
 محاضرة الصحافة االلكترونية المرحلة الرابعة

 سلبيات الصحافة اإللكترونية
فقةد تولةد   مثلما كان للصحافة اإللكترونية مزايا وخصائص ال توجد في الصحافة المطبوعةة 

 :1عنها أيضا سلبيا  لم تشهدها الصحافة المطبوعة من قبل منها
إن المواقع الصحفية واإلعالميةة علةا اإلنترنةل تللةر للةروانش النشةطة كوسةفلة إل ةافة  .1

المعلوما  لللمهور وإحاطته نخلفيا  ربما قد ال تكون متاحة للموقع نفسه  المزيد من 
لكن هذه الروانش يمكن أن توجه اللمهور ة ولو نشكل غفر متعمد ة إلا مواقع قلفلة في 
اعتمادهةا علةةا المعةةالفر التحريريةة المعروفةةة وعلةةا مصةادر ال يعتمةةد علفهةةا أو تح ةةا 

 نالثقة .
نية نلميع ملاالتها وتنويعاتهةا ملةاال ولفةدا وجدلةدا  ومةن  ةم ال تزال الصحافة اإللكترو  .2

فهةو ال يمتلةةت حتةةا اان ترا ةا قويةةا مةةن التقالفةد المرديةةة والقواعةةد التةي تح ةةا نةةالقبول 
واالحترام من قبل العاملفن فيه والمتعاملفن معه  أو قوانفن متفق علفها تضبش مةا لةدور 

 نه من عالقا  وممارسا .
لكترونيةة يفةةةة خصةبة النتشةةار اإلوةاعا  والخبةةار الكافنةة والملفقةةة تةوفر الصةةحافة اإل .3

في الصحافة المطبوعة  وفلت لنهاة أي الصحافة اإللكترونية نسرعة فائقة وغفر معهودة 
تعيش عبر اإلنترنل كوسيش قائم علا آليا  فائقة السرعة فةي نقةل وتبةادل المعلومةا  

 علا نطاق واسع.
دردوة والبث الحي والتراسل الفوري والمنتديا  علا العدلد من تنتشر غرف المحاد ة وال .4

مواقع الصحافة اإللكترونية  والكثفر من هذه المنتديا  والغرف ال تخضع لضوانش كافية 
من قبل القائمفن علا هذه المواقع  المر الذي أدى إلا حدوث ممارسا  خاطةة من 

 قبل المشاركفن ففها.
 :2تكمن في اإللكترونية لصحافةا سلبيا وهناك من يرى ان 

 .نالذا  العربي الوطن في موجودة مازالل سلبية وهي اإلعالنا  وجلب التسويق صعوبة -
 المتطوعفن الصحفففن علا تعتمد التي الصحف وبذا  والمعلوما  الخبار من التحقق عدم-

 .اإلواعا  ظهور من لزيد ما وهذا
 للصحافة تنسب الصحف وهذه الزوار من عدد أكبر الستقطاب فا حة عناوين استخدام -

 الفضائح ينشر تهتم التي الصفراء
ة منهم لتعرض الا في ععلا الرغم من الزيادة الحاصلة في استخدام االنترنل إال ان اعداد  -

 .مواقع الصحف االلكترونية
                                                             

 /htm199http://www.khayma.com/librarians/archive/lis.على الرابط: ، االلكترونية الصحافة   1
 /139066http://masscomm.kenanaonline.net/posts، على الرابط: الكترونية صحافة«  إلكتروني إعالم 2


