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 مقدمة:ال
، (25، 0999)ايدورج،  يعيش العالـ المعاصر ثورة تكنولوجية عميقة في ميداف المعمومات واالتصاؿ
ي حدث بيف ظاىرتي ذيتضاءؿ أماميا كؿ ما تحقؽ مف عدة قروف سابقة، ولعؿ أبرزىا االندماج ال

 مما كاف ليا أثرىا الكبير عمى (،448، 2101صاؿ الخامسة )شيخاني، تفجر المعمومات وثورة االت
صناعة  ، وقد تأثرتاإلنتاجوالمتغيرات المشتركة في عممية  إنتاجوشكؿ االتصاؿ ومحتواه وأساليب 

ي انعكس عمى كـ ونوع ذالصحافة كأحد أشكاؿ االتصاؿ بالتطور التكنولوجي بشكؿ ممحوظ، وال
 .(02، 0997)محمود،  الصحيفة ومظيرىا النيائي إنتاجالمضموف وطبيعة الخدمة الصحفية وآلية 

ينظر إلى الحاسبات عمى أنيا تكنولوجيا العصر التي أحدث دخوليا مجاؿ العمؿ الصحفي عدة 
عمى المستوييف التحريري  بإنتاجيااتيا والعمميات المتعمقة ذتحوالت، ارتبط بعضيا بالوسيمة الصحفية 

 اإلنتاج، وتكاد تكوف التطورات التي تحدث في مجاؿ تكنولوجيا (2، 0999)خميؿ،  واإلخراجي
التطورات الصحفي، بأبعاده ومراحمو المختمفة، وتؤدي إلى انقالبات في عالـ الصحافة، فقد مثمت 

الحاسبات االلكترونية في كؿ مراحؿ  إدخاؿالتي دخمت صناعة الصحافة والتي يتمثؿ جوىرىا في 
)خميؿ،  ف بعد )السمكية والالسمكية(العمؿ الصحفي، إلى جانب االستفادة مف تكنولوجيا االتصاالت ع

 .(64، 2111المباف، 
عمى فف التحرير  ير التطور التكنولوجتحاوؿ الباحثة مف خالؿ ىذا البحث التعرؼ عمى مدى تأثيو 

الصحفي، ومدى تطور عممية التحرير الصحفي باستخداـ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة القائمة عمى 
تقنيات متطورة ساعدت في عممية جمع ونقؿ المعمومات وكذلؾ عمميات تخزيف المعمومات وتنظيـ 

عداد  واسترجاع البيانات ونشرىا. وا 
الدراسات الوصفية، التي تسعى إلى رصد وتوصيؼ طبيعة استخداـ ة ضمف ىذه الدراس صنؼتو 

، وتعتمد ىذه الدراسة تكنولوجيا االتصاؿ ومجاالت ىذا االستخداـ وأثرىا عمى فف التحرير الصحفي
، حيث يركز ىذا المنيج عمى وصؼ التطور الذي لحؽ بوسائؿ منيج الدراسات التطويريةعمى 

 .ىا عمى تطور عممية التحريرير الذي طرأ عمييا، ومدى تأثير االتصاؿ والمعمومات والتغ
تضمف أوليا اإلجراءات المنيجية لمدراسة، وتناوؿ قسمت الباحثة ىذه الدراسة إلى أربعة فصوؿ، و 

فف التحرير الصحفي فيما تطرؽ الفصؿ الثالث إلى  ، المفيوـ والوسائؿتكنولوجيا االتصاؿ..ثانييا 
، إلى جانب النتائج العامة لمدراسةوتضمف الفصؿ الرابع لتكنولوجي، ومدى تأثره مف التطور ا

 .مصادر الدراسة ومراجعياالتوصيات، وقائمة ب
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 سابقة:الدراسات ال
ة أكثر مف غيره يمتاز قطاع تكنولوجيا االتصاؿ واإلعالـ بأنو قطاع سريع التطور باستمرار والمنافس

مف القطاعات، وخاصة بعد انفتاح الدوؿ والمجتمعات عمى بعضيا مف خالؿ نظاـ الفضاء المفتوح، 
مة ا ما كاف حافزًا لمعديد مف الباحثيف في تناوؿ أثر تكنولوجيا االتصاؿ عمى االعالـ بصفة عاذوى

ا الموضوع ذحوؿ ى توسوؼ تعرض الباحثة عدد مف الدراسا وفف التحرير الصحفي بصفة خاصة،
 كما يأتي:

 أواًل: الدراسات العربية:
 والتمفزيوف اإلذاعة اإلعالمية مؤسسة المؤسسات بأداء وعالقتيا االتصاؿ تكنولوجيابحث بعنواف:"  .0

المؤسسات  بأداء وعالقتيا االتصاؿ تكنولوجياعمى  التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت ،" األردنية
 والتمفزيوف اإلذاعة مؤسسة وأداء أنشطة عمى االتصاؿ ولوجياتكن أثر وكذلؾ قياس اإلعالمية،

 والتمفزيوف اإلذاعة مؤسسة في االتصاؿ تكنولوجيا استخداـ،  توصمت الدراسة إلى أف األردنية

استخداـ ، المذكورة المؤسسة في البرامج تخطيط مجاؿ تطوير في واضح بشكؿ سيساىـ األردنية
اعة والتمفزيوف األردنية سيساىـ بشكؿ كبير في تطوير مجاؿ اإلذ تكنولوجيا االتصاؿ في مؤسسة

 .(2119)العالوييف،  المؤسسات اإلعالمية تنظيـ أنشطة وأعماؿ

 المؤسسات لواقع مع دراسة المعمومات تكنولوجيا عصر في اإلعالمية المؤسسات: "بعنواف دراسة .2

 العمؿ وارتباط واالتصاالت، عموماتالم تكنولوجيا عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت ،"اليمنية الصحفية

 دورات إقامة في نقصاً  ىناؾ أف منيا النتائج مف العديد إلى الباحث توصؿ وقد بيا، الحديث اإلعالمي

 جعؿ الذي األمر الحديثة، التقنية استخداـ عمى العامميف لمصحفييف اإلذاعة مؤسسة في تدريبية

 اإليجابي التأثير وكذلؾ العامميف، عدد نصؼ دىتتع ال الصحفي العمؿ في الحاسوب مف االستفادة

 المحمي المستوى عمى اإلذاعة لمؤسسة اإلعالمية المنافسة فاعمية زيادة في المعمومات تكنولوجيا لدور

 إلى تفتقر جعميا لممؤسسة وحديث تقني معمومات مركز غياب إلى الباحث توصؿ وكذلؾ واإلقميمي

)المخالفي،  وسريعة دقيقة بصورة واسترجاعيا المعمومات فخز  تقنية عمى الحصوؿ في اإلمكانيات
2115.) 

: "تأثير تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة عمى الممارسات الصحفية في الصحافة العربية بعنوافبحث  .3
تحدث عف أثر استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ في ممارسة  "،: دراسة ميدانية عمى الصحؼ اإلماراتية

، وبياف طبيعة منظومة الممارسات الصحفية في صحؼ الدراسة، الصحؼ لمياميا التقميدية
واتجاىات الصحفييف العرب نحوىا، ومدى تبني الصحؼ العربية ليذه التكنولوجيا، وأوضحت الدراسة 
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إيجابية بيف استخدامات تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة وتأثيرىا عمى الممارسات  ارتباطيووجود عالقة 
، وعدـ تأثير تكنولوجيا االتصاؿ عمى العنصر البشري، وأف تكنولوجيا الصحفية في صحؼ الدراسة

 (.0999)بخيت،  االتصاؿ ساعدت الصحؼ عمى أداء الكثير مف المياـ الصحفية
ىدفت  "،"أثر تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات عمى تطور فنوف الكتابة الصحفية بعنواف:دراسة  .4
ا االتصاؿ والمعمومات الحديثة عمى تطور فنوف الكتابة ه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكنولوجيذى

توصمت الباحثة و الصحفية، وعمى تطور األداء الصحفي لمقائـ باالتصاؿ في جريدة األىراـ وتشريف، 
في نتائجيا إلى أف التكنولوجيا االتصالية الحديثة المستخدمة مف قبؿ القائـ باالتصاؿ في جريدة 

لؾ يزداد حجـ استخداـ ذ، وكوالكيفي في أدائو لوظائفو كافة كمياألىراـ عممت عمى التطور ال
تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة بيف الفئات العمرية الشابة والفئات المتخصصة في عموـ االعالـ وبيف 

 .(0999)شيخاني،  الفئات الحاصمة عمى دورات تدريبية في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات

إلى  الدراسة ىذه ىدفت"، المكتوب العربي اإلعالـ وتطوير االتصاؿ ياتكنولوج" :بعنواف بحث  .5
 بيف العالقة توضيح بيدؼ قطعتيا المراحؿ التي وأىـ ظيورىا، منذ المطبعية التقنيات تطور عرض

يصاؿ كصناعة المطبعية التقنيات  فمشكمة مناسبة، وبتكاليؼ أقؿ وقت اإلخبارية في المعمومات وا 

 ،المتنوعة والخدمات اليومية الصحيفة إنجاز الضرورية في السرعة عمى تتوقؼ ليـوا المكتوبة الصحافة
 المكتوبة والصحافة عامًة، الطباعة خدمت قد الطباعة الحديثة تكنولوجيا أف إلى الدراسة توصمت

 .(0991)محمد، المطبعي اإلنتاج حجـ زيادة إلى أكبر، باإلضافة عالية وجودة أقؿ وبكمفة خاصًة،

 : الدراسات األجنبية:ثانيا
حوؿ مستويات توظيؼ الحاسب اآللي في الصحؼ الصادرة بوالية  Walter Nibauerدراسة  .0

عمى عينة مف المديريف والقيادات الصحفية بالصحؼ الكبرى الصادرة في  أجريتأيوا األمريكية، 
ت الدراسة الوالية حوؿ مستويات توظيؼ الحاسب اآللي في مختمؼ مجاالت العمؿ الصحفي، وخمص

المؤسسات الصحفية التي يعمموف بيا توظؼ الحاسب اآللي في ثالث مستويات ىي:  إداراتأف 
 الموارد االقتصادية لممؤسسة. إدارةالصحفي،  اإلنتاجعمميات  إدارةتدفؽ األخبار،  إدارة

توظيؼ الحاسب اآللي بغرؼ األخبار في صحؼ والية  Lucinda Davenport  دراسة .2
التي  صحيفة تصدر في والية ميتشجاف، ومف أىـ نتائجيا 50ألمريكية، أجريت عمى "ميتشجاف " ا

د توظيؼ ىذه الصحؼ لتكنولوجيا الحاسب اآللي في غرؼ األخبار قد خمصت الييا الدراسة أف تزاي
لمختمؼ  اإلخباريةأسيـ بشكؿ كبير في تطور األداء الميني ليذه الصحؼ، حيث زاد حجـ التغطية 

 طبعات الكترونية مف الصحؼ المطبوعة. صداروا  األحداث، 
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 وأداء أنشطة عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر باستعراض الدراسات السابقة نالحظ أنيا ركزت عمى

عمى تطور األداء كذلؾ أثرىا عمى تطور فنوف الكتابة الصحفية، و وأثرىا  ،اإلعالميةالمؤسسات 
، أثر استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ في ممارسة الصحؼ لمياميا التقميدية، و االتصاؿالصحفي لمقائـ ب

 .بيا الحديث اإلعالمي العمؿ وارتباط واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا عمى التعرؼو 
ر التطور التكنولوجي عمى فف التحرير الصحفي، يأثت مدى عمى أما ىذه الدراسة فيي ستتعرؼ

 حوث السابقة ونتائجيا.مستفيدة مف مداخؿ الب

 :السابقة الدراسات عن الدراسة ىذه يميز ما

فف التحرير الصحفي  عمى االتصاؿ تكنولوجيا أثر تبحث التي الدراسات مف أنيا في الدراسة ىذه تتميز
يا بأن غيرىا عف تتميز الدراسة ىذه بأف يمكف القوؿ ثانية جية ومف جية، مف ىذا في الصحافة المكتوبة

 .المؤسسة الصحفية وخارجيا داخؿ الحديث وسائؿ االتصاؿ مف اليائؿ الكـ استخداـظؿ  جاءت في
 

 :مشكمة الدراسة
، مدى تأثير التطور التكنولوجي عمى فف التحرير الصحفيعمى التعرؼ  في الدراسة تتحدد مشكمة

 ر الصحفيوذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى ماىية التكنولوجيا الحديثة المستخدمة داخؿ أقساـ التحري
وخارج الصحيفة، وكذلؾ رصد تأثيرات تكنولوجيا االتصاؿ وخصوصًا الحاسبات  داخؿ الصحيفة

 االلكترونية عمى تحرير الصحؼ المطبوعة. 
 

 أىمية الدراسة:
ي نعيشو ومتابعة التطورات السريعة ذتأتي أىمية الدراسة في أنيا محاولة لمحاؽ بالعصر ال

لـ في ظؿ الثورة الضخمة في تكنولوجيا االتصاؿ التي ىي جزء ال يتجزأ والمتالحقة التي يمر بيا العا
حدىمف الثورة التكنولوجية المعاصرة والراىنة  الدراسة في  تأتي أىمية اإلطارا ذثمارىا، وفي ى وا 

 النقاط التالية:
ية التعرؼ عمى مفاىيـ التكنولوجيا، ووسائؿ التكنولوجيا الحديثة، وسمات التكنولوجيا االتصال .0

 .الراىنة

 دخوؿ تكنولوجيا االتصاؿ وتحديدًا الحاسب االلكترونيالتأثيرات التي أحدثتيا  التعرؼ عمى .2
المتعمؽ بتحرير المواد الصحفية  صحفي، وخصوصًا فيما يتعمؽ بالجانبفي مجاؿ العمؿ ال

ه التكنولوجيا في الصحؼ ذالصحفي التي تأثرت بي اإلنتاجكواحد مف أىـ عناصر 
 المطبوعة. 
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 أىداف الدراسة:
التكنولوجي عمى فن التحرير  التطور تأثير مدى التعرف عمى يتمثل اليدف الرئيس في الدراسة

 الصحفي 
 في النقاط التالية: الدراسة الفرعية ىداؼاألتحددت 
  .ماىية التكنولوجيا الحديثة المستخدمة داخؿ قسـ التحرير الصحفي وخارجو -

تحرير الصحؼ االلكترونية عمى الحاسبات وخصوصًا  تصاؿاالرصد تأثيرات تكنولوجيا  -
ا المستوى طرح استخدامات الحاسب في تحرير المواد الصحفية ذالمطبوعة، ويتعمؽ بي

 المطبوعة.
 تساؤالت الدراسة:

 أىـ التكنولوجيات المستخدمة في عممية التحرير الصحفي؟ما  .0

 صاؿ؟ما مدى تأثر فف التحرير الصحفي باستخداـ تكنولوجيا االت .2

 الثاني والثالث االجابة عمى التساؤليف السابقيف. يفوسنحاوؿ خالؿ الفصم
 

 اإلطار المنيجي لمدراسة:
 نوع الدراسة: .1
تسعى إلى رصد وتوصيؼ طبيعة استخداـ ، التي الدراسات الوصفيةىذه الدراسة ضمف  صنؼت

 صحفي. تكنولوجيا االتصاؿ ومجاالت ىذا االستخداـ وأثرىا عمى فف التحرير ال
 

 . منيج الدراسة:2
، حيث يركز ىذا المنيج عمى وصؼ التطور الذي منيج الدراسات التطويريةتعتمد ىذه الدراسة عمى 

لحؽ بوسائؿ االتصاؿ والمعمومات والتغير الذي طرأ عمييا، ومدى تأثيرىا عمى تطور عممية التحرير 
 الصحفي.

 

 الدراسة: تقسيم
ػ الفصؿ األوؿ: اإلجراءات المنيجية لمدراسة، حيث يتضمف بعة فصوؿفي مقدمة وأر  ه الدراسةذتقع ى
فف  الفصؿ الثالثوضح ، في حيف يالمفيوـ والوسائؿ تكنولوجيا االتصاؿ .. يشمؿ ثانيالفصؿ الأما 

 النتائج العامة لمدراسةما الفصؿ الرابع فيشمؿ ، أالتحرير الصحفي ومدى تأثره بالتطور التكنولوجي
 .مراجع الدراسةمصادر و و ت التوصياو 
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 ثانيان انفصم 

 

 انىسائماملفهىو وتكنىنىجيا االتصال..
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 تمييد:
شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف ثورة االتصاؿ الخامسة حيث يمكف تمييز تطور االتصاؿ مف 

األولى في تطور المغة، والثورة الثانية في الكتابة، واقترنت مس ثورات أساسية، تتمثؿ الثورة خالؿ خ
الثورة الثالثة باختراع الطباعة في منتصؼ القرف الخامس عشر عمى يد العالـ األلماني غوتنبرغ عاـ 

لكيرباء ـ، وبدأت معالـ ثورة االتصاؿ الرابعة في القرف التاسع عشر مف خالؿ اكتشاؼ ا0995
والسينمائي، ثـ ظيور الراديو لتمغراؼ والياتؼ والتصوير الضوئي والموجات الكيرومغناطيسية وا

والتمفزيوف في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف، أما ثورة االتصاؿ الخامسة فقد أتاحتيا التكنولوجيا 
طور وسائؿ وت في النصؼ الثاني مف القرف العشريف مف خالؿ اندماج ظاىرة تفجر المعمومات

 .(52، 2117)الفيصؿ،  االتصاؿ وتعدد أساليبو
والحدود التي طالما لقد ساىمت التطورات التكنولوجية الحديثة بإزالة الفوارؽ بيف األدوات االتصالية 

ويعتبر (، 033، 0999فصمت بيف وسائؿ اإلعالـ المختمفة حتى أواخر السبعينيات )العالوييف، 
(، 64، 0992مجاالت التي تركت فييا االلكترونيات أثرًا ممحوظًا )كينج، مجاؿ االتصاالت أكثر ال

حيث أتاحت تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة العديد مف الوسائط والوسائؿ التي ألغت الحدود الجغرافية، 
وقربت المسافات، وسيمت امكانية الحصوؿ عمى المعمومات مف أي مكاف، وتجميعيا وتخزينيا وبثيا 

ه المبتكرات في األقمار الصناعية، ذتخطية قيود الوقت والمساحة، وقد تمثمت ىبشكؿ فوري م
والحاسبات االلكترونية، وخطوط الميكروويؼ، واأللياؼ الضوئية واالتصاالت الرقمية، والكوابؿ 
المحورية، والوسائط المتعددة، واالتصاؿ المباشر بقواعد وشبكات المعمومات مثؿ االنترنت 

ولمتعرؼ (. 435، 2100مراد، كتروني وعقد المؤتمرات عف بعد. )محمولة، والبريد االلوالتميفونات ال
 ،بالتكنولوجياالمفاىيـ الخاصة بعض التكنولوجية فال بد مف استعراض  الوسائؿعف كثب عف تمؾ 

 .سنمقي الضوء عمى الوسائؿ التكنولوجية الحديثة فيما يمي ومف ثـ 
 

 المفيوم والمصطمح ..يثةتكنولوجيا االتصال الحدأواًل:  
 تعريف التكنولوجيا في المغة: 

وىي مشتقة مف   Technoالتي تتركب مف مقطعيف، األوؿ:   Technologyىي تعريب لكممة 
ة مف ذوىي مأخو ، Logy، وتعني الحرفة أو الصنعة أو الفف، والثاني Technoالكممة اليونانية 
 (.330، 2113 ،)قندلجي دراسة، والتي تعني عمـ أو Logosالكممة اليونانية 

 

ومف ثـ   Techniqueمشتؽ مف المفردة   Technologyويرى البعض أف الجزء األوؿ مف كممة 
عض بمفظ تقانة أو تقانات، وىي تعني العمـ يترجميا إلى العربية إلى تقنية أو تقنيات، ويعبر عنيا الب
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الوسائؿ المستخدمة لتوفير كؿ ما ىو التطبيقي، أو الطريقة الفنية لتحقيؽ غرض معيف، أو جماع 
 .(330، )المرجع السابؽلمعيشة الناس ورفاىيتيـ ضروري 

 

 :تعريف التكنولوجيا اصطالحاً 
مف خالؿ تتبع تعاريؼ العمماء والباحثيف المعاصريف لمصطمح التكنولوجيا، يتضح أف مفيـو 

 التكنولوجيا يرجع إلى معاف ثالث عمى النحو التالي:
لؾ تعرؼ ذ: المستمدة مف النظريات ونتائج البحوث وتطبيقاتيا، ولعرفةاستثمار الم .0

تنمية المجتمع" و  اإلنسافالتكنولوجيا بأنيا: "توظيؼ المعارؼ العممية لتمبية حاجات 
 .(57، 0997)القضاة، 

لؾ تشمؿ األجيزة واألدوات واآلالت والمخترعات وكؿ ذ: وىي بنتاج استثمار المعرفة .2
لؾ تعرؼ التكنولوجيا بأنيا:" ذف التطبيؽ العممي لممعرفة العممية، وبالوسائؿ الناتجة م

، اإلنسافالمستمزمات الضرورية لراحة  إلنتاجمختمؼ أنواع الوسائؿ التي تستخدـ 
 .(330، 2113)قندلجي،  واستمرارية وجوده

ويقصد بو مجموعة المعارؼ والميارات  :االستخدامات العممية لنتاج استثمار المعرفة .3
الزمة لمتعامؿ مع اآلالت واألجيزة الناتجة عف استثمار المعرفة العممية حتى يستطيع ال

الحصوؿ عمى األىداؼ المنشودة مف ورائيا، ومف ىنا تعرؼ التكنولوجيا بأنيا:" كؿ 
شباعالطرؽ التي يستخدميا الناس في اختراعاتيـ واكتشافاتيـ لتمبية حاجاتيـ   رغباتيـ وا 

 .(عالميةال ة)الموسوعة العربي
 

من خالل استعراض التعريفات السابقة تبين أن البعض ينظر إلى التكنولوجيا كمصدر لآلالت 
والمعدات الحديثة التي يستخدميا اإلنسان، والبعض اآلخر ينظر إلييا نظرة مختمفة نظرة معيارية 

ت إلى مزيد من يجعميا شيئًا يتعارض مع طبيعة الحياة الروحية، والتكنولوجيا من ىذا المنظور أد
 النفع المادي لمحياة اإلنسانية.

 

العممي )ويعرؼ البعض التكنولوجيا بعنصريف مكمميف لبعضيما، العنصر المادي والعنصر الفكري
 (08، 0991)عمـ الديف،  :(والمنيجي

 اليندسية والفنية المختمفة. اإلنشاءاتلؾ ذيشمؿ اآلالت والمعدات وك فالعنصر المادي:
ء إنتاج التي ىي ورا -التقنية والمنيجية-يضـ األسس المعرفية :(والمنيجي العمميي )الفكر والعنصر 
 حدات المادية جاىزة.تمؾ الو 
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وجود  إمكانيةيتمازجاف ويتداخالف ويتكامالف، ألف غياب أحد العنصريف يسقط اف العنصراف ذوى
 بصفة منفردة.  اآلخر

 

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:
وجيا االتصاالت مع تكنولوجيا التخزيف واالسترجاع تكنولوجيا المعمومات وىي عبارة قد شكمت تكنول

 ليا إلى معمومات بمختمؼ أنواعيا"عف " كؿ التقنيات التي تستخدـ في تحويؿ البيانات بمختمؼ أشكا
 .(9، 0997)السالمي، 

ومات وتجييزىا في اقتناء واختزاف المعم أنيا:" ويعرفيا محمود عمم الدين ومحمد عبد الحسيب 
مختمؼ صورىا وأوعية حفظيا سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو مسموعة أو مرئية أو ممغنطة أو 

تصاؿ عف معالجة بالميزر وبثيا باستخداـ توليفة مف المعمومات االلكترونية الحاسبة ووسائؿ أجيزة اال
 .(21-09، 0997، )عبد الحسيب، وعمـ الديف بعد"

كؿ ما ترتب مف االندماج بيف تكنولوجيا الحاسب االلكتروني والتكنولوجيا  :" ىيوفي تعريف آخر
ات قدرات ذالسمكية والالسمكية وااللكترونيات الدقيقة والوسائط المتعددة مف أشكاؿ جديدة لتكنولوجيا 

المعمومات وجمعيا وتخزينيا ومعالجتيا ونشرىا واسترجاعيا بأسموب غير مسبوؽ  إنتاجفائقة عمى 
التفاعمي  عمى النص والصوت والصورة والحركة والموف وغيرىا مف مؤثرات االتصاؿ يعتمد

 .(08، 2119)العالوييف،  الجماىيري والشخصي معا
 

والمالحظ من خالل المفاىيم السابقة أن تكنولوجيا المعمومات لم تعد فقط تعني اإلنتاج، والتخزين، 
الجميور المستيدف أو المستخدم لياـ خاصة بعد  واالسترجاع، بل تعني أيضًا النقل والتوصيل إلى

ظيور المستحدثات الجديدة في صناعة المعمومات وصناعة اإلعالم واالتصال واندماج تكنولوجيا 
 .االتصال وتكنولوجيا المعمومات

 

 مفيوم التطور التكنولوجي:
لؾ فقد ذيف، ومع ال ريب أف مصطمح التكنولوجيا قد ظير في ظؿ الثورة الصناعية في القرف العشر 

ي يحممو مصطمح التكنولوجيا قديـ ذاتضح مف خالؿ الوقوؼ عمى مفيوـ التكنولوجيا أف المضموف ال
)أبو  وجيا العصور الماضية، وما تكنولوجيا القرف العشريف إال مظيرًا متطورًا لتكنولاإلنسافقدـ 

 .(38، 0997شنب، 
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عف:" مجموعة االختراعات أو الطرؽ  يرى ىاني رزؽ وآخروف أف التطور التكنولوجي عبارة
ور في كمية ، ويترتب عمييا تطاإلنتاجج الجديدة التي تستخدـ في ذالتكنولوجية أو الخدمات أو النما

 .(305، 2111" )رزؽ وآخروف، المنتج أو درجة جودتو
ى أساس استمرارية التقدـ والنماء عم" التطور التكنولوجي ىو عبارة عف: بينما يرى خالد القضاة أف

ير تمؾ مف توظيؼ كؿ المعارؼ في عممية التنمية الشاممة وابتكار وتطوير الوسائؿ الالزمة لتسخ
 .(57، 0997)القضاة،  المعارؾ في عممية التنمية"

 
 

 :ات واالتصالتكنولوجيا المعموموسائل : ثانياً 
تراكمت  ،يدةبالتكنولوجيا الجدفي مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ وظيور ما يسمى  نتيجة لمتطور

واألقمار  وجيا الميكروويؼ واأللياؼ الضوئيةالمستحدثات في مجاؿ الحاسبات االلكترونية وتكنول
، وغيرىـ مف التكنولوجيات التي والبريد االلكتروني ميتكس والفيديو وتكس والياتؼ النقاؿلتالصناعية وا

 ما يمي:كفييا ة سنتعرض إلى الجزئيات األساسي
 : Microwaveويف تكنولوجيا الميكرو  .1

برزت تكنولوجيا الميكروويؼ كوسيمة جديدة وفعالة لتحقيؽ االتصاؿ عف بعد، ومف خصائص 
ترددات الميكروويؼ أنيا تسافر في خطوط مستقيمة مما يتطمب وجود خط نظر بيف نقطتي 

ية عدد كبير مف قنوات الراديو، وتقو  إتاحةوتستخدـ خطوط الميكروويؼ في  واالستقباؿ، اإلرساؿ
التميفزيونية لتصؿ إلى األماكف المنعزلة، وتدعيـ نظـ التميفزيوف الكابمي، وتحقيؽ  اإلشارة

)مكاوي،  الكترونيًا مف الوحدات المتنقمة االتصاؿ عف طريؽ األقمار الصناعية، وجمع األخبار
7997 ،728). 

 
 

 : Teletexالتميتكس تكنولوجيا  .2

التميفزيوف العادية  إشارةستخداـ خطوط احتياطية عمى يتـ فيو نقؿ المعمومات با إذاعيىو نظاـ 
لتظير عمى شاشة التمفزيوف المحمية، وىذه الخدمة ذات تجاه واحد، توصؼ فنيا بأنيا "استقباؿ" فقط 

التي بدأت في وتعتبر خدمات "سيفاكس" و "أوراكؿ" ىي أفضؿ تمثيؿ ليا و  المأخوذةلمصفحة 
 .(57، 7994)عفيفي،  ـ7976بريطانيا عاـ 

يعتبر ىذا النظاـ أدنى درجات التفاعمية حيث يتحكـ المتمقي في نوعية المعمومات التفاعمية التي يريد 
الحصوؿ عمييا والتي يقوـ الطرؼ المرسؿ بفيرستيا بطريقة تتابعية بحيث يقوـ المتمقي باستدعاء 

 Remoteد التحكـ عف بع إدارةصفحة الفيرس عند بدء التعامؿ مع الجياز وذلؾ عف طريؽ 
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Control  ،ويجب أف ينتظر المستخدـ لعدة ثواف، وأحيانًا لعدة  ،(767، 2227-2222)القميني
دقائؽ قبؿ أف يتـ نقؿ الصفحة التي يتـ نقؿ الصفحة التي يبحث عنيا في جياز استقبالو، ولجعؿ 

مئات مف ىذا الوقت مقبواًل فإف عدد الصفحات التي يتـ عرضيا يكوف محدودًا وال يتجاوز عدة 
 –الصفحات، وغالبًا ما يتـ وصؼ الخدمة المقدمة مف خالؿ التميتكس باعتبارىا مجمة الكترونية 

Electronic Magazineمكاوي،  لمجمة مف الصحؼ اليومية والمجالت، ويتـ استقاء ىذه ا(
7997 ،272 ،277). 
 تكنولوجيا األلياف الضوئية : .3

ىذه األلياؼ في خطوط  لياتفية مف خالؿ مد كابالتتستخدـ األلياؼ الضوئية في االتصاالت ا 
، كما تستخدـ في االتصاؿ بيف نقطتيف بحيث تنقؿ كميات ضخمة جدا مف المحادثات تحت األرض

ر الياتفية ، كذلؾ يمكف استخداـ األلياؼ الضوئية كقنوات لنقؿ اإلشارة التميفزيونية عبر األقما
لمكثير مف المشكالت الناجمة عف استخداـ االتصاؿ ، وتتيح األلياؼ الضوئية حموال الصناعية

، كما توفر األلياؼ نظـ االتصاؿ التي تشع باليوائياتالسمكي والكابالت المركزية والميكروويؼ و 
، وضد التداخؿ ي أخرى فيي محصنة ضد تفريع البرؽالضوئية العزؿ الكيربائي مف نقطة إل

، وتوفر قدرا عاليا مف األماف عند ر معرضة لمتشويشالكيرومغناطيسي والكيروستاتيكي، كما أنيا غي
  .( 738 ، 737، 7997مكاوي، استخداميا ) 

 

 Videotexالفيديوتكس تكنولوجيا  .4

يعد الفيديوتكس أحد منتجات التكنولوجيا في عقد الثمانينيات، وىو عبارة عف وسيمة تفاعؿ لتسييؿ 
، 7997، اجات ممحة لمبشرية )مكاويد حاسترجاع المعمومات، وتقدـ ىذه الوسيمة خدمات تس

224). 
وفي ىذا النظاـ يقوـ المتمقي باالتصاؿ بمركز المعمومات لمحصوؿ عمى معمومات معينة في فرع مف 
الفروع التي يرغب في معرفتيا. وتتيح مراكز المعمومات بدورىا معمومات معينة في مختمؼ المجاالت 

تكنولوجيا الفيديوتكست إلى تحويؿ جياز االستقباؿ  العممية(. وتؤدي –التعميمية  –) التجارية 
روني عف طريؽ خطوط أو التميفزيوني إلى آلة فعالة لنقؿ المعمومات مف خالؿ الربط بالحاسب االلكت

 .(765، 2227-2222)القميني،  الكابؿ
، أو اإلذاعي سالسمكي، والفيديو تك سىما: الفيديو تك سويوجد نوعاف أساسياف مف نظـ الفيديو تك

 أماالسمكي يتيح نقؿ المعمومات في اتجاىيف بطريقة تفاعمية،  سما يعرؼ بالتميتكست والفيديو تك
 .(224، 7997، نقؿ المعمومات في اتجاه واحد فقط )مكاويالتميتكست فيسمح ب
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 األقمار الصناعية: تكنولوجيا  .5
واستقباؿ تدور  إرساؿطات واألقمار الصناعية عبارة عف مح، بدأ استعماليا في منتصؼ الستينيات
( ألؼ كيمو متر في الفضاء. ويدور القمر الصناعي دورة 36في مدار حوؿ األرض عمى ارتفاع )

ويشتمؿ القمر الصناعي عمى  ،(40، 0986واحدة حوؿ األرض كؿ أربع وعشريف ساعة )موسى، 
 اإلشارات ، كما يتضمف عدة أجيزة الستقباؿ الرسائؿ مف األرض وتكبيرAntennasىوائيات 

 (.227)البطؿ، بدوف،  ثيا إلى أي نقطة معينة عمى األرضذه الرسائؿ، ثـ بالمتضمنة في ى
في تصاؿ المتطورة وأصبح استخداـ أقمار الصناعية في االتصاالت مرتكزًا أساسيًا لتكنولوجيا اال

، وكاف الدافع األساسي وراء  ، وتوفير الزمف ذلؾ االستخداـ ىو التغمب عمى عاتؽ المسافةعالـ ليـو
ات االتصالية في وقد تـ استثمار ىذه الخدم الذي يعتبر عاماًل حاسمًا في مجاؿ صناعة االعالـ.

مجاؿ االعالـ، خاصة عندما تـ المزج بينيما وبيف الوسائؿ االتصالية كالحاسبات االلكترونية 
 (52، 57، 2272مات: )خطاب، والياتؼ والفاكسميمي، ومف أىـ ىذه الخد

نية نقؿ الصحؼ والمجالت لتستطيع التواجد في عدة أماكف في وقت واحد األمر الذي امكا .7
 طبعات متعددة منيا: إصدارأتاح لمصحؼ ميزة 

: وىو أسموب درجت عميو بعض الصحؼ الكبرى في العالـ طبعات المناطؽ الجغرافية . أ
 فة بينيما.المسالتغطية أوسع مساحة مف المناطؽ والدوؿ مف ناحية التوزيع ميما كانت 

محدودة عادة عمى  إصدارات: وىي عبارة عف طبعات النخبة )الطبعات الخصوصية( . ب
المشتركيف ممف يدعموف الصحيفة بأكثر مف االشتراكات المعروفة أو الذيف يعمنوف 

 باستمرار فييا.
 امكانية استخدامو في أغراض البث التمفزيوني. .2

 امكانية عقد المؤتمرات عف بعد. .3

عف طريؽ  في قواعد البيانات وبنوؾ المعمومات العالمية بطريقة تفاعمية امكانية البحث .4
منفذ لالتصاؿ بالحاسب االلكتروني مف خالؿ خط ىاتفي عبر األقمار الصناعية، وذلؾ 

  لمحصوؿ عمى المعمومات والبيانات في جميع المجاالت بشكؿ فوري.
 

 : Electronic Mail البريد االلكترونيتكنولوجيا . 6
رسائؿ  إرساؿوىو مصطمح يطمؽ عمى  Mail-Eوتختصر إلى  Electronic Mailنجميزية باال

ائؿ والمفكرات قبؿ ظيور االنترنت الرس إلرساؿنصية الكترونية بيف مجموعات في طريقة مناظرة 
 Terminalsمف أشكاؿ االتصاؿ االليكتروني بيف منافذ  وىو شكؿ ،(228، 2277)مراد، 
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وتتمثؿ في رسائؿ تترؾ في صناديؽ بريد المستفيديف لقراءتيا عمى شاشة مربوطة بشبكة الحاسب 
وتستيدؼ تسييؿ تبادؿ المعمومات عمى  ،(25، 7994)عفيفي،  اسبة في المرة التالية لالستخداـح

، أو رسـو Voiceصوت  أو، Textتكوف ىذه البيانات في شكؿ نصوص  أفالفور، ويمكف 
Graphics لبريد التي تعتمد عمى الحاسب االلكتروني في استقباؿ الرسائؿ، يتـ ذلؾ باستخداـ نظـ ا

 .(225، 7997)مكاوي،  تخزينيا، ونقميا إلى أماكف بعيدةو 
 

 الياتف:تكنولوجيا . 7
يمعب االتصاؿ الياتفي دورًا ميمًا في تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة، وىناؾ كميات ىائمة مف 

اء داخؿ الدولة أو خارجيا، ومف المتوقع أف يمعب المعمومات التي تنتقؿ عف طريؽ الياتؼ سو 
)مكاوي،  اعد البياناتاالتصاؿ الياتفي دورًا أكثر أىمية في المستقبؿ مف خالؿ االتصاؿ المباشر بقو 

ما استطعنا االستعانة بو لالتصاؿ  إذااتصاؿ ال يمكف االستغناء عنيا  أداةىو و  ،(235، 7997
لى جانب اليا االتصاؿ الداخمي وىاتؼ الفيديو الذي  أنظمةتؼ العادي توجد باليواتؼ األخرى، وا 

ينقؿ الصورة الثابتة أو المتحركة أي أف الخطوط التميفونية تستخدـ لتوصيؿ المعمومات المطوقة، 
ولالتصاؿ المباشر بالحاسب االلكتروني، وىناؾ أيضًا تميفوف الممس الصوتي الذي يمكف المستفيد 

 .(67، 66، 2223)بدر،  لمحاسب اآللي رةمف نقؿ المعمومات مباش
 

 تكنولوجيا الكمبيوتر النقال والياتف النقال:.  8

قدرة اإلنساف فيما  تعد مـومعموماتو واتصاالتو ف هو ومصادر ىو نظاـ يتيح لإلنساف أف ينقؿ معو وثائق
بؿ  ،يتصدى لو أف –وال نقوؿ المحدود  –تستطيع ذاكرتو البشرية المحدودة أف تحممو وال عقمو المقيد 

عممية لحؿ توفير الوسائؿ ال ىادر المعمومات عندما يحتاجيا وعمأصبحت قدرتو عمي النفاذ إلي مص
 Portable: كمبيوتر نقاؿ  مف مشكالت، وىكذا أصبح لإلنساف رفيقاف وما يصادفو أو يعرض عمي

Computer   وىاتؼ نقاؿPortable Phone  اني ىو األوؿ يحمؿ لو ممفاتو وبرامجو والث
درجات الشفافية الجغرافية  ىبذلؾ أقص محققاً ، نافذتو التي يطؿ منيا عمي العالـ حيثما كاف

 .( 772، 7994، عميوالمعموماتية  ) 
 

 :التمي فوتو .9

ىو جياز أوتوماتيكي لنقؿ الصور ضمف نظاـ متكامؿ يستخدـ طريقة البث المباشر مف خالؿ 
نيًا دوف تدخؿ العنصر البشري، ويقوـ محررو الصور األقمار الصناعية ويستقبؿ الصور الكترو 

لمستقبمة لفحص الصورة مف حيث المضموف والجودة والتأثير البصري، ليتـ اختيار بمراقبة المادة ا
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 USAالصورة المناسبة وتحديد مساحتيا وقطعيا مثؿ نظاـ سيتكس الذي استخدمتو صحيفة 

Todayإرساؿطحابيا إلى موقع الحدث، ويتـ ، وىو عبارة عف وحدة مسح محمولة يمكف اص 
الصور عبر شبكة اتصاالت األقمار الصناعية إلى أي مكاف في العالـ عف طريؽ مسح الشفافيات 

، 2272)خطاب،  دقيقة 77اصة بالشفافية في حوالي مـ لتقوـ بنقؿ البيانات الخ35الممونة مقاس 
78). 

 : Telefaxتميفاكس تكنولوجيا  .72

يعني بث  Faxؿ آالت التصوير لبث الصورة األبيض واألسود، أي الفاكس وىذا النظاـ يعني وص
المثيالت الرقمية لمنسخ الورقية عبر الخطوط التميفونية ولو مرادفات أخرى ىي الفاكسيميمي، 
تميفاكسميمي، ولو مرادفات أخرى ىي الفاكسيميمي، تميفاكسيميمي، وكميا تعني نقؿ صورة ورقية لوثيقة 

 .(68، 2223)بدر،  أخرىىا األصمي إلى جية مف مصدر  معينة
 

 

 : Internetاالنترنت تكنولوجيا . 11

التي تعني  netالتي تعني "بيف" وكممة  Interيتكوف مف البادئة  Internetانترنت باالنجميزية 
ة عمى بنية انترنت باعتبارىا "شبكة ما بيف الشبكات" أو شبكبكة البينية. واالسـ داللة "شبكة" أي الش

نما ىو وسيمة لنقؿ المعمومات المخزنة في  مف شبكات. واالنترنت بحد ذاتو ال يحوي معمومات وا 
 .(277، 229، 228، 2277)مراد،  الممفات أو الوثائؽ في حاسوب آخر

 (42، 47، 2226الصحؼ مف االنترنت، تتمثؿ باآلتي: )الفيصؿ،  إلفادةوىناؾ مستويات 
، واستكماؿ اإلخباريةلممعمومات: كونو أداة مساعدة لمتغطية االنترنت كمصدر  المستوى األول:

 المعمومات والتفاصيؿ والخمفيات عف األحداث الميمة.
االنترنت كوسيمة اتصاؿ: كونو وسيمة اتصاؿ خارجية بالمندوبيف والمراسميف وتمقي  المستوى الثاني:

ذلؾ عقد االجتماعات التحريرية رسائميـ عف طريؽ البريد االلكتروني، ووسيمة اتصاؿ بالمصادر، وك
 مع المراسميف والمندوبيف.

 

 :  Networks Information المعمومات شبكاتتكنولوجيا . 12

ىي مجموعة مف الحاسبات قد يكوف عددىا قمياًل أو كثيرًا فيمكف أف تتكوف الشبكة مف حاسبيف اثنيف 
ف تبادؿ مع بعضيا البعض فتتمكف متتضمف المالييف مف الحاسبات مرتبطة  أففقط أو قد تمتد إلى 
 .(74)الموسوي، بدوف،  البعضالبيانات مع بعضيا 
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 تقدـ في مجاالت ثالثة عمى األقؿ: إحداثوىي بيذه التكنولوجيا األساسية تشكؿ الدعامة الميمة في 
 (27، 2272)عيساني، 

في مجاؿ  تاجيةاإلنرفع القدرة التخزينية لممعمومات ونظـ معالجة البيانات، ما يسمح برفع  . أ
 الخدمات.

 .تحسف االتصاالت بفضؿ االستخداـ الواسع والواعي لشبكة االنترنت . ب

حدوث ثورة في مجاؿ التعميـ واالبتكار والبحث والتطوير، وزيادة معدؿ سرعة التطور  . ت
 التكنولوجي وانتشاره.

 :تكنولوجيات االتصاالت عن بعد. 13
ى االتصاؿ االلكتروني النجاز األعماؿ عبر المسافات تعتمد تكنولوجيا "عقد المؤتمرات عف بعد" عم

ىذه التكنولوجيا انخفاض كمفة تشغيؿ األقمار الصناعية )مكاوي،  إتاحةالبعيدة، وقد ساعد عمى 
تتمثؿ في أكثر مف وسيمة مف وسائؿ بث المعمومات فيي توفر لمستخدمي  وىي ،(236، 0997

 Digitalات. وبظيور الحاسبات الرقمية المعمومات وسيمة لمبحث والتفاعؿ مع المعموم

Computers اإلمكاف، صارت المعمومات تتمثؿ في شكؿ رقمي بصفة متزايدة. وبذلؾ أصبح في 
البحث في قواعد البيانات ونقؿ المعمومات مف أماكف بعيدة، وقد تغمغؿ ىذا التطور مف أوجو الحياة 

ظيرت خدمات شبكة الويب الدولية  المعاصرة وعمى وجو الخصوص في الدوؿ المتقدمة، عندما
World Wide Web (www)  عمى شبكة االنترنتInternet  ،كما كاف  ،(43، 2110)اليادي

أصبح في اإلمكاف الوصوؿ إلى المعمومات  CD-ROMsلبزوغ األقراص الضوئية المدمجة 
 .(207 )البطؿ، بدوف، األصمية مف خالؿ استخداـ شبكات المعمومات المبنية عمى الحاسبات

 

 (220، 221، 208، بدوف، البطؿ) :استخدامات تكنولوجيا االتصال عن بعد
تتمثؿ في قدرة المستخدـ مف االستفادة بالخدمات  :Remote Accessالوصول عن بعد  .0

التي يوفرىا المقدموف ليا مف مواقع بعيدة، مف خالؿ إقامة مركزية لمخدمات المالئمة مف 
 مسفر إلى أماكف بعيدة.مقدمي الخدمات، دوف الحاجة ل

يقصد مف الوصوؿ عف بعد أف المعمومات التي يمكف  :File Transferنقل الممفات  .2
الحصوؿ عمييا تبقى في الحاسب الخادـ عند االنتياء مف جمسة الحوار. وعند إعادة حفظ 
أي بيانات بواسطة المستخدـ كمالحظات أو مخرجات مطبوعة. في العادة يمثؿ ذلؾ جزءًا 

مف المعمومات التي ال يحتفظ بيا في شكؿ رقمي الكتروني. إال أنو عندما يرغب في  صغيراً 
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التزود والحصوؿ عمى وحدات معمومات كثيرة ومتعددة في أحجاـ كبيرة بممؼ بيانات معيف، 
 يفضؿ استخداـ عممية نقؿ الممؼ كمو.

ؿ األكثر شيوعًا يعتبر البريد االلكتروني الشك: Electronic Mailالرسائل االلكترونية  .3
واستخدامًا ليذه التكنولوجيا، عمى الرغـ مف عدـ اقتصارىا عمى ىذا الشكؿ فقط. واليدؼ مف 
تكنولوجيا الرسائؿ االلكترونية ىو السماح بنقؿ كؿ أنواع اإلشارات بكفاءة عالية بيف 

نقؿ  . ويتمثؿ الوضع الحالي لمرسائؿ االلكترونية، فيInternetمستخدمي الشبكة الدولية 
ومرور كؿ إشارات األشكاؿ الثابتة والمتحركة والفيديو، باإلضافة إلى الصوتيات والرسومات 
والنصوص مف حاسب إلى حاسب آخر متصميف معًا بالشبكة عف طريؽ خطوط اتصاؿ 

 محددة.
في عنصر أساسي ىو الكمبيوتر، الذي يتيح  السابقةويتمثؿ االتصاؿ بواسطة تمؾ التكنولوجيات 

يو التفاعؿ معموماتيًا فيما بينيـ بواسطة خدمات معموماتية متنوعة: البريد االلكتروني، قواعد لمستعمم
البيانات..الخ، وعادة ما يضطر الراغب في استعماؿ ىذه الخدمات إلى المرور، انطالقًا مف 

ؿ بكمبيوتر حاسوبو، عبر شبكة ناقمة لمبيانات المعموماتية بالحزمة تقـو الشبكة الناقمة بربط المستعم
حيث توجد الخدمات االتصالية المذكورة سابقًا. وتدعي مثؿ ىذه   Serverمركزي يدعى "موزع"

النماذج مف التكنولوجيات: التطبيقات المعموماتية عف بعد، وىي التي تعني مجموعة مف التقنيات 
، 075، 2113)دليو،  عموماتيةوالخدمات التي تجمع بيف استعماؿ كؿ مف االتصاالت عف بعد والم

076). 
 

 : الحاسب االلكترونيتكنولوجيا . 14
الحاسوب ىو عبارة عف آلة الكترونية مصممة بطريقة تسمح باستقباؿ البيانات واختزاليا ومعالجتيا 

جميع العمميات البسيطة والمعقدة بسرعة، وبدقة، ويتـ الحصوؿ عمى نتائج ىذه  إجراءبحيث يمكف 
، 2223)البكري،  لى لغة يتعامؿ معيا جياز الحاسوبحوؿ البيانات إالعمميات بطريقة آلية، حيث ت

ذا ،(89 نظرنا لمحاسوب نظرة شاممة نجد أنو يقوـ ليس فقط باستقباؿ البيانات ومف ثـ معالجتيا  وا 
خراجحسب رغبتنا  نتائج عممية المعالجة وتخزينيا، بؿ يمكنو أيضًا نقميا إلى جياز حاسب آخر،  وا 

، 2277)الموسوي،  ات بيف الحاسبات وبعضيا أي تكويف ما يسمى بالشبكاتأي تبادؿ المعموم
73 ،74). 
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وتشكؿ الحاسبات االلكترونية المرتكز الرئيسي المؤثر عمى تكنولوجيا االتصاؿ بعامة، وتكنولوجيا 
اإلعالـ بوجو خاص، وأف تكنولوجيا اإلعالـ ببساطة شديدة تعني مجموعة المعارؼ والبرامج 

، 2277)الموسوي،  واألدوات التقنية أو التكنولوجيا التي يتـ مف خالليا تحقيؽ ما يمي: والخطوات
37 ،32) 
جمع البيانات والمعمومات مف مصادرىا المختمفة وتوصيميا إلى مقر الصحيفة أو اإلذاعة،  .7

ع وتوصيميا إلى المندوب أو المحرر الصحفي أيا كاف، وتمعب الحاسبات االلكترونية باندماجيا م
االتصاالت السمكية والالسمكية واألقمار الصناعية واأللياؼ البصرية وأشعة الميزر دورًا أساسيًا في 

 تحقيؽ ذلؾ، ومثاؿ ذلؾ الكمبيوتر المحموؿ وشبكات الحاسوب.

تخزيف المعمومات بشكؿ منظـ يسيؿ معو استرجاعيا، ولعؿ بنوؾ المعمومات وشبكاتيا ومراكز  .2
تستعيف بأقراص الميزر المدمجة وشبكات المعمومات المحمية والدولية أبرز المعمومات الصحفية التي 

 نماذج لدور الحاسبات في ىذه العممية التي يطمؽ عمييا التوثيؽ االلكتروني لممعمومات الصحفية.

خراجيا وتجييزىا لمطبع، وتتـ  .3 معالجة المادة الصحفية المكتوبة والمصورة والمرسومة تحريريًا، وا 
، ثـ اآلف عمى  شاشات الحاسب االلكتروني مف خالؿ برامج معالجة النصوص والصور والرسـو

 تصبح جاىزة لكي تنقؿ مباشرة عمى السطح الطابع.

نشر المادة اإلعالمية وتبادليا في أكثر مف مرة في الوقت نفسو مف خالؿ أنظمة النصوص  .4
لالورقية، أو مف خالؿ طباعة المتمفزة التفاعمية واألحادية، أو مف خالؿ الصحؼ االلكترونية ا

 الصحيفة في أكثر مف مكاف داخؿ البمد الواحد وخارجو في الوقت نفسو.

 

االستعراض السابق لوسائل التكنولوجيا الحديثة، يتضح أن العالقة بين وسائل االتصال  من خالل
جية الحديثة ساىم ووسائمو التقميدية وشبو التقميدية واندماجيا بالوسائط التكنولو  واإلعالمالحديثة 

تغيرات واضحة وكبيرة طالت الوسيمة االعالمية ورسالتيا كذلك، كما طالت  إحداثكثيرًا في 
 اإلعالمووظائف الجميور المتمقي، كما فتحت الثورة التكنولوجية آفاقًا جديدة الستخدامات 

ية، واالتصال واالتصال الجماىيري من ج اإلعالمواالتصال الجماىيري، كما حطمت الحواجز بين 
   الشخصي من جية أخرى، واتجيت نحو نمط اتصالي جديد يتسع لكل أنماط االتصال.
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 :كنولوجيا االتصاليةسمات الت: ثالثاً  
عمى الرغـ مف أف الوسائؿ االتصالية، التي أفرزتيا التكنولوجيا االتصالية الراىنة، تكاد تتشابو في 

ية، إال أف ىناؾ سمات مميزة لمتكنولوجيا االتصالية الراىنة عدد مف السمات مع الوسائؿ التقميد
بأشكاليا المختمفة، مما يمقي بظاللو ويفرض تأثيراتو عمى الوسائؿ الجديدة ويؤدي إلى تأثيرات معينة 

ه السمات التي تتصؼ بيا التكنولوجيا االتصالية الراىنة ما ذ، ومف أبرز ىاإلنسانيعمى االتصاؿ 
 يمي:

  NREACTIVITYIالتفاعمية  .0

ه السمة عمى الدرجة التي يكوف فييا لممشاركيف في عممية االتصاؿ تأثير عمى األدوار ذوتطمؽ ى
ويستطيعوف تبادليا االتصالية.. ويطمؽ عمى القائميف باالتصاؿ لفظ مشاركيف بداًل مف مصادر، 

دؿ التحكـ، لؾ تدخؿ مصطمحات جديدة في عممية االتصاؿ مثؿ الممارسة الثنائية، التباذوب
، 2111)عمـ الديف،  ية في بعض أنظمة النصوص المتمفزةلؾ التفاعمذالمشاركيف، ومثاؿ عمى 

288). 
   DEMASSIFICATION الالجماىيرية .2

وتعني أف الرسالة االتصالية مف الممكف أف تتوجو إلى فرد أو إلى جماعة معينة، وليس إلى جماىير 
درجة تحكـ في نظاـ االتصاؿ بحيث تصؿ الرسالة ضخمة كما كاف في الماضي، وتعني أيضًا 

 .(288المرجع السابؽ،  ) رة مف منتج الرسالة إلى مستيمكيامباش
  ASYNCHRONZATIONالالتزامنية  .3

الوسائؿ واستقباليا في وقت مناسب لمفرد المستخدـ وال تتطمب مف كؿ  إرساؿوتعني امكانية 
، فمثاًل في نظـ البريد االليكتروني ترسؿ الرسالة النظاـ في الوقت نفسو ايستخدمو المشاركيف أف 

المرجع ) ما حاجة لتواجد المستقبؿ لمرسالةمباشرة مف منتج الرسالة إلى مستقبميا في أي وقت دون
 .(288السابؽ، 
  MOBILITYقابمية التحريك أو الحركية  .4

أي مكاف إلى آخر ىناؾ وسائؿ اتصالية كثيرة يمكف لمستخدميا االستفادة منيا في االتصاؿ في 
مج في ساعة اليد، وىناؾ آلة دأثناء حركتو مثؿ التميفوف المحموؿ، تميفوف السيارة، التميفوف الم

ميؿ، وحاسب آلي نقاؿ تصوير المستندات وزنيا عدة أوقيات، وجياز فيديو صغير، وجياز فاكس
 .(25، 2116الفيصؿ، ) مزود بطابعة

  CONVERTIBILITYقابمية التحويل  .5
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درة وسائؿ االتصاؿ عمى نقؿ المعمومات عف وسيط إلى آخر كالتقنيات والبرامج الخاصة وىو ق
بالحاسب االلكتروني التي يمكنيا تحويؿ الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس، مثؿ نظـ 

المرجع )قدماتيا في نظاـ مينتيؿ الفرنسي التعرؼ الصوتي، وىناؾ نظـ الترجمة اآللية ظيرت م
 .(25ؽ، الساب

  CONNECTIVITYقابمية التوصيل  .6

وتعني امكانية توصيؿ األجيزة االتصالية، مثؿ: الحاسبات االلكترونية والطابعات وأجيزة الياتؼ، 
)المرجع  ي تـ فيو الصنعذبمجموعة كبرى متنوعة مف أجيزة أخرى، بعض النظر عف البمد ال

 .(26السابؽ، 
 

وتكنولوجيا  اإلعالمالحديثة يتضح أن تكامل واندماج وسائل من خالل السمات السابقة لمتكنولوجيا 
االتصال والمعمومات أحدث تحوالت عظيمة في طبيعة العمميات االتصالية، وأتاح لممتمقين 

غير محدودة لالختيار والتفاعل الحر مع القائمين باالتصال، كما أصبح لكثير من وسائل  إمكانيات
ة القدرة عمى نقل المعمومات من وسيط آلخر، وتحويميا من وسيمة ذات التكنولوجيات العالي اإلعالم

كتوبة والعكس، وما زاد من قدرتيا عمى ذلك إلى أخرى، كتحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة م
 توصيل األجيزة االتصالية مع بعضيا البعض لتشكل منظومة اتصالية متكاممة . إمكانية
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 نصحفيفن انتحرير ا
 انتكنىنىجيومدي تأثره بانتطىر 
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 التطور التكنولوجيالتحرير الصحفي و فن : المبحث األول
 

 :تمييد
 من ًكان المعمًمات ًتكنًلًجيا ؿاػاالتص ؿائػًس يػف دةػجدي ًرةػص بًادر األخير القرن ربع شيد
 ؿاػاالتص ؿشك عمى ةالصناعي ًاألقمار الميزر ًأشعة ةػاآللي الحاسبات ىيمنة مظاىرىا أبرز
 حينما خاصة ،ةػالتكنًلًجي تحدثاتػالمس ذهػبي كبير حد إلى الصحف صناعة تأثرت دػًق ،ًاهػًمحت
 ،(0، 2100)المسيند،  ًالجمع التحرير االتػص يػف تدريجيًا مكانيا ؿتحت اآللية الحاسبات أخذت

فة، وتوصيميا إلى مقر فالتحرير الصحفي يبدأ بعممية جمع المواد الصحفية مف مصادرىا المختم
ومف خالؿ ما سيتـ عرضو في ىذا  ،(67، 2101)خطاب، حيفة، ثـ معالجة المادة الصحفية الص

عمى فف التحرير  وخاصة الحاسب اآللي الفصؿ سنتعرؼ عمى مدى تأثير تكنولوجيا االتصاؿ
 الصحفي.

 

 :التحرير الصحفي مفيوم. 1
وكعممية فنية كتابية، ىو أحد فنوف الكتابة النثرية  -بمفيومو المغوي واألسموبي –التحرير الصحفي 

ىني ذالواقعية وىو عممية تحويؿ الوقائع واألحداث واآلراء واألفكار والخبرات مف إطار التصور ال
 (.019، 2111لغة مكتوبة مفيومة لمقارئ العادي )عمـ الديف، والفكرة إلى 

 

ـ، واإلعالـ بدوره جزء مف كؿ أكبر ىو االتصاؿ يعرفو محمد البردويؿ بأنو:" جزء مف عممية اإلعال
ا ذ، ويسعى التحرير دائمًا لإلجابة عمى سؤاليف ىما، ماMass Communicationبالجماىير 

نقوؿ؟ وكيؼ نقوؿ؟، حيث يقصد بالتحرير ىو إعداد الرسالة المكتوبة التي تنتقؿ إلى الجماىير عبر 
حة والمعمومات السميمة مف خالؿ عممية عرض الصحيفة بيدؼ تزويد الجماىير باألخبار الصحي

فنية تساعد الناس عمى تكويف رأي صائب في واقعة مف الوقائع أو مشكمة مف المشاكؿ، بحيث يعبر 
 .(27،  0987)البردويؿ، ية الجماىير واتجاىاتيـ وميوليـ ا الرأي تعبيرًا موضوعيًا عف عقمذى

ة ىو العممية اليومية أو األسبوعية حسب الصحيف إصدارالتحرير الصحفي كخطوة مف خطوات 
دورية الصدور، والتي يقـو فييا المحرر بالصياغة الفنية والكتابة الصحفية أو المعالجة لمضموف 

المعمومات التي جمعيا مف المصادر المختمفة في األشكاؿ أو القوالب الصحفية  أواعادة الصحيفة، 
عادةريرية لمصحيفة ثـ المراجعة الدقيقة ليا المناسبة والمتعارؼ عمييا، كقوالب فنية تح الصياغة  وا 

 .(017، 2111)عمـ الديف،  ليا
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وفي تعريف أكثر شمولية تراه الباحثة، ىو أن التحرير الصحفي ىو عممية جمع المعمومات من 
مصادرىا المختمفة، ثم صياغتيا بمغة سيمة وبسيطة في القوالب الصحفية المناسبة، تنقل إلى 

عبر الصحيفة بيدف تزويدىم باألخبار الصحيحة والمعمومات السميمة بيدف تكوين رأي  الجميور
 تجاه قضية من القضايا أو مشكمة من المشاكل.

 

 (018، 2111: )عمـ الديف، أىداف عممية التحرير الصحفي .2
الصحيفة إلى تحقيؽ  إصدارييدؼ التحرير الصحفي كعممية صحفية فنية، وكخطوة مف خطوات 

 أىداؼ مف أىميا: عدة
 جعؿ النص الصحفي ) الخبر أو الموضوع( يتناسب مع سياسة الصحيفة. .0

العواصـ مثاًل( -األسماء-تحري األخطاء التي قد ترد في الحقائؽ والمعمومات )األرقاـ .2
 وتصحيحيا.

 جعؿ النص الصحفي يتناسب مع المساحة المحددة. .3

 تبسيط وتوضيح وتصحيح لغة النص الصحفي. .4

حياؤىاني النص الصحفي توضيح معا .5  .وا 

 مراجعة النص الصحفي مف أجؿ التأكد مف الموضوعية المنطقية. .6

 تعديؿ ليجة النص الصحفي عند الضرورة. .7

 جعؿ النص الصحفي يروؽ لقارئ الصحيفة. .8

خمؽ نوع مف اليارمونة والتناغـ األسموبي بيف النصوص )المواد أو األخبار أو  .9
 ي تنشرىا الصحيفة.الموضوعات( الصحفية المختمفة الت

 الصحفي.  اإلخراجتسييؿ عممية  .01
 

 : المحرر الصحفي في ظل التطور التكنولوجي. 3
المحرر الصحفي في القرف الحالي مختمفًا إلى حد كبير مف نظيره في القرف الماضي الذي كاف 
ة يحرر لوسيمة إعالمية واحدة ويفكر بطريقة واحدة، إذ ستولى تحرير األصوؿ الصحفية وكتاب

عدادىا ألكثر مف وسيمة إعالمية في نفس الوقت، سيكوف  خراج الصفحات وا  العناويف وتصميـ وا 
عمى المحرر أف يحرر نسخة مف الموضوع لمصحيفة الورقية، ثـ يعيد تكييفيا في صورة نسخة 
الكترونية بإضافة لقطات الفيديو والمقاطع السمعية إلييا لتكوف جاىزة لإلذاعة في شبكات 

يوف ومحطات الراديو، ثـ ينتج منيا نسخة رقمية أخرى تصمح لمموقع االلكتروني، وىذا التميفز 
التي  TIMOالتميفزيونية، وفي مجمة تايـ  NBCبالضبط ما يقوـ بو المحرروف حاليًا في شبكة 
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اندمجت مع شركة أمريكا أوف اليف وشركة وارنر التميفزيونية والسينمائية، وفي صحيفة الحياة 
 .(25، 2115)نصر، عبد الرحمف،  المبنانية LBCت في شراكة مع قناة التي دخم

 

وينتج أيضًا عف التحوؿ إلى نظاـ التحرير االلكتروني المعتمد عمى شبكات محمية داخؿ 
الصحؼ تعديؿ العالقة بيف المحرريف بالصحيفة والكتاب مف خارجيا مف ناحية ومراسمييا مف 

يوـ يستخدموف األدوات التكنولوجية الحديثة في التعامؿ ناحية أخرى، حيث أصبح المحرروف ال
بالطرؽ المختمفة لمتعامؿ مع ىذه التكنولوجيا الجديدة، فبعد أف  باإللماـمع الكتاب ويطالبونيـ 

موادىـ المكتوبة  إرساؿكاف الفاكس ىو األداة التكنولوجية األساسية التي يستخدميا الكتاب في 
كتاب اليوـ مطالبيف باستخداـ ما تتيحو تكنولوجيا الحاسبات مف إلى الصحيفة، أصبح ىؤالء ال

أدوات أنظمة الفاكس الممحقة بالحاسبات في حالة الشبكات المحمية، واستخداـ أنظمة البريد 
وينطبؽ األمر عمى نفسو عمى مراسمي الصحيفة الذيف االلكتروني في حالة الشبكات المتسعة، 

 (.083، 0999يعمموف في مكاتبيا المحمية أو مكاتبيا بالعواصـ العالمية )خميؿ، 
     

 (36، 35، 2115)نصر، عبد الرحمف،  :ةصالة التحرير الحديث. 4
خذ شكؿ حدوة ر في تحرير الصحؼ تأكانت صالة التحرير التقميدية قبؿ استخداـ أجيزة الكمبيوت

كما يسمى في الصحؼ  حرريف أو رئيس الديسؾ المركزيحصاف، حيث كاف يجمس كبير الم
 Solt Editorsالعربية في منتصؼ المنحنى مف الداخؿ وكاف يطمؽ عميو المحرر المركزي 

وقد تغير  Rim editorsويجمس المحرروف خارج ىذا المنحنى ويطمؽ عمييـ محرري األطراؼ 
رير في الصحؼ نتيجة استخداـ الكمبيوتر في التحرير في الصحؼ نتيجة شكؿ صالة التح

استخداـ الكمبيوتر في التحرير حيث أصبحت تأخذ شكؿ المستطيؿ الذي يجمس حولو المحرروف 
وأماـ كؿ واحد شاشة الكمبيوتر المتصمة بنظاـ التحرير المركزي في الصحيفة، وتتبع الصحؼ 

 ليات عمى المحرريف في صالة التحرير عمى النحو التالي:أساليب مختمفة في توزيع المسئو 
تميؿ الصحؼ الصغيرة والمتوسطة الحجـ إلى إسناد كؿ مياـ التحرير )مواد كؿ أقساـ  -

الصحيفة إلى قسـ التحرير المركزي باستخداـ نظاـ ربط شبكي ألجيزة الحاسب الخاصة 
الة التحرير ومف المحرر إلى رئيس بالمحرريف لتسييؿ انتقاؿ المواد مف القسـ المعني إلى ص

 الديسؾ ثـ منو إلى سكرتير التحرير الفني.
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تميؿ الصحؼ األكبر إلى تخصيص وحدة تحرير لكؿ قسـ عمى حدة ثـ تصب أعماؿ  -
وحدات التحرير الفرعية في قسـ التحرير المركزي عبر شبكة الحاسب اآللي إلجراء المراجعة 

 النيائية.
وحتى في حالة ثقؿ  ،إتباعوأي األسموبيف يمكف  حرريف المتوفريف لياالمحجـ الصحيفة وعدد ويحدد 

مياـ التحرير إلى األقساـ المتخصصة يجب أف يكوف لدى الصحيفة ديسؾ مركزي يقوـ بمراجعة 
 جميع مواد الصحيفة لمتحقؽ مف التناغـ التحريري فييا.

لى جانب األسموبيف السابقيف اتجيت بعض الصحؼ في تسعينيات  القرف العشريف إلى استخداـ ما وا 
خراجياالمواد الصحفية وتحريرىا  إعداديسمى بفرؽ العمؿ في  ويضـ فريؽ العمؿ مجموعة  ،فنياً  وا 

صغيرة مف الصحفييف مف جامعي المعمومات والمحرريف والمخرجيف الذيف يعمموف معًا لتوليد فكرة 
خراجوالموضوع وجمع البيانات وتحريره  لعمؿ في الغالب رئيسًا مف قسـ الديسؾ ويتضمف فريؽ ا ،وا 

 إلى محرر وصحفي أو أكثر مف جامعي المعمومات ومصور ومخرج فني. باإلضافةالمركزي 
 

 (7 ،2100: )المسنيد،التكنولوجيا الحديثة في صناعة الصحف إدخال أسباب. 5
 مواجية االحتياجات الحالية والمستقبمية في مجاؿ االعالـ. .0

 عمومات واالتصاالت.مواكبة عصر ثورة الم .2

لمصحؼ وغيرىا مف المطبوعات لتحقيؽ الفائدة المثمى لصناعة  اإلنتاجيةتطوير العممية  .3
 الصحافة والطبع والنشر.

 والعائد المحقؽ. اإلنتاجالموازنة االقتصادية بيف تكمفة  .4

 اعادة تخطيط المياـ والمسئوليات في الحقؿ الصحفي بما يناسب روح العصر. .5

سة بيف التمفاز والصحافة، فإذا األجيزة السمعية والبصرية بدأت تغزو العالـ مواجية المناف .6
ولكي ال تيـز أماـ ىذا الغزو. تمؾ الكممة المطبوعة، ألنو بات عمينا أف نتنبو  اإلعالمي

 إلى استعماؿ التكنولوجيا لتحقيؽ الغرض في الزمف  .
 

  :، يمكن تقسيميا كالتاليوظائف تكنولوجيا االتصال الحديثة في المجال الصحفي. 6

وجمع المادة الصحفية اليكترونيًا ومف بيف وسائميا الكمبيوتر وقواعد المعمومات،  إنتاجوظيفة  .0
واالنترنت والتصوير االلكتروني والتصوير الرقمي االلكتروني، واألقمار الصناعية، 

)بخيت،  .. الخالسمكية، واأللياؼ البصريةوالماسحات الضوئية، واالتصاالت السمكية وال
0999 ،09). 
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 Digitalوظيفة معالجة المعمومات الصحفية رقميًا ومف بينيا الكمبيوتر والنشر االلكتروني، .2

Darkroom وساء كانت تمؾ المعمومات مادة مكتوبة أو مصورة أو مرسومة، فإف ىناؾ ،
 .(36، 2116)الفيصؿ،  تتعامؿ وتعالج مثؿ ىذه المعموماتالعديد مف البرامج التي 

وظيفة تخزيف المعمومات الصحفية واسترجاعيا، وتقـو بنوؾ المعمومات وشبكاتيا ومراكز  .3
المعمومات الصحفية باستخداـ األقراص المدمجة في توثيؽ أرشيفاتيا ووثائقيا، وىي تساعد 

 .(09، 0999)بخيت،  كؿ سريع ومالئـفي البحث عف المعمومات واسترجاعيا بش

معمومات الصحفية مثؿ الفاكس، األقمار الصناعية، والماسحات وظيفة نقؿ ونشر وتوزيع ال .4
وشبكات األلياؼ، والكابؿ...  الضوئية، واالتصاالت السمكية والالسمكية، والشبكات الرقمية،

 .(36)الفيصؿ، مرجع سابؽ، الخ 

مبيوتر واألجيزة الرقمية الشخصية وظيفة عرض المواد الصحفية ومف بينيا أجيزة الك .5
 .(37سابؽ، )المرجع ال

وظيفة التحرير االلكتروني، وتتمثؿ في تنوع البرامج المساعدة في عممية الكتابة والمعالجة  .6
، بؿ وتوجد برامج لكتابة واإلمالء واإلعرابوالتحرير االليكتروني، وبرامج يخص األسموب 

، E-data feedsبشكؿ آلي باستخداـ طرؽ التغذية االليكترونية لمبيانات  اإلخباريةالقصص 
وذلؾ في مجاالت عديدة مثؿ االقتصاد والرياضة، وفي المواد الصحفية التي تتضمف 

مثؿ أسعار األسيـ والحصص والعمالت، وىو ما جعؿ الصحؼ تتخمص مف  اإلحصائيات
اد الصحفييف الذيف ال يجيدوف استخداـ ىذه البرامج، حتى قاؿ البعض أف الصحافة نفسيا يع

 . (21)بخيت، مرجع سابؽ،  يدةكتابتيا ببرامج كمبيوتر جد

خراجوظيفة توضيب  .7 المادة الصحفية، وىناؾ ثورة كبيرة في مجاؿ البرامج الخاصة  وا 
 (21سابؽ، المرجع ال ) الصحفي ومعالجة الصور والجرافيكس واإلخراجبالتصميـ 

 تأثير وسائل االتصال الحديثة عمى الصحافة .7
لتمؾ مف الحضور المميز  بالرغـو ، األثر عمى الصحافةالحديثة بالغ  لقد كاف لوسائؿ االتصاؿ

إال أنيا برزت اآلثار السمبية ليذه التقنيات عمى الصحافة، وال نغفؿ  ،في الصحافة عموماً الوسائؿ 
في نفس اإلطار اآلثار االيجابية التي طرأت عمى الصحافة في ظؿ التطور التكنولوجي، فكما ىناؾ 

 ي ساىمت في تطور العمؿ الصحفي كما سيتضح فيما يمي: سمبيات، ىناؾ االيجابيات الت
 (37)الفيصؿ، مرجع سابؽ، : الصحافةحديثة عمى التأثير السمبي لوسائل االتصال الأواًل: 
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 تراجع عنصر اإلبداع الفردي في العمؿ الصحفي بفعؿ تزايد االعتماد عمى .0

 التقنية كوسيمة لتنفيذ الكثير مف المياـ

 .فييف المحترفيف وبيف الدخالء عمى المينةعدـ التميز بيف الصح .2

حيث تؤدي  تراجع دور الصحافة كحارس بوابة تقميدي وكمفسر لألحداث والمعمومات، .3
وىو ما يزيد مف ناحية  التقنيات الحديثة إلى ربط الجميور بالمصادر اإلخبارية األساسية

 . نياالصحفية ومضامي أخرى دور القوى التجارية في تحديد توجيات المادة

الرقمية في معالجة  التعارض بيف اإلبداعية الموروثة في عممية التصوير وبيف التدخالت  .4
مكانية استغالليا بشكؿ غير أخالقي  . الصورة وا 

 تضيؼ وسائؿ االتصاؿ الحديثة عمى كاىؿ الصحفي مسؤوليات جديدة تتمثؿ في  .5

والمصادر  ؿ والتحريؼالفحص والتدقيؽ وحسف االختيار عمى إشكاليات التالعب والتحمي
 . غير الموثوؽ بيا

 عف البحث استيالؾ وقت كبير في البحث عف المعمومات دوف معرفة وقت ومكاف التوقؼ  .6

. 

وبالتالي  إمكانية حصوؿ نسبة كبيرة مف الجميور عمى االبتكارات التكنولوجية الحديثة عدـ .7
 . عدـ إمكانية التواصؿ مع اآلخريف

ومواجية أنواع  اؿ الحديثة لتقنيات متعددة لجمع األخباريفرض استخداـ وسائؿ االتص .8
القضايا التقميدية  ، فضال عفت أخالقيات العمؿ الصحفي المفخخةجديدة مف مشكال

 . والموضوعية المتعمقة بتوفر الدقة والعدالة والخصوصية والصحة
 

 :الصحافةحديثة عمى التأثير االيجابي لوسائل االتصال الثانيًا: 

 .والطباعة والنشر العممية اإلنتاجية لمصحؼ وتحقيؽ الفائدة المثمى لصناعة الصحافةتطور  .0

 . تعتبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة كوسيمة لمنشر الصحفي .2

توفرىا وسائؿ االتصاؿ  االتصاؿ بالقراء وتعميؽ العالقة معيـ عبر الوسائؿ التفاعمية التي .3
 . الحديثة

والعمـ  ميـ مف مصادر األخبار والمعموماتتعتبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة مصدر   .4
  .، ومصدرًا أساسيا لألخبار العاجمةوالمعرفة

 االتصاؿ المباشر مف قبؿ الجميور بالصحيفة ومحاورة الصحفييف والدخوؿ في  .5

 . نقاش معيـ بمختمؼ الموضوعات واآلراء
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 .والزمنيةإرساؿ واستقباؿ المواد الصحفية مف والى الجريدة وتخطي حواجز الجغرافية  .6

 . تعتبر وسائؿ االتصاؿ الحديثة كأداة لتسويؽ الخدمات التي تقدميا المؤسسة الصحفية .7

المتوفرة عمى  والبيانات واألرقاـ واإلحصائيات وؿ عمى كـ كبير مف المعموماتالحص  .8
 . االنترنت باعتباره وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة

خبارية مف   .9  خالؿ وسيمة االنترنت يتـ تبادؿاالنضماـ إلى جماعات صحفية وا 

 . الخبرات الصحفية فيما بينيا

منظمات  توفر وسائؿ االتصاؿ الحديثة خدمة االتصاؿ بالمصادر الصحفية الكبرى مف .01
 . ومسئوليفوشخصيات دولية ومشاىير 

 . تحريرية مع المراسميف والمندوبيفإمكانية عقد االجتماعات ال .00
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 المبحث الثاني
 التحرير الصحفي عممياتا الحاسبات االلكترونية ودورىا في تطور تكنولوجي 

 
 تمييد:

ينظر إلى الحاسبات اليوـ عمى أنيا تكنولوجيا العصر التي تقؼ وراء العديد مف التحوالت التي تقع 
فيو، وقد أحدث دخوؿ ىذا النمط مف التكنولوجيا إلى مجاؿ العمؿ الصحفي عدة تحوالت، ارتبط 

ة الصحفية ذاتيا والعمميات المتعمقة بإنتاجيا عمى المستوييف التحريري واإلخراجي، بعضيا بالوسيم
وارتبط بعضيا اآلخر بالصحيفة المطبوعة ككؿ كوسيمة تنتمي إلى مجموعة وسائؿ اإلعالـ التقميدية 

، 0999والتي تتعرض لمنافسة مف األنظمة االتصالية الجديدة المرتكزة عمى الحاسبات. )خميؿ، 
يرجع استخداـ الحاسب اآللي في العمؿ الصحفي إلى الستينيات مف ىذا القرف، وقد وظفت و  ،(073

الصحيفة أو مراحؿ النشر الصحفي بحيث شممت: صؼ  إنتاجالحاسبات االلكترونية في كؿ خطوات 
فحات، التوضيب، التجييز، الص إخراج، المراجعة والتصحيح، واإلعالميةالحروؼ لممادة التحريرية 

 .(22، 20، 0997)محمود،  باعةالط
تطورت صناعة النشر المطبوع خالؿ عقدي السبعينيات والثمانينيات تطورات تزيد في درجتيا و 

وعمؽ تأثيراتيا عف التطورات التي حدثت في صناعة النشر منذ اختراع الطباعة وحتى بداية 
رية عمى حد تعبير عالـ االتصاؿ السبعينيات، بحث مثمت بحؽ الثورة االتصالية الثالثة في تاريخ البش

، فقد كانت الثورة األولى في تاريخ االتصاؿ  Anthony Smithالبريطاني الشيير انتوني سمث 
البشري ىي اختراع الكتابة، والثانية ىي اختراع الطباعة، وجاءت تكنولوجيا المعمومات وبمحورىا 

 .(94، 0991)عمـ الديف،  في االتصاؿ األساسي وىو الحاسبات االلكترونية لتحدث الثورة الثالثة
 استخدامات الحاسب االلكتروني في صناعة الصحافة:أواًل: 

منذ أف أصبح الكمبيوتر عنصرًا أساسيًا في جميع مناحي الحياة فإف الصحافة كانت أوؿ مف أخذ 
تمفة التي تعمؿ بو، وكاف الصحافيوف ىـ مف أوائؿ الفئات التي استفادت مف ميزاتو في األطر المخ

ت عديدة وذلؾ عمى ، حيث استخدـ في تطبيقا(07، 2115مف خالليا صناعة الصحافة )صادؽ، 
 النحو التالي: 

  Word Processingمعالجة الكممات: .1
استخداـ الكمبيوتر في نظـ الكممات ألغراض الكتابة، وتحرير النصوص في مكاتب لقد أمكف 

معالجة الكممات طباعة أكثر تقدمًا وسرعة مف الطباعة باآللة تتيح (، و 2116062العمؿ )الفيصؿ، 
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فحيف نطبع النصوص باستخداـ "لوحة معالجة الكممات" نشاىد النص ، Typewriterالكاتبة 
المطبوع عمى شاشة مراقبة، ويتـ تخزيف ىذا النص في ذاكرة الحاسب االلكتروني، ومف الممكف 

الطباعة أو تصحيح  إعادةسيولة كبيرة مف خالؿ أية تعديالت عمى النص المطبوع ب إحداث
 راؽعمى األو  -خالؿ الطابعة–التعميمات لمحاسب بنقؿ النص المطبوع  إصداراألخطاء قبؿ 

 (.72، 70، 0997)مكاوي، 
 

 Desktop Publishingالنشر المكتبي:  .2

يشير، بصفة أساسية، إلى  Desktop Publishing (DTP)إف مصطمح النشر المكتبي 
، والتي تسمح لمفرد المستخدـ بأف تصبح  Computer Technologyكنولوجيا الحاسب اآللي ت

وقد  ،والصور والرسوـ في مستند واحد يتميز بجودة عالية واإلطاراتلديو ممفات تضـ النصوص 
عمؿ ىذا المدخؿ الذي يتضمف فردًا واحدًا/مستندًا واحدًا عمى تطوير صناعة الطباعة والنشر بصورة 

ر مسبوقة، فيما يشبو الطفرة أو المستندات وطباعتيا، وىو األمر الذي كاف يتكمؼ فيما مضى غي
وتعد األجزاء األساسية في نظاـ النشر المكتبي: الحاسوب،  ،اًل طائمة تدفع لشركات الكرافيؾأموا

، تتضمف أنظمة النشر المكتبي ذات التقني ة العالية وطابعة الميزر، وبرنامج النشر المكتبي. واليـو
 يلتعديؿ اإلشارات، وبرنامجًا لمفاكس ميم Modem، ومودـ Scannerجيازًا لممسح الضوئي 

Fax Software Program  يسمح بإرساؿ المستندات مف خالؿ طريقة الفاكسميمي عبر جياز
يتيح الوصوؿ  Sound Systemالمودـ. كما تتضمف األنظمة الحديثة، في الغالب نظامًا صوتيًا 

 .(32، 29، 2272عمياف، السامرائي، ) لعديد مف مصادر المعمومات المسموعةإلى ا
 

 تصميم الرسوم:  .3
غيرت الحاسبات االلكترونية مف طريقة أداء الناس لمرسوـ التقنية، فمف خالؿ استخداـ نظـ تصميـ 

الرسـو يتـ ابتكار الرسوـ وتخزينيا وتغييرىا بشكؿ أسيؿ مف السابؽ، وتستخدـ ىذه  CADالرسوـ 
في وسائؿ االتصاؿ مف خالؿ عرض خرائط الطقس والرياح ورسـ الخرائط وتحديد المناطؽ 

 (.63، 2115الجغرافية وغيرىا مف الرسـو التي تستخدـ في األخبار )الفيصؿ، 
 

 Electronic Mailالبريد االلكتروني رابعًا:  

ستخداـ البريد العادي، وأصبحت يمكف استخداـ الحاسب االلكتروني في توزيع الرسائؿ بداًل مف ا
وسيمة البريد االلكتروني، ويتيح ىذا النظاـ توجيو رسائؿ متعددة إلى أشخاص مختمفيف عبر 
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مسافات بعيدة، أو توزيع نسخ مف نفس الرسالة إلى أشخاص عديديف، وكذلؾ استقباؿ الرسائؿ مف 
 .(73، 72، 0997)مكاوي،  دة عبر صناديؽ البريد االلكترونيجيات أخرى بعي

 

 : االتصال المباشر بقواعد البيانات .4

جزءًا ميمًا مف برامج تطبيقات الكمبيوتر  On-Lineشكؿ قواعد البيانات ذات الوصوؿ المباشر ت
، البحث في قواعد البيانات االلكترونية بطريقة تفاعؿ تحاورية عف  ونقميا، حيث مف الممكف اليـو

االلكتروني، وأحيانًا يكوف ىذا المنفذ عمى مسافة آالؼ  لالتصاؿ بالحاسب Terminalطريؽ منفذ 
األمياؿ مف الحاسب االلكتروني المركزي، ولالستفادة مف ىذا البرنامج، يجمس المستفيد إلى منفذ 

 وبإمكافمتصؿ بالحاسب االلكتروني المركزي عف طريؽ خط ىاتفي عبر شبكة االتصاؿ عف بعد، 
 إنسافالتي يكوف فييا أي ترجاع المعمومات بالطريقة نفسيا المستفيد )عمى الخط( مع برنامج اس

 (.63064، 2116آخر ىاتفيًا )الفيصؿ،  إنساف)عمى الخط( عندما يتحدث مع 
 عمميات التحرير الصحفي:ثانيًا: 

عمى  اإلعالمي اإلنتاجإذا خصصنا الحديث عف الدور الذي تمعبو تكنولوجيا الحاسبات في مجاؿ 
بشتى  اإلنتاجيةصحفي، فإننا يمكف أف نقوؿ أنيا أصبحت تدخؿ في ىذه العممية الجانب ال

بدءًا بعممية جمع المواد الصحفية مف مصادرىا المختمفة، ، (67، 2111مراحميا)خميؿ، المباف، 
ومعالجة المادة الصحفية التي تنطوي  ،مقر الصحيفة إلىبعضيا داخمي وبعضيا خارجي، وتوصيميا 

داخمة، كاختيار المادة التي تتالءـ وسياسة الصحيفة وتصنيفيا ضمف فئات رئيسية عمى عمميات مت
، والعمميات التي تطرأ عمى المادة الصحفية مف إخباريةبما يخدـ عممية التبويب أو خمؽ عبوات 

ؼ لبعض الفقرات أو تعديؿ بعض األرقاـ أو ذأو الح اإلضافةكتابة( تشمؿ عمميات  إعادةتحرير )
األسماء أو الصفات، واختيار العناويف المناسبة والصور المالئمة لطبيعة الحدث،  تصويب بعض

(، ولتوضيح ذلؾ سنتناوؿ 67، 2101)خطاب،  فضاًل عف عمميات المراجعة والتصحيح بأنواعو
 :عمميات التحرير الصحفي بشكؿ أوسع

 جمع المادة الصحفية:عممية . 1
في مف االتصاؿ المفظي إلي البريد والحماـ الزاجؿ حتى تطورت عممية جمع المعمومات بالنسبة لمصح

ؼ أنظمة اتصاؿ الحاسب أنظمة التمغراؼ وأنظمة الياتؼ والفاكسميؿ حتى وصمنا اآلف إلي توظي
في نياية طرفية لمحاسب اإللكتروني يحمميا المحرر في ميداف العمؿ مكاف  ة: المتمثماإللكتروني

 ( إلي مقر الصحيفةModernريؽ ربطيا بخط ىاتفي ومعدؿ )التغطية اإلخبارية ويرسؿ منيا عف ط
وىي عبارة عف حاسب إلكتروني صغير  0991وأحدثيا ظير عاـ  ،(022-93، 0991)عمـ الديف، 
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، ييف لمساعدتيـ في مياميـ السريعةيصمح خصيصا لصحف Computer portable Micro متنقؿ
، ويعمؿ ببطارية تغنيو عف الحاجة إلي بوصة 02كيمو جراـ ويبمغ قطر شاشتو  6وزنو أقؿ مف 

التيار الكيربي ومف أىـ مميزات ىذا الجياز قدرة عمي إرساؿ المواد الصحفية المطبوعة مف 
الصحفي في موقع الحدث إلي المركز الرئيسي لجريدتو عف طريؽ االتصاؿ التميفوني بعد ربطة 

ؾ كفاءة جياز الفاكسميمي مف حيث متخطيا بذل  Modern بالجياز عف طريؽ جياز التعديؿ أو الػ
السرعة والتفاعؿ مع المستقبؿ حيث تدخؿ المادة في ذاكرة الحاسب اإللكتروني الرئيسي لجياز 
التحرير في الجريدة وبذلؾ يقدـ لمصحافة أسرع وسيمة اتصاؿ فوري سواء بيف الصحفي وجريدتو أو 

عالناتيا ابيف الجريدة ومكاتبيا ومراسمييا ومطابعيا ومراكز توزيعي   .( 249، 2111، عمـ الديف ) وا 
 

تكار ( طرح جياز جديد في األسواؽ وصفتو الدوائر العممية بأنو أىـ اب0993عاـ ) مايو وفي
كرة ، المفمع في جياز واحد بيف وظائؼ القمـ، الدفتر، فيو يجتكنولوجي منذ اختراع الياتؼ

"جياز االتصاالت  ، الالسمكي ويطمؽ عميونقاؿاإللكترونية، الياتؼ النقاؿ، الحاسب اإلليكتروني ال
المساعد الشخصي اإللكتروني" ويزف ىذا الجياز أقؿ مف كيمو جراـ وال يزيد حجمو الشخصية " أو "

اسب إلكتروني صغير عف حجـ كتاب متوسط ، وثمنو حوالي آلفيف دوالر ، ويحتوي داخمة عمي ح
و ، فيقوـ بترجمة الرسائؿ الخطية إلي الكتابية ، ويمكف الكتابة عمي حيز مف شاشتمف طراز ثيوتف

، وبذلؾ تنتقي الحاجة التقميدية ويخزف المعمومات في ذاكرتو ويمكف استدعاء ىذه المعمومات عند
لي جانب ذلؾ  الحاجة التقميدية إلي لوحة المفاتيح الموجودة في داخؿ أي جياز حاسب إلكتروني وا 

رساليا إلي شخص يحتوي الجياز عمي جياز ىاتؼ نقاؿ مدم ج حيث يمكف كتابة رسالة خطية وا 
أخر عبر الخطوط الياتفية بأسموب يشبو أسموب الفاكسميؿ وىناؾ طراز أخر مف ىذه األجيزة يمكف 

  .( 251، 249، 2111عمـ الديف،  ) بواسطة إرساؿ الرسائؿ اإللكترونية واستقباليا
 

، سواء اعتمدت عمى جيود المحرريف أنفسيـ ترد المواد المقروءة إلى الصحيفة مف مصادر متعددة
أو استعانت بوسائؿ االتصاؿ األخرى، فعف طريؽ االتصاؿ المفظي، والمحادثات الياتفية، ورسائؿ 

عف بعد )الفاكسيممي( وأخيرًا نظـ  اإلرساؿلسمكية والالسمكية، ونظـ البريد، والتمغرافات واالتصاالت ا
اآللية والحاسبات المحمولة في مواقع األحداث عف طريؽ ىذه والنسخ المرتبطة بالحاسبات  اإلرساؿ

المصادر تتجمع المواد والنصوص المقروءة وتصب في صالة التحرير، حيث تبدأ رحمتيا الفنية 
 .(42، 7997ليا، إلى أف تأخذ طريقيا لمطبع )محمود،  واإلنتاجيةوالتحريرية 
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الصحفية مف المصادر المتعددة بفضؿ ويمكف رصد التحوالت التي تشيدىا طرؽ جمع المواد 
 (68، 2272استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في التالي: )خطاب، 

 الحصوؿ عمى المعمومات الصحفية مف وكاالت األنباء. .7

 الصحؼ والمجالت الوطنية واألجنبية. .2

األرشيؼ )قسـ المعمومات(: ىو بنؾ كبير لممعمومات يضـ سجال كامال لمموضوعات التي  .3
ؽ نشرىا في الصحيفة، والشخصيات العامة مرتبة ترتيبًا قد يكوف أبجديًا لتسييؿ عممية سب

البحث عف المعمومات بالسرعة المناسبة، كما يضـ سجاًل ضخمًا لمصور مرتبة بطريقة تتيح 
 سيولة استرجاع المطموب منيا.

 والعالمية(. يةواإلقميممحطات التمفزيوف المحمية  – اإلذاعات) أجيزة االستماع السياسي .4

 االنترنت( – سالفيديو تك –)التمتكست  المصادر االلكترونية .5
 

 عممية نقل المادة الصحفية وتوصيميا إلى مقر الصحيفة: .2
ي توصيؿ المادة إلى مقر استفادت الصحافة مف االنجازات التكنولوجية في المرحمة االلكترونية ف

ية التي أفرزتيا ثورة االتصاالت واستفادت منيا الصحيفة، وىناؾ العديد مف المعدات التكنولوج
عامة، والصحافة بصفة خاصة، في تطوير نقؿ المعمومات والبيانات، وقد تـ  اإلعالميةالوسائؿ 

 (75، 2272الحديث عنيا في الفصؿ الثاني مف الدراسة، ومف أبرزىا: )خطاب، 
 الياتؼ. . أ

 التمكس. . ب

 التميتكست. . ت

 الفاكسميمي . ث

 التمي فوتو. . ج

 ت اآللية المحمولة.الحاسبا . ح

ويستطيع الصحفي إرساؿ مادتو الصحفية إلى مقر صحيفتو باستخداـ الحاسب المحموؿ عف طريؽ 
 (82)المرجع السابؽ،  عدة طرؽ:

نقؿ المادة الصحفية مف حاسبة المحموؿ إلى الحاسب المركزي في مقر الصحيفة، والذي  .7
ما إذا كانت ىذه األجيزة متصمة تتجمع فيو المادة الصحفية باستخداـ المودـ في حالة 

 تمتد إلى خارج الصحيفة. WANبشبكة متسعة 
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عبر الشبكة العالمية عف طريؽ  mail-Eنقؿ المادة الصحفية باستخداـ البريد االلكتروني  .2
التي يمكف  DSLتـ استخداـ خطوط  إذاخطوط الياتؼ، ويتـ ذلؾ بسرعات عالية، خاصة 

ميجابايت في الثانية، حيث يتـ  7عدؿ يصؿ إلى بواسطتيا ضغط البيانات ونقميا بم
، في حالة ما إذا كاف كؿ اإلرساؿاستقباليا عمى الفور بطريقة تزامنية، أي في نفس لحظة 

وعندما يتـ استقباؿ  دماف شبكة االتصاؿ في الوقت نفسو،مف المرسؿ والمستقبؿ يستخ
وجود في مقر الصحيفة يتـ البيانات المصورة أو النصية أو الصوتية مف قبؿ المحرر الم

قراءتيا ويمكف طباعتيا أو تخزينيا في ممفات خاصة أو الرد عمييا لطمب المزيد مف 
 المعمومات التفصيمية عف الحدث.

 

 عممية معالجة المادة الصحفية:. 3
عممية معالجة المادة الصحفية أو تحرير المادة الصحفية ىي العممية التي تبدأ فور جمع المادة 

ابتيا، فالمحرر يكتب المادة في الشكؿ الذي اختاره بنفسو، وقد يكتب المحرر ويراجعو المحرر وكت
عادةالمسئوؿ أو يعيد عممية تحرير جديدة تتضمف المراجعة  الصياغة، سواء بالحذؼ أو  وا 

 .(06-8 ،0991يد،)أبو ز  ير األسموب أو البناء الفني لمنصأو تغي باإلضافة
لصحفي تتـ بشكؿ يدوي في الماضي باستخداـ الورقة والقمـ الذي تجري بو وكانت عممية التحرير ا

العمؿ معموماتية( داخؿ النص، ومع اتجاه -أسموبية-يد المحرر لتصويب األخطاء التحريرية )لغوية
الصحفي بشكؿ سريع ومتزايد نحو االعتماد عمى تكنولوجيا االتصاؿ أصبحت ىذه العممية تتـ آليًا 

الحاسب اآللي، ضمف أنظمة النشر المكتبي داخؿ مقر الصحيفة، فيما يعرؼ  عمى إحدى شاشات
 .(80، 2101)خطاب،  أنظمة شبكية إطاربالتحرير االلكتروني والذي يتـ في 

 

يمكف افتراض وجود ثالثة رؤى أساسية الستخداـ الحاسبات في مجاؿ تحرير الصحؼ المطبوعة، 
وتتمثل ىذه الرؤى ائؼ األساسية في مجاؿ التحرير، تعالج كؿ رؤية فييا أحد الجوانب أو الوظ

 (078، 0999: )خميؿ، الثالث في
العممية التحريرية داخؿ  إدارةيستخدـ في   Hardwareرؤية تنظر إلى الحاسب كجياز  . أ

 Electronicالصحيفة، ويتعمؽ بيذه الرؤية استخداـ الحاسب في مجاؿ التحرير االلكتروني 

Editing. 
قادرة  Telecommunication Networkالحاسب كوسيمة اتصاؿ شبكة رؤية تنظر إلى  . ب

عمى الوصوؿ إلى مصادر معمومات شديدة التنوع عمى المستوييف الكمي والكيفي، ويتعمؽ 
 بيذه الرؤية استخداـ الحاسب في دعـ التغطية الصحفية لممادة عند القياـ بتحريرىا.
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 Expert Systemوخبيرة  Packagesجاىزة  Softwareرؤية تنظر إلى الحاسب كبرامج  . ت
قادرة عمى أداء العديد مف الوظائؼ التحريرية الذىنية التي يقوـ بيا المحرر، ويتعمؽ بيذه 
 الرؤية استخداـ برامج الحاسب في تحرير المادة الصحفية المطبوعة بالنيابة عف المحرر ذاتو.

 
الصحفي وفقًا لكل رؤية من الرؤى  وسنناقش جوانب استخدام الحاسب اآللي في عممية التحرير

 السابقة:
 : استخدام الحاسب اآللي في التحرير الصحفي االلكتروني أ. 

عممية التحرير الذي كانت تتـ بشكؿ يدوي في الماضي باستخداـ الورقة والقمـ الذي تجري بو يد 
حت تتـ اليـو معموماتية( داخؿ النص، أصب-أسموبية-المحرر لتصويب األخطاء التحريرية )لغوية

شاشات الحاسب اآللي التي يجمس أماميا المحرر ليقوـ بتصويب وتعديؿ المادة  إحدىعمى 
، 2111)خميؿ، المباف،  خزنة عمى الممؼ داخؿ جياز الحاسبالصحفية المعروضة عمييا والم

74). 
 Editor– إلى األذىاف فكرة المحرر الطابع  Electronic Eraالعصر االلكتروني  أعادقد 

Printer فعمى شاشات العرض الضوئي اليوـ ،Video Display Terminal (V.D.T.) 
أصبح المحرر قادرًا عمى تحديد حجـ وكثافة الحروؼ، كما يمكنو تحديد اتساع الجمع، وتحديد 

ىذا الوضع يوفر لممحرر المزيد مف الحرية فإنو يفرض  أفموضوع الصورة المرفقة بالموضوع، ورغـ 
يقوـ بمراجعة  Proof Readerديدًا مف المسئولية، فمحرر اليـو لـ يعد لديو مصحح عميو نوعًا ج

ىذه الميمة اليوـ منوطة  األخطاء المطبعية التي يقع فييا جامع المادة ويصححيا، فقد أصبحت
 .(49، 7997خميؿ، ) بالمحرر

ف أف يقوـ بذلؾ أية تعديالت عمى المادة الصحفية فمف الممك إجراءوفي حالة رغبة المحرر في 
 بسيولة ويسر مف خالؿ استخداـ لوحة المفاتيح الممحقة بشاشة العرض المرئي وبالتالي فإف عممية

 (079، 0999)خميؿ،  أو أكثر مف اإلجراءات التالية: التحرير ىنا تعني القياـ بواحداً 
 معمومات جديدة عمى المادة الموجودة بالممؼ. إضافة . خ
 ة بالممؼ.حذؼ بعض المعمومات الموجود . د

 نقؿ بعض المعمومات مف مكاف إلى آخر بالممؼ. . ذ
 

 استخدام الحاسب اآللي في دعم التغطية الصحفية أثناء تحرير المادة الصحفية:ب. 
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أدت التطورات التكنولوجية الحديثة، والثورة االتصالية التي يشيدىا العالـ اآلف، إلى ظيور ما يسمى 
خبار فور وقوعيا وتجاوز أسيمت إلى حد كبير، في تغطية األ بالتغطية االلكترونية لألخبار والتي

العديد مف العوائؽ المكانية والزمنية بالشكؿ الذي ساعد كثيرًا، عمى اختصار المسافة الزمنية بيف 
لغاءالحدث وانتشاره كخبر،  الفواصؿ الدقيقة بيف مراحؿ نشر الخبر الثالثة وىي: مرحمة اندالع  وا 

، ومرحمة نشر News Transmissionمرحمة نقؿ الخبر لمجريدة ، و News Breakالخبر 
، مف خالؿ توظيؼ التقنيات الحديثة، األمر الذي أدى إلى توسيع News Publishingاألخبار 

إلى تحسيف عممية التغطية  إضافةجغرافيًا، وتوسيع نطاؽ التغطية كميًا،  اإلخباريةنطاؽ التغطية 
الحصوؿ عمى كـ  إمكانيةث أتاحت التكنولوجيا الحديثة لمصحؼ الصحفية عمى المستوى الكيفي، حي

خبار، أتاح ليا حرية اختيار أوسع، وتقديـ تغطيات شاممة لألحداث، وتعميؽ ىذه ىائؿ مف األ
ثرائياالتغطيات  مف خالؿ الحصوؿ عمى خمفيات األحداث وتفاصيميا مف قواعد البيانات  وا 

 .(773، 2228)غالي،  عمى شبكة االنترنت والمعمومات المتاحة
 

المحرر الصحفي يمكف أف يمجأ إلى أرشيؼ الصحيفة بشكؿ مباشر في حالة االعتماد عمى كما أف 
أنظمة الحاسبات المرتبطة بشبكة محمية، عمى أف تكوف مواد األرشيؼ مخزنة عمى أنظمة حاسبات، 

 Electronicااللكترونية  ما يعرؼ بالمكتبة إنشاءأو بعبارة أدؽ أف تكوف الجريدة قد اتجيت إلى 

Library  المادة الصحفية ضرورة  إعدادفمف التقاليد األساسية التي يجب أف يراعييا المحرر أثناء
أف يعود إلى ىذه المكتبة ليستعرض المعمومات والقصاصات الصحفية المتعمقة بموضوع معيف 

سبؽ تعرؼ عمى ما بغرض استكماؿ بعض المعمومات أو لمتأكد مف صحة بعضيا اآلخر أو لم
 .(784، 7999)خميؿ،  ونشرتو الصحؼ حوؿ موضوع معيف

 

وعمى عكس الوضع السابؽ فقد يمجأ المحرر الصحفي إلى االستعانة ببعض المعمومات الخاصة 
بمادة صحفية معينة يقوـ بتحريرىا بعيدًا عف أرشيؼ الصحيفة وذلؾ بأف يستعيف بمعمومات متوفرة 

، وخصوصًا المؤسسات الحكومية. فقد اتجو العديد منيا إلى برمجة لدى مؤسسات خارج الصحيفة
يا مف خالؿ وتخزيف البيانات والمعمومات الخاصة بيا عمى أجيزة الحاسب بحيث يسيؿ الوصوؿ إلي

 .(785)المرجع السابؽ،  أنظمة الحاسب الشبكية
الصحيفة بأي  ويعني ذلؾ أف المحرر الصحفي يمكنو أف يتصؿ مف خالؿ الجياز الخاص بو في

جياز آخر داخؿ مؤسسة حكومية مف خالؿ خط التميفوف. وفي حالة ما إذا كانت المؤسسة الحكومية 
تتيح فرصة الوصوؿ واستعراض المعمومات والتقارير والبيانات الصادرة عنيا فإف المحرر يمكنو 
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ادة منيا في كتابة وتحرير االستفادة مف ىذه المادة المعموماتية في استكماؿ المادة الصحفية أو االستف
  .(785 )المرجع السابؽ، صص خبرية أو موضوعات صحفية جديدةق
 

 استخدام برامج المعالجة التحريرية لمنصوص الصحفية المطبوعة: ج. 
إذا كاف التصحيح الطباعي واليجائي والمغوي أحد الجوانب الرئيسة في عممية التحرير الصحفي، 

ى التعميمي لقراء الصحؼ اليوـ ورغبتيـ في قراءة نصوص صحفية خصوصًا في ظؿ ارتفاع المستو 
أكثر صحة ووضوحًا مف الناحية المغوية، فقد أصبحت برامج الحاسب اآللي طرفًا في إدارة وتنفيذ 
ىذه العمميات، األمر الذي يمكف في ظمو توفير وقت وجيد كبيريف كاف يستنفذىما المحرروف في 

يدوي، والتي كانت تتطمب باإلضافة إلى الجيد والوقت محررًا متخصصُا القياـ بيذه العمميات بشكؿ 
)خميؿ، المباف،  مف أداء ميمتو عمى الوجو األكمؿ يتقف قواعد المغة ولديو خبرة بمفرداتيا، بما يمكنو

2222 ،67). 
 

وقد أحدثت برامج معالجة الكممات ثورة كبيرة في التحرير والنشر وخاصة بعد انتشار استخداـ 
ومف أبرز البرامج التي (، 42، 47، 7997)محمود،   .P.Cالحاسبات اآللية والحاسبات الشخصية 

تقوـ بدور في ذلؾ، ويمكف أف تستفيد منيا الصحؼ في المعالجة التحريرية لمنصوص الصحفية 
برنامج "سيبويو"، ويقوـ ىذا البرنامج بأداء عدة وظائؼ تشمؿ تصحيح األخطاء النحوية وتدقيؽ 

والتشكيؿ ويقوـ المدقؽ النحوي داخؿ البرنامج بتصحيح  واإلعراب، وفحص عالمات الترقيـ مالءاإل
األخطاء النحوية في الكتابة العربية، فعند االستدالؿ عمى خطأ نحوي في النص تظير شاشة بيا 

 Spellشرح مبسط لمخطأ وكيفية إصالحو، كما يحتوي البرنامج أيضًا عمى مدقؽ إمالئي 

Checker،  يكشؼ الخطأ في كتابة الكممة ويقترح بدائؿ تصحيحيا، أما الوظيفة الثالثة فيي متعمقة
بعالمات الترقيـ، كما أف البرنامج أيضًا قادر عمى إعراب الكممات العربية حسب موقعيا في الجممة 

 .(57 ،7997)خميؿ،  لقواعد المغة العربية المعروفة ثـ يقـو بوضع عالمات الضبط "التشكيؿ" طبقاً 
 

ومن المتصور أن يستطيع برنامج عمى ىذا النحو القيام بالعمميات التحريرية اآلتية عند إعطاء 
 (78، 77، 2222: ) خميؿ، المباف، الحاسب أوامر بذلك

-حوار-تحقيؽ-اختيار العناويف الصحفية المناسبة لمنص الصحفي أيًا كاف تصنيفو )خبر .7
مج لتحميؿ النصوص بناء عمى تخطيط منيجي برنا إعدادمقاؿ(، فمف الممكف مف خالؿ 

واضح ودقيؽ أف يتـ اختيار أو بعبارة أدؽ اقتراح عدة بدائؿ لمعناويف الصحفية التي تناسب 
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لمسياسة التحريرية لصحيفتو وكذا المالئـ  مالئمةالنص، ليقـو المحرر بدوره باختيار األكثر 
 الصحيفة. إلييالممدرسة الصحفية التي تنتمي 

 االختصارات المناسبة عمى كافة وحدات النص الصحفي المغوية والتي تشمؿ: إجراء .2

 اختصار الكممات، وبصفة خاصة داخؿ العناويف. . أ
 اختصار الجمؿ، وخصوصًا داخؿ المقدمة. . ب

 اختصار الفقرات، وذلؾ عمى مستوى النص الصحفي ككؿ. . ت
 

تي تحكـ األداء التصحيح المغوي واألسموبي لمنص الصحفي، بما يتناسب مع القواعد ال .3
المغوي والعربي مف ناحية والخصائص لممدرسة الصحفية التي تنتمي الييا الصحيفة 

 والمتطمبات األسموبية الخاصة بالفف الصحفي مف ناحية أخرى.

 بعض الترتيبات الشكمية عمى النص الصحفي، ومف أبرزىا: إجراء .4

 فقرات. إلىتقسيـ النص  . أ
مات الترقيـ واستخداميا في تحرير النص، كمما ظيرت التحقؽ مف مدى مراعاة استخداـ عال . ب

 الحاجة إلى ذلؾ.

 اقتراح الصور المناسبة لممادة الصحفية. .5
 

وتعتمد البرامج التي تخدـ أىداؼ المحرر في صياغة المادة الصحفية في أغمب األحياف عمى مداخؿ 
تمد عمى قاموس لغوي ثابت لغوية. فالبرامج الخاصة بالتصحيح لمكممات التي تتكوف منيا المادة تع

ممحؽ بيا وعند تشغيؿ البرنامج فإنو يقوـ بنوع مف المضاىاة بيف المفردات بالمادة والمفردات التي 
يتضمنيا القاموس فإذا وجد نوع مف التضارب بيف مفردة معينة بالمادة الصحفية وبيف أقرب المفردات 

العربية( فإنو يقـو بإعطاء تعميمات بوجود خطأ ليا داخؿ القاموس )طبقًا لقواعد االشتقاؽ في المغة 
في ىذه الكممة، ويعطي قائمة تحتوي عمى أقرب ىذه المفردات لممفردة الخاطئة كاقتراحات لمتصويب 

العديد مف الوظائؼ التحريرية التي ف يختار مف بينيا المستخدـ الكممة الصائبة والمعبرة داخؿ النص.
ة الصحفية ىي وظائؼ لغوية في األساس، وبالتالي فإف المرتكز يؤدييا المحرر الصحفي عمى الماد

 في Expert Systemخبراء التحرير الصحفي في خمؽ األنظمة الخبيرة  إليواألولي أف يستند 
 .(787، 7999)خميؿ،  األساس عمميـ ىو مرتكز لغوي في

 

طرفية مرتبطة فيما  تدفق المادة التحريرية داخل الصحيفة في حالة االعتماد عمى وصالتخطوات 
 (782، 7999)خميؿ، : شبكة محميةبينيا ب
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أف يقـو المحرر بكتابة مادتو الصحفية عمى شاشة متصمة بجياز مركزي آخر مف خالؿ شبكة  .7
أو مجرد شاشة ممحؽ بيا  VDTمحمية، ويمكف أف تكوف الشاشة عبارة عف شاشة عرض مرئي 

 لوحة مفاتيح.

 Centralتأتي مف أطراؼ عدة لدى الجياز المركزي يتـ تجميع المواد الصحفية التي  .2

Computer  مباشرة  إعادتولتراجع وعند اقتراح أية تصويبات عمى موضوع صحفي معيف يتـ
Online .مشفوعًا بالتعديالت المطموبة ليجربيا المحرر 

ي النسخة النيائية إلى الجياز المركزي مرة ثانية ليتـ وضعو ف إعادةفي حالة التصويب يتـ  .3
مف جانب كافة األقساـ  إليوالمناسب ليوضع في ممؼ  عاـ يسيؿ الوصوؿ  اإلخراجيالشكؿ 

 لمقياـ بعمميا المتعمؽ بو. إليوالصحفية التي تريد الوصوؿ 
  

دارة العممية التحريرية بيذه الطريقة يحقق درجة أكبر من المرونة والسرعة  والكفاءة في العمل  وا 
 (787)المرجع السابؽ،  :اآللياتمن خالل تحسين أداء عدد من 

نسخة المادة الصحفية مف الجياز المركزي المسئوؿ بعد مراجعتيا  بإعادة: وذلؾ آلية التعديل .7
مباشرة إلى  إعادتياإلى المحرر المسئوؿ عنيا مشفوعة بالتعديالت المطموبة ليتولى القياـ بيا، ثـ 

دة الصحفية لمعدد وتتـ عمميات التعديؿ ىنا المركز الرئيس )الجياز الرئيسي( حيث يتـ تجميع الما
 التي توفرىا برامج معالجة الكممات. اإلمكانياتبسيولة وبسرعة كبيرة باالستفادة مف 

: حيث يمكف لممحرر مف خالؿ الوصمة الطرفية الموجودة آلية االستفادة المباشرة من األرشيف .2
وتحرير  إعدادات التي تساىـ في أمامو أف يفتح خطًا مع األرشيؼ لمحصوؿ عمى بعض المعموم

 المادة الصحفية بدرجة أكبر مف الكفاءة.

: فمف الممكف أف يفتح المحرر مف الوصمة آلية المراجعة النيائية لمموضوع عمى الصفحة .3
الطرفية الموجودة أمامو خطأ مف قسـ السكرتارية الفنية ليرى مادتو الصحفية في شكميا النيائي عمى 

 .إجراؤىاا يراه مف تعديالت عمييا ليتـ الصفحة، واقتراح م

: فبمجرد أف توضع المادة الصحفية في شكميا النيائي يمكف أف آلية األرشفة المباشرة لمموضوع .4
 ترسؿ نسخة مف الممؼ الخاص بيا بشكؿ مباشر إلى أرشيؼ الصفحة.

ف كؿ أو : حيث يمكف إذا أرادت الصحيفة أف تصدر نسخة الكترونية مآلية النشر االلكتروني .5
بعض المواد الصحفية الخاصة بيا أف تقوـ ببثيا بشكؿ مباشر مف خالؿ الجياز المركزي الذي 

(  WANتتجمع فيو مادة الصحيفة، وذلؾ في حالة ما إذا كاف ىذا جياز متصاًل بشبكة متسعة )
Wide Area Network .تمتد إلى خارج الصحيفة مف خالؿ شبكة االتصاؿ 
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: فاألسموب التقميدي لعمؿ المحرر مف الصحفي اإلنتاجحرر وكافة عناصر آلية التكامل بين الم .6
خالؿ األدوات الورقية كاف يعرقؿ رؤيتو لممسالؾ األخرى التي تسير فييا مادتو الصحفية، وبالتالي 

 إطارفقد كانت رؤيتو التحريرية جزئية إلى حد كبير، أما في حالة التحرير االلكتروني الذي يتـ في 
كية فإف المسألة تختمؼ حيث تصبح رؤية المحرر أكثر شمواًل، ومف المؤكد أف ما ينطبؽ أنظمة شب

 داخؿ الصحيفة. اإلنتاجيةعمى المحرر في ىذا الصدد ينطبؽ عمى غيره مف أطراؼ العممية 

 
يتضح مدى تأثير تكنولوجيا الحاسبات االلكترونية مستعينة بوسائؿ ومن خالل ما تم عرضو سابقًا 

جيا األخرى مثؿ الفاكسميمي والتمي فوتو والياتؼ والتميتكست وغيرىا، عمى تطور عمميات التكنولو 
، ومرورًا اإلخباريةمف ميداف العمؿ مكاف التغطية  اإلعالميةالتحرير الصحفي بدءًا مف جمع المادة 

 عالميةاإلبمعالجتيا، حيث أصبحت عممية معالجة المادة  وانتياءبنقميا وتوصيميا إلى مقر الصحيفة 
شاشات الحاسب اآللي ضمف أنظمة النشر المكتبي داخؿ مقر الصحيفة بداًل مف  إحدىتتـ آليًا عمى 

استخداـ الورقة والقمـ كما كاف في الماضي، حيث كاف المحرر يقوـ بتصويب األخطاء التحريرية 
لقياـ بأدوار داخؿ النص، إال أنو في ظؿ التطور التكنولوجي ظيرات برامج جاىزة أصبحت تتولى ا

ووظائؼ كمف يقوـ بيا المحرر الصحفي مثؿ البرامج التي تقوـ بعمميات التصحيح ومراجعة المادة 
 الصحفية لغويًا وىجائيًا.

كما أدت التطورات التكنولوجية إلى ظيور التغطية االلكترونية لألحداث والتي ساىمت في تغطية 
عديد مف العوائؽ الزمانية والمكانية. كما اتجيت األخبار فور وقوعيا ونقميا لمصحيفة متجاوزة ال

الصحؼ إلى انشاء المكتبة االلكترونية مما ساعد المحرر بالرجوع إلى المعمومات والبيانات المتعمقة 
 بالموضوع بغرض استكمالو.

ولمتطور التكنولوجي أثر في تدفؽ المادة التحريرية داخؿ الصحيفة نفسيا باستخداـ الشبكة المحمية 
بيف  تسيؿ عممية تجميع المواد الصحفيةتي تربط جميع أجيزة الحاسب االلكتروني بجياز مركزي ال

المحرريف في قسـ التحرير مما يسيؿ عممية مراجعة وتصويب المواضيع الصحفية، وقد أدت إدارة 
ية العممية التحريرية بيذه الطريقة إلى تحسيف عدد مف اآلليات منيا آلية التعديؿ لممادة الصحف

 يضًا النشر االلكتروني في حاؿواالستعانة المباشرة مف األرشيؼ والمراجعة النيائية لمموضوع، وأ
رغبت الصحيفة أف تصدر نسخة الكترونية ليا، وكذلؾ آلية التكامؿ بيف المحرر وكافة عناصر 

 الصحفي. اإلنتاج
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 مدراسة:النتائج العامة ل
جمع وتخزيف واسترجاع وتجييز ونشر ونقؿ  أتاح التطور التكنولوجي في أساليب االتصاؿ فرصة .0

وكذلؾ أتاحت  ،ع وبدرجة فائقة مف الدقة والسرعةحجـ ىائؿ مف المعمومات والبيانات عمى نطاؽ واس
 إعداد ونشرلمجماىير وكذلؾ سرعة  أجيزة االتصاالت الحديثة فرصة توفر معمومات وبيانات حديثة

 خبار.األ

تمعب تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات دورًا ميمًا في التأثير عمى عممية التحرير الصحفي بدءًا  .2
 مف عممية جمع المعمومات ومرورًا بنقميا لمصحيفة وانتياء بمعالجتيا في صالة التحرير.

مضموف أكثر شمواًل، وتحرير المادة الصحفية، وتقديـ  إعدادساعدت التكنولوجيات تيسير عممية  .3
 وتفعيؿ اتصاؿ الصحفييف بمصادرىـ، وسيولة نقؿ المواد الصحفية مف و إلى الصحيفة.

مساعدة وسائؿ التكنولوجيا في استكماؿ خمفيات المادة الصحفية، ورصد ومتابعة تطورات  .4
فية في األحداث، واالستفادة مف األرشيؼ الصحفي واالنترنت والمصادر المختمفة لجمع المادة الصح

 تغطية األحداث وتتبعيا.

خدمات استعراض الصحؼ والبحث في أرشيفيا االلكتروني مف خالؿ النيايات الطرفية  إتاحة .5
 لمحاسب اآللي.

التي تتيحيا الشبكة الدولية لممعمومات في االتصاؿ بالمصادر الخارجية  اإلمكاناتمف  اإلفادة .6
  عف طريؽ البريد االلكتروني.

تتمثؿ في  في العمؿ مستويات جديدة ؿ الحديثة عمى كاىؿ الصحفيوسائؿ االتصا تضيؼ .7
غير  وحسف االختيار لمتغمب عمى إشكاليات التالعب والتحميؿ والتحريؼ والمصادر الفحص والتدقيؽ

واالستنتاج والتقميؿ إلى حد ما مف  ، األمر الذي يكفؿ تنمية القدرة عمى التحميؿ والفيـالموثوؽ بيا
  .عموماتي التي تصيب المحمميف والقراء عمى حد سواءالم حالة اإلرباؾ

زودت تكنولوجيا االتصاؿ القائـ المحرر الصحفي بقدرات جديدة في مجاؿ معالجة المعمومات،  .8
وكاف أساس ىذه القدرات ىو استخداـ الحاسبات االلكترونية التي طورت المؤسسات الصحفية 

 السمكية.التقميدية  بعد مزجيا باالتصاالت السمكية وال
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 :التوصيات
تكنولوجيا ية المؤىمة والقادرة عمى استخداـ العمؿ عمى رفد المؤسسات الصحفية بالكوادر البشر  .7

االتصاؿ وزيادة الوعي لدى العامميف لدييا عف مفيوـ تكنولوجيا االتصاؿ لما ليذه التقنية مف 
 صفة خاصة.أثر فاعؿ عمى أداء المؤسسة الصحفية بصفة عامة وقسـ التحرير ب

ضرورة اىتماـ أقساـ التحرير في المؤسسة الصحفية ببرامج التطوير في الجوانب المتعمقة  .2
 بتكنولوجيا االتصاؿ.

 لمتعامؿ مع ىذه التكنولوجيا ت الصحفية عبء تدريب العامميف لديياعمى عاتؽ المؤسسايقع  .3
 يا.الحديثة في مجاؿ التحرير الصحفي، لتحقيؽ قدر أكبر مف االستفادة من

 في اإلنتاج وحدات جميع عمى االتصاؿ بتكنولوجيا المتعمقة الحديثة التقنيات توزيع ضرورة .4

 أفضؿ عمى أعماليـ تأدية مف العامميف تمكف كي وحدة، كؿ حاجة وحسب ،صحيفةال أقساـ

 .وجو

في ظؿ التطورات الراىنة لوسائؿ االتصاؿ الحديثة، أصبح مف الضروري إنشػػاء مراكز تدريبية  .5
، واستقداـ الخبرات الصحفية وتكوف في العمؿ الصحفي ـ بأحدث التطوراتصحفييف لتزيدىلم

  .إلعداد كوادر صحفية مؤىمة ىذه المراكز نواة

ضرورة التوسع في توظيؼ الحاسب اآللي في عممية توظيؼ الحاسب اآللي في االتصاؿ  .6
 بقواعد البيانات والمعمومات لضماف تقديـ تغطيات صحفية معمقة.

رورة االستفادة مف الحاسب اآللي في عممية معالجة المعمومات وتحميميا واالستفادة مف ض .7
، لتقديـ مواد صحفية تتناسب مع االحتياجات اإلحصائيبرامج البيانات والمعمومات والتحميؿ 

 المعرفية لمقارئ الحالي في ظؿ تطور الوسائؿ االتصالية في العصر التكنولوجي. 
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 المراجع:المصادر و 
 أواًل: المعاجم:

، الطبعة التاسعة، بيروت: دار العمـ عربي-قاموس انجميزي(: 2225البعمبكي، منير ) .7
 .لممالييف

، المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واالنترنت(: 2223) إبراىيـقندلجي، عامر  .2
 .لمسيرةعماف: دار االطبعة األولى، 

: الكتب:    ًً  ثانيَا
، بدوف طبعة، الرياض: في عصر المعموماتية اإلعالمذكاء (: 7999)ايدورج، األخضر  .7

 .مكتبة الممؾ فيد الوطنية

العمم والتكنولوجيا والمجتمع منذ المرحمة االبتدائية وحتى (: 7997أبو شنب، جماؿ ) .2
 .، بدوف طبعة، مصر: دار المعرفة الجامعيةاآلن

 .الرابعة، القاىرة: عالـ الكتب الطبعة، فن الكتابة الصحفية(: 7992أبو زيد، فاروؽ ) .3

الطبعة األولى، األردف: دار ، تقنيات االتصال بين زمنين(: 2223شاكر ) إيادالبكري،  .4
 .الشروؽ

مقدمة في تكنولوجيا المعمومات وأساسيات استرجاع (: 2223بدر، أحمد أنور ) .5
 اإلسكندرية: دار الثقافة العممية.، الطبعة األولى، المعمومات

تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورىا في تطوير األداء (: 2272محمد )خطاب، أمؿ  .6
 .الطبعة األولى، القاىرة: دار العالـ العربي ،الصحفي

اتجاىات حديثة في اإلنتاج (: 2222خميؿ، محمود إبراىيـ ؛ المباف، شريؼ درويش ) .7
 .اىرة: دار العربي لمنشر والتوزيعالقالطبعة األولى، ، الصحفي

الصحافة االلكترونية؛ أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير (: 7997د )خميؿ، محمو  .8
 .اىرة: دار العربي لمنشر والتوزيعالقالطبعة األولى، ، الصحفي

-االستعماالت-التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال..المفيوم(: 2272دليو، فضيؿ ) .9
 .وزيعماف: دار الثقافة لمنشر والتعالطبعة األولى، ، اآلفاق

بيروت: ، الطبعة األولى، اإليمان والتقدم العممي(: 2222رزؽ، ىاني ؛ جبمي، خالص ) .72
 .الفكر المعاصر، دمشؽ: دار الفكر دار
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، الطبعة األولى، عماف: النشر االلكتروني(: 2272؛ عمياف، ربحي ) إيمافالسامرائي،  .77
 .دار صفاء لمنشر والتوزيع

الطبعة األولى، عماف: ، كنولوجيا المعموماتت(: 7997السالمي، عالء عبد الرازؽ ) .72
 .كحموف

ى، ل، الطبعة األو االتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة(: 2222شمو، عمي محمد ) .73
 .بدوف: مكتبة اإلشعاع

الصحافة والكمبيوتر..مدخل لالستقصاء الصحافي (: 2225صادؽ، عباس مصطفى ) .74
 .ع الدار العربية لمعموـروت: مطاببي، الطبعة األولى، بمساعدة الكمبيوتر

الوسائط التقنية الحديثة وأثرىا عمى اإلعالم المرئي (: 2272عيساني، رحيمة الطيب ) .75
 .، بدوف طبعة، الرياض: مكتبة الممؾ فيد الوطنيةوالمسموع

الحاسبات االلكترونية وتكنولوجيا (: 7997عبد الحسيب، محمد؛ عمـ الديف، محمود ) .76
 .لقاىرة: دار الشروؽ، الطبعة األولى، ااالتصال

ف ، بدو التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات(: 7994عفيفي، محمود محمود ) .77
 .ىرة: دار الثقافة لمنشر والتوزيعالقاطبعة، 

، بدوف تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصال الجماىيري(: 7992عمـ الديف، محمود ) .78
 .العربي لمنشر والتوزيع القاىرة: دارطبعة، 

، الطبعة الصحافة االلكترونية في الوطن العربي(: 2226فيصؿ، عبد األمير مويت )ال .79
 .لمنشر والتوزيععماف: دار الشروؽ األولى، 

طبعة  ، بدوفتكنولوجيا االتصاالت ونظم المعمومات (:2227-2222القميني، سوزاف ) .22
 ومكاف ودار النشر.

االقتصادية واالجتماعية والنفسية  التقنيات الحديثة وانعكاساتيا(: 7997القضاة، خالد ) .27
 .، الطبعة األولى، بدوف: درار اليازوري العمميةوالبيئية

تكنولوجيا الطباعة والنشر االلكتروني: ثورة الصحافة في (: 7997المباف، شريؼ ) .22
 .اىرة: دار العربي لمنشر والتوزيعالق، الطبعة األولى، القرن القادم

-الخصائص -..التطورواإلعالمصال الجماىيري االت(: 2277مراد، كامؿ خورشيد ) .23
 .، الطبعة األولى، عماف: دار المسيرةالنظريات
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، الطبعة األولى، الحاسب اآللي وتكنولوجيا صناعة الصحف (:7997محمود، سمير ) .24
 .قاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيعال

لقاىرة: اى، ، الطبعة األولتكنولوجيا االتصاالت الحديثة(: 7993مكاوي، حسف عماد ) .25
 .الدار المصرية المبنانية

الفن الصحفي في عصر المعمومات (: 2225نصر، حسني محمد ؛ عبد الرحمف، سناء ) .26
الطبعة األولى، العيف: دار الكتاب  "،"تحرير وكتابة التحقيقات واألحاديث الصحفية

 .الجامعي

، بدوف طبعة، تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعمومات(: 2227اليادي، محمد محمد ) .27
 .القاىرة: المكتبة األكاديمية

 
 ثالثًا: دراسات عممية:

تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الممارسات الصحفية في (: 7999) ، السيدبخيت .7
،  ضمف أبحاث المؤتمر العممي الخامس لكمية اإلعالـ المنشورة في كتاب الصحافة العربية

 .قبؿ ، القاىرةتكنولوجيا االتصاؿ : الواقع والمست

 ،مجمة جامعة دمشؽاالعالم الجديد في عصر المعمومات، (: 2272شيخاني، سميرة ) .2
 ، العدد األوؿ والثاني.26المجمد 

االتجاىات الحديثة في استخدامات الحاسب اآللي في التحرير (: 7999خميؿ، محمود ) .3
 ، العدد السادس.اإلعالـ، المجمة المصرية لبحوث الصحفي

 المجمة المكتوب، العربي اإلعالم وتطوير االتصال تكنولوجيا (: 7992 ) محمد طالؿ، .4

 والعموـ. لمثقافة العربية المنظمة ،الثقافية العربية

تكنولوجيا االتصال وعالقتيا بأداء المؤسسات (: 2229العالويف، لبنى عبد اهلل ) .5
 www.pdffactory.com، جامعة الشرؽ األوسط لمدراسات العميا اإلعالمية

، األكاديمية العربية معاصرة إعالميةاتجاىات (:  2277الموسوي، محمد جاسـ فتحي ) .6
 المفتوحة في الدنمارؾ.

 مع تكنولوجيا المعمومات عصر في اإلعالمية المؤسسات (:2225عمي ) فيصؿ المخالفي، .7

 .الحديث الجامعي المكتب :القاىرة، اليمنية الصحفية المؤسسات لواقع دراسة
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 رابعًا: مواقع الكترونية:
 ،الصحفي اإلنتاجاالتجاىات الحديثة في  (:2277المسنيد، أحمد ) .7

diaProduction.pdfhttp://faculty.ksu.edu.sa/DrHasanMansoor/Documents/Me 
 

 خامسًا: دراسات أجنبية:
1. Walter Nibauer, Computer Adoption Levels of Lowe 

Dailies and Weeklies, Newspaper Research, Vol, 21, No. 

2,2000. 

2. Lucinda Davenport, Computers in News room of Michigan 

News Papers, News Research Journal, Vol, 17, No, 3-4, 

2001. 
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