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  "فن التقرير الصحفي في المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية"
  

                                                 **ماجد سالم تربان د.

 الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على فن التقرير الصحفي في المواقع اإلخبارية االلكترونية   

س كتابته، ومدى مطابقتها لألسس الفنية والعلمية، الفلسطينية، وذلك من خالل الكشف عن أس

  وكذلك التعرف على مدى استفادتها من إمكانيات النشر االلكتروني.

وتوصلت الدراسة إلى أن مواقع الدراسة ال تولى فن التقرير الصحفي اهتماما واضحا   

%، وجاءت 74.05ومتوازنا حيث اهتمت بالتقرير اإلخباري، في المرتبة األولى وبنسبة بلغت 

%، وكانت ذات التغطية الجغرافية 37.4التقارير السياسية أيضا في سلم اهتماماتها وبنسبة 

  %. 74المحلية بنسبة 

وفيما يتعلق بأسس كتابة التقرير كشفت النتائج عن وجود خلط في أسس كتابته، فمواقع   

درجة االهتمام به، فتهتم  الدراسة تلتزم إلى حد ما بقالب الهرم المعتدل، وتختلف بشكل عام في

%، لكل منهما، على حساب الخاتمة التي 35.5بمقدمة وجسم التقرير في المرتبة األولى وبنسبة 

%، كما بينت النتائج ضعف استفادة المواقع االلكترونية المدروسة من اإلمكانيات 29بلغت نسبتها 

  التي تتيحها شبكة االنترنت والنشر االلكتروني.

  
 ABSTRACT 

     This study aims at knowing the art of report writing applied for 
Palestinian news websites, by exploring the basics of its writing and the 
level of its equivalence to the scientific and technical basics in addition to 
knowing the level of benefits it received from electronic publication 
equipments. 
     This study has found out that websites do not pay balanced and evident 
attention to the art of report writing and that they primarily pay attention to 
news reports that occupy about 74.05%, of all that has been published, while 
political reports occupy a total percentage of 37.4%, moreover reports that 
have covered regional issues get approximately  74%. 
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     Regarding the basics of writing, the results showed that there is a 
confusion amongst the basics of report writing, because the websites which 
have been investigated are committed to some extent to pyramid-style, and 
they differ generally in the level of interest to build this shape. They pay 
attention to the introduction and the body of the feature firstly, of 35.5%, for 
each, at the expense of the conclusion which received 29%. 
     The study has also found out that the investigated websites have not 
really benefited from the privileges available on Internet networks and 
Electronic publications. 

  ة:مقدم
أوجدت الصحافة االلكترونية مفاهيم جديدة للمضامين الصحفية المقدمة خاللها من حيث العمق 

المعرفي، والتوسع في طرح الموضوعات والقضايا المتنوعة، وذلك استنادا إلى الخصائص 

والسمات والمزايا المتعددة التي تتميز بها، والمتمثلة في االستفادة إمكانيات النشر االلكتروني 

  ) 135 : 2007والتقنيات االتصالية التي أتاحتها شبكة االنترنت. (العنزي، 

إلى المزيد من المتغيرات في طرق وأسس الكتابة  -ال سيما سمة التفاعلية-كما أدت تلك السمات 

الصحفية، فالكاتب يقدم المعلومات، واألفكار، والمؤثرات العاطفية على شكل حلقات أو فقرات، 

، من أجل تحقيق الهدف الذي يرمي -حسب رغبات المستخدمين-طة بالتي تليها وكل فقرة مرتب

إليه النص، كما أن أسلوب الكتابة لالنترنت ال يصف األحداث بصورة تتابعية، ومستقيمة، بل 

  )233 :2008بصورة تفاعلية. (تربان، 

واستخدام الفنون  وينعكس ذلك على مهارات الصحفي نفسه فيما يتعلق بعمليات الكتابة والتحرير،

الحديثة لعرض المضمون، فالصحفي الناجح يجب أن يكون أكثر من مجرد ناقل تقليدي للحدث، 

بل يجب أن تكون لديه القدرة على تفسيره بنفس قدرته على نقله، وهو مطالب بإعطاء إطار 

اث من أوسع من الحقائق، وأثناء ذلك يجب أن تكون التفرقة واضحة لديه بين الحقائق واألحد

  ) 10 :1994جانب، وبين رأيه الخاص من جانب آخر.(قطب، 

كما ويفرض ذلك على الصحافة استخدام فنون صحفية أكثر عمقا في تناول المادة وأكثر اهتماما 

بإبراز األحداث، وردود األفعال، وتقديم الشخصيات واآلراء المختلفة، وفي هذا المضمار يعتبر 

حدث الفنون التي تمزج بين ذلك كله في قالب مختصر يتناسب مع فن التقرير الصحفي من أهم وأ

  الشكل الجديد للصحافة المطبوعة وااللكترونية.
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ويعرف التقرير الصحفي بأنه: مجموعة من المعارف والمعلومات حول الوقائع في سيرها 

فقط كما هو وحركتها الديناميكية، كما وأنه ال يستوعب الجوانب الجوهرية أو الرئيسية في الحدث 

الشأن في الخبر، وإنما يمكن أن يستوعب وصف الزمان، والمكان، واألشخاص، والظروف التي 

ترتبط بالحدث، كما أنه ال يقتصر على الوصف المنطقي، والموضوعي لألحداث، وإنما يسمح في 

   )Harris , J., et al, 1992: 35(الوقت نفسه بإبراز اآلراء الشخصية، والتجارب الذاتية للمحرر

وفن التقرير الصحفي كفن حديث أصبح يحتل المرتبة األولي في ترتيب األهمية في صحافة 

المجتمعات المتقدمة، ويجمع بين مزايا وخصائص أكثر من فن صحفي كالخبر والحديث، 

والتحقيق والمقال، ويقدم في شكل موجز وغير مخل، ويحتوي في نفس الوقت على الحقائق 

  ) 3 :1994وعرض االحتماالت. (قطب، ويتضمن التحليل 

وكما هو الحال في الصحافة الورقية فإن فن التقرير في المواقع االلكترونية يشترط أن تتوفر فيه 

كلمة، وااللتزام باللغة المباشرة،  400ال تتجاوز عدد كلماته أهمها أ مجموعة من الشروط،

ئيات لتعزيز محتواه في أقل قدر ممكن من واألسلوب البسيط الواضح، واستخدام البيانات واإلحصا

  ) 2006الكلمات. (الكباشي، 

 -وكذلك يقوم بناء التقرير الصحفي في المواقع االلكترونية على عدة عناصر هي:

)Newsom, D., 1995 : 358 ( 

  تمهيد عن موضوع التقرير. -

 شرح األحداث الجارية . -

 خلفية عن األحداث الماضية. -

 لألشخاص المشتركين في الحدث .تفسيرات وتعليقات  -

 وثائق وإحصاءات في موضوع التقرير ( حسب المتاح). -

 مشاهد حية من قلب األحداث.  -

 الربط بمواقع لها عالقة بموضوع التقرير. -

 نتائج الحدث أو الخالصة. -

وعلى الرغم من تلك األهمية لفن التقرير الصحفي نجد أن الصحافة الفلسطينية المطبوعة 

ترونية ال تولي هذا الفن االهتمام الكافي من ناحية الصياغة، أو تطبيق األسس العلمية فيه، وااللك
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وكتابته بأنواعه المختلفة من تقرير أخباري، وحي، وعرض شخصية، كما الحظ الباحث أن كتابة 

 التقرير ال سيما في المواقع االلكترونية اإلخبارية تأتي بشكل عشوائي، ودون ترتيب منطقي أو

 زمني مما يؤثر على عدم تحقيقه ألهدافه. 

كما ال تستفيد تلك المواقع من اإلمكانيات االتصالية التي تتيحها شبكة االنترنت في تناولها لفن 

التقرير، لذا كانت هذه الدراسة للتعرف على التقرير الصحفي في المواقع االلكترونية اإلخبارية 

  ت النشر االلكتروني التي تتيحها شبكة االنترنت. الفلسطينية، ومدى استفادته من إمكانيا

  مشكلة الدراسة:
فرضت الصحافة االلكترونية واقعا مهنيا جديداً فيما يتعلق بالصحفيين، وإمكانياتهم، وشروط 

عملهم، فقد أصبح المطلوب من الصحفي المعاصر أن يكون ملما باإلمكانيات التقنية، وبشروط 

ة االلكترونية، حيث تتسع مهام المحرر من مجرد صياغة المادة، أو الكتابة لالنترنت والصحاف

جمع المعلومات إلى ضرورة إجادة مهارات فنية متعددة، بداية من فنون اإلخراج الصحفي، 

  وتحديد شكل عرض المادة، إلى امتالك األدوات الفنية الرئيسية للمحرر على االنترنت.

م 1/10/2011ستكشافية التي قام بها الباحث بتاريخ وبناء على ما سبق وفي ضوء الدراسة اال

، تبين أن هناك قصورا )∗(م على عينة من المواقع اإلخبارية االلكترونية 9/10/2011وحتى 

على قلة اهتمامها  -كبيرا في مفاهيم الكتابة لإلنترنت، كما أنها تتعاطى مع فن التقرير الصحفي

وكأنه يصاغ لصحيفة ورقية، إضافة إلى أنها لم  -تهبه والخلط الواضح في مفاهيمه وطرق كتاب

تستفد من إمكانيات النشر االلكتروني والتقنيات الحديثة التي أتاحتها شبكة االنترنت في المعالجة، 

مدى اهتمام في التعرف على  من هنا تتحدد مشكلة الدراسةوطرق الكتابة بالشكل المطلوب، 

رونية بفن التقرير الصحفي من ناحية الصياغة وتطبيق األسس المواقع الفلسطينية اإلخبارية االلكت

النظرية فيه وكتابته بأنواعه المختلفة من تقرير إخباري، وحي، وعرض شخصيات، وكذلك 

التعرف على أوجه القصور في مجال تحرير التقرير الصحفي في تلك المواقع، ومدى استفادتها 

  نترنتها شبكة االمن التقنيات االتصالية الحديثة التي أتاحت

                                                           
افية مواقع: (وكالة معا اإلخبارية، ووكالة فلسطين اليوم، والمركز الفلسطيني لإلعالم، شملت عينة الدراسة االستكش ∗

وموقع فلسطين برس، وشبكة العهد اإلخبارية، وشبكة أمد اإلخبارية، ووكالة وفا، وموقع دنيا الوطن، ووكالة صفا، 

 ووكالة سما).
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  أهمية الدراسة:
  تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: 
تكسب الدراسة أهمية خاصة بسبب قلة الدراسات التي تناولت فن التقرير الصحفي في .1

  الصحافة الفلسطينية، وكذلك ندرة الدراسات التي تناولته في المواقع االلكترونية اإلخبارية.

دراسة لفن التقرير الصحفي بوجه عام، وكذلك مدى استفادتها التعرف على كيفية تناول مواقع ال.2

 من السمات االتصالية التي تتيحها شبكة االنترنت لكافة الفنون الصحفية.

تكمن أهمية الدراسة من النمو الكبير في عدد المواقع اإللكترونية الفلسطينية، وتزايد األدوار .3

تناولها للفنون الصحفية المفسرة والمحللة  التي تلعبها في تشكيل مواقف الجماهير، من خالل

 كفن التقرير الذي تسعي الدراسة لتناوله. 

 دراسات سابقة: 
  يعرض الباحث ألهم الدراسات التي حصل عليها كما يلي:

بعنوان: مضمون التقارير على مواقع الصحف األمريكية  )Barnhurst) ،2001دراسة   -1

مواقع الصحف  رف على مضمون التقارير المنشورة علىااللكترونية، هدفت الدراسة إلى التع

االلكترونية األمريكية، وتوصلت الدراسة إلى أن مضمون التقارير المنشورة قد تغير بسب نشره 

على مواقع االنترنت وفقا للصحفيين أنفسهم، وكذلك أصبحت التقارير أكثر تطورا في الطرق 

ن اإلجابة على األسئلة الستة وخصوصا سؤالي التي تعزز مهنية الصحفيين، كما أنها زادت م

كيف ولماذا، واعتمدت على األفراد كمصادر خارجية للتقارير، إضافة إلى أنها أصبحت ذات 

تأثير وأن كان غير مباشر؛ ألنها اعتمدت فكرة العثور على مزيد من الصالت التي تربط 

نت حيث يكتب الصحفيين القصص األحداث ببعضها، كما استفاد مضمون التقرير من شبكة االنتر

اإلخبارية التي تتضمن العديد من الفعاليات، ويقوموا بربطها مع األحداث السابقة، واتجه 

المحررين ليكون لهم دور من أجل االهتمام باألخبار والموضوعات المحلية، وانتقلت التغطية 

  عاديين.الصحفية لتكون أقرب إلى األماكن التي يتصرف الناس فيها كمواطنين 

 بعنوان: تحرى الصحفيون االستقصائيون: دراسة التجاهات )Kaplan) ،2008دراسة  -2

وإدراكات وخبرات الصحفيين االستقصائيين في عصر االنترنت، هدفت الدراسة إلى التعرف 
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على الكيفية التي تؤثر بها أشكال الملكية على دعم صالة التحرير، والرضا الوظيفي وااللتزام 

ى المحررين االستقصائيين، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير لنمط الملكية على بالعمل لد

التحرير والرضا الوظيفي، وااللتزام المهني بالمجال االستقصائي، باإلضافة إلى التأثير القوى 

لقناعات الصحفي بتأثير عمله على سياسة اإلصالح كدليل للتنبؤ بالرضا الوظيفي، كما بينت 

ناقضاً عميقاً حول تقييم دور شبكة االنترنت في تأثيرها على الصحافة االستقصائية حيث الدراسة ت

تمثل مصدراً للقلق لدى الصحفيين وتثار الشكوك حول دور عدم الربحية على مستقبل الصحافة 

 .االستقصائية

بعنوان: العالقة بين خصائص تحرير النصوص اإلخبارية واهتمامات ) 2007دراسة أحمد، ( -3

هدفت الدراسة إلى التعرف على ، الجمهور واتجاهاته نحو بعض القضايا الداخلية في مصر

العالقة بين خصائص تحرير النصوص اإلخبارية واتجاهات الجمهور نحوها، وتوصلت الدراسة 

إلى أن اختالف متغير الشكل الصحفي اإلخباري يؤدي إلى اختالف ٍاهتمامات المبحوثين بقضية 

يؤثر على ٍاتجاهاتهم نحو هذه القضية، كما تشابه تأثير متغير الشكل الصحفي الدراسة، وال 

اإلخباري من خالل تداخله مع متغير أطر التحرير الصحفي في كل من ٍاهتمامات المبحوثين، 

وٍاتجاهاتهم نحو قضية الدراسة، وٍاختلف تأثير الخبر القصير والتقرير اإلخباري في ٍاهتمامات 

ي ٍاتجاهاتهم نحو هذه القضية، وأخيرا أثر ظهور شخصية الصحفي في التقارير المبحوثين عنه ف

  اإلخبارية في ٍاهتماماتهم وٍاتجاهاتهم نحو قضية الدراسة. 

االستخدامات واالشباعات وتكوين عادات بعنوان: )Larosa Diddi،)2006 &دراسة  -4

لى افتراض وجود نظرية خاصة األخبار لدى طالب الجامعة عبر بيئة االنترنت، هدفت الدراسة إ

بتكوين عادات األخبار تقوم في أساسها على فرضية االستخدامات واالشباعات، وتمتد تطبيقاتها 

إلى أنماط استهالك المحتوى اإلخباري بين طالب الجامعة، وتوصلت الدراسة إلى خمسة أنماط 

قراءة الصحف المحلية، مميزة لمصادر استهالك محتوى األخبار بين طالب الجامعة من بينها 

كما وأن اشباعات المراقبة والهروب تعد من المؤشرات المهمة للتنبؤ بسلوك استهالك محتوى 

 األخبار.

بعنوان: أطر استخدام االنترنت في الصين، عبر ثقافة مقارنة ) Xiang) ،2006دراسة  -5

للتغطية  طر الخبريةللتغطية الخبرية لالنترنت في الصين، هدفت الدراسة إلى التعرف على األ
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الصحفية عبر مجموعة من الصحف المختارة من صحافة الصين، وهونج كونج، وسنغافورة 

والواليات المتحدة األمريكية، والمملكة المتحدة، وتوصلت الدراسة إلى ميل الصحف الصينية 

ونج كونج فقد بداللة كبيرة إلى استخدام أطر االهتمامات اإلنسانية واألخالق والقيادة، أما صحف ه

اعتمدت بصفة رئيسية على أطر النتائج االقتصادية والحقائق المادية المتعلقة باالنترنت، بينما 

تميزت صحف الواليات المتحدة والمملكة المتحدة بميلها الكبير إلى االستخدام المتكرر ألطر 

 الصراع.

لى ٍاتجاهات القراء نحو بعنوان: أثر البناء الفني لألشكال الصحفية ع )2004(دراسة علي،  -6

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل العالقة بين البناء الفني  ،المحتوى الصحفي، دراسة شبه تجريبية

لألشكال الصحفية واتجاهات القراء نحو محتويات هذه األشكال، وتوصلت الدراسة إلى فشل 

ر على المبحوثين، كما إن استخدام األدلة والشواهد بالتقرير الصحفي، والحديث الصحفي في التأثي

ٍاتجاهات المبحوثين نحو محتوى الشكل الصحفي ال تتأثر بٍاختالف تنظيم البناء الفني الذي 

يتضمنه، وٍان تحديد خالصة كل من الحديث الصحفي، والتحقيق الصحفي يمكن أن يفسر التباين 

  في البناء المعرفي للمبحوثين نحو المحتوى بكل منهما.

بعنوان: الفن الصحفي في النسخ الصحفية المطبوعة وااللكترونية،  )2003دراسة ربيع، ( -7

هدفت الدراسة إلى تحليل وتقويم ووصف الفنون الصحفية في النسخ المطبوعة، والنسخ 

االلكترونية من الصحف العربية واألجنبية، في ضوء السمات التي تميز كل من الصحافة 

ة إلى تفوق استخدام األشكال التحريرية التي تعرض المطبوعة وااللكترونية، وتوصلت الدراس

المواد الخبرية عن باقي األشكال التحريرية األخرى في كل من النسخ المطبوعة وااللكترونية 

على حد سواء، كما توصلت إلى أن النسخ االلكترونية أتاحت للمتلقي التعمق في الحدث ومعرفة 

 ي لم تتحه النسخ المطبوعة.المزيد من التفاصيل والخلفيات، األمر الذ

بعنوان: التقرير الصحفي بين الخبر والتحقيق والموضوع الصحفي،  )2000دراسة عبد اهللا، ( -8

هدفت الدراسة إلى عرض بعض الكتابات واآلراء حول ماهية التقرير الصحفي، والتمييز بينه 

حة، وتوصلت وبين فنون الكتابة الصحفية األخرى، وتوضيح معالمه ومميزاته بصور واض

الدراسة إلى أن هناك خلطاً بين المفاهيم التي تناولت التقرير الصحفي  وبين المفاهيم التي تناولت 

فنون الكتابة الصحفية األخرى، كما أن محور التقرير الصحفي يقوم على الحدث الذي يجب أن 
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س على الخبر بعد ينقله المحرر كما شاهده وعايشه وربما شارك فيه، وأنه يقوم على الحدث ولي

 نشره فقط.  

بعنوان : تحليل الكتابة الرقمية وتخطيط الصفحة للعناوين في  )Kingery، )2000دراسة  -9

الصحف االلكترونية، هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير عرض الصحف للعناوين الرئيسية 

اوين، وكذلك الخطوط باستخدام أساليب مختلفة، والتخطيط بالنسبة للصفحة، وسرعة القراءة للعن

اإلرشادية والتوجيهات المتعلقة بوسط الطباعة ووسط المعلومات الكترونياً، من أجل توفير رؤية 

ذات مستوى عالي لمقاسات تصميم الصفحة، ومدى تأثير ذلك على قدرة القراءة بوضوح 

يت موقع ، وتحديد وتثب 14وسهولة، وبينت الدراسة أن استخدام أحجام الخطوط الكبيرة بنط 

المعلومات، وأسلوب تصميم الصفحات، وحجم الشاشة تزيد من سهولة القراءة وسرعتها ، كما 

، أفضل أنواع الخطوط للعناوين  Book Antique، ونوعه 24بينت الدراسة أن الخط بنط 

 للكتابة الرقمية للصحف االلكترونية .  

ء الصحف اإللكترونية، بعنوان: تفضيالت قرا )Mueller & Kamerer) ،1995دراسة  -10

هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المواقع التي يفضل القراء االطالع عليها وأولويات 

االطالع، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر الموضوعات تفضيالً هي األخبار المثيرة تلتها األخبار 

طقس، واألسواق وأخبار الدولية، ثم الموجزة والقصيرة، والرسوم واألخبار القومية، والفنون، وال

رجال األعمال، وبريد القراء، وأخبار التغذية، والحظ، وأخيراً أخبار الرياضة، كما أن إلي 

إحساس المبحوثين بالرضي عن تجربة قراءة الصحيفة االلكترونية شرط توفر إمكانيات التعمق 

  في النص واإلبحار في الموقع الصحفي.

مقارنة لفني القصة اإلخبارية والتقرير الصحفي في  دراسة ) بعنوان:1994دراسة قطب، ( -11

الصحافتين األمريكية والمصرية بالتطبيق على مجلتي تايم وأكتوبر، هدفت الدراسة إلى دراسة 

فن التقرير الصحفي كفن تحريري حديث تطور عن القصة اإلخبارية التقليدية، ثم المقارنة بينهما 

م، وتوصلت الدراسة إلى اتفاق 1990األمريكية خالل عامفي مجلة أكتوبر المصرية، ومجلة تايم 

مجلتي تايم وأكتوبر في االعتماد على التصاعد المنطقي لألحداث في فن التقرير، والبناء الفني 

الذي يتكون من مقدمة وجسم وخاتمة، كما تميز المتن في التقرير اإلخباري في مجلة تايم بتعدد 

يفاء عناصر التفسير، وتنوعت مداخل الكتابة في مجلة أكتوبر، الزوايا واألركان اإلخبارية واست
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% من القصص المنشورة، والمدخل السردي في 24حيث جاء من تلك المداخل الهرم المقلوب في 

 23% والهرم المعتدل في 13.3% منها، بينما اعتمدت مجلة  تايم على الهرم المزدوج في 10.6

 % من إجمالي ما نشر. 

التحرير الصحفي في المجالت اإلسالمية المتخصصة في  ) بعنوان:1990(دراسة عبده،  -12

 العقدين الثامن والتاسع من القرن العشرين دراسة تطبيقية على مجالت " الدعوة، واألمة ،

والمسلمون"، هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع القوالب الصحفية والفنون التحريرية 

، وتوصلت الدراسة إلى أن المجالت الثالث " الدعوة، واألمة، المستخدمة خالل عقدين من الزمان

والمسلمون" استخدمت القوالب الصحفية التي اشتملت على المقال والتحقيق والحديث والخبر 

والتقرير، غير إنها تفاوتت فيما بينها في توظيف هذه القوالب على صفحاتها، كما تميزت مقاالت 

اتجهت مقاالت مجلة األمة نحو الطول في حين كانت مقاالت مجلة "المسلمون" بالقصر بينما 

 الدعوة متوسطة الطول. 

 التعليق على الدراسات السابقة:
  يخلص الباحث من خالل االستعراض السريع لبعض الدراسات السابقة إلى ما يلي:

ندرة الدراسات السابقة حول فن التقرير الصحفي كفن من فنون الصحافة بوجـه عـام، وفـن     •

لتقرير في المواقع االلكترونية بوجه خاص، كما لم يرد أي بحث يتناول هذا الفن سوى بحـث  ا

) الذي يقترب من هذا البحث، وإن كان يختلف معه في نوع Barnhurst(شيم قطب، وبحث 

  الوسيلة والمجتمع.

، استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد مؤشرات عامة حول مفهوم التقرير الصـحفي  •

 وكيفية بناؤه وخصائصه.

استفاد الباحث من الدراسات السابقة عند تصميم صحيفة تحليل المضمون الخاصـة بدراسـته    •

 ووضع فئاتها المختلفة. وكذلك عند مناقشة النتائج التي توصل إليها.
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  أهداف الدراسة:
  تهدف الدراسة إلى:

فلسطينية، ومدى اهتمام المواقع دراسة فن التقرير الصحفي في المواقع االلكترونية ال-1

  االلكترونية اإلخبارية موضع الدراسة به .

 التعرف على نوعية التقارير المستخدمة والبناء الفني الخاص بها.-2

 التعرف على أهم الموضوعات التي يتناولها فن التقرير الصحفي في مواقع الدراسة.-3

 التعرف إلى مصادر التقرير في مواقع الدراسة . -4

ف على مدى استفادة مواقع الدراسة من إمكانيات النشر االلكتروني والتقنيات االتصالية التعر-5

 الحديثة التي أتاحتها شبكة االنترنت في تناولها لفن التقرير الصحفي.

 تساؤالت الدراسة: 
  ما أنواع التقارير الصحفية التي تنشرها مواقع الدراسة؟  -1

 لصحفية المنشورة في مواقع الدراسة؟  ما الموضوعات التي تعالجها التقارير ا  -2

 ما المصادر التي يعتمد عليها في استقاء مادة التقارير المنشورة في مواقع الدراسة ؟  -3

 ما نطاق التغطية الجغرافية لموضوعات التقارير المنشورة في مواقع الدراسة ؟  -4

 ما البناء الفني للتقارير الصحفية المنشورة في مواقع الدراسة ؟    -5

 كونات كل جزء من التقارير المنشورة في مواقع الدراسة ؟ما م -6

 ؟ في مواقع الدراسةما العناوين المستخدمة في التقارير المنشورة   -7

ما مدى استفادة المواقع اإللكترونية موضع الدراسة من إمكانيات النشر االلكتروني والتقنيات   -8

 االتصالية الحديثة في تناولها لفن التقرير الصحفي؟

 لحات الدراسة: مصط
الصحف التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة االنترنت وقواعـد  هي  الصحافة االلكترونية: .1

البيانات، وتقدم خدماتها نظير اشتراك، أو مجانا، حيث تكون على شـكل صـفحات يطالعهـا    

  )  49: 2008. (تربان، المستخدم عبر شاشة الحاسب اآللي

لفات الشبكة العنكبوتية ذات الصلة المتشابهة المرتبطة هو مجموعة من م الموقع االلكتروني: .2

 فيما بينها، والتي قام بتصميمها فرد أو مجموعة من األفراد أو إحدى المؤسسات.
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هو استخدام األجهزة االلكترونية في مختلف مجـاالت اإلنتـاج، واإلدارة،   النشر االلكتروني:  .3

مجاالت شتي، وهـو مـا يمثـل النشـر      والتوزيع للبيانات والمعلومات بغرض استخدامها في

باألساليب التقليدية الورقية؛ ألن المادة العلمية تسجل على وسائط ممغنطة، أو مليزرة، أو مـن  

إبراهيم، أبو السعود، وعبـد الهـادي، محمـد،    ( خالل شبكة كمبيوتر كشبكة االنترنت الدولية

2001 :9( 

-لجذب التي تحرص المواقع اإللكترونية ويقصد بها كل وسائل ا الخدمات المتوفرة بالموقع: .4

 على تقديمها. -عينة الدراسة

فتح المجاالت للحوار والمناقشات في مختلف أنواع القضايا وهي سمة مقصود بها  التفاعلية: .5

والموضوعات المنشورة في الصحف االلكترونية، وذلك بفضل إفادتها من التقدم التكنولـوجي  

 قنواته.  الرقمي الذي يدعم الحوار ويثرى

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:
   نوع الدراسة:

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص 

مجتمع معين، أو موقف معين، أو جماعة، أو فرد، كما تهتم بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة 

على المعلومات والبيانات الدقيقة بظاهرة أو موقف من مجموعة من األحداث، للحصول 

  )Leedy, 1993, p.143عنها.(

  المناهج البحثية المستخدمة:
 ويستخدم منهج المسح  في هذه الدراسة من خالل أسلوب مسح المحتوى أوال: منهج المسح:

واستخدمه الباحث في جمع معلومات منظمة عن ظاهرة التقرير الصحفي للتعرف على أنواعه، 

وتفسيرها  ه الفني، ومصادره، والموضوعات التي يغطيها وتصنيف البيانات،ومكونات بنائ

للوصول إلى نتائج البحث بما يخدم أهدافه، إضافة إلى تحليل الخدمات التي تصاحب فن التقرير 

الصحفي؛ للتعرف على مدى استفادة مواقع الدراسة من إمكانيات النشر االلكتروني والتقنيات 

  ي تقديمه.االتصالية الحديثة ف
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 ويستخدم الباحث المنهج المقارن في دراسته من خالل قراءة النتائج التي ثانيا: المنهج المقارن:

توصلت إليها الدراسة التحليلية الخاصة بفن التقرير الصحفي في مواقع الدراسة، بهدف إجراء 

سس النظرية والتطبيقية للتعرف على أكثرها إتقاناً والتزاماً باألالمقارنات بين تلك المواقع، وذلك 

التعرف على جوانب التشابه، واالختالف في عينة الدراسة وكذلك لفن التقرير الصحفي، و

  المقارنة بين نتائج دراسة الباحث ونتائج الدراسات السابقة.

  أسلوب جمع البيانات:
هذه  منواستفاد الباحث  اعتمد الباحث في جمع بيانات الدراسة على استمارة تحليل المضمون:

األداة في دراسة فن التقرير الصحفي في كل موقع من مواقع الدراسة عن طريق جمع وتحليل 

البيانات والمعلومات عن أنواعه، ومصادره، وطرق معالجته، حيث تعد أداة بحثية أثبتت قدرتها 

على تحليل محتوى مواقع اإلنترنت، وتساعد على الخروج بمؤشرات كمية وكيفية، تتيح عقد 

 ارنات بين هذه المواقع.مق

كما أعتمد تحليل المحتوى على األسلوب الكمي، وقسم الباحث فئات التحليل داخل الدراسة 

  حسب اتجاهاتها إلى:

  للكشف عن االهتمام بالمحتوى وتشمل الفئات الفرعية التالية: :أوال: فئات المحتوى (ماذا قيل)

رعية التي تدور حولها التقارير المنشورة ويقصد بها تحديد الموضوعات الف فئة الموضوعات: .1

 - واالقتصادية، واالجتماعية -(الموضوعات السياسية -وتضم هذه الفئة الفئات الفرعية التالية:

 واألخرى أي المتعددة وغير ما ورد) –والثقافية  -واألمنية

في  وهي الفئة الخاصة بالكشف عن الشخص أو الجهة مصدر المعلومة فئة مصدر المعلومة: .2

مصادر  –الصحف المحلية –المندوب –مواقع الدراسة، وتضم الفئات الفرعية التالية: (المراسل

إذاعات محلية وعربية ودولية  -وكاالت أنباء محلية وعربية ودولية - مصادر عربية -إسرائيلية

 بدون مصدر). -متعدد المصادر -فضائيات فلسطينية وعربية ودولية –

ويقصد بها المكونات التي يحتويها كل جزء  البناء الفني للتقرير:فئة مكونات كل جزء من  .3

وتشمل: زاوية جديدة متعلقة بموضوع  المقدمةمن أجزاء البناء الفني للتقرير الصحفي وهي:(

ويشمل: معلومات وبيانات  الجسم –التقرير، واقعة ملموسة، موقف معين، صورة منطقية 

هد وحجج منطقية، و مسار الحدث أو الواقعة جوهرية عن موضوع التقرير، وأدلة وشوا
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وتشمل: تقييم المحرر لموضوع التقرير،  الخاتمة –، والربط بين الوقائع والمعلوماتوتطورها

 وعرض النتائج التي توصل إليها، و تعميم لحقائق معينة أو آراء، وأحكام موضوعية).

ي قدم به مضمون التقرير المنشور ) وتتعلق هذه الفئة بالشكل الذثانيا: فئات الشكل (كيف قيل

 وتشمل الفئات الفرعية التالية: 

ويقصد بها أنواع التقرير المقدم وتتكون أنواع التقرير من ثالثة  فئة نوع التقرير الصحفي:.1

أنواع هي: (تقرير إخباري، وتقرير حي، وتقرير عرض الشخصيات، وأخرى ويقصد بها األنواع 

).وذلك من خالل التقسيم على أساس أنواع التقرير، إلى جانب الثالثة مجتمعة في تقرير واحد

  تحليل بعض السمات الشكلية للتقارير المنشورة في مواقع الدراسة.

ويقصد بها العناصر التوضيحية التي تستخدم مع  فئة العناصر التيبوغرافية والجرافيكية:.2

التيبوغرافية من: (العناوين التقارير من أجل تحقيق سهولة القراءة ويسرها وتتكون العناصر 

الرئيسية، والفقرات، والتمهيدية، واإلطارات والخطوط، والصور، واألرضيات، واأللوان، 

والوثائق والرسوم) فيما تتكون العناصر الجرافيكية من: ( العناوين النشطة، والروابط لمواقع 

لخدمات التي تقدمها وموضوعات أخرى، والملفات الصوتية والمرئية، والفالش، إضافة إلى ا

المواقع للمستخدمين ومنها التعليق على المادة المنشورة، وإرسالها بالبريد االلكتروني، وحفظها، 

 وطباعتها).

 مجتمع الدارسة وعينتها:
يشمل مجتمع الدراسة موضوعات التقرير الصحفي المنشورة في المواقع  أوال: مجتمع الدراسة:

 نية خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة.اإلخبارية اإللكترونية الفلسطي

والمجتمع عبارة عن المواقع اإلخبارية الفلسطينية التالية: (موقع فلسطين برس، وكالة فلسطين 

  ويرجع الباحث اختياره لهذه المواقع لألسباب التالية:اليوم، موقع معا اإلخباري) 

ذه المواقع أكثر استخداما لفن التقرير أثبتت الدراسة االستكشافية التي قام بها الباحث أن ه -

  الصحفي، كما وتفرد له مكاناً مخصصاً في صفحتها التمهيدية.

 يتوفر لدى هذه المواقع أرشيف كامل له آلية بحث سهلة وواضحة. -

 تتميز هذه المواقع باختالف السياسية التحريرية لكل منها مما يفيد الدراسة ويخدم أهدافها. -
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 ن المواقع اإللكترونية اإلخبارية التي خضعت للتحليل كما يلي:وفيما يلي نبذة ع

 جزء متمم لشبكة معا، وهي مؤسسة إعالمية غير ربحية هو موقع وكالة معاً اإلخباري:.1

م، بهدف تعزيز اإلعالم المستقل في فلسطين، وإقامة عالقات بين وسائل 2002تأسست عام 

ك تعزيز حرية الكلمة والتعددية في التغطية اإلعالمية اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية، وكذل

كعناصر محورية لتعزيز مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وشبكة معا عبارة عن كيان مشترك 

يضم عددا من الصحفيين المستقلين في أنحاء فلسطين، وتقدم "وكالة معا" اإلخبارية تقاريرها 

، والعالميين، كما تقدم الموضوعات المميزة والتحقيقات اإلخبارية بكل مهنية لقرائها المحليين

(من نحن،  الصحفية، والتحاليل اإلخبارية والمقاالت التي يقدمها نخبة من الكتاب.

www.maannews.net(  

 وهو وكالة أنباء فلسطينية مستقلة تأسست في فلسطين موقع وكالة فلسطين برس:.2

عالم الفلسطينية في الرابع من يناير عام على ترخيص من وزارة اإل  م، وحصلت9/8/2004

م كأول وكالة أنباء فلسطينية مستقلة بعد وكالة (وفا) الحكومية، لها مكاتب إقليمية وفروع 2005

ومراسلون في شتى أرجاء العالم، وتعمل على تغطية كافة األخبار على الساحة الفلسطينية 

ليمية والدولية، ويدعي الموقع االستقاللية على بالتحديد، وكافة مجريات األحداث على الساحة اإلق

الرغم من أن القائمين عليه يتبعون السلطة الوطنية الفلسطينية، وحركة فتح على وجه التحديد. 

 ) www.palpress.ps(من نحن، 

 اإلعالمي تأسست عام وهو جزء متمم لشبكة القدس لإلنتاج موقع وكالة فلسطين اليوم:.3

وهو موجه للجمهور الفلسطيني والعربي، ويهتم بتلبية رغبات الجماهير العربية م،2004

والفلسطينية، من خالل تسليط األضواء على مجريات األحداث في فلسطين، والوطن العربي 

ية دون واإلسالمي، ويهتم بكشف الجرائم اإلسرائيلية، من خالل نقل المعلومة الصادقة والحقيق

تهويل، وعدم ترك المجال مفتوحا لإلعالم اإلسرائيلي كي يعمل وحده في تصدير اإلخبار التي 

تخص فلسطين، وحصلت الوكالة على ترخيص من قبل وزارة اإلعالم الفلسطينية، ويشار على 

موقع وكالة فلسطين اليوم يتبع حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين وممول منها. (المصري، 

2011(. 
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  ثانيا: عينة الدراسة:  
تقتصر عينة المادة التحليلية على موضوعات فن التقرير الصحفي في : عينة المادة التحليلية

 المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية عينة الدراسة.

ويرجع م، 31/12/2011م وحتى 1/6/2011اختار الباحث الفترة الزمنية من  العينة الزمنية:

لوقوعها في نطاق فترة الدراسة، إضافة إلى تصاعد األحداث في هذه  يار هذه الفترةالباحث اخت

الفترة الزمنية على الساحة الفلسطينية، حيث شهدت توقيع "صفقة شاليط " األولى، والثانية بين 

حماس وإسرائيل، وخروج مجموعة كبيرة من األسرى ذوي اإلحكام العالية، واستهداف إسرائيل 

ومين، وتصاعد حالة العدوان على األراضي الفلسطينية، إضافة إلى العديد من لبعض المقا

  األحداث المتالحقة.

عن ولما كان يصعب استخدام أسلوب الحصر الشامل، تم استخدام العينة العشوائية المنتظمة، 

طريق األسبوع الصناعي المركب لسحب مفردات هذه العينة بما يضمن تمثيل جميع أيام األسبوع 

في العينة المختارة على أساس احتمال حدوث بعض المتغيرات في طريقة العرض غير النمطية 

من يوم إلى آخر، بسبب طبيعة األحداث، إضافة إلى أن ذلك يسهم في تحقيق نوع من 

) يوماً، وبالتالي يكون 31فأصبح مجموع ما حلل ( الموضوعية والدقة خالل مدة الدراسة،

 يوماً. х 3  =93 31ة التحليلية = اإلجمالي لعينة الدراس

وهي الوحدات التي يتم عليها العد والقياس مباشرة، وقد استقر الباحث  تحديد وحدات التحليل:

  على وحدة الموضوع في تحديد أكثر الفئات استخداما في الكشف عما يقوله المحتوى.

  ة التحليل.استقر الباحث على التكرار كمقياس لوحد تحديد أسلوب القياس والعد:

تم إجراء قياس الصدق ألدوات جمع البيانات من خالل أسلوب صدق  إجراءات الصدق والثبات:

التحكيم، حيث عرض الباحث أداة تحليل الشكل والمضمون على مجموعة من المحكمين 

إجراء التعديالت عليها في ضوء والخبراء، لتقرير صالحيتها، لقياس ما هو مستهدف قياسه، وتم 

ما أشار المحكمون إليه، ولقياس الثبات استعان الباحث بمقياس هولستي للوصول إلى ثبات 

  مفردات التحليل كما يلي:

معامل الثبات  =  
 م2   

2+ ن  1ن
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  حيث: م = عدد الحاالت المتفق عليها.                  

  ).1= عدد الحاالت التي قام بترميزها المحكم رقم (1ن

  ).2تي قام بترميزها المحكم رقم (= عدد الحاالت ال2ن

  وقد تم تطبيق هذه المعادلة لقياس ثبات استمارة التحليل كما يلي:

معامل الثبات  =
  2  ×85

 =0.91
93 +93 

  )= عدد عينات الصحف التي خضعت للتحليل.93حيث: (                  

  فاق عليها.)= عدد الحاالت التي تم االت85(                         

وتعد نسبة ثبات الدراسة مرتفعة جداً، وهو ما يعد مؤشراً على ثبات أداة تحليل المضمون 

  يمكن الوثوق بها في ثبات المقياسوالشكل، حيث 

  نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها:
  أوال: نتائج الدراسة التحليلية:

ووفقا ألهداف وتساؤالت الدراسة يعرض في ضوء نتائج الدراسة التحليلية التي قام بها الباحث، 

  الباحث لنتائج دراسته وفقا للمحاور اآلتية: 

  المحور األول: أنواع التقارير الصحفية التي تنشرها مواقع الدراسة:

  يوضح أنواع التقارير المنشورة في مواقع الدراسة  )1جدول رقم (
  

 النوع الموقع
 

 اإلجمالي معافلسطين برسفلسطين اليوم

 % ك % ك % ك % ك

 74.05 97 2460 3173.814285.71 تقرير إخباري

 17.56 23 1025 12.24 16.676 7 أخرى

 6.11 8 10 4 - - 9.52 4عرض شخصيات

 2.29 3 5 2 2.04 1 - - تقرير حي

 100 40100131 49100 42100 المجموع

لكترونية تهتم بالتقرير اإلخباري، في المرتبة المواقع اإلخبارية االبينت نتائج الجدول السابق أن 

%، في حين تأتي أنواع أخرى 74.05األولى من حيث أنواع التقارير المنشورة، وبنسبة بلغت 
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%، والحظ الباحث أن هذه الفئة احتوت 17.56في المرتبة الثانية من حيث االستخدام وبنسبة 

ا يؤيد االتجاهات الحديثة في الكتابة الصحفية على تقارير شملت أنواع التقارير مجتمعة، ولعل هذ

حيث ال فصل تام بين أنواع التقرير الصحفي الثالثة، فهناك تقارير تجمع بين صفات التقارير 

%، وأخيرا 6.11)،  ثم جاءت تقارير عرض الشخصيات وبنسبة 174م : 1998كافة، (أبو زيد، 

  %.2.29جاءت التقارير الحية وبنسبة 

بأنواع التقارير حسب كل موقع الحظ الباحث أن هناك شبه اتفاق بين المواقع منفردة وفيما يتعلق 

في تناول أنواع التقارير الصحفية اإلخبارية بدرجة عالية في حين لم تتناول وكالة فلسطين اليوم 

التقرير الحي كنوع مهم يجعل القارئ كأنه يشاهد الحدث، وفي السياق نفسه عزفت وكالة فلسطين 

عن تناول تقرير عرض الشخصيات طوال فترة التحليل، ويرى الباحث أن هذا يعد مأخذاً  برس

  على تلك المواقع إلغفالها هذين النوعين الهامين.

  :المحور الثاني: الموضوعات التي تعالجها التقارير الصحفية المنشورة
   الموضوعات التي تناولتها التقارير المنشورة في مواقع الدراسة  )2جدول رقم (

  الموقع 

الموضوع          
 اإلجمالي معافلسطين برسفلسطين اليوم

 % ك % ك % ك % ك

37.40 49 1640 1224.49 2150 سياسي

16.79 17.522 7 1122.45 9.52 4 أخرى

15.27 20 15 6 16.33 14.298 6 أمني

15.27 12.520 5 14.29 19.057 8 جتماعيا

 8.40 11 2.5 1 14.29 7 7.14 3 اقتصادي

 6.87 12.59 5 8.16 4 - - ثقافي

 131100 40100 49100 42100 المجموع

أوضحت بيانات الجدول السابق أن التقارير الصحفية السياسية جاءت في المرتبة األولى من 

، من مجموع التقارير المنشورة في مواقع الدراسة، تالها %37.4حيث االهتمام وبنسبة بلغت 

وبنسبة ، التقارير في فئة أخرى من حيث الموضوعات المختلفة التي اهتمت بها مواقع الدراسة

ثم التقارير ذات الموضوعات االجتماعية واألمنية، بالدرجة نفسها من االهتمام وبنسبة  %،16.79
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وأخيرا جاءت التقارير ذات المضمون الثقافي  %،8.4تصادية بنسبة تالها التقارير االق%، 15.27

  %.6.87بنسبة 

واتفقت مواقع الدراسة منفردة على االهتمام بالدرجة األولى بالتقارير الصحفية ذات المضامين 
السياسية، ولعل هذا يعود لطبيعة األوضاع التي تشهدها فلسطين، وتسارع األحداث فيها 

  تمارس على الشعب الفلسطيني من قبل المحتل اإلسرائيلي.واالنتهاكات التي 
كما ولم تهتم المواقع المدروسة بالتقارير الثقافية واالقتصادية بالدرجة المطلوبة، ولعل هذا يعود 
إلى السياسات التحريرية لتلك المواقع، وهو ما يستدعي ضرورة االهتمام بهذه النوعية من 

مختلفة لها، ومناقشتها، ألهميتها ودورها الفاعل في خدمة الموضوعات، وأفراد المساحات ال
  المجتمع. 

وأخيرا اختلفت درجة اهتمام المواقع اإلخبارية المدروسة ببقية الموضوعات حيث اهتم موقع 
فلسطين اليوم في المرتبة الثانية بموضوعات التقارير االجتماعية، بينما اهتم موقع فلسطين برس 

معه في االهتمام بهذه الفئة موقع معا، ويرى الباحث أن التنوع في  بموضوعات أخرى، واتفق
الموضوعات التي عالجتها مواقع الدراسة يحسب لها، على الرغم من قلتها، وهذا يتطلب من 

  القائمين على هذه المواقع االهتمام بالمواضيع المختلفة بالدرجة نفسها من األهمية.
  عليها في استقاء مادة التقارير الصحفية المحور الثالث: المصادر التي يعتمد

   ) يوضح المصادر التي يعتمد عليها في استقاء مادة التقارير المنشورة3جدول رقم (

  الموقع 

المصدر              

 اإلجمالي معافلسطين برسفلسطين اليوم 

 %   ك % ك % ك % ك

 68.7 2357.590 3173.813673.47 مندوب

 7.63 10 10 4 8.16 4 4.76 2 صحف محلية

 6.11 8 5 2 2.04 1 11.9 5 مراسل

 4.58 12.56 5 - - 2.38 1 مصادر إسرائيلية

 4.58 6 5 2 6.12 3 2.38 1 مصدر مجهول

 3.82 5 5 2 4.08 2 2.38 1 مصادر عربية

 3.82 5 5 2 6.12 3 - - متعدد

 0.76 1 - - - - 2.38 1 وكاالت دولية

 100 131 40100 49100 42100 المجموع
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بيانات الجدول السابق إلى أن مواقع الدراسة تعتمد في استقاء مادة تقاريرها المنشورة أشارت 

، %7.63، ثم صحف محلية بنسبة %68.7على مندوبيها في الدرجة األولي من االهتمام، وبنسبة 

حف، مواقع ص –مجهولة المصدر، ومصادر إسرائيلية %، ثم6.11ثم المراسلون بنسبة 

%، ثم مصادر متعددة، 4.58وبنسبة بالدرجة نفسها من االهتمام  _ إلكترونية، إذاعة، تلفزيون

%، 3.82بنسبة واحدة بلغت  _صحف، مواقع إلكترونية، إذاعة، تلفزيون–مصادر عربية و

فيما لم تول مواقع الدراسة أي اهتمام %، 0.76وأخيرا وكاالت دولية بنسبة ضئيلة جدا بلغت 

وكاالت األنباء المحلية والعربية، واإلذاعات المحلية والفضائيات الفلسطينية باعتبارها مصادر ب

  مهمة وموثوقة الستقاء مادة التقرير خالل فترة التحليل.

كما وبينت النتائج أن هناك شبه اتفاق بين مواقع الدراسة منفردة في استقاء معلوماتها من   
االهتمام، وضعفه. فاتفقت المواقع على االهتمام باستقاء المصادر المختلفة، من حيث شدة 

معلومات التقارير في الدرجة األولى من مندوبيها، واتفقت أيضا على االعتماد على المعلومات 
مجهولة المصدر وبنسب قليلة، وهو ما يتطلب من القائمين عليها بضرورة توضيح مصادر 

ن تنسب المعلومات والبيانات الواردة فيه إلى المعلومات، حيث يشترط في التقرير الصحفي أ
مصادرها بوضوح، كما اختلفت مواقع الدراسة في استقائها لمادة التقرير من مصادر إسرائيلية، 

%، فيما جاء 12.5حيث جاء في المرتبة الثانية لمصادر التقارير التي تنشرها وكالة معا وبنسبة 
يهتم موقع فلسطين برس بهذه الفئة طوال فترة % في وكالة فلسطين اليوم، ولم 2.38بنسبة 

  التحليل.
  المحور الرابع: نطاق التغطية الجغرافية لموضوعات التقارير الصحفية

   نطاق التغطية الجغرافية لموضوعات التقارير المنشورة  )4جدول رقم (

  الموقع

نطاق التغطية        

 اإلجمالي معافلسطين برسفلسطين اليوم 

 % ك % ك % ك % ك

 74 2767.597 61.2 30 95.2 40 محلية

11.6 15 10 4 22.5 11 - - عربية

 7.6 10 7.5 3 10.2 5 4.8 2 دولية

 6.8 9 15 6 6.1 3 - - إسرائيلي

 131100 40100 100 49 100 42 المجموع
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ولى الهتمام بينت نتائج الجدول السابق أن التقارير ذات التغطية المحلية جاءت في المرتبة األ

%، ثم الدولية بنسبة 11.6%، ثم التقارير ذات التغطية العربية وبنسبة 74مواقع الدراسة وبنسبة 

%، ولم تول مواقع الدراسة 6.8%، وأخيرا التقارير الخاصة بالشأن اإلسرائيلي وبنسبة 7.6

  التقارير ذات التغطية اإلقليمية أو األخرى طوال فترة التحليل. 

اهتمام المواقع منفردة نجدها أيضا اتفقت على االهتمام بالتقارير التي تغطي وعلى مستوى 

الشأن الفلسطيني، ولكن الالفت أن موقع فلسطين اليوم اهتم بها على المستوى المحلي بدرجة 

كما لم يهتم  %4.8%، ثم اهتم بالتقارير ذات التغطية الدولية وبنسبة 95.2كبيرة جدا، بلغت 

ر ذات التغطية العربية، وهذا يتنافي مع أهداف الموقع المعلن عنها سابقا والتي الموقع بالتقاري

تؤكد على أن الموقع يهتم بالقضايا العربية واإلسالمية، وجاءت المواقع األخرى متشابهة في 

  نطاق التغطية الجغرافية لتغطية تقاريرها.

  المحور الخامس: البناء الفني للتقارير الصحفية المنشورة

  يوضح البناء الفني للتقارير المنشورة في مواقع الدراسة   )5ول رقم (جد

  الموقع

البناء الفني      

 اإلجمالي معافلسطين برسفلسطين اليوم 

 %   ك % ك % ك % ك

 35.5 35.7131 40 34 37.249 42 مقدمة

 35.5 35.7131 40 34 37.249 42 جسم

 10729  28.6 32 32 25.646 29 خاتمة

 100 369 112100 100 144 113100 المجموع

بينت نتائج الجدول السابق أن مواقع الدراسة تلتزم إلى حد ما بقالب الهرم المعتدل في كتابة 

تقاريرها المختلفة، ولكنها تختلف بشكل عام في درجة االهتمام بالبناء الفني لهذا القالب، حيث 

%، 35.5سة بمقدمة وجسم التقرير في المرتبة األولى وبنسبة تهتم المواقع اإلخبارية موضع الدرا

%، ولعل قلة االهتمام بها كما بينت 29لكل منهما، على حساب خاتمة التقرير التي بلغت نسبتها 

النتائج تعد دليال واضحا على ضعف القائمين باالتصال في المواقع االلكترونية اإلخبارية بشكل 

صحفي بشكل خاص، ودليل أيضا على الخلط الواضح بينه وبين عام، وضعف في فن التقرير ال

  الفنون األخرى.
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كما بينت النتائج أن هناك اتفاقا شبه كامال من ناحية البناء الفني للتقرير الصحفي المستخدم في 

مواقع الدراسة منفردة وبنسب متفاوتة، وهذا يدلل على صحة نتائج الدراسة االستكشافية التي قام 

حث وتوصلت إلى أن هناك خلطاً في المفاهيم من ناحية البناء الفني للتقارير الصحفية بها البا

المنشورة في مواقع الدراسة، والبناء الفني السليم للتقرير الصحفي، حيث أن نسبة كبيرة من 

التقارير التي عرضتها جاءت بدون خاتمة، وأقترب بناؤها الفني من قالب الهرم المقلوب في 

وهذا يختلف مع األسس الفنية لكتبة التقرير الصحفي حيث يصاغ على قالب الهرم الصياغة، 

  )139:  1998المعتدل (أبو زيد، 

  المحور السادس: مكونات البناء الفني للتقارير (المقدمة، والجسم، والخاتمة)

  يوضح مكونات البناء الفني لمقدمة التقارير المنشورة (*)   )6جدول رقم (
  

 الموقع

كونات المقدمة م   
 اإلجمالي معا فلسطين برس فلسطين اليوم

 % ك % ك % ك % ك

 50.7 76 52 26 45.4 25 55.6 25 زاوية جديدة

 24 36 16 8 27.3 15 28.9 13 واقعة ملموسة

17.3 26 22 11 18.2 10 11.1 5 موقف معين

 8 12 10 5 9.1 5 4.4 2 صورة منطقية

 100 150 100 50 100 55 100 45 المجموع

  يمكن اختيار أكثر من مكون*

أشارت بيانات الجدول السابق إلى أن مقدمة التقرير المنشور في مواقع الدراسة تحتوي على 

%، ثم واقعة ملموسة 50.7زاوية جديدة متعلقة بموضوع التقرير في المرتبة األولى وبنسبة 

  %.8على صورة منطقية وبنسبة %، وأخيرا يحتوي 17.3%، ثم موقف معين وبنسبة 24وبنسبة 

وأشارت البيانات أيضا أن المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية موضع الدراسة منفردة 

تعتمد على المكونات نفسها في بناء مقدمتها وبنسب متفاوتة، كما أتفق بناء المقدمة فيها على 

موقع فلسطين اليوم عليها بنسبة  التقليل من الصور المنطقية حيث جاء اعتماد مقدمة التقرير في

  % لكل منهما.10%، و9.1%، ثم موقعي فلسطين وبرس وبنسب 4.4
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ويرى الباحث أن هذه النسب على أهميتها إال أنها ال تكفي لدفع القارئ إلى متابعة قراءة بقية 

لقراءة  التقرير حتى نهايته، وبالتالي يؤثر ذلك على قيمة المقدمة، ودورها المهم في جذب القارئ

  موضع التقرير الصحفي كامالً.
   يوضح مكونات البناء الفني لجسم التقارير المنشورة (*)   )7جدول رقم (

  الموقع

 مكونات الجسم               
 اإلجمالي معا فلسطين برس فلسطين اليوم

 % ك % ك % ك % ك

 44.7 101 35.7 30 45.6 36 55.6 35 معلومات وبيانات جوهرية

 32.7 74 32.1 27 31.6 25 34.9 22 ة وشواهد وحجج منطقةأدل

 13.3 30 19.1 16 10.1 8 9.5 6مسار الحدث او الواقعة وتطورها

 9.3 21 13.1 11 12.7 10 - - الربط بين الوقائع والمعلومات

 100 266 100 84 100 79 100 63 المجموع

  يمكن اختيار أكثر من مكون*

لسابق أن جسم التقرير الصحفي المنشور في مواقع الدراسة يتكون في بينت نتائج الجدول ا  
%، ثم أدلة وشواهد وحجج منطقية 44.7المرتبة األولى من معلومات وبيانات جوهرية بنسبة 

%، وأخيرا الربط بين الوقائع 13.3%، ثم مسار الحدث أو الواقعة وتطورها وبنسبة 32.7بنسبة 
  %.9.3والمعلومات بنسبة 

وبينت النتائج أن مواقع الدراسة متشابهة في استخدامها لمكونات جسم التقرير، باستثناء كما   

  موقع فلسطين برس الذي أغفل استخدام الربط بين الوقائع واألحداث طوال فترة التحليل.

  يوضح مكونات البناء الفني لخاتمة التقارير المنشورة (*) )8جدول رقم (
  

  الموقع

نات الخاتمةمكو               
 اإلجمالي معافلسطين برسفلسطين اليوم

 % ك % ك % ك % ك

 43.8 60 2244 43.5 20 43.9 18 تقييم المحرر

 36.5 50 1836 36.9 17 36.6 15 عرض للنتائج

 18.2 25 16 8 19.6 9 19.5 8 تعميم لحقائق معينة أو آراء

 1.5 2 4 2 - - - - أحكام موضوعية

 50100137100 100 46 100 41 المجموع
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  يمكن اختيار أكثر من مكون*

%، 43.8بينت نتائج الدراسة أن خاتمة التقرير تضمنت في المرتبة األولى تقييم المحرر وبنسبة 

%، ثم تعميم لحقائق معينة أو آراء بنسبة 36.5ثم عرض النتائج التي توصل إليها المحرر بنسبة 

  %.1.5ضئيلة جدا بلغت  %، ثم أحكام موضوعية بنسبة18.2

وبينت النتائج أيضا أن مواقع الدراسة منفردة تشابهت في إغفالها لألحكام الموضوعية في   

موقعي فلسطين اليوم، وفلسطين برس، حيث لم تتناولها طوال فترة التحليل، كما تشابهت المواقع 

  في استخدام بقية المكونات وبنسب مختلفة حسب اهتمامات كل موقع.

  حور السابع: العناوين المستخدمة في التقارير المنشورةالم 

  يوضح العناوين المستخدمة في التقارير المنشورة (**) )9جدول رقم (

  الموقع

العناوين       

 المجموع معافلسطين برسفلسطين اليوم 

 % ك % ك % ك % ك

4088.913185.1 96.1 49 72.4 42 رئيسي

14.9 11.123 5 3.9 2 27.6 16 فقرات

 154100 45100 100 51 100 58 المجموع

  يمكن اختيار أكثر من مكون**

أشارت بيانات الجدول السابق إلى أن العنوان الرئيس يتصدر اهتمامات التقارير المنشورة وبنسبة 

%، والحظ الباحث أثناء فترة التحليل أن مواقع 14.9%، تاله عناوين الفقرات وبنسبة 85.1

  راسة تغفل العناوين التمهيدية والثانوية تماما.الد

وبينت النتائج أيضا أن مواقع الدراسة متشابهة من حيث استخدامها للعنوان الرئيس في الدرجة 

األولي، ثم عناوين الفقرات، كما وتغفل مواقع الدراسة منفردة بقية األنواع، كما جاء استخدمها 

هميتها، حيث تصدر موقع فلسطين اليوم المواقع األكثر لعناوين الفقرات قليل جدا مقارنة بأ

استخداما لتك العناوين، بينما قل االهتمام بها في مواقع فلسطين برس، ووكالة معا وجاءت نسبتها 

  % لمعا.11.1سطين برس، ل% لف3.9
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صالية المحور الثامن: مدى استفادة مواقع الدراسة من إمكانيات النشر االلكتروني والتقنيات االت
  الحديثة في تناولها لفن التقرير الصحفي
  أوال: نماذج عرض التقارير المنشورة :

  يوضح النماذج التي تستخدمها المواقع لعرض تقاريرها  )10جدول رقم (

  الموقع

 نموذج العرض           

 المجموع معافلسطين برس فلسطين اليوم

 % ك % ك % ك % ك

40100131100 100 49 100 42 عناوين رئيسية نشط فقط

40100131100 100 49 100 42 المجموع

أشارت بيانات الجدول السابق إلى أن نماذج العرض التي استخدمتها مواقع الدراسة في 

عرض تقاريرها المختلفة، ارتكزت فقط على استخدام نموذج العناوين الرئيسية النشطة فقط 

الدراسة نموذج عنوان رئيسي نشط ومقدمة ملخصة،  %، ولم تستخدم مواقع100وبنسبة بلغت 

ونموذج محاور ثانوية نشطة إضافة للعنوان الرئيسي، ونموذج عنوان اإلشارة والعناوين الرئيسية 

  النشطة معا، ونموذج عناوين رئيسية وعناوين فرعية نشطة طوال فترة التحليل.

ام عناوين التقارير حيث ركزت مواقع ) الخاص باستخد9وتؤكد تلك النتائج نتائج الجدول رقم (
الدراسة على استخدام العناوين الرئيسة فقط داخل متن التقرير، وبنسبة كبيرة جدا مقارنة مع 
العناوين األخرى التي أغفلت استخدام معظمها، كما تؤكد صحة نتائج الدراسة االستكشافية التي 

اسة لإلمكانيات االتصالية الحديثة التي قام بها الباحث، والتي تؤكد ضعف استخدام مواقع الدر
  أتاحتها شبكة االنترنت.

  ثانيا: العناصر التوضيحية التي ترافق التقارير:
  يوضح العناصر التوضيحية التي ترافق التقارير المنشورة (*)   )11جدول رقم (

 العناصر
 الموقع         

 المجموع معافلسطين برسفلسطين اليوم
 % ك % ك % ك % ك

35.713134.6 40 34.8 33.649 42 إطارات وخطوط
25.7 24.197 27 27 25.638 32 صور

22.2 24.184 27 29.8 42 12 15أرضيات غير ملونة
12.2 11.646 13 4.2 21.66 27 ألوان

 5.3 20 4.5 5 4.2 6 7.2 9 وثائق/رسوم
 378100 112100 100 141 125100 المجموع
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  تيار أكثر من عنصريمكن اخ*

بينت نتائج الدراسة أن العناصر التيبوغرافية والجرافيكية التي ترافق التقارير المنشورة 

التي تستخدم أيضا في  - والمستخدمة في توضيحها اقتصرت على العناصر التيبوغرافية فقط

بنسبة ، حيث جاء في مقدمة هذه العناصر اإلطارات والخطوط المختلفة و-الصحافة الورقية

%، ثم األرضيات غير الملونة 25.7%، ثم الصور الصحفية والشخصية والجمالية بنسبة 34.6

%، ثم الوثائق والرسوم 12.2%، ثم األلوان بدرجاتها المختلفة وبنسبة 22.2(الفضاء) بنسبة 

%، والحظ الباحث أثناء فترة التحليل أن هذه الفئة اقتصرت على نشر رسوم 5.3وبنسبة 

في الغالب، باستثناء نشر مواقع الدراسة لبعض الوثائق الخاصة ببعض الموضوعات توضيحية 

  السياسية فقط. 

كما بينت النتائج أن مواقع الدراسة مجتمعة أغفلت تماما استخدام العناصر الجرافيكية 

المستخدمة في بيئة االنترنت، وهي الروابط لمواضيع أو ملفات ذات عالقة، والملفات الصوتية 

فيديو، والفالش، وغيرها من العناصر التي تضفي دقة ووضوح للتقارير وتعمل على تحقيق وال

أهدافها المختلفة، كما اتفقت مواقع الدراسة كال على حدى في استخدام العناصر التيبوغرافية، 

واختلفت بنسب متفاوتة، والالفت أن موقع فلسطين اليوم وهو موقع إخباري حزبي يكثر من 

  %، أكثر من المواقع األخرى. 21.6لوان وبنسبة استخدام األ

  ثالثا: قدرة المستخدم على اإلضافة والخدمات المصاحبة لمادة التقرير المنشور: 
  يوضح مدى قدرة المستخدم على اإلضافة للمادة والخدمات المصاحبة (*)    )12جدول رقم (

 القدرة على اإلضافة
 الموقع                      

 اإلجمالي معافلسطين برساليومفلسطين
 % ك % ك % ك % ك

38.8 33.382 40   100 42 ال يمكنه اإلضافة
التعليق على المادة والتعبيـر

 عن رأيه
  49 100   49 23.2

 19 33.340 40     إرساله بالبريد
 19 33.340 40     طبعه

 211100 120100 100 49 100 42 المجموع

  ر أكثر من عنصريمكن اختيا*
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أشارت بيانات الجدول السابق أن مواقع الدراسة لم تستفد من إمكانيات النشر االلكتروني، 

والتقنيات االتصالية الحديثة بالدرجة المطلوبة حيث أن المستخدم لهذه المواقع ال يستطيع أن 

ليق على المادة %، ثم يمكنه التع38.8يضيف إلى التقارير المنشورة بالدرجة األولى وبنسبة 

%، كما أن الخدمات التي أتاحتها 23.2والتعبير عن رأيه عبر إرسال تعليقه إلى الموقع وبنسبة 

مواقع الدراسة للمستخدمين وبشكل خاص الخدمات التي ترافق التقارير المنشورة اقتصرت على 

  % لكلتا الخدمتين.19إرسال التقرير كما هو بالبريد أو طبعه وبنسبة 

النتائج أيضا أن موقع فلسطين اليوم، ووكالة معا ال توفران خدمة اإلضافة إلى المادة سواء وبينت 

% لموقع فلسطين اليوم، وموقع معا، واقتصرت 100بالتعليق أو غيرها من الخدمات وبنسبة 

  الخدمات المرافقة للتقارير على إرسالها بالبريد وطبعها فقط في موقع معا، طوال فترة التحليل.

  نيا: مناقشة أهم النتائج والمقترحات: ثا
  -من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة التحليلية يتضح ما يلي:

المواقع اإلخبارية االلكترونية تهتم بالتقرير اإلخباري، في المرتبة بينت نتائج الدراسة أن  .1

نواع أخرى %، في حين تأتي أ74.05األولى من حيث أنواع التقارير المنشورة وبنسبة بلغت 

%، والحظ الباحث أن هذه الفئة احتوت 17.56في المرتبة الثانية من حيث االستخدام وبنسبة 

على مزيج من أنواع التقارير مجتمعة، ويرى الباحث أن هذا يؤيد االتجاهات الحديثة في 

 الكتابة الصحفية حيث ال تفصل بين أنواع التقرير الصحفي الثالثة، فهناك تقارير تجمع بين

)،  ثم جاءت تقارير عرض الشخصيات 174م : 1998صفات التقارير كافة، (أبو زيد، 

%. وهذا يتطلب من القائمين على 2.29%، وأخيرا جاءت التقارير الحية وبنسبة 3.66وبنسبة 

مواقع الدراسة ضرورة التنويع بين التقارير المختلفة ألهمية كل فن منها، ولما له من دور في 

  جمهور. جذب اهتمام ال

أوضحت نتائج الدراسة أن التقارير الصحفية السياسية جاءت في المرتبة األولى من حيث  .2

%، من مجموع التقارير المنشورة، ولعل هذا يعود من وجهة نظر 37.4االهتمام وبنسبة بلغت 

الباحث إلى طبيعة األوضاع التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وتسارع األحداث، واالنتهاكات 

%، ثم التقارير 16.79تي يمارسها المحتل اإلسرائيلي، تالها التقارير في فئة أخرى وبنسبة ال

%، تالها 15.27ذات الموضوعات االجتماعية واألمنية، بالدرجة نفسها من االهتمام وبنسبة 
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%، وهو ما 6.87%، ثم التقارير ذات المضمون الثقافي بنسبة 8.4التقارير االقتصادية بنسبة 

ضرورة االهتمام بهذه النوعية من الموضوعات، وأفراد المساحات المختلفة لها،  يستدعي

ومناقشتها، ألهميتها ودورها الفاعل في خدمة المجتمع وتنميته. وبشكل عام تتفق تلك النتيجة 

) حيث توصل إلى أن محور التقرير يقوم على الحدث وليس 2000مع نتائج دراسة (عبد اهللا، 

 ره فقط.على الخبر بعد نش

أشارت نتائج الدراسة إلى أن مواقع الدراسة تعتمد في استقاء مادة تقاريرها المنشورة على   .3

%، ثم المراسلون 7.63%، ثم صحف محلية بنسبة 68.7مندوبيها بالدرجة األولى وبنسبة 

%، ويرى الباحث أن المواقع االلكترونية الفلسطينية موضع الدراسة بحاجة إلى 6.11بنسبة 

يع مصادرها، حتى يتسنى للمستخدم الفلسطيني تكوين صورة كاملة عن الحدث ومن زوايا تنو

صحف، مواقع إلكترونية،  –مختلفة، تالها االعتماد على مصادر مجهولة، ومصادر إسرائيلية 

%، ويرى الباحث أن هذه المصادر 4.58بالدرجة نفسها من االهتمام وبنسبة  -إذاعة، تلفزيون

بية ممكن أن تؤثر في ثقة المواطن الفلسطيني في مواقعه االلكترونية اإلخبارية، رغم قلتها النس

صحف، مواقع إلكترونية، إذاعة، تلفزيون_  –ثم جاءت فئة مصادر متعددة، ومصادر عربية 

%، ويفسر ذلك 0.76%، وأخيرا وكاالت دولية بنسبة ضئيلة جدا بلغت 3.82بنسبة واحد بلغت 

لمادية، حيث إن االشتراك بالمصادر اإلخبارية يحتاج إلى ميزانية بسبب قلة اإلمكانيات ا

ضخمة، وهو ما ال يمكن تحقيقه الن المواقع اإلخبارية الفلسطينية تعاني من غياب التمويل 

) فيما لم تول مواقع الدراسة أي اهتمام بوكاالت 133:  2008الالزم لتطويرها، (تربان، 

اعات المحلية والفضائيات الفلسطينية باعتبارها مصادر مهمة األنباء المحلية والعربية، واإلذ

 وموثوقة الستقاء مادة التقرير خالل فترة التحليل.

بينت نتائج الدراسة أن التقارير ذات التغطية المحلية جاءت في المرتبة األولى الهتمام مواقع  .4

مي المواقع اإلخبارية %، ويرجع ذلك إلى تزايد اهتمام الجمهور من مستخد74الدراسة وبنسبة 

باألخبار والموضوعات المحلية، حيث تزايد استخدام الجمهور لألخبار والموضوعات المحلية 

م، كما يتفق مع التقرير السنوي 1998% عام 42م، إلى 1996%، عام 27وإقبالهم عليها من 

حف ، حيث أشار إلى أن المحتوى األكثر جماهيرية في الص Editor & Publisherلمجلة 

) ، ثم جاءت التقارير ذات Pavlik, J., 2001 : 7%. (72اإللكترونية هو المحلي و بنسبة 
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%، وأخيرا التقارير الخاصة بالشأن 7.6%، ثم الدولية بنسبة 11.6التغطية العربية بنسبة 

%، ولم تول مواقع الدراسة التقارير ذات التغطية اإلقليمية أو األخرى أي 6.8اإلسرائيلي بنسبة 

 هتمام طوال فترة التحليل. ا

بينت نتائج الدراسة أن مواقع الدراسة تلتزم إلى حد ما بقالب الهرم المعتدل في كتابة   .5

تقاريرها المختلفة، ولكنها تختلف بشكل عام في درجة االهتمام بالبناء الفني لهذا القالب، حيث 

المرتبة األولى وبنسبة  تهتم المواقع اإلخبارية موضع الدراسة بمقدمة وجسم التقرير في

%، ولعل قلة االهتمام 29%، لكل منهما، على حساب خاتمة التقرير التي بلغت نسبتها 35.5

بها كما بينت النتائج تعد دليال واضحا على ضعف القائمين باالتصال في المواقع االلكترونية 

على الخلط  اإلخبارية بشكل عام، وضعف في فن التقرير الصحفي بشكل خاص، ودليل أيضا

م) حيث 2004الواضح بينه وبين الفنون األخرى. وتختلف تلك النتائج مع نتائج دراسة (على، 

توصل إلى أن اتجاهات المبحوثين نحو محتوى الشكل الصحفي ال تتأثر بٍاختالف تنظيم البناء 

 ). 2000م)  ونتائج (عبد اهللا، 2004الفني الذي يتضمنه، فيما تتفق مع نتائج دراسة (قطب، 

أشارت بيانات الدراسة إلى أن مقدمة التقرير المنشور في مواقع الدراسة تحتوي على زاوية  .6

%، ثم واقعة ملموسة وبنسبة 50.7جديدة متعلقة بموضوع التقرير في المرتبة األولى وبنسبة 

%، 8%، وأخيرا يحتوي على صورة منطقية وبنسبة 17.3%، ثم موقف معين وبنسبة 24

أن هذه النسب على أهميتها إال أنها ال تكفي لدفع القارئ إلى متابعة قراءة بقية  ويرى الباحث

التقرير حتى نهايته، وبالتالي يؤثر ذلك على قيمة المقدمة، ودورها المهم في جذب القارئ 

لقراءة موضع التقرير الصحفي كامالً، وتتفق تلك النتائج بشكل عام مع نتائج دراسة (أحمد، 

وصلت إلى أن اختالف متغير الشكل الصحفي اإلخباري يؤدي إلى اختالف م) حيث ت2007

 ٍاهتمامات المبحوثين بقضية الدراسة.

بينت نتائج الدراسة أن جسم التقرير الصحفي المنشور في مواقع الدراسة يتكون في المرتبة   .7

بنسبة %، ثم أدلة وشواهد وحجج منطقية 44.7األولى من معلومات وبيانات جوهرية بنسبة 

%، وأخيرا الربط بين الوقائع 13.3%، ثم مسار الحدث أو الواقعة وتطورها وبنسبة 32.7

 %. 9.3والمعلومات بنسبة 
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بينت نتائج الدراسة أن خاتمة التقرير تضمنت في المرتبة األولى تقييم المحرر بنسبة   .8

لحقائق معينة أو  %، ثم تعميم36.5%، ثم عرض النتائج التي توصل إليها المحرر بنسبة 43.8

%، وتتفق تلك النتيجة 1.5%، ثم أحكام موضوعية بنسبة ضئيلة جدا بلغت 18.2آراء بنسبة 

م) حيث توصلت إلى أن ظهور شخصية الصحفي في التقارير 2007مع نتائج دراسة (أحمد، 

اإلخبارية من خالل عرض أحكامه الموضوعية في خاتمة التقرير له أثر على ٍاهتمامات 

 ات الجمهور نحو قضيته. واتجاه

أشارت بيانات الدراسة إلى أن العنوان الرئيس يتصدر اهتمامات التقارير المنشورة وبنسبة   .9

%، والحظ الباحث أثناء فترة التحليل أن مواقع 14.9%، تاله عناوين الفقرات وبنسبة 85.1

ها ودورها المهم لتحقيق الدراسة تغفل العناوين التمهيدية والثانوية تماما على الرغم من أهميت

 يسر القراءة.

أشارت نتائج الدراسة إلى ضعف استفادة المواقع االلكترونية من اإلمكانيات التي تتيحها شبكة .10

االنترنت والنشر االلكتروني، حيث استخدمت في عرض تقاريرها نموذج العناوين الرئيسية 

)، كما  تؤكد صحة نتائج 9جدول رقم (النشطة فقط، وتؤكد تلك النتيجة النتائج التي جاءت في ال

الدراسة االستكشافية التي قام بها الباحث، ويتطلب ذلك إعادة النظر في هذا األمر من قبل 

حتى ال تفقد تلك المواقع أحد أهم السمات   -ال سيما موقع معا -المسئولين عن تلك المواقع 

 علية.المميزة الستخدام اإلنترنت كوسيلة نشر حديثة، وهي التفا

وفيما يتعلق باستخدام العناصر التوضيحية التي ترافق التقارير المنشورة، بينت النتائج أنها .11

اقتصرت على العناصر التيبوغرافية، ولم تستخدم العناصر الجرافيكية، رغم دورها البارز في  

خدم تدعيم الموضوع، وإضفاء العمق المعرفي عليه، إضافة إلى أن معظم المواقع تمنع المست

من أن يضيف إلى التقارير المنشورة، وإن سمحت له بالتعليق، فالتعليق يقتصر على إرسال 

رسالة إلى المشرف الذي يقرر صالحية نشرها من عدمه؛ األمر الذي يجعلها عرضة لعدم 

النشر، مما يحرم المستخدمين من المشاركة الفاعلة في الموضوعات المختلفة، ويرى الباحث 

لقصور يعود إلى الضعف الواضح لإلمكانيات المالية للقائمين على مواقع أن سبب هذا ا

الدراسة، أو إلى الضعف المهني لدى المحررين والقائمين على هذه المواقع، مما يتطلب 
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ضرورة عقد دورات تدريبية حول الكتابة لالنترنت، والتقنيات االتصالية التي تتيحها شبكة 

 االنترنت، وكيفية استخدامها.

  مقترحات الدراسة:
في ضوء عرض نتائج الدراسة ومناقشتها يقترح الباحث على مواقـع الدراسـة والمحـررين    

  الصحفيين القيام بما يلي:

ضرورة أن يقوم القائمون على هذه المواقع بإعادة النظر في سياسـتهم التحريـر واالهتمـام     .1

شكل متوازن، حتـى ال  بأنواع التقرير الصحفي كافة (إخباري، وحي، وعرض شخصية)، وب

يطغي نوع على نوع آخر، مع األخذ في االعتبار أن لكل نوع مجاله ودوره المهم والمختلف 

  عن النوع اآلخر. 

ضرورة االتزان في معالجة القضايا والموضوعات المختلفة اقتصادية، وسياسـية، وفكريـة،    .2

على تنمية المواطن،  واجتماعية، وسياسية وغيرها من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل

وتوجيهه الوجهة الصحيحة، ففن التقرير الصحفي يستقي موضوعاته من األحداث التي تهـم  

 المواطن.

التنويع في مصادر األخبار، ويتم ذلك من خالل تفعيل اتفاقيات التبادل اإلخباري  بين المواقع  .3

ناول الموضوعات من وجهـات  اإلخبارية الفلسطينية والعربية والدولية المختلفة، ليتسنى لها ت

 نظر متعددة ومتنوعة.

أن يحرص الصحفي الذي يعمل في المواقع االلكترونية على االستخدام العلمي السليم للبنـاء   .4

الفني لقالب التقرير الصحفي،  وأن يعمل على تحقيق  التوازن بين أجزائه المختلفة، ألن كل 

قرير بالخدمات الصحفية التي تدعمه، مثـل  جزء يعد مكمال للجزء اآلخر، إضافة إلى رفد الت

 الربط بمواقع ذات عالقة، واستخدام ملفات الصوت والصورة وغيرها..

ضرورة االهتمام باستخدام األدلة والشواهد والبيانات القائمة على الترتيب المنطقي والزمني،  .5

اسـتخدام   والتي تعمق الفهم المتسلسل لألحداث المرتبطة بالتقرير الصـحفي، إضـافة إلـى   

 الصحفي للفقرات الرابطة واالنتقالية لما لها من دور مهم في تحقيق أهداف التقرير.

أخيرا: أن يقوم القائمون على المواقع االلكترونية اإلخبارية بعقد دورات متخصصة في النشر  .6

قدر  االلكتروني، وأسس كتابة التقرير الصحفي وقوالبه المختلفة، للعاملين لديهم بما يحقق أكبر
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من االستفادة من التقنيات الحديثة، وان يحرص الصحفي الذي يعمل في المجـال اإلعالمـي   

  والصحافة اإللكترونية، على أن يكون له رصيد ثقافي ومعلوماتي كبير في المجاالت كافة.
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والتاسع من القرن العشرين دراسة تطبيقية على مجالت الدعوة واألمة والمسلمون، رسالة 

 لقاهرة. ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة با

: أثر البناء الفني لألشكال الصحفية على ٍاتجاهات القراء نحو المحتوى 2004علي، هاني،  -
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 ثالثا: مصادر االنترنت
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-http://www.maannews.net/arb/ViewContent.aspx?PAGE=AboutUs 
 :   موقع فلسطين برس ، من نحن، متوفر على-
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