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 احمللية يف مصراإلخبارية يات إدارة املواقع اقتصاد

  *معتز أحمد عبد الفتاح عبد الحميد الجنيدي

 **أ.د/ شريف درويش اللبان:إشراف 

  **الرازق الشهاوي د / سماح عبد: إشراف مشارك 

 مقدمة:

شهدتها صناعة  تي  شكلت الصحافة اإللكترونية أحد أهم التطورات الراهنة ال
يث  صحافة، ح من ال ير  حازت الكث قد  جودة، و صحفية المو شكال ال هم األ من أ عد  ت

لك  هتمامأوجه اال سواء، وذ حد  باحثين على  صحافة وال قائمين على صناعة ال من ال
من  كن  تي يم فة ال طرق المختل لى ال عرف ع ثة والت سيلة الحدي لك الو عاد ت سة أب لدرا

قع خاللها االستفادة منها وتوسيع نطاقها وتطويرها، وبالفعل ن هذه الموا عض  جحت ب
في  %35حيث زادت أرباح بعضها بنسبة  ،في زيادة جمهورها وتحقيق أرباح أيًضا

   .)Borrel)1 سةلمؤس اوذلك طبقً  ،2002عام 

اإلخباريتتتة ية للمواقتتتع قتصتتتادوتنوعتتتت مصتتتادر التمويتتتل والمتتتوارد اال
المصتتادر، اإللكترونيتة، متتا بتين اإلعالنتتات بانواعهتا المختلفتتة، وهتى تعتتد أهتم هتتذه 

الشتتراكة، والرعايتتة لثحتتداث المتنوعتتة، ومتتع تطتتور تلتتك المواقتتع واالشتتتراكات، و
صادأخذت هذه المصادر في التطور والنمو أيًضا، وظهرت العديد من النماذج اال ية قت

قد أدت  قع، و باح للمو يق األر ساليب تحق بالموقع، وأ جاري  مل الت التي تهتم بنظام الع
صادالتعامل مع الظروف االفي ية قتصادبيئة االهذه النماذج إلى تطور ال بة قت ية المتقل

جددة  عن مصادر مت حث  لى الب من خالله، باإلضافة إ مل  والتنافسية للسوق الذي تع
 .(2)لثرباح

قرن  من ال سعينيات  صف الت في منت ية  صحافة اإللكترون هرت ال نذ أن ظ وم
 Business يةقتصتتادالماضتتي وحتتتى اظن، ظهتتر معهتتا كثيتتر متتن النمتتاذج اال

Models ، شبكة اإلاإلخبارية والتي تطبقها المواقع يق نترنت اإللكترونية على  لتحق
مل  التييًضا لتوفير األرباح ، وأيقتصادالنجاح اال ستمرار الع تمكن تلك المواقع من ا

فإن أوجه  ماذج  لك الن نوع ت من ت لرغم  وتدعيم تواجدها بل وتطويرها أيًضا، وعلى ا
ه ما بين شابه في يرةالت نت كث ها طف ،ا كا فات بين نت االختال موذج وكا كان ن يث  فة، ح ي

                                                           
 جامعة القاهرة –باحث بقسم الصحافة بكلية اإلعالم  *

 جامعة القاهرة –استاذ بقسم الصحافة بكلية اإلعالم  **
 جامعة القاهرة –مدرس بقسم الصحافة بكلية اإلعالم  **
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بل قتصادا في النماذج االمشتركً  اإلعالن عاًملً  قع،  لك الموا في ت ها  يتم تطبيق ية التي 
ماذج اال طار الن في إ يدخل  طويره  صادإن ت حةقت يرة ،ية المقتر ته الكب لك ألهمي  ،وذ

صحافة الورق سواءحيث يعد من أهم مصادر الدخل في ال حد  ية على   ،ية واإللكترون
ثر على  له أ لك يصبح  فإن ذ سبته  قل ن ندما ت باح، وع من األر سبة  بر ن فهو يحقق أك

سبة اإلعالن وتراوحت اقتصاد ندما انخفضت ن يا ع يات المواقع اإلخبارية، ففي ألمان
لى  %53بين  عامي  %80.1إ بين  لك  يل 2001و 2008وذ شرون بتقل قام النا  ،

سب ك طرقالمصروفات بن عدة  خالل  من  يرة  يل  ،ب مل وتقل طاقم الع صار  ثل اخت م
 .(3)التعامل مع وكاالت األنباء

 :(4)هي كالتالي، إلى وجود ثمانية نماذج للعمل Frederick Shiffوقد أشار   

ها ف عائدات اإلعالن: -8 تي تحقق ئدات ال يادة العا من ز لرغم  لى ا ها ع كون فإن لن ت
 باح.ا لتحقيق األرا أساسي  وحدها مصدرً 

مرور اإللكترونيي  -2 هذه المال عض  قوم ب يث ت شتراكات، ح خالل اال من  قع :  وا
 مقابل الحصول على خدمات معينة يقدمها الموقع. بجعل المستخدم يدفع اشتراًكا

وبستتبب الحداثتتة النستتبية لصتتناعة األربيياح التييي تحققهييا ميين مييالل األسييه :   -5
باح  تي تختأل األر فإن األمتور ال صحافة اإللكترونيتة  ماال زالتت  والمختاطرة 

 خاصة فيما يتعلق بالبورصة. ،كبيرة

يق  توصيل المحتوى الرقمي: -5 من خالله تحق كن  باإلعالن ويم وله ارتباط وثيق 
 الكثير من األرباح.

اإلخباريتتة لتتم تحقتتق المواقتتع  االسييتفادم ميين مدميية توصيييل األمبييار العاجليية: -3
 ت.اإللكترونية حتى اظن االستفادة القصوى من تلك الخدما

نوك الم مدمات تمزين واسترجاع المعلومات: -6 مات من خالل االستفادة من ب علو
 تلك الخدمات. فيهمت التكنولوجيا الحديثة والخدمات األرشيفية، وقد أس

متتن ختتالل تقتتديم المعلومتتات مثتتل تلتتك التتتي تقتتدم فتتي التتتتت  بوابييات الييدمول: -7
Yellow Pages فائق ولكنها أكثر عمقًا وجاذبية وتستفيد من خدم ات النأل ال

Hyper text زال هذا النموذج يناضل من أجل تحقيق األرباح. وما 

التتتي تعتمتتد علتتى تقتتديم الختتدمات الترفيهيتتة مثتتل غتترف  المييدمات التفاعلييية: -1
فواتير،  فع ال قع وخدمات د الدردشة وخدمات البريد اإللكتروني واستضافة الموا
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ساحة للمن حوار، وويمكن أن يصبح الموقع  شة وال موذج أاق هذا الن كن  لم ل ا  يضً
 يكتشف بالكامل ولم يوظف التوظيف الكافي لتحقيق األرباح.

في نترنت وتفرض التحديات واإلمكانات االتصالية التي ارتبطت باستخدام اإل
شكال  عالمصناعة اإل في أ مل و سات الع في ممار قط  ليس ف ظر  عادة الن ضرورة إ
طلتتوب توافرهتتا فتتي الصتتحفيين فتتي ي اإللكترونتتي، والمهتتارات المعالمتتالمنتتتا اإل

في االستراتيجيات اال صادصاالت التحرير اإللكترونية، ولكن أيًضا  في قت عة  ية المتب
 ية.عالمالمواقع اإل

علتتى شتتبكة اإلخباريتتة وقتتد ركتتزت هتتذه الدراستتة علتتى التجتتارب المحليتتة 
نب اال صاداإلنترنت، وذلك للوقوف على الجوا ساليقت ها، وأ ها، ومصادر تمويل ب ية ل

 اإلدارة، وطبيعة العمل داخلها.

 مشكلة الدراسة: أوالً 

لى  عرف ع لة الت في محاو ية  شكلة البحث ثل الم صادتتم قع يات اقت إدارة الموا
صادعينة الدراسة(، وتوصيف بنائها اال)      المحليةاإلخبارية  ها، قت ي وطرق تمويل

، وإعتتداده ية علتتى حجتتم طاقتتة العمتتل بهتتاقتصتتادوالتعتترف علتتى تتتاثير العوامتتل اال
 وتدريبه، ورصد الطرق التي يتم بها تسيير العمل داخل هذه المواقع.

 أهمية الدراسة:: اثانيً 

يد الجوانتب اال -8 صادتحد ية والمدفوعتة وتفضتيالت قت ية المتعلقتة بالختدمات المجان
فادة  كن اإل من المم تي  مل ال لك العوا هور وتفضيالته، ت خدمات والجم الجمهور لل

 يع مصادر الدخل واألرباح.منها في تعظيم وتنو

أجريتتت عتتن المواقتتع  التتتيقلتتة الدراستتات واألبحتتاث تتتاتى هتتذه الدراستتة نظتتًرا ل -2
شكالها  فياإللكترونية المحلية، و نوع مضامينها وأ قع وت هذه الموا شار  ضوء انت

كان ال ساعدتها  ف شاملة لم سة مسحية  ستها درا من درا طوير المضمون  فيبد  ت
 والشكل.

جارب -5 لى ت جة إ في الحا ية  صف بالِمْهن عة، تت يدة ومتنو جود  صحفية عد ظل و
ها "صحافة العالقات العامة قوم في تي ت ظات، وال في المحاف " المنتشرة بشكل كبير 

 الصحيفة على شخأل معين لفترة قصيرة ثم تختفي.
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 أهداف الدراسة:ثالثًا: 

لى  عرف ع لة الت في محاو سة  لرئيس للدرا هدف ا ثل ال صاديتم يات إدارة اقت
ية ال قع اإلخبار ها، والختدمات موا صادر تمويلهتا وأرباح نة الدراستة، وم المحليتة عي

ها. قدمها لقرائ تي ت عة ال ية والمدفو هدف المجان هذا ال من  فرع  هداف  ويت عض األ ب
 الفرعية اظتية:

 المحلية عينة الدراسة.اإلخبارية ية للمواقع قتصادالتعرف على أهم المالمح اال -8

المحلية واألهداف المرجوة اإلخبارية تحريرية للمواقع التعرف على السياسات ال -2
 منها.

قع المحلي -5 ستهدف وخصائصه و قياس مدى معرفة المو هوره الم ته اهتماملجم ا
 المختلفة.

ساعد على  ،المحلية في جذب المعلنيناإلخبارية تحديد مدى نجاح المواقع  -5 مما ي
 توفير أرباح لهذه المواقع.

ستفادة المواقتع  -3 فة متدى ا ية متن اإلمعر ناتاإلخباريتة المحل المختلفتة التتي  مكا
نوقياس نترنت تتيحها شبكة اإل هذه اإلمكا في توظيف  ها  يق مدى نجاح ات لتحق

 هدافها.أ

قع  -6 ها الموا تي تتبع ساليب ال لى األ عرف ع ية الت باحاإلخبار يق أر ية لتحق ، المحل
 ىاألختترعالنتتات أو االشتتتراكات أو غيرهتتا متتن الختتدمات وذلتك متتن ختتالل اإل

 المدفوعة.

 تساؤالت الدراسة:رابعًا: 
 المحلية عينة الدراسة؟اإلخبارية ية للمواقع قتصادما أهم المالمح اال -8
 المحلية عينة الدراسة؟اإلخبارية ما مصادر تمويل المواقع  -2
 المحلية عينة الدراسة؟اإلخبارية ما الخدمات المدفوعة التي تقدمها المواقع  -5
 ات اإلنترنت؟من إمكانالمحلية عينة الدراسة ارية اإلخبما مدى إفادة المواقع  -5
 المحلية عينة الدراسة؟اإلخبارية ما درجة انتشار المواقع  -3
ورهتتا هالمحليتتة عينتتة الدراستتة فتتي تحديتتد جماإلخباريتتة هتتل نجحتتت المواقتتع  -6

 طالع عليها؟المستهدف ومعرفة المواد التي يرغب هذا الجمهور في اال
قع ما نسبة المواد التفاعلية د  -7 خل الموا ية ا مدى اإلخبار سة و نة الدرا ية عي المحل

 تاثيرها على جذب القراء والمستخدمين؟
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 الدراسات السابقة:مامًسا: 

ية  ية واألكاديم سات الفكر بات والدرا بالنظر إلى التراث العلمي ونتاج الكتا
نجتد أن تلتك الدراستتات  ،التتي أجراهتا بعتض البتاحثين علتى متدار الستنوات الستابقة

سلطت والكت قد  ية، و ية والمحل صحافة اإلقليم ضوع ال شت مو مؤتمرات ناق بات وال ا
لت مشكالته مت االضوء على وظائفها وأدوارها في المجتمع المحلي، كما تناو ، واهت

بتقتتديم الحلتتول المقترحتتة لعتتالج تلتتك المشتتكالت، وقتتد تناولتتت عديتتد  متتن الكتابتتات 
سات اإل صحافة اإلقليميتة والعالموالدرا ضمون تلتك ية دور ال ها، وم ية ووظائف محل

صحف، ستواء بشتكل تنظيتري أو متن ختالل تحليتل مضتمونها، إلتى جانتب نتتائا  ال
ية ية والمحل خل الصحف اإلقليم صال دا قائمين باالت خالل  ،استطالع الرأي لل من  أو 

 استطالع رأي جمهور تلك الصحف من مواطني األقاليم.

ية اهتمام ليولذا فقد بدا  سات األكاديم ية أو  الدرا صحافة اإلقليم ثة بال الحدي
لديها  توفرت  ما  ية إذا  عات المحل ية المجتم في تنم ها  ها ودور ظًرا ألهميت ية ن المحل

مة،  ،عوامل النجاح لدول المتقد من ا عدٍد  في  ية  صحافة اإلقليم شان ال شانها في ذلك 
ية ال تتنأو صحافة اإلقليم تي أجريت على ال سب شير هنا إلى أن الدراسات العلمية ال ا

 .  م8166ة التي صدرت في مصر منذ عام وتاريخ الصحف اإلقليمي

ية صحافة اإلقليم  إن القارئ المتعمق لغالبية الدراسات التي أُجريت على ال
يلحظ أنها تركزت على الجوانب التاريخية المتمثلة في رصد  -على الرغم من قلتها -

ية  :باتمثل دراسة خليل صا ،نشاتها وتطورها وتطويرها وتوصيفها "الصحافة المحل
سلمي ،(5)في مصر"  براهيم الم سة إ ية" :ودرا ية واإلقليم صحافة المحل طوير ال  (6)"ت

بتطتتوير  هتمتتاموأكتتدت أن قضتتية اال ،التتتي ركتتزت علتتى حريتتة الصتتحافة اإلقليميتتة
ها  ية وتنميت صحافة اإلقليم ً  عد  تال ما قوق  معل تؤمن بح تي  ثة ال لة الحدي عالم الدو من م

سان ودو يق اإلن عن طر لك  ناء وطنه، وذ في ب شعبية  شاركة ال في الم عالمره  حر  إ
همن مستنير  ية  صحافة اإلقليم ية لل يود، والحر في  يدون ضغوط أو ق لى  نة األو اللب

سائل اإل سائر و ية ل ناء الحر ية عالمب مود ،المحل حافظ مح سة  صحافة  :ودرا حو  "ن
صرية" ية الم صحافة اإلقليم طور ال طورة: ت ية مت صحف ، (7)إقليم كدت أن ال يث أ ح

ناة  ،من عدة مشكالت ياإلقليمية تعان يل والمعا ها التمو ناة  فيمن عة والمعا  فيالطبا
ات االتصتتال بتتين التوزيتتع وضتتعف إمكانتت فتتيالحصتتول علتتى اإلعالنتتات والمعانتتاة 

صح لدفع ال قوة ا كز  بين مرا ية و صحافة اإلقليم صمة في فيال لس  ،العا ها المج وأهم
 األعلى للصحافة.
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سليمان  تقراءاسإن  يه  يذهب إل ية، وحسبما  واقع الصحافة اإلقليمية والمحل
قرن  فيدراسة أجراها  فيصالح  سعينيات ال نوان ،الماضيأواسط ت شريعات : بع "الت

هذه  نجد أن، (8)ية في مصر وتاثيرها على الصحافة اإلقليمية"عالماإل صدار  ية إ عمل
كزت الصحف  يدي فيتر ي أ ية والمحل سلطات اإلقليم لة ال ستثناءات قلي مع ا لك  ة، وذ

ظة على رخصها  صحابها المحاف ستطاع أ تي ا ية ال عض الصحف اإلقليم في ب تتمثل 
فإن 8532التي حصلوا عليها في الفترة التي سبقت ثورة يوليو  يان  ، وفي أغلب األح

أصتحاب هتتذه الصتحف قتتد اضتطروا للمبالغتتة فتي إظهتتار التوالء للستتلطات المحليتتة 
عل  ما ج ية،  سلطات واإلقليم صدرها ال تي ت صحف ال عن ال لف  صحف ال تخت هذه ال

 المحلية

ساتورصد  حث خمس درا لق ب (9)البا صادتتع في يات الصحف اإلاقت ية  قليم
، وتمثلتتت أهتتداف هتتذه الدراستتات فتتي تحليتتل 2005وحتتتى عتتام  8512الفتتترة متتن 
صاداألوضاع اال ية، قت تاج الصحيفة المحل يل مضمونها إلن ية وتحل ية للصحف المحل

 تقييم مدى نجاحها في تحقيق األهداف المرجوة منها.ل

والبحتتث فتتي العالقتتة بتتين الملكيتتة الخاصتتة للصتتحف اليوميتتة والصتتحف 
صم،   أياألسبوعية ومدى اختراق الصحف األسبوعية السوق في األقاليم خارج العوا
صة تحتو ية خا ية ذات ملك لديها صحف يوم تي  قاليم ال نت األ ما إذا كا  يأنها تختبر 

في  على سوق  عدد أقل من الصحف األسبوعية ولديها مستوى أضعف من اختراق ال
، وستتعت الدراستتة إلتتى فهتتم طبيعتتة العالقتتة بتتين نمتتط الصتتحف األختترىالمقاطعتتات 

في اظخر حدهما  تاثير أ صة ب، (10)واألسواق و سات الخا صادوتوصلت الدرا يات اقت
 :الصحف المحلية إلى

يتتة عالمقليميتتة عتتن الوستتائل اإلالخصتتائأل اإلعالنيتتة فتتي الصتتحف اإل اتستتمت -
بتتالتنوع فتتي طتترق تقتتديم المضتتامين اإلعالنيتتة بمتتا يناستتب الظتتروف  األختترى

التستتويقية الخاصتتة بكتتل منطقتتة إقليميتتة، وستترعة الوصتتول للمستتتهلك المحلتتي 
تي  لك الخصائأل ال ية ت غم أهم سوق، ور ئة ال ستراتيجية تجز يق ا شرة، وتحق مبا

قاليم  مفإتميز صحف األ عاني  ها ت سلع ن ترويا ال ستهدف  تي ت لة اإلعالنات ال ن ق
من  هذه اإلعالنات  ها، وأن أغلب  تي تصدر ب ظة ال ليم المحاف والخدمات داخل إق

 ً ئة وأحيان فق يا طلب الوظائف، وإعالنات المناسبات والتهن تم جلب اإلعالنات و
 اعتبارات المجاملة.

لى  - مؤثرة ع نب ال طر الجوا هم وأخ من أ ية  مط الملك عد ن صادي صحف اقت يات ال
جب اال مامالمحلية، ولزيادة دخل الصحيفة من التوزيع واإلعالن ي  ،بالمضمون هت
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هور المحلي قراء، والجم يد ال لم  ،وخاصة الموضوعات السياسية وبر نه  صة أ خا
ستمرارها ،سلبي يعد مجرد متلق ٍ  قاء الصحيفة وا بدون  ،فهو عامل أساسي في ب و

من اته ال يكواهتماممعرفة هذا الجمهور و جدوى  ن هناك معنى ألي صحيفة وال 
 .(11)صدورها

من الصتحف  - عدد  لديها  صة  ية ذات ملكيتة خا صحف يوم ها  تي ب قاليم ال أن األ
لديها صحف  ليس  األسبوعية أقل من األقاليم التي لديها صحف يومية مساهمة أو 
خول  قات د ها معو يومية، وأن األقاليم التي يوجد بها صحف يومية خاصة يوجد ب

أكبتتر بالنستتبة للصتتحف األستتبوعية أكثتتر ممتتا هتتو الحتتال فتتي األقتتاليم  الستتوق
 .(12)األخرى

ضرورة إلى يات الصحف اإلقليمية في مصر اقتصادتوصلت الدراسات الخاصة ب -
يع  شر والتوز بع والن قل للط لى األ شاء مؤسستين ع شكالتها  لإلسهامإن حل م في 

حري و جه الب حداهما بالو ية، إ جه القب األخرىالمال صحف بالو ناة ال فع معا لي لر
مع تخصيأل  قاهرة،  في ال المحلية في عمليات الطباعة في المؤسسات الصحفية 
إحتتدى المطتتابع التابعتتة إلحتتدى المؤسستتات الصتتحفية القوميتتة لطباعتتة الصتتحف 

 .(13)المحلية باسعار التكلفة

ومتتن ختتالل استتتعراض األدبيتتات الستتابقة فيمتتا يتعلتتق ببحتتوث الصتتحافة 
جد أن  ية ن صر اإلقليم في م يت  تي أجر ية ال حوث العلم بين الب ضحة  ًا وا مة فروق ث

سها والدول المتقدمة، وهذا يعكس مستوى ية نف صحافة اإلقليم يه ، ال يذهب إل وحسبما 
لوطن العربي في ا عن اإلعالم المحلي  به  في كتا ضل  صبور فا بد ال كن ، (14)ع ويم

 مالحظة الحقائق التالية حول الصحافة المصرية:

الدراسات العلمية أجريت على ما أتيح لها من أعداد من الصحف  إن معظم -أوالً 
 -حقيقتين هما:ومن ثم فإن ذلك يؤكد  ؛المحليةأو  اإلقليمية

لى نة، األو ضبط العي يث  من ح ية  ية العلم صها المنهج سات تنق هذه الدرا : أن 
ثم  من  تائا، و لى ن ها الوصول إ وإيجاد عينة متوفرة يمكن من خالل

 يمكن تعميمها.

يةال لى ثان سواء ع شفة  فظ واألر يات الح صها عمل ية تنق صحافة اإلقليم : أن ال
المستتتوى القتتومي أو اإلقليمتتي ممتتا يهتتدد البحتتث العلمتتي فتتي هتتذا 

 هدر وثائق تاريخية.يالمجال، و
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أن معظتتم الدراستتات العلميتتة تكتتاد تتفتتق علتتى مشتتكالت واحتتدة تعتتاني منهتتا  -ثانيًييا
 .والتمويل والتوزيع ي ضعف المهنيةالصحافة اإلقليمية، وه

أن معظتتم الدراستتات تعتمتتد علتتى التحليتتل الظتتاهري للموضتتوعات واألشتتكال  -ثالثًييا
لى أن  كان األو صادرها، و ها وم في طبيعت حث  شورة دون الب ية المن التحرير
هذه  نات الصحفية ل بين المكو سة العالقات  تناقش هذه الدراسات في إطار درا

 الصحف.

يتتة اإللكترونيتتة بمختلتتف مستتتوياتها ومستتمياتها لتتم تنتتل أن الصتتحافة اإلقليم -رابعًييا
ماماال كاف هت باحثين يال بل ال لى  ،من ق ساعد ع شكالتها وال ي من م يد  ما يز م

ها تي تواجه صعوبات ال ظل ال يل نموها في  هتم ، والقل ما ا هو  سات  من الدرا
ين  ية ) دمحم ز ية والمحل ية اإلقليم قع اإللكترون صحف والموا لبال بد ا  :رحمنع

5208)(15). 

شر  -مامًسا ها ن لب علي ية يغ كشفت مراجعة األدبيات السابقة عن أن الصحف اإلقليم
قت  في الو هدًا، و ها ج الموضوعات أو األخبار السلبية التي ال يبذل المحرر في

ته أو  نفسه ال عن مشكالت حيا يدة  يهتم بها القارئ أو المستمع غالبًا؛ ألنها بع
ف يدخل  سية، و عه األسا ضايا مجتم سبابق عدة أ لك  برة،  ،ي ذ لة الخ ها: ق أهم

صالح  يري، والم هاز التحر يل، وضعف الج تدريب، وضعف التمو ياب ال وغ
ية  صحافة اإلقليم ية ال مواطن اإلقليم جاوزت صحافة ال الشخصية، ولذلك فقد ت
قل  ية تن من الصحف اإلقليم يًرا  بدا أن كث في طرح قضايا المجتمع المحلي، و

يرً  عن صحافة المواطن وعن بعض ية كث قع اإللكترون ا الصحف العامة والموا
 من األخبار والمعلومات والصور وحتى العناوين دون اإلشارة إلى مصدرها.

ًا ية  -سادس حوالت التكنولوج شك أن الت تيال  في  ال ية  صحافة اإلقليم لى ال طرأت ع
ها  ما يجعل ل شبكة اإلنترنت، م مد على  من الضروري أن تعت لت  مصر جع

قوف قاعدة شعبية ت لى و ضافة إ ؤهلها لالستمرارية للحصول على اإلعالن إ
األجهتتزة المعنيتتة وبخاصتتة نقابتتة الصتتحفيين والهيئتتة الوطنيتتة للصتتحافة إلتتى 
من  ية  ناء والتنم في الب سهم  جانبها سواء في شكلها المطبوع أو اإلليكتروني لت

 خالل صحافة مهنية مؤسسية.

ية ىعل -اسابعً  سات فثَم   صعيد الدراسات األجنب بين الدرا ها و ضحة  بين قات  وا ةَ مفار
ل   كز جُ لت تر ظرة اهتمامالعربية، ففي حين نجد أن األخيرة ما زا ها على الن

التاريخيتتة والتوصتتيف والتطتتوير نجتتد الدراستتات األجنبيتتة قتتد تجتتاوزت هتتذه 
ياتها اقتصتتادهتتا علتتى قارئيتتة الصتتحف المحليتتة واهتمامالمراحتتل، وركتتزت 
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لذا  والمواطن الصحفي فيها لك، و ها وغير ذ ية علي صحافة اإللكترون وتاثير ال
 يمكننا القول بان المشكلة هنا تتجسد في اختالف اإلمكانات بين النموذجين. 

ها  ومن ث  يمكن القول من تاريخ بان الصحافة اإلقليمية في مصر على الرغم 
فإن  يل  مامالطو جو   اهت لغ المر لم يب ها  باحثين ب سات ال ال نه،  وأن الدرا تي م ية ال علم

هذه  ثل  ها م لم تتناول خرى  نب أ مة جوا ية، وأن ث حدود للغا أجريت كانت في نطاق م
ها  عاني من تي ت ية والمشكالت ال صحافة اإلقليم عة ال لق بطبي الدراسات ألسباب قد تتع

ية  ،والعقبات التي تواجهها ية أو القوم صحافة المركز بجانب انصراف الباحثين إلى ال
شاء التي استمرت طوياًل  عالمومركزية بحوث اإل في إن عد التوسع   في مصر حتى ب
باإل عالمأقسام وكليات اإل مون  باحثين يهت ظم ال جد أن مع ية ن  ،المركزي عالماإلقليم

شات  لذي ن مي ا قع اإلقلي كما أن الخطط والمقررات الدراسية لم تعكس حتى اظن الوا
ية اإلمن منطلق أنها امتداد للوائح  ابه هتماموينبغي اال ،فيه ية  عالمأقسام وكل المركز

 في القاهرة . 

 سادًسا: اإلطار النظري للدراسة: 

 : مدمل تحليل النظ :أوالً 

ما  مع إن في المجت ظام  يرى أن أي ن لذي  مدخل ا لك ال مدخل تحليل النظم هو ذ
تاثر  ها وي يؤثر في به و هو نظام مفتوح يتفاعل ويستجيب للعوامل والظروف المحيطة 

منظتتور الشتتمول والتكامتتل وياختتذ فتتي االعتبتتار جميتتع الظتتروف فهتتو ينظتتر ب بهتتا،
 .(16)والعوامل المؤثرة

 ً نه الووفق لنظم فإ مدخل ا عن  ا ل عزل  ظام بم نة للن جزاء المكو هم األ كن ف يم
قة  لبعض بطري النظام الكلي، حيث ترتبط هذه األجزاء وتتفاعل وتعتمد على بعضها ا

 .(17)ديناميكية

التوضتتيح والتفستتير أو الرؤيتتة االنتقاديتتة ويهتتدف متتدخل تحليتتل التتنظم إلتتى 
 .(18)الشاملة، مع إمكانية االستناد إلى هذا التحليل في تفسير النظم وفي الفهم والتنبؤ

 هي: ،ويشمل مدخل تحليل النظم ثالث عمليات رئيسية

 ىدراسة المدخالت وتشمل البيئة الخارجية أو الظروف المؤثرة عل .8
 وضع المراد دراسته.الناتا النهائي أو النظام أو ال

وهي الناتا النهائي أو النظام الذي يتاثر بالظروف  ،دراسة المخرجات .2
 البيئية المحيطة به.
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دراسة عمليات التفاعل المختلفة بين المؤثرات الخارجية والنظام  .5
 ا.المراد دراسته والعالقات التي تربطهم جميعً 

اإلخباريتتة مواقتتع وتفيتتد الدراستتة متتن هتتذا المتتدخل متتن ختتالل دراستتة نظتتام ال
مع ساليب اإلدارة، وطاقم العملأودراسة العناصر المكونة لها، و المحلية المصرية،  ،

ية ومصتتادر قتصتتادالتركيتتز علتتى طبيعتتة العمتتل داختتل هتتذه المواقتتع والجوانتتب اال
لة  تمويلها، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، والخدمات التي تقدمها، ومحاو

قع بناء العالقات  ناء الموا نة لب صر المكو ية بين هذه العنا في مصر، اإلخبار ية  المحل
طورات  ظل الت في  ها  تي وصلت إلي والوقوف على التطورات التكنولوجية والتقنية ال

 الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

 يعالمثانيًا: نموذج التحول اإل

يتتا تتتاثرت عمليتتة االتصتتال الجمتتاهيري بتتالتغيرات التتتي فرضتتتها تكنولوج
هنتتاك العديتتد متتن النمتتاذج التقليديتتة التتتي تصتتف عمليتتة  ، وأصتتبحاالتصتتال الحديثتتة

فتتي حاجتتة إلتتى تعتتديل وتطتتوير لتتناستتب ومقتضتتيات بانهتتا االتصتتال الجمتتاهيري 
بتطتتوير نمتتوذج يستتاعد علتتى  Kaamو  Bardewijkالظتتروف الراهنتتة، وقتتام 

وتاثيرها في مسارات توضيح أثر هذه التغيرات التي طرأت على تكنولوجيا االتصال 
صال  تدفق االت سية ل ماذج أسا عة ن االتصال بين األطراف المشاركة فيه، ووضعا أرب

 :)19(ياإلنساني وارتباط هذه النماذج ببعضها البعض وه

حيث يتم توزيع المعلومات بشكل متزامن  :Allocutionنموذج التوزيع  -
النموذج ما من مركز االتصال إلى مجموعة من المستقبلين، ويشبه هذا 

 الجماهيرية القديمة. عالميحدث في وسائل اإل

يقوم األفراد خالل هذا النموذج  :Conversationنموذج التحاور  -
بالتفاعل المباشر مع بعضهم البعض، وذلك من خالل مركز االتصال، أو 
من خالل وسيط، ومن الممكن أن يقوم األفراد باختيار من يقوم بالتفاعل 

 ممكن اختيار األوقات التي تتم فيها عملية االتصال.معهم، كذلك من ال

من  اواسعً  ايتيح هذا النموذج نطاقً  :Consultingنموذج التشاور  -
المواقف االتصالية المختلفة، حيث يقوم األفراد بالبحث عن المعلومات في 

 إطار قصة معينة.
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للتشاور في  اتعد هذه المرحلة نمطً  :Registrationنموذج التسجيل  -
تجاه المعاكس، حيث يتم جمع معلومات عن األطراف المشاركة في اال

 دون علمهم.من العملية االتصالية، وقد تحدث هذه العملية 

ثان وقد أكد قاالً  الباح ناك انت ثم  أن ه شاور  موذج الت لى ن يع إ موذج التوز من ن
لمرسل إلى نموذج التحاور، وهذا يدل على انتقال السيطرة في العملية االتصالية من ا

ستقبل في للم حول  هذا الت ها  تي وصل إلي جة ال ضوح الدر عدم و من  لرغم  لى ا ، ع
 اإللكترونية على اإلنترنت.اإلخبارية المواقع 

ي في دراسته الستخدامات عالمنموذج التحول اإل Xigen Leeاستخدم وقد 
 The New York Times, Theالجمهتور لإلصتتدارات الفوريتتة مثتتل 

Washington Post, USA Today ها تي اقترح كرة ال سته الف يدت درا ، وأ
وهتتي تحتتول الستتيطرة فتتي االتصتتال متتن المرستتل إلتتى  ،يعالمتتنمتتوذج التحتتول اإل

ستقبل قع (20)الم قد أكتدت الموا ية ، ف موذج التحتول اإلخبار با بته ن ما تن اإللكترونيتة 
ي، فمن الممكن مالحظة اعتماد بعض المواقع في شكلها، وتصميمها وشكلها عالماإل
لى ا عرف ع خالل الت من  قراء  عات ال لى توق خارجي ع خالل األدوات آل من  هم  رائ

لى اإل ية ع صحيفة اإللكترون قع ال صبح مو بذلك ي فة، و ية المختل نت التفاعل ا نتر منتجً
ية اشترك القر   قع الصحيفة اإللكترون عد مو لم ي اء في عملية إنتاجه وصياغته، وبذلك 

ية اال في العمل متحكم  مواد المصدر األوحد ال ا مصادر ال كذلك تنوعت أيضً صالية،  ت
قع هذه الموا خالل  من  عدة مصادر ،المنشورة  مد على  قع تعت صبحت الموا  ،حيث أ

مات  صادر المعلو قراء، وم شاركات ال خرىكم قع ، وااأل ية لموا ية اإلخبار اإللكترون
 .)21(األخرى

قع عالمويعد نموذج التحول اإل ية اإلخبي من أنسب النماذج في دراسة الموا ار
يد التكنولوجيا الحديثة  أتاحتهوما  قدمها وتحد تي ت للمتلقي من التفاعل مع المضامين ال

مواد ومحتوىاإلخبارية اتجاهاتهم نحو ما تعرضه المواقع  فمن  قع ،  إذا تضمن المو
ند اإلخباري خدمات وميزات تجذب بذلك المترد خرى، ع مرة أ يه  عودة إل دين عليه لل

قع أ شذلك سيصبح المو ثر  توافرك فإن  يه  نين، وعل ية للمعل ثر جاذب ن هرة وأك ات إمكا
لى الوسائط  ضافة إ ستخدم، إ جات الم التفاعلية في الموقع وتوفير مضامين تلبي احتيا

نأل  ئالمتعددة التي أتاحت خيارات أمام القار خالل  من  مات  للحصول على المعلو
شكل يديو، وب قاطع ف صوتية أو م فات  يك أو مل فو أو إنفوجراف ني و ظة آ في لح ري 

يتتة عالمميتتزات عتتن الوستتائل اإلاإلخباريتتة هتتو متتا أكستتب المواقتتع وقتتوع الحتتدث، 
 التقليدية.
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 للدراسة: سابعًا: اإلطار المنهجي 

تنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية التحليلية المقارنة التي ال  :نوع الدراسة
 ،يلها وتفسيرهاتحل ىتتوقف فقط عند حدود الظاهرة المدروسة وتوصيفها، بل تتخط

المحلية، اإلخبارية ية للمواقع قتصادأهم المالمح االالدراسة لرصد  ىحيث تسع
ومصادر تمويلها، والتعرف على أساليب إدارتها وطاقم العمل بها وجمهورها 

 المستهدف.

 مناهج الدراسة: 

 هما:، أساسيينمنهجين  ىتعتمد هذه الدراسة عل 

 :Survey Method اإلعالمي منهج المسح  -1

جارب اإل من الت نة  لى عي سح ع جراء م في إ سة  يه الدرا مد عل ية عالمتعت
خدمات نترنت المحلية على شبكة اإل والتعرف على سماتها وخصائصها، وال

لى  االتي تقدمها لقرائها، والتي من الممكن أن تحقق أرباحً  ضافة إ قع، إ للمو
عة الم ساليب اإلدارة وطبي قة القيادات اإلدارية للتعرف على أ قع وحجم طا و

 العمل، ومصادر تمويله.

 ا: أدوات الدراسة:تاسعً 

في علمية رصد وجمع  (22)استخدام أداتي المالحظة الميدانية والمقابلة المقننة تم
 عينة الدراسة من خالل: المحليةاإلخبارية المواقع المعلومات حول 

 :القيادات العليا، أو :يشمل المستويات التحريرية المستوى األول 
الموقع،  يبهدف الوقوف على مؤسس ،الصحفيين الوسيطة أو قاعدة

سياسة الموقع في وإجراءات التراخيأل،  والسياسة التحريرية، و
المنافسة في العمل على االنترنت، إضافة إلى والتعامل مع الجمهور، 

 تحديد دورة العمل ومساراتها وإشكالياتها.

 :ة العليا والمسئولين عن يشمل المستويات اإلداري المستوى الثاني
بهدف رصد أساليب اإلدارة وتحليل واقع نظم  ،التطوير التكنولوجي

التمويل في تلك المواقع وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها هذه 
ستراتيجيات التطوير االمؤسسات ومصادر تمويلها، إضافة إلى 

 .التكنولوجي المتبعة والمتوقع تنفيذها مستقباًل 
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عينة الدراسة وتحليلها من حيث اإلمبارية للمواقع  باحث بإجراء توصيفوقا  ال
 الموجودم. العناصر التفاعلية  ومدمات المعلومات

 عاشًرا: اإلطار اإلجرائي للدراسة:

 ومبررات امتيارها: مجتمع الدراسة وعينتها

ية علعالميتمثل مجتمع الدراسة في بعض التجارب اإل نترنت شبكة اإل ىية المحل
 تمثلة في:م

لد سة والد الب شبكة : مؤس شمل  يث ت صحف، ح من ال يًرا  عددًا كب قت  تي أطل ال
لى األقصر، حيث تضم عشر  من مرسى مطروح إ واسعة من الصحفيين المحليين تمتد 

ية،  صدارات ورق ستة إ صدر  ية تُ بار محل ثل:غرف أخ يوم"،  م شنا ال ية"، "ود "النجعاو
ا نتتا"، "وصتتحيفة الفيوميتتة"، وتتتدير موقعًتت"وصتتحيفة والد البلتتد"، "وصتتحيفة مطتتروح ل

مخصًصتتا للمحليتتات عبتتر الجمهوريتتة يقتتدم خدمتتة صتتحفية متكاملتتة ومتعتتددة  إلكتروني تتا
 .الوسائط

اإلخبتتاري الستتكندري، التتذي يهتتتم بتغطيتتة الشتتان المحلتتي فتتي  وموقييع مأمييواجم
نة صرإعالمهي بوابتة و وموقييع بوابية المنييدرم، ،المدي من صتعيد م ت نشتا ،ية محليتة 

يدً  2080فكرتها أواخر عام  قاهرة وتحد خارج ال ستقلة  ا لتؤسس لصحافة محلية مهنية وم
ظات  جه الفي محاف لي اإلحدى عشرالو يزة  ةقب يوم  –)الج سويف  –الف ني  يا  –ب  –المن

 البحر األحمر(.  -الوادي الجديد –أسوان  –األقصر  –قنا  –سوهاج  –أسيوط 

عام تعود بالذي الشرقية توداي،  وموقع لى منتصف   قرر، حيث 2005داياته إ
من  مجموعة من شباب مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية تربطهم صلة قرابة، ومعظمهم م
كتانوا يعيشتتون ختارج مصتتر بالتحديتد فتتي دول الخلتيا العربتتي، قترروا أن يقتتدموا شتتيئًا 

جاالت  كل الم في  شرقاوية  كوادر ال من ال يًرا  صة أن كث قازيق، خا مدينتهم الز كون ل يتر
ير  لة تغي ثم محاو من  حي، و هدفهم غير رب كان  قاهرة، و صمة ال يذهبون للعا المحافظة و

ير أن  2080ثقافة الواقع في الشرقية لثفضل. ومع حلول عام  صبح التفك تطور األمر وأ
شر  مون بن يث يقو قط، ح قازيق ف نة الز ليس مدي ها، و ظة كل قع معني ا بالمحاف كون المو ي

 ضوعات وتقديم خدمة األخبار.األحداث وأرشفة المو

فقتتد بتتدأ بالتتتدوين علتتى صتتفحات مواقتتع التواصتتل منصييورم نيييوز،  وموقييع
ليم  مة إق ية وخد ظة الدقهل بار محاف خاأل باخ قع  شاء مو طور األمر إلن ثم ت ماعي،  االجت

ضي أوالً  جال الريا في الم صة  لدلتا، خا مة ا قع خد قدم المو لك لي عد ذ مر ب طور األ ثم ت  ،
تم إخبارية في مختل لدلتا، و ليم ا ية وإق ف األنشطة والفعاليات التي تعبر عن محافظة الدقهل
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تاريخ  قع ب شاء المو ي 25إن يق  2005 هيون عن طر طوير  عك للت شركة موق يق  عن طر
 رئيس مجلس اإلدارة ومؤسس الموقع.

 الحادي عشر: نتائج البحث:

 .عينة الدراسة(المحلية )اإلمبارية بالمواقع  ومدمات المعلومات العناصر التفاعلية: أوالً 

 (1جدول رق  )

التي ت  تحليلها من حيث العناصر التفاعلية اإلمبارية يبين توصيف عينة المواقع 
 المستمدمة

 المتغيرات
 الصحيفة

 يالشرقية تودا منصورم نيوز أمواج سكندرية والد البلد 

متاح دامل الموقع  محرك البحث
 ومارجه على الشبكة

متاح دامل 
 فقطالموقع 

متاح دامل الموقع 
ومارجه على 

 الشبكة

متاح دامل الموقع ومارجه 
 على الشبكة

االستجابة لتفاعل 
 المستمد 

مماطبة أقسا  
الموقع والرد على 
 البريد اإللكتروني

مماطبة أقسا   --
الموقع والرد على 
 البريد اإللكتروني

مماطبة أقسا  الموقع والرد 
 على البريد اإللكتروني

 يوجد أرشيف األرشيف
 يمجان

 يوجد أرشيف
 يمجان

 يوجد أرشيف
 يمجان

 يوجد أرشيف
 يمجان

 فيطريقة البحث 
 األرشيف

البحث بالكلمة 
 ويمكن استمدا 

 أو( )و، 

البحث بالكلمة 
ويمكن استمدا  

 أو( )و،

 البحث بالكلمة فقط البحث بالكلمة فقط

 فيأكثر من مرم  تحديث الصفحة
 اليو 

مرم واحدم 
 اليو  في

 فيمرم واحدم 
 اليو 

 اليو  فيأكثر من مرم 

جد معلومات تو معلومات عن المؤسسة 
 عن المؤسسة

وجد معلومات ت ---
 عن المؤسسة

 وجد معلومات عن المؤسسةت

وجد أساليب ت العنوان وطرق االتصال
 ممتلفة لالتصال

وجد أساليب ت
ممتلفة 
 لالتصال

وجد أساليب ت
 ممتلفة لالتصال

فة وجد أساليب ممتلت
 لالتصال

مدى وجود وسائل اتصال 
 بالمحرر

متاح بريد  --
 إلكتروني

متاح بريد 
 إلكتروني

-- 

لد  تشير بيانات الجدول السابق قع والد الب لق بمو ما يتع إلى أن محرك البحث في
قع  خل المو ته دا بين إتاح ما ت شبكة، ك قع وخارجه على ال خل المو تاح دا اإلخباري م

تودا وخارجه على الشبكة بالنسبة ، اإلخباري يلموقع منصورة نيوز وموقع الشرقية 
سكندرية ابينما كان محرك البحث متاحً  مواج  قع أ ما  ،داخل الموقع فقط بالنسبة لمو ك

قع  لق بمو ما يتع ستخدم في عل الم لى أن االستجابة لتفا سابق إ جدول ال نات ال شير بيا ت
تو شرقية  قع ال يوز ومو قع منصورة ن لت  اإلخباري يداوالد البلد اإلخباري ومو تمث

يل  في تائا التحل سفرت ن ما أ ني، بين يد اإللكترو مخاطبة أقسام الموقع والرد على البر
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سكندرية عن مواج  قع أ لق بمو ما يتع ستخدم في عل الم شير  ،عدم االستجابة لتفا ما ت ك
حث  يق الب نت طر جاني، وكا شيف م ها أر جد ب قع يو يع الموا لى أن جم تائا إ  فيالن

مة األرشيف عبر هذه حث بالكل ستخدام  ،المواقع من خالل الب ية ا لى إمكان باإلضافة إ
شرقية  يوز وال صورة ن موقعي من عدا  ما  حث  توداي)و، أو( في كن الب باريين يم اإلخ

 .من خالل الكلمة فقط فيهما

مرة  من  ثر  حديثها أك يتم ت قع  هذه الموا يع  يوم  فيومن الجدير بالذكر أن جم ال
هذه الويوجد بالواحد،  يع  عن المؤسسةجم مات  قع معلو مواج  ،موا قع أ عدا مو ما  في
ما يوجد اإلخباريسكندرية  قع، ك هذه الموا صال ب فة لالت ساليب مختل ناك أ ، وكانت ه

يوز،  فيبريد إلكتروني لالتصال بالمحرر  كل من موقع أمواج سكندرية ومنصورة ن
 .توداي والد البلد والشرقية يموقع فيوجد وسيلة لالتصال بالمحرر تبينما ال 

 (2جدول رق  )

 مدمات المعلومات التي ت  تحليلها من حيث اإلمبارية يبين توصيف عينة المواقع 
 المتغيرات

 الصحيفة
 تودايالشرقية  منصورم نيوز أمواج سكندرية والد البلد 

 تقنية النص الفائق
Hypertext 

 مفعلة مفعلة مفعلة مفعلة

 مفعلة مفعلة مفعلة مفعلة Rssمدمة األمبار المباشرم 

 - - - مفعلة تطبيقات األمبار على الهاتف المحمول

 مفعلة مفعلة مفعلة مفعلة تصفح الموقع على الهاتف المحمول

 مفعلة - - - عناوين األمبار بالصوت والصورم على الهاتف المحمول

 مفعلة مفعلة مفعلة مفعلة مدمة األمبار العاجلة

 لةمفع - - - مدمة الرسائل القصيرم

 مفعلة مفعلة مفعلة مفعلة المدمات اإلعالنية

نت  مات، حيث كا خدمات المعلو لى  سابق إ جدول ال لنأل تشير بيانات ال ية ا تقن
مة مفع   Hypertextالفائق  نت خد سة، وكا قع الدرا يع موا شرة لة بجم بار المبا األخ
Rss   بار على  الة أيضً مفع قات األخ نت تطبي ما كا هاتف بجميع مواقع الدراسة، بين ال

قتتع أمتتواج ستتكندرية ال هتتذه الخدمتتة بمووالد البلتتد، ولتتم تفع تتبموقتتع لتتة مفع   المحمتتول
تصتفح الموقتع علتى الهتاتف خدمتة ، كمتا جتاءت تتودايومنصتورة نيتوز والشترقية 

يل بجميع مواقع الدراسة،  مفع لة المحمول جاء تفع بار بالصوت و ناوين األخ مة ع خد
هاتف المحمول قع ا والصورة على ال شرقية بمو لم تفع  تودايل ما  مة ، بين هذه الخد ل 

يوز، وجاءت ابمو سكندرية ومنصورة ن لة قع والد البلد وأمواج  بار العاج مة األخ خد
سةمفع   قع الدرا يع موا مة لة بجم يل خد صر تفع صيرة، واقت سائل الق قع  الر لى مو ع

 لة بجميع مواقع الدراسة.، وكانت الخدمات اإلعالنية مفع  تودايالشرقية 
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 :(23)عينة الدراسةاإلمبارية نتائج مقابالت القيادات اإلدارية والتحريرية بالمواقع ا: ثانيً 

 :أواًل: مؤسسو الموقع 

لة على اإلأمواج سكندرية:  ندما صدرت مج نترنت جاءت الخطوة الكبرى ع
توبر،  لة أك لثصدقاء الثالثة الكاتب الصحفي حسام عبد القادر نائب رئيس تحرير مج

عتيبتة، والمهنتتدس دمحم حنفتي، وصتتدر أول عتدد متتن صتحيفة أمتتواج واألديتب منيتتر 
www.amwague.com  لتكتتتون أول مجلتتتة إلكترونيتتتة 8555فتتتي أكتتتتوبر ،

جابر، واجهت  مصرية، وفي حفل تدشين العدد األول الذي أقيم بقصر التذوق بسيدي 
شاهد اإل لذي ي حن ونترنت أمواج سكندرية هجوًما من الجمهور الذين تساءلوا: من ا ن

 ؟ ومن تخاطب هذه المجلة؟ %30مجتمع نسبة األمية فيه تقترب من 

هو نترنت إال أن أمواج استطاعت تقديم صحافة اإل مع المصري، و لى المجت إ
لف  تي تخت ما جعل هناك اختالفًا في طبيعة المواد المقدمة للقارئ على اإلنترنت، وال

كن  اختالفًا كبيًرا عما يتم تقديمه في الصحافة الورقية عرض، ول ناول وال من حيث الت
لة  أيًضا في استيعاب عدد كبير من القراء المعتادين على الصحافة الورقية لوجود مج

ها، وأن نترنت تصدر على اإل قارئ ل مادة ال وجود ل فقط، فقد اعتقد البعض أنها تقدم 
 عدد من يمتلكون جهاز كمبيوتر قليل جد ا.

سواء على عددة،  حل مت مواج بمرا طوير  مرت أ ني أو ت طوير التق ستوى الت م
كن يرضي  لم ي نه  عات فإ عدالت التوق فاق م ها  قراءات ب عدد ال المحتوى، ورغم أن 

قرر سنة  ثالث عشرة  عد  ها، وب سئول طموح المسئولين عن يل والم مواج تحو عن أ ن 
المجلتتة إلتتى جريتتدة ورقيتتة بجانتتب اإللكترونيتتة متتع عمتتل نستتخة جديتتدة متتن الموقتتع 

في اإللكتروني ليواك لك  تم ذ عل  ب التطورات التقنية الهائلة في مجال اإلنترنت، وبالف
يو  بالغ  2085يول سبوعي، وال ن شكل أ مواج ب من أ عددًا ورقي ا  ستة عشر  وصدر 

قول إن  ندما ن ية"ع مواج الورق صحافة  "أ في ال كدة  ياه الرا حرك الم ستطاعت أن ت ا
نه ال  صة أ ية، خا صرية المحل حدةتالم ية وا صحيفة ورق جد  ية  و صمة الثان في العا

عنهم  حدث  يدة تت من وجود جر شغف المحرومين  ها ب قراء علي بال ال لمصر، وأن إق
سخة المطبوعة،  قراء للن قراء،  من ال وعن مشكالتهم وهمومهم، وأصبح لدينا نوعان 

 وقراء للنسخة اإللكترونية.

صة  ية خا مل دورات تدريب لقد قام المسئولون عن أمواج في بداية إصدارها بع
لوا  للمحررين، يشرحون لهم فيها طبيعة العمل في وسيط إلكتروني، يضطرون أن يقب
شر إلكتروني   كي تن لوورد ل ناما ا خالل بر من  ا، وقتها مواد مكتوبة باليد يتم تحويلها 

واألغتترب كتتان متتع المصتتادر الصتتحفية التتتي كتتان معظمهتتا ال يتتتفهم أن يقتترأ خبتتًرا 
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أت الجماهير تعتاد وجود شبكة اإلنترنت، كما بدأ مكتوبًا عنه في موقع إلكتروني، وبد
من  شباب الصحفيين  المحررون في التفاعل، خاصة الشباب، وأصبح هناك جيل من 

 أبناء أمواج، الذين انطلقوا فيما بعد في صحف أخرى ومؤسسات صحفية كبرى.

قاب : والد البلد في أع ية  صدارات ورق كان 2088بدأت والد البلد كإ ، حيث 
جه  ًا التو ية حالي فت اإلصدارات الورق ية، وتوق سخ الورق ضل الن قاليم تف نذاك أن األ آ

نترنتتت نتيجتتة ارتفتتاع أستتعار التتورق، إضتتافة إلتتى ارتفتتاع نستتبة استتتخدام النتتاس لإل
صدرت أول أربع جرائد لمؤسسة والد  2082واستخدام الموبايل إنترنت. وفي مايو 

شنا، سكندرية، ود هي إ ية، و صحافة المحل لد لل صورة الب مادي، والمن جع ح في  ،ون و
 العام نفسه تم إنشاء وحدة فيديو بشكل مستقل للموقع، ثم تنفيذ شراكة مع يوتيوب.

عام  في  خدمات اإل2085و لد" لل قت مؤسسة "والد الب عاون عالم، أطل ية بالت
 .مع موقع مصراوي أول منبر إخباري مستقل للصحافة المحلية في مصر

وى الحصري لت"والد البلد"، الذي يغطي أخبار ويعرض المنبر الجديد المحت
 الجمهورية، محافظات محافظة من 20

http://weladelbalad.masrawy.com/ 

صلة وت قاريَر مف باًرا وت لد" أخ مه "والد الب لذي يقد توى ا شمل المح حقيقتات ي
استقصتائية، فضتاًل عتن فيتديوهات متن قلتب المجتمعتات المحليتة، كمتا يقتدم الموقتع 

ضايا اال يات الق سيما تغط قاريَر متخصصة، ال  يد ت صادالجد بين قت ما  تربط  تي  ية ال
 .المستويات الوطنية والمحلية

سخ تاح ن لى  (PDF) وت جان ع لد" األسبوعية بالم عات "والد الب من مطبو
إصتتدارات مطبوعتتة فتتي: مرستتى مطتتروح،  عشتترةالمؤسستتة الموقتتع، وتصتتدر 

نا،  قوأل، وق شنا، و جع حمادي، ود والمنصورة، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، ون
 .واألقصر

ما  مواطنين فتي هتذه المحافظتات ك مة تلقتي الشتكاوى متن ال يتتيح الموقتع خد
سئولين مع الم ها  قع الوصول للم .ومتابعت يوفر المو ية التصميم، ف من ناح ما  توى أ ح

طة  خالل خري من  بسهولة من خالل األقسام المختلفة أو عن طريق اختيار المحافظة 
 .تفاعلية تسهل الوصول إلى المحتوى

ية  يعد بار المحل غرف األخ "والد البلد" بمثابة الشبكة الوحيدة المتخصصة في 
المستتتقلة فتتي مصتتر، وهتتي شتتركة متخصصتتة فتتي تطتتوير ودعتتم مهنيتتة وأخالقيتتة 

 .ليةالصحافة المح

http://weladelbalad.masrawy.com/
http://weladelbalad.masrawy.com/
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حد مصراوي  قد ات في مصر، و بار  بة أخ شمل بوا أما مصراوي، فهو أول وأ
 عتتالمو"والد البلتتد" معًتتا لعتترض ودعتتم المحتتتوى المحلتتي، التتذي تفتقتتده صتتناعة اإل

 .المصرية

توداي،  شرقية  قع ال سبة لمو عام وبالن صف  لى منت ته إ عود بدايا ، 2005فت
ظة بة،  حيث قام مجموعة من شباب مدينة الزقازيق بمحاف تربطهم صلة قرا شرقية  ال

قرروا  ليا العربي،  ومعظمهم ممن كانوا يعيشون خارج مصر، بالتحديد في دول الخ
كل  في  شرقاوية  كوادر ال من ال يًرا  صة أن كث قازيق، خا مدينتهم الز شيئًا ل أن يقدموا 
حي،  هدفهم غير رب كان  قاهرة، و صمة ال يذهبون للعا ظة و المجاالت يتركون المحاف

ثم مح من  عام و لول  مع ح ضل. و شرقية لثف في ال قع  فة الوا ير ثقا لة تغي  2080او
نة  ليس مدي ها، و ظة كل قع معني ا بالمحاف كون المو ير أن ي صبح التفك مر وأ طور األ ت
قازيق فقتط، حيتث يقومتون بنشتر األحتداث وأرشتفة الموضتوعات وتقتديم خدمتة  الز

 األخبار.

خذ الموضوعات 2088وفي عام  قع  كان الموقع يكتفي با من الموا بار  واألخ
يق  شكيل فر تم ت ندما  سه ع عام نف في ال نت  سة كا حول الرئي طة الت كن نق مة، ول العا
كز  مدن ومرا كل  في  نْين  سلْين اث عدل مرا للمراسلين كان عددُهم أربعين مراساًل، بم
بيس،  ير، أوالد صقر، بل بو كب ماد، أ بو ح هي: ) أ لتسبعة عشر، و شرقية ا محافظة ال

نجتتم، الزقتتازيق، الصتتالحية، العاشتتر متتن رمضتتان، فتتاقوس، كفتتر  الحستتينية، ديتترب
شكيل  تم ت يات(، و قرين، القنا ية، ال صقر، منيا القمح، ههيا، مشتول السوق، اإلبراهيم

 فريق تحرير ومدير مسئول عن المراسلين، ولم يكن هناك مقر للموقع.

عام  كت  2082وفي  مل  جاه بالع ير واالت تBusinessبدأ التفك ثم  من  م ، و
شركة  شاء  طور األمر بإن ستثمارية، وت شركة ا توفير مقر بسيط للموقع، وتم تاسيس 

ًا خاصة بالتسويق، لها مقر   قاهرة، وحالي ان في الشرقية، ومقر آخر في مدينة نصر بال
 هناك شركة استثمارية بترخيأل من هيئة االستثمار تضم:

  موقعDaily Medical Info   (DMI): موقع طبي أنشئ في عام 
بهدف إثراء المحتوى العربي بالمعلومات العلمية الطبية الموثقة  2080

باالعتماد على المراجع األجنبية، وسعيًا لرفع الوعي لدى الجمهور 
العربي باهمية المعلومات الطبية وأساليب الوقاية الصحية، ويقوم الموقع 
على مجموعة من األطباء ويعتمد بشكل كبير على المحتوى األجنبي 

لمترجم، وحصل الموقع على جائزة التميز من حاكم دبي بوصفه أفضل ا
 .2086موقع طبي على المستوى العربي في عام 
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  شركةInfo : شركة خاصة بالتسويق وإدارة المواقع اإللكترونية، لها
 مقر بمدينة نصر والشرقية.

 وهو موقع متخصأل في أخبار محافظة الشرقية موقع الشرقية توداي :
 .2005، وأنشئ كما سبق الذكر في عام والزقازيق

فقتتد بتتدأ بالتتتدوين علتتى صتتفحات مواقتتع وبالنسييبة لموقييع منصييورم نيييوز، 
ية  ظة الدقهل بار محاف خاأل باخ قع  شاء مو طور األمر إلن ثم ت ماعي،  التواصل االجت

قدم وخدمة إقليم الدلتا، خاصة في المجال الرياضي أوالً  لك لي عد ذ طور األمر ب ثم ت  ،
ية الموقع خدم ظة الدقهل ة إخبارية في مختلف األنشطة والفعاليات التي تعبر عن محاف

تاريخ  قع ب شاء المو تم إن ي 25وإقليم الدلتا، و عك  2005 هيون شركة موق عن طريق 
 للتطوير عن طريق رئيس مجلس اإلدارة ومؤسس الموقع.

ندرم: بة الم قع بوا ندرة  وبالنسبة لمو بة الم قع بوا قف مو من تو لرغم  لى ا فع
تم ع ثم  من  ية، و سة الميدان قابالت والدرا جراء الم يل وإ ترة التحل خالل ف مل  ن الع

استتتبعاده متتن التحليتتل وتطبيتتق صتتحيفتي االستقصتتاء الخاصتتة بالقتتائم باالتصتتال 
ع قيتادات الموقتع المتوقتف متن أجتتل والجمهتور، فتإن الباحتث قتام بتإجراء مقابلتتة مت

 نتائا مهمة للدراسة. التوصل إلى أسباب توقفه عن العمل، وهو ما يوضح

مع  بة،  سليمان، مؤسس البوا بدأت فكرة إنشاء بوابة المندرة أثناء زمالة حنان 
لدولي  صحافة ا هد ال في  World Press Instituteمع حدة  يات المت في الوال

عام  ية  سائل 2080نها يارات لو ناما ز شمل البر عالم.  لق  إ ما نط ية،  شديدة المحل
في  Bay Citizenو Chicago News CoOp )وهما hyperlocalعليه 

صر، وأن  في م موذج  هذا الن قد  نا نفت ظت أن قد الح سكو(، و سان فرانسي شيكاغو و
تجربة مستقلة في هذا اإلطار إن ُكتب لها النجاح فيمكن أن تعمم ليصبح لدينا صحافة 
لذي  ها )ا في رأي هو المطلوب  ية  شديد المحل موذج  كن الن لم ي كن  ستقلة، ول ية م محل

عزال يقتصر  ميش واالن عاني الته على منطقة محددة(، ولكن  المطلوب نموذج محلي ي
 )إما الصعيد أو سيناء(.

ندما عد أن  ع مر ب غت لث ضوع وتفر هذا المو في  بدأت  صر و لى م عادت إ
لزمالء 2080استقالت من عملها بجريدة روز اليوسف في ديسمبر  عض ا ، وانضم ب

عد أن عرضتتها علتيهم، صحفيين للفكترة ب ثورة ينتاير  ال كن قامتت  فتعطتل  2088ل
سيطة  ية ب سابقة تمويل ًا م عام تقريب في منتصف ال ية  سفارة األمريك قت ال األمر ثم أطل
في  فازت  قدمت و سفارة فت عة لل براما تاب في  شاركوا  لذين  قاصرة على المصريين ا
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سوق  ياس ال مت  Pilotالمسابقة، وغطت الجائزة عمل المندرة في فترة تجريبية لق قا
 فيها بتغطية أخبار بعض محافظات الصعيد على فيسبوك. 

يادة  2088عام  في صة بر يات الخا عة المنظمات والفعال أيًضا، بدأت في متاب
 األعمال وبالصعيد التي لم تكن كثيرة في مصر في ذلك الوقت.

ندرة بة الم في بوا شريكها  لى  فت ع لدوائر، تعر هذه ا باوراق  ،في  قدما  ثم ت
 وزارة التضامن بوصفها مؤسسة أهلية.  التسجيل ل

هو 2082في صيف  سويد  في ال خر  ناما آ في بر ندرة  ، شاركت مؤسَس الم
SHE Entrepreneurs فاز  عالموكانت مؤسسة المندرة لإل شهارها، و تم إ قد 

 International Pressمشتتروع تقتتدمت بتته إلتتى معهتتد الصتتحافة العتتالمي 
Institute  قع سيس مو ية لتا حة مال في بمن صحفيين  من ال عدد  تدريب  ندرة و الم

 الصعيد للعمل فيه.

شر إعالنات على  قع ون ناء المو شريكها على ب بعد العودة لمصر، عملت مع 
 عتتالمفيستتبوك تطلتتب صتتحفيين متتن محافظتتات الصتتعيد، وزيتتارة كليتتات وأقستتام اإل

بالجامعتتات الحكوميتتة والخاصتتة فتتي المنطقتتة المستتتهدفة الستتتعراض فكتترة الموقتتع 
عو ية ود في نها ية  ية ثان ترة تجريب بدأت ف ضمام، و قع  2082تهم لالن لق المو ثم انط

 .2085رسمي ا في الشهور األولى من عام 

 :ثانيًا: المؤثرون 

بار أمواج سكندرية:  قوم بتغطية أخ قط، ي سكندرية ف نة إ موقع يتحدث عن مدي
دينتتة المجتمتتع الستتكندري وأهتتم األنشتتطة والفاعليتتات، ويهتتدف ألن يكتتون بوابتتة م

بة  سكندري وج مواطن ال قل إعالماإلسكندرية على اإلنترنت، ويحاول أن يقدم لل ية تن
هة أو  بع أي ج ستقلة وال تت يدة م يث إن الجر ية، ح ته بحياد خل مدين حدث دا ما ي له 

 .حزب أو تيار سياسي

تحتتدد السياستتة التحريريتتة لمؤسستتة والد البلتتد متتن ختتالل مجلتتس والد البلييد: 
ناقش تحرير مكون من رؤسا شهر، ي ستة أ كل  قد  فة، ينع ء تحرير اإلصدارات المختل

 ت المختلفة لثقاليماالسياسة التحريرية لكل اإلصدار

الموقتتع يصتتدر لتغطيتتة أخبتتار مدينتتة الزقتتازيق ومحافظتتة الشييرقية تييوداي: 
لس  ئيس مج خالل ر من  تتم  بة، و ير مكتو قع غ ية للمو سة التحرير شرقية، والسيا ال

 م العمل.اإلدارة وبمشاركة طاق



 اقتصاديات إدارة المواقع اإلخبارية المحلية في مصر

 451 الجزء الثاني عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

سة منصورم نيوز : موقع يصدر لتغطية محافظة الدقهلية ومنطقة الدلتا، والسيا
 التحريرية غير مكتوبة ويتم تحديدها وفق رئيس التحرير.

ية، وإن موقع بوابة المندرم:  في البدا بة  ية مكتو سة تحرير ناك سيا كن ه لم ت
مل الصحفي ساس الع هي أ مة  مة حاك بادئ عا فاق على م ناك ات في األصل،  كان ه

 أهمها االستقاللية وعرض الرأي والرأي اظخر، وال اتهام من دون دليل. 

  ًسمات العاملين دامل الموقعا: ثالث: 

ئيس موقع أمواج سكندرية : العاملون في أمواج هم رئيس مجلس اإلدارة، ور
سئول  التحرير، وأدمن يقوم بإدارة الموقع وتحميل الفيديوهات واألخبار، إضافة إلى م
من  شباب  عدد عشرة  لى  ضافة إ قع، إ يا المو دعم تقني مختأل بالتصميم وتكنولوج

جي اإل بة وخري ية  عالمطل ضون أ بالموقع ال يتقا عاملين  كل ال نة اإلسكندرية، و بمدي
ير  ئيس التحر له ر باجر رمزي يتحم مل  هو يع من ف ستثناء األد رواتب أو مكافآت، با

يام من أجل الحفاظ على استمرار أمواج، وإن كا ماٍض أ قت  في و فآت  ناك مكا نت ه
 الشركة التي قام بها المؤسسون، ولكنها توقفت بتوقف الشركة.

ية  وال يقدم الموقع أي تامينات أو مزايا اجتماعية أو صحية للعاملين، وتتم عمل
 قياس الرضا بشكل مباشر وشخصي.

ست« والد البلد» تضم موقع والد البلد:  ية، وتصدر  بار محل ة عشر غرف أخ
ًا إلكتروني   تدير موقع ية و صدارات ورق قدم إ ية ي بر الجمهور يات ع ا للمحل ا مخصصً

ستة  قاهرة  قع بال خل المو عاملين دا عدد ال سائط.  عددة الو لة ومت مة صحفية متكام خد
لى  عشر، إضافة إلى مديرين لإلصدارات المختلفة، ووصل العدد في بعض األوقات إ

تار حسب التخصأل وبالنسبة لشروط تعيين  مائة وعشرين. المحررين فالمؤسسة تخ
سابقة. عاملين، وإن  المطلوب دون اشتراط للخبرات ال ية لل نات اجتماع وال توجد تامي

س ً كان يتم درا خالل تها حالي من  لوظيفي  ياس الرضا ا مد المؤسسة على ق ما تعت ا، ك
االتصتتال الشخصتتي بتتالمحررين ومتتديري اإلصتتدارات وغرفتتة األخبتتار الرئيستتة 

 .بالقاهرة

تتتم تقليتل طتتاقم العمتتل داختتل الموقتع متتن أجتتل رفتتع  موقييع الشييرقية تييوداي:
لى  ير، والمشرَف ع األجور، والموقع اظن يمتلك رئيَس مجلس اإلدارة، ومديَر التحر

 Videoالموقتتتع، وأربعتتتةَ محتتتررين داختتتل الموقتتتع ومقتتتره، وعتتتددَ اثنتتتين 
Production نين عددَ اث كز، و  Team leader، واثني عشر مراساًل في المرا

 لمتابعة العمل ومساعدة مدير التحرير في التقييم والمتابعة.
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ًا لإل قدم دارس كون المت حررين أن ي يين الم في تع قع  شترط المو ؛ ألن عالموي
ًا لإل كون دارس لذي ال ي شخأل ا عداد ال ية إ سنوات، عالمعمل بل  حال ق كان ال ما  ، ك

غة تتطلب جهدًا كبيًرا في إعداده وتجهيزه للعمل داخل  ستوى الل لى م الموقع، إضافة إ
ية؛  غة اإلنجليز في الل وإتقانها، وهو شرط أساسي، فعلى األقل وجود مستوى متوسط 

ية،  "ألن "كورس التطوير الذي تعده الشركة للعاملين لديها يكون دائًما باللغة اإلنجليز
مل  يد والع صل الج حت إضافة إلى توفر عدد من المهارات اإلبداعية ومهارات التوا ت

ضتتغط والتعامتتل متتع المصتتادر المختلفتتة وإتقتتان التكنولوجيتتا الحديثتتة، واجتيتتاز 
 االختبارات والمقابلة.

سنوات الخبرة،  وال من  يشترط الموقع في تعيينه للمحررين والمراسلين عددًا 
 لذلك. ةفقط يتم االختيار عبر توفر شروط التعيين واجتياز االختبارات المعد

جة والموقع كان يعتمد نظ غاؤه نتي تم إل كن  عاملين، ول شامل لل ام تامين صحي 
 النظام البيروقراطي الخاأل بشركات التامين.

يان وصل  يختلف منصورم نيوز: موقع العدد من وقت ظخر، ففي بعض األح
ساًل  ستين مرا من  ثر  لى أك عدد إ ها،  ال صر كل تى م تد ح لدلتا، وام ناطق ا كل م في 

 في الدول العربية.  إضافة إلى بعض المراسلين المصريين

سبة شروط  وبالن حررين،ل يين الم فة  تع صحفي والثقا لوعي ال يه ا كون لد أن ي
عدد  شتَرط  سي ا، وال ي شرًطا أسا عالي  هل ال تزم بالمؤ لم يل جال، و هذا الم في  مة  العا
ستتنوات متتن الخبتترة للعمتتل فيتته، ولتتيس لديتته تامينتتات، حيتتث ال يستتتطيع الموقتتع 

 الترخيأل.

ناك يا وه جاه لق ماع ات خالل اجت من  يتم  قع، و خل المو لوظيفي دا س الرضا ا
دوري للوقتتوف علتتى متتدى رضتتا العتتاملين عتتن عملهتتم ومحاولتتة حتتل مشتتكالتهم 

 ومشاركتهم المناسبات االجتماعية.

قع ندرم: مو بة الم نوب  بوا قة ج من منط بدًءا  صعيد  طي ال نت تغ ندرة كا الم
أطفتتيح.. إلتتخ( وحتتتى أستتوان  –ستتقارة  -الحوامديتتة  -العيتتاط  -الجيتتزة )البدرشتتين 

في  هدف  كان ي فالموقع  يد،  لوادي الجد جنوبًا، إضافة إلى محافظتي البحر األحمر وا
حر  حد  نب صحفي وا البداية لوجود صحفيْين اثنين أساسيين من كل محافظة، إلى جا
ظات  كل المحاف في  هذا  لم يتحقق  ظة، و كل محاف خارج(، أي ثالثة ل من ال )متعاون 

سابقتها  بالطبع، فمثاًل  يد على  يد وتز لوادي الجد كذلك ا جد ا، و سعة  البحر األحمر وا
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ير  مدير التحر هو  حد،  بدأ بشخأل وا قاهرة ف تب ال ما مك ها. أ في ندرة الصحفيين في
 )إلى جانب مؤسسة الموقع(، ثم صارا ثالثة أشخاأل منهم محرران عاديان. 

ي مع إجتازة  قاهرة الحضتور يومي ا  تب ال مل فتي مك لب الع حد فتي يتط وم وا
عين  عدد م األسبوع هو الجمعة. أما المحررون الرئيسيون في الصعيد فمطلوب منهم 
متتتن األخبارمالموضتتتوعات شتتتهري ا مقابتتتل راتتتتب ثابتتتت قابتتتل للزيتتتادة إن زادت 
مل  ظام الع عاونون فن ما المت موضوعاتهم، وقابل لالنخفاض إن لم يحققوا المطلوب. أ

م لى  حد أع جد  عة وال يو هم بالقط لك مع في ذ برة  شهر، والع في ال ضوعات  ن المو
 بالموافقة على تنفيذ الفكرة.  

سبة يين  وبالن شروط تع حررينل في ، الم سابقة  برة ال في الخ ظر  يتم الن كان  ف
لو  نه  نى أ سمة، بمع شروًطا حا ست  ها لي سة، لكن عة الدرا في طبي صحافة و جال ال م

م ظر لمشروع تخرجه  ما نن ته غابت فال يمكن للشخأل التقدم. رب سلوب كتاب ثاًل أو أ
في موضوع  باره  يتم اخت جال ف خول الم في د إن لم يكن صحفي ا في السابق، ويرغب 

 أو اثنين ثم ينضم للعمل إن ثبت اجتهاده

للتامينتتات االجتماعيتتة والصتتحية للعتتاملين ومتتدى وجتتود مزايتتا  أمتتا بالنستتبة
قط بمك فكانتاجتماعية أو صحية،  ير ف مديرة التحر كن هناك تامينات ل قاهرة، ل تب ال

في  ية بالترشيح  يا تدريب ناك مزا نت ه لم يكن حتى للمؤسسين تامينات في المندرة. كا
قع  ورش ومؤتمرات سواء داخل مصر أو خارجها يريدها المحرر نفسه ويدعمه المو

صقل ناك  ل نت ه قد كا شيح، ف بره بالتر ساس ويخ في األ قع  شحه المو ته أو ير مهارا
بات عالمت اإلعالقات جيدة ببعض المؤسسا ية والتدريبية الكبرى، إضافة لكتابة خطا

في  خرى  مل أ فرأل ع تى  صحفية أو ح سابقات  تدريب أو م فرأل  فة ل ية مختل تزك
مع جهات  عاون  فرأل ت خرى إعالممحافظاتهم بعد تركهم العمل في المندرة أو  ية أ

 عن طريق المندرة ونشر اسمهم فيها أو تمثيلهم للمندرة.

سبة لو وبالن ضا ا لوظيفي دوري ا كان ظيفي، فللر ضا ا ياس الر جاه لق ناك ات ه
صعيد  داخل الموقع، حيث كان هناك اجتماع عام كل ثالثة أشهر في محافظة ما في ال
أو فتتي القتتاهرة لمناقشتتة أي اقتراحتتات واالستتتماع ألي ستتلبيات، بختتالف اجتماعتتات 

مو سبوك تخأل أ ستمرة على في مل العمل الدورية أونالين ومجموعة تواصل م ر الع
 من أفكار أو خالفه. 
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  ًا: طبيعة العمل وأساليب اإلدارم دامل المواقع رابع 

يتكتون الهيكتل اإلداري للموقتتع متن: رئتيس مجلتتس موقييع أمييواج سييكندرية: 
مدير  ير، و مدير تحر قع، و ير المو ئيس تحر إدارة، ونائب لرئيس مجلس اإلدارة، ور

 تقني.

ستقبال األ خالل ا من  يومي  تتم ويتم العمل ال ني، و يد اإللكترو بار على البر خ
قع يجهز  كان المو شر. و ها للن مدى مالءمت مراجعتها من قبل رئيس التحرير وتحديد 

 ولكنه لم يكتمل. Style Bookإلصدار 

وعن عمل الصحفيين فليس هناك مقر، والعاملون ال يتقاضون أي مبالغ نظير 
ا الصتتحفي والتفاعتتل متتع عملهتتم، ويعتمتتد الموقتتع علتتى الفتتيس بتتوك لمشتتاركة المنتتت

 الجمهور.

قدم  ويقوم الموقع بتقديم مواد خاصة وخدمات لفئات معينة، فعلى سبيل المثال ي
هور،  عة للجم خدمات مدفو قدم  صة، وال ي الموقع مواد خاصة لذوي االحتياجات الخا
من  بدعين  شارع، وموضوعات للم كل  لكنها خدمات مجانية مثل موضوعات خبر ل

ثر الشعراء وكتاب ال من أك بداعات  سم اإل عد  ق مقاالت من أبناء مدينة اإلسكندرية، وي
 األقسام شعبية بالنسبة للجمهور السكندري.

ويتتتم تقيتتيم أداء الموقتتع كلتته عتتن طريتتق عتتدد المشتتاهدين والمتتتابعين وردود 
كل  ييم  ية التق تتم عمل ًا  شهر، وحالي كل  صبحت  ثم أ سبوع  كل ا تتم  األفعال، وكانت 

 ثالثة أشهر.

لدم قع والد الب لس اإلدارة،  :و ئيس مج من: ر قع  كل اإلداري للمو كون الهي يت
ومتتديري اإلصتتدارات، ومتتدير للمحتتتوى )الديستتك(، إضتتافة إلتتى وجتتود إدارة ماليتتة 

 للموقع.

لى  قوم ع هو ي يومي، ف مل ال سيير الع قع، وت خل المو مل دا عة الع حول طبي و
مديري  وضع أجندة أسبوعية وشهرية لثعمال الصحفية المطلوب خالل  من  يذها  تنف

اإلصتتدارات، بمتتا تتوافتتق متتع السياستتية التحريريتتة التتتي يعتمتتدها مجلتتس تحريتتر 
 المؤسسة.

ويتتتم اعتمتتاد األستتلوب الالمركتتزي فتتي إدارة الموقتتع، بحيتتث يكتتون متتديرو 
مواد خاصة وخدمات  اإلصدارات المسئولين قع  عن إصداراتهم المختلفة، ويقدم المو

من  يتم خاصة لفئات معينة  صدار و كل إ تتم حسب  مرأة، و براما ال ثل  هور، م الجم
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شاتها ومتن ثتم إقرارهتا والبتدء فتي  ها متن المستئولين عتن اإلصتدارات ومناق اقتراح
 تنفيذها.

فة إدارة  كون وظي ويحدث أن تتم عملية تقييم شامل للمؤسسة بشكل شهري، وت
 المحتوى.

رئتيس مجلتتس  يتكتتون الهيكتل اإلداري للموقتع متتن موقييع الشييرقية تييوداي:
قع لى المو شرف ع ير، والم مدير التحر قع اإلدارة، و خل المو حررين دا عة م ، وأرب

نين  عدد اث قره، و كز، Video Productionوم في المرا ساًل  ني عشر مرا ، واث
 .Team leaderوعدد اثنين 

سبوع، وهناك اجتماع لمجلس تحرير الموقع أسبوعي ا، بالتحديد األح كل أ د من 
ييم أداء األسبوع  تتم فيه مناقشة قع، وتق مل المو أبرز الفاعليات والخطة األسبوعية لع

 الماضي. 

حداث  Previewالعمل يومي ا عن طريق  يقو  كل أ سريع لمدة عشر دقائق ل
 للجروب الخاأل بالموقع. Video liveاليوم الماضي عن طريق 

بارة  Shift( كل Shiftورديات )داخل الموقع يقوم على ثالث  العمل عن ع
 .(Team leaderوقائد للفريق )ثماني ساعات، يكون موجودًا به محرران، 

سئول  وهناك شخأل الم كون ال تخصأل دقيق للعاملين داخل األقسام، بحيث ي
 عن قسم معين داخل الموقع هو المسئول عنه، ومن ثم تسهل عملية تقييمه.

مل عام ويع عض ال ستثناء ب قع، با خل المو مة دا صورة منتظ صحفيون ب لين ال
 الذين يعملون بصورة جزئية. 

ويقتتوم الموقتتع بتقتتديم متتواد خاصتتة وختتدمات لفئتتات معينتتة، فهتتو يحتتدد نستتبة 
ية واألحزاب  يات الخير مدني والجمع مع ال نتا للمجت من المحتوى الم ئة  عشرين بالم

 والنوادي، ويتيح الموقع نظاًما ديمقراطي ا وتسلساًل إداري ا في إدارته.

ية، ال يقدم موقع الشر قية توداي خدمات مدفوعة للجمهور، ولكن خدمات مجان
من  ساعد  ما ي مثل وجود دليل داخل الموقع لحركة القطارات ومواعيد األطباء، وهو 

من قتصادناحية أخرى من الناحية اال كنهم  يارات تم من الز ية  ية في تحقيق نسب عال
 الكسب عن طريق اإلعالنات.

يق ويتم تقييم أداء الموقع كله عن طر شاركاتهم، وعن طر قراء وم يق ردود ال
سل  مل المرا مل، حيث يع طاقم الع ييم  ية تق دراسات جوجل، كما أن هناك نظاًما لعمل
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ية  Part Timeبنظام  في نها يتم  ها، حيث  تي يحقق بار ال يارات لثخ عدد الز طبقًا ل
شهر حفظ  سل  Google Sheetكل  كل مرا قوم  ثم ي من  سلين، و وإرساله للمرا

  Sheetويقتتوم بعمتتل  Gmailللنمتتوذج متتن ختتالل  Accessعمتتل بحفظتته، و
 خاأل به من خالل أربع خانات: 

 لينك الموضوعات التي قام بها. -

 عناوين للموضوعات التي قام بها. -

 عدد الزيارات. -

 القيمة طبقًا لعدد الزيارات.   -

 ويبدأ حساب القيمة كاول فئة من عشرة جنيهات، وتصل إلى عشرة آالف جنيه. 

قعويقو خل المو مل على  ،م الموقع بعملية قياس دوري للرضا الوظيفي دا ويع
فرأل ورحالت ومصايف  قديم  خالل ت من  كان  يه عاطفي ا بالم مل لد طاقم الع بط  ر

 لطاقم العمل، وتوفير مناسبات اجتماعية يجتمع فيها جميع العاملين بالموقع.

ئيساإلداري للموقع من  الهيكل يتكون موقع منصورم نيوز: مجلس اإلدارة  ر
شرية، موارد ب مل و ورئيس التحرير ومدير المكتب ومدير مالي ومدير  سيم الع يتم تق

 من رئيس التحرير على محرري الموقع حسب كل قسم.

مد  قع، ويعت في إدارة المو كزي  لديمقراطي والمر سلوب ا بين األ مع  يتم الج و
شا فة حجم االنت في معر اء  قر  لزوار وآراء ال عدد ا قع على  مل، وال المو ييم الع ر وتق

 يقوم الموقع بتقديم مواد خاصة أو خدمات خاصة لفئات معينة من الجمهور. 

قع  قدمها الموا قع وال ت قدمها المو تي ي خدمات ال ية وبالنسبة لل  األخرىاإلخبار
كل  لدلتا ب في ا ضة  صة الريا فهي األخبار المحلية التي تفتقد إليها المواقع العامة، وخا

 أقسامها.

سب ندرم:بالن بة الم ير  ة لبوا ئيس تحر من ر كون  قع يت كل اإلداري للمو فالهي
تب  بت )مك حرر ثا برما وم ني وم عم ف سئول د نان( وم حد أو اث ير )وا مدير تحر و

 القاهرة(، وصحفيين في الصعيد. 

بتتدأ الموقتتع فقتتد  وحتتول طبيعتتة العمتتل داختتل الموقتتع، وتستتيير العمتتل اليتتومي
حول لموضوعا قت ت مع الو ثم  قارير وحوارات وقصأل باألخبار  من ت ت صحفية 

صحفيين  مع ال يتم  صباحي  ماع  لى اجت يومي ع مل ال مد الع ية. ويعت سانية وإخبار إن
سبوك  أونالين بعد مسح المواقع والصحف وقائمة خاصة بحسابات وصفحات على في
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وتويتر، وتحديد بعض األفكار للعمل عليها ثم مناقشتها معهم في االجتماع واالستماع 
 م الجديدة. ألفكاره

وبالنستتبة لطبيعتتة عمتتل الصتتحفيين فاغلتتب الصتتحفيين ال يعملتتون بصتتورة 
طورات، ، فمستديمة للموقع كن حسب األحداث والت يومي، ول شكل  مل ب ليس الكل يع

ية،  جد هيرارك فال تو قع،  في إدارة المو بع  ظيم المت سلوب التن لى أ قع ع مد المو ويعت
 فالكل يتحدث مع الكل.

مدير هام ال حدد م في وتت قع  خل المو مديرون دا ها ال قوم ب تي ي ين واألدوار ال
متابعتة تنفيتتذ األفكتتار وتوجيتته الصتتحفيين ومراجعتتة المتتواد الصتتحفية ونشتترها علتتى 

 الموقع.

ية أم  هي ديمقراطية أم مركز هل  قع،  في إدارة المو عة  وحول األساليب المتب
فا ية،  كون مركز ًا ت شورى، وأحيان ية و ما؟ ديمقراط مع بينه قوم يتم الج كان ي لموقع 

سائل اإل عة و قراء، ومتاب بر ردود ال حدث ع كان ي فالتقييم  ييم دوري،  ية تق  عالمبعمل
يب  صعيد، وترت في ال ضايا  للموقع والنقل عنه، ونجاحات وإخفاقات متابعة أحداث وق

 المواقع المختصة.الموقع على عدد من 

ر وحتتول الختتدمات الرئيستتة التتتي يحتترأل الموقتتع علتتى تقتتديمها للجمهتتو
قع  قدمها الموا قع وال ت قدمها المو تي ي خدمات ال ية وال خدمات األخرىاإلخبار هي  ، ف

 هتمتتاممعلوماتيتتة للتستتجيل فتتي نتتدوات ومتتؤتمرات وتتتدريبات.. إلتتخ، إضتتافة إلتتى اال
بريتتادة األعمتتال بشتتكل ختتاأل، وكتتان يتتتم إجتتراء بعتتض المستتابقات فيهتتا، ويحصتتل 

تذاكر كار مشروعات على  هذا  الفائزون ممن لديهم أف في  صة  يات خا لحضور فعال
اإلطتتار، كمتتا تتتم تنظتتيم مستتابقات للتصتتوير الفوتتتوغرافي، وأختترى خاصتتة بشتتهر 

 رمضان المبارك.

كانتتت الموضتتوعات االجتماعيتتة  وحتتول أكثتتر األقستتام شتتعبية بالنستتبة للقتتراء
 والخاصة بالمرأة. 

عا ملين ولعل أكثر العوائق التي واجهت العمل على اإلنترنت، أن الصحفيين ال
فتتي الصتتعيد ال يحصتتلون علتتى عضتتوية النقابتتة، ويواجهتتون بعتتض الصتتعوبات فتتي 

 عملهم عند التعامل مع المصادر.

فاءات  جاد الك صعوبة إي في  ثل  قع، تتم في إدارة المو يرة  حديات كب ناك ت وه
الصتتحفية المطلوبتتة فتتي بعتتض المحافظتتات والمنتتاطق، وصتتعوبات تتعلتتق بعمتتل 

 في الصعيد وقت االجتماع أونالين. نترنت كة اإلالصحفيات في الصعيد، وثبات شب
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  ًيات الموقع ونظ  تمويله:اقتصادا: مامس 

سكندرية:  مواج  قع أ شر مو سيس دار ن بدأت بتا حل  عدة مرا مواج ب مرت أ
سمى  صديقان»ت من « ال ترة  لى  8556في الف في 2002إ قع  شين المو لف تد ، وك

مة لقصور ، وكان تاب8555البداية عشرة آالف جنيه، وذلك عام  ئة العا ها للهي عًا وقت
سمى  الثقافة باإلسكندرية، ثم تحول بعد ذلك ليكون ملكية فردية، ثم تحول إلى شركة ت

Alex Media   قدر فراد، وت من خالل مجموعة من األصدقاء يبلغ عددهم عشرة أ
عام  بنحو ثالثمائة ألفتكلفة الشركة  ندن  من ل ترخيأل  جنيه، وحصلت أمواج على 

عددًادرت ، وأص2082 في  ستة عشر  شركة  فت ال فت، وتوق ثم توق سبوعي ا  ورقي ا أ
عام  خر  مل متن ، واع2085آ يل ذاتتي بالكا له علتى تمو ظم تموي قع فتي ن تمتد المو

مجموعة من مثقفي ومحبي اإلسكندرية، وأسهم وجود أحد الشركاء من المتخصصين 
قتتع متتن الناحيتتة فتتي تكنولوجيتتا المعلومتتات فتتي تتتوفير نفقتتات إنشتتاء وتطتتوير المو

 التصميمية والتقنية، التي قام بها بشكل مجاني.

قد اقتصر  شراكة، ف في ال مال  ماد على رجال أع ورفضت إدارة الموقع االعت
سبة  ستقل، وبالن شكل م قع ب خروج المو هو  هدف  دورهم على كونهم معلنين فقط، وال

ق شركة إدارة المو سيس  نذ تا يرة م حل كث مرت بمرا ناك لبنود النفقات فقد  كان ه ع، ف
كن  ية، ل قات اإلدار من النف قر وغيره  عاملين وسكرتارية وم جور  نفقات كثيرة من أ

 اظن ليس هناك عوائد وال يوجد نفقات وليس هناك مقر للموقع.

ماد على إعالنات  يتم االعت ًا  سابق، وحالي في ال وكانت هناك إدارة لإلعالنات 
 جوجل فقط، وهي ضعيفة جد ا.

 التطور التكنولوجي ألمواج، فقد مرت بثالث مراحل: وبالنسبة لمراحل

 2003إلى عام  8555من عام  األولى  (Version 1)  

 2082إلى عام   2003من عام  لثانيةا(Version 2) 

 2082من  الثالثة ( حتى اظنVersion 3) 

كما جذبت أمواج العديد من األقالم المتنوعة من الكتاب الشباب والمخضرمين 
ه بة ب ثل:ا، للكتا ير  م كر، والخب مود ب شهير مح ضي ال لق الريا عزب، والمع لد  د.خا

تب الصحفي دمحم  يد، والكا بد المج براهيم ع األثري أحمد عبد الفتاح، واألديب الكبير إ
ناجي  شاعر  هادي، وال بد ال الكيالني، والشاعر واألديب عادل حراز، واألديبة هناء ع

يب  تب واألد يس، والكا من أنس، والدكتورة هبة  شاعر أي مان، وال من ع دمحم الرحبي 
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عزت،  مود  حث مح سيوني، والبا جابر ب شاعر  سالمة، وال مد  تب أح صادق، والكا
 .وغيرهم

حة  موقع والد البلد: اعتمد الموقع في نظم تمويله على المنح من مؤسسات مان
كذلك  ها المؤسسة، و قوم ب تي ت غير حكومية، إضافة إلى اإلعالنات، والمشروعات ال

 بقات الدولية التي تشارك بها وتحصد جوائز مادية من خاللها.المسا

ستاد والد  شيف، وا هي: األر سام،  ثة أق قاهرة ثال كزي بال قع المر ضم المو وي
الثانيتتة  تينالبلتتد، وهتتو موقتتع رياضتتي متخصتتأل بالرياضتتة المحليتتة ودوري التتدرج

فة و في الثقا تراث والثالثة، إضافة إلى قسم باب مصر، وهو قسم حديث متخصأل  ال
 للمناطق المحلية، إضافة إلى غرفة اإلدارة.

نات )اال حول اإلمكا صادو فالموقع قت قع،  شاء المو ها إن تي تطلب ية( ال ية والتقن
نفقتتات فتتي الرواتتتب، وإيجتتار وتتمثتل بنتتود ال«. ووردبتترس»يعتمتد علتتى قالتتب متتن 

 والمصروفات اإلدارية. الموقع

الماديتتة والتقنيتتة الكثيتتر متتن يمتلتتك الموقتتع متتن اإلمكانتتات  تييوداي: الشييرقية
التجهيتتزات التتتي تستتاعد علتتى إدارة الموقتتع وتستتهل مهمتتة العمتتل اليتتومي، فتتالموقع 
عات وموظف االستقبال،  سام، وصالة لالجتما صالتين للمحررين باألق يحتوي على 
ومكتتتب لتترئيس مجلتتس اإلدارة، ومكتتتب لمتتدير التحريتتر والمشتترف علتتى الموقتتع، 

عن  DMIى به مقر أكاديمية التدريب، وموقع والدور الثاني من المبن صادر  الطبي ال
 الشركة نفسها.

مكتبًتتا باجهزتهتتا  بقستتم التحريتتر ثمانيتتة أجهتتزة، واثنتتي عشتترالموقتتُع  ويضتتم
سويقها. تاج اإلعالنات وتصميمها وت  يستخدمها مسئولو التسويق وإدارة الموقع في إن

طريتتق إجتتراء  كتتل قستتم علتتى شاشتتة عتترض تستتتخدم فتتي التواصتتل عتتن ويحتتتوي
Communication  بتتتين الموبايتتتل وشاشتتتات العتتترض إلدارة االجتماعتتتات

ما  سام ببعضها، ك لربط األق والتكليفات وتوجيه العاملين، وهناك وحدة تليفون داخلي 
 يوجد جهاز بصمة اليد للحضور واالنصراف.

قع لرئيس للمو يل ا قوم التمو لى  وي عن  Reviewع جل، و نات جو من إعال
ئة عشرة آالف طريق اإلعال من ف سعر اإلعالن  بدأ  قع، وي ية على المو نات الخارج

جنيتته، ويختلتتف شتتكل اإلعتتالن ومكانتته إمتتا علتتى الموقتتع أو علتتى مواقتتع التواصتتل 
 االجتماعي من حيث القيمة المادية لإلعالن وعلى حسب الخدمة المطلوبة.
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مة الموقع استراتيجية لجذب المعلنين لإلعالن داخله، تقوم على  ويتبع قديم خد ساس ت أ
بجتودة عاليتة تجتذب المعلنتتين، إضتافة إلتى حجتم الوجتتود داختل المجتمتع الشترقاوي، ومتتدى 
صحيحة، وأن  هم  كون أوراق نين أن ت لى المعل قع ع شترط المو ما ي سئولين، ك مع الم صل  التوا

 تكون هناك بطاقة ضريبية لهم حتى يتسنى للموقع اإلعالن لهم.

 إيجار الموقع، والمصروفات اإلدارية.في الرواتب، و موقع تتمثل بنود النفقات وكاي

ية ومتتن ختتالل الوفتتاء قتصتتادالموقتتع مؤسستتة مربحتتة متتن الناحيتتة اال ويعتتد
بالتزاماتتته الماديتتة متتع طتتاقم العمتتل، وهتتو متتا دفتتع اإلدارة أيًضتتا إلتتى إنشتتاء شتتركة 

 للتسويق للموقع.

ئة الوط في وطبقًا لسياسات الترخيأل الجديدة التي أصدرتها الهي صحافة  ية لل ن
ية  في نها جه  قع ات للحصول على  2081تقنين أوضاع المواقع اإللكترونية فإن المو

 الترخيأل؛ ومن ثم العمل على تنفيذ وتدشين مجلس إدارة خاأل بالموقع فقط.

فين  بين أل ما  تدرب، و وتتراوح مرتبات أفراد طاقم العمل ما بين ألف جنيه للم
ما إلى ثالثة آالف للمحررين، أما ا كل  خالل  من  سبتهم بالقطعة  تتم محا سلون ف لمرا

يق  عن طر شهري ا  سبته  تتم محا جًرا، و يه أ خذ عل يارات على الخبر يا عدد ز يحقق 
Report Sheet. 

ساتذة  من أ ظة  ناء المحاف خل أب من دا قع الفرصة الستكتاب كت اب  ويتيح المو
 حريرية للموقع.الجامعات والمشهورين، والكتابات التي تتناسب مع السياسة الت

قع يوز: مو صورم ن عام  من في  حالي  صميم ال قع والت شين المو فة تد غت تكل بل
قع ، 2085 ضافة للمو يه است لف جن لى عشرين أ ضافة إ يه، إ خمسة وثالثين ألف جن

 سنوي ا لكبر مساحته.

ةَ  في  اهتماموثَم  قدمها  تي ي خدمات ال نه وعن ال باإلعالن ع قع  نب المو من جا
 ، عن طريق اإلعالن في شبكات التواصل االجتماعي. ألخرىا عالموسائل اإل

 ية والماديتتة والتكنولوجيتتةقتصتتادالموقتتع متتن ناحيتتة اإلمكانتتات اال كمتتا يمتلتتك
فالموقع  يومي،  مل ال مة الع الكثير من التجهيزات التي تساعد على إدارته، وتسه ل مه

التتتدريب إحتتداهما للمحتتررين، وأختترى تستتتخدم فتتي عمليتتة  صييالتين:يحتتتوي علتتى 
ضافة  قع، إ ير والمشرف على المو لرئيس التحر تب  الخاأل بهم واالجتماعات، ومك

ية، لدورات التدريب صة با عرض خا باجهزة  إلى شاشة  تب  عة مكا قع أرب ضم المو وي
قاء  Wirlessكمبيوتر، وست كاميرات فيديو  شرة ول يات مبا قل المبار تستخدم في ن
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، إضتتافة إلتتى خمتتس Wirlessرفونتتات المستتئولين التنفيتتذيين بالتتدلتا، وستتتة ميك
فون  خط تلي جد  سود، ويو بيض وأ خرى أ لوان، وأ عة أ ية، وطاب كاميرات فوتوغراف

 أرضي وخط محمول خاأل بالتحويل لعمل مداخالت خارجية مع البث المباشر.

جر،  عة األ قاالت مدفو جل، والم نات جو سوى إعال قع  موارد للمو جد  وال تو
نو سبة لب عض اإلعالنات، وبالن قات وب كل نف تب و جار المك في إي تتلخأل  قات ف د النف

 إدارة الموقع.

هم  يع أ من خالله بتجم قوم  سم مشروع العب، ي يديو با مل ف قع بع ويقوم المو
اللقطتتات المتميتتزة لتته بالمباريتتات، ويتتتم التواصتتل متتع وكتتالء الالعبتتين والوستتطاء 

يوفر والمدربين في دوري الدرجة الثانية والدوري الممتاز من أجل تسويق ما  ه، وهو 
 مصدر دخل للموقع أيًضا.

ستقباًل،  وبالنسبة الستراتيجيات التطوير التكنولوجي المتبعة والمتوقع تنفيذها م
مع  جة  مل تصميم وبرم لة لع هم بصدد خطة طوي قع أن عن المو سئولون  فيوضح الم
كبتترى شتتركات االستضتتافة األمريكيتتة والتعتتاون متتع قنتتوات رياضتتية متخصصتتة 

قاءات، إلمدادهم بال حوارات والل مادة الفيلمية لمباريات كرة القدم وتصويرها وعمل ال
بت»إضافة إلى أن هناك اتفاقًا يتم تنفيذه قريبًا مع شركة  ليكس إيجي ، المتخصصة «ك

يق  مات، وتطب جل»في مجاالت النظم والمعلو ية « زا تف الذك بر الهوا ني ع اإللكترو
ية م ،IOS ،Androidبنظامي  تيح إمكان ستجدات الذي ي بار والم حدث األخ عة أ تاب

 المصرية والعربية.اإلخبارية لحظة بلحظة، من جميع المصادر 

ية  مة إخبار قديم خد ويهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لت
بر  صولها ع ية، وو بار الجار كل األخ حديث  ية وت صد وتغط لى ر مد ع يزة تعت متم

 اإللكترونية.اإلخبارية ت الهاتف الذكي فور نشرها على المنصا

من وابة المندرم: ب منح  له على ال اعتمد الموقع في نظم تمويله طوال فترة عم
شعار  بر ال ندرة ع كل « اللوجو»جهات مختلفة مذكورة كلها على موقع الم خاأل ب ال

نا  لى موقع سبوك وع لى في نات ع عض اإلعال ناك ب نت ه شفافية. وكا يًزا لل هة تعز ج
ما  ني(، ك توى إعال ية )مح باللغتين العرب جالت  قع وم في موا شر موضوعاتها  تم ن

ها  خالف كون سويق، ب شار والت واإلنجليزية على أساس اتفاقات شراكة ألغراض االنت
 مصدًرا للدخل، لكن المنح كانت مصدر التمويل الرئيس.

عام  في  سويق 2085و سم ت ناء ق لدخل وب يع مصادر ا طة لتنو تم وضع خ  ،
عة لثمم حتى يقل االعتماد على ال حة الرسمية التاب منح، ووافقت إحدى الجهات المان
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صحفيين  تدريبات لل هم، يتضمن  قد م ل شامل  ترح  لك ضمن مق يل ذ المتحدة على تمو
وخالفه، لكن لم توافق الحكومة المصرية على المشروع كله من دون سبب، )وتوالى 

يذ الرفض بعدها لمشروعات مختلفة للمندرة بالتعاون مع جهات مختلفة تب تنف ، فلم يُك
 الخطة أو حتى االستمرار في العمل(. 

نات )اال حول اإلمكا صادو فالموقع قت قع،  شاء المو ها إن تي تطلب ية( ال ية والتقن
 مع بعض التطويرات. « ووردبرس»اعتمد على قالب من 

موارد اال يب ال صادعموًما ياتي ترت قعقت شراكات ) ية للمو ثم  منح،  ية إعالمال
ثم  شر،  عادة ن تب وإ في )الروا قع  سبة للمو قات بالن نود النف تتلخأل ب نات(، و  -إعال

 إيجار ومصروفات إدارية(. -التسويق 

ية اال من الناح حة  قع مؤسسة مرب كان المو ما إن  حول  صادو قد قت ية أم ال، ف
قائمين على  كانت اإلدارة تامل تنفيذ خطة التسويق متوسطة األجل، فلم يكن طموح ال

 في االعتماد على المنح بشكل شبه كلي.الموقع هو االستمرار 

لتتم يتتتم تخصتتيأل جتتزء متتن ميزانيتتة الموقتتع للتطتتوير والحصتتول علتتى 
من يالتكنولوج قع، و ات الحديثة، ما يساعد على جذب أكبر نسبة من المستخدمين للمو

 ثم جذب المعلنين.

من  تي  قع، وال من الموا يره  قع لغ إن أبرز الخدمات المدفوعة التي يقدمها المو
شراكات ال في  تتلخأل  له  ا  قق أرباحً كن أن تح سيلة إعالممم ها الو شر بموجب ية تن
عض عالماإل في ب ها  يتم ترجمت قع، و سم المو ية الشريكة موضوعات كاملة للمندرة با

 األحيان للغة اإلنجليزية.

ولتتم يشتتترك الموقتتع فتتي وكتتاالت األنبتتاء المحليتتة والعالميتتة للحصتتول علتتى 
، ولكتتن حتتدثت مفاوضتتات متتع وكالتتة أنبتتاء الشتترق األحتتداث ونشتترها فتتور وقوعهتتا

 األوسط في هذا الخصوأل.

خدمات أو متواد ليتتم  خرى للحصتول علتى  قع فتي مواقتع أ لم يشتترك المو و
ناء  من أب له  بار داخ ستكتاب كت اب ك تاح الفرصة ال نت ت قع، وكا خل المو شرها دا ن

 المحافظات.

هي اقتصادوأبرز الضغوط اال قع  ثل ية التي تعرض لها المو تي تم الستدامة ال
 .  Running Costتحديًا كبيًرا؛ ألن المصروفات كلها تكاليف تشغيل 
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بة وحول أسباب توقف الموقع عن العمل ير بوا ئيس تحر ، فحسب مؤسس ور
المندرة، تم رفض قرابة خمسة مشروعات متتالية مع خمس جهات مختلفة على مدار 

ية، عامين تقريبًا من قبل وزارة التضامن، وهي الج هة المشرفة على المؤسسات األهل
 فتوقف العمل وأغلقت المؤسسة، لكن الموقع ما زال متاًحا.

 سادًسا: المنافسة 

حاليًتتا ال توجتتد منافستتة حقيقيتتة، اإلصتتدار مستتتمر  موقييع أمييواج سييكندرية:
هنتتاك خطتة تستويقية أيتتام الشتركة التتي تتتم  توتحتديث الموقتع مستتتمر، وستابقًا كانت

كان  ،واجتاسيسها إلدارة أم وتمت االستعانة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين، و
سويقية  طط ت جد أي خ ًا ال يو بالواقع، حالي طة  ير مرتب كار غ ضع أف جه لو ناك تو ه

 ي والمادي للموقع.قتصادبسبب الوضع اال

لد: قع والد الب مة  مو قديم خد هو ت سة  ية المناف في عمل لد  ني والد الب لذي يع ا
ية وصحافة متخ عات صحفية محل شكالت المجتم عن م بر  لة تع صصة وصحافة بدي

المحلية وآمالهم، وهذا قد يعطي لها التفرد، خاصة أن المواقع المحلية ال تقدم صحافة 
قوم بوضعها المؤسسة  متخصصة ألبناء المجتمعات المحلية، سويقية ت وهناك خطة ت

 .Platformبشكل عام وتتغير حسب 

ظة حاليًا ال يوج موقع الشرقية توداي: ستوى المحلي بمحاف نافس على الم د م
ها  ترة، ولكن ست لف خرى ناف ية أ قع محل ناك موا كان ه توداي، وإن  شرقية  شرقية لل ال

 توقفت، وبدأ القائمون عليها في التعاون مع الموقع بعد ذلك.

من  ويقوم نوفمبر  شهر  في  مد  سنوية تعت المسئولون عن الموقع بوضع خطة 
ية لثحتتداث الكبتترى، وتنتتاقش متتن قبتتل اإلدارة كتتل عتتام، وينبثتتق عنهتتا خطتتة شتتهر

 والعاملين ويتم التوافق عليها، وتقوم شركة التسويق بتنفيذها.

يوز: قع منصورم ن ية  مو ضية وتغط ية الريا من الناح هو األول  قع  عد المو ي
خر،  قع آ من أي مو سة  من دون مناف لدلتا  المباريات واألنشطة الرياضية في منطقة ا

شطة والموضوعات حيث يعمل الموقع ع ية األن في بق فراد  هم  األخرىلى االن تي ت ال
ية والصحية قتصادمنطقة الدلتا، وتعبر عن حياتهم اال ية والدين ية والسياسية والمجتمع

 والفنية.

ندرم: بة الم صحفي  بوا سبق ال هو ال سة  ية المناف في عمل ندرة  ني الم لذي يع ا
المحلتي ستواء مواقتتع أو  عتتالمالتدقيق التذي يحظتى بالمصتتداقية، والمنافستون هتم اإل
 صحف ورقية أو صفحات فيسبوك بدرجات مختلفة. 
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ها  عالمالتي تنافس الموقع هي وسائل اإل عالموأبرز وسائل اإل تي ل ية ال المحل
 رؤية للعمل وصفحات الفيسبوك المحلية الخاصة باخبار كل محافظة على حدة.

بتتراء مختلفتتين فتتي ويمتلتتك الموقتتع خطتتة تستتويقية، وكتتان يتتتم االستتتعانة بخ
 التسويق، يشاركون النقاش ويضعون تصورات لوضع الخطة التسويقية. 

 توصيات الدراسة

يمكننا الخروج بعدة  ،من خالل استعراض النتائا التي توصلت إليها الدراسة
اقتراحات وتوصيات، يرجى من خاللها توفير مناخ مناسب لالرتقاء بالمواقع 

 التوصيات ما يلي:ومن هذه المحلية، اإلخبارية 

الحرأل على تقديم الخدمات التفاعلية وتطويرها، ومتابعة آراء الجمهور من  :أوالً  
هو جديد من تقنيات  خالل الرسائل التي يعبرون فيها عن آرائهم حول كل ما

 العرض.

: إجراء الدراسات بشكل دوري لمعرفة العوامل الجاذبة للجمهور، ومن ثم ثانيًا
 بها. هتماماال

التجديد الدائم بالموقع ومحاولة إضافة أجزاء جديدة ومواكبة األحداث بشكل  لثًا:ثا
فوري وآني، للمحافظة على الجمهور المتصفح للموقع، والعمل على زيادة أعداد 

 الزائرين.

نأل، صور، ) تنويع المحتوى في المواقع المحلية من خالل الوسائط المتعددة رابعًا:
 و(.ملفات صوتية، مقاطع فيدي

ضرورة توفير معلومات عن الموقع، بحيث تكون مميزة وواضحة  مامًسا:
لمستخدمي المواقع، وتوفير أوامر المساعدة وقوائم التصميم، وتكون تعليمات 

من نحن، ) مثل ،استخدام الموقع سهلة وواضحة وسهل الوصول إليها واسترجاعها
 .اتصل بنا، مركز المساعدة، خريطة الموقع(

 ورة توفير خدمة البحث المتقدم.ضر سادًسا:

أن يوفر محرك البحث آلية التدقيق اإلمالئي، ويبحث عن صيغ الجمع  سابعًا:
 والمرادفات.

فرأل االختيار أمام المستخدمين في ترتيب النتائا حسب أهميتها  إتاحة ثامًنا:
 لنواحي ارتباطها الموضوعي، تاريخها، ونوعها.
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كوادر صحفية مدربة على التفاعل مع الجمهور بتخصيأل  هتمامضرورة اال تاسعًا:
من اللجوء إلى النماذج الجاهزة التي يتم  وتهتم بالرد عليه في زمن قصير، بدالً 

وتوفير مجال لالتصال والتواصل بين الصحفيين وجمهور  ،هورمإرسالها إلى الج
 الموقع.

كة مع مراجعة الدراسة( وسائل أكثر للمشار إتاحة المواقع المحلية )عينة عاشًرا:
وذلك يشكل الموضوع فور إرساله من المستخدم،  الموضوعات الفورية حتى ينشر

مصدر دعم للقارئ ويساعد على التفاعل مع مشاركين آخرين، وإيجاد سياسة محددة 
 للمشاركات واضحة في أماكن المشاركات مع تسهيل إجراءات نشر المشاركات.

مؤسسات كبيرة، تنشر بموجبها الوسيلة  ية معإعالمتكوين شراكات  الحادي عشر:
ية الشريكة موضوعات كاملة للموقع المحلي باسم الموقع، والتي من الممكن عالماإل

 أن تحقق أرباًحا له.

استنباط أنماط تحريرية مختلفة تواكب ثورة الوسائل اإللكترونية  الثاني عشر:
المقاالت والقصأل  الجديدة، واالبتعاد عن المطوالت، إضافة إلى إعادة هيكلة

تترك المسائل حسب االجتهادات، بل  الوالحوارات واالستطالعات وأاإلخبارية 
 يجب إخضاعها لنموذج واضح يبتعد عن تمطيط فكرة ما وتكرارها.

 ،أهمية العالقة الثالثية بين التخطيط والمحتوى والشكل لجلب القارئ الثالث عشر:
 ،ثة، رغم أن هناك قراء يهتمون بالشكلفال يجب إهمال أي من هذه العناصر الثال

 اوهناك آخرون يهتمون بالمضمون فقط وهو ما يخلق في صلب الصحيفة صراعً 
بد أن يواكبه شكل  بين المحررين والمصممين، وبالتالي فإن المحتوى الجيد ال ادائمً 

 .متميز من أجل إصدار صحيفة ناجحة

جنبية إلصدار الصحف ضرورة وجود آلية لتحويل الرخأل األ الرابع عشر:
اإلقليمية إلى رخصة من المجلس الوطني للصحافة، وذلك حال انتظامها في 

 الصدور.

تبنى الصحف الكبرى عمل شراكة مع الصحف  ضرورة المامس عشر:
اإلقليمية وتقوم بتدريب الصحفيين بها وإمدادها باألجهزة الالزمة مقابل اتفاق بينهم 

 .على تبادل المنفعة
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