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  :مقدمة

مددددددددددد ا  ال تتدددددددددددو     االعدددددددددددالم  التكنولوجيدددددددددددداإل امدودددددددددددددة ل عدددددددددددالم واالتصددددددددددداللقدددددددددددد     ددددددددددد           
الكالسددددديكما  يمدددددا وتعلدددددن يمدددددرا معامدددددةا تنهددددديما و اددددد  احعلومددددداإل  يددددد    ددددد  بتدددددو    ددددد   احددددد ا    دددددب  
إبمكددددان الصددددم م اليددددوم معامددددة احعلومدددداإل و علددددا عددددن بعدددددا  الصددددم م اليددددوم وسددددت دم مددددن مكتبدددد   دددد   

و ددددددا الت اعددددددو مددددددر  لددددددور ا و دددددد ا مدددددداال  التطبيقدددددداإل التكنولوجيددددددة   معامددددددة و ادددددد  األ بددددددار وتقددددددد لاا
تدددددددو    الصدددددددما ة الكالسددددددديكيةا مإليفدددددددا ة عد سدددددددلولة الدددددددتمكم   احضدددددددمون و تعدولددددددد  و اإليفدددددددا ة عليددددددد ا  
كمدددددددا اسدددددددتطاع    همدددددددة التم وددددددد  اإللك و يدددددددة  ن وقدددددددن  ددددددد ة الالم ك ودددددددة   العمدددددددو الصدددددددم ما وو ددددددد إل 

ن  ددددددالل منددددددان ما ووطلددددددن عددددددن  دددددد    مكا يددددددة العمددددددو عددددددن بعدددددددا الدددددد   وسددددددم  للممدددددد رون ملعمددددددو عدددددد
 .1الواقعم ا     مكان العمو workplace Virtual االمكا ية

 :الصحفيةفهوم املمارسة م -1

 .عام  وناول     وممارسة .مارس الامء م اسا  قول       

                                                           
حممد عمساعيو  سنيا است داماإل تكنولوجيا االتصال   تطوو  شكو ومضمون الصمف ال لسطينية اليوميةا رسالة ماجيستريا مناورةا   1

 6اإلسالميةا لسطنياصامامعة  االعالما 6قسم 



 ددم احداومددة وك دد ة  :ا  واحمارسددة1ا تددب بدد  وتدددر  عليدد : مدددارس األمدددور واألعمدددالا شدد س ملاددمء:وقدددال    
 2.االشتغال ملادمءا  نقدول مدارس األعمدال    عاملدا وناو ا

واملتمثلــة  ، ا كــص صــحفيبــ�ن يتحلــ  أتلــا االلتزامــات األساســية الــيت  ــ   هنــاأب:   جددون  ددا    ع  لدداوو     
 وواضحة مـع مراعـاة يايـة املصـاحتر و قيـق ،العمص من أجص الوصول إىل تغطية منصفة وشاملة يف ضرورة  أساسا

 .3وجوحتها عن طريق احرتام القانون وحقوق احلياة اخلاصة وتصحيح األخطاء يف حالة ،الصاحل العام ال غري

ـــــــــدورة العمـــــــــص يفأبهنـــــــــا  :  سدددددددددني عبدددددددددد امبدددددددددار ووع  لدددددددددا  اإلجـــــــــراءات والقواعـــــــــد التفصـــــــــيلية اخلاصـــــــــة ب
بـني هـم   التنسـيقى وتشمص الصفحات لتصحيح اإلخراج وفـر  الصـور للتنفيـم ومـد ،األقسام الفنية يف الصحف

 .4املنظمة إىل جان  تنسيق التحرير مع اإلحتارات املشرتكة يف ،األقسام والتحرير يف كص مرحلة

للقـائمني العمـص الصـحفي وفـق مـا  ـدحت  السياسـات االتصـالية  مزاولـةووع  لا حممد راسم اممال ملقول  هندا    
 .5وجمال احلركة، وكص ما يتعلق بملا من ضوابط سياسية وتنظيمية وعقابية ابالتصال من حقوق وواجبات

 واألســالي  واإلجــراءات الــيت يتبعهــا املعنيــون واملمارســون الصــحفيون ويلتزمــون بــا يف القواعــد: "وتعدد أب اهنددا
 ".6ممارستهم املهنية ابلصحف

ومن  ويف  التعاروف و مشللا تع وف  ليو  احل  بو ا برا و و التع وف ال    تبنا        الورقدة لبم يدة ع  
املمارسة الصحفية هي مزاولة الصحفي للمهنة الصحفية بكص ما تنطوي عليـ  مـن حقـوق وواجبـات، وقدول ان : 

ــ  فأتــال عــن دهيلــ  األكــاحت ي عــن طريــق كســ  املع رفــة مــن خــالل املمارســة وكــملا ويكتســ  الصــحفي خربت
  . 7املعرفة الدقيقة ابالختصاص المي  ارس 

                                                           
 .470صا 4طا  مكتبة الشروق الدولية -مجمع اللغة العربية ا احعجم الوسيط اوآخرون ،إبراهيم أنيس  1
 ..244اص1982ا لبنانا2 يو  ليبا ااحعجم ال لس م مألل اظ الع بية ا ال   سية ااإلجنلي وة ا الالتينيةا دار الكتا  اللبناين للنا  ا ج  2
 251ص1996االصم م احمل أب اات  ة امال عبد ال ؤوأب االدار الدولية للنا  ا جون  ا     3
 .23ص2008سني عبد امبار ا اجتا اإل االعالم احلدو  واحعا   ادار اسامة للنا  والتونور عمان اا   4
 .60ا ص 1991ا1ا طحممد اممال راسما االتصال واالعالم   الوطن الع يبا م ك  دراساإل الو دة الع بية ا بريوإل  5

ا دار ال جدد  للنادد  والتونوددرا مصدد ا "الصددم م والنه وددة النسددووة دراسددة للتم ودد "احمارسددة الصددم ية واألداء الصددم ماا  محدددا نكدد  ء  محدددا  6
 .33ا 2007ن 1ط
 .83ا ص 1995ا 1عمانا ط اعدارة احؤسساإل اإلعالمية   الوطن الع يبا دار  رام للدراساإل والتونور والنا   ليو  احل  بو ع برا  7



   :جوا ب  ساسية ةثالثالصم ية  احمارسة تاموو    

 .الا صية األود وتصو مح ا  -
تتكدون اخلد ة ملتك يدف  ع  ملد اإلا تطوو  اخل ة العلميدة   احمارسدة الصدم ية احملدددةتتعلن بوال ا ية   -

 .وليس الكمم للممارسة اليومية واحستم ة بال ا قطاع االنوعم
 .1الصما ة  قو العاملني احبدعني  ا    اآل  ون من   اإل تتعلن مالست ادةال ال ة    ما  -

 الصحافة اإللكرتونية: واقع املمارسة الصحفية يف املنصات ومخصائص ومسات  -2

 ددددددث  تكنولوجيدددددا احعلومددددداإل واالتصدددددال احلدو دددددة تغيدددددريا علددددد  احمارسدددددة الصدددددم ية مدددددن اما دددددب لقدددددد      
التقدددددو واحويفدددددوعاتا  يددددد   ثددددد إل علددددد  احسدددددتو  التقدددددوا    علددددد  مسدددددتو  الطباعدددددةا الناددددد ا الت ددددد ونا 
والتونوددددددرا وسدددددداعد ا   الو ددددددول عد عدددددددد كبددددددري مددددددن امملددددددورا    قددددددو وقدددددد ا وا تصدددددد إل عليلددددددا  دددددد   

لوجيدددددددداإل املددددددددد والوقدددددددد ا ع   ن تكنولوجيددددددددا احلاسددددددددو   د دددددددد      لددددددددب احؤسسدددددددداإل احلكوميددددددددة التكنو 
يلاا وتسدددددددليو احلدددددددام علددددددديلما ي ا واسدددددددتعا   ملكمبيدددددددوت  خلدمدددددددة  دددددددمواالقتصدددددددادوة واإلدارودددددددة واإلعالميدددددددة

 .2و  ا ما كان ل  األث  البالغ عل  مستو  الاكو واحملتو 

إللك و يدددددة مدددددن  كددددد  احسدددددت يدون مدددددن التطدددددور التكنولدددددوجم احلا دددددو   و ملتدددددا  تعدددددد الصدددددما ة ا          
مددددددن  لددددددن جيددددددو جدوددددددد مددددددن الصددددددم يني  -و  ظدددددد أب وجيدددددد - ددددددال اإلعددددددالم واالتصددددددال  يدددددد  شكندددددد  

ونقلددددددون األ بددددددار ووصددددددوة روهنا وونادددددد وهنا حلهددددددة بلمهددددددةا شام ددددددا كمددددددا   يفدددددد  احواقددددددر اإلعالميددددددة  وع ددددددا مددددددن 
لاددددددمء الدددددد    ثلدددددد    العمددددددن التمليلددددددم للمضددددددامني اإلعالميددددددة وجعددددددو منلددددددا الكتابددددددة اح تصدددددد ة والسدددددد وعة  ا

 هدددد ة سدددددطمية للعددددداال. مدددددن جلددددة   ددددد  ا ومدددددر تطدددددور احددددددو إل الع بيددددة  دددددالل السدددددنواإل األ دددددريةا وتندددددامم 
عددددددددد احنادددددددوراإل اإللك و يدددددددة الدددددددص   دددددددبم  جددددددد ء ا ال وتجددددددد ل  مدددددددن الصدددددددما ة اإللك و يدددددددة الدددددددص تتصددددددددلر 

ددددتعال ععالمددددم تصددددبغ    يددددا   رؤوددددة  -مددددن  ددددالل اإل   دددد -و اعليددددةا لووللدددد  احعلومددددة اإلعددددالم اثددددري ا  عد ُمندْ

                                                           
 .  99اص1985ع بية للصما ة والنا ا بغداد:  دار   اق ع و  السيد جاسم ا مبادئ الصما ة   عاال احتغرياإلا  1
ا 4ا ع4سعيدة  رية بن عمار والع يب بوعمامةا احمارسة الصم ية   عص  الووب االجتماعما اجمللة الدولية لالتصال االجتماعما مال   2

 .82ا ص 2017جامعة عبد احلميد بن مدوسا مستغامنا ام ائ ا 



ون  يددددد  عدددددن  وا دددددم ا ولتتمدددددول    ددددد ة وجيددددد ةا 1بعدددددو احددددددوة  ني الددددد ون وبم دددددون عدددددن  ضددددداء ا  ايفدددددم وُعددددد ة 
المددددددم والسددددددلو  عد وسدددددديلة وظددددددا  ة ععالميددددددة  اإل  بعدددددداد متعددددددددةا شتددددددد عر ا ددددددا ا عد تغددددددري اإل تدددددداج اإلع

 . 2االستلالكم للق اء وك ا توجلا م ومواق لم جتا  القضا  الوطنية والدولية ال ا نة

ا و لدددديس  قددددط حلنددددة الصددددما ة شددددكل  تكنولوجيددددا احعلومدددداإل وددددد إل كبددددرية لكددددو احلددددنوملتددددا   قددددد    
متطدددددورة تتميددددد  خبصدددددائ   تددددداج  عددددداط ععالميدددددة جدوددددددة و اعتمددددداد  ددددد   التكنولوجيدددددا  د  اد ععدددددالما و واإل

  :عدودة  تط ق عد  مهلا   العنا   التالية

 :الص تعت  من   م ما و    اإلعالم امدود والتطبيقاإل التكنولوجية السرعة. 
 :وقصدددددد  ددددددا  ن التكنولوجيدددددداإل احلدو ددددددة تعددددددام احعلومددددداإل والبيددددددا إل باددددددكو  دق مددددددن احعامددددددة  الدقــــــة

ائددددو مددددن البيددددا إل و الددددص ال وسددددتطير ال دددد د القيددددام  ددددا دون    اليدووددددة  ا ددددة ا ا تعلددددن األمدددد  بكددددم  
 .  طاء

 :ووقصدددددددد  دددددددا  مكا يددددددددة االعتمددددددداد علددددددد  التكنولوجيددددددددا دون اخلدددددددوأب منلدددددددا  و اخلددددددددوأب    االعتماحتيـــــــة
 .وقوعلا   اخلطأ   معامة البيا إل و احعلوماإل و  لب حا تتمي  ب  من دقة

 :ووقصدددددددد  دددددددا تكل دددددددة وليدددددددو البيددددددددا إل ومعامتلددددددداا وقدددددددد اظلددددددد  وليدددددددو لتكل دددددددة معامددددددددة  االقتصـــــــاحت
احعلومدددددداإل  ن احعامددددددة االلك و يددددددة  ك دددددد  دقددددددة واقددددددو تكل ددددددة مددددددن احعامددددددة اليدووددددددة التقليدوددددددة.  مددددددي  

 .3احلدو ة الصم م والتكنولوجيا
  و البددددددا  ني   الدراسدددددداإل :  دددددد   اخلا ددددددية الددددددص ا تقددددددد ا اإلعددددددالم الكالسدددددديكم و ا ددددددا بعددددددالتفاعليــــــة

اإلعالميددددددة  هنددددددا  ك دددددد  ميدددددد ة سدددددداعدإل اإلعددددددالم امدوددددددد علدددددد  وقيددددددن اال تاددددددارا ووقصددددددد  ددددددا اشدددددد ا  

                                                           
متدا  علد  الد ابط:    ا 2016 دوسدم  1 لصدما ة الورقيدة الع بيدة:  د اع البقداء ور دا إل ال لْقمعنعدةلا م كد  ام ود ة للدراسداإلااا بن مسدعودا احع    1

https://bit.ly/2ulLxWd 
دراسدة لواقدر الصددما ة االلك و يدة   يفددوء قدا ون اإلعددالم   -حممددد ب قدانا  ددن احمارسدة اإلعالميددة   ام ائد  بدني احل وددة واأل القيداإل احلنيددة  2

   http://jilrc.com/archives/7324ا م ك  جيو البم  العلمما متا  عل  ال ابط:  2012
ا ا ح جدر السدابن الدوليدة لالتصدال االجتمداعمسعيدة  رية بن عمدار والعد يب بوعمامدةا احمارسدة الصدم ية   عصد  الوودب االجتمداعما اجمللدة   3

 .65ص 

https://bit.ly/2ulLxWd
https://bit.ly/2ulLxWd
http://jilrc.com/archives/7324


امملدددددددور احتلقدددددددم   العمليدددددددة االتصددددددداليةا و ن وكدددددددون كدددددددو عنصددددددد  متصدددددددو و مت اعدددددددو  ثنددددددداء العمليدددددددة 
 االتصاليةا 

 :الدددددص نصدددددو مدددددن  ال دددددا الصدددددم م   بدددددار  دددددم األداة  و الوسددددديلةاألتعتددددد  مصدددددادر  مصـــــاحتر األخبـــــار
 بددددددددارا سددددددددواء كددددددددان  شدددددددد اصا و جلدددددددد ة ا  و مؤسسدددددددداإل ععالميددددددددةا وبهلددددددددور احعلومدددددددداإل و األعلدددددددد  

مدددددن سددددد عة  لك و يدددددة  ك ددددد   مهيدددددة حدددددا تتميددددد  بددددد  يددددد    دددددبم  احصدددددادر اإلاالعدددددالم امدودددددد تغدددددريإل 
 ة اد مصدددددادر إبمكا ددددد   ن وددددد  ب مباشددددد بدددددار واحعلومددددداإلا  يددددد    دددددب وآ يدددددة و صددددد وة    قدددددو األ 

اشددددددد ةا   يددددددد  األ بددددددار االلك و يدددددددة سددددددواء كا ددددددد  مواقددددددر الوسدددددددائو اإلعالميددددددة  و   ددددددد  تصدددددد ناإل مب
القيددددددام  قددددددابالإل مدددددن  الصددددددم م ومكندددددد األ   دددددد  مصددددددادر األ بدددددار بط وقددددددة  ددددددري عادودددددةا يفددددداع   

مددددددر ش صددددددياإل ملمددددددة عددددددن ط وددددددن ال وددددددد  و التوا ددددددو مددددددر مصددددددادر ع باروددددددة  ددددددم الوسدددددديلة الو يدددددددة 
وددددو   الوقدددد  للمصدددددر مددددن  جددددو اإلجابددددة  الدددد   وعددددن ط وددددن ال وددددد االلكدددد وين ا بددددارلة علدددد  اإلاحلا دددد

 و وع م الصم م من تدوون احال هاإل. 

 واقع املمارسة الصحفية عرب املنصات ومواقع الصحافة اإللكرتونية:  -3

اإللك و يددددددةا مارسددددددة الصددددددم ية عدددددد  احنصدددددداإل ومواقددددددر الصددددددما ة  اددددددري  يمددددددا مددددددا ولددددددم عد بعددددددو  ددددددور اح
 وجنمللا   بعو احمارساإل:

  مهلددا تعدداظم  ااشددة بنيددة   القيدداإل احلنددة حعهددم الصددمف اإللك و يددة   سددياق ت اجددر الصدد امة ا  ميددة 
اإلداروددة والتم و وددة    ظددو  ضددوع ع تدداج احملتددو  لاددبكة متاددعبة مددن احنتجددني امدددد  احدددو نيا تعليقدداإل 

ا و عدو محلنيدة اإلعالميدة ل ون ال وكن  م  ضور   بنية الصما ة التقليدوةعخل( ا…ال وارا حمتضو احوقر
تلدب األ القيداإل احتعلقددة  لندة الصدما ة واإلعددالما واحكو دة مددن القديم واحبدادئ واحعدداوري احتعلقدة محمارسددة 

ة محواثيدددن ومددددو إل اليوميدددةا الدددص ونبغدددم  ن ولتددد م  دددا الصدددم م بادددكو عراد   ثنددداء  دائددد  حلامددد ا واحتم لددد
ا  يددد  تعدددد احقددداويس 1السدددلو ا كمعددداوري سدددلوكية تقدددود  عد ع تددداج عمدددو وندددال بددد  استمسدددان الددد    العدددام

األ القية وا دة من  ولو إل ممارسة احلن واحل أبا الص وصو لا احت صصدون بط قدة عو جيدةا ع وعلنوهندا 
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بدد   ثندداء احمارسددة احلنيددةا  تدد ام والتعلدددللال Code of Ethicsووقدددموهنا   شددكو دسددتور   القددم 
والغ ض مدن  د   الدسداتري األ القيدة   اجملدال اإلعالمدم  دو وسدني األداء اإلعالمدم والدتمكم   وسدائو 
اإلعددالم لصدداحل عامددة الندداسا و دد   األ القيدداإل تتطددور مددن  ددني آل دد ا و قددا لعدددة عوامددوا منلددا التطددور 

ر العلدددوم واحعدددارأب الدددص تسدددتند عليلدددا احلندددةا وكددد ا تغدددري مندددا ال وآليددداإل والتغدددري االجتمددداعم وال قدددا ا وتطدددو 
ا 2اھوش أب  ةھاال عل  حما هة اھحبي  تكون م اعاإلا 1احمارسةا  ضال عن التغري   األولو إلا و ري ا

ل ا وجب عل  الصم يني تنمية اخلل ية اإلعالميةا وك ا تنمية احلدس النقدد  مدن  دالل ال بيدة اإلعالميدةا 
مدما يفدمن  طد  وقواعدد و  ددول والتأسديس ل قا دة ععالميدة قدادرة علد  محاودة احلد  إلا وتنهديم األداء اإلعال

الدص بدب علد  القدائمني علد  العمدو  اة احلنية تعتد  مدن  قددس احلمداإلاحمارسة اإلعالميملنيةا  لب  ن 
نيددةا واحؤسسددة اإلعالميدة مسددؤولة  مددام   عطدار األبعدداد األ القيددة والتاد وعية وااحل ااإلعالمدم ال كيدد  عليلددا

وددد  الغ دددريةا كمدددا  ن مسدددؤوليا ا األ القيدددة كبدددرية جددددا مدددن  دددالل تضددد يم األ بدددار ھاجملتمدددر و مدددام اممدددا
 التضدددليو والت ويدددف بادددر  شدددكال  تددد ا حبدددد  ا ددد و الددد    العددداما  عدددنو جدددب   بدددار   ددد    اواحعلومددداإل

د ئ ملنيلدة س ومبداسدون لددول م    م من احلن يدنيا البُددل  ن وكد الصم يني كغري ا 3و ھالتالعب بعقول امماو 
ددداإل واحواق ددف الدددص  دسددداع  القيلددة ت ُمارسع

م علدد  ع ددددار األ كددام الصدددميمعة   ك ددريي مدددن الُسددلوكيلاإل واح
 .4ا عل   دة  السواءا و  القية قا و ير ون ُم  و ن تك دم البم وق ار   عل   ياة امما  ريا  ممارسا ستؤثة  

   الضوابدط احلنيدة ل عالم امدوددا مهُ ةا    ظو ا وس محعاوري التقنيدة التدم   بدم  وتو اما ب األك
من ا تماماإل احاتغلني ملصما ة اإللك و ية الع بيةا والبم  عن السبن الصم م عل   سا  احعاوري 

كا لة األع اأب والدسات ري ا لقد  ص   ا و    ا الصدداجملال واسع ا  مام الاائعاإلاحلنية مما  س  
بة عل  الدولة  والقوا  ني الدوليلة مإل اعا عل   عنة  ُ  ولة ال    والتعبري و لب عل  اعتبار    من احلُقوق الواج 
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ر عددي كبريي من الضواب ط عل    ا احلعنة  احا اوة احلقوق اأُل    الص للمجتمرا وقد مت ويف  ُ وع  دعأب مح 
ا عندما وتجاوعُن النااط االتصا   امما ري  ُ دودعُ   د  قد تتنا عُ  وتتنانعُع مر   ا احلعنةا و و  مٌ  مُمك ٌن ج 

    وخي ُج عن ق يعم اجملتمر العاملةا  يُ  متل تصن ف احلُُقوق اخلا لة الص قد تتنانعُع مر احلعنة  العام   ال
ا ُ قوٌق  ا لة لُكوةي م نع األ  اد واجملتمر  والتعبريا وما ونععط ف علي   م ن  نة  امما  ري   احع  ة  معتبار  هنل

  .والدولة
من احسائ و الص وت اوعُد اال تمام والن قاش والع ناوة  اا  ا لة  عت ت اليوممسألة األ الق التطبيقيلة عن        

منلا لد  معاع  البا   ني ال ون طالبوا وما ناُلوا وُطالبون ا لعقعة كا لة مياد ون احلياة االجتماعيلةا وم ن يف 
ختلين ميدان الصما ة ووسائ و اإلعالم. ووُ كع   نل حماوالإل التنهيم احلو واأل الق م والقا ُوين  حلنة 

و: احطبوع واحة اع واإللك  
 موعة  كن تقدمي ا   1ال مسم واخلاصة  -وينالصما ة   ُلوم لا الع وو الاام 

 2:من االق ا اإل لتجاون     احعضلةا منلا
  يف ورة ع دار قوا ني ععالم جدودة تساو  التطوراإل احلا لة   وسائو اإلعالم االلك و يةا و لب لن

وتمقن مل  بة والطمو   مسبا بو ملعمو والتجسيد ال علم من  الل ويفر  صوص تتوا ن 
 .ومتطلباإلا طمو  وقضا  اجملتمر ام ائ  

  ية  ا ة لتجاون م  لة الغموض و يا  النصوص اإلس اع   عرساء  جل ة يفبط الصما ة االلك و 
 .احنهمة من جلةا ووقيقا لواقر  م م الك وين  عال و ايط   سوق االعالم الوطو والعاحم

  العمو عل   ا  ثقا ة النقد البناء مر االست دام االبايب للصما ة االلك و ية من ط أب القائمني
 .لاا  دأب التعاون عل  عباد  لول للقضا  ال ا نة احط و ةمإلعالم و لور الق اء احت اعو مع

 دأب وقين ععالم الك وين  ضار  ولتم  اسياسياا اقتصاد ا اجتماعيا و ا ة قا و يا  لن بيئة سليمة 
 .بقضا  وشؤون اجملتمر ام ائ   ال ا نة
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 مغ ا يدةا وعلغداء اخلصو دية وا عتاقلدا مدن را ن ظلور الصما ة اإللك و ية و ر احواد اإلعالمية من قيود ا ا
ال قيب اإلعالمم ال   طاحا شكلو  اجس الصمف الورقية    نإل   دواإل بدب  شدئة   ددث  تغدرياإل 
   سددلو  عمددو الصددمف اإللك و يددةا وآليدداإل عدد ض مضددامينلا اإلعالميددة وتددداو اا لتتددي   دداالإل  كدد  

اددلد اإلعالمددما وتطددور مضددامين ا وجْعلدد   ك دد ع سدد عة    لتقاسددم األ ددداكا  كا دد    ددد  سددبا  تغددري اح
 .الو ول عد  ك  عددي ممكن من الق لاء

  تجددد  الصدددمف اإللك و يدددة جددديال  جدوددددا  مدددن الصدددم يني ونقلدددون األ بدددار ووصدددوروهنا ووناددد وهنا حلهدددة  
الامء ال    ثل    العمن  بلمهةا شاما  كما   يف  احواقر اإلعالمية  وعا  من الكتابة اح تص ة والس وعةا

التمليلددم للمضددامني اإلعالميددة وجعددو منلددا  هدد ة سددطمية للعدداالا ومددن جلددة   دد  ا ومددر تطددور احدددو إل 
الع بيدددة  دددالل السدددنواإل األ دددريةا وتندددامم عددددد احنادددوراإل اإللك و يدددة الدددص   دددبم  جددد ءا  ال وتجددد ل  مدددن 

دتعال  -مدن  دالل اإل   د -و اعليدةا ووللد  احعلومدة  الصما ة اإللك و ية الص تتصدر اإلعالم اثدريا   عد ُمندْ
ون  ي  عن  وا م  .1ععالمم تصبغ    يا   رؤوة بعو احدو ة ني ال ون وبم ون عن  ضاء ا  ايفم وُع  ة

 دددو كيدددف  كدددن  ن وضدددمنوا ن رة موقدددر  وادددغو مل مدددالكم تلدددب الصدددمف اإللك و يدددة  الددد   اجسا ددد 
 ك  عدد ممكن من ال وار   سبيو وصيو  ك   ما  كن من عائدداإل اإلعدالنا مدا قدد الصمي ة من ق بعو 

 .وؤث  سلبا  عل  عدد األعمال الصم ية احيدا يةا وقيمتلاا وجود ا
    عدم ودود احلام وعمهال مبد  الت ص    الصمف اإللك و ية و يا  العمو احؤسسما ُواك ةو  نمدة

مم بتلب الصمفا مقار ة ملصمف الورقية التقليدوة الدص توجدد  يلدا عددة  قسدام امني سري العمو اإلعال
إل م دددو:  يئددداإل التم وددد  وم اكددد  األ بدددارا واخلددددماإل ال نيدددة وال قا يدددةا و دمدددة األ بددداء اخلارجيدددةا واخلددددما

حددواد التكل ددة  ددري اح ت عددة   اسددت دام شددبكة اإل   دد  لنادد  ا ع   نا عخل…االقتصددادوة و دمددة األرشدد ة
من احؤسساإل اإلعالمية عل  االست مار   الابكة سواء  كان  لدب مال تقدال  اإلعالمية قد شجر الك ري

 مدددن احملمدددو الدددورقم عد اإللكددد وين للضدددغط علددد  تكددداليف الناددد  اح ت عدددةا  و إبيفدددا ة  دددمي ة ملصدددمي ة
 و لددددددددن  ضدددددددداءاإل ععال يددددددددة علك و يددددددددة عد جا ددددددددب الورقيددددددددة للو ددددددددول عد شدددددددد نة  كدددددددد  مددددددددن القدددددددد ل اء

 جدوددددددددة مدددددددن شدددددددأهنا ن دة احدددددددوارد احاليدددددددة للمؤسسدددددددة اإلعالميدددددددة. وتعتمدددددددد  ددددددد   الصدددددددمف اإللك و يدددددددة
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 علددد  عددددد حمددددود جددددي ا مدددن اإلعالميدددني مدددن مادددار   تل دددة -  الك دددري مدددن بلددددان العددداال-  عمللدددا 
 ملامددددددد      يدددددددان قدددددددد ال وكدددددددون ختصصدددددددلم الصدددددددما ة ملضددددددد ورةا لت ودددددددد  عبددددددداء الصدددددددم م وتتادددددددابب

 ك دددددددرية بدددددددني التم وددددددد ا واإلعدددددددالنا والتسدددددددوون   يمسدددددددب مدددددددن كدددددددو شدددددددمء بطددددددد أب دون الت صددددددد   
 و  يددددا جا ددددب بعيندددد ا و ددددو مددددا   دددد ن الك ددددري مددددن احادددداكو احتصددددلة  سدددداس  ا محملتددددو  اإلعالمددددم   ظدددد

 .1يا ااحليادا واحصداقيةا والضوابط احلنية الص وكم آلياإل احمارسة اإلعالميةا و  الق
  احواقدر اإللك و يدة توظدف عدددا  قلديال  مدن احدوظ ني ليقومدوا ملعمدو ود  يفدغط كبدري مدن  جدو عجندان ملدام

ومسدددؤولياإل متعدددددة.  مقار دددة مدددر عمدددو الصدددم م   الصدددمي ة الورقيدددةا ال وقدددوم الصدددم م   الصدددمي ة 
ة   لددو وُع دددت التق ودد  الصددم ما اإللك و يددة  لددام حمددددة مت صصددةا ولكندد  وقددوم بعدددد مددن احلددام احتدا لدد

ددد  التطبيقددداإل احسدددت دمة   احوقدددرا ووتدددابر تعليقددداإل امملدددورا وبمدددر قاعددددة مدددن البيدددا إل  ا دددة  وُبل ة
ممملدددور احسدددت دم. كمدددا   ددد  معدددول إبثددد اء احملتدددو  ملو دددالإل اخلارجيدددةا والتأكدددد مدددن عددددم ا تدددواء  ددد   

  دو يدد  را د   ظل إل دراسة مسمية قدام  دا» قد احست دما مء عد احوقر وامملور الو الإل مواد تس
Arant David وجددددا    درسددددون  Anderson Janna  حمدددد ر  الصددددمف  ا عددددن 2000عددددام

مدن احدوظ ني ليقومدوا  عدددا قلديال احواقدر اإللك و يدة توظدف»اإللك و ية   الوال إل احتمدة األمريكيةا  ن 
مقار ة مر عمو الصم م   متعددة.  ي  ع    ملعمو و  يفغط كبري من  جو عجنان ملام ومسؤولياإل

اإللك و ية  لام حمددة مت صصةا ولكن  وقوم بعددد مدن  الصمي ة الورقيةا ال وقوم الصم م   الصمي ة
تطبيقددداإل احسدددت دمة   احوقدددرا ووتدددابر تعليقددداإل ال الصدددم ما وبلددد  التق وددد   احلدددام احتدا لدددة   لدددو وُع دددد
إبثددد اء احملتدددو  ا كمدددا   ددد  معدددو ومدددن مدددن البيدددا إل  ا دددة ممملدددور احسدددت دما  امملدددورا وبمدددر قاعددددة

والتأكد من عدم ا تواء  د   الو دالإل مدواد تسدمء عد احوقدر وامملدور احسدت دما  ملو الإل اخلارجيةا
 8بددني   ي ة و  يددا   تصددميملاا وكتابتلددا. وتدد او  عدددد سدداعاإل عملدد عد جلددب اإلعددال إل للصددم عيفددا ة

الضغوط احالية الص  كما وقو عدد احت   ني مقار ة بعدد العاملني بدوام ج ئما  تيجةا  ساعاإل وومييا 10و

                                                           
احع  بن مسعودا   القياإل الصما ة اإللك و ية الع بية رؤة جدودة للمارساإل احلنيةا موجود يفمن حممد ال اجمم و موعة من البا  نيا   1

 .181ص  الدو ةا قط ا ا 2020بيئة الصما ة اإللك و ية الع بية سياقاإل التطور وود ت ا م ك  ام و ة للدراساإل ا دوسم  
عل  ال ابط:  متا  

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2021_02_10!02_47_28_PM.pdf  

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2021_02_10!02_47_28_PM.pdf
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2021_02_10!02_47_28_PM.pdf


ا ممدددددددددددددا ودددددددددددددؤث  علددددددددددددد   تعددددددددددددداين منلدددددددددددددا الصدددددددددددددمف اإللك و يدددددددددددددةا بسدددددددددددددبب قلدددددددددددددة العائدددددددددددددداإل   يدددددددددددددا  
 الكبددددددري   احلددددددام و يددددددا  الت صدددددد  وددددددؤد  عد الوقددددددوع   األ طدددددداء داء الصددددددم ما و دددددد ا الضددددددغط 

  اإل الطددددددددددابر احلددددددددددو الددددددددددص تتعلددددددددددن ملدقددددددددددة واحويفددددددددددوعيةا وعد  لددددددددددن العدوددددددددددد مددددددددددن احادددددددددداكو الددددددددددص
 .1تقود عد  ال ة معاوري   القياإل احلنة

   مغددداالة الصدددم م   اعتمددداد مصدددادر م تو دددة وبددد ون ودددد إل   القيدددة جدوددددة: ع  وعتمدددد الصدددم م علددد
شبكة اإل     كمصدر للمعلومة بدءا  مسدت دام حم كداإل البمد  م دو  و دوا مد ورا   وسدوعة ووكيبيدد ا 

 الصددم م لعملدد . وا تلدداء باددبكاإل التوا ددو االجتمدداعم. ممددا وطدد   عشددكالية الوثددوق  دد   احصددادر    داء
ُتسددارعة علدد  السددا عاإل احملليلددة والدوليلددة   ظ ددوة  طو ددان احعلومدداإل وت اوُددد مصدداد ر اإلعددالم 

سددتجدلاإل اح
ُ
 اح

ددد  سددا  التأكت ال مسيلددة والا صدديلة  جعلعدد  الصددم م وتسدد لُع   يددا      ادد  مادت دد    و قصلددت    اخل ولددة علدد    
 . 2ملت لا ومويُفوع يلت لاا و و ما ُوسمل  بد ظا  ة  احلُمل  اإلعالميلة(والت بت  واالطمئنان عل     

 ضوابط املمارسة الصحفية يف الصحافة اإللكرتونية: -4

من وبناء عل  ما سبن  ك   بل  عد  ن احمارسة الصم ية اإللك و ية وجب عليلا االلت ام  جموعة    
 ضوابط ا جنمللا   اآلت:ال
 حبي  وقابو  ن القارئ   ا و   احلقيقة والسعم وراء بلو لا حنو  قو الوقائر بصدق و ما ة بدون جتا و

مع  ة األ بار واحعلوماإل الصميمة الص تعني  واجب الصم م   و   احلقيقة والبم  عن الصوا  
 يما ونا  من   باءا وقيقا للن ر العاما  يجب  ن وتأكد الصم م  ن احعلوماإل الص  علا و عد ا 

و ن وقوم بدور    تقييملا وشميصلا والتمقن  للنا  ش و احلقيقةا وال تنطو  عل    طاء  و مغالطاإلا
 .3من مويفوعيتلا

  تو م الن ا ة احلنيةا والعمو عل  تك وس مبد  احصلمة العامةا وتغليبلا عل  مصلمة مؤسستلا 
  اإلعالمية لا صية  و مصلمتلا الا صية.
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   الصم ما وا  ام ر با ماا ا  ام مبد  اخلصو يةا وعدم عحلاق الض ر مأل  اد  و احؤسساإل ج اء النا
ا ع   ن ا دد ام اخلصو ددية مبددد  ور بددة  وولددم   عدددم اإل صددا  عددن  مسددائلما او عندداوونلم ألسددبا  معنووددة

 رئيسم   احمارسة الصم ية واإلعالمية.
  عدددم عطدددالق األ كدددام احسددبقةا وتدددو م الدقدددة والويفدددو    احصددطلماإل والتعدددابري احسدددت دمة   التغطيدددة

 .الصم ية
 . عدم استغالل الويفر االجتماعم واإل ساين واالقتصاد    مناطن التغطية 
  ك  احصادر وودود ا بدقدةا واإلشدارة عد  سدبا  الدتم ى علد   ك  دا عندد احلاجدة اد ع  ائلداا  و يدة ا 

  ومحاوة احصادر والالود وعدم اإل صا  عن ش صيا م مست ناء الضارورة القا و ية
  الصور ومقاطر ال يدوو الص تسمء عد   مة وك امة الضما  موت   و ج   . االمتناع عن  ا 
 ا  ام  قوق الطبر والنا  والتأليفا واإلشارة عد احصادر عند االقتباس. 
  عبال  امملور عن احلاالإل الص خت م  يلا السدلطاإل جد ء مدن احعلومداإلا والدص ودنجم عدن ا  ائلدا يفد ر

 محصلمة العامة 
  بدني مددواد اإلعدالن والدعاوددة وال عاودة وبددني احدواد الصدم ية واالمتندداع عدن الدد ووال حندتال او سياسددة  و  التمييد

 تنهيم ع  تقد لا عل   هنا مادة  م ية  و ع باروة .
 1جتنب التمقريا والق أب وال م مأل  اد  و امماعاإل  و احؤسساإل وا يئاإل. 

 اخلامتة:

 و ال ة القول:       

الويفددعية ت دد ض علدد  احلنددة الصددم ية علدد  شددبكة اإل   دد  م اجعددة مسددؤوليا ا األ القيددة احنوطددة عن  دد       
بتعدددد ملددام الصددم م   الصددمي ة اإللك و يددةا وا دد ام ختصصدد ا وودوددد  ددام  الت اعليددة عنددد و ودد  احددواد 

 عخل.…  اإلعالميةا و قو احعلوماإل عن احست دمنيا وتوظيف مصادر احعلوماإل عل  اإل   
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