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  :املقدمة
الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلـى آلـه وصـحبه                

  :أجمعين أما بعد
، دونه ال تقوم لها قائمة    ب بمثابة األب الشرعي لغيره من الفنون الصحفية التحريرية و          الخبر يعتبر

ن تزويد األفراد بالمعلومـات     وبواسطتها يمك ، وتؤدي األخبار أهمية كبري في الحياة االجتماعية      
  .الالزمة حول كافة القضايا

ونظراً ألهمية الخبر فقد احتل المكانة األولى في صحافة هذا العصر الذي يمتاز بالسرعة نظرا               
لتطور وسائل االتصال والتقدم التكنولوجي الذي يحياه العالم، ويعتبر الخبر بمثابة العمود الفقري             

و القالب الذي يقدم من خالله المعلومات والحقائق األساسية التـي           للصحافة، فالخبر الصحفي ه   
يتطلبها المواطن وهو المادة الرئيسية في الجريدة ، واألخبار لم تعد حاجة من حاجات الصحف               
وحدها وإنما أصبحت حاجة من حاجات األمة كلها، ولذلك اتخذت األخبار مكانها الممتـاز فـي     

  ١. واإلذاعات ، والتلفزيون والمواقع اإللكترونيةجميع وسائل النشر ومنها الصحف
داخل الفضاء الصحفي، كغيره من الفضاءات، الكثير من التغييـرات     االنترنتونظراً لما أحدثه 

 في العالم تتسابق اليوم ليكـون       الصحف اليومية إذ أن كبار    ،خاصة ما يتعلق بالممارسة الصحفية    
ل استراتيجيات تهدف إلى كسب فئة عمرية جديدة        لها حضور فاعل على الشبكة، وذلك من خال       

  ٢ . توسع من مقرؤيتها، وبالتالي تثمينها لدى المعلنينتمن قراء الصحف على االنترن
 عديدة واتسعت من خاللها الرؤيا وأصبحت المعلومة عـن   اً االلكتروني نافذة فتحت آفاق    فاإلعالم

د معرفته بالوسيلة التي نرغـب مكتوبـة أم         طريقها ملكاً للجميع وخياراً نحدد من خالله ما نري        
بغض النظر عما قد تفرضه القيود االجتماعية أو الثقافية وما ولدته حالـة             ...مرئية أم مسموعة    

حققتـه ثـورة     وال زال التساؤل حول ما     ..اإلعالمالرقابة الحكومية والحقاً الذاتية على وسائل       
 من تغير وكخطوة أولى الخروج من دائـرة         االتصاالت واالنترنت تحديداً على العمل الصحفي     
بمهنية عاليـة وسـقف   " الصحافة االلكترونية"الرقيب الرسمي أو حتى الذاتي وصوالً لما يسمى     

  .أعلى 
 نقـل نالحظ أن  هناك زيادة في عدد المواقع االلكترونية الفلسطينية التي أخذت على عاتقهـا                و

  .وأنها مركز األحداث في منطقة الشرق األوسط التي تدورعلى الساحة الفلسطينة خاصة األخبار
 أن هناك عـددا كبيـرا مـن األخبـار مجهولـة             نجد هذه المواقع ولكن عند إمعان النظر في      

المصدر،وهذا يمثل خلال واضحا في األخبار حيث يقلل من دور المصادر الذاتية، والتـي هـي                
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 في حين تهضم بعض المواقع      أساس شخصية المواقع المستقلة وتفردها عن غيرها من المواقع،        
  .  حق الصحفي بعدم إبراز اسمه كمصدر للخبر

للتعرف على كم األخبار المجهولـة فـي هـذه            في محاولة  جاء هذا البحث المتواضع     لذا فقد   
   .، ومدى اعتمادها على المصادر الذاتية في حصولها على األخبارالمواقع

  :أهم الدراسات السابقة

عض الدراسات اإلعالمية التي تتعلق بالصحافة االلكترونية واتجاهـات         اطلعت الطالبتان على ب   
ومـن أهـم هـذه      ،  الجمهور نحوها، وأخرى تتعلق بمصادر األخبار في الصحافة المطبوعـة         

  :الدراسات
  ١"الصحافة اإللكترونية نظرة تطويرية" دراسة بعنوان -١ 

حافة االلكترونية الفلـسطينية،    وهدفت الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر الصحفيين تجاه الص         
وذلك من خالل التعرف على أبرز الصحف االلكترونية الفلسطينية التـي يفـضلون االطـالع               

 مـنهج الدراسـات     عليها، وتقع الدراسة ضمن البحوث الوصفية وفي إطاراها استخدم الباحثان         
راء آعرف علـى     وسائل اإلعالم الذي يستهدف الت      جمهور المسحية،وفي إطاره تم استخدام مسح    

  . الصحفيين الذين يعملون في وسائل االتصال ومجال اإلعالم
 المنتسبين لنقابة الـصحفيين، أمـا أداة الدراسـة          ة على عينة من الصحفيين    سوقد أجريت الدرا  

  .االستبيان المقنن والمقابلة المقننة:فتمثلت في 
  : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

فراد العينة استخدامهم اإلنترنت أنها مصدر مهم للمعلومات ،وجاء في          أن من أسباب دوافع أ    -١
  .المرتبة الثانية لمتابعة التطورات  والمستجدات الراهنة على الصعيد الفلسطيني

من عينة الدراسة يثقون بالصحف االلكترونية بدرجة كبيرة جدا و          % ٦,٦أكدت الدراسة أن    -٢
يثقـون بهـا     % ١١,٥ثقون بها بدرجة متوسـطة و     ي% ٤١يثقون بها بدرجة كبيرة ،و    % ٣٧,٧

  .بدرجة ضعيفة
من أفراد العينة يرون أن من جوانب قصور الصحف اإللكترونيـة           % ٧٠بينت الدراسة أن    -٣

  .خر الفلسطينية تحيزها في عرض األخبار من فصيل آل
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  ١:دراسة بعنوان مصادر األخبار في الصحف الحزبية-٢

وحجـم األخبـار     في الـصحف الحزبيـة       على مصادر األخبار    وهدفت الدراسة إلى التعرف     
الرسالة،االسـتقالل  (المجهولة ،وقد أجريت الدراسة على عينة من الصحف الحزبيـة الـثالث             

  )،والكرامة
 أداةأمـا    ، وتقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية حيث استخدمت الباحثة المنهج المـسحي           

تي أعدتها الباحثة وحددت فيها فئاتهـا لتحليـل مـادة           الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون ال     
  -:الدراسة حيث توصلت لعدد من النتائج أهمها

 الذاتية كان بنسبة كبيرة حيث احتلت المرتبة األولـى          رإن اعتماد  صحف الدراسة على المصاد      
  .% ١٩,٧ االعتماد على المصادر العامة بنسبة  بينما كان،%٣٤,٤بنسبة 

بينما نسبة األخبـار    % ٣٣,١في صحف الدراسة بلغت     خبار مجهولة المصدر    وتبين أن نسبة األ   
  %.١٢,٨متعددة المصادر بلغت 

، في حين اعتمـدت     % ٧١,٤أوضحت الدراسة ان المراسل المحلي جاء بنسبة كبيرة بلغت          -٤
بينما اعتمدت على المراسل الخـارجي بنـسبة         %  ٢٣,٧صحف الدراسة على مندوب بنسبة      

   % .٤,٩ضئيلة بلغت 
بعنوان اتجاهات طلبة الجامعات في محافظات غزة نحو مواقع الدردشة والمحادثة           "دراسة  -٣

  ٢:"دراسة ميدانية مقارنة:ةااللكتروني

وهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى استخدام طلبة الجامعات لالنترنت بشكل عام والدردشـة        
 الجامعات في محافظـات غـزة،       والمحادثة بشكل خاص  وأجريت الدراسة على عينة من طلبة         

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية وفي إطاره استخدمت الباحثـة منهجـي الدراسـات               
  :المسحية والمنهج المقارن وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها 

  %.٦٦,٨أن نسبة مستخدمي االنترنت بشكل دائم من طالب الجامعات بلغت  
  . بدؤا استخدام االنترنت قبل التحاقهم بالجامعةمن الطلبة% ٤٩,٦وكشفت الدراسة  أن 

  ٣:"دراسة ميدانية: أثر صحف االنترنت على قراءة الصحف المطبوعة"دراسة بعنوان -٤
وهدفت الدراسة التعرف علـى مـدى تـأثير صـحف االنترنـت علـى قـراءة الـصحف                   

مات االنترنـت   وأجريت الدراسة على عينة من المشتركين في الشركة الفلسطينية لخد         .المطبوعة
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 ٤

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية وفي إطاره استخدم الباحث منهج الدراسات المسحية،             
وفي إطاره استخدم مسح جمهو وسائل اإلعالم،أما أداة الدراسة فتمثلت في االستبيان والمقابلـة              

  -:غير المقننة وتوصلت إلى عدة نتائج أبرزها
 من عينة الدراسة كانت تشتري الصحف قبل اشتراكها فـي           ىمكشفت الدراسة أن الغالبية العظ    

  %٨,١١االنترنت حيث بلغت نسبة الذين يشترونهاٍ 
أوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من المشتركين كانت تقرأ الصحف قبـل اشـتراكها فـي                

  %.٥,٤١الشبكة حيث بلغت نسبة الذين يقرؤونها 
:دراسة ميدانية:استخدام االنترنت دراسة بعنوان اتجاهات الصحافيين نحو -٥

 ١  

وهدفت الدراسة التعرف على مدى انتشار استخدام االنترنت في المكاتب الصحفية ومدى اهتمام             
  .الصحفي بالمواقع اإلعالمية

وأجريت الدراسة على عينة من جمهور الصحفيين العاملين في المجال اإلعالمـي، وأمـا أداة               
نتمي هذه الدراسة إلى البحـوث الوصـفية وفـي إطـاره            الدراسة فهي صحيفة االستقصاء وت    

  :استخدمت الباحثة منهج الدراسات المسحية وتوصلت لعدة نتائج أهمها
  .عدم االهتمام بعقد دورات مبدئية ومتقدمة للصحفيين لتحسين استخدام االنترنت-
  .عدم وجود مواقع خاصة للصحفيين ومنتديات الكترونية-
 طلبة اإلعالم في جامعات غزة نحو متابعة المواقـع االلكترونيـة            اتجاهات"دراسة بعنوان   -٦

:"دراسة ميدانية: اإلخبارية
٢  

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى متابعة طلبة اإلعالم في جامعـات غـزة للمواقـع                  
  .اإلخبارية االلكترونية وأهم المواقع التي يتابعونها وأسباب تفضيلهم لها

لى عينة من طلبة اإلعالم في جامعات غزة، وتنتمي هذه الدراسـة إلـى              وقد أجريت الدراسة ع   
  -:البحوث الوصفية ،وفي إطاره استخدم الباحث المنهج المسحي وتوصل إلى عدة نتائج أهمها

  عدم اهتمام طلبة اإلعالم بالمواقع اإلخبارية وعدم االستفادة من االنترنت
  ة المختلفة في طريقة عرض اإلخبارعدم مراعاة المواقع اإلخبارية للفنون الصحفي

  .ارتفاع تكلفة استخدام االنترنت مما يؤثر على انتشاره ليصل لكافة شرائح المجتمع
  :موقع الدراسة من الدراسات السابقة

 أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسة       الطالبتانبعد استعراض ألهم الدراسات السابقة وجدت       -
اة المستخدمة في الدراسة وهي استمارة تحليـل المـضمون بينمـا    الثانية من حيث المنهج واألد    
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 ٥

اختلفت معها في عينة الدراسة،واختلفت عن الدراسة األولى في أنها استخدمت مـنهج تحليـل               
  .المضمون بينما استخدمت األولى المنهج التاريخي

هـات الجمهـور    الدراسات السابقة تناولت المواقع االلكترونية من حيث النشأة والتطور، واتجا         و
نحوها ولما تتعرض لمضمونها ومصادرها اإلخبارية،بينما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى            

  .مصادر األخبار في المواقع االلكترونية اإلخبارية
وهـذه   واختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنها تناولت مصادر األخبار في الصحف            

   .ي المواقع اإلخبارية االلكترونيةالدراسة تناولت مصادر األخبار ف
  :اإلحساس بالمشكلة

من خالل المتابعة المستمرة والمطالعة المنتظمة للمواقع اإلخبارية االلكترونية الفلسطينية وجدت           
 مصادرها، وأن كثير من مصادر أخبارها إما        بذكرم  تالطالبتان أن الكثير من  هذه المواقع ال ته        

  .الة أنباء عالمية ومحلية أخرىمجهولة أو تكون نقال عن وك
وزاد إحساس الطالبتين بالمشكلة بعد إجرائهما لدراسة استكشافية علـى عينـة مـن المواقـع                

الشبكة اإلعالمية الفلسطينية، فلسطين برس، والمركـز       (وهي   اإلخبارية االلكترونية الفلسطينية  
 وامتـازت   ٢٠٠٧س لعـام  خالل أسبوع من شهر مار    ) الصحافي الدولي، ووكالة معا اإلخبارية    

بحداثتها ومواكبتها للتطورات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية حيث كان هذا األسـبوع             
بداية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهدفت الدراسة االستكـشافية التعـرف علـى              

   :ئج التالية  النتاواتضح من خاللهامصادر األخبار في المواقع اإلخبارية االلكترونية 
على وكاالت األنباء الوطنية بينما تعتمـد بنـسبة          % ٣,٦٩المواقع عينة الدراسة تعتمد بنسبة      

  .على أكثر من وكالة% ٢,٦
  .كمصادر ألخبارها% ٨,٣٣واعتمدت على الصحف اإلسرائيلية بنسبة 

نـسبة  وأظهرت الدراسة  االستكشافية أن الشبكة اإلعالمية اعتمدت علـى شـبكة مراسـليها ب              
  . نسبة اعتمادها على قسم المتابعة واالستماع% ٧,٤كمصادر لألخبار، بينما كانت % ١٠,٧٦

من مجمـل   % ٨٢,٢٦ إلى   ةووصلت نسبة األخبار مجهولة المصدر في المواقع األربع المختار        
  .األخبار

  : تحديد المشكلة

باريـة االلكترونيـة    التعرف على  مصادر األخبار في المواقع اإلخ       " مشكلة الدراسة في     تمثلت
 ومـدى ،  الفلسطينية باإلضافة إلى معرفة حجم األخبار مجهولة المصدر في مواقـع الدراسـة            

  ."والعامة في إستقاء أخبارهاإعتمادها على المصادر الذاتية 
  

  



 ٦

  :أهداف وتساؤالت الدراسة

يـة  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مصادر األخبار فـي المواقـع االلكترونيـة اإلخبار              
مدى اهتمام المواقع بالمصادر الذاتيـة      وحجم األخبار المجهولة في مواقع الدراسة       الفلسطينية و 

   .إضافة إلى التعرف على الموضوعات التي تتناولها األخبار ومكان منشأ األخبار
  :وقد تم بلورة هذه األهداف في مجموعة من التساؤالت،تسعى الدراسة لإلجابة عليها

  ار الداخلية والخارجية في المواقع عينة الدراسة؟ما مصادر األخب-١
ما مدى اهتمام المواقع اإلخبارية الفلسطينية عينة الدراسة بتنـوع المـصادر فـي تغطيـة                -٢

  أخبارها؟
  . على المراسلين والمندوبين في فلسطين؟ة ما مدى اعتماد المواقع اإلخبارية االلكتروني-٣
 عينة الدراسة على وكاالت األنبـاء كمـصادر لألخبـار           ما مدى اعتماد المواقع االلكترونية    -٤

  المحلية؟ 
  ما الموضوعات التي تتناولها األخبار في مواقع الدراسة؟ -٥
  ما األماكن التي يتم التركيز عليها في استقاء األخبار؟-٦
  ما نوع األخبار الذي تركز عليه المواقع االلكترونية في عينة الدراسة؟-٧
   المنشورة في مواقع الدراسة بفلسطين؟ما عالقة األخبار-٨

  :نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها

تمنح الباحث القدرة على تصوير خصائص      "تندرج هذه الدراسة في إطار البحوث الوصفية التي       
  ١."ظاهرة معينة يقوم بدراستها وتقديم معلومات عنها وتحليلها وتقويمها

جهـدا  " منهج الدراسات المسحية الذي يعد       بتانالطالوفي إطار هذا النوع من البحوث استخدمت        
  ٢".علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف الظاهرة موضع الدراسة

  كما تم استخدام المنهج المقارن بهدف إجراء مقارنات بين مواقع الدراسة 
اإلخباريـة  اعتمدت الدراسة على منهج المسح في متابعة المادة الصحفية المنشورة عبر المواقع             

 تحليل المضمون لألخبار المنشورة في مواقـع        أداة الطالبتانااللكترونية وفي إطاره استخدمت     
والتي تشمل على مجموعة من     :  استمارة تحليل المضمون   من خالل الدراسة خالل فترة الدراسة،   

  .الفئات الرئيسية والفرعية التي تحتوي على تصنيفات الدراسة
وهي التي تتم بدون اإلعداد المـسبق       :مقننة  الالمقابلة غير   :معلومات هي   األداة الثانية لجمع ال   

لألسئلة بطريقة دقيقة وتفصيلية،كما تترك فيها الحرية للمبحوث في االسترسـال فـي عـرض               
   ١.رائه وأفكاره ووجهات نظرهآخبراته و
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  :إجراءات تصميم استمارة تحليل المضمون 

  :د من الفئاتاشتملت استمارة تحليل المضمون على عد
وهي مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يقوم الباحث بإعدادها طبقـا لنوعيـة             :فئات التحليل   

المضمون ومحتواه وهدف التحليل،لكي تستخدمها في وصف هذا المضمون وتـصنيفه بـأعلى             
نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتـائج بأسـلوب              

  ٢.فئات المحتوى وفئات الشكل: وميسور، ويتم تقسيم فئات التحليل إلى نوعين رئيسيين هماسهل
  ).ماذا قيل؟(فئات المضمون -أوال
  )..كيف قيل؟(فئات الشكل -ثانيا

وتتضمن هذه الفئة عـدة فئـات فرعيـة        واقتصرت الدراسة على فئة المضمون طبقا لطبيعتها،      
  :ع طبيعة الدراسة وهي ما يتالءم منها مالطالبتاناستخدمت 

  :فئة مصدر المعلومة: أوالً

   :لفئة الخاصة بالكشف عن الشخص أو الجهة مصدر المعلومة وتنقسم إلىاوهي 

   :مصادر ذاتية-١

وهو الصحفي الذي تندبه الصحيفة لمتابعة األحدث في قطاع معين أو مؤسسة أو أي              :المندوب-أ
الصحيفة،وهو مـن الـصحفيين العـاملين فـي         مرفق عام داخل نفس المدينة التي تصدر فيها         
.الصحيفة وال يسمح له بالعمل مع صحيفة أخرى

 ٣  
  :المراسل الصحفي-ب

  :يعتبر من أهم المصادر الذاتية ويمكن تصنيف المراسل لعدة فئات

الموقع االلكتروني  يرسل األخبار التي يحصل عليها إلى       وهو الصحفي الذي     :مراسل مقيم :أوالً
  ٤. صدر منهاي، خارج المدينة التي يهالذي ينتمي إل

وهو محرر تبعث به الصحيفة إلى منطقة من مناطق العالم تضم عددا من              :مراسل متجول :ثانياً
الدول المتقاربة جغرافيا ويتخذ من عاصمة إحدى الدول مقرا له ثم يتنقل ويتجول بين هذه الدول                

  ٥.وفق جدول زمني محدد أو وفق ما تقتضيه ظروف األحداث
 أحيانا لتغطية أحد المؤتمرات العالمية      الموقع االلكتروني  هسلروي :مراسل المهمات الخاصة  :ثالثاً

المؤثرة إذ يقوم بتغطية أو نقل وقائع حدث محدد المكان والزمان ويكون التخصص هنـا هـو                 
 العامل المهم في اختيار الصحفي الذي ترسله الصحيفة باإلضافة إلي إجادة اللغة التي سـيدرس              
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بها المؤتمر ويكون هذا المرسل مؤقتا تختاره الصحيفة للسفر إلي الخارج لفترة محددة عندما ال               
  .  يكون للصحيفة مراسل في تلك المنطقة

  :مصادر عامة-٢

وهي أهم مصادر األخبار وتقوم بتغطية األخبار في المناطق الساخنة عبر شبكة            :وكاالت األنباء 
  :قسم إلىكبيرة من المراسلين وللكتاب،وتن

  .د برسايت برس،واليونواألسيوشتيدرويترز،والوكالة الفرنسية،وهي  :عالميةوكاالت أنباء  -أ
  )أ.ب.د( قدس برس ووكالة األنباء األلمانية  مثل:وكاالت إقليمية

وكالة أنباء البتراء األردنية،ووكالة أنباء الشرق األوسط المـصرية،         :مثلووكاالت أنباء عربية    
  . ء السعودية واسووكالة األنبا
   ).وفا(وكالة األنباء الفلسطينية: مثلوكاالت محلية

وتعتبر اإلذاعات األجنبية والمحلية مصدرا هاما من مصادر األخبار وخـصوصا           :اإلذاعات-ب
الحكومة،وإشرافها ألن اإلذاعـة فيهـا تعبـر عـن     "في الدول التي تخضع فيها اإلذاعة لسيطرة    

   ١".االتجاهات الرسمية للدولة
 الصحف مصدرا هاما لألخبار كونها تعكس ما يجري في منـاطق صـدورها              تعد:الصحف-ج
ثيرا ما تنفرد بعض الصحف بنشر خبر هام أو وثيقة خطيـرة قـد تنقلهـا منهـا صـحف                    وك

  .مثل صحيفة القدس ، واأليام والحياة:الصحف المحلية: وتشمل الصحف.أخرى
  .دنية، وعكاظ السعوديةالشرق األوسط، الحياة اللن: مثلالصحف العربيةو

  . الواشنطن بوست األمريكية ،واالندنبنت البريطانية، والبرافدا الروسية: واألجنبية مثل
 تلفزيون محلي أو تلفزيون     إلىوينقسم التلفزيون كونه مصدر من مصادر األخبار        :التلفزيون-د

  .عربي أو أجنبي
ـ    : أقسام اإلستماع والمتابعة  -هـ ع لمتابعـة األحـداث العالميـة       وهي أقسام تخصصها المواق

   .الخارجية عن طريق وسائل اإلعالم العالمية

الخبـر   بخـصوص   وفي هذه الحالة يستند الموقع إلى أكثر مـن مـصدر            :متعددة المصدر  -و
  .الواحد

وهي أخبار يتم نشرها دون ذكر مصدرها وقد يكون عدم ذكر مـصادرها             :مجهولة المصدر -ز
  .و ألسباب أخرىأصحيفة أو له عالقة بسياسة المتعمدا 
هي الفئة األكثر استخداما في دراسات التحليـل فـي دراسـات تحليـل               :فئة الموضوع : ثانياً

المضمون، والتي تقوم بتصنيفه وفقا لموضوعاته وتجيب علـى التـساؤل األساسـي الخـاص               
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بالموضوع أو مجموعة الموضوعات التي تدور حولها المادة اإلعالميـة،والتي يترتـب علـى              
إلجابة عليه تقدير درجة األهمية،والتركيز النسبي الذي توليه المادة اإلعالمية للنقاط المختلفـة             ا

  ١.في المضمون، ويتم تقسيم كل موضوع رئيسي إلى مجموعة موضوعات فرعية

  :وتضم الفئات الفرعية التالية*

وماسية للـدول    الخاصة بتغطية األنشطة السياسية الدبل     األخباروهي  :فئة الموضوع السياسي  -١
وكذلك نشاطات الهيئات الرسمية، والتي تعرف بأنها جهات صنع القرار السياسي مثل مجـالس              

  .الوزراء النيابية، إضافة إلى نشاطات األحزاب السياسية
،  الخاصة بتغطية األحداث العسكرية واألمنيـة الجاريـة        األخبارهي  :فئة الموضوع األمني  -٢

   .مايتعلق باألجهزة األمنيةحوادث الخطف والقتل وكل : مثل

 المـال واالقتـصاد     تتنـاول  التي   باألخبار الخاصة   األخباروهي  :فئة الموضوع االقتصادي  -٣
   .وأعمال البنوك، وكل ما يتعلق بالمال واالقتصاد

 التي تتناول قضايا المجتمع من سلوكيات وفساد أو         األخباروهي  : فئة الموضوع االجتماعي  -٤
  .لنواحي اإلنسانيةجريمة، وما يتعلق با

 الخاصة بالقضايا اإلعالمية أو األنشطة التي ينفـذها         األخباروهي  :فئة الموضوع اإلعالمي  -٥
  . أو المؤسسات اإلعالميةاإلعالميون

وهي المادة اإلعالمية الخاصة باألنشطة الثقافية واألدبية سواء كـان          :فئة الموضوع الثقافي  -٦
  .نشر والجمعيات والندوات األدبيةمصدرها المؤسسات الثقافية أو دور ال

 الخاصة باألنشطة العلمية التـي تقـوم بهـا          األخباروهي  : فئة الموضوع العلمي والصحي   -٧
  .المؤسسات العلمية وغيرها من االختراعات العلمية، وما يتعلق باألمراض وصحة اإلنسان

  . الدينية المختصة بتغطية الشؤون واألحداثاألخباروهي :  فئة الموضوع الديني-٨

 والمباريات واألندية    باألنشطة الرياضية  التي تتعلق  األخباروهي  :  فئة الموضوع الرياضي   -٩
  .المحلية والعربية والدولية

 الخاصة بتغطية األحداث الفنية سواء المحلية أو العربية         األخباروهي  :فئة الموضوع الفني  -١٠
  .أو العالمية

 الفئة التي تـضم مجموعـة مـن الموضـوعات           وهي):أخرى(فئة الموضوعات المختلفة  -١١
  .الفئات الفرعية السابقةالمختلفة التي لم تصنف 
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  : المعلومة منشأفئة: ثالثاً

وهي الفئة التي تسعى إلى معرفة منشأ المعلومة المتضمنة في المادة موضوع التحليل، من أيـن            
 كما تكشف أيـضا عـن    تعميمها، ةجاءت فهي تكشف عن اتجاه المعلومة،ومدى صدقها وإمكاني       

التوزيع الجغرافي لالهتمامات ،ونقاط التركيز كما يشير إليها المضمون اإلعالمـي موضـوع             
.التحليل

  :،وتم تقسيمها على النحو التالي١

 أمريكا الشمالية والجنوبية عـدا       دول وهي تشمل :األمريكتين عدا الواليات المتحدة األمريكية    -١
  )البرازيل،المكسيك ( مثلالواليات المتحدة األمريكية

  )واشنطن، نيويورك(مثلوتشمل الواليات األمريكية : الواليات المتحدة األمريكية-٢

 والغربية منهـا علـى سـبيل المثـال ال الحـصر ،أسـبانيا               ةوتشمل أوربا الشرقي  :أوربا-٣
   .الدينمارك، ألمانيا،فرنسا

الـدول العربيـة مثـل الهنـد        وهي الدول األسيوية عدا     :آسيا عدا الدول العربية وإسرائيل    -٤
  .والباكستان،  والياباننوالصي

وهي دول القارة األفريقية عدا الدول العربية مثل جنوب أفريقيـا           :أفريقيا عدا الدول العربية   -٥
  .، وأثيوبياوالصومال

وتشمل كافة الدول العربية منها جمهوريـة مـصر والمملكـة           : عدا فلسطين  الوطن العربي -٦
  .السودانالعربية السعودية و

  .، الضفة الغربية وقطاع غزة ةوتشمل أراضي السلطة الفلسطيني:فلسطين-٧
  .هي األراضي المحتلة من قبل دولة االحتالل إسرائيل:إسرائيل-٨
ويقصد بها وصول الخبر من عدة أماكن مختلفة ولم تصنف تحـت مـسمى              :أكثر من مكان    -٩

  .معين
  .لم تعرف الجهة التي جاءت منها األخبارويقصد بها األخبار التي :لم يذكر المكان-١٠
  :قسمينوتقسم إلى : فئة نوع األخبار: رابعاً

المباشر فـي    تهم اإلنسان من خالل تأثيرها       ثوهي األخبار التي تختص بأحدا    : أخبار جادة -١
   ٢.حياته أي التي يكون لها عالقة وارتباط أساسي بحياته الحاضرة، أو بمستقبله

ألخبار التي تستهدف التسلية والترفيه وإشباع بعض االحتياجات النفسية         وهي ا : أخبار خفيفة  -٢
متابعة أحداث المسابقات الرياضية، وكذلك ما يحدث من الطرائف         ،على غرار رغبته في     للقارئ

  ٣.والغرائب وأخبار النجوم والشخصيات الالمعة
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  :فئة العالقة بفلسطين*

العالقة بالواقع الفلسطيني سواء كان منـشأها       وهي األخبار ذات    :أخبار لها عالقة بفلسطين   -١
  .من داخل األراضي الفلسطينية أو من الوطن العربي أو الدول األجنبية

وهي األخبار التي ليس لها عالقة بالواقع الفلسطيني وفـي األغلـب            :أخبار ليس لها عالقة   -٢
  .بيةتكون أخبار منشأها خارج األراضي الفلسطينية من الدول العربية أو األجن

  :وحدات تحليل المضمون*

لما كان تحليل المضمون يسعى إلى وصف عناصر المضمون وصفا كامال فمن الضروري أن              
يتم تقسيم هذا المضمون إلى وحدات أو فئات أو عناصر معينة، حتى يتم القيـام بدراسـة كـل                   

  .عنصر أو فئة منها وحساب التكرار الخاص بها
  ١. تكرار الظاهرة موضع الدراسةمن خاللهاحدة يظهر وهي أصغر و:وحدة التسجيل والعد-١
الوحدة اإلعالمية المتكاملـة التـي يقـوم الباحـث          "الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية وهي      -٢

 وهي التي يستخدمها منتج المادة اإلعالمية لتقديم هذه المادة لجمهور القراء وهي في              ، ٢"بتحليلها
   .هذه الدراسة الخبر االلكتروني

  :جتمع وعينة الدراسةم

وهو جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها، ويشتمل مجتمع الدراسة الحاليـة علـى               
، خالل مدة الدراسـة     التي يغلب عليها الطابع اإلخباري    الفلسطينية  المواقع اإلخبارية االلكترونية    
  .٢٠٠٧ حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٠٧الممتدة من بداية شهر مارس 

  :وتتمثل في: الدراسةأما عينة 
  :يفوهي المواقع اإلخبارية الفلسطينية المتمثلة : عينة المصادر-أ

الشبكة اإلعالمية الفلسطينية، فلسطين برس، فلسطين اليوم، المركز الصحافي الدولي، شـبكة             (
  ).فلسطين اإلخبارية، المركز الفلسطيني لإلعالم

 والهتمامهـا بمتابعـة     اءاتها الحزبية والفكريـة    الطالبتان هذه المواقع نظرا لتنوع انتم      واختارت
المواقع مثل موقع فراس برس، لعـدم       بعض  ، وتم استثناء     األخبار واألحداث اليومية أوال بأول    
  .احتوائه على أرشيف خاص باألخبار
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  :تعريف بمواقع الدراسة

  ١:الشبكة اإلعالمية الفلسطينية-١

كـل   ب تحكي حياته بصورة  سطيني كما هو على األرض،      نقل المشهد الفل  الشبكة اإلعالمية هدفها    
، من خالل المتابعة والتحليل،وترجمة الرسالة اإلعالميـة        إضافة جديدة   ، وتعتبر نفسها    جوانبها

 بين أصالة المنبع، وأمانة الكلمة، وحداثة المنهج، وسالمة األسـلوب،           الحقيقية، ورؤيتها الجمع  
  .داءونبل الغاية ،ودقة الكلمة ،وشمولية األ

  :فلسطين برس-٢

 في تقديم   الموقع يتميز ،٩/٨/٢٠٠٤ في   موقع الكتروني أخباري فلسطيني تأسس    " فلسطين برس "
المواد اإلخبارية المتنوعة وبفنونها الصحفية المتميزة، لتغطية الشؤون  السياسية واالقتـصادية            

  .واالجتماعية وإلى ذلك من أمور أدبية وفنية
أس به من الجهات اإلعالمية والمؤسسات البحثية واألكاديمية في العديد           بعدد ال ب   الموقعرتبط  يو

على خدماتها اإلخبارية، فضالً عن االتفاقات الموقعة مع        للحصول  من البلدان العربية والعالمية،     
  ٢.عدد من وكاالت األنباء العربية ، بهدف تعدد المصادر اإلخبارية وتنوعها

  ٣ : المركز الصحافي الدولي-٣

، يخـتص بتقـديم      التابعة لوزارة اإلعالم   د اإلدارات الرئيسية في الهيئة العامة لالستعالمات      أح
الخدمات للزائرين والمقيمين من مراسلي الصحف ووكاالت األبناء ومحطات الراديو وشـبكات            
التلفزيون، فيمنح البطاقات الصحفية ويعقد المؤتمرات الصحفية وينظم االتـصال بـين وسـائل      

وصناع القرار الفلسطيني، ويتابع اتجاهات اإلعـالم الـدولي ومواقفـه إزاء القـضية              اإلعالم  
    .الفلسطينية ويصدر المطبوعات الخاصة بالشؤون الفلسطينية

  ٤ :شبكة فلسطين اإلخبارية-٤

 حيث ظهرت على الـشبكة العنكبوتيـة ألول         ٢٠٠٢ في العام    اإلخباريةتأسست شبكة فلسطين    
بنت مؤسسة هولي الند ترست الشبكة وطورتها لتنضم اللغة االنجليزية           ت ٢٠٠٣مرة، وفي العام    

إلى الشبكة وتظهر الشبكة بحلة جديدة، وبعدها انطلقت اللغة الفرنسية والعبريـة علـى أن يـتم           
  . عدة لغات كاالسبانية واأللمانية خالل األشهر القليلة القادمةإطالق
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  ١. :المركز الفلسطيني لإلعالم-٥

 وحاضـرها بأبعادهـا     فلـسطين  إعالمي  متخصص في قضايا الصراع في تاريخ          موقعوهو  
 ،، وهو لسان حال المقاومـة       يتبع أي جهة بعينها ألن الحق       وال  ،  السياسية والدينية والحضارية  

سعى للتصدي     لحمالت التشويه والتضليل اإلعالمي التي تهدف إلى طمس الحقـائق وتزييـف             ي
  إرادة الشعب الفلسطيني

  :ينة الزمنية الع-ب

 وحتى نهايـة شـهر ابريـل        ٢٠٠٧ من بداية شهر مارس       لمدة شهرين  تم اختيار المدة الزمنية   
  الساحة الفلسطينية مثل   شهدتها ومواكبتها للتطورات السياسية التي      بحداثتهام، وهي تمتاز    ٢٠٠٧
  . اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وغيرهاتوقيع

كـأن  : خر، مثـال    آ فهو العينة العشوائية المنتظمة باختيار يوم وترك          العينة اختيارأما أسلوب   
  .   لكل موقع إخبارياًيوم) ٣٠(، بواقع ٥/٣ ثم ٣/٣ ثم ١/٣نختار يوم 

  :تقسيم الدراسة

 إلـى مقدمـة     -مصادر األخبار في المواقع اإلخبارية االلكترونية     - الدراسة  هذه قسمت الطالبتان 
   .قدمة اإلجراءات المنهجية للدارسة الم حيث تناولتوثالثة فصول،

 مبحثـين،  قسم إلـى     "نشأة الصحافة اإللكترونية  : " من الدراسة الذي جاء بعنوان     الفصل األول و
 الـصحافة    نـشأة  تناولفيالمبحث الثاني    أما   ،الصحافة االلكترونية وتطورها  يتناول نشأة    األول

  .االلكترونية الفلسطينية
 وتـضمن ثالثـة     "الخبـر الـصحفي والخبـر االلكترونـي       "  بعنـوان   فجاء أما الفصل الثاني  

، أما الثاني    وتحريره االلكتروني والخبر     مفهوم الخبر الصحفي    شمل على  المبحث األول مباحث،
، وانفرد المبحث الثالث بالحديث عـن الكتابـة          االلكتروني مصادر الخبر الصحفي  فيتحدث عن   

مبحثين يتناول األول نتائج الدراسة التحليليـة        على   لفصل الثالث ا ويحتوي.للصحافة االلكترونية 
  .الطالبتان التوصيات التي خرجت بها  مناقشة نتائج الدراسة وأما الثاني فيتناول
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  :الفصل األول 
  "نشأة الصحافة االلكرتونية "

  .نشأة الصحافة االلكرتونية وتطورها:املبحث األول 
  .فلسطينيةالصحافة اإللكرتونية ال:املبحث الثاني 
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  نشأة الصحافة اإللكرتونية وتطورها:بحث األولامل
باختراع جوتنبرج للطباعة بالحروف المنفصلة، أصبحت الكلمة المطبوعة وسيلة مهيمنة وسيلة           
مهيمنة على االتصال الجماهيري ، بمزية احتكار سوق وسائل اإلعالم لقرون عدة حتى بـدأت               

  .راديو والتلفزيونال:وسائل أخرى في الظهور مثل
ولمواجهة انخفاض قارئيه الصحف منذ أواسط عقد الستينات ،بذلت صناعة الجرائد األمريكيـة             

وعالوة على تحـسين    . مزيدا من الجهود للحد من هذا االنخفاض، بل والعمل على زيادة القراء           
سـوم  أسلوب عرض المنتج الطباعي من خالل استخدام الصور الفوتوغرافيـة الملونـة، والر            

المعلوماتية  واإلخراج الكتلي، قامت بعض الجرائد أيضا بتجريب عملية نشر قـصص خبريـة               
 وباإلضافة لـذلك  usa today" يو إس توداي"تتسم بالقصر والبساطة وعلى رأس هذه الجرائد 

  ١.دخلت الجرائد مجال النشر االلكتروني في بداية عقد السبعينيات بتجريب الفيديو تكست
  :ولىالتجارب األ

مكتـب  "م، عنـدما قـام      ١٩٧١وفي الحقيقة، فإن أول تجربة لنشر األخبار الكترونيا بدأت عام           
وببداية إتاحة هـذه    " بريستل"في المملكة المتحدة ببدء العمل فيما يطلق عليه خدمة          " البريد العام 

  .الخدمة للجمهور
ت إخباريـة ،إجـراء     نـشرا :،قدمت هذه الخدمة  ١٩٧٩وببداية إتاحة هذه الخدمة للجمهور عام       

المعامالت المصرفية من المنزل،حجز تذاكر الطيران ومعلومات أخـرى، بواسـطة شاشـات             
خاصة أشبه بشاشات التلفزيون وعلى أية حال فإن الكلفة المرتفعة والعوامل األخرى قد قصرت              

 ألف فرد معظمهم يعملون وكالء لشركات سياحية ،لـذا فقـد تـم إنهـاء                ٦٥هذه الخدمة على    
 ألف مشترك   ٣٠،حيث هبط معدل استخدام الخدمة ليصل عدد المشتركين إلى          ١٩٩٣مشروع  ال

  ٢.فقط
  :العالقة بين الصحافة المطبوعة والصحافة االلكترونية

 عادة القـراءة    ىبدأ تأثير الثورة المعلوماتية التكنولوجية يظهر علي صناعة الطباعة والنشر عل          
حادي والعشرين يشهد اتساعا متزايدا للصحيفة االلكترونيـة        ذاتها وإن بداية العقد األول للقرن ال      

  مقابل الصحيفة التقليدية التي سادت لخمسة قرون مضت 
إن الصحيفة االلكترونية تحمل قوة جذب وإبهار جديدة تساعد علي انتشارها علي حساب تلـك               

تخدمي الشاشة ممارسة   التقليدية الحالية فألنها تستخدم الوسائط اإلعالمية المتعددة فهي تتيح لمس         
أكثر من حاسة خصوصا البصر والسمع بل واللمس أيضا فالقارئ يستطيع أن يختار ما يريـد                
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ويقرأ ما يحب اإلطالع عليه ويري الصور بألوانها الجذابة ويستمع فـي الوقـت ذاتـه إلـي                  
حـدة لـم    األصوات التسجيلية ويشاهد األفالم المنقولة عبر الفيديو كل ذلك في عملية سريعة وا            

تستطيع أن توفرها له من قبل وسائل اإلعالم المختلفة الصحافة المكتوبة واإلذاعـة المـسموعة               
  .والتلفزيون المرئي

 يقول أن الخطر األكبـر    هيئة اإلذاعة البريطانية   جون راسل أحد كبار اإلذاعيين البريطانيين في      
اصل بين تكنولوجيـا التلفزيـون      يهدد الصحيفة اليومية األسبوعية يأتي مباشرة من التكامل الح        

المتطورة وتكنولوجيا الكومبيوتر هذا التكامل قد يقدر في زمـن لـيس ببعيـد علـي اختـراق              
  .الخاصيتين األساسيتين اللتين تهددان الصحيفة اليوم

التوسع في كشف األخبار دون االرتباط بعامل الوقت محدد نسبيا في نـشرات األخبـار أو                -١
  .البرامج اإلخبارية

استمرار حضور الصحيفة في متناول القارئ مما يسمح له بالتصفح والمراجع واالسـتغراق             -٢
  .في التأمل من دون االرتباط بسلطة اللحظة أو الوقت

لقد بدأت الصحافة االلكترونية عبر االنترنت في منافسة الصحافة المطبوعة منذ أن قامت مجلة              
فضيحة الرئيس األمريكي كلينتـون مـع مونيكـا         نيوزويك األمريكية واسعة االنتشار بمتابعة      

لوينسكي عبر موقعها علي االنترنت وقبل الموعد األسـبوعي لـصدور المجلـة وإذا كانـت                
الصحافة االلكترونية قد بدأت تغزو العالم الغربي المتقدم بقوة فإن النـشر االلكترونـي لـدور                

  ١.النشر
   : االلكترونيةالصحف

قبل فقد أصبحت أكثر من مجرد حبر أسود على ورق أبـيض،             كمان كانت من     الصحفلم تعد   
-cdأصبحت صوتا على التليفون ،مجموعة من النقاط على شاشة الكمبيوتر ،أو قرص مـدمج               

room.   
 األمريكية في طريقها إلى تكنولوجيا الوسائط المتعددة، كما تعمل علـى            الصحفواآلن تمضي   

القراء، ولكن عدد من المنتجات لجمهـور متبـاين،         تطوير نفسها حتى ال تقدم منتجا واحدا لكل         
  ٢.جمهور من كل األعمار واألجناس واألديان واللغات والتوجهات العرقية

الالورقية، والتي تعود جذورها إلى أواخر عقد السبعينات، أصبحت تـصل           الصحيفة  وهكذا فإن   
 الجرائد للدخول في عالم     للمنازل من خالل الخدمات المباشرة لقواعد البيانات فعمدت العديد من         

لخدمات المباشرة ،ونظير اشتراك شهري ضئيل فإن الجريدة اليومية،وخاصة الموجـودة فـي             
المدن األمريكية الكبرى، تقدم لقرائها مثل هذا الزاد اليومي من األخبار التي يتم تحديثها علـى                
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 التي تحويها الـصحيفة     باإلضافة لمزيد من المعلومات التي تفوق األخبار        ساعة يوميا،  ٢٤مدار
  .المطبوعة حول القصص الرئيسية،هذا باإلضافة إلى إمكانية الوصول لالنترنت 

ونظير رسم إضافي يمكن للقارئ الحصول على المواد الرياضية ،ونتائج المباريات ،وسـباقات             
  .الخيل بشكل أكثر تفصيالً

ها صفحة الرأي فـي مواجهـة        نابضة بالحياة توجد في    تحريره التفاعلية صفحة    الصحيفةوتخلق  
  .الصفحات التي تحوي رسائل القراء،وهو ما ال يوجد في صحيفة اليوم 

 االلكترونية خط دردشة عبر االنترنت حيث تنشر المناقـشات الـدائرة حـول              الصحيفةوتشبه  
موضوع معين أو عديد من الموضوعات في الحال،ويتم ربط لمناقشات المختلفـة والمتنوعـة              

  ١.بري أو محتوى الرأيبالمحتوى الخ
وعلى الرغم من أن االنترنت بدأ منذ ما يزيد على ثالثين عاما مضت إال أنها لم تجد إقباال من                   

، عندما بدأت شبكة الوب العالميـة       ١٩٩٣ناشري الصحف كوسيلة للنشر االلكتروني حتى عام        
  .هورظفي ال

وني الظهـور فـإن شـبكة الـوب        وإذا كان االنترنت قد أتاح للناشرين في مجال النشر االلكتر         
  .ساعدتهم على االزدهار

  :ة على الشبكة العنكوبتيأنواع المواقع

ويحدد هذا التقسيم أنواع المواقع على شبكة اإلنترنت من زاوية المحتوى والمضمون الذي يـتم               
  ٢ :بثه عليها، ومن ذلك

  :  مواقع تجارية-١

  :وتتميز هذه المواقع بالتالي

  .صنعه أو تبيعه الشركة التي ترعى الموقع دعم المنتج الذي ت-
  . اإلعالن عن المنتج الذي تقوم الشركة أو المؤسسة بإنتاجه-
 ال تحتوي هذه المواقع على مواد صحفية سواء إخبارية أو معلوماتيـة، وال تـستخدم غالبـا                  -

يـف  قوالب إعالمية أو صحفية، وتقتصر في الغالب على التعريف بالشركة أو المؤسسة والتعر            
بالسلع والخدمات التي تقدمها، وربما تقوم بعرض منتجات لشركات أخرى، وعمـل إعالنـات              

  .تجارية لسلع وخدمات غالبا ما تدخل في مجال تخصص الشركة التجاري
 ال تعتمد هذه المواقع على خبرات إعالمية أو صحفية متخصصة وربما يلجأ بعـضها إلـى                 -

  .ة في المواقع المملوكة لكبرى الشركات التجاريةخبراء في مجال اإلعالن والدعاية، خاص
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  :  مواقع تفاعلية-٢

  :وتركز هذه المواقع على عملية التفاعل مع الزوار من خالل
 ،الحـوارات الـصوتية التفاعليـة   ،  غـرف الدردشـة   ،   المنتديات وساحات الحوار المكتوبة    -

  .المجموعات البريدية
ارية كبيرة، وتقتصر في الغالب على عملية المتابعـة         وال تعتمد مثل هذه المواقع على هياكل إد       

والمراقبة من خالل مشرفي المجموعات البريدية أو مشرفي ساحات الحوار، وال تشترط هـذه              
المواقع كفاءة أو خبرة فنية إعالمية أو صحفية للمشاركين فيها أو المـشرفين عليهـا، ولكنهـا                 

  .صي مع الزوار لدى مشرفي الموقعتحتاج إلى توافر مهارات النقاش والتفاعل الشخ
  :  مواقع تعريفية-٣

وتقوم هذه المواقع بالتعريف بأنشطة وفعاليات المؤسسات التي أسستها وهي غالبـا مـا تكـون                
  .مؤسسات غير ربحية، مثل المؤسسات الخيرية والعلمية والفكرية والثقافية

لمؤسسة دون االهتمـام بالتغطيـات      وغالبا ما تكتفي مثل هذه المواقع بنشر الفعاليات الخاصة با         
الصحفية واإلعالمية أو حتى االستعانة بمتخصصين لتغطية أنشطتها وفعالياتها، وقد تقدم بعضا            
من الخدمات المعرفية أو المعلوماتية للمهتمين إال أنها تتسم في الغالب بتباعـد مـدة التحـديث                 

  .للموقع
  :  مواقع إعالمية تكميلية-٤

ع مع مؤسسات إعالمية سواء أكانت صحفية أو إذاعيـة أو فـضائية، مثـل           وتتكامل هذه المواق  
ـ        ، وتتسم هذه   "سي إن إن  "أو  " بي بي سي  "مواقع الصحف الورقية وموقع قناة الجزيرة وموقع ال

  :المواقع بعدد من المواصفات
اعيا  الترويج للمؤسسة اإلعالمية التي تتكامل معها وتدعم دورها اإلعالمي سواء أكان دورا إذ             -

  .أو فضائيا أو صحفيا
  . إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه في المؤسسات األساسية التي تقوم بدعمها والتكامل معها-
 ال تنتج مادة إعالمية أو صحفية غير منتجة في مؤسساتها األصلية إال فـي نطـاق ضـيق،                   -

  .عة اإلنترنتوربما يتم إعادة إنتاج المواد المتوفرة في المؤسسة بما يتالءم مع طبي
  ١ : مواقع صحفية-٥

وتعد هذه المواقع صحفية بحتة فهي لم تنشأ من خالل مؤسسة تجارية، ولم تنشأ مكملة لمؤسسة                
  :إعالمية، ولكنها تأسست لتقوم بدور صحفي منذ البداية، وتتميز هذه المواقع بـأنها

  . تعتمد على هياكل إدارية منتظمة-
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  .الصحفي تعتمد على محترفين في المجال -
  . تركز على تقديم مواد صحفية في قوالب صحفية-
  :  االلكتروني اإلعالمتعريف -١

 إال أنها تلتقي في نقطة واحدة وهـي أنـه ال          ، اإلعالم التعريفات في تحديد مفهوم      اختلفتمهما  
 دون ربطه بطبيعة المجتمع  الذي يتوجه إليه بجميع مقوماتـه            لإلعالميمكن تحديد مفهوم دقيق     

  .ياسية واالجتماعية واالقتصاديةالس
الوسيلة الرئيسية التي تقوم باالتصال بين البـشر مـن          " بأنه   اإلعالم" محمد خضر "  وقد عرف   

خالل أهداف محددة توضع عن طريق تخطيط متقن بغرض التعريف عما يجري داخل الوطن              
إشباعا لرغباتهم في فهم ما      والتعليم والترفيه و   األنواع المختلفة   واألنباء األخبارالواحد بواسطة   

  ١".يحيط بهم من ظواهر
 وهـي وإدراك   اتصال:  واسعا بأبناء جنسه   اتصاال اإلنسان اتصالالعلم الذي يدرس    ، وهو كذلك 

وما يرتبط بهذا االتصال من ظـروف       ، وما يترتب على عملية االتصال هذه من أثر ردود فعل         
  ".زمانية ومكانية وكمية  ونوعية وما شابه ذلك

 اآلنية ومعالجتها ونشرها علـى الجمـاهير       األنباء استقصاء هو عبارة عن     اإلعالمشكل آخر   وب
  ٢". الحديثةاإلعالمبالسرعة التي تتيحها وسائل 

  . االلكتروني داخل الشبكةاإلعالمإال أن ظهور االنترنت بدأت تظهر نفسها وبدأت تظهر مالمح 
حيـث تـشكل    ، نترنت لم تأت مـن فـراغ       التي أثيرت حول شبكة اال     اإلعالميةولعل الضجة   

 ووسائله االلكترونية الحديثة ساحة     اإلعالماالنترنت إحدى إنجازات الثورة التكنولوجية وقد ساد        
 في حياتنا المعاصرة ذلك االهتمام الشديد التي تحظى بـه           اإلعالمالثقافة  ويؤكد على محورية      

، عض أن يطلق عليها ثقافـة التكنولوجيـا       حتى جاز للب  ، قضايا الفكر والتنظير الثقافي المعاصر    
  . ثقافة الميديا

 اإلعـالم  يشترك مع    اإلعالمعبارة عن نوع جديد من      " االلكتروني هو    اإلعالمويمكن القول أن    
 التقليدي أنه يعتمد علـى      اإلعالموما يميزه عن    ،واألهدافوالمبادئ العامة   ، التقليدي في المفهوم  

بهـدف  ، لحديثة وهي الدمج بين كل وسائل االتصال التقليدي        ا اإلعالموسيلة جديدة من وسائل     
 لإلعالميـين وتتيح االنترنت   ، ومؤثرة بطريقة أكبر  ، إيصال المضامين المطلوبة بأشكال متمايزة    

بطريقة الكترونية بحتة دون اللجوء إلى الوسائل       ،  المختلفة اإلعالميةفرصة كبيرة لتقديم موادهم     
والتـي  . ابع وغيرها بطرق تجمع بين النص والصورة والصوت       المط، التقليدية كمحطات البث  
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إما مع  ،  التي يستقبلها  اإلعالميةترفع الحاجز بين المتلقي والمرسل ويمكن أن يناقش المضامين          
  .إدارة الموقع أو مع متلقين آخرين

  : االلكترونياإلعالمأساليب االتصال في 

  :االنترنت للقراء منهاهنالك عدد من أساليب االتصال التي توفرها شبكة 
  :االتصال التفاعلي-١

علي الرغم من الطبيعة الخاصة بشبكة االنترنت التي تتميز بإمكانية االتصال التفاعلي المباشـر         
وان هذا التميز يعد    ) الصحيفة االلكترونية (والموقع الموجود علي الشبكة     ) القارئ(بين المستخدم   

تروني إضافة إلي أهمية تميـز العمـل الـصحفي          واحدا من أهم سمات وخصائص النشر االلك      
باآلنية والمباشرة في تلقي ونقل األخبار والمعلومات وتبادلها مع األطراف ذات العالقـة إال أن               

 )(chatهناك غيابا لالتصال التفاعلي المباشر الذي يمكن االستفادة منه عبـر غـرف الحـوار              
فـي عـدد مـن الـصحف        ) (netmeetingواالجتماع علي الشبكة   ) (messengerوالمرسال

االلكترونية مع ذلك تهتم بعض هذه الصحف بتقديم الخدمات التفاعلية من خالل منتدى الكتـاب               
الذي يتيح للقراء التعليق علي المقاالت المنشورة يوميا بالصحيفة وخدمة الصحفي االلكترونـي             

  ١.وهي عبارة عن مساحة للحوار بين القراء أنفسهم
  :مباشرالاالتصال غير -٢

 إطالع القـراء    إمكانيةوتتميز بعض الصحف االلكترونية بتقديم خدمة منتدى الكتاب التي تتيح           
 إطـالع القـراء     إمكانيةعلي المقاالت المنشورة فيها مفهرسة بحسب الكاتب أو الموضوع مع           

الكترونيا علي ما تتضمنه هذه المقاالت مع نشر الردود أسفل المقال األصل لـيمكن اإلطـالع                
عليها من قبل القراء ويقتصر تفاعل بعض الصحف االلكترونية مع القراء من خـالل البريـد                

 استخدام البريد االلكتروني من قبـل القـراء إلرسـال بعـض             إمكانيةااللكتروني وعلي رغم    
 فيهـا   دالمشاركات الصحفية أو االقتراحات أو االستفسارات إال أن رد الصحف علي مـا يـر              

مما يعني فقد المباشرة واآلنية في هذه       )  (webmasterتخضع للتحكم عبر  بطريقة غير مباشرة    
  .الخدمة

  :االتصال المتنوع-٣

أتاحت الصحافة االلكترونية الفرصة للتعامل مع الجمهور بوصـفه جمهـورا متنوعـا وغيـر               
متجانس حيث يمكنها إرضاء مستويات مختلفة من اهتمامات الجمهور بقـدر تنـوع الجمهـور               

ته فالمتخصص سيتاح له التغلغل بعمق في الوصالت المرتبطة بالموضوع إلشـباع            الصحيفة ذا 
رغبته في الحصول علي المعلومات ويعد الهايبركس هو المحـرك لهـذا التنـوع فـي تقـديم              
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المعلومات وذلك بخلق شبكة حقيقية من المعلومات بينما سيكتفي آخرون بمستوي سطحي مـن              
مصادر متنوعة ووسائل مختلفة ويتم الربط بينها بشبكة من         المعلومات تستخدم مداخل متنوعة و    

  ١.الوصالت األمر الذي يغير من أساسيات العمل الصحفي مثلما يغير من أساسيات القراءة ذاتها
  :)المواقع اإلخبارية(الصحيفة اإللكترونية *

ذه الصحف  يبدو أن األهمية المتزايدة للصحافة اإللكترونية شجعت على ظهور اتجاه ثاني من ه            
يتمثل بمواقع إخبارية إلكترونية ، تتخذ مظهر صحيفة متكاملة من حيث المـضامين والتـسمية               
ولكن تخضع للنمط اإللكتروني في التبويب وعرض الموضوعات وأسلوب التحريـر ، وهـي              
صحف إلكترونية محضة ال عالقة لها بأية صحيفة ورقية وقد نشأت في بيئة االنترنيت أو مـا                 

  وحققت نجاحاً كبيراً حتى أن نجاحها        Interactivespace(الفضاء التفاعلي   ( م بـ   يسمى اليو 
الهجــرة  ( شجع بعضاً منها على الخوض في عالم النشر التقليدي الورقي فيمـا سـمي بــ    

المختصة بالتقنيات التي بدأت إلكترونيـة محـضة ثـم          ) Wired(مثـــل مجلة   ) المعاكسة  
  . يةأصدرت بعد ذلـك طبعـة ورق

، تقدم خدماتها    ) Protals( ويعمل هذا النمط من الصحف اإللكترونية على شكل بوابات شاملة           
من األخبار على مدار الساعة باالعتماد على وكاالت األنباء أو شبكة المراسلين، كما أنها تنشر               

ف في كل عدد يومي من أعدادها مقاالت مختلفة مكتوبة خصيصاً للصحيفة أو مشتراة من صح              
ومجالت أخرى ، وهذا النوع من الصحف يختلف عن المواقع اإلخبارية في أنه يحمل ترويسة                

فـي اغلـب   ( تتضمن اسم الصحيفة وتاريخ اإلصدار ، لكنه ال يتضمن اسم رئـيس التحريـر     
  . وال مرجعية الصحيفة أو هويتها ) األحيان 

ة إلى الترويسة عموداً إلـي      وتتضمن الصفحة األولى التي تكون بحجم شاشة الحاسوب باإلضاف        
: اليمين في الصحف العربية والى اليسار باللغات األجنبية يضم الزوايا المختلفة في العدد مثـل                

الـخ ، كمـا   … األخبار ، العالم ، الوطن العربي ، علوم ، صحة وطب ، مقاالت ، تحقيقات ،           
م ، أمــا فـي يـسـار    يتضمن وسط الصفحة موضوعاً مميزاً حظي بهذا الموقع في ذلك اليو         

فهناك محاورات مع المستخدم مثل دعوته إلى تسجيل موقعـه ، وابـرز             ) أو يمينها   ( الصفحة  
  . الخ … الموضوعات المقروءة في العدد السابق أو أعمدة إعالنية 

على أي عنوان للزوايا تظهر خالل ثوان الصفحة األولى من تلـك            ) الماوس  ( وبتحريك سهم   
من أيضا يجري اختيار الموضوع المعني الذي يظهر خالل ثوان مفصالً مـع             الزاوية التي تتض  
   ٢.صور أو بدونها
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ومما يمكن مالحظته في هذه الصحف أنها غير محددة بحجم أو نهايات واضحة وأن تـصفحها                
علماً أن مقاالتها تكرر على مدى عدة أيـام وكـذلك           .. يستغرق زمناً طويالً لسعة موضوعاتها      

  . ت الثابتة ، في حين تتغير األخبار على مدار اليوم بعض الموضوعا
ويتضمن أي من أعداد هذه الصحيفة صوراً ثابتة ومتحركة على طريقة اإلعالنـات المتحركـة      

  .معقد تقنياًوليس على وفق نظام الفيديو الذي مازال 
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  الصحافة االلكرتونية يف فلسطني: ملبحث الثانيا
إلعالم الفلسطيني  بكل إلحاح نشر رسالته، ليس على ساحة فلسطين فحسب، بل وعلى              يحاول ا 

  . مساحة واسعة في شتى بقاع العالم،فضال عن ساحات األعداء داخل فلسطين وخارجها
ولعل ما يالحظ حديثا دخول اإلعالم الفلسطيني مرحلة جديدة ومحاولة نـشر وإنـشاء عديـد                 

ترنت العالمية، والتي تعتبر نقلة نوعية تساهم فـي التعريـف           الصحف والمواقع على شبكة اإلن    
باإلعالم الفلسطيني بالنص والصورة، وعالميا وهذا ما يميزها عن الصحافة التقليدية التي تكـاد              

  ١.تتعدى حتى الدول المجاورة بحكم الظروف السياسية التي يعاني منها اإلعالم الفلسطيني
  :الصحافة االلكترونية في فلسطين

اإلعالم االلكتروني نافذة فتحت آفاق عديدة واتسعت من خاللها الرؤيا وأصبحت المعلومة عـن              
طريقها ملكاً للجميع وخياراً نحدد من خالله ما نريد معرفته بالوسيلة التي نرغـب مكتوبـة أم                 

وفي فلسطين لعبت الصحافة االلكترونية دورا مميزا وقويـا فـي خدمـة             ..مرئية أم مسموعة    
الفلسطينية وفضح مخططات االحتالل الذي جند كل طاقاته وإمكانياته لخدمة أهدافه من            القضية  

خالل وسائل اإلعالم المختلفة ولقد أحرزت المواقع االلكترونية الفلسطينية قدرا ال بأس به مـن               
النجاح سواء علي الصعيد المحلي أو الدولي في توصيل الرواية الصحيحة وأيضا في إنـضاج               

   .ي واع ومسئولخطاب إعالم
  :التواجد اإلعالمي عبر النترنت

عرفت فلسطين الصحافة االلكترونية مبكرا مقارنة بالدول العربية حيث ظهـرت أول صـحيفة              
وتلتها جريدة  ١٩٩٦إلكترونية عبر االنترنت صحيفة القدس والحياة الجديد والبالد في يونيو سنة            

ومية واألسـبوعية مثـل صـحيفة الرسـالة          تم تبعتهم الصحف الي    ١٩٩٦األيام في يوليو سنة     
  ٢.والكرامة

ثم تطور األمر بعد ذلك ليشمل محطات اإلذاعة والتلفزيون وغيرهـا مـن أشـكال الخـدمات                 
اإلعالمية ولكن القفزة النوعية في عدد المواقع اإلعالمية الفلسطينية علي شبكة اإلنترنت جاءت             

مية بين وجهات النظر اإلعالمية الوحيدة      مع بدء انتفاضة األقصى وما صحبتها من معارك إعال        
التي تمكن من خاللها الوصول ألكبر عدد من األشخاص في العالم دون الحاجة إلمكانيـات أو                

  .قدرات عالمية
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  :ويوجد مستويات للصحافة االلكترونية الفلسطينية علي شبكة االنترنت هما

مطبوعة لها بالتالي فـإن مواقعهـا       تتمثل في صحافة الكترونية التي تعتمد علي وجود نسخ          -١
اإللكترونية تقدم في األساس محتوي النسخة األصلية ومن أمثلة ذلك موقع جريدة القدس واأليام              

  ." والحياة والرسالة
وهي الصحافة االلكترونية التي ال توجد لها نـسخ مطبوعـة           / الصحافة االلكترونية المستقلة  -٢

ا بأي صحيفة ورقية وقد نشأت في بيئة االنترنت أو          وهي صحف الكترونية محضة ال عالقة له      
وهو ما يشكل جزءا كبيـرا مـن حجـم مواقـع الـصحافة              " الفضاء التفاعلي "ما يسمي اليوم    

   .االلكترونية الفلسطينية اآلن
  : أمثلة تلك الصحف

فلـسطين  -المركز الصحافي الدولي  - المركز الفلسطيني لإلعالم   - الشبكة اإلعالمية الفلسطينية   –
وأهم ما جاء في الصحافة  االلكترونية أن هناك نظامين مستخدمين في تصميم المواقـع               ، برس

 بنـسب   BDFوتأخذ الصحف الفلـسطينية بنظـام       ، نظام النصوص /والثاني  ، BDF/األول  
وتقوم علي نظام النصوص الذي يقوم بعرض النسخة المطبوعة علي هيئـة مـصدر              ، متفاوتة
  :"تأثير هذا النظام. وملفات

  .عدم استخدام الوسائط المتعددة من الصور واألفالم والصوت-
  عدم استخدامها لتقنيات النشر االلكتروني المتطور والجذابة -
  .وتبدو الصحف الفلسطينية االلكترونية غير جذابة مقارنة بالصحف التي تأخذ بنظام النصوص-
شركات متخصـصة تقـوم     اإلشراف في الصحف االلكترونية الفلسطينية حيث تشرف عليها         -

  . بتصميم وإخراجها علي الشبكة
  :الوظائف التي أدتها الصحافة االلكترونية الفلسطينية

رغم ما تواجه الصحافة االلكترونية الفلسطينية من صعوبات وخاصة من قبل االحتالل الذي لم              
رونية فكثير  يكتفي بالحرب النفسية الذي يقودها ضد اإلنسان والحجر والشجر إلي الحرب االلكت           

من المواقع اإللكترونية التي دمرتها مخابرات االحتالل والسبب أنها تقوم بدور فـي المقاومـة               
وكشف الحقائق وزيف اإلعالم الصهيوني عن طريق التصدي له وتوعية الجمهور الفلـسطيني             

  .بهذه الحقائق التي ينشرها االحتالل لخلق الفتن وافتعال مشاكل داخلية
  ١:افة االلكترونية لعبت دورا في المجتمع الفلسطيني هيأن الصح -أوال
إطالع الجماهير العربية في أماكن تواجدها علي ما يجـري فـي فلـسطين مـن أحـداث                  -١

  .وبمصداقية ودون تحريف
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تجاوز الحدود والحواجز الجغرافية لالحتالل وعدم تمكن الصحف الفلسطينية من الوصـول            -٢
  .إلي البالد العربية

  لقضية الفلسطينية وإطالع الجماهير العرب علي آخر مستجداتها واألحداث تفعيل ا-٣
  زيادة فرص التواصل الحضاري بين الفلسطينيين والعرب-٤
  ١.سهلت علي القارئ الوصول إلي الصحيفة بيسر والتفاعل معها-٥
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  اخلرب الصحفي االلكرتوني:الفصل الثاني 
  م الخبر الصحفي وتحريرهمفهو:المبحث األول-

  مصادر الخبر الصحفي: المبحث الثاني-
  اإللكترونية الكتابة للصحافة :المبحث الثالث -
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  مفهوم اخلرب الصحفي وحتريره:ملبحث األول ا
  :تمهيد

سيد الفنون اإلعالمية، وعلى دراسـته      "الخبر اإلعالمي بمفهومه الواسع كان وال يزال وسيظل         
فمن خالل األخبار تبنـي تـصوراتنا       ، يعابه تبنى دراسة الفنون اإلعالمية األخرى     وفهمه واست 

، وعلي ضوئها يجري تعريـف شـئون الحيـاة اليوميـة          ، وأحكامنا حول العالم الذي نعيش فيه     
وتمثل بالنسبة للفرد المتلقي كشفا لبواطن األمور فالخبر هو الذب          ، فاألخبار هي أساس المعرفة   

  .الفعل لدي المجتمعبخلق الرأي وردود 
  :الخبر لغة

وخبرت األمر أخبره إذا عرفتـه      ، هو ما ينقل ويحدث به قوال وكتابه وخبرت باألمر أي علمته          
  ١. من نبأ عمن تستخبر أتاكعلي حقيقته والخبر هو ما

ومفهوم الخبر عليه ذا النحو يعني أنه أمر أي شي ما يحدث وتناقله الناس عن طريق أحـاديثهم                  
ويهمنا معرفتها فنستخبر عنها فيصبح     " أحوال جرت "ق الكتابة أو هو المعلومات عن       أو عن طري  
  . من نبأ عمن تستخبرأتاك الخبر هو ما

لكنه الخبر الصحفي أو اإلعالمي الذي ظهر وتطـور         ، والذي يعنينا هنا ليس الخبر بمعناه العام      
 الخبـر الـذي يـستحق    أي أنه، وتطور وسائل اإلعالم األخرى   ، مع ظهور الصحافة وتطورها   

  .النشر علي صفحات الصحف أو البث عبر وكاالت األنباء أو محطات اإلذاعة والتلفزيون
  :الخبر بمعناه اإلعالمي

يخرج عن ذلك الذي قدمه اللورد نور نكيلف ونشره عـام           ، الخبر بمعناه اإلعالمي  ومن هنا فإن    
عندما يعض الكلب رجالً فلـيس      إن الخبر هو اإلثارة والخروج عن المألوف ف       "حيث قال   ١٩٦٥

من هنا نجد أن هذا المفهوم      " فهنا هو الخبر  ......ولكن عندما يعض الرجل كلباً    ...... هذا الخبر 
يتمتع بنفوذ قوي علي كثير من المؤلفات التي وضعت في الخبر طوال الربع األخير من القـرن           

ذا المفهوم سطوة كبري علي     وكذلك فقد كن له   ، التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين      
وظل لفترة طويلة دستورا للصحافة الشعبية في الواليات المتحـدة          ، الصحافة الغربية بشكل عام   
)٢(...األمريكية وأوروبا الغربية

٢  
 هناك بعض التعريفات أكثر تميزا عن المفهوم الغربي مثـل تعريـف              الباحثتان أن  وقد وجدت 

كل خبر يري رئـيس التحريـر أو        : "لخبر الصحفي هو   الذي يري أن ا    جالل الدين الحمامصي  
في أن الخبـر    ، رئيس قسم األخبار أنه جدير بأن يجمع ويطبع وينشر علي الناس لحكمة أساسية            
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في مجموعة يهم أكبر مجموعة من الناس ويرون في مادته إما فائدة ذاتية أو توجيها هاما ألداء                 
 يراه الناس واجبا يحتم علي الصحافة كأداة من         أو تكليفا بواجب معين إلي آخر ما      ، عمل أساسي 

ومن هنا نستطيع أن نفرق بين األخبار العادية التـي تتـداولها            . أدوات اإلعالم أن تؤديه نحوهم    
  ١.بعض األلسنة وبين األخبار الصحفية التي تتداولها كل األلسنة

  :الخبر اإللكتروني

الصحيفة االلكترونيـة   "طبوعة كان ظهور م   لعل من أبرز معالم التطور الذي شهدته الصحافة الم        
في إشارة إلى الصحيفة الالورقية التي يتم نشرها على شبكة اإلنترنت ويقوم القارئ باستدعائها              

  .وتصفحها والبحث داخلها باإلضافة إلى حفظ المادة التي يريدها منها وطبع ما يرغب بطباعته
علـى مواقـع     إلى األخبار التي يتم بثهـا        الذي يشير " الخبر االلكتروني "ومن هنا ظهر مفهوم     

الصحف االلكترونية، وتخضع هذه األخبار في غالبية المواقع إلى عملية تحديث مستمرة، وتزود             
شأنها شأن األخبار الصحفية والتلفزيونية بالصور والخلفيات باإلضافة إلى ربطهـا باألحـداث             

  ٢.المشابهة وقاعد البيانات والمعلومات
  :االلكترونيمميزات الخبر 

تعدد الوسائط المستخدمة في تقديم األخبار إذ ال يقتصر األمـر علـى الكلمـة المطبوعـة                 -١ 
 كما هو الحال في الخبر الصحفي، كما ال يقتصر على الكلمة المنطوقـة              ةوالصورة الفوتوغرافي 

م مزودا  فالخبر االلكتروني يقد  . والصورة المتحركة كما هو في حال الخبر اإلذاعي والتلفزيوني        
والصور الثابتة والمتحركة كما يمكن لمـستخدم       بكل الوسائط السابقة إذ يشمل الكلمة المطبوعة        

  .الكمبيوتر االستماع للخبر صوتيا
تعدد المصادر وتنوعها، إذ ال يكون المستخدم مكرها كما هو الحال في الـصحافة الورقيـة                -٢

خبار التي يجمعهـا منـدوبو الـصحيفة        والمحطات اإلذاعية والتلفزيونية على التعرض فقط لأل      
وتعكس وجهة نظرهم وتقديرهم الشخصي لألحداث، ويستطيع التنقل بـين المواقـع للتعـرض              

  .لمختلف الروايات في الحدث الواحد
  .التحديث المستمر لألخبار على مدار الساعة-٣
  .الويب البحث داخل األخبار وفي األرشيف اإلخباري سواء داخل الموقع أو في شبكة -٤
ربط األخبار المنشورة باألخبار المشابهة لها داخل الموقع أو في المواقع األخرى وإلى تقديم              -٥

  ٣.إضافات أكثر و خلفيات عن األحداث والشخصيات واألماكن الواردة في الخبر
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  :وظائف األخبار

نسانية في رغبـة    وظائف األخبار جميعها وعلي اختالف أنواعها إنما تنطلق أساسا من خاصية إ           
اإلنسان في المعرفة وفي فطرة خلق اهللا تعالي اإلنسان عليها وجعلها خاصية مـن خصائـصه                

إنما ) فما يسمي بغريزة الفضول البشري أو حب االستطالع       . ميزته عن كل المخلوقات األخرى    
قـة  وال زالت هـي طري    ) المعرفة(وكانت هذه   ) المعرفة(تولدت لدي اإلنسان نتيجة لرغبته في       

وال شك أن جمـاع المعـارف التـي    ، أي معرفة كل ما يدور حوله  ، الكتشاف العالم المحيط به   
  ١.تحصل عليها اإلنسان تأتي من طريقين

تجاربه الذاتية والشخصية نتيجة تعامله مع األشياء المحيطة به والتي تمثل خبرات وأخبـار              -١
  .متناقلها األفراد من خالل الوسائل المتاحة والمعروفة له

يتلقاهـا اإلنـسان    ) أخبـار (خبرات اآلخرين ورصدهم لما يجري حولهم والتي تصبح بمثابة        -٢
  .عنهم
  :٢... هذا نجد أن لألخبار فوائد كثيرة يعتبر اإلنسان في أشد الحاجة إليها ومنهاى وعل

وبدون هـذا اإلدراك ال يمكنـه       ، تدعيم قدرة األفراد علي إدراك ما يجري حولهم من أحداث         - أ
  .وبالتالي عدم المشاركة وإبداء الرأي في األحداث، يس ضرح المعرفة لديهمتأس
وتوسـيع  ، توسيع معارف األفراد حول األسباب ومسببات ما يجري من أحداث محيطة بهم           - ب

  .عالقات االرتباط بينها ومن هنا يكون األفراد مهيئين التخاذ المواقف وإصدار األحكام
م وتفسير األحداث المختلفة والمتنوعة التي تمتلئ بهم محـيطهم          تعزيز قدرة األفراد علي فه    - ت

  وبهذا تتحسن قدرتهم علي التنبؤ بمجريات األحداث، القريب أو البعيد
  ٣.تحقيق األمن الذاتي وأمن الجماعة والذي ال يتحقق إال بمعرفة األخبار- ث
  ٤.ء وأحفادهنقل الفرد لتراثه وخبراته وتاريخه إلي األجيال التالية من أبنا- ج

  أنواع األخبار

  واالعتبارات التي تتحكم في اختيارها

  :أنواع األخبار
أنتجت في النهاية عددا من أشكال الخبر وأنواعه وتنوعت         ، هناك عدة تقسيمات للخبر الصحفي    

، هذه التقسيمات للخبر وفقا العتبارات متباينة ومن بينها زمان وقوع الخبر وموضـوع الخبـر              
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ونعرض ، وطبيعة المادة التي يقدمها الخبر إلي القارئ      ،  في الحصول علي الخبر    والجهد المبذول 
  ١.فيما يلي ألنواع األخبار وفق االعتبارات المختلفة

  :أنواع الخبر وفقا العتبار المكان: أوالً

سناء عبد الرحمن في كتابهما التحرير الـصحفي فـي عـصر            .حسني نصر ود  .د-وكما قسم   
 األخبار وفقا لمكان وقوعها إلى ثالثة أقـسام آخـذين فـي عـين        -فيالخبر الصح : المعلومات
الذي توزع فيه، ومكان وقوع الخبـر        مكان صدور وسيلة اإلعالم، والنطاق الجغرافي        االعتبار

  .وانتماء صانع الخبر
  :المحليةاألخبار 

 المحلي أو   تنشر في وسائل اإلعالم المحلية وتتعلق بأحداث تقع داخل المجتمع         وفي األخبار التي    
  .يكون صانعها شخصية محلية وتهم القارئ المحلي في المقام المحلي

  :القوميةاألخبار 
تنشر عبر وسائل اإلعالم ذات التوزيع القومي أي على مستوى الدولة كلهـا،             وفي األخبار التي    

راء سواء وقعت داخل حدود الدولة أو خارجها وتهم غالبية الق         وتتعلق بأحداث ذات طبيعة قومية      
  .في الدولة

  :األخبار العالمية-٣

التي تنشر عبر وسائل اإلعالم سواء كانت محلية أو قومية أو دولية عن أحـداث وقعـت                 وهي  
خارج حدود الدولة التي تصدر فيها وسيلة اإلعالم ولم يشارك في صنعها  في صنعها أشخاص                

  ٢.من الدولة
  :أنواع الخبر وفقا العتبار الزمان: ثانياً

، فقد يكون الحدث قد وقع في وقـع مـضي         ، د بالزمن هو الوقت الذي حدث فيه الخبر       والمقصو
وتنقسم األخبار علـي    ، ولكن آثاره تطل مستمرة وتترتب عليها أحداث ينبغي للصحفي متابعتها         

  :ضوء هذا إلي قسمين
  األخبار المتوقعة-١

و اإلعالنات المنـشورة    وهي األخبار التي يعرف الصحفي من واقع مفكرته أو التقويم السنوي أ           
  .إقامة االحتفاالت بمناسبة األعياد الوطنية: عنها موعد وقوعها مثل
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 ٣١

  :األخبار المفاجئة أو غير المتوقعة-٢
دون االستعداد المسبق من قبـل      ، هي األحداث التي تحدث فجأة دون مقدمات تشير إلي وقوعها         

هم ما تبحث عنـه الـصحافة الحديثـة         الصحفي أو الصحيفة لتغطيتها وتعتبر هذه األخبار من أ        
 .وتتسابق علي اكتشافه واالنفراد به ألنها تمثل الجديد للقارئ

 :أنواع الخبر وفقا العتبار الموضوع: ثالثاً

وهو التقسيم الذي يأخذ الخبر أساسا لتحديد نوعه وعلي هذا يكون هنـاك األخبـار الـسياسية                 
 .الخ....دبية والفنيةواألخبار االقتصادية واألخبار العسكرية واأل

 :الخبر علي أساس ما يقدمه القارئ: أنواع الخبر: رابعاً

أي ما يقدمه الخبر للقارئ هي يقدم معلومات جديدة عن موضوعات وقضايا ام يقدم معلومـات                
للتسلية واإلمتاع هل تجيب عن أسئلة للخبر المعروفة أم تقوم بالتفسير نتج عن هذا التقسيم عدد                

 :خبار هيمن أنواع األ

 :األخبار الجادة

وهي التي تختص بأحداث تهم اإلنسان من خالل تأثيرها المباشر في حياته أي التي تكون لهـا                 
 .)الحرب-العلوم-التجارة-أخبار المال(عالقة وارتباط أساسي بحياته الحاضرة أو مستقبلية 

 :ةفاألخبار الخفي

االحتياجات النفيسة للقـارئ مثـل أخبـار        وهي األخبار التي تستهدف اإلمتاع والتسلية وإشباع        
 1.النجوم وأخبار الحوادث والمذكرات الشخصية والمباريات الرياضية والطرائف

 :األخبار الصماء

 )كيف-لماذا-أين-متي-ماذا-من(وهي األخبار التي تتضمن اإلجابة علي األسئلة الستة المعروفة

 :األخبار المفسرة

لقارئ تفاصيل األحداث وخلفية كاملة لظروفهـا ومالبـساتها        أي أنها تقدم ل   ، وهي عكس السابقة  
 2.وتربط بينها وبين ما سبق وقوعه من أحداث ووقائع متعلقة بها

 :األخبار الموضوعية

، هو الخبر الذي يعتمد فقط علي ذكر الحقائق بدقة وبعيدا عن التلوين أو خدمة سياسـية معينـة                 
 .بحيث يصل الخبر إلي القارئ كما وقع بالفعل
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 ٣٢

  :ألخبار الملونةا

مثـل أخبـار    ، هو الخبر الذي يلون الحقائق واألحداث لخدمة هدف أو غرض أو سياسة معينة            
وأيضا أخبار الصحف الحزبية    ، وكاالت األنباء التي تخدم سياسات الدول صاحبة هذه الوكاالت        

.التي تنشر هذه األخبار من وجهة نظر تتفق مع سياسات هذه األحزاب
١  

  :أنواع األخبار وفقا العتبارات مهنية: خامساً

ويقوم هذا التقسيم علي أسس حرفية أو مهنية يختص بها العمل داخل الـصحيفة أوال وأخيـرا                 
وعلي هذا األساس نجد أنواع أخري      ، ويعد جزءا من تقييم الصحيفة لمجهود مندوبيها ومراسليها       

  :من األخبار هي
  :األخبار الجاهزة-١

ي إلي الصحيفة أو إلي المندوب دون أن يبذل هو جهدا فـي الحـصول               وهي األخبار التي تسع   
عليها أو معرفتها وهذه األخبار هي التي يبعث بها أشخاص أو تبعث بها إدارات العالقات العامة                

  ٢.في مؤسسات والهيئات كما تبعث بها مؤسسات النشر والسفارات
جميع الصحفيين بحيـث ال يـستطيع       وعيب هذا النوع من األخبار أنها تكون دائما في متناول           

واالعتماد كثيرا علي مثل هـذه النـشرات        ، الصحفي أن يتفرد بنشرها دون غيره من الصحف       
  ٣.يخلق صحافة رديئة

  : األخبار المكتشفة-٢

فيكون قد انتقـل إلـي موقـع العمـل          ، وهي األخبار التي يحصل عليها الصحفي قبل اآلخرين       
هناك األخبار وعثـر عليهـا      ) اكتشف(هم علي األخبار أو   اإلخباري والتقي بمصادره وحصل من    

   ٤.وعاد بها إلي صحيفته

  :أنواع األخبار وفقا العتبار ما يحمله الخبر من وقائع: سادساً

وهو تقسيم يقوم علي أساس الوقائع أو األحداث التي يتضمنها الخبر الواحد وعلي هذا األسـاس                
  :نجد نوعين من األخبار هما

  :سيطةاألخبار الب-١

ويتضمن الخبـر   ، بصرف النظر عن التفاصيل التي تتضمنها     ، وهي التي تتضمن واقعة واحدة    
  .وهذا ما يعرف بالخبر البسيط. معلومات في إطار واقعة واحدة وحادث واحد
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 ٣٣

  :األخبار المركبة-٢

بحيـث يـشتمل    . وهي تختلف عن سابقتها في أن الخبر الواحد يتضمن أكثر من واقعة واحـدة             
 الواحد علي عدد من األخبار التي يتضمنها إطار واحد قد يكون المكان وقد يكون الحدث                الخبر
وال تجد الصحيفة مبرر للفصل بين هذا األخبار وذلك لكي تضع أمام القـارئ تـصورا                ، نفسه

  .كامال لما يجري
  :تصنيفات أخرى لألخبار

  :الخبر الجاهز والمبدع

عليه الصحفي من مصادر جاهزة وكتوبة كالتقارير       وذلك على أساس أن األول هو الذي يحصل         
أما الخبر المبدع فهو الذي يبذل الصحفي جهدا للحـصول عليـه            .والنشرات والدوريات العلمية  

  ١.واستكماله

  :االعتبارات التي تتحكم في اختيار األخبار

 ى حد سواء،   الصحيفة المطبوعة أو االلكترونية عل    الكم الكبير من األخبار الذي يصل يوميا إلي         
يجب أن يوجه الوجهة الصحيحة ولهذا السبب وضعت المعايير واالعتبارات التي يحكـم مـن               

وهذه االعتبارات  ، خاللها علي األخبار الواردة إلي الجريدة وكما يسميها البعض مقومات الخبر          
ومات وبداية يجب أن يكون الخبر متضمنا المعل      ، هي التي تحدد ما يستحق النشر وما ال يستحق        

لـذا علـي المحـرر      . التي تجيب عن أسئلة القراء علي اختالف درجاتهم وطبقاتهم وثقافـاتهم          
الصحفي أن يضع لنفسه مكان القارئ ويطرح علي نفسه عدة أسئلة حول الخبـر الـذي هـو                  

) كيـف ..وأخيرا-لماذا-أين-متي-ماذا-من(الستة  ) األخوات(وهذه األسئلة هي األسئلة     ، بصدده
نها في صورة معلومات يتضمنها الخبر إلرضاء القـارئ واسـتمالته لقـراءة             ومن ثم يجيب ع   

  ٢.الجريدة
وبعد ان تتوفر المعلومات يأتي بعد ذلك القياس علي معايير الخبر وهي مـا تعـرف بعناصـر               

وفـي  ) مجموعة الخصائص التي يتميز بها الخبـر      (فاروق أبو زيد بأنها     /الخبر والتي يعرفها د   
اريخيا من خالل مالحظة األخبار التي تنشرها الـصحف واألخبـار           خصائص أمكن حصرها ت   

  ٣.التي تذيعها محطات الراديو والتلفزيون
  : وفيما يلي نتناول عرض هذه العناصر
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 ٣٤

  :الجدة أو الحالية-١

أي يكون معاصر لألحداث ولم يسبق نشره ومن هنا يكـون           ، ويقصد بها أن يكون  الخبر جديدا      
لـيس  (ن الخبر جديدا كان اهتمام القراء به أكثر وهناك مثل أمريكي يقول           قابال للقراءة فكلما كا   

والتكنولوجيا الحديثة في االتصال ساعدت علي سـرعة إرسـال          ) هناك أقدم من صحيفة األمس    
الخبر وسرعة انتشاره خاصة بعد القمر الصناعي الذي يستعمل في نقل األخبار والصور مـن               

  ١.ه األرضأماكن حدوثها إلي أي بقعة علي وج
وأنه يفقد أهميته بمجرد معرفة الناس له ومن        ، أن الخبر هو أسرع السلع تعرضا للبوار      :  وقيل

هنا يجب االعتماد في هذا العنصر علي متابعة األنباء بشكل يتسم باالستمرارية والحرص علي              
  .مع العدالة في نقل األنباء، نقل المعلومات الخلفية وعدم إهمالها

  :المصلحة الشخصية أو المصلحة العامةالفائدة أو -٢

 عـن   يءويقال نفس الش  ، فكلما كان الخبر يهم القارئ أو يعود عليه بالمصلحة كان قابال للنشر           
 وعلي ذلك فإن أهمية الخبر تقاس بمدي ما يمثله للمتلقي           ،المصلحة العامة أو مصلحة المجموع    

  ٢.ن هذا التأثير سلبياً أو ايجابياُ ومدي ما يترتب عليه من نتائج تؤثر فيه نفسيا سواء أكا
  :التوقيت-٣

أي يقلل مـن هـذه      ، إن توقيت وقوع الحدث قد يضيف إليه أهمية مضاعفة وقد يحدث العكس           
 كمـا أن    ،  فال يجد الخبر مكانا علي أية صفحة من صفحات الجريـدة          . األهمية أو يلغيها تماما   

. ر وكاالت األنباء أو نشره في الصحف      ارتباط الحدث بأحداث أخري تزيد من احتماالت بثه عب        
وهذا الترابط أو التزامن مع أحداث أخري يعطي لهذا الحدث أهمية حتى وإن قلت أهميته فـي                 

   ٣.ذاته
  :أو الحجم، أو العدد، الضخامة-٤

أو كثـرة أعـداد     ، ويقصد بها ارتباط الخبر أو الواقعة يدور حولها الخبر بعدد كبير من الناس            
  .ر حولهم الواقعةالناس الذين تدو

وكذلك الصحافة ووسـائل اإلعـالم      ، ونجد أن وكاالت األنباء تتجاهل آالف األحداث الصغيرة       
وتهتم بتلك األحداث الضخمة حيث يتصور حراس البوابات أنه كلما زاد عدد المهتمين             ، األخرى
  .زادت احتماالت نشره، بالحدث
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 ٣٥

  :التشويق-٥

يتابع الخبر ويالحق تطور أحداثه بلهفة وشوق ومن ذلـك          الخبر المشوق هو الذي يجعل القارئ       
  .أخبار الحوادث والكوارث واألخبار اإلنسانية

  :الصراع-٦

وذلك نجده في أخبار الحروب والثورات واالنقالبات واالنتخابات السياسية أو النقابيـة والـذي              
  ١.يالق اهتماما كبيرا من القراء والمسئولين عن النشر

 : المناقشة-٧

نافس سمة من سمات الحياة اإلنسانية وهو الدافع إلي اإلجادة والتطور ويتمثل التنـافس فـي                الت
 .أخبار االمتحانات وهي تجذب القارئ وتلفت انتباهه، أخبار المباريات الرياضية المختلفة

 : التوقيع أو النتائج-٨

تج عنه أو ما يثيـره      تقاس أهمية الخبر الصحفي بما يمكن أن يثيره لدي القارئ من توقع لما ين             
  .من احتماالت وإيحاءات

  :القيم التفضيلية

إذا توفر في الخبر الجدة واألهمية ينتقل المسئول عن اختيار األخبار في الوسيلة اإلعالمية إلـى           
  ٢ :ما يسمى بالقيم التفضيلية التي على أساسها يتم تقديم خبر على أخر في النشر،وتشمل

 : الغرابة والطرافة-٩

وفي ترتبط باألشياء والوقائع النادرة أو التي تتحـدث         ، بة هي مخالفة المألوف واالعتيادي    الغرا
 3.صدفة ومن هذه الغرائب ما يكون خارجا عن إرادة اإلنسان

 : الشهرة-١٠

من الممكن جدا أن يكون عنصر الشهرة جواز مرور للخبر إلي طريق نـشره فـي الجريـدة                  
فالقراء يرغبون في معرفة كل شي عن المـشاهير ونجـوم           ، فاألسماء المشهورة تصنع األخبار   

المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين وأكاديميين وغيرهم من األسماء التي صنعها اإلعـالم             
  .بوسائله المختلفة

 ومن هنا كلما كان الخبر يدور حول شخصية مشهورة زادت أهميته وأصبح قابال للنشر عـن                
  .فحات الجريدةغيره واحتل مكانا بارزا في ص

  
  
 

                                                 
  ١٣٩ص،مرجع سابق، كرم شلبي - 1
 ٧٦،صمرجع سابقسناء عبد الرحمن،.ر،دحسني نص.د-2
  ١٣٩ص،مرجع سابق، آرم شلبي-3



 ٣٦

 : االهتمامات اإلنسانية-١١

العنصر اإلنساني في الخبر هو العنصر الذي يثير أو يحرك العواطف اإلنسانية عنـد القـارئ                
فاألخبار التي تـدور حـول العنـصر        . سواء بالحب أو بالعطف أو الشفقة أو الكره أو الخوف         
 1.اإلنساني هي أكثر األخبار تأثرا علي عواطف القراء

 : األهمية-١٢

يتوافر عنصر األهمية للخبر نتيجة لتوافر أكثر من عنصر من عناصره كالـشهرة والـصراع               
هـو أنـه يحمـل فـي     ، والتي تختلف األهمية فيه من شخص آلخر وأهم ما يميزه الخبر المهم      

 ٢.مضمونه معني جاداً

ع ذلـك يملـك   إذن فعنصر األهمية قد يختزل داخلة أكثر من عنصر من عناصر الخبر ولكنه م       
قدرا كبيرا من التميز عن العناصر األخرى فأكثر ما يميزه هو أنه يحمل في مـضمونه معنـي                  

 جادا

 : اإلثارة-١٣

ويقصد بها أن يكون الخبر جذابا يشد انتباه القراء لما يحمله من إثارة تتعلق بالغرائز والفضائح                
ومن هنـا فـإن الـصحفي        عهاوالجرائم ونجد أن الصحف تركز علي هذه النوعية لزيادة توزي         

الناجح هو الذي يركز ويدرك بإحساسه وذوقه أن خبر من األخبار به من اإلثارة والغرابة مـا                 
 .يشد القارئ ويثير اهتمامه
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 ٣٧

  مصادر األخبار: املبحث الثاني
 :تمهيد

لمختلفـة  تعني مصادر األخبار بالمعنى الشامل للكلمة األشخاص والمؤسسات ووسائل اإلعالم ا          
المصادر اإلخباريـة المختلفـة تعتبـر       التي تحصل منها الوسيلة اإلعالمية على األخبار منها، ف        

بمثابة الركن األساسي والركيزة الهامة في جسم الخبر الصحفي ومكوناته ويؤدي التعدد والتنوع             
لتي تنشرها  في المصادر واألدوات التي تستقي منها الصحيفة أخبارها إلي تعدد وتنوع األخبار ا            

هذه الصحيفة فكلما زادت المصادر األخبار لصحيفة ما كلما زادت فرصتها في الحصول علـي               
مادة إخبارية جيدة تقدمها إلي قرائها فعلي هذا يقاس مدي نجاح الخدمة اإلخبارية للصحيفة بمـا                

 .تملكه هذه الصحيفة من مصادر إخبارية

 :التعريف بمصادر األخبار

صحافة له منبع يبدأ منه وقد يكون هذا المنبع أو المصدر ظاهرا أو خفيـا               إن أي موضوع في ال    
فالمصدر الظاهر هو مصدر واضح للعيان أما المصدر الخفي أو الشخصي جدا فهو ما يطلـق                

 وتعتبر عملية ذكر المصادر وتوضيحها هي حجر الزاوية في بناء الكيـان             ١،عليه مصدر عليم  
قارئ الضعيفة ومما ال شك فيه أن مصادر األخبـار كثيـرة           الصحفي ألن ذلك يبعث علي ثقة ال      

 -:ومتنوعة ويمكن الحديث عن أهم تعريفات مصادر الخبر الصحفي كالتالي

الجهات التي تحصل الصحيفة مـن خاللهـا        ٢األداة التي تحصل من خاللها الصحيفة علي الخبر       
 ٣.علي الخبر الصحفي

ري هو المصدر األصلي في تقديم األخبار ونقلها   ورغم تعدد المصادر وتنوعها فإن العنصر البش      
 للصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية لتتحول هذه الوسيلة نفسها إلي مصدرا عام يتم نقل األخبار عنها

  :وعلي ضوء ذلك يمكن تقسيم المصادر اإلخبارية إلي

  ):الذاتية(المصادر الخاصة: أوال

مستخدميها فـي الحـصول علـي األخبـار         وهي المصادر التي تعتمد فيها الجريدة علي هيئة         
  ٤.والمعلومات مثل المندوب والمراسل

أو هي المصادر الخاصة المخصصة لصحيفة معينة فيقتصر عمل هذه المصادر هذه المصادر              
وخدماتها علي الصحيفة دون سواها وال يحق لهم العمل أو التعامل مـع أي صـحيفة أخـري                  

والمراسلين الذين رغم كونهم مصادر خاصة للـصحيفة        وتتحدد المصادر الخاصة في المندوبين      
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 ولذا يجب علينا أن نالحظ أن هنـاك         ١،إال أنهم لهم مصادرهم التي يحصلون منها علي األخبار        
  .فرقا بين مصادر أخبار الصحيفة وبين مصادر أخبار المندوب والمراسل
إن للمنـدوب الـصحفي     فإذا كان المندوب الصحفي هو أحد مصادر األخبار بالنسبة للصحيفة ف          

  .نفسه مصادر خاصة لألخبار
  ٢:وعلي هذا نالحظ وجود نوعين من المصادر

وهي تسمي في بعض الحاالت مسالك األخبار وذلك للتفرقة بينها          : مصادر أخبار الصحيفة   )١(
وبين مصادر أخبار المندوب والمراسل الصحفي وهذا المـسالك تـضم باإلضـافة للمنـدوب               

  .ألنباء والصحف واإلذاعات واالتفاقات واإلعالنات ورسائل القراءوالمراسل وكاالت ا
وهي تضم كبار الشخصيات الرسمية والشعبية والمحليـة        : مصادر أخبار للمندوب الصحفي    )٢(

واألجنبية باإلضافة إلي الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والنشرات والبيانـات والخطـب          
مية والشعبية والمهرجانات السياسية لألحـزاب والحفـالت        والمؤتمرات الصحفية واللجان الرس   
  العامية والمناسبات القومية والدينية 

ومن هنا وجب علينا تحديد الفرق بين مصادر أخبار الـصحيفة ومـصادر أخبـار المنـدوب                 
فالبد من الحديث عنهم بـشي    ، فالمراسل والمندوب يمثالن المصادر الذاتية للصحيفة     ، والمراسل
  .يلمن التفص

  : المندوب الصحفي-١

وهو من أهم األخبار بالنسبة للجريدة وهو المصدر القادر علي تحقيق االنفراد والسبق الصحفي              
  .للجريدة بما قد ينفرد به من أخبار عكس المصادر األخرى التي تشترك فيها الصحف العامة

 أو هيئة أو مؤسسة أو      وقيل بأنه الصحفي الذي تنتدبه الصحيفة لمتابعة األحداث في قطاع معين          
أي مرفق عام داخل نفي المدينة التي تصدر فيها الصحيفة وهو من الـصحفيين العـاملين فـي       

  ٣.الصحيفة وال يسمح له بالعمل مع أي صحيفة أخري
 نجد في الصحافة الغربية أن المندوب الصحفي ال يعمل في قسم األخبار وحده وإنما هو يمثـل                 

فنظرا ألهميـة المنـدوب      ٤،قسام التحرير الصحفي األخرى بالجريدة    العمود الفقري في غالبية أ    
الصحفي نجد أن كثير من الصحف تضع العديد من الشروط عند اختيار المنـدوب الـصحفي                

  :٥منها
  . الحس الصحفي العالي الذي يجعله يعرف مكان الخبر ويسعى إليه-أ
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   حب االستطالع ومعرفة كل شي في مجال تخصصه-ب
  العالية والواسعة الثقافة -ج
   القدرة علي إقامة عالقات وتوطيد صداقات مع المصادر المختلفة-د
   سرعة الحركة والتصرف السريع-ه
  قوة المالحظة وسرعة البديهة-و
  . الصياغة الدقيقة للخبر في أقل عدد من الكلمات-ي

ن مجـاالت    والمندوب الصحفي في الجريدة اليومية غالبا ما يتخصص في تغطية مجال معين م            
نشاط الصحيفة سواء كان ذلك في مجال وزارات الحكومة أو مـصالحها أو الهيئـات العامـة                 

فيختص كل مندوب بوزارة أو مصلحة أو هيئة من الهيئات العامة في المجتمع التـي               . المختلفة
تصدر به الصحيفة وقد ثبت أن تخصص المندوب الصحفي في مجال معين يمكنه مـن إتقـان                 

ه بدقة كما يسمح له بتدعيم وتوطيد عالقاته بالمسئولين والعاملين في الجهـة التـي               عمله وتأديت 
   .تمثل الصحيفة

لكن التخصص الدقيق في مجال معين قد يؤدي في بعض األحيان إلي تقليل قدرة المندوب علي                
  .اكتشاف التشابك والتداخل بين خبر معين يقوم بتغطيته ومجاالت أخري

ي وزارة التعليم يمكن أن ينجح في الحصول علي كل المعلومات عـن             فمندوب صحيفة معينة ف   
  .لكنه قد ال يكتشف الجانب السياسي في عملة التطوير، سياسة الوزارة في مجال تطوير التعليم

 فيجب علي المندوب الصحفي إذا كان من المهم أن يتخصص في مجال معين فإن عليه أيـضا                 
تشاف العالقات بين األحداث المختلفة ذلك بأن يحـرص         أن يحصل علي ثقافة واسعة تؤهله الك      

علي قراءة جميع الصحف اليومية واألسبوعية الصادرة في المجتمع واالستماع إلـي نـشرات              
 .األخبار في اإلذاعة حتى تستطيع أن يربط بين األحداث ويستفيد من ذلك في مجال تخصصه

 :مصادر المندوب  الصحفي

لصحافة هي أن المندوب الصحفي تقاس أهميتـه بعـدد مـصادره            هناك مقولة شائعة في عالم ا     
وبعالقاته مع هذه المصادر لذلك يحرص المندوب الصحفي علي أن تكون له شبكة واسعة مـن                

 .المصادر التي يحتفظ معها بعالقات جيدة بحيث يضمن أن تزوده بالمعلومات عن األحداث

 الصحف في العالم كله يركزون علي المصادر الرسمية التي تتمثل في صـناع   مندوبيونجد أن   
 هذه المـصادر فـي أهـم        أنالقرار وكبار المسئولين وأعضاء الحكومة حيث يعتقد المندوبون         

المصادر التي يحصلون منها علي األنباء لكن المشكلة أن تلك المـصادر الرسـمية ال تعطـي                 
لتي تهمهم ان تصل إلي الجماهير والنسبة األكبر من المعلومات          للمندوبين سوي تلك المعلومات ا    

عن خطط الحكومة وعملياتها ال يتم الكشف عنها لذلك يجب علي المندوب الـصحفي البـد أن                 
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يكون واعيا لهذه الحقيقة وأن يقيم مصادره طبقا لما يحصل عليه من معلومات حقيقيـة ولـيس                 
 .طبقا لمناصبهم الرسمية

لمندوب ان ال يعتمد علي هذه المصادر فقط بل عليه أن يتعامـل مـع كافـة                 كذلك يجب علي ا   
الطبقات االجتماعية بحيث ال تقتصر عالقاته علي المستويات أو الطبقات العالية فقط بل أن تمتد               
لتشمل رجل الشارع العادي إذ كثير ما يعجز المندوب عن الحصول علي تفسير لبعض الظواهر               

جأ إلي المواطن العادي كما يعتمد أيضا علي األنشطة العامـة للهيئـات             من كبار المسئولين فيل   
والقطاعات أي كل ما يصدر عن القطاع الذي يعمل فيه المندوب من أنشطة وفعاليات سياسـية                

الخ وتتمثل هذه الفعاليات فيما تعقـده هـذه القطاعـات والهيئـات مـن               ..أو ثقافية أو فكرية     
  .ت وندوات واحتفاالت وخطبومناقشا) صحفية-سياسية(مؤتمرات

ونشرات ومهرجانات من مطبوعات وبيانات إحصائية وينبغي علي المندوب هنـا أن يتعامـل              
  ١.بحرص فيما تحتويه هذه النشرات من معلومات وبيانات

وهناك نوع آخر من النشرات أو المطبوعات وهو الذي يصدر عن جهات حكومية أو رسـمية                
مات مثل هذه النشرات ينبغي علي المندوب أن يتعامل معها بقدر           متضمنا بيانات وأرقاما ومعلو   

كبير من الحذر حتى ال ينزلق إلي دعاية مقصودة من قبل هذه  الجهـات قـد تكـون خالقـا                     
 ومن هنا يتوجب علي المندوب الصحفي أن يكون عالقات وثيقة مع المـصادر التـي                ٢.للحقيقة

ات عالقات تقوم علي أساس تبادل المصالح بين        يستقي منها األخبار ألن هذه المصادر تصبح ذ       
 :طرفين

 :الطرف األول

مصدر الخبر الذي من مصلحته أن يصل الخبر إلي الناس بشكل معين بتوائم ومـصلحة هـذا                 
 .المصدر

  ٣.وهو الصحفي الذي يريد بدوره الوصول إلي الحقيقة ونشرها:الطرف الثاني
صادره وتنوعها فتعددية المصادر وتنوعها في       نخلص إلي أن علي المندوب أن يحاول زيادة م        

القاعدة التي تمكنه من الحصول علي أكبر قدر ممكن من الحقائق دون تـشويه لهـذه الحقـائق                
 وحتى ال يتحول إلي مجرد أداة بأيدي مصادر تستخدمه لتحقيق أهدافها

 : المراسل الصحفي-٢

وهـو الوسـيلة    ، حف علي األنباء  يعتبر المراسل من أهم المصادر التي تحصل من خاللها الص         
لـذلك أن  ، األساسية للصحف في تحقيق التميز والسبق باألنباء وتغطية األنباء من منظور متميز     
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األنباء التي تبثها وكاالت األنباء هي مصدر مشاع لكل الصحف ووسائل اإلعالم فمـن خـالل                
 .المراسل الخاص بالصحيفة تستطيع تحقيق السبق الصحفي

مندوب للصحيفة خارج المدينة التي تصدر      (كرم شلبي المراسل الصحفي بأنه      / ورويعرف الدكت 
فيها الصحيفة بغض النظر عما إذا كانت هذه المدينة داخل نفس الدولة أو خارجها فـي دولـة                  

 1).أخري

ومن هنا نالحظ الفرق بين المراسل والمندوب الذي يعمل في نفس المدينة التي تـصدر منهـا                 
 يقوم بتسليم األخبار مباشرة إلي الصحيفة بينما المراسل هو الذي يرسل المادة             الصحيفة ومن ثم  

والمراسلين غالبا توفدهم الصحيفة لتغطية أهـم       . إلي الصحيفة عبر وسيلة من وسائل  االتصال       
 2 .األحداث العالمية في العواصم الكبرى وفي المناطق الساخنة

 :فهناك نوعان من المراسلين، عمل المراسلينوطبعا لهذا التقسيم الجغرافي أو المكاني ل

 : المراسل الخارجي-١

وهو مراسل الصحيفة الدائم أو الثابت داخل أرض الوطن أو الدولة ولكنه خارج نفس المكان أو                
 3.الموقع التي تصدر فيه الصحيفة أي في مدينة أخري

 : المراسل المقيم-٢

مة ولمدة طويلة يستطيع خاللها تكوين العديـد        وهو يمثل وسيلة إعالمية في إحدى العواصم الها       
 .من العالقات والصداقات التي تعاون وتمكنه من التعرف علي خلفيات األحداث واتجاهاتها

 : المراسل المتجول-ب

إلى منطقة من مناطق العالم تضم عددا مـن الـدول المتقاربـة              تبعث به الصحيفة      محرر وهو
مقرا له ثم يتنقل ويتجول بين هذه الدول وفـق جـدول            جغرافيا ويتخذ من عاصمة إحدى الدول       

  ٤.زمني محدد أو وفق ما تقتضيه ظروف األحداث
 : مراسل المهمات المحددة- ج

ترسل الصحيفة أحيانا أحد من محرريها لتغطية أحد المؤتمرات العالمية المؤثرة إذ يقوم بتغطية              
ا هو العامل المهم فـي اختيـار        أو نقل وقائع حدث محدد المكان والزمان ويكون التخصص هن         

المؤتمر ويكون هـذا     الصحفي الذي ترسله الصحيفة باإلضافة إلي إجادة اللغة التي سيدرس بها          
المرسل مؤقتا تختاره الصحيفة للسفر إلي الخارج لفترة محددة عندما ال يكون للصحيفة مراسل              

  ٥..في تلك المنطقة
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إلماماً جيدا بعدد من اللغات األجنبية وأن يكون قادرا         ومن هنا يجب علي المراسل أن يكون ملماً         

علي ممارسة مختلف ألوان الفن الصحفي من خبر وتحقيق وحديث ومقال من ناحية وأن يكون               
متنوع الثقافة في شتي المجاالت فالمراسل الخارجي ال يقدم مواد إخبارية فقط وإنما يقدم مـواد                

كون قادرا علي الكتابة في كل هذه المجاالت والمراسل         سياسية واقتصادية واجتماعية فالبد أن ي     
البد أن يكون متعدد القدرات قادر علي التعامل مع الزعماء والقادة ومع رجال الشارع العـادي                

  .في آن واحد 
وعلي المراسل أن تتوفر فيه الكفاءة المهنية حتى تستطيع إجراء أحاديثه مع النـاس ومراقبـة                

فقد ال يصلح ذلك اإلنسان أن يكون مراسال لصحيفة علي اإلطالق إذا            ، األحداث وتسجيلها بأمانة  
لم يستطيع ذلك عليه أن ال يتهرب من حمل مسئولية كل ما يسجله وأن ال يحاول أن يهرب من                   

  ١.أعبائها بقبوله مراجعة مصدر األخبار لما سجله في قصة الخبر بما في ذلك من حماية له
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  :لمصادر العامة الخارجيةا: ثانياً

الوسائل التي تستطيع من خاللها الصحيفة الحـصول        وخارجية كل األشخاص    تضم المصادر ال  
وعلـى هـذا فـإن      . على أخبار ومعلومات وصور ال تستطيع مصادرها الذاتية الوصول إليها         

 من خارج هيئة التحرير تقوم هـذه المـصادر بجمـع            هي مصادر المصادر الخارجية لألخبار    
  ١.األخبار ونقلها إلى الصحيفة، بمقابل أو بدون مقابل

وتعتمد الصحيفة علي المصادر الخارجية التي تتمثل في وكـاالت األنبـاء الخاصـة وكـذلك                
 ٢.الصحف المحلية واألجنبية واإلذاعات المحلية واألجنبية إلي جانب النشرات والوثائق وغيرها          

  : المصادر بالتفصيل الحديث عن هذهالباحثتانوفيما يلي تتناول 
  : وكاالت األنباء-١

تعد وكاالت األنباء أهم مصدر لتزويد الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزيون باألخبار الخارجية            
علي وجه الخصوص عبر شبكة واسعة من المراسلين والكتاب وهذا العمل اليمكن للصحف أو              

  .محطات اإلذاعة القيام به لما يتكلفه ذلك من أموال ونفقات
أحمد بدر القنوات الرئيسية لبث وتدفق األنباء في العالم وكمـصدر رئيـسي             / ويعتبرها الدكتور 

للصحافة والنشرات اإلخبارية تعتبر أداة رئيسية في تشكيل الرأي العام العالميـة حيـث تـري                
  ٣.الشعوب عن طريقها األحداث والوقائع واألشخاص والقيم

  : ة وهيوأهم الوكاالت األنباء العالمية أربع

  )فرانس برس(وكالة األنباء الفرنسية ) ١
  األمريكيتين األسوشيتدبرس) ٢
  اليونايتدبرس) ٣
  رويتر البريطانية  ) ٤

ولقد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية العديد من وكاالت األنباء الوطنية حيث يبلغ عددها في 
يث يكاد يكون لكل دولة وكالة دولة بح٨٠وكالة أنباء في أكثر من ١٥٥الوقت الحاضر أكثر من 

أنباء وطنية خاصة وتعقد هذه الوكاالت اتفاقيات ثنائية أو إقليمية لتدعيم كيانها وتقوية إمكانياتها 
إال أن إمكانياتها مازالت ضعيفة وال يمكن مقارنتها بالوكاالت العالمية التي ما زالت تحتكر 

ي يوضح لنا ذلك من خالل بيان عدد مكاتبها سوق األنباء وتؤثر فيه إلي حد كبير والجدول اآلت
  ٤.وموظفيها واستعمالها لوسائط االتصال
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  :شبكات المعلومات والشبكات اإلخبارية والمواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت-٢

أصبحت شبكة االنترنت بفضل انتشارها الواسع من ناحية وغزارة المعلومات فيها مـن ناحيـة               
وقد كشفت دراسات أجريت حـول      ، ألخبار لوسائل اإلعالم المعاصرة   أخرى أحد أهم المصادر ا    

استخدام الصحفيين شبكة اإلنترنت في الحصول على األخبار والمعلومـات أن الطريقـة التـي               
يبحث بها الصحفيون عن أخبارهم قد تغيرت خالل الـسنوات األربـع األخيـرة مـن القـرن                  

  ١.العشرين
 : اإلذاعات المحلية واألجنبية-٣ 

عتبر اإلذاعات مصدرا هاما من مصادر األنباء وخصوصا في الدول الخاضعة فيهـا اإلذاعـة               ت
لسيطرة الحكومة وإشرافها ألن اإلذاعة فيها تعبر عن االتجاهات الرسـمية للدولـة وألهميـة               

ساعة يوميا لتسجيل مـا تبثـه       ٢٤اإلذاعات أنشأت الصحف الكبرى قسما لالستماع بعمل طول         
 والعالمية لإلفادة منها في تقديم مادة صحفية تفيد القـارئ وتجعلـه مجاريـا               اإلذاعات المحلية 

 وأهمية قسم االستماع تبرز في حاالت قيام انقالب أو ثورة داخلية في أي دولة حيث                ٢،لألحداث
يكون الراديو هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة أخبار هذا االنقالب أو تلك الثورة وذلك مـن خـالل                 

  .ذيعها حكومة االنقالب أو الثورةالبيانات التي ت
  :الخدمات اإلخبارية الخاصة-٤

هناك وكاالت أو شركات أو هيئات خاصة للنشر تنفرد بالحـصول علـي بعـض األخبـار أو                  
المعلومات أو الموضوعات الخاصة وتبيعها لبعض الصحف حسب اتفاقيات خاصة مـع هـذه              

لصحف حق نشر الخدمات الـصحفية      الصحف وقد تنفرد هذه الوكاالت الخاصة بإعطاء بعض ا        
  ٣.اإلخبارية أو الكتب الهامة أو الحمالت الصحفية المثيرة أو بعض الموضوعات الخاصة

وهذه الوكاالت ليست لها القدرة علي مجاراة وكاالت األنباء الوطنية في البلدان التي تعمل فيها               
تصريحات المـسئولين   فهي ال تجلب األخبار بشكل مباشر وإنما تتخصص في الحصول علي ال           

 4.من خالل مقابالت صحفية وكذلك الحصول علي مذكرات الشخصيات التاريخية والهامة

 :الصحف والمجالت الوطنية -٥

ال تمثل الصحف والمجالت األجنبية على الدوام مصدرا مهما لألخبار نظـرا لتفـوق خـدمات                
يمية والعالمية الكبرى سـكون     وكاالت األنباء في هذا المجال، ومع هذا فإن بعض الصحف اإلقل          
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لها شبكة مراسلين في غالبية عواصم العالم وفي مواقع األحداث المهمة مما يجعلها تحقق انفرادا               
  ١.خبريا مهما وتسبق فيه وكاالت األنباء

  :الوثائق-٦

وهي األوراق أو األشرطة المسجلة أو المصورة التي تكشف عن وقائع جديدة قد تكون متعلقـة                
ويجب التأكد من الوثيقة قبل نشرها لمعرفة مدي صحتها وللتأكـد            ٢،عروفة أو مجهولة  بواقعة م 

  .من أن المعلومات التي تحتوي عليها حقيقية وغير مدسوسة لتحقيق مصلحة 
خاصة وفي بعض الحاالت تعد الوثائق مصدرا هاما من مصادر األخبار خاصة عندما يكـشف               

 وتظل قيمة الوثائق مرهونة بمن يكشف عنها ويتوصل         ،عن وقائع جديدة أو وقائع قديمة مجهولة      
إليها وبذلك فهي تكون بالنسبة للصحيفة المستفيدة منها بمثابـة كنـز ال ينفـذ مـن األخبـار                   

  والموضوعات
  :النشرات والكتب-٧

تلتقي الصحف العديد من النشرات اإلخبارية الصادرة من الـسفارات والمؤسـسات والمرافقـة              
  .ؤلفات وكتب يرسلها أصحابها ومؤلفوها وناشروها بهدف اإلعالن عنهاالمختلفة وتتلقى م

وتمثل هذه النشرات والكتب أحيانا أخبار هامة إال أنه يجب التعامل معها بحرص حتى ال تكون                
  ٣.األخبار بأسلوب دعاية 

  :الجمهور وأصحاب المصالح الخاصة-٨ 

اتها كأصحاب المواهب األدبية    كثيرا ما يبحث بعض األشخاص عن محرر لنشر خبر عن نشاط          
الرياضية العلمية وغيرها ولكن يجب الحرص علي انتقاء ما ينشر من تلك العروض لمـصلحة               

  ٤.القارئ
  :القنوات الفضائية-٩

 نظرا لخطورته واستمرار بثـه      ه في الظل التطور الذي يشهد هذا القطاع       وهناك مصادر البد من   
الذي يجعل جهاز التلفزيـون     ) satellite(ر الصناعي طوال الساعات األربع والعشرين وهو القم     

قادرا علي استقبال إرسال معظم دول العالم وهو بذلك ينقل أحداث العالم لحظة بلحظـة علـي                 
   .الهواء
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  :أخرىمصادر -١٠

تتنوع وتتطور مصادر األخبار وتنمو بشكل كبير وفقا لتطور وتقدم الحيـاة وتنـوع مجاالتهـا                
مت وسائل االتصال واكتشفت وسائل تكنولوجية جديدة كلما أدي ذلك إلـي            ونشاطاتها فكلما تقد  

  .إمكانية خلق واكتشاف مصادر جديدة لألخبار
  :فإضافة إلي المصادر العامة السابقة هناك مصادر أخري كثيرة منها

  .كبار الشخصيات الرسمية والشعبية*
  أصدقاء وزمالء*
  فالت ومهرجاناتح*
  المؤتمرات الصحفية*
  ل القراءة رسائ*
  الصدفة*
  الوزارات والهيئات الرسمية والشعبية*
  المجالت المتخصصة*
  اإلعالنات*
  .الصدفة فكثيرا من األخبار الهامة قد يقع عليها الصحفي في حياته دون أن يخطط لها*
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  الكتابة للصحافة اإللكرتونية: املبحث الثالث
  :خصائص الكتابة لالنترنت

 لالنترنت عن الكتابة للمطبوعات الورقية ومثلما تتنوع المطبوعات لتشمل الكتب           تختلف الكتابة 
والصحف والمجالت والنشرات والملصقات علي سبيل المثال ال الحصر ولكل واحدة من هـذه              
األنواع أسلوب خاص في الكتابة وطريقة العرض فإن هنالك أوجها مختلفة لمواقع الشبكة تحمل              

  ١.أليف وتنفيذ الفكرةأساليب مختلفة في الت
ال يفرق الكثير من الصحفيين بين فن الكتابة الصحفية المطبوعة والمسموعة والمرئية وبين فن              
الكتابة الصحفية اللكترونية رغم االختالف الكبير بين المجالين فتري الصحفيين الذين يكتبـون             

التحقيقـات بـنفس الطريقـة      للمواقع اإلخبارية علي شبكة االنترنت يكتبون األخبار والتقارير و        
واألسلوب الذي تعلموا أن يكتبوا للصحف والمطبوعات وهو ما يتسبب في ضـعف عـام فـي                 
مضمون وأداء المواقع االلكترونية اإلعالمية العربية وال يعني هذا عدم وجود من يفـرق بـين                

  ٢.ن المالحظ أنهم قلةكالمجالين ويبحث عن الدراسات التي أجريت في هذا المجال ول
  :االختالفات بين الصحافة المطبوعة وااللكترونية

 االلكترونية والجريدة المطبوعة، وتعد هذه االختالفات       الصحيفةوتوجد عديد من االختالفات بين      
جوانب ايجابية تحسب للجريدة االلكترونية فالصحيفة االلكترونية تعد حرة من القيـود المتعلقـة              

  .لتغطية المحلية على سبيل المثالبالمساحة، وهو ما يسمح لها بمزيد ا
 عن المقاالت واألخبار ذات الصلة والتي يمكن        الصحيفةويستطيع القارئ أن يبحث في أرشيف       

  .أن تمده بخلفية عن أحداث اليوم
 المطبوعة، وتكون مالئمـة بـشكل       الصحيفةكما توجد أشكال من المعلومات التي ال تظهر في          

 اإللكترونية تـستطيع تـوفير عنـاوين    الصحيفةلى ذلك، فإن   وعالوة ع .أكبر للمنتج اإللكتروني  
ين والمخبرين، وتستطيع أن تربط القراء بمصادر أخرى للمعلومات،         رالبريد االلكتروني للمحر  

  .بما فيها مقتطفات من الخطب الصوتية والمؤتمرات والصحفية واألحداث
ل إتاحة أساليب ذات كفاءة عالية      وقامت تكنولجيا الوب بدعم الوظائف التقليدية للصحافة من خال        

وعملت زيادة القـدرة علـى البحـث عـن          . أمام الصحفيين للبحث يعمق أكثر عن المعلومات      
كما أنها قدمت ثقافـة     .المستندات وجمع الخلفيات والسياق التاريخي على توسيع أدوات الصحفي        

الدقـة،التوازن،  "ثـل مختلفة تقوم على أسس من التفاعلية والمرونة فـي االلتـزام بالقواعـد م             
  ٣".والوضوح، والسرعة،والحالية
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  :جمهور قراء الصحافة االلكترونية

برغم االعتراف بالدور النشط والمتزايد لوسائل اإلعالم في بناء وتشكيل وتوجيه الجمهـور أال              
أننا ال نستطيع التسليم بأنها الحد الفاصل في هذا اإلطار إال اعتبرنا المسألة ظاهرة أحادية مـن                 
حيث مصدر التكوين وبالتالي يصبح ذلك دعما للرؤى التي تنظر إلي الرأي العـام علـي أنـه                  
مكون سلبي إزاء وسائل اإلعالم وقد أصبح ينظر إلي الرأي العام اليوم علي أنه رأي إيجـابي                 

سلبياً ولكنه يوفر من خالل الـدور       ، ونشط وهذا يعني أن جمهور وسائل اإلعالم ليس جمهوراً        
 به مفهوم الحركة بين عناصرها المختلفة فنجده يقبل أو يرفض يهتم بمستويات معنية              الذي يقوم 

  .أو ال يهتم تتعدي استخداماته وعادات االستخدام وغيرها من أنماط السلوك االتصالي
والجمهور ظاهرة ثنائية من حيث مصادر التكوين فهو عبارة عن تجمع يتم تشكيله أما من خالل                

اإلعالم بما تحمله من مضامين وما توظفه من أدوات أو من خـالل القـوي               االستجابة لوسائل   
االجتماعية األخرى التي تعمل بمعزل عن وسائل اإلعالم وذلك من هالل أدواتهـا االتـصالية               

  ١.الخاصة
ولذا فإن وسائل اإلعالم ال تتعامل مع الجمهور من فراغ األمر الذي يخطـو بـه دائمـا نحـو             

 تتعدد المصادر التي يعتمد عليها الجمهور في تكـوين رأيـه أو بنـاء               فعندما، مساقات النضج 
اتجاهه فإن ذلك يعني مقدار أكبر من النضج في حركته من حيث يصبح من الضروري علـي                 
القائمين علي الوسيلة اإلعالمية أن يأخذوا في االعتبار طبيعة السياق المحيط بأفراد الجمهـور              

  .لك ضمانا ألحداث التأثير المستهدف منهاعند إعداد الرسالة االتصالية لذ
  ٢ :األشكال الفنية للمواقع اإلخبارية االلكترونية هي

 بالتحديد العناوين المقتضبة أو المختصرة ذلك ألن المطلع علي المواقـع االلكترونيـة              العناوين
ة لكـل   يكون علي عجالة للحصول علي المعلومة وتتراجع القيمة الخبرية أمام السياسة التحريري           

  .موقع
شريط األخبار المتحرك ومن ثم يغلب عليه استخدام الخبـر          ) جميعها(تستخدم المواقع اإلخبارية    

  .التلغراف القصير الذي يجيب عن التساؤالت الخمسة وأحيانا يركز علي إجابة سؤال أو سؤالين
فاصـيل دون   فإن القصة الخبرية المعروضة تهتم بتقـديم كافـة الت         ) التفاصيل(كنتيجة لإلجابة   

االعتماد علي مصدر واحد وعلي الرغم من تعدد المصادر األصلية بما يعرف بالمصداقية فـإن               
الحدث األصلي أمام تعدد اآلراء أو الحقائق المضافة مع مالحظة أن هنـاك مـصادر ليـست                 

   .مرتبطة بصورة مباشرة بالحدث
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ء األفـراد والـبالد     تزود بعض المواقع القصص اإلخبارية بكلمات نشطة مـن خـالل أسـما            
والمؤسسات والهيئات المدن والتواريخ ومن ثم اختبار االسم الدال وهو مذيل بخـط ويتـوارى               
النص األصلي أمام المعلومات الجديدة وهكذا أو بالمثل زود بخرائط وتـواريخ ويالحـظ أنهـا       

ر الجزيـرة   أحيانا ليست معلومات أرشيفية بل جاءت ثم برامج سابقة ومن ثم تنفرد األخبار عب             
عن القناة المذاعة في أنها مزودة بخدمات رائدة سواء في الموضوعات المتعلقة أو األرشيف أو               

  .الكلمات النشطة
  :تحرير الخبر االلكتروني

إذا لم  : نصيحة لمحرري الخبر اإلذاعي والتلفزيوني فيقول     ) فانك(تحرير الخبر االلكتروني يوجه   
م تضف الجملة في توصيل المعلومة شيئا أحذفها الحشو ما          تكن هناك حاجة معينة أحذفها وإذا ل      

متوفر عن شخص أو حدث أو فكـرة أنـك ال    ،هو إال إعادة للتفكير ال تحاول أن تكتب كل شئ   
   .تستطيع ذلك وإذا استطعت فمن يرغب في سماع ذلك

مراعـاة  بهذه الكلمات تلخص فانك القاعدة األساسية في التحرير وهي اإليجاز وحسن االختيار و      
 فالمحرر الناجح هو الذي يهذب ويشذب النص اإلخباري ليبقي علي ما          ،رغبة الجمهور وطبيعته  

هو ممتع ومهم فتحرير الخبر االلكتروني يبدأ باختصار المعلومات ثم الكلمات والعبارات وهـذه     
عملية أسلوبية تحتاج من المحرر إلي مهارة لغوية عالية وذوق فني وحـس صـحفي بطبـائع                 

  .ر األخبارجمهو
  :صفات المحرر االلكتروني

هـو ممتـع ومهـم        المحرر الناجح هو الذي يهذب ويشذب النص اإلخباري ليبقي علي ما           إن
فتحرير الخبر االلكتروني يبدأ باختصار المعلومات ثم الكلمات والعبارات وهذه عملية أسـلوبية             

بائع جمهـور األخبـار     تحتاج من المحرر إلي مهارة لغوية عالية وذوق فني وحس صحفي بط           
  ١:ويمكن إجمال مهمة الخبر االلكتروني بالنقاط األساسية

  التحقق من المعلومة   -١
  معرفة القوانين  -٢
  التحرير من أجل المشاهد والمستمع سوية -٣
  التأكد من عدم االنحياز  -٤
  .فهم خصائص الوسيلة اإلعالمية -٥

كل الخبر االلكتروني في ذهن المحرر الـذي        إن هذه النقاط مجتمعة تعمل علي خلق صورة لهي        
يمتلك أدوات صنعته وتشكل الصحف ووكاالت األنباء العربية واألجنبية مصدرا أساسيا لألخبار            

                                                 
  ١٥٨، صمرجع سابقعبد األمير الفيصل، . د-1



 ٥٠

في وسائل اإلعالم االلكترونية وعلي رأسها الصحافة وبالذات ما يتعلق منها بأخبـار الـشؤون               
  .العربية والدولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٥١

    
  
  
  
  

  النتائج والتوصيات:الفصل الثالث   
  نتائج الدراسة التحليلية: المبحث األول-

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات"المبحث الثاني-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٢

  نتائج الدراسة التحليلية:املبحث األول
 يتناول هذا المبحث نتائج الدراسة التحليلية التي بين أيدينا وتتضمن التعرف على نوعية المصدر             

الذي حصلت منه مواقع الدراسة على األخبار المحلية والخارجية، ومعرفة نوع المصدر الذاتي             
مع توضيح مدى اعتماد صـحف الدراسـة فـي    الذي حصلت منه مواقع الدراسة على األخبار       

الحصول على أخبارها على الوكاالت، ومعرفة نوع الصحف التي حصلت منها صحف الدراسة             
حدث به الخبر أو موطنه      نوع الخبر الذي تهتم به الوكالة، والمكان الذي          على األخبار، ومعرفة  

  .وقت صدور الجريدة ومقرهاوهو نفس 
  :نوع المصدر الذي حصلت منه مواقع الدراسة على األخبار المحلية والخارجية: أوال

 وتستهدف الدراسة هنا التعرف على نوع المصدر الذي عليه مواقع الدراسة بشكل عام، وكـل              
  .موقع بشكل خاص في الحصول على األخبار

  
  

  )١(جدول رقم 
  يوضح نسبة وتكرار المصدر الذي اعتمدت عليه الصحف للحصول على األخبار

 المركز الصحافي  فلسطين برس
شبكة فلسطين 

  اإلخبارية
 المركز اإلعالمي

الشبكة 

  اإلعالمية
  االتجاه العام

  لتوزيع

   الكمي

  نوع 

المصادر

  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

در امص
  ةذاتي

--  --  --  --  222 %41.
9 311 %46.9 142 %17.2 675 %19.2 

در امص
  ةعام

186 %15.
5 45 %14.8 18 %3.444 %6.64 83 %10.0 376 %10.6 

متعددة 
  المصادر

3 %0.2
5 11 %3.6 -- -- -- -- -- -- 14 %0.4 

مجهولة 
  المصدر

1009 %84.
2 248 %81.5 289 %54.

6 307 %46.3 597 %72.6 2450 %69.7 

 100% 3515 100% 822 100% 662 100% 529 100% 304 100% 1198  عالمجمو

  
  :بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي

احتلت المصادر المجهولة لألخبار المرتبة األولى بالنسبة للحصول على األخبـار فـي مواقـع               
 وجـاءت فـي     )%١٩,٢( تلتها المصادر الذاتية بنـسبة       )%٦٩,٧(ت نسبتها   الدراسة حيث بلغ  



 ٥٣

 فيما احتلت المصادر المتعددة المرتبـة الرابعـة         )%١٠,٦(المرتبة الثالثة المصادر العامة بنسبة    
  :، أما على صعيد كل موقع على حدة فيتضح ما يلي%٠,٤بنسبة 

  :فلسطين برس

، فيما اعتمـدت    %)٨٤,٢( على األخبار بنسبة     حصولاعتمد الموقع على مصادر مجهولة في ال      
،ويتضح من  %)٠,٢٥(فيما لم يتجاوز المصادر المتعددة     %)١٥,٥(على مصادرها العامة بنسبة   

   . خالل الجدول عدم اعتماد فلسطين برس على المصادر ذاتية
  :المركز الصحافي الدولي

، %)١٤,٨(عامة بنـسبة  ، فيما اعتمد على مصادر      %)٨١,٥(اعتمد على مصادر مجهولة بنسبة    
  .من مجتمع عينة المصادر%) ٣,٦(في حين لم تتجاوز نسبة المصادر المتعددة 

  PNN):(شبكة فلسطين اإلخبارية 

، في حين بلغ اعتماده على المصادر       %)٤١,٩(على المصادر الذاتية بنسبة   ) PNN(اعتمد موقع   
  %).٥٤,٦(، أما المصادر المجهولة فاحتلت نسبة%)٣,٤(العامة بنسبة 

   :المركز اإلعالمي الفلسطيني

احتلت المصادر الذاتية المرتبة األولى بالنسبة لحصول على األخبار في موقع المركز الفلسطيني             
، وجاءت  %)٤٩,٦(مصادر المجهولة بنسبة    ، بينما تلتها ال   %)٤٦,٩(لإلعالم حيث بلغت نسبتها     

  %).٦,٦٤(في المرتبة الثالثة المصادر العامة بنسبة 
  : بكة اإلعالمية الفلسطينيةالش

على المصادر الذاتيـة بنـسبة      الشبكة  اعتمدت  ، و %)٧٢,٦(تصدرت المصادر المجهولة بنسبة   
  %).١٠,٠(، وجاءت المصادر العامة في المركز الثالث بنسبة%)١٧,٢(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٤

   : نوع األخبار في مواقع الدراسة:ثانيا

األخبار الجادة والخفيفة في مواقـع الدراسـة        وتستهدف الدراسة هنا التعرف على نسب تكرار        
  .عام وعلى مستوى كل موقع بشكل خاصبشكل 

  
  )٢(جدول رقم 

  يوضح نسب وتكرار األخبار الجادة والخفيفة في مواقع الدراسة

ــع  التوزي

  الكمي
  فلسطين برس

المركز 

  الصحافي

شبكة 

فلسطين 

  اإلخبارية

المركز 

  اإلعالمي

الشبكة 

  اإلعالمية
  اماالتجاه الع

نوع 

  األخبار
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 99.2 3488 98.3 808 304100.0529100.062794.7 96.8 1160  جادة

 2.5 87 1.7 14 5.3 35 -- -- -- -- 3.2 38  خفيفة

 100.0 100.03515 822 304100.0529100.0662100.0 100.0 1198 المجموع

  
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

، فيما احتلت األخبـار     %) ٩٩,٢(تلت األخبار الجادة في مواقع الدراسة المركز األول بنسبة          اح
  :، وعلى مستوى كل موقع على حدة يتضح اآلتي%) ٢,٥(الخارجية المركز الثاني بنسبة 

  :فلسطين برس

، في حين بلغـت نـسبة       %)٩٦,٨( في موقع الدراسة المركز األول بنسبة      الجادةاحتلت األخبار   
  %).٣,٢(خبار الخفيفة األ

  :المركز الصحافي الدولي

جاءت األخبار الجادة في موقع المركز الصحافي الدولي في الصدارة ودون منافسة من األخبار              
  %).١٠٠(الخفيفة حيث بلغت نسبتها 
  : شبكة فلسطين اإلخبارية

  .%)١٠٠(جاءت األخبار الجادة بنسبة 
  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

، بينمـا جـاءت     %)٩٨,٣(خبار الجادة في موقع الشبكة اإلعالمية الفلسطينية بنسبة         جاءت األ  
  %). ١,٧(األخبار الخفيفة بنسبة

  

  



 ٥٥

  :نوع المصادر الذاتية لمواقع الدراسة :ثالثاً

مواقـع  لتي اعتمدت عليهـا     ا الذاتيةنسب وتكرار المصادر    على  تستهدف الدراسة هنا التعرف     
  . بشكل خاصعموق بشكل عام وكل الدراسة

  )٣(جدول رقم

   على األخبار الدراسةواقعم حصلت منهايوضح نسب وتكرار المصادر الذاتية التي 

فلسطين 

  برس

المركز 

 الصحافي

  الدولي

شبكة فلسطين 

  اإلخبارية

المركز 

 اإلعالمي

  الفلسطيني

 الشبكة

 اإلعالمية

  الفلسطينية

  االتجاه العام

التوزيع 

  الكمي

 نوع 

المصدر 

  الذاتي

  
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك % ك

 11.5 78 54.9 78 - - - - - - - -  مندوب

مراسل 
  مقيم

- - - - 222 100 311 100 64 45.1 597 88.4 

 100.0 675 100.0 142 100.0 311 100.0 222 - - - -  المجموع

  

  :بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي

 األولى بالنسبة للحصول على األخبار فـي مواقـع           كمصدر ذاتي المرتبة   المراسل المقيم احتل  
، وعلى مستوى كل موقـع      )%١١,٥(بنسبةالمندوب   تالها   )%٨٨,٤(الدراسة حيث بلغت نسبته   

  :يتضح اآلتي
  :، المركز الصحافي الدوليفلسطين برس

 اعتمـد ي لم    والمركز الصحافي الدولي    فلسطين برس   موقعي  يظهر من خالل الجدول السابق أن     
  .امدر ذاتية في الحصول على أخبارهعلى مصا

  :شبكة فلسطين اإلخبارية

  .على المراسل المقيم%) ١٠٠(اعتمدت بنسبة 
  :المركز الفلسطيني لإلعالم

  %).١٠٠(جاء اعتماد المركز الفلسطيني لإلعالم على المراسل المقيم بنسبة 
  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

، بينما بلغت نـسبة     %)٥٤,٩( المندوب الصحفي إلى   ىعلوصلت نسبة اعتماد الشبكة اإلعالمية      
  %).٤٥,١(االعتماد على المراسل المقيم بنسبة 

  



 ٥٦

  :نوع المصادر العامة لصحف الدراسة: رابعا

تستهدف الدراسة هنا على التعرف على نسب وتكرار المصادر العامة التي اعتمدت عليها مواقع              
  .دهالدراسة بشكل عام وكل موقع على ح

  
  )٤(م جدول رق

  األخباريبين نسب وتكرار المصادر العامة التي حصلت منها صحف الدراسة على 

التوزيع 

  الكمي

فلسطين 

  برس

المركز 

  الصحافي

شبكة 

فلسطين 

  اإلخبارية

المركز 

  اإلعالمي

الشبكة 

  اإلعالمية
  االتجاه العام

المصادر 

  العامة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 21.2 10.880 9 3475.5738.9613.6 12.9 24  وكاالت
 44.6 22.9168 19 1124.51161.13477.3 50.0 93  صحف
 7.4 12.028 10 ------------ 9.7 18  إذاعات
 10.1 3.638 3 ---------- 18.8 35  تلفزيون
أقسام 

االستماع 

 14.6 50.655 42 ------------ 6.9 13  والمتابعة 
خدمات 

إخبارية 

 1.9 7-- -- 49.0--------- 1.6 3  صةخا

 100.0 100.0376 83 45100.018100.044100.0 100.0 186  المجموع
  

  :بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي

 على األخبار من المصادر العامة على الـصحف بنـسبة           ياعتمدت مواقع الدراسة بشكل أساس    
، بينمـا احتلـت أقـسام       %)٢١,٢(ى وكاالت األنباء بنـسبة    ، بينما كان اعتمادها عل    %)٤٤,٦(

، وجـاء التلفزيـون فـي المرتبـة الرابعـة       %)١٤,٦(االستماع والمتابعة المركز الثالث بنسبة    
، بينما لـم تتجـاوز نـسبة        %)٧,٤(، واحتلت اإلذاعات المرتبة الخامسة بنسبة     %)١٠,١(بنسبة

  : كان اآلتيه صحيفة على حد، وعلى مستوى كل%) ١,٩(الخدمات اإلخبارية الخاصة
  : فلسطين برس

كان المحور األساسي لموقع فلسطين برس للحصول على األخبار من المصادر العامـة علـى               
 %)١٨,٨(في حين احتل التلفزيون المرتبة الثانية بنسبة        ،  %) ٥٠,٠(الصحف حيث بلغت نسبتها   

اإلذاعـات المركـز الرابـع      ، واحتلـت    %)١٢,٩(، وجاءت الوكاالت في المرتبة الثالثة بنسبة      



 ٥٧

، واحتلت الخـدمات اإلخباريـة      %)٩,٧(تلتها أقسام المتابعة واالستماع بنسبة      ،  %)٩,٧(بنسبة
  %).١,٦(الخاصة بنسبة 

  :المركز الصحافي الدولي

، بينما لم تحظ اإلذاعات     %)٢٤,٥(، تلتها الصحف بنسبة     %) ٧٥,٥(نسبةاعتمد على الوكاالت    
  .ت اإلخبارية الخاصة وأقسام االستماع والمتابعة بأي نسبة تذكروال التلفزيون وال الخدما
  : شبكة فلسطين اإلخبارية

لموقع شبكة فلسطين اإلخبارية في الحصول على األخبار من المـصادرة           كان المحور األساسي    
،بينما لم تحظـى اإلذاعـات      %) ٣٨,٩(، تلتها الصحف بنسبة     %)٦١,١(العامة الصحف بنسبة  

  .م االستماع والمتابعة والخدمات اإلخبارية الخاصة بأي نسبة تذكروأقساوالتلفاز 
  :المركز الفلسطيني لإلعالم

في المرتبـة  ،وجاءت الوكاالت  %)٧٧,٣(اعتمد المركز الفلسطيني لإلعالم على الصحف بنسبة        
 ،  %)٩,٠(، وجاءت في المرتبة الثالثة الخدمات اإلخبارية الخاصة بنسبة          %)١٣,٦(نسبة  الثانية  

  .بينما لم تحظ اإلذاعات والتلفزيون وأقسام االستماع والمتابعة بأي نسبة تذكر
    :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

 جاءت، بينما   %)٥٠,٦(ع الدراسة بنسبة     المتابعة واالستماع المرتبة األولى في موق      احتلت أقسام 
، وجـاءت   %) ١٢,٣(، وتلتها اإلذاعـات بنـسبة       %)٢٢,٩(الصحف في المرتبة الثانية بنسبة    

، بينما لم تحظى الخدمات اإلخبارية  الخاصة بـأي    %)٣,٦(التلفزيون في المرتبة الرابعة بنسبة      
       .    نسبة تذكر

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  



 ٥٨

  :الوكاالت التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة في الحصول على األخبار:خامساً

عتمدت عليها صحف الدراسة بشكل عام      تستهدف الدراسة هنا التعرف على نوع الوكاالت التي ا        
  .وكل موقع بشكل خاص في الحصول على األخبار
  )٥(جدول رقم

  يوضح نسب وتكرار الوكاالت التي اعتمدت عليها المواقع في الحصول على األخبار

التوزيع 

  الكمي

فلسطين 

  برس

المركز 

  الصحافي

شبكة فلسطين 

  اإلخبارية

المركز 

  اإلعالمي

الشبكة 

  اإلعالمية

تجاه اال

  العام

نوع 

  تالوكاال
  %  ك  % ك  % ك  %  ك  %  ك  %  ك

 15.0 11.112 1 00.0228.600.0 37.5 9  عالمية

 5.0 22.24 2 00.000.000.0 8.3 2  إقليمية

 12.5 0.010 0 00.000.0583.3 20.8 5  عربية

 58.8 33.347 3 34100.0571.4116.7 16.7 4  وطنية

أكثر من 

 8.8 33.37 3 00.000.000.0 16.7 4  لةوكا

 100.0 100.080 9 34100.07100.06100.0 100.0 24  المجموع

  
  :بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي

فيما %) ٥٨,٨(اعتمدت مواقع الدراسة بشكل أساسي على الوكاالت الوطنية بنسبة مرتفعة بلغت          
، وحظيـت الوكـاالت العربيـة بنـسبة         %)١٥,٠(ت العالمية    اعتمادها على الوكاال   لم يتجاوز 

تالها اعتمادها على    ،%)٨,٨(واعتمدت مواقع الدراسة على أكثر من وكالة بنسبة          ،%)١٢,٥(
  %).٥,٠(الوكاالت اإلقليمية بنسبة 

  :أما على مستوى كل موقع يتضح اآلتي
  :فلسطين برس

 العالمية كمصدر للحصول على األخبار      اعتمد موقع فلسطين برس بشكل رئيسي على الوكاالت       
، وتلتهـا   %)٢٠,٨( ، وجاءت الوكاالت العربية في المرتبـة الثانيـة بنـسبة          %)٣٧,٥(بنسبة  

كثر من وكالة بنسبة متساوية      وأ ، الوكاالت الوطنية    ت، وجاء %)١٦,٧(الوكاالت الوطنية بنسبة    
  %).١٦,٧(لم تتجاوز

  

  



 ٥٩

  :المركز الصحافي الدولي

 ووحيد على وكاالت األنباء الوطنية بنسبة بلغـت         الصحافي الدولي بشكل أساسي   اعتمد المركز   
  .فيما لم تحظى الوكاالت األخرى بأي نسبة تذكر%) ١٠٠(

  :شبكة فلسطين اإلخبارية

العالميـة بنـسبة    ، تلتهـا الوكـاالت      %) ٧١,٤(اعتمدت الشبكة على الوكاالت الوطنية بنسبة       
  . األخرى على نسب تذكر تحظى الوكاالت، بينما لم%)٢٨,٦(

  : لإلعالميالمركز الفلسطين

 الوكـاالت الوطنيـة   ، تلتهـا  %)٨٣,٣(اعتمد المركز على الوكاالت العربيـة بنـسبة بلغـت           
  . الوكاالت األخرى بنسب تذكرىلم تحظو%) ١٦,٧(بنسبة

  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

، تلتها  %)٣٣,٣(بنسبة متساوية بلغت    احتلت الوكاالت الوطنية وأكثر من وكالة المرتبة األولى         
، وجـاءت الوكـاالت العالميـة فـي المرتبـة الثالثـة             %)٢٢,٢(الوكاالت اإلقليميـة بنـسبة    

  .، بينما لم تحظى الوكاالت العربية بأي نسبة تذكر%)١١,١(بنسبة
  :نوع الصحف التي حصلت منها مواقع الدراسة على األخبار: سادساً

على نوع الصحف التي اعتمدت الدراسة عليها بشكل عام وبوجه          تستهدف الدراسة هنا التعرف     
  .خاص للحصول على األخبار

  )٦(جدول رقم

   الصحف التي حصلت منها مواقع الدراسة على األخباروتكراريبين نسب 
التوزيع 

  الكمي

فلسطين 

  برس

المركز 

  الصحافي

شبكة فلسطين 

  اإلخبارية

المركز 

  اإلعالمي

الشبكة 

  اإلعالمية
   العاماالتجاه

نوع 

  الصحف
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 14.9 25 5.3 1 0.0 0 0.0 0 81.8 9 16.1 15  محلية

 31.5 53 21.1 4 52.9 18 9.1 1 -- -- 32.3 30  عربية

دولية 

  أجنبية
6 6.5 -- -- -- -- 6 17.6 1 5.3 13 7.7 

صحف 

  إسرائيلية
42 45.2 2 18.2 10 90.9 10 29.4 13 68.4 77 45.8 

 100.0 168 100.0 19 100.0 34 100.0 11 100.0 11 100.0 93  لمجموعا

  

  



 ٦٠

  :من خالل بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي

،في حين  %)٤٥,٨(اعتمدت مواقع الدراسة بصورة كبيرة على الصحف اإلسرائيلية بنسبة بلغت           
لية في المرتبـة    ، تلتها الصحف المح   %)٣١,٥(جاءت الصحف العربية في المرتبة الثانية بنسبة      

  %).٧,٧(، وجاءت الصحف الدولية في المرتبة األخيرة بنسبة%)١٤,٩(الرابعة بنسبة
  :وعلى مستوى كل موقع حده يتضح التالي

  :فلسطين برس

، تالها اعتمادها على الصحف العربيـة       %)٤٥,٢(على الصحف اإلسرائيلية بنسبة بلغت       اعتمد
، تبعتها الصحف الدولية بنـسبة      %)١٦,١(بنسبة  فيما حظيت الصحف المحلية     %) ٣٢,٣(بنسبة  

)٦,٥.(%  
  :المركز الصحافي الدولي

 تالها اعتمادهـا  ،  %)٨١,٨( اعتمد موقع المركز الصحافي الدولي على الصحف المحلية بنسبة        
، بينما لم تحظى الصحف الدولية والعربية بأي نسبة         %)١٨٠٢(على الصحف اإلسرائيلية بنسبة     

  .تذكر
  :اإلخباريةشبكة فلسطين  

، تلتها الصحف العربية بنـسبة      %)٩٠,٩(جاءت الصحف اإلسرائيلية في المرتبة األولى بنسبة        
  .بينما لم تحظ الصحف الدولية أو المحلية بنسبة تذكر%) ٩,١(

  :المركز الفلسطيني لإلعالم

، وجاءت الـصحف اإلسـرائيلية فـي        %)٥٢,٩(العربية المرتبة األولى بنسبة     احتلت الصحف   
، بينمـا لـم تحظـى       %)١٧,٦(، تلتها الصحف الدولية بنـسبة       %) ٢٩,٤(رتبة الثانية بنسبة  الم

  .الصحف الدولية بأي نسبة تذكر
  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية 

، وجاء في المرتبة الثانية اعتمادهـا علـى         %)٦٨,٤( بنسبة   ةاعتمدت على الصحف اإلسرائيلي   
  %).٥,٣(حف الدولية والمحلية بنسبة متساوية ، وجاءت الص%) ٢١,١(الصحف العربية بنسبة 

  
  
  
  
  
  
  



 ٦١

  اإلذاعات التي اعتمدت عليها مصادر الدراسة في الحصول على األخبار: ابعاس

تستهدف الدراسة هنا التعرف على نوع اإلذاعات التي اعتمدت عليها صحف الدراسة بشكل عام              
  .وكل موقع بشكل خاص في الحصول على األخبار

  )٧(جدول رقم 

  يوضح نسب وتكرار اإلذاعات التي اعتمدت عليها المواقع في الحصول على األخبار
  

التوزيـــع 

  الكمي

ــسطين  فلـ

  برس

المركــــز 

  الصحافي

شبكة فلـسطين   

  اإلخبارية

ــز  المركــ

  اإلعالمي

الـــــشبكة 

  اإلعالمية

  االتجاه العام

نــــوع 

  اإلذاعات
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 7.1 2 - - 100.0 - - - - - 11.1 2  عربية

 17.8 5 - - - - - - - - 27.8 5  دولية 

 75.0 21 100.0 10 - - - - - - 61.1 11  إسرائيلية

 100.0 28 100.0 10 100.0 - - - - - 100.0 18  المجموع

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي

 في%) ٧٥(بنسبة كبيرة بلغت     االسرائيلية    اإلذاعات اعتمدت مواقع الدراسة بشكل أساسي على     
وحظيـت اإلذاعـات العربيـة     %) ١٧,٨(حين لم يتجاوز اعتمادها على اإلذاعات الدولية نسبة         

ولم تعتمد أي من مواقع الدراسة في حصولها على األخبار علـى اإلذاعـات              %) ١٧,٨(بنسبة  
  .المحلية الفلسطينية

  : أما على صعيد كل موقع فيتضح ما يلي

  :فلسطين برس

 كمـصدر للحـصول علـى    اإلسرائيليةئيسي على اإلذاعات اعتمد موقع فلسطين برس بشكل ر   
، وتلتها  %)٢٧,٨(  الدولية في المرتبة الثانية بنسبة     اإلذاعات، وجاءت   %)٦١,١(األخبار بنسبة   

   %)١١,١(اإلذاعات العربية بنسبة 
  :المركز الصحافي الدولي

  .  عاتلم يعتمد المركز الصحافي الدولي في الحصول على أخباره على أي من اإلذا
  :شبكة فلسطين اإلخبارية

  .لم  تعتمد شبكة فلسطين اإلخبارية في الحصول على أخبارها على أي من اإلذاعات
  : لإلعالميالمركز الفلسطين

 .لم يعتمد المركز اإلعالمي في الحصول على أخباره على أي من اإلذاعات

  



 ٦٢

  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

صدر الوحيد من بين اإلذاعات األخرى لدى الشبكة اإلعالمية في           الم اإلسرائيليةاحتلت اإلذاعات   
  .، بينما لم تحظ اإلذاعات األخرى  بأي نسبة تذكر%)١٠٠(الحصول على األخبار بنسبة 

  : الذي حصلت منه مواقع الدراسة على األخبارالتلفزيوننوع  :ثامناً

ليه مواقع الدراسة بشكل عام     تستهدف الدراسة هنا التعرف على نوع التلفزيون الذي اعتمدت ع         
  .  في الحصول على األخبارصاوكل موقع بشكل خ

  )٨(جدول
  يوضح نسب وتكرار التلفزيون الذي اعتمدت عليه المواقع في الحصول على األخبار

التوزيع 

  الكمي

فلسطين 

  برس

المركز 

  الصحافي

شبكة فلسطين 

  اإلخبارية

المركز 

  اإلعالمي

الشبكة 

  اإلعالمية

االتجاه 

  امالع

نوع 

  التلفزيون
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 60.5 23 - - - - - - - - 75.7 23  عربي

 7.9 3 - - - - - - - - 8.6 3  دولي 

 31.6 12 100.0 3 - - - - - - 25.7 9  إسرائيلي

 100.0 38 100.0 3 - - - - - - 100.0 35  المجموع

  
  :بدراسة بيانات الجدول يتضح اآلتي

، تالها في المرتبة الثانية     %)٦٠,٥(لدراسة على محطات التلفاز العربية  بنسبة        اعتمدت مواقع ا  
، بينما حظيـت المحطـات الدوليـة بأقـل نـسبة حيـث              %)٣١,٦(التلفاز اإلسرائيلي بنسبة    

  %).٧,٩(بلغت
  :وعلى صعيد كل موقع على حده يتضح اآلتي 

  :فلسطين برس

  ، تالها التلفزيون اإلسرائيلي بنسبة%)٧٥,٧(احتل التلفزيون العربي المرتبة األولى بنسبة 
  %).٨,٦(، تبعها التلفزيون الدولي بنسبة%)٢٥,٧ ( 

  : شبكة فلسطين اإلخبارية والمركز اإلعالمي و المركز الصحافي الدولي

  .لم تعتمد المواقع الثالث على التلفزيون كمصدر من مصادر األخبار العامة
  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

ت بصورة رئيسية ووحيدة على التلفاز اإلسرائيلي كمصدر عام للحصول علـى األخبـار              اعتمد
  %).١٠٠(بنسبة بلغت

  



 ٦٣

  

  

  :أنواع األخبار التي تهتم الوكاالت بنشرها:تاسعاً

تستهدف هذه الدراسة التعرف على أنواع األخبار من حيث الموضوعات التي اهتمت الوكاالت             
  م، وكل موقع بشكل خاص في الحصول على األخباربنشرها في مواقع  الدراسة بشكل عا

   
  )٩(جدول رقم 

  يوضح نسب وتكرار األخبار التي تهتم الوكاالت بنشرها

التوزيع 

  الكمي
  فلسطين برس

ــز  المركــ

  الصحافي

ــبكة  شـــ

فلــــسطين 

  اإلخبارية

ــز  المركــ

  اإلعالمي

ــشبكة  الــ

  اإلعالمية
  االتجاه العام

ــوع  نـ

  الخبر
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 70.6 2554 56.9 474 39358.0 49690.3 25883.2 74.6 933  سيسيا

 6.5 235 9.5 79 10.8 73 0.7 4 1.6 5 5.9 74  امني

 5.1 186 8.1 68 7.7 52 2.7 15 2.9 9 3.4 42  اقتصادي

 6.5 236 10.0 84 4.3 29 0.9 5 1.6 5 9.0 113  اجتماعي

 3.9 141 5.3 44 3.4 23 4.2 23 6.5 20 2.5 31  إعالمي

 2.4 89 2.3 19 7.6 52 0.0 0 1.0 3 1.2 15  ثقافي

 2.5 91 5.5 46 4.2 29 0.5 3 1.0 3 0.8 10  علمي

 1.1 39 1.4 12 2.1 14 0.5 3 2.3 7 0.2 3  ديني

 0.1 3 -- -- 0.4 3 -- -- -- -- -- --  رياضي

 0.9 34 -- -- 1.3 9 -- -- -- -- 2.0 25  فني

-- -- -- -- -- 0.4 5  غير ذلك  -- -- -- 5 0.1 

 100.0 100.03613 310100.0549100.0677100.0833 100.0 1251  المجموع

  
واحتلت المرتبـة   %) ٧٠,٦ (خبار السياسية بنسبة  مواقع الدراسة بشكل أساسي على األ     اعتمدت  
ليها ي ،%)٦,٥(وتساوت معها األخبار األمنية بنسبة      %) ٦,٥ (بنسبةاالجتماعية    خبار  ألالثانية ا 

فيما لـم تتجـاوز     .%) ٣,٩(عالمية  خبار اإل وبلغت نسبة األ   %)٥,١(خبار االقتصادية بنسبة  األ
وبلغت نـسبة   %)  ٢٠٤(، فيما بلغت نسبة األخبار الثقافية نسبة        %)٢,٥(العلمية   األخبارنسبة  
نسبة ، في حين لم تتجاوز      %)٠,٩(، كما بلغت نسبة األخبار الفنية نسبة        %)١,١(الدينية   األخبار

  %).٠,١(األخبار الرياضية وفئة غير ذلك من األخبار نسبة 



 ٦٤

  : موقع فيتضح ما يلي صعيد كل لىوع

  :فلسطين برس

من مجمل األخبار   %) ٧٤,٦(اعتمد الموقع على األخبار السياسية بشكل كبير حيث بلغت نسبتها           
سبة األخبار األمنية   ، فيما بلغت  ن    %) ٩,٠(المنشورة ، في حين بلغت نسبة األخبار االجتماعية         

، كمــا  بلغــت نــسبة األخبــار %)٣,٤(، وبلغــت نــسبة األخبــار االقتــصادية %) ٥,٩(
  %)١,٢(كما بلغت نسبة األخبار الثقافية %)  ٢(وبلغت نسبة األخبار الفنية %) ٢,٥(اإلعالمية

%) ٠,٤(من فئة غير ذلك      فيما بلغت نسبة األخبار   %) ٠,٨(في حين بلغت نسبة األخبار العلمية     
في حين لم تحصل األخبار الرياضـية علـى أي          %) ٠,٢(فيما لم تتجاوز األخبار الدينية  نسبة        

  .نسبة تذكر
  :المركز الصحافي الدولي

، فـي حـين   %)٨٣,٢(اعتمد  المركز على األخبار السياسية بشكل ملحوظ حيث بلغت  نسبتها      
، فيما بلغـت    %)٢,٩(القتصادية، وبلغت نسبة األخبار ا    %)٦,٥(بلغت نسبة األخبار اإلعالمية     

، فيمـا   %)١,٦(اعية واألمنية   ، وبلغت نسبة كل من األخبار االجتم      %)٢,٣(نسبة األخبار الدينية  
فنيـة  ، ولم تحظ كل من األخبـار ال       %) ١,٠( نسبة كل من األخبار الثقافية والعلمية نسبة         بلغت

  .من  فئة غير ذلك على أي نسبة تذكراألخبار التي ووالرياضية 
  :شبكة فلسطين اإلخبارية

، في حين   %)٩٠,٣(حازت نسبة األخبار السياسية في هذا الموقع على أكبر نسبة سجلت وهي             
فيمـا لـم    %) ٢,٧(تـصادية   ق، وبلغت نسبة األخبار اال    %)٤,٢(بلغت  نسبة األخبار اإلعالمية      

،  في الوقـت     )%٠,٧(، وبلغت نسبة األخبار األمنية      %)٠,٩(تتجاوز نسبة األخبار االجتماعية     
، فيما  لم تحـظ كـل مـن    %)٠,٥(الذي  بلغت فيه نسبة كل من األخبار الدينية والعلمية نسبة       

  .األخبار الرياضية والثقافية والفنية واألخبار من فئة غير  ذلك على أي نسبة تذكر
  : لإلعالميالمركز الفلسطين

، وبلغـت   %)١٠,٨(ار األمنيـة     األخب ، فيما بلغت نسبة   %)٥٨,٠(بلغت نسبة األخبار السياسية     
، كما  بلغت نـسبة كـل مـن          %) ٧,٦( تلتها الثقافية بنسبة     %)٧,٧(األخبار االقتصادية     نسبة  

، فيما بلغت   %)٣,٤(، و بلغت نسبة ن األخبار اإلعالمية        %)٤,٣(األخبار العلمية واالجتماعية    
، ولـم تتجـاوز األخبـار       )%١,٣(، كما بلغت نسبة األخبار الفنية     %)٢,١(نسبة األخبار الدينية  

  .، في حين لم  تحظ األخبار من فئة غير ذلك على أي نسبة تذكر%)٠,٤(الرياضية نسبة 
  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

احتلت نسبة األخبار السياسية أكبر نسبة من مجمل أخبار هذا الموقـع  حيـث بلغـت نـسبتها                   
، %)٩,٥(كما بلغت نسبة األخبار األمنية       ،%)١٠,٠(، تلتها األخبار االجتماعية بنسبة    %)٥٦,٩(



 ٦٥

، في حـين    %)٥,٥(، وبلغت نسبة األخبار العلمية    %)٨,١(فيما  بلغت نسبة األخبار االقتصادية       
، ولـم   %)٢,٣(، فيما لم تتجاوز األخبار الثقافية  نـسبة          %)٥,٣(بلغت نسبة األخبار اإلعالمية     
ل  أي نسبة لكل مـن األخبـار الرياضـية           ، فيما لم تسج   %)١,٤(تتجاوز نسبة األخبار الدينية     

  .والفنية واألخبار من فئة غير ذلك
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  
 
  



 ٦٦

  :يبين نسب وتكرار األماكن التي تأتي منها األخبار الخارجية في مواقع الدراسة :عاشراً

وعلـى  وتهدف الدراسة هنا التعرف على األماكن التي تأتي منها األخبار الخارجية بشكل عام،              
  .مستوى كل صحيفة بشكل خاص

  )١٠(جدول رقم 

  يوضح نسب وتكرار األماكن التي تأتي منها األخبار الخارجية في صحف الدراسة
التوزيع 

  الكمي
  فلسطين برس

المركز 

  الصحافي

شبكة فلسطين 

  اإلخبارية

المركز 

  اإلعالمي

الشبكة 

  اإلعالمية
  االتجاه العام

النطاق 

الجغرافي 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 3.0 106 2.3 19 3.9 26 2.3 12 5.9 18 2.6 31  أوروبا

األمريكيتين 

عدا 

الواليات 

  المتحدة 

5 0.4 2 0.6 - - - - - - 7 0.2 

الواليات 

المتحدة 

  األمريكية

16 1.3 6 1.9 4 0.7 19 2.8 18 2.2 63 1.8 

آسيا ما 

عدا الدول 

العربية 

  وإسرائيل

10 0.8 -- -- 1 0.2 -- -- 8 1.0 19 0.5 

أفريقيا عدا 

الدول 

  العربية

2 0.2 -- -- 1 0.2 - - - -- 3 0.1 

الوطن 

العربي عدا 

  فلسطين

103 8.6 23 7.3 39 7.3 37 5.5 42 5.1 243 6.9 

 78.4 2754 79.9 657 53781.1 42780.7 23376.8 75.0 899  فلسطين

 9.0 317 9.5 78 6.5 43 8.5 45 7.2 22 10.7 129  إسرائيل

لم يذكر 

  المكان
3 0.2 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 0.1 

 100.0 100.03515 822 304100.0529100.0662100.0 100.0 1198  المجموع

  :بدراسة بيانات الجدول السابق يتضح ما يلي

احتلت األخبار الواردة من فلسطين المركز األول على مستوى صحف الدراسة منفردة ومجتمعة             
%) ٦,٩(من مجموع األخبار،وتبعتها األخبار اآلتية من الوطن العربي بنـسبة           %) ٧٨,٤(بنسبة



 ٦٧

، وجاءت األخبار الواردة    %)٩,٠(بينما جاءت األخبار الواردة من إسرائيل المركز الثالث بنسبة          
، تلتها األخبار الـواردة مـن الواليـات المتحـدة           %)٣,٠( من أوربا في المرتبة الرابعة بنسبة     

في المرتبة السادسة األخبار الواردة من آسـيا عـدا الـدول            ، تبعتها   %)١,٨( بنسبة   األمريكية
 عدا الواليات المتحـدة بنـسبة       ن، وجاءت األخبار الواردة من األمريكيتي     %)٠,٥(العربية بنسبة 

، بينما احتلت األخبار الواردة من أفريقيا والتي لم يذكر فيها المكان المرتبـة األخيـرة            %)٠,٢(
  %).٠,١(بنسبة

  :وعلى مستوى كل موقع يتضح التالي
  : فلسطين برس

،أمـا  %)٧٥,٠(موقع الدراسة المرتبة األولـى بنـسبة      في   األخبار الواردة من فلسطين      احتلت 
، واحتل المركز الثالث األخبار الواردة مـن        %)١٠,٧(المرتبة الثانية فقد شغلتها إسرائيل بنسبة       

، وجاءت الواليات المتحدة األمريكية     %) ٢,٦(با بنسبة   ،تلتها أور %)٨,٦(الوطن العربي بنسبة    
، وتبعتهـا   %)٠,٨(، تلتها أسيا ماعدا الدول العربية بنـسبة         %)١,٣(في المرتبة الرابعة بنسبة     

، جاءت بعدها أفريقيا عدا الدول العربيـة فـي          %)٠,٤(األمريكتين  في المرتبة السادسة بنسبة       
  %).٠,٢(ت معها األخبار التي لم يذكر منشأها بنسبة وتساو%) ٠,٢(المرتبة األخيرة بنسبة 

     :المركز الصحافي الدولي

جاءت فلسطين في مقدمة المناطق الجغرافية الواردة منها األخبار في موقع المركز الـصحافي              
 %)٧,٢(، واحتلت األخبار الواردة من إسرائيل المركز الثـاني بنـسبة          %)٧٦,٨(الدولي بنسبة   

، وجاء في المركز الثالث األخبار      بار الواردة من الوطن العربي عدا فلسطين      وتساوت معها األخ  
، وتلي ذلك األخبار الـوارد الواليـات المتحـدة األمريكيـة            %)٥,٩(أوربا بنسبة   القادمة من   

تبعتها بعد ذلك األخبار الواردة مـن األمـريكتين ماعـدا الواليـات المتحـدة               %) ١,٩(بنسبة
  %).٠,٦(بنسبة

  : اإلخباريةشبكة فلسطين

، تلتها األخبار القادمـة مـن   %)٨٠,٧(احتلت األخبار الواردة من فلسطين المركز األول بنسبة  
، واحتل المركز الثالث األخبار الواردة من الوطن العربي عدا فلسطين           %)٨,٥(إسرائيل بنسبة   

، لتأتي أسيا   ) %٢,٣(، تبعتها في المركز الرابع األخبار القادمة من أوربا بنسبة           %) ٧,٣(بنسبة
  %).٠,٢(وأفريقيا في المرتبة األخيرة بنسبة متساوية 

  :المركز الفلسطيني لإلعالم

، تلتها األخبار الـواردة     %)٨١,١(األخبار القادمة من فلسطين في المرتبة األولى بنسبة         جاءت  
رتبـة  ،وجاء الوطن العربي ماعدا فلسطين في الم      %)٦,٥(من إسرائيل في المرتبة الثانية بنسبة     

، %)٣,٩(األخبار الواردة من أوربا المرتبة الرابعـة بنـسبة         ، بينما احتلت  %)٥,٥(الثالثة بنسبة 



 ٦٨

أفريقيا وأسيا   ، بينما لم تحظ   %)٢,٨(وتلتها األخبار القادمة من الواليات المتحدة األمريكية بنسبة       
  . بأي نسبة تذكرنواألمريكتي

  

  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

، تلتهـا  %)٧٩,٩(لواردة من فلسطين النسبة األكبر في موقع الدراسة حيث بلغت       نالت األخبار ا  
، وحظيت األخبـار الـواردة مـن الـوطن العربـي عـدا فلـسطين                %)٩,٥(إسرائيل بنسبة   

، واحتلت الواليات المتحدة المرتبة     %)٢,٣(،تبعتها األخبار القادمة من أوربا بنسبة       %)٥,١(نسبة
تحظ أي من أسيا وأفريقيا عدا الدول العربية واألمريكتين بأي نسبة           ، ولم   %)٢,٢(األخيرة بنسبة 

 . تذكر

    
  )١١( جدول رقم

  العالقة بين فلسطين واألخبار التي تناولتها مواقع الدراسةيوضح 

  
فئة العالقة  

  بفلسطين
  فلسطين برس

المركـــــز 

  الصحافي

شبكة فلـسطين   

  اإلخبارية

المركـــــز 

  اإلعالمي

الـــــشبكة 

  اإلعالمية
  ه العاماالتجا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  

له عالقـة   

  بفلسطين
1114 92.9 304 100.0 529 100.0 662 100.0 773 96.2 3382 96.2 

لــيس لــه 

  عالقة
84 7.1 - - - - - - 49 5.9 133 3.8 

 100.0 3515 100.0 822 100.0 662 100.0 529 100.0 304 100.0 1198  المجموع

  
  

  :ا يلييتضح من الجدول السابق م

، في حـين بلغـت      %)٩٦,٢(احتلت األخبار التي لها عالقة بفلسطين المركز األول بنسبة بلغت         
  %) .٣,٨(األخبار التي ليس لها عالقة بفلسطين 

 :أما على صعيد كل موقع فيتبين ما يلي 

  :فلسطين برس

ع مـن مجمـو   %) ٩٢,٩( في موقع فلسطين برس      لغت نسبة األخبار التي لها عالقة بفلسطين      ب
  %) ٧,١(األخبار التي نشرها الموقع، في حين بلغت نسبة األخبار التي ليس لها عالقة بفلسطين 

  



 ٦٩

  :المركز الصحافي الدولي

من مجموع األخبـار التـي      %) ١٠٠(بلغت نسبة األخبار التي لها عالقة بفلسطين لدى الموقع          
  .نشرها في فترة الدراسة 

  :شبكة فلسطين اإلخبارية 

  .من األخبار %) ١٠٠(سوى األخبار التي لها لها عالقة بفلسطين بنسبة  لم ينشر الموقع
  : لإلعالميالمركز الفلسطين

من مجمل األخبـار التـي      %) ١٠٠(اهتم المركز بنشر األخبار التي لها عالقة بفلسطين بنسبة          
  .نشرها خالل فترة الدراسة 
  :الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

، %)٩٤,٠(ر على تلك التي لها عالقة بفلسطين حيث بلغت نسبتها         اعتمد الموقع في نشره لألخبا    
من مجمل األخبـار التـي      %) ٥,٩(في حين بلغت نسبة األخبار التي ليس لها عالقة بفلسطين           

  .نشرها الموقع
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  والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة:املبحث الثاني
  :مناقشةنتائج الدراسة:ًأوال

واقع االلكترونية الفلسطينية، ومـدى     م التعرف على مصادر األخبار في ال       هذه الدراسة  تستهدف
اهتمام مواقع الدراسة بالمصادر الذاتية والعامة، ومعرفة نسبة األخبـار المجهولـة فـي هـذه                
الصحف، باإلضافة إلى معرفة األخبار التي تهتم بها مواقع الدراسة ، وعالقتها بفلسطين، وعلى              

  :ه الدراسة تبرز النتائج التاليةضوء ما انتهت إليه هذ
 اعتماد مواقع الدراسة على مصادر مجهولة بنسبة كبيـرة حيـث            عنكشفت نتائج الدراسة    -١

%). ١٩,٢(،وجاء االعتماد على المصادر الذاتيـة بنـسبة    %)٦٩,٧(احتلت المرتبة األولى بنسبة   
 ، وتعتبـر مـصدرا      ومن هنا نجد أن اعتماد المواقع على مصادر مجهولة يعتبر ظاهرة سلبية           

للتشكيك في مصداقية هذه األخبار مجهولة المصدر ، ويرجع وجود هـذه األخبـار مجهولـة                
 إليها من الوسائل اإلعالمية األخـرى       الواردالمصدر إلى أن المواقع تتجاهل ذكر مصدر الخبر         

نه ومن منطلق حتى ال تتهم بالتبعية ، ويعتبر هذا ضعفاً مهنيا لدى العاملين في تحرير األخبار أل              
األمانة المهنية أن تنسب المواقع الخبر إلى مصدره بوضوح وال مانع من اإلشارة إلـى ناقـل                 
الخبر أو متابعه، بالرغم من أن قانون النشر والمطبوعات يحظر نشر أي خبر يتم نقلـه عـن                  

  .  مصادر أخرى دون اإلشارة إلى هذه المصادر تحقيقا لمبدأ األمانة الصحفية
 يتعلق في مصادرها الذاتية كانت النسبة أقل بكثير من نسبة المصادر المجهولـة وهـذا                أما فيما 

يدلل على خلل في مواقع الدراسة ، إذ أن وجود مصادر ذاتية يمنحها ثقة جمهورها ويزيد مـن                  
  .إقبالهم على تصفحها ويظهر مصداقيتها في نقل األخبار

 ويكشف ذلك عـن       %10.6)(ة الثانية بنسبة  أن المصادرالعامةاحتلت المرتب   أظهرت الدراسة  -٢
وجود خلل في المصادر العامة في مواقع الدراسة ويمكن أن نعزو ذلك إلى أنها ال تهتم بـذكر                  
مصادر األخبار الواردة إليها من مصادر خارجية أو من وسائل إعالمية أخرى، وفيما يتعلـق               

ة فهنا تحسب هذه المصادر المتعددة      بالمصادر المتعددة نجد أن هذه المصادر هي وكاالت متعدد        
  %).١١,٠(ضمن المصادر العامة، ومن هنا نجد أن المصادر العامة تحتل نسبة 

، %)٩٧,٥( في مواقع الدراسة بنسبة      األولىبينت الدراسة أن األخبار الجادة احتلت المرتبة        -٣
مواقع الفلـسطينية   ، وذلك يرجع إلى طبيعة ال     %)٢,٥(في حين لم تتجاوز نسبة األخبار الخفيفة        

يجري على الشارع الفلسطيني، وتنصب اهتماماتها علـى نقـل األحـداث             التي تحاول نقل ما   
  . والتي في معظمها ذات عالقة بالشؤون السياسية واألمنيةالداخلية



 ٧١

في حـين اعتمـدت     %) ٨٨,٤(أوضحت الدراسة أن المراسل المقيم جاء بنسبة كبيرة بلغت          -٤
المراسـل المقـيم      على اعتمادها، ومن هنا نجد     %)١١,٥(دوب بنسبة   مواقع الدراسة على المن   

 أن المراسل الصحفي من أهم المصادر التي يحصل مـن خاللهـا             باعتبار اً إيجابي اًيمثل مؤشر 
هذا يدلل على إنتـشارها     و الموقع على األخبار وهي الوسيلة األساسية للمواقع في تحقيق التميز         

، أما فيما يتعلق بالمندوب نجد أن الشبكة اإلعالميـة           واألقاليم ووجود مكاتب لها في المحافظات    
الفلسطينية اعتمدت عليه أكثر من المواقع األخرى ويرجع ذلك الهتمام الشبكة بنـشر األخبـار               

، بعكس المواقع األخرى التي لم يكن لها مندوب وهو مؤشـر سـلبي              ١الداخلية في قطاع غزة     
ذاتية للمواقع ومن المصادر القادرة على تحقيق اإلنفراد في         باعتبار أن المندوب من المصادر ال     

  .األخبار، عكس المصادر األخرى التي تشترك فيها المواقع األخرى
من مجموع المصادر   %) ٢٥,٠(كشفت الدراسة أن اعتماد المواقع على الوكاالت جاء بنسبة          -٥

حـظ التلفزيـون بنـسب    في حين لم ي%) ٣٥,٦(العامة بينما حظيت الصحف بنسبة أكبر بلغت   
 االسـتماع  مـن أقـسام      الواردةعالية مقارنة بالوكاالت والصحف،في حين بلغت نسبة األخبار         

 ويأتي اعتماد    الخاصة بأي نسبة تذكر    اإلخباريةفي حين لم تحظ الخدمات      %) ١٧,٢(والمتابعة  
درها مواقع الدراسة على المصادر العامة  للحصول على أخبار ومعلومات ال تـستطيع مـصا              

  .الذاتية الوصول إليها
كشفت نتائج الدراسة أن مواقع الدراسة اعتمدت على الصحف اإلسرائيلية بشكل كبير حيـث       -٦

، فـي حـين اعتمـدت علـى الـصحف العربيـة             %)٤٥,٨(بلغت نسبة األخبار الواردة منها      
 ونقـل   ، ويؤخذ على مواقع الدراسة زيادة اهتمامها بما تنشره الصحف العبرية          %)٣١,٥(بنسبة

الموضوعات دون معالجة من وجهة نظر الموقع أو وجهة النظر الفلسطينية، وكذلك أظهـرت              
  .%)١٤,٩( على الصحف المحلية حيث لم تتجاوز نسبتهااالعتماد قلةالدراسة 

كمصدر من المصادر العامة    %) ١١,٨(بينت الدراسة أن اعتماد المواقع على التلفزيون بنسبة       -٧
، ومن هنا نجد أن مواقع الدراسة تفقد مصدرا هاما من مـصادر             %)٨,٧(  بنسبة   اإلذاعاتتلته  

األنباء العامة، وخاصة المصادر التي تتميز باآلنية فاإلذاعات لها قدرة سريعة في نقـل الخبـر                
لحظة وقوعه وهذا النقص يؤثر على نوعية األخبار والموضوعات التي تقدمها مواقع الدراسـة              

 على اإلذاعـات    اً كبير اً وأظهرت النتائج أن المواقع تعتمد اعتماد      وتحرمها من تنوع المصادر،   
 وهذا يدلل   %)٧٠,٠(اإلسرائيلية كمصدر من مصادر الحصول على األخبار حيث بلغت نسبتها         

  .علىأن المواقع اهتمت بنقل األخبار من المصادر اإلسرائيلية

                                                 
  ٢٠٠٧-٤-١٥، بتاريخ مقابلة شخصيةياسر أبو هين، -1



 ٧٢

 مما يعـاب علـى مواقـع        ، وهذا %)٣١,٦( وكذلك اعتمدت على التلفزيون اإلسرائيلي بنسبة       
 دون معالجة بما يتناسب مـع اإلطـار         ةاإلسرائيليالدراسة اعتمادها بشكل كبير على المصادر       

  .الفلسطيني
، %)٧٢,٠(اعتمدت مواقع الدراسة على األخبار السياسية والتي احتلت المرتبة األولى بنسبة            -٨

وتبعتهـا  %) ٦,٧ (جتماعيـة االفي حين انخفضت نسبة باقي الفئات حيث بلغت نسبة األخبـار            
 اهتمـام ، ويرجـع    %)٤,٥(، في حين بلغت نسبة األخبار األمنيـة         %)٥,٣( بنسبة   االقتصادية

 األراضي  اشهدتهالمواقع باألخبار السياسية بنسبة كبيرة، نظرا لألحداث السياسية المختلفة التي           
 إلى أن بعض هذه المواقع       من اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية، باإلضافة        ةالفلسطيني

تابعة ألحزاب سياسية ،في حين نجد أن هذه المواقع يقـل اهتمامهـا بالموضـوعات العلميـة                 
  .واالجتماعية والدينية، وهذا ما يؤخذ عليها نظرا ألنها تمثل وسيلة إعالمية مهمة

%) ٧٨,٤(كشفت الدراسة أن األخبار الواردة من فلسطين احتلت المركز األول  بنسبة بلغت            -٩
من مجموع األخبار المنشورة في مواقع الدراسة، ويرجع ذلك إلى زخم األحداث التي تـشهدها               
األراضي الفلسطينية وكذلك ارتباط هذه المواقع بالواقع الفلـسطيني بـشكل كبيـر،ويالحظ أن              

 المباشـر   الرتباطهـا نظـرا   %) ٩,٠(األخبار الواردة من إسرائيل احتلت المركز الثاني بنسبة         
حداث الميدانية الجارية على الساحة الفلسطينية، وتبين النتائج أن األخبار الواردة من الوطن             باأل

 أخبـار   بـإبراز وتبين هذه النسبة اهتمام المواقع      %) ٦,٩(العربي احتلت المركز الثالث بنسبة      
دة مـن  الدول المجاورة نظرا لتأثيرها على القضية الفلسطينية ، بينما بلغت نسبة األخبار الـوار       

  %).١,٨(،تبعتها األخبار الواردة من الواليات  المتحدة األمريكية بنسبة%)٣,٠(أوربا 
 كشفت الدراسة أن مواقع الدراسة اهتمت باألخبار ذات الصلة بفلسطين بنسبة كبيـرة جـدا                -٩

  وخاصة أن نسبة األخبار الـواردة مـن فلـسطين            من مجموع األخبار  %) ٩٤,٦(حيث بلغت   
%) ٥,٤(، مقارنة بحجم األخبار التي ليس لها عالقة بفلسطين والتي بلغـت             رةسجلت نسبة كبي  

  .وهذا يدلل على اهتمام المواقع باألخبار ذات الصلة بالقضية واألراضي الفلسطينية
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  التوصياتً:ثانيا
 التوصيات التي خرجت بها الطالبتان من خالل هذه الدراسة التي استهدفت التعرف              هنا ولنتناو
ى مواطن الخلل في اعتماد المواقع اإلخبارية االلكترونية على مصادرها الذاتية والعامة فـي              عل

  :مقابل اعتمادها على المصادر المجهولة ، وهذه التوصيات هي
 المزيد من الثقـة للمراسـل بعـدم         وإعطاء تعزيز المصادر الذاتية لدى المواقع الفلسطينية،     -١

  .تجاهل ذكر اسمه في الخبر
 األخبـار مجهولـة   عدم اعتماد المواقع االلكترونية الفلسطينية على نشر        صية بضرورة   توال-٢

 وذلك بذكر المصدر الحقيقي مهما يكن تحقيقا لمبدأ المصداقية والموضوعية في نـشر              ،المصدر
  .األخبار، ولتجنب الطعن والتشكيك في صحتها

عالم أخرى سـواء محليـة أو        مصادر األخبار المحلية المنقولة عن وسائل إ       بذكرالتوصية  -٣
  .وحرره من جديد كتابة اسم المحرر الذي نقل الخبر مع إمكانيةدولية من باب األمانة المهنية، 

على المصادر العامـة لألخبـار فـي مقابـل           المواقع االخبارية    العمل على تقليص اعتماد   -٤
األخبار، ومن ثم   مصادرها الخاصة، وتقوية شبكة مراسليها وخاصة الخارجيين، للحصول على          

  .الوصول إلى التميز
والعمل علـى    فقط   ةالسياسي على الموضوعات    االقتصار بتنوع الموضوعات وعدم     االهتمام-٥

  .تلبية مختلف اهتمامات الجمهور بحسب أولوياتها
 والمتابعة داخل كل موقع، وذلك حتـى يـستطيع الموقـع اسـتقبال              الستماعاقسم  ب هتمامالا-٦

ه محطات اإلذاعة والتلفزيون في العالم، وذلك بما تتميز به هذه الوسائل من             تذيع وتسجيل كل ما  
مع الواقـع    يتناسب منها   وانتقاء ما   األحداث فور وقوعها مدعمة بالصورة     نشراآلنية، وإمكانية   

  .     الفلسطيني
،  كمصدر أساسي للحصول على األخبار     ةاإلسرائيلي على وسائل اإلعالم     االعتمادالتقليل من   -٧

 ال بد من معالجتهـا بمـا يتناسـب مـع الواقـع              إسرائيليةوفي حال نقل األخبار من مصادر       
   . الفلسطيني

االهتمام باألخبار الواردة من الوكاالت نظرا ألنها مصدر هام من مصادر األخبار، وخاصة             -٨
  .األخبار الخارجية من الدول التي ليس للمواقع مراسلين فيها
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  المراجع

  : بالكت:أوالً
  .١٩٧٢،دار النهضة:القاهرة ١ط،الفن الصحفي، إبراهيم إمام )١
وكالـة  :القـاهرة  ٣ط،"دراسات في االتصال والدعايـة الدوليـة       اإلعالم الدولي "، أحمد بدر  )٢

   .١٩٩٨،المطبوعات
والمواقـع  ، والصحف االلكترونية ، المواقع االلكترونية للفضائيات العربية    ،آمال سعد المتولي  )٣

ة دراسة تحليلية مقارنة بحث منشور أعمال المؤتمر العلمي األول لألكاديميـة الدوليـة              اإلخباري
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، "الخبر الصحفي : التحرير الصحفي في عصر المعلومات    "سناء عبد الرحمن،  .حسني نصر، د   )٦
  .٢٠٠٣دار الكتاب الجامعي،:العين١ط
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مؤسـسة  :الخليـل ١ط،"النظرية والتطبيق : اإلعالمالصحافة و "،نايف الهشلمون ، خالد العمايرة  )٨

 .الوطن للنشر

  .١٩٨٣عالم الكتب،:القاهرة١،ط"تحليل المضمون"سمير حسين، )٩
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: ترجمة، "جولة في قاعة التحرير   : مدخل الصحافة واإلعالم  "، رون تيل ، ليوناردو راي تيل   )١٨
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  .١٩٩٤،دار الفكر:القاهرة،١ط،الخبر في وسائل اإلعالم، محمد معوض )٢١
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  .١٩٨٨بدون دار:القاهرة،١ط،"الصحفي
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  .١٩٩٥سبتمبر،مجلة الثاني والثالثون 

 ٢ط،"المراسـل الـصحفي ومـصادر األخبـار       "،سميرة أبو سيف  :ترجمة، هربرت سترنز  )٢٤
   .١٩٨٩،الدار الدولية للنشر والتوزيع:القاهرة
  :األبحاث غير المنشورة:ثانيا

، بحث  "الصحافة اإللكترونية نظرة تطويرية   " خريبي،شهاب محمود المدهون ،   رجب يوسف ال  )١
  .٢٠٠٥قسم الصحافة واإلعالم، الجامعة اإلسالمية،:غير منشور،غزة
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   :مقابالت شخصية: رابعاً
  ٢٠٠٧-٤-١٥اريخ ياسر أبو هين، مقابلة شخصية، بت )١

  :مواقع الكترونية:خامساً

  ،  net.islamonline.www اسالم أون الين،)١
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   asp.arabic/ps.gov.ipc.www://httpالمركز الصحافي الدولي،  )٣
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  arabic/ps.palpress.www://http فلسطين برس، )٦ 
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  فهرس الجداول
  رقم الصفحة  موضوع الجدول  رقم الجدول

اقع فـي الحـصول     يوضح نسب وتكرار المصدر الذي اعتمدت عليه مو         -١
  على األخبار

٥٢  

  ٥٤  يوضح نسب وتكرار األخبار الجادة والخفيفة في مواقع الدراسة  -٢
ح نسب وتكرار المصادر الذاتية التي حصلت منها مواقع الدراسـة           ضيو  -٣

  على األخبار
٥٥  

يبين نسب وتكرار المصادر العامة التي حصلت منها مواقع الدراسة على             -٤
  األخبار

٥٦  

  ٥٨   الدراسة مواقع ايبين نسب وتكرار الوكاالت التي اعتمدت عليه  -٥
يوضح نسب وتكرار الصحف التي اعتمدت عليها مواقع الدراسـة فـي              -٦

  الحصول على األخبار
٥٩  

  ٦١  مواقع الدراسة يبين نسب وتكرار اإلذاعات التي اعتمدت عليها   -٧
  ٦٢  مواقع الدراسةيوضح نسب وتكرار التلفزيون الذي اعتمدت عليه   -٨
  ٦٣  يبين نسب وتكرار الموضوعات التي اهتمت مواقع الدراسة بنشرها  -٩
  ٦٦  يوضح نسب وتكرار األماكن التي تأتي منها األخبار في مواقع الدراسة  -١٠
  ٦٨  يبين نسب وتكرار عالقة فلسطين باألخبار في مواقع الدراسة  -١١
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  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  دولموضوع الج
  ١  المقدمة 

  ٢  أهم الدراسات السابقة 
  ٦  أهداف وتساؤوالت الدراسة

  ٦  نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها
  ٧  إجراءات تصميم إستمارة تحليل المضمون 

  ١١  مجتمع وعينة الدراسة
  ١٢  تعريف بمواقع الدراسة

  ١٣  تقسيم الدراسة
  ١٤  نشأة الصحافة االلكترونية :الفصل األول

  ١٥  نشأة الصحافة االلكترونية وتطورها: المبحث األول 
  ٢٣  الصحافة االلكترونية في فلسطين: المبحث الثاني
  ٢٦  الخبر الصحفي االلكتروني : الفصل الثاني
  ٢٧  مفهوم الخبر الصحفي وتحريره : المبحث األول
  ٣٧  مصادر األخبار: المبحث الثاني
  ٤٧  فة االلكترونية الكتابة للصحا: المبحث الثالث
  ٥١  النتائج والتوصيات:الفصل الثالث
  ٥٢  نتائج الدراسة التحليلية :المبحث األول
  ٧٠  مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات: المبحث الثاني
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