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  ولى السحاضخة األ 

 تجاىات الحجيثة في بحهث الرحافةلال مجخل 
 :مقجمة 

في ضػء التغيخات الستدارعة الحادثة في عمػم اإلعالم واالترال والرحافة، والتأثيخ 
الستراعج لتكشػلػجيا االترال وثػرة السعمػمات ضيخت كتابات ودراسات وأبحاث عجيجة، 
وانعقجت الكثيخ مغ السؤتسخات، وتأسدت عجة جساعات بحثية، تصالب بسخاجعة نقجية 

وبالفعل   مشيجيتيا واتجاىاتيا وأدواتيا ونطخياتيا ونساذجيا.لمجراسات الرحؽية وججواىا و 
شيجت األعػام القميمة الساضية، شفخة كبيخة في اىتسام العجيج مغ الباحثيغ والجوريات 

وقج تعجدت الخؤػ والسجاخل البحثية التي تع استخجاميا في ىحا  .والسؤتسخات بيحا السػضػع
دول مختمفة في ىحا الشقاش الحؼ استعخت حجتو مع الرجد، وشارك العجيج مغ الباحثيغ مغ 

بجاية ىحا القخن، سعًيا لمػصػل لخؤػ متقاربة حػل أفزل الصخق لمتعامل مع الجراسات 
  .الرحؽية والتي تعج مغ أكثخ السجاالت نسًػأ وتسيًدا في حقل اإلعالم

قجت مؤخًخا وقج تأكجت أىسية مخاجعة الجراسات الرحؽية في السؤتسخات الجولية التي ع
والسؤتسخ الحؼ عقج  عغ بحػث الرحافة في عرخ العػلسة، 2004بألسانيا في يػليػ 

عغ الرحافة عبخ الحجود، والسؤتسخ الحؼ عقج بألسانيا في يػنيػ  2006بالبخازيل في نػفسبخ 
عغ الجراسات الرحؽية، ومؤتسخ تعميع الرحافة الحؼ انعقج في سشغافػرة في يػنيػ  2006
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، ومؤتسخ بحػث 2008في يػنيػ  بأستخالياتسخ الجراسات الرحؽية السقارنة ، ومؤ 2007
،وغيخىا مغ السؤتسخات وورش العسل  2009الرحافة في العالع في سػيدخا، في نػفسبخ 

  .والتقاريخ
وقج تبايشت الخؤػ حػل ججوػ ىحه السخاجعة، فبيشسا رأػ البعس عجم وجػد فائجة 
إلجخاء مثل ىحه السخاجعات في وقت تتخاجع ؼيو مكانة الرحافة في مػاجية وسائل اإلعالم 

وخدائخ فادحة، في ضل  النتكاساتالججيجة، بل ومػتيا، وإلى تعخض السؤسدات الرحؽية 
اج العجيج مغ السؤسدات الرحؽية، وتخاجع تػزيع الرحف خصخ داىع ييجد بإغالق وانجم

في العالع، في ضل التفتت والتداحع الحؼ تذيجه الدػق اإلعالمية بفعل تدابق القشػات 
لػسائل   التميفديػنية عمى استقصاب الجسيػر، وفي وقت تتخاجع ؼيو العائجات اإلعالنية

ج بقاء أىسية الرحافة ودورىا في اإلعالم، فإن البعس األخخػ يعجد عػامل كثيخة، تؤك
السجتسع، واستسخارية اإلفادة مغ الجراسات والبحػث الرحؽية في تصػيخ واقع ىحه 

، (Weber,2007) أنشا برجد إعادة إحياء الرحافة وليذ مػتيا  السجتسعات، مؤكجيغ
 ومغ ثع يجعػن إلى ضخروة إجخاء مخاجعات عاجمة لػضعية الجراسات الرحؽية، بسا يداعج

في تػجيو بػصالتيا نحػ استيعاب الستغيخات الججيجة الحادثة في عالع االترال واإلعالم، 
وإستقصاب رؤػ وتػجيات عمػم أخخػ، وفي نفذ الػقت يزسغ استسخارية دعسيا لمجور 

 .:Jorgensen and Hanitzsch, 2009) التقميجؼ لمرحافة في السجتسعات
والحاجة الستكذاف جػانب القػة والزعف  وفي ضػء كثخة السخاجعات، وتبايغ الخؤػ،

مشيجيتيا وأدواتيا ونطخياتيا ونساذجيا، تأتى و في الجراسات الرحؽية وأفكارىا واىتساماتيا 
أىسية ىحه الجراسة التي تديع في رصج التػجيات العامة في مجال بحػث الرحافة وخاصة 

ز دراساتيا، وتحجيج جػانب الججيج مشيا، وتبيان مالمحيا وأفكارىا وترػراتيا، ورصج أبخ 
 .اإلفادة والقرػر في ىحه التيارات

عجيج مغ أحجث الجراسات السشذػرة في الجوريات السخاجعاتيا ل السحاضخةوتتأتي أىسية 
األجشبية، والكتب الرادرة حجيًثا، واألوراق البحثية التي عخضت في مؤتسخات دولية، 

في العجيج مغ قػاعج السعمػمات البحثية  وتقرييا لمجػانب الستعمقة بالجراسات الرحؽية
واألكاديسية اإلليكتخونية بيجف رصج وتحميل اتجاىاتيا الحجيثة، وتقجيع رؤية عامة 
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رصج تحميمي وتفديخؼ لالتجاىات  ولالتجاىات الدائجة والحجيثة في البحػث الرحؽية، 
 .والتيارات البحثية في مجال الرحافة، وخاصة الججيج مشيا

إلى رصج السعالع الخئيدية في التيارات البحثية الدائجة في  السحاضخةوتدعى ىحه 
بحػث الرحافة دون الػقػف عمى تفاصيل تجخل في زوايا السػضػع. وتحخص الجراسة 
أيًزا عمى تجاوز العخض الدخدؼ والتاريخي لمتػجو أو التيار البحثي، بقجر ما تخكد عمى 

ارات، والتػقف عشج أحجث تصػراتيا، مع إعصاء أمثمة إبخاز مالمح التغيخ والتصػر في ىحه التي
لجراسات حجيثة تبشت أفكارىا، وبسا يديع في إعصاء صػرة حجيثة عغ واقع التيارات البحثية 

 .الدائجة في الجراسات الرحؽية
باالتجاىات الحجيثة في الجراسات االىتسام  نحه تجاهاال عهامل اوال: 

 الرحفية
ية شيجت تصػًرا كبيًخا في الجراسات الرحؽية أن الدشػات القميمة الساض (1

في العجيج مغ الجول، ومغ بيغ أبخز ىحه التصػرات ضيػر عجة دوريات ججيجة تعشي 
 Journalism بالجراسات الرحؽية في بجاية ىحا القخن مغ بيشيا دورية

Studies   ودورية2000في فبخايخ ، Journalism: Theory, Practice, 
Criticism  ودورية2000يل في إبخ ، Journalism Practice.  وتيتع ىحه

يخكد عمى دراسة الرحفييغ   الجوريات بالبعج الجولي في دراسات الرحافة، ومعطسيا
لتزاف إلى الجوريات الذييخة في بحػث الرحافة   ومسارساتيع وإنتاجيع الرحفي.

 Journalism Educator, Journalism and Mass Communication  مثل
Quarterly, Newspapers Research Journal الخ، وقج خررت بعس ،

 ىحه الجوريات، أعجاًدا وممفات خاصة لجراسة واقع وأىسية الجراسات الرحؽية
(Journalism, April2000)ومدتقبل الجراسات الرحؽية ، ((Journalism, 

June,2009. كسا صجر العجيج مغ الكتب الستعمقة بالجراسات الرحؽية مثل 
Deuze, 2002; Schudson,2003; Zelizer, 2004; Franklin, et 
al.,2005; Quandt, 2005; Weaver et al., 2007, Jorgensen & 

Hanitzsch, 2009.   .وغيخىا مغ الكتب واإلصجارات الحجيثة في بحػث الرحافة
 كسا صجرت في دول عجيجة مغ العالع دوريات عمسية ججيجة في مجال الرحافة مثل
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Media & Jornalismo  في البختغال، ودورية  Journalism Research  في
، (African Journalism Studies) البخازيل، ودورية الجراسات الرحؽية األفخيؿية

، باإلضافة لعجد Pacific Journalism Review )) ودورية الرحافة الباسيفكية
 American Journalism) مغ الجوريات شبو التجارية السيسة مثل

Review)  (British Journalism Review ) ((Global Journalism 
Review..  .الخ 

كسا تع تأسيذ عجة أقدام خاصة لمجراسات الرحؽية السقارنة في  (2
، وجسعية تعميع وبحػث IAMCR ، وفي جسعية الـICA الجسعية الجولية لالترال

العجيج مغ السػاقع اإلليكتخونية وغيخىا، وكحلظ تع إنذاء  ECREA االترال األوربية
 Global Network الستخررة في الجراسات الرحؽية، وفي تعميع الرحافة مثل

for Professional Education in Journalism and Media  وشبكات
أكاديسية، تخعى عجة مذخوعات بحثية، يتع تصبيقيا في عجة دول مثل مذخوع 

Worlds of Journalismل مغ خالليا الباحثيغ دراساتيع، ، وأخخػ يتباد
 .Nordic Research Network in Journalism Studies  وأحجثيا

تذكمت مؤخًخا عجة جساعات بحثية معشية بالجراسات الرحؽية مغ بيشيا جساعة   كسا
كمية كارديف لمرحافة ووسائل اإلعالم والجراسات الثقاؼية، ومغ بيغ اىتساماتيا 

 Jorgensen and) .ية في الرحافة وكيؽية تصػيخىاتحميل السسارسات الرحؽ
Hanitzsch, 2009: 4) 

ومغ ناحية أخخػ، شيجت الداحة األكاديسية العجيج مغ الشقاشات  (3
الجادة حػل الجراسات الرحؽية بفعل إسيامات مجارس ججيجة كالسجرسة البخازيمية 

السجرسة األلسانية واألسبانية والبختغالية، وبفعل إضافات ججيجة لسجارس عخيقة مثل 
(،والىتساميا بسخاجعة    وشخحيا لشساذج خاصة بالجراسات الرحؽية السقارنة )

السجاخل الشطخية العامة لمجراسات الرحؽية، والسجرسة الفخندية بإثخائيا ليحه الجراسات 
  .بسفاـيع ججيجة مدتقاة مغ أفكار مشطخيغ بارزيغ مثل بػرديو وىبخماس وغيخىع

ػ، تدايج االىتسام بأىسية ىحه البحػث في تػجيو العسل ومغ ناحية أخخ  (4
الرحفي اليػمي لمرحفييغ وترحيح مداراتو، واستكذاف أبعاده ومتغيخاتو، ورصج 



5 
 

التصػرات الستعمقة بالسسارسات الرحؽية، ومداعجة الرحفييغ عمى التعخف بذكل 
عل والعامل متعسق عمى شبيعة ميشتيع، والتأريخ لمطػاىخ الرحؽية، وبيان أثخ الف

الرحفي في صيخورة األحجاث العامة وتػجيات السجتسع. كسا زادت األزمة 
االقترادية التي تزخب معطع السؤسدات في اآلونة األخيخة، وخاصة السؤسدات 
اإلعالمية والرحؽية، مغ أىسية االستفادة مغ ىحه الجراسات في البحث عغ كيؽية 

مى االستسخار في تأدية رسالتيا مداعجتيا عمى التغمب عمى ىحه األزمة، وع
   .اإلعالمية

السذاكل التي تهاجو الجراسات الرحفية عهامل عجيجة تحجد معالم ثانيا: 
 : الحجيثة
تشاولت تقييع ومخاجعة الجراسات الرحؽية بسجسميا، وبيان   نجرة األدبيات التي  -1

مخاحميا، وتصػرىا، والتغيخات الجػىخية التي شخأت عمى بشيتيا الفكخية ومشاىجيا وأدواتيا 
البحثية، وكحا نجرة الكتابات التي تخاجع جػانب القرػر والقػة في الجراسات الرحؽية سػاء 

 أو نطخياتيا أو أدواتيا أو نساذجيا وغيخىا. مغ حيث مشاىجيا 
تعجد الخؤػ الستعمقة بالبحػث الرحؽية مغ جية وتفخقيا مغ جية أخخػ، وىػ    -2

ما قج ال يداعج الباحثيغ في عمػم الرحافة عمى تذكيل رؤية شسػلية لسػاقعيع مغ بيغ 
 التػجيات العامة في بحػث الرحافة. 

بججوؼ تيار بحثي ما مغ عجمو، ومجػ صالحيتو  إختالط األمػر ؼيسا يتعمق  -3
 لالستخجام والتصبيق سػاء مغ حيث السػضػع أو الفتخة الدمشية أو غيخىا 

إحاشة بعس الباحثيغ بالتصػرات الحجيثة التي شخأت عمى التػجيات   عجم -4
 البحثية التي يدتخجمػنيا وتصبيقاتيا في الجراسات الرحؽية. 

جعة الجراسات الرحؽية في ضػء متغيخات ثػرة السعمػمات ثسة حاجة ماسة لسخا  -5
وتصػر صشاعة اإلعالم واالترال برفة عامة مغ جية، وفي ضػء الػاقع الخاىغ لمعسل 

 .الرحفي ومسارساتو الخاىشة مغ جية أخخػ 
  الرحافة  بحهثفي  عن االتجاىات الحجيثة الجراسات أقدامثالثا: 

الجراسات الخاصة بالتشطيخ لػاقع الجراسات الرحؽية في مشاشق عجيجة مثل  (0
الجراسات الرحؽية البخازيمية واأللسانية واألسبانية واألوربية،وىي دراسات وفخت رؤية عامة 
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 ,Hanitzsch) ألبخز اىتسامات ىحه السجارس، لكشيا برفة عامة دراسات قميمة، فسثاًل تشاول
رحافة في السانيا، واستعخض السجاخل الشطخية السختمفة التي تصػر بحػث ال (2005/6

اعتسجت عمييا " كالسعيارية" ونطخية التسييد ونطخية الفعل والتكاممية والثقاؼية، كسا استعخض 
تصػر الجراسات الثقاؼية األلسانية وأبخز دراساتيا والعػامل التي أثخت فييا ، كسا حاول 

، تصػر الرحافة Weischenberg& Malik (2008) ولوأيًزا تشا  إستذخاف مدتقبميا.
تجخبة الجراسات الرحؽية  (Meditsch & Segaka, 2005) في إلسانيا، وكحلظ استعخض

البخازيمية، والتي أضيخت اىتساًما بجراسات التأشيخ والجراسات المغػية وصشاعة األخبار، 
ف، واالقتباس مغ السرادر وغمب عمييا االىتسام بالصابع السحمي والقػمي، ودراسة الرح

االيصالية والبختغالية والفخندية، وكحلظ غمب عمييا االىتسام بالجراسات الشطخية أكثخ مغ 
االتجاىات السذتخكة في  (Mihelj Sabina, 2007) الجراسات األمبيخيؿية. كسا استعخض

ي بجول القارة البحػث األوربية، ومجػ اىتساميا بالبحػث القػمية في مقابل البحػث التي تعش
القزايا الستعمقة بأوربا في بحػث   (Slaatta Tore, 2006)  األوربية، وكحلظ تشاول

تجخبة البحػث الرحؽية   Jorgensen & Franklin, 2008 (  )كسا تشاولت  االترال.
لمسقاربات والجراسات الرحؽية الريشية.  Pan, et al., 2008 في بخيصانيا، وعخض

-Singer, 2008:148 ت في الجراسات الرحؽية األمخيكية، ركدتعخضيا لمتحػال  وفي
عمى أربعة محاور ىي: التغيخات في شكل الجراسات، حيث ضيخت بعس التحػالت في  15

الجراسات التي ركدت عمى تحميل محتػػ الرحافة وخاصة ؼيسا يتعمق باستخجاميا ألداة 
تدعي لتحؿيقيا ىحه الجراسات، والتي تحميل السزسػن، والسحػر الثاني يتعمق بالػضائف التي 

غمب عمييا االىتسام بجراسة تأثيخ السحتػػ الرحفي، واستخجامات الجسيػر لسحتػػ وسائل 
اإلعالم، والسحػر الثالث ييتع بصبيعة تسػيل الجراسات الرحؽية األمخيكية، وتأثخىا بالصابع 

ول الجراسات التي اىتست التجارؼ وبدياسات السؤسدات اإلعالمية، والسحػر الخابع يتشا
بالعامميغ في مجال األخبار وخاصة عغ شخيق استخجام السدػح السيجانية ودراسات الحالة 
وخاصة في السجاالت الستعمقة بأخالؾيات الرحافة وشخق العسل في أألقدام األخبارية 

 .وكيؽية صشاعة األخبار
 مثل ما تشاولتو دوريةالجراسات السشذػرة في أعجاد خاصة مغ بعس الجوريات،   (9

Journalism ،عغ الشػع/ الجشذ كستغيخ في العسل الرحفي وإنتاج األخبار والسعمػمات ،
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 ،عغ مدتقبل الرحافة، وما تشاولتو دورية2009وكحلظ ما تشاولتو ىحه الجورية في يػنيػ 
Ethnography عغ اثشػجخاؼية الجراسات الرحؽية، أو تمظ التي صجرت في كتب حجيثة ،

  (Jorgensen & Hanitzsch, 2009)  (Weaver et al., 2008) لمث
 ( مثل مخاجعة  الجراسات التي تسثل تػجيات ججيجة في البحػث الرحؽية )  (:3

((Benson and Neveu, 2005 ،لسفيػم بػرديو عغ نطخية الحقل في الرحافة ،
 Niklasاعية لـ، لسفيػم نطخية األنطسة االجتس(Go¨rke and Scholl, 2006) ومخاجعة

Luhmann وبحػث الرحافة، ودراسة (Dijck, 2009)  عغ التشطيخ لسفيػم السحتػؼ الحؼ
يقػم بإنتاجو السدتخجميغ، وكحلظ الجراسات التي قامت بسخاجعات مشيجية ونطخية لسجاالت 

، عغ بحػث سيدػلػجية (Dickinson, 2007) معيشة في بحػث الرحافة، مثل دراسة
 ، عغ بحػث الرحافة والدالم، ومخاجعة(Hanitzsch, 2007)الرحافة، ودراسة 

(Domingo, 2005)لعقج مغ البحػث في مجال بحػث الرحافة االليكتخونية، ودراسة ، 
(Matheson, 2004) عغ ابدتسػلػجيا الجراسات الستعمقة بالرحافة االليكتخونية، ودراسة ،

Mitchelstein and Boczkowski, 2009 ) ) ت الحجيثة في بحػث إنتاج عغ االتجاىا
، عغ عػالع الرحافة، (Boyer& Hannerz, 2006) األخبار اإلليكتخونية، ودراسة

لبحػث االنتخنت السشذػرة في دوريات االترال،  (Kim & Weaver, 2002) ومخاجعة
( وماكسبػس لمتصػرات الحجيثة في وضع األجشجة 2008ومخاجعة كل مغ بديػني حسادة )

زاًل عغ الكثيخ مغ الجراسات التي أفادت في تقجيع صػرة شبو عامة عغ (..الخ، ف2005)
 .أبخز السعالع الفكخية في بعس السجاالت البحثية

دراسات اىتست إما بسخاجعة بحػث اإلعالم برفة عامة، أو بسخاجعة أحج فخوع   (:4
باحثي وشالب  اإلعالم، باعتبار أن معخفة التػجيات البحثية لمجراسات الدابقة يسكغ أن يفيج

اإلعالم في تحجيج مشاشق القػة والزعف في دراستيع، كسا يفيج في معخفة مجػ نجرة أو وفخة 
 البحػث في مجاالت معيشة، وبسا يداعج في ملء ىحه الفجػات، ومغ بيشيا: دراسة

Kamhawi and Weaverبعشػان ، ""Mass Communication Research 
Trends 1980دوريات في الفتخة مغ  10سة، نذخت في درا  889،حيث قاما بتحميل 

، لتحميل أدواتيا وإشاراتيا Meta ، باستخجام أداة التحميل مغ السدتػػ الثاني1999إلى
% مشيا تبشت نطخية معيشة، 39الشطخيةواىتساماتيا وتسػيميا وفتخاتيا الدمشية، وخمرا إلى أن 
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نرف ىحه الجراسات قج ذكخت % مشيا كانت دراسات كسية. كسا وججا أن أقل مغ 70وأن 
بػضػح فخوضيا وأسئمتيا البحثية، وإن افتقخت إلى اإلشارات الشطخية، ونجر تسػيميا.كسا 

دراسة نذخت في ثسانية دوريات متخررة في  Trumbo, 2004) ) 2649 راجع
االترال، لتحميل مجػ استخجاميا لمصخق الكسية والكيؽية ومحاورىا، وإجخاءاتيا في جسع 

% اتبعت األسمػب 40% مغ ىحه الجراسات كانت كسية في مقابل 60ات، ووجج أن البيان
في   (Kim and Weaver, 2002)% مشيا كانت دراسات نطخية. وقج وجج 58الكيفي، و 

أن   1999وحتى  1995في الفتخة مغ   Communication Abstract تحميمييع لفيخس
في  188إلى  1995( بحػث في 10)  مغ البحػث الستعمقة باإلنتخنت زادت زيادة ممحػضة

، في مقابل تخاجع الجراسات السعشية بالػسائل التقميجية، كسا ضيخت عجة دوريات تعشي 1999
 .ببحػث اإلعالم واإلنتخنت

 االنتقادات السهجية ليحه التيارات البحثيةرابعا: 
تحميل، ومغ بيغ االنتقادات التي وجيت ليحه الجراسات ىي اتخاذىا لمبحث كػحجة 

وعجم تسييدىا بيغ الجراسات الكسية والكيؽية،وتخكيدىا فقط عمى الجوريات بيشسا لع تيتع بتحميل 
الكتب والسػنػجخافات والسؤتسخات، كسا أن معطع ىحه السخاجعات أجخػ في الدبعيشات 
والتدعيشات، وخاصة عسا نذخ في الجوريات العمسية، وبعس ىحه السخاجعات كان محجوًدا 

 Journalism ي تحميمو لسػضػع واحج محجد أو لجورية واحجة، وخاصة الـسػاء ف
Quarterly ،فزاًل عغ تقديع فئات التحميل في محاور محجدة في معطع ىحه الجراسات ،

 .وغمبة اىتساميا بالتحميل الكسي ليحه الجراسات دون تحميل أفكارىا ومحاورىا وتػجياتيا
لحاجة إلجخاء دراسات أكثخ شسػلية عغ وتكذف مخاجعة الجراسات الرحؽية عغ ا

البحػث الرحؽية، وإلى االىتسام بالتحميل الشطخؼ والكيفي ليحه البحػث والتيارات، فزاًل 
عغ رصج أبخز التيارات البحثية، سػاء مغ حيث األفكار والسحاور والتحػالت األساسية، 

 .خيات..إلخوتقييع الجػانب البحثية لمجراسات الرحؽية مغ مشاىج وأدوات ونط
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 السحاضخة الثانية
 أوال : تظهر الجراسات الرحفية 

الدشػات القميمة الساضية شيجت الجراسات الرحؽية الكثيخ مغ التصػرات بفعل  و في
عجة عػامل مغ بيشيا: ثػرة السعمػمات التي يذيجىا العالع مشح بجاية التدعيشات، حيث بجأت 
بعس البحػث في تشاول تأثيخ تكشػلػجيا االترال عمى الرحافة، وكحلظ التقشيات الحجيثة 

رحفي. كسا أدػ ضيػر وسائل إعالمية ججيجة، إلى بجء الحجيث عغ السدتخجمة في العسل ال
واإلعالم   Multimedia, Journalism  أنػاع ججيج مغ الرحافة مثل صحافة السمتيسيجيا

وصحافة البمػجخز والرحافة اإلليكتخونية، وكحلظ   Networked Journalism  الذبكي
لتي تتشاول مؤىالت وميارات الرحفييغ أدػ انتذار استخجام اإلنتخنت إلى كثخة البحػث ا

االليكتخونييغ وشخق تحخيخ السادة الرحيفة اليكتخونًيا، والجردشات والشقاشات التي تتع عبخ 
اإلنتخنت وحخية التعبيخ اإلليكتخوني وأخالؾيات العسل الرحفي اإلليكتخوني وصحافة 

، Particpatory Journalism  وصحافة السذاركة Citizen Journalism السػاشغ
، فزاًل User Generated Contentوالرحافة القائسة عمى مزسػن يدوده بيا الجسيػر

 لالستفادةعغ تكاثخ وتعجد السشاىج السدتخجمة في ىحه الجراسات، وسعت بعس الجراسات 
كسا بجأ الباحثػن يصػرون مغ بعس التيارات البحثية  .مغ نطخيات ونساذج عمػم أخخػ 

يع ججيجة، ففي دراسات وضع األجشجة، بجأ البعس يشاقر مفاـيع القجيسة بصخح مفاـ
، ودمج Agenda Surfing ، وترفح/تدلج األجشجةAgenda Cuttingقصع األجشجة   مثل

 Online لتصػيخ مفيػم بشاء األجشجة اإلليكتخونية الدعي، مع Agenda Melding األجشجة
Agenda Buildingكسا بجأت دراسات التأشيخ ، Framing  تحتل مكانة بارزة في

الجراسات الرحؽية في ضل البحث عغ جػانب اتفاقيا وتبايشيا مع بحػث وضع األجشجة. 
وفي إشار دراسات حخاسة البػابة، بجأ الحجيث عغ مفاـيع ججيجة مثل مخاؾبة البػابة 

Gatewatchingو ، Dissiminator  في مقابل حارس البػابة..إلخ، كسا ذاع صيت بعس
البحثية الججيجة/القجيسة مثل الجراسات الرحؽية السقارنة في وقت تخاجعت ؼيو  التيارات

االىتسامات التقميجية لمجراسات الرحؽية الستعمقة بالعػلسة، وضيػر اىتسامات ججيجة تبحث 
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ومغ ناحية أخخػ، ضيخت بعس التيارات  .عغ عػلسة تعميع الرحافة وأخالؾياتيا ودراساتيا
 (Benson,2004) التي تجعػ لمعػدة لالىتسام بديدػلػجيا الرحافة والرحفييغ

(Dicknision, 2007) وأخخػ تجعػ لتصبيق مفاـيع مدتقاة مغ عمػم أخخػ في حقل ،
الجراسات الرحؽية مثل مفيػم بػرديو عغ الحقل الرحفي، ومفيػم ىبخماس عغ الفزاء 

، وأخخػ Interprative Community عغ السجتسع التفديخؼ   Zalizer ومفيػم العام،
، وغيخىا سعت Journalism of attachmentمدتقاة مغ حقل الرحافة ذاتو مثل 

لسخاجعة األدوات البحثية السدتخجمة في الجراسات الرحؽية، مع محاولة استكذاف أدوات 
الججيجة، وإن مثمت تأثيخات التكشػلػجيا بحثية ججيجة مالئسة لجراسة الطػاىخ الرحؽية 

 .وتصػراتيا عالمة بارزة في إعادة قخاءة الجراسات الرحؽية إلىتساماتيا ومفاـيسيا
وتتدع الجراسات الرحؽية بالتشػع الذجيج في مجال السجارس الرحؽية السعشية بيا، 

بالجػانب  وإن بخزت بعس السجارس أكثخ مغ غيخىا،إذ بيشسا تيتع السجرسة األمخيكية
 middle-rangeاألمبيخيؿية والكسية، وبإتباع الشطخيات اإلعالمية متػسصة السجؼ 

theories تيتع البحػث في بخيصانيا واستخاليا بالجراسات الشقجية الستأثخة بخؤؼ الجراسات ،
ع الثقاؼية، وعمى الجانب األخخ تيتع السجرسة الفخندية بالجػانب البشائية والديسػلػجية، وإن ل

تحتل مكانة أكاديسية بارزة عمى مدتػؼ دولي، أما السجرسة األلسانية، فإنيا تيتع بالتشطيخ 
وبيشسا  .لمرحافة عمى مدتػؼ أكبخ تحت تأثيخ نطخية األنطسة ونطخيات التسييد االجتساعي

درجاتيع العمسية مغ   يسيل العجيج مغ الباحثيغ في آسيا وخاصة مغ الحاصميغ عمى
القتفاء نساذج الجراسات األمخيكية، فإن الباحثيغ في أمخيكا الالتيشية يقػمػن  جامعات أمخيكية

بإعادة تذكيل تػجياتيع، لتسيل نحػ بالد أوربية مثل أسبانيا والبختغال وفخندا، كبجيل عغ 
 ,Jorgensen and Hanitzsch) االستعانة بالشساذج والشطخيات والتصبيقات األمخيكية

2009:7). 
 لم األساسية لمجراسات الرحفية في الدشهات األخيخة ثانيا: السعا

( االىتسام بالجراسات الرحؽية السقارنة لمكذف عغ أوجو التذابو واالختالف في 1
السسارسات واألدوار الرحؽية عبخ ثقافات متبايشة، وكحلظ زيادة االىتسام بفحز شبكات 

عػة الستكذاف نطخيات ومؤسدات إنتاج وصشاعة األخبار عمى مدتػؼ دولي، في ضل الج
  الرحؽية الستبايشة  تداعج في فيع الثقافات واألنطسة واألبشية والػضائف والسسارسات
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(Hanitzsch, 2007, 2008, 2009) (Hausch, 2008  
 ( االىتسام بالجراسات الثقاؼية والبيشية وكيؽية إستفادة الجراسات الرحؽية مشيا2

(Zelizer, 2004)خق صشاعة وإنتاج األخبار وبتصػيخ أساليب التحميل ، وكحلظ االىتسام بص
الكيفي وخاصة آداتي األثشػجخافي وتحميل الخصاب، وإعادة قخاءة السسارسات الرحؽية في 

األحجاث، لمتخويج ألفكار وترػرات  Framingضػء تػجو الرحف الستدايج نحػ تأشيخ 
   (Entman, 2009) وصػر تخجم مرالحيا، وتػجيات حكػماتيا والقادة الدياسييغ

( االىتسام بقزية اليػية االحتخاؼية لمرحفييغ وأيجيػلػجية الرحافة والتحجيات التي 3
وبالبحػث الستعمقة باالنتاج اإلعالمي  (Deuze, 2004 ) (Singer,2003 ) تػاجييا

 Dickinson, 2007)) ودراسة القيػد التي تزعيا السؤسدات االعالمية عمى العامميغ بيا
ػة لمعػدة لجراسة مفيػم االحتخاؼية كبجاية أساسية لفيع السيشة ولفيع الرحافة كسجال مع الجع
 اكاديسي.
( تقييع تأثيخ العػلسة واالنتخنت عمى مكانة الرحافة وأدوارىا وشبيعة عسل 4

الرحفييغ،ومػاكبة التغيخ في الرحافة االليكتخونية مغ خالل استخجام مجاخل ومشاىج 
 & Deuza ضػعات تتشاول مالمح الرحفييغ االليكتخونييغوشخق متشػعة وشخح مػ 

Dimoudi, 2002) ) (Marcel and Markus (2009). (Weiss and Joyce 
، وتأثيخات ودالالت التكشػلػجيا الججيجة عمى المغة الرحؽية وعمى السسارسات  (2009)

 ,Pavlik تسعالرحؽية وتأثيخات وسائل االعالم الججيجة عمى الحاكخة االجتساعية لمسج
، وفي ذات الػقت االىتسام بجراسة مػضػعات ججيجة مغ قبيل عػلسة الجراسات ((2001

،وعػلسة أخالؾيات اإلعالم، والفزاء (Deuze, 2006) الرحؽية، وعػلسة تعميع الرحافة
 العام العػلسي، والرحافة العػلسية وحجخة األخبار العػلسية. 

ججيجة عمى السسارسات الرحؽية التقميجية ( مشاقذة تأثيخ األنػاع الرحؽية ال5
   (Lasica,2003)، (Singer, 2004) وأخالؾيات العسل الرحفي مثل ضاىخة البمػجخز

( مشاقذة تأثيخ افتقاد الرحفييغ الحتكارىع لعسمية حارس البػابة في صشاعة وانتاج 6
  (Reese, 2008 ) (Shoemaker, et al, 2009) األخبار

الجسيػر لألخبار والسعمػمات، واألدوار التي يقػم بيا في  ( دراسة شخق تمقي7
ومجػ تجاوب وسائل اإلعالم مع ىحه األدوار، والعػامل التي  صشاعة السزاميغ اإلعالمية،
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 Mitchelstein and ) (Dominago, 2008 ) مغ فاعميتيا  تحج أو تذجع
Boczkowski,2009) 

عمى األجشجة والثقافة   أة في الرحافةاالىتسام بجراسة تأثيخ زيادة تػاجج السخ  (8
الرحؽية والؿيع اإلخبارية وعمى تغييخ مفيػم االحتخاؼية السيشية، وفي الدشػات األخيخة، بجأت 
ىحه الجراسات في التخكيد عمى العػامل التي تعيق السخأة مغ الػصػل إلى مخاكد ؾيادية، كسا 

ث قل التخكيد عمى الجراسات السعشية ضيخ تحػل في الجراسات السعشية بشداء الرحؽيات، حي
عاًما  30عمى مجار الـ  برػرة السخأة في وسائل اإلعالم، والتي شغمت ىحه الجراسات

الساضية، إلى التخكيد عمى إجخاء تحميالت متعسقة عغ أوضاع الحخكة الشدػية في 
ة الشدػية الرحافة، وبجراسة كيؽية تسثيل السخأة في وسائل اإلعالم، وكيؽية تسثيل الحخك

 ) (Kim, 2006 ) (North, 2009) والسعشييغ بيا في وسائل اإلعالم ذاتيا والعسل بيا
Steiner, 2009)  

 Public ( مشاقذة بعس السجاالت التي شسميا التغييخ ومغ بيشيا الخصاب العام9)
Discourseوبشاء الفزاء العام ، Public Sphereبيغ اإلعالم واالقتراد،   ، والعالقة

 يغ مػردػ السحتػػ والجسيػروب
( دراسة التغيخات في بشاء السمكية في السؤسدات الرحؽية عمى السدتػػ 10) 

  . (Reese, 2008 )الجولي بفعل تأثيخ العػلسة
( االىتسام بالجراسات التي تخكد عمى التغصية الرحؽية لفئات معيشة مثل 11)

 ) (Tumber, 2008 ) باألشفال، ولقزايا معيشة مثل الحخب والدالم واألرىا
Hanitzsch, 2006) (Reese, et al., 2009)    

( استعادة االىتسام بالتحميل الدػسػلػجي لمرحافة، وجعمو في قمب الجراسات 12)
ػلػجية عمى أعسال يسػ ، وكحلظ الجعػة لتصبيق السفاـيع الد(Dicinson,2007) الرحؽية

 االجتساعيحاجة لجراسة الػاقع ، في ضل ال(Dickinson and Bigi,2009) الرحفييغ
الججيج السحيط بعسمية إنتاج األخبار، حيث كان التخكيد في الدابق عمى عسمية إنتاج 
األخبار أكثخ مغ التخكيد عمى كيؽية مسارسة الرحفييغ لعسميع، وىػ ما أسفخ عغ معخفة 

الحادثة في  الرحفييغ لمتغيخات الحادثة في مجال العسل ولمتغيخات استجابةقميمة بكيؽية 
 مجال تكشػلػجيا اإلنتاج الرحفي, 
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( حجوث تحػل معخفي في صياغة قػالب ومرصمحات بجيمة لمقػالب والسفاـيع 13)
 كبجيل عغ الجسيػر Users التقميجية مغ بيشيا الجعػة إلستخجام مرصمح السدتخجم

audience  وتصػيخ مفاـيع التفاعمية وإشتقاق مرصمحات ججيجة مثل التشاص 
Textuality  والسشطػمة ، وCyber newroom ،Global Newsroom ،Journalism 

of attachment..إلخ (Robinson, 2009) ( Reese, 2008)   
( استسخار االىتسام بجراسة الدسات الخاصة بالرحفييغ ورؤيتيع ألدوارىع 14)

مع تصػر الرحافة  وميشتيع وترػراتيع عغ وضائفيع السيشية، والزغػط السمقاة عمى عاتقيع
مع الجعػة لمخبط والسقارنة ما بيغ ىحه   O’Sullivan&Heinonen ( 2008) والتكشػلػجيا

 .الدسات والترػرات واإلنتاج الفعمي لمرحفييغ
ومغ ناحية أخخػ، شيجت الدشػات األخيخة تراعج نذاط بعس الباحثيغ الذباب   

وغيخىع، وإرتباط  Hanitzsch, Singer, Deuze, Domingo في الجراسات الرحؽية مثل
 ، واىتساميا بالجراسات البيشية والثقاؼية، وZelizer إنتاج بعس الباحثيغ بسجاالت معيشة مثل

Shoemaker واىتساميا بتحجيج مدتػيات تحميل صشاعة األخبار وحخاسة البػابة، وVan 
Dijk  واىتسامو بتحميل الخصاب، ومتابعةHartly   الرحافة، وتخكيدلمجراسات الثقاؼية في 

Tumber عمى الجراسات السعشية بالحخب والعشف واإلرىاب والدالم في الرحافة، و 
Hanitzsch واىتسامو بالجراسات السقارنة، و Singer  وتخكيدىا عمى الجراسات الستعمقة

، وتخكيده عمى األنػاع Domingoبالرحافة اإلليكتخونية واألنػاع الججيجة مغ الرحافة، و
ودعػتو لمعػدة لالىتسام بديػسػلػجيا الرحافة  Dickinson مغ الرحافة، و الججيجة

ومتابعتو لعجة دراسات عغ ترػر الرحفييغ لػضائفيع في  Ramprsad والرحفييغ، و
 عجة دول..إلخ. مع استسخار عصاء الجيل الدابق مغ الباحثيغ البارزيغ . 
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 السحاضخة الثالثة 
 في بحهث الرحافة البحثية التيارات

 العهلسة في الجراسات الرحفية االول: تيارال
اىتست بخصج تأثيخات العػلسة عمى الرحافة، ضيخ   في إشار البحػث الرحؽية التي

تياريغ أساسيغ يشاقذان عالقة العػلسة ببحػث الرحافة واإلعالم، حيث حاول التيار األول 
رصج التغيخات التي جاءت بيا األنذصة اليادفة إلى عػلسة صشاعة الرحافة وتأثيخاتيا، بيشسا 

ني رصج تأثيخات تكشػلػجيا االترال الحجيثة عمى ىحه الرشاعة. وقج حاول التيار الثا
إنعكدت تػجيات ىحه التيارات عمى الجراسات التي تشاولت تأثيخات العػلسة عمى صشاعة 
الرحافة واإلعالم. وضسغ ىحه التياريغ، ضيخت عجة مدارات بحثية تكذف عغ جػانب 

 :العالقة بيغ العػلسة والرحافة مغ بيشيا
ركدت بعس الجراسات الرحؽية عمى ما يعخف بعػلسة الجراسات الرحؽية  :والأ

Internalization of Media studies  (Frau-Meigs, 2007)مجاليا  ، والتي يتخصي
الحجود القػمية والثقاؼية سػاء مغ حيث مػضػعاتيا أو مجاالتيا أو وسائل تصبيقيا أو 
القائسيغ عمييا. وىي دراسات تصػرت بفعل تأثيخ التصػرات التكشػلػجية عمى وسائل اإلعالم، 
 وبفعل العالقة االرتباشية بيغ الجراسات الرحؽية والعمػم األخخػ. وقج انتعذت ىحه الجراسات

، neoliberal model مع ضيػر بعس الشساذج الميبخالية الججيجة لتصػر وسائل االعالم
والتي تعتقج بػجػد نطام عػلسي متخرز وسياق ججيج مغ مذاركة األفكار الدياسية 

حالة ججيجة مغ البحث الرحفي،   واالقترادية والثقاؼية. وفي إشار ىحه التصػرات ضيخت
خائو أو مجاالت اىتسامو، كسا أوججت تيارات بحثية مذتخكة سػاء في مػضػعاتو أو شخق إج

كسا انعكدت عمى اإلنتاج البحثي الرحفي، حيث لع يعج يخمػ   تسثل ىًسا بحثًيا جساعًيا.
كتاب حجيث غالًبا مغ تشاول أحج أبعاد تأثيخات العػلسة عمى الجراسات الرحؽية ومغ بيشيا 

 .(Jorgensen & Hanitzsch, 2009) (Löffelholz and Weaver, 2008)  كتاب
وفي إشار تيار عػلسة الجراسات الرحؽية، ضيخت عجة مدارات تدعى لعػلسة بعس 

( الجراسات الرحؽية السقارنة، والتى تدعى الستكذاف 1السجاالت البحثية مغ بيشيا: )
تسثل في بيغ األنطسة الرحؽية في العالع، وقج حققت إنجاًزا كبيًخا  واالختالفجػانب التذابو 

 Hantizsch السذخوع البحثي الكبيخ" عػالع الرحافة" الحؼ يذخف عميو الباحث األلساني
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مشطػمة أخالؾية ؾيسية مػحجة لمرحافة، وأخالؾيات العسل الرحفي والؿيع   البحث عغ (2)
، وقج أسفخ ىحا البحث عغ ترػرات (Wasserman & Rao, 2008)السيشية لمرحفييغ

صياغة مشطػمات عامة تشصبق عمى بيئات ثقاؼية متشػعة، حيث رأؼ  مختمفة، حػل إمكانية
في الؿيع   البعس أن أخالؾيات االعالم ىي نسػذج مغ العالسية والسحمية، وأن ثسة تذابو

وكحلظ ثسة اتفاق ندبي  Weaver, 1998،(Deuze, 2006 ) االحتخاؼية لجؼ الرحفييغ
فيخ مداحة لمخأؼ العام،وإن لع تجج حػل بعس األدوار مثل تغصية األخبار بدخعة وتػ 

 .  (Weaver, 1998:468, 473)  إجساًعا حػل وجػد ؾيع ومعاييخ معيارية عالسيةأخخػ 
عػلسة التعميع الرحفي، حيث ناقذت بعس الجراسات بخامج تعميع الرحافة   البحث في (3)

ء مخاجعات مشتطسة في العالع، مبخزة أوجو التذابو واالختالف ؼيسا بيشيا، ومشتقجة عجم إجخا
ليا، ولسا تتزسشو مغ بخامج تجريبية، وخمرت إلى أنو بالخغع مغ تبايغ نطع اإلعالم 
والثقافات الرحؽية، فإن التغيخات والتحجيات التي تػاجو تعميع الرحافة في العالع تبجو 

 ,Deuze متذابية إلى حج كبيخ، ومغ ثع يسكغ الشطخ إلى تعميع الرحافة بسشطػر عػلسي
الجراسات التي اىتست بتحميل تأثيخ العػلسة عمى اليػية والثقافة   (4) .((2005

 The) واإليجيػلػجية السحمية، والعالقة بيغ األخالؾيات ذات الصابع السحمي والعالسي
glocalization of journalism ethics) (Deuze, 2004) ) (Wasserman & 

Rao, 2008)لمجانب السحمي في ىحه األخالؾيات،  ، خمرت إلى ضخورة إعادة االعتبار
وإن أشارت دراسات أخخػ لػجػد ايجيػلػجية عالسية لمرحافة، لكغ ىحه اإليجيػلػجية يتع 

 ,Deuze) (تفديخىا بذكل مختمف وفي وسائل اعالم مختمفة وفًقا لدياقات محمية متبايشة
تقجت ىحه البحث عغ نطخيات إعالمية ججيجة في إشار العػلسة، حيث ان (5) .2005

الجارسات الصابع الغخبي لشطخيات اإلعالم، ودعت لرياغة نطخيات تتشاسب مع بقاع أخخػ 
، Global Public Sphere مغ العالع، واقتخح بعزيا ما أسساه بالفزاء العام العػلسي

 ,Josephi ) (Ndelea, 2009) كإشار يرمح لجراسة الطػاىخ االترالية العػلسية
األخخ السفاـيع الستعمقة بيحا السجال مثل األمبخيالية الثقاؼية  ، كسا حمل البعس(2005

-Cottle, 2009, 340)والييسشة العػلسية والفزاء العام العػلسي والتجفق الثقافي العػلسي 
وتأثيخاتيا عمى الجراسات الرحؽيةداعًيا لالىتسام بالجراسات الستعمقة بتغصية األزمات  (350
 .العػلسية
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عس الجراسات بتحميل أوضاع الرحافة في ضل العػلسة، ودعا عشت ب    ثانيا:
البعس إلى إعادة الشطخ في الجراسات الرحؽية عمى مدتػياتيا الثالثة: السحمية والقػمية 
والجولية، إلبخاز دور العػلسة في التأثيخ عمى ىحه السدتػيات، مع الدعي لمتشطيخ لسفيػم 

-Theorizing a Globalized Journalism (Reese,2008, 247الرحافة العػلسية
تراعج ضاىخة السمكية العابخة لمحجود لمسؤسدات الرحؽية، وزيادة االعتساد   في ضل (248

عمى تكشػلػجيا االترال،وبخوز مجال ججيج لألخبار العػلسية، وكحلظ ضيػر نطام دولي 
السسارسات لجسع وتػزيع األخبار. حيث أسفخت ىحه العػامل عغ زيادة الحجيث عغ عػلسة 

الرحؽية وتذابييا، وعغ وجػد مشطػمة ؾيسية واحجة لجػ الرحفييغ بغس الشطخ عغ 
الحجود الجغخاؼية. ومغ بيغ الطػاىخ التي رصجتيا ىحه الجراسات، ضيػر اىتسامات ومجاالت 
إخبارية عػلسية، تعتسج عمى عػلسة الذخكات اإلعالمية العابخة لمقارات، وعمى اإلمكانيات 

ية التي تديع في زيادة تبادل ونقل األخبار والسذاركة فييا، وىػ ما أسفخ عغ التكشػلػج
ضيػر مشطػريغ بحثييغ أحجاىسا سياسي اقترادؼ يخكد عمى نساذج ممكية وسائل اإلعالم 
العػلسية ومشصقيا التجارؼ، والحاجة لمتشديق بيشيا مغ خالل استحجاث ممكية مخكدية، وعمى 

التأكيج عمى ضخورة الػصػل لريغة تدسح لمسؤسدات  السدتػػ التشطيسي مغ خالل
اإلعالمية بسسارسة عسميا عمى مدتػػ عػلسي، مع تصػيخ العالقات بيغ السؤسدات السعشية 

-103: 2004برشاعة األخبار عمى مدتػؼ عػلسي، وكحا بيغ العامميغ بيا )حدغ حسجؼ،
127). 

عغ وجػد مشيجيغ مختمفيغ في  أضيخت الجراسات الستعمقة بالرحافة والعػلسة   ثالثا:
التفكيخ ؼيسا يتعمق بإجخاء مثل ىحه الجراسات، إذ بيشسا رأؼ البعس أن العػلسة تسثل نياية 
الجراسات التي تجخػ عمى السدتػػ القػمي أو السحمي فقط، أػ مدتػػ الجولة، بفعل إنتذار 

 ,Reese) إعالم الذتات ممكية وسائل اإلعالم العابخة لمقارات والتصػر التكشػلػجي، ووسائل
، دافع البعس األخخ عغ إستسخارية صالحية االعتساد عمى الشسػذج القائع عمى (2008

، وفي إشار Curran and Park, 2000:11) ) الجراسات الرحؽية السحمية أو القػمية
ىحه الترػرات أشار البعس لػجػد آدلة عمى استسخار اىتسام الجراسات الرحؽية بالسفاـيع 

 Denationalizing the news تعمقة باإلنجماج والديصخة وعجم قػمشة األخبارالس
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(Reese, 2004) ،(Josephi, 2005 مع الجعػة لجراسة التحجيات التي تػاجييا ،
 .(Josephi, 2005)الرحافة التقميجية، حيث تسثل الرحافة الججيجة تحجًيا ميشًيا ليا 

لمرحافة كطاىخة عالسية ليا تأثيخ عمى  أدت العػلسة اإلعالمية إلى الشطخ رابعا:
محتػػ وسائل اإلعالم األخخػ، وعمى عسمية إنتاج األخبار، وعمى خبخات وميارات 

،وىػ ما أنعكذ عمى إجخاء دراسات Weaver & Loflelolz, 2008,p.4)) الرحفييغ
حػل مجػ تذابو السزسػن اإلخبارؼ العالسي، وتأثيخ بعس السؤسدات اإلعالمية العالسية 
في إيجاد اىتسامات مذتخكة وثقافة متذابية في عسمية إنتاج وصشاعة األخبار، وعػلسة 

مغ أشارت إلى وجػد مػاجية   ،كسا(Wasserman & Rao, 2008)السشتج اإلعالمي، 
، وإلى ميل بعس ىحه (Sreberny, 2005) قبل دول الجشػب لمييسشة الغخبية عمى اإلعالم

الجول نحػ تبشي نساذج قائسة عمى الخبح، وتخاجع الرجام ما بيغ القػمي واألجشبي، وإلى 
إتخاذ العػلسة ألشكال مختمفة باختالف الجول، وإلى تبايغ تأثيخىا مغ وسيمة ألخخؼ، وكحلظ 

الت في شبيعة ممكية وسائل اإلعالم، وضيػر صحافة مػجية بفعل تػجييات رصجت التحػ 
، وسعييا لخجمة مالكي وسائل االعالم العالسية market-driven journalism الدػق 

أكثخ مغ خجمة السجتسع، ودفعيا لمرحفييغ نحػ إعصاء اىتسام اكبخ لألىجاف التجارية 
كسا .) (Hadland, 2005:15  االستقرائيةوالتخؼيو والفزائح، وتجشب أساليب الرحافة 

بحػث الرحافة في إشار العػلسة بجراسة التأثيخ الدياسي والثقافي لمرحافة، ففي   اىتست
السجال الدياسي بجأت البحػث تيتع بجور الرحافة في تجويل الرخاعات واألزمات الجولية، 

جولي إلنياء التػتخ والحخوب األىمية والرخاعات، ودور الرحافة في حفد السجتسع ال
 ,Tumber) والتخؽيف مغ السعاناة اإلندانية الشاتجة عغ األزمات، وتحقيق العجالة الجولية

كسا اتجيت بحػث أخخػ لجراسة التأثيخات التي تسارسيا الرحافة  .(261-269 :2008
 .عمى الدياسات الخارجية لمجول

حثية ججيجة لع تكغ مجاالت ب  العػلسة  في الػقت الحؼ أفخزت ؼيو   خامدا:
، وصحافة البمػجخز، citizen journalism مصخوقة مغ قبل، مثل صحافة السػاشغ

والرحافة الذبكية واإلليكتخونية..الخ، فقج تخاجعت البحػث التي تخكد عمى تجفق السعمػمات 
والعػامل السؤثخة عمى ىحا التجفق، ودراسة كسية التجفق واتجاىاتو، كسا تخاجعت بحػث 

شة بسفيػميا الحؼ ساد مغ قبل، ودراسات الرػرة الحىشية عبخ وسائل اإلعالم، ونتيجة الييس
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لحلظ فإن الشساذج التي شػرتيا ىحه البحػث لجراسة تجفق السعمػمات عبخ الحجود لع تعج تمقي 
االىتسام كسا كان عميو الحال مغ قبل.وفي نفذ الػقت ركدت بعس البحػث عمى الخصػات 

ة اإلعالم في سبيل تحقيق سػق عالسية لألنذصة اإلعالمية السختمفة، التي قصعتيا صشاع
وتحميل العػامل التي أسيست في دفع ىحه األنذصة لتتجاوز الحجود الدياسية والثقاؼية 
والجغخاؼية، والجعع اليائل الحؼ تقجمو تكشػلػجيا االترال لرشاعة اإلعالم، كسا تشاولت 

يخات ىحه التكشػلػجيا والعػلسة، مغ بيشيا اقتراد ضػاىخ إعالمية عػلسية مختبصة بتأث
، وسياسات الجمج والتػسع اإلعالمي، و Information Economy السعمػمات

(. ومغ ناحية أخخػ، 127-103: 2004حدغ حسجؼ،) Privatization  الخرخرة
خ الجراسات أن الحجيث عغ وجػد قخية عالسية مبالغ فييا، فالتجفق الكبي  أضيخت بعس ىحه

لمسعمػمات والرػر ليذ عالسًيا وال يتجفق بسعجل مدتسخ عبخ دول العالع، كسا أبجػ بعس 
، مع (Khiabany, 2003)  الباحثيغ معارضة لفكخة ـيسشة ثقافة ما عمى الثقافات اليامذية

والتي تفدخ التأثيخات السعقجة  Culural Hybrdityضيػر مفاـيع مثل اليجيغ الثقافى 
 ) ع انتاجو مغ قبل خميط مغ األشكال التقميجية والججيجة والعػلسيةلمتجفق، والحؼ يت

Straubhaar, 2007) كسا بجأت بعس السؤتسخات تشاقر كيؽية تأسيذ مفاـيع إعالمية ،
 .غيخ غخبية

مع تدايج الفخدية والتفاعمية في التعخض لػسائل اإلعالم نتيجة لتصػر  سادسا:
فة واإلعالم معشية بالتأثيخات السجتسعية لػسائل تكشػلػجيا االترال لع تعج بحػث الرحا

اإلعالم، بل أصبحت أكثخ اىتساًما بالجور الحؼ يقػم بو الجسيػر في عسمية 
االترال،وبالجػانب السعخؼية، وشبيعة الخصاب اإلعالمي والمغة السدتخجمة ؼيو، والكيؽية 

أجخيت عجة   (. وقج2004التي يتع بيا تأشيخ األحجاث أو تقجيسيا لمجسيػر ) حدغ حسجؼ، 
، وخمرت إلى (Thruman, 2008) دراسات حػل تأثيخ العػلسة عمى اىتسامات الجسيػر

أن ىحه االىتسامات أصبحت متقاربة، وىػ ما شخح معو تداؤالت حػل تأثيخ الجسيػر 
الجولي عمى تغييخ السسارسات الستبعة في السؤسدات الرحؽية، وحػل تأثيخ تبشي وسائل 

جة في تػزيع السػاد اإلعالمية، وفي تدييل عسمية وصػل السشتج السحمي لمداحة عػلسية ججي
 .Boczkowski (2004: 64) العالسية
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تبايشت مػاقف الجراسات الرحؽية السحمية ما بيغ معارضة و مؤيجة لمعػلسة،  سابعا:
ع ىحه بيج أنيا أضيخت تػجًيا عاًما نحػ ضخورة الدعي لتأسيذ مفاـيع محمية نابعة مغ واق

السجتسعات، وتعبخ عغ ثقافتيا، مع تصػيخ مشاىج بحثية مالئسة لجراسة الطػاىخ السحمية، 
، ودعا البعس إلى االستفادة مغ (Ndlela, 2007)وقابمة لمتصبيق في مجتسعات أخخؼ 

-Josephi, 2005:42)  العػلسة في إنتاج نطخيات إعالمية مغايخة لمترػرات الغخبية
م بجراسة نساذج وشخق عسل الرحافة العػلسية، بإعتبارىا نطاًما كسا دعا لالىتسا .(52

ججيًجا لجسع وتحخيخ وتػزيع األخبار، يدتسج آليات عسمو مغ الصابع العػلسي وليذ الصابع 
السحمي أو القػمي، ويجسع ما بيغ السذاركيغ في صشاعة الرحافة ) مغ صشاع أخبار، 

أساس السػاششة، وىي صحافة ليا أجشجة وصحفييغ وجسيػر ( في إشار عػلسي وليذ عمى 
عالسية وتػزع مػضػعاتيا بذكل عالسي وتدتفيج في التصػر التكشػلػجي الحجيث في نذخ 

 Global  أخبارىا، وفي إشارىا يسكغ دراسة ما يعخف بحجخة األخبار العػلسية
Newsroom وحخاسة البػابة العػلسية  Global Gatekeeping والسمكية ،

 ) ,Global News Arena ، ومجال األخبار العػلسيةGlobal Ownership  العػلسية
Reese, 2008, 241-250) 

 
   االتجاىات الحجيثة في بحهث وضع األجشجة التيار الثاني:

عاًما عمى بجايات دراسات وضع األجشجة، والتي  40بالخغع مغ مخور ما يديج عغ 
تيتع بجراسة عالقة التأثيخ الستبادل بيغ أولػيات قزايا اإلعالم وأولػيات قزايا الخأؼ العام 
والدياسة العامة، فإنيا ال تدال تحتل حيًدا ميًسا مغ اىتسام السجتسع األكاديسي، بل 

العمسي ليا نتيجة استكذافيا لألدوار الفاعمة التي تسارسيا الرحافة ويتزاعف التقجيخ 
ووسائل اإلعالم األخخػ في الحياة الدياسية واالجتساعية. وتعج نطخية وضع األجشجة واحجة 

تسيدت   مخاحل نطخية  مغ الشطخيات القميمة التي صاغيا باحثػن اعالميػن. وقج مخت بعجة
طع وبقجرتيا عمى تػليج قزايا وأساليب بحثية ومشيجية ججيجة، خالليا بشسػىا السدتسخ والسشت

وبقجرتيا عمى تحقيق التكامل بيغ عجد مغ السجاالت البحثية الفخعية لالترال،وبأنيا أوججت 
أرضية مذتخكة بيغ عمػم االترال الجساىيخؼ وعمع الدياسة واالجتساع وعمع الشفذ 

ات عمى مدتػػ العالع، كسا تصػرت معالسيا وقج تع تصبيقيا في مئات الجراس  االجتساعي.
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في اآلونة األخيخة بحيث ضيخت اتجاىات بحثية ججيجة خارج نصاق السفيػم األول لػضع 
أن السػضػعات العامة التي تبخزىا وسائل اإلعالم تحتل مكانة بارزة   األجشجة، والحػ يخػ 

، كسا (Coleman, et al., 2009) (2008/4ضسغ اىتسامات الجسيػر) بديػني حسادة، 
ضيخ تحػل في االىتسام مغ أجشجة وسائل اإلعالم إلى أجشجة الجسيػر، فزاًل عغ التػسع 
في تصبيق ذات الشطخية عمى وسائل اإلعالم الججيجة، وضيػر مفاـيع ومرصمحات ججيجة 

  .مذتقة عغ الشطخية األصمية
االتجاه األول:  (1وتتزسغ عسمية وضع األجشجة ثالثة اتجاىات بحثية مسيدة ىي: )

كل الجراسات التى تفتخض أن   ويزع   Public Agenda-setting وضع أجشجة الجسيػر
تخكيد وسائل اإلعالم عمى قزايا معيشة يحقق نفذ التختيب لحات القزايا لجػ كل األفخاد 

وتيتع     Policy-Agenda-Setting( االتجاه الثاني: وضع أجشجة الدياسات العامة 2)
جػ إنعكاس وسائل اإلعالم ألولػيات صانعي القخار أو ؾيادة أولػيات الجساىيخ. بجراسة م

وييتع  . Media Agenda Setting ( االتجاه الثالث: وضع أجشجة وسائل اإلعالم3)
باإلجابة عغ التداؤل حػل مغ يزع أجشجة وسائل اإلعالم؟ وبيشسا تجتسع االتجاىات الثالثة 

لقزايا مغ دائخة معيشة إلى دائخة أخخػ، إال أنيا تفتقخ إلى حػل البحث في نذػء وانتقال ا
 (2008اإلشار العمسي الستكامل الحؼ يجسع بيشيا. ) بديػني حسادة، 

ومغ بيغ التغيخات التي لحقت بشطخية وضع األجشجة في الدشػات القميمة الساضية ما 
ضع األجشجة مثل االنتساء اقتشاع الباحثيغ بأىسية دراسة الستغيخات السؤثخة في و   (1يمي: )

الحدبي والسذاركة الدياسية وممكية وسائل اإلعالم وخرائز الشطام الدياسي..الخ، بيشسا 
بجأت دراسات وضع األجشجة معتسجة عمى الؿياس السباشخ ألثخ أجشجة اإلعالم عمى أجشجة 

ا ليا، ( لع تعج دراسات وضع األجشجة تتخح مغ أجشجة الجسيػر فقط مػضػعً 2)  الجساىيخ
بل امتج اىتساميا لمكذف عغ التأثيخات االتجاـية لػضع األجشجة، باعتبار أن وسائل اإلعالم 
يسكغ أن تحقق ما ىػ أكثخ مغ مجخد تختيب ألولػيات االىتسامات، فيي تزع معاييخ الحكع 

( زيادة االىتسام بشتائج وضع األجشجة، حيث أثيخت تداؤالت حػل قزية 3عمى األولػيات )
قة بيغ وضع األجشجة والخأؼ العام مثل ماذا يعشي أن قزايا معيشة تحتل أىسية متقجمة العال

( الدعى الستكذاف دالالت تأثيخ وضع األجشجة عمى االتجاىات واآلراء 4لجػ الجساىيخ؟ )
بتحميل العالقة بيغ نتائج وضع األجشجة واإلجساع القػمي،   ( االىتسام5والدمػك السالحع. )
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رػر أن ثسة تفاعاًل مدتسًخا بيغ أولػيات اإلعالم والخأؼ العام، وأن الحج األدني مشصمقة مغ ت
ليحا التفاعل ىػ تختيب األولػيات الجساىيخية والحج األقري ىػ تحقيق االنجماج 

( الجسع بيغ عسمية وضع األجشجة وؾيادة الخأؼ الختبار الفخض القائل بانتقال 6االجتساعي. )
( التداؤل حػل 7مغ وسائل اإلعالم إلى القادة ومشيع إلى الجساىيخ.)األجشجة عمى مخحمتيغ 

مغ يزع أجشجة مغ.. اإلعالم أم الجساىيخ، حيث بخز اتجاه بحثي يقػم عمى دراسة أجشجة 
( أنو مع 8اإلعالم والجساىيخ عبخ أكثخ مغ فتخة زمشية، باالعتساد عمى األسمػب التجخيبي )

عمى وضع اىتسامات اإلعالم والجساىيخ، إال أن تجخل اإلعالم التدميع بتأثيخ العالع الخارجي 
يسثل ضخورة لخمق اإلحداس بالقزية، فاإلشار الحؼ تعالج مغ خاللو وسائل اإلعالم قزية 

( الدعي لمكذف عغ العػامل األخخػ 9معيشة ميع في التأثيخ عمى أجشجة الجساىيخ. )
ثل االترال الذخري والخبخة السباشخة السداىسة في وضع األجشجة بخالف وسائل اإلعالم م

ووسائل اإلعالم. وتذيخ التحػالت الدابقة إلى أن نطخية وضع األجشجة تتدع بالسخونة 
والقابمية لالتداع والتشػع والذسػل بعيًجا عغ الشطخة األصمية التي قامت عمييا، والتي تقارن 

)بديػني حسادة،   ساىيخبيغ تختيب القزايا في وضع أجشجة وسائل اإلعالم وأجشجة الج
2008/4). 

ومغ االتجاىات الحجيثة التي ضيخت مؤخًخا ىي اتجاه بعس الجراسات نحػ الكذف 
عغ ديشاميكية العالقة بيغ الشطع الفخعية لشطام األجشجة، حيث تتفاعل ثالثة عػامل لتذكل 

القزية اىتسامات الخأؼ العام واإلعالم والدياسة، وىي عػامل اإلبخاز، ومجػ ارتباط 
باحتياجات الستمقيغ، واتجاه الػسيمة اإلعالمية مغ القزية التي تبخزىا سػاء أكان بالتأييج أو 

تػسع تعخيف أجشجة القزايا مغ وصف   (، كسا2008السعارضة أو الحياد )بديػني حسادة، 
كيؽية نقل القزايا البارزة مغ وسائل االعالم لمجسيػر إلى نطخية أوسع تزع مدتػػ ثاني 

رف كيؽية نقل بخوز صفات ىحه القزايا، وكحلظ كيؽية صشاعة األجشجة ؼيسا بيغ وسائل ي
االعالم،وكيف تشقل وسائل االعالم البارزة القزايا السيسة لػسائل االعالم األخخؼ. كسا 
سعت بعس الجراسات الحجيثة إلى الخبط ما بيغ وضع األجشجة وبشاء األجشجة، وتػضيح 

دلة بيشيسا، وخاصة في فتخات اإلنتخابات والحسالت اإلنتخابية وفي عالقة اإلعتساد الستبا
 (.Wirth W. et al. (2008) مشاشق غيخ الػاليات الستحجة
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 Priming وربط باحثػن آخخون ما بيغ دراسات وضع األجشجة وبحػث األولػيات 
ج مغ التي تفحز تأثيخات وضع األجشجة عمى الخأؼ العام وعمى اىتسامات الجسيػر،لمتأك

في تذكيل اآلراء، وإن لع يتفق الباحثػن عمى نتائج وضع   قزايا معيشة، ودورىا  مجػ بخوز
كسا جخػ نقاش كبيخ  .) (priming ،Son and Weaver, 2006 األجشجة،واألولػيات

، إذ بيشسا رأؼ البعس أن شبيعة كل Framingحػل األختالف بيغ وضع األجشجة والتأشيخ 
خخيغ يخون عكذ ذلظ، فالتأشيخ ىػ الصخيقة التي يتع بيا تشطيع مشيسا مختمفة، فإن آ

االحجاث والقزايا وجعميا ذات معدؼ وخاصة مغ قبل وسائل االعالم والعامميغ بيا 
والجسيػر، واختيار ىحه األحجاث وإبخازىا لتعديد فيع أو تفديخ أو تقييع معيغ. وكل مغ 

قائسيغ باالترال والجسيػر، لصخيقة ترػيخ وضع األجشجة والتأشيخ يعسل عمى جحب انتباه ال
السػضػعات في االخبار. وقج أجخيت عجة دراسات لػضع الحجود بيشيسا، وبيشسا لع تحقق 

خمرت   (Weaver, 2007)السحاوالت األولي سػػ نجاًحأ محجوًدا، فإن الجراسات الالحقة
ولػيات والتأشيخ يعبخون لػجػد حاالت تذابو كثيخة بيشيع، بالخغع مغ كػن وضع األجشجة واأل

عغ مجاخل مختمفة، وإن تجاوزت شعبية دراسات التأشيخ في الدشػات الساضية شعبية 
 أقل تحجيًجا عغ غيخىا سػاء مغ الشاحية السفاـيسية أو اإلجخائية  الجراسات األخخػ، لكشيا

(Coleman, et al., 2009, 147-157). 
 :( )البحػث الحجيثة في وضع األجشجةومغ القزايا السشيجية السثارة في إشار 

قزايا استصالعات الخأؼ وتحميل السزسػن، إذ ال تدال البحػث تدتخجم تحميل   (1)
السزسػن أواًل ثع الؿيام بإجخاء مدح ميجاني لمتأكج مغ رؤية الجسيػر لمقزايا السيسة، مع 

صخيقة لإلنتقاد استخجام معامل سيبخمان لسعخفة التػافق في األجشجة،وإن تعخضت ىحه ال
باعتبار أن معخفة مجػ التخابط ال يطيخ العالقة الدببية، كسا ال يدال التداؤل يثار حػل 
أييسا يأتي أواًل الخأؼ العام الحؼ يؤثخ ؼيسا تغصية وسائل االعالم أو التغصية التي تؤثخ في 

حؼ يشبغي أن قزية حداب الفارق الدمشي، والستعمقة بالػقت األمثل ال (2)  وسائل االعالم
تغصى ؼيو قزية ما قبل أن تربح ذات أىسية لجػ الجسيػر، حيث حجدت البحػث فػارق 

، Wanta, et al., (2004) زمشية مختمفة لقزايا مختمفة، سػاء أكانت محمية أو دولية
ؾياس   قزية (3واعتبخت أنو كمسا زاد الػقت كمسا زاد تأثيخ الػسيمة عمى أجشجة الجسيػر. )

أو كائغ ما، وكيؽية تحجيج أىع مذكمة، حيث حاولت بعس الجراسات الحجيثة بخوز سسة 
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تغييخ شخيقة الؿياس بالدؤال عغ أىع مذكمة يخاىا الجسيػر مالئسة لو، لكشيا لع تتػصل 
، سػاء أتع ذلظ باستخجام الصخيقة التقميجية، أو عغ Min, et al., (2007) لفػارق ذات بال

غ شخيق اختيار أىع قزايا مغ بيغ قائسة. وقج حاول آخخون شخيق االسئمة السفتػحة أو ع
نقاط لتحجيج أىع قزية، والبعس األخخ استخجام مؿياس  5وضع أسئمة باستخجام مؿياس مغ 

كسا ىػ السعسػل بو في الجراسات التجخيبية،  bipolar semanticداللي ثشائي القصب 
أن يعج مؿياًسا لبخوز قزية، يسكغ   non-response عجم االجابة  وبعزيا اعتبخ أن

 ,Coleman)تجاه قزية ما كمسا زاد بخوزىا   وإنو كمسا زاد عجد األفخاد الحيغ ال يحسمػن رأًيا
et al., 2009, 147-157) 

ومغ بيغ السعالع األساسية في السخحمة الثانية مغ عسخ الجراسات الخاصة بػضع 
( 2تقػؼ تأثيخات وضع األجشجة. ) استكذاف العػامل التي تزعف أو  (1األجشجة( ) : )

مغ خالل ما   استخجام بعس السفاـيع الديكػلػجية في وصف الفخوق الفخدية بيغ الجسيػر
في   ،وقج تع التػسع مؤخًخاNeed for orientation يعخف بالحاجة لمتػجيو

مغ خالل ؾياس كل مغ التػجو والسػضػعات، حيث يختبط الحاجة لمتػجيو   السفيػم  ىحا
وىي  Obtrusive Issues القزايا التصفمية  ( دراسة2تغيخات فخدية مغ بيشيا التعميع )بس

القزايا التي تقع في متشاول الخبخة السباشخة لمجسيػر، وىي نػعية مغ القزايا ال يحتاج 
الجسيػر لسعمػمات عشيا مغ وسائل اإلعالم، وتحاول ىحه الجراسات التفخقة بيغ القزايا 

ضيػر آدلة عمى تأثيخ وضع األجشجة عمى مجاالت أخخؼ   (3لتصفمية. )التصفمية وغيخ ا
وليذ عمى االنتخابات والحسالت الدياسية فقط، مشيا االخبار االقترادية، والجيغ،والعالقات 

( بيشسا فحرت معطع دراسات وضع األجشجة نرػص 4الخارجية، والذػون الرحية.)
يات مثل الرػر والفيجيػ، حيث أضيخت أن وجػد وسائل االعالم، فإن بعزيا بجأ ييتع بالسخئ

إلى   McCombs, 2005 دعا (5 ) أو غياب الرػر لو تأثيخ كبيخ عمى وضع األجشجة
إعصاء مديج مغ االىتسام بتأثيخات وضع األجشجة، وأن تكػن محػر العسمية التي تػجو 

ضع األجشجة ( مع ضيػر السدتػػ الثاني مغ و 6الجسيػر مغ األجشجة إلى مجال معيغ. )
تحػل االىتسام مغ بحث ما ىي السػضػعات التي تغصييا وسائل اإلعالم إلى كيؽية تغصية 

، وىػ ما أثار تداؤالت حػل ىل يعج ذلظ (Kiousis, 2005 )  وسائل اإلعالم ىحه القزايا
نياية لشطخية وضع األجشجة،وىل يسكغ لػسائل اإلعالم أن تقتخح ما الحؼ يجب أن يفعمو 
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إزاء القزايا البارزة، وىل يكػن التداؤل حػل ما الحؼ يجب فعمو إزاء قزية ما أم  الجسيػر
-Coleman, et al., 2009, 147) عغ العػاقب الشاجسة عغ القزايا وكيؽية رؤيتيا

157). 
ومغ بيغ األفكار الحجيثة السصخوحة التداؤل حػل مػقع نطخية وضع األجشجة في 

حيث لع تعج العالقة بيغ وسائل االترال الجساىيخؼ عرخ ما بعج االترال الجساىيخؼ، 
والخأؼ العام تخزع لشفذ الطخوف والستغيخات التي خزعت ليا مغ قبل، كسا بجأت وسائل 
االعالم تفقج دورىا التقميجؼ في وضع األجشجة، في ضل صعػبة تحكخ الفخد لشػع السرادر 

قزية معيشة، وكحلظ صعػبة والػسائل اإلعالمية التي حرل مشيا عمى معمػماتو بذأن 
تحميل مزسػن وسائل اإلعالم لسعخفة أثخىا في وضع وتختيب أىتسامات الخأؼ 

وبالخغع مغ تخاجع دور وسائل اإلعالم في وضع األجشجة، إال أن ىحا التيار ال يدال   العام.
يؤكج وجػد مجال لسسارسة وسائل اإلعالم لجور ىا في وضع األجشجة وخاصة مغ قبل 

ت الفزائية، ومغ ثع بجأ باحثػ ىحا التيار باالىتسام باإلجابة عغ التداؤل حػل متي القشػا
 وكيف يقع تأثيخ وضع األجشجة في عرخ السعمػمات؟ 

 السحاضخة الخابعة :
 التهجيات البحثية الججيجة في مجال دراسة حخاسة البهابة: رابعا:

مغ بيغ أكثخ التيارات البحثية إستسخارا وتصػرا في الجراسات الرحؽية،تمظ الستعمقة بحخاسة البػابة 
( وقج مخ تصػرىا بعجة مخاحل shoemaker et al 2009واختيار األخبار ) ودور الرحفييغ في تقييع

مشح بجاية الخسديشات عمى دور الرحفي الفخد في  ،حيث ركدت الجراسات األولى مشيا، والتي أجخيت
دور السؤسدات والسشطسات  عسميات حخاسة البػابة ،بيشسا ركدت الجراسات التى أجخيت في الثسانيشات عمى

 وإن ، (shoemaker et al 2009, page 77خبار )والتقاليج السيشية والخوتيغ في نذخ واختيار األ
وفي  بيحه الجراسات في أواخخ الثسانيشات مع زيادة القبػل بترػراتيا األساسية، االىتسامحجث تخاجع في 

في  بجأ الشطخ لعسمية حخاسة البػابة ديػلػجية،يالد بالجراسات اإلمبخيؿية و االىتسام ومع زيادة التدعيشات،
 ساعج عمى إعادة بخيقيا الشطخؼ .وىػ ما ذ فخدؼ،ولي سياق تشطيسي مؤسداتي،

تأخح في اعتبارىا تأثيخ  وشخحت الجراسات الحجيثة نساذج ججيجة لمشطخ في عسمية حخاسة البػابة،
يتكػن مغ أربعة مخاحل:  ،نطخية حخاسة البػابة لتشاول األخبار فسثال مقتخب معجل مغ لتكشػلػجيا،ا

 livingston(،2003في دراسة ) خباراأل وتكشػلػجيا جسع ياتيا ،السشجوب والسشطسة اإلخبارية واقتراد
and bennett(2007.كسا جسعت بعس الجراسات.enliبيغ عجة وسائل إعالمية،)  صحؽية وتمفديػنية
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وقارنت بيغ الشرػص التي تتمقاىا محصات التمفديػن مغ الجسيػر مغ خالل رسائل السػبايل،  وإلكتخونية،
لػصف الجور الحؼ  ،سا أجخيت دراسات حػل ما يعخف بحخاسة البػابة الثالثةك تمظ ألتي يتع بثيا. وبيغ

مغ مخاجعة الصبعات األولى مغ الرحف اليػمية الخئيدية وتدويج  يقػم بو العامميغ في العالقات العامة
عجة  اعتسجتفي الرحافة الكػرية وإن  وىي ضاىخة مشتذخة مشجوبي الرحف بخؤيتيع لسا نذخ مغ أخبار،

 newsاإلخبارؼ  ومغ بيشيا مفيػم السج ت حجيثة عمى ذات السفاـيع التقميجية عغ حخاسة البػابة،دراسا
subsidy   ولكغ مغ خالل تصبيقو عمى مجاالت ججيجة مثل البيانات الرحؽية بالفيجيػ والسػجية
 .Machill M.et al 2006خبارية اإللكتخونية اإل لمسؤسدات

في عسمية حخاسة البػابة باختالف  لالختالفابو وأخخػ وقج أضيخت بعس الجراسات حاالت لمتذ
ومغ ثع دعت  حاالت التذابو لعػامل مختبصة بعػلسة اإلعالم وضػاىخه، االنطسة االجتساعية .وتع إرجاع

العػلسية السختبصة بالعسل اإلخبارؼ والعػامل  ىحه الجراسات لسالئسة بحػث حخاسة البػابة مع الحقائق
 globalالعالسية ومغ بيغ السفاـيع التي شخحت في ىحا الرجد ما يعخف بحجخة األخبار التشطيسية،

newsroom  وىػ مفيػم يتشاول عسميات تبادل ونقل األخبار بيغ السؤسدات اإلعالمية العالسية ،وكحا
يتجاوب مع حتسيات  تتجارؼ بح اقترادؼتاريخي وليذ الرحفي عمى أنو نتاج لدياق  فيع العسل

 .Shoemaker,et al,2009,83))الدػق ويدعى لمخبح فقط
ػ حيث رأ ،دراسات كثيخة ببيان األدوار الججيجة لمسدتخجميغ في عسمية حخاسة البػابة اىتستكسا 

زسػن في البيئة الججيجة) البػابة يتع تحجييا مغ قبل السدتخجميغ السشتجيغ لمس بعس الباحثيغ أن حخاسة
singer ,2006) (lowry ,2006في وقت ) بعس الرحفييغ بالدساح لمسدتخجميغ بالسذاركة  بجأ ؼيو

السقابل رأػ باحثػن  ، ولكغ فيBoczkowski)2004في تقخيخ عسمية اختيار ونذخ السػضػعات)
كشيع ولايج أدوار السدتخجميغ ، ة البػابة بفعل تد سدور حخا انتياءآخخون أنو مغ السبكخ الحجيث عغ تػقع 

كسا خمرت إلى وجػد حالة  بأن حخاسة البػابة ال تدال معمقة بيغ مسارسات تقميجية وأخخػ ججيجة، أقخوا
مع سعي معطع  بالسداىسة في الؿيام بالسيام التقميجية لحخاسة البػابة، مغ التخدد في الدساح لمجسيػر

حيث أعخب  البػابة في البيئة اإللكتخونية، لتقميجية لحخاسةالسؤسدات اإلعالمية لمحفاظ عمى مسارساتيا ا
عمى أخالؾيات  بعس الرحفييغ عغ مخاوفيع مغ تأثيخ فتح البػابات اإللكتخونية لسزاميغ السدتخجميغ

 ) .Domingo ,paulussen and ugille 2008السيشة وعمى مسارساتيا التقميجية )
حخاسة البػابة ما بيغ البيئة اإلعالمية  وبرفة عامة خمرت الجراسات الستعمقة بأوضاع

اإللكتخونية ال يدالػن يقػمػن بشفذ السيام ألتي  ،الى أن حخاس البػابة في البيئةوالتقميجية  اإللكتخونية 
عغ غيخىا،  بعس السخاحل وإن حجث تغيخ في أولػيات يقػم بيا حارس البػابة في البيئة التقميجية ،
ويقػم بيا حخاس أفخاد، والبعس  تخة أو التقييع لع تختف بعج،وأضيفت ميام ججيجة، فسيسة الغخبمة أو الفم

مع استسخار حاجة الجسيػر لحخاس بػابة  وسائل وبخامج وتقشيات تكشػلػجية متخررة، اآلخخ يقػم بيا
لى أنو في إكسا أشارت ىحه الجراسات  ليا، ن لتي يتعخضػ ا يقػمػن بتقييع جػدة ومرجاؾية السعمػمات
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فقج  بيا السادة اإلعالمية، ئة اإلعالمية الججيجة مغ عجد البػابات التي تسخيبلحؼ قمرت ؼيو الاالػقت 
 مع تدايج االعتساد عمى لكتخوني ،كسا تغيخت مخاحل العسل التقميجية،إخمقت بػابات أخخػ ذات شابع 

حل وىػ ما أدػ لديادة السيام السمقاة عمى عاتق حخاس البػابة في بعس السخا السعالجة الخقسية لمسعمػمات،
 .عغ غيخىا 

عالمية الججيجة في شبيعة العسل اإلعالمي وفي األساليب التحخيخية البيئة اإل كسا أثخت
تخاجع تأثيخ العػامل التشطيسية والسؤسدية والخوتيشية  السدتخجمة ،حيث أصبح أقل رسسية وروتيشية ،مع

تغيخت الرػرة القجيسة لمعالقة  ساعالمية في مقابل تدايج االعتبارات الذخرية والحاتية ،كعمى مشتجاتيا اإل
ليتخح شكال تفاعميا ،  حادؼ القجيع،ر، وتخاجع التػجو األحخاسة البػابة والسرادر وكحلظ مع الجسيػ  بيغ

في وقت يتستع ؼيو حخاس البػابة بسيدة ميسة وىي  في ىحه العالقة، كسا لع يعج الجسيػر متمؿيا ،سمبيا
مغ أىسية تأثيخ قيػد السداحة وساعات  الػقت الحؼ قممت ؼيوقجرتيع عمى التعخف عمى جسيػرىع .وفي 

عمى  فقج زادت مغ بعس الزغػط وبعس القيػد الخوتيشية والتشطيسية التقميجية، البث ونفػذ السرادر
وضخورة مػاكبة ججة  حخاس البػابة مثل ضخورة التكيف مع مقتزيات سخعة البث والذخ عمى الػيب،

كسا خاصت لتػافخ أدلة عمى أن  جابية مشافدة الػسائل االعالمية األخخػ،وم التكشػلػجية وحجاثة األدوات
رؤية  وإلى أن لجييع أكثخ مسا تختفي، حخاس البػابة يخون أن وضيفتيع تتصػر وتتكيف مع البيئة الججيجة

وقت يختمفػن ؼيو في  يكسا بجأ بعزيع يتبشى دور السفدخ لمسعمػمات ف مختمفة عغ الجسيػر وعغ دورىع،
 غيخىع. بعس الدسات عغ

لتي تتبعيا ا وفي إشار دراسات ىحا التيار ،أثيخت عجة نقاشات مشيجية حػل شبيعة السشاىج
والسالحطة بالسذاركة وتحميل السزسػن غالبا في دراسة الحالة  لتي تسثمتا و لتي تدتخجميا،اواألدوات 

Singer,2001 ،وقج  بسشيج أو أداة واحجة. باالستعانة إن لع تكتف بعزيا والسدػح والسشيج التجخيبي
رائية وإح وعمى الحاجة الستخجام عجة إجخاءات مشيجية  مى تعقج ىحه العسمية،ع الجراساتأجسعت ىحه 

خخػ ،ومغ ومغ مؤسدة إعالمية أل ،خخػ مغ بيئة أل اختالفيالمػصػل لشتائج أكثخ دقة عشيا ،مع مخاعاة 
ومغ األدوات الججيجة في دراسة حخاسة  بسدتػػ تحميل عسمية حخاسة البػابة، ستتاى خخػ، كساحالة أل
لتقييع عسمية  hierachical linear modelingالتختيبية  الشساذج اإلحرائية الخصية استخجامالبػابة، 

كسا  الحرػل عمى معمػمات أكثخ دقة. وبسا يداعج عمى خ مغ مدتػػ تحميمي ،حخاسة البػابة وفقا ألكث
 الستعمقة  السفاـيع مشيا في ىحا الرجد مثل: االستفادةلتي يسكغ اأثيخت قزايا متعمقة بالسجاخل الشطخية 

 Global( وحجخة األخبار العػلسيةtheories of new institutionalismالسؤسدية الججيجة)
Newsroomطخية البشائية،والش) (Structurationtheory, Shomaker al2009.84. 

 وبالخغع مغ التخاث الستعمق بجراسات حخاس البػابة ،ال تدال تػجج عجة قزايا حيػية عالقة مشيا:
كحا شبيعة القػػ ألتي تتحكع في بػابات  لمتحميل في السجال الرحفي، كيؽية التشطيخ لمسدتػيات السختمفة

حخاسة البػابة ، وشخق تسكيغ اإلعالمييغ مغ  رػرات الجسيػر عغ عسمية إنتاجتو  بة،عسمية حخاسة البػا
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لعسمية حخاسة  والرػرة الحالية تغييخ السسارسات السؤسدية التقميجية الستبعة في مجال حخاسة البػابة،
مع مفاـيع ججيجة ونطخيات ججيجة في التعامل  استحجاثوشخق  البػابة وخاصة في البيئة االلكتخونية،

حخاسة البػابة مثل التفكيخ في الخبط بيغ نتائج حخاسة البػابة وتحميل السزسػن والجراسات  ترػرات عسمية
وجػانب التذابو  التفاعل بيغ العػامل السؤثخة في حخاسة البػابة، خيؿية ،وكحا إمكانية الشطخ فييمباأل

 في عسمية حخاسة البػابة في ثقافات مختمفة. واالختالف
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 إللكتخونية:اخامدا : تيار البحهث في مجال الرحافة 
مخت دراسات تيار الرحافة اإللكتخونية بثالث مػجات بحثية، حيث اىتست السػجة االولى 
بسحاولة اإلقشاع بأىسية الرحافة اإللكتخونية، واىتست السػجة الثانية بسشاقذة مجػ قجرة الرحافة 

الرحؽية اإللكتخونية عمى اإلحالل محل الػسائل التقميجية، وركدت السػجة الثالثة عمى تقييع األشكال 
الججيجة وتأثيخاتيا عمى العسل الرحفي. وغمب عمى الجراسات األولى التخكيد عمى السقارنة بيغ السػاقع 

ومرادر األخبار وأساليب العخض والتقجيع الرحؽية اإللكتخونية والرحف السصبػعة في السزسػن 
سية الججيجة، وفي السخحمة لمجسيػر، ومجػ تكيف السػاقع اإللكتخونية لمرحف السصبػعة مع البيئة الخق

الثانية ركدت الجراسات عمى شبيعة االختالف بيغ الرحافة اإللكتخونية والسصبػعة، وانعكاسات التعخض 
لمرحف اإللكتخونية الػرؾية، واستخجامات الرحفييغ لإلنتخنت. وفي السخحمة الثالثة بجأت تيتع برحافة 

السدتخجمػن والعػامل السؤثخة في صشاعة الرحافة  البمػجخ وصحافة السػاشغ والسزاميغ التي يشتجيا
 اإللكتخونية ومدتقبميا.

 وتكذف مخاجعة دراسات ىحا التيار عغ وجػد العجيج مغ السدارات البحثية في ىحا السجال مشيا :
والتي ركدت عمى ثالثة مػضػعات دراسات التغيخ في االدوار الهعيفية لمرحفيين :  -1

وترػرات كسيشة أو وضيفة في مجتسع يعتسج عمى االترال الذبكي،  ىي التغييخ في ىػية الرحافة
الرحفييغ عغ التغيخات السحتسمة في ىػيتيع السيشية. وأكجت ىحه الجراسات وأضيخت  أن الرحفييغ 
اإللكتخونييغ ال يدالػن متأثخيغ بالتقاليج الرحؽية القجيسة، كسا انتيت إلى نتائج متشاقزة حػل ترػرات 

ووجػد مقجار الثقة في األنتخنت  (Singer,2003 ,2006)مدتقبل الرحافة اإللكتخونية الرحفييغ عغ 
 كسرجر لألخبار.

تشاولت ىحه الجراسات األنهاع الججيجة من الرحافة القائسة عمى األنتخنت مثل صحافة  -2
سػاء مغ حيث السزسػن أو القائسيغ عمييا.  (Matheson2004) ,(Singer2005)البمهجخز 

أنيا تدود العامميغ في السؤسدات اإلعالمية بسداحة إضاؼية  -يخت عجة تػجيات في ىحا الرجد: أوأض
تعتبخ ساحة  -أنيا تسثل تحجيا ال يدتيان بو لمرحافة القائسة ج -لمتعبيخ عغ آرائيع وترػراتيع .ب

عارضة في الشطخ أن ثسة رؤػ مت ميسة لمتػاصل التفاعمي والجيسقخاشي ونذخ الؿيع السيشية والرحؽية.
لرحافة البمػجخز، سػاء مغ حيث مكانتيا كػسيمة إعالمية ، أو مغ حيث أصالتيا وتفخدىا ، أو مجػ 
اعتسادىا عمى ذاتيا في جمب األخبار واآلراء، أو مجػ قجرتيا عمى مشافدة وسائل اإلعالم األخخػ. وقج 

فة البجيمة والتي يرجرىا مػاششػن أجخيت عجة دراسات حاالت لتػثيق جػانب مغ مػاقع إخبارية لمرحا
 ,Indymedia(Bruns2006), Wikinews(Platon&Deuze)ىػاة مثل 

Ohmynews(Kim&Hamilton2006) وقج اسفخت مخاجعات ىحه الجراسات عغ الجعػة لتغيخ السشصق
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ميجية، األساسي لرحافة السػاشغ، والتخاجع عغ الشطخ إلييا عمى أنيا تذكل تيجيجا لمرحافة السيشية التق
 .(Singer2005) (Lasica2003)بقجر ما تسثل شكال ججيجا مغ العسل الرحفي 

اىتست بعض الجراسات بتحميل السسارسات الستبعة في عسمية إنتاج األخبار  -3
وأشارت لحجوث تغيخات ميسة في شبيعة ىحه السسارسات مشيا: حجوث تعجيالت جػىخية في اإلليكتخونية، 

شخق تجفق العسل التحخيخؼ، ومغ مسارسات جسع األخبار، وفي نساذج إنتاج السحتػػ،وفي انجماج 
 الػسائل السصبػعة واإللكتخونية واإلذاعية. كسا صجرت زيادة الزغػط السمقاة عمى كاىل الرحفييغ، وإلى
اضصخارىع لمؿيام بالعجيج مغ السيام الرحؽية في ذات الػقت، وإنتاج أشكال إعالمية 

، وتخكيدىع عمى عسمية إنتاج األخبار ذاتيا أكثخ مغ االىتسام بصبيعة الػسيمة. (Kawley2008)مختمفة
ة ما يعخف ومغ بيغ السفاـيع الحجيثة السقتخحة في دراسة الشساذج الستبعة في صشاعة األخبار اإللكتخوني

، وىػ نسػذج يجرس مخاحل صشاعة الخبخ إليكتخونيا، ويحمل مداىسات كل مغ (Cyber newsroom)ب
الرحفييغ والقخاء في نذخ وتعجيل األخبار في إشار عجة مخاحل معقجة تدتيجف صياغة القرة الرحؽية 

 (Robinson ;2009)بصخيقة ججيجة
جي في تظهيخ الرحافة االلكتخونية، اىتست عجة دراسات بتحميل دور العامل التكشهله  -4

حيث تع انتقاد الخؤية الحتسية التكشػلػجية التي اعتشقتيا الجراسات األولى، واعتبارىا أن التغيخات التي 
شيجتيا الرحافة ماىي إال نتيجة لتأثيخ التغيخات التكشػلػجية، إذ يتجاىل ىحا الترػر تأثيخ العػامل 

افي واالقترادؼ عمى ىحه الشػعية مغ الخاصة بالدياق االجتساعي والثق
. ومع تصػر دراسات الرحافة اإللكتخونية بفعل تبشي مقاربات بشائية (Boczkowski ;2004)الرحافة

تخاجع الشطخ لمسسارسات الدائجة في اقدام  actor-networkوسيكػلػجية في تحميميا، وكحلظ نطخية 
ط عغ تأثيخ العامل التكشػلػجي، مع زيادة االعتقاد بأنيا فق االخبار بالرحافة اإللكتخونية عمى أنيا ناتجة

. حيث (Paterson& Dormingo2008)ناتجة عغ تفاعل معقج لعػامل اجتساعية واقترادية وتشطيسية 
تشاولت بعس الجراسات ديشاميات عسميات االبتكار في حجخات األخبار في لرحافة الغمكتخونية، وخمرت 

ذاتيا تسثل عامال وسيصا في تغييخ شخيقة العسل في حجخات االخبار، وأن إلى أن التكشػلػجيا في حج 
الدياق السؤسدي والتشطيسي يمعب دورا ميسا في تذكيل عسمية تبشي االبتكارات في أوضاع صحؽية 

 مختمفة.
اىتست بعس الجراسات بصخق انجماج العسميات السصبػعة واإلذاعية واإللكتخونية عمى  -5

ن بيغ ىحه الػسائل في نقل محتػػ صحفي باستخجام الػسائط الستعجدة. وقج الػيب مغ خالل التعاو 
الحطت دراسات ىحا التيار ان التخكيد أصبح يشرب عمى السادة اإلخبارية اإللكتخونية أكثخ مغ الػسيمة 

فإن االشكال التي تقجم بيا السادة أصبحت تقخيبا متذابية، مع حخص ىحه السػاقع عمى اإلعالمية ذاتيا، 
تقجيسيا باستخجام وسائط متعجدة. كسا خمرت إلى عجم تصابق الصخق والػسائل السدتخجمة في تحقيق ىحا 
االنجماج سػاء بيغ الػسائل أو باختالف الجول، وكحا باختالف شخق الجمج بيغ الػسائل التقميجية والججيجة، 
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بيغ الػسائل اإلعالمية  وكحا لتشػع السجاخل البحثية التي يتع الشطخ مغ خالليا لصخق االنجماج
(Boczkski&Ferris ; 2005)  

وىي اىتست بعض البحهث بجراسة الجور الدياسي والسجتسعي لمرحافة اإللكتخونية ،  -6
الجيسقخاشي لمرحافة  بحػث تتداءل عغ دور الرحافة اإللكتخونية في سياق السجتسع، وتعشي بالجور

لسػاششيغ عمى السذاركة في العسمية الجيسقخاشية ، اإللكتخونية ، ويتقرى دور االنتخنت في مداعجة ا
وتذيخ إلى الحاجة لجور الرحفييغ في تشؿية وترؽية وتشؿيح السعمػمات التي سيتع نذخىا عمى االنتخنت، 

 وإن كانت ال تدال ىشاك العجيج مغ السشاشق بحاجة لسديج مغ الجراسة.
حيث اىتست بعس البحػث بإجخاء مخاجعة  دراسات الرحافة اإللكتخونية السقارنة، -7

لمجراسات األوروبية في مجال الرحافة اإلليكتخونية ومقارنتيا بالتجخبة األمخيكية ومغ بيشيا مخاجعة 
(Domingo ;2005)  ن لعقج كامل مغ البحػث األوروبية في ىحا السجال سػاء مغ ناحية السشاىج

أنيا تشقمت عبخ ثالث مخاحل: اإلقشاع ، والشقج والػاقعية، وإن والشطخيات أو الشتائج والتحجيات، مذيخة إلى 
ا. واستعخاضيا في ثالث مػجات، وخمز إلى أن التػجيات اقتخفت أثخ الجراسات االمخيكية واىتساماتي
مغ دراسات السػجة األولى، بيشسا اىتست السػجة الثانية  ℅90الشطخية ذات الصابع السثالي غمبت عمى 

يخيؿية، والتي تسحػرت حػل ثالثة أشكال مغ الرحافة اإللكتخونية، وىي السػاقع اإلخبارية بالجراسات األمب
اإللكتخونية والتغيخات في السيشة الرحؽية، واتجاىات وعادات السدتخجميغ، وخمرت ىحه السػجة إلى أن 

انيات التفاعمية السذخوعات الرحؽية اإللكتخونية التي تست في ىحه السخحمة فذمت في االستفادة مغ اإلمك
لألنتخنت، لتبشييا مبجأ الحتسية التكشػلػجية، كسا حجث في السخحمة األولى، وقج تشاولت الجراسات األوروبية 

مختمف لمتغيخ التكشػلػجي وفي  Constuctionistفي مػجاتيا الثالثة الرحافة اإللكتخونية بسشطػر بشائي
صحافة السػاشغ وصحافة البمػجخز وصحافة السذاركة  الدشػات القميمة الساضية ركدت ىحه الجراسات عمى

 والسزاميغ التي يشتجيا السدتخجمػن والعػامل السؤثخة في إنتاجيا.
وىي دراسات ركدت عمى استخجامات الجسيهر  User Studiesدراسات السدتخجم  -8

ومجػ االعتساد عمى الرحافة اإللكتخونية كسرجر لألخبار، ومجػ تأثيخ الػسائط لكتخونية لمرحافة اإل 
خق بشاء القرز عمى اىتسامات وفيع ؤثخ شتالستعجدة في مقجار تعمع األفخاد مغ مػاقع األخبار، وكيف 

جسيػر ليا، ودوافع السدتخجميغ مغ استخجام عشاصخ التفاعمية وتحجيج الفػارق ما بيغ ال الجسيػر
الحؼ فقط يدور السػاقع اإلعالمية( والجسيػر اإليجابي الحؼ يشتج مػاد إعالمية ويذارك في الدمبي)

السزاميغ السشذػرة عمى السػاقع اإلعالمية، وإن خمرت الجراسات إلى ضخورة مخاجعة مثل ىحه السفاـيع 
 حيث تبايغ استخجاماتيا وتصبيقاتيا مغ مجتسع آلخخ.ضػء واقع السجتسعات،  في

سػاء مغ حيث الذكل والترسيع أو مغ حيث : Product Analysesالسشتج   تحميل -9
السزسػن، ومغ بيغ مجالت اىتساماتيا دراسة الفخوق بيغ الترسيع الصباعي وترسيع الػيب، وتتبع 

عشج مصالعة الجخائج اإللكتخونية، واإلمكانات غيخ السحجودة لمػيب مدخػ العيغ عمى شاشات الكسبيػتخ 
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في ترسيع الجخائج االلكتخونية، والخرائز السسيدة لعسمية قخاءة الرحف اإللكتخونية ومعاييخ ترسيع 
مػاقع الػيب وتحميل التيبػغخاؼيا الخقسية، وتأثيخ ترسيع مػاقع الػيب عمى استخجاع السعمػمات وإدراكيا، 

يخ الػسائط الستعجدة عمى ترسيع السػقع ودورىا في تحقيق السػقع لمػضائف السشػشة بو وأوجو وتأث
اقع مغ االختالف بيغ الرحافة اإللكتخونية والسصبػعة وقج خمز بعزيا إلى عجم  انتفاع ىحه السػ 

التي تبيغ كيؽية بشاء وترسي السعمػمات عمى  السقػمات التفاعمية لمػيب، كسا خمرت إلى قمة الجراسات
 الػيب.

األنتخنت عمى  تأثيخوتتشاول مجػ : Quality Assessments دراسات تقييم الجهد -01
جػدة العسل الرحفي، حيث تذيخ بعس الجراسات إلى أن السقػمات التي أتاحتيا  تجىػر أو تحدغ

األنتخنت لسسارسة ميشة الرحافة، والدخعة التي تتسيد بيا، قج أثخت عمى جػدة األداء السيشي ومجػ 
م بالتقاليج السيشية، ومجػ مخاجعة السعمػمات التي تشذخ عمى األنتخنت، وتحػل عسمية الشذخ السباشخ االلتدا

والفػرؼ والدخيع واآلني لمسعمػمات عمى مػاقع السؤسدات الرحؽية الكبخػ إلى عسل مؤسدي، وإلى 
واىتست بحػث أخخػ  تخنت كسا كان سائجا في الدابق.ألنضيػر شكل مغايخ تساما لمعسل اإلخبارؼ عمى ا

تشاول أشكال الرحافة اإللكتخونية، والصخق التي يتع ت Experimental projectsبإجخاء دراسات تجخيبية
مغ خالل إرسال وتمقي السعمػمات، وما تقجمو اإلنتخنت في ىحا الرجد، وال تػفخه الػسائل االخخػ. كسا 

، وىي بحػث مجفػعة بالخغبة في االنتفاع  Market Analysesأخخػ بتحميل الدػق  اىتست بحػث
السادؼ مغ ألنتخنت، وتتزسغ تحميل أبشية الدػق، والسشافدة بيغ وسائل اإلعالم. وييتع ىحا السدار 

ع ومكانة وسائل اإلعالم بحاالت السشافدة بيغ وسائل اإلعالم التقميجية واإللكتخونية، ويتداءل عغ مػق
التقميجية، وما بيغ بحػث تؤكج محافطة وسائل اإلعالم التقميجية عمى مكانتيا.ومغ السػضػعات السصخوحة 
في ىحا السجال مجػ التػافق بيغ الشجاح السيشي والسادؼ لمسػاقع الرحؽية عمى األنتخنت، ومدتقبل 

 الرحافة اإللكتخونية عمى اإلنتخنت.
ىحا التيار البحثي في مػاكبة بعس مطاىخ الرحافة اإللكتخونية، إال أنو ال يدال  بالخغع مغ نجاح

ىشاك العجيج مغ السجاالت التي لع يتع بحثيا بعج، كسا ال يدال الباحثػن في ىحا السجال يتبعػن 
أساليب تقميجية في دراستيا وحتى األساليب الججيجة مثل تعقب مدخػ العيغ، يكتشفيا العجيج مغ 

ولفرميا لمطاىخة عغ الدياق العام، بحاجاتيا لمعجيج مغ األجيدة و اإلمكانيات،  ػبات الستعمقةالرع
استخجاميا. ومغ ناحية  تي يسكغ التحرل عمييا جخاءوإلمكانية تحيدىا، وكحلظ لسحجودية الشتائج ال

لكتخونية، فإن قميل مشيا قام بإجخاء مخاجعات شاممة أخخػ، بالخغع مغ كثخة البحػث عغ الرحافة اإل
مغ البحػث التي تست في ىحا السجال غيخ متاحة لمعامة، باعتبار  ليحه البحػث، كسا أن عجدا كبيخا

الح مسػلييا، وقمة مشيا أجخػ ألغخاض أكاديسية، فزال عغ أن قمة أبحاث تجارية وتخجم مرأنيا 



32 
 

مشيا ىي التي تخبط بيغ الرحافة اإللكتخونية وسياقيا االجتساعي، فاليدال يعخف القميل عغ العػامل 
ىحا التيار عغ خة في تذكيل الرحافة اإللكتخونية. ومغ ناحية ثالثة، تكذف مخاجعة بحػث السؤث

ـيسشة الجراسات األمخيكية في ىحا السجال، وىػ ما قج يخجع لجور الػاليات الستحجة األمخيكية في 
تصػيخ األنتخنت كػسيمة اترال، كسا تكذف عغ اتباع البحػث األوروبية غالبا لمخصػات الشطخية 

مسيدة في ىحا السجال، أما والسشيجية التي شػرتيا السجرسة األمخيكية، وكحلظ يرعب وجػد بحػث 
لتغيخ التكشػلػجيا وتصػرىا بذكل سخيع، وتغيخ عادات ونساذج االستخجام أو لعجم تػافخ أساسيات 

بيئة الججيجة، باإلضافة إلى ذلظ التدال دراسات الرحافة اإللكتخونية تعاني مغ مالئسة ليحه المشيجية 
  غياب اإلشار الشطخؼ السحكع والحؼ يداعج في تصػيخىا.

  :الجراسات العخبية في مجال الرحافة اإللكتخونية-أ
تكذف مخاجعة األدبيات العخبية التي تشاولت مػضػع الرحافة اإللكتخونية عغ لبذ في تعخيفيا. 

( واإلعالم Communicationأن سببو يعػد إلى عجم التسييد بيغ السفيػميغ: االترال ) ونعتقج
(Information مغ جية، وعجم التَّْفِخيق بيغ الرحافة كشذاط وميشة ال تقترخ عمى وسيمة إعالمية )

صبػعة. واحجة، واألخبار اإللكتخونية كسشَتج مغ جية أخخػ. إضافة إلى الحجيث عشيا بسخيال الرحافة الس
لحا يتػجب في البجء االستشاد إلى تعخيف الرحافة اإللكتخونية الحؼ يبجو أنو لقي قبػاًل واسًعا لجػ 
السيتسيغ وحطي بإجساع السختريغ. "يحيل مفيػم الرحافة اإللكتخونية أواًل إلى السحتػػ االعالمي 

ا يتزسغ الكثيخ  السشَتُج في إشار مذخوع تحخيخؼ. إن مفيػم اإلعالم السشقػل عبخ حػامل رقسية واسع ججِّ
مغ السػاد بجًءا بالبيانات وصػاًل إلى الحجيث األكثخ عشاية في صياغتو. بيشسا يشجرج اإلعالم الرحفي 
صخاحة في إشار وسائل اإلعالم. ويقػم بجورىا التقميجؼ في السجتسع: مسارسة ميسة الػسيط بيغ األحجاث 

سع وأعزائو )...( فسا تقجمو الرحافة اإللكتخونية مغ محتػػ ىػ والطػاىخ والسذاكل التي تصخأ في السجت
 .(1)ثسخة السعالجة الرحؽية؛ أؼ البحث عغ األخبار والسعمػمات، وجسعيا وتحميميا، وعخض األحجاث"

الرحافة السصبػعة لسجة تديج عغ ثالثة قخون تشسػ في ضل التغييخ "العادؼ"؛ إذ لقج ضمت 
خزعت إلى السبادغ ذاتيا، ولخوتيغ اإلنتاج عيشو، وإليقاع تقجيع األخبار نفدو، ولمصخيقة في التػجو 

. لكغ اليػم تغيخت البيئة اإلعالمية تغييًخا جحريِّا وغيخت ما (2) لمقارغ ذاتيا، ولبشيات لجسع األخبار عيشيا
كان يعتبخ مغ ثػابت السيشة. لقج تحػلت شبكة اإلنتخنت إلى فزاء لمسػاجية الخمدية حػل تحجيج اليػية 

 .(3) السيشية لمرحافة التي تعير تغييًخا دائًسا
تاريخيِّا، ضيخت الرحافة اإللكتخونية مع االستخجام االجتساعي لمجيل األول مغ الػيب، ثع واكبت 

رعػبة بسكان الحجيث عشيا تصػر جيمو الثاني واستفادت مغ إمكانياتو التقشية واالترالية، وأصبح مغ ال
دون األخح بعيغ االعتبار تجاعيات استعانتيا بالسشتجيات اإللكتخونية، ومػاقع التػاصل االجتساعي، 

https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2019/02/190211082950288.html#a1
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2019/02/190211082950288.html#a2
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2019/02/190211082950288.html#a3


33 
 

والسجونات اإللكتخونية. ولئغ ضل اإلعالم الخاصية األساسية التي تذخز الرحافة؛ أؼ إشالع عجد مغ 
غ الػيب غيَّخ "الحامس الشػوؼ" لألخبار نطًخا الشاس عمى األحجاث الػاقعية، إال أن الجيل الثاني م

لمخاصيتيغ األساسيتيغ المتيغ يتستع بيسا، وىسا: اآلنية والتفاعمية. فمع يعج اىتسام الرحافة يختكد عمى ما 
جخػ فحدب، بل اتجو أيًزا إلى االنذغال بخدود الفعل عمى ما جخػ وتبعاتو. فأصبح باستصاعة كل مغ 

ة التكشػلػجية السترمة بذبكة اإلنتخنت أن يشخخط في ديشاميكية يسمظ أدنى حج مغ الكفا ءة التقشية والُعجَّ
ل الحامس الشػوؼ لألخبار.  تحػُّ

الرحافة  (4) مغ الشاحية اإلجخائية، تحرخ العجيج مغ البحػث األمبخيؿية في السشصقة العخبية
اإللكتخونية في مجسل الرحف التي ترجر شبعتيا في شبكة اإلنتخنت بجانب ندختيا الػرؾية. وتتدع 
الصبعة اإللكتخونية بدستيا اإلخبارية التي تتخح الشدخة الػرؾية مخجًعا ليا. ويحتفع صحافيػىا بدمصة 

ا والسخاقب مع قخائيا/مدتخجمييا. ىحا إضافة إلى انتقاء األخبار وصياغتيا ونذخىا مع ال تفاعل السحجود ججِّ
الرحف التي تشذئ مػقًعا ليا في شبكة اإلنتخنت دون أن تسمظ ندخة ورؾية لكغ نذاشيا يطل قائًسا عمى 

 صحافييغ محتخفيغ.
ويمتقي االجتياد الشطخؼ والبحػث األمبخيؿية في تذخيز سسات الرحافة اإللكتخونية في 

الستذعبة أو الفائزة -(، والكتابة غيخ الخصيةInteractivityشاصخ التالية: التفاعمية )الع
(Hypertextuality( وتعجدية الػسائط ،)Multimediality.) 

  يؤكج مدح التجارب السختمفة في العالع حؿيقتيغ، وىسا:
: رغع التأكيج عمى أىسية حامل الرحافة اإللكتخونية وتفعيل الدسات الثالث السحكػرة أعاله، أواًل 

التي أحجثت تغييًخا جحريِّا في الرحافة السعاصخة عمى مدتػػ نسط اإلنتاج الرحفي ومعاييخه وعمى صعيج 
لػيب ال تحميشا إلى اقتراديات الرحافة، إال أنو يسكغ القػل إن مكتدبات السسارسة الرحؽية في بيئة ا

ُصيا. ج مختمف التجارب وُيَشسِّ  نسػذج وحيج لمرحافة اإللكتخونية ُيػحِّ
وميجاًنا لمتجخيب.  -تقمج بعزيا البعس-: كانت الرحافة "اإللكتخونية" وال تدال حقاًل لمتقميج ثانًيا

غ ىحه الرحافة اعتبخت تقاوم في البجاية أؼ مبتكخ تكشػلػجي ججيج ثع تتبشاه وتتسمكو. فالكثيخ مغ عشاوي
السجونات اإللكتخونية مشافًدا خصيًخا ليا، وناصبيا صحافيػىا العجاء. ثع اتجيت جل مػاقع الرحف في 
شبكة اإلنتخنت إلى احتػائيا وإدراجيا في استخاتيجيتيا االترالية أو التدػيؿية. لتشتيي إلى التخمي عشيا 

. وتكخرت الحكاية ذاتيا مع السيجيا االجتساعية لتشتيي باستخجاميا لسآرب مختمفة سػاء (5) تجريجيِّا
كسرجر إخبارؼ أو كحامل لمسزاميغ الرحؽية أو كفزاء لمشقاش والحػار. وقج سبق لمعجيج مغ الرحف 

ت صفحاتيا لمقارغ ليتفاعل مع ما تشذخه مغ مزاميغ بالتعميق والتعقيب، ثع بجأت اإللكتخونية أن فتح
  .(6) تتخاجع عغ ىحا االختيار جدئيِّا إلى غاية إلغائو كميِّا

استقخار الرحافة اإللكتخونية عمى شكل معيغ فحدب، بل تخافع عغ  ال تؤكج ىحه الحقائق عجم
ل دائع وابتكار متػاصل  .(7) البخاديغع البشائي الحؼ يعتبخ الرحافة عسمية بشاء اجتساعي لمػاقع في تحػُّ
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 :  خرائص الرحافة "اإللكتخونية" العخبية -ب
ا الحجيث عغ الرحافة العخبية "اإللكتخونية" التي تتدع بقجر كبيخ مغ التشػع وعجم  مغ الرعب ججِّ
التجانذ الحؼ يعػد إلى تفاوت اإلمكانيات السادية والتقشية، وتبايغ التقاليج الثقاؼية واالجتساعية، وتفاوت 

عاًما مغ صجور أول ندخة إلكتخونية  14امر حخية التعبيخ، لكغ سشغامخ بالقػل: إنو بعج مخور ى
حافة اإللكتخونية أن ما سسي بالر (9) لرحيفة عخبية، وىي الذخق األوسط، استخمرت بعس الجراسات

العخبية لع ترل بعج إلى االرتكاز عمى الخرائز الثالث السحكػرة أعاله. ونعتقج أن ىحه الخالصة ال 
تدال صالحة لحج اليػم؛ إذ إن مخيال الرحافة السكتػبة ما زال يتحكع في الكثيخ مغ مػاقع الرحف 

خ الخصية أو فقخ نرػصيا الستذعبة أو اإللكتخونية العخبية. وىحا يعشي قمة االعتساد عمى الكتابة غي
الفائزة. فالخوابط اإللكتخونية إن وججت فيي داخمية وتذيخ إلى مقاالت ذات صمة بالسػضػع السعالج 

 تتزسغ روابط خارجية. إن الشز الفائس في الرحافة اإللكتخونية ، وال(10) ومقاالت سابقة لكاتبيا
َمة وُيعسِّق بعس جػانبيا. وَيْخِفُجىا بسػاد  م أكثخ مغ مجخل لمسادة الرحؽية؛ ُيْثِخييا بسعمػمات ُمَكسِّ ُيقجِّ
سسعية، وسسعية برخية، وتدجيالت حية أو وثائق مغ األرشيف. لكغ استخجام الشز الستذعب في 

ا. وىحا يبعجىا كثيًخا عغ "مػسػعية الرحاف ة اإللكتخونية العخبية ضسغ ىحا األفق يطل محجود ججِّ
 .(11)اإلعالم"

يا؛ أؼ لع ترل إلى تخسيخ مشصق وال تعتسج ىحه الرحافة عمى البعج التفاعمي إال في حجوده الجن
الذخاكة في إنتاج السادة الرحؽية. فخغع أن مػاقع بعس القشػات التمفديػنية العخبية في شبكة االنتخنت ُتَعجُّ 
أكثخ تقجًما في إتاحة الفخصة لمجسيػر إلبجاء رأيو مقارنة بسػاقع الرحف الػرؾية إال أن ىحه الفخصة تطل 

سػقع "العخبية نت"، عمى سبيل السثال، يصمب مغ جسيػره أن يذاركو الخأؼ أسيخة مشصق بخيج القخاء. ف
 ويخرز لو خانة لتػجيو رسائمو مكتػبة!

وبرخف الشطخ عغ استصالع الخأؼ واالستفتاءات التي تقػم بيا جل الرحف اإللكتخونية العخبية، 
ا مشيا ال يدسح سػػ التي ُتَسثِّل ضخًبا مغ التفاعل، ال تدتعيغ أغمبيا بالسجونات اإللكتخو  نية. والقميل ججِّ

ا مغ صحافييو بشذخ مجوناتيع فييا ربسا -( Libertéمثل صحيفة "ليبختي" الجدائخية ) -لعجد محجود ججِّ
يشفخد مػقع الجديخة نت في تػضيف السجونات اإللكتخونية التي تجسع صحافيي القشاة وبعس األقالم مغ 
خارج مؤسدة الجديخة لتقجيع مػاد متشػعة عغ مػاضيع مختمفة تعكذ تجارب متعجدة تديخ في اتجاه 

تثشاء ال يسكغ أن يحجب تػسيع قاعجة متابعي مػقعيا اإللكتخوني. ىحا االنفخاد الحؼ يقتخب مغ االس
استغشاء قصاع واسع مغ الرحافة اإللكتخونية العخبية عغ الصاقة التعبيخية والتػاصمية لمسجونات اإللكتخونية 
التي مغ السفخوض أن تفتح أفًقا لإلنتاج السذتخك لمسادة الرحؽية. فالسخيال التقشي الحؼ قاد خصػاتيا لع 

ي. وىحا ما يتزح في َتسمُّكيا لمسيجيا االجتساعية. لقج سار ىحا يتسكغ بعج مغ تحخيخ السخيال االجتساع
الَتَسمُّظ، بجرجات متفاوتة، في اتجاىيغ: االتجاه األول اعتسج عمى ما يشذخ في ىحه السيجيا كسرجر أخبار، 
ج واالتجاه الثاني جعل مشيا رافًجا لشذخ محتػيات الرحافة اإللكتخونية العخبية وتػصيميا إلى جسيػر ججي
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ومتشػع. وقج مخت الرحف اإللكتخونية األوربية بيحه التجخبة؛ إذ جعمت مغ مػقعي شبكتي: ؼيدبػك 
وتػيتخ مجخد لػح إشيارؼ يعمغ عغ عشاويغ مػادىا الرحؽية، ويقجم ممخرات مخترخة لسا تزسشتو 

. لكشيا تجاوزت ىحه السخحمة؛ إذ أدمجتيسا ضسغ استخاتيجيتيا اإلعالمية (12) مػاقعيا اإللكتخونية
 .(13) والتدػيؿية

لرحؽية في شبكة اإلنتخنت إلى استخجام البخمجيات والتصبيقات رغع اتجاه الكثيخ مغ السػاقع ا
التي ُتَسكِّغ مغ ترفحيا عبخ الحػامل الستشقمة، مثل الياتف الحكي والمػح اإللكتخوني، خاصة بعج أن 

%مغ األشخاص في سبع دول عخبية يتابعػن األخبار عبخ ىػاتفيع  67كذفت السدػح السيجانية أن 
جمي اإلنتخنت فييا يؤكجون أن السشرات الخقسية والسيجيا االجتساعية ىي مرجر الحكية، وأن ثمث مدتخ

ون بػياب استخاتيجية واضحة وراء لج(14) أخبارىع األول ػء صحفيع إلى ، فإن الكثيخ مغ الرحافييغ ُيِقخُّ
 . ويتجمى ىحا الػياب أكثخ عمى مدتػييغ: نسط إنتاجيا الرحفي واقترادياتيا.(15) الشذخ عبخ اإلنتخنت

باب التقميج وركػب مػجة "الحجاثة  ربسا لجأت بعس الرحف إلى الشذخ في شبكة اإلنتخنت مغ
. (16)التقشية" الحؼ دفع بعزيا إلى القفد إلى األمام مغ خالل دعػة الجسيػر إلى نذخ صػره وفيجيػىاتو

. وىكحا (17) وفتح بعزيا السجال لمقخاء إلبجاء آرائيع والتخاجع عشوواعتسادىا كذيادة شاىج عيان. 
اتجيت بعس الرحف إلى تبشي التكشػلػجيا مع مقاومة آثارىا مغ خالل التذبث بالساضي، فال ُتَحيِّغ 

. ىحا االختالف أو عجم التجانذ في تصػر الرحافة العخبية اإللكتخونية يجعػ إلى تدييق (18) حتػياتيام
 ل االقترادؼ، والعامل القانػني.)مغ الدياق( نذػئيا وتصػرىا مغ خالل عامميغ أساسييغ، وىسا: العام

يعتسج تسػيل الرحافة الػرؾية في السشصقة العخبية إلى حج كبيخ عمى عائجات اإلعالن. فأؼ 
انكساش في سػق اإلعالن يشعكذ عمى صحتيا السالية. واستشدخت الرحافة اإللكتخونية العخبية ىحا 

ة اإلنتخنت يخفزػن دفع مقابل مالي % مغ مدتخجمي شبك75و 61الشسط التسػيمي أمام وجػد ما بيغ 
. فخغع أن سعخ اإلعالن في مػاقع الرحف اإللكتخونية العخبية (19) جخاء ترفحيع لمسػاقع اإللكتخونية
إال أن معجل كل فخد سشػيِّا مغ اإلعالن الخقسي  (20) مخة 25الػرؾية بـ ـُيَعجُّ أقل مغ سعخىا في الرحف 

. وىحا ال (21) دوالر في لبشان 7.8يطل ضعيًفا؛ إذ يتخاوح ما بيغ دوالر واحج في فمدصيغ وسػريا و
يكفي لتغصية تكاليف مػاقع الرحف اإللكتخونية، فتزصخ الكثيخ مغ الشدخ اإللكتخونية إلى االعتساد عمى 

. (23) أو الكف عغ الرجور (22) يجيةالصبعة الػرؾية في تسػيميا أو البحث عغ مرادر مالية غيخ تقم
لمرحافة اإللكتخونية في بعس البمجان العخبية وسيمة لمزغط عمييا وابتدازىا لحا أضحى مشح اإلعالنات 

 .(24) لتغييخ خصيا التحخيخؼ عمى غخار ما يحجث مع الرحف الػرؾية
اإللكتخونية وتصػرت في كشف قػانيغ اإلعالم والسصبػعات التي وججت  لقج نذأت الرحافة العخبية

أصاًل لتأشيخ نذاط وسائل اإلعالم الكالسيكية (الرحافة السصبػعة، واإلذاعة والتميفديػن). وكان لمعػامل 
ل سبتسبخ/أيمػ  11الخارجية دور في اىتسام السذخع في البمجان العخبية باإلعالم اإللكتخوني. ؼبعج أحجاث 

ز جدء مشيا لإلعالم اإللكتخوني وتع ربصو  2001 تست مخاجعة قػانيغ اإلعالم والسصبػعات وُخرِّ
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بالجخائع اإللكتخونية. وبعج حػالي عقج تقخيًبا مغ ىحا التاريخ تع التخكيد عمى أضخار ىحا اإلعالم تحدًبا 
بعج ما أصبح يعخف بـ "الخبيع العخبي. ولع يشطخ الُسَذخِّع لمرحافة  (25) لتجاعياتو عمى السشصقة العخبية

اإللكتخونية باعتبارىا أداة تعبيخ في يج مغ ال يسمظ "سمصة القػل" أو قػة مخاؾبة الدمصات الثالث: التشفيحية 
 والتذخيعية والقزائية.

تخزع الرحافة اإللكتخونية في جل البمجان العخبية لقانػن السصبػعات: مثل الترخيح، وتعييغ 
د الُسَذخِّع السغخبي في الترخيح السدبق إلصجار صحيفة إلكتخونية  رئيذ تحخيخ ومدؤول الشذخ. ويتذجَّ

ام في السحكسة، ولجػ أكثخ مغ الترخيح إلنذاء نطيختيا الػرؾية؛ إذ يفخض إيجاع الترخيح لجػ الشائب الع
الػكالة الػششية لتقشييغ السػاصالت، والييئة العميا لالترال الدسعي البرخؼ، والسخكد الديشسائي 

 .(26) السغخبي
جو الرحافة العخبية في انتقاليا إلى بيئة الػيب بػياب يبجو أن تفديخ الرعػبات التي تػا

سة ليا أو عجم مػاكبة ىحه القػانيغ لجيشاميكية تغييخىا أضحى قاصًخا؛ إذ يسكغ  الشرػص القانػنية الُسَشطِّ
اليػم الػقػف عمى العجيج مغ الحاالت التي تكذف بأن بعس ىحه الرعػبات تعػد لعجم تصبيق القػانيغ 

يخزع لمسداج الدياسي ولسيدان القػػ الدياسية. فالشطخ إلى وضع الرحافة اإللكتخونية  أو أن تصبيقيا
العخبية مغ " كػة" القانػن تػىع الشطخ وتعيج إنتاج الصػباوية التي تؤمغ بػجػد اإلعالم خارج شخشو 

 االقترادؼ واالجتساعي والثقافي والدياسي.
الرحافة في تذكيل أو إعادة تذكيل السجال فعمى ضػء ىحا الذخط نحاول أن نقخأ إسيام ىحه 

 العام مغ خالل االفتخاضات الدبعة التي سششاقذيا في ىحا السحػر.
 :دراسات متعم ِّقة بالرحافة اإللكتخونيَّة -ج

قام الباحث في استخجامات اإلنتخنت بسخكد البحػث والجراسات بكمية السمظ فيج األمشيَّة وعزػ 
ىيئة التجريذ فييا، الجكتػر: فايد بغ عبجهللا الذيخؼ، بعسل بحٍث عمسي عغ ُسػق الرحافة اإللكتخونيَّة 

بحث العمسي بكميَّة الرحافة رئيذ قدع ال -العخبيَّة، وبسذاركة الباحث البخيصاني البخوؼيدػر: بارؼ قشتخ 
وقج اعَتَسجت الجراسة عمى نتائج اسِتجابات القخَّاء في قاعجة بيانات مدػح قخَّاء  -في جامعة شيفيمج 

نت عْبخ دراسات سابقة لمباحث الذيخؼ في ىحا السجال، وقج  الرحف اإللكتخونية العخبية، التي تكػَّ
إللكتخونيَّة العخبيَّة مغ حيث إنيع في الغالب ذكػٌر أوَضَحت الجراسة بعَس َخرائز قخَّاء الرحف ا

راسة أنَّ ما َيِديج عمى  وشباب، وُيذكِّل الصمبة والسياجخون العخب حػَل العالع ندبًة كبيخة مشيع، وكَذفت الجِّ
رون بأنيع يترفَّحػن الرحف اإللكتخونيَّة بذكٍل يػميٍّ   .نْرف العيشة ُيقخِّ

  
كتخونيَّة سبَب رضاىع وإؾباليع عمى الرحافة اإللكتخونيَّة إلى أسباٍب؛ وَيعُدو قخَّاء الرحف اإلل

مشيا: أنيا ُمتػفِّخة شػال اليػم، وإمكانيَّة الػصػل إلييا مباشخة، وال تحتاج إلى دْفع رسػٍم إضاؼيَّة، كسا أنَّيا 
يع، وبخغع أنَّ كثيًخا مغ ُتسكِّشيع مغ ُمتاَبعة األخبار مغ أؼِّ مكاٍن وعغ أؼِّ بمٍج ميسا تباَعجْت مػاقع
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السبحػثيغ قج َأشاُروا إلى صعػباٍت فشيَّة عشج ترفُّح بعس َمػاِقع الرحف، أو مذكالت عجم رضا عغ 
السحتػػ الخسسي لبعس الرحف، إالَّ أنَّ ندبًة كبيخًة مغ القخَّاء أبَجْوا مدتػػ معقػاًل مغ الخضا عغ ىحه 

 .الرحف
إنَّ العالع سَيذَيج شباعة آخخ صحيفة  :أجَخْتيا مايكخوسػفت تقػلكسا أنَّ ىشاك دراسة أخخػ  

مة؛ لحا فإنَّو ليذ مغ السباَلغة أْن نتحجَّث عغ إمكانيَّة 2018ورؾيَّة في عام  م عمى األقلِّ في الجول الستقجِّ
السصبػعة  حجوث تػقُّعات مايكخوسػفت شاَلَسا سارت األمػر عمى وتيختيا الحاليَّة، وشالسا بقيت الرحافة

 .عمييا بمغة الرحافة قبل شباعتو بأربٍع وعذخيغ ساعة "يحتخق " ُتعَشى بالخبخ الحؼ
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