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 -:اشكال صحافة الشبكات عنوان المحاضرة : 

قدم مارك دوز فً تعرٌفه لصحافة الشبكات انواعاً اربعة تمثل فً نفس الوقت 

اربعة مستوٌات للمشاركة وتفاعلٌة القارئ معها. ٌرى انها وان كانت تتفق مع 

بعضها فً انها منشورة على شبكة الوٌب وتختلف عن الصحافة التقلٌدٌة , اال انها 

تختلف وظٌفٌاً من نوع الى اخر فً اطار مكوناتها التكنولوجٌة التً تدخل فً 

 تعرٌفها االجرائً.

والصحافة فً اشكالها االربعة ٌمكن توزٌعها من خالل مجاالت المشاركة الى االتً 

:- 

: وهً المواقع شائعة االستخدام كوسٌلة اخبارٌة المواقع االخبارٌة السائدة  -1

قدم مختارات من المحتوى التحرٌري المرتبط على شبكة الوٌب , ت

 بالوسٌلة االم والجزٌرة او منتجاً مخصصاً للنشر على الوٌب . 

وهذه المواقع ترتبط غالباً بأي من محركات  مواقع الفهارس والتصنٌف :  -2

البحث مثل جوجل و ٌاهو وكذلك بعض من شركات بحوث التسوٌق 

 . ةوالوكاالت وبعض المشروعات الفردٌ

وتنتمً هذه الفئة فً  واقع التعلٌق على االخبار واراء وسائل االعالم :م  -3

بعض االحٌان الى الصحافة الرقابٌة وفً احٌان اخرى تعتبر امتداد لفئة 

 مواقع الفهارس والتصنٌف . 
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وٌجسد هذا الشكل العالقة بٌن المحتوى  مواقع المناقشة والمشاركة : -4

جاح تكنلوجٌا الوسائل الجدٌدة ان الناس االتصال ذلك ان السبب االول لن

على المستوى العالمً .  حٌث تكون البنٌة  باألخرٌنترٌد االتصال 

االساسٌة اتصالٌة فً االساس تعكس مستوى التسهٌالت التً تقدمها الشبكة 

 والموضوعات والقصص وغٌرها .  اآلراءبتبادل 

 

 -:استراتٌجٌة الشبكات 

ٌسمى باالستراتٌجٌات الجدٌدة والتً ٌمكن ان تكون اقترح مارك دوز اٌضاً ما 

عنواناً للخصائص والقٌم المضافة لكل نوع من االنواع االربعة لصحافة الشبكات 

 وهذه االستراتٌجٌات هً:

  االستراتٌجٌة االولى وهً التحرٌر التفسٌري او الشارح:- 

 لألعالملوحٌد وتهتم هذه االستراتٌجٌة بحقٌقة ان الصحفٌٌن لٌسوا هم المصدر ا

والمعلومات على شبكة الوٌب . وذلك ٌتطلب بالتالً اضافة تفسٌرات الى االعالم 

 والمعلومات وتعلٌقات اخبارٌة مضافة فً اطار مفهوم قاموس الشبكة . 

 : وٌوصف هذا النوع عندما ٌكون البرنامج مفتوحاً  صحافة المصدر المفتوح

, وتعدٌل الرموز  هت تصحٌحى محتواه , واتخاذ اجراءاٌسهل الوصول ال

االصلٌة بما ٌتفق مع اهتمامات الزائرٌن وصالحهم الخاص .  وفً اكتوبر 

اتخذت مجلة جٌنس انتٌلجنس رٌفٌٌو اجراء بعدم طباعة اي مقال قبل  99

تقٌٌمه بواسطة مجتمع ونقده , ثم سحبه واعادة النشر بعد التعدٌل بالنقد 

 والتعلٌق . 

 التوجه الفائق  المواقع االعالمٌة ذات:- 

اذا كان تقدٌم المحتوى فً شكل من االشكال الخاصة بالنص الفائق , او الوسائل 

المتعددة وتلبٌة متطلبات التفاعلٌة , ثم نشره على الشبكة , فأن المرحلة االرقى بعد 

ذلك تكمن فً التقارب وتشبٌك  البٌئة الرقمٌة بحٌث تقدم محتوى فً هذه البٌئة التً 

 مع كل ما ٌحٌط بها دون حدود من اشكل الوسائل .  تتفاعل 
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 -التلفزٌون التفاعلً:

منذ ظهور التلفزٌون الملون وسٌادته فً مجال التعرض واالعالن والحاجة متجددة 

الى تطورات اخرى تلبً حاجة المشاهد الى العدٌد من وظائف التلفزٌون كوسٌلة 

ٌشاهده بعٌداً ن خرٌطة العرض والمشاهدة اعالمٌة وحاجته الى تقرٌر ما ٌرغب ان 

بتحكم القنوات التلفزٌونٌة بل والمشاركة فً تطوٌر ما ٌشاهده حتى ٌتفق مع حاجاته 

 واهتماماته الفردٌة خارج اطار المجموع او الجمهور.

كان ٌمكن ان تتحقق مستوٌات  بداٌة ٌجب ان نقرر انه بدون النظم الرقمٌة ماوفً ال

ا المستهدفة فً هذه االٌام ولذلك فأننا ٌمكن ان نقرر اٌضاً فً هذا التفاعلٌة بصورته

المجال ان التلفزٌون التفاعلً ٌجب ان ٌكون بداٌة رقمٌاً ولكن لٌس من الضروري 

 ان ٌكون التلفزٌون الرقمً تفاعلٌاً . 

ذلك الن تطوٌر االمكانٌات والقدرات الخاصة بتحسٌن الصوت والصورة فً 

لٌصل الى مستوى التلفزٌون عالً القدرة ارتبط التطوٌر بتطور  العرض التلفزٌونً

ٌصبوا الٌه الخبراء فً مجال تحسٌن الصوت  النظم الرقمٌة . فقد كان اقصى ما

خطاً  484ووضوح الصورة هو زٌادة عدد خطوط الشاش فً البث التناظري عن 

لصورة لتزداد الصورة وضوحاً , وتتخلص من عوامل التشوٌش التً تظهر مع ا

الى نظام  باإلضافة أخط 1484تفاصٌل اكثر . فوصل الى اثناء العرض , وتعطى 

الصوت المستخدم فً السٌنما والفٌدٌو الرقمً وقت اذ وبذلك اتاح اطالق مسمى 

 التلفزٌون عالً القدرة على هذه االمكانٌات .

تها النظم اما التلفزٌون الرقمً فقط اضاف الى هذه االمكانٌات الخصائص التً قدم 

حٌث ادى التحول من النظام التناظري الى النظام الرقمً الى زٌادة فً  –الرقمٌة 

دقة التفاصٌل من خالل التقسٌم الى نقاط ضوئٌة وٌقدم مشاهدة تقترب من الواقع 

 بتفاصٌله واكثر اثارة .

 

 


