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اإلعالم الجديد في الجوانب  وتتمثل أبرز مجاالت اإلفادة اإلخبارية من تكنولوجيا
  :اآلتية

 .السرعة في تغطية األحداث -١

 . توسيع نطاق التغطية اإلخبارية جغرافية -2

 توسيع عدد قنوات األخبار وزيادة سعة كل قناة حتى في البلدان التي تعاني من -٣
 .والتجهيزات التكنولوجيةضعف في اإلمكانات 

تحسين األداء المهني للوظيفة اإلخبارية وتطويره من خالل إمكانية االتصال  -4 
 .المعلومات وشبكاتها للتزود بالمعلومات الخلفية لألخبار بنوك

 استحداث وسائل و قنوات إخبارية جديدة تماما ومختلفة عن الوسائل والقنوات -5
 نمو أحد اإليصالت الحالية والمستقبلية لتطور وسائل وتفترض االتجاها. التقليدية

  .تصورات ثالثة لوضع االتصال خالل القرن الحادي والعشرين

 :الجديد اإلعالم وسائل في والمحركات البوابات

 اقعالمو  إلى للوصول اإلنترنت ولغة بمفهوم البداية نقطة هي(: Portal) البوابة
 من إليه يحتاج ما المتصفح منه ينهل الذي المخزون أيضا وهي األخرى، الكترونية



 األفقية: فمنها البوابات أنواع األساس هذا على وتتعدد معلومات، أو خدمات
 . والمؤسساتية والعمودية

 والمشرفين األكاديميين الباحثين بين االتصال تسهيل على البوابات ساعدت ولقد
 دون مكانه، في كل والوثيق المستمر التواصل من الطرفين مكنت حيث عليهم،
 تعتمد وواسعة عديدة خدمات البوابات وتقدم. المباشر اللقاء أو التنقل إلى الحاجة

 العلمية المنجزات أحدث وفق البحث عمليات وتسهيل والتثقيف التعليم على باألساس
 اإلفادة في دورها وعن اإللكترونية البوابات في فراج الرحمن عبد الدكتور يقول كما
 ضرورة أكثر البوابات أهمية أصبحت وقد(: "اإلنترنت على المتاحة المعلومات من

 األكاديميين المشرفين بين التواصل حيث العالي والتعليم التعليم مجال في أيضا
 أن للدارس الممكن فمن لذلك الظروف كل في لوجهوجها  . متاحا   ليس والدارسين

 باإلضافة بيته في وهو األكاديمية سجالته على ويطلع العلمية المادة على يحصل
  ".أخرى فوائد إلى

 المواقع مع للتواصل األساسي المدخل هي البوابة أن: "الشأن هذا في الباحث ويرى
 عالم إلى منه الدخول باإلمكان الذي الباب أيضا تعني أنها كما األخرى، االلكترونية

 منه ينهل الذي المخزون أيضا وهي األخرى، والفعاليات المعلومات وثورة اإلنترنت
 دقيقة تنظيم عملية البوابات وترافق معلومات، أو خدماتمن  اليه يحتاج ما المتصفح

 البوابات وتعتمد اإلنترنت، متصفحي تهم التي المواضيع أهم إلى الوصول لتسهيل
 كلمة والبوابة صفحاتها، على تنشرها يالت اإلعالنات على وجودها استمرار في

 فانها اإلنترنت لغة وفي الباب أو المدخل بمعنى( Portal) اإلنكليزية من مأخوذة
 أو محددةة بقض المتعلقة واألخبار بالمعلومات المليء اإللكتروني الموقع تعني

 بالتسجيل الشخص قيام الضروري من البوابة إلى وللوصول ذاته، بحد شخصأ تخص
 ".موقعها مستخدمي ضمن من سيكون هباعتبار  فيها،


