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.المعلوماتية والصحافة  الثورةاوال :   

ٌرى احد  بدأ العالم ٌتجه نحو المعلوماتٌة حٌث اصبحت سالح ٌتٌح السٌطرة على العالم لمن ٌمتلكه ، حٌث

فً عصر  الخبراء ان القوة فً القرن الواحد والعشرٌن لن تكون للمعاٌٌر االقتصادٌة او العسكرٌة بل تكمن

  Knowledge                         . المعرفة 

ان خطورة المد المعلوماتً الجدٌد تنبع من قدرته على استحواذ القنوات و االدوات التً تصنع ثقافة الفرد او 

االستحواذ على بٌئته المعرفٌة و التحكم فً سلوكه و توجهاته اي االندماج فً العالم االلكترونً الذي تقدوه 

ة تستحوذ على معظم موارد العالم .قلة و نخب  

و استطاعت هذه التقنٌة من جعل العالم عبارة عن قرٌة صغٌرة تمتد عبر شبكة معقدة من االتصاالت و 

 اصبحت اهم عملٌات العولمة هً المعلوماتٌة . 

رز عدد من االفراد والمؤسسات ، وانما الف لٌس نقل المعلومات و تٌسرها الكثرو نقصد بالمعلوماتٌة 

المتواصل بٌن من ٌولد المعلومات و ٌملك القدرة على استغالله ، و المهارات وبٌن من ٌستفٌد منها لها 

 بمهارات محدودة . 

ومع تزاٌد و تٌرة و نمو المعلومات و تقدم ادواتها التكنولوجٌا سوف و حسب ما ٌراه البعض انه ٌقضً 

منحصراً فً اٌادي قلٌلة ممن ٌمكلون المال و االعالم و على التنوع والتعدد و المنافسة مع بقاء المتنافس 

 المعلومات .

 

 



 ثانيا: المعلوماتية و تحرير المادة الصحفية 

ان دخول المعلوماتٌة اثر كثٌراً على صناعة الصحف و اسالٌب الكتابة الصحفٌة  و امكانٌة االستفادة من 

مكتوبة الٌوم لقرائها صحفاً االلكترونٌة على الطرق السرٌعة للمعلومات التً تعرض بواسطة الصحافة ال

شبكة االنترنت وهو ما ٌشكل من الناحٌة التقنٌة تقدماً ألن تقنٌات الوسائط المتعددة تمكن الصحفً من ان 

 ٌضٌف الرسومات و الصور المكلمة للنص اضافة الى ما ٌستافده القارئ هو االخر .

.ثالثا: وظائف تكنولوجيا االتصال الحديثة على الصحافة   

-وهً فً ما ٌلً :  

 ٌتم انتاج و جمع المادة بصورة االلكترونٌة ومن وسائلها الحاسوب و االنترنت و التصوٌر الرقمً . -1

 معالجة المعلومات الصحفٌة رقمٌا . -2

 تخزٌن المعلومات الصحفٌة و استرجاعها .  -3

 عرض المواد الصحفٌة . -4

 نقل و نشر و توزٌع البٌانات الصحفٌة مثل االتصاالت السلكٌة و االسلكٌة  -5

 التحرٌر االلكترونً ومنها برامج التحرٌر . -6

 توضٌب و اخراج المادة الصحفٌة من خالل برامج التصمٌم و االخراج الصحفً  -7

اصر المرئٌة فً ومن اهم تأثٌرات تطورات التقنٌات على الصحافة المكتوبة هو اعطاء اهمٌة اكبر للعن

 اخراج الصحفٌة . 

 

 


