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 عنوان المحاضرة : الظواهر والمضاٌا الصحفٌة التً تثٌرها االنترنت:

  

 :الظواهر والمضاٌا الصحفٌة التً تثٌرها االنترنت 

تثٌر االنترنت فً عاللتها بالصحافة العدٌد من المضاٌا المهمة مثل ظاهرة العولمة او الكونٌة، وتخطى 

الحدود الوطنٌة او السٌادة المومٌة وتهدٌد هوٌات العدٌد من المجتمعات الصغٌرة لصالح اكتساح ثمافة 

مصادر المعلومات الغرٌبة، وكذلن وتمالٌد المجتمعات الغربٌة كما تثٌر من جدٌد لضٌة التبعٌة االعالمٌة ل

طبٌعة توظٌفها وهل ٌتم ذلن لخدمة المجتمع ام فً غٌر صالحه؟ وهل اخترالها للحدود جاء على حساب 

انتهان خصوصٌة االفراد وحرماتهم؟وهل ٌنظر الٌها الجمهور بوصفها وسٌلة موازٌة للصحٌفة 

مات ام الترفٌه، وهل هنان تأثٌرات سلبٌة المطبوعة، وفً اي المجاالت تستخدم، وهل تركز على المعلو

الستخدامها؟ وهل ٌؤدي غٌاب وجود حراس بوابة على الشبكة الى معاناة مستخدمٌها من خطر التزاحم 

 ومن وجود معلومات اللٌمة لها أو معلومات مضللة او غٌر مصنفة بدلة ؟

لٌدٌة للعمل الصحفً حٌث لللت من كما انها تثٌر تساؤالت عدٌدة حول تأثٌر االنترنت على الوظائف التم

اهمٌة وظٌفة الرلابة على االخبار من لبل صحفٌٌن حراس بوابة ٌمرون ماٌستحك ان ٌنشر، وما الٌستحك 

كما لللت االنترنت من اهمٌة وظٌفة التفسٌر فً الصحٌفة حٌث تكتظ باالراء والتحلٌالت فً لطاعات 

 . متعددة

ة الصحفٌة اي بٌن الصحفً ولرائه حٌث ان االتصال لٌس عملٌة كما تثٌر ظاهرة التفاعلٌة فً العملٌ

احادٌة االتجاه بل عملٌة تفاعلٌة، ولم ٌعد المستمبل متلمٌا سلبٌا بل ٌلعب دورا اٌجابٌا ومؤثرا فً العمل 

الصحفً كما اصبح بممدوره التحكم فً المضمون الصحفً من خالل عملٌات االنتماء واالختٌار والتولٌف 

ه سٌطرة اكبر على االداء الصحفً، وهو ماٌمكن ان ٌساعده على التكٌف مع انفجار المعلومات مما ٌعطٌ

والسٌطرة علٌها كما وكٌفا كما تثٌر شبكة االنترنت لضٌة اخاللٌات العمل الصحفً ومدى التزامها، 



الخرٌن، ضرورة التزام الدلة وتحري الصحة وابتغاء الموضوعٌة، واحترام المواثٌك المهنٌة وحموق ا

وطبٌعة الموانٌن الصحفٌة التً ٌنبغً ان تحكم العمل الصحفً الذي ٌمتد مجاله عبر الفضاء متخطٌا 

 . الحدود الجغرافٌة والسٌاسٌة

 :وهنالن اربعة عناصر رئٌسة ستمٌز االنترنت عن الصحافة وهً 

السرعة :اذا اسمطت طائرة او حدث انمالب او اغتٌال زعٌم تستطٌع ان تعرف تفاصٌل هذه االخبار  -1

  فور ولوعها، ولست فً حاجة الى انتظار صدور الجرٌدة فً الٌوم التالً لمعرفة التفاصٌل

وفٌرة الصدلٌة :سحب االنترنت بساط توفٌر المعلومات من تحت الدام الصحافة واصبح ٌمدم معلومات  -2

 .جدا  

تموٌم االخبار :تستطٌع الصحافة ان تضفً اهمٌة ما على خبر بان تضعه فً الصفحة االولى، لكن  -3

 االنترنت اكتسبت صدلٌة من نوع اخر وذلن باعطائن خٌارات متعددة للخبر الواحد

خبر، وابداء التفاعلٌة :ٌتٌح لن االنترنت ان تحصل على اجابات فورٌة عن اٌة تساؤالت حول اي  -4 

 .رأٌن فٌه والتعلٌك علٌه او اضافة أٌة معلومة مهمة علٌه

 

 

 :مشكالت استخدام االنترنت صحفٌا   

فان هنان العدٌد من المحاذٌر عند تمٌٌم مصدالٌة المعلومات التً ٌتم  بالرغم من المزاٌا العدٌدة لالنترنت

الحصول علٌها من االنترنت لضمان المٌام بتغطٌة موضوعٌة، وان المعلومات على االنترنت ٌمكن ان 

تضلل والٌمكن التأكد من دلتها والمعرفة مصدرها، كما ان مصادرها ٌمكن ان تزٌف المعلومات او 

ات الملفمة او ٌكتفً بها بدٌال عن المصادر االساسٌة كما تختلط بها الحمائك باالعالنات تستخدم االدعاء

 .والدعاٌة

كما ان استعراض مواد االنترنت ٌمكن ان تستهلن ولتا كبٌرا بال جدوى بدون معرفة ولت ومكان التولف 

فضال عن انها التموم  عن البحث، فالبحث عن المعلومات ٌمتضً تطوٌر المهارات البحثٌة لدى الصحفٌٌن

بدور الممٌم الهمٌة المعلومة، والتمرر ما اذا كانت ذات صدلٌة ام ال او ما اذا كانت ٌجب ان تدرج ضمن 

المادة الصحفٌة ام ال، فتلن مهام تتم من لبل صحفٌٌن مدربٌن فضال عن ان المعلومات على االنترنت غٌر 

وج للمعلومات ولرسائل البرٌد االلٌكترونً للتأكد منظمة بشكل ٌسٌر والتعامل ٌمتضً اجراء فحص مزد

من انها جاءت ممن ارسلها وكذلن التأكد من نوعٌة المصادر المشاركة فً الجماعات االخبارٌة، ومدى 

اهلٌتهم وجدارتهم الصحفٌة كما ٌصعب التمٌٌز بٌن الصحفٌٌن المحترفٌن وغٌرهم من الدخالء على 

تنشٌط ذاكرة الصحفً وتعمٌك تخصصه، فانها تضٌف الى كاهله المهنة، فكما تساعد االنترنت فً 

مسؤولٌات جدٌدة تتمثل فً الفحص والتدلٌك وحسن االختٌار على اشكالٌات التالعب والتحلٌل والتحرٌف، 

 .والمصادر غٌر الموثوق بها االمر الذي ٌتطلب تنمٌة لدرته على التحلٌل والفهم واالستنتاج



تخدام المتزاٌد لتمنٌات متعددة لجمع االخبار مواجهة انواع جدٌدة من ومن ناحٌة اخرى ٌفرض االس

مشكالت اخاللٌات العمل الصحفً مثل حك الملكٌة الفكرٌة والرسائل الصحفٌة المفخخة فضال عن المضاٌا 

 .التملٌدٌة المتعلمة بتوافر الدلة والعدالة والخصوصٌة والصحة والموضوعٌة

واد الصحفٌة والمعلومات المتوافرة على االنترنت مكتوبة باللغة االنكلٌزٌة ومن ناحٌة ثالثة فأن معظم الم

ومعدة وفما لمناهج الفكر الغربً وفلسفتها الصحفٌة واالعالمٌة وهو امر ٌضع لٌودا  على انتشار استخدام 

 .االنترنت من لبل الصحفٌٌن الذٌن الٌجٌدونها

 


