصـول إلـى تلـك                

  .الموضوعات 
  

  تحديث المعلومات : سادسا 
لعوامل التي تساعد في إنجاز الصحيفة اإللكترونية هي مدي سرعة تحديث األخبـار             من أهم ا  

  .والتقارير والمعلومات الموجودة في صفحاتها 
ومن المالحظ أن الصحف اإللكترونية يتم تحديث معلوماتها وأخبارها بشكل آني مما أعطاها             

 تنـافس لـيس الـصحافة       ميزة مضافة لمتابعة المستجدات واألحداث أوال بأول ، وهي بذلك         
  .الورقية فقط بل المحطات الفضائية التلفزيونية

وفيما يخص تحديث المواد الصحفية في الصحف اإللكترونية فان الـصحف مجتمعـة تقـوم               
بتحديث مادتها بما في ذلك األخبار كل ساعة ، وهي ميزة تدل علي أن الصحيفة فـي حالـة                   

دوام ، وهي ميزة للـصحف المعروفـة عكـس     بقرائها علي ال onlineحركة وأنها متصلة 
الصحف التي لديها طبعة ورقية حيث أنها تحدث موضوعاتها بعد أربـع وعـشرين سـاعة                

  .وتكون مطابقة ألخبار الصحيفة الورقية 
أما النوع الثاني وهو الذي يتم تحديث مادته وفقها للمتغيرات المختلفة علي مدار اليوم وتنشر               

ية ، وتجري اللقاءات السريعة فيتركز علي مجموعة الصحف التـي           األخبار والصور اإلخبار  
نشأت في اإلنترنت وال تسندها أسماء صحفية معروفة ، وتعتمد علي جهاز تحريـر مـستقل                
ومراسلين يمدون الصحيفة باألخبار التي تنشر في مواقعهم ، أو علي خدمات وكاالت األنباء              

ة اإلنترنت ، أو باستخدام نظم جلب األخبار اآللية          الصحافة المتوفرة في شبك    هأو علي ما تنشر   
  .بمزيج من الوسائل المختلفة المذكورة 

سـرعة   أصبح المظهر األساسي لتطور اإلعالم واألكثر بروزا في حياتنا المعاصرة هو          حيث  
في أبريل  " أبرهام لنكون " تدفق األخبار والمعلومات وتداولها فعندما اغتيل الرئيس األمريكي         

 استغرق وصول خبر مقتله ستة أشهر حتى يعم الواليـات المتحـدة األمريكيـة               ١٨٦٥سنة  
 وصل خبر مقتله إلى جـل األمـريكيين         ١٩٦٣وحدها، وعندما اغتيل الرئيس األمريكي في       

خالل الساعة التي تم فيها، أما عندما تم تنفيذ حكم اإلعدام في الـرئيس الرومـاني نيكـوال                   



  ٤٧

علم الشعب بالخبر في الدقيقة التي حدث فيها بفضل البـث            فقد   ١٩٨٩شوشيسكو في ديسمبر    
 وعندما تمت محاصرة مجلس الدوما الروسي لإلطاحة بالرئيس الروسي          ،التلفزيوني المباشر   

لقد أصبح اإلعـالم يملـك      ! علم مستخدمو االنترنيت بالحدث في الثانية ذاتها      " إلتسين"السابق  
 Le monde Diplomatique" حيفة الفرنسية سرعة االنترنيت على حد تعبير صحافيي الص

" ".1"   
  

  استمرارية مواقع الصحف اإللكترونية : سابعا 
أن استمرارية الصحيفة اإللكترونية واحدة من العناصر التي تحافظ علي ثقة القارئ بالصحيفة             

  .وبخاصة إذا كانت هذه الصحيفة تلبي حاجات القراء 
ول علي المعلومات ومتابعة الموقع ومن العوامل التـي         أن استمرارية الموقع عامل مهم للحص     

تعرقل الدخول إلى الموقع االزدحام في وقت الـذروة ، أو يقـوم الموقـع بتغيـر عنوانـه                   
  .اإللكتروني 

 من خالل اهتمامها بالموقع ومتابعتـه       اوتحاول الصحف اإللكترونية الحفاظ علي استمراريته     
 التـي   اإلمكانياتنية متطورة ومحاولة االستفادة من      دائما وإضافة كل ما يمكن من عوامل تق       

  .يوفرها اإلنترنت في هذه المجال 
  

  إمكانية البحث عن المعلومات : ثامنًا 
يمثل وجود وسيلة البحث عن المعومات في الموقع اإلخباري أهمية قصوى للحـصول علـي               

يأخذ وقتا إلـى أن     األخبار والمعلومات المختلفة بسرعة وتجنب عبء تقليب الصفحات الذي          
تقع عين المستفيد علي حاجته ، وربما ال يحصل عليها بهذه الطريقـة وان الـصحف التـي                  
تستخدم طريقة الصورة في عرض مادتها الصحفية ال يمكن البحث فيها ، وال في النـصوص                

زائدا أن جزءا من الصحف التي ال توفر آلة بحث تستخدم نظام الوثـائق              . وال في العناوين    
  .حمولة فالة البحث البسيطة في النصوص توجد في ابسط برامج تصميم المواقع الم
  

  استخدام الوسائط المتعددة:تاسعًا 
 الوسائط المتعددة وهي عبارة عن إمكانية المزاوجة بين الصوت والصورة الثابتـة والـنص              

ددة ميزة مهمة    المكتوب ، وهنالك أيضا إمكانية استخدام الصور المتحركة وتعدد الوسائط المتع          
  .تتيحها اإلنترنت ، وهي مهمة بالنسبة لمواقع الصحف اإللكترونية
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تعتبر وسيلة اإلنترنت من أفضل األمثلة التي تطبق فيها تقنيات مرحلـة االتـصال متعـدد                و
الوسائط فبعد التغيير الكبير الذي طرأ على شبكة اإلنترنت منذ مطلـع التـسعينيات بفـضل                

ليب جديدة للتواصل ونشر المواد النصية والصور الثابتة والمتحركة عبر          استخدام تقنيات و أسا   
اإلنترنت من خالل استغالل اإلمكانيات التي يوفرها الدمج بين أجهـزة الكمبيـوتر وأجهـزة               
االتصاالت، استطاعت و سائل اإلعالم المختلفة أن تستغل هذه اإلمكانيات الكبيرة في عـرض          

كة اإلنترنت، فظهرت علـى الـشبكة مواقـع تبـث البـرامج      موادها اإلعالمية من خالل شب    
التلفزيونية واإلذاعية بشكل حي أو مسجل، وظهرت الصحف اإللكترونية التي تدمج بين المادة             

. النصية والصوت والصور الفوتوغرافية و أفالم الفيديو في تقديم معالجاتها لألحداث المختلفة           
ن وسائل االتصال من خالل جهاز واحد، وهو مـا          وبذلك يتوفر لمستخدم اإلنترنت مجموعة م     

  .أدى إلى زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الشبكة
  

  الخدمات اإلعالمية الداعمة: عاشراً

ونعني بالخدمات اإلعالمية الداعمة أو المرافقة التي تقدمها الصحف اإللكترونية ومـن ذلـك              
تروني المجاني،دليل الهاتف،بطاقات   حالة الطقس،أسعار العمالت،مواعيد الرحالت، البريد اإللك     

  .التهنئة،ومحركات البحث
وتستخدم الصحافة اإللكترونية تلك الخدمات المرافقة لضمان قوة الموقع وبالتالي ضمان عـدد             

  .الزائرين وتوفير كل ما يتطلب للقارئ
  

  األرشيف اإللكتروني : الحادي عشر

ساهم في إغناء الصحيفة اإللكترونية ففـي       يعد األرشيف اإللكتروني واحداً من العناصر التي ت       
بعض الحاالت يحتاج القارئ إلى الصورة ألعداد سابقة للصحيفة،لذا فـأن وجـود أرشـيف               

  .لألعداد السابقة الحصول علي مزيد من المعلومات واسترجعها
  

  التفاعلية: الثاني عشر

لمباشر مع مصممي المواقع    يتيح عنصر التفاعلية لقارئ الصحيفة اإللكترونية إمكانية التحاور ا        
،ومعرفة آرائه بشكل مباشر مع القائمين علي الموقع أو النقاش حـول قـضايا معينـة بـين                  

 التحكم بالمعلومات ،وهـذه الخدمـة التفاعليـة         إمكانيةالمستخدمين بعضهم بعضاً،مما يعطي     
  .تضيف خدمة أخرى للصحافة اإللكترونية عن الورقية
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ونية هو التفاعلية التي يمكن أن تحدثها مع القارئ والتواصل بينه           إن ما يميز الصحافة اإللكتر    
وبين الجريدة اإللكترونية، لذلك حرصت جميع الصحف اإللكترونية علي أن يكون لها وسائل             

  .اتصال معلنة يستطيع من خاللها القارئ االتصال والتواصل مع الصحيفة
  

  كادر الصحيفة اإللكترونية : الثالث عشر

ف أن الصحف اإللكترونية يكون كادرها مـستقال حيـث ال يـشترك المطبـوع               من المعرو 
واإللكتروني بأي إصدار ورقي، لذلك كان من الفروض أن يعمل كادر تحريري وفني كبيـر               
في إدارة واستمرارية الصحيفة اإللكترونية ، ولكم ما ظهر أن هذه الصحف التي تحرص علي               

ادرا كبيرا ألسباب مالية حيث ال تجني هذه الصحف أية          االستمرارية في اإلنترنت ال تستخدم ك     
  .أرباح من التوزيع أو اإلعالنات مما يدفع ناشريها إلى تقليص الكادر

  
  طرق قياس زوار الموقع: الرابع عشر

 لفهم سلوكيات  األساسية العمليات   إحدى هو   اإللكترونية قياس عدد القراء في موقع الصحيفة        إن
 قياس عـدد    أن ، وهناك اتفاق علي نطاق واسع في         اإللكترونيةالصحافة   القراء في بيئة     إبحار

 عمـل الـشبكة حـول       إجراءاتزوار موقع مازال يعد مسالة تحد،لذلك ليس هناك اتفاق في           
  .الطريقة التي تمكن بها معرفة جمهور الصحيفة بشكل دقيق

  
   "1:" أساليب االتصال في الصحافة اإللكترونية

  : االتصال التي توفرها شبكة اإلنترنت للقراء منها هناك عدد من أساليب
  :االتصال التفاعلي. ١

علي الرغم من الطبيعة الخاصة بشبكة اإلنترنت التي تتميز بإمكانية االتصال التفاعلي المباشر             
وان هذا التميز يعد    )الصحيفة اإللكترونية (والمواقع الموجودة علي الشبكة   )القارئ(بين المستخدم   

أهم سمات وخصائص النشر اإللكتروني، إضافة إلى أهمية تميز العمـل الـصحفي             واحدا من   
باآلنية والمباشرة في تلقي األخبار والمعلومات وتبادلها مع األطـراف ذات العالقـة ، إال أن                

 (chat)هناك غيابا لالتصال التفاعلي المباشر الذي يمكن االستفادة منه عبر غـرف الحـوار             
في عـدد مـن الـصحف       ) (netmeetingاالجتماع علي الشبكة     و (messenger)والمرسال

اإللكترونية ، ومع ذلك تهتم بعض هذه الصحف بتقديم الخدمات التفاعلية من خـالل منتـدى                
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الكتاب الذي يتيح للقراء التعليق علي المقاالت المنشورة يومياً بالصحيفة وخدمـة الـصحفي              
  .قراء أنفسهماإللكترونية وهي عبارة عن مساحة للحوار بين ال

  : االتصال غير المباشر. ٢

تتميز بعض الصحف اإللكترونية بتقديم خدمة منتدى الكتاب التي تتيح إمكانية اطالع القـراء              
علي المقاالت المنشورة فيها مفهرسة بحسب الكاتب أو الموضوع مع إمكانية اطـالع القـراء       

فل المقال األصل ليمكن االطـالع      إلكترونيا علي ما تتضمنه هذه المقاالت مع نشر الردود اس         
عليها من قبل القراء ويقتصر تفاعل بعض الصحف اإللكترونية مع القراء من خـالل البريـد                
اإللكترونية وعلي رغم إمكانية استخدام البريد اإللكتروني من قبل القراء إلرسال المـشاركات             

يرد بطريقة غير مباشرة    الصحفية أو االقتراحات أو االستفسارات إال أن رد الصحف علي أن            
  . مما يعني فقد المباشرة واآلنية في الخدمة (the webmaster)تخضع للتحكم عبر 

   
  
  

   االتجاهات المستقبلية للصحافة اإللكترونية
اإللكترونية  يرصد الخبراء ثالثة اتجاهات رئيسية سيتعمق وجودها مستقبال في مجال الصحافة          

   "1 " :وهى
  ):البلوجرز(ة الهواة ازدهار صحاف: األول 

ظـاهرة   استخدامها في االقتـراب مـن       باعتبارها من المداخل التي يمكن     )البلوجرز(صحافة  
االتجاهات  الكثير من الخبراء يرشح هذه الظاهرة كأحد       الصحافة اإللكترونية ككل، والحقيقة أن    

ضايا كبرى، سـواء    اإللكترونية عبر اإلنترنت،خاصة حينما يتعلق األمر بق       المستقبلية للصحافة 
قطرية ووطنية   مستوى العالم كقضايا الحرب والسالم وحقوق اإلنسان والبيئة ، أو قضايا           على

والـسلطة والحريـات العامـة       كنظم الحكم والتنمية االقتصادية واالجتماعية وتوزيع الثـروة       
  .وغيرها
  ) المصدر المفتوح(    المصدر   صحافة: الثاني

البرمجيات، ويقصد به البرمجيات ذات البنـاء        نتشار في صناعة  من المصطلحات الشائعة اال   
التي يضعها مبرمجون من أي مكان في العـالم، ثـم يتطوعـون              الكودي أو الشفرة المفتوحة   

يجعل أي مبرمج متخصص قادر على أن يتفهمها جيدا ويستخدمها كأسـاس             بإتاحتها في شكل  
يتـسلل   ، ويرى البعض أن هذا المفهوم بدأ      يمكن البناء عليه واإلضافة والخصم منه      أو محور 
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 صحافة الهواة وعـدم    إلى عالم الصحافة اإللكترونية عبر اإلنترنت، خاصة مع نشوء وانتشار         
والمتصور في هـذه النقطـة أنـه     اقتصار ممارسة هذا العمل على المؤسسات المحترفة فقط،  

علومات وأخبـار وبيانـات     الشبكة تكون موئال لم    ستنشأ في المستقبل مواقع أو تجمعات على      
شتى يقدمها هواة ومحترفون وأفراد من الجمهور من شتى أنحاء           وتقارير وتعليقات ومساهمات  

 ألي صحفي أو أعالمي محترف أو هاو التعامل معها واالستفادة بها بما يناسـب              العالم ويمكن 
  .احتياجاته في عالم الصحافة اإللكترونية

  يدة التكيفالصحافة اإللكترونية شد: الثالث

عليـه الـصحافة     المتوقع أن ينشأ نوع جديد من الصحافة اإللكترونية مستقبال يمكن أن نطلق           
التكيف بشدة وسـرعة مـع       ة يصل بها إلى   يشديدة التكيف، أو التي توفر مستوى من الشخص       

يستطيع فيها كل فـرد مـن أفـراد          احتياجات ورغبات الجمهور حتى نصل إلى الدرجة التي       
صحيفته اإللكترونية أو موقعه اإللكترونـي       ى حدة أن يحدد سلفا طبيعة ومحتوى      الجمهور عل 

وفى هذه الحالة يمكن القول أن الصحيفة اإللكترونيـة          الصحفي المفضل بشكل عميق وشامل،    
  .لكل فرد أو قارئ على حدة باتت تقدم نسخة خاصة

  جمهور الصحافة اإللكترونية
مكن أن نتصور مجتمعنا قد تحول برمته إلى مجتمع         في ظل التطور في تكنولوجي االتصال ي      

اتصالي، فالفرد الذي يمتلك جهاز حاسوب يمكن أن يجعل هذا الجهاز متصال بخـط هـاتف                
بحيث يصبح تحت يده وسيلة اتصال قادرة علي اإلرسال واالستقبال في أن واحـد وعنـدما                 

ذلك يمكن بسهولة عن طريـق      تتوفر لدي الفرد أية معلومات يبغي بثها إلى فرد أو اكثر فان             
   "1." التقنية المتوفرة تحت يديه

وتزايد االعتماد علي اإلنترنت في العالم اجمع كمصدر من مصادر المعلومات حيـث تتزايـد             
نسبة من يملكون كمبيوتر يتصل باإلنترنت في المنازل، وبلغ إجمالي المشتركين في اإلنترنت             

علي نظام الصحافة الفورية    % ٢٢ العربي يعمل    في الوطن % ٧٢ممن لديهم كمبيوتر منزلي     
on line jurnalism.  

وعدد . ويالحظ أن الصحافة اإللكترونية أصبحت سمة من سمات المجتمعات الحديثة المتطورة          
المتلقين لها والمتعاملين معها في تزايد مستمر علي مستوى العالم اجمع بشكل عـام وعلـي                

بح جمهور الصحافة اإللكترونية يعرف بأنه الجمهور       مستوى الدول العربية بشكل خاص، وأص     
، وهـذا   on line community global audienceالعالمي أو مجتمع الـصحافة الفوريـة   
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 onالجمهور الذي يتعامل مع الصحافة اإللكترونية وغيره من الجماهير التي تريد أن تكـون  

lineيجب أن تتسم بمجموعة سمات :  
  .امتالك كمبيوتر .١
 . علي التعامل مع الكمبيوترالقدرة .٢

 .المعرفة العامة بالتكنولوجيا ووسائلها .٣

أساسيات اللغة اإلنجليزية نظرا النه المصطلحات المستخدمة علـي اإلنترنـت كلهـا              .٤
   "1." مصطلحات باللغة اإلنجليزية يجب أن يعرف اللغة من يريد التعامل معها

 فـي   ٨كترونية زاد متوسط قراءهـا      وكشفت نقابة الصحف األمريكية أن مواقع الصحف اإلل       
   "2" .٢٠٠٦ المائة في الربع األول من عام

 الدبلوماسيين   للصحف اإللكترونية بشكل عام هو عبارة عن اإلعالميين        الجمهور المستهدف   و
  .المهنيينو ،الطالب والباحثين، والسياسيين في الخارجاألجانب، والفلسطينيين 

  
  :اإللكترونية العربية أما الجمهور المستهدف من الصحف 

يعتبر العرب المغتربين في الخارج الجمهور األساسي المستهدف من الـصحف اإللكترونيـة             
العربية التي تنطلق من البالد العربية، فكثير من البالد التي ينتشر فيها العرب ال تصل إليهـا                 

صحف العربية  الصحف العربية مطلقا أو تصل بعد فترة طويلة من صدورها لذلك فأن نشر ال             
وبالتـالي  . عبر اإلنترنت يسمح لهؤالء المغتربين باالطالع أوال بأول علي أخبار أوطـانهم             

القراء العرب في البالد العربية في المقام الثاني ثم الجمهور المحلي داخل الدولة الذي توفر له                
لـصحف  النسخة المطبوعة من الصحيفة ما يغنيه عن تصفح النسخة المطبوعة وخاصـة أن ا             

اإللكترونية العربية تقتصر في الغالب لها علي تقديم المواد التي تنشر في المطبوعـة دون أن                
وفي اتجاه معاكس فأن الصحف العربيـة التـي         . تكون هناك خصوصية للنسخة اإللكترونية      

تصدر من المهجر تهتم بالقارئ العربي داخل الوطن العربي بشكل كبير، خاصة أن اإلنترنت              
يلة الوحيدة لوصول محتوى هذه الصحف إليه بسبب مشاكل الرقابة أو صعوبة نقـل              هو الوس 

  .نسخ مطبوعة إلى البالد العربية
 ومع ذلك فأن التطور الكبير الذي يشهده عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي والذي بلغ               

 مليـون مـستخدم عـن طريـق         ٢ ، ما يقرب مـن       ٢٠٠٠في أخر اإلحصاءات أوائل عام      
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االشتراك، ناهيك عن الذين يستخدمون اإلنترنت عبر مقـاهي اإلنترنـت أو العمـل أو فـي                 
هذا التطور جعل هناك فرص كبيرة أمـام الـصحف          .الجامعات والمراكز التعليمية المختلفة     

العربية العطاء أولوية للقراء داخل الوطن العربي، ولكن ذلك يتطلب بذل الصحافة العربيـة              
   "1." دات مضاعفة لتحقيق التميز الذي يدفع القارئ إلى متابعتهااإللكترونية لمجهو

  
  الصحافة اإللكترونية كمصدر للمعلومات

   :أصبحت الصحافة اإللكترونية مصدرا مهما للكثيرين و هي كالتالي
  اإلنترنت كمصدر للمعلومات اإلخبارية للفرد العادي: أوالً

  "2": فرد العادي سبعة أشكال هي كما يليتأخذ اإلنترنت كمصدر للمعلومات اإلخبارية لل
الوصول إلى مواقع وسائل اإلعالم التقليدية التي لها مواقع على اإلنترنـت مثـل مواقـع                 -١

األهرام - الجزيرة   –صحيفة الرياض   (الصحف والمجالت والقنوات التلفزيونية واإلذاعية مثل       
الـخ   ... ومجلـة التـايمز       و مجلة المجلـة     .... االندبندنت     – الواشنطن بوست    – القبس   –

 ال بي بي سي      – القران الكريم    - الرياض   وإذاعةالخ  ... السعودي وقناة الجزيرة     نوالتلفزيو
  ).الخ ...
استخدام الكمبيوتر للقيام بعملية اختيار األخبـار للفـرد عبـر المواقـع المتعـددة علـى                  -٢

   .الخ   ...MY CNN – MYNEWSLINE  كمثال  Personal Basketالشبكة
بروز الصحف اإللكترونية كشكل من أشكال الصحافة الحديثة والتي ليس لها طبعات ورقية              -٣

ولها قراء ال يستهان بعددهم وأصبحت بعض وسائل األعالم التقليدية تنقل عن تلك الـصحف               
. …إيالف، الجريدة ،العـصــر   (بعض المواضيع التي تنشرها، و كمثال على ذلك صحيفة          

  ).الخ 
واصبح في متناول الفرد العادي إمكانيـة القيـام         ) بإذاعات اإلنترنت (سمى  ظهر كذلك ما ي    -٤

إذاعـة  ( بإنشاء إذاعة خاصة به على شبكة اإلنترنت بتكلفة زهيدة وبحرية نشر كاملة مثـل               
كذلك فان القنوات التلفزيونية اسـتجابت لهـذا التطـور            ) . NBNصوت العراق ، إذاعة     

غلب القنوات التلفزيونية من خالل شبكة اإلنترنـت مـع          فأصبح من الممكن أن يتم مشاهدة ا      
وجود خاصية اختيار المواضيع والفقرات المناسبة التي سبق وأن قامت تلك القنـوات ببثهـا               
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 Full(خالل البث االعتيادي وكذلك الحصول على النصوص الكامـــلة لبعض البـرامج  

Tex Transcript.(   
إلنترنت كمصدر إعالمي جديد افرزته طبيعة التقنية       برزت المنتديات الحوارية على شبكة ا      -٥

االتصالية التفاعلية لإلنترنت فأصبح في مقدور أي جماعة أو فرد أو منظمـة إنـشاء وإدارة                
منتدى إعالمي تفاعلي يتم فيه طرح القضايا واآلراء واألخبار حول الدول ومواقفها الـسياسية              

 يرغب كل فـرد     التيالخ من المواضيع      .. ديةوطرح المواضيع الدينية واالجتماعية واالقتصا    
وهكذا أصبحت هذه المنتـديات     . األحوالفي أكثر   ) كودية( وهمية   أسماءفي نشرها  باستخدام     

منابر إعالمية ومصدر من مصادر المعلومات و األخبار الحديثة التي لها جمهور عريض من              
 األخبار المحلية وشجعت كثيرا  مستخدمي الشبكة، حيث كان لها  السبق اإلعالمي في كثير من          

 في حكم المحظـور     األياممن الوسائل التقليدية على طرح مواضيع كانت تعتبر في  يوم من             
 الذي حققته تلك المنتـديات نـشر        اإلعالميوكمثال على هذا السبق     . تناولها في تلك الوسائل   

قة  تتضمن  اقتراحاتهم     خبر مقابلة ولي العهد  حفظة لبعض المثقفين الذين تقدموا لسموه بوثي           
منتدى الـساحة،   ( ومن المنتديات الحوارية المشهورة     ..  التي تقوده الدولة   اإلصالحفي مجال   

  ). الخ...منتدى القمة، منتدى طوى 
كذلك أظهرت تقنية اإلنترنت مصدر جديد من مصادر المعلومات  هو المجموعات البريدية              -٦

علومات واألخبار ذات االهتمام بطريقة سريعة مع       التي أتاحت للمشتركين بها نشر وتوزيع الم      
العلم أن بعض تلك المجموعات تتيح الفرصة للباحثين عن المعلومات من االستفادة من تلـك               

المجموعات علما بان البريد اإللكتروني يستخدم       الرسائل واألخبار اإلعالمية التي تحتويها تلك     
  ). Yahoo Group  )، (Giganews Newsgroups(  كوسيلة توزيع، مثـال على ذلك

بنوك المعلومات الدولية كأحد أهم مصادر المعلومات على مستوى العالم حيث يوجد اكثـر               -٧
من بنك معلومات يحتوي على آالف الماليين من السجالت تغطي جميع المواضيع التي تهـم               

التي من  وسائل اإلعالم ليس على مستوى األخبار فقط ولكن على مستوى المواضيع األخرى             
 dialog(الممكن استخدامها كمعلومات وبحوث تهم القراء من جميع المجاالت كمثل على ذلك 

data bases –data star  .(   
   

  "1 ":اإلنترنت كمصدر للمعلومات اإلخبارية في المؤسسات اإلعالمية : ثانياً

ألخص الـصحف   استفادت جميع قطاعات العمل اإلعالمي من تقنيات المعلومات الحديثة و با          
و تظهر هذه االستفادة بشكل واضـح فـي عمليـات سـرعة نقـل               . في الجوانب اإلخبارية  
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 مسجل الصوت حل محل القلم و الورقـة         أنو لعلنا نذكر كيف     . المعلومات، و تقنيات الحفظ   
 حلـت   ةالالسلكيو كيف أن االتصاالت     . بالنسبة للمحررين و المراسلين العاملين في الصحف      

كما أن التقنيات الحديثة    . في مثل الجوال و هواتف األقمار الصناعية      ... السلكيمحل االتصال   
ستساعد الصحفي على بناء قصته اإلخبارية، و إضافة الصور و الجرافيك لها لحظة كتابته لها               

  . دون الحاجة لالستعانة باألقسام الفنية للقيام بمثل هذه األعمال له
ت اإلنترنت لها العديد من التطبيقات في مجال الصحافة          التطورات السريعة في مجال خدما     إن

و يـرى أن    . فالوصول إلى قواعد المعلومات ستوفر مصادر إضافية للـصحفيين        . اإلخبارية
اإلنترنت ستهدد طريقة العمل التقليدية للصحفيين خصوصاً مع توجه العديـد مـن المـصادر               

  .اإلخبارية لنشر أخبارهم مباشرة على اإلنترنت
 يذهب مباشرة للمواقع المختلفة و يحصل على المعلومات إما عن طريق            اآلنن الصحفي    أ كما

التـصريحات  " نـص "مصادر األخبار أو من مواقع الوسائل اإلعالمية األخرى من أجل اخذ            
  . ضاعفت مصادر األخبار المحتملة للصحفيين بطريقة غير عاديةاإلنترنتأن .   المباشرة

  

   "1" صحافة اإللكترونيةرؤية مستقبلية لتطور ال
لكي تتطور الصحافة اإللكترونية الفورية المباشرة عبر اإلنترنت خلصت الدراسات ألي عـدة             

  :نقاط يجب أخذها في االعتبار هي
يجب االهتمام بتكوين فريق عمل متكامل من المحررين والمخرجين الصحفيين والمندوبين           -١

حافة المباشرة في كـل الجرائـد والمجـالت         والمراسلين فضال عن إنشاء أقسام خاصة بالص      
  .العربية 

 حتى يسهل على المتعاملين في websites webإتاحة خدمه البريد اإللكتروني عبر مواقع -٢
  .االتصال بهذه السهولة 

االهتمام برفع مستوى اللغة اإلنجليزية واستخداماتها لدى المحررين الصحفيين حتى تتـاح            -٣
 للقراء األجانب خارج حدود المنطقة العربية وحتى يتعرفـوا علـى            الخدمة الصحفية العربية  

  .الصحف والمجالت العربية
االهتمام بتنمية وعي الجمهور العربي بأهمية  استخدامات الكمبيوتر التـي تمكـنهم مـن               -٤ 

  .التواجد الفوري عبر مفاتيح على مواقع الصحافة العربية
كترونية العربية عبر شبكة اإلنترنت بما يـوفر        يجب وضع استراتيجية محدده للصحافة اإلل     -٥
  .لها
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  .مصادر تمويل تساعدها على البقاء -
 .مصادر تمويل تساعدها على التنافس مع الصحافة الغربية -

مصادر تمويل تساعد على تجنب اكبر عدد من المتعاملين مع الشبكة ونـشر اإلعالنـات                -
 .والحمالت الترويحية

  .للتسويق والتوزيع عبر اإلنترنتوضع استراتيجية طويلة المدى -٦
يجب اخذ اعتبارات المنافسة األجنبية في االعتبار خاصة في مضامين الصحافة اإللكترونية            -٧

  .وتصميمها ونشرها
األخذ في االعتبار تخفيض تكلفة اإلنترنت للمتعاملين فضال عن تخفيض أسـعار اشـتراك              -٨

 medium to mediumالتليفونات التي تعتبر وسيلة الوسيلة 

على الناشرين العرب االهتمام بتوفير المعلومات واإلصدارات على شبكة اإلنترنت حتـى            -٩
  .يستفيد منها المتعاملين في هذا المجال 

  :االهتمام بالثقافة اللغوية علي مستويين-١٠
 وذلك بجعل الجمهور على وعي وقـدرة لالتـصال   National levelالمستوي العالمي :أوال 

  .بر الوسائل الحديثةباآلخرين ع
برفع الكفـاءة اللغويـة للـصحفيين العـرب السـتخدام المعلومـات             :المستوي المهني   :ثانيا

  .والتكنولوجيا الحديثة
يجب على رجال األعمال والمستثمرين والقطاع الخاص أن يقوموا بدور اكبر في إنـشاء           -١١

  .ل اكبر لمختلف الفئاتحتى تتاح هذه التكنولوجيا بشكinfranstructureالبنية التحتية 
  .توفير خطوط اكبر للتليفونات والكبالت حتى تزيد عدد المستخدمين لإلنترنت-١٢
أخيرا وضع سياسة إعالمية عربية لتصنيع تكنولوجيا االتصال والمعلومـات وتوفيرهـا            -١٣

  .على مستوي الجمهور العربي
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ٥٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
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  اسة الميدانية والتوصياتنتائج الدر

  :ويضم المباحث التالية
  

  .نتائج الدراسة الميدانية: المبحث األول
  .مناقشة النتائج والتوصيات: المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث األول
  نتائج الدراسة الميدانية

  

  اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو متابعة الصحافة اإللكترونية
  
  

   المصادر اإلخبارية اإللكترونيةاالعتماد على:أوال
  
التي شـملتها الدراسـة، للمـصادر       فلسطينية  يعرض هذا الجزء من الدراسة العتماد النخب ال       

اإللكترونية الحديثة للحصول على الخدمات اإلخبارية، من حيث مداه، ودوافعـه، ومجاالتـه،             
  :والعوامل المؤثرة فيه، وذلك على النحو التالي
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  )٧(جدول رقم 

  ن مدى استخدام شبكة اإلنترنت يبي

 هل تستخدم شبكة اإلنترنت  التكرار  النسبة المئوية
  نعم  ٤٠  ٩٣٫٠
  أحيانا  ٣  ٧٫٠
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

  
، بينما % ٩٣ يبين الجدول السابق أن نسبة العينة التي تستخدم اإلنترنت بشكل دائم هي -١

  .من العينة% ٧نسبة من يستخدم اإلنترنت أحيانا حوالي 
  

  )٨(جدول رقم 

   يبين دوافع استخدام اإلنترنت

 ما دوافع استخدام اإلنترنت التكرار النسبة المئوية الترتيب
 سهولة الحصول على المعلومات ٣٢ ٢٨٫١ ١
  مواآبة للتطور التكنولوجي ٢٦ ٢٢٫٨ ٢
  االطالع على آل ما هو جديد ٢٦ ٢٢٫٨ ٣
  توفر ميزة البحث ٢٤ ٢١٫١ ٤
   مع الدول األخرىالتواصل ٦ ٥٫٣ ٥
  *المجموع ١١٤ ١٠٠٫٠ 

  
  
 يبين الجدول السابق أن دافع سهولة الحصول علي المعلومات يأتي في الترتيب األول لدي               -٢

، أما الترتيب الثاني فيحتله دافع مواكبة التطـور التكنولـوجي بنـسبة              % ٢٨,١العينة بنسبة   
، وفـي   %٢٢,٨ هو جديـد بنـسبة       ، وفي الترتيب الثالث يأتي االطالع علي كل ما        %٢٢,٨

  %. ٢١,١المرتبة الرابعة لتوفر ميزة البحث بنسبة 
  

  )٩(جدول رقم 

  يبين متوسط االستخدام اليومي لشبكة اإلنترنت  

 متوسط االستخدام اليومي لشبكة اإلنترنت في اليوم التكرار النسبة المئوية
  اقل من ساعة  ٥  ١١٫٦
  من ساعة إلى اقل من ساعتين  ١٦  ٣٧٫٢
  من ساعتين إلى اقل من ثالث ساعات  ١٦  ٣٧٫٢
  من ثالث ساعات إلى اقل من خمس ساعات  ٢  ٤٫٧
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  من خمس ساعات فأآثر  ٤  ٩٫٣
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

  
من العينة يستخدمون اإلنترنت اقل مـن سـاعة ، و          % ١١,٦يبين الجدول السابق أن      -٣

 من ساعتين الي اقل %٣٧,٢منهم من ساعة إلى اقل من ساعتين و ما نسبته           % ٣٧,٢
من % ٩,٣من ثالث ساعات إلى اقل من ثالث ساعات و        % ٤,٧من ثالث ساعات، و   
  .خمس ساعات فاكثر

  
  )١٠(جدول رقم 

  يبين مدى متابعة الصحافة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت 

  هل تحرص على متابعة الصحافة  التكرار  النسبة المئوية
   اإللكترونية على شبكة اإلنترنت

  نعم  ٣٠  ٦٩٫٨
  أحيانا  ١٣  ٣٠٫٢
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

  
 من العينة يحرصون علي متابعة الـصحافة اإللكترونيـة          ٦٩,٨ يبين الجدول السابق أن      -٤

  .من العينة تتابع بشكل غير دائم% ٣٠,٢بشكل دائم، بينما 
  
  

  
  
  
  

  )١١(جدول رقم 

  يبين متوسط المتابعة اليومي للصحافة اإللكترونية 

 معدل متابعتك للصحافة اإللكترونية يوميا التكرار مئويةالنسبة ال
  اقل من ساعة  ١٩  ٤٤٫٢
  من ساعة إلى اقل من ساعتين  ١٦  ٣٧٫٢
  من ساعتين إلى اقل من ثالث ساعات  ٥  ١١٫٦
  من ثالث ساعات فأآثر  ٣  ٧٫٠
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

  



  ٦١

 من  ٣٧,٢ من ساعة ، و      من العينة متوسط متابعتهم اقل    % ٤٤,٢ يبين الجدول السابق أن      -٥
من العينة تتابعها من ساعتين إلى اقل مـن          % ١١,٦العينة من ساعة إلى اقل من ساعتين،و        

  .من العينة تتابع بمتوسط ثالث ساعات فاكثر% ٧,٠ثالث ساعات ،و
  

  )١٢(جدول رقم 

  يبين دوافع متابعة الصحف اإللكترونية 

  اإللكترونيةمدى متابعتك للصحافة  التكرار النسبة المئوية
  لمتابعة األحداث المحلية والدولية من خاللها

  بدرجة جيدة جدا  ١٧  ٣٩٫٥
  بدرجة جيدة  ١٥  ٣٤٫٩
  بدرجة متوسطة  ١١  ٢٥٫٦
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

  
من العينة % ٣٤,٩من العينة تتابع بدرجة كبيرة جدا ،و  % ٣٩,٥ يبين الجدول السابق أن -٦

  .بعها بدرجة متوسطة تتا٢٥,٦و، تتابعها بدرجة جيدة 
  

  )١٣(جدول رقم 

  يبين مدى الثقة بالمواقع الصحافية اإللكترونية 

 مدى ثقتك بالمواقع الصحافية اإللكترونية التكرار النسبة المئوية
  أثق بدرجة جيدة جدا  ٣  ٧٫٠
  أثق بدرجة جيدة  ١٩  ٤٤٫٢
  أثق بدرجة متوسطة  ٢١  ٤٨٫٨
  المجموع  ٤٣  ١٠٠٫٠

  
من العينة يثقون بدرجة جيدة جـدا بـالمواقع الـصحافية           % ٧,٠سابق أن    يبين الجدول ال   -٧

مـنهم يثقـون بدرجـة      % ٤٨,٨من العينة يثقون بدرجة جيـدة ،و        % ٤٤,٢و  ، اإللكترونية  
  .متوسطة

  
  )١٤(جدول رقم 

  يبين الفائدة من متابعة الصحافة اإللكترونية 

 ك من متابعتكالفائدة التي تعود علي التكرار النسبة المئوية الترتيب
   للصحافة اإللكترونية

  الحصول على األخبار ٢٥ ٤٢٫٤ ١
  االستزادة من األخبار ١٥ ٢٥٫٤ ٢
  اإللمام باألخبار ساعة حدوثها ١٥ ٢٥٫٤ ٢



  ٦٢

  استقاء التفاصيل حول حدث معين ٤ ٦٫٨ ٣
  *المجموع ٥٩ ١٠٠٫٠ 

  
عة الصحافة اإللكترونية هـي     يبين الجدول السابق أن الفائدة التي تعود علي العينة من متاب          _٨

علي الترتيب الحصول علي األخبار في الترتيب األول ، بينما االستزادة من األخبار واإللمـام               
باألخبار ساعة حدوثها في الترتيب الثاني ، واستقصاء التفاصيل حول حدث معين في الترتيب              

  . الثالث
  

  )١٥(جدول رقم 

   حيث نسبة متابعتها يبين المواقع اإلخبارية اإللكترونية من

  ال أتابع
(%)  

 متدنية
(%)  

 متوسطة
(%)  

 كبيرة
(%) 

 كبيرة جدا
(%)  

  الموقع

٣٦٫٦   ٥٣٫٧  
  

٩٫٨  
  

  الصحافة الفلسطينية  ٠٫٠  ٠٫٠

٣١٫٦   ١٠٫٥  
  

٣٩٫٥  
  

١٥٫٨  
  

٢٫٦  
  

  الصحافة العربية

٢٧٫٨   ١٣٫٩  ٠٫٠  
  

٤١٫٧  
  

١٦٫٧  
  

 الصحافة اإلسرائيلية

٢٧٫٥  ٧٫٥  
  

٣٥٫٠  
  

١٠٫٠  
  

٢٠٫٠  
  

  لصحافة الدوليةا

  
من العينـة يتابعونهـا     %  ٩,٨ حظيت بنسبة    ة يبين الجدول السابق أن الصحافة الفلسطيني      -٩

  .ال يتابعون% ٥٣,٧بدرجة متدنية ،و % ٣٦,٦بدرجة متوسطة و 
 % ١٥,٨من العينة يتابعون بدرجة كبيـرة جـدا ، و           % ٢,٦الصحافة العربية فحظيت بنسبة     

بدرجة متدنية،  % ٣١,٦من العينة بنسبة بدرجة متوسطة،و      % ٣٩,٥يتابعون بدرجة كبيرة ، و    
  .ال يتابعون % ١٠,٥و 

بدرجة % ٤١,٧ من العينة تتابع مواقعها بدرجة كبيرة جدا، و          ١٦,٧الصحف اإلسرائيلية نسبة    
  .بدرجة متوسطة% ١٣,٩بدرجة متوسطة و %٢٧,٨كبيرة،و

بدرجـة  % ١٠,٠ة جـدا،و  من العينـة تتـابع بدرجـة كبيـر        %٢٠,٠الصحف الدولية نسبة    
  .من العينة ال يتابعونها% ٧,٥بدرجة متدنية،و% ٢٧,٥ بدرجة متوسطة ،٣٥,٠كبيرة،و

  
  )١٦(جدول رقم 

  يبين المواقع العربية اإللكترونية المفضلة 
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  ٦٣

  المواقع العربية اإللكترونية المفضلة التكرار النسبة المئوية
  باريةالمواقع التابعة للقنوات الفضائية اإلخ ٣٠ ٣٠٫٣
 المواقع الصادرة عن مؤسسات علمية وبحثية ١٧ ١٧٫٢
  المواقع اإلسالمية ١٣ ١٣٫١
  المواقع اإلخبارية ٢٧ ٢٧٫٣
  المواقع العامة والمتنوعة ١٢ ١٢٫١
  المجموع ٩٩ ١٠٠٫٠

  
من العينة تفضل متابعة المواقع التابعة للقنوات الفضائية % ٣٠,٣يبين الجدول السابق أن -١٠

من العينة تفضل متابعة المواقع الصادرة عن مؤسسات علمية % ١٧,٢ة، بينما اإلخباري
من العينة فضلت المواقع  % ٢٧,٣من العينة اختارت المواقع اإلسالمية،و% ١٣,١وبحثية ،و

  .من العينة يفضلون متابعة المواقع العامة والمتنوعة% ١٢,١اإلخبارية و 
  

  )١٧(جدول رقم 

  ة الفلسطينية المفضلة حسب التبعية يبين الصحافة اإللكتروني

 الصحافة اإللكترونية الفلسطينية المفضلة التكرار النسبة المئوية الترتيب
  المواقع المحايدة ٢٨ ٣٢٫٦ ١
  المواقع المؤيدة لحرآة فتح ٢١ ٢٤٫٤ ٢
  المواقع المؤيدة لحرآة حماس ١٦ ١٨٫٦ ٣
  المواقع التابعة لفصائل وطنية ١٠ ١١٫٦ ٤
  أخرى ٦ ٧٫٠ ٥
  المواقع التابعة لفصائل إسالمية ٥ ٥٫٨ ٦
  *المجموع ٨٦ ١٠٠٫٠ 

  
% ٢٤,٤من العينة تفضل متابعة المواقـع المحايـدة،و         % ٣٢,٦يبين الجدول السابق أن     -١١

من العينة تفـضل متابعـة المواقـع        % ١٨,٦تفضل متابعة المواقع المؤيدة لحركة فتح، بينما        
ن العينة يفضلون متابعـة المواقـع التابعـة لفـصائل           م% ١١,٦المؤيدة لحركة حماس ، و      

من العينة  % ٥,٨من العينة اختاروا انهم يفضلون مواقع أخرى لم تتحدد، و         % ٧,٠وطنية،بينما
  .تتابع مواقع لفصائل إسالمية

  
  

  )١٨(جدول رقم 
  يبين مصادر األخبار المعتمدة للحصول على المعلومات إلكترونيا 

  مصادر األخبار المعتمدة للحصول التكرار النسبة المئوية الترتيب

                                                 
  .تم احتساب األفراد الذين ذآروا اآثر من دافع وفقا لمرات التكرارات_ *



  ٦٤

   على المعلومات إلكترونيا
  المواقع اإللكترونية ٣٢ ٥٢٫٥ ١
  الصحف اإللكترونية ٢٤ ٣٩٫٣ ٢
 الخدمات اإلخبارية عن طريق الهواتف النقالة ٣ ٤٫٩ ٣
  القوائم البريدية ١ ١٫٦ ٤
  منتديات الحوار على اإلنترنت ١ ١٫٦ ٥
  المجموع ٦١ ١٠٠٫٠ 

  
فـي  : يبين الجدول السابق أن مصادر األخبار المعتمدة بالنسبة للعينة ترتبـت كالتـالي              -١٢

، أمـا الترتيـب الثـاني تـأتى الـصحف           % ٥٢,٢الترتيب األول المواقع اإللكترونية بنسبة    
، وفي الترتيب الثالث تأتى الخدمات األخبارية عن طريق الهواتف          % ٣٩,٣اإللكترونية بنسبة   

% ١,٦ في حين كان الترتيب الرابع مـن نـصيب القـوائم البريديـة بنـسبة                 ،%٤,٩بنسبة  
  .١,٦،والترتيب الخامس كانت منتديات الحوار علي اإلنترنت بنسبة 

  
  )١٩(جدول رقم 

  يبين مجاالت الحصول علي المعلومات لدى العينة 

النسبة  الترتيب
 معلومات المجاالت التي تعتمدها للحصول من خاللها عن التكرار  المئوية

  عنها من المصادر اإلخبارية  اإللكترونية
  ةاألخبار السياسي ٤٢ ٤٤٫٢ ١
 )الفنون واألدب( األخبار الثقافية  ١٦ ١٦٫٨ ٢
 ) التقنيات والطب( األخبار العلمية  ١٢ ١٢٫٦ ٣
 األخبار االجتماعية ٩ ٩٫٥ ٤
 األخبار االقتصادية ٧ ٧٫٤ ٥
 األخبار الرياضية ٥ ٥٫٣ ٦
 أخبار تنمية الذات والمهارات الخاصة   ٣ ٣٫٢ ٧
 األخبار الطريفة ١ ١٫١ ٨
  *المجموع ٩٥ ١٠٠٫٠ 

  
من العينة يعتمدون علي المصادر اإلخبارية اإللكترونية       % ٤٤,٢يبين الجدول السابق أن     -١٣

من العينة للحصول علي األخبـار      % ١٦,٨للحصول علي معلومات في المجال السياسي ، و         
 من العينة للحـصول     ٩,٥من العينة للحصول علي األخبار العلمية ، و       % ١٢,٦بينماالثقافية ،   

للحـصول  % ٥,٣للحصول علي األخبار االقتـصادية ، و      % ٧,٤علي األخبار االجتماعية ، و    
من العينة للحصول علي أخبـار تنميـة الـذات المهـارات            % ٣,٣علي األخبار الرياضة، و   

  .ل علي األخبار الطريفةمن العينة فللحصو% ١,١الخاصة، أما 
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  ٦٥

  
  االعتبارات المهنية: ثانيا

كنت هناك تغيرات في طبيعـة تـأثير العوامـل            التعرف على إذا ما     الدراسة هنا إلى   هدفوت
المهنية الخاصة بالمصادر اإلخبارية الحديثة على تعرض الجمهور لهذه المصادر، وبخاصـة            

المصادر، وما أدى إليه ذلك من تغيـرات        في ظل التطورات التقنية الحديثة التي عرفتها هذه         
في المفاهيم التقليدية لالتصال ، وانتهت الدراسة إلى التأكيد على توافر هذه االعتبارات علـى               
درجة عالية من التأثير في طبيعة اعتماد النخب علـى المـصادر اإلخباريـة اإللكترونيـة،                

هـذه االعتبـارات فـي        تأثير يتعلق باالعتبارات المتصلة بالمضمون، حيث جاء      وبخاصة ما 
 ثةعرض له الباح  تالمرتبة األولى مقابل تأثير االعتبارات المهنية ذات العالقة بالشكل، وهو ما            

  :في الجزء التالي
  

  )٢٠(جدول رقم 

  يبين سبب االعتماد على مصادر األخبار اإللكترونية من حيث المضمون

النسبة  الترتيب
  المئوية

لى مصادر األخبار اإللكترونية من حيث أسباب االعتماد ع التكرار
  المضمون

 اآلنية وسرعة التغطية ٣٣ ٤٢٫٩ ١
 حرية التبادل ١٩ ٢٤٫٧ ٢
  المصداقية ١٢ ١٥٫٦ ٣
 الموضوعية ٨ ١٠٫٤ ٤
 العمق والشمول ٥ ٦٫٥ ٥
  *المجموع ٧٧ ١٠٠٫٠ 

  
ـ             -١٤ ن حيـث   يبين الجدول السابق أن اعتماد العينة علي مصادر األخبـار اإللكترونيـة م

من العينة لآلنية وسرعة التغطيـة فيهـا ، بينمـا           % ٤٣,٩: المضمون يأتي لألسباب التالية     
من العينـة   % ١٠,٤من العينة للمصداقية ، و      % ١٥,٦من العينية لحرية التبادل ،و      % ٢٤,٧

  .من العينة بسبب العمق والشمول فيها% ٦,٥للموضوعية، و
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  )٢١(جدول رقم 

  د على مصادر األخبار اإللكترونية من حيث الشكليبين سبب االعتما

النسبة  الترتيب
  المئوية

أسباب االعتماد على مصادر األخبار اإللكترونية من حيث  التكرار
  الشكل

  سهولة االستخدام  ٣٦ ٥٠٫٠ ١
 سهولة الحفظ واالسترجاع ٢٠ ٢٧٫٨ ٢
 )راتصور، فيديو، أصوات، مؤث( استخدام الوسائط المتعددة  ١١ ١٥٫٣ ٣
 الشخصية المميزة ٥ ٦٫٩ ٤
  *المجموع ٧٢ ١٠٠٫٠ 

  
من العينة تعتمد علي مصادر األخبار اإللكترونية مـن         % ٥٠,٠ يبين الجدول السابق أن      -١٥

من العينـة لـسهولة الحفـظ واالسـترجاع،         % ٢٧,٨حيث شكلها لسهولة استخدامها ،بينما      
  ).صور،فيديو،أصوات،مؤثرات(من العينة بسبب استخدامها الوسائط المتعددة% ١٥,٣و
  
  

  )٢٢(جدول رقم 

  يبين العوامل المؤثرة في مستقبل انتشار استخدام المصادر اإلخبارية اإللكترونية في المجتمع

  العامل إيجابي جدا إيجابي سلبي سلبي جدا
  المكانة الحالية لوسائل االتصال لدى أفراد المجتمع  ٠٫٠  ٦٫١ ٦٣٫٦   ٣٠٫٣
  المستوى الحالي لخدمات االتصال في المجتمع  ٠٫٠  ٢٨٫٦ ٦٥٫٧   ٥٫٧
 النظم والتشريعات الحالية في مجال اإلعالم واالتصال  ١٤٫٣  ٣٤٫٣ ٤٥٫٧   ٥٫٧
  المستوى الحالي لدخل الفرد في المجتمع  ٢٧٫٨  ٣٦٫١ ٣٣٫٣  ٢٫٨
  مستويات االستثمار المحلي في قطاعات المعلومات  ١١٫٤  ٤٢٫٩ ٣٧٫١  ٨٫٦

  
المكانة الحلية لوسائل االتصال لدى أفراد المجتمع جاءت أن تأثير بق يبين الجدول السا-١٦

سلبي جدا ،في حين أن المستوى الحالي % ٣٠,٣سلبي و % ٦٣,٦إيجابي و% ٦,١لنسبة 
سلبي جدا،أما % ٥,٧سلبي و %٦٥,٧إيجابي و% ٢٨,١لخدمة االتصال في المجتمع جاءت 

إيجابي جدا و % ١٤,٣تصال جاءت أن النظم والتشريعات الحالية من مجال اإلعالم واال
سلبي جدا، أما المستوى الحالي لدخل الفرد في %٥,٧سلبي ،و%٤٥,٧إيجابي و%٣٤,٣

إيجابي %٣٦,١يري أن تأثيره إيجابي جدا،%٢٧,٨المجتمع الفلسطيني 
سلبي جدا،ومستويات االستثمار المحلي في قطاعات المعلومات تأتى %٢,٨سلبي،%٣٣,٣،

  .سلبي جدا% ٨,٦سلبي و %٣٧,١ايجابي ،و ٤٢,٩ي جدا،إيجاب%١١,٤بنسبة 
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  ما القضايا و الموضوعات التي تحظى بحقها من المعالجة في الصحافة اإللكترونية؟-٢٣

  :وتبين من خالل إجابات المبحوثين أن أهم القضايا التي تحظى باالهتمام هي
 .فلسطينقضايا الحصار اإلسرائيلي واألسرى واالنتهاكات اإلسرائيلية في  .١

 . القضايا التي تخص انتفاضة األقصى .٢

 .األزمة المالية والقضايا االقتصادية .٣

 .استطالعات الرأي .٤

 .الصراع بين األحزاب .٥

 .القضايا االجتماعية والفنية .٦

 .القضايا العربية والدولية وخاصة الغزو األمريكي علي العراق .٧

 .االختراعات واالكتشافات العلمية .٨

 . مثل الفلتان األمنيتطورات األحداث اليومية  .٩

  
ما المقترحات التي تراها مناسبة لتطوير أداء الصحافة اإللكترونية من حيث الشكل -٢٤

  :والمضمون
  ويمكن تلخيص أهم تلك المقترحات حسب أراء المبحوثين حسب التالي

  اإللكترونيتأهيل الصحفي للعمل في بيئة العمل  و  تنوع جوانب االهتمام والتخصص.١
   السبق الصحفي وتقديم مواد خاصة تحقيق.٢
  تحقيق قدر من االستقاللية و جودة ونوعية المحتوى والمضمون.٣
  االختصار واالهتمام بالعنوان والرسالة اإلعالمية. ٤
  .االعتماد علي الوثائق والمصادر الشخصية. ٥
  المصداقية والشمول والدقة وعدم استخدام ألفاظ القذف والشتم . ٦
  اثاألحدمواكبة .٧
   المهني الحيادياألداء.٨
 لتقيـيم المـادة     لآلخرين الفرصة   سرد جميع اآلراء وعدم التدخل في المضمون مع إتاحة        . ٩

  .المنشورة
  المعالجة الجيدة للقضايا والبعد عن القضايا التي تعمق الفرقة في المجتمع. ١٠ 
  رض العناوينتجديد شكل األخبار العاجلة واالبتعاد عن اإلثارة الزائدة في ع. ١١ 



  ٦٨

االبتكار في التحليل والتنويع في الموضوعات وطرح القضايا بشكل اعمق علي شكل  . ١٢ 
  تحقيقات

  
تسهيل الشكل العام وإبداع واجهات تسهل الوصول للخبر للقارئ وتسهيل عمليـة فـتح              . ١٣

  الخبر في إطار جديد
  .استخدامهااستخدام الوسائط المتعددة واالهتمام بالصورة واإلكثار من . ١٤
  األخرى ومواقع إضافيةربط المتصفح بمصادر معلومات .١٥
   إلى جانب تصميم صفحات سريعة التحميل االهتمام بجوانب التصميم وسهولة العرض.١٦
  إنشاء مواقع باللغة اإلنجليزية لتكوين رأي عام عالمي. ١٧

   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦٩

  
  
  

  

  المبحث الثاني 
   والتوصياتمناقشة النتائج

  
،  اإلخبارية الحديثـة   سعت الدراسة للتعرف على واقع اعتماد النخب الفلسطينية على المصادر         

انطالقاً من االعتبارات المشار إليها في اإلطار المرجعي للدراسة، وقد شمل ذلك مدى اعتماد              
 هـذه   النخب على هذه المصادر ودوافعه ومجاالته، إضافة إلى مدى تأثر اعتماد النخب علـى             

المصادر بالسمات المهنية لهذه المصادر من حيث الشكل والمضمون، كمـا سـعت الدراسـة          
الستطالع وجهات نظر هذه النخب حول تصوراتها لطبيعة تأثير العوامل ذات العالقة بانتشار             

  .االعتماد على هذه التقنيات في المجتمع الفلسطيني
  مناقشة نتائج الدراسة: أوالً

   : التي انتهت إليها الدراسة فانه يمكن تحليلها علي النحو التاليوعلي ضوء النتائج
كشفت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمي من عينة الدراسة تتابع الصحافة اإللكترونية             .١

علي شبكة اإلنترنت، بشكل دائم حيث بلغت نسبة الذين يستخدمونها بـشكل متقطـع              
 .من العينة% ٣٠,٢حوالي 

من العينة كـانوا يقـضون اقـل مـن سـاعة            % ٤٤,٢ نسبته   وبينت الدراسة أن ما    .٢
كـانوا  % ٣٧,٢الستخدامهم الصحافة اإللكترونية للحصول علي المعلومات ، بينمـا          

يقضون من ساعة فاقل من ساعتين ، والنسبة الباقية توزعت بين ساعتين فاقـل مـن                
لزمن الـذي   ثالث ساعات،واكثر من ثالث ساعات، وهذه النتائج معقولة جدا بالنسبة ل          

من الممكن أن يقضيه المثقفون وقادة الرأي والنخبة من المجتمع في متابعة األخبـار              
 .والمعلومات عبر الصحافة اإللكترونية

أشارت النتائج إلى تدني ثقة العينة بالصحافة اإللكترونية حيث أثبتت الدراسة أن مـا               .٣
ة بدرجة متوسطة،وان مـن      من العينة يثقون بالمواقع اإللكترونية الصحفي      ٤٨,٨نسبته  

، بينما أشارت النتـائج إلـى أن مـن يثقـون            %٤٤,٢يثقون بها بدرجة جيدة نسبتهم      
وهذه النتائج تشير إلى وجود     % ٧,٠بالمواقع اإللكترونية بدرجة جيدة جدا تبلغ نسبتهم        

 .خلل في الصحافة اإللكترونية لتدني نسبة الثقة



  ٧٠

حافة اإللكترونية هـو الحـصول علـي        أظهرت الدراسة أن أول دافع الستخدام الص       .٤
،تلتها االستزادة من األخبار واآلالم بها ساعة حدوثها كل منها          %٤٢,٤األخبار بنسبة   

وباقي النسبة كانت الستقائهم التفاصيل حول حدث معين وهذا يؤكد أن           %٢٥,٤بنسبة  
 .الصحافة اإللكترونية مصدر مهم للحصول علي المعلومات

بة متابعة مستخدمي الصحافة اإللكترونية لمتابعة المواقـع        أوضحت الدراسة تدني نس    .٥
الفلسطينية للحصول علي األخبار والمعلومات وتراوحت نسبة من ال يتابعون المواقع           

من نسبة العينة، في حين أشارت غالبية إجابات العينة إلى أنهـا            % ٥٣,٧الفلسطينية  
% ٣٩,٥بدرجة متوسطة بنسبة    تتابع الصحافة العربية و الدولية علي شبكة اإلنترنت         

علي التوالي ،وحظيت الصحافة اإلسرائيلية بالنسبة األكبر من المتابعة حيث          % ٣٥,٠و
ويـدل  % ٤١,٧بلغ نسبة من يتابعون الصحف اإللكترونية اإلسرائيلية بدرجة كبيـرة           

زيادة اهتمام العينة بمتابعة الصحف اإلسرائيلية إلى أن األوضاع السائدة فـي الـبالد              
 .لت هناك ضرورة ملحة لدى قادة الرأي والمثقفين منهم يتابعونها بصورة كبيرةجع

بينت الدراسة أن المواقع التابعة للقنوات الفضائية اإلخبارية تتصدر اعلي نـسبة مـن         .٦
مما يدل علي أن الفضائيات وصلت إلى مرحلة تنـافس          % ٣٠,٣حيث التفضل بنسبة    

ه من سرعة في نقل األحداث ومتابعتها،إضافة       فيها وسائل اإلعالم األخرى لما تتمتع ب      
 .إلى الدرجة العالية التي تملكها بعض الفضائيات في طرح القضايا وبشفافية عالية

يتضح من إجابات عينة الدراسة أن المواقع اإلعالمية التي تتصف بالحياديـة تحتـل               .٧
ـ       %٣٢,٦المرتبة األولى بنسبة     تح وحمـاس   ،تتبعها المواقع التابعة لفصائل معينـة كف

والفصائل الوطنية اإلسالمية،ويدل اتجاه العينة نحو المواقع المحايدة إلـى ضـرورة            
زيادة عدد ا لمواقع المحايدة لحاجة المتابعين للـصحافة اإللكترونيـة إلـى اسـتقاء               

 .معلومات صحيحة بعيدة عن التعصب الحزبي

ولـى مـن حيـث      كشفت الدراسة تفوق األخبار السياسية حيث جاءت في المرتبة األ          .٨
،ثم األخبار الثقافية   %٤٤,٢المجاالت التي تحظى باهتمام النخبة واألكثر اطالعا بنسبة         

والعلمية،وهذا يبين أن الحصول علي المعلومات السياسية والثقافية والعلمية تأتى فـي            
 .أول اهتمامات النخبة

المهنية  السماتأهم  وتعد من     تحتل المرتبة األولى   أن اآلنية أصبحت  و أظهرت النتائج     .٩
ذات العالقة بالمضمون، التي تدفع جمهور النخب لالعتماد علـى مـصدر إخبـاري              

، في وقت كانت فيه عـدد مـن الـسمات مثـل             %٤٢,٩ بنسبة   إلكتروني دون آخر  
المصداقية والموضوعية وحرية التناول تعد أهم سمات المضمون لدى الجمهور، ولعل           

يشير إلى أن فئات النخب، التي تتوافر على قـدر          التقدم النسبي لآلنية لدى النخب قد       



  ٧١

عال من الوعي والخبرة، أصبحت تدرك أن عدداً من هذه القيم المهنيـة، وبخاصـة               
لم تعد متوفرة على إطالقها في واقع ممارسات العديـد          ... المصداقية، والموضوعية، 

ه فـي   من المصادر الحديثة، لذلك لم تعد جماهير النخب تعول على مصدر دون غير            
 .هذا المجال

كما أظهرت نتائج الدراسة تقدير النخب الفلسطينية المرتفع للسمات الشكلية التي تقـدم              .١٠
بها المصادر اإلخبارية اإللكترونية لخدماتها، حيث جاءت سهولة االستخدام وسهولة الحفظ           

ر واالسترجاع في المرتبتين األوليين بين العوامل التي تدفع النخب لالعتماد علـى مـصد             
إخباري إلكترونية دون آخر، متقدمة على بعض السمات التي كانت تتوافر علـى أهميـة               
خاصة لدى عدد من الجماهير وبخاصة الجاذبية، وترى الباحثة أن مجيء استخدام الوسائط             

 قد ال يقلل من أهمية هذه السمة لدى النخب، ولكن ذلك قد يـرد               ثالثةالمتعددة في المرتبة ال   
 . هذه السمة في المصادر اإلخبارية اإللكترونية العربيةإلى ضعف تطبيقات
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  :ثانياً التوصيات
  :على ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة فإنها توصي بما يأتي

ضرورة االهتمام بمضمون ما تنشره الصحافة اإللكترونية اكثر من اهتمامها بالـشكل             .١
 . والدقة في نقل المعلومات واألخبارلزيادة المصداقية

توصي الباحثة بضرورة االهتمام بالسمات المهنية ذات العالقة بالمضمون من حيـث             .٢
المصداقية والموضوعية وحرية التناول،بحيث ال يطغى االهتمـام بـسرعة الحـدث            

 .واآلنية علي المضمون ومحتواه

 لتكـون    البحـت  ب الـسياسي  توسيع اهتمامات المواقع اإلخبارية وإخراجها من القال       .٣
نظراً الختالف اهتمامـات ونوعيـات      في مجاالت مختلفة    مصدراً شامالً للمعلومات    

 .القراء

االهتمام بوسائل وشكل عرض المواد اإلعالمية على الموقع، واستخدام الوسائل التـي           .٤
 . الوسائط المتعددة خاصةتتيحها شبكة اإلنترنت إلبراز المواد اإلعالمية

بنظـرة تحليليـة    ؤون الدولية واإلسرائيلية ومتابعة وسائل اإلعالم األخرى        متابعة الش  .٥
 .اكثر عمقا وموضوعية،والبعد عن التحزب في نقل المعلومات 

الحرص على تقديم الخدمات التفاعلية و تطويرها، ومتابعة آراء الجمهور من خـالل              .٦
 .يات العرضالرسائل التي يعبرون فيها عن آرائهم حول كل ما هو جديد من تقن

، وذلك حتـى    مواقع القنوات الفضائية   والمتابعة داخل    لالستماعالعمل على إنشاء قسم      .٧
القناة الفضائية عبر شـبكة اإلنترنـت   تذيعه    استقبال وتسجيل كل ما    المشتركيستطيع  

  .     دون الحاجة إلى التوجه للتلفاز
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  المراجع
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  الكتب: وال أ
  

 ).٢٠٠٣دار الشروق للنشر والتوزيع،:عمان(تقنيات االتصال بين زمنيين،الطبعة األولى :اياد شاكر البكري .١
 ).مصر ، دار الفاروق للنشر والتوزيع ( كيث اندرداهل،اإلنترنت بايبل ، بدون طبعة ، _ برايان اندرداهل  .٢
 ).١٩٩٩مصر ، عالم الكتب للنشر ، (بهاء شاهين،اإلنترنت و العولمة ، الطبعة األولي ،  .٣
 ).١٩٩٩عالم الكتب ، : القاهرة ( األسس والمبادئ، الطبعة الثانية ، :سمير حسين ، بحوث اإلعالم  .٤
مـصر ، دار الفجـر للنـشر        ( سمير محمود ، الحاسب اآللي وتكنولوجيا صناعة الصحف ، بدون طبعة ،            .٥

 ).١٩٩٧، والتوزيع 
القاهرة ، جامعة عـين     ( ونية المصرية في عصر المعلومات،الطبعة األولى     سوزان القليني،الصحافة اإللكتر   .٦

 ).٢٠٠٠شمس ،



  ٧٥

مصر، (شريف درويش اللبان ،الصحافة اإللكترونية ، دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع،الطبعة األولى،            .٧

 ).٢٠٠٥الدار المصرية اللبنانية للنشر ،
األردن ، دار الـشروق     ( الطبعة العربية األولى   العربي ،    عبد األمير الفيصل،الصافة اإللكترونية في الوطن      .٨

 .)٢٠٠٦للنشر والتوزيع ، 
دار الراتب الجامعيـة    : لبنان  ( عبد الملك ردمان الدناني،الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت،الطبعة األولى          .٩

،٢٠٠١.( 
ــم الدين .١٠ ــود عل ــ  ،محم ــحيفة األهرام،الع ــصحافة، ص ــناعة ال ــستقبل ص ــت وم ــبكة اإلنترن دد ش

٤٠٨٩٤،٢٣/١١/١٩٩٨. 
دار الكتـب العلميـة للنـشر       :القـاهرة (مصطفي السيد، دليلك الشامل إلى شبكة اإلنترنت،الطبعة الثانية          .١١

 ).١٩٩٩والتوزيع،
وائل عبد الرحمن التل ،عيسى محمد قحل،البحث العلمي فـي العلـوم اإلنـسانية واالجتماعية،الطبعـة                 .١٢

 ).٢٠٠٥معلمين في جازان،جازان،حقوق الطبع محفوظة لكلية ال(األولى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أبحاث غير منشورة: ثانيا 
  
، بحـث    "اإلنترنت"الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية         ، جمال علي الحاج أحمد    .١

 ).٢٠٠٣، كلية اإلعالم بجامعة األقصى:غزة(غير منشور 

اإلعالم " ندوةف اليومية على شبكة اإلنترنت ، بحث مقدم ل        واقع ومستقبل الصح   ،   الشهريبن عبد اهللا     فايز .٢

 الـسعودية لإلعـالم     الجمعيـة - اإلعالمـي األول   المنتدى( ،"  الواقع و اتجاهات المستقبل    سماتالسعودي  

  ) .م٢٠٠٣/مارس٢٥-٢٠ مارس - جامعة الملك سعود/ الرياض،االتصالو

غزة،قسم الـصحافة   (غير منشور   بحث اإلنترنت، الصحافة اإللكترونية العربية على شبكة       ،محمد أبو شرخ   .٣

 .)١٩٩٩جامعة اإلسالمية،واإلعالم،ب



  ٧٦

قـسم الـصحافة    :غـزة (بحث غير منشور  ،اإلنترنت علي قراءة الصحف المطبوعة      صحف  اثر  : وائل بنات  .٤

  .)٢٠٠٥، الجامعة اإلسالميةب واإلعالم
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  مواقع اإلنترنت: ثالثا 
  

 . id&917=articleid?php.innerarticles/com.lami3e.www://http=39إعالمي ، موقع  .١

 .،acid?php.showac/com.arab4c.www://http=850الموسوعة العربية لإلنترنت والكمبيوتر، .٢

  .htm.199/lis/archive/librarians/com.khayma.www://http موقع الخيمة العربية .٣
 .id?cfm.article_full/articles/com.bab.www://http=6222موقع باب المقال، .٤
 .dz.procom.wwwموقع بروكوم انترناسيونال، .٥
  .t?php.wthreadsho/vb/ws.alajman.www://http=2179 موقع مجالس قبيلة العجمان، .٦

 html.19_post-blog/2006/06/com.blogspot.arabmag://httpمجلة العرب اإللكترونية  .٧
  .doc.2doc/searchs/net.ekateb.www://httpالجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، .٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



  ٧٨

  

  فهرس الجداول
  

 رقم الجدول  موضوع الجدول  رقم الصفحة

  .١  يبين حجم عينة الدراسة  ٧

  .٢  يبين نوع العينة من حيث الجنس  ٩

  .٣  يبين نوع العينة من حيث العمر  ٩

  .٤  الجتماعيةيبين نوع العينة من حيث الحالة ا  ١٠

  .٥  يبين نوع العينة من حيث طبيعة العمل  ١٠

  .٦  يبين نوع العينة من حيث المؤهل العلمي  ١٠

  .٧  يبين مدى استخدام شبكة اإلنترنت  ٥٦

  .٨  يبين دوافع استخدام اإلنترنت  ٥٦

  .٩  يبين متوسط االستخدام اليومي لشبكة اإلنترنت  ٥٧

  .١٠  رونية علي شبكة اإلنترنتيبين مدى متابعة الصحافة اإللكت  ٥٧

  .١١  يبين متوسط المتابعة اليومي للصحافة اإللكترونية  ٥٨

  .١٢  يبين دوافع متابعة الصحافة اإللكترونية  ٥٨

  .١٣  يبين مدى الثقة بالمواقع الصحافية اإللكترونية  ٥٨

  .١٤  يبين الفائدة من متابعة الصحافة اإللكترونية  ٥٩

  .١٥  رية من حيث نسبة تكرارهايبين المواقع اإلخبا  ٥٩

  .١٦  يبين المواقع العربية اإللكترونية المفضلة  ٦٠

  .١٧  يبين الصحافة الفلسطينية المفضلة حسب التبعية  ٦٠

  .١٨  يبين مصادر األخبار المعتمدة للحصول علي المعلومات  ٦١

  .١٩  يبين مجاالت الحصول علي المعلومات لدى العينة  ٦١

  .٢٠  ماد علي مصادر األخبار اإللكترونية من حيث المضمونيبين سبب االعت  ٦٢

  .٢١  يبين سبب االعتماد علي مصادر األخبار اإللكترونية من حيث الشكل  ٦٣

يبين العوامل المؤثرة في مستقبل انتشار المصادر اإلخبارية اإللكترونية فـي             ٦٣

  المجتمع

٢٢.  

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧٩

  

  فهرس الموضوعات
  

 الموضوع رقم الصفحة
  المقدمة  ١
  أهم الدراسات السابقة  ٣
  مشكلة الدراسة  ٤
  أهمية الدراسة  ٤
  أهداف الدراسة وتساؤالتها  ٤
  نوع الدراسة ومنهجها وأداتها  ٥
  أداة الدراسة  ٦
  مجتمع وعينة الدراسة  ٧
  مصطلحات الدراسة  ٨
  سبب اختيار العينة  ٩
  تقسيم الدراسة  ١١
  ماهية شبكة اإلنترنت  ١٤
  وتطور شبكة اإلنترنتنشأة   ١٥
  مراحل تطور شبكة اإلنترنت  ١٥
  انتشار اإلنترنت في العالم  ١٦
  اإلنترنت والنشر اإللكتروني  ١٧
  الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت  ١٨
  أهمية اإلنترنت بالنسبة لوسائل اإلعالم  ١٩
  أساليب استفادة الصحافة المطبوعة من اإلنترنت  ٢٠
  حافة المطبوعة والصحافة اإللكترونيةالعالقة بين الص  ٢١
  مميزات نشر الصحف عبر اإلنترنت  ٢٢
  سلبيات الصحافة اإللكترونية  ٢٤
  اتجاهات العالقة بين الصحيفة المطبوعة والصحيفة اإللكترونية  ٢٥
  تعريف الصحافة اإللكترونية  ٢٨
  نشأة الصحافة اإللكترونية  ٣٠
  تطور الصحافة اإللكترونية  ٣١
  ات الصحافة اإللكترونيةفئ  ٣٤
  الصحيفة اإللكترونية  ٣٥
  المصادر اإلخبارية اإللكترونية الحديثة  ٣٦
  مزايا اإلعالم اإللكتروني  ٤٢
  خصائص وسمات الصحافة اإللكترونية  ٤٢
  أساليب االتصال في الصحافة اإللكترونية  ٤٨
  االتجاهات المستقبلية للصحافة اإللكترونية  ٤٨
  فة اإللكترونيةجمهور الصحا  ٤٩
  الصحافة اإللكترونية آمصدر للمعلومات  ٥١
  رؤية مستقبلية لتطور الصحافة اإللكترونية  ٥٣



  ٨٠

  نتائج الدراسة الميدانية  ٥٦
  الموضوع  رقم الصفحة

  مناقشة النتائج  ٦٦
  التوصيات  ٦٩
  المراجع  ٧٠
  فهرس الجداول  ٧٤

  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

  المالحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٢

  )١(ملحق رقم 
  الجامعة اإلسالمية
 كلية اآلداب

  قسم الصحافة واإلعالم
  
  
  
  

  :صحيفة استقصاء لبحث بعنوان 
  

  
  

اتجاهات النخبة الفلسطينية نحو متابعة  الصحافة 
  اإللكترونية

  
  

  ضمن متطلبات التخرج لنيل درجة البكالوريوس
  
  
  

  إيمان عطية أبو جبة: إعداد الطالبة
  محسن اإلفرنجي.إشراف أ

  
  

  :ة/ة الفاضل/األستاذ
وان    ل عن ي تحم صاء الت حيفة االستق دف ص صحافة  " ته و ال سطينية نح ة الفل ات النخب اتجاه

األكاديميين من أقسام الـصحافة واإلعـالم ،      ، إلي التعرف على اتجاهات و آراء         " اإللكترونية  
 ،وهي تأتي ضمن متطلبات التخرج لنيل درجة البكـالوريوس          والعلوم السياسية بجامعات غزة   

  .في الصحافة واإلعالم 
لذا نرجو منكم التعاون معنا والتعامل بجدية وموضوعية مع هذه االستبانة إلنجاز العمل 

... المتواضع ، علما بان المعلومات التي سيتم اإلدالء بها هي لغرض البحث العلمي فقط
 .وشكرا لتعاونكم

  



  ٨٣

 : العامة البيانات:  األولى حدةالو
  
  

  :الجنس .١
  

  أنثى(       ) ذآر                                                        (       ) 
  
  

   :العمر.  ٢
  

  ٣١ إلى اقل من ٢٧من                                (       ) ٢٧ إلى اقل من ٢٣ من(       )  
  

   فاآثر٣٥                                        (       )       ٣٥-٣١من (       ) 
  

  :االجتماعية الحالة.  ٣
  

  متزوج(       ) أعزب                                                    (       ) 
  

  مطلق(       ) أرمل                                                     (       ) 
  
  

  :يعة العمل طب. ٤
  

                 إعالمي                                                             (       )  سياسي(       )  
  

  ....................أخرى(       )   إعالمي                                                   سياسي(       )  
  

  :المؤهل العلمي . ٥
  
  ماجستير(       )  بكالوريوس                                                               ) (
    

   .....................أخرى                                                            (       )  دآتوراه(       )  
  

  ........................................................................................: التخصص العلمي . ٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٤

  اإلليكترونية اإلخبارية المصادر على االعتماد الثانية الوحدة
  

  
   شبكة اإلنترنت ؟تستخدمهل . ٧   
  

  أحيانا(       ) ال                        (       ) نعم                          (       ) 
  
   من إجابة اآثرما دوافع استخدامك اإلنترنت ؟ يمكن اختيار   ) نعم(   اإلجابة ب آانتإذا . ٨  
  

  توفر ميزة البحث                                  (       ) التكنولوجيمواآبة للتطور  (       ) 
  

  االطالع علي آل ما هو جديد   (       ) سهولة الحصول علي المعلومات                         (       ) 
  

  ..................... أخرى،حدد (       ) التواصل مع الدول األخرى                                   (       ) 
  
   استخدامك اليومي لشبكة اإلنترنت يوميا في المتوسط ؟متوسطما  . ٩ 
  

  من ساعة إلى أقل من ساعتين (       )                     اقل من ساعة                   (       ) 
                                            

  من ثالث ساعات إلى اقل من خمس                          (       )  ثالث                     اقل منمن ساعتين إلى(       ) 
  

  من خمس ساعات فأآثر (       ) 
  

   اإلنترنت ؟شبكةهل تحرص علي متابعة الصحافة اإللكترونية علي . ١٠
  

  أحيانا(       ) ال                       (       ) نعم                             (       ) 
  

  ما معدل متابعتك للصحافة اإللكترونية يوميًا ؟. ١١
  

  من ساعة إلى أقل من ساعتين                      (       ) أقل من ساعة                              (       ) 
  

  ثالث ساعات فأآثر(       ) من ساعتين فأقل من ثالثة                                     (       ) 
  

   المحلية والدولية من خاللها األحداثما مدي متابعتك للصحافة اإللكترونية لمتابعة . ١٢
  

  بدرجة جيدة   (       )   جيدة جدًا                                             بدرجة(       ) 
  

  ال أعتمد       (       )  بدرجة متوسطة                                          (       ) 
  

  ما مدي ثقتك بالمواقع الصحافية اإللكترونية ؟. ١٣
  

  أثق بدرجة جيدة                                       (       ) أثق بدرجة جيدة جدًا     (       ) 
  

  ال أثق (       ) بدرجة متوسطة                                                  (       ) 
  
  
  



  ٨٥

   التي تعود عليك من متابعتك للصحافة اإللكترونية ؟الفائدةما . ١٤
  

  االستزادة حول األخبار                                (       ) الحصول علي األخبار      (       ) 
  

  استقاء التفاصيل حول حدث معين    (       ) اإللمام باألخبار ساعة حدوثها                             (       ) 
  

  : للصحافة اإللكترونية ، أي المواقع التالية تتابع اآثراستخدامكعند .١٥
 الدرجة/المواقع  جداآبيرة آبيرة متوسطة دنيةمت  أتابعال

 الصحافة     
 الفلسطينية

 الصحافة     
 العربية

 الصحافة     
 اإلسرائيلية

 الصحافة     
 الدولية

  
  ) إجابةمنيمكن اختيار اآثر ( للمواقع العربية اإللكترونية ،أي المواقع التالية تفضلمتابعتكعند .١٦

  
  .اإلخباريةابعة للقنوات الفضائية المواقع الت(       )

  
  .وبحثيةالمواقع الصادرة عن مؤسسات علمية (       )

  
  .المواقع اإلسالمية(       )

  
  .المواقع اإلخبارية(       )

  
  .المواقع العامة والمتنوعة(       )

  
مكن اختيار ي: ( الفلسطينية، أي المواقع التالية تفضلاإللكترونيةفي حال متابعتك للصحافة . ١٧

  )من إجابة اكثر

  
  المواقع التابعة لفصائل وطنية(       )المواقع المؤيدة لحرآة فتح                                (       ) 

  
  المواقع التابعة لفصائل إسالمية(       )المواقع المؤيدة لحرآة حماس                             (       )

  
  ..............................أخرى(       )لمحايدة                                             المواقع ا(       )

  
  : مصادر األخبار المعتمدة للحصول علي المعلومات إلكترونيا هيما . ١٨

  
  ترونيةالصحف اإللك(       ) المواقع اإللكترونية                                          (       ) 

  
   اإلنترنتمنتديات الحوار علي (       ) القوائم البريدية                                               (       ) 

  
  ال اعتمد علي أي منها          (       ) النقالةالخدمات اإلخبارية عن طريق الهواتف (       ) 



  ٨٦

دها للحصول من خ         هيما  . ١٩ ة         المجاالت التي تعتم ا من المصارد اإلخباري ا عن معلومات عنه الله
  :اإللكترونية

  
  )التقنيات والطب(األخبار العلمية(       )  السياسية                                             األخبار(       )  

  
  )الفنون واآلداب(خبار الثقافية األ(       ) األخبار االجتماعية                                           (       ) 

  
  األخبار االقتصادية(       ) األخبار الرياضة                                              (       ) 

  
   الطريفة األخبار                    (       )  الخاصةأخبار تنمية الذات والمهارات (       ) 

  
  

   الثالثة الوحدة
  مهنية الاالعتبارات

  
باب. ٢٠ اأس ضمون د االعتم ث الم ن حي ة م ار اإللكتروني صادر األخب ي م ر :( عل ار اآث ن اختي نيمك  م
  )إجابة
  

  الموضوعية                                                    (       )  المصداقية(       )  
  

   وسرعة التغطيةاآلنية          (       )   التبادل                                       حرية(       )  
  

   والشمولالعمق(       )   
   

  : االعتماد علي مصادر األخبار اإللكترونية من حيث الشكلأسباب. ٢١
  

  .  سهولة االستخدام (       ) 
  

  .الشخصية المميزة(       ) 
  

  .سهولة الحفظ واالسترجاع(       ) 
  

  ). أصوات ، مؤثرات ،صور ، فيديو ( المتعددة استخدام الوسائط  (       ) 
  
  

ل. ٢٢ ي  العوام ة ف ة اإللكتروني صادر األخباري تخدام الم شار اس ستقبل انت ي م ؤثرة ف ع الم  المجتم
                                                                            :الفلسطيني 

 سلبي
      جدا

 يجابيإ إيجابي   سلبي
    جدا

 
 

الرقم

 ١  لوسائل االتصال لدي أفراد المجتمعالحالية المكانة    

 ٢  لخدمات االتصال في المجتمع الحالي المستوي    

 ٣  الحالية في مجال اإلعالم واالتصالوالتشريعات النظم    

 ٤  لدخل الفرد في المجتمع الحالي المستوي    

 ٥ ي في قطاع المعلوماتحلم الاالستثمار مستويات    



  ٨٧

  افة اإللكترونية ؟ح في الصالمعالجةما القضايا و الموضوعات التي تحظى بحقها من . ٢٣
  

            .............................................................
..............................................................  

  
...............            ..............................................

...............................................................  
  

   لتطوير أداء الصحافة اإللكترونية ؟مناسبةما المقترحات التي تراها . ٢٤
  

  .................................  المضمون حيثمن       ................................    . حيث الشكل من
  

                               ................................                                         ..................................                 
                                                                                                                                                           

................................                          ................................                                 
  

  )يمكن اختيار اآثر من إجابة( لماذا ال تهتم بمتابعة الصحافة اإللكترونية ؟ .٢٥
  

  أخبارها مجهولة المصدر(       ) فقدانها للتقارير والتحقيقات                                    (       ) 
  

  ال تتعمق في القضايا الداخلية  ) (     وجود تحيز حزبي                                              (       ) 
  

  التناول الصحفي لألخبار(       ) ضعف المصداقية والموضوعية فيها                         (       )
  

  أخرى(       ) ال أثق بها                                                         (       ) 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٨

  )٢(  رقم ملحق

  

   من الجامعة اإلسالمية األكاديميون
 االسم التخصص

 محسن اإلفرنجي. أ  و إعالمصحافة

 أمين وافي. د  و إعالمصحافة

  احمد التركأستاذ  و إعالمصحافة

 جواد الدلو . د  و إعالمصحافة

 نادرة شبير . أ  و إعالمصحافة

 وائل المناعمة. أ  و إعالمصحافة

 نير أبو راسم . أ  و إعالمصحافة

 فتحي ناجي . أ  و إعالمصحافة

 جمعة الجزار . أ  و إعالمصحافة

  المدلل وليد .  د  السياسيةالعلوم

 األغا مالذ .  أ  السياسيةالعلوم

 محمد رضوان . أ  السياسيةالعلوم

 محمد بربخ . أ  السياسيةالعلوم

  خالد حمادة . أ  السياسيةالعلوم

  احمد أبو يوسف .أ  السياسيةالعلوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٩

  
  
  
  
  

     األزهرجامعة من األآاديميون
 محمد البردويل . د  و إعالمصحافة

 موسى طالب . د  و إعالمصحافة

 سالح الدواوسة . د  و إعالمصحافة

 رائد أبو ربيع . أ  و إعالمصحافة

 حسن احمد . أ  و إعالمصحافة

 ماجد زيارة . أ  و إعالمصحافة

 فؤاد أبو مسية . د لسياسية االعلوم

 رياض علي العيلة . د  السياسيةالعلوم
 سعيد أبو علي . د  السياسيةالعلوم

 كمال محمد األسطل . د  السياسيةالعلوم

 مخيمر أبو سعده . د  السياسيةالعلوم

 جهاد حمد . د  السياسيةالعلوم

 شاإبراهيم أبر . د  السياسيةالعلوم

  ناجي شراب .د  السياسيةالعلوم

 رياض األسطل . د  السياسيةالعلوم
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٠

  
  
  

  ∗ األقصىجامعة من األآاديميون
 سعيد رضوان.أ إعالم

  مغاريأحمد.أ إعالم

  الجعبريفدوى.أ إعالم

 علي برغوث.أ إعالم

  حربغسان.أ إعالم

  أبو السعيدأحمد.د إعالم

 مروان الصالح.د إعالم

 عنونة أبو زبهجت.أ إعالم

  سكرأحمد إعالم

  أبو حميدحازم إعالم

 محمد خالد.أ إعالم

  الحافياياد إعالم

  الكرنزختام إعالم

 منديلأبو  رويدة.أ إعالم

  بركةأحمد إعالم

 عبد الصبور فاضل.د.أ إعالم

  أبو قوطةمحمود إعالم

  الحلبيخالد إعالم

 سامر أبو عجوة إعالم

  الحلو رانية.أ إعالم

  عابدزهير.د المإع

  وهبهحسام.أ إعالم

  حمادأحمد.د إعالم

  أبو سعدةرانيا إعالم

 حنان العكلوك إعالم

                                                 
  . في قسم العلوم السياسيةنال يوجد في جامعة األقصى أآاديميو_  ∗



  ٩١

  احمد قنوع.أ  إعالم
 


