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 -صحافة الشبكات: عنوان المحاضرة : 

على الرغم من ان الجهود التً كانت تبذل  لتطوٌر العناصر الرسومٌة وتحرٌكها 

فً هذا النظام فلم تثبت الحاجة الٌها اٌضاً خصوصاً بعد ان تطور التلفزٌون فً نقل 

 مع ظهور شبكة االنترنت بخصائصها وانتشار الحدث والصور المتحركة ولكن 

استخدامها بدأت تفرض نفسها على العملٌة الصحفٌة ومنتجاتها من خالل طرٌقتٌن 

:-  

االستخدام فً غرف االخبار ومكاتب المحررٌن للمساعدة فً اداء العدٌد من   -1

العملٌات فً وسائل االعالم , فً اطار مفهوم التحرٌر بمساعدة الكمبٌوتر بما 

, وتحقٌقها , وتدقٌقها , وتوظٌفها  فً ذلك استقاء المعلومات من مصادر متعددة

 ثم تخزٌنها بعد ذلك فً اوعٌة الكترونٌة تمثل ارشٌف المحرر بعد ذلك . 

االستخدام الذي اختص به شبكة االنترنت كصحافة شبكات باعتبارها احد الوسائل  

الجدٌدة التً استفادت من خصائص الشبكة فً االنتاج والتخزٌن والتوصٌل الى 

تهدف . بجانب الخصائص التً وفرتها النظم الرقمٌة واصبحت دالة الجمهور المس

على تمٌزها على نظام الفٌدٌوتكس , وبصفة خاصة التفاعلٌة والوسائل المتعددة 

 والنص الفائق .

وال تحمل النسخ االلكترونٌة للصحف المطبوعة سمة ممٌزة لها مما نستهدفه فً 

 حدٌثنا عن صحافة الشبكات ألنها : 

 ة تم طباعتها سلفاً ثم ٌتم نقل صور الصفحات بعد ذلك الى مواقعها الصحٌف

فحات وبصفة خاصة على الشبكة , بعد تعدٌالت على اخراج بعض الص

 .الصفحة الرئٌسٌة

 خصائص او سمات فً التحرٌر واالخراج والعرض تتفق  ةتحمل آٌ ال

فذ استخدام النوا باستثناءوخصائص استخدام الحاسب والشبكات الرقمٌة 

 .واالخراج الرأسً
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  عن الصحٌفة  لإلعالنتزٌد عن كونها منفذاً للتوزٌع , او وسٌلة  ال

 المطبوعة . 

 -تعريف صحافة الشبكات:

ٌقدم التعرٌف التالً رؤٌة اكثر اتساعاً للعوامل واالضافات التً تصف الخصائص 

والسمات والسمات واالهداف وتقارب الوسائل واالدوات فً االفادة بالخصائص 

 وتحقٌق االهداف وذلك كما ٌلً :

هي العملية الصحفية التي تتم على مواقع محددة التعريف على الشبكات , لإلتاحة 

المحتوى في روابط متعددة , بعدد من الوسائل , وفق اليات وأدوات معينة تساعد 

 القارئ في الوصول الى هذا المحتوى , وتوفر له حرية التجوال واالختيار 

تفاعل مع عناصر هذه العمليات , بما يتفق مع حاجات هذا القارئ واهتماماته وال

 .النشر والتوزيع على هذه المواقعوتفضيله , ويحقق اهداف 

 وٌشٌر التعرٌف الى المحددات التالٌة : 

فرد او شركة او مؤسسة  –انها عملٌة او عملٌات صحفٌة ٌتوفر لها ناشر   -1

كل مستخدمً شبكة االنترنت والوٌب ٌستهف الوصول بالمحتوى الى  –

 لتحقٌق وظائف اتصالٌة معٌنة . 

ان هذه العملٌة تتم بداٌة من الفكرة وتطوٌرها ثم نشرها وتوصٌلها على   -2

مواقع مخصصة لها على الشبكة , محددة بالعنوان الذي ٌتم تكوٌنه طبقاً 

 . بنظام تحدٌد مصادر العنوان وهو ٌختلف عن االسم والعالمة الدالة 

مع غٌاب مفهوم الصحٌفة والصحف بمعناها الورقً فأن هذه العملٌة او   -3

ٌمكن ان ٌشارك فً القٌام بها وتحقٌق  –مهما كان المسمى  –العملٌات 

اهدافها الوسائل المتعددة مثل الرادٌو والصور المتحركة واالفالم ... وغٌرها 

حل االنتاج التً تشرف علٌها مؤسسات او شركات متخصصة , فً كافة مرا

والتطوٌر والنشر والتوصٌل . حٌث ان المنتج فً النهاٌة لٌس نصاً فقط 

ولكنه ٌمكن ان ٌكون لقاءاً اذاعٌاً على الهواء  , او لقاءاً مصوراً للحدث 

بالفٌدٌو مثل نقل الوقائع واالحداث المصورة , وبذلك ٌجتمع النص والصورة 

اقع الخاصة بصحافة والصوت فً خبر او قصة واحدة تعرض على المو

 الشبكات . 
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الى تصمٌم الٌات تفاعل المستخدم او القارئ , فأن الموقع ٌجب ان ٌستفٌد  باإلضافة 

اٌضاً من ادوات االتصال المتاحة على الشبكة , حتى ٌتحقق فً هذه العملٌة 

عل لتأكٌد تفا –السابق االشارة الٌه  –االتصال ثنائً االتجاه , او متعدد االتجاهات 

القارئ مع الصحٌفة والعاملٌن بها واقرانه من القراء والمستخدمٌن لهذه الصحٌفة 

 وموقعها .

االستفادة من خصائص النظم الرقمٌة فً تصمٌم البرامج والمواقع بالتركٌز  -4

على خصائص المتلقً وحاجاته , وتلبٌة هه الحاجات وفق نظم التجول 

نوفرها هذه المواقع بحٌث ٌصبح الموقع واالختٌار والتفاعل والمشاركة التً 

 او المحتوى كما لو كان مخصصاً للمتلقً بذاته.

الى تصمٌم الٌات تفاعل المستخدم او القارئ , فأن الموقع ٌجب  وباإلضافة -5

ان ٌستفٌد اٌضاً من ادوات االتصال المتاحة على الشبكة , حتى ٌتحقق فً 

 هذه العملٌة 

لتأكٌد  –السابق االشارة الٌه  –تعدد االتجاهات االتصال ثنائً االتجاه , او م -6

تفاعل القارئ مع الصحٌفة والعاملٌن بها واقرانه من القراء والمستخدمٌن 

 لهذه الصحٌفة وموقعها .

  -:خصائص صحافة الشبكات

ٌتصدر هذه الخصائص االمكانٌات المتاحة لتحقٌق التفاعلٌة مع القراء او  اوالً :

المستخدم لدٌه الخٌار المطلق فً التجول بٌن الصفحات  المستخدمٌن فالقارء او

والعناوٌن والموضوعات بما ٌلبً حاجاته بالتتابع  الذي ٌراه فً عالقته بوقت 

ذٌة العكسٌة او الى امكانٌة الحصول على التغ باإلضافةومكان وبٌئة االستخدام . 

 .رجع الصدى الفوري

المتعددة والوسائل الفائقة فً انتاج المواد استخدم نظم النص الفائق والوسائل ثانيا : 

التحرٌرٌة حٌث ٌمكن للقارئ او المستخدم الوصول من خالل الروابط الى شروح 

اكثر تفصٌالً وموضوعات ذات عالقة بما هو منشور بمزٌد من التعمق واالستزادة 

 –فالخٌر المنشور فً صحف الشبكات  –فً الموضوع من خالل النص الفائق 

 .ة الحدث فً نفس توقٌت حدوثه فقطال ٌقف عند حدود تغطٌ –ل المثل على سبٌ

االنٌة والتحدٌث المستمر , حٌث تتفق صحافة الشبكات مع الصحافة  ثالثاً : 

التلفزٌونٌة فً ان الخبر لم ٌعد تسجٌالً للوقائع واالحداث , وانما اصبح الخبر هو 

لمباشر عبر االقمار الصناعٌة , الحدث نفسه نظراً للتطور تقنٌات التسجٌل والبث ا

وهو ما تتسم به صحافة الشبكات التً ال ترتبط بموعد خاص لصدور الدوري , 

 تخلٌنا عدداً من طبعات  ولكن االرتباط االهم بوقت الوقائع واالحداث فأذا ما
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الصحف المطبوعة فأن صدورها ٌرتبط بأمكانٌات التجهٌز والطباعة لكل طبعة من 

اذا جاز  –ٌة على سبٌل المثال , اما فً صحف الشبكات فأن الطبعة الصحٌفة الٌوم

تكون مع كل حدث جدٌد , او مع كل جدٌد بالحدث الواحد بتوقٌت  –لنا التمثٌل بها 

 حدوثه . 

توفٌر قاعدة معلومات من الموضوعات المنشورة فً هذه الصحف من  رابعاً :

ٌبها وعرضها من وبنٌفها وتٌتم تص –الرشٌف الصحفً تقابل ا –توارٌخ سابقة 

خالل بوابات ومحركات بحث خاصة بالصحٌفة تقدم معلومات مضافة تفٌد القارئ 

فً الرجوع الٌها اثناء عملٌة التصفح والتجول بٌن صفحات او موضوعات 

 الصحٌفة تبعاً لحاجاته . مثل خدمة بحث تفصٌلً او بحث متقدم التً تقدمها الكثٌر

على  رة فً توارٌخ سابقة وطلبها بناءً االخبار المنشومن هذه المواقع اتاحة  

 التصنٌفات الخاصة بالبحث . 

تخضع ادارة هذه المواقع واستخدامها وتصمٌمها وانتاجها واسالٌب االتاحة  خامساً :

والتصفح فٌها للضوابط واالسس الخاصة التً وضعتها االجهزة ولمؤسسات 

ت و مواقعها , والتً نجدها فً مجموعة الخاصة بأعمال الشبكة العالمٌة للمعلوما

البروتوكوالت والنظم الخاصة فً االنترنت وهً عدٌدة ومتنوعة وتعالج ابعاداً 

متنوعة لضمان جودة نشر المعلومات وتأمٌنها . وتعمل صحف الشبكات فً اطار 

 هذه البروتوكوالت وتنفٌذها . 

 

 


