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 :صناعة الصحف 

أن تطورات تكنولوجٌا االتصاالت والحاسبات االلكترونٌة فً مجال صناعة الصحافة شملت اسالٌب جمٌع 

بمرحلتٌن هما الجمع المواد التحرٌرٌة والتصوٌر المٌكانٌكً، والطباعة وفصل األلوان، ولمد مرت الصحافة 

الساخن )الٌدوي(، والجمع البارد )التصوٌري عن طرٌك الكومبٌوتر( وبفضل الجمع التصوٌري الذي ٌستعمل 

 . االلٌاف الزجاجٌة، فان كمٌة االنتاج تضاعفت مرات عدٌدة مع تنوع استخدام انواع الحروف واالحجام

الثة اسطر فً الدلٌمة الواحدة، واصبحت تصل عن لمد كانت السرعة المصوى عند الجمع الساخن التتجاوز ث

ملٌون حرف  88طرٌك الجمع التصوٌري الى الفً سطر فً الدلٌمة فضالً عن إن كفاءة التخزٌن فٌها تصل الى 

مسجلة على االلراص الممغنطة، مما ٌسهل معه استرجاع المواد والمعلومات وتصحٌحها وتعدٌلها بواسطة 

 .تحكم الحاسوب

طباعة الصور تطورا مذهالً، فتحولت الصورة العادٌة الى مجموعة من النمط، كذلن االمر مع ولمد شهدت 

فصل االلوان، فهنان نظام متكامل ٌتكون من ماكٌنة فصل االلوان وحاسوب ومجموعة الراص ممغنطة، ووحدة 

 -ا االتصاالت تلفزٌونٌة، ولمد استطاعت صناعة الصحف بهذه الطرٌمة المعتمدة على الحاسوب وتكنولوجٌ

ان تمدم للجرٌدة وللمارئ خدمة عالٌة الجودة مع توفٌر السرعة والولت فً آن  -وبخاصة االلمار االصطناعٌة

ولد استفادت الصحف العربٌة من هذا االنجاز التكنولوجً، وعمدت بعضها الى طبعات دولٌة تعد بلندن .واحد

 .شرق االوسط والمبس والسٌاسة والحٌاة وغٌرهااو بارٌس وتطبع فً اماكن مختلفة فهنان االهرام وال

 .وهنالن طرٌمتان لنمل صفحات الصحف واستمبالها فً مكان اخر هما

 *. Scanningطرٌمة المسح .1

ٌتم  Hard disk طرٌمة التخزٌن لحروف المماالت فً صورة رلمٌة على الراص صلبة .2

نتج فٌلماً ٌ Image Setter ارسالها عن طرٌك االلمار االصطناعٌة الى جهاز

 . )بروماٌد( صالحاً النتاج الواح طباعٌة، ٌنتج عنها صفحات مماثلة للصفحات المنمولة



دلائك بحسب كمٌة الصور وكمٌة ضغط المعلومات المستخدمة  7الى  3وتستغرق هذه العملٌة فً االرسال من 

 .فٌها

 

 المقروءةالتأثير السلبي لوسائل االتصال الحديثة على وسائل االتصال 

ً ، إال أنها أضافت العدٌد من المؤشرات  بالرغم من الحضور الممٌز لوسائل االتصال الحدٌثة فً الصحافة عموما

 :السلبٌة على عملها وٌمكن تحدٌدها بالنماط التالٌة

 ر من المهامتراجع عنصر اإلبداع الفردي فً العمل الصحفً بفعل تزاٌد االعتماد على التمنٌة كوسٌلة لتنفٌذ الكثٌ.1

.  

  . عدم التمٌز بٌن الصحفٌٌن المحترفٌن وبٌن الدخالء على المهنة.2

تراجع دور الصحافة كحارس بوابة تملٌدي وكمفسر لألحداث والمعلومات ، حٌث تؤدي التمنٌات الحدٌثة إلى ربط .3

التجارٌة فً تحدٌد توجهات المادة الجمهور بالمصادر اإلخبارٌة األساسٌة وهو ما ٌزٌد من ناحٌة أخرى دور الموى 

  . الصحفٌة ومضامٌنها

التعارض بٌن اإلبداعٌة الموروثة فً عملٌة التصوٌر وبٌن التدخالت الرلمٌة فً معالجة الصورة وإمكانٌة .4

  . استغاللها بشكل غٌر أخاللً

والتدلٌك وحسن االختٌار  تضٌف وسائل االتصال الحدٌثة على كاهل الصحفً مسؤولٌات جدٌدة تتمثل فً الفحص.5

  . على إشكالٌات التالعب والتحلٌل والتحرٌف والمصادر غٌر الموثوق بها

عدم إمكانٌة .7 . استهالن ولت كبٌر فً البحث عن المعلومات دون معرفة ولت ومكان التولف عن البحث  .6

  . ً عدم إمكانٌة التواصل مع اآلخرٌنحصول نسبة كبٌرة من الجمهور على االبتكارات التكنولوجٌة الحدٌثة وبالتال

ٌفرض استخدام وسائل االتصال الحدٌثة لتمنٌات متعددة لجمع األخبار ومواجهة أنواع جدٌدة من مشكالت  .8

أخاللٌات العمل الصحفً المفخخة ، فضال عن المضاٌا التملٌدٌة المتعلمة بتوفر الدلة والعدالة والخصوصٌة والصحة 

 . والموضوعٌة

  أثير االيجابي لوسائل االتصال الحديثة على وسائل االتصال المقروءةالت

مما ذكر سابقا من  أضافت وسائل االتصال الحدٌثة عناصر اٌجابٌة عدة على وسائل االتصال الجماهٌرٌة بالرغم

  :سلبيات ، يمكن تحديدها كاآلتي

  لصحافة والطباعة والنشرتطور العملٌة اإلنتاجٌة للصحف وتحمٌك الفائدة المثلى لصناعة ا .1

  . تعتبر وسائل االتصال الحدٌثة كوسٌلة للنشر الصحفً .2

  . االتصال بالمراء وتعمٌك العاللة معهم عبر الوسائل التفاعلٌة التً توفرها وسائل االتصال الحدٌثة .3

ومصدراً تعتبر وسائل االتصال الحدٌثة مصدر مهم من مصادر األخبار والمعلومات والعلم والمعرفة ،  .4

  . أساسٌا لألخبار العاجلة

االتصال المباشر من لبل الجمهور بالصحٌفة ومحاورة الصحفٌٌن والدخول فً نماش معهم بمختلف  .5

  . الموضوعات واآلراء

  إرسال واستمبال المواد الصحفٌة من والى الجرٌدة وتخطً حواجز الجغرافٌة والزمنٌة .6

  . تسوٌك الخدمات التً تمدمها المؤسسة الصحفٌةتعتبر وسائل االتصال الحدٌثة كأداة ل .7



الحصول على كم كبٌر من المعلومات التً والبٌانات واألرلام واإلحصائٌات المتوفرة على االنترنت  .8

  . باعتباره وسٌلة من وسائل االتصال الحدٌثة

ات الصحفٌة فٌما انضمام إلى جماعات صحفٌة وإخبارٌة من خالل وسٌلة االنترنت ٌتم تبادل الخبراال   .9

  . بٌنها

توفر وسائل االتصال الحدٌثة خدمة االتصال بالمصادر الصحفٌة الكبرى من منظمات وشخصٌات دولٌة  .11

  . ومشاهٌر ومسؤولٌن

 إمكانٌة عمد االجتماعات التحرٌرٌة مع المراسلٌن والمندوبٌن ..12

 :االستخدامات الصحفية لالنترنت

على فٌض متدفك ومتجدد من االخبار الصحفٌة من مصادر متعددة، وبلغات متباٌنة وفً مجاالت الحصول -1

 . متنوعة

الحصول على كم كبٌر من المعلومات والبٌانات واالرلام واالحصائٌات المتوفرة على االنترنت من العدٌد من  -2

 الجهات والمنظمات والدول واالفراد

 . الصحفٌة وخلفٌاتها من بٌانات وارلام واحصائٌاتاستكمال معلومات الموضوعات  .-3

استطالع وجهات نظر المصادر الصحفٌة فً الموضوعات الصحفٌة والتعرف على ارائهم وافكارهم وردود -4

 . افعالهم حول المضاٌا التً ٌطرحها علٌهم الصحفً

الشركات ووسائل االعالم االتصال بمواعد المعلومات ومحركات البحث وارشٌفات العدٌد من المنظمات و -5

 .والمكتبات والجامعات والمنظمات، واالستفادة منها فً نواحً صحفٌة عدٌدة

تطوٌر مهارات الصحفٌٌن وكسر حاجز المهارات الصحفٌة التملٌدٌة واالنطالق بها الى افاق رحبة من التغطٌة -6

واستخدام تمنٌات حدٌثة فً المعالجة  والتحلٌل وجمع المعلومات، وصٌاغتها وتطوٌر اسالٌب الكتابة الصحفٌة،

 .الصحفٌة، وتمدٌم منتجهم الصحفً باشكال وصور متعددة ومتنوعة

استخدام االنترنت كارشٌف خاص للصحفً ،ٌحوي موضوعاته الصحفٌة ومواعٌده وعناوٌنه الخاصة واهتماماته -7

عد على استخدام االنترنت كذاكرة مستملة وكتبه ولراءاته ...الخ حٌث تتوفر العدٌد من البرامج والخدمات التً تسا

 .وارشٌف متحرن

استخدام االنترنت فً بناء صحٌفة الصحفً الخاصة التً تحوي المصادر الصحفٌة المفضلة له التً تجلب له -8

-نٌابة عنه -االخبار التً ٌهتم بها وٌتابعها كما تساعده على تصمٌم صحٌفته المفضلة بالشكل الذي ٌروله، والمٌام 

مهمة السكرتٌر الخاص الذي ٌتولى جمع االخبار، والمعلومات الجدٌدة والمتنوعة وٌصنفها بشكل منظم ومرتب ب

 . ومتوافك مع مٌوله واهتماماته

بناء عالمه الصحفً الخاص،الذي ٌطلع من خالله االخرون على شخصٌته ومٌوله ولراءاته واهتماماته وسٌرة  -9

 . وانجازاته واعماله الصحفٌةحٌاته وكتاباته وارائه ومماالته 

 .االتصال بالمصادر الصحفٌة الكبرى من منظمات وشخصٌات دولٌة ومشاهٌر ومسؤولٌن-18

الحصول على االدوات الصحفٌة المساعدة مثل ارلام التلفزٌون والعناوٌن والبرٌد االلكترونً للمصادر الصحفٌة -11

ذكر وبطرٌمة تساعده فً االستفادة المثلى من البٌانات من والى صحٌفته ومصادره من اي مكان وبدون تكلفه ت

 . المتبادلة بٌنهما وتوثٌمها وتصنٌفها



االنضمام الى جماعات صحفٌة واخبارٌة ٌتبادل معها الخبرات الصحفٌة فً موضوعات شتى، وبما ٌساعد فً -12

 . تطوٌر مهاراته ومعارفه

عات والدورٌات المتوفرة على االنترنت، التً تصنف االستفادة من اآلالف الموامٌس والمراجع والموسو-13

معلوماتها بشكل ٌسهل االطالع علٌها استكمال ممرراته التعلٌمٌة الصحفٌة على ٌد العدٌد من االساتذة فً جامعات 

  متنوعة وصحفٌٌن محترفٌن من صحف مختلفة بما ٌعمك معارفه الصحفٌة وٌطورها بشكل دائم

ة الصحفٌة وطرق التمائه بمصادره حٌث ٌمكن عمد مؤتمرات صحفٌة عن بعد، تطوٌر وسائل جمعه للماد-14

واالتصال بهم عبر البرٌد االلٌكترونً وعمد مؤتمرات فٌدٌو ونماشات جماعٌة، وغرف دردشة واالطالع على 

اشكال جدٌدة من العمل الصحفً، وعلى افكار موضوعات صحفٌة مختلفة والبحث عن زواٌا جدٌدة فً معالجة 

 . مصص والتمارٌر الصحفٌةال

استخدام الوسائل الحدٌثة فً التغطٌة الصحفٌة مثل التغطٌة باستخدام الكمبٌوتر، التً تتٌح له جمع المادة -15

 .الصحفٌة من لواعد ضخمة للمعلومات بشكل الكترونً عبر جهازه الخاص وتحلٌلها والكتابة عنها

االطالع على اختٌاراتهم ومعاٌٌرهم الصحفٌة وممارستهم المشاركة فً االلسام االخبارٌة لصحف اخرى و=16

 . وادائهم

  تطوٌر طرق اتصاله بمرائه وتعمٌك عاللاته بهم عبر الوسائل التفاعلٌة التً توفرها االنترنت -17

استخدام البرٌد االلٌكترونً فً ارسال واستمبال الرسائل الصحفٌة ولتجمٌع معلومات خلفٌة عن الموضوعات  -18.

 .حفٌة واالشتران فً الموائم البرٌدٌةالص

أرسال واستمبال المواد الصحفٌة من والى جرٌدته، ومصادره من أي مكان وزمان وبدونه تكلفة تذكر، بطرٌمة -19

 .تساعده على االستفادة من البٌانات المتبادلة وتوثٌمها و تصنٌفها

 


