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قرارًا بفضمو كمنتو، ثًا بنعمة هللا عز كجليتحد يميق بجالؿ كجيو كعظيـ  كحمدًا كثناءً ، كا 
إذ كفقني إلنجاز رسالتي المكسكمة بػػ "استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ في تطكير شكل ، سمطانو

نعمتو عمَي بأف شرفني بطمب العمـ كسمكؾ متمًا بذلؾ ، كمضمكف الصحف الفمسطينية اليكمية"
ألسيـ بجيد المقل في تقديـ لبنة مف لبنات صرح اإلعالـ الفمسطيني الشامخ ، دركبو المنيرة

 عمى صعيد الجانب األكاديمي عبر إثراء المكتبة اإلعالمية الفمسطينية بعنكاف جديد.
ػكعرفانًا بفضل قامة العمـ  ػجواد ػاضدصتور ػاضضه،–ػاضدضورازبػاألدتاذ أستاذ  حفظه

فإنني أتقدـ لو بجزيل الشكر كعظيـ االمتناف ، كمشرؼ رسالتي، اإلعالـ في الجامعة اإلسالمية
سائاًل المكلى عز كجل أف ، دىاكتكجيو طيب أثرػ الرسالة كجك  ، لما حفني بو مف رعاية كريمة

 .يجزيو عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء
بمناقشة  المذيف تفضال، عيسى كالدكتكر ماجد تربافمدكتكر طمعت ل كالشكر مكصكؿ

لدكتكر كما ال يفكتني أف أتقدـ بجزيل الشكر مف ا، رسالتي إلثرائيا بالمالحظات الطيبة كالقيمة
كما أشكر ، المذيف تفضال بمناقشة خطة الرسالةكالدكتكر حسف أبك حشيش أيمف أبك نقيرة 

، فما بخمكا بنصح أك تكجيو أك إرشاد، إلسالميةبالجامعة اأساتذتي الكراـ في قسـ الصحافة 
سائاًل المكلى عز كجل أف ، سعدت بصحبتيـ طكاؿ سنكات الدراسةكأشكر كذلؾ زمالئي الذيف 

كأف يجعميـ عناكيف لنيضة اإلعالـ الفمسطيني. كأشكر ، ينفع بيـ كبعمميـ اإلسالـ كالمسمميف
 دراسة.األساتذة الكراـ الذيف تفضمكا بتحكيـ استمارة ال

أشكر أسرة صحيفة فمسطيف ممثمة برئيس كأعضاء مجمس إدارتيا المكقريف كجميع ك 
الزميل دمحم القيق الذؼ تفضل مشككرًا مراسل الصحيفة في راـ هللا كأخص بالذكر ، العامميف فييا

كما أشكر الصديق أكـر أبك العمريف ، الدراسة في الضفة الغربية استبانتيبمساعدتي في تكزيع 
كالشكر مكصكؿ لألستاذ دمحم بربخ الذؼ تكلى ، الذؼ تفضل مشككرًا بتدقيق الرسالة لغكياً 

، كما أشكر الزمالء في صحيفة األياـ عمى تعاكنيـ معي المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة.
زميل حامد جاد كأخص بالذكر الزميل دمحم الجمل كال، السيما مراسمي الصحيفة في قطاع غزة

  .ل أحمد سالمةكالزمي
 الباحث

                                           

 .30آية رقـ ، سكرة النمل( 1)
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 ممخص الدراسة
الدراسة إلى التعرؼ عمى استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير ىذه يدؼ ت

كذلؾ مف خالؿ رصد أىـ األدكات التكنكلكجية ، شكل كمضمكف الصحف الفمسطينية اليكمية
االستفادة مف كالكقكؼ عمى مجاالت ، المستخدمة مف قبل القائميف باالتصاؿ في الصحف

كرؤية القائميف ، ياكالتعرؼ عمى سمبيات كصعكبات استخدام، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة
 .تعزيز استخداميا لبباالتصاؿ لس

، كفي إطارىا تـ استخداـ منيج الدراسات المسحية، كتعد الدراسة مف البحكث الكصفية
كفي ، دراسة العالقات المتبادلةكمنيج ، كفي إطاره تـ استخداـ أسمكب مسح كسائل اإلعالـ
صحيفة االستقصاء كأداة الباحث كاعتمد ، إطاره تـ استخداـ أسمكب الدراسات السببية المقارنة

 الباحث نظرية انتشار المبتكرات. كما استخدـ ، لمدراسة
كاختار الباحث صحيفتي "األياـ" الصادرة في راـ هللا ك"فمسطيف" الصادرة في غزة عينة 

( 605حيث يبمغ عددىـ )، يمامعتمدًا أسمكب المسح الشامل لمقائميف باالتصاؿ في ،لمدراسة
( مخرجيف كمصكريف 60( صحفيًا يعممكف في صحيفة األياـ منيـ )54بينيـ )، يفصحفي

( مخرجًا كمصكرًا 66في صحيفة فمسطيف بينيـ )يعممكف ( صحفيًا 51)ك، كمشرفيف فنييف
حيث بمغ عدد ، كأخرػ خاصة بالمضمكف ، انة خاصة بالشكلككزع الباحث استب، كمشرفًا فنياً 

( استبانة 10) ا( استبانة بيني88) اتبيف أف الصالح مني، ( استبانة43االستبانات المرجعة )
 خاصة بدراسة الشكل. 

 وفيما يتعمق بأىم نتائج دراسة الشكل تبين التالي:
تالىا ، ة في العمل الصحفيتتصدر أجيزة الحاسكب األدكات التكنكلكجية مف حيث األىمي -

ثـ شبكات التكاصل ، ثـ اليكاتف الذكية، ثـ خدمات شبكة االنترنت، برامج الحاسكب
كأخيرًا الماسح ، ثـ أدكات نقل الممفات كالفالش، ثـ كاميرات التصكير الرقمية، االجتماعي
 الضكئي. 

تاله ، مف حيث االستخداـ PDFلقراءة الممفات بصيغة  Adobe Readerتصدر برنامج  -
 My publisherبينما ال يستخدـ برنامج ، كبرنامج الفكتكشكب، لإلخراج "االندزايف"برنامج 

 لإلخراج مف قبل صحيفتي الدراسة.
عدـ استخداـ بعض في تخداـ التقنية يمثل السبب األكؿ % يركف أف ارتفاع تكمفة اس10 -

بينما ، تكفر التقنية يمثل السبب الثاني لذلؾ% يركف أف عدـ 35ك، األدكات التكنكلكجية
المعرفة بطريقة  ىـفتقادالعدـ استخداـ بعض األدكات التكنكلكجية منيـ % 15 يرجع

 كعدـ الحاجة إلييا.، كدرجة تعقيدىا، كعدـ تكفر متطمبات استخداميا، استخداـ التقنية
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خراج الصفحات مجاالت ا في إمتقدـ تعدد برامج التصميـ كاإلخراج كالمزج بيف مخرجاتي -
تالىا تكفر ، االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير إخراج صحيفتي الدراسة

ثـ تكفر خيارات كاسعة ، خيارات كاسعة إلضفاء لمسات فنية كجمالية عمى إخراج الصفحات
 مف الخطكط كاأللكاف.

رفيف الفنييف عمى بمكرة ساعدت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة المخرجيف كالمصكريف كالمش -
، كما عززت ركح المنافسة في إخراج الصحف الفمسطينية اليكمية، رؤػ إخراجية حديثة

  كساىمت في تحقيق كظائف اإلخراج بدرجة كبيرة.
بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ المخرجيف كالمصكريف لتكنكلكجيا  -

ػ إلى الصحيفة باستثناء استخداـ خدمات شبكة االتصاؿ الحديثة في صحيفتي الدراسة يعز 
 ةمحصمكأف الفركؽ ل، إذ تبيف كجكد فركؽ في استخداميا تعزػ إلى الصحيفة، اإلنترنت

 صحيفة فمسطيف. 

 وفيما يتعمق بأىم نتائج دراسة المضمون تبين التالي:
% 4423كأف ، عمميـ الصحفي يدمكف اليكاتف الذكية بشكل دائـ ف% يستخ5124 -

في درجة  "الالبتكب"كما تقدمت أجيزة ، %323في حيف ال يستخدميا ، يستخدمكنيا أحياناً 
كيستخدميا أحيانًا ، %8024إذ يستخدميا بشكل دائـ ، االستخداـ في العمل الصحفي

 %.3821بينما ال يستخدـ أجيزة الحاسكب العادية ، %124في حيف ال يستخدميا ، 6121%

إذ يستخدميا بشكل دائـ ، في العمل الصحفيبكات األخرػ الش "الفيسبكؾ"تصدرت شبكة  -
تالىا استخداـ ، %828بينما ال يستخدميا ، %1021كيستخدميا أحيانًا ، 3021%

بينما ال ، %1821كيستخدمو بشكل دائـ ، %3825حيث يستخدمو أحيانًا ، "اليكتيكب"
كيستخدمو بشكل ، %5025حيث يستخدمو أحيانًا ، "تكيتر"ثـ استخداـ ، %6424يستخدمو 

  %.1324في حيف ال يستخدمو ، %1021دائـ 

كما ، هنجاز إكأفضت لسرعة ، سييل العمل الصحفيساىمت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في ت -
في تنكع المصادر الصحفية جاء ك ، اىتمامات الجميكرباإللماـ قدرة الصحفييف عمى زادت 
 الحديثة في صحيفتي الدراسة.مجاالت االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ مقدمة 

كرأػ ، % يركف أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أسيمت في تعزيز السبق الصحفي86280 -
كأف التكنكلكجيا أكسبت تقارير ، % أنيا كفرت المعمكمات الالزمة لمتقارير الصحفية86230

% أف 80210كرأػ ، %80280المعمكمات كالخمفية حضكرًا أكبر كدقة أعمى بنسبة 
 تكنكلكجيا فتحت المجاؿ لتخطي الحدكد في إعداد المكاد الصحفية. ال
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انتشار ظاىرة السرقة المينية كالسطك عمى إنتاج الصحفييف يتصدر سمبيات استخداـ  -
تال ذلؾ تكاسل الصحفييف كعدـ بذليـ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي

دقيقة نتيجة النقل عف مصادر كمكاقع تفتقد كانتشار أخبار غير ، الجيد الكافي في عمميـ
رىاؽ العيف كآالـ الظير نتيجة التحديق بشاشة الحاسكب كالجمكس الطكيل ، لممينية كالثقة كا 

  .اأمامي
حث الصحف عمى االستفادة القصكػ مف أىميا: ، كخمصت الدراسة إلى عدة تكصيات

تأىيل الصحفييف العامميف في ك ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة لتعزيز قدراتيا كتطكير عمميا
الصحف الفمسطينية اليكمية كتدريبيـ بشكل مستمر عمى التعامل مع األدكات التكنكلكجية التي 

تخصيص ك ، تدشيف مراكز متخصصة في التدريب كالتأىيل التكنكلكجيك ، تخدـ العمل الصحفي
الفمسطينية عمى استخداـ مساقات دراسية نظرية كعممية لتأىيل طمبة اإلعالـ في الجامعات 

استخداـ تعزيز ك ، األدكات التكنكلكجية كتمكينيـ مف مكاكبتيا أكاًل بأكؿ بالنظر لغزارة التطكرات
لما تمتاز بو مف جكدة كاميرات اليكاتف الذكية في تصكير الفعاليات كالمقاءات الصحفية بالنظر 

فادة مف تقنية الكاقع المعزز ككنيا كاالست، تتناسب مع طبيعة العمل الصحفيعالية كسرعة فائقة 
كتمكنيا مف الصمكد ، كتعزز التفاعمية مع مضمكنيا، تضفي حيكية عمى الصحف اليكمية
كتعزيز استخداـ أجيزة الالبتكب كاألجيزة المكحية في ، كمكاجية منافسة الصحافة اإللكتركنية

، الحتياجات العمل الصحفي الصحف الفمسطينية اليكمية استثمارًا لمزاياىا المتعددة الممبية
كالمتناسبة مع كاقع المجتمع الفمسطيني الذؼ يعاني أزمة في انتظاـ التيار الكيربائي كيتعرض 

 لعدكاف إسرائيمي مف كقت آلخر.
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Abstract 
 

This study aims to identify the uses of modern communication 

technology in developing form and content of Palestinian daily newspapers. 

This step happens through observing main technological tools of 

communication officers in newspapers, determining fields of benefit of that 

technology, recognizing its difficulties and disadvantages and identifying the 

vision of the officers to overcome these obstacles.  

The study is considered descriptive and it adopts various methods as 

surveying including surveying mass media and examining mutual relations 

including causal comparative studies. The researcher uses survey as the study 

tool and Diffusion of Innovations theory.  

The researcher chose two newspapers, Al Ayam from Ramallah and 

Falestine issued from Gaza as study sample depending on the comprehensive 

survey method for 105 communication officers in the two newspapers. The 

officers are distributed as the following, 53 at Al Ayam including 10 press 

producers, photographers and technical supervisors and 52 journalists at 

Falestine newspaper including 11 producers, photographers and technical 

supervisors. The researcher distributed two questionnaires, one for form and 

the other is for content and he retrieved 94 ones, 88 valid including 20 

questionnaires for form.  

The most important results:  

 Computers came in the first place regarding main tools in media, then 

computer programs as internet, after that smart phones, social media 

networks, digital cameras, flash drives and finally scanners.  

 Adobe Reader program for PDF files came in the lead concerning the 

most used programs, then InDesign and finally Photoshop. Meanwhile, 

the two newspapers do not use My Publisher program for press 

production 
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 Variety of design programs and mixing their outcomes provided benefit 

areas of communication technology in developing the production of the 

two newspapers. Then, availability of options to add artistic touches on 

pages production and finally wide choices of fonts and colors.  

 Modern communication technology helped producers, photographers 

and technical supervisors to crystalize modern production visions. It 

also enhanced competition spirit in producing daily newspapers and 

finally it significantly contributed to fulfill production tasks.  

 There was no difference in terms of using communication technology 

by the working staff attributed to the newspapers, except using internet, 

as the there were some differences in favor of Falestine newspaper. 

Most important results related to examining content: 

  52.9% always use smart phones in their work, 39.7% usually use them, 

while 7.4% do not use them. Laptops advanced in the press work as 

they are always used by 80.9% and 16.2% usually use them; meanwhile 

2.9% do not use them. On the other hand, 48.6% do not use personal 

computers.  

 Facebook came in the lead in the press work, as it is always used by 

70.6%, and 20.6% usually use it, while 8.8% do not use it. In the 

second place, YouTube as it is usually used by 48.5% and always used 

by 28.2% and 13.3% do not use it. Finally, Twitter as 50.5% usually 

use it, 20.6% always use it and 27.9% do not use it.  

 81.80% saw that modern communication technology contributed in 

enhancing press scoop, 81.40% saw that it provided the necessary 

information for press reports, and it gave information reports and 

background more accuracy with 80.80%, while 80.60% saw that 

communication technology opened the horizon regarding preparing 

press topics.  

 Spread of professional theft of newspapers and journalists’ production 

was the major disadvantage of modern communication technology, 
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then it is followed by journalists laziness and not giving the enough 

effort in their job, after that spread of inaccurate news due to citing 

from unprofessional and untrusted websites and finally eyes and back 

pains because of long hours of staring and sitting before computers.  

The most important recommendations included rehabilitate and train 

journalists in Palestinian newspapers to deal with technological means that 

serve press. This will happen through establishing specialized centers for 

training and technology rehabilitation and determining theoretical courses and 

rehabilitation process for media students in Palestinian universities to enable 

them to use and adapt with technological tools compared with latest 

developments.  
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 الصفحة المحتويات

 ج داءػػػػػػػػػػػإى
 د  كعرفافكر ػػػش

 ق ممخص الدراسة بالمغة العربية
 ح اإلنجميزيةممخص الدراسة بالمغة 

 ؾ المكضكعات فيرس
 ـ فيرس الجداكؿ 

 (43-1) دمةـــــمق
 4 أكاًل: أىـ الدراسات السابقة 
 16 ثانيًا: االستدالؿ عمى المشكمة 
 14 ثالثًا: مشكمة الدراسة 
  14 رابعًا: أىمية الدراسة 
 13 خامسًا: أىداؼ الدراسة 
 15 سادسًا: تساؤالت الدراسة 
 11 سابعًا: فركض الدراسة 
 13 ثامنًا: متغيرات الدراسة 
 18 تاسعًا: حدكد الدراسة 
 18 عاشرًا: اإلطار النظرؼ لمدراسة 
 40 حادؼ عشر: نكع الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا 
 41 ثاني عشر: مجتمع الدراسة كعينتيا 
 43 ثالث عشر: إجراءات الصدؽ كالثبات 
  36 اإلحصائية لمبياناترابع عشر: المعالجة 
 36 خامس عشر: المفاىيـ األساسية لمدراسة 
  31 سادس عشر: تقسيـ الدراسة 

 الفصل األول
 دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي

(44-112) 

  35 تكنكلكجيا االتصاؿ .. المفيـك كالتطكر :األكؿالمبحث 

 اضطوضوراتسكرسػ



 

 ؿ 

 

 الصفحة المحتويات
 :13 الحديثة كاإلخراج الصحفيتكنكلكجيا االتصاؿ  المبحث الثاني 
 :46 تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كالتحرير الصحفي المبحث الثالث 

 الفصل الثاني
 في تطوير شكل صحيفتي الدراسة استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة

(113-166) 

 في تطكير شكل  المبحث األكؿ: تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة المستخدمة
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 :ةـمقدم
 كبعد:، كالصالة كالسالـ عمى خير نبي أرسل، الحمد هلل الذؼ أكرمنا بخير كتاب أنزؿ

تسارعًا كبيرًا عمى صعيد المنجزات العممية كالمبتكرات مطمع القرف الحادؼ كالعشريف  يشيد
فضاًل عف ، حاجاتو المتعددةنظرًا لتمبيتيا مكاكبتيا مف الضركرؼ التي بات ، التكنكلكجية المختمفة

كأسيمت بشكل كاضح في تغيير كثير مف الثقافات ، اقتحمت شتى مجاالت الحياة المعاصرةككنيا 
كمتيحة قدرًا كبيرًا مف ، فارضة نمطًا جديدًا مف السمككيات، كالعادات الرائجة في المجتمعات الحديثة

 مف قرية صغيرة.  أصغرالمزايا كاإلمكانيات التي حكلت العالـ إلى 
كتعتمد كثير مف الميف كالصناعات عمى التكنكلكجيا المعاصرة بأدكاتيا كتقنياتيا 

السيما في ظل قدرتيا المتنامية عمى تكفير حمكؿ عصرية لكثير مف  ،المتعددة بدرجات متفاكتة
فضاًل عما تكفره مف قدرة عالية عمى بمكغ ، اإلشكاليات التي تكاجو أرباب تمؾ الميف كالصناعات

كتحقيق الجكدة المرجكة عمى صعيد اإلنتاج بأيسر التكاليف ، الضبط المنشكد عمى صعيد األداء
  الممكنة.المادية كالبشرية 

مة التي استفادت بشكل كبير مف الثكرة التقنية كالعممية يماإلعالـ مف المجاالت ال كيعد
جكىر نيا تمثل أل ؛يا الصحفتكفي مقدم، المعاصرة في صناعة اإلعالـ بكسائمو المتعددة

إذ فرضت مخرجات التكنكلكجيا ذاتيا بقكة عمى الصحافييف ، العمل اإلعالمي كركيزتو األساسية
يسرت  ؛ لما تتمتع بو مف مزاياجاذبة إلييا األنظار، كالعامميف في كسائل اإلعالـ المختمفة
متيحة جكدة أفضل في ، بثو لمجميكر المستيدؼنشره ك صناعة المحتكػ اإلعالمي كطرائق 

فاتحة المجاؿ في الكقت ذاتو لمزيد ك ، كتكاليفيا إنتاج الرسائل اإلعالميةكقت كمقمصة ، األداء
كسائل  يصعب عمىبكتيرة ، التكنكلكجية كتسارعيا المبتكراتطكر كاالنتشار في ظل تكالي مف الت

 اإلعالـ في البمداف النامية مكاكبتيا بالدرجة المطمكبة.
كتؤثر ، تكنكلكجيا إنتاج الصحيفة دكرًا ميمًا في عممية اإلصدار بشكل عاـ تؤدؼك"

ألياـ نظرًا لمتطكر التكنكلكجي الضخـ الذؼ كتزداد أىميتيا ىذه ا، عمى درجة نجاحيا التحريرؼ 
ذا ، كالذؼ يحمل تكقعات مذىمة في المستقبل سيككف ليا تأثيرىا البعيد، تشيده الصحافة اآلف كا 

كليست متاحة لكل الدكؿ ، كانت ىذه الثكرة التكنكلكجية تحمل فرصًا كبيرة إال أنيا ليست متكافئة
كقد يككف ليذه التكنكلكجيا ، باب سياسية كاقتصاديةأك حتى في داخل كل دكلة بالقدر نفسو ألس

 (1)يجابية".آثار سمبية أك سيئة اجتماعيًا كثقافيًا إلى جانب تأثيراتيا اإل

                                           

، )القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع بدكف طبعة، فن التحرير الصحفي، كليمى عبد المجيد، محمكد عمـ الديف( 1)
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كقد أتاحت ثكرة االتصاالت التي حدثت بعد منتصف القرف العشريف كتكنكلكجيا 
لة التطكر التقميدؼ الفرصة لكسائل االتصاؿ الجماىيرؼ كي تنتقل نقمة كاسعة مف حا، االتصاؿ

مثل: استخداـ األقمار ، إلى درجة مف التطكر لـ تعرؼ سابقًا. ككانت كسائل ذلؾ عديدة
كنقل الصكرة كالصفحات بالفاكسميمي كالتحكـ في ، كىندسة الطباعة الحديثة كالطبع، الصناعية

 (1)التكزيع بكاسطة الكمبيكتر.
السيما ما يتعمق ، خدمة الصحافةكبرزت تقنيات تكنكلكجية مختمفة ُسخر بعضيا في 

ككذلؾ التقنيات التي ضاعفت ، منيا بتسييل سبل التكاصل مع المصادر الرسمية كغير الرسمية
مما ، كغير ذلؾ كثير، قدرة الصحف عمى االحتفاظ بأرشيفيا كاستدعائو في الكقت المناسب

ما زاؿ ىناؾ  مع ذلؾ، الصحف في جكانب مختمفةانعكس بشكل أك بآخر عمى شكل كمضمكف 
العديد مف التقنيات التكنكلكجية غير مستخدمة في الصحافة ألسباب متباينة؛ منيا: حداثة بعض 

ككذلؾ افتقاد الخبرة الكافية لدػ كثير مف ، كالضعف المادؼ لبعض الصحف، التقنيات
الصحافييف لمتعاطي بالشكل المناسب مع مخرجات التكنكلكجيا ذات الكتيرة المتسارعة في 

 لتطكر كاالبتكار. ا

متكخية ، كتراكـ الصحافة المعاصرة استفادتيا مف تكنكلكجيا االتصاؿ في مجاالت عدة
فضاًل عف سعييا ، السيما في ظل ارتفاع تكمفة إصدار الصحف، تجكيد أدائيا كخفض تكاليفيا

مات؛ األمر الحديثة التي يسرت نقل كتبادؿ المعمك التكنكلكجيا المرتبط ب اإلعالـ الجديدلمجاراة 
عزز عالمات االستفياـ حكؿ ك ، الذؼ جعل اإلعالـ الجديد منافسًا قكيًا لمصحافة المطبكعة

كحتـ ، متالحقة عمى صعيد المبتكرات التكنكلكجيةالتطكرات ظل العمى االستمرار في  تياقدر 
زيز في تعالمختمفة التقنيات التكنكلكجية عمى القائميف باالتصاؿ في الصحف ضركرة استثمار 

 .كتطكير شكميا بما يتكافق كينسجـ مع ركح العصر الصحافة كدعـ مضمكف 
كفي ظل اآلفاؽ الكاعدة كالمفتكحة أماـ استمرار التطكر التكنكلكجي المتسارع في 

الذؼ يمقي ظاللو بشكل كاضح ككبير عمى صناعة اإلعالـ في أكثر مف ، مختمف المجاالت
تكنكلكجيا استخداـ الصحفييف الفمسطينييف ل مجاالتعمى  تسعى الدراسة لمكقكؼ، جانب

كرصد التقنيات ، تطكير شكل كتحرير مضمكف الصحف الفمسطينية اليكميةاالتصاؿ في 
اميا في كرؤية القائميف باالتصاؿ نحك تعزيز استخد، كالمشاكل الناجمة عنيا، المستخدمة

  .اليكمية الفمسطينية النيكض بكاقع الصحف

                                           

)عماف:  6ط ، مدخل إلى االتصال وتقنياتو الحديثة :تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري ، مجد الياشمي( 1)
 . 608( ص 1061، دار أسامة لمنشر كالتكزيع
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 أىم الدراسات السابقة: أواًل: 

التكنكلكجيا تكظيف استعرض الباحث جممة مف الدراسات السابقة التي تمحكرت حكؿ 
 ي: التعمى النحك الالباحث أىميا  حيث صنف، الحديثة في الصحافة في مجاالت مختمفة

 دراسات -ب، التحريرؼ كاإلخراجي لمصحف تتعمق بالتكنكلكجيا كعالقتيا بالجانبيفدراسات  -أ
  .تتعمق بتكظيف التكنكلكجيا في بيئة العمل الصحفي

  التحريري واإلخراجي لمصحف: يندراسات تتعمق بالتكنولوجيا وعبلقتيا بالجانب . أ
ىل ستطغى التكنولوجيا الرقمية عمى  نظرية نيتش واإلعبلم الجديد:دراسة بعنوان: " .1

  (1)صناعة المجبلت المطبوعة؟".
أثر دخكؿ التكنكلكجيا الرقمية إلى مجاؿ صناعة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

مجمكعات مركزة تتراكح  بشكل عشكائي عمى خمس اً مبحكث 54حيث تـ تكزيع ، المجالت
 30)، اً عام 35 - 68كتراكح عمر المبحكثيف ما بيف ، لكل مجمكعة اً مبحكث 66-60بيف 
 (. كاعتمدت الدراسة عمى أداة صحيفة االستقصاء. رجالً  64ك، سيدة

 لدراسة إلى نتائج أىميا: كتكصمت ا
حيث كانت تفضيالت ، ـكجد أؼ اختالفات حقيقية بيف كسيمتي اإلعالتأنو ال 
بالرغـ مف االنجذاب المحدكد تجاه المجالت ، الكسيمتيف متماثمة تقريًبا تااستيالؾ كم

ف كا، مقارنة مع األجيزة األخرػ ك ، %( لمرقمية1123%( مقابل )4125المطبكعة بنسبة )
، كأجيزة القارغ الرقمي، بما في ذلؾ األجيزة المكحية، اإلقباؿ عمى امتالؾ األجيزة الرقمية

بينما ، اً رقمي اً % مف المشاركيف يممككف قارئ325ضعيًفا حيث أظيرت نتائج االستبياف أف 
تـ تصنيف الدكافع لتفضيل كسائل ، كمف خالؿ نتائج الدراسة .اً لكحي اً % جياز 821يممؾ 
، مةءكالمال، ة: إمكانية تحمل التكمفةإلى ستة عكامل قائمة عمى المكاد المطبكع اإلعالـ

حيث تخطى ترتيب ، كالنطاؽ الزمني، كالقابمية لمحمل، كتعدد الفاعمية، كسيكلة القراءة
كتعدد ، السيكلة، مةءي أربعة عكامل مف أصل ستة: المالالمطبكعة أكثر مف الرقمية بحكال

 كالقابمية لمحمل. ، الفاعمية

                                           

(1) Zeenath Haniff,"Niche Theory in New Media: Is Digital Overtaking the Print 

Magazine Industry?", Master Thesis (Las Vegas: Hank Greenspun School of 

Journalism and Media Studies, Greenspun College of Urban Affairs, the 

Graduate College, University of Nevada, 2012). 
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"واقع استخدام التكنولوجيات الحديثة لئلعبلم واالتصال في الصحافة  :دراسة بعنوان .2
  (1)المكتوبة بالجزائر: دراسة ميدانية".

في الجزائرؼ ىدفت الدراسة إلى تسميط الضكء عمى مستكيات استخداـ الصح
إدماج ىذه الكسائل كالخدمات كتحديد درجة كأنماط ، الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ لمتكنكلكجيا

في العادات كالممارسات اليكمية لألفراد كالمؤسسة الصحفية. كاعتمدت الدراسة عمى المنيج 
مستخدمة أسمكب المسح الشامل لجميع مفردات مجتمع البحث المتمثل في ، المسحي

االستبياف كاستخدـ الباحث ، مفردة 601الصحفييف الدائميف بكالية قسنطينة المقدر عددىـ بػ 
 كالمقابمة كالمالحظة بالمشاركة.

امتالؾ الصحفييف لخدمة البريد اإللكتركني بنسبة  :كتكصمت إلى نتائج أىميا
كبركز أساليب جديدة في تصميـ إخراج الصفحات عف طريق برامج خاصة معدة ، 3324%

دـ أدكات كما أتاحت ىذه اإلمكانية لممستخ، ليذا الغرض تسمح بالعمل مباشرة عمى الشاشة
اليكـ عمى ي أربع مرات في % يستخدمكف البريد اإللكتركن5124كأف ، جديدةكتقنيات فنية 

% 16251كيرػ ، % بمعدؿ مرة كاحدة عمى األقل في اليكـ51.3كيستخدـ الفاكس ، األقل
مف المبحكثيف أف جياز الياتف النقاؿ كاحد مف أىـ الكسائل التكنكلكجية الحديثة األكثر 

 ي العمل الصحفي.تأثيرًا ف

"تأثيرات التقنيات الصحفية الحديثة عمى تطوير اإلخراج الصحفي لبعض  :بعنوان دراسة .3
 (2)ارات المؤسسات الصحفية المصرية".إصد

إلى التعرؼ عمى مدػ تطكر اإلخراج الصحفي في المؤسسات  الدراسةىدفت 
لمبحكث دراسة الكتنتمي ، الصحفية المصرية بعد التحكؿ لمتقنيات الصحفية الحديثة

عمى عينة عمدية حيث أجرػ الباحث الدراسة ، كاعتمدت منيج الدراسات المسحية، كصفيةال
األىراـ كاألىراـ المسائي )مؤسسة األىراـ( كأخبار اليكـ األسبكعية كاألخبار  صحف:مف 

) . كما أجرػ الباحث دراسة 1001إلى  6441مف  المدةكذلؾ في ، )مؤسسة أخبار اليـك
في صحف الدراسة ة باستخداـ أسمكب المسح الشامل لكل رؤساء األقساـ كالمسئكليف ميداني

 .اً مبحكث 10كقكاميـ  ياكمخرجي صفحات
                                           

"كاقع استخداـ التكنكلكجيات الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ في الصحافة المكتكبة بالجزائر: دراسة ، فريد بف زايد( 1)
 (. 1060 -قسنطينة-انية كاالجتماعية جامعة منتكرؼ )الجزائر: كمية العمـك اإلنس رسالة ماجستير، ميدانية"

"تأثيرات التقنيات الصحفية الحديثة عمى تطكير اإلخراج الصحفي لبعض إصدارات ، محمكد عبد الرحمف( 2)
 (.1003، )القاىرة: كمية اإلعالـ جامعة القاىرة رسالة ماجستير، المؤسسات الصحفية المصرية"
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أنو تـ استخداـ تقنيات التصكير الفكتكغرافي  :أىميا، كتكصمت الدراسة إلى نتائج
رساؿ الصكر كاألخبار في كل مف المؤسستيف مؤسسة إال أف ، كتقنيات خدمات استقباؿ كا 

كلـ تستخدميا مؤسسة ، األىراـ استخدمت تقنيات الصكر التميفزيكنية بجانب التقنيات السابقة
برامج مخصصة لتكضيب كتنفيذ صفحات صحف الدراسة في  ةكأف ىناؾ ثالث، أخبار اليـك
 كبرنامج أدكب إنديزايف.، رؾ اكسبريسابرنامج كك ، مج الناشر الصحفينابر  :ىي، المؤسستيف

 :"التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج ودورىا في تطوير التحرير الصحفي :نواندراسة بع .4
دراسة وصفية تحميمية لصحيفتي الرأي العام السودانية والشرق القطرية خبلل الفترة 

2661-2662".(1) 
ككشف ، ىدفت الدراسة إلى بياف التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج الصحفي

كأثر ، تكاجو المحرريف في التعامل مع شبكات األخبار كشبكة المعمكماتالصعكبات التي 
ككيفية تحريرىا كالتعامل معيا لمكاكبة ضغكط  الصحفيةىذه المصادر عمى إخراج المادة 

 منيجالكاعتمدت ، العمل في المؤسسات الصحفية الحديثة. كتنتمي الدراسة لمبحكث الكصفية
تحميل المضمكف كالمقابمة أدكات:  كاستخدمت ،المقارنةالكصفي التحميمي كمنيج 

 كالمالحظة. 
عنصرًا ميمًا في تحديد يعد أف عدد الكممات  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

كلو دالالت قد ال تككف دقيقة في التعبير عف مضمكف ، المساحة المطمكبة عمى الصفحة
كأف اإلخراج الجيد يؤثر ، خراجياالرسالة اإلعالمية لكنيا ميمة في تحديد الشكل المناسب إل

عمى مضمكف المادة التحريرية كيساعد عمى تبسيطيا كتسييل قراءتيا فتتحكؿ إلى عنصر 
كأف التبكيب يؤثر في حجـ ، مف القراء وككنيا خدمة خاصة لجميكر بعين مفجذب بداًل 

 المادة المنشكرة كعدد الصفحات المتخصصة في الصحف. 
ف ضعف شديد لدػ صحيفة الرأؼ العاـ السكدانية في جانب ككشفت نتائج الدراسة ع

الحديثة في اإلنتاج الصحفي  األدكاتاستخداـ األلكاف كالجرافيؾ باعتبارىما مف أىـ 
بخالؼ صحيفة الشرؽ القطرية التي استخدمت األلكاف كالجرافيؾ بدرجة ، المحكسب

ة األكلى بصحيفة الشرؽ متكسطة. كما أظيرت النتائج أف متكسط عدد األخبار في الصفح
 أخبار لصحيفة الرأؼ العاـ السكدانية.  60أخبار مقابل  3تسكد فيو النزعة إلى نشر 

                                           

دراسة  :التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج كدكرىا في تطكير التحرير الصحفي"، عبد المطمب صديق( 1)
رسالة ، "1001-1006كصفية تحميمية لصحيفتي الرأؼ العاـ السكدانية كالشرؽ القطرية خالؿ الفترة 

: قسـ اإلعالـ بجامعة أـ درماف اإلسالميةدكتوراه   (.1005، )الخرطـك
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"تأثير المعالجة الرقمية لعناصر الشكل المرئي لمصحيفة عمى انتباه وتذكر  :دراسة بعنوان .5
دراسة تحميمية وتجريبية لعينة من طمبة  :القراء لؤلخبار في إطار نظرية تمثيل المعمومات

  (1).الجامعة"
الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ انتباه كتذكر القراء لألخبار في إطار نظرية  ىدفت

كتنتمي الدراسة ، تمثيل المعمكمات تأثرًا بالمعالجة الرقمية لعناصر الشكل المرئي لمصحيفة
عددًا  411تجريبية عمى عينة قكاميا  حيث أجرػ الباحث دراسة تحميمية، لمبحكث الكصفية

أخبار ك ، األىراـ العربيك ، ركز اليكسفك ، صكت األمةك ، األخبارك ، األىراـ :مف صحف
كما ، 1004كحتى أكؿ مايك  1001مف أكؿ مايك المدة كذلؾ في ، أخبار النجكـك ، الحكادث

كمية في مف طالب الفرقة الرابعة  اً مبحكث 410أجرػ الباحث دراسة عمى عينة مككنة مف 
كاستخدـ الباحث أداتي تحميل المضمكف كصحيفة  اإلعالـ جامعة القاىرة بأقساميا المختمفة.

  االستقصاء.
أف الصكر أكثر العناصر التيبكغرافية جذبًا  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

كأف األرضيات أسيمت في عمل ، نتباه المبحكثيف السيما مع المعالجات الرقمية المختمفةال
كأنو ال تكجد عالقة ، تصنيف شكمي خاص باألخبار كفقًا ألىميتيا مف كجية نظر المتمقيف
كأف الحشك الرقمي ، بيف المعالجات الرقمية المختمفة لألرضيات كتذكر المبحكثيف لألخبار

في حيف أف  ،الرمادؼ لألرضيات ىك المعالجة األكثر جذبًا النتباه المبحكثيف لألخبار
 الحشك الرقمي المتدرج لألرضيات ىك أقميا جذبًا النتباه المبحكثيف.

دراسة ميدانية عمى جميور القراء : "العبلقة بين شكل الصحيفة ومضمونيا :دراسة بعنوان .6
 (2)."والمخرجين الصحفيين بالجرائد اليومية تجاه الصفحة األولى

إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف الشكل كالمضمكف في الصحيفة  الدراسةىدفت 
كتكضيح ، كتكضيح دكر اإلخراج كالمخرج في تكافق الشكل كالمضمكف ، كتحديد معالميا

كاعتمدت ، تأثير التقدـ التكنكلكجي الطباعي في اإلخراج. كتنتمي الدراسة لمبحكث الكصفية

                                           

ة الرقمية لعناصر الشكل المرئي لمصحيفة عمى انتباه كتذكر القراء لألخبار في "تأثير المعالج، سمير أحمد( 1)
القاىرة: ) رسالة دكتوراه، دراسة تحميمية كتجريبية لعينة مف طمبة الجامعة" :إطار نظرية تمثيل المعمكمات
 (.1003، كمية اإلعالـ جامعة القاىرة

دراسة ميدانية عمى جميكر القراء كالمخرجيف  ،"العالقة بيف شكل الصحيفة كمضمكنيا، فكزؼ خالؼ( 2)
كتاب بحكث جامعية في الصحافة ، رسالة ماجستير، الصحفييف بالجرائد اليكمية تجاه الصفحة األكلى"

 . )1003، دار الفجر لمنشر كالتكزيع :القاىرةى )الطبعة األكل، كاإلعالـ
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ء أداة المالحظة بالمشاركة كصحيفتي استقصاكاستخدمت ، منيجي المسح كدراسة الحالة
 لكل مف الجميكر كمخرجي الصحف. 

أف الصفحة األكلى أىـ صفحات الجريدة عمى  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
كأف الشكل كالمضمكف ، كأنيا أكثر الصفحات حاجة لتكافق الشكل مع المضمكف ، اإلطالؽ

الدراسة أف الذككر ييتمكف بالمضمكف أكثر مف كما بينت نتائج ، يتأثراف بجميكر القراء
كأنو كمما زادت درجة التعميـ زادت الرغبة في قراءة الخبر بدكف رأؼ ، الشكل بخالؼ اإلناث

 الجريدة كالعكس صحيح. 
دراسة عمى  :"أثر المنافسة في تطوير إخراج المجبلت النسائية المصرية :دراسة بعنوان .7

طباعة في مجمتي حواء ونصف الدنيا في الفترة من القائم باالتصال وتكنولوجيا ال
1996-1996".(1)  

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المنافسة في تطكير إخراج المجالت النسائية 
الباحث دراسة كصفية لرصد كتحميل أثر المنافسة في تطكير إخراج  أجرػ حيث ، المصرية

. كتكصمت 6441ديسمبر  ىإل 6440مجمتي حكاء كنصف الدنيا في الفترة مف فبراير 
لدػ أنو ال يمكف االعتماد عمى كجكد سمات المخرج الجيد  :الدراسة إلى نتائج أىميا

يجب تحديثيا باستمرار لمكاكبة  بل، خاصة في ظل المنافسة الشديدة، مخرجي المجمتيف
سكاء مف ناحية اإلمكانات التقنية لمطباعة ، التطكرات المتالحقة في كل ما يخص اإلخراج

كأف أغمب مخرجي المجمتيف يركف أف ، أك أفكار المدارس اإلخراجية الحديثة، كتجييزاتيا
 تكفير جك أسرؼ متعاكف لو تأثير كبير عمى إبداعيـ. 

التجاىات العالمية الحديثة في استخدامات الوسائل اإللكترونية في "ا :دراسة بعنوان .8
 (2)اإلخراج الصحفي".

ات يات كالتسعينيىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى اإلنتاج العممي خالؿ حقبتي الثمانين
كالتطكرات ، كاالنجميزية في مجاالت اإلخراج الصحفي كتكنكلكجيا االتصاؿ العربيةبالمغتيف 

اعتمدت حيث ، تنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفيةك ، في الصحافة المصريةالتكنكلكجية 

                                           

دراسة عمى القائـ باالتصاؿ  :النسائية المصرية"أثر المنافسة في تطكير إخراج المجالت ، منار دمحم( 1)
 رسالة ماجستير، "6441-6440كتكنكلكجيا الطباعة في مجمتي حكاء كنصف الدنيا في الفترة مف 

 (.1001، )القاىرة: كمية اإلعالـ جامعة القاىرة
، خراج الصحفي""االتجاىات العالمية الحديثة في استخدامات الكسائل اإللكتركنية في اإل، شريف المباف( 2)

 .(1000، )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة العدد السابع، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم



 المقدمـة
 

8 

 

مستعينة بأسمكب التحميل ، كذلؾ بغرض التعرؼ عمى الدراسات العممية، المسحمنيج عمى 
  .الماكرائي أك تحميل المستكػ الثاني

 الدراسة إلى نتائج أىميا: أف مف أبرز التطكرات الحديثة تكامل الفيديك مع كتكصمت
قد  لضكئي كشاشات التقاط صكر الفيديكفأكجو التقدـ الحديثة في آالت المسح ا، النشر المكتبي

كتتيح أجيزة الفيديك ، أتاحت بطريقة أيسر مف ذؼ قبل تضميف صكر الفيديك داخل أؼ مستند
ضفاء التأثيرات الخاصة عمييا ، الرقمية لممستخدميف القياـ بتحرير صكر الفيديك كمعالجتيا كا 

كأف ثمة ، ف أكثر التطكرات أىمية ىك التحكؿ إلى النشر اإللكتركني عبر شبكة االنترنتكأ
"كيرزكيل  :حيث تكجد حزمتاف مف البرامج ىما، تطكرات أخرػ شيدتيا أنشطة التعرؼ الصكتي

فكيس" ك"دراجكف ديكتيت" تسمح كل منيما بسرعة إمالء معقكلة لمكممات يصل متكسطيا إلى 
 .سرعة مساكية لمتكسط أؼ عامل عمى اآللة الكاتبة يكى، كممة في الدقيقة 30
 :"أثر تكنولوجيا االتصال والمعمومات عمى تطور فنون الكتابة الصحفية :دراسة بعنوان .9

(1)الصحافة المصرية والسورية اليومية". دراسة تطبيقية عمى
 

تكنكلكجيا االتصاؿ في جراء استخداـ ىدفت الدراسة إلى رصد تطكر التغطية الصحفية 
يما نتيجة تطكر فف الكتابة الصحفية فيمدػ عمى التعرؼ كذلؾ ك ، كالسكرية الصحافة المصرية

عمدية مف صحيفتي األىراـ  . كقد أجرت الباحثة دراسة كصفية تحميمية مقارنة عمى عينةلذلؾ
  .6448إلى أكتكبر  6443المصرية كتشريف السكرية في الفترة مف نكفمبر

جكىرية في استخدامات التكنكلكجيا فركؽ أنو تكجد  :إلى نتائج أىميا كتكصمت
كأف ، االتصالية في كل مف الصحافة المصرية كالصحافة السكرية لصالح الصحافة المصرية

لمصرية لمتكنكلكجيا االتصالية الحديثة أدػ إلى سرعة تغطية األحداث استخداـ الصحافة ا
كتكسيع نطاؽ التغطية الجغرافية كالتغطية التفسيرية كالمكضكعية كاتساع مجاالت الفنكف 

 كأف حجـ استخداـ التكنكلكجيا االتصالية الحديثة يزداد بيف الفئات العمرية الشابة.، الصحفية

ت الحديثة في استخدامات الحاسب اآللي في التحرير "االتجاىا :دراسة بعنوان .10
 (2)الصحفي".

 (Hardware) إلى رصد تأثيرات تكنكلكجيا الحاسبات كأجيزة الدراسةىدفت 
قاـ الباحث بمراجعة حيث ، عمى تحرير الصحف المطبكعة( Software)ككبرامج 

                                           

دراسة تطبيقية  :"أثر تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات عمى تطكر فنكف الكتابة الصحفية، سميرة شيخاني( 1)
 (.6444، )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة رسالة دكتوراه، "عمى الصحافة المصرية كالسكرية اليكمية

المجمة المصرية ، "االتجاىات الحديثة في استخدامات الحاسب اآللي في التحرير الصحفي"، محمكد خميل( 2)
 (. 6444، )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة العدد السادس، لبحوث اإلعبلم
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الدراسات التي تتناكؿ التأثيرات التي أحدثيا دخكؿ تكنكلكجيا الحاسبات في مجاؿ التحرير 
كتـ  الثمانينيات كالتسعينياتالصحفي داخل الصحف المطبكعة كالصحف االلكتركنية في 

 . كصفياً  مسح ىذه الدراسات مسحاً 
عمى  أساسياً  أف تكنكلكجيا الحاسبات تشكل رىاناً  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

فاستخداـ الحاسب في عممية التحرير الصحفي داخل ، المستقبل بالنسبة لمكسيمة الصحفية
الزاكية الخاصة بإضافة  :الصحف المطبكعة سيؤثر عمى عمل المحرر بيا مف زاكيتيف

كتتمثل في قيامو بجمع المادة الصحفية التي ، أدكار جديدة إلى عمل المحرر الصحفي
كزاكية سحب أدكار تقميدية ، ؿ شاشات الحاسب كلكحة المفاتيح الممحقة بيايحررىا مف خال

 :مثل، كيرتبط ىذا بظيكر برامج جاىزة تتكلى القياـ بكظائف محددة، مف المحرر الصحفي
 برامج التصحيح كمراجعة المادة الصحفية. 

مقارنة بين دراسة  :"أثر التكنولوجيا في تطوير فن الصورة الصحفية :دراسة بعنوان .11
  (1)."الصحف اليومية المصرية والعربية

، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التكنكلكجيا في تطكير فف الصكرة الصحفية
مستخدمًا أسمكب الحصر الشامل لكل ، حيث أجرػ الباحث دراسة استطالعية كصفية

، كالحياة المبنانية، كالسياسة الككيتية، األعداد الصادرة مف صحف األىراـ اليكمية المصرية
  .6445حتى نياية ديسمبر  6440 ينايرفي الفترة مف أكؿ  اً عدد 1530كقكاميا 

 اً أف تقنية مصدر الصكرة الصحفية شيدت تطكر  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
كأنو استحدثت مصادر جديدة ، أسيـ في خمق عدد كبير مف مصدر الصكرة اً متالحق

كأف ، تطكرت تقنية الفكتكغرافية الرقمية كتقنية كاميرات التمفزيكف حيث ، لمصكرة الصحفية
إلى جانب العديد ، تقنية أرشفة الصكر اإللكتركنية تطكرت باستخداـ تقنية ضغط البيانات

مما أتاح إمكانيات ىائمة في مجاؿ ، مف البرمجيات المتقدمة في حقل األرشفة اإللكتركنية
أثر التطكر التقني الحديث عمى زيادة معدالت نقل  كما، البحث عف الصكر كاسترجاعيا

لى الصحيفة فضاًل عف ظيكر الخدمات السمكية كالالسمكية ، الصكرة أيا كاف مصدرىا مف كا 
كأف معظـ الصحف ، سرعة لنقل الصكرة الصحفية مف الطرؽ التقميدية إلى طرؽ أكثر

كني كمنيا الصحف اليكمية خاصة الكبرػ تحكلت إلى اعتماد نمط اإلنتاج اإللكتر اليكمية 
 المصرية.

                                           

دراسة مقارنة بيف الصحف اليكمية  :طكير فف الصكرة الصحفيةأثر التكنكلكجيا في ت"، سعيد النجار( 1)
 (.6448، )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة رسالة دكتوراه، "المصرية كالعربية
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 (1)."1995خبار األفي غرف بعنوان: "الخدمات اإللكترونية دراسة  .12
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكافع استخداـ التكنكلكجيا التفاعمية في العمل 

حيث أجريت الدراسة عمى ، 6445أكائل إلى  6444المتحدة منذ عاـ  الكاليات يفالصحفي 
كاستخدمت ، . كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفيةكأسبكعيةصحيفة أمريكية يكمية  134

تكسيع نطاؽ التغطية نتائج أىميا: لى أداة صحيفة االستقصاء. كتكصمت الدراسة إ
ة كما أف التكنكلكجيا التفاعمي، ليا يالمعمكمات ءاضافة المزيد مف العمل كالثر ا  ك ، الصحفية
يحققيا  يالسرعة كالسيكلة التإضافة إلى ، الكصكؿ لمعمكمات لـ تكف متاحة مف قبلأتاحت 

 .المختمفة التعامل بشكل أفضل مع المصادرككذلؾ ، استخداـ المستحدثات التكنكلكجية
  دراسات تتعمق بتوظيف التكنولوجيا في بيئة العمل الصحفي: . ب
في الصحافة الفمسطينية لشبكـات التواصــــل "استخدامات القائم باالتصال  دراسة بعنوان: .1

  (2).االجتماعي واإلشبــاعات المتحققـة"
إلى التعرؼ عمى مدػ استخداـ القائـ باالتصاؿ في الصحافة  الدراسة تىدف

كالتعرؼ عمى أنماط ، كفيـ دكافع استخدامو ليا، الفمسطينية لشبكات التكاصل االجتماعي
كاعتمد ، منيج الدراسات المسحيةالباحث شبكات التكاصل االجتماعي. كاستخدـ ل واستخدام

كتحدد مجتمع الدراسة في العامميف في الصحف كالمجالت الفمسطينية ، عمى االستبياف
إضافة لمعامميف في المكاتب الفرعية في محافظات غزة ، الصادرة في محافظات غزة

بمغ العدد . ك لضفة الغربية كالقدس المحتمةلمصحف اليكمية الفمسطينية الصادرة في ا
 الدراسة كاعتمدت، عالميةإعالميًا في مختمف الكظائف اإل 610اإلجمالي ليـ حكالي 

استبانة تـ التأكد  651استبانة عاد منيا  610 حيث جرػ تكزيع، الحصر الشاملأسمكب 
  مف صحتيا كمف ثـ تحميميا.

الفيسبكؾ في مقدمة شبكات التكاصل أف شبكة  :الدراسة لنتائج أىميا كتكصمت
% 51كأف ، % مف المبحكثيف بدرجة عالية جدًا أك عالية83إذ يستخدميا ، األكثر استخداماً 

% منيا 3024بينما استفاد ، مف الصحفييف المبحكثيف استفادكا منيا بدرجة عالية كعالية جداً 
كأف التعرؼ عمى األخبار كاألحداث الجديدة كالمتكقعة جاء في مقدمة ، بدرجة متكسطة

                                           

(1) Bruce Garrison, "Online Sevices, Iternet in 1995 newsrooms, in Newspaper", 
Research Journal,vol 18,No:3-4, 1997.  

استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية لشبكػات التكاصػػػػل االجتماعي "، فالح الصفدؼ( 2)
 (.1065، سالميةالجامعة اإلب )غزة: كمية اآلداب ماجستيررسالة ، "كاإلشبػػاعات المتحققػة
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 3621بينما رأػ ، % مف المبحكثيف أنيا تحققت بدرجة متكسطة50اإلشباعات التي يرػ 
 بأنيا تحققت بدرجة عالية. 

وبناء خمق حوار  نحووسائل اإلعبلم المطبوعة في العصر الرقمي: " دراسة بعنوان: .2
 (1)". مجتمع

بيف التكنكلكجيا الرقمية كالمجتمع المتمقي لتمؾ  الدراسة إلى تبياف العالقةىدفت 
متمثمة في العالقة بيف التكنكلكجيا الرقمية كالصحافة المطبكعة كما لحق بيا ، التكنكلكجيا
ككذلؾ إلى التعرؼ عمى نظرة كل مف الصحفييف كالقراء إلى مكقعيـ كأدكارىـ ، مف تطكر

 في ىذا الكسط الجديد.
كأجريت الدراسة عمى عينة تضـ مجمكعة مف الصحفييف كالناشريف كمجمكعة مف 

كالفيسبكؾ  شبكات التكاصل االجتماعيكفئة القراء المستخدميف ل كاشنطف -بيمينجاـ سكاف 
البيانات. . كاعتمدت الدراسة عمى صحيفة االستقصاء الميدانية كأداة لجمع بالدرجة األكلى

أف مكاقع التكاصل االجتماعي أصبحت مقبكلة  :أىميا عدة نتائج ىكتكصمت الدراسة إل
كىك ما يشكل نقطة ، ككسيمة لمتكاصل بيف كسائل اإلعالـ المطبكعة كبيف القراءكمعترفًا بيا 

انطالؽ لمزيد مف االستفادة منيا الجتذاب القراء كاالحتفاظ بيـ كتكسيع قاعدة القراء بشكل 
ئتي الصحفييف كالجميكر أبرزىا شعكر كل فئة ككذلؾ كجكد قكاسـ مشتركة بيف ف، عاـ

ف شبكات التكاصل ك الصحفي دكما يع، بأىمية شبكات التكاصل االجتماعي بالنسبة لو
، مف أنشطتو اليكمية الجميكر جزءاً  يعدىابينما ، أدكات مفيدة ليـ في عمميـ االجتماعي

ألنيا أصبحت  يشبكات التكاصل االجتماعكأكد الصحفيكف أنو مف غير الممكف تجاىل 
 مترسخة في حياة الناس. 

دراسة بعنوان "إسيامات االنترنت في تطوير الصحافة المكتوبة في الجزائر: دراسة  .3
 (2)وصفية استطبلعية عمى عينة من الصحفيين".

كعمى رأسيا شبكة ، المعاصرة اىدفت الدراسة إلى الكشف عف أثر التكنكلكجي
كذلؾ بإجراء دراسة ميدانية تصبك إلى ، في الجزائر االنترنت العالمية عمى العمل الصحفي

كاعتمدت  مل الصحفي إثر استخداـ االنترنت.معرفة أىـ المستجدات التي طرأت عمى الع

                                           
(1) Hilary E. Parker,"Print media in the Digital age: Creating Conversation and 

Community", Master Thesis (Washington :Gonzaga University, Faculty in 

Communication and Leadership Studies, 2012). 

تيميزار فاطمة، "إسيامات االنترنت في تطكير الصحافة المكتكبة في الجزائر: دراسة كصفية استطالعية عمى ( 2)
 (.1008ر: كمية العمـك السياسية كاإلعالـ بجامعة الجزائر، )الجزائ رسالة ماجستيرعينة مف الصحفييف"، 
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كتمثمت أدكات الدراسة في المالحظة كالمقابمة كاالستبياف ، الدراسات المسحيةالدراسة منيج 
كتـ  اً صحفي 630الستبياف عمى حيث كزعت ا، كتـ اختيار عينة قصدية، عمى حد سكاء

 600صبح الحجـ النيائي لمعينة يل، استمارات 60كتـ إلغاء ، اتاستمار  660استرجاع 
 صحفي.

أسيـ % مف الصحفييف يؤكدكف أف االنترنت 58أف  :كتكصمت الدراسة لنتائج أىميا
% مف الصحفييف المبحكثيف يتمقكف 34كأف ، تحقيق سبق صحفي في مكاضيع معينةفي 
% في تمكيف 86بنسبة  أسيـكأف االنترنت ، تكد أفعاؿ مف طرؼ القراء عبر االنترنرد

رساؿ المكاد الصحفية مف مصادر الخبر مباشرة دكف انتظار العكدة  الصحفي مف تحرير كا 
 إلى مقر الصحيفة لتحريرىا. 

رؤية القائمين باالتصال لتأثيرات التكنولوجيا الحديثة عمى المناخ ":دراسة بعنوان .4
  (1)."التنظيمي وعبلقات العمل السائدة بالصحف المصرية

ىدفت الدراسة إلى تحميل تصكرات القائميف باالتصاؿ في الصحف المصرية حكؿ 
تأثيرات تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات الحديثة عمى المناخ التنظيمي السائد في ىذه 

لتكنكلكجيا الحديثة في بما في ذلؾ التعرؼ عمى حدكد الدكر الذؼ تمارسو ا، المنظمات
  .صناعة القرارات اإلدارية كالتحريرية مف كجية نظر القائميف باالتصاؿ

كاستخدمت منيج المسح اإلعالمي ، كتنتمي الدراسة لمدراسات االستكشافية الكصفية
كما استخدمت المنيج ، في شقو الميداني لرصد خصائص كسمات الظاىرة الصحفية

الرأسي كاألفقي لمكشف عف أكجو التبايف كاالختالؼ في عناصر المقارف عمى مستكييو 
كطبقت ، الظاىرة المدركسة. كاعتمدت الدراسة عمى صحيفة االستقصاء لجمع البيانات

، األخبار، ركز اليكسف، الجميكرية :الدراسة عمى عينة مف القائميف باالتصاؿ في صحف
 . 615شخصًا استجاب منيـ  650 حيث بمغ إجمالي عدد العينة، المصرؼ اليكـك ، الكفد

 تؤدؼأف تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات الحديثة  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
كأف مف أىـ ، دكرًا ميمًا في التأثير عمى صناعة القرارات اإلدارية كالتحريرية بالصحف

، كمعمكمات ثريةالتكنكلكجيا الحديثة تتمثل في: تكفير قاعدة بيانات  تؤدييااألدكار التي 
 .إتقاف العمل فيالتكنكلكجيا الحديثة تساعد  فأك ، كتتيح خبرات اآلخريف محميًا كعالمياً 

                                           

"رؤية القائميف باالتصاؿ لتأثيرات التكنكلكجيا الحديثة عمى المناخ التنظيمي كعالقات العمل ، حرز غاليم( 1)
)القاىرة: كمية العدد الثاني كالثالثكف ، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، السائدة بالصحف المصرية"

  .(1008، اإلعالـ بجامعة القاىرة
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"العوامل المؤثرة في األداء االتصالي لممراسل الدولي وانعكاساتيا عمى  :دراسة بعنوان .5
 (1) دراسة ميدانية". :التدفق اإلخباري في ظل ثورة المعموماتية

تحديد العكامل المؤثرة في األداء االتصالي لممراسل الدكلي ىدفت الدراسة إلى 
كانعكاساتيا عمى التدفق اإلخبارؼ مف خالؿ رصد الضغكط التنظيمية كالقيكد التشريعية 

كمدػ تأثير ىذه العكامل عمى أساليب الممارسة ، كدرجة الرضا الكظيفي، كالرقابية
 اإلعالمية كحق الجميكر في المعرفة. 

اسة إلى الدراسات الكصفية كاعتمدت منيج المسح لعينة مف المراسميف كتنتمي الدر 
حيث أجريت الدراسة عمى عينة ، الدكلييف بالقاىرة كتـ استخدامو بشقيو الكصفي كالتحميمي

كتـ  عمديًا. كقد تـ سحب العينة، مف المراسميف الدكلييف المقيميف بالقاىرة 603تضـ 
 االستبياف كالمالحظة المباشرة. االعتماد بصفة أساسية عمى استمارة

كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا: أف مصادر المعمكمات تؤثر في طبيعة األداء 
في تعزيز قدرة الجماىير  ىـايسكأف تطكر شبكات االتصاؿ ، االتصالي لممراسل الدكلي

كشفت كما ، عمى االىتماـ بالعالـ الخارجي أك يزيد مف تدفق كسرياف المعمكمات كاألخبار
المقابالت الميدانية ارتباط التدفق اإلخبارؼ بتضخـ المؤسسات اإلعالمية في السكؽ الدكلية 

كأف عكامل قمة اإلمكانات الفنية كالمادية ، كخضكع العممية اإلعالمية لالحتكارات الرأسمالية
لي كالمنافسة بيف زمالء المينة كالصراع عمى الترقية تراجعت كعكامل تعيق األداء االتصا

في حيف زادت حدة ىذه الضغكط لدػ ، الراديك كالتميفزيكف ك ، لممراسل الدكلي بككاالت األنباء
 المراسل الدكلي بالصحف كالمجالت. 

نترنت عمى وسائل اإلعبلم المطبوعة والتوصية تقييم تأثير تكنولوجيا اال بعنوان:" دراسة .6
 (2)."ستراتيجيات لدفع الصحف المستقمة عمى طريق التقدماب

 الصحف عمى المختمفة بتكنكلكجياتو االنترنت تأثيرات استكشاؼ إلى الدراسة ىدفت
، المختمفة أنماطيا كتقبل، تداكليا كاستمرارية، عمييا كاإلقباؿ قراءتيا حيث مف، المطبكعة

 عمى الصحف تمؾ إدارات تعمل، محددة تكصيات باستراتيجيات إلى الكصكؿبيدؼ  كذلؾ
                                           

"العكامل المؤثرة في األداء االتصالي لممراسل الدكلي كانعكاساتيا عمى التدفق اإلخبارؼ في ظل ، ىالة نكفل( 1)
)القاىرة: كمية  العدد السادس كالعشركف ، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، ": دراسة ميدانيةثكرة المعمكماتية

 (. 1001، اإلعالـ بجامعة القاىرة

(2) Kharsany, K,"To Evaluate the Impact of Internet Technology on the Print Media 

and to Recommend Strategies to Independent Newspapers on the Road going 

Forward", Master Thesis (Cape Town :Faculty of Management University of 

Kwazulu-Natal, 2004). 
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نقاذاً ، المتقدمة التكنكلكجيات زحف لمخاطر تداركاً  تنفيذىا  دائرة في السقكط مف ليا كا 
 التقميدية. اإلعالـ آليات ػحدإالنسياف ك

، الصحف مف العديد محررؼ  إضافة لممقابمة مع، أداة االستبياف الدراسةكاستخدمت 
 بغرض مستقمة صحف إدارة مجمس كأعضاء، إعالمييف كأكاديمييف، كصحفييف، كاإلدارييف

 االنترنت.  تكنكلكجيا تأثيرات عف مالحظاتيـ معرفة
ف، الصحف عمى بالفعل يؤثر كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا: أف اإلنترنت  يكف لـ كا 

، فصاعًدا اآلف مف بو ُيشعر سكؼ اليائل إال أف التأثير، كالحاضر الماضي في مممكساً  ذلؾ
 فإذا، لمصحيفة العاـ كعائد لمدخل كاألكبر األكؿ المصدر التكزيع كمعدؿ كأف اإلعالنات

 جكدة تدني كأف، نترنتاال عمى أساسي بشكل، القراء ف المعمنك  فسيتبع، القراء معدؿ انخفض
 اجتذبت التي نترنتاال كمع ذلؾ فإف تكنكلكجيا، التكزيع انخفاض يؤدؼ إلى كاألسمكب المحتكػ 
 التقميدية. الصحافة عف لف تغني الصحف قراء مف كبيراً  قطاعاً 

دراسة عمى ، نترنتاإلعبلميين الفمسطينيين لشبكة اال "استخدامات  :دراسة بعنوان .7
  (1)".اإلعبلميين الفمسطينيين بمحافظة غزة

لفمسطينييف لمتطكرات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ مكاكبة اإلعالمييف ا
استخداماتيـ كتكظيفيـ ليا نترنت كمدػ استيعابيـ ليذه التقنية الحديثة كمجاالت شبكة اال

كتصكراتيـ لمخدمات التي يمكف االستفادة منيا في مجاؿ اإلعالـ. كتنتمي الدراسة لمدراسات 
كتحدد مجتمع الدراسة في الحصر الشامل لجميع ، الكصفية كاعتمدت عمى منيج المسح الشامل

ة الدائمة لدػ نقابة اإلعالمييف الفمسطينييف المقيميف في محافظات غزة الحاصميف عمى العضكي
قصاء ( إعالميًا. كاستخدمت الدراسة صحيفة االست643الصحفييف الفمسطينييف كالبالغ عددىـ )

 كالمقابمة الشخصية المقننة.
نترنت عالمييف الفمسطينييف يستخدمكف االأف اإل :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

كبمغت ، %8424بصكرة دائمة بمغت  نترنتإف نسبة المبحكثيف المستخدميف لالحيث ، بكثافة
بصكرة يكمية  كما بمغت نسبة مف يستخدمكنو، %61.7نترنت أحيانًا نسبة مف يستخدمكف اال

كأف ، % مف صحفيي قطاع غزة لدييـ بريد إلكتركني خاص لكل منيـ4821كأف ، 8624%
% 6124كأف ، % مف المبحكثيف يقكمكف بفحص البريد اإللكتركني الخاص بيـ يكمياً 3023
ىـ بريدبفحص  % يقكمكف 424ك، بفحص البريد اإللكتركني الخاص بيـ أسبكعياً  يقكمكف  منيـ

 اإللكتركني حسب الظركؼ.
                                           

عالمييف الفمسطينييف عالمييف الفمسطينييف لشبكة االنترنت: دراسة عمى اإل"استخدامات اإل، نعيـ المصرؼ ( 1)
 (.1004، )القاىرة: معيد البحكث كالدراسات العربية رسالة ماجستير، "بمحافظة غزة
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دراسة  :"التأثيرات الصحفية لمتكنولوجيا المستخدمة في بيئة العمل الصحفي :دراسة بعنوان .8
  (1) ."ميدانية عمى المؤسسات الصحفية العمانية

لتعرؼ عمى تأثير التكنكلكجيا الحديثة عمى العامميف في المؤسسات إلى اىدفت الدراسة 
حيث أجرػ الباحث دراسة استكشافية كصفية لتحديد تأثير التكنكلكجيا عمى ، الصحفية العمانية

كتـ تكزيع استمارات االستبياف عمى العامميف ، الكطف(ك ، )عماف صحيفتيفي العامميف 
  ـ.1001سة في إبريل ار تيف مجاؿ الدفيبالصح

كجكد عدد مف المخاطر المحيطة بالعامميف في  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
كغياب ، خاصة المتعامميف مع تكنكلكجيا الحاسب اآللي، المؤسسات الصحفية العمانية

التشريعات التي تنظـ العمل في المؤسسات الصحفية العمانية بغرض الحفاظ عمى صحة 
ككذلؾ غياب الضمانات ، يعكس الغياب اإلدارؼ بيذه النقطة بما، كسالمة العامميف بيا

 الصحية التي تكفرىا المؤسسات الصحفية العمانية لمصحفييف كالعامميف بيا. 
دراسة تطبيقية  :"استخدام تكنولوجيا الحاسبات اآللية في الصحافة العربية :دراسة بعنوان .9

 (2)."اتيعمى الصحف المصرية والسورية خبلل التسعين
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى استخداـ تكنكلكجيا الحاسبات اآللية في الصحافة 

كأخبار ، األىراـ مؤسسات: أجرػ الباحث دراسة كصفية تقكيمية بالتطبيق عمى حيث، العربية
كتشريف لمصحافة ، كالكحدة لمصحافة كالنشر، كدار البعث لمصحافة كالطباعة كالنشر، اليـك

 األخير مف القرف العشريف. خالؿ العقد ، كالنشر
كجكد ارتباط بيف درجة استخداـ الحاسب اآللي  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

الحاسب اآللي كمدػ كفاية استخداـ كجكد ارتباط بيف درجة إجادة ك ، كعدد ساعات العمل عميو
السكؽ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف كجكد خطة كدراسات ك ، عدد ساعات العمل عميو

 لمعرفة الحاجة الحقيقية لممؤسسة مف الحاسبات. 
  (3)."تأثير استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء اإلعبلميات في مصر" :دراسة بعنوان .16

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء 
كانعكاس التكنكلكجيا كمصدر لممعمكمات عمى المضمكف المستخدـ ، اإلعالميات في مصر

                                           

الصحفية لمتكنكلكجيا المستخدمة في بيئة العمل الصحفي: دراسة ميدانية عمى إبراىيـ العبدؼ، "التأثيرات ( 1)
 (. 1004)القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة،  رسالة ماجستير، "المؤسسات الصحفية العمانية

المصرية دمحم الرفاعي، "استخداـ تكنكلكجيا الحاسبات اآللية في الصحافة العربية: دراسة تطبيقية عمى الصحف ( 2)
 (. 1001)القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة،  رسالة دكتوراه، "اتيكالسكرية خالؿ التسعين

المجمة المصرية لبحوث عادؿ ضيف، "تأثير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء اإلعالميات في مصر"، ( 3)
 (.1001رة، ، العدد الرابع عشر )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىاإلعبلم
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كقد اعتمدت ، مف جانب اإلعالميات. كتعد الدراسة ضمف الدراسات االستطالعية الكصفية
كاستخدمت استمارة االستقصاء كالمقابمة مع القائمات ، عمى منيج المسح اإلعالمي

فة إلى أداة المالحظة العممية. كضـ باالتصاؿ في اإلذاعة كالتميفزيكف كالصحافة باإلضا
إعالمية مف المذيعات كالمخرجات في اإلذاعة  50بينيف ، إعالمية 600مجتمع الدراسة 

األىراـ كاألخبار  :مثل، إعالمية مف الصحفيات في الصحف القكمية 50ك، كالتميفزيكف 
 سة. كما تـ استخداـ أسمكب العينة الطبقية في اختيار عينة الدرا، كالجميكرية

أنو يكجد ارتباط إيجابي بيف استخداـ اإلعالميات  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
، كبيف تأثير ىذه التكنكلكجيا عمى أداء اإلعالميات لمياميف اإلعالمية، لتكنكلكجيا المعمكمات

تكنكلكجيا كأنو تكجد فركؽ بيف اإلعالميات في اإلذاعة كالتميفزيكف كالصحافة مف حيث استخداـ 
كأف اإلعالميات األكثر سفرًا لمخارج ىف األكثر اعتمادًا عمى تكنكلكجيا ، المعمكمات في عمميف

 المعمكمات. 
"إعداد القائم باالتصال في الصحف المصرية في ظل تكنولوجيا االتصال  :دراسة بعنوان .11

  (1)الحديثة".
الصحف المصرية في ظل الدراسة إلى رصد الكاقع الصحفي لمقائـ باالتصاؿ في ىدفت 

كالتعرؼ عمى المعايير التي تحكمو لمعمل عمى تقكيمو في ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة
 .خالؿ القرف الحادؼ كالعشريف الحديثةاالتجاىات الصحفية كالتكنكلكجية 

 ؼ ر يتكسكر  كاعتمدت الدراسة عمى منيج المسح اإلعالمي لمسح عينة مف المحرريف
القكمية لمقابمة الصحفية تحدد مجتمع الدراسة في المؤسسات ك ، الصحف يف فييالتحرير كالفن
كمجاؿ لدراسة القائميف  األىراـ كاألخبار كالجميكرية تمثمت العينة بجرائد:ك ، العامميف بيا
 .مفردة 30غ إجمالي مفردات العينة بمحيث ، باالتصاؿ

ثة جيا االتصاؿ الحدييغمب عمى تكظيف تكنكلك  أنو: أىمياكتكصمت الدراسة إلى نتائج 
كأف الصحف المصرية لـ تستفد مف تكنكلكجيا االتصاؿ إال ، التكظيف االستيالكي كالترفييي

جادة المغات مف المعكقات الرئيسة في عمل كأف الثقافة كاال، استفادة محدكدة طالع العاـ كا 
العشكائية يغمب عمى انتقاء كنشر مكضكعات الصحف المصرية  ككذلؾ، المحرر الصحفي

كأف المصادر الرسمية الحككمية تعد أىـ مصادر معمكمات الصحفي بالصحف ، كالعمكمية
 ف القائميف عمى االتصاؿ أكدكاكأ، المصرية كيتضاءؿ االعتماد عمى الخبراء كالمتخصصيف

 يا باحتياجات قرائيـ كعجزىا عف إشباع حاجاتيـ.نعدـ كفاء المضاميف التي يقدمك 
                                           

دراسة تقكيمية  :نكاؿ الصفتي، "إعداد القائـ باالتصاؿ في الصحف المصرية في ظل تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة( 1)
 (.1006جامعة القاىرة، ب، العدد الثاني عشر )القاىرة: كمية اإلعالـ المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، "نقدية
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  (1)ستقبل الصحافة المطبوعة في ضوء تطور تكنولوجيا االتصال"."م :دراسة بعنوان .12
رنت عمى نتلكسائل االتصالية الحديثة مثل االىدفت الدراسة إلى بحث تأثير تطكر ا

نقاذ الصحافة ستراتيجية إلا ىلإككيف يمكف التكصل ، مستقبل الصحافة المطبكعة
لدكر  رؤية ثقافية نقدية ىلإ. كاعتمدت عمى المنيج المقارف بيدؼ التكصل المطبكعة

الدراسة إلى نتائج أىميا: اختفاء عدد مف الصحف  . كتكصمتالصحافة المطبكعة ككظائفيا
، كاندماجيا مع صحف أخرػ ، المطبكعة في الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا الغربية

 تناقص دخلك ، كتناقص تكزيع الصحف األمريكية كاألكركبية خالؿ فترة التسعينيات
 الصحف مف اإلعالنات في الكاليات المتحدة األمريكية بالرغـ مف نمك سكؽ اإلعالنات.

"مستويات االعتماد عمى الحاسب اآللي في الصحف اليومية واألسبوعية : بعنوان دراسة .13
 (2)الصادرة في والية أيوا األمريكية".

في الصحف الحاسب اآللي عمى عتماد االىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكيات 
حيث أجريت عمى عينة مف المديريف ، اليكمية كاألسبكعية الصادرة في كالية أيكا األمريكية

كالقيادات الصحفية بالصحف الكبرػ الصادرة في الكالية حكؿ مستكيات تكظيف الحاسب 
أف إدارات  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا، اآللي في مختمف مجاالت العمل الصحفي

ىي: إدارة ، مستكيات ةلصحفية التي يعممكف بيا تكظف الحاسب اآللي في ثالثالمؤسسات ا
دارة المكارد االقتصادية لممؤسسة.ك ، إدارة عمميات اإلنتاج الصحفي، تدفق األخبار   ا 

"توظيف الحاسب اآللي بغرف األخبار في صحف والية "ميتشجان"  :دراسة بعنوان .14
 (3)األمريكية".

 ألخبار فيتكظيف الحاسب اآللي في غرؼ امدػ عمى  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
، األمريكية كالية "ميتشجاف"صحيفة تصدر في  56حيث أجريت عمى ، عدة صحف أمريكية

أف تزايد تكظيف ىذه الصحف لتكنكلكجيا الحاسب اآللي  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
حيث زاد ، في غرؼ األخبار قد أسيـ بشكل كبير في تطكر األداء الميني ليذه الصحف

لكتركنية مف الصحف إإصدار طبعات ساعد بك ، حجـ التغطية اإلخبارية لمختمف األحداث
 المطبكعة. 

                                           

المجمة المصرية لبحوث سميماف صالح، "مستقبل الصحافة المطبكعة في ضكء تطكر تكنكلكجيا االتصاؿ"، ( 1)
 (.1006، العدد الثالث عشر )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، اإلعبلم

(2) Walter Nibauer, "Computer Adoption Levels of Lowe Dailies and Weeklies", 
Newspaper Research", Vol, 21, No. 2,2000. 

(3) Lucinda Davenport,"Computers in News room of Michigan News Papers", News 

Research Journal, Vol, 17, No, 3-4, 2001. 
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نترنت ومدى انعكاسيا عمى األداء "استخدامات الصحافة المصرية لبل : دراسة بعنوان .15
 (1)الصحفي".

، ىدفت الدراسة إلى تكصيف العالقة بيف الصحف المصرية كشبكة االنترنت كتحميميا
بياف مدػ تأثر األداء ك ، نترنت ككسيمة اتصاؿالصحفييف لال كالتعرؼ عمى مدػ استيعاب

عمى منيج المسح كاعتمدت الدراسة ، نترنت كمصدر لممعمكمات كاالتصاؿالصحفي باال
جريدة كمجمة  61كشمل مجتمع الدراسة ، اإلعالمي كاستخدمت المقابمة كأداة لجمع البيانات

 مف الصحفييف كالميندسيف في الصحف. 31ككانت عينتيا ، نترنتمصرية ليا مكاقع عمى اال
نترنت عدد مكاقع الصحف المصرية عمى اال أف :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا

محدكدية مجاالت استخداـ الصحف ككذلؾ ، أف عدد الصحفييف المستخدميف ليا قميلك ، محدكد
كأنو مف المستبعد أف تتأثر الصحف المطبكعة بالصحف اإللكتركنية في الكقت ، نترنتلال

 الراىف. 
تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الممارسات الصحفية في الصحافة " :دراسة بعنوان .16

  (2) ."ميدانية عمى الصحف اإلماراتيةدراسة : العربية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الممارسات الصحفية في الصحافة العربية كطبيعة 

كمدػ إفادة الصحافة العربية مف ىذه الكسائل في ، تأثرىا بالكسائل التكنكلكجية الحديثة
ئل. كتنتمي كطبيعة كدرجة استخداـ ىذه الصحف ليذه الكسا، تطكير أدائيا كممارساتيا

الدراسة لمبحكث االستكشافية لكاقع االستخدامات الصحفية لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في 
ككذلؾ لمبحكث الكصفية التي تسعى لرصد كتكصيف طبيعة استخداـ ، الصحافة العربية

كما أنيا تنتمي لمبحكث السببية كالتي تسعى ، تكنكلكجيا االتصاؿ كمجاالت ىذا االستخداـ
طبيعة تأثير استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى كاقع الممارسات الصحفية في  لمعرفة

 الصحافة العربية. 
فضاًل عف استخداـ المنيج اإلحصائي في تحميل ، كاعتمدت الدراسة منيج المسح

كما استعانت الدراسة بمنيج ، البيانات كاألرقاـ لمتعرؼ عمى الكاقع الفعمي ليذه االستخدامات
                                           

بحث منشكر ، نترنت كمدػ انعكاسيا عمى األداء الصحفي""استخدامات الصحافة المصرية لال، دمحم إبراىيـ( 1)
)القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة  المؤتمر العممي الخامس لكمية اإلعبلم في جامعة القاىرةضمف أبحاث 

  .(6444، القاىرة

دراسة  :"تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى الممارسات الصحفية في الصحافة العربية، السيد بخيت( 2)
في  العممي الخامس لكمية اإلعبلمالمؤتمر ضمف أبحاث  بحث منشكر، "ميدانية عمى الصحف اإلماراتية

 (.6444، )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة جامعة القاىرة
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آخر  ىة الحالة )لمصحافة اإلماراتية( باعتبارىا إحدػ الصحف العربية التي تتبندراس
صحفيًا مف  16المستحدثات التكنكلكجية في ممارساتيا الصحفية. كقد أجريت الدراسة عمى 

صحف اإلمارات العربية المتحدة. كاعتمدت الدراسة عمى صحيفة االستقصاء باإلضافة إلى 
 ة.المقابمة كالمالحظ تيأدا

رتباطية إيجابية بيف استخدامات اكجكد عالقة  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا
ككذلؾ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كتأثيرىا عمى الممارسات الصحفية في صحف الدراسة

كأف تكنكلكجيا االتصاؿ ساعدت ، عدـ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ عمى العنصر البشرؼ 
 مف المياـ الصحفية. العديدالصحف عمى أداء 

  (1)"التكنولوجيا والصحافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة". :دراسة بعنوان .17
ىدفت الدراسة إلى الربط بيف التطكر كالتقدـ كحدكث تغيير في ثقافة كعقمية 

 افباعتبار أف التقدـ كالتطكر ال يتحقق، األشخاص الذيف يديركف كيتعاممكف مع التكنكلكجيا
اعتمدت الدراسة عمى المنيج و ة اإلمارات بمجرد امتالكيا لمتكنكلكجيا فقط.في صحاف

المقارف بيدؼ مقارنة الصحف العربية التي تصدر في اإلمارات مع تمؾ التي تصدر بالمغة 
تبني الصحف اليكمية التسعة الصادرة في  :كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا االنجميزية.
كأف التدريب المسبق ، كافة مجاالت العمل الصحفي الحديثة في ارات لمتكنكلكجيادكلة اإلم

كأف التكنكلكجيا ، لمعامميف الذيف سيستخدمكف التكنكلكجيا في صناعة الصحف يمثل ضركرة
  خفضت مف تكاليف كنفقات العمل الصحفي بدرجة كبيرة.

  (2)."اإليرلندية معمومات عمى الصحافةتقنية الدراسة بعنوان: "تأثير  .18
الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تأثير التكنكلكجيا عمى عمل الصحافة  ىدفت

منشكرات؛ لعدة كذلؾ مف خالؿ سمسمة دراسات حالة ، يرلندية كالتغييرات التي أحدثتيااإل
دة مف أكبر المجالت كاح :يرلندية المستقمةكاإل، يرلنداإيرلندية: أكبر صحيفة يكمية في اإل

 .كغيرىا، اليـك األحد، ألعماؿ المكجيةصحيفة ا، يرلنداإالتجارية في 
تأثير  يةكيفكتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا: تبايف رؤػ القائميف باالتصاؿ حكؿ 

أك الخبرات ، أساليب عمل جريدة معينةكأف مرد ذلؾ ىك تبايف ، عمميـعمى جديدة التكنكلكجيا ال
 تكفير التكاليف.  صناعة الصحف تكنكلكجيا في مجاؿلامف فكائد كأف ، الشخصية لمصحفييف

                                           

لندف: مركز )رسالة ماجستير ، "التكنكلكجيا كالصحافة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة"، إبراىيـ راشد( 1)
 (. 6444، الدراسات الصحفية بجامعة كيمز

(2) Martin G Molony,"The effects of information technology on the Irish Press", 

Master Thesis (Dublin :University of Dublin,1996). 
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 موقع الدراسة بين الدراسات السابقة: 

 ي:التالدراسات السابقة تبيف لمباحث الباستعراض كتحميل 
في حيف ينتمي عدد قميل ، تنتمي ىذه الدراسة كغالبية الدراسات السابقة لمبحكث الكصفية .6

لسيد بخيت كعادؿ ضيف منيا لمدراسات االستطالعية كالكصفية كالسببية مثل دراسات ا
 كمحرز غالي. 

باستثناء بعضيا ، استخدمت ىذه الدراسة كالدراسات السابقة منيج المسح كأسمكب المقارنة .1
 كدراسة بخيت. ، الذؼ استخدـ إلى جانب ذلؾ دراسة الحالة

عممًا أف بعضيا ، تعتمد ىذه الدراسة كُجل الدراسات السابقة عمى أداة صحيفة االستقصاء .4
في حيف جمعت ، صحيفة االستقصاء كالمالحظة العممية كدراسة فكزؼ خالؼ زاكج بيف

بينما اعتمدت دراسة رفعت ، دراسة بخيت بيف صحيفة االستقصاء كالمالحظة كالمقابمة
كاقتصرت دراستا نكاؿ الصفتي كدمحم ، البدرؼ عمى أداتي المالحظة كتحميل المضمكف 

 إبراىيـ عمى أداة المقابمة فقط. 

ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في عدة جكانب أىميا: نكع البحث تتقاطع  .3
كاألدكات المعتمدة لجمع البيانات ، )كصفي( كالمنيج المستخدـ )الدراسات المسحية(

غير أف ىذه ، ككذلؾ مجاؿ البحث )أثر تكنكلكجيا االتصاؿ عمى الصحافة(، )االستقصاء(
في تطكير شكل الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ داـ التعرؼ عمى مدػ استختركز عمى الدراسة 

خاصة ، كىك مكضكع لـ تتناكلو الدراسات السابقة، اليكمية ف الفمسطينيةكمضمكف الصح
في حيف ، كالبعض اآلخر عمى اإلخراج الصحفي، أف بعضيا ركز عمى التحرير الصحفي

أىمية تكنكلكجيا كيدؿ تعدد تناكؿ ىذا المكضكع عمى مدػ ، تجمع ىذه الدراسة الجانبيف
كىك ما يستدعي المزيد مف ، كضركرة تكظيفيا في العمل الصحفي، الحديثة االتصاؿ

كالتطكرات ، البحث كالدراسة في البمداف كالصحف المختمفة؛ نظرًا الختالؼ استخداماتيا
  المتالحقة في ىذا المجاؿ.

دراسة ىذه التيتـ في حيف ، نترنت بشكل أساسيالدراسات السابقة بشبكة اال بعضاىتمت  .5
 نترنت ذاتيا. بما فييا شبكة االالحديثة بمخرجات تكنكلكجيا االتصاؿ 

 

 أوجو استفادة الباحث من الدراسات السابقة:

 أىميا: ، عدةمجاالت  لباحث مف الدراسات السابقة فياستفاد ا
إذ كفرت لو كمًا ال بأس ، تعرؼ الباحث مف خالليا عمى مكضكع دراستو بشكل أفضل .6

بو مف البيانات كالمعمكمات التي أسيمت في صياغة المشكمة كتقسيـ الدراسة كمناقشة 
 نتائجيا. 
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المنيج كاألدكات في اختيار نكع البحث ك االستئناس بالدراسات السابقة كاالسترشاد بيا  .1
 المالئمة لمدراسة. 

 لنظرؼ لمدراسة كصياغة فركضيا.االستفادة مف الدراسات السابقة في تحديد اإلطار ا .4

 .في مجاالت مختمفة ذات الصمة بدراسة الباحثالمتكفرة االستفادة مف قائمة المراجع  .3

 تساؤالتيا.  عفاالسترشاد بالدراسات السابقة في إعداد استمارة الدراسة بما يكفل اإلجابة  .5

 االستدالل عمى المشكمة:ثانيًا: 

صحيفة فمسطيف لكاقع عممو كمدير تحرير  استدؿ الباحث عمى مشكمة الدراسة مف
كمالمستو لمدػ تغمغل التقنيات التكنكلكجية في تفاصيل عممية ، الصادرة في قطاع غزة، اليكمية

 كثر مففضاًل عف انغماسو في العمل الصحفي الميداني أل، إصدار الصحيفة بمراحميا المتعددة
، تقدميا شبكة إسالـ أكناليفت، كتركنيةتخمميا سنكات عمل في مكاقع إخبارية إل ؛عشرة أعكاـ

األمر الذؼ جعل الباحث  ؛الذؼ تطكر لككالة صفا المحمية، كمكقع الشبكة اإلعالمية الفمسطينية
مدركًا لمفركؽ التي نتجت عف دخكؿ التكنكلكجيا بتقنياتيا المختمفة كالمتعددة إلى عالـ صناعة 

يحممو المستقبل مف تطكرات تكنكلكجية مف شأنيا فضاًل عما ، اإلعالـ خالؿ السنكات الماضية
كفي المقدمة منيا الصحف ، التأثير بشكل كاضح كقكؼ عمى مجمل صناعة اإلعالـ

  السيما في ضكء تسارع كتيرة التطكر التكنكلكجي في الكقت الراىف.، كالمطبكعات المختمفة

تـ تكزيعو عمى  مف خالؿ استبياف إلكتركني (1)دراسة استطالعيةكما أجرػ الباحث 
 اً صحفي 10 كعددىـ، مف الصحفييف العامميف في الصحف الفمسطينية اليكمية مديةعينة ع
 حيث برزت النتائج التالية: ، كصحفية

في أسيمت الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ يكافقكف عمى أف مف المبحكثيف  %(85)تبيف أف  -6
يكافقكف منيـ  %(80)كأف ، في جكانب مختمفةاليكمية الفمسطينية الصحف تطكير شكل 

ف الفمسطينية مضمكف الصحأسيمت في تطكير الحديثة عمى أف تكنكلكجيا االتصاؿ 
 .عدة في جكانباليكمية 

 فيالحديثة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الصحف الفمسطينية اليكمية أظيرت النتائج استفادة  -1
تدعيـ المادة الصحفية ك ، %(44يتقدميا جمع المادة الصحفية بنسبة )، عدةمجاالت 
التحقق مف دقة معمكمات المادة الصحفية كتصحيح ك ، %(80المناسبة بنسبة ) بالخمفيات

                                           

مف خالؿ استبياف إلكتركني تـ تكزيعو باستخداـ  10/1/1063-63تـ إجراء الدراسة االستطالعية بتاريخ ( 1)
صحفيًا مف العامميف في الصحف الفمسطينية اليكمية ممف  10" عمى مكقع التكاصل االجتماعي "الفيسبكؾ

 صحفيًا. 65حيث استجاب منيـ ، تتكفر عناكينيـ لدػ الباحث
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، %(54التكاصل مع المصادر المختمفة بنسبة )ك ، %(34األخطاء الكاردة فييا بنسبة )
 باإلضافة إلى مجاالت أخرػ. ، %(31كحفع كأرشفة الممفات بنسبة )

اليكمية المصادر جكانب تطكير مضمكف الصحف الفمسطينية  تتقدـ سيكلة التكاصل مع -4
مييا االستفادة مف صفحات الشخصيات الرسمية عمى مكاقع التكاصل ت، %(85بنسبة )

مييا معالجة القضايا بعمق أكبر تك ، %(34)بنسبة االجتماعي في متابعة أخبارىا كمكاقفيا 
 باإلضافة لجكانب أخرػ. ، %(13مييا سيكلة االختصار بنسبة )تك ، %(11بنسبة )

تتقدـ االستفادة مف سيكلة تبادؿ الممفات كالصكر بيف فريق العمل كسيكلة تخزيف كاسترجاع  -3
مييا ت، %(41بنسبة )اليكمية ف الفمسطينية ات المخرجة جكانب تطكير شكل الصحالصفح

التكاصل االجتماعي في استقاء شبكات صفحات الشخصيات الرسمية عمى االستفادة مف 
، %(83مييا إتاحة خيارات كاسعة مف األلكاف كالخطكط بنسبة )تك ، %(85)بنسبة  صكر ليا

يمييا تنكع ، %(35مييا االستفادة مف بنكؾ الصكر المجانية المتاحة عمى االنترنت بنسبة )ت
 باإلضافة لجكانب أخرػ.، %(36األشكاؿ المتاحة الستخداميا في اإلخراج بنسبة )

بدرجات الحديثة أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ اليكمية تستخدـ الفمسطينية الصحف تبيف أف أغمب  -5
 .أخرػ مستقبالً نية الستخداـ أدكات  الدييك ، يستخدـ أدكات معينة اكأف بعضي، متفاكتة

تقدمت أدكات نقل كتخزيف الممفات كالفالش كأجيزة التسجيل اإللكتركنية كاليكاتف الذكية  -1
 ستخدمة في العمل الصحفي.قائمة األدكات التكنكلكجية الم

األدكات مجمكعة مف الصحف الفمسطينية اليكمية تستخدـ أف ، يتضح مما سبق
السيما ، الكظائف التي تؤدييا تمؾ األدكاتلحيكية  اً نظر ، أعماليا الصحفيةنجاز إالتكنكلكجية في 

القة ػت العية ذاػالتكنكلكجقات ػيػبرامج كالتطبػة المرتبطة بسمسمة مف الػديثػػػاليكاتف الذكية الح
يقات في حيف أف ىناؾ أدكات كتطب، ككاميرات التصكير "آبالكاتسػ "ل الصحفي كػمػبالع

ألسباب مختمفة؛ تتصدرىا حداثة بعض التطبيقات كعدـ معرفة تكنكلكجية ميمة غير مستخدمة 
تبطة بالعمل كمتابعة كثير مف الصحافييف لممستجدات المتسارعة عمى صعيد التكنكلكجيا المر 

عالكة عمى ضعف إمكانيات بعض الصحفييف كعجزىـ عف مالحقة التطكرات ، الصحفي
 التكنكلكجية ككذلؾ شعكرىـ بعدـ الحاجة إلييا. 

تكنكلكجيا تكظيف بات مف الميـ دراسة مدػ استخداـ ك ، ه المعطياتفي ظل ىذ
مى لمكقكؼ عيكمية ال الفمسطينيةالصحف مضمكف تحرير في تطكير شكل ك الحديثة االتصاؿ 

 التي تكاجييا في ىذا المجاؿ. تكالكالمش، مجاالت االستفادة منيا
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 مشكمة الدراسة:ثالثًا: 
تكنكلكجيا تتحدد مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى مدػ استخداـ ، كبناء عمى ما سبق

كالكقكؼ عمى مجاالت ، اليكمية مضمكف الصحف الفمسطينيةتحرير ك  في تطكير شكل االتصاؿ
كالمشاكل الناجمة عف ، كأسباب ذلؾ، كاألدكات كالكسائل غير المستخدمة، يااالستفادة من

  كمقترحات القائميف باالتصاؿ لالستفادة منيا.، استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ
 أىمية الدراسة:رابعًا: 

 جكانبكتشعب الحديثة تكمف أىمية الدراسة في حيكية مجاؿ تكنكلكجيا االتصاؿ 
كال ، السيما أف التكنكلكجيا باتت تمثل عصب الحياة المعاصرة، اائل اإلعالـ منياستفادة كس

كما تنبع أىمية ، يكاد يخمك مجاؿ مف مجاالت العمل المختمفة مف االتكاء عمى بعض منجزاتيا
 الدراسة مف االعتبارات التالية:

لكجيا االتصاؿ تعد ىذه الدراسة رائدة في مجاليا؛ فيي تتناكؿ مدػ تأثير استخداـ تكنك  .6
األمر الذؼ سيثرؼ ، عمى تطكير شكل كمضمكف الصحف الفمسطينية اليكميةالحديثة 

كيساعد القائميف عمى الصحف عمى استثمار تقنيات تكنكلكجيا االتصاؿ ، المكتبة اإلعالمية
 بشكل أفضل. الحديثة 

الجديدة ذات تبصير القائميف عمى الصحف الفمسطينية باألدكات كالتقنيات التكنكلكجية  .1
العالقة بالعمل الصحفي كتبياف أىمية استخداميا كتسخيرىا لصالح النيكض بكاقع الصحافة 

 الفمسطينية شكاًل كمضمكنًا.

في الصحف  الحديثة بياف المخاطر كالسمبيات الناجمة عف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ .4
ار يسمح بالحفاظ عمى قكة بما يتيح المجاؿ لمعمل عمى تفادييا في إط، الفمسطينية اليكمية
 كجاذبية شكميا.اليكمية الفمسطينية  فمضمكف الصح

، مف جية أخرػ الحديثة االرتباط الكثيق بيف مينة الصحافة مف جية كتكنكلكجيا االتصاؿ  .3
عمل المؤسسات في االعتماد المتزايد عمى األدكات كالتقنيات التكنكلكجية السيما في ظل 

 الصحفية الفمسطينية. 

التقنيات كاألدكات التكنكلكجية الفائقة عمى اختصار الكقت كالجيد كالتكاليف المطمكبة  قدرة .5
عالكة عمى دكرىا الفاعل في مكاجية ، إلنجاز مياـ العمل الصحفي كرفع مستكػ جكدتو

بما يكفل استمرار المؤسسات الصحفية الفمسطينية في أداء كاجبيا الميني ، حاالت الطكارغ 
 كالكطني. 
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كما المحمي في المجتمع الحديثة االىتماـ كاالعتماد عمى مخرجات تكنكلكجيا االتصاؿ زيادة  .1
بما  مف ضركرة مكاكبة التطكر التكنكلكجيالصحف الفمسطينية اليكمية يفرضو ذلؾ عمى 

يعينيا عمى االنسجاـ مع ركح العصر كمتطمبات الجميكر الفمسطيني في مختمف 
 .المجاالت

ر التطكر التكنكلكجي في المستقبل كما يترتب عمى ذلؾ مف تعاظـ اآلفاؽ الكاعدة الستمرا .3
؛ األمر الذؼ يحتـ عمى الصحف الفمسطينية اليكمية ضركرة آثاره عمى مينة الصحافة

التجاكب مع مختمف المستجدات التكنكلكجية لئال تفقد قدرتيا عمى االستمرار كبما يحكؿ 
 .دكف كجكد أؼ فجكة بينيا كبيف جماىيرىا

 أىداف الدراسة: خامسًا: 

في تطكير الحديثة تسعى الدراسة إلى التعرؼ عمى استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ 
كفي إطار ذلؾ تـ تحديد عدد مف األىداؼ الفرعية ، اليكمية الفمسطينية الصحفشكل كمضمكف 
 كىي: ، التي تحقق ذلؾ

الكقكؼ عمى مدػ مكاكبة كبالتالي ، رصد أىـ التقنيات التكنكلكجية المستخدمة في ذلؾ .6
  اليكمية لمتطكرات التكنكلكجية. الفمسطينية الصحف

، اليكمية الفمسطينية بياف أىـ التقنيات كاألدكات التكنكلكجية غير المستخدمة في الصحف .1
كالتعرؼ عمى أسباب عدـ استخداميا بما يفتح المجاؿ أماـ معالجة تمؾ األسباب كصكاًل 

 الفمسطينية في تطكير شكل كمضمكف الصحفالحديثة االتصاؿ لتعزيز استخداـ تكنكلكجيا 
 اليكمية. 

اليكمية آلخر المستجدات  الفمسطينية التعرؼ عمى مدػ متابعة القائميف باالتصاؿ في الصحف .4
كمدػ قدرتيـ عمى التكيف مع األدكات كالتقنيات ، الحديثة في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاؿ

  اليكمية. الفمسطينية تطكير شكل كمضمكف الصحف ةمحمصالتكنكلكجية كتسخيرىا ل

في الحديثة رصد الجكانب السمبية الناجمة عف استخداـ أدكات كتقنيات تكنكلكجيا االتصاؿ  .3
العمل الصحفي بما يتيح المجاؿ لمعمل عمى تفادييا كالحفاظ عمى مستكػ متقدـ مف األداء 

 اليكمية. الفمسطينية الميني في الصحف

تعزيز االستفادة مف أدكات كتقنيات تكنكلكجيا لؤية القائميف باالتصاؿ عمى ر التعرؼ  .5
  .الصحف الفمسطينية اليكميةاالتصاؿ الحديثة في تطكير شكل كمضمكف 

التعرؼ عمى مدػ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  .1
 سة. ار اليكمية ُتعزػ لمتغيرات الد الفمسطينية في تطكير شكل كمضمكف الصحفالحديثة 
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 تساؤالت الدراسة:سادسًا: 
تتمحكر الدراسة حكؿ السعي لإلجابة عف سؤاؿ رئيس ىك: ما مدػ استخداـ تكنكلكجيا 

، عدة أسئمة ؟ كيتفرع منوفي تطكير شكل كتحرير مضمكف صحيفتي الدراسةالحديثة االتصاؿ 
 ي: الكىي عمى النحك الت

 بالشكل:التساؤالت الخاصة  . أ
 ما مدػ استخداـ صحيفتي الدراسة لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي؟ .6

لتكنكلكجيا صحيفتي الدراسة في ما دكافع استخداـ المخرجيف كالمصكريف كالفنييف  .1
 االتصاؿ الحديثة؟

 منيا؟  افالدراسة كتستفيد جية الحديثة التي تستخدميا صحيفتاما أىـ األدكات التكنكلك  .4

 ؟ما أسباب ذلؾ؟ ك الدراسة الحديثة التي ال تستخدميا صحيفتا التقنيات ما .3

في  ثة عمى بعض العناصر التيبكغرافيةما مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحدي .5
 ؟صحيفتي الدراسة 

الدراسة كا عداد ما مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى تصميـ صحيفتي  .1
خراجيا  ؟ صفحاتيا كا 

يات كالصعكبات الناجمة عف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في ما أىـ السمب .3
 ؟الدراسة صحيفتي

ما أىـ مقترحات المخرجيف كالمصكريف كالفنييف لتعزيز االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ  .8
 الحديثة في تطكير شكل صحيفتي الدراسة؟

في تطكير شكل  ما أكجو الشبو كاالختالؼ في استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة .4
 صحيفتي الدراسة؟

 :مضمون التساؤالت الخاصة بال . ب
 ما مدػ استخداـ صحيفتي الدراسة لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي؟ .6

لتكنكلكجيا صحيفتي الدراسة في ما دكافع استخداـ المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف  .1
 االتصاؿ الحديثة؟

ما درجة استفادة صحيفتي الدراسة مف األدكات التكنكلكجية الحديثة؟ كفي أؼ  .4
 المجاالت؟ 

 ؟كما أسباب ذلؾ ؟الدراسة الحديثة التي ال تستخدميا صحيفتا ما التقنيات .3
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في  ما مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى فنكف كأساليب الكتابة الصحفية .5
 ؟صحيفتي الدراسة

 كلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى العمل الصحفي؟ ما مدػ تأثير تكن .1

ما أىـ السمبيات كالصعكبات الناجمة عف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في  .3
 ؟صحيفتي الدراسة

ما أىـ مقترحات المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف لتعزيز استفادة صحيفتي الدراسة مف  .8
 تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير مضمكنيا؟ 

ما أكجو الشبو كاالختالؼ في استخداـ صحيفتي الدراسة لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة  .4
 ؟في تطكير مضمكف صحيفتي الدراسة

 فروض الدراسة:سابعًا: 
 الفروض الخاصة بدراسة الشكل: . أ

 المخرجيف كالمصكريف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض األول
ُتعزػ إلى النكع صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمشرفيف الفنييف ل

 االجتماعي.
 المخرجيف كالمصكريف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض الثاني

ُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمشرفيف الفنييف ل
 الصحيفة.

 المخرجيف كالمصكريف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض الثالث
ُتعزػ إلى سنكات صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمشرفيف الفنييف ل

 الخبرة.
 المخرجيف كالمصكريف  : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـالفرض الرابع

ُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تصاؿ تكنكلكجيا االكالمشرفيف الفنييف ل
 الكظيفة.

 المخرجيف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض الخامس
ُتعزػ صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف ل

 إلى المؤىل العممي.

 
 الفروض الخاصة بدراسة المضمون: . ب
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 المندكبيف كالمراسميف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض األول
 ُتعزػ إلى النكع االجتماعي.صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمحرريف ل

 المندكبيف كالمراسميف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض الثاني
 ُتعزػ إلى الصحيفة.صحيفتي الدراسة في ديثة الحتكنكلكجيا االتصاؿ كالمحرريف ل

 المندكبيف كالمراسميف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض الثالث
 ُتعزػ إلى سنكات الخبرة.صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمحرريف ل

 مندكبيف كالمراسميف ال: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض الرابع
 ُتعزػ إلى الكظيفة.صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمحرريف ل

 المندكبيف : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الفرض الخامس
ُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ كالمراسميف كالمحرريف ل

 المؤىل العممي.
 لدراسة:ثامنًا: متغيرات ا

 تتمثل متغيرات الدراسة في: 
 المتغيرات اإلحصائية الخاصة باستبانة الشكل: . أ

 النكع االجتماعي كلو مستكياف: ذكر كأنثى. -

 دراسات عميا.، بكالكريكس، دبمكـ، مستكيات: ثانكية عامة ةالمؤىل العممي كلو أربع -

 30مف ، سنة 30إلى أقل مف  40مف ، سنة 40مستكيات: أقل مف  ةكلو أربع سفال -
 سنة فأكثر.  50مف ، سنة 50إلى أقل مف 

، سنكات 60إلى أقل مف  5مف ، سنكات 5مستكيات: أقل مف  ةسنكات الخبرة كليا أربع -
 سنة فأكثر. 65، سنة 65سنكات إلى أقل مف  60مف 

سكرتير ، رئيس قسـ، مصكر صحفي، مستكيات: مخرج صفحات ةالكظيفة كليا خمس -
 أخرػ.  ،تحرير

 صحيفة األياـ. ، جية العمل كليا مستكياف: صحيفة فمسطيف -

 المتغيرات اإلحصائية الخاصة باستبانة المضمون: . ب

 النكع االجتماعي كلو مستكياف: ذكر كأنثى. -

 دراسات عميا.، بكالكريكس، دبمكـ، مستكيات: ثانكية عامة ةالمؤىل العممي كلو أربع -

 30مف ، سنة 30إلى أقل مف  40مف ، سنة 40مستكيات: أقل مف  ةكلو أربع سفال -
 سنة فأكثر.  50مف ، سنة 50إلى أقل مف 
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، سنكات 60إلى أقل مف  5مف ، سنكات 5مستكيات: أقل مف  ةسنكات الخبرة كليا أربع -
 سنة فأكثر. 65، سنة 65سنكات إلى أقل مف  60مف 

رئيس ، مدير تحرير، رئيس قسـ، محرر، مراسل، مستكيات: مندكب ةالكظيفة كليا سبع -
 أخرػ. ، تحرير

 صحيفة األياـ. ، جية العمل كليا مستكياف: صحيفة فمسطيف -

 
 حدود الدراسة: تاسعًا: 

مطمع كحتى  مارسشير مطمع الممتدة مف تنحصر الدراسة بالفترة الزمنية الحد الزمني:  .6
  الميداني فييا.كىي الفترة التي تـ إجراء المسح ، 1065شير إبريل 

مكانًا لمدراسة لككف صحيفتي  قطاع غزةك  الضفة الغربيةحدد الباحث الحد المكاني:  .1
  مف المنطقتيف المذككرتيف. افالدراسة )األياـ كفمسطيف( تصدر 

 اإلطار النظري لمدراسة:عاشرًا: 
كفيما يأتي عرض مكجز لمنظرية ، اعتمد الباحث عمى نظرية انتشار كتبني المبتكرات

 ككيفية تكظيفيا في الدراسة: 
  (1)نظرية انتشار المبتكرات: . أ

كيعرؼ ، أك نمط جديد يتـ استخدامو في الحياة"، أك أسمكب، : "أؼ فكرة جديدةاالبتكار ىو
"إيفرت ركجز" المتخصص في عمـ االجتماع عممية تبني األفكار الجديدة كالمستحدثات بكجو 

بأنيا: "العممية العقمية التي يمر خالليا الفرد مف كقت سماعو أك عممو بالفكرة أك االبتكار عاـ 
حتى ينتيي بو األمر إلى أف يتبناىا". كيقدـ "ركجز" ك"شكميكر" نمكذجيما ككجية نظر مركبة 

 كيعد ىذا النمكذج إسيامًا كبيرًا لفيمنا النتشار، النتشار المبتكرات في النظاـ االجتماعي
الرسائل االتصالية كتأثيرىا. كيقتبس كالىما عناصر عممية تدفق المعمكمات الخاصة باالبتكار 

 مف نمكذج "ديفيد برلك" كذلؾ عمى النحك التالي:
 كقادة الرأؼ.، كعكامل التغيير االجتماعي، المصدر: المخترعكف كالعمماء .6

 الرسالة: االبتكار الجديد.  .1

 كقنكات االتصاؿ الشخصي.، الكسيمة: قنكات كسائل اإلعالـ .4

 المستقبل: أعضاء الجميكر في النظاـ االجتماعي. .3

                                           

)القاىرة: الدار المصرية المبنانية، 60، ط االتصال ونظرياتو المعاصرةحسف مكاكؼ، كليمى حسيف السيد، ( 1)
 .154-153( ص 1061
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 األثر: تغيير في األفكار كاالتجاىات كالسمكؾ.  .5

  ي:التاألفكار واألساليب المستحدثة بالوتتمثل مراحل عممية تبني 
 مرحمة الكعي بالفكرة. .6

 مرحمة االىتماـ. .1

 مرحمة التقييـ. .4

 مرحمة التجريب. .3

 مرحمة التبني. .5

 (1)ي:التت قبول وانتشار المبتكرات في الوتتمثل محددا
الميزة النسبية: كتعني أنو كمما زاد إدراؾ الفرد لممزايا النسبية لممستحدث زادت سرعة  .6

 انتشاره بيف أفراد الجميكر.

سيكلة الفيـ/ درجة التعقيد: كتعني أنو كمما كانت الفكرة الجديدة سيمة التعامل كالفيـ  .1
 ارىا.زادت سرعة انتش

مة: أؼ أنو كمما أدرؾ الفرد أف ىذه المبتكرات تتفق مع ما لديو مف قيـ التكافق/ المالء .4
 كاحتياجات كخبرات سابقة زادت سرعة انتشارىا.

القابمية لمتجريب: كتعني مدػ قدرة الفرد عمى تجربة المستحدث عمى نطاؽ محدكد قبل  .3
 أف يتخذ القرار النيائي بشأنو.

كتعني أنو كمما كاف مف السيل عمى الفرد أف يالحع ىك كاآلخركف نتائج كضكح النتيجة:  .5
 تبني المستحدث زادت سرعة انتشاره.

، كنكع الفكرة أك االبتكار، كما أف ىناؾ محددات أخرػ تتمثل في: طبيعة كنكعية المجتمع
كالعادات ، تمعكالمستكػ االجتماعي كالتعميمي الغالب عمى أفراد المج، كالتكمفة المادية لممستحدث

 كالتقاليد السائدة في المجتمع. 
صحيفتي كيتمثل تكظيف النظرية في الدراسة مف خالؿ محاكلة التعرؼ عمى مدػ تبني 

 في العمل الصحفي.الحديثة لتقنيات تكنكلكجيا االتصاؿ الدراسة 
 : يا وأدواتيامنيجو  الدراسةحادي عشر: نوع 

، التي تستيدؼ كصف ما ىك كائف كتفسيرهتنتمي الدراسة لمبحكث الكصفية نوع الدراسة:  .1
كما تيتـ بتحديد الممارسات الشائعة أك ، كتحديد الظركؼ كالعالقات التي تكجد بيف الكقائع

كالتعرؼ عمى المعتقدات كاالتجاىات عند األفراد كالجماعات عف طريق جمع ، السائدة
نيا كمًا ككيفًا أك باالثنيف معًا بما يكضح خصائصيا كالتعبير ع، المعمكمات كالبيانات

                                           

 .464-461( ص 1061)عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،  6، ط االتصالنظريات مناؿ المزاىرة، ( 1)
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الحديثة لتصكير كتحميل كتقكيـ استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ الدراسة تسعى و (1).كسماتيا
 .صحيفتي الدراسةمضمكف تحرير في تطكير شكل ك 

 : تعتمد الدراسة عمىالبحوث الوصفية  وفي إطارمنيج الدراسة:  .2
ككنو جيدًا عمميًا منظمًا لمحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات  منيج الدراسات المسحية . أ

مسح أسمكب الباحث  استخدـ هكفي إطار  (2)ع البحث.ك كأكصاؼ عف الظاىرة مكض
الدراسات التي تستيدؼ التعرؼ عمى شخصية كسيمة مف كىك نكع ، كسائل اإلعالـ

نتاجية كالتكنكلكجية السيما دراسة الجكانب الفنية كاإل، اإلعالـ مف الجكانب المختمفة ليا
كمدػ االستفادة مف ىذه الجكانب في نشر أك عرض ، في كل كسيمة مف كسائل اإلعالـ

  (3) أك إذاعة المكاد اإلعالمية المختمفة.

كسيتـ تكظيف ذلؾ مف خالؿ مسح األدكات كالتقنيات التكنكلكجية المستخدمة في 
 ا. ميكمضمكن اميشكمتطكير كالتعرؼ عمى مدػ االستفادة منيا في ، صحيفتي الدراسة

يسعى إلى دراسة العالقات بيف الحقائق التي تـ  الذؼمنيج دراسة العبلقات المتبادلة  . ب
كفي  (4)الحصكؿ عمييا بيدؼ التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى حدكث الظاىرة.

الذؼ يتجاكز مجرد الكشف عف ، إطاره اعتمد الباحث أسمكب الدراسات السببية المقارنة
بحيث ، رتباط بيف متغيريف إلى الكشف عف مدػ تأثير أحد المتغيريف في اآلخراال

حيث يتـ تحميل جكانب التشابو كاالختالؼ بيف ، يككف أحدىما سببًا كاآلخر نتيجة لو
الظاىرات مف أجل التكصل إلى العكامل التي تظير أنيا تككف مكافقة لظركؼ أك 

  (5)حاالت معينة.

في الحديثة ؿ المقارنة بيف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ كسيتـ تكظيف ذلؾ مف خال
  ا.مكالكقكؼ كذلؾ عمى أكجو االختالؼ كالتشابو بيني، لدراسةصحيفتي ا

 أدوات الدراسة: .3
ىك "أسمكب جمع البيانات الذؼ يستيدؼ استثارة األفراد المبحكثيف بطريقة االستقصاء:  -أ 

في إطار البيانات المرتبطة ، أفكار معينةلتقديـ حقائق أك آراء أك ، كمقننة، منيجية
دكف تدخل مف الباحث في التقرير الذاتي لممبحكثيف في ىذه ، بمكضكع الدراسة كأىدافيا

                                           

 .38ص(1004دار الفجر لمنشر كالتكزيع،)القاىرة: 1ط، واالجتماعيةأساسيات البحوث اإلعبلمية دمحم حجاب، ( 1)

 .633ص(1001دار عالـ الكتب،)القاىرة: 1، طدراسات في مناىج البحث العممي بحوث اإلعبلمسمير حسيف، ( 2)

 .653ص ، نفسو المرجع السابق( 3)

 .610ص ، نفسو المرجع السابق( 4)
 .46ص، مرجع سابق، دمحم حجاب( 5)
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كاستخدـ الباحث االستبانة لجمع بيانات مف القائميف باالتصاؿ في صحيفتي  (1)البيانات".
في تطكير شكل لحديثة االدراسة لمكقكؼ عمى رؤيتيـ الستخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ 

كذلؾ بما يكفل اإلجابة عف تساؤالت الدراسة ، كمضمكف الصحف الفمسطينية اليكمية
إعداد استبانتيف كاحدة خاصة بالشكل كأخرػ عممًا أنو تـ ، كيحقق األىداؼ المرجكة منيا

ا عمى مجمكعة مف المختصيف كالخبراء لمتأكد مف معرضيكتـ ، خاصة بالمضمكف 
 تساؤالت الدراسة. فبة عاإلجاا مقدرتي

في تطوير شكل صحيفتي الحديثة االستبانة الخاصة باستخدام تكنولوجيا االتصال  .1
 الدراسة:

( سؤااًل مغمقًا كنصف مغمق ضمف أربع كحدات عمى النحك 29مف )ىذه االستبانة تتككف 
 التالي:
، العمميالمؤىل ، )النكع االجتماعي: الكحدة األكلى حكؿ السمات العامة كتشمل -

 جية العمل(.، الكظيفة، سنكات الخبرة، السف
، الكحدة الثانية حكؿ أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ذات العالقة بالعمل الصحفي -

كأسباب عدـ استخداـ ، دكافع االستخداـ كفكائده، كتشمل: )أىـ األدكات التكنكلكجية
 بعض األدكات التكنكلكجية(. 

استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير شكل  الكحدة الثالثة حكؿ مجاالت -
بعض العناصر التأثير عمى مدػ ، كتشمل: )مجاالت االستفادة، صحيفتي الدراسة

 (.مدػ التأثير عمى فف اإلخراج الصحفي، كغرافيةبالتي
، تطكير استخدامياالكحدة الرابعة حكؿ سمبيات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كمقترحات  -

 )أىـ السمبيات كأبرز المقترحات(.كتشمل: 

 

في تطوير مضمون صحيفتي الحديثة االستبانة الخاصة باستخدام تكنولوجيا االتصال  .2
 الدراسة:

كحدات عمى النحك ( سؤااًل مغمقًا كنصف مغمق ضمف أربع 29تتككف ىذه االستبانة مف )
 التالي:
، المؤىل العممي، )النكع االجتماعي: الكحدة األكلى حكؿ السمات العامة كتشمل -

 جية العمل(.، الكظيفة، سنكات الخبرة، السف

                                           

( 1003القاىرة: دار عالـ الكتب، ) 6 ، طالبحث العممي في الدراسات اإلعبلميةدمحم عبد الحميد، ( 1)
 .454ص
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الكحدة الثانية حكؿ أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ذات العالقة بالعمل  -
كأسباب ، دكافع االستخداـ كفكائده، كتشمل: )أىـ األدكات التكنكلكجية، الصحفي

 عدـ استخداـ بعض األدكات التكنكلكجية(. 
كؿ مجاالت استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير الكحدة الثالثة ح -

التأثير عمى مدػ ، يامجاالتدرجة االستفادة ك كتشمل: )، مضمكف صحيفتي الدراسة
 (.فنكف الكتابة كالعمل الصحفي

تطكير الكحدة الرابعة حكؿ سمبيات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كمقترحات  -
 رز المقترحات(.كتشمل: )أىـ السمبيات كأب، استخداميا
 :تياوعين مجتمع الدراسةثاني عشر: 

 مجتمع الدراسة:  .1

اليكمية الصادرة في  الصحف الفمسطينيةالقائميف باالتصاؿ في مجتمع الدراسة في  يتمثل
  كىي:، كعددىا أربع صحف، محافظات الضفة الغربية كقطاع غزة

ككانت أكؿ ، ـ6456تأسست عاـ ، ىي صحيفة سياسية يكميةصحيفة القدس:  . أ
كصاحب امتياز الصحيفة  .ـ6413صحيفة فمسطينية تعاكد الصدكر بعد ىزيمة 

كرئيس تحريرىا كليد أبك ، د. مركاف أبك الزلف كمديرىا العاـ، محمكد أبك الزلف
كيبمغ عدد العامميف  .الزلف. كيكجد المقر الرئيسي لصحيفة القدس في مدينة القدس

ًا اختصاصيًا يعممكف في حقكؿ اإلعالـ مكظف 650في صحيفة القدس أكثر مف 
كما تتمتع بشبكة ، كالفكر كتقنيات الحكسبة كاإلدارة كالتكزيع كاألرشيف كاإلخراج الفني

(1).مف المراسميف المينييف المكزعيف عمى أنحاء كاسعة مف الكطف كالخارج
 

، 60/66/6443ىي صحيفة يكمية سياسية تأسست بتاريخ  صحيفة الحياة الجديدة: . ب
إلى  64/8/6445مف تاريخ  ءً اثـ تحكلت ابتد، كانت في البداية تصدر أسبكعياً ك 

كىذا ما يتضح مف ، كتمثل صحيفة الحياة الجديدة السمطة بدرجة كبيرة .صحيفة يكمية
"نحف مع السمطة مف منطمق إنجاح الفرصة  :البياف التأسيسي ليا الذؼ أتى في نصو

غير أننا لف نقف مع ما نراه ، التاريخية السانحة لبناء مجتمع ككياف كطني مستقل
 كسكؼ نعالج المسائل المتعمقة بالسمطة بدرجة، في البنية كاآلراء أك إخالالً  تقصيراً 

ربة إلى كليس اإلعاقة كجر الع، عالية مف الحساسية كالمسؤكلية بيدؼ التطكير
                                           

 يـكتمت الزيارة ، http://goo.gl/TJPGZG، عمى شبكة االنترنت وفا -مركز المعمومات الوطنيموقع  (1)
 في تماـ الساعة الحادية عشرة كالنصف مساء. 5/1/1063الخميس 
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ككاف مديرىا العاـ قبل أف تؤكؿ ، كأسس صحيفة الحياة الجديدة نبيل عمرك الكراء".
س تحريرىا في البداية حافع أكر ، ممكيتيا كتبعيتيا لصندكؽ االستثمار الفمسطيني

لبرغكثي. كتعتمد الصحيفة نيج االستفادة مف كفاءات إبداعية مف خارج مالؾ ا
ة بالمكضكعات كالمقاالت كالتعميقات المختمفة. الصحيفة؛ إلثراء محتكػ الصحيف

كما يصدر عنيا العديد مف ، صفحة 18كتصدر صحيفة الحياة الجديدة عادة في 
( مكظفًا رسميًا مكزعيف بيف 10المالحق. كيبمغ عدد مكظفي صحيفة الحياة الجديدة )

دارييف (1).مراسميف كمحرريف كا 
 

قمة تصدر عف "مؤسسة األياـ لمصحافة ىي صحيفة يكمية سياسية مست صحيفة األيام: . ج
كقد صدر  .كىي عبارة عف شركة مساىمة محدكدة، كالطباعة كالنشر كالتكزيع" في راـ هللا
حيث انطمقت بجيكد طاقـ مككف مف ، 15/61/6445العدد األكؿ مف الصحيفة بتاريخ 

عادكا ككفاءات مجمكعة مف ألمع صحافيي ككتاب الشتات الذيف ، طاقات شبابية كاعدة
، إلى الكطف إثر تكقيع اتفاقيات أكسمك. كيرأس تحرير صحيفة األياـ الكاتب أكـر ىنية

كما تمتمؾ مؤسسة األياـ مطبعة حديثة تعمل  .كيرأس مجمس إدارتيا غساف الضامف
 10التي يتراكح عدد صفحاتيا مف ، كتتناكؿ الصحيفة، بطاقة عالية ككفاءة ممحكظة

خراج حيكؼ بتبكيب متميز ، صفحة 30إلى شتى المكاضيع السياسية كاالقتصادية ، كا 
كما تتفرد بنشر مكاضيع مختارة مف الصحافة ، إقميميًا كدكلياً ، كالرياضية كالثقافية؛ كطنياً 

كتكاظب صحيفة األياـ عمى إصدار ممحق يكمي غني متخصص  .العبرية بانتظاـ
 (2)بالمنكعات كالثقافة كالرياضة.

يكمية سياسية شاممة تصدر عف شركة الكسط لإلعالـ ىي صحيفة صحيفة فمسطين:  . د
كتحمل ترخيص صدكر مف كزارة اإلعالـ الفمسطينية ، كالنشر المساىمة المحدكدة الربحية

حيث صدر عددىا األكؿ في الثالث مف ، /ج(86/4تحت رقـ ) 61/4/1001بتاريخ 
كما أنيا ، كأكؿ صحيفة فمسطينية تصدر يكميًا منذ يكميا األكؿ 1003مايك عاـ 

قطاع غزة. كتدرجت الصحيفة في عدد  فييفة اليكمية الكحيدة التي تصدر الصح
 18ثـ زاد عدد صفحاتيا إلى ، صفحة مف قطع التابمكيد 13إذ بدأت بػػػػ ، صفحاتيا
زاد  1064كمطمع عاـ ، صفحة طكاؿ األسبكع باستثناء يـك الجمعة 41ثـ إلى ، صفحة

  (3)صفحة أسكة بأياـ األسبكع. 41عدد صفحات عدد الجمعة إلى 

                                           

 رجع سابق.معمى شبكة االنترنت،  وفا -مركز المعمومات الوطنيموقع  (1)

  .نفسو المرجع السابق (2)

 الساعة الرابعة عصرًا. ، 8/1/1063السبت ، غزة، مقابمة شخصية، رئيس التحرير، حسف أبك حشيش( 3)
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 عينة الدراسة:  .2

القائميف  تتمثل في، اليكمية الباحث الدراسة عمى عينة عمدية مف الصحف الفمسطينيةأجرػ 
 ية: التكذلؾ لالعتبارات ال، األياـفمسطيف ك  باالتصاؿ في صحيفتي

صحيفة األياـ  بينما تعد، ينية اليكمية صدكراً صحيفة فمسطيف أحدث الصحف الفمسط تعد . أ
 أحدثيا عمى مستكػ محافظات الضفة الغربية. 

  امتالؾ صحيفة األياـ أحدث مطبعة لطباعة الصحف في مناطق السمطة الفمسطينية. . ب

  .في مراحل إنتاجيما ألدكات كتقنيات تكنكلكجية مختمفة يفتيفاستخداـ الصح . ج

  .الدراسة ءتتيح المجاؿ إلجرافي الصحيفتيف إمكانيات مادية كبشرية تكفر  . د

في صحيفة منيـ ( صحفيًا 54)يعمل ، ( صحفييف605الدراسة ) عينةأفراد  كيبمغ عدد
، (1)( في مجاؿ التحرير34ك)، ( مخرجيف كمصكريف كمشرفيف فنييف60) مكزعيف كالتالي: األياـ
( مخرجًا كمصكرًا كمشرفًا 66)مكزعيف كالتالي: ( صحفيًا يعممكف في صحيفة فمسطيف 51ك)
قاـ حيث ، بأسمكب الحصر الشامل كا جميعًا لمدراسةعخض، (2)( في مجاؿ التحرير36ك)، فنياً 

 االستبانات عدد بمغك ، المضمكف أخرػ خاصة بك ، بالشكل خاصةكاحدة  تيفاستبانع يكز الباحث بت
( استبانة خاصة 10بينيـ )، ( استبانة88) اتبيف أف الصالح مني، استبانة( 43) المرجعة

( استبانة خاصة بالمندكبيف كالمراسميف 18ك)، الفنييفالمشرفيف كالمصكريف ك بالمخرجيف 
 . كالمحرريف
 ن(:ون والفنيون والمصور و)المخرج الشكلعينة سمات  . أ

 .الفنييف )دراسة الشكل(المشرفيف عينة المخرجيف كالمصكريف ك ي سمات التيبيف الجدكؿ ال
% مف عينة الدراسة، كأف نسبة 45أف الذككر يشكمكف ( 6رقـ ) جدكؿيتضح مف 

% لكل منيما، كأف نسبة الحاصميف عمى دراسات عميا 30درجتي البكالكريكس كالدبمـك الحاصميف عمى 
سنة،  30% مف عينة الدراسة أعمارىـ دكف سف الػ 85% لكل منيما، في حيف 60العامة  كالثانكية

سنكات، كأف  5% لدييـ خبرة أقل مف 15سنة، ك 65أقل مف إلى  60تتراكح بيف لدييـ خبرة  %55ك
% رئيس قسـ كسكرتير تحرير لكل كاحدة 60% مصكريف، ك15مخرجي صفحات، ك % يعممكف 55

 عمى انفراد.
 (1جدول رقم )

                                           

يـك االثنيف ، عبر الياتف شخصيةمقابمة ، مدير الشؤكف اإلدارية في صحيفة األياـ، أشرؼ سارة( 1)
 في تماـ الساعة الحادية عشرة كالربع. 61/4/1065

 68/4/1065يـك األربعاء ، مقابمة عممية، مدير الشؤكف اإلدارية كالمالية في صحيفة فمسطيف، ىيثـ السؾ( 2)
 في تماـ الساعة الثانية عشرة.
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 الفنيينالمشرفين يبين سمات عينة المخرجين والمصورين و 
 المئوية النسبة العدد فئات السمة السمة

 االجتماعيالنوع 
 %45.0 64 ذكر

 %5.0 1 أنثى
 100.0% 26 المجموع

 المؤىل العممي

 10.0% 2 ثانكية عامة

 40.0% 8 دبمـك

 40.0% 8 بكالكريكس

 %6020 1 دراسات عميا
 100.0% 20 المجموع

 السن

 40.0 8 سنة 40أقل مف 

 3520 4 سنة 30إلى أقل مف 40مف 
 6520 4 سنة 50إلى أقل مف  30مف 

 100 20 المجموع

 سنوات الخبرة

 1520 5 سنكات 5أقل مف 
 15.0 3 سنكات 60إلى أقل مف  5مف 

 5520 66 سنة 65إلى أقل مف  60مف 
 520 6 سنة فأكثر65

 100.0 20 المجموع

 الوظيفة
 

 5520 66 مخرج صفحات
 1520 5 مصكر صحفي

 6020 1 رئيس قسـ

 6020 1 سكرتير تحرير
 100.0 20 المجموع

 جية العمل
 5520 66 صحيفة فمسطيف

 3520 4 صحيفة األياـ

 166 26 المجموع

 

 عينة المضمون )المندوبون والمراسمون والمحررون(:سمات  . ب

 .عينة المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف )دراسة المضمكف(ي سمات التيبيف الجدكؿ ال
كأف نسبة ، % مف عينة الدراسة3425 أف الذككر يشكمكف ( 1جدكؿ رقـ )يتضح مف 

 30% أعمارىـ دكف سف الػ 3123في حيف أف ، %73.5الحاصميف عمى درجة البكالكريكس 
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سنكات خبرتيـ % 1425ك، سنكات 60إلى أقل مف  5% لدييـ خبرة تتراكح بيف 33كأف ، سنة
، % مندكبيف1021ك، % محرريف15ك، % يعممكف مراسميف1125كأف ، سنة فأكثر 65
 % يعممكف في مجاؿ التحرير بمستكيات إدارية مختمفة.6321ك، % رئيس قسـ6024ك

 (2جدول رقم )
 يبين سمات عينة المندوبين والمراسمين والمحررين

 المئوية النسبة العدد فئات السمة السمة

 النوع االجتماعي
 3425 50 ذكر

 1125 18 أنثى
 100.0 68 المجموع

 المؤىل العممي

 5.9 4 ثانكية عامة

 8.8 6 دبمـك

 73.5 50 بكالكريكس

 6628 8 دراسات عميا
 100.0 68 المجموع

 السن

 45.8 33 سنة 40أقل مف 

 4024 16 سنة 30إلى أقل مف 40مف 
 6628 8 سنة 50إلى أقل مف  30مف 

 828 8 سنة فأكثر 50
 100 68 المجموع

 سنوات الخبرة

 6426 64 سنكات 5أقل مف 
 44.1 30 سنكات 60إلى أقل مف  5مف 

 6424 4 سنة 65إلى أقل مف  60مف 
 1425 61 سنة فأكثر65

 100.0 68 المجموع

 الوظيفة

 1520 63 محرر
 1021 63 مندكب

 1125 68 مراسل

 6321 61 أخرػ 
 6024 3 قسـ رئيس
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 المئوية النسبة العدد فئات السمة السمة

 100.0 68 المجموع

 جية العمل
 5020 43 صحيفة فمسطيف

 5020 43 صحيفة األياـ

 166 68 المجموع

 

 ثالث عشر: إجراءات الصدق والثبات:

يقصد بو التأكد مف "صحة أداة البحث أك المقياس المستخدـ في الدراسة الصدق:  . أ
بدرجة عالية مف الكفاءة  -سكاء في جمع البيانات أك قياس المتغيرات -كصالحيتو
  (1)كالدقة".

الستبانتي الشكل كالمضمكف بإتباع اإلجراءات كتـ اختبار الصدؽ الظاىرؼ كالداخمي 
 التالية:

بغية التأكد مف  (*)عمى مجمكعة مف الخبراء كاألكاديمييفعرض استبانتي الدراسة  .6
كبناء عمى ذلؾ تـ تعديل بعض األسئمة ، اإلجابة عف تساؤالت الدراسةعمى ا مقدرتي

 كالفقرات.

                                           

 .463ص ، مرجع سابق، سمير حسيف( 1)

 ( المحكمكف ىـ:*)
 أستاذ اإلعالـ بجامعة القاىرة.، د. شريف المبافأ.  -

 أستاذ اإلعالـ المساعد بالجامعة اإلسالمية.، د. أيمف أبك نقيرة -

 أستاذ اإلعالـ المساعد بجامعة الشارقة.، د. رحيمة عيساني -

 أستاذ اإلعالـ المساعد بجامعة البحريف.، ةالدكاكس د. سالح -

 أستاذ اإلعالـ المساعد بالجامعة اإلسالمية.، د. طمعت عيسى -

 عالـ المساعد بجامعة البحريف.أستاذ اإل، د. عبد الكريـ الزياني -

 أستاذ مساعد في تكنكلكجيا المكبايل بجامعة فمسطيف.، د. ناجي الظاظا -

 تحرير مجمة عكد الند الثقافية.رئيس ، د. عدلي اليكارؼ  -

 رئيس تحرير صحيفة المجتمع بغزة.، أ. مفيد أبك شمالة -

 رئيس القسـ الفني في مؤسسة األياـ.، ـ. عبد الناصر أبك شكشة -

 رئيس القسـ الفني بصحيفة فمسطيف.، أ. منير أبك راس -

 رئيس قسـ الحاسكب بصحيفة فمسطيف.، ـ. دمحم المحاـ -
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 .بشكل دقيقالدراسة تحديد تساؤالت  .1

 .الدراسة بشكل يزيل أؼ لبس أك غمكض عنياكمصطمحات تحديد مفاىيـ  .4

الدراسة قبل تطبيقيما بشكل نيائي بيدؼ تالفي أؼ  ستبانتيباختبار قبمي القاـ الباحث  .3
  ا.مفتبيف سالمتي، ( محرريف5( مخرجيف ك)3عمى )ككاف االختبار ، فيـ خاطئ ليما

إذ تـ تكزيع استبانتي الدراسة عمى جميع مفردات ، استخداـ أسمكب الحصر الشامل .5
 الدراسة. 

يقصد بو اختبار ثبات أداة جمع المعمكمات كالبيانات لمتأكد مف درجة االتساؽ العالية  الثبات: . ب
كالحصكؿ عمى ، بما يتيح قياس ما تقيسو مف ظاىرات كمتغيرات بدرجة عالية مف الدقة، ليا

أك في نفسيا المعمكمات  استخداميا أكثر مف مرة في جمعر نتائج متطابقة أك متشابية إذا تكر 
 كسكاء، سكاء مف نفس المبحكثيف أك مف مبحكثيف آخريف، أك المتغيراتنفسيا الظاىرات  قياس
 (1)استخداـ باحث كاحد أك عدة باحثيف في أكقات كظركؼ مختمفة". تـ

 :النحك التاليكقد تـ التحقق مف ثبات أداة الدراسة عمى 
 
 الشكل:الخاصة بدراسة الثبات أداة  .6

 :ىماك ، مف خالؿ طريقتيفالشكل دراسة  أداةتـ التحقق مف ثبات 
 

 :(Cronbach's Alpha Coefficient)معامل ألفا كرونباخ . أ

تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس احتساب معامالت ألفا كركنباخ لكل بعد مف أبعاد 
( يبيف نتائج 6كالجدكؿ رقـ )، عمى معدالت الثبات كالتعرؼ، المقياس كالدرجة الكمية لفقراتو

 الثبات كفقًا لطريقة معامالت ألفا كركنباخ لمقاييس الدراسة:
 (3جدول )

 نتائج معامل ألفا كرونباخ لمقاييس األداة
 معامل ألفا كرونباخ المجال

 02843 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة

أف قيمة معامل ألفا كركنباخ كانت ، (4رقـ )يتبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ 
 .مما يدؿ عمى أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائياً ، 02843حيث كانت في مقياس القمق ، مرتفعة
 : (Split Half Method)طريقة التجزئة النصفية .ب

                                           

 .460ص ، ابقمرجع س، سمير حسيف( 1)
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 كاألسئمة ، األسئمة ذات األرقاـ الفردية) يفأجز  ىحيث تـ تجزئة فقرات االختبار إل
 ، ثـ تـ حساب معامل االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية، (األرقاـ الزكجيةذات 

=  ـ تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف ػكبعد ذلؾ ت، كدرجات األسئمة الزكجية

R1كفقًا لممعادلة التالية:  معامل االرتباط المعدؿ

2R
=


R ،حيث R  معامل االرتباط 

كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة ، األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجيةبيف درجات 
 (.3)في جدكؿ 

(4جدول )  

 طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات لممقياس

 معامل االرتباط المعدل معامل االرتباط المجال

 0.869 0.769 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة
)سبيرماف براكف(  قيمة معامل االرتباط المعدؿ أف( يتبيف 3مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

(Spearman Brown ) ًفي صكرتو النيائية كما  المقياسككف يبذلؾ ك ، مرتفع كداؿ إحصائيا
 دراسةمقاييس ككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات يك ، لمتكزيع قابالً  (6رقـ ) ىي في الممحق

كاإلجابة ، كصالحيتيا لتحميل النتائج، المستخدمةاألداة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة ، الشكل
 .كاختبار فرضياتيا، أسئمة الدراسة عف

 
 ثبات أداة الدراسة الخاصة بالمضمون: .2

 :ىماك ، مف خالؿ طريقتيفالخاصة بالمضمكف الدراسة  أداةتـ التحقق مف ثبات 
 (Cronbach's Alpha Coefficient): معامل ألفا كرونباخ .أ

الطريقة عمى أساس احتساب معامالت ألفا كركنباخ لكل بعد مف أبعاد المقياس تقـك ىذه 
( يبيف نتائج الثبات 5كالجدكؿ رقـ )، معدالت الثبات كالتعرؼ عمى، كالدرجة الكمية لفقراتو

 :كفقًا لطريقة معامالت ألفا كركنباخ لمقاييس الدراسة

 (5جدول )
 نتائج معامل ألفا كرونباخ لمقاييس األداة

 معامل ألفا كرونباخ المجال

 02304 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة
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، أف قيمة معامل ألفا كركنباخ كانت مرتفعة (5)النتائج المكضحة في جدكؿ  يتبيف مف
 .يدؿ عمى أف الثبات مرتفع كداؿ إحصائياً مما ، 02304حيث كانت في مقياس القمق 

 (Split Half Method): طريقة التجزئة النصفية -ب

كاألسئمة ذات األرقاـ ، األسئمة ذات األرقاـ الفردية) يفأجز  ىتـ تجزئة فقرات االختبار إل
، كدرجات األسئمة الزكجية، ثـ تـ حساب معامل االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية، (الزكجية

كفقًا  معدؿمعامل االرتباط ال=  ـ تصحيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف ػكبعد ذلؾ ت
لممعادلة التالية: 

R1

2R
=


R ،حيث R معامل االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة

 (.1)ي جدكؿ ػػػكتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة ف، الزكجية
(6جدول )  

 لممقياسطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات 
 االرتباط المعدلمعامل  معامل االرتباط  المجال

 0.839 0.724 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة
)سبيرماف براكف(  قيمة معامل االرتباط المعدؿ ( يتبيف أف1مف خالؿ الجدكؿ رقـ )

(Spearman Brown ) ًفي صكرتو النيائية كما  المقياسككف يبذلؾ ك ، مرتفع كداؿ إحصائيا
 دراسةمقاييس ككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات يك ، لمتكزيع قابالً  (1رقـ ) ىي في الممحق

، كصالحيتيا لتحميل النتائج، األداة المستخدمةمما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة ، المضمكف 
 .كاختبار فرضياتيا، أسئمة الدراسة عفكاإلجابة 

 رابع عشر: المعالجة اإلحصائية لمبيانات:
 خالؿ برنامج التحميل اإلحصائيمف الدراسة  ياستبانتتفريغ كتحميل بالباحث  قاـ

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ، ستخدـ االختبارات احيث
ىك  مقياس ليكرتكذلؾ بسبب أف ، (Parametric Tests) Non اإلحصائية غير المعممية

 تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:ك ، مقياس ترتيبي
كالمتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي: يستخدـ ىذا األمر النسب المئكية كالتكرارات  .6

 .بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد الباحث في كصف عينة الدراسة

 ستبانة.( لمعرفة ثبات فقرات االCronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ ) .1
، ( لقياس درجة االرتباطSpearman Correlation Coefficient)معامل ارتباط سبيرماف  .4

 .معمميةال غيرحيث يستخدـ لدراسة العالقة بيف المتغيرات في حالة البيانات 
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( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ Independent Samples T Test) اختبار العينتيف المستقمتيف .3
 فركؽ بيف مجمكعتيف مختمفتيف. 

 لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ بيف( One Way Anovaاختبار العينات المستقمة ) .5
  أؼ أكثر مف مجمكعتيف مختمفتيف.، عدةمجمكعات 

مربع كاؼ لمبيانات ، Person Test -اختبار العالقات باستخداـ كل مف معامل )بيرسكف  .1
 (.Chi Squares Test –النكعية 
 المفاىيم األساسية لمدراسة:خامس عشر: 

كاختزاف المعمكمات كتجييزىا في مختمف صكرىا كأكعية تعني "اقتناء  تكنولوجيا االتصال: .6
سكاء كانت مطبكعة أك مصكرة أك مسمكعة أك مرئية أك ممغنطة أك معالجة ، حفظيا
كنقميا كبثيا باستخداـ تكليفة مف المعمكمات اإللكتركنية المحكسبة ككسائل أجيزة ، بالميزر

(1)االتصاؿ عف بعد".
 

  (2)خرج فييا مقاالت كمكضكعات الصحف كالمجالت".يراد بو "الييئة التي تُ الشكل:  .1

يراد بو "العممية التي يقكـ فييا المحرر الصحفي بالصياغة الفنية كالكتابة تحرير المضمون:  .4
الصحفية أك المعالجة لمضمكف المادة الصحفية أك المعمكمات التي جمعيا مف المصادر 

كالمتعارؼ عمييا كقكالب فنية تحريرية  المختمفة في األشكاؿ أك القكالب الصحفية المناسبة
 (3)لمجريدة أك المقاؿ ثـ المراجعة الدقيقة كا عادة الصياغة ليا".

الصادرة في الضفة الغربية كقطاع اليكمية بيا: الصحف يراد الصحف الفمسطينية اليومية:  .3
 غزة.

 تقسيم الدراسة: سادس عشر: 
 ةالمنيجياإلجراءات حيث تعرض المقدمة ، فصكؿأربعة تنقسـ الدراسة إلى مقدمة ك 

، دكر تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير العمل الصحفيكيتناكؿ الفصل األكؿ ، لمدراسة
المبحث ك ، .. المفيكـ كالتطكر تكنكلكجيا االتصاؿبعنكاف: المبحث األكؿ  :ثالثة مباحثكيضـ 

                                           

، الطبعة العربية )عماف: دار اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزيع، تحوالت اإلعبلم المعاصر، يامف بك دىاف( 1)
 .66( ص 1064

)بيركت: دار  6ط، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقبلم واألفكار والحواسيب، عبد العزيز الصكيعي( 2)
 . 113( ص 6448، اآلف لمطباعة كالنشر

 .4ص ، مرجع سابق، فف التحرير الصحفي، ليمى عبد المجيدك ، عمـ الديف محمكد( 3)
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كالمبحث الثالث بعنكاف: ، حفيالحديثة كاإلخراج الص تكنكلكجيا االتصاؿبعنكاف:  الثاني
 الحديثة كالتحرير الصحفي. تكنكلكجيا االتصاؿ

كىك بعنكاف:  كيتطرؽ الفصل الثاني لنتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالشكل
كيضـ أربعة ، استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير شكل صحيفتي الدراسة

االتصاؿ الحديثة المستخدمة في تطكير شكل يتناكؿ تكنكلكجيا ك مباحث: المبحث األكؿ 
كالمبحث الثاني يعرض االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ ، صحيفتي الدراسة كدكافع استخداميا

كالمبحث الثالث يتطرؽ لسمبيات كصعكبات استخداـ ، الحديثة في تطكير شكل صحيفتي الدراسة
مبحث الرابع يتناكؿ نتائج اختبار صحة كال، تعزيز استخداميا سبلتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ك 

 فركض الدراسة الخاصة بالشكل.
كىك بعنكاف:  كيتطرؽ الفصل الثالث لنتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالمضمكف 
كيضـ أربعة ، استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير مضمكف صحيفتي الدراسة

صاؿ الحديثة المستخدمة في تطكير مضمكف مباحث: المبحث األكؿ يتناكؿ تكنكلكجيا االت
كالمبحث الثاني يعرض االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ ، صحيفتي الدراسة كدكافع استخداميا

كالمبحث الثالث يتطرؽ لسمبيات كصعكبات ، الحديثة في تطكير مضمكف صحيفتي الدراسة
مبحث الرابع يتناكؿ نتائج كال، تعزيز استخدامياسبل استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ك 

نتائج أىـ الرابع مناقشة الفصل كيعرض  اختبار صحة فركض الدراسة الخاصة بالمضمكف.
أىـ مف خالؿ ثالثة مباحث: المبحث األكؿ يتناكؿ مناقشة  تي الشكل كالمضمكف دراسكفركض 
دراسة كفركض نتائج أىـ كالمبحث الثاني يتناكؿ مناقشة ، دراسة الشكلكفركض نتائج 

  كأخيرًا قائمة المراجع كالمالحق.، كالمبحث الثالث يعرض تكصيات الدراسة، المضمكف 
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واستعراض مراحل ، عمى مفيوم تكنولوجيا االتصالييدف ىذا الفصل إلى التعرف 

كما يسمط الضوء عمى عبلقة تكنولوجيا االتصال ، والوقوف عمى سماتيا المتعددة، تطورىا

مبينًا الجوانب اإليجابية والسمبية المترتبة عمى دخول التكنولوجيا عالم ، باإلخراج الصحفي

مستعرضًا ، االتصال بالتحرير الصحفيعبلقة تكنولوجيا  ويتناول أيضاً ، اإلخراج الصحفي

وآثار ذلك عمى تطوير ، جوانب االعتماد عمى التكنولوجيا في دورة إنتاج الصحف المطبوعة

 ية:التويشمل الفصل المباحث ال، العمل الصحفي

 المبحث األول: تكنولوجيا االتصال .. المفيوم والتطور. 

  واإلخراج الصحفيالمبحث الثاني: تكنولوجيا االتصال الحديثة. 

 المبحث الثالث: تكنولوجيا االتصال الحديثة والتحرير الصحفي. 
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ػاضطبحثػاألول
ػتصظوضوجغاػاالتصالػ..اضطفكومػواضتطور

 
حيث باتت ، تعد التكنكلكجيا بأدكاتيا كتقنياتيا المختمفة مف أىـ سمات العصر الحديث

ظر لما يتطمبو انتشارىا كاستخداميا مف بالن، مؤشرًا يعكس مدػ رقي كتحضر المجتمعات كالدكؿ
بما يكفل لإلنساف دقة متناىية في  ؛تتيح إمكانية االستفادة منيا، كبنية تقنية رقمية، معرفة عممية

كما باتت التكنكلكجيا متشعبة كمتغمغمة في أدؽ تفاصيل  تنفيذ المياـ بأيسر الجيكد البشرية.
منذرة ، السيما عمى صعيد العالقات اإلنسانية، بشرؼ فارضة أنماطًا جديدة مف السمكؾ ال، الحياة

كارتباط األجياؿ ، بمزيد مف التغييرات كالتطكرات في قابل األياـ؛ نظرًا لتزايد االعتماد عمييا
 الناشئة بمخرجاتيا. 

، كييدؼ المبحث األكؿ إلى التعرؼ عمى مفيكـ تكنكلكجيا االتصاؿ كمراحل تطكرىا
كيعرض ، يتناكؿ األكؿ المفيكـ العاـ لمتكنكلكجيا، ربعة مطالبحيث تـ تقسيـ المبحث إلى أ

بينما يتطرؽ المطمب الثالث لمراحل تطكر تكنكلكجيا ، المطمب الثاني مفيكـ تكنكلكجيا االتصاؿ
 كيركز المطمب الرابع عمى سمات تكنكلكجيا االتصاؿ. ، االتصاؿ

 تكنولوجيا:العام لممفيوم ال: المطمب األول
تعريفات التكنكلكجيا بيف )االستخداـ العاـ لممعرفة( ك)عالـ الفنكف الصناعية( تتراكح 

كلكنيا تشمل أيضًا األدكات العقمية مثل المغات )العقكؿ المبرمجة( ، ك)األدكات بما فييا اآللية(
كالتحميل المعاصر كالتقنيات كالتطبيقات المنظمة لممعرفة العممية لممياـ العممية؛ بل يكجد 

كما أف العالقة بيف التكنكلكجيا كاآللة كاألسمكب ، لمتكنكلكجيا أنيا: "قكاعد النمك لممستقبل" تعريف
  (1)تكاد تشابو أك تعادؿ العالقة بيف المغة كالكممة كالنطق.

التي تنتج باألساس عف ، كتعد التكنكلكجيا بمثابة التطبيقات العممية لمعمكـ النظرية
كىك ، بحيث يسعى إلى اكتشاؼ أسراره كقكانينو، بكعي ككفاءةتفاعل اإلنساف مع عناصر الككف 

كىذا ىك ما قامت بو الدكؿ المتقدمة ، ما يؤدؼ إلى التقدـ المستمر ألساليب كتكنكلكجيا اإلنتاج
كنتج عف ذلؾ التقنيات الحديثة كاالختراعات المتتالية ، التي كظفت العمـ لخدمة المجتمع

                                           

، )عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع 6ط ، العمم والتكنولوجيا والتنمية، كصادؽ عكدة، عزت جرادات( 1)
 .643( ص 1008
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حيث تتككف التكنكلكجيا مف تداخل بيف منتجات ، (1)قةكاستخداـ الحكاسيب اآللية العمال
كتطبيقاتيا العممية ، تكنكلكجية مف صنع اإلنساف )األداة أك مف األفضل "المادة" ك"الشكل"(

(2)المعرفة كالميارات الضركرية لمقياـ بعمميا )الميارة(. كأيضاً ، )االستخداـ(
 

، (3)األكلى مف القرف السابع عشركاستخدمت كممة التكنكلكجيا ألكؿ مرة في السنكات 
حيث تفيد القكاميس اإلنجميزية بأف معنى التكنكلكجيا: المعالجة النظامية لمفف أك جميع الكسائل 

كىي طريقة فنية ، التي تستخدـ إلنتاج األشياء الضركرية لراحة اإلنساف كاستمرارية كجكده
التكنكلكجيا أنيا: "الدراسة العممية أككسفكرد  كيعرؼ قامكس، عممية أك إنجاز أغراض، لألداء

  (4)لمفنكف العممية أك الصناعية ككذلؾ باعتبارىا تطبيقًا لمعمـ".

، كقد شيد النصف الثاني مف القرف التاسع عشر مكلد عدد مف االختراعات اإللكتركنية
صر ذلؾ أف ع، فبدأت تظير مالمح تقنية اتصالية جديدة كاف ليا آثار عميقة في قرننا الحالي

 يعدالذؼ  (information society)االتصاؿ االلكتركني قد حمل معو مجتمع المعمكمات 
 (5)(.industrial societyمرحمة متقدمة لما يسمى بالمجتمع الصناعي )

مشتقة مف الكممة اليكنانية ال( Technologyتعريب لكممة ) ككممة التكنكلكجيا
(Techne) ، اني مف الكممة كالجزء الث، ميارةأك فنًا كتعني(Logy) ( مأخكذ مفLogos) ،
بينما يراىا ، إلى العربية تقنية أك تقنياتتكنكلكجيا البعض كممة  ترجـكي، أك دراسة اً عني عمميك 

"التنظيـ كاالستخداـ الفعاؿ كالمؤثر لمعرفة اإلنساف  :كىي تعني، تقانة أك تقاناتتعني البعض 
كتكجيو االكتشافات كالقكػ الكامنة ، تطبيقية عاليةمف خالؿ كسائل ذات كفاءة ، كخبرتو

 (6).المحيطة بنا بغرض التطكير كتحقيق األداء األفضل"

                                           

)عماف:  6ط ، الحديثة مدخل إلى االتصال وتقنياتو :تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري ، مجد الياشمي( 1)
 . 33( ص 1061، دار أسامة لمنشر كالتكزيع

القاىرة: مجمكعة النيل ) 6، ط ترجمة شكيكار زكي، تكنولوجيا اإلعبلم: رؤى نقدية، جكست فاف لككف ( 2)
 .33 ص( 1004، العربية

األكلى )القاىرة: دار الطبعة العربية ، ترجمة أحمد المغربي، الصحافة اليوم، ؿك كنؾ نكت، شابمافتف يج( 3)
 .164ص ( 1061، الفجر لمنشر كالتكزيع

 . 33ص ، مرجع سابق، مجد الياشمي( 4)

مجمة ، "العربي القكمي "ثكرة كسائل االتصاؿ كانعكاساتيا عمى مراحل تطكر اإلعالـ، عصاـ مكسى( 5)
  .610( ص 6441، مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت) 105العدد ، المستقبل العربي

لمنشر  )عماف: دار المسيرة 6ط ، نترنتالمعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واإل ، مجييعامر قند( 6)
 . 561ص ، (1060، كالتكزيع كالطباعة
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التكنكلكجيا تقميديًا بما تجسده االختراعات مف معدات كآالت كسمع  يعرؼ البعضك 
مة "كسي: أنياأف ىذا التعريف قاصر؛ لذا يعرفكنيا ف يركف يكلكف كثير ، لتحقيق أغراض اإلنساف

كلعل التعريف الذؼ أظير التكنكلكجيا أنيا: ، اإلنساف باستخداـ المعرفة لزيادة قدراتو العممية"
، يضيف الكثير "العمـ الذؼ ييتـ بتحسيف األداء كالممارسة كالصيانة أثناء التطبيق العممي"

 (1)راره".يمكف تك استخداـ المعرفة العممية لتحديد أسمكب عمل شيء" :كيظير أف التكنكلكجيا ىي
إذ يعرفيا البعض بعنصريف ، كتتعدد تعريفات التكنكلكجيا بيف الباحثيف كالدارسيف

  (2) كىما:، مكمميف لبعضيما
أ. العنصر المادؼ: كيشمل اآلالت كالمعدات ككذلؾ اإلنشاءات اليندسية كالفنية 

 .المختمفة
 -ية كالمنيجيةالتقن-ب. العنصر الفكرؼ )العممي كالمنيجي(: كيضـ األسس المعرفية

كىذاف العنصراف يتمازجاف ، جاىزةال التي ىي كراء إنتاج تمؾ الكحدات المادية
يسقط إمكانية كجكد اآلخر بصفة  ىماألف غياب أحد ؛كيتداخالف كيتكامالف

 منفردة. 
  (3):ىي، ويربط بعض المختصين مفيوم التكنولوجيا باتجاىات ثبلثة

مكاناتو العقمية كاإلبداعيةتسخير معرفة : العممية المعرفة .6 مف ، اإلنساف العممية المنظمة كا 
كلذلؾ تعرؼ التكنكلكجيا أنيا: "تكظيف ، أجل تحقيق أغراض كتطبيقات عممية مطمكبة

 المعارؼ العممية لتمبية حاجات اإلنساف كتنمية المجتمع". 

التطبيق  فعالناتجة االكتشافات : كتشمل األجيزة كاألدكات ك االكتشافات كاالختراعات .1
أنكاع الكسائل التي تستخدـ  "مختمف أنيا: كبذلؾ تعرؼ التكنكلكجيا، العممي لممعرفة العممية

 كاستمرارية كجكده". ، إلنتاج المستمزمات الضركرية لراحة اإلنساف

مف خالؿ التطبيقات ، النتائج التي يحصل عمييا اإلنساف االعممية: كيقصد بيالتطبيقات  .4
 األجيزة لغرض تطكير اإلنساف كتحسيف أدائو. العممية لممكتشفات ك 

                                           

 . 35ص ، مرجع سابق، مجد الياشمي( 1)

دار العربي بدكف طبعة )القاىرة: ، تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصال الجماىيري ، عمـ الديف محمكد( 2)
 .68ص ، (6440، لمنشر كالتكزيع

 انظر المراجع التالية:( 3)
 .563 -561ص ، مرجع سابق، عامر قنديمجي -

: عمان) 6ط، التقنيات الحديثة وانعكاساتيا االقتصادية واالجتماعية والنفسية والبيئية، القضاة خالد -
 .57( ص6443، دار اليازكرؼ العممية



 الفصل األول: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي
 

33 

 

، كخاصة خالؿ عقكد العصر الصناعي، كقد ارتبط مفيكـ التكنكلكجيا بالصناعات أكالً 
ثـ ظيرت ، في النصف الثاني مف القرف العشريف، ثـ تحكؿ إلى مفيكـ تكنكلكجيا المعمكمات

 مثل: تكنكلكجيا التعميـ كما شابييا. ، مفاىيـ أخرػ 
"مجمكعة مف المعارؼ كالخبرات المتراكمة كالمتاحة كاألدكات : التكنكلكجيا أنياتعرؼ ك 

كالكسائل المادية كالتنظيمية كاإلدارية التي يستخدميا اإلنساف في أداء عمل ما أك كظيفة ما في 
 (1)سكاء عمى مستكػ الفرد أك المجتمع". مجاؿ حياتو اليكمية إلشباع الحاجات المادية كالمعنكية

كالقكاعد التطبيقية كأساليب العمل التي تستقر  "مجمكعة مف النظـب تعريف آخر فيي: كحس
لبحكث أك دراسات مبتكرة في مجاالت اإلنتاج كالخدمات ككنيا  لتطبيق المعطيات المستحدثة

التي  لممعرفة كالخبرات المكتسبة كالتي تمثل مجمكعات الكسائل كاألساليب الفنية التطبيق المنظـ
يا اإلنساف في مختمف نكاحي حياتو العممية كبالتالي فيي مركب قكامو المعدات كالمعرفة يستخدم
  (2)."اإلنسانية

كيعرفيا أحد الباحثيف أنيا: "عبارة عف مخزكف المعرفة المتاحة لمجتمع ما في لحظة 
معينة في مجاؿ الفنكف الصناعية كالتنظيـ االجتماعي التي تتجسد في السمع كاألساليب 

كالبعض يعرفيا أنيا: "المعرفة المرتبطة ، (3)نتاجية كاإلدارية عند األفراد كالمؤسسات كالدكلة"اإل
تمكف اإلنساف مف السيطرة عمى الطبيعة لتطكير أساليب اإلنتاج كتحديث  بالقكانيف العممية التي

  (4)بحيث تككف في خدمة المجتمع".، أدكات الخدمات
نيا "دراسة مجمكعة مف المعارؼ كالميارات الالزمة بينما يعرفيا الدكتكر عمي حبيش أ

قامة الكسائل اآللية الالزمة إلنتاجو، لتصنيع منتج معيف حيث إف التكنكلكجيا بصفة عامة ، كا 
التي يفترض فييا القدرة ، أك المعارؼ، أك مجمكعة مف الطرؽ ، ىي الكسائل الديناميكية المتطكرة

 (5)التي تشكل اإلطار الحياتي لإلنساف".، تداخمةكالم، عمى حل مشكالت اإلنساف المعقدة
حكؿ تسخير المعرفة ككاقعيا المعاصر ينصب لتكنكلكجيا كيرػ الباحث أف مفيكـ ا
كتحقيق أغراضو ، نجاز أعمالوإتساعد اإلنساف عمى ، كأدكاتالعممية في اختراع معدات كآالت 
                                           

 .65ص، سابقمرجع ، محمكد عمـ الديف( 1)
 ، اإللكتروني دىشة بموقعمقاؿ منشكر ، "المعمكماتية: التقنيات ككسائل اإلعالـ"، عبد األمير الفيصل( 2)

http://goo.gl/gTF48J ، الثامنة مساءً في تماـ الساعة  66/4/1063تمت زيارة المكقع يـك الخميس. 

 .85ص ، مرجع سابق، القضاة خالد( 3)

  .81ص ، مرجع السابق نفسوال( 4)

سات ا)القاىرة: عيف لمدر  6ط ، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واألمن القومي لممجتمع، صالح سالـ( 5)
 .54( ص 1004، كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية
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فضاًل عما تتيحو مف مستكػ متقدـ ، إجماالً ككقت أقصر كتكمفة أقل كجيد أيسر فضل بجكدة أ
عمى صعيد األماف في تنفيذ المياـ الخطرة كالمجيدة لمطاقات البشرية مع قدرتيا الفائقة عمى 

كىي بذلؾ تمثل خالصة اإلنجازات العممية بتجسيدىا ، تقميص ىامش الخطأ إلى حد كبير
  العممي لمخرجات االكتشافات كالدراسات العممية.

 :االتصال مفيوم تكنولوجيا: المطمب الثاني
كينظر إلييا البعض باعتبارىا ، فركع التكنكلكجيا ػحدإتعد تكنكلكجيا االتصاؿ 

"الحصكؿ أك اكتساب كمعالجة كتخزيف كنشر المعمكمات الرقمية كالنصية كالمصكرة كالصكتية 
مف خالؿ مجمكعة مف األجيزة اإللكتركنية كأجيزة االتصاالت السمكية كالالسمكية 

بينما يعرفيا آخركف بأنيا أؼ أداة أك جياز أك كسيمة تساعد عمى إنتاج أك تكزيع ، (1)لكمبيكتر"كا
أك تخزيف أك استقباؿ أك عرض البيانات أك أنيا اآلالت أك األجيزة الخاصة أك الكسائل التي 

  (2)تساعد عمى إنتاج المعمكمات كتكزيعيا كاسترجاعيا كعرضيا".

ارتباط  يالتكنكلكجيات الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ ى الخاصية األساسية فيإف "
ككذا السمعي ، تكنكلكجيات اإلعالـ اآللي مع تكنكلكجيات االتصاالت السمكية كالالسمكية

مصطمح حيث يستخدـ " (3)،"خر ىك الجمع بيف النص كالصكت كالصكرةآبمعنى ، البصرؼ 
بيف الشبكات السمعية كالبصرية كالياتف تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت لإلشارة إلى التقارب 

  (4)".مع شبكات الكمبيكتر مف خالؿ كابل كاحد أك نظاـ ربط كاحد
فبينما يؤمف ، تتكقف عمى طبيعة المكقف منيا، لتكنكلكجيا االتصاؿ اتيفر كىناؾ تع

ف البعض اآلخر إف، Technologies Deterministالبعض بمقكالت الحتمية التكنكلكجية 
كأنو ال ، فالفريق األكؿ يرػ أف الحتمية مف طبيعة التكنكلكجيا، رة الميبرالية التكنكلكجيةيؤمف بفك

، أما الفريق الثاني، يأمل في التقدـ، كأنيا مقبكلة كمرغكبة في كل مجتمع، مفر كال ميرب منيا
ة الذؼ يرػ أف التكنكلكجيا ليست ضار  Technological Liberalرالية التكنكلكجية بفريق المي

                                           

 .https://goo.gl/RmfT8p، مرجع سابق، السيد بخيت( 1)

)القاىرة: دار  6ط ، الحاسبات االلكترونية وتكنولوجيا االتصال، كمحمكد عمـ الديف، عبد الحسيبدمحم ( 2)
 . 46ص ، (6443، الشركؽ 

بحث ، "أثر تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في دفع عجمة التنمية"، كبف التركي زينب، بف بريكة عبد الكىاب( 3)
  .131( ص 1060، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية :)الجزائر 3عدد ، مجمة الباحث، منشكر

، الموسوعة الحرة :ويكيبيدياموقع ، "تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت"، كيكيبيديامساىمك ( 4)
http://goo.gl/iqnDQI ،الساعة العاشرة مساءً في تماـ  1063-4-14ثنيف تمت الزيارة يـك اإل . 
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كلكنيا يجب أف يتـ استخداميا ، كال تمثل مشكمة، كأنيا ال ترث بالضركرة السكء، في حد ذاتيا
 (1)كفقًا لمعايير المسئكلية االجتماعية.

إف مصطمح تقانة االتصاؿ يعني التقنيات كالمؤسسات كاألساليب التي بكاسطتيا تنتج "
كىناؾ بكف شاسع بيف )..(  جغرافيةالمعمكمات كتعمب كتكزع عمى مستقبميف متفرقيف فكؽ رقعة 

تقانة االتصاؿ االلكتركني التي بدأت تتشكل مالمحيا في نياية القرف التاسع عشر مع اختراع 
 (2)."الياتف كاإلذاعة كتقانة االتصاؿ الحديثة المستخدمة في نياية القرف العشريف

المعمكمات عمى اعتبار مع تكنكلكجيا يالحع تداخل تعريف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ك 
أف الفصل بينيما غير جائز؛ ألنيما كجياف لعممة كاحدة عمى أساس أف ثكرة تكنكلكجيا االتصاؿ 
قد سارت عمى التكازؼ مع ثكرة تكنكلكجيا المعمكمات التي كانت نتيجة لتفجر المعمكمات 

ت عبارة عف حيث أصبحت المعمكمات كالثقافا، كتضاعف اإلنتاج الفكرؼ في مختمف المجاالت
كيتـ تداكليا بشكل حـز رقمية تسرؼ عبر ، نبضات رقمية محفكظة في كسائط تخزيف مغناطيسية

  (3)شبكات تمف الكرة األرضية.
أما تكنكلكجيا ، كتتككف تكنكلكجيا المعمكمات مف حكاسيب كأجيزة تخزيف لممعمكمات

كفي ، كف كالراديك كالياتفالكسائط اإلعالمية فيي عبارة عف أجيزة سمعية كبصرية؛ كالتمفزي
إذ كانت ، الماضي كاف ىناؾ خط فاصل محدد يفصل بيف كل تكنكلكجيا عمى حدة

بينما كانت  -في صكرة أرقاـ كنصكص -الككمبيكترات مستخدمة في إدارة كمعالجة المعمكمات
رت إضافة لذلؾ فكمما انصي، أجيزة التمفزيكف كالراديك كالياتف تستخدـ لنقل الصكر كاألصكات

كليا ، برزت إلى الكجكد منتجات جديدة مختمفة كأقكػ ، الكمبيكترات كالتمفزيكنات كاليكاتف معاً 
 (4)مف القدرات ما ىك أكثر مف أؼ كقت مضى.

كتعرؼ تكنكلكجيا المعمكمات أنيا: "تمؾ األجيزة كالمعدات كاألدكات كاألساليب كالكسائل 
، تقباًل في الحصكؿ عمى المعمكمات الصكتيةكيمكف أف يستخدميا مس، التي استخدميا اإلنساف

ككذلؾ معالجة تمؾ المعمكمات مف حيث تسجيميا كتنظيميا كترتيبيا كخزنيا ، كالرقمية، كالمصكرة

                                           

  .مرجع سابق، السيد بخيت( 1)

 .610ص ، مرجع سابق، عصاـ مكسى( 2)

)القاىرة: دار العالـ  6ط ، تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورىا في تطوير األداء الصحفي، أمل خطاب( 3)
  .38( ص 1004، القاىرة، العربي

ترجمة: حساـ الديف ، ثورة اإلنفوميديا: الوسائط المعموماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك؟، فرانؾ كيمش( 4)
 .40-84( ص 1000، بدكف طبعة )الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، زكريا



 الفصل األول: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي
 

50 

 

كحيازتيا كاسترجاعيا كعرضيا كاستنساخيا كبثيا كتكصيميا في الكقت المناسب لطالبييا كتشمل 
 (1)كجيا االتصاالت".مف: تكنكلكجيا التخزيف كاالسترجاع كتكنكل كالً 

كيعرفيا خبير نظـ المعمكمات د. عالء السالمي أنيا: "كل التقنيات المتطكرة التي 
تستخدـ في تحكيل البيانات بمختمف أشكاليا إلى معمكمات بمختمف أنكاعيا كالتي تستخدـ مف 

، أنيا: "حيازةبينما يعرفيا قامكس ماكمييالف  (2)، قبل المستفيديف منيا في كافة مجاالت الحياة"
كرقمية بكاسطة مزيج مف الحاسب ، متنية، مصكرة، تخزيف كبث معمكمات ممفكظة، معالجة

كيعرفيا ، كمبني عمى أساس اإللكتركنيات الدقيقة"، كاالتصاالت السمكية كالالسمكية، اإللكتركني
المعمكمات في كتكصيل ، تحميل، تخزيف، ركجر كارتر أنيا "األنظمة كاألدكات المستخدمة لتمقي

  (3)المنزؿ".، المصنع، شاممة المكتب، كتطبيقيا لكل جكانب حياتنا، كل أشكاليا
مجمكع التقنيات كاألدكات أك الكسائل أك النظـ " أنيا: تكنكلكجيا االتصاؿكتعرؼ 

الذؼ يراد تكصيمو بعممية االتصاؿ ، التي تكظف لمعالجة المضمكف أك المحتكػ ، المختمفة
التي بيا تجمع المعمكمات كالبيانات ، لشخصي أك التنظيمي أك الجمعيالجماىيرؼ أك ا

المرسكمة أك المسمكعة المرئية أك المطبكعة أك الرقمية  المسمكعة أك المكتكبة أك المصكرة أك
ثـ استرجاعيا في الكقت ، ىذه البيانات كالمعمكمات ثـ تخزيف، عف طريق الحاسبات اإللكتركنية

اقتناء كاختزاف المعمكمات كتجييزىا في مختمف صكرىا : "مكجز تعني كبتعريف، (4)المناسب"
سكاء كانت مطبكعة أك مصكرة أك مسمكعة أك مرئية أك ممغنطة أك معالجة ، كأكعية حفظيا

كنقميا كبثيا باستخداـ تكليفة مف المعمكمات اإللكتركنية المحكسبة ككسائل أجيزة ، بالميزر
 (5)االتصاؿ عف بعد".
"كل ما ترتب عمى االندماج بيف تكنكلكجيا  :جيا االتصاؿ كالمعمكمات فييأما تكنكلك 

الحاسب اإللكتركني كالتكنكلكجيا السمكية كالالسمكية كاإللكتركنيات الدقيقة كالكسائط المتعددة مف 
أشكاؿ جديدة لتكنكلكجيا ذات قدرات فائقة عمى إنتاج المعمكمات كجمعيا كتخزينيا كمعالجتيا 

رجاعيا بأسمكب غير مسبكؽ يعتمد عمى النص كالصكت كالصكرة كالحركة كالمكف كنشرىا كاست
                                           

 .50( ص 1005، بدكف طبعة )عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيع، تكنولوجيا المعمومات، جعفر الجاسـ( 1)

 .64( ص 1060، )عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع 6ط، تكنولوجيا المعمومات، السالميعالء ( 2)

 .44-84ص ، مرجع سابق، محمكد عمـ الديف( 3)

المؤتمر الدولي "اإلعبلم الجديد: تكنولوجيا جديدة ، "تكنكلكجيا االتصاؿ.. المفيـك كالتطكر"، حسف النجار( 4)
  .345( ص 1004، جامعة البحريف، )المنامة لعالم جديد"

، العربية )عماف: دار اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزيعالطبعة ، تحوالت اإلعبلم المعاصر، يامف بك دىاف( 5)
 .66( ص 1064
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المعمكمات السيما أف "، (1)كغيرىا مف مؤثرات االتصاؿ التفاعمي الجماىيرؼ كالشخصي معًا"
كلكال ، تتدفق عمى مدار الساعة مف كل فج عميق بما يستعصي عمى المتابعةغدت كالبرمجيات 

الرقمي القادرة عمى حفع المعمكمات كالبرمجيات كتصنيفيا كاستدعائيا تطكر أدكات التخزيف 
فنحف اليكـ نعيش في عصر أكبر انفجار ، بسرعة لكقعنا في فكضى معمكماتية يصعب تخيميا

 (2)."معمكماتي في تاريخ البشر
 (3)ىي:، وتشمل تكنولوجيا االتصال والمعمومات ثبلثة مجاالت

 لكـ المعمكمات اليائل في شتى المجاالت كالتخصصات. االنفجار المعرفي الضخـ نظراً  .6

ثكرة كسائل االتصاؿ المتمثمة في تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة التي بدأت باالتصاالت  .1
 السمكية كالالسمكية مركرًا بالتمفزيكف كالنصكص المتمفزة كانتيت باألقمار الصناعية.

كامتزجت بكل كسائل ، نكاحي الحياةثكرة الحاسبات اإللكتركنية التي تكغمت في كافة  .4
  كاإلنترنت خير مثاؿ عمى ذلؾ االمتزاج.، االتصاؿ كاندمجت معيا
باستقباؿ ، أف مفيكـ تكنكلكجيا االتصاؿ يرتبط بشكل أساسي، كيتضح مما سبق

سكاء كانت نصية أك صكتية أك ، كمعالجة كنشر كتخزيف كاسترجاع البيانات باختالؼ أشكاليا
استخداـ األدكات كالتقنيات كالكسائل الناتجة عف التطكرات التكنكلكجية المتالحقة كذلؾ ب، مصكرة

 .بيف تكنكلكجيا الحاسب اإللكتركني كالتكنكلكجيا السمكية كالالسمكيةالتي زاكجت 
كما يتضح مدػ االختالؼ بيف تكنكلكجيا االتصاؿ التي تبمكرت مالمحيا نياية القرف 

كتكنكلكجيا االتصاؿ المعاصرة خالؿ القرف الحادؼ ، كاإلذاعة التاسع عشر مع اختراع الياتف
كالعشريف؛ التي بمغت آفاقًا رحبة؛ جعمت العالـ صكرة كصكتًا في شاشة ىاتف محمكؿ ال 

تكنكلكجيا ك تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كذلؾ يظير مدػ التداخل كالترابط بيف ، يتجاكز كف اليد
تاحتيا لالستفادة مف قبل ، لبيانات باختالؼ أشكاليابالنظر لتعامميما مع ا، المعمكمات كا 

  الميتميف كالجماىير.
 

                                           

 . 345ص ، مرجع سابق، حسف النجار( 1)

، بموقع الجزيرة. نتمقاؿ منشكر ، "أكبر انفجار معمكماتي في تاريخ األرض"، فداء الجندؼ( 2)
http://goo.gl/WLx6do ، ةالحادية عشر في تماـ الساعة  1063-4-14تمت الزيارة يـك االثنيف 

 مساًء.
، )القاىرة: دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع 6ط، اإلعبلم الدولي وتكنولوجيا االتصال، دمحم أبك العال( 3)

 . 15( ص 1064
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 : تطور تكنولوجيا االتصال:المطمب الثالث
حيث يمكف تمييز تطكر ، شيد النصف الثاني مف القرف العشريف ثكرة االتصاؿ الخامسة

كالثكرة الثانية في ، تتمثل الثكرة األكلى في تطكر المغة، االتصاؿ مف خالؿ خمس ثكرات أساسية
كاقترنت الثكرة الثالثة باختراع الطباعة في منتصف القرف الخامس عشر عمى يد العالـ ، الكتابة

معالـ ثكرة االتصاؿ الرابعة في القرف التاسع عشر مف  كبدأت، 1455األلماني غكتنبرغ عاـ 
كالتصكير الضكئي الكيركمغناطيسية كالتمغراؼ كالياتف  خالؿ اكتشاؼ الكيرباء كالمكجات

أما ثكرة االتصاؿ ، ثـ ظيكر الراديك كالتمفزيكف في النصف األكؿ مف القرف العشريف، كالسينمائي
الخامسة فقد أتاحتيا التكنكلكجيا في النصف الثاني مف القرف العشريف مف خالؿ اندماج ظاىرة 

  (1)تفجر المعمكمات كتطكر كسائل االتصاؿ كتعدد أساليبو.
تمكف بعدىا ، نقمة نكعية 6833عاـ  أديسكف جياز الفكنكغراؼتكماس ع ا ر اختقد مثل ك 

الذؼ يستخدـ في  حطمف ابتكار القرص المس 6883عاـ العالـ األلماني إميل برلنجر في 
ميالد  6418كشيد عاـ ، أكؿ عرض سينمائيشيدت فرنسا  6845كفي عاـ ، تسجيل الصكت
القرف الماضي بدأ التمفزيكف في الظيكر في  فمات يكاخر العشرينأكفي ، السينما الناطقة
، 6431كبمغ عدد محطات التمفزيكف األمريكية عشر محطات تجارية في عاـ ، الكاليات المتحدة

ثـ ، كظير بعدىا التمكس كبدأت أنظمة االتصاالت عبر القارات متمثمة في الكابل البحرؼ 
ثـ ظيرت الحاسبات اإللكتركنية ، ريةكاأللياؼ البص، كتكظيف أشعة الميزر، األقمار الصناعية

بعد جيل كدخمت كل مجاالت الحياة  كتطكرت جيالً ، في النصف الثاني مف القرف الماضي
 (2)كمنيا المجاؿ اإلعالمي.

 

  مراحل التطور االتصالي:
نقاط تحكؿ في مسار التقدـ االتصالي منذ النصف ك ىناؾ تطكرات شكمت قفزات ىائمة 

بيانيا عمى النحك يمكف حيث ، ـ1006العشريف كبدايات األلفية الثالثة مع عاـ الثاني مف القرف 
  (3) ي:التال

                                           

، )القاىرة: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع6ط ، الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي، عبد األمير الفيصل( 1)
 . 51ص ، (1001

 . 50ص ، مرجع سابق، أمل خطاب( 2)
، تكنولوجيا االتصال اإلعبلمي التفاعمي في عصر الفضاء االلكتروني المعموماتي والرقمي، أسما حافع( 3)

 .64-63( ص 1005، )القاىرة: الدار العربية لمنشر كالتكزيع 6ط
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عمى يد بعض العمماء  6438تمثمت في اختراع الترانزيستكر عاـ  القفزة األولى:
نجازىـ نظرًا إل 6451شككمي( كحصكليـ عمى جائزة نكبل عاـ  –بارديف  –األمريكييف )براتاف 

 ي تصغير حجـ أجيزة اإلرساؿ كاالستقباؿ المستخدمة في نظـ االتصاالت.كأثره ف، الكبير
عالية  كترتبط بالتكصل إلى صناعة الدكائر المتكاممة صغيرة الحجـ القفزة الثانية:

حيث أنتجت أكؿ دائرة متكاممة عاـ ، مف دكائر الترانزيستكر اً التي تحمل عددًا كبير ، الكثافة
كبفضل القفزة الثانية أمكف تصغير حجـ  ركبرت نكيس. عمى يد العالـ األمريكي 6458

ليصبح حاسبًا شخصيًا صغير الحجـ ، كاملالتي كانت تشغل مف قبل مساحة مبنى ، الحاسبات
 فضاًل عف أنو صار أكثر سرعة كأكبر سعة مقارنة بما سبقو مف حاسبات ضخمة.، يمكف حممو

األمريكي شانكف بنشر بحثو الذؼ كضع كقد تحققت حينما قاـ العالـ  القفزة الثالثة:
لذلؾ فقد اشتير ىذا العالـ بأنو مؤسس ، األساس لالتصاالت الرقمية التي تتميز بكفاءتيا العالية

 "نظرية المعمكمات". 
كمنذ نياية الحرب العالمية الثانية بدأ تطكر العمـ كالتكنكلكجيا يأخذ شكل قفزات ىائمة 

يجد ، الفرد أيًا كانت ثقافتورة العصكر الكسطى؛ لدرجة أف بخالؼ الحاؿ خالؿ فت، كمتالحقة
كأدػ  (1)،صعكبة متزايدة في مالحقة كاستيعاب ىذا التدفق اليادر مف إنجازات العمـ كالتكنكلكجيا

التزاكج بيف العديد مف االكتشافات كاالستفادة مف بعضيا البعض إلى حدكث تطكرات نكعية كما 
كالذؼ ظير نتيجة المزاكجة بيف تكنكلكجيا الحاسب ، المعمكماتحصل فيما يتعمق بتكنكلكجيا 

  (2)اآللي االلكتركني كاالتصاالت الحديثة.
" إشارة إلى دخكؿ Sputnik"سبكتنيؾ  6453قد مثل إطالؽ أكؿ قمر صناعي في عاـ "ك

كتجاكز الصعكبات كالعكائق الطبيعية كتغطية مساحات كبيرة مف الكرة ، عصر عالمية االتصاؿ
كتركزت خدمات البدايات األكلى في ، ألرضية في االتصاؿ كنقل الكقائع كاألحداث بالدقة كالكضكحا

التي استحثت جيكد الدكؿ المتنافسة مف جانب كالمنظمات ، نقل اإلشارات التميفكنية كالتميفزيكنية
ر مف جانب آخر عمى تطكي -INTELSATمثل المنظمة الدكلية لالتصاالت الفضائية  -الدكلية

المحمي  ييفكتطكر خدماتيا كاإلفادة منيا عمى المستك ، تكنكلكجيا األقمار الصناعية كممحقاتيا
، كمع تطكر النظـ الرقمية كاإلفادة منيا في تطكير االتصاؿ عبر األقمار الصناعية كالعالمي.

كلـ تعد تقتصر عمى ، تعددت التطبيقات التي تستخدـ األقمار الصناعية في حياتنا اليكمية
                                           

)الككيت: المجمس  54 العدد، سمسمة عالـ المعرفة، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، أنطكنيكس كـر( 1)
  .61( ص 6481، الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب

، )القاىرة: الدار المصرية المبنانية 1ط ، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات، حسف مكاكؼ ( 2)
 .43( ص6443
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كلكنيا امتدت لتغطي مجاالت عديدة كاف آخرىا نظاـ ، االتصاالت التميفكنية أك النقل التميفزيكني
منيا: ، نترنت التي ساىمت في تطكير خدمات عديدةالربط بيف األقمار الصناعية كشبكة اإل

خدمات عمى تطكير حيث انعكست ىذه ال، خدمات البيانات، الخدمات المصكرة، الخدمات الصكتية
كالتمفزيكف ، كالراديك، االتصاؿ كاإلعالـ في مجاالتيا التطبيقية مثل الطباعة كنقل الصفحات مف بعد

إذ أصبحت األقمار الصناعية جزءًا ، الرقمي باإلضافة إلى تطكير الخدمات الشخصية في االتصاؿ
  (1)ئل اإلعالمية الجديدة.كأداة داعمة ألدكات الكسا، مف البنية األساسية لالتصاؿ كاإلعالـ

شيد النصف الثاني مف القرف العشريف طفرة ىائمة نتيجة التطكر العممي في كقد "
 (2):"التكنكلكجيا المستخدمة في البنية التحتية ألنظمة االتصاالت التي تتمثل في ثالث طبقات

 كالككابل : تتمثل في التميفكنات كشبكة الككابل التقميديةاألساسية لبلتصاالت الطبقة -
الضكئية كشبكة االتصاالت الالسمكية كأنظمة االتصاالت المعتمدة عمى األقمار 

 الصناعية.
: تتمثل في برامج االتصاالت الخاصة بعمل األنظمة التكاممية القائمة عمى الثانية الطبقة -

تكنكلكجيا الحاسبات اآللية كاألجيزة المتصمة بيا متمثمة في األشرطة المغناطيسية 
التزايد المذىل في نقل  عمىاألمر الذؼ ساعد ، قراص المرنة كالصمبة كالضكئيةكاأل

 المعمكمات كتبادليا.

حيث يصبح ، : التي تصبح قائمة عندما يكتمل بناء الطبقتيف األكلى كالثانيةالطبقة الثالثة -
داكؿ لدػ الدكلة البنية التحتية لتداكؿ المعمكمات الضكئية كالرقمية كالصكر كالتي تسمح بت

المعمكمات بأقصى سرعة ممكنة مع السماح بتبادؿ الخدمات المتكاممة لجميع الكيانات 
 . "ةيالمعنية باألمر بداية مف مستكػ الفرد كالمنشأة الخاصة إلى الجيات الحككمية كالدكل

لقد أتاحت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة العديد مف الكسائط كالكسائل التي ألغت الحدكد ك 
كتجميعيا ، كسيمت إمكانية الحصكؿ عمى المعمكمات مف أؼ مكاف، كقربت المسافات، الجغرافية

كقد تمثمت ىذه المبتكرات في األقمار ، كتخزينيا كبثيا بشكل فكرؼ متخطية قيكد الكقت كالمساحة
، كاأللياؼ الضكئية كاالتصاالت الرقمية، كخطكط الميكرككيف، لكتركنيةكالحاسبات اإل، الصناعية

نترنت كاالتصاؿ المباشر بقكاعد كشبكات المعمكمات مثل اإل، كالكسائط المتعددة، كالككابل المحكرية
 (3)كعقد المؤتمرات عف بعد.، كالبريد االلكتركني، كالتميفكنات المحمكلة

                                           

 .4-8( ص1003، )القاىرة: عالـ الكتب 6ط، نترنتاالتصال واإلعبلم عمى شبكة اال ، دمحم عبد الحميد( 1)

 .31-35ص ، مرجع سابق، أمل خطاب( 2)

لمنشر  )عماف: دار المسيرة6ط ، النظريات-الخصائص-االتصال الجماىيري واإلعبلم..التطور، مرادكامل ( 3)
 . 345( ص 1066، كالتكزيع كالطباعة
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أك ، كيمكف أف نطمق عمى ىذه المرحمة مرحمة تكنكلكجيا االتصاؿ متعدد الكسائط
كالمرتكزات األساسية لنمك ىذه ، أك مرحمة التكنكلكجيا الميجنة، تفاعميةالتكنكلكجيا االتصالية ال

لكتركنية في جيميا الخامس المتضمف أنظمة الذكاء ىي الحاسبات اإل، المرحمة كتطكرىا
تعد شبكة كما ، فضاًل عف األلياؼ الضكئية كأشعة الميزر كاألقمار الصناعية، الصناعي

كباتت األكثر ، التي شيدىا العقد األخير مف القرف العشريف االنترنت العالمية أحدث التقنيات
ككنيا تحتكؼ عمى عدد ىائل مف ، 1066مف عاـ  بدءاً أىمية في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاالت 

قنكات االتصاؿ التي مف خالليا يمكف لألفراد التكاصل بشكل فردؼ أك جماعي بما يشمل 
نترنت عمى نقل الصكت كالفيديك كالنصكص كالصكر الثابتة إضافة لقدرة اال، مالييف مف الناسال
 (1)أنكاع أخرػ مف المعمكمات عمى الفكر في جميع أنحاء العالـ.ك 

  (2):الحديثة االتصالأىم تقنيات 
 لـ تكف متكفرة في أؼ ىاتف محمكؿتتيح اليكاتف الذكية مميزات متعددة  :الياتف الذكي . أ

 كأىـ مميزاتيا:، يكمًا بعد يكـ ىاانتشار مما يزيد مف  مف قبل؛

 .تصفح اإلنترنت -

 .مزامنة البريد اإللكتركني الخاص بالمستخدـ -

                                           

 انظر المراجع التالية: ( 1)
 .16ص ، مرجع سابق، الصحافة االلكتركنية في الكطف العربي، عبد األمير الفيصل -
، موقع ويكيبيديا: الموسوعة الحرة، "الجيل الخامس لمحاسبات"، كيكيبيديا مساىمك -

http://goo.gl/nmSMTS ، في تماـ الساعة السادسة  1063-60-40تمت الزيارة يـك الخميس
 مساًء.

 eHowمقال منشور بموقع ، "ما ىي أفضل ثالثة أنكاع مف تكنكلكجيات االتصاؿ؟"، تشاؾ ركبرت -

Logo ،http://goo.gl/CzIATF ، في تماـ الساعة  1063-61-13تمت الزيارة يـك األربعاء
 الحادية عشرة كالنصف.

 انظر المراجع التالية: (2)
- Maisa Salah ،"اإللكترونيةمقال منشور بموسوعة موضوع ، "تقنيات االتصاؿ الحديثة ،

http://goo.gl/X55cEq ، في تماـ الساعة الثانية  1063-61-66تمت زيارة المكقع يـك الخميس
 كالربع. ةعشر 

، نترنتمجمة كيتشوم عمى اال  ،ابتكارات في مجاؿ االتصاالت خالؿ العقد األخير" 60"أفضل  -
في تماـ  1063-61-13تمت الزيارة يـك األربعاء ، /:goo.gl/HpWFo5/http، 1004، 4العدد

  الساعة الثانية عشرة.

http://goo.gl/CzIATF
http://goo.gl/HpWFo5
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 اكمثبت عميي، حتكؼ عمى لكحة مفاتيح كاممةحيث ت، كفيستصفح جميع ممفات األ -
مف قبل إال في  مكجكدةىذه الميزات لـ تكف ك  ؛أحد أنظمة التشغيل المشيكرة
 .حمكلةالحكاسيب سكاء المكتبية أك الم

لـ تعد إذ  ت؛االتصاالفي مجاؿ  التقنية األكثر شعبية أجيزة الياتف المحمكؿكباتت 
تقتصر عمى االتصاؿ بأشخاص بعيديف كالتحدث إلييـ أك كتابة رسائل نصية قصيرة تيا كظيف

أصبحت غالبية حيث ، بل شيد ىذا القطاع تطكرات كبيرة في غضكف فترة قصيرة نسبياً  ؛فحسب
كالتقاط ، عمى تطبيقات لالستماع إلى المكسيقى أك الراديك تحتكؼ المحمكؿ أجيزة الياتف 

مارككس كحسب ، كتصفح الصحف نترنتككذلؾ استخداـ شبكة اإل، الصكر كتخزيف المعمكمات
جديدة  تطبيقاتفقد تـ تطكير  مف معيد فراكنيكفر األلماني لتكنكلكجيا االتصاؿ، آيزنياكر

لـ ك ، (Smartphone) دخاليا عمى نكعيف مف أجيزة الياتف النقاؿ مف طراز الياتف الذكيكا  
 ؛تقتصر التطكرات الجديدة عمى إدخاؿ تطبيقات جديدة أك تطكير سرعة نقل المعمكمات فحسب

محل اىتماـ الميندسيف التقنييف مف معيد فركنيكفر األلماني  بل شكمت جكدة الصكت أيضاً 
االختيار بيف آالؼ التطبيقات اإلضافية كبرمجيات  المستخدـ بإمكافكبات ، صاؿلتكنكلكجيا االت

 (1)نترنت.قراءة األخبار كاستخداـ اإل
 الصكر نقل " المجاني مفFotoSwipe" ُيمكف تطبيق، كعمى سبيل المثاؿ ال الحصر

نو إذ إ، نترنتلال الحاجة كدكف  سيكلة بكل كالعكس "األندكريد" أجيزة إلى "آيفكف" جياز مف
 الصكر نقل عممية لتبدأ بعضيا بجانب ككضعيما الجيازيف في التطبيق يككف  أف يتطمب فقط
رساليا صكر 60 التطبيق تحديد كيدعـ، بالسحب  مف مرات 5 أسرع بطريقة كاحدة دفعة كا 
 أندركيد ىكاتف بيف الصكر حيث يمثل التطبيق الجديد تسيياًل لعممية نقل، األخرػ  الطرؽ 
  (2)مختمفة. إجراءات عدة التي كانت تحتاج، كاآليباد اآليفكف  كأجيزة
 ؛ثكرة تكنكلكجية 6444ىذه التقنية المجانية أكاخر عاـ شكل إطالؽ  البموتوث:تقنية  . ب

أك  -جياز حاسكب  -)ىاتف محمكؿ  :لكتركنييفإفألكؿ مرة يتـ التكاصل بيف جيازيف 
، أك أجيزة مادية أك حسية تربط بينيا حتى الطابعات كالفاكسات الحديثة( بدكف أؼ أسالؾ

                                           

مناسبة لعرض آخر  -تقرير صحفي بعنكاف "المؤتمر العالمي لميكاتف النقالة، كشمس العيارؼ ، إنسا فريده( 1)
، http://goo.gl/DzCds3، اإلعبلمي DWمنشور بموقع مركز ، مستجدات عالـ تكنكلكجيا االتصاؿ"

 صباحًا. ةفي تماـ الساعة الحادية عشر  1063-60-40تمت الزيارة يـك الخميس 

موقع عالم ، لنقل الصكر بالسحب بيف آيفكف كأجيزة أندركيد" FotoSwipe "تطبيق، أحمد الزىراني( 2)
الساعة  ماـفي ت، 1063-60-40تمت الزيارة يـك الخميس ، http://goo.gl/UzYnVB، التقنية

 الحادية عشرة كالثمث.



 الفصل األول: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي
 

53 

 

نات كممفات بيف جيازيف بسرعة تصل اتقكـ فكرة عمل ىذا النظاـ عمى إرساؿ بيحيث 
 ؛كبمسافة بيف الجيازيف تصل إلى عشرات األمتار، كيمكبايت في الثانية الكاحدة 450إلى 

كبذلؾ يسيل عمى المستخدـ عناء التكصيل باألسالؾ أك نزع )الذاكرة( كتكصيميا 
  كما تتيح ىذه التقنية:، بالحاسكب

 . كصل الياتف الخمكؼ مع سماعة الرأس -

 .كصل الطابعة مع الحاسب الشخصي -

 .كصل الياتف الخمكؼ مع الحاسب الشخصي -

 .كصل الياتف الخمكؼ مع الياتف المنزلي -

 .لكحة المفاتيح مع الحاسب الشخصيكصل الفارة ك  -

 . كصل الياتف الخمكؼ مع األجيزة الصكتية في السيارة -

كىذه التقنية تتيح تكصيل بقية األجيزة المنزلية الكيربائية بجياز الحاسكب أك 
 المكفرة لمكثير مف العناء كالكقت. المزايا كغير ذلؾ الكثير مف  جياز الياتف الجكاؿ

عمل الصحفي مف خالؿ تسييل عممية تبادؿ الممفات بيف كتخدـ ىذه التقنية ال
، السيما الصكر كمقاطع الفيديك الممتقطة مف خالؿ كاميرات اليكاتف الذكية، الصحفييف

 .اإلنترنتكذلؾ دكف الحاجة لعممية ربط األجيزة باستخداـ كصالت أك حتى خدمة 
بحيث أصبحت  ؛الالسمكيةانتشرت ىذه التقنية في شبكات الحاسب  "الواي فاي": تقنية . ج

تتيح كما ، تمكف المستخدـ مف نقل البيانات بمسافة أكبر مما تتيحو تقنية )بمكتكث( بكثير
بأؼ نكع مف أنكاع كصالت األجيزة المستخدمة استقباؿ اإلنترنت بدكف الحاجة لكصل 

باألجيزة مما يعني إتاحة قدرة كبيرة كمركنة كاسعة في التحرؾ ، اإلنترنت السمكية
 .المستخدمة

كأتاحت المجاؿ إلرساؿ كاستقباؿ ، كقد يسرت ىذه التقنية تكاصل الصحفييف مع صحفيـ
كذلؾ باستخداـ ، الممفات باختالؼ أنكاعيا؛ سكاء نصكص أك صكر أك مقاطع فيديك

 اليكاتف الذكية أك الحكاسيب المتنقمة بما تتيحو مف ىامش حركة كمركنة في التنقل.
رسالو )السمكيًا( في اليكاءتقنية متطكرة تتيح نشر االىي ك  :الوايرلستقنية  . د بعكس ، نترنت كا 

اإلنترنت السمكي الذؼ يتطمب كجكد سمؾ اإلنترنت مكصكاًل بيف جياز الراكتر كالحاسكب أك 
 الجياز المستقبل مما يعيق حرية حركة المستخدـ.

 كقد استفادت الصحف مف ىذه التقنية ككنيا يسرت عممية استقباؿ المكاد الصحفية؛ 
كأتاحت المجاؿ لمتكاصل مع مصادرىا بشكل أفضل؛ بعيدًا عف تعقيدات كصل أجيزة 
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الحاسكب المتنقمة أك اليكاتف الذكية بعضيا ببعض عف طريق األسالؾ كالكصالت 
 باختالؼ أنكاعيا.

، "البيني ة التشغيمية العالمية لمكلكج بالمكجات الدقيقة"ني بالعربية تعك  :الواي ماكستقنية  . ق
نيا إحيث ، المزكدة لإلنترنت السمكياً مف بيف كل التقنيات  ىذه التقنية األكثر تطكراً  تعدك 

، متر 400مسافة  "الكاؼ فاؼ"كيمكمتر في حيف ال يتعدػ  35تغطي مساحة نصف قطرىا 
كخصكصًا أف تكاليفيا ، مدف كاممة ببرج أك برجيف مف ىذه األجيزة ةتغطيبما يتيح المجاؿ ل

نظرًا لعدـ الحاجة لتمديد شبكات األسالؾ إلى كل منزؿ مف منازؿ ، أقل بالنسبة لممستيمؾ
ميغابايت في  30 ػسرعة ىذه التقنية قد تصل نقطة البث الكاحدة لإضافة إلى أف ، المدينة
ميغابايت  61ال تتجاكز التي  مضاعفة لسرعة الكاؼ فاؼ اً أضعافكىي بذلؾ تشكل ، الثانية

 في الثانية. 

كتتيح ىذه التقنية المجاؿ أماـ الصحف لمتكاصل مع مراسمييا كمصادرىا المختمفة بشكل 
كما تختزؿ الكقت كالمسافات؛ بما يتيح المجاؿ إلرساؿ األخبار كالصكر ألقساـ ، أسيل

السيما في ظل انتشار أجيزة الحاسكب ، األحداث التحرير في الصحف أكاًل بأكؿ مف مكاقع
 كخدمات عديدة لمعمل الصحفي.، المتنقمة كاليكاتف الذكية؛ بما تتيحو مف خيارات كاسعة

تقنية تكنكلكجية تتيح لمستخدمي اإلنترنت إجراء مكالمات ىاتفية باستخداـ أجيزة  سكايب: . ك
حيث تنقل المحادثات الصكتية ، الكمبيكتر الخاصة بيـ بغض النظر عف الحدكد الجغرافية

  لمتطبيقات التجارية. 6440كيعكد تاريخيا إلى منتصف ، عبر شبكة اإلنترنت

الشبكات االجتماعية إمكانية التكاصل بيف المالييف مف مكاقع تتيح  الشبكات االجتماعية: . ز
 كما أنيا دائمة، المستخدميف في جميع أنحاء العالـ مف خالؿ االتصاؿ عبر اإلنترنت

ميزات جديدة أك محسنة عمى صعيد تبادؿ الصكر كالفيديك كالركابط مع تضيف االبتكار ك 
ككذلؾ تتيح إمكانية تقييد الكصكؿ إلى بعض المعمكمات في التشكيالت ، أؼ شخص

أشير مكاقع التكاصل االجتماعي في  1003الذؼ أطمق عاـ  "الفيسبكؾ"كيعد ، الفردية
بإمكانية إرساؿ كقراءة الرسائل القصيرة  1001ذؼ أطمق عاـ ال "تكيتر"بينما يمتاز ، العالـ

 عبر اإلنترنت.

حيث يتيح المجاؿ لمستخدمي ، لنشر مقاطع الفيديك 1005: كىك مكقع أطمق عاـ يوتيوب . ح
لتبادؿ مقاطع الفيديك الخاصة بيـ مع مستخدميف آخريف في جميع أنحاء اإلنترنت شبكة 
 ًا كتفاعاًل كبيرًا. كيشيد المكقع إقبااًل كاسع، العالـ
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كتتبارػ الشركات الكبرػ المعنية بمجاؿ التكنكلكجيا في تطكير البرمجيات كاألجيزة 
كتتجاكب مع ، اإللكتركنية المختمفة عبر تزكيدىا بمزايا كتقنيات تمبي احتياجات المستخدميف

"اآليباد" في أبريل  عميو أطمقت لكحياً  الشييرة جيازاً  "أبل" كمف ذلؾ: إطالؽ شركة، اىتماماتيـ
 القياـ كيستطيع، المحمكؿ كالكمبيكتر الذكية اليكاتف خصائص بيف حيث "يجمع (1)، 1060
 الفيديك كحتى األعماؿ كألعاب األفالـ تشغيل إلىنترنت اال تصفح مف الكظائف بمختمف
، التمفزة قنكات كمتابعة كاألغاني الصكر كتخزيف، كطبعيا النصكص بما فييا إعداد، المكتبية

  (2).جراماً  180 كيزف  بكصة نصف كيبمغ سمؾ الجياز
كيقكـ بتشغيل عدة ، كتدعـ شاشتو الممس المتعدد، (IOS)يباد بنظاـ تشغيل كيعمل اآل

كجميع ، الكتب النصية، الكتب الرقمية، المجالت، الصحف :أنكاع مف الكسائط مف ضمنيا
، مف خالؿ متصفح سفارؼ بسيكلة بالغة تصفح اإلنترنت وكما يمكف مف خالل، برامج آؼ فكف 

رساؿ ككتابة الرسائل مف خالؿ ، البريد االلكتركني ىلإكالكصكؿ  عريض يدمج مع  "كي بكرد"كا 
 (3)زر كاحد. ىالشاشة مف خالؿ الضغط عم

الباحثكف تقنية طكر ، كفي سياؽ التطكرات المتالحقة في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاؿ
كتعني التقاط الممف مف كمبيكتر ككضعو عمى ، أند دركب"جديدة أطمق عمييا اسـ "بيؾ 

ىذه التقنية لممستخدـ قدرة انتقاء الممفات حيث تتيح ، كمبيكتر آخر باستخداـ قمـ مف نكع خاص
كما طكر الباحثكف ، كتحريكيا مف كمبيكتر آلخر دكف الحاجة إلى استخداـ شبكات أك خادمات

كتيدؼ إلى التقاط الممفات مف كمبيكتر ككضعيا ، يـ"تقنية أخرػ أطمق عمييا اسـ "بيؾ أند ب
كمف ثـ يمكف سحب الممفات مف عمى سطح ، عمى شاشة عرض باستخداـ قمـ خاص أيضاً 

 (4).المكتب لكمبيكتر محمكؿ ككضعيا عمى شاشة العرض

                                           

مقال منشور ، اآليباد أكبر انتصار لمتكنكلكجيا لمعالـ الحالي"، التقني 1060"كشف حساب ، أيمف عبد هللا( 1)
في تماـ  1063-60-40 تمت الزيارة يـك الخميس، http://goo.gl/yCcOqt، بموقع سوالف سوفت

  الساعة العاشرة كالنصف مساء.
موقع ، يجمع بيف الياتف الذكي كالكمبيكتر المحمكؿ" "أبل تطمق جيازاً ، كفاؽ بنكيراف، يكرغ بركنسماف( 2)

في تماـ  1063-60-40تمت الزيارة يـك الخميس ، http://goo.gl/ZplOnZ، اإلعبلمي DWمركز
 .ظيراً  الساعة الثانية عشرة إال ربع

 .مرجع سابق، أيمف عبد هللا( 3)

، موقع تكنولوجيا، مجمة آخر تطكرات عالـ تكنكلكجيا المعمكمات، "قمـ رقمي"، الحمالكؼ  نجالء( 4)
http://goo.gl/A5WRs4 ، الساعة الثانية عشرة  في تماـ 1063-60-40يـك الخميس الزيارة تمت

 .ظيراً  كالنصف

http://goo.gl/yCcOqt
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بمزيد مف التطكرات المذىمة ، كيبشر كاقع تكنكلكجيا االتصاؿ ككتيرة تطكرىا الراىنة
السيما في ظل حمى التنافس بيف خبراء التكنكلكجيا المعاصرة ، قبل بمدياتو المختمفةخالؿ المست

فضاًل عف اىتماـ الدكؿ المتقدمة باالستثمار في ىذا المجاؿ؛ لركاجو بشكل ، كالشركات المعنية
كبير كانعكاسو بشكل كاضح عمى مختمف القطاعات االجتماعية كاالقتصادية في المجتمعات 

 كنكلكجيا.المكاكبة لمت
كيرػ الباحث أف تسمسل كتراكـ كتكالي االكتشافات كالمخترعات عمى صعيد التكنكلكجيا 

يميد بشكل كاضح لبيئة اتصالية مختمفة ، كعمى صعيد تكنكلكجيا االتصاؿ خصكصاً ، عمكماً 
، تمامًا؛ مف شأنيا أف تحدث تغييرات جذرية كمفصمية في أدكات عمل كسائل اإلعالـ عمكماً 

كيعزز قدرتيا عمى ، الصحف خصكصًا؛ بما يكفل تقميص تكاليف إنتاجيا مف جية كصناعة
  كاستقاء المعمكمات بسرعة كجكدة فائقة مف جية أخرػ. ، التكاصل

 : سمات تكنولوجيا االتصال الحديثة: المطمب الرابع
 رغـ أف الكسائل االتصالية التي أفرزتيا تكنكلكجيا االتصاؿ الراىنة تكاد تتشابو في

ظاللو مقي يمما سماتيا تكنكلكجيا االتصاؿ لإال أف ، العديد مف السمات مع الكسائل التقميدية
فرض تأثيراتو عمى االتصاؿ اإلنساني بكسائمو الجديدة. كأبرز ىذه السمات التي تتصف بيا يك 

 (1)التكنكلكجيا االتصالية الراىنة ىي:
فييػػا لممشػػاركيف فػػي عمميػػة االتصػػاؿ تطمػػق ىػػذه السػػمة عمػػى الدرجػػة التػػي يكػػكف : التفاعميــة . أ

كيطمػػق عمػى ممارسػػتيـ الممارسػػة المتبادلػػة ، تػأثير عمػػى أدكار اآلخػػريف كباسػتطاعتيـ تبادليػػا
رساؿ الرسائل بتفاعميػة كتبادليػة، أك التفاعمية كمػا تتػيح ، حيث تعني تمكف األفراد مف تمقي كا 

اتصػالية نسػقية تمكػف اإلعالميػيف  إمكانية استقباؿ التغذية المرتدة لمجميكر؛ فيي تعػد عمميػة
كفػػي نفػػس الكقػػت ، مػػف تقيػػيـ منتجػػاتيـ اإلعالميػػة عػػف طريػػق الػػردكد التػػي تصػػميـ مػػف القػػراء

ىػي أنمػاط اتصػػالية تمكػف القػارغ العػػادؼ مػف إبػػداء رأيػو كتعميقاتػو الشخصػػية عػف المكاضػػيع 
                                           

 انظر المراجع التالية:( 1)
  .11-13ص ، مرجع سابق، الصحافة اإللكتركنية في الكطف العربي، الفيصلعبد األمير  -

 .16ص ، مرجع سابق، دىافبك يامف  -

 )الرياض: 6 ط، ي والمسموعئالوسائط التقنية الحديثة وأثرىا عمى اإلعبلم المر ، رحيمة عيساني -
 .45-43ص  (1060، جياز كتمفزيكف الخميج لدكؿ مجمس التعاكف 

مكتبة الفالح لمنشر ، )الككيت 6ط ، اإلعبلم واالتصال في المجتمعات المعاصرة، سميماف صالح -
  .415( ص 1004، كالتكزيع

 .48ص ، مرجع سابق، دمحم عبد الحميد -
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مبي لممضػػػػػاميف ال يكتفػػػػػي بػػػػػالتمقي السػػػػػ، كتجعػػػػػل منػػػػػو متمقيػػػػػًا إيجابيػػػػػاً ، كاألحػػػػػداث الجاريػػػػػة
 بل يساىـ في صناعتيا.، االتصالية

تعنػػػي أف الرسػػػالة االتصػػػالية مػػػف الممكػػػف أف تتكجػػػو إلػػػى فػػػرد كاحػػػد أك إلػػػى : البلجماىيريـــة . ب
درجػة تحكػـ  أيضػاً  يكتعنػ، كليس إلى جماىير ضخمة كما كػاف فػي الماضػي، جماعة معينة

حيث تحػكؿ ، إلى المستفيدبحيث تصل الرسالة مباشرة مف منتج الرسالة ، في نظاـ االتصاؿ
االتصػػػػاؿ مػػػػف االتصػػػػاؿ التجميعػػػػي الػػػػذؼ يقػػػػـك بتكجيػػػػو الرسػػػػائل االتصػػػػالية إلػػػػى جماعػػػػات 

إلى تفتيت االتصاؿ كتحكلو إلى الفردية كالشخصية؛ فكل شخص بإمكانػو ، كجماىير متنكعة
 .اإلنترنتخمق فضاء اتصالي خاص بو عمى شبكة 

كال ، ل كاسػػتقباليا فػػي كقػػت مناسػػب لمفػػرد المسػػتخدـتعنػػى إمكانيػػة إرسػػاؿ الرسػػائ: البلتزامنيــة . ج
فػػػي نظػػػـ البريػػػد  فمػػػثالً ، تتطمػػػب مػػػف كػػػل المشػػػاركيف أف يسػػػتخدمكا النظػػػاـ فػػػي الكقػػػت نفسػػػو

حاجػة لا اإللكتركني ترسل الرسائل مباشػرة مػف منػتج الرسػالة إلػى مسػتقبميا فػي أؼ كقػت دكف 
سػتقبل أف يطػالع الرسػالة كقتمػا يريػد كما يمكػف لمم لتكاجد المستقبل لمرسالة في كقت إرساليا.

بػػػل يمكػػػف فػػػي حػػػاؿ تعػػػدد المسػػػتقبميف أف ، دكف اشػػػتراط كجػػػكد المرسػػػل كقػػػت إرسػػػاؿ الرسػػػالة
إذ إف تكنكلكجيػا االتصػاؿ ذات ، يطالع كل كاحد مػنيـ الرسػالة فػي كقػت منفصػل عػف اآلخػر

ديػة الكقػت فػي سػاعة يكميػًا تجػاكزت محدك  13القدرة عمى العمل الدائـ كالمستمر عمػى مػدار 
اسػػتقباؿ الرسػػائل كاالتصػػػاؿ مػػف طػػػرؼ الجميػػكر إلػػى إمكانيػػػة إرسػػاؿ كاسػػػتقباؿ الرسػػالة فػػػي 

 الكقت الذؼ يناسب المرسل كالمستقبل عمى حد سكاء.

: تتػػيح قابميػػة التحػػرؾ المجػػاؿ لالسػػتفادة مػػف تكنكلكجيػػا االتصػػاؿ قابميــة التحــرك أو الحركيــة . د
ضػػكء انتشػػار التقنيػػات التكنكلكجيػػة المرتبطػػة بشػػبكة  السػػيما فػػي، بعيػػدًا عػػف قيػػكد الجغرافيػػا

كشيكع خدماتيا؛ فيناؾ كسائل اتصالية كثيػرة يمكػف لمسػتخدميا االسػتفادة منيػا فػي نترنت اال
كمػػػا تسػػػنى لممتمقػػػيف ، النقػػػاؿ مثػػػل اليػػػاتف، لػػػى آخػػػر أثنػػػاء حركتػػػواالتصػػػاؿ مػػػف أؼ مكػػػاف إ

االستفادة مف الكسائل ، خاصة، الصناعيةبفضل تكنكلكجيا البث المباشر عف طريق األقمار 
السمع بصرية في أؼ مكاف دكف الحاجة إلى التكاجد في مكاف ثابت كمعدات كثيرة مف أجل 

  كالكمبيكتر النقاؿ مثاًل.، االتصاؿ أك التشغيل

ىي قػدرة كسػائل االتصػاؿ عمػى نقػل المعمكمػات مػف كسػيط آلخػر : قابمية التحويل والتوصيل . ق
كمػػا تعنػػي ، مكنيػػا تحكيػػل الرسػػالة المسػػمكعة إلػػى رسػػالة مطبكعػػة كبػػالعكسكالتقنيػػات التػػي ي

إمكانية تكصػيل األجيػزة االتصػالية بتنكيػع أكبػر مػف أجيػزة أخػرػ بغػض النظػر عػف الشػركة 
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، كذلؾ عف طريق كضع معايير فنية ليذه األجيػزة، الصانعة ليا أك البمد الذؼ تـ فيو الصنع
 ات. يتـ االتفاؽ عمييا بيف ىذه الشرك

يعني االنتشار المنيجي لنظاـ كسائل االتصاؿ حكؿ العالـ كفي داخل : والكونية االنتشار . ك
كما أف البيئة األساسية الجديدة لكسائل االتصاؿ ىي بيئة ، كل طبقة مف طبقات المجتمع

حيث تستطيع المعمكمة أف تتبع المسارات المعقدة )..( عبر الحدكد الدكلية ، عالمية دكلية
إلى ، كذىابًا مف أقصى مكاف في األرض إلى أدناه في أجزاء عمى األلف مف الثانيةمجيئًا 

 جانب تتبعيا مسار األحداث الدكلية في أؼ مكاف في العالـ.

فقبػل تمػؾ الثػكرة كػاف ، : أدت ثكرة االتصاؿ الحديثػة إلػى دمػج كسػائل االتصػاؿالوسائط تعدد . ز
كيسػتخدـ ، كيقػرأ الكتػب كالصػحف كالمجػالت، كيشػاىد التمفزيػكف ، اإلنساف يستمع إلى الراديػك

كيحسػػب ، ثػػـ جػػاء الكمبيػػكتر لػػيمكف اإلنسػػاف مػػف أف يكتػػب، التميفػػكف فػػي االتصػػاؿ بػػاآلخريف
إذ مكنتػػو ثػكرة االتصػػاؿ الحديثػة مػػف ، كيسػػترجعيا فػي الكقػػت الػذؼ يريػده، كيخػزف المعمكمػات

 أف يمارس كل ذلؾ في الكقت نفسو باستخداـ كسيمة كاحدة.

ـــ . ح ككفػػػرت ، أحػػػدثت ثػػػكرة االتصػػػاؿ تغييػػػرات عميقػػػة فػػػي البيئػػػة االتصػػػالية ة االتصـــال:عمومي
كبذلؾ كفرت األسػاس لنمػكذج اتصػالي جديػد أكثػر تعقيػدًا ، إمكانيات لزيادة المكارد االتصالية

حيػػث يػػرػ "كػػريس الفػػاـ" أف ثػػكرة االتصػػاؿ فرضػػت نمكذجػػًا جديػػدًا ىػػك االتصػػاؿ مػػف ، كثػػراء
إذ بػات بإمكػاف أفػراد الجميػكر أف يتحكلػكا ، مف الكثيػر إلػى الكثيػر الجميكر إلى الجميكر أك

 كمستيمكيف ليا في الكقت نفسو.، إلى منتجيف لمرسائل

: شجع انخفاض تكمفة االتصاؿ نظرًا لتكفر البنية األساسية لالتصاؿ كاألجيزة الرقمية االستغراق . ط
االسػػتغراؽ فػػي ىػػذه البػػرامج عمػػى ، ككػػذلؾ تطػػكر بػػرامج المعمكمػػات كنظػػـ االتصػػاؿ، كانتشػػارىا

كما ساعد تطكر برامج النصكص كالكسائل الفائقػة ، بيدؼ التعمـ ألكقات طكيمة في إطار فردؼ
عمى طكؿ فترة التجكؿ بيف المعمكمات كاألفكار التي تتضمنيا ألغػراض اكتسػاب المعمكمػات أك 

يػػػاف الفتػػػرات التػػػي لػػػذا فػػػإف فتػػػرة اسػػػتخداـ الحاسػػػب كبرامجػػػو تفػػػكؽ فػػػي كثيػػػر مػػػف األح، التسػػػمية
خصكصػػًا بعػػد أف أصػػبحت شػػبكة ، يسػػتقطعيا الفػػرد مػػف كقتػػو لمقػػراءة أك المشػػاىدة أك االسػػتماع

مصدرًا مضافًا لعرض المكاد اإلعالمية التي تقدميا كسائل اإلعالـ عمى مكاقعيػا عبػر  نترنتاال
 ىذه الشبكة. 

تشكل ركيزة أساسية في ، المتجددة: إف تكنكلكجيا االتصاؿ بسماتيا كمزاياىا وخبلصة القول
ف أىميتيا تتضاعف مع مركر الكقت، العصر الراىف ، بالنظر الستمرار تطكرىا مف جية، كا 

فاتحة بذلؾ اآلفاؽ أماـ ، كتغمغميا في مختمف تفاصيل الحياة اليكمية لممجتمعات مف جية أخرػ 
 تعقيدات الحياة المعاصرة.المزيد مف الخدمات التي تمبي احتياجات ماسة لدػ اإلنساف في ظل 
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 المطمب الخامس: تأثير تكنولوجيا االتصال عمى الصحافة والجميور:
نجد أف السمة ، كمما اشتدت كطأة تأثير التكنكلكجيا في مجتمعنا أكثر مف ذؼ قبل

السيما في ظل الشالؿ اليادر مف المنتجات التكنكلكجية ، الكحيدة الثابتة في حياتنا ىي التغير
إذ أصبح ، التي باتت تصيب مف ىـ عمى صمة بصناعات الحكسبة كاالتصاالت بالحيرةالجديدة 

حيث يجد ، ناىيؾ عما سيكشف عنو المستقبل، مف المستحيل مكاكبة ما ىك مكجكد بالفعل
كما أف ، تمؾ األدكات الجديدة -فضاًل عف إجادة -اإلنساف نفسو عاجزًا عف سبر أغكار

بات ليا تأثير عميق في أساليب عممنا كحياتنا ، كثر سرعةالكمبيكترات األصغر حجمًا كاأل
  (1)نفسيا.

عالقة كبيرة بالتغيرات العميقة في الحديثة المعمكمات كاالتصاالت  لتكنكلكجياتإف 
، لإلعالـ المفيكميانقالبًا عمى المستكػ  أحدثت؛ ككنيا طبيعة العمل في المجتمع المعاصر

أثرت معاجـ كقكاميس اإلعالـ كما ، تكف مكجكدة مف قبل أكجدت ممارسات اتصالية جديدة لـك 
، الصحيفة اإللكتركنية، المدكنة، المكاطف الصحفي، "االفتراضيةمثل: بمصطمحات جديدة 

كأصبح ، الفاصمة بيف المرسل كالمستقبل إذ اختفت بالفعل الحدكد، الجميكر المتفاعل النشط"ك 
كىك ما أطمق عميو الخبراء كعمماء ، المقدمة نترنت منتجًا لممادة اإلعالميةاالكل جميكر 

 (2)أك "ظاىرة اإلعالـ التشاركي.، االتصاؿ ػ"ظاىرة المكاطف الصحفي"
تقنية متعددة الجكانب ترتبط باستخدامات الكمبيكتر في تمثل تكنكلكجيا االتصاؿ  كما أف

التحرير  أك، كسائل االتصاؿ سكاء فيما يتصل بنقل المعمكمات أك تخزينيا كاسترجاعيا
أك اختراؽ الصحف لممسافات البعيدة لكي تقرأ عمى شاشات الكمبيكتر ، اإللكتركني لمصحف

إضافة إلى استخداـ األقمار الصناعية في نقل مادة الصحف ، بكاسطة شبكات المعمكمات
كما أف المظير األبرز النفجار المعمكمات يتمثل ، كطباعتيا في أماكف متعددة في كقت كاحد

حيث تمت االستعانة بالحاسب اآللي في تخزيف كاسترجاع ، الجة اآللية لممعمكماتفي المع
أما ثكرة االتصاؿ فقد ، كبأسرع كقت ممكف، في أقل حيز متاح، خالصة ما أنتجو الفكر البشرؼ 

أمكف لمالييف ، كباستخداـ أقمار االتصاؿ الصناعية، تجسدت في معالجة المعمكمات عف بعد

                                           

 .3ص ، مرجع سابق، فرانؾ كيمش( 1)
 انظر المراجع التالية:( 2)

ترجمة نكر الديف ، العالميةصنع عالم من التمايز: تكنولوجيا المعمومات في البيئة ، جيف كالشاـ -
 .606( ص 1004، العبيكاف، الطبعة العربية األكلى)الرياض، شيخ عبيد

 .1ص ، مرجع سابق، دىافبك يامف  -
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كمكتكبة كبالصكت ، أف تتدفق عبر الدكؿ كالقارات كالمحيطات بطريقة فكريةاألنباء كالبيانات 
(1)كالصكرة.

 

كفرضت التحديات الحالية كالمستقبمية في مجاؿ اإلعالـ ضركرة مكاكبة الصحف 
كاالستفادة مف عصر المعمكمات كاالتصاالت لتطكير صناعة الصحف ، لمتطكرات التكنكلكجية

ادة تخطيط المياـ كالمسؤكليات في الحقل الصحفي؛ بما يناسب كغيرىا مف المطبكعات عبر إع
كيحقق المكازنة االقتصادية بيف تكمفة ، كمكاجية المنافسة بيف الصحافة كالتمفزيكف ، ركح العصر

  (2)اإلنتاج كالعائد المحقق.
، فالمحرركف اليكـ يستخدمكف األدكات التكنكلكجية الحديثة في التعامل مع المراسميف

فبعد أف كاف الفاكس ىك ؛ كنيـ باإللماـ بالطرؽ المختمفة لمتعامل مع التكنكلكجيا الجديدةكيطالب
األداة التكنكلكجية األساسية التي يستخدميا المراسمكف كالكتاب في إرساؿ مكادىـ المكتكبة إلى 

كات أصبح ىؤالء الكتاب اليكـ مطالبيف باستخداـ ما تتيحو تكنكلكجيا الحاسبات مف أد، الصحيفة
كمف أىميا استخداـ أنظمة ، في نقل المعمكمات مف خالؿ شبكات اتصالية محمية أك متسعة

لكتركني في كاستخداـ أنظمة البريد اإل، الفاكس الممحقة بالحاسبات في حالة الشبكات المحمية
 (3).حالة الشبكات المتسعة

أف تحقق ، اتالمعتمدة عمى شبكات الحاسب يلكتركناستطاعت أنظمة التحرير اإلكما 
كليس مف خالؿ مركز ، ككفرت إمكانية العمل عف بعد، صفة الالمركزية في العمل الصحفي

يتـ  ؼفقبكؿ تكنكلكجيا االتصاؿ عف بعد يمكف أف يقكد إلى تحكالت في المكاف الذ ؛الصحيفة
كيطمق ، يمكف أف يسمح لممحرريف بالعمل مف خالؿ منازليـ ؼفيو العمل الصحفي إلى الحد الذ

 (4)ي.مكاف العمل الكاقع ؼأ Virtual Workplace مكانيةعمى ىذه اإل
، كتعددت جكانب تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ بأدكاتيا المختمفة عمى صناعة الصحافة

 (5)فمنيا:

                                           

، دراسات في الصحافة واإلعبلمكتاب  ضمف، دراسة منشكرة، "اإلعالـ كقضايا المجتمع"، تيسير أبك عرجة( 1)
 .138-133( ص 1000، )عماف: دار مجدالكؼ لمنشر كالتكزيع 6ط 

 .44ص ، مرجع سابق، عبد األمير الفيصل( 2)

(3) Kathleen Anders, "new technology and the relationship Writer / Editor: E 

converter facts", press quarterly, 1995, p 455. 

(4) Everett Stephen, The Blurring of Headline sizes under New Technology, 

Journalism Quarterly,1988,p627.  

 .30-18ص ، مرجع سابق، السالميعالء ( 5)
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كقد تتفاكت سرعة ، إحدػ أكثر المزايا الكاضحة الستخداـ الحاسب اإللكتركنيىي  السرعة: . أ
 آخر.تداكؿ العمميات مف حاسب إلى 

 تعدكمع ذلؾ ، يعني ىذا أف الحاسب ينتج دائمًا معمكمات دقيقة خالية مف األخطاء الدقة: . ب
التي تككف ، أخطاء الحاسب قميمة جدًا بالمقارنة مع حجـ البيانات اليائل الذؼ يتـ معالجتو

في الغالب نتيجة أخطاء بشرية في المبرمج ليذه البرامج أك في المشغل القائـ بيذه 
 .األعماؿ

لكتركنية لممعمكمات ذات عالقة مباشرة مع الثقة غير الدقة في المعالجة اإل تعد االعتمادية: . ت
لكتركنية الحديثة في اتساؽ كدقة لفترات طكيمة كتعمل الحاسبات اإل، العادية في الحاسب

، لكتركنية ذات اعتمادية عاليةدكائرىا اإلعد كت، مف الزمف بدكف حدكث أؼ عطل أك خمل
 ئص المراجعة الذاتية التي تضمف تشخيصًا آليًا كدقيقًا لحاالت الخمل.كليا خصا

لقد أظير تحميل التكمفة لمعالجة المعمكمات في أحجاـ مختمفة أف المعالجة  االقتصاد: . ث
كقد ، اإللكتركنية لممعمكمات أكثر قبكاًل لمتبرير االقتصادؼ عف المعالجة اليدكية لممعمكمات

لكتركنية التي التكمفة مع الزيادة المطردة في تكنكلكجيا الحاسبات اإلاستمرت تمؾ الميزة في 
 أدت إلى خفض التكمفة بصكرة ممحكظة.

"إف التكنكلكجيات الجديدة لإلعالـ كاالتصاؿ غيرت عالقة الفرد بالمنظكمة 
بل أمكف ، كلـ يعد متمقيًا سمبياً ، إذ أعطتو قيمة كحظكة، االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية

لممتمقيف كلجماىير كسائل اإلعالـ أف يشارككا في صناعة المحتكػ االتصالي بفضل شبكة 
حيث عززت تكنكلكجيا االتصاؿ دكر الجميكر ، (1)كتطبيقاتيا المختمفة كالتفاعمية"اإلنترنت 

فضاًل ، متيحة المجاؿ أمامو لطرح قضاياه بأشكاؿ متعددة، في صناعة محتكػ الصحف
رساؿ األسئمة كاالستفسارات حكؿ ، عف آرائو في المكاد المنشكرة عف التعميق كالتعبير كا 

إذ بات الجميكر أكثر تفاعمية ، ىمكمو لنقميا عبر صفحات الصحف لجيات االختصاص
كباتت قنكات التكاصل بيف الصحف كجميكرىا أكثر كأيسر؛ بما فتح المجاؿ ، مف ذؼ قبل

 بر التفاعل مع قضاياه المختمفة. أماميا لتكييف مضمكنيا كفق اىتمامات جميكرىا ع
  

                                           

 .64ص ، مرجع سابق، دىافبك يامف ( 1)
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ػاضثاظياضطبحثػ
ػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظػواإلخراجػاضصحفي

 
اتسـ إخراج الصحف بكثير مف الحداثة كاإلبداع كالتنكع؛ بعدما كانت تتماثل مع الكتب 

ككذلؾ عدـ التنكيع في ، في إخراجيا كتبكيبيا كزخارفيا التي تحيط بالمكضكعات المنشكرة فييا
إذ فرض تطكر مفيكـ الصحافة ككظائفيا كالتقدـ التقني ، أشكاؿ الحركؼ التي تجمع بيا مكادىا

عمييا التكجو لقرائيا بكسائل جديدة في اإلخراج تساير مضمكنيا المتنكع كاتساع دائرة الكظائف 
 (1)اإلعالمية التي تقكـ بيا في كقتنا الحاضر.

لمتعددة في مساعدة اإلخراج الصحفي عمى كقد أسيمت تكنكلكجيا االتصاؿ بتقنياتيا ا
فضاًل عف ، السيما تعزيز النكاحي الجمالية كاإلبرازية كاليكية الخاصة لمصحف، أداء كظائفو

كذلؾ عبر التحكـ الدقيق بطبيعة ، تيسير القراءة بتحقيق عنصر الكضكح لممكاد المنشكرة
تصاؿ عممية اإلخراج الصحفي حيث مكنت تكنكلكجيا اال، المخرجات كبدرجة عالية مف الجكدة

مف تجاكز تعقيدات كثيرة اتسمت بيا في مراحل سابقة؛ األمر الذؼ انعكس بشكل جمي عمى 
  مستكػ شكل الصحف.

سكاء عمى صعيد ، كتتعدد جكانب استفادة اإلخراج الصحفي مف تكنكلكجيا االتصاؿ
ذ إنيا يسرت عممية اإلخراج إ، البرامج أك األدكات أك التقنيات التكنكلكجية ذات العالقة بو

خراج  الصحفي مف خالؿ ما كفرتو مف خيارات كاسعة كمتعددة أماـ المخرج الصحفي لتنفيذ كا 
فاتحة المجاؿ أمامو لإلبداع بما يحقق التميز المنشكد كالخصكصية المطمكبة ، الصفحات
 لمصحيفة.

  الؿف خكذلؾ م، كيركز المبحث عمى تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلخراج الصحفي
، كثانييا إنتاج الصحيفة، يتناكؿ أكليا عالقة اإلخراج الصحفي بتكنكلكجيا االتصاؿ، عدة مطالب

كرابعيا اآلثار السمبية لتكنكلكجيا االتصاؿ عمى اإلخراج ، كثالثيا تكنكلكجيا اإلخراج الصحفي
 الصحفي.

 
  

                                           

-615ص  (1060، )عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيع6ط ، تكنولوجيا الفن الصحفي، فريد مصطفى( 1)
611. 
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 المطمب األول: عبلقة اإلخراج الصحفي بتكنولوجيا االتصال:
"اإلخراج خطكة مف خطكات إنتاج الصحيفة التي تتعمق بمظيرىا الخارجي كشكميا يعد 

كىك يمثل "أحد أىـ ، (1)أؼ تمؾ الجكانب المرتبطة بالمضمكف كالمؤثرة فيو كالمعبرة عنو"، الفني
خطكات إنتاج الصحيفة )..( كذلؾ مف حيث العناصر الطباعية المستخدمة في بناء الكحدات 

 (2)كمف حيث تكزيع ىذه الكحدات عمى الصفحات".، ةالطباعية المنشكر 
كيعرؼ الدكتكر ىاني البطل اإلخراج الصحفي أنو: "عمـ كفف تكزيع العناصر التيبكغرافية 
كالجرافيكية عمى سطح الصفحة بيدؼ عرضيا بشكل جمالي يريح عيف القارغ كيساعده عمى 

التي تبدأ بعد أف يقـك المخرج الصحفي بقراءة بينما يعرفو د. عمي نجادات أنو: "الخطكة ، (3)القراءة"
كالصكر المصاحبة ليذه ، كاختيار الحركؼ كأحجاميا، كتقدير مساحاتيا، النصكص اإلخبارية

بحيث يبدأ المخرج بعد ذلؾ بالتفكير في طريقة عرض ىذه النصكص ، المكضكعات كمساحاتيا
زيع الكحدات التيبكغرافية مف خالؿ نظاـ تخطيطي يتـ بكاسطتو تك ، كنشرىا عمى الصفحة

يتـ تنفيذه الحقًا عند البدء بعممية التكضيب ، بشكل عممي كمدركس، كالجرافيكية فكؽ حيز الصفحة
  (4))المكنتاج(".

كتنبع أىمية اإلخراج الصحفي مف دكره في جذب انتباه جميكر الصحيفة لمضمكنيا 
براز المكاضيع عبر منحيا المساحة مجسدًا سياستيا مف حيث إ، المنشكر عمى صفحاتيا المختمفة

كيحقق أىدافيا كسياستيا. كتتمثل أغراض اإلخراج ، كعناصر اإلبراز بما ينسجـ مع رؤية الصحيفة
  (5)الصحفي في:

 أقصر كقت ممكف.في تيسير قراءة مادة الصحيفة عمى القارغ بحيث يستكعبيا  .6

إبراز المكضكعات الميمة سكاء عرض المادة الصحفية مقكمة حسب أىميتيا؛ فالقارغ يتكقع  .1
 مف حيث مكاف عرضيا عمى الصفحة أك الكحدات التيبكغرافية المستخدمة فييا.

 العمل عمى أف تبدك الصفحة جذابة مشكقة. .4

 بحيث يستطيع تمييزىا عف غيرىا بيسر. ، عقد صمة تعارؼ كألفة بيف الصحيفة كالقارغ  .3

                                           

( ص 1060)عماف: دار اإلعصار، 6، طالصحفيتكنولوجيا الطباعة واإلخراج فداء أبك دبسو، كخمكد غيث، ( 1)
161. 

)الككيت: مكتب الفالح لمنشر  6، طاإلخراج الصحفي، الحمول الفنية لصحافة المستقبلعبد المطمب مكي، ( 2)
 .603( ص1060كالتكزيع، 

 .64ص  (1066)القاىرة: دار عالـ الكتب،  6، ط اإلخراج الصحفي، فن وعممىاني البطل، ( 3)

)عماف: مؤسسة  6ط اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامل المؤثرة فيو وعناصره، نجادات،  ( عمى4)
 .13( ص 1001حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع، 

 .43ص مرجع سابق، عبد المطمب مكي، ( 5)
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؛ بسبب حداثة األجيزة الطباعيةكقد شيد اإلخراج الصحفي قفزة ىائمة في صحافة  ، اليـك
كالتطكر الكبير في ، كاستفادة الصحافة مف التقدـ التكنكلكجي الكبير الذؼ يشيده عصرنا الحاضر

حيث أصبحت أىـ جكانب اإلخراج ، ككسائل نقل األخبار كالمعمكمات، عمـك االتصاؿ ككسائمو
كقد أفضى  (1)، ؼ كعنصر التحديثكالعنصر االقتصاد، الصحفي تتركز في التأثير كالجمالية

استخداـ تكنكلكجيا الحاسب اآللي إلى حدكث ثكرة جديدة في مجاؿ اإلخراج الصحفي مما ترتب 
رات المستمرة إذ أدت التطكي، نية لممخرج الصحفيعميو تغيير في األساليب اإلخراجية كالرؤػ الف

 (2)اإلخراج الصحفي كافة.التي طرأت عمى تكنكلكجيا البرامج إلى تطكر مراحل عممية 
كقدرات كميارات المخرج ، كتكجد عالقة قكية بيف تكنكلكجيا إنتاج الصحيفة مف ناحية

إذ كمما زادت ميارة المخرج كقدرتو  (3)، في تصميميا كجكدة إنتاجيا كتنفيذىا مف ناحية أخرػ 
بحت صفحات عمى استخداـ البرامج كالتقنيات المتعددة ذات العالقة باإلخراج الصحفي أص
كفي مقدمتيا ، الصحيفة أكثر جمااًل ككضكحًا؛ بما يحقق أىداؼ ككظائف اإلخراج الصحفي

فضاًل عف إعطاء الصحيفة شكاًل ، كتكجيييـ نحك المكاضيع الميمة، جذب انتباه القراء لمصحيفة
 يضفي جكًا مف األلفة بيف القراء كالصحيفة.، مميزاً 

عصر الحاسبات الرقمية مجمكعة مؤثرة كميمة  كأصبح في متناكؿ المخرج الصحفي في
  (4)كمنيا:، مف لبنات البناء التي يمكف استخداميا في تصميمات جيدة

كىي استخداـ أجيزة كأنظمة تعمل بالحاسب اآللي في تكنولوجيا النشر اإللكتروني: " . أ
خراج صفحات نمكذجية كاممة تسمح  االبتكار كاإلبداع كالصف كتكضيب الصفحات كا 

كتختمف أنظمة النشر اإللكتركني  (5)بمشاىدتيا قبل إعطاء األكامر بإخراجيا مف الجياز".
 عف أنظمة النشر المكتبي في مجاليف رئيسيف:

لذلؾ فإنيا ، أنيا مصممة لإلنتاج كاسع النطاؽ في التكثيق كالكتب كالجرائد كالمجالت .6
 تكظف أجيزة كمبيكتر أكثر قكة.

يبكغرافيًا جيدًا في جمع الحركؼ كعناصر إخراج الصفحة أنيا تتيح لممصمـ تحكمًا ت .1
 مف خالؿ نظاـ إنتاج متكامل يخدـ مستخدميف مختمفيف كعديديف.

                                           

  .613ص ، مرجع سابق، فريد مصطفى( 1)
 . 36ص ، مرجع سابق، ىاني البطل( 2)

 .134( ص 1008، )القاىرة: دار الفجر لمتكزيع كالنشر 6ط، اإلخراج الصحفي، محمكد سمير( 3)

، )القاىرة: الدار المصرية المبنانية 6ط ، االتجاىات الحديثة، تكنولوجيا النشر الصحفي، شريف المباف( 4)
  .654-635( ص 1006

 . 31ص ، مرجع سابق، ىاني البطل( 5)
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إضافة إلى أف أنظمة النشر اإللكتركني عادة ما تعتمد عمى محطة عمل قكية 
عديدة  كيقدر عمى القياـ بعمميات، تعمل كفقًا لنظاـ تشغيل يخدـ عددًا كبيرًا مف المستخدميف

بخالؼ أنظمة النشر المكتبي التي تقكـ أساسًا عمى أجيزة الكمبيكتر ، في الكقت نفسو
 الشخصية الصغيرة. 

 تكنولوجيا التصوير الفوتوغرافي الرقمي:  . ب
 أىميا: ، كتتيح أنظمة التصكير اإللكتركنية عددًا مف المزايا 

تو عبر خطكط يمكف لممصكر إرساؿ الصكر التي التقطيا عمى الفكر إلى صحيف .6
كحتى في األماكف المنعزلة التي ال يتكفر فييا خطكط تميفكنية يمكف ، التميفكف العادية

 لممصكر إرساؿ الصكر بالتميفكف المحمكؿ أك تميفكف األقمار الصناعية. 

تغني عف الحاجة لمسح الصكر الكرقية أك الفيممية عمى أجيزة المسح الضكئي لتحكيميا  .1
كعمى نحك سريع ، يث أصبحت العممية كميا تتـ في شكل رقميح، إلى بيانات رقمية

كىك ما مكف صكر األحداث الميمة التي كقعت متأخرًا مف المحاؽ بالمكعد ، جداً 
 النيائي لطبع الصحيفة. 

االستغناء عف استخداـ األفالـ الحساسة كالمكاد الكيمياكية الالزمة إلظيار ىذه األفالـ  .4
 المظممة التقميدية؛ كىك ما يكفر مف كمفة شراء ىذه الخامات.ككرؽ التصكير كالغرفة 

إمكانية استقباؿ صكر الخدمات السمكية كككاالت األنباء كرؤيتيا عمى الشاشة قبل طبعيا  .3
 كتحميضيا. 

إمكانية تخزيف الصكر عمى قرص بما يسمح بتككيف مكتبة لمصكر تصمح فيما بعد  .5
 كأرشيف إلكتركني لمصكر. 

 كتجدر اإلشارة إلى أف الكاميرا الرقمية حمت محل الكاميرا التقميدية في معظـ المجاالت. 
 تكنولوجيا الحصول عمى الصور الفوتوغرافية:  . ج

في ظل تحكؿ الصحف إلى األنظمة الرقمية التي تعتمد عمى تكنكلكجيا الحاسب 
، كانت الصحف كبعد أف، كتغيرت طرؽ الحصكؿ عمييا، تغير نمط إنتاج الصكر، اآللي

تعتمد بشكل كبير عمى الصكر التي تمتقطيا عدسات مصكرييا كالصكر ، حتى كقت قريب
 -في الحصكؿ عمى الصكر -أصبحت الصحف تعتمد، التي تستقبميا مف ككاالت األنباء

 منيا:، عمى مصادر عديدة
 الصكر المأخكذة مف شبكات المعمكمات.  .6

 أقراص الصكر المدمجة. .1

  لكتركنية.مكتبات الصكر اإل .4
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 كا عداد الصكر ، إف مجاالت تجميع المكاد الصحفية كاإلعالنية""كيمكف القكؿ: 
كاألشكاؿ التكضيحية في مرحمة ما قبل الطبع قد تـ كضعيا تحت التحكـ الكامل مف خالؿ 

كتتيح ىذه النظـ مركنة عالية في عممية إخراج ، تطكير نظـ إلكتركنية في مرحمة ما قبل الطبع
كال يتـ إدخاؿ كل المعمكمات كالنصكص كالصكر كالرسكـ إلى ىذا النظاـ ، الكاممةالصفحات 

بل يتـ كذلؾ إدخاؿ الصكر المفصكلة لكنيًا إلى النظاـ نفسو بالطريقة ، بطريقة إلكتركنية فحسب
كما يمكف إجراء العديد مف التأثيرات الخاصة عمى ىذه المكاد كالصكر كما لك كانت ، نفسيا

 (1)أصمية".
ظيار التصميـ ، كقد "أتاحت تكنكلكجيا إنتاج الصحيفة اليكـ تجميع مكاد الصفحة كا 

كفي ىذه المرحمة يقكـ المخرج الفني باستدعاء المكضكعات ، الفعمي ليا عمى شاشة الحاسب
كيتـ تصميـ ، كاألخبار كالمقاالت كاإلعالنات كالصكر كالرسكـ المخزنة رقميًا في ذاكرة الحاسب

بحيث يحجز مساحات المكضكعات المختمفة أمامو عمى ، الشاشة مباشرةالصفحات عمى 
كعف طريق تعميمات يكجييا لمحاسب اآللي يستطيع تجييز صفحة ، ككذلؾ اإلعالنات، الشاشة
كما يستطيع الحصكؿ عمى نسخة كرقية منيا عف طريق طابعة الميزر الممحقة ، كاممة

 (2)بالجياز".
 رحبًا أماـ المخرج الصحفي لمتعبير عف قدراتو مف كتتيح تكنكلكجيا االتصاؿ مجاالً 

، مستندًا إلى كفرة المصادر، خالؿ إنجاز صفحات تتسـ بالكضكح كالقكة كالجماؿ في آف كاحد
كالرسكـ بتعدد ، كسعة الخيارات عمى صعد عدة؛ السيما في مجاؿ الصكر باختالؼ أنكاعيا

ككذلؾ الخطكط بأنكاعيا كأبناطيا؛ إذ ، لزخارؼكاألشكاؿ كا، كاأللكاف بتنكع خياراتيا، أصنافيا
بات المخرج الصحفي مطالبًا بمكاكبة التطكر التكنكلكجي في مجاؿ اإلخراج حتى يتمكف مف 

كسماتو الجمالية كعناصره اإلبرازية المكاكبة الختالؼ نمط الحياة ، مسايرة ركح العصر الحديث
كاالنفتاح غير المحدكد بيف الشعكب ، مكماتكأساليب تفكير الناس في ظل ثكرة المع، المعاصرة

 كالمجتمعات كامتزاج الثقافات. 
 

  

                                           

 .35ص ، مرجع سابق، ىاني البطل( 1)

 .133ص ، مرجع سابق، اإلخراج الصحفي، سمير محمكد( 2)
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 المطمب الثاني: تكنولوجيا اإلخراج الصحفي:
أك في ، شيدت نياية السبعينيات كأكائل الثمانينيات ثكرة ىائمة في أسمكب إنتاج الجريدة

 (1)التالية:تكنكلكجيا الصحافة تمثمت في التطبيق العممي لممستحدثات 
نظاـ الجمع التصكيرؼ لمحركؼ الذؼ يستعيف بنيايات العرض الضكئي )النيايات الطرفية  .6

"VDT")  .في اإلرساؿ المباشر لمنص إلى آلة الجمع المرتبطة بالحاسبات اإللكتركنية 

نظاـ الجمع التصكيرؼ الذؼ يستعيف بجياز التعرؼ البصرؼ عمى الحركؼ الذؼ يستطيع  .1
مع إمكانية عرضيا ، مكتكبة عمى آلة كاتبة كجمعيا آليًا في حركؼ مسح حركؼ صفحة

 عمى الشاشة كتصحيحيا.

استقباؿ نصكص األخبار كالمكضكعات مف المحرريف خارج مقر الجريدة عمى شاشات  .4
نياية العرض الضكئي )النيايات الطرفية( مف خالؿ نيايات عرض ضكئي )نيايات 

 ع األحداث. طرفية( محمكلة مع المحرريف في مكاق

كاالستكماؿ مف قسـ المعمكمات داخل ، كالتصحيح، كالمراجعة، الجمع التصكيرؼ لمحركؼ .3
أك مف ، الجريدة بكاسطة نيايات العرض الضكئي )النيايات الطرفية( عمى شاشة النياية

 بنؾ معمكمات خارجي.

التنفيذ الكامل لعممية إخراج الجريدة )تصميمًا كتكضيبًا( عمى شاشات نياية العرض  .5
 الضكئي )النيايات الطرفية(. 

 كاستخداـ األلكاف. ، تطكير طرؽ طباعة األكفست الميثكجرافية .1

إدخاؿ الحاسبات اإللكتركنية ألتمتة عديد مف الكظائف الصحفية: كالجمع كالتكضيب  .3
 ترجاع المادة الصحفية. كالطباعة كتخزيف كاس

كخارجو في أكثر مف بمد عبر ، طباعة الجريدة في أكثر مف مكاف داخل البمد الكاحد .8
كشبكات الميكرككيف أك ، عف طريق تكظيف أجيزة الفاكسيميل مع التميفكف ، القارات

 األقمار الصناعية فيما أطمق عميو الطبعات القكمية كالطبعات الدكلية لمصحف.

  (2)اإلخراج الصحفي: أبرز برمجيات
، ات القرف الماضييمنذ أف دشنت شركة آبل ثكرة النشر المكتبي في منتصف ثمانين

مف  بدءاً  الصحفياىتمت شركات البرمجيات بتكفير حمكؿ متكاممة لمنشر المكتبي كاإلخراج 
                                           

 .48-43( ص 6484، القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع، بدكف طبعة )اإلخراج الصحفي، محمكد عمـ الديف( 1)

العدد ، المجمة المغربية لبحوث االتصال، "السمات العامة لإلخراج الصحافي بالحاسكب"، دمحم مكسى( 2)
 .3-1ص ، 1008منقحة كمحدثة في إبريل ، (6444، )الرباط: المعيد العالي لإلعالـ كاالتصاؿالعاشر 
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جل  فكصكاًل إلى فرز األلكاف. كرغـ أ، مركرًا باإلخراج، معالجة النصكص كمعالجة الصكر
إال أنيا ، أدكات لتحرير النصكصتتضمف البرمجيات المستخدمة في دكرة اإلخراج الصحفي 

 نجد: ، تميل إلى التخصص. كمف أشير برمجيات اإلخراج الصحفي االحترافية
  :الناشر المكتبي .1

كلو عدد ، ( مف استراست3يعد "برنامج الناشر المكتبي تطكيرًا لبرنامج )ريدػ سيت غك
كما أنو متكافق مع جميع طابعات بكست سكربيت كمع حاسبات أبل ، قـ الحركؼمعركؼ مف أط

حيث يمكف المخرج الصحفي مف اختبار أطقـ الحركؼ المختمفة في المتف ككذلؾ ، ماكنتكش
  (1)إضافة إلى ترتيب عناصر الصفحة كشكل األعمدة كحيزىا.، العناكيف

ة لمعالجة النصكص كتصميـ كتركيب كىك أكؿ برنامج متعدد المغات يعمل بالمغة العربي
  (2)منيا:، كيمتاز بالعديد مف المميزات، صفحات الصحف كالمجالت

 إمكانية إدخاؿ نص متعدد المغات كعرضو بحركؼ كأساليب مختمفة في السطر نفسو. -

 أك كسط السطر أك الفقرة أك الكثيقة.، إمكانية تعديل مكضع النص إلى اليسار أك اليميف -

كتغيير المسافات بيف السطكر ، تثبيت فراغات بيضاء في بداية جميع الفقرات تمقائياً إمكانية  -
 يدكيًا أك أكتكماتيكيًا.

 كقص النصكص كلصقيا.، العثكر كالبحث عف الكممات كالنصكص كاستبداليا بأخرػ  -

 إمكانية انسياب النصكص أكتكماتيكيًا حكؿ كتل الصكر كاألشكاؿ كالنصكص. -

 ؼ. عد الكممات كاألحر  -

 إمكانية تصميـ كتل النصكص باستخداـ "شبكات التصميـ" المتكفرة في البرنامج. -

 إمكانية تحديد النسبة المطمكبة مف حجـ الصكر باستخداـ القياسات المختمفة. -

 قص أك لصق النصكص كالرسـك أك صفحات بكامميا كنقميا مف كثيقة إلى أخرػ.  -

 لمستخدـ.إمكانية ترقيـ الصفحات تمقائيًا حسب طمب ا -

 إمكانية إنشاء قالب تصميـ لمصفحات أك إلغائيا.  -

 إمكانية جمب الصكرة إلى مقدمة الصفحة أك كضعيا في خمفيتيا.  -
 : الناشر الصحفي .2

يعد برنامج الناشر الصحفي أكثر البرامج استخدامًا في الصحف كالمجالت؛ نظرًا الحتكائو عمى 
المطبكع كمعالجة النصكص كالصكر كالرسـك كتصميـ عممية النشر كميا بدءًا مف كضع محتكػ 

                                           

بدكف طبعة )القاىرة: دار المعرفة الجامعية لمطبع ، اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية، أشرؼ خكخو( 1)
 .663( ص 1066، كالنشر كالتكزيع

 .36-30ص ، سابقمرجع ، كمحمكد عمـ الديف، عبد الحسيبدمحم ( 2)
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كيستكعب ، كفرز أك فصل األلكاف، كحتى إعداد الصفحات الجاىزة لمطبع، الصفحات كتركيبيا
يستطيع أف يضع عمييا المخرج ما ، الناشر الصحفي أكثر مف عشريف شكاًل لمصحيفة النمكذجية

 (1)يشاء مف كتل كنصكص كعناصر جرافيكية.
  (2)منيا:، برنامج بالعديد من المميزاتويمتاز ال

يتيح تحديد سمؾ الخطكط كزكايا التدكير كأنماط الربط ك"لتراليف" مف أؼ عنصر منفرد أك  -
 مجمكعة عناصر كجميع ذلؾ بمكاصفات مينية عالية.

 .XM 74 يمكف إجراء تجارب عمى مجمكعة ألكاف نظاـ بانتكف  -

يتيح تصميـ الصفحات يدكيًا أك باستخداـ القكاعد المعتادة أك ضمف نظاـ دقيق مف  -
 الشبكات. 

يتيح القدرة عمى التحكـ بإضاءة كتضاد الصكر الرمادية المنقكلة كتطبيق المؤثرات الخاصة  -
 مثل تجديد عدد التدرجات الرمادية. 

 تح الكثائق بمكجبيا أتكماتيكيًا.يتيح إمكانية خزف التغييرات التي تناسب العمل بما يتيح ف -

إمكانية عمل مصغرات لمصفحات لرؤيتيا كاممة بما يسمح بإعادة ترتيب أك نسخ أك حذؼ  -
 مصغرات الصفحات في الكثيقة كميا فكريًا.

 يتيح إمكانية التحكـ بمسافات الكممة كتغيير طكؿ السطر كالكصمة اإلنجميزية بدقة متناىية. -

النصكص المفضل لدػ المستخدـ مع الحفاظ عمى شكمو يتيح إدخاؿ نص مف معالج  -
 الكامل.

 قرف األحرؼ العربية كالتناسق اآللي لعالمات التشكيل فكؽ األحرؼ. -

 يتيح العمل بالمقاسات المطمكبة بغض النظر عف قدرات المطبعة. -
3. Pagemaker:  

تجعل مف كىك أداة تنسيقية إلكتركنية ، يعد برنامج "بيج ميكر" مف أشير برامج النشر
كذلؾ عف ، الممكف إجراء عممية اإلخراج الفني لكافة المطبكعات بما فييا الصحيفة اليكمية

كيتمتع البرنامج بقكة تنسيق ، طريق المزج بيف الكتابات بأسمكب مبتكر يتصف بالسيكلة كالتميز
المغة عناكيف( أيًا كانت  -رسـك -صكر -كتصميـ لجميع العناصر التيبكغرافية لمصفحة )كممات

 (3)التي تطبع بيا الصحيفة.

                                           

 . 665، مرجع سابق، أشرؼ خكخو( 1)

 .34-31 ص، مرجع سابق، كمحمكد عمـ الديف، عبد الحسيبدمحم ( 2)

 .85ص ، مرجع سابق، ىاني البطل( 3)
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  (1)منيا:، ويمتاز البرنامج بالعديد من المميزات
 تنفيذ مختمف أنكاع تصميمات الجرافيؾ )التصميـ ألغراض الطباعة(. -

كتابة كمعالجة كافة أنكاع المكاد التحريرية كمزجيا بالصكر مع إمكانية انسياب النصكص  -
 حكؿ الكتل.

التقريب كالتبعيد لمحركؼ مع القدرة عمى تصعيدىا كتنزيميا إمكانية اإلدخاؿ كالحذؼ ك  -
ضافة الممسات الفنية إلييا.  كا 

 قدرة فائقة عمى التعامل مع الممفات كسرعة في الطباعة.  -

تاحة إدخاؿ حتى ، بنطاً  150دعـ حجـ حركؼ يصل إلى  -  صفحة في المستند. 444كا 

لكحة التحكـ التي تعرض كل خصائص كمنيا ، سيكلة التعامل مف خالؿ المكائح المتنقمة -
العنصر المحدد كتتيح إدخاؿ التعديالت مباشرة عمى ىذا العنصر كلكحة األدكات التي 

 تحتكؼ عمى األدكات المعركفة لمتصميـ.

تكفر لكحة المكتبة التي تتيح إدخاؿ الكثير مف الصكر كالرسكـ في المستند أك إدخاؿ الرسـ  -
 نفسو في مناسبات متعددة. 

4. Indesign: 
، كىك مف إنتاج شركة أدكبي الشييرة، أحد برمجيات النشػر المكتبي "إندزايف"برنامج  يعد

كما ، ىا في برنامج ككارؾ إكسبريسؤ في تعاممو مع الممفات التي تـ إنشا بكفاءة كبيرة جداً كيتسـ 
إلييا تكنكلكجيا كىك المحطة األخيرة التي كصمت ، أنو البرنامج األبرز في دنيا اإلخراج الصحفي

 (2)إخراج الصفحات كالمجالت.
  (3)منيا:، ويمتاز البرنامج بالعديد من المميزات

 .متشابيةلكحة األدكات حيث تككف ، مألكؼ لمستخدمي برامج أدكبي كالفكتكشكب كغيره -
فيمكف ، ىا في برنامج ككارؾ إكسبريسؤ رة جًدا مع الممفات التي تـ إنشايتعامل بكفاءة كبي -

 .كال غير ذلؾ، ال نص كال صكرة، دكف فقد أؼ شيء منيا "دزايفإن"فرزىا في 
  .منتيى السيكلةبكغيرىا مف برامج شركة أدكبي " بيج ميكر"ك "الفكتكشكب"مع برامج يتكافق  -

                                           

 .31-35 ص، مرجع سابق، كمحمكد عمـ الديف، عبد الحسيبدمحم ( 1)

 .13 ص، مرجع سابق، عبد المطمب مكي( 2)

، مدونة د. دمحم غنيم اإللكترونيةمقال منشور ب، إف ديزايف لمنشر المكتبي" "برامج، دمحم غنيـ( 3)
http://goo.gl/YfkJbu ، في تماـ الساعة العاشرة مساء. 6/66/1063يـك السبت المدكنة تمت زيارة  
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كيتعامل مع ، التي تأتي مع برنامج ككارؾ إكسبريس "إكس تي"تعامل مع كافة خطكط ي -
 ت. الصحفي بدكف أؼ مشكالمعظـ خطكط الناشر 

 . إمكانية تغيير الحركؼ التي تظير بصكرة مشكىة -

بحيث يمكف كضع الصكر ، الطبقات التي نتعامل معيا عمى غرار الفكتكشكب عمىيحتكؼ  -
كال تزعج ، كىي طريقة سيمة جًدا، امكالنصكص عمى طبقة دكف التداخل بيني، عمى طبقة
 .الكتل كالنصكص كغير ذلؾمع ىذا البرنامج في تحريؾ المستخدـ 

 .التدرج المكنيككذلؾ ، المستخدمة في التصميـالصكر  اتإزالة خمفيإمكانية  -

  .كتابة الكممة بمكف كعمل حافة الكممة بمكف آخرإمكانية  -

 

5. Quark xpress: 
كتجميع مككناتيا ، يعد برنامج "ككارؾ" أحد برامج النشر التي تيتـ بتصميـ الصفحات

، حيث يقكـ البرنامج بكتابة النص كمعالجتو مباشرة كتنسيقو، كربطيا معًا ثـ طباعتيا، المختمفة
 (1)كما يقـك بتصميـ صفحة الجريدة أك المجمة إضافة لتعاممو مع الصكر.

  (2)منيا:، ويمتاز البرنامج بالعديد من المميزات
 المعالجة المحترفة لأللكاف. -

كفرز ألكانيا ، الستخداميا في التصميـ إمكانية جمب معظـ أنكاع الصكر المعركفة -
 كمعالجتيا بالشكل المناسب.

 التحكـ في انسياب كتل النص حكؿ الصكر أك داخميا أك حكؿ اإلطارات بدقة عالية. -

 إمكانية إضافة مؤثرات بصرية كطباعية إلى الصكر كالقياـ بفرز ألكانيا.  -

، البرنامج األصمي ليكتسب مزايا إضافيةالعمل بنظاـ المخارج أك المالحق التي تضاؼ إلى  -
كمنيا مالحق الككارؾ العربي "أرابيؾ إكس تي" الذؼ يمكف البرنامج مف استقباؿ كتل 

 النصكص كالخطكط العربية دكف اإلخالؿ بكظائفو األساسية كبرنامج نشر.

 

6. MS Publisher: 
بدءًا مف ، إلنشاء النشرات المختمفةكيستخدـ ، مايكركسكفت شركة برامج حدأيعد 

 .كذلؾ اعتمادًا عمى تصميمات سابقة التجييز، بطاقات التينئة إلى السير الذاتية
 

                                           

 .615-611ص ، مرجع سابق، أشرؼ خكخو( 1)

 .35-33 ص، مرجع سابق، كمحمكد عمـ الديف، عبد الحسيبدمحم ( 2)
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  (1)منيا:، ويمتاز البرنامج بالعديد من المميزات
  .مميزات ال تقدميا برامج معالجة النصكصالبرنامج  يقدـ -

 المستند.يحتكؼ عمى العديد مف األدكات التي تمكف المستخدـ مف التنقل داخل  -

 كما يتيح إمكانية إعادة ما تـ التراجع عنو.، يتيح إمكانية التراجع عف آخر األعماؿ المنفذة -

ضافة كتبديميا تحريكيا تـي بحيث، الصكر الستخداـ جديدة طرقاً يتيح  -  إلى بصرية تأثيرات كا 
  .الجديدة كالنصكص الصكر تأثيرات باستخداـالمنشكرات 

 معرض في أك الكمبيكتر عمى مكجكدة كانت سكاء، كاحد مكاف في الصكر عف بالبحث يسمح -
 .كيب عمى أك الفنية القصاصات

الظالؿ كتكىجات االنعكاسات ك منشكراتالفي  كصتطبيق تأثيرات عمى النصإمكانية  -
  كالمجسمات مشطكبة الحكاؼ الجديدة.

الالزمة التي تمكف كتتسـ ىذه البرمجيات بقدرتيا عمى تكفير بيئة مرنة كمزكدة باألدكات 
خراجيا بكيفية احترافية تقسيـ الصفحة إلى  مففيي تمكف المخرج  ؛المخرج مف تصميـ مطبكعتو كا 

أعمدة كصفكؼ تتماشى مع التصكر المكضكع في الماكيت؛ كىي كذلؾ مزكدة بأدكات التنسيق 
إمكانية استجالب  تتيحكما ، المحاذاة كاختيار الخطكط كالتحكـ في أحجاميا كأنماطيا :الالزمة مثل

  (2)الصكر كتنسيقيا ضمف النصكص أك منفردة.

 منيا:، يمكن إضافة برامج أخرى ذات عبلقة باإلخراج الصحفي، كذلك
 برامج معالجة الصور: 

كتقاس كفاءة ىذه البرامج بإمكانات ، كتسمى ىذه النكعية مف البرامج بمحررات الصكر
كتعد الكظيفة األساسية لبرنامج ، كدقة أدائيا، استخدامياكمدػ سيكلة ، التحرير التي تقدميا

                                           

 ( انظر المراجع التالية: 1)
، سمسمة "المميزكف"، الطبعة العربية )بيركت: الشركة المصرية العالمية لمنشر، XPميكركسكفت أكفيس  -

 . 445( ص 1003

، ترجمة: خالد العامرؼ، الطبعة العربية األكلى )القاىرة: في خطوات سيمة 2666بابميشر برياف أكستيف،  -
 .63-65( ص 1000 دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع،

، موقع أوفيس أونبلين، Publisher 2013ما الجديد في ميكركسكفت أكفيس،  -
http://goo.gl/grvGM2 ، ةفي تماـ الساعة الحادية عشر  1/61/1063تمت زيارة المكقع يـك السبت 

 كالنصف لياًل.

، http://goo.gl/UuRka8، أوفيس مايكروسوفتموقع بتصميـ المنشكرات االحترافية بنفسؾ،  البدء -
 كالنصف لياًل. ةفي تماـ الساعة الحادية عشر  1/61/1063تمت زيارة المكقع يـك السبت 

 .3، ص مرجع سابقدمحم مكسى، ( 2)
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كالعمل عمى معالجة ، محرر الصكر؛ القياـ بتحرير النطاؽ الرمادؼ المكجكد في ىذه الصكر
الصكر الممكنة مف خالؿ أدكات البرنامج. كلـ تعد إمكانات ىذه البرامج قاصرة عمى ضبط 

نما امتدت إلى القدر ، الصكر كا عادة عرضيا ة عمى التغيير كالتبديل في الصكرة كا عادة تمكينيا كا 
ضافة بعض المؤثرات الخاصة ليذه الصكرة  كمف أىـ برامج معالجة الصكر: ، (1)كا 

  برنامج أدوبي فوتوشوب: . أ

يعد مف أفضل برامج معالجة الصكر كالرسكمات بالنظر الحتكائو عمى عدد مف األدكات 
فضاًل عف ككف كاجية البرنامج منظمة كسيمة ، سيكلةالمتقدمة التي يمكف التعامل معيا بكل 

  (2)كمف أىـ مزاياه:، االستخداـ
إمكانية تخصيص اختصارات لكحة المفاتيح كذلؾ بإعداد رمكز اختصار خاصة لكل  -

 مف األدكات كأكامر القكائـ كأكامر المكحات كغيرىا. 

المستيمؾ في عمل  كالكقت، كما تـ تنفيذه مف خطكات، إمكانية متابعة تاريخ الممف -
 كمتابعة المياـ.، التعديالت؛ بما يتيح تقييـ كحساب تكمفة العمل

إمكانية تنفيذ الفالتر عمى الصكرة بطريقة أفضل باستخداـ أمر يتيح معاينة نتيجة الفمتر  -
 كما يتيح تنفيذ أكثر مف فمتر في آف كاحد. ، قبل تنفيذه

 إمكانية اتباع النص مسارًا معينًا أك انسياب النص داخل شكل معيف.  -

 برنامج الميستريتور: . ب

كتمتاز ، التي أنتجت أيضًا برنامج الفكتكشكب، يعد أحد برامج شركة أدكبي العالمية
 (3)كمنيا:، تتقدميا ميزة إدارة الخطكط، اإلصدارات الجديدة منو بمزايا متعددة

ككذلؾ ، ات كاألكامر التي تستخدـ إلنشاء األشكاؿ اليندسيةيتضمف مجمكعة مف األدك  -
  لرسكمات دقيقة كنقكش.

 كنقل خصائص نص إلى آخر.، إمكانية التحكـ في النصكص كأحجاميا كأنكاعيا -

، PDF ،GIF ،PNG ،JPEGإمكانية تخزيف ممفات العمل بامتدادات متعددة منيا: ) -
 كغيرىا(.

 بشكل عاـ. درجة كضكح أكبر بالنسبة لممطبكعات -

 يستفاد منو في تصميـ الشعارات أك الرسـك الكارتكنية كتصميـ المكاقع.  -
                                           

 .668ص ، مرجع سابق، أشرؼ خكخو( 1)

)عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر  6ط ، معالجة الصور بواسطة الكمبيوتر، كآخركف ، سعد البينسي( 2)
  .63 -66( ص 1004، كالتكزيع

 .335 -445ص ، المرجع السابق نفسو( 3)
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كيتفق الباحث مع القكؿ إف استخداـ الحاسب اآللي شكل ثكرة في مجاؿ التصميـ بداًل مف 
حيث شيدت الفترة الراىنة انتشارًا كاسعًا ، األساليب التقميدية المعتمدة عمى القص كالمصق باليد

مما يجعل مف الصعب كجكد مخرج صحفي تقميدؼ ، النشر كالتصميـ اإللكتركني لمصحفألنظمة 
حيث يكظف المخرج برامج معالجة المتف في ، ال يممؾ أدكات اإلخراج التقني الحديثة لصفحاتو

كبرنامجًا ، كبرامج معالجة الصكر كالرسـك كالتأثيرات الخاصة، التعامل مع النصكص كالعناكيف
 (1)ككارؾ إكسبريس.. إلخ. -سكاء أكاف مكتبيًا أك صحفيًا: بيج ميكر أساسيًا لمنشر

 المطمب الثالث: إنتاج الصحيفة:
اآللية الكاممة في  ىالمزيد مف تحكؿ الصحف )جرائد كمجالت( إل التسعينياتشيدت "

السمكية كالالسمكية في معظـ مراحل  تكاالتصاالالحكاسيب عممية اإلنتاج مف خالؿ إدخاؿ 
 ميليمقر الصحيفة باالستعانة بأجيزة الفاكس ىمف تكصيل المكاد الصحفية إل اإلنتاج بدءاً 
شاشات  ىتحرير النصكص كالصكر عمك  يكفي عمميات المعالجة كاإلنتاج الطباع، كالحكاسيب
 ىكمنيا إل، الشاشات ىعممية اإلخراج الكامل كالتجييز لمصفحات عمكانتياًء ب، الحكاسيب

حيث تخرج الصفحات مجيزة  (Image setter)المجيز اآللي لمصفحات أك الطابعة الفيممية 
  (2)".مباشرة (computer tapletes)السطح الطابع  ىإلالحاسكب مف 

في  -إف لـ يكف الدكر األساسي - دكرًا كبيراً  تؤدؼالمكتبي  أنظمة النشركأصبحت 
كىناؾ العديد مف المؤسسات كالجيات التي أصبحت ، المية بشكل عاـتصميـ المطبكعات اإلع

كخصكصًا بعد قياميا بإدخاؿ ، تستفيد مف ىذه األنظمة في تصميـ المطبكعات الخاصة بيا
مف قيمة ىذه البرامج في تصميـ صفحات الجرائد عزز أنظمة الحاسبات الشخصية. كقد 

خصكصًا مجمكعة البرامج المتعمقة بمعالجة ما أصبح يساندىا مف برامج أخرػ ، كالمجالت
فضاًل ، بإجراء تعديالت كتغييرات ال حصر ليا عمى الصكرة حيث تسمح ىذه البرامج، الصكر

 "أؼ بي إـ"باإلضافة إلى أجيزة ، عف ككنيا تتميز بإمكانية العمل مع أجيزة أبل ماكنتكش
  (3)كالمتكافقة معيا.

برمجياتيا المتطكرة طرقًا عديدة أماـ المخرج ككفرت تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ب
، الصحفي الختيار كتصميـ أشكاؿ مختمفة مف العناصر التيبكغرافية كالجرافيكية عمى حد سكاء

                                           

 .33ص ، مرجع سابق، ىاني البطل( 1)

، لآلداب والعموم اإلنسانية مجمة جامعة دمشق، "اإلعالـ الجديد في عصر المعمكمات"، سميرة شيخاني( 2)
 .334( ص1060، األكؿ كالثاني )دمشق: جامعة دمشق افالعدد، 11المجمد 

)القاىرة: العربي  6ط ، الجزء األكؿ، اتجاىات حديثة في اإلنتاج الصحفي، كشريف المباف، محمكد خميل( 3)
 .36-30( ص1000، لمنشر كالتكزيع
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كيمكف تتبع ىذه الميزات ، كأساليب متعددة لترتيبيا عمى الصفحات مما يحقق التنكع التيبكغرافي
 في تصميـ ىذه العناصر في النقاط التالية:

  واًل: المتن:أ
يمثل المتف البنية األساسية ألؼ صحيفة كالعنصر الذؼ يحمل الرسالة اإلعالمية إلى 

كىك عنصر أساسي مف عناصر اإلخراج الصحفي؛ لككنو العنصر التيبكغرافي الكحيد ، القراء
  (1)الذؼ ينفرد بكظيفتو لكل العناصر التيبكغرافية حكلو مف عناكيف كصكر ككسائل فصل.

حيث شيدت صناعة الحركؼ العربية ، الحركؼ أداة التعبير عف المتكف الصحفيةكتعد 
تطكرات كبيرة خالؿ السنكات الماضية أسفرت عف اكتشاؼ العديد مف أشكاؿ الحركؼ 

السيما مع التطكرات الكبيرة في مجاؿ االستعانة بالحاسبات اآللية في جمع الحركؼ ، المعاصرة
  (2)ما يحدث اآلف في برامج الصف اآللي كبرامج إنتاج الصفحات.بأنكاعيا كأحجاميا المختمفة ك

 (3)العوامل التي تتحكم بوضوح النص:
 . شكل حروف النص: وتتأثر بكل من:1
 تطور عمميات الصف: . أ

كيتككف مف ، كيستخدـ مع آالت الطباعة مف نكع التيبك كالسمندرالصف اليدوي:  -
خانة في حالة المغة  680عددىا يبمغ ، صندكؽ الحركؼ بو عدد مف الخانات

 خانة لمغة اإلنجميزية. 600العربية كتقريبًا 

 ىذه الحركؼ محدكدة في نكع الحرؼ المستخدـ كفي حجميا. آالت الصف السطري: -

بدأ ظيكر النكاحي  اكفيي، ىي مرحمة بداية استخداـ الحاسب آالت الجمع التصويري: -
حيث كانت تسحب النصكص  ،ككجكد عدة أشكاؿ لمحرؼ الطباعي، الجمالية

، المطبكعة عمى شريط فممي كرقي جاىز لعمميات اإلخراج الكرقي حسب العمل
إذ كاف يشمل عمميات قص لمكممات كأحيانًا الحركؼ ، ككاف دكر المصمـ مضنياً 

كما كاف يشمل عمميات رسـ الجداكؿ يدكيًا ، ليقكـ بمصقيا في مكانيا المحدد
 إضافة إلى أف ىذه العمميات لـ تشمل أؼ معالجة لمصكر.، باستخداـ أقالـ التحبير

                                           

 . 45ص ، مرجع سابق، أمل خطاب( 1)

، )الرياض: مكتبة العبيكاف 6ط ، أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة :اإلخراج الصحفي، فيد العسكر( 2)
 .13-14( ص 6448

، )عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر 6ط ، فن اإلخراج الصحفي، كرستـ أبك رستـ، نكر الديف النادؼ( 3)
 .34-46( ص 1003
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كقد أدػ ذلؾ إلى ظيكر المزيد مف النكاحي الجمالية كتنكع  استخدام الحاسب: -
الحركؼ كأصبح باإلمكاف تصميـ صفحة بشكل متكامل بما فييا رسـ الجداكؿ 

 كمعالجة الصكر كفرز ألكانيا.

 ية:التالتي تأخذ أحد األشكال أشكال أرضيات النص: ال . ب

 حركؼ بمكف الكرؽ كخمفية بمكف الحبر المطبكع.شكل سالب:  -

 حركؼ بمكف الكرؽ كخمفية شبكية بمكف الحبر المطبكع.  شكل سالب شبكي: -

، حركؼ بمكف الحبر المطبكع عمى خمفية شبكية شكل موجب عمى أرضية شبكية: -
 أك شكل مكجب عمى خمفية الكرؽ. 

خطكط طكلية أك عرضية أك أشكاؿ زخرفية يكضع النص فكقيا مع  أرضية خطية: -
 مراعاة السمبيات التي قد تنشأ عف التبايف أك تشكه النص. 

 تشكل الحركؼ جزءًا مف الصكرة.  أرضية الصورة: -

 ىناؾ عالقة بيف حجـ الحرؼ ككل مف:. حجم حروف النص: 2
 ءة بشكل طردؼ.تتناسب عالقة حجـ الحرؼ كسيكلة القراصعوبة القراءة:  -

زيادة حجـ الحرؼ المستخدـ تعمل عمى زيادة األعمدة الالزمة لمخبر عدد األعمدة:  -
 أك المكضكع نفسو.

إذ إف الحرؼ ذا ، كيقصد بيا استخداـ بنط أسكد أك أبيض مف الحرؼكثافة الحرف:  -
، الكثافة السكداء يككف قياسو أكبر مف الحرؼ األبيض عند تساكؼ حجـ الحرؼ

 كعميو فتستخدـ الكثافة السكداء لتمييز العبارات الميمة أك العناكيف. 

كيجب أف يحقق ، كيعني طكؿ السطر الذؼ تتككف منو الحركؼ. اتساع جمع سطور النص: 3
 بحيث ال يؤدؼ ذلؾ إلى بتر الجمل أك التشتت.، التكازف بيف القصر كالطكؿ

إذ إنو يتيح خيارات كاسعة كمتعددة كيعد برنامج الكركد أشير برامج معالجة النصكص؛ 
سكاء باإلضافة أك الحذؼ أك التعديل أك التقديـ أك ، لمعالجة نصكص المكاد الصحفية

ككذلؾ يتيح التحكـ بنكع الخط كبنطو بما يحقق الكضكح المطمكب كا عطاء األىمية ، التأخير
لجة النصكص كالناشر كما تتيح برامج أخرػ إمكانية معا، المنشكدة سكاء لممتف أك العناكيف

 الصحفي. 
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 : ثانيًا: العناوين
يحتل العنكاف أىمية خاصة في تككيف شكل الصفحة؛ لككنو الجزء األكؿ الذؼ يراه 

كإلمكانية استخدامو في تحقيق التكازف مع العناصر الثقيمة ، القارغ مف القصة الخبرية
  (1)األخرػ.

 (2)أبرز أنواع العناوين:
كينشر عمى ، كيقصد بو العنكاف الذؼ يتصدر الصفحة األكلى )المانشيت(:العنوان الرئيس  -

 أؼ ىك عنكاف الخبر الرئيس في الصفحة األكلى.، ثمانية أعمدة

كىك العنكاف الذؼ يككف منشكرًا في الصفحات الداخمية عمى عرض  العنوان العريض: -
  .الصفحة نظرًا ألىمية المكضكع الخاص بو بالنسبة لبقية المكضكعات

 كال يصل إلى عرض الصفحة.، ىك العنكاف الذؼ يزيد طكلو عف عمكدالعنوان الممتد:  -

كيككف مقاس حرفو أكبر ، ىك العنكاف الذؼ ينشر عمى عمكد كاحد فقطالعنوان العمودي:  -
 مف مقاس حرؼ المتف.

كينشر ، ىك العنكاف الذؼ يميد لمعنكاف الرئيس أك العريض أك الممتد العنوان التمييدي: -
 عادة قبل أؼ منيـ بامتداد كمقاس أصغر. 

إذ كانت الصحف تستخدـ ، كقد استفادت عممية إخراج العناكيف مف تكنكلكجيا االتصاؿ
كتستخدـ الطباعة البارزة ، كتمجأ إلى الجمع اليدكؼ لكتابة عناكينيا، الكرؽ الخشف في الطباعة

كاف تصميـ حركؼ العناكيف يتعرض  حيث، التي تحتاج إلى ضغط كبير أثناء عممية الطباعة
خاصة في العناكيف ذات ، بحيث تصاب حكاؼ الحركؼ بنكع مف التجعد، إلى تشكىات كاضحة

، إال أنو بعد تحكؿ الصحف إلى الجمع التصكيرؼ كطباعة األكفست، الحركؼ الكبيرة
، لى تشكىاتلـ تعد تتعرض حركؼ العناكيف إ، كاستخداميا كرقًا مف رتبة أعمى تتميز بالنعكمة

خاصة أف طباعة األكفست ال تستمـز قدرًا كبيرًا مف الضغط مما يعطي دقة أكبر في عممية 
  (3)الطباعة.

  

                                           

 .606ص ، مرجع سابق، أمل خطاب( 1)

)غزة: مكتبة األمل التجارية لمطباعة كالنشر  1ط ، فن الحديث الصحفي وتطبيقاتو العممية، جكاد الدلك( 2)
 .83-81( ص 1000، كالتكزيع

 . 641ص ، مرجع سابق، عمي نجادات( 3)
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  ثالثًا: المواد المصورة:
كالرسكـ اليدكية التي تضـ الرسـك ، كتشمل الصكر الفكتكغرافية بأنكاعيا المختمفة

  (1)الساخرة كالتعبيرية كالتكضيحية.
المصكرة المعالجة كالتحرير مثل أؼ مادة صحفية مقركءة؛ السيما أنيا قد كيمـز المكاد 

كمف ىنا يمكف القكؿ: إف عممية إعادة ، أك باالختصار كالتركيز، تتميز باإلسياب كالتطكيل
كىذه ، الصياغة في المادة المقركءة تقابميا عممية تحديد مساحة كشكل الصكرة في المادة المرئية

، (2)كالتحكـ في حجميا، ىما: قطع الصكرة مف خالؿ تقميميا أك تقكيميا، تيفالعممية تتـ بطريق
كدخكؿ الحاسكب في عمميات اإلخراج ، كقد أفضى التقدـ الكبير في تكنكلكجيا االتصاؿ

إلى االستغناء عف كثير مف الخطكات التقميدية في معالجة الصكر كالرسكـ باختالؼ ، الصحفي
جياز الماسح الضكئي في نقل الجزء المطمكب مف األصل إلى كذلؾ عبر استخداـ ، أنكاعيا

السيما أف منتجي برامج ، (3)مكقعو عمى الصفحة المرسكمة عمى شاشة الحاسكب اإللكتركني
حيث أصدرت الشركات المنتجة لمبرمجة ، الحاسكب اىتمكا بمجاالت الرسـ كالتصميـ

الرسـ كالتصميـ كاإلخراج ككافة األعماؿ )الحاسكبية( العديد مف البرامج المساعدة عمى تنفيذ 
الفنية التي تدخل في ىذا المجاؿ؛ بل تمكنت مف دمج فف التصكير الشمسي )الفكتكغرافي( في 

كىذا فتح بابًا جديدًا أماـ المصمميف كالمخرجيف كالمنفذيف الصحفييف كفسح ليـ ، فف الرسـ
 (4)المجاؿ لمتكغل في تكنكلكجيا العصر.

، اسكب كل األدكات كالمعدات التي كجدت لمرسـ كتنفيذ التصاميـكتضـ برامج الح
فبكاسطة مربعات الحكار كصناديق االختيار يمكف استعماؿ جميع أنكاع األقالـ كالفرش كاأللكاف 

جراء كافة أنكاع التعديالت عمييا، كما يمكف إدخاؿ الصكرة ضمف المجاؿ، كالمساطر مف ، كا 
  (5)مطيط كتقميص كتغيير ألكاف.تكبير كتصغير كتفريغ كتركيب كت

 
  

                                           

 . 601 ص، مرجع سابق، أمل خطاب( 1)

 . 641ص ، مرجع سابق، عمي نجادات( 2)

 .648ص ، السابق نفسو المرجع( 3)

)قبرص: دار  6ط ، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقبلم واألفكار والحواسيب، عبد العزيز الصكيعي( 4)
 .411( ص 6448، اآلف لمطباعة كالنشر

 .413-411ص ، المرجع السابق نفسو (5)
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  األرضيات: رابعًا:
استخدمت الصحف األرضيات المصمتة كالشبكية كالجريزية كأحد اإلجراءات 

كبتطكر ، التيبكغرافية إلبراز المتف أك العناكيف أك الصكر كا عطائيا مزيدًا مف األىمية كاإلبراز
أمكف استخداـ ، ركنية في إنتاج الصحيفةكاستخداـ األساليب اإللكت، طرؽ الطباعة كنكع الكرؽ 

مف الرمادؼ الغامق إلى الفاتح المائل إلى ، شبكات متنكعة كدقيقة إلى حد كبير متدرجة الكثافة
كظيرت األرضيات المصمتة الممكنة مثل األرضيات الخضراء أك الحمراء الفاتحة أك ، األبيض
كيتيح الحاسب ، لكنيف كمتدرجي الكثافةكما أمكف جمع المتف عمى أرضيات مككنة مف ، السياف

حيث يمكف استخداـ ، ضمف نظاـ النشر المكتبي إضافة تأثيرات جرافيكية خاصة عمى األرضية
، كالماء أك األشجار أك األحجار أك الغيـك أك البحر، أرضيات تماثل خامات البيئة الطبيعية

، كب كجعمو أرضية لمكضكع ميـفضاًل عف إمكانية تكرار شعار أك عمـ المؤسسة أك شعار مكت
  (1)كأتاح الحاسكب سيكلة في استخداـ الصكر كأرضيات لمعديد مف المكضكعات كالعناكيف.

  خامسًا: الجداول والفواصل:
تمثل الخطكط الطكلية كالعرضية كمشتقاتيا التي تتكلى عممية تحديد المساحات كتنظيـ 

مختمفة لكي ال تختمط بعضيا بالبعض اآلخر كتككيف حدكد فاصمة بيف المكضكعات ال، الفراغات
(2) عمى عيف القارغ.

 

  (3)أنواع الفواصل بين مواد الصفحة الواحدة:
كذلؾ ، ىي أكؿ كسيمة استخدمت لمفصل بيف المكضكعات المختمفة الفراغات )اليوامش(: -

 مف خالؿ جعل الفراغات بيف المكاضيع أكبر مف الفراغات بيف أسطر المكضكع الكاحد حتى
 ال يؤدؼ ذلؾ إلى تداخل المكاضيع.

كىي نكعاف: ، تستخدـ ككسيمة لمفصل بيف المكاضيع كاألخبار بداًل مف اليكامش الجداول: -
أصبح ىناؾ ، كمع تطكر برامج النشر كاستخداـ الحاسب في التصميـ، طكلية كعرضية

ألكاف ، زخارؼ، مثل: استخداـ سماكات مختمفة لمخطكط، إمكانية كاسعة لتنسيق الجداكؿ
 كأرضيات شبكية داخل الجداكؿ. ، مختمفة

                                           

 .608-603ص ، مرجع سابق، أمل خطاب( 1)

 .608 ص، نفسو سابقالمرجع ال( 2)

 (1001، )عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع 1ط ، فن اإلخراج الصحفي، نكر الديف النادؼ( 3)
 .604-600ص
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كتككف عمى شكل ، تستخدـ لمفصل بيف األخبار كالمكاضيع ضمف العمكد نفسو الفواصل: -
أك عمى ، أك عمى شكل خطكط سكداء قميمة السمؾ، فراغات كافية بيف الخبر كالذؼ يميو
 كغير ذلؾ. ، شكل زخارؼ فاصمة بيف المكضكعات

كتستخدـ لمفصل بيف المكضكعات ، تقاطع جدكؿ طكلي كآخر عرضي عبارة عف الزوايا: -
 كقد تككف ىذه الزكايا متداخمة أك متقابمة. ، بيف العمكد الكاحد أك أكثر مف عمكد

عبارة عف مساحات منتظمة الشكل تحيط بخبر أك مكضكع ما عمى عمكد أك  اإلطارات: -
 ية بعضيا عف بعض.أكثر لتعمل عمى إبرازه إضافة إلى فصل المكاد التحرير 

 سادسًا: األلوان: 
ال تعد األلكاف عنصرًا تيبكغرافيًا أك جرافيكيًا قائمًا بذاتو بقدر ما ىي عنصر مضاؼ إلى 

كيقصد بيا األحبار الصبغية المغايرة ، العناصر التيبكغرافية كالجرافيكية في كسائل اإلعالـ المطبكع
  (1)ثالثة ألكاف ىي: األحمر كاألزرؽ كاألصفر. كتنقسـ األلكاف األصمية إلى، لألبيض كاألسكد

 (2)األلوان المستخدمة في الصحافة:
إضافة إلى ، تتكفر مف خالؿ اإلقالؿ مف متكف الكحدات الطباعية المساحات البيضاء: -

كما يمكف تكفير المساحات البيضاء مف خالؿ ، استخداـ أحجاـ صغيرة مف عناصر الفصل
 إتاحة قدر مف البياض بيف الكممات كالجمل كأسطر الجمل كبيف أسطر المتكف. 

ىي األلكاف غير السكداء التي تستخدـ في إخراج الصفحات بغية استغالؿ  األلوان الطباعية: -
كذلؾ مف خالؿ درجة ، اقدرة األلكاف المختمفة عمى جذب انتباه القراء لمكحدات التي تتضمني

تبايف العناصر التي تستخدـ فييا ىذه األلكاف مع العناصر الطباعية غير الممكنة. كتنقسـ 
 (3)األلكاف الطباعية بحسب تمازجيا في تمكيف العناصر الطباعية إلى نكعيف ىما:

أك ، يقصد بذلؾ استخداـ لكف كاحد في طباعة عنكاف إحدػ الكحدات األلوان المنفصمة: . أ
أك استخداـ األلكاف المنفصمة في طباعة الصكرة ، استخداـ أرضية لكنية لعممية الطباعة

بما يعطي ، كيمكف ذلؾ مف خالؿ طباعة أؼ لكف باىت عمى الصكرة بأكمميا، غير الممكنة
كذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى درجات منخفضة مف ، األجزاء البيضاء أك الباىتة ثقاًل معيناً 

درجات مناسبة مف الشبؾ. كاأللكاف األساسية ىي؛ األحمر كاألزرؽ المكف باستخداـ 
 كاألصفر. 

                                           

 . 604 ص، مرجع سابق، أمل خطاب( 1)

 .30-11ص ، مرجع سابق، فيد العسكر( 2)

 .80ص ، مرجع سابق، عبد المطمب مكي( 3)
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يقصد بيا تمؾ األلكاف التي تتداخل لتجسد المشاىد الطبيعية في الصكرة األلوان المركبة:   . ب
كىي بيذا تختمف عف األلكاف المندمجة التي تحدث ، الممكنة المستخدمة كفقًا ألصميا

مثمما يحدث عند دمج المكنيف األصفر ، كؿ عمى لكف ثالثباندماج لكنيف معينيف لمحص
كذلؾ بدرجاتو المختمفة تبعًا لدرجات المكنيف ، كاألزرؽ لمحصكؿ عمى المكف األخضر

الممتزجيف. كبإمكاف المخرج الصحفي مزج األلكاف بدرجاتيا المتفاكتة؛ بما يمكنو مف 
 الحصكؿ عمى عدد ىائل مف األلكاف. 

حيث أدت طباعة "األكفست" ، ة المعاصرة مف التقنيات الحديثةكقد استفادت الصحاف
إلى تييئة أفضل الفرص النتشار األلكاف في الصحافة مف خالؿ دقة نكاتجيا؛ بما أتاح الفرصة 

إضافة إلى إمكانية التعامل االقتصادؼ الناجح مع ، إلنتاج صكر ممكنة دقيقة تقترب مف أصكليا
ألكفست" التي يمكف مف خالليا إضافة أؼ ألكاف بصكرة األلكاف في ظل استخداـ آالت "ا

كما أسيمت التقنيات األخرػ في ىذا المجاؿ كتقنيات آالت التصكير ، اقتصادية ال تكمف الكثير
نتاج األلكاف ، في االرتقاء بالصكر المقدمة، الحديثة إضافة إلى التقنيات الخاصة بأجيزة فرز كا 

ة لإلمكانات الحاسكبية الخاصة بعمميات فرز كتصحيح السيما مع استخداـ الصحافة الحديث
  (1)األلكاف.

  سابعًا: إعداد الصفحة:
يقصد بو ترتيب عناصر التصميـ التيبكغرافية كالجرافيكية مجتمعة معًا في تصميـ كاحد 

كذلؾ ، كىك التصميـ الذؼ ستظير عميو الصفحة المطبكعة، كيفما يراه المخرج الصحفي مناسباً 
كاختيار الشكل الذؼ يقترح أف يككف عميو عند ، معالجة كل عنصر مف عناصر التصميـبعد 
كمع التحكؿ اإللكتركني لعممية إنتاج الصحيفة كالمعتمدة أساسًا عمى تكنكلكجيا ، الطبع

تحكلت خطكات إعداد التصميـ كتنفيذه إلى الطريقة اآللية؛ مما أعطى مساحة ، الحاسبات اآللية
إذ سمحت ىذه التقنية لممخرج ، بتكارات كاألفكار التصميمية الجريئة لمقارغ زمنية أكبر لال

الصحفي بتجربة أكبر عدد ممكف مف التصميمات المختمفة لعناصر تصميـ الصفحة كشكل 
كذلؾ ، الصفحة بسرعة فائقة دكف إجراء عممية المكنتاج التقميدية لكل تصكر في التصميـ

  (2)ا تحصل عميو.باالستفادة مف مبدأ ما تراه ىك م
كيرػ الباحث أف العالقة بيف تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلخراج الصحفي تزداد ترابطًا بمركر 
الكقت؛ إذ كمما قدمت التكنكلكجيا جديدًا في عالميا انعكس ذلؾ بشكل كاضح عمى اإلخراج 

                                           

 .34-31ص ، مرجع سابق، فيد العسكر( 1)

 .666 -660 ص، مرجع سابق، أمل خطاب( 2)



 الفصل األول: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي
 

81 

 

راجي كيكسع الخيارات المتاحة أماميـ؛ كصكاًل لشكل إخ، الصحفي؛ بما يعزز قدرة المخرجيف
كيحقق كظائف اإلخراج؛ كاإلمتاع البصرؼ كاإلبراز ، لمصحف يكاكب ركح العصر مف جية

كيمنحيا ، ىـ بشكل مباشر في نجاح الصحيفةاكالكضكح كالجماؿ مف جية أخرػ؛ األمر الذؼ يس
 ىكية خاصة. 

 

 المطمب الرابع: اآلثار السمبية لتكنولوجيا االتصال عمى اإلخراج الصحفي:
كانعكاس ذلؾ بشكل ، جكانب استفادة اإلخراج الصحفي مف تكنكلكجيا االتصاؿرغـ تعدد 

كاضح عمى مستكػ إخراج الصحف عبر تحقيق كظائف اإلخراج المتعارؼ عمييا؛ السيما الجانب 
، يسرت كعززت العمل الصحفي إجماالً فضاًل عف ككنيا ، الجمالي كا عطاء الصحف ىكية مستقمة

تخمك مف بعض السمبيات إال أف تكنكلكجيا االتصاؿ ال ، لخصكصكاإلخراج الصحفي عمى كجو ا
كفق خبرة عدة جكانب  حيث تتمثل أبرز السمبيات في، ظالليا عمى اإلخراج الصحفيالتي تمقي 

  (1)الباحث مف مكقع عممو كمدير تحرير صحيفة يكمية:
حاسكب ذات مكاصفات كحاجتيا ألجيزة ، بطء برامج اإلخراج كتجمدىا كعدـ استجابتيا أحياناً  .6

إذ إف تعامل المخرج مع ممفات متعددة؛ كالصكر كالرسـك كالنصكص ، متقدمة كتكمفة مرتفعة
كحاجتو الدائمة كالمتكررة لمتنقل بيف البرامج كالمكاقع تصيب ، في آف كاحدنترنت االكشبكة 

انًا لتجاكز برامج اإلخراج بالبطء؛ مما يضطر المخرج إلغالؽ برنامج اإلخراج المستخدـ أحي
 كذلؾ فإف تكرار األمر، أنجزه كىذا يفقده أحيانًا بعض ما، مشكمة البطء كفتح البرنامج مف جديد

السيما أف عمل ، كيفقده حماسو إلنجاز عمل متميز، يحبط كيرىق المخرجعدة مرات 
  المخرجيف يككف في أكقات متأخرة؛ لككف عممية اإلخراج تمثل آخر مراحل إنتاج الصحف.

ف كانت تشكل إضافة كتطكراً است .1 إال ، مرارية تحديث برامج اإلخراج الصحفي المختمفة؛ فيي كا 
أنيا في الكقت نفسو تمثل إرىاقًا لممخرج في متابعة اإلصدارات الجديدة بعدما اعتاد العمل عمى 

إذ ، فضاًل عف اتساـ بعض التحديثات بشيء مف التعقيد، إصدارات معينة كفي بيئة محددة
كىذا يجعمو في حالة مف عدـ االستقرار ، لمخرج الصحفي إلى بعض الكقت إلتقانيايحتاج ا

فضاًل عف بعض تعقيدات تعامل اإلصدارات الجديدة مف برامج اإلخراج مع ممفات ، بشكل عاـ
كفي المقابل فإف ، اإلصدارات األقدـ؛ األمر الذؼ يحد مف استفادة المخرج مف أرشيفو الصحفي

ترة طكيمة عمى إصدار بعينو مف برامج اإلخراج يضعف قدرتو عمى مكاكبة استقرار المخرج لف
كيراكـ فجكة تتسع بمركر الكقت بيف إمكانيات اإلصدار المستخدـ مف قبمو ، التطكرات

  كاإلصدارات الحديثة.

                                           

  .اليكمية الصادرة بغزةتحرير صحيفة فمسطيف ل اً يعمل الباحث مدير ( 1)
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فيك إلى ، اضطرار المخرج الصحفي لمتعامل مع برامج عدة في ذات الكقت إلنجاز عممو .4
يمزمو التعامل مع برامج معالجة ، لبرامج اإلخراج كالبيج ميكر كاالنديزافجانب استخدامو 

نترنت ركرة إتقانو اإلبحار عبر شبكة االككذلؾ ض، النصكص كالصكر كالكركد كالفكتكشكب
كضغط العمل عمى صعيد ، بعكالميا الكاسعة؛ األمر الذؼ يفتح المجاؿ لشيء مف اإلرباؾ

السيما ضركرة اإللماـ بالمغة ، ذات الكقت ميارة عاليةكيتطمب ب، الجيد الجسدؼ كالنفسي
إذ إف عدـ اإللماـ بيا يشكل عائقًا يحد مف ، االنجميزية إلتقاف العمل عمى برامج اإلخراج

كفي الكقت نفسو فإف تعريب بعض البرامج ، االستفادة القصكػ مف إمكانيات برامج اإلخراج
 ج ذات المغة االنجميزية.يمثل مشكمة لدػ مف اعتاد العمل عمى البرام

مكاكبة التطكر التكنكلكجي أمر ليس سياًل إجمااًل؛ لما يتطمبو أحيانًا مف إمكانات مادية أك  .3
ككذلؾ فإف اختالؼ إصدارات ، تغيير أنظمة العمل كبيئتو لتتالءـ مع التطكرات الجديدة

كتبايف ، لمخرجيفبرامج اإلخراج المستخدمة بيف فريق العمل الكاحد نظرًا لتفاكت قدرات ا
يجعل مف المتعذر أحيانًا إتماـ المخرجيف عمل زمالئيـ عند ، اىتماميـ بمتابعة التطكرات

 كيستمـز في بعض األحياف االنتقاؿ لجياز مخرج الصفحة إلتماـ عممو.، الضركرة

تبايف أنكاع الخطكط المستخدمة في إخراج الصفحات حسب طبيعتيا يحد مف سيكلة تبادؿ  .5
 كيفتح المجاؿ لتمف الصفحات المخرجة أحيانًا.، مل بيف فريق اإلخراجممفات الع

إذ إف تعارض البرامج المستخدمة بيف ، اضطرار المخرج لمتقيد باإلمكانات المتاحة لممطبعة .1
كيفتح المجاؿ لتشكش الصفحات ، أقساـ اإلخراج في الصحف كالمطابع يربؾ العمل

عض أنكاع الخطكط في ظل استخداميا مف قبل فضاًل عف أف افتقاد المطبعة لب، المخرجة
المخرج يجعل الصفحات مشكىة بما يمثل خسارة مادية كمعنكية لمصحيفة كمخرج كمحرر 

كربما يضطر الصحيفة لمتعكيض حاؿ كانت الصفحة المشكىة ، الصفحة في آف كاحد
  تتضمف إعالنًا لجية ما.

كفقدانو صفحات ، جيد المخرج الصحفيخطر الفيركسات كاختراؽ الحكاسيب بما ييدد بضياع  .3
السيما في حاؿ استخداـ فالشات في تبادؿ ، مخرجة كمنجزة بعدما استغرقتو مف جيد ككقت

 .عديدة أجيزة حاسكب تنقميا المتكرر بيفحيث تنقل بعض الفالشات فيركسات نظرًا ل، الممفات

إلخراج؛ بما يفضي عدـ تكافق بعض إصدارات برامج معالجة النصكص الحديثة مع برامج ا .8
لعدـ إمكانية إخراج المتكف نظرًا لتداخل العبارات كتالصق الكممات كتشابؾ الحركؼ؛ بما 

 يخل بالمعاني كيشكش مضمكف المكاد الصحفية. 

صفحات  عمى لالعتماد الكسالىالمخرجيف  بعض أماـ المجاؿ التكنكلكجي التطكر فتح .4
إخراج المكاد  في المطمكب الجيد ذؿبمخرجة كجاىزة عبر استبداؿ المتكف فقط دكف 
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؛ األمر الصحيفةكيضفي مزيدًا مف التجدد عمى صفحات ، الصحفية الجديدة بما يناسبيا
كنشر عناكيف المكاد الجديدة بمتكف مكاد ، الذؼ يفضي لكقكع بعض اإلشكاليات أحياناً 

 قديمة أك العكس عف طريق السيك.

، الصكر كالرسـك المنتشرة عبر شبكة اإلنترنت عمى السطك عممية يا االتصاؿتكنكلكج تيسر  .60
ىا؛ األمر الذؼ ييدر الممكية الفكرية لمصدر  شارةكأتاحت إمكانية معالجتيا كاستخداميا دكف اإل

كما يعرض الصحيفة ، كيخالف أخالقيات المينة، لجيكد المصكريف كالرساميف كمؤسساتيـ
  لممساءلة القانكنية.

 ممفات كتسميـ استالـ يعطل بما األحياف بعض فيالمتاحة اإلنترنت رداءة خدمة ك  بطء .66
إضافة لكثرة األعطاؿ الفنية المرتبطة بالحكاسيب كشبكات ، المطمكب بالشكل العمل

كحاجتيا الدائمة كالمتكررة لمصيانة ، "السيرفر" الداعمة لعمل أقساـ الصحيفة المختمفة
 يار الكيربائي. السيما في ظل أزمة الت، كاإلصالح بيف الحيف كاآلخر

تعذر إمكانية استرجاع ممفات العمل حاؿ فقدىا قبل حفظيا لخمل ما؛ كانقطاع مفاجئ  .61
كفقداف ممفات بشكل نيائي حاؿ عدـ كجكد نسخ احتياطية ، لمتيار الكيربائي أك غير ذلؾ

 منيا نتيجة المشكالت الفنية في شبكة الحاسكب المستخدمة. 

كعدـ شراء برامج ، (Cracking)استخداـ برامج ال تممؾ ترخيصًا عبر تفعيميا باستخداـ  .64
أصمية سكاء لعدـ تكفرىا في السكؽ المحمي أك الرتفاع ثمنيا؛ األمر الذؼ يؤثر في نياية 

كيمس جكدة مخرجاتيا ، المطاؼ عمى قدرة البرامج المستخدمة عمى أداء كظائفيا مف جية
(1)ية أخرػ.بشكل أك بآخر مف ج

 

 
  (2)ي:التسمبية أخرى يمكن إجماليا بال اً فإن ىناك آثار ، كذلك
 عمى تراجع عنصر اإلبداع الفردؼ في العمل الصحفي بفعل تزايد االعتماد .63

التميز بيف الصحفييف المحترفيف كبيف إضافة لعدـ ، التقنية ككسيمة لتنفيذ الكثير مف المياـ
 الدخالء عمى المينة.

اإلبداعية المكركثة في عممية التصكير كبيف التدخالت الرقمية في معالجة  التعارض بيف  .65
مكانية استغالليا بشكل غير أخالقي  . الصكرة كا 

 .ثاستيالؾ كقت كبير في البحث عف المعمكمات دكف معرفة كقت كمكاف التكقف عف البح .61

                                           

يـك السبت ، في مكتبوشخصية مقابمة ، الحاسكب في صحيفة فمسطيف رئيس قسـ، دمحم المحاـ( 1)
 في تماـ الساعة العاشرة مساء.  8/66/1063

 .43ص ، مرجع سابق، الصحافة اإللكتركنية في الكطف العربي، عبد األمير الفيصل( 2)
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، االتصاؿكيرػ الباحث أف السمبيات المبينة أعاله ال تقمل مف أىمية تكنكلكجيا 
كأف اإليجابيات الناجمة عف استخداـ تكنكلكجيا ، كضركرتيا في عممية اإلخراج الصحفي

االتصاؿ تفكؽ بكثير السمبيات التي باإلمكاف تجاكزىا حاؿ تكفر الرغبة كالقدرة؛ بما يفضي في 
 كينعكس عمى تطكر، نياية المطاؼ الستثمار أمثل لإلمكانات المتاحة في المجاؿ التكنكلكجي

 األداء الميني في عممية إنتاج الصحف بمراحميا المختمفة.
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظػواضتحرغرػاضصحفي

 
دخمت التكنكلكجيات الرقمية تباعًا في ميداف الكتابة )تحرير النصكص باستخداـ 

خداـ الدعـ كالصكرة الثابتة )النشر باست، كالصكت )القرص المدمج الصكتي(، الكمبيكتر(
مرحمة انطالؽ لدمج كل مف النص كالصكت كالصكرة ، كشكمت ىذه البدايات، الكمبيكترؼ(

  (1)كىي الطريقة الرقمية.، ذلؾ أف طريقة تشفيرىـ كاحدة، كالفيديك عمى حامل كاحد
كاف ليا ، شيد ربع القرف األخير ثكرة ىائمة في مجاؿ االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكماتك 

، الكبير عمى شكل االتصاؿ كمحتكاه كأساليب إنتاجو كالمتغيرات المشتركة في عممية اإلنتاجأثرىا 
الذؼ ، كقد تأثرت صناعة الصحافة كأحد أشكاؿ االتصاؿ بالتطكر التكنكلكجي بشكل ممحكظ

، انعكس عمى كـ كنكع المضمكف كطبيعة الخدمة الصحفية كآلية إنتاج الصحيفة كمظيرىا النيائي
ككظائف مستحدثة داخل اإلدارات المتنكعة ، عالقات جديدة بيف اإلنساف كاآللةكما خمق 
 (2)بالصحيفة.

مف الحصكؿ عمييا مف  لمعالجة المعمكمات بدءاً  ًا إلكتركنياً نظامالصحف  كقد استخدمت
، مصادر متعددة داخمية كخارجية كتخزينيا في الحاسب اإللكتركني المركزؼ لممؤسسة الصحفية

في تطكير الحاسبات اإللكتركنية كقد "أسيمت  (3)شكل يتحكـ فيو الحاسب اإللكتركني.حتى تطبع ب
كفي ، يا كتفسيرىامعممية جمع المعمكمات كتحميمجاالت مختمفة منيا: التحرير الصحفي في 

كتبمكر ذلؾ في ظيكر ما أطمق عميو تيار الصحافة ، استنباط كسائل كأشكاؿ صحفية تحريرية جديدة
 (4)".الحاسبات اإللكتركنيةالمستعينة ب

عالقة التحرير الصحفي بتكنكلكجيا ، يعرض أكليا، كيتناكؿ ىذا المبحث عدة مطالب
بينما يعرض ، كيركز ثانييا عمى أكجو استفادة التحرير الصحفي مف تكنكلكجيا االتصاؿ، االتصاؿ

 متحرير الصحفي. كداعـ لاإلنترنت كيتناكؿ رابعيا شبكة ، ثالثيا مزايا الحاسكب اإللكتركني
                                           

كالصادؽ ، : نصر لعياضيترجمة، الوسائط المتعددة وتطبيقاتيا في اإلعبلم والثقافة والتربية، ميشاؿ إنكال( 1)
  .64( ص 1003، )العيف: دار الكتاب الجامعي 6ط ، رابح

، )القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع 6ط ، الحاسب اآللي وتكنولوجيا صناعة الصحف، سمير محمكد( 2)
 .61( ص 6443

 .605ص ، مرجع سابق، تكنكلكجيا المعمكمات كصناعة االتصاؿ الجماىيرؼ ، عمـ الديفمحمكد ( 3)

)القاىرة: دار السحاب  6ط ، فن التحرير الصحفي لمجرائد والمجبلت، كمحمكد عمـ الديف، ليمى عبد المجيد( 4)
 . 164ص ، (1003، لمنشر كالتكزيع
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 المطمب األول: عبلقة التحرير الصحفي بتكنولوجيا االتصال: 
، الراىنػػة فػػي مجػػاؿ االتصػػاؿ عامػػة كالصػػحافة خاصػػة ةفػػي ضػػكء التطػػكرات التكنكلكجيػػ

كأصػبحت التكنكلكجيػا المسػئكؿ األكؿ بػل ، بات مف الصعب التنبؤ بمحتكػ كشػكل صػحيفة اليػكـ
بحيػث لػـ ، كقػد تعقػدت ىػذه الصػناعة لدرجػة بعيػدة، مراحميػاالرئيس عف صناعة الصحافة بكافة 

نمػػػػا مجمكعػػػػة متكاممػػػػة مػػػػف األبعػػػػاد البشػػػػرية كاالقتصػػػػادية ، نتػػػػاجإلتعػػػػد مجػػػػرد آليػػػػات حديثػػػػة ل كا 
كالتشػريعية كالتقنيػػة الفنيػػة التػػي تكضػع فػػي االعتبػػار كتقػػدر ليػػا معػدالت األربػػاح فػػي ضػػكء تكمفػػة 

  (1).اإلنتاج
حفي جػػكىر العمػػل المينػػي فػػي مجػػاؿ اإلعػػالـ؛ ككنيػػا تشػػتمل كتعػػد عمميػػة التحريػػر الصػػ

مػػػػركرًا ، ابتػػػػداء مػػػػف جمػػػػع المػػػػادة الصػػػػحفية، عمػػػػى كافػػػػة مراحػػػػل صػػػػناعة المضػػػػمكف اإلعالمػػػػي
كصكاًل لمرحمة مراجعتيا بشكل نيائي كتجييزىا لمنشر بعد التأكد مف صػحة ، بصياغتيا كتيذيبيا

التحرير الصحفي أىمية كبرػ ككنو يكائـ مضمكف  كدقة البيانات الكاردة فييا؛ األمر الذؼ يكسب
 المادة الصحفية مع رؤية الصحيفة بما يحقق أىدافيا كسياستيا. 

العمميػػة التػػي يقػػـك كيػػراد بػػو: "، خطػػكة مػػف خطػػكات إصػػدار الصػػحيفة التحريػػر الصػػحفيك 
لصػحفية المعالجة لمضػمكف المػادة ا فييا المحرر الصحفي بالصياغة الفنية كالكتابة الصحفية أك

أك المعمكمػػات التػػي جمعيػػا مػػف المصػػادر المختمفػػة فػػي األشػػكاؿ أك القكالػػب الصػػحفية المناسػػبة 
كقػد  (2)كالمتعارؼ عمييا كقكالب فنية تحريريػة لمجريػدة ثػـ المراجعػة الدقيقػة كا عػادة الصػياغة ليػا".

عة متيحػػػة خيػػػارات كاسػػػ، فرضػػػت تكنكلكجيػػػا االتصػػػاؿ نفسػػػيا بقػػػكة فػػػي مجػػػاؿ التحريػػػر الصػػػحفي
فضػاًل عػف ديمكمػة ، كمتعددة أماـ المحرر الصػحفي لالسػتفادة مػف أجيزتيػا كبرامجيػا كتطبيقاتيػا

تحػػديثاتيا عمػػى صػػعيد األجيػػزة كالبػػرامج كالتطبيقػػات بمػػا يحقػػق أعمػػى مسػػتكػ مػػف الجػػكدة كالدقػػة 
  عمى صعيد التحرير الصحفي.

 

 األدوات التكنولوجية ذات العبلقة بالتحرير الصحفي: 
 Personal computer (PC's):(3) اآلليالحاسب  .1

كيطمق عميو أيضًا ، العمكد الفقرؼ في تكنكلكجيا المعمكماتيعد الحاسب اآللي 
 ىي:، مف األجزاء مسميات ليذه اآللة التي تتككف مف مجمكعةفيذه ، الكمبيكتر كالحاسكب

                                           

 .64-61ص، مرجع سابق، الحاسب اآللي كتكنكلكجيا صناعة الصحف، سمير محمكد( 1)
 .4ص ، سابقمرجع ، كمحمكد عمـ الديف، ليمى عبد المجيد( 2)
 .60( ص1008، جامعة حمكاف)القاىرة:  6ط، تكنولوجيا االتصال في اإلعبلم، زيف عبد اليادؼ( 3)
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يتـ إدخاليا إلى كىي أداة معالجة المعمكمات كالبيانات التي  :Processor المعالج -
 الحاسب.

: كىي تمثل القرص الصمب الذؼ يتـ تخزيف Storage Media أداة التخزين -
 المعمكمات عميو بيدؼ حفظيا أك استرجاعيا أك معالجتيا في كقت الحق.

كىي تتمثل في لكحة  :Input / Output tools دخال واستخراج البياناتإأدوات  -
 ككميا أدكات، Scannerالماسح الضكئي ك  Mouseرة اكالف Key Boardالمفاتيح 
، أؼ أداة تخزيف خارجية كتخزينيا عمى القرص الصمب لمحاسب أك البيانات إلدخاؿ

فيي  ؛أما أدكات اإلخراج كالعرض، كاألقراص الممغنطة كاألقراص الضكئية كغيرىا
ككذلؾ الطابعة ، التي يتـ عرض المعمكمات عمييا Monitorتمثل شاشة الحاسب 

Printer  ككذلؾ تمثل ، يتـ استخراج المعمكمات في شكل مطبكعمف خالليا التي
األقراص الممغنطة كالضكئية أدكات إلخراج المعمكمات كالبيانات عمييا كالرجكع إلييا 

 عند الضركرة.

 الحاسوب المحمول )البلبتوب(: .2

رة كفق خب، أسيمت أجيزة الحاسكب المحمكؿ بدكر فعاؿ في خدمة العمل الصحفي
السيما في ظل ، الباحث كمعايشتو لكاقع العمل الصحفي ألكثر مف عشر سنكات متكاصمة

، العمل الصحفيطبيعة ذات كفاءة عالية تتناسب مع المزايا التي تتيحيا الستمرار العمل؛ ككنيا 
فضاًل عف ككنيا مزكدة ببطارية تمكنيا مف تجاكز إشكاليات رافقت استخداـ أجيزة الحاسكب 

إذ إف تكرار انقطاع التيار ، السيما في ظل أزمة الكيرباء الطاحنة في قطاع غزة، العادية
فضاًل عما يؤدؼ إليو مف فقداف المكاد المحررة ، الكيربائي يؤدؼ لتعطل أجيزة الحاسكب العادية
عالكة عمى ما ، كبالتالي ضياع جيد المحرر، حاؿ عدـ حفظيا قبل انقطاع التيار الكيربائي

االنقطاع المتكرر لمكيرباء مف إحباط لممحرريف جراء اضطرارىـ النتظار عكدة التيار يسببو 
كذلؾ نتيجة ، الكيربائي أك إعادة تشغيل أجيزة الحاسكب أكثر مف مرة في غضكف كقت قصير

كتذبذب مصادر الكيرباء البديمة المعتمدة عمى المكلدات ، عدـ ثبات التيار الكيربائي مف جية
كاضطرارىـ نتيجة ذلؾ إلعادة تحرير ، ات القدرات التحميمية المتباينة مف جية أخرػ الكيربائية ذ

  مكاد صحفية سبق تحريرىا دكف حفظيا.
كما تمتاز أجيزة الحاسكب المحمكؿ بسيكلة النقل مف مكاف آلخر؛ بما يتيح إمكانية 

دقة إنجاز المياـ األمر الذؼ ينعكس عمى سرعة ك ، استخداميا في التغطية الميدانية المباشرة
السيما ، ككذلؾ فإف سيكلة النقل تشكل حماية لألجيزة كما تحتكيو مف ممفات كأرشيف، الصحفية

 في بعض حاالت الطكارغ كالعدكاف اإلسرائيمي أك أعماؿ الصيانة المختمفة بيف الحيف كاآلخر.
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 البرمجيات: .3
إنما البد ، ال تعمل كحدىاا تـ اإلشارة إلييفاألجيزة كالمككنات التي  ؛تمثل عقل الحاسبات
 (1):ألىمياكيمكف اإلشارة ، ياتشغيمتـ ليا مف برامج كنظـ حتى ي

  :Word Processing معالجات النصوص -
ال يمكف كتابة رسالة أك خطاب أك تقرير أك مذكرة أك إعداد دراسة أك مشركع قانكف دكف 

معالجات  :أال كىي، القدرة عمى التعامل مع كاحد مف أىـ تطبيقات الحاسبامتالؾ 
إضافة إلى التحكـ في أنكاع الخطكط كأشكاليا ، فيي التي تمكف مف عمل ذلؾ، النصكص

، إلخراج مستند مقركء كحجـ الصفحة كعدد السطكر بيا إلى آخر تمؾ العمميات الضركرية
 حفع المستند أك طباعتو أك إرسالو بالبريد اإللكتركني. بحيث يمكف في نياية المطاؼ أيضاً 

كما شيدت الفترة األخيرة ظيكر مجمكعة مف البرامج التي يمكف أف تخدـ في بعض جكانب 
برنامج سيبكيو الذؼ يقـك بأداء كظائف  :مف أبرزىا، المعالجة التحريرية لمنصكص الصحفية

كفحص عالمات الترقيـ كاإلعراب ، كتدقيق اإلمالء، تصحيح األخطاء النحكية :عدة تشمل
في ظل ارتفاع  ية التحرير الصحفي خصكصاً مالجكانب الرئيسة في عم كىك أحد، كالتشكيل
مف الناحية  لمقراء كرغبتيـ في قراءة نصكص صحفية أكثر صحة ككضكحاً  يالتعميم ػ المستك 
 .المغكية

 :Databases البيانات قواعد -

 ،ىيئة تسجيالت عمى البيانات مف ضخمة كمية لكضع استخداميا يمكف التي البرمجيات ىي
 ىذه باستخداـ تعمل ال حالياً  العالـ في مؤسسة تكجد كال، عند الضركرة استرجاعيا ثـ كمف

 أك تعديميا ضمفالمدخمة؛ بما ي كالبيانات المعمكمات استرجاع كسائل معيا التي تتكفر، القكاعد

البيانات  قكاعد :مثل، البيانات قكاعد مف أنكاع عدة كىناؾ، المزـك عند إلييا اإلضافة أك حذفيا
، اإلحصائية البيانات كقكاعد، الببميكجرافية البيانات كقكاعد، الصكر بيانات كقكاعد، النصية

 .الكثير كغيرىا، الكيميائية كقكاعد البيانات
  برمجيات الذكاء الصناعي: -

، كتقـك بأعماؿ أقرب إلى أعماؿ البشر، ىي برمجيات تكفر عمى اإلنساف الكثير مف الكقت
تحكيل  أك برمجيات، كىي تقـك بالترجمة مف لغة إلى أخرػ ، برمجيات الترجمةلعل أىميا: 

 الخطب المقركءة إلى نصكص.
                                           

 ( انظر المراجع التالية:1)
 .61 صمرجع سابق، زيف عبد اليادؼ،  -

 )القاىرة: 6ط، تحديات الوضع الراىن وسيناريوىات المستقبل ..صناعة الصحافة في العالممحرز غالي،  -
 . 608ص ( 1008، المصرية المبنانيةالدار 
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 االتصاالت: .4

حيث أصبح االتصاؿ كنقل المعمكمات ، تطكرت القدرات االتصالية في العصر الحديث
، صربيف الحاسبات كأجيزة التميفكف المحمكؿ يتـ عبر األقمار الصناعية بأسرع مف لمح الب

 (1)ي:التكتشمل تقنيات االتصاؿ ال
 الياتف: -

حيث ، اخترعو الميندس األمريكي الكساندر جراىاـ، يعد مف أقدـ كسائل االتصاؿ الصكتي
كلـ تتقدـ إال ، كانت أجيزة الياتف المبكرة مقيدة بقدرة الكابالت كاألسالؾ التي تعتمد عمييا

صدرت أكؿ رسالة بالالسمكي  6845كفي عاـ ، بعد اكتشاؼ المكجات الكيركمغناطيسية
كخالؿ سنتيف كانت ، عبر بحر المانش باستخداـ تكنكلكجيا المكجات الكيركمغناطيسية

االتصاؿ الياتفي دكرًا ميمًا في  ؤدؼيىناؾ رسائل السمكية عبر المحيط األطمسي. ك 
يق كىناؾ كميات ىائمة مف المعمكمات التي تنتقل عف طر ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة

االتصاؿ الياتفي دكرًا أكثر  يؤدؼكمف المتكقع أف ، الياتف سكاء داخل الدكلة أك خارجيا
لى جانب الياتف العادؼ ، أىمية في المستقبل مف خالؿ االتصاؿ المباشر بقكاعد البيانات كا 

أؼ أف  ؛تكجد أنظمة االتصاؿ الداخمي كىاتف الفيديك الذؼ ينقل الصكرة الثابتة أك المتحركة
كلالتصاؿ المباشر بالحاسب ، طكقةنطكط التميفكنية تستخدـ لتكصيل المعمكمات المالخ

كىناؾ أيضًا تميفكف الممس الصكتي الذؼ يمكف المستفيد مف نقل المعمكمات ، االلكتركني
 (2) مباشرة لمحاسب اآللي.

  :(Telefax)تميفاكس  -
كلو مرادفات أخرػ ىي  ؛لمنسخ الكرقية عبر الخطكط التميفكنية الرقميةيعني بث المثيالت 

صكرة كرقية لكثيقة معينة مف مصدرىا األصمي  ككميا تعني نقل، تميفاكسميمي، الفاكسيميمي
                                           

 ( انظر المراجع التالية: 1)
 .65 صمرجع سابق، زيف عبد اليادؼ،  -

( 1066)عماف، دار المستقبل لمنشر كالتكزيع،  6، ط اإلعبلم الكوني وتكنولوجيا المستقبلمجد الياشمي،  -
 .130ص 

 .145ص سابق، مرجع مجد الياشمي،  -

 ( انظر المراجع التالية: 2)
)اإلسكندرية: دار  6، ط مقدمة في تكنولوجيا المعمومات وأساسيات استرجاع المعموماتبدر، أحمد  -

 .81-11( ص 1004الثقافة العممية، 

 .601ص مرجع سابق، عمـ الديف، محمكد ك ، حسيبدمحم عبد ال -

 .34-35ص ، مرجع سابق، أمل خطاب -
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، كقد ساىـ التقدـ التكنكلكجي بتكصيل ىذه األجيزة مع الحاسبات اآللية، إلى جية أخرػ 
كف االستفادة مف أجيزة الفاكس التي تشكل أحد كبذلؾ أم، كاالندماج معيا بشكل تكافقي

أكثر القطاعات حركة في سكؽ االتصاالت الصحفية كاإلدارية؛ ألنيا تتميز بسيكلة 
كىي تقكـ بإرساؿ النصكص كالرسـك ، كامتالكيا قاعدة كاسعة مف المستخدميف، استخداميا

  خالؿ ثكاف معدكدة بتكمفة زىيدة ال تتعدػ إجراء مخابرة ىاتفية.
تنقل عمى شكل إشارات ، كيقكـ جياز الفاكس بتقسيـ الصكر إلى أجزاء صغيرة جداً 

كيتـ تجميعيا مرة ثانية عمى الطرؼ اآلخر مف ، كمكجات كيربائية بكاسطة خط التميفكف 
كتظير عمى كرؽ بالشكل األصمي نفسو سكاء أكانت حركؼ كتابة أك صكرًا أك ، االتصاؿ

كذلؾ ، إلمكاف أف تعمل ىذه اآللة مع الحاسب الشخصيكقد أصبح با، أشكااًل تكضيحية
كىك عبارة عف دائرة كيربائية مطبكعة داخل جياز الحاسب ، بإضافة )كارت الفاكس(

 كتحتكؼ عمى كظائف جياز مكدـ داخميا.، الشخصي
استفادت منيا كسائل التي التكنكلكجية األدكات العديد مف كما أفرزت ثكرة االتصاالت 

 أبرزىا:، كالصحف خاصة في تطكير عممية نقل المعمكمات كالبيانات، اإلعالـ عامة
  التمكس: -

كيمكف المحرر الصحفي أك المراسل أك المندكب ، ىك أكثر المعدات شيكعًا في الصحف
إرساؿ المعمكمات التي قاـ بجمعيا عف طريق خطكط  مف المكجكد عمى مسرح الحدث

  التمكس التي تغطي اليـك العالـ بكاممو.
  التميتكست: -

كتابة  ياىي خدمة غير مركزية يستطيع المحرر الصحفي أك المندكب أك المراسل مف خالل
رساليا عبر منافذ طرفية معيارية تربط المراسل كالمستقبل ذات نظاـ ، الرسائل المعمكماتية كا 

كما يمكف تجميع النصكص كتخزينيا مف خالؿ نظاـ التميتكست الستدعائيا ، مكحد لمترميز
ستغرؽ نقل صفحة النصكص أك الرسكـ الخطية عف طريق ىذه يك ، قت الحاجة إليياك 

 الخدمة في حدكد خمس ثكاف فقط.
 التمي فوتو:  -

ىك جياز أتكماتيكي لنقل الصكر ضمف نظاـ متكامل يستخدـ طريقة البث المباشر مف 
 خالؿ األقمار الصناعية كيستقبل الصكر إلكتركنيًا دكف تدخل العنصر البشرؼ.
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Networks: (1) الشبكات .5
 

تحقق ، عف طريق كسائل اتصاالت بكاسطة برامج، ىي أجيزة حاسكب تتصل ببعضيا
كما تختمف ، كتختمف كسائل االتصاالت )سمكية كالسمكية(، انسياب كتدفق كتبادؿ البيانات
كتختمف البرامج التي تدير عمميات االتصاؿ كتحقق انتقاؿ ، طريقة تكصيل األجيزة ببعضيا

كىناؾ نكعاف مف شبكات الحكاسيب يمكف تحديدىما بحسب النطاؽ ، البيانات كالمعمكمات
 كىما:، الجغرافي

ىي الشبكة التي تربط بيف حكاسيب عدة داخل منطقة جغرافية ضيقة )دكر : المحمية ةالشبك -
 أك عدة مباف متجاكرة(. ، أك مبنى كاحد، مف مبنى

بيف مدف عدة في دكلة ، ىا داخل منطقة جغرافية كاسعة: ىي التي يتـ إنشاؤ العريضة ةالشبك -
أك بيف مجمكعة مف الدكؿ. كالفرؽ بيف شبكة الحكاسيب العادية كاإلنترنت: ىك أف شبكة 

أما شبكة ، كليا محدكدية في المعمكمات، الحكاسيب تعتمد عمى أجيزة كبرامج محددة
فيي مكجكدة في كل مكاف ، فييا اإلنترنت فالالمحدكدية في األجيزة كالمعمكمات ىي السائد

 كمداىا كاتساعيا كتنكعيا كبير.
  نترنت:شبكة اال 

نترنت نقمة نكعية في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاؿ؛ ككنيا فتحت آفاقًا رحبة مثل شبكة االت
نترنت سمسمة مف حيث "تتيح شبكة اال، تالؼ أنكاعيالمتكاصل كتبادؿ البيانات كالممفات باخ

مف  شكالً الذؼ يعد  البريد االلكتركنيمف أىميا: ، الميسرة لمعمل الصحفي الخدمات التكنكلكجية
كتتمثل في رسائل ، مربكطة بشبكة الحاسب Terminalsأشكاؿ االتصاؿ االلكتركني بيف منافذ 

 (2)،"في المرة التالية لالستخداـ وتترؾ في صناديق بريد المستفيديف لقراءتيا عمى شاشة حاسب
شكل  المتبادلة عمىكيمكف أف تككف البيانات ، تبادؿ المعمكمات عمى الفكرستيدؼ تسييل يك 

  (3).(Graphics)أك رسـك ، (Voice)أك صكت ، (Text)نصكص 
لمساعدة الصحفييف في إعداد  اإلعالمية Google كقد دشنت شبكة جكجل مكقع أدكات

، إمكانيات العرض اإلخبارؼ كتحسيف ، كتجييز رسكـ تكضيحية لمبيانات، التقارير اإلخبارية

                                           

( ص 1006، دار الراتب الجامعية، )بيركت 6ط ، نترنتالوظيفة اإلعبلمية لشبكة اال ، عبد الممؾ الدناني( 1)
40-44. 

بدكف طبعة )القاىرة: دار الثقافة لمنشر ، التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات، عفيفيمحمكد ( 2)
 .15( ص 6443، كالتكزيع

 .115ص ، مرجع سابق، حسف مكاكؼ ( 3)



 الفصل األول: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي
 

43 

 

 حيث يضـ المكقع مجمكعة ، كذلؾ إسيامًا منيا في نقل األخبار بطريقة حديثة كمثيرة
 بدًءا مف البحث ، متنكعة مف الكسائل كاألدكات التي تمكف الصحفي مف تنفيذ كل شيء

 المتنكعة مثل خرائط Google مستعيًنا في ذلؾ بمنتجات، مركًرا باإلعداد حتى النشر
 Googleك+GoogleكYouTube. ، كما يكفر المكقع العديد مف النصائح كالحيل التي تساعد

يستعرض ، عالكة عمى ذلؾ، استغالؿ التكنكلكجيا في تنفيذ المياـ الصعبة لدػ الصحفييففي 
نترنت بشكل عاـ لمتكاصل مع قكاعد جماىيرية جديدة كترؾ كقع الميزات التي تكفرىا شبكة االالم

(1).ر سكاء عمى المستكػ المحمي أك اإلقميمي أك الدكليتأثير كبي
 

  التواصل االجتماعي:شبكات 
التكاصل االجتماعي كفيسبكؾ كتكتير تمثل أداة مف األدكات األساسية شبكات أصبحت 

السيما عمى صعيد ، لمعمل الصحفي؛ كذلؾ بالنظر لطبيعة الخدمات التي تقدميا لمصحفييف
ككذلؾ تبادؿ ، المصادر باختالؼ أنكاعيا كتبايف أماكف كجكدىاإتاحة المجاؿ لمتكاصل مع 

كأحدث المكاقف كاألخبار ، فضاًل عف متابعة آخر المستجدات، الممفات النصية كالمصكرة عبرىا
المتعمقة بالشخصيات كالمؤسسات العامة التي باتت تحرص عمى إنشاء صفحات خاصة بيا 

األمر الذؼ شكل مصدرًا ، كاقفيا كأنشطتيا المختمفةعمى مكاقع التكاصل االجتماعي لمتركيج لم
، جديدًا كفكريًا لمصحفييف الستقاء المعمكمات الدقيقة المتعمقة بالشخصيات كالمؤسسات العامة

كتفتقد ، إلى جانب االستفادة مف صكر ألحداث كفعاليات ال تحظى باىتماـ ككاالت األنباء
  ا العتبارات مالية أك جغرافية أك غير ذلؾ.الصحف القدرة عمى متابعتيا مف خالؿ طكاقمي

"إف مكاقع الشبكات االجتماعية تمكف مف االتصاؿ مف خالؿ دكائر متسعة مف الرسائل 
مف بينيا: البريد ، كىك ما يعمل عمى الدمج بيف أنشطة عديدة منفصمة، بشكل غير مسبكؽ 

يل ألبكمات الصكر أك ممفات كتحم، كتابة اليكميات، بناء مكاقع الكيب، الرسائل، اإللكتركني
كما أنيا تتيح المجاؿ إلجراء حكارات مع شخصيات رفيعة المستكػ ، (2)المكسيقى أك الفيديك"

، يتعذر الكصكؿ إلييا في كثير مف األحياف بسبب ازدحاـ جدكؿ أعماليا أك لمعكائق الجغرافية
فضاًل عف إثارة ، األحداثكما أنيا تمكف الصحفييف مف رصد المزاج الشعبي العاـ تجاه مختمف 

مستفيديف بذلؾ مف ، بعض القضايا لمنقاش أك متابعة نقاش الجميكر أك إثارتو لقضية ما

                                           

، /:goo.gl/icSBa3/http، مدونة جوجل العربية، بالعربية: اآلف اإلعالمية  Googleأدكات، دانياؿ سيبرغ( 1)
  في تماـ الساعة الثانية. 68/61/1063تمت زيارة المكقع يـك الخميس 

)القاىرة: دار العالـ  6ط ، مداخبلت في اإلعبلم البديل والنشر اإللكتروني عمى االنترنت، شريف المباف( 2)
 .83( ص 1066، العربي

http://goo.gl/icSBa3
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ف ىذه المزايا إذ إ، التكاصل االجتماعي إجماالً  خاصية التفاعمية كالحيكية التي تميز مكاقع
 كغيرىا جعمت مكاقع التكاصل االجتماعي أداة أساسية لدػ الصحفييف.

بعض مكاقع التكاصل االجتماعي إمكانية إنشاء مجمكعات إخبارية خاصة  كتتيح
كما تتيح المجاؿ إلنشاء ، لمتابعة األحداث في منطقة ما أك حتى لمتابعة حدث بعينو كتطكراتو

، مجمكعة خاصة بالصحفييف العامميف في ذات الصحيفة لتعزيز التكاصل بينيـ كتنسيق العمل
فضاًل ، مناقشة بعض القضايا كفحص إمكانية تناكليا في الصحيفةككذلؾ تبادؿ الممفات كحتى 

كما ، عف استخداميا ككسيمة لنشر كتعميـ التكجييات كالتعميمات مف إدارة الصحيفة لمصحفييف
 أنيا تشكل بدياًل عف الشبكة الداخمية حاؿ تعطميا أك خضكعيا لمصيانة بيف الحيف كاآلخر. 

كالمرتبطة ، قنية متعددةكالمزكدة بتطبيقات ت، تيا المتعاقبةاكتمثل اليكاتف الذكية بإصدار 
، كفق معايشة الباحثأحدث كأبرز أدكات العمل الصحفي في العصر الراىف؛ ، نترنتبشبكة اال

أداء كظائف أخرػ إلى ، بالنظر لتجاكزىا كظيفة االتصاؿ كالتكاصل مع المصادر كالمراسميف
كتصكير الفعاليات ، الصحفيةانية تسجيل المقاءات السيما إمك، ذات عالقة بالعمل الصحفي

  فضاًل عف إرساؿ كاستقباؿ الممفات النصية كالمصكرة.، كاألحداث
ليتـ بعد ذلؾ تحميميا  ؛يمكف أف يتـ نقل الصكر كالفيديكىات السمكيًا إلى جياز نقاؿك 

بيف جكدة تصكير جمع ال حيث تـ، مباشرة عمى مكاقع التكاصل االجتماعي كالبريد اإللكتركني
، الكاميرات الرقمية كميزة االتصاؿ في اليكاتف الذكية أك الحكاسيب المكحية بطريقة غير مسبكقة

التي  "إنترنت األشياء"األمر الذؼ يعد جزءًا مف  ؛كذلؾ مف خالؿ مزيج مف التقنيات الحديثة
زة النقالة بيدؼ نقل المعمكمات عبر األجيإمكانية إضافة إلى ، تمنح كل شيء ميزة االتصاؿ
مكانية ، المشاىدة كالمشاركة السريعة األمر الذؼ ؛ نقل الصكر مباشرة لمحكاسيب الشخصيةكا 

  (1)في ميداف عمميـ.الصحفييف يعني الحد مف الجيد كالتعقيد الذؼ يكاجو 
 المطمب الثاني: أوجو استفادة التحرير الصحفي من تكنولوجيا االتصال:

ممية التحرير الصحفي مع ظيكر تكنكلكجيا االتصاؿ طرأت تغييرات كثيرة عمى ع
فبعد أف كاف الخبر يحرر ، حيث كانت عممية التحرير صعبة كمعقدة كغير مرنة، كتطكرىا

أصبح المحرر اليكـ يستخدـ ، بطريقة يدكية عمى الكرؽ كيطبع عمى آلة الطابعة التقميدية القديمة
بح يتـ بشكل إلكتركني؛ حيث امتازت عممية الكمبيكتر في عممية التحرير اإلخبارؼ الذؼ أص

                                           

مقال منشور بموقع البوابة العربية لؤلخبار ، "االنتقاؿ إلى عصر األجيزة المتصمة"، نيمز فاف دير فكلؾ( 1)
في تماـ الساعة  66/61/1063تمت زيارة المكقع يـك الخميس ، http://goo.gl/yPRr6X، التقنية

 . ةالثانية عشر 
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مكانية إضافة جمل جديدة أك حذؼ أؼ حرؼ أك أؼ جممة كما ، التحرير بالمركنة كالسيكلة كا 
 (1)يمكف لممحرر مف خالؿ استخداـ الكمبيكتر تخزيف الخبر كاسترجاعو في أؼ كقت.

 

 ية:التجوانب التكنولوجيا االتصال في الوتتمثل أوجو استفادة التحرير الصحفي من 
  (2)طرق جمع المعمومات الصحفية: .1

تكنكلكجيا االتصاؿ لممحرريف طرقًا مختمفة لجمع المعمكمات الصحفية مف أخبار تكفر 
تاحة ، حيث ساعدت الطرؽ التكنكلكجية في تكسيع آفاؽ البحث، كرسكـ خارجية كصكر كا 

 كمف أبرز طرؽ جمع المعمكمات: ، المصادر المعمكماتية بشكل أسرع كأسيل
  وكاالت األنباء: . أ

حيث ، تطكرت طرؽ الحصكؿ عمى خدمات ككاالت األنباء بفضل تكنكلكجيا االتصاؿ
، ـ خدماتيا لمشتركييا مف خالؿ شبكات تبث عبر األقمار الصناعيةيتقدبات بإمكاف الككاالت 

المحرر الصحفي بفضل تطكر تقنيات استقباؿ خدمات ككاالت األنباء مف استقباؿ  تمكفكقد 
الصكر كالمكضكعات كرؤيتيا عمى شاشة العرض المرئي بمقر الصحيفة الختيار المناسب منيا 

كيمكف تخزيف المعمكمات غير المستعممة عمى قرص صمب أك ، لمكضكع التقرير الذؼ يكتبو
كما يمكف لممحرر االتصاؿ المباشر بالحاسب الداخمي لمككالة  ،تكجييو إلى أرشيف الصحيفة

فيما ، المحمية أك اإلقميمية عف طريق الحاسب الشخصي لو لمحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات
عف طريق شبكة متسعة تمتد إلى خارج الصحيفة آخر يعرؼ بنقل المعمكمات مف حاسب إلى 

 مف خالؿ شبكات االتصاؿ.
 :الصحف والمجبلت . ب

معظـ الصحف كالمجالت فرصة أماـ ثكرة االتصاؿ الحديثة التي عمت العالـ احت أت
نترنت لتقدـ آالؼ الخيارات لممحرر الستقاء المعمكمات مف منشر الشبكي مف خالؿ شبكة االل

يستطيع المحرر مف أؼ مكاف داخل أك خارج مقر الصحيفة باستخداـ جياز  حيث، خالليا

                                           

 .631ص ، مرجع سابق، عبير الرحباني( 1)
 انظر المراجع التالية:( 2)

 .31-18ص، مرجع سابق، أمل خطاب -

)العيف: دار الكتاب  6ط، ترجمة عبد الستار جراد، كتابة األخبار كالتقارير الصحفية، كاركؿ ريتش -
 .643( ص 1001، الجامعي

)العيف: دار الكتاب  6ط ، التحرير الصحفي في عصر المعمومات، كسناء عبد الرحمف، حسني نصر -
 .668-663( ص 1004، معيالجا
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طالع عمى النسخ التجكاؿ داخل الشبكة كاال، كخط ىاتف، ؿحاسب آلي شخصي ثابت أك محمك 
التجكاؿ بيف مكاقع الصحف اإللكتركنية التي ليس  وكما يمكن، اإللكتركنية لمصحف المطبكعة

ليا أصل كرقي كالمتاحة عمى الشبكة لمحصكؿ عمى أؼ معمكمات يبحث عنيا. كما يستطيع 
ف أؼ لغة إلى المغة العربية بسرعة المحرر ترجمة نصكص كاممة أك أجزاء مف النصكص م

 نترنت بصكرة مجانية. رجمة التي تقدميا شركات خدمات االفائقة عف طريق برامج الت
 األرشيف: . ج

بإمكانات  االرتقاءلعبت الحاسبات اآللية كأجيزة التخزيف الممحقة بيا دكرًا كبيرًا في 
كيتككف بنؾ ، الضخمة "الدكسييات"حيث حمت بنكؾ المعمكمات محل تالؿ ، األرشيف

المعمكمات مف حاسب آلي تسانده مجمكعة ضخمة مف األقراص الضكئية ذات السعة التخزينية 
حيث إف لمميكركفيمـ ، كما أف ىذه األقراص حمت محل الميكركفيمـ المستخدـ قبل ذلؾ، العالية

لمعمكمات فضاًل عف مشكالت تحكيل ا، منيا صعكبة عممية البحث باستخدامو، عيكبًا عديدة
 منو.

كيستطيع المحرر مف خالؿ الكصمة الطرفية المكجكد أمامو أك الحاسب الشخصي 
المتصل بشبكة محمية أف يفتح خطًا مع األرشيف لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تساعده في 

كما يمكف لممحرر ، إعداد كتحرير المادة الصحفية بدرجة كبيرة مف السيكلة كالسرعة كالكفاءة
مقر الصحيفة إذا كاف حاسبو الشخصي متصاًل مع إلى  الحضكراألرشيف دكف االتصاؿ ب
 الصحيفة.
 :أجيزة االستماع السياسيد. 

ساىمت ثكرة االتصاؿ التي عمت العالـ في انتشار المحطات اإلذاعية كالبث التمفزيكني 
إلذاعات كفرت تكنكلكجيا البث باألقمار الصناعية كمًا ىائاًل مف احيث ، العالمي المباشر

، كمحطات التمفزيكف التي يمكف لقسـ االستماع في الصحيفة استقباليا عمى مدار اليكـ
سعت محطات اإلذاعة ، كمع التطكر التكنكلكجي، كالحصكؿ عمى األخبار الميمة منيا

نترنت العالمية مثمما فعمت الصحف االكالتمفزيكف المحمية كالعالمية لتدشيف مكاقعيا عمى شبكة 
مف فأصبح بإمكاف المحرر استقاء األنباء كالمعمكمات مف ىذه المكاقع في أؼ كقت ك ، كالمجالت

خاصة األخبار العاجمة كالتي تبث فكر كقكعيا بالصكت كالصكرة الثابتة كلقطات ، مكافأؼ 
كأمكف لممحرر الصحفي تضميف صكر ثابتة مف لقطات الفيديك ، الفيديك مجمعة في آف كاحد

 طريق برامج الكمبيكتر الخاصة بذلؾ.  في مكضكعو عف
 



 الفصل األول: دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي
 

606 

 

 : لكترونيةالمصادر اإل  . ق
أدت ظاىرة تفجير المعمكمات المتزامنة مع ثكرة تكنكلكجيا االتصاؿ إلى ظيكر كسائل 

كذلؾ لتسييل االقتراب مف مصادر المعمكمات كسيكلة ، اتياتصاؿ جديدة في عقد التسعين
 كمف بيف ىذه الكسائل: ، استرجاعيا

: ىك نظاـ لنقل المعمكمات في اتجاه كاحد عبر إشارات تمفزيكنية أك إشارات تالتميتكس -
(FM) كمتصمة بجياز فؾ ، لتعرض مكتكبة عمى شاشة تمفزيكنية معدة لذلؾ، كالكيبل

كيستطيع المحرر استحضار ، كتظير ىذه البيانات في شكل صفحات مف النص، فرةيالش
، الطقس :مثل، صفحة العناكيف الرئيسة حيث تظير أمامو، صفحة الفيارس عمى الشاشة

 ..إلخ.، األخبار السياسيةك ، خر النتائج الرياضيةآ
لمصكر غالبًا ما يككف جياز  : كىك نظاـ تفاعمي يستخدـ عارضاً الفيديوتكس السمكي -

كيستطيع المحرر الصحفي المشترؾ في خدمة الفيديكتكس االتصاؿ ، الحاسب اآللي
المباشر بالحاسب المركزؼ عف طريق شبكة الياتف أك شبكة الكابالت كيستجيب الحاسب 

 جياز استقبالو.إلى فكرًا لما يطمبو المحرر مف معمكمات كيرسميا 
المعمكمات كفرض التطكر التكنكلكجي تغييرات جذرية في طرؽ الحصكؿ عمى 

كمتيحًا المجاؿ لمحصكؿ عمى كـ ىائل مف ، مختزاًل مسافات المكاف كالزمف، الصحفية
كبأدؽ التفاصيل الممكنة؛ إذ ، كبأيسر الطرؽ ، المعمكمات حكؿ مختمف األحداث فكر كقكعيا

سرعاف ما يتـ تداكؿ تفاصيل األحداث مزكدة بصكر كمقاطع فيديك أحيانًا عبر شبكات التكاصل 
ماعي التي إف لـ تكف مصدرًا معتمدًا كمكثكقًا لدػ الصحفييف إال أنيا تدليـ عمى طرؼ االجت

السيما أف انتشار تقنيات التصكير سكاء في الشكارع كالمحالت أك ، خيط لتتبع المعمكمات
المصاحبة لممكاطنيف في تحركاتيـ المختمفة مف خالؿ اليكاتف الذكية ساعدت في تكثيق كثير 

 مف األحداث.
كما فتحت شبكات التكاصل االجتماعي المجاؿ لنشر الصكر كمقاطع الفيديك كتسجيل 

، كمف ذلؾ عمى سبيل المثاؿ ال الحصر، الشيادات كاالنطباعات الشخصية حكؿ مختمف األحداث
إذ أتاحت كاميرات المراقبة المنتشرة في المحالت ، عمميات الدىس في مدينة القدس المحتمة

نترنت مف تداكلو بعد كقت قصير جدًا مف كقكعو؛ كمكنت شبكة اال، كير الحدثعامة تصكالشكارع ال
كبالتالي فقد أدت تمؾ المقاطع دكر شيكد العياف إلى حد ما في ، بما فتح المجاؿ لكصف الحدث

  تغطية الحدث.
كتشير بعض الدراسات حكؿ استخداـ الصحفييف لشبكة اإلنترنت في جمع المعمكمات 

إلى أف الطريقة التي يبحث بيا الصحفيكف عف أخبارىـ قد تغيرت خالؿ السنكات ، ككتابة األخبار
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كمرد ذلؾ ىك ، األربع األخيرة مف القرف العشريف بمعدؿ يفكؽ تغيرىا في األربعيف سنة التي سبقتيا
نترنت بفضل حيث "أصبحت شبكة اال، مزايا عديدةاستخداـ شبكة اإلنترنت بما تتيحو مف خيارات ك 

أحد أىـ المصادر ، كغزارة المعمكمات التي تحكييا مف ناحية أخرػ ، الكاسع مف ناحية انتشارىا
المدارس األكاديمية صكر شبكة  كقد كاكبت، اإللكتركنية لمصحيفة كلمصحفييف عمى حد سكاء

نترنت كمصدر لألخبار كالمعمكمات الصحفية بنحت مصطمح "التحرير بمساعدة الكمبيكتر" ثـ اال
كخصصت لو مساقات دراسية في الكميات كالجامعات ، نترنت""التحرير بمساعدة االمصطمح 

  (1)المتخصصة في الصحافة".

 : نقل المادة الصحفية إلى مقر الصحيفة. 1
بينما كانت ميمة إرساؿ المكاد الصحفية إلى مقر الصحيفة تحتاج كقتًا كجيدًا كتكمفة 

لتكنكلكجية؛ كأجيزة الفاكس مطمع التسعينيات؛ إذ كاف مادية؛ نظرًا لمحدكدية انتشار التقنيات ا
المراسل الصحفي يضطر بعد كتابتو الخبر لالنتقاؿ لمكاف أك مكتب تتكفر فيو خدمة اإلرساؿ 

كذلؾ حتى يتمكف مف تزكيد صحيفتو بالخبر متحماًل عناء ، عبر جياز الفاكس نظير مبمغ مالي
فإف تكنكلكجيا ، كاضح لنص الخبر المكتكبإشكاليات مرىقة حتى التأكد مف االستالـ ال

كفكر إنجاز ، االتصاؿ كفرت إمكانية إرساؿ المكاد الصحفية إلى مقر الصحف بأيسر الجيكد
السيما ، كدكف االضطرار لالنتقاؿ مف مكاف آلخر، المكاد مف قبل المندكب أك المراسل الصحفي

ساؿ المكاد كالصكر مباشرة لمقر ؛ بما تتضمنو مف إمكانية إر نترنتاالفي ظل انتشار شبكة 
، متيحة مزايا متعددة: ككضكح النصكص المرسمة كخمكىا مف األخطاء إلى حد كبير، الصحف

كاالستغناء عف الحاجة إلدخاؿ النصكص لمحاسكب كما يستغرقو ذلؾ ، كتكفير استيالؾ الكرؽ 
المزايا جعمت شبكة مف كقت كجيد يفتح المجاؿ إلمكانية الكقكع في أخطاء غير مقصكدة؛ فيذه 

  (2)تتقدـ كثيرًا عمى أجيزة الفاكس التي تراجع استخداميا في الصحف المعاصرة.نترنت اال
السيما ، لتكاصل مع صحفيـكما تساعد بعض تطبيقات اليكاتف الذكية الصحفييف في ا

، اإللكتركنيةحيث يتيح المجاؿ لتبادؿ النصكص كالصكر كمقاطع الفيديك كالركابط ، آب""الكاتس
ف كاف استخدامو في نقل المكاد الصحفية  ، عمى نطاؽ محدكد إلى حد ما -كفق خبرة الباحث–كا 

كيدخل في إطار االضطرار؛ نظرًا لالعتماد عمى الحكاسيب بشكل أساسي في إدخاؿ 
 كبالتالي إمكانية اإلرساؿ المباشر عبرىا.، النصكص

                                           

 .664ص ، مرجع سابق، كسناء عبد الرحمف، حسني نصر( 1)

سنة متكاصمة في حقل اإلعالـ خالط خالليا جيل الصحفييف األكائل في قطاع غزة  64يعمل الباحث منذ ( 2)
 ممف كانكا يتنقمكف مف مكاف آلخر إلرساؿ مكادىـ الصحفية.
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  (1)أساليب إدخال النصوص إلى الحاسوب:
 ف إدخاؿ النصكص إلى الحاسكب عبر طرؽ عدة تتمثل في: يمك

حيث يتـ النسخ عمى شاشة العرض ، اإلدخاؿ المباشر عف طريق لكحة المفاتيح -أ 
 ثـ تخزف المادة في جياز الحاسب.، الضكئي

حيث يتـ تصكير النسخ التي يضعيا المحرركف عف طريق ، النسخ بالماسح الضكئي -ب 
كتقـك ىذه اآللة بالقراءة اإللكتركنية لمنسخة ثـ يتـ ، آلة التعرؼ الضكئي عمى الحركؼ

 إدخاليا إلى الكمبيكتر.
كيستخدـ في حالة ككاالت األنباء التي ترسل المادة مف ، اإلدخاؿ مف كمبيكتر إلى آخر -ج 

كلكننا نقرأ ، بحيث ال نسمع شيئاً ، خالؿ كمبيكتر إلى آخر بدرجة كبيرة مف السرعة
 النظاـ. مالحظات عما ىك مكجكد عمى 
، مادتو باستخدام الحاسب المحمولإرسال من خبلليا وىناك طرق عديدة يستطيع الصحفي 

  (2)ىي:
كذلؾ ، نقل المادة الصحفية مف حاسبو المحمكؿ إلى الحاسكب المركزؼ في مقر الصحيفةأ. 

خارج  ( تمتد إلىWAMباستخداـ المكدـ إذا كانت األجيزة متصمة بشبكة متسعة)
 الصحيفة.

يميل( عبر الشبكة العالمية عف طريق لكتركني )اإلنقل المادة الصحفية باستخداـ البريد اإلب. 
 خطكط الياتف كيتـ ذلؾ بسرعة عالية.

  (3)ومن أوجو استفادة التحرير من تكنولوجيا االتصال أيضًا:
تتيح تكنكلكجيا االتصاؿ المجاؿ لمعالجة المعمكمات  :الصحفية رقمياً  المعمومات معالجة .3

كسائل كذلؾ باستخداـ ، أك مرسكمة، أك مصكرة، سكاء كانت مادة مقركءة، الصحفية
العديد مف مف خالؿ  كالنشر اإللكتركني، الحاسب اإللكتركنيمتعددة منيا: تكنكلكجية 

  المعمكمات.المختصة بمعالجة البرامج 
: تستخدـ بنكؾ المعمكمات كشبكاتيا كمراكز تخزين المعمومات الصحفية واسترجاعيا .4

كىي تساعد في البحث ، المعمكمات الصحفية األقراص المدمجة في تكثيق أرشيفيا ككثائقيا
 عف المعمكمات كاسترجاعيا بشكل سريع كمالئـ.

                                           

 .35ص، سابقمرجع ، كشريف المباف، محمكد خميل( 1)

 .80ص، مرجع سابق، أمل خطاب( 2)

  .41ص، مرجع سابق، الصحافة اإللكتركنية في الكطف العربي، عبد األمير الفيصل( 3)
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، مثل: الفاكس إللكتركنيةتستخدـ فييا الكسائل انقل ونشر وتوزيع المعمومات الصحفية: . 5
كشبكات األلياؼ ، كالشبكات الرقمية، كاالتصاالت السمكية كالالسمكية، الصناعيةكاألقمار 
 .كالكابل

 كاألجيزة، الحاسب اإللكتركني مثل:، تستخدـ كسائل عدة إلنجازىاعرض المواد الصحفية: . 6
 .الرقمية الشخصية

 المطمب الثالث: الحاسوب والتحرير الصحفي: 
حيث تتكامل اآللة مع ، تشكل الحاسبات اإللكتركنية جكىر الثكرة التقنية المعاصرة

لتؤدؼ دكرًا أساسيًا في تطكير العممية االتصالية ، كسائل االتصاؿ المطبكعة كالمسمكعة كالمرئية
كما أنيا أصبحت أداة ككسيمة اتصاؿ؛ حيث يمكف لمحاسب اآللي عبر ، كتحسينيا كتسريعيا

( كاالتصاؿ ببعضيا؛ كىك ما يطمق عميو أنظمة Modemف االستعانة بالمعدؿ )خطكط اليات
كعقد ، كأنظمة البريد اإللكتركني، الحاسب اإللكتركني التي تتضمف أنظمة النصكص المتمفزة

، كىناؾ تطكيرات أخرػ ألجيزة جديدة يمتزج فييا الحاسب اإللكتركني بالياتف، ندكات عف بعد
يقـك )..(  فيك ؛الحاسكب اإللكتركني دكرًا ميمًا في تصميـ كبناء نظـ المعمكمات الحديثة ؤدؼيك 

باإلضافة إلى قدرتو الفائقة عمى ، بإجراء العمميات الحسابية المعقدة التي يصعب تنفيذىا يدكياً 
بحيث يسيل استرجاعيا في أكقات ضئيمة  ؛بطريقة منظمة تخزيف كـ ىائل مف المعمكمات

، كما يستطيع الحاسب اإللكتركني إنجاز كافة المياـ األخرػ المتعمقة بنظـ المعمكمات، لمغاية
، كمنيا تحقيق أمف كسالمة البيانات كالضماف الكامل ضد فقدىا أك تمفيا مف خالؿ المستفيديف

كمنيا الحاسبات  ؛صغيرة الحجـ كقد انتشر في السنكات األخيرة استخداـ الحاسبات اإللكتركنية
كالحاسب ذك االستخدامات المتعددة ، العمل اإلعالميبصية ذات االرتباط الكثيق الشخ

 (1)كالحاسبات الرقمية.
كيمكف افتراض كجكد ثالث رؤػ أساسية الستخداـ الحاسبات في مجاؿ تحرير الصحف 

كتتمثل ، تعالج كل رؤية منيا أحد الجكانب أك الكظائف األساسية في مجاؿ التحرير، المطبكعة
 (2)الرؤػ الثالث في:ىذه 

                                           

 -84( ص 1004، )عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع 6ط ، تقنيات االتصال بين زمنين، إياد البكرؼ ( 1)
40. 

المصرية المجمة ، "استخداـ الحاسب اآللي في التحرير الصحفياالتجاىات الحديثة في "، محمكد خميل( 2)
 .638( ص 6444، كمية اإلعالـ جامعة القاىرة )القاىرة: العدد السادس، لبحوث اإلعبلم
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يستخدـ في إدارة العممية التحريرية داخل  Hardwareرؤية تنظر إلى الحاسب كجياز  . أ
 لكتركني.كيتعمق بيذه الرؤية استخداـ الحاسب في مجاؿ التحرير اإل، الصحيفة

 Telecommunication Networkرؤية تنظر إلى الحاسب ككسيمة اتصاؿ شبكية  . ب
، مصادر معمكمات شديدة التنكع عمى المستكييف الكمي كالكيفيقادرة عمى الكصكؿ إلى 

كيتعمق بيذه الرؤية استخداـ الحاسب في دعـ التغطية الصحفية لممادة عند القياـ 
 بتحريرىا.

 Expertكخبيرة  Packagesجاىزة  Softwareرؤية تنظر إلى الحاسب كبرامج  . ت

System الذىنية التي يقكـ بيا المحرر قادرة عمى أداء العديد مف الكظائف التحريرية ،
كيتعمق بيذه الرؤية استخداـ برامج الحاسب في تحرير المادة الصحفية المطبكعة بالنيابة 

 عف المحرر ذاتو.
 

كفيما يمي شرح لتأثيرات تكنكلكجيا الحاسب اآللػي فػي مجػاؿ التحريػر الصػحفي فػي إطػار 
 الرؤػ الثالث السابقة:

 :التحرير االلكترونياستخدام الحاسب في مجال  .6
 لكتركنيإالكتابة عمى الكرؽ إلى الكتابة بشكل الصحفي مف انتقمت عممية التحرير 

إجراء أؼ تعديالت بففي حالة رغبة المحرر  في العمل الصحفي؛ الحاسب اآللينتيجة استخداـ 
الممحقة بشاشة بذلؾ بسيكلة مف خالؿ استخداـ لكحة المفاتيح يمكنو القياـ عمى المادة الصحفية 

القياـ بكاحد أك أكثر مف اإلجراءات  يكبالتالي فإف عممية التحرير ىنا تعن، العرض المػػرئي
 (1) التالية:

 إضافة معمكمات جديدة عمى المادة المكجكدة بالممف. -
 حذؼ بعض المعمكمات المكجكدة بالممف. -
 نقل بعض المعمكمات مف مكاف إلى آخر بالممف. -

 بشبكة ترتبط التحرير بصالة المحرريف أماـ مكجكدة طرفية ؾ كصالتكما أصبح ىنا

كمف خالؿ االعتماد عمى ىذا النظاـ الشبكي الذؼ يعمل ، مركزؼ  جياز بكاسطة تدار محمية
  (2)منيا:، بإجراءات عدةضمف أنظمة النشر المكتبي يستطيع المحرر القياـ 

 أك خمق نكع مف االتساؽ األسمكبي. إعادة صياغة النص الصحفي كاماًل بيدؼ صقمو لغكياً  -
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حذؼ بعض الكممات أك الجمل أك الفقرات التي قد تشكل جريمة تعاقب عمييا قكانيف النشر  -
  أك تتعارض مع الذكؽ العاـ.

 اختصار النص الصحفي ليتناسب مع المساحة المحددة. -

المضمكف استكماؿ النص الصحفي ببعض المعمكمات كالبيانات التي تكممو مف ناحية  -
 كتجعمو يغطي كل جكانب الفكرة.

ضافتيا إف لـ تكف مكجكدة في النص  - دمج نص مع آخر كا عادة صياغة العناكيف كا 
 األصمي. 

 حذؼ بعض الكممات أك الجمل أك األلفاظ التي تتسـ بالصعكبة كضعف المقركئية.  -

مرار عند كتتكرر باست، كتمثل اإلجراءات المبينة أعاله جكىر عممية التحرير الصحفي
معالجة المكاد الصحفية في إطار تجييزىا لمنشر؛ باعتبار أف التحرير الصحفي يمثل تيذيبًا 

كقد ، كيراعي األصكؿ المينية المتعارؼ عمييا، لممادة الصحفية بما يتناسب مع سياسة الصحيفة
، يثة"تطكرت العممية التحريرية بفضل اعتماد المحرر الصحفي عمى تكنكلكجيا االتصاؿ الحد

فالمحرر كاف يقـك بجميع الكظائف التحريرية كينجزىا في السابق مف خالؿ قراءتو لألصكؿ 
بينما دخل عمى عممو مساعدات إلكتركنية تساعده عمى ضبط كل الكظائف التقميدية ، الكرقية

التحرير االلكتركني القائـ عمى تكنكلكجيا الحاسبات كالشبكات ضمف أنظمة لمتحرير؛ فاستخداـ 
  (1)حقق فكائد عدة لمعمل الصحفي منيا: نشر االلكتركنيال
حيػث يقػـك ، تقميل التكمفة: فالمحرر أك الكاتب يقكـ مقاـ جامع النصػكص عمػى اآللػة الكاتبػة -أ 

إلػػػى جانػػػب إجػػػراء التعػػػديالت ، بإدخػػػاؿ مكضػػػكعو الصػػػحفي بنفسػػػو فػػػي النظػػػاـ االلكتركنػػػي
باسػػتخداـ بػػرامج معالجػػة الكممػػات  التحريريػػة التػػي يرغػػب فييػػا المحػػرر عمػػى شاشػػة الحاسػػب

كىػك ، كالنصكص المدعكمة بإمكانية التصحيح المغكؼ أك رصد األخطاء المغكية كتصػحيحيا
ممػا يػػؤدؼ إلػػى ، بػذلؾ يسػػتبدؿ بػػاألدكات الكرقيػة التػػي كػػاف يسػتخدميا أدكات أخػػرػ إلكتركنيػػة

 تقميل تكمفة الكرؽ. 

أك تعديل في  يريبعد كل تغ نظيفة خالية مف الشطب الذؼ يتـ آلياً  ةالحصكؿ عمى نسخة محرر  -ب 
كالمكاد المحذكفة ربما تترؾ في الحاسب حتى يمكف استدعاؤىا مرة أخرػ عنػد ، المادة الصحفية

 .الحاجة بممسة كاحدة

باإلضافة إلى األخطاء ، انخفاض احتماالت الخطأ اإلمالئي كالنحكؼ مما سيل عمل المراجعيف -ج 
 قة باألسماء كاألماكف كالبيانات األرشيفية لسيكلة التأكد مف صحتيا إلكتركنيًا.المتعم
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الػػذؼ  السػػرعة فػػي إنجػػاز العمػػل نتيجػػة السػػرعة فػػي الجمػػع كالسػػيكلة فػػي االسػػتدعاء كالعػػرض -د 
 .يتيح نتيجة أفضل لزمف التخزيف كالسيما بالنسبة لمعناكيف كالنسخ المتأخرة

شػكميا النيػائي فػي فبمجرد أف تكضع المادة الصػحفية ، األرشفة المناسبة لممكضكع الصحفي -ق 
 يمكف أف ترسل نسخة مف الممف الخاص بيا بشكل مباشر إلى أرشيف الصحيفة.

 

  (1):استخدام الحاسب في دعم التغطية الصحفية .2
 لكتركنيػػػػة خصكصػػػػًا أف المكتبػػػػة اإل، أثٌػػػػرت التكنكلكجيػػػػا عمػػػػى عمميػػػػة التغطيػػػػة الصػػػػحفية

البنيػة التحتيػة لممعمكمػات  يكما أنيا تشكل تحكاًل شديد الداللة ف، كالشمكؿ كالتنكعتتميز بالسرعة 
لكتركنيػة الخاصػػة حيػث تػكفر لمصػحيفة إمكانيػة أف تبيػع مػكاد صػحفية مػف المكتبػة اإل، الصػحفية

بشكل مناسب تتـ المكاءمة بحيث  Electronic Fileلكتركني بيا. كقد تـ إدخاؿ فكرة الممف اإل
حيث يتـ تخزيف المادة الصػحفية بعػد إعػدادىا عمػى شاشػة العػرض ، لكتركنيلتحرير اإلمع فكرة ا

  .لكتركنيًا لكي تككف ميسرة لالستخداـ في المستقبلإالمرئي في الممفات التي تتكلى أرشفتيا 
كيمجأ الصحفي إلى استكماؿ بعض مكاده الصػحفية مسػتعينًا بمعمكمػات غيػر متاحػة فػي 

فرصػػة الكصػػكؿ ، كخصكصػػًا الحككميػػة منيػػا، تتػػيح كثيػػر مػػف المؤسسػػاتإذ ، أرشػػيف الصػػحيفة
بما يمكػف الصػحفي مػف االسػتفادة منيػا ، كاستعراض المعمكمات كالتقارير كالبيانات الصادرة عنيا

مػف المؤسسػات  اً السيما أف كثيػر ، في كتابة كتحرير قصص خبرية أك مكضكعات صحفية جديدة
بحيػث يسػيل ، المعمكمات الخاصة بيا عمى أجيػزة الحاسػبعمدت إلى برمجة كتخزيف البيانات ك 

 الكصكؿ إلييا مف خالؿ أنظمة الحاسب الشبكية. 
 كيسػتطيع الصػحفي أف يغطػي كيسػػتكمل تغطيػة الكثيػر مػف الكقػػائع كاألحػداث مػف خػػالؿ

نترنت كأداة تكاصػل كاتصػاؿ مػع الجيػات المنظمػة لألنشػطة استخداـ الحاسب المتصل بشبكة اال
كمػػا يمكنػػو متابعػػة بعػػض األنشػػطة أك إعػػداد تغطيػػة ، ت سػػكاء كانػػت محميػػة أك خارجيػػةكالفعاليػػا

 مسبقة عنيا عبر استقاء المعمكمات المتعمقة بيا مف القائميف عمييا. 

 (2):استخدام البرامج الخبيرة في تحرير المواد الصحفية المطبوعة .4
نػػد التعامػػل مػػع مػػادة يسػػتفيد محػػررك اليػػـك مػػف العديػػد مػػف البػػرامج التػػي تخػػدـ عمميػػـ ع

كقد أصبحت معظـ برامج معالجات النصكص التػي تسػتخدـ فػي أنظمػة التحريػر ، صحفية معينة
، ككػػذلؾ بػػرامج النشػػر التػػي تسػػتخدـ فػػي مجػػاؿ تصػػميـ صػػفحات الجرائػػد كالمجػػالت، االلكتركنػػي
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د مػػف مػزكدة بقائمػػة خاصػػة بالػػدعـ المغػػكؼ لكاتػػب المػػادة الصػػحفية يمكػػف مػػف خالليػػا إجػػراء العديػػ
بػػل كقبػػل ذلػػؾ تنبيػػو المحػػرر إلػػى األخطػػاء التػػي يقػػع فييػػا أثنػػاء الكتابػػة ، التصػػكيبات عمػػى المػػادة

 بشكل مباشر.
كتغطي ىذه البرامج إحدػ الكظائف األساسػية التػي يقػـك بيػا المحػرر أثنػاء إعػداد المػادة 

أخطػػاء  حيػػث إف مشػػكمة الكقػػكع فػػي، كتتمثػػل فػػي التصػػحيح المغػػكؼ كالطبػػاعي، الصػػحفية لمنشػػر
، لغكيػػة كىجائيػػة أثنػػاء تحريػػر المػػكاد الصػػحفية تعػػد إحػػدػ المشػػكالت الثابتػػة فػػي العمػػل الصػػحفي

حيػػث يعػػكد جانػػب منيػػا إلػػى ظػػركؼ العمػػل الصػػحفي الػػذؼ يػػتـ فػػي أحيػػاف كثيػػرة تحػػت ضػػغط 
كتعكد في جانب آخر إلى مػا يعانيػو بعػض المحػرريف مػف ضػعف فػي ، العنصر الزمني لمصدكر

 ة المغكية في الكتابة. الثقافة كالميار 
كتعتمد البرامج التي تخدـ أىداؼ المحرر في صياغة المادة الصحفية في أغمب األحياف 

فالبرامج الخاصة بالتصحيح اليجائي لمكممات التي تتككف منيا المػادة تعتمػد ، عمى مداخل لغكية
المضػػاىاة بػػيف كعنػػد تشػػغيل البرنػػامج فإنػػو يقػػـك بنػػكع مػػف ، ثابػػت ممحػػق بيػػا ؼ عمػػى قػػامكس لغػػك 

مػػف التضػػارب بػػيف مفػػردة  اً فػػإذا كجػػد نكعػػ، المفػػردات بالمػػادة كالمفػػردات التػػي يتضػػمنيا القػػامكس
معينة بالمادة الصحفية كبيف أقرب المفردات ليا داخل القامكس )طبقًا لقكاعد االشػتقاؽ فػي المغػة 

عمى أقرب  ؼ مة تحتك قائ يكيعط، العربية( فإنو يقكـ بإعطاء تعميمات بكجكد خطأ في ىذه الكممة
ىػذه المفػػردات لممفػردة الخاطئػػة كاقتراحػات لمتصػػكيب يختػػار مػف بينيػػا المسػتخدـ الكممػػة الصػػائبة 

  كالمعبرة داخل النص.
 

 :(1)آثار استخدام الحاسب اآللي في الصحيفة اليومية 
إلى التأثير في مجمل العمل  ككسيمة نشر الكتركنيةاآللي االعتماد عمى الحاسب أدػ 

 مف ذلؾ: ، الصحفي
 ؛أثػػػر فػػػي طريقػػػة تمقػػػي األخبػػػار اليكميػػػة مػػػف ككػػػاالت األنبػػػاء التػػػي تشػػػترؾ معيػػػا الصػػػحيفة .6

فالجريدة التي تستخدـ الحاسكب تستقبل تقارير ككػاالت األنبػاء عػف طريػق كسػيط أنبػاء كىػك 
نظػػػػاـ لمعالجػػػػة األخبػػػػار الػػػػكاردة مػػػػف الككػػػػاالت يقػػػػكـ بعمميػػػػة اسػػػػتقباؿ األخبػػػػار ثػػػػـ يكزعيػػػػا 

فػػالمحرر يممػػؾ خيػػار االطػػالع عمػػى جميػػع األخبػػار الػػكاردة إلػػى  ؛أكتكماتيكيػًا عمػػى المحػػرريف
كيممؾ أيضًا تمقي خيار االطالع عمػى األخبػار ، حديد مكضكعي أك جغرافيالصحيفة دكف ت

 التي تيمو فقط مع تحديد جغرافي إذا شاء. 
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فالصػػكر يسػػتقبميا كسػػيط صػػكر  ؛أثػػر فػػي طريقػػة اسػػتقباؿ الصػػكر مػػف الككػػاالت المتخصصػػة .1
باختيػػار الصػػكرة المناسػػبة لنصػػو  يسػػمح لممحػػرر بالبحػػث عػػف صػػكر معينػػة كيسػػمح لػػو أيضػػاً 

بعد اختيار الصكرة يمكف لممحرر أف يحكليا بكاسطة الشبكة الداخميػة إلػى مصػمـ ، لصحفيا
بعػػػدىا يقػػػـك المصػػػمـ بجمػػػب الصػػػكرة ، الصػػػفحة أك إعطػػػاء المصػػػمـ رقػػػـ الصػػػكرة المطمكبػػػة

 .لكتركنيًا كيضعيا في مكانيا المحدد داخل الصفحةإ

 عمى مستكػ تخزيف النصكص كاسترجاعيا: .4

النص المنػػتج بكاسػػطة الحاسػػكب فػػ ؛حفػػع النصػػكص الصػػحفيةأثػػر الحاسػػب فػػي طريقػػة  -
 يمكف حفظو كنص كليس كصكرة فقط.

فالمػػادة الصػػحفية المحفكظػػة  ؛سػػيل عمميػػة تصػػحيح النصػػكص الصػػحفية مػػف األخطػػاء -
 عمى شكل نص يمكف تصحيحيا بسيكلة كحفظيا مف جديد.

 .سيل عممية تجييز النصكص قبل التخزيف داخل قكاعد المعمكمات .3

 

 :كداعم لمتحرير الصحفي نترنتاال ب الرابع: شبكة المطم
نترنت النافذة التي يكاجو مف خالليا المحرر الصحفي اإللكتركني أصبحت شبكة اال

كمجااًل لمرأؼ ، ككسيطًا إعالميًا جديداً ، بكل المقاييس ساحة ثقافية كغدت، العالـ عمى اتساعو
الصحف باتت ك ، التكنكلكجية في حقل اإلعالـنترنت مف أحدث التطكرات خدمة االد كتع، العاـ

، أك الحصكؿ عمى خدماتيا، نترنتاال مطبكعاتيا عمى شبكة تضعمف أجل أف تتنافس 
حيث استفادت الصحف كالمطبكعات الدكرية مف ، (1)كاالستفادة مف نظـ أرشفة البيانات فييا

كزيادة عدد قرائيا عمى مستكػ لتحسيف مضمكنيا ، نترنتاالالتقدـ التكنكلكجي الذؼ كفرتو شبكة 
  (3):يةالتالنترنت في النقاط مف االالتحرير الصحفي كيمكف إجماؿ أكجو استفادة ، (2)العالـ

 :استخدامياوذلك من خبلل ، نترنت كمصدر لممعموماتتستفيد الصحافة من شبكة اال  -1
 كأداة مساعدة لمتغطية.  -

 العاجمة.كمصدر مف المصادر األساسية لتغطية األحداث  -

                                           

بدكف طبعة )أبك ظبي: مؤسسة ، التكنولوجيا والصحافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إبراىيـ راشد( 1)
 . 13( ص 6444، االتحاد لمصحافة كالنشر كالتكزيع

 .604ص ، مرجع سابق، عبد الممؾ الدناني( 2)

، بدكف دار نشر)القاىرة:  6ط ، الصحافة اإللكترونية المصرية في عصر المعمومات، سكزاف القميني( 3)
 . 633( ص 1000
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ذلؾ ، االستفادة منيا كمصدر الستكماؿ المعمكمات بالتفصيل كبالخمفيات عف األحداث الميمة -1
فضاًل عف إنشاء قسـ ، كعةبعد ربطيا بأقساـ المعمكمات كصالة التحرير في الصحف المطب

 نترنت في كل الصحف المطبكعة تقريبًا كفي اإلذاعة كالتمفزيكف.خاص باال
فضاًل عف التعرؼ ، ة المتخصصة في الرياضة كاألدب كالفف كاألسرةإعداد صفحات الجريد -4

 عمى الكتب كاإلصدارات الجديدة مف خالؿ المكتبات العربية كالعالمية.
 االتصاؿ بالمندكبيف كالمراسميف لتمقي رسائميـ المكتكبة كالمصكرة عبر البريد اإللكتركني. -3
كمؤسسات كالحصكؿ عمى األخبار االتصاؿ بالمصادر المختمفة لمصحيفة مف أشخاص  -5

 الصحفية.
 عقد اجتماع التحرير بيف رئيس التحرير في بمد ما كالمراسميف المنتشريف في العالـ.إمكانية  -1
 إجراء األحاديث كالمقاءات عف بعد مع مختمف الشخصيات الكبرػ في العالـ. -3
صالة التحرير كقسـ االستفادة منيا كنظاـ لالتصاالت الداخمية لممؤسسات الصحفية كربطيا ب -8

 المعمكمات كاألرشيف كخالفو.
 .لقراءاكتكسيع فرص مشاركة ، يمكف استخداميا ككسيمة لالتصاؿ التفاعمي مع الجماىير -4

استخداميا في مجاالت النشر الصحفي عف بعد في الطبعات الدكرية كتقديـ خدمة األرشيف  -60
 كالمعمكمات.

خاصة ، كخارجياً  ركيج لمسمع المختمفة داخمياً يمكف استخداميا بنجاح في حمالت التسكيق كالت -66
فاعمية الحمالت التركيجية ىذا مما يزيد مف ك ، أنيا تسمح باستخداـ الصكرة كالصكت كالفيديك

 نترنت.عمى اال

 (1)نترنت:كأوجو استفادة من شبكة اال  يةالتالكذلك يمكن إضافة النقاط 
كبمغات ، مف مصادر متعددةكمتجدد مف األخبار الصحفية فيض متدفق الحصكؿ عمى  -61

  كفي مجاالت متنكعة.، متباينة

قاـ كاإلحصائيات المتكفرة عمى المعمكمات كالبيانات كاألر  الحصكؿ عمى كـ كبير مف -64
  .الجيات كالمنظمات كالدكؿ كاألفراد نترنت مف العديد مفاال

كالتعرؼ عمى ، استطالع كجيات نظر المصادر الصحفية في المكضكعات الصحفية -63
  القضايا التي يطرحيا عمييـ المحرر الصحفي. كردكد أفعاليـ حكؿ، كأفكارىـ آرائيـ

كالتحميل  كاالنطالؽ بيا إلى آفاؽ رحبة مف التغطية، تطكير ميارات المحرريف الصحفييف -65
كاستخداـ تقنيات حديثة في ، كصياغتيا كتطكير أساليب الكتابة الصحفية، كجمع المعمكمات
  .المعالجة الصحفية

                                           

 .35-34 ص، مرجع سابق، الصحافة اإللكتركنية في الكطف العربي، عبد األمير الفيصل( 1)
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، يضـ مكضكعاتو الصحفية كمكاعيده، نترنت كأرشيف خاص لممحرر الصحفياستخداـ اال -61
حيث تتكفر العديد مف البرامج كالخدمات ، كقراءاتو ككتبو، كاىتماماتو، كعناكينو الخاصة

  .نترنت كذاكرة مستقمة كأرشيف متحرؾاال التي تساعد عمى استخداـ

كالبريد ، كالعناكيف، مثل: أرقاـ اليكاتف، عمى األدكات الصحفية المساعدة الحصكؿ -63
 كحفظيا بطريقة تساعد المحرر الصحفي اإللكتركني عمى، الصحفية اإللكتركني لممصادر

  .كتصنيفيا، كتكثيقيا، االستفادة المثمى مف البيانات المتبادلة

خبارية يتبادؿ معيا الخبرات الصحفية في مكضكعات  االنضماـ إلى جماعات -68 صحفية كا 
  المحرر الصحفي. ميارات كمعارؼ بما يساعد في تطكير، شتى

 استفادة المحرر الصحفي مف القكاميس كالمراجع كالمكسكعات كالدكريات المتكفرة عمى -64

 التي تصنف معمكماتيا بشكل يسيل االطالع عمييا.، نترنتاال

كمصادره مف أؼ ، مف جريدتوك إلى الصحفية  إرساؿ كاستقباؿ المحرر الصحفي المكاد -10
مما يساعده عمى االستفادة مف البيانات المتبادلة ، مكاف كفي أؼ كقت كبدكف تكمفة

  .كتكثيقيا كتصنيفيا

باعتباره جكىر العمل ، كيرػ الباحث أف مجاالت كمساحات استفادة التحرير الصحفي
تزداد باطراد في ظل تكالي ، اإلعالمي كحارس كصانع رسالتو المراد نشرىا كبثيا لمجميكر

االكتشافات كالمخترعات التكنكلكجية التي تضفي مزيدًا مف التطكير كالتيسير عمى األداء 
دكف أف يعني ذلؾ عدـ كجكد سمبيات ، بما يزيد المضمكف الصحفي دقة كشمكاًل كعمقاً ، الميني

كمشكالت ناجمة عف االستخداـ السيئ لإلمكانيات التي تتيحيا تكنكلكجيا االتصاؿ في العصر 
  الراىف.
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ػاضفصلػاضثاظيػ
ػادتخداطاتػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظ

ػصحغفتيػاضدرادظسيػتطوغرػذصلػ
 

ييدف ىذا الفصل إلى التعرف عمى استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير 

، ورصد أىم األدوات التكنولوجية المستخدمة في العمل الصحفي، شكل صحيفتي الدراسة

والوقوف عمى ، واستعراض مجاالت استفادة المخرجين والمصورين والمشرفين الفنيين منيا

 مقترحاتإضافة لمتعرف عمى ، ت وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثةسمبياأبرز 

 ية:التويشمل الفصل المباحث ال، ونتائج اختبار فروض الدراسة، تعزيز استخدامياوسبل 

 
 تكنولوجيا االتصال الحديثة المستخدمة في تطوير شكل صحيفتي الدراسة  :المبحث األول

 .ودوافع استخداميا

  االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير شكل صحيفتي  :الثانيالمبحث

 .الدراسة

  تعزيز سبل المبحث الثالث: سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة و

 .استخداميا

 المبحث الرابع: نتائج اختبار الفروض الخاصة بالشكل. 
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ػ
ػاضطبحثػاألول

اضطدتخدطظػسيػتطوغرػذصلػصحغفتيػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظػ
ػاضدرادظػودواسعػادتخداطكا

 
المبحث إلى التعرؼ عمى أىـ األدكات التكنكلكجية المستخدمة مف قبل ىذا ييدؼ 

حيث تـ ، كدكافع استخداميـ ليا المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف في صحيفتي الدراسة
أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل يتناكؿ األكؿ مدػ استخداـ ، إلى مطمبيف وتقسيم

 .اكيعرض المطمب الثاني دكافع استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفكائدى، الصحفي
 

مدى استخدام أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة في العمل  :المطمب األول
 الصحفي: 

تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة  يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائجأواًل: اليواتف الذكية وتطبيقاتيا: 
  نجاز عمميـ الصحفي.إلميكاتف الذكية كتطبيقاتيا في 
 يتبين التالي:( 7رقم )بدراسة بيانات جدول 

 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ اليكاتف الذكية كتطبيقاتيا في صحيفتي الدراسة 
، % مف أفراد العينة30دائـ حيث يستخدـ اليكاتف الذكية بشكل ، 121كالكاتساب 

بينما يستخدـ تطبيقات اليكاتف ، %5في حيف ال يستخدميا ، %15كيستخدميا أحيانًا 
كحل ثالثًا ، %5في حيف ال يستخدميا ، %40كيستخدميا أحيانًا ، %15الذكية بشكل دائـ 

 حيث يستخدميا، 124استخداـ صحيفتي الدراسة كاميرات اليكاتف الذكية بمتكسط حسابي 
 %.60في حيف ال يستخدميا ، %50كيستخدميا أحيانًا ، % مف أفراد العينة30بشكل دائـ 

 الذكية باليكاتف الصحف تصفحكحل رابعًا استخداـ صحيفتي الدراسة لتطبيقات 
كال ، %40كيستخدميا أحيانًا ، %30حيث يستخدميا بشكل دائـ ، 126بمتكسط حسابي 

بينما حل ، 628خامسًا بمتكسط حسابي  "Bluetooth" البمكتكثكجاء ، %40يستخدميا 
كأخيرًا حل ، 621سادسًا بمتكسط حسابي  الصكر كتبادؿ لنقل FotoSwipe تطبيق استخداـ
 .620بمتكسط حسابي  "Augmented Reality" المعزز الكاقع تقنيةاستخداـ 
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 :استخدام اليواتف الذكية وتطبيقاتيا في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

، تطابق المتكسط الحسابي الستخداـ اليكاتف الذكية كتطبيقاتيا كالكاتساب في صحيفة األياـ
، 121بينما حاز استخداـ كاميرات اليكاتف الذكية عمى متكسط حسابي ، 124حيث بمغ 

بينما ، 120عمى متكسط حسابي  الذكية باليكاتف الصحف تصفحكحاز استخداـ تطبيقات 
 .623 الصكر كتبادؿ لنقل FotoSwipe تطبيق ستخداـبمغ المتكسط الحسابي ال

 صحيفة فمسطين:  . ب

كأعقبو استخداـ ، 124بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ اليكاتف الذكية في صحيفة فمسطيف 
ثـ استخداـ كاميرات اليكاتف ، 128تطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتساب بمتكسط حسابي 

 الذكية باليكاتف الصحف تصفحبينما حاز استخداـ تطبيقات ، 123الذكية بمتكسط حسابي 
 لنقل FotoSwipe تطبيق كبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ، 121عمى متكسط حسابي 

 .623 الصكر كتبادؿ
 : ةأوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراس .3

اتفقت صحيفتا الدراسة في استخداـ اليكاتف الذكية كتطبيقاتيا بدرجة مرتفعة، مع كجكد 
فرؽ كاضح لمصمحة صحيفة فمسطيف، كما اتفقت الصحيفتاف في استخداـ كاميرات اليكاتف 
الذكية كبدرجة متقدمة لمصمحة صحيفة فمسطيف أيضًا، في حيف تقدمت صحيفة األياـ في 

، كاقتصر الخالؼ بينيما عمى درجة الصكر كتبادؿ لنقل FotoSwipe تطبيقاستخداـ 
 االستخداـ أك عدـ االستخداـ إجمااًل.
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 الذكية وتطبيقاتيا في صحيفتي الدراسةيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام اليواتف  (7جدول )
 التوزيع الكمي
 

 وتطبيقاتيا  اليواتف الذكية

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

 الذكية يواتفال
 0 6 60 ؾ

124 
3 3 6 

124 
63 5 6 

121 
% 4024 426 0 3323 3323 6621 3020 1520 520 

 الذكية اليواتف تطبيقات
 كالواتساب

 0 1 4 ؾ
128 

3 3 6 
124 

64 1 6 
121 

% 8628 6821 0 3323 3323 6621 1520 4020 520 

 الذكية اليواتف كاميرات
 0 3 3 ؾ

123 
3 4 1 

121 
8 60 1 

124 
% 4123 1423 0 3323 4424 1124 3020 5020 6020 

 الصحف تصفح تطبيقات
 الذكية باليواتف

 1 5 3 ؾ
121 

3 6 3 
120 

8 1 1 
126 

% 4123 3523 6821 3323 6621 3323 3020 4020 4020 

 "Bluetooth" البموتوث
 4 1 1 ؾ

624 
1 4 3 

623 
3 4 3 

628 
% 6821 5325 1324 1124 4424 3323 1020 3520 4520 

 FotoSwipe تطبيق
 الصور وتبادل لنقل

 3 4 6 ؾ
623 

4 6 5 
623 

3 3 61 
621 

% 426 1324 1421 4424 6626 1421 1020 1020 1020 
 المعزز الواقع نيةتق
"Augmented 

Reality" 

 66 0 0 ؾ
620 

0 6 8 
626 

0 6 64 
620 

% 0 0 60020 0 6626 8824 0 520 4520 
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 ثانيًا: أجيزة الحاسوب: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة ألجيزة الحاسكب في 

  كتبيف أىـ األجيزة المستخدمة مف قبميـ.، عمميـ الصحفينجاز إ
 (8جدول )

 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام أجيزة الحاسوب في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي

 
 أجيزة الحاسوب

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 حاسوب عادي
 1 0 4 ؾ

121 
4 5 6 

121 
61 5 4 

123 
% 8628 0 6821 4424 5521 6626 1020 1520 6520 

 البتوب
 6 5 5 ؾ

123 
3 3 6 

124 
60 3 4 

124 
% 3525 3525 426 3323 3323 6626 5020 4520 6520 

 لوحية أجيزة
 كاآليباد

 3 1 1 ؾ
625 

4 3 1 
126 

5 1 4 
628 

% 6821 6821 1421 4424 3323 1124 1520 4020 3520 

 أبل ماكنتوش
 60 6 0 ؾ

626 
1 3 4 

624 
1 5 64 

623 
% 0 426 4024 1124 3323 4424 6020 1520 1520 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابق يتبيف التالي:
 االتجاه العام: .1

، 123المتكسط الحسابي الستخداـ أجيزة الحاسكب العادية في صحيفتي الدراسة بمغ 
في حيف ال ، %15كيستخدميا أحيانًا ، % مف أفراد العينة10حيث يستخدميا بشكل دائـ 

عمى متكسط حسابي  كبتالبكحاز استخداـ صحيفتي الدراسة ألجيزة ال، %65يستخدميا 
في حيف ال يستخدميا ، %45ستخدميا أحيانًا كي، %50حيث يستخدميا بشكل دائـ ، 124

حيث ال يستخدميا ، 628بمتكسط حسابي  كاآليباد مكحيةال جيزةكجاء استخداميما األ، 5%
ثـ استخداميما أجيزة ، %15بينما يستخدميا بشكل دائـ ، %40كيستخدميا أحيانًا ، 35%
، %15ا أحيانًا كيستخدمي، %15حيث ال يستخدميا ، 623بمتكسط حسابي  ماكنتكش أبل

 %.60كيستخدميا بشكل دائـ 
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 :استخدام أجيزة الحاسوب في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

كأعقبو استخداـ ، 124بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ أجيزة الالبتكب في صحيفة األياـ 
بينما بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ ، 121أجيزة الحاسكب العادية بمتكسط حسابي 

 .624كجاء استخداـ أجيزة أبل ماكنتكش بمتكسط حسابي ، 126األجيزة المكحية كاآليباد 
 صحيفة فمسطين:  . ب

، 121بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ أجيزة الحاسكب العادية في صحيفة فمسطيف 
بينما بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ ، 123كاستخداـ أجيزة الالبتكب بمتكسط حسابي 

 .625المكحية كاآليباد بمتكسط حسابي األجيزة 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

، ة األياـتعتمد صحيفة فمسطيف عمى أجيزة الحاسكب العادية بدرجة أكبر مف صحيف
صحيفة  ةمحمصف في درجة استخداـ أجيزة الالبتكب مع كجكد فرؽ لفي حيف تقاربت الصحيفتا

كتقدمت ، فة األياـ أجيزة أبل ماكنتكش بخالؼ صحيفة فمسطيفبينما تستخدـ صحي، فمسطيف
  صحيفة األياـ في درجة استخداـ األجيزة المكحية كاآليباد.

 ثالثًا: برامج الحاسوب: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة لبرامج الحاسكب في 

  المستخدمة مف قبميـ.كتبيف أىـ البرامج ، نجاز عمميـ الصحفيإ
 يتبيف التالي:( 4رقـ )بدراسة بيانات الجدكؿ 

 االتجاه العام: .1

 لقراءة Adobe Reader برنامجبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ل
كيستخدمو ، % مف أفراد العينة85حيث يستخدمو بشكل دائـ ، PDF) )128 بصيغة الممفات
االندزايف  رنامجكبمغ المتكسط الحسابي الستخداميما ب، %5يستخدمو في حيف ال ، %60أحيانًا 
كيستخدمو أحيانًا ، %15حيث يستخدمو بشكل دائـ ، Adobe InDesign" 121" لإلخراج

كتساكػ المتكسط الحسابي ، في حيف ال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد العينة، 45%
، %30حيث يستخدمو بشكل دائـ ، ابقومع س شكبك الفكت الصكر معالجة برنامجالستخداميما 

 %.5في حيف ال يستخدمو ، %15كيستخدمو أحيانًا 
 النصكصة معالج برنامجكتساكػ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة 

Microsoft Word كتطابق المتكسط الحسابي ، 125حيث بمغ ، كبرنامج األكتمكؾ
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بينما بمغ ، 126حيث بمغ ، الصحفي الناشرك  Coreldrawكالبيج ميكر الستخداميما برامج: 
 Ready Setك All Pagesالمتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة لبرامج: الرساـ ك

Go 624 ، مف أفراد العينة برنامج 80إذ ال يستخدـ %All Pages ، 35بينما ال يستخدـ %
 . Ready Set Goمنيـ برنامجي الرساـ ك

 :حيفتي الدراسةاستخدام برامج الحاسوب في ص .2
 صحيفة األيام:  . أ

 بصيغة الممفات لقراءة Adobe Reader برنامجبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
PDF) )121 ،ثـ ، 125بمتكسط حسابي  االندزايف لإلخراج رنامجكأعقبو استخداـ ب

بينما بمغ المتكسط ، 124بمتكسط حسابي  الفكتشكب الصكر معالجة برنامجاستخداـ 
كبمغ المتكسط ، Microsoft Word 124 النصكص ةمعالج برنامجالحسابي الستخداـ 

، % مف أفراد العينة5521إذ ال يستخدمو ، 621الحسابي الستخداـ برنامج الرساـ 
 %.6621كيستخدمو بشكل دائـ ، %4424كيستخدمو أحيانًا 

 صحيفة فمسطين:  . ب

 بصيغة الممفات لقراءة Adobe Reader برنامجبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
PDF) )420 ،كتطابق ، 123بمتكسط حسابي  االندزايف لإلخراج رنامجكأعقبو استخداـ ب

 ةمعالج برنامجك ، الفكتشكب الصكر معالجة برنامجالمتكسط الحسابي الستخداـ 
كبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ ، 124حيث بمغ ، Microsoft Word النصكص
 حيث ال يستخدمو جميع أفراد العينة.، All Pages 620برنامج 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
 My ك، لإلخراج Coreldrawتتفق صحيفتا الدراسة في درجة استخداـ برامج: 

Publisher ك، لإلخراجLightroom كتختمفاف في ، عربيةال لمخطكط ككمؾ، الصكر لمعالجة
، بعضيا تتقدـ صحيفة فمسطيف في استخدامو كبرنامج األكتمكؾ، درجة استخداـ برامج أخرػ 

بينما تنفرد صحيفة األياـ ، كبعضيا تتقدـ صحيفة األياـ في استخدامو كبرنامج الناشر الصحفي
 . All Pages ك Ready Set Goفي استخداـ برنامجي 
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  (9جدول )
 صحيفتي الدراسةيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام برامج الحاسوب في 

 

 التوزيع الكمي
 برامج الحاسوب

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

 الممفات لقراءة Adobe Reader جبرنام
 ((PDF بصيغة

 0 0 66 ؾ
420 

1 1 6 
121 

63 1 6 
128 

% 60020 0 0 1123 1121 6626 8520 6020 520 

 االندزاين لئلخراج رنامجب
 0 4 8 ؾ

123 
5 3 0 

125 
64 3 0 

121 
% 3123 1324 0 5521 3323 0 1520 4520 0 

 الفوتشوب الصور معالجة رنامجب
 0 6 60 ؾ

124 
3 3 6 

124 
63 5 6 

121 
% 4024 426 0 3323 3323 6621 3020 1520 520 

 Microsoft النصوص ةمعالج برنامج

Word 

 0 6 60 ؾ
124 

4 1 0 
124 

64 3 0 
125 

% 4024 426 0 4424 1123 0 1520 4520 0 

 األوتموك برنامج
 0 0 66 ؾ

420 
6 3 6 

120 
61 3 6 

125 
% 60020 0 0 6626 3328 6626 1020 4520 520 

 التحرير إدارة برنامج
 0 6 60 ؾ

124 
0 0 4 

620 
60 6 4 

126 
% 4024 426 0 0 0 60020 5020 520 3520 

 لئلخراج ميكر البيج رنامجب
 0 66 0 ؾ

120 
1 3 0 

121 
1 68 0 

126 
% 0 60020 0 1121 3328 0 6020 4020 0 
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 التوزيع الكمي
 برامج الحاسوب

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 لئلخراجCoreldraw برنامج
 0 60 6 ؾ

126 
6 8 0 

126 
1 68 0 

126 
% 426 4024 0 6626 8824 0 6020 4020 6020 

 الصحفي الناشر برنامج
 0 66 0 ؾ

120 
1 3 0 

121 
1 68 0 

126 
% 0 60020 0 1121 3328 0 6020 4020 0 

 لئلخراجMy publisher برنامج
 0 66 0 ؾ

120 
0 4 0 

120 
0 10 0 

120 
% 0 60020 0 0 60020 0 0 60020 0 

 لئلخراجQuark xpress رنامجب
 0 66 0 ؾ

120 
6 8 0 

126 
6 64 0 

120 
% 0 60020 0 6626 8824 0 520 4520 0 

 العربية لمخطوط كمك برنامج
 5 3 1 ؾ

623 
6 3 3 

623 
4 8 4 

623 
% 6826 4123 3525 6621 3323 3323 6520 3020 3520 

 لمرسم اليستريتور برنامج
 5 3 1 ؾ

623 
1 4 3 

628 
3 3 4 

623 
% 6826 4123 3525 1124 4424 3323 1020 4520 3520 

 الصور لمعالجة Lightroom برنامج
 5 3 1 ؾ

623 
1 1 5 

623 
3 1 60 

623 
% 6826 4123 3525 1121 1121 5521 1020 4020 5020 

 الصور وتصنيف لجمع Picasa برنامج
 1 3 6 ؾ

625 
6 4 5 

621 
1 3 66 

625 
% 426 4123 5325 6621 4424 5521 6020 4520 5520 
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 التوزيع الكمي
 برامج الحاسوب

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 المخرج بين والتواصل لمعرض الصحافة برنامج
 والصحفي

 60 6 0 ؾ
626 

1 3 4 
624. 

1 5 64 
623 

% 0 426 4024 1124 3323 4424 6020 1520 1520 

 الرسام برنامج
 60 6 0 ؾ

626 
6 4 5 

621 
6 3 65 

624 
% 0 426 4024 6621 4424 5521 520 1020 3520 

 All Pages برنامج
 66 0 0 ؾ

620 
1 1 5 

623 
1 1 61 

624 
% 0 0 60020 1121 1121 5521 6020 6020 8020 

 Ready Set Go برنامج
 66 0 0 ؾ

620 
1 4 3 

628 
1 4 65 

624 
% 0 0 60020 1124 4424 3323 6020 6520 3520 
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 رابعًا: أدوات وتقنيات تكنولوجية: 

يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة ألدكات كتقنيات 
  كتبيف أىـ األدكات كالتقنيات المستخدمة مف قبميـ.، نجاز عمميـ الصحفيإتكنكلكجية في 

 يتبيف التالي:( 60رقـ )بدراسة بيانات الجدكؿ 
 االتجاه العام: .1

حيث ، 125 نباءاأل ككاالتبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ل
في حيف ال يستخدميا ، %30كيستخدميا أحيانًا ، % مف أفراد العينة55يستخدميا بشكل دائـ 

عمى متكسط  كالفالش محمكلة ممفات كتخزيف نقل كسائلفي حيف حاز استخداميما ل، 5%
كال يستخدميا ، %45كيستخدميا أحيانًا ، %55حيث يستخدميا بشكل دائـ ، 123حسابي 

، 121 (السمكية) الثابتة اليكاتفككصل المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ، 60%
 %.60كال يستخدميا ، %45كيستخدميا بشكل دائـ ، %55يث يستخدميا أحيانًا ح

بينما بمغ ، 126 رقميةال كاميراتككصل المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ال
في حيف بمغ المتكسط الحسابي ، 624 (سكنر) الضكئي الماسحالمتكسط الحسابي الستخداميما 
% مف 40إذ ال يستخدميا ، 626"بيؾ أند بيـ" لعرض الممفات  الستخداـ صحيفتي الدراسة تقنية

 % منيـ. 60كيستخدميا أحيانًا ، أفراد العينة
 :استخدام أدوات وتقنيات تكنولوجية في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

حيث ، كالكاميرات الرقمية كالماسح الضكئي نباءاأل ككاالتتطابق المتكسط الحسابي الستخداـ 
 . 126بمتكسط حسابي  كالفالش محمكلة ممفات كتخزيف نقل كسائلكتال ذلؾ استخداـ ، 121بمغ 
 صحيفة فمسطين:  . ب

، كالفالش ممفاتال كتخزيف نقل كسائلك  نباءاأل ككاالتتطابق المتكسط الحسابي الستخداـ 
الرقمية ثـ الكاميرات ، 121اليكاتف الثابتة )السمكية( بمتكسط حسابي ، تال ذلؾ، 123حيث بمغ 

 .126بمتكسط حسابي 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

، اتفقت صحيفتا الدراسة في استخداـ أغمب األدكات التكنكلكجية المذككرة بتفاكت بينيما
ففي حيف تقدمت صحيفة فمسطيف في استخداـ ككاالت األنباء كاليكاتف الثابتة ككسائل نقل 

مت صحيفة األياـ في استخداـ تقنية "بيؾ أند دركب" لتبادؿ الممفات تقد، كتخزيف ممفات محمكلة
 كانفردت باستخداـ تقنية "بيؾ أند بيـ". ، كالماسح الضكئي
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 (10جدول )
 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام األدوات والتقنيات التكنولوجية التالية في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 
  أدوات وتقنيات تكنولوجية

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

 وكاالت األنباء
 0 4 8 ؾ

123 
4 5 6 

121 
66 8 6 

125 
% 3123 1324 0 4424 5521 6626 5520 3020 025 

 وسائل نقل وتخزين ممفات محمولة كالفبلش
 0 4 8 ؾ

123 
4 3 1 

126 
66 3 1 

123 
% 3123 1324 0 4424 3323 1124 5525 4520 6020 

 اليواتف الثابتة )السمكية(
 0 3 3 ؾ

121 
0 3 1 

628 
3 66 1 

121 
% 1421 4123 0 0 3328 1121 4520 5520 6020 

 كاميرات رقمية
 3 1 5 ؾ

126 
4 5 6 

121 
8 3 5 

126 
% 3525 6821 4124 4424 5521 6626 3020 4520 1520 

 الماسح الضوئي )سكنر(
 4 1 1 

623 
1 3 0 

121 
5 4 1 

624 
 1324 6826 5325 1121 3328 0 1520 3520 4020 

 تقنية " بيك أند دروب " لتبادل الممفات
 3 4 6 ؾ

623 
1 1 5 

623 
4 5 61 

625 
% 426 1324 1421 1121 1121 5521 6520 1520 1020 

 تقنية "بيك أند بيم" لعرض الممفات
 66 0 0 ؾ

620 
0 1 3 

621 
0 1 68 

626 
% 0 0 60020 0 1121 3328 0 6020 4020 
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 خامسًا: شبكات التواصل االجتماعي: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة لشبكات التكاصل  
  كتبيف أىـ الشبكات المستخدمة مف قبميـ.، نجاز عمميـ الصحفيإاالجتماعي في 

 (11جدول )
 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام شبكات التواصل االجتماعي 

 في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي

 شبكات
 التواصل االجتماعي

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 الحسابي

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 الحسابي

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 الحسابي

 الفيسبكؾ
 0 6 60 ؾ

124 
8 6 0 

124 
68 1 0 

124 
% 4024 426 0 8824 6626 0 4020 6020 0 

 جكجل بمس
 0 5 1 ؾ

125 
8 6 0 

124 
63 1 0 

123 
% 5325 3525 0 8824 6626 0 3020 4020 0 

 إنستاغراـ
 0 1 4 ؾ

128 
1 4 0 

123 
65 5 0 

123 
% 8628 6821 0 1123 4424 0 3520 1520 0 

 اليكتيكب
 0 1 5 ؾ

123 
8 6 0 

124 
64 3 0 

121 
% 3525 5325 0 8824 6626 0 1520 4520 0 

 تكيتر
 0 8 4 ؾ

124 
3 1 0 

128 
60 60 .0 

125 
% 1324 3123 0 3328 1121 0 5020 5020 0 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

حيث يستخدمو ، 124بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ الفيسبكؾ في صحيفتي الدراسة 
كال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد ، %60كيستخدمو أحيانًا ، % مف أفراد العينة40بشكل دائـ 

، %35حيث يستخدمو بشكل دائـ ، 123 إنستاغراـككصل المتكسط الحسابي الستخداميما ، العينة
كتساكػ المتكسط الحسابي ، كال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد العينة، %15كيستخدمو أحيانًا 

، %40كيستخدمو أحيانًا ، %30يستخدمو بشكل دائـ  حيث، الستخداميما جكجل بمس مع سابقو
 كال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد العينة. 

حيث يستخدمو ، 121 ميكتيكبكما بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ل
في حيف بمغ ، كال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد العينة، %45كيستخدمو أحيانًا ، %15بشكل دائـ 
، % لكل منيما50حيث يستخدمو بشكل دائـ كأحيانًا ، 125الحسابي الستخداميما تكيتر  المتكسط

 كال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد العينة.
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 :استخدام شبكات التواصل االجتماعي في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

في ، 124حيث بمغ ، اتفق المتكسط الحسابي الستخداـ الفيسبكؾ كجكجل بمس كاليكتيكب
عمى متكسط  إنستاغراـكحاز استخداـ ، 128حيف بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ تكيتر 

 . 123حسابي 
 صحيفة فمسطين:  . ب

بمتكسط حسابي  إنستاغراـتاله استخداـ ، 124بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ الفيسبكؾ 
ب بمتكسط استخداـ اليكتيك ، كتال ذلؾ، 125ثـ استخداـ جكجل بمس بمتكسط حسابي ، 128

  .124في حيف بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ تكيتر ، 123حسابي 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

بينما تقدمت صحيفة األياـ في ، الدراسة في درجة استخداـ الفيسبكؾ ت صحيفتااتفق
ي استخداـ في حيف تقدمت صحيفة فمسطيف ف، استخداـ شبكات: تكتير كجكجل بمس كاليكتيكب

  إنستاغراـ بفارؽ ضئيل.
 

 سادسًا: شبكة االنترنت: 
نجاز عمميـ إيتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة لشبكة االنترنت في  

  كتبيف أىـ الخدمات المستخدمة مف قبميـ.، الصحفي
 يتبين التالي:( 12رقم )جدول بدراسة بيانات 

 االتجاه العام: .1

 محركاتك  اإللكتركني مبريدالمتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة لتطابق 
حيث يستخدـ البريد اإللكتركني كمحركات ، 123إذ كصل ، كالصكر المعمكمات عف البحث

كما ، %5كال يستخدميما ، %10كيستخدميما أحيانًا ، % مف أفراد العينة35البحث بشكل دائـ 
 تيتقنيك ، حيفتي الدراسة المجمكعات اإلخبارية اإللكتركنيةاتفق المتكسط الحسابي الستخداـ ص

، %10إذ يستخدـ المجمكعات اإلخبارية بشكل دائـ ، 123حيث بمغ ، "الكايرلسك" "فاؼ الكاؼ"
بينما يستخدـ تقنية "الكاؼ فاؼ" بشكل دائـ ، %65كال يستخدميا ، %15كيستخدميا أحيانًا 

كيستخدـ تقنية "الكايرلس" بشكل دائـ ، %60أحيانًا كيستخدميا ، %15كال يستخدميا ، 15%
 %. 10كال يستخدميا ، %10كيستخدميا أحيانًا ، 10%
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 :استخدام شبكة االنترنت في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

 المعمكمات عف البحث محركاتك  اإللكتركني البريدتطابق المتكسط الحسابي الستخداـ 
استخداـ المجمكعات اإلخبارية اإللكتركنية بمتكسط ، ؾكتال ذل، 124حيث بمغ ، كالصكر
 . 126حسابي 

 صحيفة فمسطين:  . ب

 المعمكمات عف البحث محركاتك  اإللكتركني البريدتطابق المتكسط الحسابي الستخداـ: 
 .128استخداـ "الكايرلس" بمتكسط حسابي ، كتال ذلؾ، 420حيث بمغ ، كالصكر

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
كما اتفقتا في عدـ استخداـ ، اتفقت صحيفتا الدراسة في درجة استخداـ خدمة سكايب

بينما تقدمت صحيفة ، تقنية "الكاؼ ماكس" الخاصة بربط التجمعات الكبيرة بخدمة االنترنت
في ، عف المعمكمات كالصكرفمسطيف في بعض الخدمات كالبريد اإللكتركني كمحركات البحث 

 .RSSحيف تقدمت صحيفة األياـ في استخداـ خدمة 
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 استخدام شبكة االنترنت في صحيفتي الدراسةيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى  (12جدول )
 التوزيع الكمي  

 خدمات شبكة االنترنت

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
المتوسط  ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً  الحسابي
 الحسابي

 0 0 66 ؾ البريد اإللكتروني
420 3 3 6 

124 65 3 6 
123 % 60020 0 0 3323 3323 6621 3520 1020 520 

 محركات البحث عن المعمومات والصور
 0 0 66 ؾ

420 
3 3 6 

124 
65 3 6 

123 
% 60020 0 0 3323 3323 6621 3520 1020 520 

 خبارية اإللكترونيةالمجموعات اإل
 0 4 8 ؾ

123 
3 1 4 

126 
61 5 4 

123 
% 3123 1324 0 3323 1124 4424 1020 1520 6520 

 " فاي الوايتقنية " 
 6 6 4 ؾ

123 
3 6 3 

120 
64 1 5 

123 
% 8628 426 426 3323 6621 3323 1520 6020 1520 

 تقنية الوايرلس
 0 1 4 ؾ

128 
4 1 3 

628 
61 3 3 

123 
% 8628 6821 0 4424 1124 3323 1020 1020 1020 

 Skypeخدمة سكايب 
 4 1 1 ؾ

624 
1 3 4 

624 
3 60 1 

624 
% 6821 5325 1324 1124 3323 4424 1020 5020 4020 

 Driopbox سخدمة الدروبوك
 4 4 5 ؾ

121 
6 4 5 

625 
1 1 8 

624 
% 3523 1324 1324 6626 4424 5521 4020 4020 3020 

 Rssخدمة 
 60 6 0 ؾ

626 
6 5 4 

628 
6 1 64 

623 
% 0 426 4024 6626 5521 4424 520 4020 1520 

 تقنية "الواي ماكس" لربط تجمعات
 كبيرة بخدمة االنترنت

 66 0 0 ؾ
620 

0 0 4 
620 

0 0 10 
620 

% 0 0 600 0 0 600 0 0 60020 
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 المطمب الثاني: دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة وفوائده:
 أواًل: دوافع االستخدام وفوائده:

 دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:  . أ

  الصحفي.يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير دكافع استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل 
 (13جدول )

يوضح التكرارات والنسب المئوية لدوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي 
 الدراسة

 التوزيع الكمي 
  دوافع االستخدام

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
 % ؾ % ؾ % ؾ

 100.00 10 100.00 4 100.00 66 تعزيز مياراتي الفنية

 60.00 61 66.67 1 54.55 1 عممي ظروف تحسين

 60.00 61 55.56 5 63.64 3 التقنية وتنوع انتشار زيادة

 التي األدوات بين فجوة تراكم تفادي
 الجديدة واألدوات ستخدمياأ

5 45.45 5 55.56 60 50.00 

 االتصال بتكنولوجيا والشغف الفضول
 الحديثة

5 45.45 5 55.56 60 50.00 

 50.00 60 33.33 4 63.64 3 التقنية عمى الحصول سيولة

 35.00 3 33.33 4 36.36 3 الزمبلء عن التميز

 حال الزمبلء مع تعارض حدوث فاديت
 التقنية اختبلف

4 27.27 1 22.22 5 25.00 

 15.00 4 22.22 1 9.09 6 الصحيفة إدارة لتعميمات استجابة

  مفردة 26العينة = اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم 
 بدراسة بيانات الجدكؿ السابق يتبيف التالي:

 االتجاه العام: .1

% مف أفراد العينة أف تعزيز مياراتيـ الفنية يمثل الدافع األكؿ الستخداـ 600رأػ 
% أف تحسيف ظركؼ العمل كزيادة 10كرأػ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

% أف دكافع تفادؼ تراكـ فجكة بيف 50بينما رأػ ، يمثالف الدافع الثانيانتشار كتنكع التقنية 
، كالفضكؿ كالشغف بتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة، األدكات التي يستخدمكنيا كاألدكات الجديدة

  الدافع الرابع. كسيكلة الحصكؿ عمى التقنية يمثمكف 
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 :ةدوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراس .2
 صحيفة األيام:  . أ

% مف أفراد العينة أف تعزيز مياراتيـ الفنية يمثل الدافع األكؿ الستخداـ 600رأػ 
% أف تحسيف ظركؼ العمل 11213كرأػ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

% أف تفادؼ تراكـ فجكة بيف األدكات التي 55251في حيف رأػ ، يمثل الدافع الثاني
يادة كز ، كالفضكؿ كالشغف بتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة، كاألدكات الجديدةيستخدمكنيا 

  الدافع الثالث. انتشار كتنكع التقنية يمثمكف 
 صحيفة فمسطين:  . ب

% مف أفراد العينة أف تعزيز مياراتيـ الفنية يمثل الدافع األكؿ الستخداـ 600رأػ 
% أف سيكلة الحصكؿ عمى 14213كرأػ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

% أف تحسيف 53255كرأػ ، كزيادة انتشار كتنكع التقنية يمثالف الدافع الثاني، التقنية
  ظركؼ العمل يمثل الدافع الرابع.

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
األكؿ أجمع أفراد العينة في صحيفتي الدراسة أف تعزيز مياراتيـ الفنية يمثل الدافع 

كساد التقارب بينيـ في سائر دكافع ، الستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي
 ةمحمصحيث يكجد فرؽ كاضح ل، االستخداـ األخرػ باستثناء دافع سيكلة الحصكؿ عمى التقنية

  صحيفة فمسطيف.
 فوائد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:  . ب

  تظير فكائد استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة. يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج
يوضح التكرارات والنسب المئوية لفوائد استخدام أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة  (14جدول )

 في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي

 فوائد االستخدام
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ؾ % ؾ % ؾ
 90.00 68 88.89 8 90.91 60 الصحفي عممي تسييل

 80.00 61 55.56 5 100.00 66 الصحفي عممي نجازإ سرعة

 60.00 61 55.56 5 63.64 3 جديدة إخراجية أساليب استحداث في أسيم

 55.00 66 55.56 5 54.55 1 الضعيفة الصور لبعض فنية حمول إيجاد في ساعد

 55.00 66 33.33 4 72.73 8 خارجية صحفية تجارب عمى اطبلعي من زاد

 50.00 60 22.22 1 72.73 8 المختصين مع الخبرات تبادل يسر

 40.00 8 33.33 4 45.45 5 جماالً  أكثر الصحيفة جعل

 30.00 1 33.33 4 27.27 4 الصحفي عممي في األخطاء قمص

  = مفردة. 26اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 
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 الجدول السابق يتبين التالي:بدراسة بيانات 
 االتجاه العام: .1

% مف أفراد العينة أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىـ في تسييل 40رأػ 
في حيف ، نجاز عمميـ الصحفيأف استخداميا أفضى لسرعة إ %80كرأػ ، عمميـ الصحفي

% أف 55كرأػ ، % أف التكنكلكجيا ساىمت في استحداث أساليب إخراجية جديدة10رأػ 
 فنية حمكؿ إيجاد في تيـساعدك ، التكنكلكجيا زادت مف اطالعيـ عمى تجارب صحفية خارجية

 . المختصيف مع الخبرات تبادؿ تيسر % أف التكنكلكجيا 50كرأػ ، الضعيفة الصكر لبعض
 :فوائد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .1
 صحيفة األيام:  . أ

أفراد العينة أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىـ في تسييل  % مف88284رأػ 
، نجاز عمميـ الصحفيأفضى لسرعة إ % أف استخداميا55251كرأػ ، عمميـ الصحفي

كساعد في إيجاد حمكؿ فنية لبعض ، كأسيـ في استحداث أساليب إخراجية جديدة
 الصكر الضعيفة. 

 صحيفة فمسطين:  . ب

أفضى لسرعة ينة أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة % مف أفراد الع600رأػ 
% أف استخداميا ساىـ في تسييل عمميـ 40246كرأػ ، نجاز عمميـ الصحفيإ

% أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت مف اطالعيـ عمى 31234كأيد ، الصحفي
  كيسرت تبادؿ الخبرات مع المختصيف.، تجارب صحفية خارجية

 ختبلف بين صحيفتي الدراسة: أوجو االتفاق واال .3
ف حكؿ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تسييل العمل تكافقت الصحيفتا

نجاز سرعة إفي حيف أجمع أفراد عينة صحيفة فمسطيف عمى مساىمة التكنكلكجيا في ، الصحفي
 كما تقدمت صحيفة، % مف أفراد عينة صحيفة األياـ55251بينما رأػ ذلؾ ، عمميـ الصحفي

فمسطيف في درجة االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في االطالع عمى تجارب صحفية 
  كتبادؿ الخبرات مع المختصيف.، خارجية

 ثانيًا: أسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة في العمل الصحفي: 
أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير أسباب عدـ استخداـ بعض 

  الحديثة في العمل الصحفي.
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 (15جدول )
يوضح التكرارات والنسب المئوية ألسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا االتصال 

 في صحيفتي الدراسةالحديثة 
 التوزيع الكمي 

  أسباب
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ؾ % ؾ % ؾ
 60.00 61 66.67 1 54.55 1 التقنية استخدام تكمفة ارتفاع

 45.00 4 66.67 1 27.27 4 التقنية توفر عدم

 25.00 5 33.33 4 18.18 1 التقنية استخدام متطمبات توفر عدم

 25.00 5 11.11 6 36.36 3 التقنية استخدام بطريقة المعرفة افتقاد

 25.00 5 22.22 1 27.27 4 التقنية تعقيد درجة

 25.00 5 22.22 1 27.27 4 التقنية إلى الحاجة عدم

 20.00 3 11.11 6 27.27 4 التقنية بوجود المعرفة افتقاد

 20.00 3 22.22 1 18.18 1 التقنية استخدام جدوى  عدم

 5.00 6 11.11 6 0.00 0 تقادم التقنية
 5.00 6 0.00 0 9.09 6 صحية مشاكل تسبب

  مفردة 26المئوية من حجم العينة = اختيار من متعدد وتم حساب النسبة. 
 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:

 االتجاه العام: .1

% مف أفراد العينة أف ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية يمثل السبب األكؿ لعدـ 10رأػ 
% أف عدـ 35كرأػ ، استخداـ بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

 متطمبات تكفر عدـك ، التقنية استخداـ بطريقة المعرفة افتقادثـ ، ية يمثل السبب الثانيتكفر التقن
% 15بذات الدرجة كفق رؤية  اً أسباب يمثمكف ، يياإل الحاجة عدـك ، ىاتعقيد درجةك ، يااستخدام

 مف المبحكثيف. 
 :أسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

 كارتفاع تكمفة استخداميا ، % مف أفراد العينة أف عدـ تكفر التقنية11213رأػ 
 يمثالف السبب األكؿ لعدـ استخداـ بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في 

% أف عدـ تكفر متطمبات استخداـ التقنية يمثل السبب 44244كرأػ ، عمميـ الصحفي
 الثالث. 
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 صحيفة فمسطين:  . ب

% مف أفراد العينة أف ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية يمثل السبب األكؿ لعدـ 53255رأػ 
% 41241كرأػ ، استخداـ بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

% أف عدـ 13213كرأػ ، أف افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ التقنية يمثل السبب الثاني
 اً سببييا يمثمكف إل الحاجة عدـك ، ىاتعقيد درجةك ، المعرفة بكجكدىاكافتقاد ، تكفر التقنية

 بنفس الدرجة. 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة في اعتبار ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية السبب األكؿ لعدـ  صحيفتااتفقت 
التقنية بنفس الدرجة في  كجاء عدـ تكفر، استخداـ بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة

كمثل تقادـ التقنية سببًا لعدـ استخداـ بعض األدكات في صحيفة األياـ بخالؼ ، صحيفة األياـ
بينما شكل التسبب في مشاكل صحية سببًا لعدـ استخداـ بعض األدكات في ، صحيفة فمسطيف

  صحيفة فمسطيف بخالؼ صحيفة األياـ.
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ػاضطبحثػاضثاظي
سيػتطوغرػذصلػػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظاالدتفادةػطنػ

ػصحغفتيػاضدرادظ

المبحث إلى التعرؼ عمى مجاالت استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في ىذا ييدؼ 
، استخدامياتعزيز كالتعرؼ عمى مقترحات ، كبياف أىـ سمبياتيا، تطكير شكل صحيفتي الدراسة

األكؿ أىمية األدكات التكنكلكجية كمجاالت يتناكؿ ، حيث تـ تقسيـ المبحث إلى أربعة مطالب
بينما يتطرؽ المطمب الثاني لتأثير تكنكلكجيا ، االستفادة منيا في تطكير شكل صحيفتي الدراسة
كيستعرض المطمب الثالث تأثير تكنكلكجيا ، االتصاؿ الحديثة عمى العناصر التيبكغرافية

المطمب الرابع عمى تأثير تكنكلكجيا  كيركز، االتصاؿ الحديثة عمى التصميـ كا عداد الصفحات
  االتصاؿ عمى اإلخراج الصحفي.

 

 المطمب األول: أىمية األدوات التكنولوجية ومجاالت االستفادة منيا:
 لمعمل الصحفي: األدوات التكنولوجيةأىمية  أواًل:

يتناكؿ الجدكؿ التالي ترتيب األدكات التكنكلكجية كفق درجة االستفادة منيا في العمل 
  الصحفي.
 (16جدول )  

 يوضح ترتيب األدوات التكنولوجية وفقًا لدرجة االستفادة منيا في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي
 تكنولوجيةأدوات 

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 الترتيب

 6 85200 6210 6 81261 6266 6 83261 6213 أجيزة الحاسوب
 1 10214 4265 1 18200 1251 4 53250 4213 برامج الحاسوب
 4 54248 4215 3 51235 4238 1 15200 1280 خدمات شبكة االنترنت
 3 34248 3205 5 35283 3244 3 51243 4286 اليواتف الذكية

 5 33250 3210 4 53200 4233 5 50200 3200 شبكات التواصل االجتماعي
 1 40200 5210 1 13235 5238 1 46283 5235 كاميرات التصوير الرقمية
 3 11250 1210 3 61211 1213 3 13215 5281 أدوات نقل الممفات كالفبلش
 8 5200 3210 8 8243 3244 8 1215 3281 الماسح الضوئي
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 بيانات الجدول السابق يتبين التالي:بدراسة 
 االتجاه العام: .1

، تصدرت أجيزة الحاسكب األدكات التكنكلكجية األكثر أىمية في العمل الصحفي
، %10214تالىا برامج الحاسكب في المركز الثاني بنسبة ، %85حاصدة المركز األكؿ بنسبة 

كحمت في المركز الرابع اليكاتف ، %54248ثـ خدمات شبكة االنترنت في المركز الثالث بنسبة 
بينما احتمت شبكات التكاصل االجتماعي المركز الخامس بنسبة ، %34248الذكية بنسبة 

ثـ أدكات نقل ، %40كجاءت كاميرات التصكير الرقمية في المركز السادس بنسبة ، 33250%
ي المركز الثامف كأخيرًا الماسح الضكئي ف، %11250الممفات كالفالش في المركز السابع بنسبة 

  %.5بنسبة 
 :األدوات التكنولوجية وفقًا لدرجة االستفادة منيا في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

حازت أجيزة الحاسكب المركز األكؿ مف حيث درجة األىمية في العمل الصحفي بنسبة 
ثـ شبكات التكاصل ، %18تالىا برامج الحاسكب في المركز الثاني بنسبة ، 81261%

 كجاء الماسح الضكئي بالمركز األخير، %53الجتماعي في المركز الثالث بنسبة ا
  %824بنسبة 
 صحيفة فمسطين:  . ب

حاصدة ، تقدمت أجيزة الحاسكب األدكات التكنكلكجية األكثر أىمية في العمل الصحفي
نترنت في المركز الثاني بنسبة تالىا خدمات شبكة اال، %83261المركز األكؿ بنسبة 

كجاء الماسح الضكئي ، %53250ثـ برامج الحاسكب في المركز الثالث بنسبة ، 15%
  .%121بنسبة  بالمركز األخير

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة عمى اعتبار أجيزة الحاسكب في المركز األكؿ مف حيث  تكافقت صحيفتا
، ب في المركز الثاني في صحيفة األياـبينما حمت برامج الحاسك ، األىمية في العمل الصحفي

الدراسة حكؿ  اكما تكافقت صحيفت، كحمت خدمات شبكة االنترنت ثانيًا في صحيفة فمسطيف
، مستكػ أىمية كاميرات التصكير الرقمية كأدكات نقل الممفات كالفالش كالماسح الضكئي

  الدراسة حكؿ مستكػ أىمية شبكات التكاصل االجتماعي كاليكاتف الذكية. كتباينت صحيفتا
 مجاالت االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة: :ثانياً 

يتناكؿ الجدكؿ التالي مجاالت االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير إخراج 
  صحيفتي الدراسة.
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 (17جدول )
المئوية لمجاالت االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير يوضح التكرارات والنسب 

 إخراج صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي

 المجاالت
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ؾ % ؾ % ؾ
 في مخرجاتيا بين والمزج واإلخراج التصميم برامج تعدد

 الصفحات إخراج
60 90.91 3 77.78 63 85.00 

 إخراج عمى وجمالية فنية لمسات إلضفاء واسعة خيارات وفرت
 75.00 65 66.67 1 81.82 4 الصفحات

 70.00 63 44.44 3 90.91 60 واأللوان الخطوط من واسعة خيارات توفر

 مع تتناسب متعددة بصيغ المخرجة الصفحات تصدير
 المتاحة الطباعة إمكانيات

3 63.64 1 66.67 64 65.00 

 60.00 61 44.44 3 72.73 8 المجانية الترجمة مواقع خبلل من الوكاالت صور تعميقات ترجمة

 لممادة اإلخراجية الرؤية يخدم بما العناوين تصميم إمكانية
 60.00 61 55.56 5 63.64 3 الصحفية

 60.00 61 55.56 5 63.64 3 الصحيفة صفحات إخراج وسرعة سيولة

 55.00 66 22.22 1 81.82 4 والرسوم والخرائط باالنفوجرافيك الصحفية المواد إخراج تدعيم

 55.00 66 33.33 4 72.73 8 لمصفحات اإلخراجية الرؤية يخدم بما الصور معالجة إمكانية

 في الستخداميا مباشر بثيا تم خارجية لفعاليات صور التقاط
 اإلخراج

1 54.55 5 55.56 66 55.00 

 المادة فكرة وتدعم تخدم خاصة وأشكال رسوم تصميم إمكانية
 الصحفية

1 54.55 3 44.44 60 50.00 

 عند استدعائيا وسيولة كبيرة وبكميات الصور أرشفة سيولة
 إلييا الحاجة

3 63.64 4 33.33 60 50.00 

 شبكة عبر المتاحة الجاىزة والفواصل والزخارف األشكال
 اإلنترنت

1 54.55 4 33.33 4 45.00 

 ومؤسسات شخصيات ومواقع صفحات من صور استقاء
 ألنشطتيا رسمية

3 63.64 1 22.22 4 45.00 

 إلخراج المتاحة والجداول الفواصل أشكال خيارات تعدد
 الصفحات

1 54.55 4 33.33 4 45.00 

 40.00 8 11.11 6 63.64 3 المجانية الصور بنوك

  = مفردة. 26اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 
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 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

مجاالت  الصفحات إخراج في مخرجاتيا بيف كالمزج كاإلخراج التصميـ برامج تعددتقدـ 
، %85االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير إخراج صحيفتي الدراسة بنسبة 

ثـ ، %35بنسبة  الصفحات إخراج عمى كجمالية فنية لمسات إلضفاء كاسعة خيارات تكفرتالىا 
 بصيغ المخرجة الصفحات تصديرثـ ، %30بنسبة  كاأللكاف الخطكط مف كاسعة خيارات تكفر

 بما العناكيف تصميـ إمكانيةثـ ، %15بنسبة  المتاحة الطباعة إمكانيات مع تتناسب متعددة
 ترجمةك  الصحيفة صفحات إخراج كسرعة سيكلةك  الصحفية لممادة اإلخراجية الرؤية يخدـ

 %. 10المجانية بنسبة  الترجمة مكاقع خالؿ مف الككاالت صكر تعميقات
 :مجاالت االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

مجاالت  الصفحات إخراج في مخرجاتيا بيف كالمزج كاإلخراج التصميـ برامج تعددتقدـ 
االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير إخراج صحيفة األياـ بنسبة 

 إخراج عمى كجمالية فنية لمسات إلضفاء كاسعة خيارات تكفرتالىا ، 33238%
 الطباعة إمكانيات مع تتناسب متعددة بصيغ المخرجة الصفحات تصديرك ، الصفحات
 . % لكل منيما11213كذلؾ بنسبة ، المتاحة
 صحيفة فمسطين:  . ب

 تكفرك ، الصفحات إخراج في مخرجاتيا بيف كالمزج كاإلخراج التصميـ برامج تعددتصدر 
مجاالت االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في ، كاأللكاف الخطكط مف كاسعة خيارات

 إلضفاء كاسعة خيارات تكفر، كتال ذلؾ، %40246تطكير إخراج صحيفة فمسطيف بنسبة 
 باالنفكجرافيؾ الصحفية المكاد إخراج تدعيـك ، الصفحات إخراج عمى كجمالية فنية لمسات
 % لكل منيما. 86281كذلؾ بنسبة ، كالرسـك كالخرائط

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
 في مخرجاتيا بيف كالمزج كاإلخراج التصميـ برامج تعددالدراسة في اعتبار  اتفقت صحيفتا

أىـ مجاالت االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير إخراج صحيفتي  الصفحات إخراج
الؼ بنفس الدرجة في صحيفة فمسطيف بخكاأللكاف  الخطكط مف كاسعة خيارات تكفركحل ، الدراسة

الدراسة حكؿ بنكؾ الصكر المجانية كتدعيـ إخراج المكاد الصحفية  كتباينت صحيفتا، صحيفة األياـ
بينما ساد التقارب إجمااًل ، إذ تقدمت صحيفة فمسطيف بفارؽ كبير، نفكجرافيؾ كالخرائط كالرسـكباال

 بيف الصحيفتيف في مجاالت أخرػ. 
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 المطمب الثاني: تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى العناصر التيبوغرافية:
 مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الخطوط: :أوالً 
  الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى الخطكط.يتناكؿ  

 (18جدول )
يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الخطوط في 

 صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 
 
  الخطوط والتكنولوجيا

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 صغير متوسط كبير
المتوسط 
 صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط 
 صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 تنوع الخطوط
 0 6 60 ؾ

124 
3 1 0 

123 
63 4 0 

128 
% 4024 426 0 3328 1121 0 8520 6520 0 
إمكانية استحداث 
 خطوط خاصة

 0 1 4 ؾ
128 

5 3 0 
125 

63 1 0 
123 

% 8628 6821 0 5521 3323 0 3020 4020 0 

 اط الخطوطنبأ
 0 5 1 ؾ

121 
3 5 0 

123 
60 60 0 

125 
% 5325 3525 0 3323 5521 0 5020 5020 0 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابق يتبيف التالي:
 االتجاه العام: .1

الدراسة تصدر تنكع الخطكط مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي 
، % مف أفراد العينة85حيث أيد كجكد تأثير كبير عمى تنكع الخطكط ، 128بمتكسط حسابي 

، 123كتاله إمكانية استحداث خطكط خاصة بمتكسط حسابي ، % أيدكا كجكد تأثير متكسط65ك
% أيدكا كجكد 40ك، %30حيث أيد كجكد تأثير كبير عمى إمكانية استحداث خطكط خاصة 

 تأثير متكسط. 
 :مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الخطوط في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

 تصدر تنكع الخطكط مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفة 
 تال ذلؾ إمكانية استحداث خطكط خاصة بمتكسط ، 123األياـ بمتكسط حسابي 

 . 125حسابي 

 صحيفة فمسطين:  . ب

ط مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفة فمسطيف تصدر تنكع الخطك 
 . 128ثـ إمكانية استحداث خطكط خاصة بمتكسط حسابي ، 124بمتكسط حسابي 
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 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
الدراسة عمى اعتبار تنكع الخطكط أكثر مجاالت تأثير تكنكلكجيا  اتفقت صحيفتا

 ثـ أبناط الخطكط. ، تال ذلؾ إمكانية استحداث خطكط خاصة، االتصاؿ الحديثة

 مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الصور: :ثانياً 

  يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى الصكر. 
 (19جدول )

ل الحديثة عمى الصور في يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى تأثير تكنولوجيا االتصا
 صحيفتي الدراسة

  التوزيع الكمي
  التصوير
 والتكنولوجيا

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  صغير متوسط كبير
المتوسط  صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط  صغير متوسط كبير الحسابي
 الحسابي

ولة تبادل سي
 الصور

 0 0 66 ؾ
420 

3 1 0 
128 

68 1 0 
124 

% 60020 0 0 3328 1121 0 4020 6020 0 

 سيولة التصوير
 0 6 60 ؾ

124 
1 4 0 

123 
61 3 0 

128 
% 4024 426 0 1123 4424 0 8020 1020 0 

 جودة التصوير
 0 0 66 ؾ

420 
1 4 0 

123 
63 4 0 

128 
% 60020 0 0 1123 4424 0 8520 6520 0 
إمكانية معالجة 
 الصور

 0 6 60 ؾ
124 

1 4 0 
123 

61 3 0 
128 

% 4024 426 0 1123 4424 0 8020 1020 0 

 تخزين الصور
 0 0 66 ؾ

420 
1 4 0 

123 
63 4 0 

128 
% 60020 0 0 1123 4424 0 8520 6520 0 

 سرعة التصوير
 0 6 60 ؾ

124 
5 3 0 

121 
65 5 0 

123 
% 4024 426 0 5521 3323 0 3520 1520 0 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابق يتبيف التالي:
 االتجاه العام: .1

مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي  الصكر تبادؿ سيكلةتصدرت 
، %40حيث أيد كجكد تأثير كبير عمى سيكلة تبادؿ الصكر ، 124الدراسة بمتكسط حسابي 

مكانيةك  التصكير جكدةك  سيكلة، كتال ذلؾ، أيدكا كجكد تأثير متكسط، %60ك كتخزيف  معالجة ا 
مكانية 85حيث أيد ، 128بمتكسط حسابي  الصكر % كجكد تأثير كبير عمى جكدة التصكير كا 

% كجكد تأثير كبير عمى سيكلة 80بينما أيد ، % كجكد تأثير متكسط65كأيد ، تخزيف الصكر
مكانية معال  % كجكد تأثير متكسط.10كأيد ، جة الصكرالتصكير كا 
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 :مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الصور في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بمتكسط  الصكر تبادؿ سيكلةتصدرت 
مكانيةك  التصكير جكدةك  سيكلةثـ ، 128حسابي  بمتكسط  الصكركتخزيف  معالجة ا 
 . 123حسابي 

 صحيفة فمسطين:  . ب

كتخزينيا مجاالت تأثير تكنكلكجيا  الصكر تبادؿ سيكلةتقدمت جكدة التصكير ك 
مكانيةك  التصكيركسرعة  سيكلةثـ ، 420االتصاؿ الحديثة بمتكسط حسابي   معالجة ا 

 . 124بمتكسط حسابي  الصكر
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

أكثر مجاالت تأثير تكنكلكجيا  الصكر تبادؿ سيكلةالدراسة في اعتبار  صحيفتاتكافقت 
يما صحيفة إذ عدت، التصكير كتخزيف الصكر ف حكؿ جكدةكتباينت الصحيفتا، االتصاؿ الحديثة

تيما صحيفة األياـ بينما عد، جيا االتصاؿ الحديثةفمسطيف بذات المستكػ مف التأثر بتكنكلك 
  بمستكػ أقل.
 
 مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الرسوم: :ثالثاً 
 .   يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى الرسـك

 (20جدول )
يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الرسوم في 

 صحيفتي الدراسة 
 التوزيع الكمي 
 

  الرسوم والتكنولوجيا

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  صغير متوسط كبير
 الحسابي

المتوسط  صغير متوسط كبير
 الحسابي

المتوسط  صغير متوسط كبير
 الحسابي

 مع التعامل سيولة
 الرسم برامج

 0 6 60 ؾ
124 

3 1 0 
128 

63 4 0 
128 

% 4026 426 0 3328 1121 0 8520 6520 0 
إمكانية تجسيد األفكار 
اإلبداعية بما يخدم 
 التصميم

 0 6 60 ؾ
124 

1 4 0 
123 

61 3 0 
128 

% 4026 426 0 1123 4424 0 8020 1020 0 

 األشكال دمج إمكانية
 الرسم في واستخداميا

 0 6 60 ؾ
124 

1 4 0 
123 

61 3 0 
128 

% 4024 426 0 1123 4424 0 8020 1020 0 
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 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

مكانيةك ، تساكػ المتكسط الحسابي لسيكلة التعامل مع برامج الرسـ  األفكار تجسيد ا 
مكانية دمج األشكاؿ كاستخداميا في الرسـ في صحيفتي ، التصميـ يخدـ بما اإلبداعية كا 
% كجكد تأثير كبير 85حيث أيد ، 128إذ حصل كل خيار منيـ عمى متكسط حسابي ، الدراسة

% كجكد 80بينما أيد ، % كجكد تأثير متكسط65كأيد ، عمى سيكلة التعامل مع برامج الرسـ
مكانية دمج األشكاؿ ، إلبداعية بما يخدـ التصميـتأثير كبير عمى إمكانية تجسيد األفكار ا كا 

 % كجكد تأثير متكسط.10كأيد ، كاستخداميا في الرسـ
 :مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الرسوم في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

تصدرت سيكلة التعامل مع برامج الرسـ مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في 
إمكانية تجسيد األفكار اإلبداعية بما ، كتال ذلؾ، 128يفة األياـ بمتكسط حسابي صح

مكانية دمج األشكاؿ كاستخداميا في الرسـ بمتكسط حسابي ، يخدـ التصميـ  .123كا 
 صحيفة فمسطين:  . ب

مكانية تجسيد األفكار اإلبداعية بما يخدـ ، حازت سيكلة التعامل مع برامج الرسـ كا 
مكانية دمج األشكاؿ كاستخداميا في الرسـ، التصميـ مف  124عمى متكسط حسابي ، كا 

 حيث تأثرىـ بتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفة فمسطيف.
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة في اعتبار سيكلة التعامل مع برامج الرسـ أكثر مجاالت تأثير  صحيفتااتفقت 
صحيفة  كبينما عدت، ة صحيفة فمسطيفمحمصمع كجكد فرؽ ل، صاؿ الحديثةتكنكلكجيا االت

مكانية دمج األشكاؿ كاستخداميا ، فمسطيف إمكانية تجسيد األفكار اإلبداعية بما يخدـ التصميـ كا 
  تيما صحيفة األياـ بدرجة أقل.عد، بذات الدرجة مف التأثر، في الرسـ
 
 مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى األلوان: :رابعاً 
 يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى األلكاف. 
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يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى  (21جدول )
 األلوان في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 

  األلوان والتكنولوجيا

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 صغير متوسط كبير
المتوسط 
 صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط 
 صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 وع األلوانتن
 0 1 4 ؾ

128 
3 1 0 

128 
61 3 0 

128 
% 8628 6821 0 3328 1121 0 8020 1020 0 
إمكانية استخدام مزيج 

 ذاتو مشكللوان لمن األ 
 0 6 60 ؾ

124 
5 4 6 

123 
65 3 6 

123 
% 4024 426 0 5521 4424 6626 3520 1020 520 
سيولة تحديد درجة 
 المون المطموب

 6 6 4 ؾ
123 

5 3 0 
121 

63 5 6 
121 

% 8628 426 426 5521 3323  3020 1520 520 
 بدراسة بيانات الجدكؿ السابق يتبيف التالي:

 االتجاه العام: .1

تصدر تنكع األلكاف مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ عمى األلكاف في صحيفتي الدراسة 
% كجكد تأثير 10كأيد ، تنكع األلكاف% كجكد تأثير كبير عمى 80حيث أيد ، 128بمتكسط حسابي 

% 35حيث أيد ، 123بمتكسط حسابي ذاتو مشكل األلكاف ل كتاله إمكانية استخداـ مزيج مف، متكسط
% كجكد تأثير صغير عمى 5كأيد ، % كجكد تأثير متكسط10كأيد ، كجكد تأثير كبير عمى ذلؾ

 . ذاتو مشكلة استخداـ مزيج مف األلكاف لإمكاني
 :تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى األلوان في صحيفتي الدراسةمدى تأثير  .2
 صحيفة األيام:  . أ

تصدر تنكع األلكاف مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفة األياـ بمتكسط 
ة ثـ إمكاني، 121تاله سيكلة تحديد درجة المكف المطمكب بمتكسط حسابي ، 128حسابي 

 . 123بمتكسط حسابي ذاتو ل مشكاستخداـ مزيج مف األلكاف ل
 صحيفة فمسطين:  . ب

مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ ذاتو مشكل األلكاف لتقدمت إمكانية استخداـ مزيج مف 
، 128ثـ تنكع األلكاف بمتكسط حسابي ، 124الحديثة في صحيفة فمسطيف بمتكسط حسابي 

 . 123ثـ سيكلة تحديد درجة المكف المطمكب بمتكسط حسابي 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

، درجة تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى تنكع األلكاف تكافقت صحيفتا الدراسة في
، أكثر المجاالت تأثراً ذاتو مشكل ة استخداـ مزيج مف األلكاف لصحيفة فمسطيف إمكاني بينما عدت

 أقل تأثرًا.  بخالؼ صحيفة األياـ التي عدتو
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عداد الصفحات:ال  مطمب الثالث: تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى التصميم وا 
 مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى التصميم: :أوالً 

  يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى التصميـ.
 (22جدول )
تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى التصميم في يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى 

 صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 

  التصميم والتكنولوجيا

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 صغير متوسط كبير
المتوسط 
 صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط 
 صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

سيولة التشكيل والتصميم 
 وفق الحاجة

 0 0 66 ؾ
420 

3 1 0 
128 

68 1 0 
124 

% 60020 0 0 3328 1121 0 4020 6020 0 
سيولة استيراد النصوص 
 والصور لمعالجتيا

 0 6 60 ؾ
124 

1 4 0 
123 

61 3 0 
128 

% 4024 426 0 1123 4424 0 8020 1020 0 

 وفرة األشكال الجاىزة
 0 4 8 ؾ

123 
1 4 0 

123 
63 1 0 

123 
% 3123 1324 0 1123 4424 0 3020 4020 0 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

تصدرت سيكلة التشكيل كالتصميـ كفق الحاجة مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 
% كجكد تأثير كبير عمى 40أيد  حيث، 124عمى التصميـ في صحيفتي الدراسة بمتكسط حسابي 

سيكلة استيراد النصكص كالصكر لمعالجتيا بمتكسط  تال ذلؾ، % كجكد تأثير متكسط60د كأي، ذلؾ
 % كجكد تأثير متكسط.10كأيد ، % كجكد تأثير كبير80حيث أيد ، 128حسابي 

 :مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى التصميم في صحيفتي الدراسة .2
 يام:صحيفة األ . أ

تصدرت سيكلة التشكيل كالتصميـ كفق الحاجة مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 
كسيكلة استيراد ، كفرة األشكاؿ الجاىزة كتال ذلؾ، 128ياـ بمتكسط حسابي في صحيفة األ

 .123النصكص كالصكر لمعالجتيا بمتكسط حسابي 
 صحيفة فمسطين:  . ب

الحاجة مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة تقدمت سيكلة التشكيل كالتصميـ كفق 
سيكلة استيراد النصكص كالصكر  كتال ذلؾ، 420سطيف بمتكسط حسابي في صحيفة فم

 .124لمعالجتيا بمتكسط حسابي 
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 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
كثر مجاالت الدراسة في اعتبار سيكلة التشكيل كالتصميـ كفق الحاجة أ صحيفتا تكافقت

بينما حمت سيكلة استيراد النصكص كالصكر ، تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى التصميـ
 كبدرجة أقل في صحيفة األياـ.، لمعالجتيا تاليًا في صحيفة فمسطيف

 
 :يةالشبكالخطوط مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى  :اً انيث

الخطكط يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى 
  .ية غير الطباعيةالشبك

 (23جدول )
الخطوط يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى 

 في صحيفتي الدراسة يةالشبك
  التوزيع الكمي

 خطوط ال
 والتكنولوجيا يةشبكال

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 صغير متوسط كبير
المتوسط 
 الحسابي

 صغير متوسط كبير
المتوسط 
 الحسابي

 صغير متوسط كبير
المتوسط 
 الحسابي

 أعداد تقسيم ولةسي
 الحاجة حسب األعمدة

 0 6 60 ؾ
124 

8 6 0 
128 

68 1 0 
128 

% 4026 426 0 3328 1121 0 4020 6020 0 

 المطموب التوازن  إحداث
 0 1 4 ؾ

128 
1 4 0 

123 
65 5 0 

123 
% 8628 6821 0 1123 4424 0 3520 1520 0 

 وفق التحكم سيولة
 الحاجة

 0 1 4 ؾ
128 

5 3 0 
121 

63 1 0 
123 

% 8628 6821 0 5521 3323 0 3020 4020 0 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

تقدمت سيكلة تقسيـ أعداد األعمدة حسب الحاجة مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ 
كبير عمى % كجكد تأثير 40حيث أيد ، 128الحديثة في صحيفتي الدراسة بمتكسط حسابي 

، 123إحداث التكازف المطمكب بمتكسط حسابي  تال ذلؾ، % كجكد تأثير متكسط60د كأي، ذلؾ
كتساكػ المتكسط الحسابي ، % كجكد تأثير متكسط15كأيد ، % كجكد تأثير كبير35حيث أيد 

كأيد ، % كجكد تأثير كبير30حيث أيد ، 123إذ بمغ ، لسيكلة التحكـ كفق الحاجة مع سابقو
 د تأثير متكسط.% كجك 40
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 :في صحيفتي الدراسة يةشبكخطوط المدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى ال .2
 صحيفة األيام:  . أ

تقدمت سيكلة تقسيـ أعداد األعمدة حسب الحاجة مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ 
إحداث التكازف المطمكب ، كتال ذلؾ، 128الحديثة في صحيفة األياـ بمتكسط حسابي 

 . 121ثـ سيكلة التحكـ كفق الحاجة بمتكسط حسابي ، 123بمتكسط حسابي 
 صحيفة فمسطين:  . ب

تقدمت سيكلة تقسيـ أعداد األعمدة حسب الحاجة مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ 
إحداث التكازف المطمكب ، كتال ذلؾ، 128الحديثة في صحيفة فمسطيف بمتكسط حسابي 

 . 121تحكـ كفق الحاجة بمتكسط حسابي ثـ سيكلة ال، 123بمتكسط حسابي 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة في اعتبار سيكلة تقسيـ أعداد األعمدة حسب الحاجة أكثر  تكافقت صحيفتا
إحداث التكازف المطمكب ثـ سيكلة ، تال ذلؾ، مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى الشبؾ

 حاجة. التحكـ كفق ال
 مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى إعداد الصفحات: :ثالثاً 
 يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى إعداد الصفحات. 

 (24جدول )
يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى إعداد الصفحات 

 صحيفتي الدراسةفي 
 التوزيع الكمي 

 إعداد 
  الصفحات والتكنولوجيا

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  صغير متوسط كبير
المتوسط  صغير متوسط كبير الحسابي

المتوسط  صغير متوسط كبير الحسابي
 الحسابي

 الصفحات إعداد ولةسي
 0 6 60 ؾ

124 
3 6 6 

123 
63 1 6 

128 
% 4026 426 0 3328 6626 6626 8520 6020 520 

 واستدعاء أرشفة سيولة
 وفق الحاجة الصفحات

 6 0 60 ؾ
128 

3 5 0 
123 

63 5 6 
121 

% 4024 0 426 3323 5521 0 3020 1520 520 
 الصفحات نقل سيولة
 الحاجة حسب

 0 6 60 ؾ
124 

4 1 0 
124 

64 3 0 
121 

% 4026 426 0 4424 1123 0 1520 4520 0 
 الصفحات دمج إمكانية
 إخراجية لضرورة

 6 1 8 ؾ
121 

3 5 0 
123 

61 3 6 
125 

% 3128 6821 426 3323 5521 0 1020 4520 520 
 جديدة صفحات استحداث
لغاء  أخرى حسب الحاجة وا 

 6 1 8 ؾ
121 

4 5 6 
121 

66 3 1 
123 

% 3128 6821 426 4424 5521 6621 5520 4520 6020 
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 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى إعداد  الصفحات إعداد سيكلةتصدرت 
كبير عمى % كجكد تأثير 85حيث أيد ، 128الصفحات في صحيفتي الدراسة بمتكسط حسابي 

 نقل سيكلة، تال ذلؾ، % كجكد تأثير صغير5كأيد ، % كجكد تأثير متكسط60كأيد ، ذلؾ
بمتكسط حسابي  الحاجة كفق الصفحات كاستدعاء أرشفة سيكلةك ، حسب الحاجة الصفحات

، % كجكد تأثير كبير عمى سيكلة أرشفة كاستدعاء الصفحات كفق الحاجة30حيث أيد ، 121
% كجكد تأثير كبير 15بينما أيد ، % كجكد تأثير صغير5كأيد ، متكسط % كجكد تأثير15كأيد 

 % كجكد تأثير متكسط.45كأيد ، عمى سيكلة نقل الصفحات حسب الحاجة
 :مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى إعداد الصفحات في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفة  الصفحات إعداد سيكلةتصدرت 
، إخراجية لضركرة الصفحات دمج إمكانية، كتال ذلؾ، 123األياـ بمتكسط حسابي 

ثـ ، كأعقب ذلؾ، 123بمتكسط حسابي  الحاجة كفق الصفحات كاستدعاء أرشفة سيكلةك 
 . 124بمتكسط حسابي  الحاجةسيكلة نقل الصفحات حسب 

 صحيفة فمسطين:  . ب

مجاالت تأثير ، كسيكلة نقل الصفحات حسب الحاجة، الصفحات إعداد سيكلةتصدرت 
، كتال ذلؾ، 124تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفة فمسطيف بمتكسط حسابي 

 . 128بمتكسط حسابي  الحاجة كفق الصفحات كاستدعاء أرشفة سيكلة
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

أكثر مجاالت تأثير  الصفحات إعداد سيكلةالدراسة عمى اعتبار  اتفقت صحيفتا
صحيفة فمسطيف سيكلة نقل  بينما عدت، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى إعداد الصفحات

 الصفحات حسب الحاجة بذات الدرجة مف التأثر بخالؼ صحيفة األياـ.
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 اإلخراج الصحفي:المطمب الرابع: تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى 
 مدى مساعدة التكنولوجيا عمى بمورة رؤى إخراجية حديثة: :أوالً 

 يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير دكر تكنكلكجيا االتصاؿ في بمكرة رؤػ إخراجية حديثة.
 (25جدول )

 رؤى  بمورةيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى مساعدة تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى 
 في صحيفتي الدراسة حديثة إخراجية
 التوزيع الكمي 

  الصحف
المتوسط  ال ما إلى حد نعم

 الحسابي

 صحيفة فمسطين
 0 4 8 ؾ

123 
% 3123 1324 0 

 صحيفة األيام
 0 4 1 ؾ

121 
% 1123 4424 0 

 االتجاه العام
 0 1 63 ؾ

123 
% 3020 4020 0 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابق يتبيف التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأكا أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساعدتيـ عمى بمكرة رؤػ 
% 40إلى حد ما بينما أيد ذلؾ ، % مف أفراد العينة30حيث أيد ذلؾ ، 123إخراجية حديثة 

 منيـ ذلؾ. كلـ ينف أؼ، منيـ
إخراجية حديثة في صحيفتي مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى بمورة رؤى  .2

 :الدراسة
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأكا أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساعدتيـ عمى بمكرة رؤػ 
بينما أيد ذلؾ إلى حد ما ، % مف أفراد العينة1123حيث أيد ذلؾ ، 121إخراجية حديثة 

 منيـ ذلؾ. لـ ينف أؼك ، % منيـ4424
 صحيفة فمسطين:  . ب

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأكا أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساعدتيـ عمى بمكرة رؤػ 
ى حد ما بينما أيد ذلؾ إل، % مف أفراد العينة3123حيث أيد ذلؾ ، 123إخراجية حديثة 

 منيـ ذلؾ. كلـ ينف أؼ، % منيـ1324
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 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
في أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساعدت في بمكرة رؤػ إخراجية الدراسة  اتفقت صحيفتا

  صحيفة فمسطيف. ةمحمصمع كجكد فرؽ كاضح ل، حديثة
 مدى تعزيز التكنولوجيا لروح المنافسة في إخراج صحيفتي الدراسة: :ثانياً 

يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تعزيز تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة لركح المنافسة 
 في إخراج صحيفتي الدراسة.

 روحيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى تعزيز تكنولوجيا االتصال الحديثة  (26جدول )
 صحيفتي الدراسة إخراج في المنافسة
 التوزيع الكمي 

المتوسط  ال إلى حد ما نعم الصحف 
 الحسابي

 صحيفة األيام
 0 4 1 ؾ

123 
% 1123 4424 0 

 صحيفة فمسطين
 6 1 8 ؾ

121 
% 3123 6821 426 

 االتجاه العام
 6 5 63 ؾ

123 
% 3020 1520 520 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عززت ركح المنافسة في 
بينما أيد ذلؾ إلى حد ما ، أفراد العينة% مف 30حيث أيد ذلؾ ، 123إخراج صحيفتي الدراسة 

 %. 5كنفى ذلؾ ، % منيـ15
 :مدى تعزيز تكنولوجيا االتصال الحديثة لروح المنافسة في إخراج صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عززت ركح المنافسة في 
بينما أيد ذلؾ إلى حد ، % مف أفراد العينة1123ث أيد ذلؾ حي، 123إخراج صحيفة األياـ 

 منيـ ذلؾ.  أؼكلـ ينف ، % منيـ4424ما 
 صحيفة فمسطين:  . ب

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عززت ركح المنافسة في 
إلى  بينما أيد ذلؾ، % مف أفراد العينة3123حيث أيد ذلؾ ، 121إخراج صحيفة فمسطيف 

  %.426كنفى ذلؾ ، % منيـ6821حد ما 
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 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
الدراسة في أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عززت ركح المنافسة في  اتفقت صحيفتا

  صحيفة األياـ. ةمحمصمع كجكد فرؽ كاضح ل، إخراجيما
 
 مدى مساىمة التكنولوجيا في تحقيق وظائف اإلخراج الصحفي: :ثالثاً 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تحقيق كظائف  

 اإلخراج الصحفي.
 (27جدول )
 تحقيق في الحديثة االتصال تكنولوجيا ساىمةيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى م

 في صحيفتي الدراسة الصحفي اإلخراج وظائف
 التوزيع الكمي 

  الصحف
كبيرة 
صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 
المتوسط 
 الحسابي

 صحيفة فمسطين
 0 0 6 5 5 ؾ

323 
% 3525 3525 420 0 0 

 صحيفة األيام
 0 0 3 4 1 ؾ

428 
% 1124 4424 3323 0 0 

 االتجاه العام
 0 0 5 8 3 ؾ

326 
% 4520 3020 1520 0 0 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىمت في تحقيق 
بينما أيد ذلؾ ، % مف أفراد العينة30حيث أيد ذلؾ بدرجة كبيرة ، 326كظائف اإلخراج الصحفي 

 % ذلؾ بدرجة متكسطة. 15كأيد ، %45بدرجة كبيرة جدًا 
 :مدى مساىمة تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحقيق وظائف اإلخراج الصحفي .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىمت في تحقيق 
% مف أفراد 3323حيث أيد ذلؾ بدرجة متكسطة ، 428كظائف اإلخراج الصحفي 

 % ذلؾ بدرجة كبيرة جدًا. 1124كأيد ، %4424بينما أيد ذلؾ بدرجة كبيرة ، العينة
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 صحيفة فمسطين:  . ب

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىمت في تحقيق 
% لكل 3525حيث أيد ذلؾ بدرجة كبيرة جدًا ككبيرة ، 323كظائف اإلخراج الصحفي 

 %. 4متكسطة بينما أيد ذلؾ بدرجة ، منيما
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة في أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىمت في تحقيق كظائف  اتفقت صحيفتا
  صحيفة فمسطيف. ةمحمصمع كجكد فرؽ كاضح ل، اإلخراج الصحفي
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظدضبغاتػوصطوباتػادتخدامػ

ػتطزغزػادتخداطكاودبلػ
المبحث إلى استعراض أبرز سمبيات كصعكبات استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ ىذا ييدؼ 

 . مقترحات تعزيز استخدامياك ، الحديثة في العمل الصحفي
 سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة: :أوالً 

استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير أىـ سمبيات كصعكبات 
 الحديثة في العمل الصحفي.

يوضح التكرارات والنسب المئوية لسمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال  (28جدول )
 الحديثة في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 
  سمبيات وصعوبات

صحيفة 
 االتجاه العام صحيفة األيام فمسطين

 % ؾ % ؾ % ؾ
 الحاسوب بشاشة التحديق نتيجة الظير وآالم العين إرىاق

 65.00 64 33.33 4 90.91 60 أمامو الطويل والجموس

 60.00 61 44.44 3 45.45 8 لمتابعتيا الدائمة والحاجة التكنولوجية التطورات غزارة

 متقدمة مواصفات ذات حاسوب ألجيزة اإلخراج برامج حاجة
 55.00 66 44.44 3 72.73 3 مرتفعة وتكمفة

 فقدانيا نتيجة الصفحات بعض إخراج إلعادة االضطرار
 55.00 66 55.56 5 72.73 1 حفظيا إتمام قبل ما لخمل

 توافقيا وعدم البرامج من الحديثة اإلصدارات بعض تعقيد
 50.00 60 55.56 5 90.91 5 القديمة اإلصدارات مع

 المطموبة التعديبلت كثرة نتيجة والنفسي الذىني اإلجياد
 45.00 4 11.11 6 72.73 8 األحداث متابعة كثافة جراء

 40.00 8 66.67 1 18.18 1 عمميم في الكافي الجيد بذليم وعدم المخرجين تكاسل

 عمى االعتماد تزايد بفعل الفردي اإلبداع عنصر تراجع
 35.00 3 44.44 3 18.18 4 الميام لتنفيذ كوسيمة التقنية

 وبين التصوير عممية في الموروثة اإلبداعية بين التعارض
 20.00 3 22.22 1 63.64 1 الصور معالجة في الرقمية التدخبلت

 25.00 5 33.33 4 27.27 1 إخراجية ضرورة ببل الجاىزة األشكال استخدام كثافة

 20.00 3 22.22 1 18.18 1 االستخدام كثافة نتيجة داللتيا األلوان فقدان

 15.00 4 11.11 6 18.18 1 التكنولوجية باألدوات المتعمقة الفنية المشاكل كثرة

  = مفردة 26اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 
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 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

 أمامو الطكيل كالجمكس الحاسكب بشاشة التحديق نتيجة الظير كآالـ العيف إرىاؽتقدـ 
تالىا ، %15سمبيات كصعكبات استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي بنسبة 

 اإلخراج برامج حاجةثـ ، %10بنسبة  لمتابعتيا الدائمة كالحاجة التكنكلكجية التطكرات غزارة
 بعض إخراج إلعادة االضطرارك ، مرتفعة كتكمفة متقدمة مكاصفات ذات حاسكب ألجيزة

 بعض تعقيدثـ ، % لكل منيما55بنسبة  حفظيا إتماـ قبل ما لخمل فقدانيا نتيجة الصفحات
 اإلجيادثـ ، %50بنسبة  القديمة اإلصدارات مع تكافقيا كعدـ البرامج مف الحديثة اإلصدارات

كتال ، %35بنسبة  األحداث متابعة كثافة جراء المطمكبة التعديالت كثرة نتيجة كالنفسي الذىني
 %. 30بنسبة  عمميـ في الكافي الجيد بذليـ كعدـ المخرجيف تكاسل، ذلؾ
 :سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

سمبيات استخداـ  عمميـ في الكافي الجيد بذليـ كعدـالصحفييف  المخرجيف تكاسلتقدـ 
 مف الحديثة اإلصدارات بعض تعقيدتالىا ، %11213تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة 

 بعض إخراج إلعادة االضطرارك ، القديمة اإلصدارات مع تكافقيا كعدـ البرامج
ثـ ، % لكل منيما55251بنسبة  حفظيا إتماـ قبل ما لخمل فقدانيا نتيجة الصفحات

 غزارةك ، مرتفعة كتكمفة متقدمة مكاصفات ذات حاسكب ألجيزة اإلخراج برامج حاجة
 %.33233بنسبة  لمتابعتيا الدائمة كالحاجة التكنكلكجية التطكرات

 صحيفة فمسطين:  . ب

، أمامو الطكيل كالجمكس الحاسكب بشاشة التحديق نتيجة الظير كآالـ العيف إرىاؽتقدـ 
سمبيات ، القديمة اإلصدارات مع تكافقيا كعدـ البرامج مف الحديثة اإلصدارات بعض تعقيدك 

 كالنفسي الذىني اإلجيادتالىا ، %40246االتصاؿ الحديثة بنسبة استخداـ تكنكلكجيا 
 ألجيزة اإلخراج برامج حاجةك ، األحداث متابعة كثافة جراء المطمكبة التعديالت كثرة نتيجة

 الصفحات بعض إخراج إلعادة االضطرارك ، مرتفعة كتكمفة متقدمة مكاصفات ذات حاسكب
 % لكل منيـ.31234بنسبة ، حفظيا إتماـ قبل ما لخمل فقدانيا نتيجة

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
الدراسة حكؿ مستكػ سمبيات كصعكبات استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  تباينت صحيفتا

 في الكافي الجيد بذليـ كعدـالصحفييف  المخرجيف تكاسلففي حيف تقدـ ، في العمل الصحفي



 الفصل الثاني: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير شكل صحيفتي الدراسة
 

654 

 

 بشاشة التحديق نتيجة الظير كآالـتقدـ إرىاؽ العيف ، السمبيات في صحيفة األياـ عمميـ
 أمامو في صحيفة فمسطيف. الطكيل كالجمكس الحاسكب
 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:تعزيز مقترحات  :ثانياً 

استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تعزيز يتناكؿ الجدكؿ التالي أىـ المقترحات ل
 العمل الصحفي.

 (29جدول )
 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة تعزيز وضح التكرارات والنسب المئوية لمقترحات ي

 في العمل الصحفي
 التوزيع الكمي 

  المقترحات
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ك % ك % ك
 األدوات مع التعامل عمى الصحفيين تدريب

 الحديثة التكنولوجية
60 90.91 4 81.82 64 95.00 

 في عريقة صحف تجارب عمى االطبلع
 التكنولوجيا استخدام

66 100.00 5 45.45 61 80.00 

 بالجوانب المختصة الفنية باألقسام الىتماما
 الصحف في التكنولوجية

4 81.82 1 54.55 65 75.00 

 التواصل لشبكات األمثل االستخدام تشجيع
 الصحفي العمل لخدمة االجتماعي

3 63.64 3 63.64 63 70.00 

 في التكنولوجية األدوات من االستفادة تعزيز
 اليومية الفمسطينية الصحف تصميم

4 81.82 5 45.45 63 70.00 

 ببرامج المتعمقة التكنولوجية التطورات متابعة
 الصحفي اإلخراج

4 81.82 3 36.36 64 65.00 

 50.00 60 45.45 5 45.45 5 والفيروسات االختراق من الحماية سبل تعزيز

 خاصة جديدة تكنولوجية برامج بإنتاج االىتمام
 اليومية الفمسطينية بالصحف

5 45.45 4 27.27 8 40.00 

 أشعة من النظر حماية أدوات من االستفادة
 الحاسوب أجيزة شاشات

5 45.45 4 27.27 8 40.00 

  = مفردة 26اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة. 
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 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

مقترحات  الحديثة التكنكلكجية األدكات مع التعامل عمى الصحفييف تدريبتصدر مقترح 
 عمى االطالعتاله ، %45استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي بنسبة تعزيز 
 الفنية باألقساـ االىتماـثـ ، %80بنسبة  التكنكلكجيا استخداـ في عريقة صحف تجارب

 لشبكات األمثل االستخداـ تشجيعثـ ، %35بنسبة  الصحف في التكنكلكجية بالجكانب المختصة
 في التكنكلكجية األدكات مف االستفادة تعزيزك ، الصحفي العمل لخدمة االجتماعي التكاصل
 التكنكلكجية التطكرات متابعةثـ ، كل منيما% ل30بنسبة  اليكمية الفمسطينية الصحف تصميـ
 االختراؽ مف الحماية سبل تعزيز، كتال ذلؾ، %15بنسبة  الصحفي اإلخراج ببرامج المتعمقة

 %. 50بنسبة  كالفيركسات
 :في صحيفتي الدراسةاالتصال الحديثة  تكنولوجيا استخدامتعزيز  مقترحات .2
 صحيفة األيام:  . أ

مقترحات  الحديثة التكنكلكجية األدكات مع التعامل عمى الصحفييف تدريبتصدر مقترح 
تاله ، %86281استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي بنسبة تعزيز 
بنسبة  الصحفي العمل لخدمة االجتماعي التكاصل لشبكات األمثل االستخداـ تشجيع
نكلكجية في الصحف ثـ االىتماـ باألقساـ الفنية المختصة بالجكانب التك، 14213%
 %. 53255بنسبة 
 صحيفة فمسطين:  . ب

 تكنكلكجيا استخداـتعزيز مقترحات  عريقة صحف تجارب عمى االطالعتصدر مقترح 
 عمى الصحفييف تدريبتاله ، %600االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي بنسبة 

باألقساـ الفنية ثـ االىتماـ ، %40246بنسبة  الحديثة التكنكلكجية األدكات مع التعامل
كمتابعة التطكرات التكنكلكجية المتعمقة ، المختصة بالجكانب التكنكلكجية في الصحف

كتعزيز االستفادة مف األدكات التكنكلكجية في تصميـ ، ببرامج اإلخراج الصحفي
 % لكل منيـ. 86281كذلؾ بنسبة ، الصحف الفمسطينية اليكمية

 دراسة: أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي ال .3
 التكاصل لشبكات األمثل االستخداـ تشجيعالدراسة حكؿ ضركرة  اتفقت صحيفتا

كتباينت ، راؽ كالفيركساتكتعزيز سبل الحماية مف االخت، الصحفي العمل لخدمة االجتماعي
  ف حكؿ بقية المقترحات مف حيث األىمية.الصحيفتا

  



 الفصل الثاني: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير شكل صحيفتي الدراسة
 

655 

 

ػاضطبحثػاضرابع
ػاضخاصظػباضذصلػفروضاختبارػاضظتائجػ

بغية عدة متغيرات  ائج فركض الدراسة التي تتناكؿالمبحث إلى استعراض نتىذا ييدؼ 
 الكقكؼ عمى مدػ كجكد فركؽ في استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة تعزػ إلييا. 

 أواًل: الفرض األول: 
الفنييف المشرفيف ك المخرجيف كالمصكريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 

 ُتعزػ إلى النكع االجتماعي.صحيفتي الدراسة في  الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿل
إذ إف ، تعذر اختبار صحة ىذا الفرض بالنظر لمحدكدية عدد اإلناث في مجتمع الدراسة

 مبحكثًا يكجد أنثى كاحدة فقط.  10مف بيف 
  :الثانيالفرض ثانيًا: 

 الفنييفكالمشرفيف خرجيف كالمصكريف المال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 
 .الصحيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ل

كالجدكؿ التالي ، لعينتيف مستقمتيف" - Tىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة ع
 يبيف ذلؾ:

 لمفروق بين عينتين مستقمتين Tيوضح نتائج اختبار  (30جدول )

المتوسط  الصحيفة الحديثة تكنولوجيا االتصالاستخدام 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة االختبار 
T 

القيمة االحتمالية 
sig)) 

 0.352 2.05 فمسطيف اليواتف الذكية
 0.464 1.92 األياـ 0.480 02316

 0.302 1.91 فمسطيف أجيزة الحاسوب
 0.356 2.14 األياـ 0.135 -62513

 0.140 2.02 فمسطيف الحاسوببرامج 
 0.275 1.95 األياـ 0.430 02808

 0.310 2.11 فمسطيف األدوات والتقنيات الحديثة
 0.491 1.87 األياـ 0.207 62408

 0.268 2.60 فمسطيف شبكات التواصل االجتماعي
 0.338 2.82 األياـ 0.118 -62130

 0.245 2.27 فمسطيف خدمات شبكة االنترنت
 0.560 1.88 األياـ 0.048 1261

 0.192 2.12 فمسطيف الدرجة الكمية
 0.323 2.03 األياـ 0.427 02863

  6065الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة. 
  قيمةt  10734تساوي  18الجدولية عند درجة حرية. 
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المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 30مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
مدرجة الكمية لتقديرات عينة ( ل05.0) مف مستكػ الداللة أكبرلعينتيف مستقمتيف"  - Tالختبار"

فركؽ مما يدؿ عمى عدـ كجكد ، صحيفتي الدراسةفي الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ  ـالدراسة الستخدا
استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف ذات داللة إحصائية 

ككذلؾ في كل مجاؿ مف مجاالت االستخداـ ، الصحيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة 
ف ػػػػػػػم لو أقػػػػػػػل (.Sig)ية ػػػػػالػػػػػػيمة االحتمػػػػػأف القباستثناء مجاؿ خدمات شبكة االنترنت تبيف 

متكسطات تقدير بيف فركؽ ذات داللة إحصائية مما يدؿ عمى كجكد  (05.0) تكػ الداللةػػػػػػػمس
، الصحيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في خدمات شبكة االنترنت استخداـ  الدراسة حكؿ أفراد عينة

كىذا يعني عدـ كجكد اختالؼ ، صحيفة فمسطيف ةمحمصكمف خالؿ المتكسطات تبيف أف الفركؽ ل
تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي الدراسة باستثناء استخداـ خدمات شبكة في استخداـ 

 إذ تستخدمو صحيفة فمسطيف بدرجة أكبر مف صحيفة األياـ. ، االنترنت
  :الثالثالفرض ثالثًا: 

مشرفيف كالالمخرجيف كالمصكريف استخداـ  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في
 .سنكات الخبرةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في  الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿلفنييف ال

 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:، "تحميل التبايفىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة ع
 (31جدول )
 لمفروق بين متوسطات مستقمة Fيوضح نتائج اختبار 

استخدام تكنولوجيا 
 الحديثةاالتصال 

مجموع  مصدر االختبلف
 المربعات

 درجة
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة االختبار 
F 

القيمة االحتمالية 
sig)) 

 اليواتف الذكية
 0.251 3 0.532 بيف المجمكعات

 0.143 16 2.508 داخل المجمكعات 0.196 62351

  19 3.040 المجمكع الكمي

 أجيزة الحاسوب
 0.120 3 0.317 بيف المجمكعات

 0.114 16 0.753 داخل المجمكعات 0.397 62050

  19 2.287 المجمكع الكمي

 برامج الحاسوب
 0.081 3 3.040 بيف المجمكعات

 0.037 16 0.359 داخل المجمكعات 0.127 12103

  19 1.825 المجمكع الكمي

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.225 3 2.184 بيف المجمكعات

 0.156 16 0.242 داخل المجمكعات 0.267 62333

  19 0.586 المجمكع الكمي
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استخدام تكنولوجيا 
 الحديثةاالتصال 

مجموع  مصدر االختبلف
 المربعات

 درجة
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة االختبار 
F 

القيمة االحتمالية 
sig)) 

شبكات التواصل 
 االجتماعي

 0.088 3 0.829 بيف المجمكعات

 0.101 16 0.675 داخل المجمكعات 0.477 02814

  19 2.492 المجمكع الكمي

 خدمات شبكة االنترنت
 0.067 3 3.167 بيف المجمكعات

 0.230 16 0.264 داخل المجمكعات 0.833 02184

  19 1.616 المجمكع الكمي

 الدرجة الكمية
 0.089 3 1.880 بيف المجمكعات

 0.062 16 0.200 داخل المجمكعات 0.268 62336

  3 3.684 المجمكع الكمي

  6065الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

  قيمةt ( تساوي 16, 3الجدولية عند درجة حرية )3029. 
  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 31المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

 مدرجة الكمية ل (05.0مف مستكػ الداللة ) أكبر" تحميل التبايف" المقابمة الختبار
 مما ، صحيفتي الدراسةفي الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ  ـلتقديرات عينة الدراسة الستخدا

 الدراسة  متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية يدؿ عمى عدـ كجكد 
كىذا ، سنكات الخبرةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  حكؿ

يعني عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفق سنكات الخبرة في 
 صحيفتي الدراسة. 

  :الرابعالفرض رابعًا: 
مشرفيف كالالمخرجيف كالمصكريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 

 .الكظيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ لفنييف ال
 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:، "تحميل التبايفىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة ع

 (32جدول )
 لمفروق بين متوسطات مستقمة Fيوضح نتائج اختبار 

 استخدام تكنولوجيا
 الحديثةاالتصال 

مجموع  مصدر االختبلف
 المربعات

درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة 
 Fاالختبار 

 القيمة االحتمالية
sig)) 

 اليواتف الذكية
 0.256 3 0.768 بيف المجمكعات

 0.142 16 2.272 داخل المجمكعات 0.187 62801

  19 3.040 المجمكع الكمي
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 استخدام تكنولوجيا
 الحديثةاالتصال 

مجموع  مصدر االختبلف
 المربعات

درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة 
 Fاالختبار 

 القيمة االحتمالية
sig)) 

 أجيزة الحاسوب
 0.270 3 0.809 بيف المجمكعات

 0.086 16 1.375 داخل المجمكعات 0.054 42644

  19 2.184 المجمكع الكمي

 برامج الحاسوب
 0.055 3 0.164 بيف المجمكعات

 0.042 16 0.664 داخل المجمكعات 0.303 62464

  19 0.829 الكميالمجمكع 

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.298 3 0.894 بيف المجمكعات

 0.142 16 2.272 داخل المجمكعات 0.141 12044

  19 3.167 المجمكع الكمي

شبكات التواصل 
 االجتماعي

 0.088 3 0.265 بيف المجمكعات

 0.101 16 1.615 داخل المجمكعات 0.475 02833

  19 1.880 الكميالمجمكع 

خدمات شبكة 
 االنترنت

 0.284 3 0.853 بيف المجمكعات

 0.189 16 3.030 داخل المجمكعات 0.252 62501

  19 3.883 المجمكع الكمي

 الدرجة الكمية
 0.101 3 0.303 بيف المجمكعات

 0.059 16 0.948 داخل المجمكعات 0.206 62303

  3 0.768 المجمكع الكمي

  6065الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة. 
  قيمةt ( تساوي  16, 3الجدولية عند درجة حرية )3029. 

 المقابمة الختبار (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 32مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 ـلتقديرات عينة الدراسة الستخدامدرجة الكمية ل (05.0مف مستكػ الداللة ) أكبر" تحميل التبايف"

فركؽ ذات داللة مما يدؿ عمى عدـ كجكد ، صحيفتي الدراسةفي الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ 
في الحديثة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف إحصائية 

ؼ في استخداـ تكنكلكجيا كىذا يعني عدـ كجكد اختال، الكظيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة 
 االتصاؿ الحديثة كفق الكظيفة في صحيفتي الدراسة.

  :الخامسالفرض خامسًا: 
فنييف مشرفيف الكالالمخرجيف كالمصكريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 

 .المؤىل العمميُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ل
 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:، "تحميل التبايفىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة ع
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 (33جدول )
 لمفروق بين متوسطات مستقمة Fيوضح نتائج اختبار 

استخدام تكنولوجيا 
مجموع  مصدر االختبلف الحديثةاالتصال 

 المربعات
درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة االختبار 
F 

 القيمة االحتمالية
sig)) 

 اليواتف الذكية
 0.177 3 0.532 بيف المجمكعات

 0.157 16 2.508 داخل المجمكعات 0.366 62641

  19 3.040 المجمكع الكمي

 أجيزة الحاسوب
 0.106 3 0.317 بيف المجمكعات

 0.117 16 1.867 داخل المجمكعات 0.460 02401

  19 2.184 المجمكع الكمي

 برامج الحاسوب
 0.007 3 0.022 المجمكعاتبيف 

 0.050 16 0.807 داخل المجمكعات 0.933 02634

  19 0.829 المجمكع الكمي

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.108 3 0.323 بيف المجمكعات

 0.178 16 2.844 داخل المجمكعات 0.621 02101

  19 3.167 المجمكع الكمي

شبكات التواصل 
 االجتماعي

 0.047 3 0.140 المجمكعاتبيف 

 0.109 16 1.740 داخل المجمكعات 0.735 02314

  19 1.880 المجمكع الكمي

 خدمات شبكة االنترنت
 0.088 3 0.263 بيف المجمكعات

 0.226 16 3.620 داخل المجمكعات 0.764 02483

  19 3.883 المجمكع الكمي

 الدرجة الكمية
 0.041 3 0.124 بيف المجمكعات

 0.070 16 1.127 داخل المجمكعات 0.632 02588

  19 1.251 المجمكع الكمي

  6065الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة. 
  قيمةt ( تساوي  16, 3الجدولية عند درجة حرية )3029. 

 المقابمة الختبار (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 33مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
 ـمدرجة الكمية لتقديرات عينة الدراسة الستخدال (05.0مف مستكػ الداللة ) أكبر" تحميل التبايف"

فركؽ ذات داللة مما يدؿ عمى عدـ كجكد ، صحيفتي الدراسةفي الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ 
في الحديثة  استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف إحصائية 

كىذا يعني عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ تكنكلكجيا ، المؤىل العمميُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة 
 االتصاؿ الحديثة كفق المؤىل العممي في صحيفتي الدراسة. 
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ػ
ػاضفصلػاضثاضث

طضطونػسيػتطوغرػػاضحدغثظػتصظوضوجغاػاالتصالاتػادتخداط
ػصحغفتيػاضدرادظ
 

التعرف عمى استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير ييدف ىذا الفصل إلى 
ورصد أىم األدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل المندوبين ، مضمون صحيفتي الدراسة

وبيان مجاالت استفادتيم من ، والمراسمين والمحررين ومشرفي التحرير في صحيفتي الدراسة
، ف عمى أىم سمبيات وصعوبات استخداميافضبًل عن الوقو ، تكنولوجيا االتصال الحديثة

يم الفصل حيث تم تقس، تعزيز استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثةلتعرف عمى مقترحات وا
 ية:التإلى المباحث ال

  المبحث األول: تكنولوجيا االتصال الحديثة المستخدمة في تطوير مضمون صحيفتي
 .الدراسة ودوافع استخداميا

  :االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير مضمون صحيفتي المبحث الثاني
 .الدراسة

  تعزيز المبحث الثالث: سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة وسبل
 .استخداميا

  المبحث الرابع: نتائج اختبار الفروض الخاصة بالمضمون. 
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ػاضطبحثػاألول
اضطدتخدطظػسيػتطوغرػطضطونػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظػ

ػصحغفتيػاضدرادظػودواسعػادتخداطكا
 

المبحث إلى التعرؼ عمى أىـ األدكات التكنكلكجية المستخدمة مف قبل ىذا ييدؼ 
كبياف دكافع كفكائد ، المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف كمشرفي التحرير في صحيفتي الدراسة

يتناكؿ األكؿ مدػ استخداـ تكنكلكجيا ، بيفحيث تـ تقسيـ المبحث إلى مطم، استخداميـ ليا
كيعرض الثاني دكافع استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ، االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي

  كفكائده.
 مدى استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في العمل الصحفي: : المطمب األول

 أواًل: اليواتف الذكية وتطبيقاتيا: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة لميكاتف الذكية كتطبيقاتيا 

  كتبيف أىـ التطبيقات المستخدمة مف قبميـ.، نجاز عمميـ الصحفيإفي 
 يتبين التالي:( 34رقم )بدراسة بيانات جدول 

 االتجاه العام: .1

حيث ، 2.4ي الدراسة بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ اليكاتف الذكية في صحيفت
في حيف ال ، %39.7كيستخدميا أحيانًا ، % مف أفراد العينة52.9يستخدميا بشكل دائـ 

حيث ، 120كحل ثانيًا استخداميما كاميرات اليكاتف الذكية بمتكسط حسابي ، %7.4يستخدميا 
، %1425في حيف ال يستخدميا ، %4123كيستخدميا بشكل دائـ ، %3326يستخدميا أحيانًا 

حيث ، 1.9كما بمغ المتكسط الحسابي الستخداميما تطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتساب 
، %1125في حيف يستخدميا بشكل دائـ ، %4024كال يستخدميا ، %3121يستخدميا أحيانًا 
، 620أخيرًا بمتكسط حسابي  "Augmented Reality" المعزز الكاقع تقنيةكجاء استخداميما 
 %.323كيستخدميا أحيانًا ، %4521حيث ال يستخدميا 

 :استخدام اليواتف الذكية وتطبيقاتيا في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

كأعقبو استخداـ كاميرات اليكاتف ، 125بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ اليكاتف الذكية 
في حيف بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ تطبيقات ، 126الذكية بمتكسط حسابي 

 .628الذكية كالكاتساب اليكاتف 
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 صحيفة فمسطين:  . ب

كأعقبو ، 123بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ اليكاتف الذكية في صحيفة فمسطيف 
في حيف بمغ ، 126استخداـ تطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتساب بمتكسط حسابي 

 .120المتكسط الحسابي الستخداـ كاميرات اليكاتف الذكية 
 ين صحيفتي الدراسة: أوجو االتفاق واالختبلف ب .3

اتفق المتكسط الحسابي الستخداـ تطبيقات تصفح الصحف باليكاتف الذكية في 
صحيفتي الدراسة، كامتازت الصحيفتاف باستخداـ اليكاتف الذكية كتطبيقاتيا بدرجة مرتفعة 
إجمااًل، مع كجكد فرؽ في بعض التطبيقات لمصمحة صحيفة فمسطيف تارة كلمصمحة صحيفة 

 رة أخرػ. األياـ تا
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 (34جدول )
 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى االستخدام لميواتف الذكية وتطبيقاتيا في العمل في صحيفتي الدراسة 

 التوزيع الكمي
 وتطبيقاتيا اليواتف الذكية

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
 المتوسط الحسابي ال أحياناً  دائماً  المتوسط الحسابي ال أحياناً  دائماً  المتوسط الحسابي ال أحياناً  دائماً 

 الذكية اليواتف
 4 65 61 ؾ

123 
10 61 1 

125 
41 13 5 

123 
% 3326 3326 828 5828 4524 524 5124 4423 323 

 الذكية اليواتف كاميرات
 4 65 60 ؾ

120 
61 65 3 

126 
11 40 61 

120 
% 1423 3326 1125 4524 3326 1021 4123 3326 1425 

 الذكية اليواتف تطبيقات
 كالواتساب

 8 65 66 ؾ
126 

3 63 64 
628 

68 14 16 
624 

% 4123 3326 1425 1021 3621 4821 1125 3121 4024 
 الصحف تصفح تطبيقات

 الذكية باليواتف
 61 65 3 ؾ

628 
4 60 65 

628 
61 15 13 

628 
% 1021. 336 4524 1125 1423 3326 1425 4128 4423 

 "Bluetooth" البموتوث
 61 64 4 ؾ

624 
1 61 61 

623 
65 15 18 

628 
% 1125 4821 4524 6321 4524 3326 1126 4128 3626 

 لنقل FotoSwipe ق تطبي
 الصور وتبادل

 14 3 6 ؾ
621 

1 64 65 
623 

3 63 33 
623 

% 124 6628 8524 6323 4821 3326 6024 1520 1323 
 المعزز الواقع نيةتق
"Augmented Reality" 

 43 0 0 ؾ
620 

0 4 46 
626 

0 4 15 
620 

% 0 0 60020 0 828 4621 0 323 4521 
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 ثانيًا: أجيزة الحاسوب: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة ألجيزة الحاسكب في 

  كتبيف أىـ األجيزة المستخدمة مف قبميـ.، نجاز عمميـ الصحفيإ
 (35جدول )

يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام أجيزة الحاسوب في العمل في صحيفتي 
 الدراسة

 التوزيع الكمي 
  أجيزة الحاسوب

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

المتوسط  ال أحياناً  دائماً 
 الحسابي

 البتوب 
 0 0 43 ؾ

420 
16 66 1 

121 
55 66 1 

128 
% 60020 0 0 162

8 4123 524 8024 6121 124 

 حاسوب عادي 
 13 1 6 ؾ

621 
65 64 1 

124 
61 64 44 

623 
% 124 6321 342

3 
332

6 4821 632

1 1425 1324 3821 

 كاآليباد لوحية أجيزة
 13 1 6 ؾ

621 
1 60 68 

623 
3 61 35 

623 
% 124 6321 342

3 
632

3 1423 512

4 6024 1425 1121 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

في العمل الصحفي  كبتالببمغ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ألجيزة ال
في حيف ، %6121كيستخدمو أحيانًا ، % مف أفراد العينة8024حيث يستخدمو بشكل دائـ ، 128
حيث ، 623كحاز استخداميما أجيزة حاسكب عادية عمى متكسط حسابي ، %124يستخدمو ال 

كيستخدمو بشكل دائـ ، %1324كيستخدمو أحيانًا ، % مف أفراد العينة3821ال يستخدمو 
حيث ال ، 623 كاآليباد لكحية أجيزةفي حيف بمغ المتكسط الحسابي الستخداميما ، 1425%

 %.6024في حيف يستخدميا بشكل دائـ ، %1425حيانًا كيستخدميا أ، %1121يستخدميا 
 :استخدام أجيزة الحاسوب في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

كأعقبو استخداـ ، 121بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ الالبتكب في صحيفة األياـ 
بينما بمغ المتكسط الحسابي ، 124أجيزة حاسكب عادية بمتكسط حسابي 

 .623المكحية كاآليباد األجيزة  الستخداـ
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 صحيفة فمسطين:  . ب

كأعقبو استخداـ ، 420بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ الالبتكب في صحيفة فمسطيف 
بينما بمغ المتكسط الحسابي ، 621أجيزة حاسكب عادية بمتكسط حسابي 

 .621أجيزة لكحية كاآليباد  الستخداـ
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

، ة فمسطيفمد صحيفة األياـ عمى أجيزة الحاسكب العادية بدرجة أكبر مف صحيفتعت
صحيفة  ةمحمصف في درجة استخداـ أجيزة الالبتكب مع كجكد فرؽ لفي حيف تقاربت الصحيفتا

  كتقدمت صحيفة األياـ في درجة استخداـ األجيزة المكحية كاآليباد.، فمسطيف
 ثالثًا: برامج الحاسوب: 

يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة لبرامج الحاسكب في 
  كتبيف أىـ البرامج المستخدمة مف قبميـ.، نجاز عمميـ الصحفيإ

 يتبيف التالي:( 41رقـ )بدراسة بيانات جدكؿ 
 االتجاه العام:  .1

، 124 النصكص ةمعالج برنامجبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ل
في حيف ال يكجد ، %625كيستخدمو أحيانًا ، % مف أفراد العينة4828حيث يستخدمو بشكل دائـ 

حيث يستخدمو ، 121بمتكسط حسابي  األكتمكؾ برنامجتاله ، مف ال يستخدمو مف أفراد العينة
 إدارة برنامجثـ ، %6323كيستخدمو أحيانًا ، %4428كال يستخدمو ، %5625بشكل دائـ 

، %4423كيستخدمو بشكل دائـ ، %3621حيث ال يستخدمو ، 120بمتكسط حسابي  حريرالت
 %.6426كيستخدمو أحيانًا 
، %3326حيث ال يستخدميا ، 628بمتكسط حسابي  النصكص تدقيق برامج، كتال ذلؾ

 الصحافةثـ برنامج ، %1425في حيف يستخدميا أحيانًا ، %1423كيستخدميا بشكل دائـ 
، %1321حيث ال يستخدمو ، 623بمتكسط حسابي  كالصحفي المخرج بيف كالتكاصل لمعرض

 %.6628في حيف يستخدمو بشكل دائـ ، %1021كيستخدمو أحيانًا 
 :استخدام برامج الحاسوب في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

 تدقيق برامجتاله ، 124 النصكص ةمعالج برنامجبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
 المخرج بيف كالتكاصل لمعرض الصحافة ثـ برنامج، 120بمتكسط حسابي  النصكص

 . 628كالصحفي بمتكسط حسابي 



 الفصل الثالث: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير مضمون صحيفتي الدراسة
 

613 

 

 صحيفة فمسطين:  . ب

 إدارة برنامجتاله ، 420 النصكص ةمعالج برنامجبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
 .128كبرنامج األكتمكؾ بمتكسط حسابي  التحرير

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
مع كجكد فرؽ  النصكص ةمعالجاتفقت صحيفتا الدراسة بدرجة استخداـ مرتفعة لبرنامج 

كارتفعت درجة استخداـ صحيفة فمسطيف لبرنامج إدارة التحرير ، بسيط لمصمحة صحيفة فمسطيف
صل بيف المخرج كالصحفي في في حيف ارتفعت درجة استخداـ برنامج الصحافة لمعرض كالتكا

 كما تقدمت صحيفة فمسطيف في استخداـ برنامج األكتمكؾ.، صحيفة األياـ
 (36جدول )

 في صحيفتي الدراسةيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام برامج الحاسوب 

 التوزيع الكمي 

  برامج الحاسوب

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 

 الحسابي
 ال أحياناً  دائماً 

المتوسط 

 الحسابي
 ال أحياناً  دائماً 

المتوسط 

 الحسابي

  النصوص ةمعالج برنامج
Microsoft Word 

 0 0 43 ؾ
420 

44 6 0 
124 

13 6 0 
124 

% 60020 0 0 4326 124 0 4828 625 0 

 األوتموك برنامج 
 1 3 30 ؾ

128 
5 7 22 

625 
45 60 14 

121 
% 88.2 8.8 3 14.7 20.6 64.7 5625 6323 4428 

 التحرير إدارة برنامج
 0 8 11 ؾ

128 
6 5 18 

621 
13 64 18 

120 
% 3125 1425 0 124 6323 8123 4423 6426 3621 

 برامج تدقيق النصوص
 64 3 8 ؾ

623 
61 4 64 

120 
10 61 41 

628 
% 1425 1021 5524 4524 1125 4821 1423 1425 3326 

 لمعرض الصحافة برنامج

  والتواصل

 والصحفي المخرج بين

 44 6 0 ؾ

620 

8 64 64 

628 

8 63 31 

623 
% 6826 124 4326 1421 4821 4821 6628 1021 1321 

برامج تفريغ الممفات 

 الصوتية

 40 4 6 ؾ
624 

4 66 10 
623 

3 63 50 
624 

% 124 828 8824 828 4123 5828 524 1021 3425 
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 رابعًا: أدوات وتقنيات تكنولوجية: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة ألدكات كتقنيات 

  كتبيف أىـ األدكات كالتقنيات المستخدمة مف قبميـ.، نجاز عمميـ الصحفيإتكنكلكجية في 
 (37جدول )
 األدوات والتقنيات التكنولوجية التاليةيوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام 

 في صحيفتي الدراسة 
 التوزيع الكمي

 أدوات 

 تكنولوجية وتقنيات

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 

 الحسابي
 ال أحياناً  دائماً 

المتوسط 

 الحسابي
 ال أحياناً  دائماً 

المتوسط 

 الحسابي

 وكاالت األنباء
 4 8 14 ؾ

121 
65 64 1 

124 
48 16 4 

123 
% 1323 1425 828 3326 4821 6323 5524 4024 6421 

اليواتف الثابتة 
 )السمكية(

 6 65 68 ؾ
125 

60 63 3 
126 

18 41 8 
124 

% 5124 3326 420 1423 5020 1021 3626 3326 6628 
وسائل نقل وتخزين 

محمولة  ممفات
 كالفبلش

 6 63 61 ؾ

123 

4 65 60 

120 

15 41 66 

121 
% 3326 5020 124 1125 3326 1423 4128 3326 6126 

أجيزة تسجيل 
 الكترونية

 1 68 60 ؾ
126 

60 10 3 
121 

10 48 60 
126 

% 1423 5124 6323 1423 5828 6628 1423 5524 6323 

 كاميرات رقمية
 64 63 3 ؾ

628 
66 64 60 

120 
68 13 14 

624 
% 1021 3621 4821 4123 4821 1423 1125 4423 4428 

 الفاكس
 13 60 0 ؾ

624 
3 61 68 

621 
3 11 31 

623 
% 0 1423 3021 6628 4524 5124 524 4123 1628 

تقنية "بيك أند دروب" 
 لتبادل الممفات

 43 0 0 ؾ
620 

1 4 14 
621 

1 4 14 
626 

% 0 0 60020 524 828 8524 124 325 4121 

 التميتكست
 43 0 0 ؾ

620 
0 0 43 

620 
0 0 18 

620 
% 0 0 60020 0 0 60020 0 0 60020 

 الفيديو تكس
 44 6 0 ؾ

620 
0 6 44 

620 
0 1 11 

620 
% 0 124 4326 0 124 4326 0 124 4326 
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 " بيك أند بيم" تقنية
 لعرض الممفات

 43 0 0 ؾ
620 

0 1 41 
626 

0 1 11 
620 

% 0 0 60020 0 524 4326  124 4326 
 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:

 االتجاه العام: .1

حيث يستخدميا ، 123 نباءاأل ككاالتبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة 
في حيف ال يستخدميا ، %4024كيستخدميا أحيانًا ، % مف أفراد العينة5524بشكل دائـ 

حيث ، 124بمتكسط حسابي بمغ  (السمكية) الثابتة اليكاتفاستخداميما ، تالىا، 6421%
ثـ ، %6628كال يستخدميا ، %3626كيستخدميا بشكل دائـ ، %3326يستخدميا أحيانًا 

حيث يستخدميا ، 126بمتكسط حسابي  كالفالش محمكلة ممفات كتخزيف نقل كسائلاستخداميما 
، كتال ذلؾ، %6126كال يستخدميا ، %4128كيستخدميا بشكل دائـ ، %3326أحيانًا 

، %5524حيث يستخدميا أحيانًا ، 126استخداميما أجيزة تسجيل إلكتركنية بمتكسط حسابي بمغ 
بمتكسط حسابي  رقميةال كاميراتثـ ال، %6323كال يستخدميا ، %1423كيستخدميا بشكل دائـ 

ميا بشكل دائـ كيستخد، %4428كال يستخدميا ، %4423حيث يستخدميا أحيانًا ، 624
حيث ال يستخدمو ، 623ثـ استخداـ صحيفتي الدراسة الفاكس بمتكسط حسابي ، 1125%
في حيف ال يستخدـ ، %524كيستخدمو بشكل دائـ ، %4123كيستخدمو أحيانًا ، 1628%

 % مف أفراد العينة. 600التميتكست 
 :استخدام أدوات وتقنيات تكنولوجية في صحيفتي الدراسة .2
 : صحيفة األيام . أ

تالىا استخداـ أجيزة تسجيل ، 124 نباءاأل ككاالتبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
ثـ استخداـ اليكاتف الثابتة )السمكية( بمتكسط حسابي ، 121إلكتركنية بمتكسط حسابي 

126. 
 صحيفة فمسطين:  . ب

تالىا استخداـ اليكاتف الثابتة ، 121 نباءاأل ككاالتبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
ثـ استخداـ كسائل نقل كتخزيف ممفات محمكلة ، 125)السمكية( بمتكسط حسابي 

 .123كالفالش بمتكسط حسابي 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

، الدراسة في استخداـ أغمب األدكات التكنكلكجية المذككرة بتفاكت بينيما اتفقت صحيفتا
  يديك تكس كالتميتكست.كما اتفقتا في عدـ استخداـ تقنيتي الف
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 خامسًا: شبكات التواصل االجتماعي: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة لشبكات التكاصل االجتماعي 

  كتبيف أىـ الشبكات المستخدمة مف قبميـ.، نجاز عمميـ الصحفيإفي 
 (38جدول )

 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
 في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 
 شبكات

  التواصل االجتماعي

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 الحسابي

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 الحسابي

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 الحسابي

 الفيسبكؾ
 121 1 63 38 123 1 8 10 128 0 1 18 ؾ
% 8123 6321 0  5828 1425 6323  3021 1021 828  

 اليكتيكب
 121 4 44 11 126 1 68 60 123 4 65 61 ؾ
% 3326 3326 828  1423 5124 6323  1821 3825 6424  

 تكيتر
 624 64 45 63 628 61 61 1 120 3 64 8 ؾ
% 1425 5524 1021  6321 3326 4524  1021 5625 1324  

 جكجل بمس
 621 41 15 3 623 63 63 4 625 11 8 3 ؾ
% 6628 1425 1325  828 5020 3621  6024 4128 5124  

 إنستاغراـ
 623 31 11 3 623 11 60 1 625 10 61 1 ؾ
% 524 4524 5828  524 1423 1323  524 4123 1623  

 الجدول السابق يتبين التالي:بدراسة بيانات 
 االتجاه العام: .1

حيث يستخدمو ، 121بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ الفيسبكؾ في صحيفتي الدراسة 
بينما ، %828كال يستخدمو ، %1021كيستخدمو أحيانًا ، % مف أفراد العينة3021بشكل دائـ 

، %3825أحيانًا حيث يستخدمو ، 121عمى متكسط حسابي  اليكتيكبحاز استخداميما 
في حيف حل استخداميما تكيتر بمتكسط ، %6424كال يستخدمو ، %1821كيستخدمو بشكل دائـ 

% كال يستخدمو 1021كيستخدمو بشكل دائـ ، %5025حيث يستخدمو أحيانًا ، 624حسابي 
1324.% 
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 :استخدام شبكات التواصل االجتماعي في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

في حيف جاء استخداـ اليكتيكب ، 123لحسابي الستخداـ الفيسبكؾ بمغ المتكسط ا
 . 628كبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ تكيتر ، 126بمتكسط حسابي 

 صحيفة فمسطين:  . ب

استخداـ اليكتيكب بمتكسط ، تال ذلؾ، 128بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ الفيسبكؾ 
 .120تكيتر في حيف بمغ المتكسط الحسابي الستخداـ ، 123حسابي 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
الدراسة في درجة استخداـ مرتفعة لمفيسبكؾ كاليكتيكب مع كجكد فرؽ  اتفقت صحيفتا

  بينما تقدمت صحيفة األياـ في استخداـ جكجل بمس.، صحيفة فمسطيف ةمحمصل
 سادسًا: شبكة االنترنت: 

نجاز إيتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ استخداـ عينة الدراسة لشبكة االنترنت في 
  كتبيف أىـ الخدمات المستخدمة مف قبميـ.، عمميـ الصحفي

 (39جدول )
 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى استخدام شبكة االنترنت في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 
  خدمات شبكة االنترنت

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال أحياناً  دائماً 
المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 ال أحياناً  دائماً  الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

 البريد اإللكتروني
 0 3 40 ؾ

124 
18 1 0 

128 
58 60 0 

128 
% 8821 6628 0 8123 6321 0 8524 6323 0 

عن المعمومات محركات البحث 
 والصور

 0 8 11 ؾ
128 

61 65 4 
123 

31 14 4 
2.6 

% 3125 1425 0 3326 3326 828 1628 4428 323 

 "فاي الوايتقنية "
 4 64 68 ؾ

123 
61 63 8 

126 
40 13 66 

124 
% 5420 4821 828 4524 3621 1425 3326 4423 6121 

خبارية المجموعات اإل
 اإللكترونية

 3 63 61 ؾ
124 

63 66 4 
126 

40 15 64 
121 

% 3326 3621 6623 3621 4123 1123 3326 4128 6426 

 تقنية الوايرلس
 6 61 63 ؾ

125 
60 66 64 

624 
13 13 63 

121 
% 5020 3326 124 1423 4123 4821 4423 4423 1021 

 Skypeخدمة سكايب 
 63 65 1 ؾ

621 
5 64 61 

623 
3 18 44 

621 
% 524 3326 5020 6323 4821 3326 6024 3621 3825 

 625 44 11 3 621 63 64 3 623 11 4 4 ؾ Rssخدمة 
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% 828 1125 1323 6628 4821 5020 6024 4124 5323 

 Driopbox سخدمة الدروبوك
 40 3 0 ؾ

626 
5 3 15 

623 
5 8 55 

624 
% 0 6628 8821 6323 6628 3425 324 6628 8024 

"الواي ماكس" لربط تقنية 
 تجمعات كبيرة بخدمة االنترنت

 46 4 0 ؾ
626 

0 6 44 
620 

0 3 13 
620 

% 0 828 4621 0 124 4326 0 524 4326 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

حيث ، 128 اإللكتركني مبريدبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة ل
كال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد ، %6323كيستخدمو أحيانًا ، %8524يستخدمو بشكل دائـ 

، 121بمتكسط حسابي  كالصكر المعمكمات عف البحث محركاتتال ذلؾ استخداميما ، العينة
تال ، %323كال يستخدميا ، %4428كيستخدميا أحيانًا ، %1628حيث يستخدميا بشكل دائـ 

، %3326حيث يستخدميا بشكل دائـ ، 124تقنية الكاؼ فاؼ بمتكسط حسابي استخداميما ، ذلؾ
ثـ استخداميما المجمكعات اإلخبارية ، %6121كال يستخدميا ، %4423كيستخدميا أحيانًا 

كيستخدميا أحيانًا ، %3326حيث يستخدميا بشكل دائـ ، 121اإللكتركنية بمتكسط حسابي 
 %.6426كال يستخدميا ، 4128%

حيث ، 121 الكايرلس تقنيةتكسط الحسابي الستخداـ صحيفتي الدراسة كبمغ الم
ثـ ، %1021كال يستخدميا ، %4423كيستخدميا أحيانًا ، %4423يستخدميا بشكل دائـ 

، %3825 يايستخدم الحيث ، 6.1 بمتكسط حسابي Skype سكايب خدمةاستخداميما 
 .%6024يستخدميا بشكل دائـ ك ، %3621 أحياناً  يستخدمياك 
 :نترنت في صحيفتي الدراسةاستخدام شبكة اال  .2
 صحيفة األيام:  . أ

استخداـ محركات ، تال ذلؾ، 128 اإللكتركني البريدبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
 ثـ استخداـ المجمكعات، 123البحث عف الصكر كالمعمكمات بمتكسط حسابي 

 . 126كتقنية "الكاؼ فاؼ" بمتكسط حسابي ، اإللكتركنية خباريةاإل
 صحيفة فمسطين:  . ب

استخداـ محركات ، تال ذلؾ، 124 اإللكتركني البريدبمغ المتكسط الحسابي الستخداـ 
ثـ استخداـ تقنية "الكايرلس" ، 128البحث عف الصكر كالمعمكمات بمتكسط حسابي 

  .125بمتكسط حسابي 
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 لدراسة: أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي ا .3
مع تقدـ ، الدراسة في استخداـ خدمة شبكة االنترنت بدرجات متفاكتة اتفقت صحيفتا

كساد التقارب ، كتقدـ لصحيفة فمسطيف في بعضيا اآلخر، لصحيفة األياـ في بعض الخدمات
 في بعض الخدمات.  ابينيم

 المطمب الثاني: دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة وفوائدىا:

 أواًل: دوافع االستخدام وفوائده:
 دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:  . أ

يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير دكافع استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في 
  صحيفتي الدراسة.

 (40جدول )
 يوضح التكرارات والنسب المئوية لدوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 صحيفتي الدراسةفي 

 التوزيع الكمي 
  دوافع االستخدام

صحيفة 
 االتجاه العام صحيفة األيام فمسطين

 % ك % ك % ك
 82.35 51 79.41 13 85.29 14 الصحفية المواد وتحرير إعداد في مياراتي تعزيز

 ستخدمياأ التي األدوات بين فجوة تراكم تفادي
 الجديدة واألدوات

63 50.00 13 70.59 36 60.29 

 58.82 30 67.65 14 50.00 63 التقنية وتنوع انتشار زيادة

 55.88 48 64.71 11 47.06 61 عممي ظروف تحسين

 48.53 44 55.88 64 41.18 63 التقنية عمى الحصول سيولة

 35.29 13 23.53 8 47.06 61 الحديثة االتصال بتكنولوجيا والشغف الفضول

 27.94 64 29.41 60 26.47 4 الزمبلء عن التميز

 22.06 65 32.35 66 11.76 3 التقنية اختبلف حال الزمبلء مع تعارض حدوث فاديت

 19.12 64 26.47 4 11.76 3 الصحيفة إدارة لتعميمات استجابة

  = مفردة  68اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 
 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
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 االتجاه العام: .1

 الصحفية المكاد كتحرير إعداد في يـميارات تعزيز% مف أفراد العينة أف 81245رأػ 
% 10214كرأػ ، يمثل الدافع األكؿ الستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

كرأػ ، الثانيأف تفادؼ تراكـ فجكة بيف األدكات التي يستخدمكنيا كاألدكات الجديدة يمثل الدافع 
% أف تحسيف ظركؼ 55288كرأػ ، % أف زيادة انتشار كتنكع التقنية تمثل الدافع الثالث58281

% أف سيكلة الحصكؿ عمى التقنية تمثل الدافع 38254كرأػ ، عمميـ يمثل الدافع الرابع
  الخامس.

 :دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

يمثل  الصحفية المكاد كتحرير إعداد في يـميارات تعزيز% مف أفراد العينة أف 34236رأػ 
% 30254كرأػ ، الدافع األكؿ الستخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

، أف تفادؼ تراكـ فجكة بيف األدكات التي يستخدمكنيا كاألدكات الجديدة يمثل الدافع الثاني
  أف زيادة انتشار كتنكع التقنية دافعيـ الثالث.% 13215كرأػ 
 صحيفة فمسطين:  . ب

% مف أفراد العينة أف تعزيز مياراتيـ الفنية يمثل الدافع األكؿ الستخداـ 85214رأػ 
% أف تفادؼ تراكـ فجكة بيف 50كرأػ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

كزيادة انتشار كتنكع التقنية يمثالف دافعيـ ، األدكات التي يستخدمكنيا كاألدكات الجديدة
 الثاني بنفس الدرجة. 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
الدراسة أف تعزيز الميارات الفنية ألفراد العينة يمثل الدافع األكؿ الستخداـ  تكافقت صحيفتا

، بينيـ في بعض دكافع االستخداـكساد التقارب ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي
صحيفة فمسطيف تارة  ةمحمصكل، صحيفة األياـ تارة ةمحمصكبعض التفاكت في بعض الدكافع ل

  أخرػ.
 
 فوائد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:  . ب

يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير فكائد استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل 
  الصحفي.
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 (41) جدول
 يوضح التكرارات والنسب المئوية لفوائد استخدام أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة 

 في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 

  فوائد االستخدام
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ك % ك % ك
 95.59 15 91.18 46 100.00 43 الصحفي عممي تسييل

 80.88 55 79.41 13 82.35 18 الصحفي عممي نجازإ سرعة

 80.88 55 82.35 18 79.41 13 الجميور باىتمامات ومعرفتي إلمامي من زاد

 63.24 34 61.76 16 64.71 11 خارجية صحفية تجارب عمى اطبلعي من زاد

 60.29 36 64.71 11 55.88 64 المختصين مع الخبرات تبادل يسر

 42.65 14 50.00 63 35.29 61 الصحفي عممي في األخطاء قمص

  = مفردة 68اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 
 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:

 االتجاه العام: .1

% مف أفراد العينة أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىـ في تسييل 45254رأػ 
، نجاز عمميـ الصحفيأفضى لسرعة إ% منيـ أف استخداميا 80288كرأػ ، عمميـ الصحفي

% منيـ أف التكنكلكجيا 14213في حيف رأػ ، كزاد مف إلماميـ كمعرفتيـ باىتمامات الجميكر
 تبادؿ تيسر % منيـ أنيا 10214 كرأػ، زادت مف اطالعيـ عمى تجارب صحفية خارجية

 في األخطاء تقمصد العينة أف التكنكلكجيا % مف أفرا31215كرأػ ، المختصيف مع الخبرات
  .الصحفي يـعمم

 :فوائد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .1
 صحيفة األيام:  . أ

% مف أفراد العينة أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىـ في تسييل 46268رأػ 
مف إلماميـ كمعرفتيـ % منيـ أف استخداميا زاد 81245كرأػ ، عمميـ الصحفي

% أف استخداـ التكنكلكجيا ساىـ بسرعة إنجاز 34236كرأػ ، باىتمامات الجميكر
 أعماليـ الصحفية. 

 صحيفة فمسطين:  . ب

% مف أفراد العينة أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىـ في تسييل 600رأػ 
نجاز عمميـ منيـ أف استخداميا أفضى لسرعة إ% 81245كرأػ ، عمميـ الصحفي
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% منيـ أف التكنكلكجيا زادت مف إلماميـ كمعرفتيـ باىتمامات 34236كرأػ ، الصحفي
  الجميكر.

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
ف حكؿ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تسييل العمل تكافقت الصحيفتا

كساد التقارب إجمااًل بينيما في مجمل الفكائد ، نجاز عمميـ الصحفيسرعة إك ، الصحفي
 األخرػ. 
 

 ثانيًا: أسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا الحديثة في العمل الصحفي: 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير أسباب عدـ استخداـ بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ 

  الحديثة في العمل الصحفي.
 (42جدول )

النسب المئوية ألسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا االتصال يوضح التكرارات و 
 في صحيفتي الدراسةالحديثة 
 التوزيع الكمي

 األسباب
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ك % ك % ك
 47.06 41 55.88 64 38.24 64 التقنية توفر عدم

 42.65 14 44.12 65 41.18 63 التقنية استخدام بطريقة المعرفة افتقاد

 4423 13 50.00 63 29.41 60 التقنية إلى الحاجة عدم

 35.29 13 38.24 64 32.35 66 التقنية استخدام متطمبات توفر عدم

 30.88 16 26.47 4 35.29 61 التقنية استخدام تكمفة ارتفاع

 27.94 64 29.41 60 26.47 4 التقنية بوجود المعرفة افتقاد

 23.53 61 20.59 3 26.47 4 التقنية تعقيد درجة

 23.53 61 29.41 60 17.65 1 التقنية استخدام جدوى  عدم

 17.65 61 29.41 60 5.88 1 تقادم التقنية

 4.41 3 11.76 3 8.82 4 صحية مشاكل تسبب

  = مفردة  68اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 

 السابق يتبين التالي:بدراسة بيانات الجدول 
 االتجاه العام: .1

% مف أفراد العينة أف عدـ تكفر التقنية يمثل السبب األكؿ لعدـ استخداـ 33201رأػ 
% أف افتقاد 31215كرأػ ، بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي
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الحاجة إلى التقنية % أف عدـ 4423كرأػ ، المعرفة بطريقة استخداـ التقنية يمثل السبب الثاني
، يمثل السبب الرابع التقنية استخداـ متطمبات تكفر عدـ% أف 45214كرأػ ، يمثل السبب الثالث

 % أف ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية يمثل السبب الخامس. 40288كرأػ 
 :أسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .1
 صحيفة األيام:  . أ

% أف عدـ تكفر التقنية يمثل السبب األكؿ لعدـ استخداـ بعض أدكات 55288رأػ 
% أف عدـ الحاجة إلى 50كرأػ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

% أف افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ التقنية 33261كرأػ ، التقنية يمثل السبب الثاني
  يمثل السبب الثالث.

 صحيفة فمسطين:  . ب

% مف أفراد العينة أف افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ التقنية يمثل السبب 36268رأػ 
، األكؿ لعدـ استخداـ بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

% أف ارتفاع 45214كرأػ ، % أف عدـ تكفر التقنية يمثل السبب الثاني48213كرأػ 
 ب الثالث. تكمفة استخداـ التقنية يمثل السب

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة حكؿ افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ التقنية كسبب لعدـ  تقاربت صحيفتا
بفارؽ ، بينما ساد االفتراؽ بينيما في سائر األسباب األخرػ ، استخداـ بعض األدكات التكنكلكجية

  صحيفة فمسطيف تارة أخرػ. ةمحمصصحيفة األياـ تارة كل ةمحمصل
 

  



 الفصل الثالث: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير مضمون صحيفتي الدراسة
 

638 

 

ػاضطبحثػاضثاظي
ػػاالدتفادةػطنػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظ

ػسيػتطوغرػطضطونػصحغفتيػاضدرادظ
 

المبحث إلى التعرؼ عمى مجاالت استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في ىذا ييدؼ 
كالتعرؼ عمى ، كبياف أىـ سمبيات كصعكبات استخداميا، تطكير مضمكف صحيفتي الدراسة

يتناكؿ األكؿ درجة االستفادة ، حيث تـ تقسيـ المبحث إلى مطمبيف، تعزيز استخداميامقترحات 
بينما يتطرؽ المطمب الثاني لتأثير تكنكلكجيا ، مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كمجاالتيا

 االتصاؿ الحديثة عمى فنكف الكتابة كالعمل الصحفي.
 
 :ومجاالتياتكنولوجيا االتصال الحديثة درجة االستفادة من  :األول المطمب
 درجة االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة: :أوالً 

يتناكؿ الجدكؿ التالي درجة االستفادة مف أدكات كخدمات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 
  في إعداد المكضكعات في صحيفتي الدراسة.

 ين التالي:يتب( 43رقم )بدراسة بيانات جدول 
 االتجاه العام: .1

المعمكمات في صحيفتي الدراسة أكاًل البريد اإللكتركني في استقباؿ حمت االستفادة مف 
بنسبة  األحداث بعض كمتابعة نقل في االجتماعي التكاصل شبكاتتالىا ، %83230بنسبة 
 شبكات متابعة خالؿ مف اإلخبارية كالمتابعة الصحفية لممعالجة أفكار استقاءثـ ، 31210%
 في رسمية كمؤسسات شخصيات كمكاقع صفحاتثـ ، %33280بنسبة  االجتماعي التكاصل
 لتعزيز االنترنت عبر المتاحة البيانات قكاعدثـ ، %33210بنسبة  كمكاقفيا أخبارىا متابعة

 المراسميف مع التكاصل في الذكية اليكاتفثـ ، %36210بنسبة  الصحفية المادة مضمكف 
 %.30200بنسبة  األحداث متابعة في القصيرة الرسائلثـ ، %30280بنسبة  كالمصكريف

بنسبة  كالمعمكمات األخبار انتقاء في األنباء ككاالتكجاءت درجة االستفادة مف 
بنسبة  مسؤكلة شخصيات مع حكارات إجراء في االجتماعي التكاصل شبكاتثـ ، 30200%
 تمثيلثـ ، %13210بنسبة  الصحفية المقابالت تسجيل في الذكية اليكاتفثـ ، 15280%
 في الذكية اليكاتف تطبيقاتثـ ، %11210بنسبة  المكضكعات بعض إعداد في الرقمية البيانات
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 االجتماعي التكاصل شبكات عبر الجميكر أسئمة تمقيثـ ، %16210بنسبة  المعمكمات تبادؿ
 لمفعاليات المباشر البثثـ ، %10210بنسبة  كالمختصيف اليامة الشخصيات عمى لطرحيا
 بيانات استقباؿ في الفاكس، كأخيراً ، %55210بنسبة  الصحيفة مقر مف تغطيتيا في الخارجية
  %.30280بنسبة  المختمفة كالقكػ  المؤسسات كأخبار

 :درجة االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

تالىا ، %38280المعمكمات بنسبة البريد اإللكتركني في استقباؿ تصدرت االستفادة مف 
 التكاصل شبكات متابعة خالؿ مف اإلخبارية كالمتابعة الصحفية لممعالجة أفكار استقاء

بنسبة  األحداث متابعة في القصيرة الرسائلثـ ، %30200بنسبة  االجتماعي
14230 .% 
 صحيفة فمسطين:  . ب

%، 40200المعمكمات أكاًل بنسبة البريد اإللكتركني في استقباؿ حمت االستفادة مف 
%، 85280بنسبة  األحداث بعض كمتابعة نقل في االجتماعي التكاصل شبكاتتالىا 
بنسبة  كمكاقفيا أخبارىا متابعة في رسمية كمؤسسات شخصيات كمكاقع صفحاتثـ 

86280.% 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .4

البريد اإللكتركني في استقباؿ اتفقت صحيفتا الدراسة في درجة االستفادة مف 
إذ جاء البريد ، المختمفة كالقكػ  المؤسسات كأخبار بيانات استقباؿ فيكالفاكس ، المعمكمات

بينما اختمفت صحيفتا الدراسة في األدكات كالخدمات ، كحل الفاكس أخيراً ، اإللكتركني أكالً 
 مضمكف  لتعزيز االنترنت عبر المتاحة البيانات قكاعدإذ ساد بعضيا التقارب كاستخداـ ، األخرػ 
كفي صحيفة األياـ ، حيث حمت في صحيفة فمسطيف بالترتيب الخامس، الصحفية المادة

 المقابالت تسجيل في الذكية اليكاتفكبعضيا ساده التباعد كاستخداـ ، بالترتيب السادس
كفي صحيفة األياـ بالترتيب الثالث ، ة فمسطيف بالترتيب السابعحيث حل في صحيف، الصحفية
  عشر.
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 (43جدول )
 في صحيفتي الدراسةالصحفية الموضوعات يوضح التكرارات والنسب المئوية لدرجة االستفادة من األدوات التكنولوجية في إعداد 

 التوزيع الكمي
 تكنولوجية أدوات وخدمات

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

 6 02000 84.40 4.22 1 02000 78.80 3.94 6 02000 90.00 4.5 المعموماتإللكتروني في استقبال البريد ا
بعض ومتابعة  التواصل االجتماعي في نقل شبكات

 األحداث
4.29 85.80 02000 1 3.32 66.40 0.148 8 3.81 76.20 02000 1 

أفكار لممعالجة الصحفية والمتابعة اإلخبارية استقاء 
 التواصل االجتماعي متابعة شبكاتمن خبلل 

3.97 79.40 02000 3 3.50 70.00 0.702 2 3.74 74.80 02000 4 

رسمية في ومؤسسات شخصيات ومواقع صفحات 
 متابعة أخبارىا ومواقفيا

4.09 81.80 02000 4 3.32 66.40 0.019 9 3.71 74.20 02000 3 

 البيانات المتاحة عبر االنترنت لتعزيز مضمون  قواعد
 المادة الصحفية

3.76 75.20 02000 5 3.35 67.00 0.076 6 3.56 71.20 02000 5 

اليواتف الذكية في التواصل مع المراسمين 
 والمصورين

3.62 72.40 02003 8 3.47 69.40 0.011 4 3.54 70.80 02000 1 

 3 02000 70.00 3.50 3 0.483 69.40 3.47 4 02001 70.60 3.53 الرسائل القصيرة في متابعة األحداث
 8 02000 70.00 3.50 10 02665 65.80 3.29 1 02001 74.20 3.71 والمعموماتفي انتقاء األخبار األنباء وكاالت 
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 التوزيع الكمي
 تكنولوجية أدوات وخدمات

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

حوارات مع  في إجراءالتواصل االجتماعي  شبكات
 شخصيات مسؤولة

3.24 64.80 02133 66 3.35 67.00 0.136 7 3.29 65.80 02051 4 

 60 02103 64.20 3.21 13 0.230 54.80 2.74 3 02004 73.60 3.68 تسجيل المقاببلت الصحفية اليواتف الذكية في
 66 02433 62.60 3.13 5 0.028 68.20 3.41 63 02333 57.00 2.85 تمثيل البيانات الرقمية في إعداد بعض الموضوعات

 61 02184 61.20 3.06 12 0.169 57.00 2.85 60 02683 65.20 3.26 تبادل المعمومات تطبيقات اليواتف الذكية في
التواصل  شبكاتأسئمة الجميور عبر  تمقي

لطرحيا عمى الشخصيات اليامة  االجتماعي
 والمختصين

2.94 58.80 02340 61 3.09 61.80 0.702 11 3.01 60.20 02411 64 

في تغطيتيا من  الخارجيةالبث المباشر لمفعاليات 
 مقر الصحيفة

2.94 58.80 02860 64 2.62 52.40 02011 14 2.78 55.60 02643 63 

المؤسسات والقوى وأخبار الفاكس في استقبال بيانات 
 المختمفة

1.74 34.80 02000 65 2.35 47.00 02003 15 2.04 40.80 02000 65 
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 مجاالت االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة: :ثانياً 
يتناكؿ الجدكؿ التالي مجاالت االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير 

  مضمكف صحيفتي الدراسة.
 (44جدول )

 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمجاالت االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة 
 في تطوير مضمون صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي
 المجاالت

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
 % ك % ك % ك

 75.00 56 64.71 11 85.29 14 الصحفية مصادري  تنوع

 70.59 38 64.71 11 76.47 11 المؤرشفة الصحفية المواد استرجاع سرعة

 في أخطاء أي لمعالجة التعديبلت إجراء سيولة
 الصحفية المادة

10 58.82 10 58.82 30 58.82 

 وآخر الصحفية لممادة معمومات إضافة سيولة
 المستجدات

63 50.00 10 58.82 43 54.41 

 54.41 43 52.94 68 55.88 64 الصحفية المادة نص داخل البحث سيولة

 52.94 41 47.06 61 58.82 10 المناسبة بالخمفيات الصحفية المواد تدعيم

 الزمبلء بين الصحفية المواد تبادل وسرعة سيولة
 الصحيفة في

63 50.00 64 55.88 41 52.94 

 51.47 45 44.12 65 58.82 10 أكبر بسرعة الصحفية المواد تحرير

 المتاحة المساحة وفق المادة بحجم الدقيق التحكم
 لمنشر

61 35.29 16 61.76 44 48.53 

 47.06 41 50.00 63 44.12 65 األحداث تغطية نطاق توسيع

 44.12 40 32.35 66 55.88 64 المختمفة المصادر مع التواصل وسرعة سيولة

 41.18 18 41.18 63 41.18 63 المعمومات وصياغة ترتيب سيولة

 35.29 13 38.24 64 32.35 66 أكبر بعمق القضايا معالجة

  = مفردة. 68اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابق يتبيف التالي:
 االتجاه العام: .1

 االتصاؿ تكنكلكجيا مفصحيفتي الدراسة  استفادةمجاالت  الصحفيةالمصادر  تنكعتقدـ 
بنسبة  المؤرشفة الصحفية المكاد استرجاع سرعةثـ ، %35يما بنسبة مضمكن تطكير في الحديثة
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بنسبة  الصحفية المادة في أخطاء أؼ لمعالجة التعديالت إجراء سيكلةثـ ، 30254%
 داخل البحث سيكلةك ، المستجدات كآخر الصحفية لممادة معمكمات إضافة سيكلةثـ ، 58281%
 بالخمفيات الصحفية المكاد تدعيـثـ ، % لكل منيما53236بنسبة  الصحفية المادة نص

% لكل 51243بنسبة  الصحيفة في الزمالء بيف الصحفية المكاد تبادؿ كسرعة سيكلةك ، المناسبة
 المادة بحجـ الدقيق التحكـثـ ، %56233بنسبة  أكبر بسرعة الصحفية المكاد تحريرثـ ، منيما
بنسبة  األحداث تغطية نطاؽ تكسيعثـ ، %38254بنسبة  لمنشر المتاحة المساحة كفق

 سيكلةثـ ، %33261بنسبة  المختمفة المصادر مع التكاصل كسرعة سيكلةثـ ، 33201%
بنسبة  أكبر بعمق القضايا معالجة، كأخيراً ، %36268بنسبة  المعمكمات كصياغة ترتيب

45214 .% 
 

 :مجاالت االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

مجاالت  المؤرشفة الصحفية المكاد استرجاع سرعةك  الصحفيةالمصادر  تنكعتقدـ 
 بحجـ الدقيق التحكـثـ ، %64.71بنسبة  الحديثة االتصاؿ تكنكلكجيا مف االستفادة
 %. 16231بنسبة  لمنشر المتاحة المساحة كفق المادة
 صحيفة فمسطين:  . ب

بنسبة  الحديثة االتصاؿ تكنكلكجيا مف االستفادةمجاالت  الصحفيةالمصادر  تنكعتقدـ 
 %. 31233بنسبة  المؤرشفة الصحفية المكاد استرجاع سرعةتاله ، 85.29%

 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
في  الحديثة االتصاؿ تكنكلكجيا مف االستفادةمجاالت  الصحفيةالمصادر  تنكعتقدـ 

بذات الدرجة في صحيفة  المؤرشفة الصحفية المكاد استرجاع سرعةكحمت ، صحيفتي الدراسة
 كفق المادة بحجـ الدقيق التحكـكأعقب ذلؾ ، األياـ في حيف جاءت ثانيًا في صحيفة فمسطيف

 المكاد تدعيـفي صحيفة األياـ بخالؼ صحيفة فمسطيف التي حل فييا  لمنشر المتاحة المساحة
 التعديالت إجراء سيكلةك ، أكبر بسرعة الصحفية المكاد تحريرك  ،المناسبة بالخمفيات الصحفية
  تاليًا بذات الدرجة. الصحفية المادة في أخطاء أؼ لمعالجة
 
 
 



 الفصل الثالث: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير مضمون صحيفتي الدراسة
 

683 

 

 تكنولوجيا االتصال الحديثة وفنون الكتابة والعمل الصحفي: :المطمب الثاني
 أواًل: مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى فنون الكتابة الصحفية:

يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى فنكف 
  الكتابة الصحفية.

 يتبين التالي:( 45رقم )بدراسة بيانات جدول 
 االتجاه العام: .1

% مف أفراد العينة أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أسيمت في تعزيز السبق 86280رأػ 
% أنيا كفرت المعمكمات 86230الصحفي لذا احتل المرتبة األكلى مف حيث تأثيرىا عميو، كرأػ 

% أف التكنكلكجيا أكسبت تقارير المعمكمات كالخمفية 80280الالزمة لمتقارير الصحفية، كرأػ 
% أنيا فتحت المجاؿ لتخطي الحدكد في إعداد المكاد 80210مى، كرأػ حضكرًا أكبر كدقة أع

% أنيا زادت مف 38% أنيا يسرت صياغة خبر مكتمل العناصر، كرأػ 34230الصحفية، كرأػ 
% أف التكنكلكجيا أتاحت الدخكؿ لقكاعد المعمكمات 31280كثافة التغطية الصحفية لألحداث، كرأػ 

% أنيا كسعت 31230% أنيا عززت األخبار المركبة، كرأػ 35.80الستكماؿ المكضكعات، كرأػ 
% أنيا يسرت ترجمة مكاد صحفية 18210حضكر الشخصيات الخارجية في الحكارات، بينما رأػ 

% أنيا زادت حضكر القصة الخبرية، كرأػ 13210منشكرة بمكاقع كصحف أجنبية، كرأػ 
% أنيا أسيمت في 13280ة، كرأػ % أنيا اختصرت كقت إنجاز التحقيقات االستقصائي13280

% أف 13210بمكرة أفكار مبتكرة لممقاالت، كعززت التغطية االستقصائية كالتفسيرية، في حيف رأػ 
% أنيا أثرت المقاالت التحميمية 14210التكنكلكجيا رفعت مستكػ مكضكعية المكاد الصحفية، كرأػ 

 يف بالقكالب الصحفية المعركفة. % أنيا ساعدت عمى التزاـ الصحفي58كعززت حضكرىا، كرأػ 
 :مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى فنون الكتابة الصحفية في صحيفتي الدراسة .2

 صحيفة األيام:  . أ

% أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة يسرت ترجمة مكاد صحفية منشكرة بمكاقع 81230رأػ 
الخمفية حضكرًا أكبر أكسبت تقارير المعمكمات ك  أنيا %86210كصحف أجنبية، كرأػ 

 كدقة أعمى، ككفرت المعمكمات الالزمة لمتقارير الصحفية. 

 صحيفة فمسطين:  . ب

% أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة فتحت المجاؿ لتخطي الحدكد في إعداد 81230رأػ 
 % أنيا أسيمت في تعزيز السبق الصحفي. 83280المكاد الصحفية، كرأػ 

 فتي الدراسة: أوجو االتفاق واالختبلف بين صحي .3

اتفقت صحيفتا الدراسة في مدػ تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى تكفير المعمكمات 
%، كما اتفقتا فيما 86230الالزمة لمتقارير الصحفية، إذ حمت ثالثًا في صحيفتي الدراسة بنسبة 
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أخيرًا في  يخص تأثير التكنكلكجيا عمى التزاـ الصحفييف بالقكالب الصحفية المعركفة، إذ حل
%، بينما اختمفت الصحيفتاف في الجكانب األخرػ، إذ ساد بعضيا 58صحيفتي الدراسة بنسبة 

، حيث حل في صحيفة فمسطيف بالترتيب السابع، كفي صحيفة المركبة األخبارالتقارب كتعزيز 
 كصحف بمكاقع منشكرة صحفية مكاد ترجمةاألياـ بالترتيب الثامف، كبعضيا ساده التباعد كتيسير 

 ، حيث حل في صحيفة فمسطيف بالترتيب التاسع، كفي صحيفة األياـ بالترتيب األكؿ. أجنبية
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 (45جدول )
 المئوية لمدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى فنون الكتابة الصحفية في صحيفتي الدراسة يوضح التكرارات والنسب

  التوزيع الكمي
 ةالصحفي الكتابة فنون 

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 مستوى 
 الداللة

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

 1 0.000 81.80 4.09 5 0.000 78.80 3.94 2 0.000 84.80 4.24 الصحفي السبق تعزيز في أسيمت

 2 0.000 81.40 4.07 3 0.000 81.20 4.06 3 0.000 81.80 4.09 لمتقارير الصحفية البلزمة المعمومات فرتو 

 أكبر حضوراً  والخمفية المعمومات تقارير أكسبت
 أعمى ودقة

4.03 80.60 0.000 5 4.06 81.20 0.000 2 4.04 80.80 0.000 3 

 المواد إعداد في الحدود لتخطي المجال تحتف
 الصحفية

4.32 86.40 0.000 1 3.74 74.80 0.000 7 4.03 80.60 0.000 4 

 5 0.000 79.40 3.97 4 0.000 78.80 3.94 6 0.000 80.00 4.00 العناصر مكتمل خبر صياغة سرتي

 6 0.000 78.00 3.90 9 0.000 73.60 3.68 12 0.032 65.80 3.29 لؤلحداث الصحفية التغطية كثافة من زادت

 الستكمال المعمومات لقواعد الدخول أتاحت
 الموضوعات

4.09 81.80 0.000 4 3.59 71.80 0.000 10 3.84 76.80 0.000 7 

 8 0.000 75.80 3.79 8 0.000 74.20 3.71 7 0.000 77.60 3.88 المركبة األخبار عززت

 9 0.000 76.40 3.82 6 0.000 75.20 3.76 8 0.000 77.60 3.88 الحوارات في الخارجية الشخصيات حضور وسعت

 وصحف بمواقع منشورة صحفية مواد ترجمة سرتي
 أجنبية

3.56 71.20 0.000 9 4.12 82.40 0.000 1 3.43 68.60 0.000 10 
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  التوزيع الكمي
 ةالصحفي الكتابة فنون 

 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

 مستوى 
 الداللة

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 الداللة

 الترتيب

 11 0.001 67.60 3.38 11 0.011 68.20 3.41 10 0.021 67.00 3.35 الخبرية القصة حضور زادت

 12 0.088 64.80 3.24 12 0.078 66.40 3.32 15 0.483 63.00 3.15 االستقصائية التحقيقات نجازإ وقت اختصرت

 13 0.077 64.80 3.24 15 0.269 64.20 3.21 13 0.173 65.20 3.26 لممقاالت مبتكرة أفكار بمورة في أسيمت

 14 0.088 64.80 3.24 13 0.184 65.20 3.26 14 0.292 64.20 3.21 والتفسيرية االستقصائية التغطية عززت

 15 0.094 64.20 3.21 16 0.524 62.40 3.12 11 0.077 65.80 3.29 الصحفية المواد موضوعية مستوى  رفعت

 16 0.184 63.60 3.18 14 0.244 64.80 3.24 16 0.513 62.40 3.12 حضورىا وعززت التحميمية المقاالت أثرت

 الصحفية بالقوالب الصحفيين التزام عمى ساعدت
 المعروفة

2.94 58.80 0.721 17 2.85 57.00 0.377 17 2.90 58.00 0.374 17 
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 ثانيًا: مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى أساليب الكتابة والعمل الصحفي:
  التعرف عمى أساليب صياغة جديدة: . أ

أساليب صياغة جديدة يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ التعرؼ عمى 
  لممكضكعات الصحفية نتيجة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة.

  (46جدول )
يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى التعرف عمى أساليب فنية جديدة لصياغة الموضوعات 

 في صحيفتي الدراسة

 
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 ال نعـ ال نعـ ال نعـ
 43 43 64 16 16 64 ك
% 4821 1628 1628 4821 5020 5020 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

، % مف أفراد العينة50تعرؼ عمى أساليب فنية جديدة لصياغة المكضكعات الصحفية 
  %.50كلـ يتعرؼ عمى أؼ أسمكب فني جديد 

 :صحيفتي الدراسةمدى التعرف عمى أساليب صياغة في  .2
 صحيفة األيام:  . أ

% مف أفراد 1628تعرؼ عمى أساليب فنية جديدة لصياغة المكضكعات الصحفية 
  %.4821كلـ يتعرؼ عمى أؼ أسمكب فني جديد ، العينة
 صحيفة فمسطين:  . ب

% مف أفراد 1628لـ يتعرؼ عمى أساليب فنية جديدة لصياغة المكضكعات الصحفية 
  %.4821فنية جديدة  كتعرؼ عمى أساليب، العينة

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة في مدػ التعرؼ عمى أساليب فنية جديدة لصياغة المكضكعات  تباينت صحيفتا
حيث تقدمت صحيفة األياـ بفارؽ كبير ، الصحفية نتيجة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة

% مف أفراد عينة صحيفة األياـ 1628بينما تعرؼ  إذ، عمى صحيفة فمسطيف في ىذا المجاؿ
% مف أفراد عينة 4821تعرؼ ، عمى أساليب فنية جديدة لصياغة المكضكعات الصحفية

  صحيفة فمسطيف عمى أساليب فنية جديدة.
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 األساليب الفنية التي تم التعرف عمييا: . ب
التي تـ التعرؼ  يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير أساليب صياغة المكضكعات الصحفية

  عمييا نتيجة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة.
  (47جدول )

 يوضح التكرارات والنسب المئوية لؤلساليب الفنية التي تم التعرف عمييا في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 

  أساليب فنية
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ك % ك % ك
 1323 22 1624 64 1421 4 الزمنيالتتابع 

 50 17 3128 4 1625 8 التشويقي

 45.4 12 48 8 4023 3 التجميعي

 11.5 9 6321 4 3126 1 الساعة الرممية

 6323 5 6321 4 6524 1 الماسي

 528 2 0.00 0 6524 1 أخرى 

  = مفردة 34اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة. 
 بيانات الجدول السابق يتبين التالي:بدراسة 

 االتجاه العام: .1

أسمكب التتابع الزمني األساليب الفنية التي تـ التعرؼ عمييا نتيجة استخداـ  تصدر
، %50تاله األسمكب التشكيقي بنسبة ، % مف أفراد العينة1323بنسبة الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ 

ثـ األسمكب ، %1123ثـ أسمكب الساعة الرممية بنسبة ، %4521ثـ األسمكب التجميعي بنسبة 
 .%6323الماسي بنسبة 

 :األساليب التي تم التعرف عمييا في صحيفتي الدراسة .2
تصدر أسمكب التتابع الزمني األساليب الفنية التي تـ التعرؼ عمييا نتيجة صحيفة األيام:  . أ

تاله األسمكب التشكيقي بنسبة ، %61.9استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة 
 %.38ثـ األسمكب التجميعي بنسبة ، 42.8%

تصدر أسمكب التتابع الزمني األساليب الفنية التي تـ التعرؼ عمييا صحيفة فمسطين:  . ب
تاله األسمكب التشكيقي ، %69.2نتيجة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة 

 %.46.1ثـ الساعة الرممية بنسبة ، %61.5بنسبة 
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة في التعرؼ عمى أسمكبي التتابع الزمني كالتشكيقي نتيجة استخداـ  تكافقت صحيفتا
كبينما حل األسمكب ، صحيفة األياـ ةمحمصتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة مع كجكد فرؽ كاضح ل

 التجميعي ثالثًا في صحيفة األياـ حل أسمكب الساعة الرممية ثالثًا في صحيفة فمسطيف. 
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 ج. زيادة االىتمام بالموضوعات المتخصصة:
خصصة نتيجة يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ زيادة االىتماـ بالمكضكعات المت

 تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة. استخداـ
 (48جدول )

يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى مساىمة تكنولوجيا االتصال في زيادة االىتمام 
 بالموضوعات المتخصصة في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 
المتوسط  ال ما  إلى حد نعم   الصحف

 الحسابي

 صحيفة فمسطين
 0 61 11 ؾ

121 
% 1323 4524 0 

 صحيفة األيام
 6 16 61 ؾ

124 
% 4524 1628 124 

 االتجاه العام
 6 44 43 ؾ

123 
% 5020 3825 625 

 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد االىتماـ بالمكضكعات المتخصصة نتيجة 
بينما رأػ ذلؾ إلى ، العينة% مف أفراد 50إذ أيد ذلؾ ، 123استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 

 % مف أفراد العينة.625كعارض ذلؾ ، % مف أفراد العينة3825حد ما 
 :زيادة االىتمام بالموضوعات المتخصصة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد االىتماـ بالمكضكعات المتخصصة نتيجة استخداـ 
 % مف أفراد العينة.1628إذ رأػ ذلؾ إلى حد ما ، 124الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ 

 صحيفة فمسطين:  . ب

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد االىتماـ بالمكضكعات المتخصصة نتيجة 
 % مف أفراد العينة.1323إذ أيد ذلؾ ، 121استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 

 : أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة .3

ازدياد االىتماـ بالمكضكعات المتخصصة نتيجة استخداـ  اتفقت صحيفتا الدراسة في
 صحيفة فمسطيف. ةمحمصمع كجكد فرؽ ل، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة
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 المساىمة في عقد االجتماعات: . د

يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مساىمة التكنكلكجيا في عقد االجتماعات مع 
 المراسميف.

 (49جدول )
يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى مساىمة تكنولوجيا االتصال الحديثة في عقد 

 االجتماعات مع المراسمين في صحيفتي الدراسة
 المتوسط الحسابي ال إلى حد ما  نعم  الصحف

 صحيفة فمسطين
 3 61 65 ؾ

121 
% 3326 4524 1021 

 صحيفة األيام
 5 16 8 ؾ

126 
% 1425 1628 6323 

 االتجاه العام
 61 44 14 ؾ

126 
% 4428 3825 6323 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تيسير عقد 
ذلؾ إلى حد ما بينما رأػ ، % مف أفراد العينة4428إذ أيد ذلؾ ، 126االجتماعات مع المراسميف 

  % مف أفراد العينة.6323كعارض ذلؾ ، % مف أفراد العينة3825
 :المساىمة في عقد االجتماعات في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تيسير عقد 
  % مف أفراد العينة.1628إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، 126االجتماعات مع المراسميف 

 صحيفة فمسطين:  . ب

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تيسير عقد 
  % مف أفراد العينة.3326إذ أيد ذلؾ ، 121االجتماعات مع المراسميف 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

ة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تيسير عقد الدراسة حكؿ مدػ مساىم تباينت صحيفتا
أيد ذلؾ ، % مف أفراد عينة صحيفة فمسطيف3326ففي حيف أيد ذلؾ ، االجتماعات مع المراسميف

  % مف أفراد عينة صحيفة األياـ.1628إلى حد ما 
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 ه. المساىمة في التواصل اإلداري:
لكجيا االتصاؿ الحديثة في يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ مساىمة استخداـ تكنك 

 تيسير عممية التكاصل اإلدارؼ بيف أقساـ الصحف.
 (50جدول )

يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى مساىمة تكنولوجيا االتصال الحديثة في التواصل 
 اإلداري بين أقسام الصحيفة في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 
 الحسابيالمتوسط  ال إلى حد ما  نعم   الصحف

 صحيفة فمسطين
 4 66 10 ؾ

125 
% 5828 4123 828 

 صحيفة األيام
 1 64 4 ؾ

126 
% 1125 5524 6321 

 االتجاه العام
 4 40 14 ؾ

124 
% 3121 3326 6424 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

االتصاؿ في تيسير التكاصل اإلدارؼ بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ مساىمة تكنكلكجيا 
كعارض ذلؾ ، %3326كأيد ذلؾ إلى حد ما ، %3121إذ أيد ذلؾ ، 124بيف أقساـ الصحيفة 

6424.%  
 :المساىمة في التواصل اإلداري في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تيسير عممية 
% مف أفراد 5524إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، 126التكاصل اإلدارؼ بيف أقساـ الصحيفة 

  العينة.
 صحيفة فمسطين:  . ب

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تيسير عممية 
  % مف أفراد العينة.5828إذ أيد ذلؾ ، 125التكاصل اإلدارؼ بيف أقساـ الصحيفة 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة حكؿ مدػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تيسير عممية  تقاربت صحيفتا
  التكاصل اإلدارؼ بيف أقساـ الصحيفة.
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 ثالثًا: مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى ىامش الحرية والتفاعل مع الجميور: 
 ا عمى ىامش الحرية:تأثير التكنولوجي . أ

ضايا نتيجة يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ زيادة ىامش الحرية في تناكؿ الق
 تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة. استخداـ

 (51جدول )
يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى إسيام تكنولوجيا االتصال الحديثة في زيادة ىامش 

 الحرية في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 

 المتوسط الحسابي ال إلى حد ما  نعم  الصحف

 صحيفة األيام
 6 68 65 ؾ

123 
% 3321 5124 124 

 صحيفة فمسطين
 1 64 64 ؾ

124 
% 4821 5524 524 

 االتجاه العام
 4 43 18 ؾ

123 
% 3621 5323 323 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت ىامش الحرية في 
% 5323بينما رأػ ذلؾ إلى حد ما ، % مف أفراد العينة3621إذ أيد ذلؾ ، 123تناكؿ القضايا 
  % مف أفراد العينة.323كعارض ذلؾ ، مف أفراد العينة

 :الدراسةتأثير التكنولوجيا عمى ىامش الحرية في صحيفتي  .2
بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت صحيفة األيام:  . أ

  % مف أفراد العينة.52.9إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، 2.4ىامش الحرية في تناكؿ القضايا 
بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت صحيفة فمسطين:  . ب

  % مف أفراد العينة.55.9إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، 2.3ناكؿ القضايا ىامش الحرية في ت
 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة حكؿ مدػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في زيادة ىامش  تقاربت صحيفتا
، األياـ% مف أفراد عينة صحيفة 5124إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، الحرية في تناكؿ القضايا

  % مف أفراد عينة صحيفة فمسطيف.5524ك
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 تأثير التكنولوجيا عمى تناول قضايا الفئات الميمشة: . ب
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ زيادة تناكؿ كمتابعة قضايا الفئات الميمشة نتيجة 

 تداكليا في شبكات التكاصل االجتماعي.
 (52جدول )
 ى زيادة متابعة قضايا الفئات الميمشة يوضح التكرارات والنسب المئوية لمد

 نتيجة تداوليا في شبكات التواصل في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 

  الصحف
 المتوسط الحسابي ال إلى حد ما  نعم 

 صحيفة فمسطين
 0 60 13 ؾ

123 
% 3021 1423 0 

 صحيفة األيام
 1 68 63 ؾ

123 
% 3621 5124 524 

 االتجاه العام
 1 18 48 ؾ

123 
% 5524 3621 124 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد تناكؿ كمتابعة قضايا الفئات الميمشة نتيجة تداكليا 
، %3621بينما أيد ذلؾ إلى حد ما ، %5524إذ أيد ذلؾ ، 123في شبكات التكاصل االجتماعي 

  %.124ذلؾ  كعارض
 :قضايا الفئات الميمشة في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد تناكؿ كمتابعة قضايا الفئات الميمشة نتيجة تداكليا 
  % مف أفراد العينة.5124إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، 123في شبكات التكاصل االجتماعي 

 صحيفة فمسطين:  . ب

الحسابي لمف رأػ ازدياد تناكؿ كمتابعة قضايا الفئات الميمشة نتيجة تداكليا بمغ المتكسط 
  % مف أفراد العينة.3021إذ أيد ذلؾ ، 123في شبكات التكاصل االجتماعي 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

ناكؿ تباينت صحيفتي الدراسة حكؿ مدػ مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في زيادة ت
أيد ، % مف أفراد عينة صحيفة فمسطيف3021ففي حيف أيد ذلؾ ، كمتابعة قضايا الفئات الميمشة

  % مف أفراد عينة صحيفة األياـ.5124ذلؾ إلى حد ما 



 الفصل الثالث: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير مضمون صحيفتي الدراسة
 

645 

 

 تأثير التكنولوجيا عمى مشاركة الجميور: . ج
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ مساىمة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة 

 زيادة مشاركة الجميكر في صناعة محتكػ الصحف.في 
 ( 53جدول )

 يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى مساىمة تكنولوجيا االتصال 
 في زيادة مشاركة الجميور في صحيفتي الدراسة

 التوزيع الكمي 
 المتوسط الحسابي ال ما  إلى حد نعم   الصحف

 صحيفة فمسطين
 3 64 63 ؾ

123 
% 5020 4821 6628 

 صحيفة األيام
 3 10 60 ؾ

121 
% 1423 5828 6628 

 االتجاه العام
 8 44 13 ؾ

124 
% 4423 3825 6628 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد حجـ مشاركة الجميكر في صناعة محتكػ الصحف 
  %.6628كعارض ذلؾ ، %3825بينما أيد ذلؾ إلى حد ما ، %4423إذ أيد ذلؾ ، 124
 :مدى تأثير التكنولوجيا عمى مشاركة الجميور في صحيفتي الدراسة .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد حجـ مشاركة الجميكر في صناعة محتكػ الصحف 
  % مف أفراد العينة.5828إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، 121
 صحيفة فمسطين:  . ب

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد حجـ مشاركة الجميكر في صناعة محتكػ الصحف 
  % مف أفراد العينة.50إذ أيد ذلؾ ، 123

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

الدراسة في درجة نفي مساىمة تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في زيادة  اتفقت صحيفتا
، % مف أفراد عينة الصحيفتيف6628إذ نفى ذلؾ ، مشاركة الجميكر في صناعة محتكػ الصحف

% مف أفراد عينة 5828كرأػ ذلؾ إلى حد ما ، % مف أفراد عينة فمسطيف50بينما رأػ عكس ذلؾ 
 األياـ. 
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 عمى تفاعل الجميور:د. تأثير التكنولوجيا 
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير مدػ مساىمة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في 

 زيادة تفاعل الجميكر مع محتكػ الصحف بدرجة أكبر كأسيل.
 ( 54جدول )

يوضح التكرارات والنسب المئوية لمدى مساىمة تكنولوجيا االتصال الحديثة في زيادة تفاعل 
 محتوى الصحف بدرجة أكبر وأسيل في صحيفتي الدراسة الجميور مع

 التوزيع الكمي 
 المتوسط الحسابي ال إلى حد ما  نعم   الصحف

 صحيفة فمسطين
 6 61 16 ؾ

121 
% 1628 4524 124 

 صحيفة األيام
 1 68 60 ؾ

126 
% 1423 5124 6323 

 االتجاه العام
 3 40 46 ؾ

123 
% 3521 3326 6024 

 بيانات الجدول السابق يتبين التالي: بدراسة
 االتجاه العام: .1

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد تفاعل الجميكر مع محتكػ الصحف بدرجة أكبر 
% مف أفراد 3326بينما رأػ ذلؾ إلى حد ما ، % مف أفراد العينة3521إذ أيد ذلؾ ، 123كأسيل 
  % مف أفراد العينة.6024كعارض ذلؾ ، العينة

 :ل الجميور في صحيفتي الدراسةتفاع .2
 صحيفة األيام:  . أ

بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد تفاعل الجميكر مع محتكػ الصحف بدرجة أكبر 
  % مف أفراد العينة.5124إذ أيد ذلؾ إلى حد ما ، 126كأسيل 
 صحيفة فمسطين:  . ب

بدرجة أكبر بمغ المتكسط الحسابي لمف رأػ ازدياد تفاعل الجميكر مع محتكػ الصحف 
  % مف أفراد العينة.1628إذ أيد ذلؾ ، 121كأسيل 

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3

ازدياد تفاعل  نكلكجيا االتصاؿ الحديثة فيالدراسة حكؿ مدػ مساىمة تك تباينت صحيفتا
 % مف أفراد عينة1628ففي حيف أيد ذلؾ ، الجميكر مع محتكػ الصحف بدرجة أكبر كأسيل

 % مف أفراد عينة صحيفة األياـ.51.9أيد ذلؾ إلى حد ما ، صحيفة فمسطيف
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػدضبغاتػوصطوباتػادتخدامػتصظوضوجغاػاالتصالػاضحدغثظػ

ػتطزغزػادتخداطكاودبلػ
المبحث إلى استعراض أبرز سمبيات كصعكبات استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ ىذا ييدؼ 

 .تعزيز استخدامياكمقترحات القائميف باالتصاؿ ل، الحديثة في العمل الصحفي

 أواًل: سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:
يتناكؿ الجدكؿ التالي نتائج تظير أىـ سمبيات كصعكبات استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  

 الحديثة في العمل الصحفي.
وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال يوضح التكرارات والنسب المئوية لسمبيات  (55جدول )

 الحديثة في صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 

  وصعوبات سمبيات
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ك % ك % ك
 73.53 50 52.94 68 94.12 41 الصحفيين إنتاج عمى والسطو المينية السرقة ظاىرة انتشار

 72.06 49 76.47 11 67.65 14 عمميم في الكافي الجيد بذليم وعدمالصحفيين  تكاسل

 ومواقع مصادر عن النقل نتيجة دقيقة غير أخبار انتشار
 72.06 49 61.76 16 82.35 18 والثقة لممينية تفتقد

 الحاسوب بشاشة التحديق نتيجة الظير وآالم العين إرىاق
 72.06 49 64.71 11 79.41 13 أمامو الطويل والجموس

 وتعدد المعمومات انتشار سرعة نتيجة الصحفي السبق تراجع
 50.00 34 47.06 61 52.94 68 مصادرىا

 55.88 38 35.29 61 76.47 11 أحياناً  وتعارضيا المعمومات غزارة

ىدار االجتماعي التواصل شبكات متابعة في االستغراق  وا 
 55.88 38 52.94 68 58.82 10 الوقت

 48.53 33 44.12 65 52.94 68 المتعددة الصحف بين الصحفية المضامين تشابو

 األحداث متابعة كثافة نتيجة والنفسي الذىني اإلجياد
 44.12 30 41.18 63 47.06 61 التكنولوجيا باستخدام

 واتسام لمتابعتيا الدائمة والحاجة التكنولوجية التطورات غزارة
 36.76 25 41.18 63 32.35 66 بالتعقيد بعضيا

 33.82 23 47.06 61 20.59 3 الصحفي العمل في المينية بالقيم اإلضرار

 يفقد بما كالبريد اإللكترونية الخدمات بعض حماية ضعف
 32.35 22 47.06 61 17.65 1 مصادره بعض الصحفي

 مفردة. 68=  اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 
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 التالي:بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين 
 االتجاه العام: .1

سمبيات استخداـ  الصحفييف إنتاج عمى كالسطك المينية السرقة ظاىرة انتشارتقدـ 
 كعدـ الصحفييف تكاسلتال ذلؾ ، %34254تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي بنسبة 

 تفتقد كمكاقع مصادر عف النقل نتيجة دقيقة غير أخبار انتشارك ، عمميـ في الكافي الجيد بذليـ
رىاؽك ، كالثقة لممينية  أمامو الطكيل كالجمكس الحاسكب بشاشة التحديق نتيجة الظير كآالـ العيف ا 
 شبكات متابعة في االستغراؽك ، أحياناً  كتعارضيا المعمكمات غزارةثـ ، % لكل منيـ72.06بنسبة 
 الصحفي السبقكتال ذلؾ تراجع ، % لكل منيما55288بنسبة  الكقت كا ىدار االجتماعي التكاصل
 بيف الصحفية المضاميف تشابوثـ ، %50بنسبة  مصادرىا كتعدد المعمكمات انتشار سرعة نتيجة

 األحداث متابعة كثافة نتيجة كالنفسي الذىني اإلجياد، تال ذلؾ، %38254بنسبة  المتعددة الصحف
 لمتابعتيا الدائمة كالحاجة التكنكلكجية التطكرات غزارةثـ ، %33261بنسبة  التكنكلكجيا باستخداـ
، %44281 الصحفي العمل في المينية بالقيـ اإلضرارثـ ، %41231بنسبة  بالتعقيد بعضيا كاتساـ
بنسبة  مصادره بعض الصحفي يفقد بما كالبريد اإللكتركنية الخدمات بعض حماية ضعف، كأخيراً 

41245.%  
 :االتصال الحديثة في صحيفتي الدراسةسمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا  .2
 صحيفة األيام:  . أ

سمبيات كصعكبات  عمميـ في الكافي الجيد بذليـ كعدـ الصحفييف تكاسلتقدـ 
 كآالـ العيف إرىاؽ، كتال ذلؾ، %31233استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة 

  %.13236بنسبة  أمامو الطكيل كالجمكس الحاسكب بشاشة التحديق نتيجة الظير
 صحيفة فمسطين:  . ب

سمبيات كصعكبات  الصحفييف إنتاج عمى كالسطك المينية السرقة ظاىرة انتشارتقدـ 
، تال ذلؾ، %43261استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي بنسبة 

بنسبة  كالثقة لممينية تفتقد كمكاقع مصادر عف النقل نتيجة دقيقة غير أخبار انتشار
81245.%  

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
ساد االفتراؽ بيف صحيفتي الدراسة حكؿ مستكػ سمبيات كصعكبات استخداـ تكنكلكجيا 

إذ تقدمت بعض السمبيات كالصعكبات كفق صحيفة ، االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي
 كتقدـ بعضيا اآلخر كفق صحيفة فمسطيف. ، األياـ
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 استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:تعزيز مقترحات  :ثانياً 
استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تعزيز يتناكؿ الجدكؿ التالي أىـ مقترحات 

 العمل الصحفي.
 (56جدول )
استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في تعزيز يوضح التكرارات والنسب المئوية لمقترحات 

 صحيفتي الدراسة
 التوزيع الكمي 

  المقترحات
 االتجاه العام صحيفة األيام صحيفة فمسطين

 % ك % ك % ك
 األدوات مع التعامل عمى الصحفيين تدريب

 الحديثة التكنولوجية
11 76.47 13 70.59 50 73.53 

 التواصل لشبكات األمثل االستخدام تشجيع
 الصحفي العمل لخدمة االجتماعي

13 70.59 14 67.65 47 69.12 

 خاصة جديدة تكنولوجية برامج بإنتاج االىتمام
 اليومية الفمسطينية بالصحف

11 64.71 11 64.71 44 64.71 

 57.35 39 58.82 10 55.88 64 والفيروسات االختراق من الحماية سبل تعزيز

 الصوتية التسجيبلت تفريغ برامج عمى االعتماد
 إلكترونياً 

11 64.71 63 50.00 39 57.35 

 بالجوانب المختصة الفنية باألقسام الىتماما
 الصحف في التكنولوجية

64 55.88 64 55.88 38 55.88 

 لمصادر المعززة التكنولوجية التطورات تابعةم
 المعمومات

63 50.00 65 44.12 32 47.06 

 استخدام في عريقة صحف تجارب عمى االطبلع
 التكنولوجيا

66 32.35 68 52.94 29 42.65 

 أشعة من النظر حماية أدوات من االستفادة
 الحاسوب أجيزة شاشات

14 67.65 65 44.12 23 33.82 

 1.47 1 0.00 0 2.94 6 أخرى 

 مفردة. 68=  اختيار من متعدد وتم حساب النسبة المئوية من حجم العينة 
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 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين التالي:
 االتجاه العام: .1

  الحديثة التكنكلكجية األدكات مع التعامل عمى الصحفييف تدريبتصدر مقترح 
 االستخداـ تشجيعثـ ، %34254استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة تعزيز مقترحات 

، تال ذلؾ، %14261بنسبة  الصحفي العمل لخدمة االجتماعي التكاصل لشبكات األمثل
، %13236بنسبة  اليكمية الفمسطينية بالصحف خاصة جديدة تكنكلكجية برامج بإنتاج االىتماـ

 التسجيالت تفريغ برامج عمى االعتمادك ، كالفيركسات االختراؽ مف الحماية سبل تعزيزثـ 
 بالجكانب المختصة الفنية باألقساـ االىتماـثـ ، % لكل منيما53245بنسبة  إلكتركنياً  الصكتية

 لمصادر المعززة التكنكلكجية التطكرات متابعةثـ ، %55288بنسبة  الصحف في التكنكلكجية
 التكنكلكجيا استخداـ في عريقة صحف تجارب عمى االطالعثـ ، %47.06بنسبة  المعمكمات

 %.31215بنسبة 
 :في صحيفتي الدراسةاالتصال الحديثة  تكنولوجيا استخدامتعزيز  مقترحات .2
 صحيفة األيام:  . أ

مقترحات  الحديثة التكنكلكجية األدكات مع التعامل عمى الصحفييف تدريبتقدـ مقترح 
 االستخداـ تشجيعتاله ، %30254استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة تعزيز 
 %. 13215بنسبة  االجتماعي التكاصل لشبكات األمثل
 صحيفة فمسطين:  . ب

مقترحات  الحديثة التكنكلكجية األدكات مع التعامل عمى الصحفييف تدريبتصدر 
 االستخداـ تشجيعتاله ، %31233استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة تعزيز 
 %. 30254بنسبة  االجتماعي التكاصل لشبكات األمثل

 أوجو االتفاق واالختبلف بين صحيفتي الدراسة:  .3
 بالجكانب المختصة الفنية باألقساـ االىتماـضركرة  اتفقت صحيفتا الدراسة في

 الفمسطينية بالصحف خاصة جديدة تكنكلكجية برامج بإنتاج الىتماـاك ، الصحف في التكنكلكجية
  ف حكؿ بقية المقترحات مف حيث األىمية.كتباينت الصحيفتا، اليكمية
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ػاضطبحثػاضرابع
ػظتائجػاختبارػاضفروضػاضخاصظػباضطضطون

 المبحث إلى استعراض نتائج اختبار فركض الدراسة الخاصة بالمضمكف. ىذا ييدؼ 
  الفرض األول:أواًل: 

المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 
 .النكع االجتماعيُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ل

كالجدكؿ ، لعينتيف مستقمتيف" - Tىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "  فلإلجابة عك 
 التالي يبيف ذلؾ:

 (57)جدول 
 لمفروق بين عينتين مستقمتين Tيوضح نتائج اختبار 

استخدام تكنولوجيا 
 الحديثةاالتصال 

 الصحيفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة االحتمالية 
sig)) 

 اليواتف الذكية
 0.449 1.85 ذكر

62054 0.296 
 0.348 1.72 أنثى

 أجيزة الحاسوب
 0.326 2.01 ذكر

02111 0.510 
 0.383 1.94 أنثى

 برامج الحاسوب
 0.290 1.90 ذكر

12365- 0.019 
 0.324 2.10 أنثى

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.222 1.65 ذكر
02363- 0.680 

 0.163 1.68 أنثى

خدمات شبكة 
 االنترنت

 0.369 1.94 ذكر
02311- 0.449 

 0.454 2.02 أنثى

التواصل شبكات 
 االجتماعي

 0.340 1.94 ذكر
02183- 0.495 

 0.380 2.01 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.183 1.85 ذكر

02316- 0.473 
 0.181 1.89 أنثى

  6065الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة. 
  قيمةt  1096تساوي  66الجدولية عند درجة حرية. 
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المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 57مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
مدرجة الكمية لتقديرات ( ل05.0مف مستكػ الداللة ) أكبرلعينتيف مستقمتيف"  -Tالختبار"

صحيفتي الدراسة مما يدؿ عمى عدـ في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ  ـعينة الدراسة الستخدا
استخداـ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد 

ككذلؾ في كل ، النكع االجتماعيُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في  الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ
أف القيمة االحتمالية مجاؿ مف مجاالت االستخداـ باستثناء مجاؿ استخداـ برامج الحاسكب تبيف 

(Sig.) لو أقل ( 05.0مف مستكػ الداللة)  فركؽ ذات داللة إحصائية مما يدؿ عمى كجكد
صحيفتي الدراسة في برامج الحاسكب استخداـ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف 

كىذا يعني ، اإلناث ةمحمصالنكع االجتماعي كمف خالؿ المتكسطات تبيف أف الفركؽ لُتعزػ إلى 
لكجيا االتصاؿ الحديثة بيف الذككر كاإلناث باستثناء مجاؿ عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ تكنك 

 استخداـ برامج الحاسكب.
 
 :الثانيالفرض ثانيًا: 

المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 
 .الصحيفةُتعزػ إلى فتي الدراسة يصحفي  الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿل

كالجدكؿ التالي ، لعينتيف مستقمتيف" - Tىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة عك 
 يبيف ذلؾ:
 

 (58جدول )
 لمفروق بين عينتين مستقمتين Tيوضح نتائج اختبار 

 استخدام تكنولوجيا
 الحديثةاالتصال 

 الصحيفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 اليواتف الذكية
 0.463 1.77 فمسطيف

62664- 0.272 
 0.399 1.95 األياـ

 أجيزة الحاسوب
 0.377 2.06 فمسطيف

02516 0.579 
 0.443 1.98 األياـ

 برامج الحاسوب
 0.237 1.86 فمسطيف

12356- 0.021 
 0.318 2.11 األياـ
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 استخدام تكنولوجيا
 الحديثةاالتصال 

 الصحيفة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة االحتمالية 
(sig) 

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.190 1.63 فمسطيف
62810- 0.073 

 0.191 1.76 األياـ

خدمات شبكة 
 االنترنت

 0.421 1.99 فمسطيف
02341- 0.669 

 0.467 2.06 األياـ

شبكات التواصل 
 االجتماعي

 0.317 1.95 فمسطيف
02531- 0.572 

 0.360 2.02 األياـ

 الدرجة الكمية
 0.164 1.84 فمسطيف

62611- 0.341 
 0.132 1.96 ياـاأل

  6065الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

  قيمةt  10734تساوي  18الجدولية عند درجة حرية 

المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 58مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
لتقديرات مدرجة الكمية ( ل05.0مف مستكػ الداللة ) أكبرلعينتيف مستقمتيف"  - Tالختبار"

صحيفتي الدراسة مما يدؿ عمى عدـ في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ  ـعينة الدراسة الستخدا
استخداـ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد 

ككذلؾ في كل مجاؿ مف ، الصحيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ 
 (.Sig)أف القيمة االحتمالية ت االستخداـ باستثناء مجاؿ استخداـ برامج الحاسكب تبيف مجاال
بيف فركؽ ذات داللة إحصائية مما يدؿ عمى كجكد  (05.0مف مستكػ الداللة ) لو أقل

 ُتعزػ برامج الحاسكب في صحيفتي الدراسة استخداـ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينة
كىذا يعني عدـ ، صحيفة األياـ ةمحمصكمف خالؿ المتكسطات تبيف أف الفركؽ ل، الصحيفةإلى 

كجكد اختالؼ في استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بيف صحيفتي الدراسة باستثناء مجاؿ 
 برامج الحاسكب تبيف كجكد اختالؼ.

 

  :الثالثالفرض ثالثًا: 
المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 

 .سنكات الخبرةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ل
 كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:، "تحميل التبايفىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة عك 
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 (59جدول )
 لمفروق بين متوسطات مستقمة Fيوضح نتائج اختبار 

 استخدام تكنولوجيا
 الحديثة االتصال

 مصدر االختبلف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية 

معدل 
 المربعات

قيمة 
االختبار 

F 

القيمة 
االحتمالية 
(sig) 

 اليواتف الذكية 
 0.149 3 0.446  بيف المجمكعات

 0.182 63 11.481 داخل المجمكعات  0.490 0.815

  66 11.927 المجمكع الكمي

 أجيزة الحاسوب
 0.221 3 0.663  بيف المجمكعات

 0.111 64 7.108 داخل المجمكعات  0.124 1.991

  67 7.771 المجمكع الكمي

 برامج الحاسوب
 0.527 3 1.581  بيف المجمكعات

 0.076 64 4.843 داخل المجمكعات  0.000 6.963

  67 6.423 المجمكع الكمي

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.112 3 0.335  بيف المجمكعات
2.804 

 

0.047 

 
 0.040 64 2.548 داخل المجمكعات 

  67 2.883 المجمكع الكمي

خدمات شبكة 
 االنترنت

 0.200 3 0.600  بيف المجمكعات

 0.151 64 9.661 داخل المجمكعات  0.274 1.324

  67 10.261 الكميالمجمكع 

شبكات التواصل 
 االجتماعي 

 0.142 3 0.426  بيف المجمكعات

 0.121 64 7.748 داخل المجمكعات  0.327 1.172

  67 8.174 المجمكع الكمي

 الدرجة الكمية
 0.104 3 0.313  بيف المجمكعات

 0.030 64 1.895 داخل المجمكعات  0.020 3.523

  67 2.208 المجمكع الكمي

 

  6065الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

  قيمةt ( تساوي  64, 3الجدولية عند درجة حرية )2079 
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 ( نتائج شفيو الفروق بين المتوسطات60) جدول

برامج 
 الحاسوب
 

 5أقل مف  
 سنكات

إلى أقل  5مف 
 سنكات 60مف 

إلى أقل  60مف 
 سنكات 65مف 

سنة 65
 فأكثر

     سنكات 5أقل مف 
    -0208610 سنكات 60إلى أقل مف  5مف 
   -0206851 -0204435 سنة 65إلى أقل مف  60مف 
  -0248153 0241801 0218181 سنة فأكثر65

 624554 621835 120551 624333 المتكسط الحسابي

األدوات 
والتقنيات 
 الحديثة

     سنكات 5أقل مف 
    0260414 سنكات 60إلى أقل مف  5مف 
   -0201884 0208043 سنة 65إلى أقل مف  60مف 
  0264113 0260435 0216148 سنة فأكثر65

 625514 621884 621100. 623141 المتكسط الحسابي

 الدرجة الكمية 

     سنكات 5أقل مف 
    0266431 سنكات 60إلى أقل مف  5مف 
   -0201666 0205145 سنة 65إلى أقل مف  60مف 
  0263305 0208543 0264430 سنة فأكثر65

 623136 624666 628500 624145 المتكسط الحسابي
المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 59مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

لتقديرات عينة الدراسة مدرجة الكمية ل (05.0مف مستكػ الداللة ) أقل" تحميل التبايف" الختبار
فركؽ ذات مما يدؿ عمى كجكد ، صحيفتي الدراسةفي الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ  ـالستخدا

استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف داللة إحصائية 
التقنية حيث  في مجاؿ البرامج كاألدكاتسنكات الخبرة ُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة 
فركؽ ذات داللة مما يدؿ عمى كجكد  ليـ أقل مف مستكػ الداللة (.Sig)القيمة االحتمالية  كانت

، مف برامج الحاسكب كلاستخداـ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف إحصائية 
نو بالنسبة كمف نتائج اختبار شفيو لمفركؽ تبيف أ، سنكات الخبرةُتعزػ إلى كاألدكات كالتقنيات 

 65حتى  5الذيف سنكات خبرتيـ تتراكح ما بيف  ةمحمصالستخداـ برامج الحاسكب أف الفركؽ ل
الذيف سنكات  ةمحمصأما بالنسبة لمتقنيات التكنكلكجية كاستخداماتيا فكانت الفركؽ ل، سنة

 5الذيف خبرتيـ أقل مف  ةمحمصكبشكل عاـ فقد كانت الفركؽ ل، سنكات 5خبرتيـ أقل مف 
كىذا يعني كجكد اختالؼ في استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بيف صحيفتي الدراسة ، كاتسن

 كفقًا لسنكات الخبرة.
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  :الرابعالفرض رابعًا: 
المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 

 .الكظيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ل
كالجدكؿ التالي يبيف ، "تحميل التبايفىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة عك 

 ذلؾ:
 (61جدول )
 لمفروق بين متوسطات مستقمة Fيوضح نتائج اختبار

استخدام تكنولوجيا 
 الحديثةاالتصال 

مجموع  مصدر االختبلف
 المربعات

درجة 
 الحرية

معدل 
 المربعات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة االحتمالية 
(sig) 

 اليواتف الذكية 
 0.280 4 1.122 بيف المجمكعات

1.609 

 

0.183 

 
 0.174 62 10.805 داخل المجمكعات

  66 11.927 المجمكع الكمي

 أجيزة الحاسوب
 0.083 4 0.332 بيف المجمكعات

.703 

 

0.593 

 
 0.118 63 7.439 داخل المجمكعات

  67 7.771 المجمكع الكمي

 برامج الحاسوب
 0.126 4 0.505 بيف المجمكعات

1.345 

 

0.263 

 
 0.094 63 5.918 داخل المجمكعات

  67 6.423 المجمكع الكمي

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.057 4 0.229 بيف المجمكعات

1.360 

 

0.258 

 
 0.042 63 2.654 داخل المجمكعات

  67 2.883 المجمكع الكمي

شبكات التواصل 
 االجتماعي

 0.081 4 0.325 بيف المجمكعات

.515 

 

0.725 

 
 0.158 63 9.936 داخل المجمكعات

  67 10.261 المجمكع الكمي

خدمات شبكة 
 االنترنت

 0.068 4 0.272 بيف المجمكعات

.542 

 

0.706 

 
 0.125 63 7.902 داخل المجمكعات

  67 8.174 المجمكع الكمي

 الدرجة الكمية
 0.068 4 0.272 بيف المجمكعات

2.218 

 

0.077 

 
 0.031 63 1.935 داخل المجمكعات

  67 2.208 المجمكع الكمي

  6065الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

  قيمةt ( تساوي  63, 4الجدولية عند درجة حرية )2056 
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المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 61مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
مدرجة الكمية لتقديرات عينة ل (05.0مف مستكػ الداللة ) أكبر" تحميل التبايف" الختبار

مما يدؿ عمى عدـ كجكد ، صحيفتي الدراسةفي  الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ـالدراسة الستخدا
استخداـ تكنكلكجيا  الدراسة حكؿ سطات تقدير أفراد عينةمتك بيف فركؽ ذات داللة إحصائية 

كىذا يعني عدـ كجكد اختالؼ في ، الكظيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة االتصاؿ 
 استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي الدراسة كفقًا لمكظيفة. 

 
  :الخامسالفرض خامسًا: 

المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ 
 .المؤىل العمميُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ل

كالجدكؿ التالي يبيف ، "تحميل التبايفىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " فلإلجابة عك 
 ذلؾ:

 (62جدول )
 لمفروق بين متوسطات مستقمة Fيوضح نتائج اختبار 

استخدام 
تكنولوجيا 
 الحديثةاالتصال 

 مصدر االختبلف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية 

معدل 
 المربعات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 
(sig) 

 اليواتف الذكية 
 0.113 3 0.339  بيف المجمكعات

0.614 

 

0.609 

 
 0.184 63 11.588 داخل المجمكعات 

  66 11.927 المجمكع الكمي

 أجيزة الحاسوب
 0.316 3 0.948  بيف المجمكعات

2.962 

 

0.039 

 
 0.107 64 6.824 داخل المجمكعات 

  67 7.771 المجمكع الكمي

 برامج الحاسوب
 0.484 3 1.452  بيف المجمكعات

6.233 

 

0.001 

 
 0.078 64 4.971 داخل المجمكعات 

  67 6.423 المجمكع الكمي

األدوات والتقنيات 
 الحديثة

 0.054 3 0.162  بيف المجمكعات
1.269 

 

0.292 

 
 0.043 64 2.721 داخل المجمكعات 

  67 2.883 المجمكع الكمي



 الفصل الثالث: استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير مضمون صحيفتي الدراسة
 

108 

 

استخدام 
تكنولوجيا 
 الحديثةاالتصال 

 مصدر االختبلف
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية 

معدل 
 المربعات

قيمة 
 Fاالختبار 

القيمة 
االحتمالية 
(sig) 

شبكات التواصل 
 االجتماعي

 0.072 3 0.217  بيف المجمكعات
0.461 

 

0.710 

 
 0.157 64 10.044 داخل المجمكعات 

  67 10.261 المجمكع الكمي

خدمات شبكة 
 االنترنت

 0.269 3 0.807  بيف المجمكعات
2.336 

 

0.082 

 
 0.115 64 7.367 داخل المجمكعات 

  67 8.174 المجمكع الكمي

 الدرجة الكمية
 0.031 3 0.093  بيف المجمكعات

0.935 

 

0429 

 
 0.033 64 2.115 داخل المجمكعات 

  67 2.208 الكميالمجمكع 

  6065الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

  قيمةt ( تساوي  64, 3الجدولية عند درجة حرية )2079 
 
  (63) جدول

 نتائج شفيو الفروق بين المتوسطات

 
أجيزة 
 الحاسوب
 

 
 بكالكريكس دبمـك ثانكية عامة 

دراسات 
 عميا

     سنكات 5أقل مف 
    0.7223- سنكات 60إلى أقل مف  5مف 
   0.1289 0.5934- سنة 65إلى أقل مف  60مف 
  0.2400- 0.1111- 0.8334- سنة فأكثر65

 126113 624113 120551 624444 المتكسط الحسابي

برامج 
 الحاسوب
 

     سنكات 5أقل مف 
    0.1011- سنكات 60إلى أقل مف  5مف 
   -023140 0.5300- سنة 65إلى أقل مف  60مف 
  021384 -021340 0.2817- سنة فأكثر65

 623463 120300 621666 625600 المتكسط الحسابي
المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 62مف النتائج المكضحة في جدكؿ )

مدرجة الكمية لتقديرات عينة ل (05.0مف مستكػ الداللة ) أكبر" تحميل التبايف" الختبار
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صحيفتي الدراسة مما يدؿ عمى عدـ كجكد في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ  ـالدراسة الستخدا
استخداـ تكنكلكجيا  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية 

ء مجاؿ استخداـ أجيزة المؤىل العممي باستثناُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحديثة االتصاؿ 
مف مستكػ الداللة ) لو أقل (.Sig)أف القيمة االحتمالية الحاسكب كبرامج الحاسكب تبيف 

05.0)  متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية مما يدؿ عمى كجكد 
المؤىل ُتعزػ إلى دراسة صحيفتي الفي أجيزة الحاسكب كبرامج الحاسكب استخداـ  الدراسة حكؿ

مف حممة الشيادات الجامعية  ة كلمحمصلتبيف أنيا العممي كمف خالؿ نتائج اختبار شفيو 
كىذا يعني عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في ، كالدراسات العميا

 امجيا. صحيفتي الدراسة كفقًا لممؤىل العممي باستثناء استخداـ أجيزة الحاسكب كبر 
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ػ
ػ

ػاضرابـعاضفصلػ
ػ

 

ػوسروضػدرادتيػظتائجػأعمػطظاشذظػ
ػاضذصلػواضطضطونػ
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ػ
ػ
ػاضرابعاضفصلػ

ػوسروضػدرادتيػاضذصلػواضطضطونظتائجػأعمػطظاشذظػ
 
 

حول استخدامات دراستي الشكل والمضمون يستعرض ىذا الفصل مناقشة نتائج 
ويناقش نتائج ، تي الدراسةفيتكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير شكل ومضمون صح

 ية:التشتمل عمى المباحث الحيث ي، ويعرض توصيات الدراسة، اختبار صحة فروضيما
 

  دراسة الشكلوفروض نتائج أىم المبحث األول: مناقشة 
  دراسة المضمون وفروض نتائج أىم المبحث الثاني: مناقشة 
 المبحث الثالث: توصيات الدراسة 
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ػاضطبحثػاألول
ػدرادظػاضذصلوسروضػظتائجػأعمػطظاشذظػ

 
في تطكير  نتائج استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثةأىـ يتناكؿ ىذا المبحث مناقشة 

يتناكؿ األكؿ مناقشة نتائج استخدامات ، عدة مطالب كتـ تقسيمو إلى، شكل صحيفتي الدراسة
كيعرض الثاني مناقشة نتائج دكافع االستخداـ ، صحيفتي الدراسة ألدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة

، التصاؿ الحديثةكالثالث يناقش نتائج مجاالت استفادة صحيفتي الدراسة مف تكنكلكجيا ا، كفكائده
كيركز ، استخدامياكصعكبات كمقترحات تعزيز كيتناكؿ المطمب الرابع مناقشة نتائج سمبيات 

 المطمب الخامس عمى مناقشة نتائج اختبار فركض الدراسة. 
 نتائج استخدام األدوات التكنولوجية:أىم المطمب األول: مناقشة 

 لكجية في صحيفتي الدراسة.يناقش المطمب نتائج مدػ استخداـ األدكات التكنك 
  أواًل: اليواتف الذكية وتطبيقاتيا:

% مف أفراد العينة يستخدمكف اليكاتف الذكية بشكل دائـ في عمميـ 30كشفت الدراسة أف 
مما يظير كجكد ، % منيـ5في حيف ال يستخدميا ، % يستخدمكنيا أحياناً 15كأف ، الصحفي

إذ تتيح ، الصحفي يعزكه الباحث إلى المزايا المتكفرة فييااستخداـ كبير لميكاتف الذكية في العمل 
% يستخدمكف كاميرات 50أف ، حيث بينت نتائج الدراسة، المجاؿ اللتقاط الصكر بجكدة عالية

، عالكة عمى ذلؾ، %60كال يستخدميا ، % منيـ30كيستخدميا بشكل دائـ ، اليكاتف الذكية أحياناً 
% 15يستخدـ ، إذ كفق نتائج الدراسة، تخداـ االنترنت عبرىاتمتاز اليكاتف الذكية بإمكانية اس

 %.5ال يستخدميا بينما ، %40كيستخدميا أحيانًا ، تطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتساب بشكل دائـ
، "Augmented Reality" المعزز الكاقع تقنيةكبينت نتائج الدراسة محدكدية استخداـ 

كال يستخدميا بشكل دائـ أؼ فرد مف أفراد ، %5نًا كيستخدميا أحيا، %45حيث ال يستخدميا 
كغير ، إلى ككنيا تقنية حديثة في عالـ الصحافة المطبكعة، كفق رأؼ الباحث، كيعكد ذلؾ، العينة

فضاًل عما تتطمبو مف إمكانيات مادية ، نيا ما تزاؿ في بدايتياإذ إ، مستخدمة عمى نطاؽ كاسع
 كلكجستية كفنية.

% مف الصحفييف 16251التي خمصت إلى أف  (1)فريد بف زايدكتنسجـ النتائج مع دراسة 
أف جياز الياتف النقاؿ كاحد مف أىـ الكسائل التكنكلكجية الحديثة األكثر تأثيرًا في يركف المبحكثيف 

 كيعزك الباحث الفرؽ بيف النتيجتيف إلى المدػ الزمني، مل الصحفي لما يتميز بو مف خصائصالع
                                           

 . 613 ص، مرجع سابق، فريد بف زايد( 1)
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الفاصل بيف الدراستيف كما تخممو مف تطكرات متالحقة عمى صعيد اليكاتف الذكية كزيادة إقباؿ 
 الصحفييف عمى استخداميا في العمل الصحفي.

جمع بيف جكدة كمما يعزز استخداـ اليكاتف الذكية كتطبيقاتيا في العمل الصحفي "ال
ية أك الحكاسيب المكحية بطريقة غير تصكير الكاميرات الرقمية كميزة االتصاؿ في اليكاتف الذك

 "إنترنت األشياء"األمر الذؼ يعد جزءًا مف  ؛كذلؾ مف خالؿ مزيج مف التقنيات الحديثة، مسبكقة
نقل المعمكمات عبر األجيزة النقالة إمكانية إضافة إلى ، التي تمنح كل شيء ميزة االتصاؿ
مكانية ، بيدؼ المشاىدة كالمشاركة السريعة األمر ؛ مباشرة لمحكاسيب الشخصية نقل الصكركا 

  (1)في ميداف عمميـ.الصحفييف الذؼ يعني الحد مف الجيد كالتعقيد الذؼ يكاجو 
 (2)كيؤيد االستخداـ المرتفع لميكاتف الذكية كفق نتائج الدراسة نظرية انتشار المبتكرات

لممزايا النسبية لممستحدث كمما زاد إدراؾ الفرد إذ ، الميزة النسبيةيا حكؿ محدداتالتي تتمحكر 
كمما كانت الفكرة الجديدة سيمة  إذ، درجة التعقيدك  سيكلة الفيـككذلؾ ، زادت سرعة انتشاره

حيث تمتاز اليكاتف الذكية بسيكلة االستخداـ ككضكح ، التعامل كالفيـ زادت سرعة انتشارىا
 كتعدد مزاياىا.

 
 ثانيًا: أجيزة الحاسوب: 

ة الحاسكب العادية في درجة االستخداـ في العمل الصحفي أظيرت الدراسة تقدـ أجيز 
كيستخدميا ، %10إذ يستخدميا بشكل دائـ ، لدػ المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف

، % بشكل دائـ50يستخدـ أجيزة الالبتكب  بينما، %65في حيف ال يستخدمو ، %15أحيانًا 
 لكحية أجيزة% 35بينما ال يستخدـ ، %5في حيف ال يستخدميا ، %45كيستخدميا أحيانًا 

في حيف ال يستخدـ ، %15في حيف يستخدميا بشكل دائـ ، يا أحياناً ن% يستخدمك 15ك، كاآليباد
 %.60كبشكل دائـ ، %15كيستخدميا أحيانًا ، %15 ماكنتكش أبلأجيزة 

كفي المقدمة منيا األجيزة ، كيعكد االعتماد عمى أجيزة الحاسكب باختالؼ أصنافيا
إلى ما أفضت إليو مف "االستغناء عف كثير مف الخطكات ، في اإلخراج الصحفي، العادية

كما أف تقدـ استخداـ أجيزة الحاسكب ، (3)التقميدية في معالجة الصكر كالرسكـ باختالؼ أنكاعيا"
العادية في عممية اإلخراج الصحفي بخالؼ نتائج دراسة المضمكف التي يتقدـ فييا استخداـ 

                                           

 . مرجع سابق، نيمز فاف دير فكلؾ( 1)
 .464-461ص ، مرجع سابق، مناؿ المزاىرة( 2)

 .648ص ، مرجع سابق، عمي نجادات( 3)
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، لالبتكب يعكد إلى كثرة األدكات كالبرامج المستخدمة في عممية اإلخراج الصحفيأجيزة ا
في حيف أف أجيزة الالبتكب تعتمد لألعماؿ الخفيفة ، كحاجتيا ألجيزة بمكاصفات متقدمة

عدا عف أف أجيزة الحاسكب العادية تتيح قدرًا أكبر مف األريحية كالقدرة عمى ، كالسريعة إجماالً 
 خراج الصحفي. التحكـ في اإل

كتشير تجربة الصحف األكركبية إلى أف الحاسب اآللي أصبح يشكل جكىر الثكرة 
، كما يشكل جكىر العممية اإلنتاج في مجاؿ صناعة الصحافة، التكنكلكجية في مجاؿ االتصاؿ

كفي اإلسراع بيذه ، بل إنو مف العناصر األساسية المتحكمة في عممية إنتاج الصحيفة اليكـ
 (1)مف جمع المادة الصحفية كانتياًء بنشرىا كتكزيعيا كتداكليا بيف القراء. كتجكيدىا بدءاً ، العممية

إذ تتميز ، االستخداـ المنخفض ألجيزة آبل ماكنتكش الرتفاع تكمفتيا، كيعزك الباحث
يمكف استخداميا إال مف خالؿ شرائيا  كحاجتيا لبرامج أصمية ال، بأسعارىا الباىظة مف جية

كيدفعيا ، األمر الذؼ يرىق الصحف مادياً ، حتى يتسنى العمل عمييا مف جية أخرػ  عدةنسخ ب
نظرًا  ى أجيزة آبل ماكنتكشكلكف ذلؾ ال ينفي الحاجة إل، الستخداـ أجيزة حاسكب عادية

 إلمكانياتيا التي تخدـ اإلخراج الصحفي.
تتكافق نتيجة استخداـ أجيزة الحاسكب العادية ذات التكمفة المقبكلة مقارنة بتكمفة ك 

التكمفة التي تربط انتشار المبتكرات ب انتشار المبتكراتاستخداـ أجيزة آبل ماكنتكش مع نظرية 
إذ كمما زادت التكمفة قل اإلقباؿ عمى المستحدث خاصة مف فئات األغمبية المبكرة ، يال المادية

 (2)ألغمبية المتأخرة.كا
 

 ثالثًا: برامج الحاسوب: 
مف  (PDF) بصيغة الممفات لقراءة Adobe Reader برنامجتصدر ، بينت الدراسة

في حيف ال يستخدمو ، %60كيستخدمو أحيانًا ، %85إذ يستخدمو بشكل دائـ ، حيث االستخداـ
كيستخدمو أحيانًا ، %15حيث يستخدمو بشكل دائـ ، االندزايف لإلخراج رنامجتاله ب، 5%

حيث يستخدمو بشكل دائـ ، شكبك الفكت برنامجك ، في حيف ال يكجد مف ال يستخدمو، 45%
دـ ػػػػة عػػػػدراسػػػػػيرت الػػػػكما أظ، %5في حيف ال يستخدمو ، %15و أحيانًا ػػػػػػػخدمػػػػكيست، 30%
 مف قبل صحيفتي الدراسة.لإلخراج My Publisher  جػػػػػامػػػػػرنػػػػػػػداـ بػػػػػخػػػػاست

                                           

 .11ص ، مرجع سابق، سمير محمكد( 1)

 .464-461ص ، مرجع سابق، مناؿ المزاىرة( 2)
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مف قبل المخرجيف مرده استخدامو  Adobe Reader برنامجأف تقدـ ، كيرػ الباحث
لمتأكد مف جاىزيتيا لإلرساؿ الصفحات المخرجة استعراض في كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف 

بإمكانية عرضيا عمى مختمف أنظمة تمتاز التي " (PDF)بصيغة حيث يتـ تصديرىا ، لممطبعة
فضاًل عف قدرتيا عمى حفع ، امتشغيل أجيزة الحاسكب كنظاـ الكيندكز كالماكنتكش كغيرى

التنسيق األصمي لمنص المكتكب بغض النظر عف نكع جياز الحاسكب الذؼ تعمل عميو 
 بدرجة أساسية. مف قبل المخرجيف االندزايف  رنامجبيستخدـ بينما ، (1)"الممفات

محمكد عبد  دراسةكتمتقي نتائج الدراسة المتعمقة ببرامج اإلخراج المستخدمة مع نتائج 
ثالثة برامج مخصصة لتكضيب كتنفيذ زايف مف بيف االندبرنامج أف التي خمصت إلى  (2)الرحمف

: الناشر إلى جانب برنامجي، أخبار اليكـ كاألىراـ صفحات صحف الدراسة في مؤسستي
ىك األكثر استخدامًا في االندزايف مع اإلشارة إلى أف برنامج ، بريسككارؾ اكسك ، الصحفي

 بينما يتـ استخداـ برنامجي الناشر الصحفي كككارؾ اكسبريس أحيانًا. ، صحيفتي الدراسة

كىك مف إنتاج شركة أدكبي ، دزايف أحد برمجيات النشػر المكتبيناالبرنامج  يعدك 
ىا في برنامج ككارؾ ؤ في تعاممو مع الممفات التي تـ إنشا بكفاءة كبيرة جداً كيتسـ ، الشييرة

كىك المحطة األخيرة التي كصمت ، كما أنو البرنامج األبرز في دنيا اإلخراج الصحفي، إكسبريس
" بيج ميكر"ك "الفكتكشكب"مع برامج كما يتكافق ، (3)إلييا تكنكلكجيا إخراج الصفحات كالمجالت

، طبقات عمى غرار الفكتكشكب عمىكيحتكؼ ، منتيى السيكلةبا مف برامج شركة أدكبي مكغيرى
كىي طريقة ، امكالنصكص عمى طبقة دكف التداخل بيني، بحيث يمكف كضع الصكر عمى طبقة

(4).ىذا البرنامج في تحريؾ الكتل كالنصكص كغير ذلؾمستخدـ كال تزعج ، سيمة جًدا
 

 بشكل المخرج أك المحرر بيا يقـك كاف محددة كظائف الجاىزة البرامج مجمكعةكتؤدؼ 

ىذه  تتآزر حيث، المكتبي النشر كبرامج الصكرة كمعالج الكمػػماتة معالج برامج مثل ؼ يدك 
جراء الصحفية المادة بجمع تتعمق إخراجية نتاجيةإ أىداؼ لخدمة البرامج  الفنية التعديالت كا 

 عمييا تتكزع مكضكعات مف تتضمنو بما الصفحات تصميـ ثـ، الصكر عمى المطمكبة المختمفة

 (5)مختمفة. تيبكغرافية عناصر
                                           

ومراكز المعمومات: مفاىيم نظرية النشر اإللكتروني في المكتبات ، كيعقكب مال يكسف، عصاـ منصكر( 1)
 . 133-134( ص 1066، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، )الككيت 6ط ، وتطبيقيات عممية

 638ص ، مرجع سابق، محمكد عبد الرحمف( 2)
 .13 ص، مرجع سابق، عبد المطمب مكي( 3)

  .مرجع سابق، دمحم غنيـ( 4)

 .634ص ، مرجع سابق، محمكد خميل( 5)
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لإلخراج مف قبل صحيفتي  My Publisherكيعزك الباحث عدـ استخداـ برنامج 
كظيكر إصدارات كبرامج جديدة في مجاؿ التصميـ كاإلخراج تتيح قدرًا كبيرًا ، الدراسة لتقادمو

السيما أف "منتجي برامج ، ماالً فضاًل عف سيكلة التعامل معيا إج، مف المزايا كاإلمكانيات
حيث أصدرت الشركات المنتجة لمبرمجة ، الحاسكب اىتمكا بمجاالت الرسـ كالتصميـ

األعماؿ الفنية يذ الرسـ كالتصميـ كاإلخراج ك )الحاسكبية( العديد مف البرامج المساعدة عمى تنف
)الفكتكغرافي( في التي تدخل في ىذا المجاؿ؛ بل تمكنت مف دمج فف التصكير الشمسي كافة 

كىذا فتح بابًا جديدًا أماـ المصمميف كالمخرجيف كالمنفذيف الصحفييف كفسح ليـ ، فف الرسـ
 (1)المجاؿ لمتكغل في تكنكلكجيا العصر".

كقد شيد مجاؿ التصميـ كاإلخراج في السنكات األخيرة تطكرات مذىمة في الكسائل التي 
سمكب العمل التقميدؼ يقتضي إنجاز مجمكعة مف كبينما كاف أ، تعيف المخرج عمى أداء عممو

حيث معالجة المتف كالصكر عمى عدة ، العمميات المتتابعة التي تستغرؽ كقتًا كمجيكدًا كبيريف
إذ تتـ ىذه العمميات مف خالؿ ما تكفره أنظمة التجييز اإللكتركني لمصفحات مف ، مراحل

  (2)ريعة لمفاتيح النظاـ.إمكانيات سريعة كعالية الجكدة مف خالؿ بضع لمسات س
 

 رابعًا: أدوات وتقنيات تكنولوجية: 
% 30كيستخدميا ، % يستخدمكف ككاالت األنباء بشكل دائـ55أف ، كشفت الدراسة

بينما يستخدـ كسائل نقل كتخزيف ممفات محمكلة كالفالش ، %5في حيف ال يستخدميا ، أحياناً 
 اليكاتف% يستخدمكف 55كأف ، %60ستخدميا كال ي، %45كيستخدميا أحيانًا ، %55بشكل دائـ 

في حيف يستخدـ ، %60كال يستخدميا ، %45كيستخدميا بشكل دائـ ، أحياناً  (السمكية) الثابتة
بينما يستخدـ ، %15كال يستخدميا ، %45كيستخدميا أحيانًا ، %30بشكل دائـ  رقميةال كاميراتال

 %. 15كيستخدمو بشكل دائـ ، %40كال يستخدمو ، %35أحيانًا  (سكنر) الضكئي الماسح
المبينة أعاله بمكغ المخرجيف لألدكات التكنكلكجية إجمااًل االستخداـ المرتفع كيعكس 

كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف مرحمة التبني ليذه األدكات التكنكلكجية كفق نظرية انتشار 
ائد التي تعكد عميو جراء حيث يككف الفرد قد اقتنع بالمستحدث بعد تعرفو عمى الفك ، المبتكرات

                                           

 .411ص ، مرجع سابق، العزيز الصكيعيعبد ( 1)

، : دراسة لمقائـ باالتصاؿ"6440حتى  6410"اإلخراج الصحفي في الصحف المصرية مف ، سحر فاركؽ ( 2)
ص ، مرجع سابق، نقاًل عف سمير محمكد، (6445، )القاىرة: كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة رسالة ماجستير

601. 
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ككاالت األنباء مف قبل المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف إلى استخداـ يعكد إذ ، (1)تبنيو
حيث يتـ استخداـ صكر ، السيما الدكلية منيا، لصكر األحداث كالفعاليات اً أساسي اً ككنيا مصدر 
فضاًل عف ككنيا ، جكدة عاليةنيا ذات إذ إ، احة في إخراج صفحات الصحيفةالككاالت المت

براز إلى جانب استخداميا إل، تعكض الصحف عف افتقادىا لمصكر خاص في مناطق األحداث
عالكة عمى تميز الككاالت بسيكلة االستخداـ كسرعة مكاكبة ، مةميبعض األحداث الدكلية ال

ضاغطًا ًا عنصر األحداث بما ينسجـ مع حاجة الصحف اليكمية التي يمثل فييا عنصر الكقت 
 كحاسمًا في دكرة إنتاجيا. 
لتعذر استخداـ  كالفالش محمكلة ممفات كتخزيف نقل كسائلاستخداـ  كيعزك الباحث

أك ، البريد اإللكتركني في بعض األحياف سكاء لعدـ تكفر خدمة االنترنت في بعض األماكف
، االنترنت ذاتيانظرًا لبعض األعطاؿ الفنية التي تصيب شبكة التكاصل في الصحف أك خدمة 

، استخداموجدكػ فضاًل عف ، كقميل التكمفة، كسيل االستخداـ، اً مناسب حيث يعد الفالش بديالً 
كتكافقو مع احتياجات المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف بما ينسجـ مع  متوكمالء

  (2).محددات قبكؿ كانتشار المبتكرات
% ليا 35التي بينت استخداـ  ىذه الدراسةتؤيد استخداـ الكاميرات الرقمية فيما يتصل بك 

، يستخدمكف كاميرات رقمية مرة في اليكـ% 5428أف  التي خمصت إلى (3)دراسة فريد بف زايد
السيما في ظل إمكانياتيا المتطكرة سكاء عمى صعيد سرعة التقاط الصكر كمستكػ جكدتيا 

، الحاسكب لالستخداـ المباشر لى أجيزةأك تعاظـ قدراتيا التخزينية كسرعة نقل الصكر إ، كدقتيا
 ف بعضيا يتيح إمكانية معالجة الصكر أيضًا. إذ إ

مع دراسة السيد  (سكنر) الضكئي الماسحكتختمف نتائج دراسة الباحث حكؿ استخداـ 
كيقتصر استخدامو بشكل دائـ ، %40كال يستخدمو ، % أحياناً 35إذ بينما يستخدمو ، (4)بخيت
كيعزك ، حسب دراسة بخيت %35.3بنسبة فإنو يستخدـ ، الباحث كفق دراسة، %15عمى 

الباحث تبايف النتائج إلى انتشار برامج كتطبيقات تكنكلكجية تغني عف استخداـ الماسح 
السيما الكاميرات الرقمية التي تتيح المجاؿ إلدخاؿ الصكر بشكل مباشر إلى أجيزة ، الضكئي

  الحاسكب.

                                           

 .404ص ، مرجع سابق، مناؿ المزاىرة( 1)
 .461ص ، المرجع السابق نفسو( 2)
 .638ص ، مرجع سابق، فريد بف زايد( 3)
 سابق.مرجع ، السيد بخيت( 4)
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 ماعي:خامسًا: شبكات التواصل االجت
أف الفيسبكؾ يتصدر االستخداـ لدػ المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف ، أظيرت الدراسة

تاله ، %60كيستخدمو أحيانًا ، %40إذ يستخدمو بشكل دائـ ، الفنييف في صحيفتي الدراسة
كاستخداـ جكجل ، %15كيستخدمو أحيانًا ، %35إذ يستخدمو بشكل دائـ ، إنستاغراـاستخداـ 

حيث ، اليكتيكبثـ استخداـ ، %40كيستخدمو أحيانًا ، %30يستخدمو بشكل دائـ إذ ، بمس
حيث يستخدمو بشكل ، ثـ استخداـ تكيتر، %45كيستخدمو أحيانًا ، %15يستخدمو بشكل دائـ 

 % لكل منيما.50دائـ كأحيانًا 
دراسة مع العديد مف الدراسات التي أظيرت تقدـ شبكة الفيسبكؾ ىذه الكتنسجـ 

إذ كفق تقرير نظرة عمى كسائل التكاصل ، فمسطينيًا عمى غيرىا مف شبكات التكاصل االجتماعي
كصل الى مميكف  1063االجتماعي في فمسطيف فإف عدد مستخدمي الفيسبكؾ خالؿ عاـ 

 صدارة تبكأ الفيسبكؾ فإف (2)صالح صالح أبك ككفق دراسة، (1)ف ألفاً كخمسمائة كعشري
كبالتالي مف المنطقي أف يتصدر االستخداـ ، %45263 المبحكثيف بنسبةلدػ الطمبة  االستخداـ

السيما في ظل ، لدػ شريحة الصحفييف بالنظر لما يتيحو ليـ مف مزايا تخدـ العمل الصحفي
فضاًل عف ككنو يتصدر شبكات ، كدرجة التفاعمية العالية فيو، سيكلة كانخفاض تكمفة استخدامو

  التكاصل االجتماعي عالميًا.
لدػ المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف  إنستاغراـتقدـ استخداـ شبكة ، كالحع الباحث

إذ تقدـ اليكتيكب بعد ، بخالؼ النتائج المتعمقة بالمندكبيف كالمراسميف كالمحرريف، الفنييف
كبالتالي ، إلى تخصص شبكة إنستاغراـ في نشر الصكر، كيعزك الباحث ذلؾ، الفيسبكؾ مباشرة

، المخرجيف كالمصكريف لمتعامل معيا أكبر مف حاجة المندكبيف كالمراسميف كالمحرريففحاجة 
مختص بنشر مقاطع الفيديك األمر الذؼ ال يتكافق مع طبيعة الصحف  اليكتيكبكما أف 
  المطبكعة.
 
 

 

                                           

راـ هللا: سكشاؿ ) 2614تقرير نظرة عمى وسائل التواصل االجتماعي في فمسطين ، سكشاؿ ستكديك( 1)
 .4( ص1063، ستكديك

الفمسطينية لشبكات التكاصل االجتماعي كاإلشباعات "استخدامات طمبة الجامعات ، صالح أبك صالح( 2)
 .634ص ، (1063، الجامعة االسالميةب )غزة: كمية اآلداب رسالة ماجستير، المتحققة"
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 سادسًا: شبكة االنترنت: 
حث عف % يستخدمكف البريد اإللكتركني كمحركات الب35أف ، كشفت نتائج الدراسة

بشكل  "فاؼ الكاؼ" تقنية% 15كيستخدـ ، المعمكمات كالصكر بشكل دائـ في صحيفتي الدراسة
 % المجمكعات اإلخبارية اإللكتركنية بشكل دائـ.10في حيف يستخدـ ، دائـ

حػػكؿ  6445ف عػػاـ راىػػا مجمكعػػة مػػف البػػاحثيف األمػػريكييكتنسػػجـ النتػػائج مػػع دراسػػة أج
تبػيف بمكجبيػا أف البريػد اإللكتركنػي يعػد مػف أبػرز ، ت المختمفػةاستخدامات االنترنػت فػي المجػاال

عبػػر اسػػتخدامو فػػي إرسػػاؿ ، حيػػث تشػػمل خدماتػػو الميػػاديف كالنشػػاطات المختمفػػة، االسػػتخدامات
  (1)كاستقباؿ الرسائل مف مختمف أنحاء العالـ كبأؼ عدد مف الرسائل كبأسرع ما يمكف.

كمػا تتيحػو مػف ، فػاؼ" إلػى انتشػار خدمػة االنترنػتكيعكد االستخداـ الكاسع لتقنية "الػكاؼ 
مكانيات أماـ الصحفييف مف خالؿ اليكاتف الذكية السػيما أنيػا تمتػاز بانخفػاض تكػاليف ، مزايا كا 

نجػػاز كمتابعػػة أعمػػاليـ دكف التقيػػد يحػػو مػػف مزايػػا تسػػاعد الصػػحفييف فػػي إاسػػتخداميا قياسػػًا بمػػا تت
كىػػي عبػػارة عػػف نظػػاـ ، ة مػػف أىػػـ خػػدمات االنترنػػتبمكػػاف محػػدد. كمػػا تعػػد المجمكعػػات اإلخباريػػ

طريقػػػة عمػػػل المنتػػػديات اإللكتركنيػػػة العامػػػة ب كتعمػػػل، كالخاصػػػة ةحاسػػػكبي إليػػػداع الرسػػػائل العامػػػ
مػػػػات بػػػػيف كيػػػػأتي االعتمػػػػاد عمييػػػػا ككسػػػػيمة تكاصػػػػل كتبػػػػادؿ لمممفػػػػات كالمعمك ، (2)نفسػػػػيا كالعاديػػػػة

 . ذاتيا  الصحيفة الصحفييف العامميف في
محددات قبكؿ متعددة تحقق ستخداـ المرتفع ألدكات كتقنيات تكنكلكجية كيظير اال
عدىا إجمااًل كبُ  التعامل معياكسيكلة ، يامتمثمة في الميزة النسبية الستخدام (3)كانتشار المبتكرات

التكمفة المادية  ففإإضافة لذلؾ ، فضاًل عف مدػ تكافقيا مع حاجة الصحفييف، عف التعقيد
إذ تتسـ ، عمكماً  تشجع عمى استخدامياذات العالقة بالعمل الصحفي كجية لألدكات التكنكل

كما أف المستكػ التعميمي لمجتمع ، بتكمفة تتكافق مع إمكانات الصحف كالصحفييف إجماالً 
األمر الذؼ يعزز اإلقباؿ عمى استخداـ األدكات ، الدراسة يسكده حممة الشيادات الجامعية

  .التكنكلكجية
 

                                           

 .601ص ، سابق مرجع، عبد الممؾ الدناني( 1)

، العربية لمعمـكبدكف طبعة )بيركت: الدار ، ترجمة: سامح الخمف، الدليل الكامل إلى اإلنترنت، بيتر كنت( 2)
 .660ص ، مرجع سابق، نقاًل عف عبد الممؾ ردماف الدناني، 63( ص 6443

 .464-461ص ، مرجع سابق ،مناؿ المزاىرة( 3)
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نتائج دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة أىم المطمب الثاني: مناقشة 
 وفوائده:

نتائج دكافع استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفكائده في أىـ يناقش المطمب 
 صحيفتي الدراسة.

 أواًل: دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:
، األدكات التكنكلكجية لتعزيز مياراتيـ الفنية% يستخدمكف 600أف ، بينت الدراسة

يستخدمكف تكنكلكجيا % 50ك، يادة انتشار كتنكع التقنيةكز ، % لتحسيف ظركؼ العمل10ك
كالفضكؿ ، االتصاؿ الحديثة لتفادؼ تراكـ فجكة بيف األدكات التي يستخدمكنيا كاألدكات الجديدة

  كسيكلة الحصكؿ عمييا.، كالشغف بالتكنكلكجيا
كعبدهللا  بشار مطيرد دراسة الباحث فيما يتعمق بدافع تحسيف ظركؼ العمل دراسة كتؤي

يمثل الدافع الثاني تسييل القياـ بإنجاز بعض االلتزامات الكظيفية التي بينت أف  (1)الزلب
باعتباره مف األدكات ، %8624بنسبة لمياتف المحمكؿ اليمنييف ستخداـ اإلعالمييف ال

 المستخدمة في العمل الصحفي.مة ميالتكنكلكجية ال
أف حرص المخرجيف كالمصكريف عمى تعزيز مياراتيـ يعكد الرتباط ، كيرػ الباحث

خراج الصحف كتشكل عنصرًا ميمًا في جذب ، عمميـ بالجكانب الجمالية التي تميز مظير كا 
يشكل  -بما تكفره مف مزايا-كبالتالي فإف مكاكبة المستجدات التكنكلكجية ، انتباه الجميكر

كعدـ مكاكبتيا يفتح المجاؿ لفجكة تتراكـ بمركر الكقت بيف الصحف كجميكرىا في ظل ، ضركرة
عصر تسكده ركح الحداثة كالتفاعمية كالبعد عف الرتابة كالركتيف. كما أف انتشار كتنكع التقنية 

بذلؾ  نجاز أعماليـ حسبما أفادسرعة إ ا أنيا تساعد الصحفييف فيالسيم، يشجع عمى استخداميا
 كبالتالي فيي تحسف ظركؼ العمل. ، % مف المبحكثيف80
 

 ثانيًا: فوائد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:
أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىـ في تسييل العمل ، أظيرت الدراسة

نجاز العمل الصحفي كأف استخداميا أفضى لسرعة إ، كثيف% مف المبح40الصحفي كفق رؤية 
                                           

المؤتمر الدولي الثاني ، "الياتف المحمكؿ ككسيط إعالمي: دراسة مسحية"، كعبدهللا الزلب، بشار مطير( 1)
 (2612، )ُعمان: كمية اآلداب والعموم االجتماعية بجامعة قابوسلكمية اآلداب والعموم االجتماعية 

تمت زيارة المكقع يـك الثالثاء ، http://goo.gl/u0A0gQ، مكقع صحيفة الثكرة اليمنيةمنشكر ممخصيا ب
 .في تماـ الساعة الرابعة 61/1/1065
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، %10كأنيا ساىمت في استحداث أساليب إخراجية جديدة كفق رؤية ، % منيـ80فق اعتقاد ك 
كساعدت في إيجاد حمكؿ فنية لبعض ، كزادت مف االطالع عمى تجارب صحفية خارجية

كفق  المختصيف مع الخبرات تبادؿ تيسر كأف التكنكلكجيا ، %55 رؤيةالصكر الضعيفة كفق 
 %. 50رؤية 

إذ ، األدكات التكنكلكجية سيمت عمل المخرجيف كالمصكريف بدرجة كبيرةكال شؾ أف 
فضاًل عما تستيمكو ، أدكات بدائيةستخدـ كت، كانت عممية اإلخراج تمر بمراحل كخطكات معقدة

عالكة عمى انخفاض مستكػ جكدة مخرجاتيا ، كتستنزفو مف كقت كجيد، مف إمكانات بشكل دائـ
إذ كاف المصكر الصحفي يحتاج إلى معامل لتحميض ، كيرككذا الحاؿ مع التص، إجماالً 
بينما ، فضاًل عف انخفاض مستكػ جكدتيا عمكماً ، بما تستمزمو مف كقت كتكمفة كجيد، صكره

رساؿ الصكر مباشرة لالستخداـ  تتيح الكاميرات الرقمية الحديثة سرعة كبيرة في التقاط كمعالجة كا 
إدراؾ آخر األحداث قبل إرساؿ الصفحات إلى  الفكرؼ مف قبل المخرجيف بما يمكنيـ مف

 المطبعة. 
التي تكصمت إلى أف استخداـ  (1)كما تمتقي نتائج دراسة الباحث مع دراسة فريد بف زايد

خراج الصفحات عف طريق برامج خاصة  التكنكلكجيا أفضى لبركز أساليب جديدة في تصميـ كا 
 معدة ليذا الغرض تسمح بالعمل مباشرة عمى الشاشة.

 
 ثالثًا: أسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة:

% يركف أف ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية يمثل السبب األكؿ 10أف ، كشفت الدراسة
% يركف أف عدـ تكفر التقنية يمثل السبب 35كأف ، لعدـ استخداـ بعض األدكات التكنكلكجية

 متطمبات تكفر عدـك ، التقنية استخداـ بطريقة المعرفة افتقاد% أف 15بينما يرػ ، الثاني
 بذات الدرجة. اً تمثل أسباب، يياإل الحاجة عدـك ، ىاتعقيد درجةك ، يااستخدام
السيما أف األدكات التكنكلكجية تتسـ ، انتشار المبتكراتتكمفة أحد محددات الشكل تك 

ف حيث إ، ف األكائليف كالمتبنيالمبتكر كيقبل عمييا فئة ، بارتفاع أسعارىا في بدايات ظيكرىا
، ثـ تزداد سرعة االنتشار بالتدريج، معدؿ انتشار األفكار المستحدثة يككف بطيئًا في أكؿ األمر

يزيد مما أحدث بمزايا أىـ أدكات مع ظيكر  األدكات التكنكلكجية حيف تتياكػ أسعارالسيما 
  (2)بجدكػ كسيكلة استخداميا.األقدـ حاؿ ازدياد القناعة األدكات التكنكلكجية انتشار 

                                           

 .633 ص، مرجع سابق، فريد بف زايد( 1)

  .461-464ص ، مرجع سابق، مناؿ مزاىرة( 2)
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كيعكد افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ بعض األدكات التكنكلكجية لغياب مراكز مختصة 
بحيث تككف مرجعًا لمباحثيف كالراغبيف في التعامل ، بالتدريب كالتأىيل التكنكلكجي في المجتمع

األدكات التكنكلكجية  بل إف بعض مستخدمي، مع األدكات التكنكلكجية المختمفة في مجاالتيـ
كما أف استخداـ بعض ، مما يجعل استفادتيـ منيا دكف سقف إمكانياتيا، يجيمكف بعض مزاياىا

، األدكات يمثل قرارًا مؤسسيًا كليس فرديًا نظرًا لتأثيرىا عمى نظاـ العمل المعتمد مف جية
  ة كليس العامميف فييا.األمر الذؼ تمتمكو المؤسس، كحاجتيا لمتطمبات معينة لمباشرة استخداميا

 
 مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:مناقشة نتائج  :الثالث المطمب

المطمب نتائج مجاالت استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير شكل يناقش 
 صحيفتي الدراسة.

 :مناقشة نتائج ترتيب أىمية األدوات التكنولوجية أواًل:
أجيزة الحاسكب تتصدر األدكات التكنكلكجية مف حيث األىمية في بينت الدراسة أف 
ثـ خدمات شبكة ، %10214تالىا برامج الحاسكب بنسبة ، %85العمل الصحفي بنسبة 

ثـ شبكات التكاصل االجتماعي ، %34248ثـ اليكاتف الذكية بنسبة ، %54248االنترنت بنسبة 
ثـ أدكات نقل الممفات كالفالش ، %40بة ثـ كاميرات التصكير الرقمية بنس، %33250بنسبة 
 %. 5كأخيرًا الماسح الضكئي بنسبة ، %11250بنسبة 

لمزايا الكبيرة إلى اكيعزك الباحث تصدر أجيزة الحاسكب كبرامجيا األدكات التكنكلكجية 
فضاًل عف دكرىا في ، كفي مقدمة ذلؾ قدرتيا عمى اختصار الكقت كالجيد كالتكمفة، التي تكفرىا

السيما في ظل تنكع كتعدد الخيارات التي تتيحيا برامج ، ستكػ جكدة إخراج الصحفرفع م
أدػ الحاسب اآللي إلى حل "حيث ، اإلخراج بإصداراتيا المتعددة أماـ المخرج الصحفي

ثـ ، كألغى دكر الخطاط في كتابة العناكيف، المساحات كأحجاـ الحركؼ كأبعاد الصكر تكالمش
كقمل مف الزمف الميدر في إعداد الصحيفة في ، ادة صفحات الصحفأسيـ بصكرة فعالة في زي

في تحقيق  ديثة مف أجيزة الحاسب اآللي دكر بارزبالقدر ذاتو كاف لألجياؿ الح، كل مراحميا
دخاؿ تحسينات عمى الصكر كاألشكاؿ ، قفزة جديدة في تحسيف جكدة المادة المطبكعة بل كا 

عممًا أف الحاسكب دخل في معظـ مراحل ، (1)"صكلياالفنية كمعالجة العيكب المكجكدة في أ
  إنتاج الصحف بدءًا مف جمع المادة كتكصيميا كانتياءًا بتجييز الصفحات.

                                           

 .606ص ، مرجع سابق، عبد المطمب مكي( 1)
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التي تكصمت إلى أف الياتف النقاؿ يمثل  (1)فريد بف زايدجة مع دراسة يىذه النت كتختمف
تاله جياز الحاسكب ، %16251الكسيمة التكنكلكجية األكثر تأثيرًا في العمل الصحفي بنسبة 

تناكلت األدكات األكثر  تودراسنتائج كيعزك الباحث ىذا التبايف إلى ككف ، %68211بنسبة 
اإلخراج الصحفي أىمية مف كجية نظر المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف في مجاؿ 

ىمية الياتف تزيد أ حيث ، عمى العمل الصحفي عمكماً فريد بف زايد التي ركزت دراسة بخالؼ 
مقارنة بعدد  الصحفلدػ المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف الذيف يمثمكف النسبة األكبر في النقاؿ 

 العامميف في مجاؿ اإلخراج الصحفي. 
كأدكات تكنكلكجية تكفر خدمات  الماسح الضكئي سببوأىمية  ضعفأف ، كيرػ الباحث
، كالبريد اإللكتركني، كأكضح في تبادؿ الصكر، كأدؽ في تبادؿ المعمكمات، أيسر في االستخداـ

فضاًل عف زىد تكمفة ، كتطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتسآب، كشبكات التكاصل االجتماعي
  مقارنة بجياز الماسح الضكئي.األدكات استخداـ ىذه 

 
 ثانيًا: مناقشة نتائج مجاالت االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة:

 إخراج في مخرجاتيا بيف كالمزج كاإلخراج التصميـ برامج تعددأف أظيرت الدراسة 
مجاالت االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير إخراج صحيفتي يتصدر  الصفحات

 إخراج عمى كجمالية فنية لمسات إلضفاء كاسعة خيارات تكفرتالىا ، %85الدراسة بنسبة 
إذ "تضـ ، %30بنسبة  كاأللكاف الخطكط مف كاسعة خيارات تكفرثـ ، %35بنسبة  الصفحات

فبكاسطة مربعات الحكار ، برامج الحاسكب كل األدكات كالمعدات الالزمة لمرسـ كتنفيذ التصاميـ
كيمكف إدخاؿ ، كصناديق االختيار يمكف استعماؿ جميع أنكاع األقالـ كالفرش كاأللكاف كالمساطر

جراء كافة أنكاع ا، الصكرة ضمف المجاؿ مف تكبير كتصغير كتفريغ كتركيب ، لتعديالت عميياكا 
 (2)كتمطيط كتقميص كتغيير ألكاف".

 ترجمةك  الصحيفة صفحات إخراج كسرعة سيكلة يعدكف % 10أف الدراسة كبينت 
مف مجاالت االستفادة مف ، المجانية الترجمة مكاقع خالؿ مف الككاالت صكر تعميقات

 اإلخراجية الرؤية يخدـ بما الصكر معالجة إمكانية، كتال ذلؾ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة
ثـ ، %55بنسبة  كالرسكـ كالخرائط باالنفكجرافيؾ الصحفية المكاد إخراج تدعيـك ، لمصفحات

 %. 50بنسبة  إلييا الحاجة عند استدعائيا كسيكلة كبيرة كبكميات الصكر أرشفة سيكلة

                                           

 .613ص ، مرجع سابق، فريد بف زايد( 1)
 .413-411ص ، مرجع سابق، عبد العزيز الصكيعي( 2)
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كلكجيا إنتاج الصحيفة تتيح أف تكن، كمف صكر سيكلة كسرعة إخراج صفحات الصحيفة
ظيار التصميـ الفعمي ليا عمى شاشة الحاسب إذ يقكـ المخرج ، المجاؿ لتجميع مكاد الصفحة كا 

الفني باستدعاء المكضكعات كاألخبار كالمقاالت كاإلعالنات كالصكر كالرسكـ المخزنة رقميًا في 
حجز مساحات بحيث ي، كيتـ تصميـ الصفحات عمى الشاشة مباشرة، ذاكرة الحاسب

كعف طريق تعميمات يكجييا ، ككذلؾ اإلعالنات، المكضكعات المختمفة أمامو عمى الشاشة
كما يستطيع الحصكؿ عمى نسخة كرقية منيا عف ، لمحاسب اآللي يستطيع تجييز صفحة كاممة

 (1)طريق طابعة الميزر الممحقة بالجياز.
 

 الحديثة عمى العناصر التيبوغرافية:ثالثًا: مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال 
 مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الخطوط: . أ

% يؤيدكف كجكد تأثير كبير لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى 85الدراسة أف بينت 
، . كيعزك الباحث%30بنسبة استحداث خطكط خاصة ككذلؾ عمى مجاؿ ، مجاؿ تنكع الخطكط

لخطكط مجاالت تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة لتتابع اإلصدارات المختمفة تصدر تنكع ا
فضاًل عما تتيحو برامج اإلخراج مف خطكط متنكعة تمثل خيارات أماـ ، الخاصة بأنكاع الخطكط

المخرج الصحفي الختيار المناسب منيا لبناء متكف النصكص باعتبارىا المككف األكؿ 
  جي.كاألساسي في البناء اإلخرا

كقد أتاح الحاسب اآللي مركنة كاسعة لمخركج بالمتف مف رتابة الحركؼ التقميدية إلى 
إذ بدأت التغيرات في الحركؼ الطباعية منذ ، عكالـ مف الفنكف الراقية في كتابة المكضكعات

، كالسبب في ذلؾ أف الحركؼ العربية غنية بالكثير مف األشكاؿ، األجياؿ األكلى لمحاسب اآللي
، بجانب قائمة طكيمة مف أشكاؿ الخطكط، فة إلى االختالفات الميكلة في أنكاع الحركؼإضا

  (2)كلكل منيا فكائده كمميزاتو اإلخراجية كالجمالية.
 مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الصور: . ب

% يؤيدكف كجكد تأثير كبير لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى 40بينت الدراسة أف 
مكانيةك  التصكير جكدةككذلؾ عمى مجاؿ ، الصكر تبادؿ سيكلةمجاؿ  بنسبة  الصكرتخزيف  ا 

مكانية معالجة الصكر.80كأف ، 85%  % يؤيدكف كجكد تأثير كبير عمى سيكلة التصكير كا 

                                           

 .133ص ، مرجع سابق، سمير محمكد( 1)

 .85ص ، مرجع سابق، عبد المطمب مكي( 2)
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مى الصكرة عمى رأس الفكائد التي تحققيا تقنية النقل كتأتي سرعة النقل كالحصكؿ ع
لكفرة الكبيرة في الصكر الكاردة عالكة عمى ا، الرقمي لمصكرة الصحفية بالنسبة لمصحيفة اليكمية

كما ، إلى الصحيفة بصفة يكمية مف مصادرىا المختمفة في ظل النقل الرقمي لمصكرة الصحيفة
  (1).الية مف الجكدة لمصكرتتيح مستكيات عالتقنيات المتطكرة  أف

إف التطكرات التكنكلكجية المتالحقة في السنكات األخيرة قد أسيمت بشكل فعاؿ في 
األمر الذؼ يعيف الصحيفة ، خمق تعدد كتنكع كبيريف فيما يتعمق بمصدر الصكرة الصحفية

كلة في الحصكؿ بسي -التي تعمل دكمًا في صراع شديد مع عامل الكقت -اليكمية بصفة خاصة
كبمعدالت عالية ، كيسر عمى كامل احتياجاتيا مف الصكر الحديثة آلخر مجريات الساعة

كيتيح لمصحيفة في ، لطبع الصحيفة اليكمية -قصير المدػ –تتفق كالمكعد النيائي ، السرعة
لألخبار ، الفرصة كاممة لتحقيق كتقديـ التغطية اإلخبارية المصكرة المتكاممة، الكقت نفسو
 (2)ت المنشكرة عمى صفحاتيا بصفة يكمية.كالمكضكعا

 ج. مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى الرسوم:
% يؤيدكف كجكد تأثير كبير لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى 85أف ، أظيرت الدراسة

عمى  % كجكد تأثير كبير80بينما أيد ، مجاؿ الرسـك مف حيث سيكلة التعامل مع برامج الرسـ
مكانية دمج األشكاؿ كاستخداميا في الرسـ.، إمكانية تجسيد األفكار اإلبداعية بما يخدـ التصميـ  كا 

نيا تتسابق فيما بينيا إذ إ، شركات المنتجة لبرامج الرسـانعكاسًا لتنافس ال، كيأتي ذلؾ
اإلبداعية  متيحة المجاؿ أماميـ لتجسيد أفكارىـ، إلضافة مزايا كخيارات كاسعة أماـ المخرجيف
السيما أف اإلخراج يعتمد عمى الخياؿ الكاسع ، كاإلخراجية مف خالؿ أدكات سيمة االستخداـ

 لممخرج كقدرتو عمى التجديد كاإلبداع. 
تأثيرًا إيجابيًا عمى المعالجات في صناعة الصحف الحاسكب أحدث استخداـ كقد 

حيث تضـ برامج ، (3)كرسكـ الخاصة بالعناصر الجرافيكية عمى اختالفيا مف عناكيف كصكر
فبكاسطة مربعات الحكار ، الحاسكب كل األدكات كالمعدات التي كجدت لمرسـ كتنفيذ التصاميـ

  (4)كصناديق االختيار يمكف استعماؿ جميع أنكاع األقالـ كالفرش كاأللكاف كالمساطر.

 
                                           

، )القاىرة: الدار المصرية المبنانية 6ط، الرقميةتكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية ، سعيد النجار( 1)
 . 661-608( ص 1004

 . 55ص ، المرجع السابق نفسو( 2)
 .51ص ، مرجع سابق، شريف المبافك ، محمكد خميل( 3)
 .413-411ص ، مرجع سابق، عبد العزيز الصكيعي( 4)
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 د. مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى األلوان:
عمى لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كجكد تأثير كبير يؤيدكف % 80أف ، بينت الدراسة

 مشكللنية استخداـ مزيج مف األلكاف إمكاكجكد تأثير كبير عمى يؤيدكف % 35ك، تنكع األلكاف
 .ذاتو

كبرزت أىمية األلكاف في التكنكلكجيا الحديثة لما أتاحتو أجيزة الحاسب اآللي مف 
تحكؿ الصحف إلى الطباعة عمى إنتاج األلكاف المركبة ساعد كقد ، (1)ختمفةتدرجات كألكاف م

التطكرات التكنكلكجية في كسائل كأجيزة كأساليب فصل األلكاف السيما مع تكالي ، الممساء
باإلضافة ، فالعديد مف ىذه اآلالت يمكنو الحفاظ عمى درجة المكف نفسيا، كتصميميا كطباعتيا
إدارة األلكاف في التصميمات األكلية كتجييزات ما قبل الطبع عبر الحاسب إلى برامج كتقنيات 

ككذلؾ إمكانية اختيار أؼ لكف يريده ، اآللي ضمف أنظمة النشر المكتبي في مقر الصحف
مكانية ، المصمـ بيف األلكاف المتاحة في البرنامج المستخدـ سكاء األلكاف األساسية أك الثانكية كا 

مكانية تصحيح األلكاف كتحديد مدػ التدرجات المكنية لكل لكف مف ، لكف المزج بيف أكثر مف  كا 
 (2)األلكاف الطباعية.

 

عداد الصفحات:  رابعًا: مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى التصميم وا 
 مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى التصميم: . أ

يؤيدكف كجكد تأثير كبير لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى  %40أف ، بينت الدراسة
% يؤيدكف كجكد تأثير كبير عمى سيكلة استيراد 80كأف ، سيكلة التشكيل كالتصميـ كفق الحاجة

 النصكص كالصكر لمعالجتيا.
خراج الصفحات متيحة المجاؿ ، كتتيح برامج اإلخراج الحديثة خيارات كاسعة لتصميـ كا 

حفي لمتعامل بكل يسر كسيكلة مع النصكص كالصكر كاستخداميا في إخراج أماـ المخرج الص
فضاًل عف ، حيث يستطيع المخرج الصحفي تحريؾ النصكص كالصكر بكل انسيابية، الصفحات

إذ يتـ ذلؾ مف خالؿ أكامر ، التحكـ الدقيق بأبناطيا كأحجاميا كفق الرؤية اإلخراجية لمصفحة
كما يستفيد ، مف خالؿ أداة الماكس الممحقة بجياز الحاسكب يتـ تصديرىا لمبرنامج المستخدـ

مما تزخر بو شبكة االنترنت مف أشكاؿ فنية جاىزة فضاًل عما تكفره برامج اإلخراج الحديثة 
 منيا. 

                                           

 .31ص ، مرجع سابق، عبد المطمب مكي( 1)

( نقاًل عف أمل 1004، غير معركؼبدكف طبعة )القاىرة: ، الطباعة اإلنتاجيةتكنكلكجيا ، محمكد أحمد( 2)
 .660ص ، مرجع سابق، خطاب
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كما ، كبعد أف كاف المخرج الصحفي يجيد نفسو في تكظيف األسس الفنية لمتصميـ
دكنما سيطرة منو عمى عممية ، الكرقية لمصفحاتيكظف لمحاتو اإلبداعية في رسـ الماكيتات 

اختمف األمر تمامًا كأصبح في ظل أنظمة ، التنفيذ أك المكنتاج كالتي كاف يتكالىا بعض الفنييف
ارات كاألفكار مما أعطى مساحة زمنية أكبر لالبتك، (1)النشر اإللكتركنية تحت سيطرتو مباشرة

خرج الصحفي بتجربة أكبر عدد ممكف مف لمم اتإذ سمحت التقني، التصميمية الجريئة
التصميمات المختمفة لعناصر تصميـ الصفحة كشكل الصفحة بسرعة فائقة دكف إجراء عممية 

كذلؾ باالستفادة مف مبدأ ما تراه ىك ما تحصل ، المكنتاج التقميدية لكل تصكر في التصميـ
  (2)عميو.
 عمى الخطوط الشبكية:مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة  . ب

االتصاؿ الحديثة عمى % يؤيدكف كجكد تأثير كبير لتكنكلكجيا 40أف ، أظيرت الدراسة
% 35ك، أعداد األعمدة حسب الحاجةسيكلة تقسيـ الخطكط الشبكية غير الطباعية في مجاؿ 

% يؤيدكف كجكد تأثير كبير عمى 30ك، يؤيدكف كجكد تأثير كبير عمى إحداث التكازف المطمكب
 سيكلة التحكـ كفق الحاجة.

بدرجة أساسية عمى الخطكط الشبكية غير الطباعية  يفإلى اعتماد المخرج، ذلؾيرجع ك 
منيا في تكزيع العناصر التيبكغرافية كفق الرؤية  يفمستفيد، إخراج الصفحاتكتنسيق في ترتيب 
كيحقق التكازف المنشكد في إخراج ، الفني كالجمالي كبما يفضي إلى مراعاة الجانب، اإلخراجية
 إذ، حيث أسيمت برامج الحاسكب الخاصة باإلخراج في تحقيق ذلؾ بدرجة كبيرة، الصفحات

خراجيا  تكفر " بيئة مرنة كمزكدة باألدكات الالزمة التي تمكف المخرج مف تصميـ مطبكعتو كا 
ة إلى أعمدة كصفكؼ تتماشى مع التصكر تقسيـ الصفح مففيي تمكف المخرج  ؛بكيفية احترافية

  (3)."المكضكع في الماكيت
  مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى إعداد الصفحات:ج. 

عمى لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كجكد تأثير كبير يؤيدكف % 85أف ، بينت الدراسة
عمى سيكلة أرشفة كاستدعاء كجكد تأثير كبير يؤيدكف % 30ك، سيكلة إعداد الصفحات
سيكلة نقل الصفحات حسب % يؤيدكف كجكد تأثير كبير عمى 15ك، الصفحات كفق الحاجة

 .الحاجة

                                           

 .660ص ، مرجع سابق، سمير محمكد( 1)

 .666 -660 ص، مرجع سابق، أمل خطاب( 2)

 .3ص ، مرجع سابق، دمحم مكسى( 3)
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السيما في إعداد ، كأسيمت التقنيات الحديثة في تسييل عممية اإلخراج الصحفي
شاشة  حيث يتـ ذلؾ عبر، الصفحات كنقميا كأرشفتيا كاستدعائيا كفق الحاجة إلييا بكل سيكلة

الحاسكب كمف خالؿ مجمكعة أكامر يكجييا المخرج الصحفي عبر أداة الماكس الممحقة بجياز 
متخطيًا بذلؾ ، إذ بإمكانو الكصكؿ إلى الصفحات المؤرشفة بكل يسر كاستخداميا، الحاسكب

"المراحل التقميدية إلنتاج الصفحات التي كانت تمر بمراحل عدة منيا: التنفيذ كالمكنتاج في 
  .(1)يقيا لمكصكؿ إلى مراحل الطباعة النيائية"طر 
 

 خامسًا: مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة عمى اإلخراج الصحفي:
 مناقشة نتائج مدى مساعدة التكنولوجيا عمى بمورة رؤى إخراجية حديثة: . أ

أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساعدت المخرجيف كالمصكريف ، كشفت الدراسة
% رأكا 40بينيـ ، % عمى بمكرة رؤػ إخراجية حديثة600كالمشرفيف الفنييف المبحكثيف بنسبة 

 ذلؾ إلى حد ما.
 بركز أساليب جديدة التي خمصت إلى  (2)كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة فريد بف زايد

 في تصميـ إخراج الصفحات عف طريق برامج خاصة معدة ليذا الغرض تسمح بالعمل 
كما أتاحت ىذه اإلمكانية لممستخدـ أدكات كتقنيات فنية لـ يكف مف عقد ، الشاشةمباشرة عمى 

  يحمـ بيا.
تاحتيا لك ، ارتباط تكنكلكجيا االتصاؿ بالحداثة، كيرػ الباحث أف مرد ذلؾ نماذج ا 

تمبي حاجة ستمياـ كبمكرة رؤػ إخراجية حديثة فاتحة بذلؾ المجاؿ ال، مصفحاتكتصاميـ جاىزة ل
السيما أف قكة اإلخراج ، إلى مكاكبة ركح العصر كاالنسجاـ معولمشرفيف الفنييف كاالمخرجيف 
عمى اإلبداع كاالبتكار الدائـ كاالبتعاد قدر المستطاع  يفكجمالو تكمف في قدرة المخرجالصحفي 

 عف الرتابة كالركتيف الذؼ يفضي لمممل كالنمطية. 
خراج الصحفي في العصر الراىف كمف صكر تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عمى اإل

إخراج بعض الصفحات عمى شكل بيئة برنامج الفكتكشكب مثاًل أك عمى شكل كاجية شبكة 
كغير ذلؾ مف أشكاؿ ، السيما في عرض آراء شريحة مف الجميكر حكؿ قضية ما، الفيسبكؾ

  كصكر استمياـ األفكار اإلخراجية المنسجمة مع الطبيعة كالكاقع.
 

                                           

 . 41ص ، مرجع سابق، عسكرالفيد ( 1)
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 مدى تعزيز التكنولوجيا لروح المنافسة في اإلخراج الصحفي:مناقشة نتائج  . ب
% يركف أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة عززت ركح المنافسة في 30أف ، بينت الدراسة

التي خمصت إلى  (1)كىي بذلؾ تنسجـ مع دراسة السيد بخيت، إخراج الصحف الفمسطينية اليكمية
أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساعدت الصحف بدرجة كبيرة عمى منافسة نظيراتيا كفق رؤية 

إلى سعي الصحف الدائـ إلى جذب انتباه الجميكر ، كيعزك الباحث ذلؾ، مف المبحكثيف 80.4%
ذلؾ يكمف إذ في ، إلى عناكينيا كمكاضيعيا باعتبار ذلؾ طريقيا لالنتشار كالركاج في المجتمع

فضاًل عف قدرتيا عمى جذب المعمنيف إلى صفحاتيا؛ بما يدر ، نجاحيا في أداء رسالتيا اإلعالمية
  عائدًا ماديًا يساعدىا عمى مكاجية تكاليف إصدارىا.

  ج. مناقشة نتائج مدى مساىمة التكنولوجيا في تحقيق وظائف اإلخراج:

اؿ الحديثة ساىمت بدرجة كبيرة في % يركف أف تكنكلكجيا االتص30أف ، أظيرت الدراسة
. كتتمثل كظائف اإلخراج في %45كرأػ ذلؾ بدرجة كبيرة جدًا ، تحقيق كظائف اإلخراج الصحفي

فضاًل عف العمل عمى أف تبدك الصفحات ، كعرضيا كفق أىميتيا، تيسير قراءة المكاد المنشكرة
بحيث يستطيع ، الصحيفة كالقارغ المخرجة جذابة كمشكقة بما يفضي لعقد صمة تعارؼ كألفة بيف 

كقد ساعدت التطكرات التكنكلكجية في تحقيق ، (2)كيسعى إلييا في رغبة، تمييزىا عف غيرىا بيسر
إذ ، السيما مع تكالي التحديثات المتعمقة بالعناصر التيبكغرافية المختمفة، ذلؾ عمى أكثر مف صعيد
ستخدمة في إخراج الصحف؛ نظرًا النتشار كتزداد جكدة الصكر الم، تتنكع أبناط كأنكاع الخطكط

بعضيا ممحق ببرامج اإلخراج ، إضافة لتكفر رسـك كأشكاؿ فنية جاىزة لالستخداـ، الكاميرات الرقمية
نجاز صحفي عمى إبما يساعد المخرج ال، الحديثة كبعضيا متاح في مكاقع إلكتركنية متخصصة

  عممو كفق األسس الفنية.

استخدام تكنولوجيا االتصال وصعوبات تائج سمبيات مناقشة نالمطمب الرابع: 
 :تعزيز استخدامياومقترحات الحديثة 

، يناقش المطمب نتائج سمبيات كصعكبات استخداـ أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة
 .تعزيز استخدامياكمقترحات 

 أواًل: مناقشة نتائج سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:
  الحاسكب بشاشة التحديق نتيجة الظير كآالـ العيف إرىاؽأف ، الدراسةكشفت 

 ، %15يتصدر سمبيات استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة  أمامو الطكيل كالجمكس
                                           

 مرجع سابق.، السيد بخيت( 1)

 .43ص ، مرجع سابق، عبد المطمب مكي( 2)
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  برامج حاجةثـ ، %10بنسبة  لمتابعتيا الدائمة كالحاجة التكنكلكجية التطكرات غزارةثـ 
  إخراج إلعادة االضطرارك ، مرتفعة كتكمفة متقدمة مكاصفات ذات حاسكب ألجيزة اإلخراج
 ثـ ، % لكل منيما55بنسبة  حفظيا إتماـ قبل ما لخمل فقدانيا نتيجة الصفحات بعض
 بنسبة  القديمة اإلصدارات مع تكافقيا كعدـ البرامج مف الحديثة اإلصدارات بعض تعقيد
50 .% 

فيف الفنييف يتمحكر حكؿ البعد الشكمي كيعزك الباحث ذلؾ لككف عمل المخرجيف كالمشر 
الذؼ يتطمب إتقانو االىتماـ بأدؽ التفاصيل الفنية بما يستكجب تحديق ، كالجمالي لمصحف

المخرجيف كالمشرفيف الفنييف في شاشات أجيزة الحاسكب التي يجمسكف أماميا خالؿ ساعات 
كما أف ، ميـ الطابع الميدانيبخالؼ المندكبيف كالمراسميف الذيف يغمب عمى عم، العمل الطكيمة

إمعاف النظر أثناء تنفيذ عممية التصميـ كاإلخراج أمر ال مفر منو في ظل الحاجة لسالمة 
السيما أف اإلخراج الصحفي يمثل ، الصفحات المخرجة كدقة تنفيذىا كخمكىا مف األخطاء

ة بتفادؼ أؼ كيتـ غالبًا تحت ضغط الكقت كالرغب، المحطة األخيرة في دكرة إنتاج الصحف
تأخير في تسميـ صفحات الصحيفة لممطبعة بما يمكنيا مف طباعة الصحيفة كتجييزىا مبكرًا 

 لعممية التكزيع عمى الجميكر صباحًا. 
فإف غزارة التطكرات التكنكلكجية كاستمرارية تحديث برامج اإلخراج الصحفي ، كذلؾ

متابعة اإلصدارات الجديدة بعدما اعتادكا  المختمفة؛ تمثل إرىاقًا لممخرجيف كالمشرفيف الفنييف في
فضاًل عف بعض تعقيدات تعامل اإلصدارات ، العمل عمى إصدارات معينة كفي بيئة محددة

الجديدة مف برامج اإلخراج مع ممفات اإلصدارات األقدـ؛ األمر الذؼ يحد مف استفادة المخرج 
طكيمة عمى إصدار بعينو مف برامج  كفي المقابل فإف استقرار المخرج لفترة، مف أرشيفو الصحفي

كيراكـ فجكة تتسع بمركر الكقت بيف إمكانيات ، اإلخراج يضعف قدرتو عمى مكاكبة التطكرات
فإف مكاكبة التطكر ، اإلصدار المستخدـ مف قبمو كاإلصدارات الحديثة. كفي ذات الكقت

مادية أك تغيير أنظمة العمل التكنكلكجي أمر ليس سياًل إجمااًل؛ لما يتطمبو أحيانًا مف إمكانات 
ككذلؾ فإف اختالؼ إصدارات برامج اإلخراج المستخدمة ، كبيئتو لتتالءـ مع التطكرات الجديدة

يجعل ، كتبايف اىتماميـ بمتابعة التطكرات، بيف فريق العمل الكاحد نظرًا لتفاكت قدرات المخرجيف
 كرة.مف المتعذر أحيانًا إتماـ المخرجيف عمل زمالئيـ عند الضر 

 إتماـ قبل ما لخمل فقدانيا نتيجة الصفحات بعض إخراج إلعادة االضطراركما يشكل 
إذ رغـ أف ذاكرة الحاسكب تحتفع بكل ، كيسبب اإلرىاؽ ليـ، ىاجسًا يؤرؽ المخرجيف حفظيا

نجازه بكاسطة الحاسكب إال أف العمل تـ إاإلضافات كالتعديالت التي تطرأ عمى أؼ عمل ي
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األمر الذؼ ، دًا بالزكاؿ في حالة انقطاع التيار الكيربائي تحت أؼ ظرؼالمنجز يككف ميد
حيث تعد الرسـك مف أكثر اإلنجازات التي ، يستكجب تخزينو بعد كل مرحمة مف مراحل إنتاجو
  (1)تكمف صانعيا كقتًا كجيدًا كبيريف في حالة فقدانيا.

 
 :الحديثة االتصالاستخدام تكنولوجيا تعزيز ثانيًا: مناقشة نتائج مقترحات 

 األدكات مع التعامل عمى الصحفييف تدريب% يقترحكف 45أف ، أظيرت الدراسة
 عمى االطالع% يقترحكف 80كأف ، استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثةلتعزيز  التكنكلكجية

 الفنية باألقساـ االىتماـ% 35بينما اقترح ، التكنكلكجيا استخداـ في عريقة صحف تجارب
 لشبكات األمثل االستخداـ تشجيع% 30كاقترح ، الصحف في التكنكلكجية بالجكانب المختصة
 . الصحفي العمل لخدمة االجتماعي التكاصل

 أف التدريب عمى استخداـ األدكات التكنكلكجية ضركرة كحاجة ، كيرػ الباحث
 كأىميتيا في خدمة العمل الصحفي ، مستمرة بالنظر لغزارة المستجدات التكنكلكجية مف جانب

 فضاًل عف ضركرة مكاكبتيا بما يمكف الصحف مف مسايرة العصر ، مف جانب آخر
 السيما في ظل اشتداد المنافسة ، كيعزز قدرتيا عمى جذب الجميكر إلييا، الحديث بتقنياتو

ككضعت  ،مع كسائل اإلعالـ اإللكتركنية التي فرضت تحديًا كبيرًا أماـ الصحف المطبكعة
عالمات استفياـ حكؿ مدػ قدرتيا عمى الصمكد كاالستمرار في ظل انفراد اإلعالـ اإللكتركني 

كقدرتيا الفائقة عمى مكاكبة الحدث لحظة ، بخاصية التفاعمية الحية كالمباشرة مع الجميكر
كفي ىذا السياؽ تأتي ضركرة تعزيز االستثمار األمثل لشبكات التكاصل االجتماعي ، كقكعو

فضاًل عف تعزيز ، كنيا تتيح المجاؿ أماـ الصحف لمالمسة نبض الجميكر كمعالجة قضاياهك
 تكاصميا معو بمختمف شرائحو. 

دارة الصحف عمى تعزيز قدرات الصحفييف  كينبغي أف ينصب اىتماـ نقابة الصحفييف كا 
ية المختصة االىتماـ باألقساـ الفنفضاًل عف ضركرة ، في مجاؿ استخداـ األدكات التكنكلكجية

تذليل العقبات أماـ استخداـ بعض  إذ مف شأف ذلؾ، بالجكانب التكنكلكجية في الصحف
مبي تطمعاتيا كت، كلكجية تتكافق مع حاجات الصحفالدفع باتجاه إنتاج برامج تكنك بل ، التقنيات

 لتطكير آليات العمل بما يعزز الجكدة كيقمص األخطاء. 
 

  

                                           

  .310-354ص ، مرجع سابق، عبد السميع الصكيعي( 1)
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 اختبار الفروض الخاصة بالشكل:المطمب الخامس: مناقشة نتائج 
 يناقش المطمب نتائج اختبار صحة الفركض الخاصة بالشكل. 

  الفرض األول:أواًل: مناقشة نتيجة 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تعذر اختبار صحة الفرض األكؿ القائل بأنو 
صحيفتي في  الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿل كالمشرفيف الفنييفالمخرجيف كالمصكريف استخداـ 
إذ إف ، كذلؾ نظرًا لمحدكدية عدد اإلناث في مجتمع الدراسة، ُتعزػ إلى النكع االجتماعيالدراسة 
 مبحكثًا يكجد أنثى كاحدة فقط.  10مف بيف 

  :الثانيالفرض ثانيًا: مناقشة نتيجة 
فيف كالمشر الدراسة عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ المخرجيف كالمصكريف نتائج بينت 

لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي الدراسة يعزػ إلى الصحيفة باستثناء استخداـ الفنييف 
كأف الفركؽ ، إذ تبيف كجكد فركؽ في استخداميا تعزػ إلى الصحيفة، خدمات شبكة اإلنترنت

 صحيفة فمسطيف.  ةمحمصل
اسة تمثل ضركرة الدر  أف األدكات التكنكلكجية المستخدمة في صحيفتي، كيعتقد الباحث

كأف استخداميا مف ، السيما أجيزة الحاسكب كبرامجيا، في دكرة إنتاج الصحفال غنى عنيا 
نما تتبايف القدرة الفردية عمى اإلبداع كالتمكف ، حيث االستخداـ ال يختمف باختالؼ الصحيفة كا 

عدـ االستفادة  السيما أف، كليس في استخداميا مف عدمو، مف استثمار اإلمكانيات المتاحة فييا
مكانات ال داعي ليا ، كبالتالي فإف الصحف تستخدـ التقنيات إجماالً ، منيا يستنزؼ كقتًا كجيدًا كا 

كمتفادية إشكاليات ، كتعزيز جكدة شكميا كمضمكنيا، ساعية بذلؾ إلى خفض تكاليف إنتاجيا
  كتعقيدات ارتبطت بآليات العمل القديمة.
مل استخداـ خدمات شبكة اإلنترنت إلى تبايف أساليب العكيعزك الباحث االختالؼ في 

اشتراكات في ككاالت تتيح الصكر الالزمة إلخراج الصفحات كمدػ تكفر ، في صحيفتي الدراسة
إذ تبيف عدـ كجكد ، كتنسجـ ىذه النتائج مع نتيجة الفرض الثاني بدراسة المضمكف  .المتخصصة

لمحرريف لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي فركؽ في استخداـ المندكبيف كالمراسميف كا
 ةمحمصالدراسة يعزػ لمصحيفة باستثناء مجاؿ استخداـ برامج الحاسكب تبيف كجكد فركؽ ل

لتكنكلكجيا كالمشرفيف الفنييف  بخالؼ الحاؿ في استخداـ المخرجيف كالمصكريف، صحيفة األياـ
فمسطيف في مجاؿ استخداـ خدمات  صحيفة ةمحمصإذ تبيف كجكد فركؽ ل، االتصاؿ الحديثة
 شبكة االنترنت.
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  :الثالثالفرض ثالثًا: مناقشة نتيجة 
كالمشرفيف الدراسة عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ المخرجيف كالمصكريف نتائج أظيرت 

بخالؼ الحاؿ ، لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي الدراسة يعزػ لسنكات الخبرة الفنييف
إذ تبيف كجكد اختالؼ في استخداـ المندكبيف ، لفرض في دراسة المضمكف مع نتيجة ذات ا

كالمراسميف كالمحرريف لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي الدراسة يعزػ إلى سنكات 
 الخبرة.

أف مرد االختالؼ ىك تبايف حجـ العينة بيف المخرجيف كالمصكريف ، الباحثكيعتقد 
إذ تقتصر عينة ، مندكبيف كالمراسميف كالمحرريف مف جية أخرػ كال، مف جيةكالمشرفيف الفنييف 

بينما تصل عينة المندكبيف ، مبحكثاً  10عمى  كالمشرفيف الفنييف المخرجيف كالمصكريف
بما ينعكس عمى تبايف الفئات العمرية لممبحكثيف بشكل ، مبحكثاً  18كالمراسميف كالمحرريف لػ 

األكثر إقبااًل كشغفًا باألدكات التكنكلكجية كاألكثر استخدامًا السيما أف الفئة الشبابية تعد ، كبير
  (1).ليا كفق دراسة سميرة شيخاني

  :الرابعالفرض رابعًا: مناقشة نتيجة 
المخرجيف كالمصكريف استخداـ الدراسة عدـ كجكد اختالؼ في  نتائجأكضحت 
كىك ما ، الكظيفةعزػ إلى ة يُ صحيفتي الدراسفي الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ ل كالمشرفيف الفنييف

إذ تبيف عدـ كجكد اختالؼ في استخداـ ، يتفق مع نتيجة ذات الفرض في دراسة المضمكف 
المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي الدراسة ُيعزػ إلى 

 الكظيفة.
الجانب التنفيذؼ عمى إلى عدـ تبايف جكىر المياـ الكظيفية في ، كيعزك الباحث ذلؾ
خراج الصفحات كمراجعتيا، صعيد اإلخراج كالتحرير ، إذ تدكر في المجمل حكؿ تصميـ كا 

كالتفاكت في المستكػ الكظيفي يزيد المسؤكليات ، كا عداد ككتابة المكضكعات الصحفية كتحريرىا
  اإلشرافية لكنو ال يغير جكىر العمل الصحفي.

  :الخامسالفرض خامسًا: مناقشة نتيجة 
كالمشرفيف المخرجيف كالمصكريف استخداـ الدراسة عدـ كجكد اختالؼ في نتائج كشفت 

كىك ما ، المؤىل العمميعزػ إلى صحيفتي الدراسة يُ في الحديثة  تكنكلكجيا االتصاؿلالفنييف 
يتفق مع نتيجة ذات الفرض في دراسة المضمكف باستثناء كجكد اختالؼ يتعمق باستخداـ 

                                           

 .133ص ، مرجع سابق، سميرة شيخاني( 1)
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حممة الشيادات الجامعية  ةمحمصكالمراسميف كالمحرريف ألجيزة الحاسكب كبرامجو لالمندكبيف 
  كالدراسات العميا.

أف مرد ذلؾ محدكدية عدد المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف ، كيرػ الباحث
لى تقارب المستكػ العمرؼ كالتعميمي ، مقارنة بعدد المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف مف جية كا 

ائد بيف فئة المخرجيف كالمصكريف كالمشرفيف الفنييف بما ينعكس عمى مستكػ االىتماـ الس
 بالجانب التكنكلكجي كتبادؿ الخبرات فيما بينيـ. 
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ػاضثاظياضطبحثػ
ػدرادظػاضطضطونوسروضػظتائجػأعمػطظاشذظػ

 
في  نتائج دراسة استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثةأىـ يتناكؿ ىذا المبحث مناقشة 
يتناكؿ األكؿ مناقشة نتائج ، عدة مطالب كتـ تقسيمو إلى، تطكير مضمكف صحيفتي الدراسة

كيتطرؽ الثاني لمناقشة نتائج دكافع ، استخدامات صحيفتي الدراسة لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة
تصاؿ كالثالث يناقش نتائج مجاالت استفادة صحيفتي الدراسة مف تكنكلكجيا اال، االستخداـ كفكائده

تكنكلكجيا االتصاؿ كيتناكؿ المطمب الرابع مناقشة نتائج سمبيات كصعكبات استخداـ ، الحديثة
كيركز المطمب الخامس عمى مناقشة نتائج اختبار الفركض ، تعزيز استخدامياكمقترحات ، الحديثة

 الخاصة بالمضمكف. 
 نتائج استخدام األدوات التكنولوجية:أىم المطمب األول: مناقشة 

يناقش المطمب نتائج مدػ استخداـ أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في صحيفتي 
 الدراسة.

  أواًل: اليواتف الذكية وتطبيقاتيا:
، % يستخدمكف اليكاتف الذكية في عمميـ الصحفي بشكل دائـ52.9كشفت الدراسة أف 

بدرجة كبيرة في العمل مما يدلل عمى استخداـ اليكاتف الذكية ، يستخدمكنيا أحياناً % 39.7كأف 
السيما ، ػ استخدامياك كاقتناعيـ بجد، يكشف كعي الصحفييف بالمزايا المتكفرة فيياك ، الصحفي

كتبادؿ المعمكمات النصية كالمصكرة ، أنيا تتيح المجاؿ لمتكاصل مع المصادر باختالؼ أنكاعيا
كالتقاط الصكر ، فضاًل عف إتاحتيا المجاؿ لتسجيل المقابالت الصحفية، بسيكلة كبيرة

% يستخدمكف كاميرات 3326أف  إذ بينت نتائج الدراسة، الفكتغرافية كالفيديك بجكدة عالية
تمتاز اليكاتف الذكية ، عالكة عمى ذلؾ %.4123كيستخدميا بشكل دائـ ، اليكاتف الذكية أحياناً 

مكانية استخداـ االنترنت عبرىا، كجدمع الصحفي حيثما  تنقميابسيكلة  ق نتائج إذ كف، كا 
يستخدميا بشكل دائـ ك ، % تطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتسآب أحياناً 3121يستخدـ ، الدراسة
1125.% 

في مناطق عدد مشتركي الياتف النقاؿ أف ، كتظير المؤشرات اإلحصائية الفمسطينية
 (1).1063عاـ في  ف مشترؾييمال 3.1السمطة الفمسطينية بمغ 

                                           

بمناسبة اليـك العالمي  اإلحصاء الفمسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتبياف صحفي صادر عف ( 1)
 .1065لمجتمع المعمكمات المكافق السابع عشر مف أيار، 
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 ثانيًا: أجيزة الحاسوب: 
إذ ، في درجة االستخداـ في العمل الصحفي كبتالبأظيرت الدراسة تقدـ أجيزة ال

، %124في حيف ال يستخدميا ، %6121كيستخدميا أحيانًا ، %8024يستخدميا بشكل دائـ 
في حيف ، %1324كيستخدميا أحيانًا ، %3821يستخدـ أجيزة الحاسكب العادية  ال بينما

كيستخدميا ، كاآليباد لكحية أجيزة% ال يستخدمكف 1121كأف ، %1425يستخدميا بشكل دائـ 
 %.6024في حيف يستخدميا بشكل دائـ ، %1425أحيانًا 

كالحع الباحث تقدـ صحيفة فمسطيف عمى نظيرتيا األياـ في درجة استخداـ أجيزة 
ة كيعكد ذلؾ لككف مقرىا الرئيس في قطاع غزة الذؼ يعاني مف أزمة كيرباء منذ عد، الالبتكب
حيث تمتاز أجيزة الالبتكب ببطارية شحف تمنحيا القدرة عمى مكاصمة العمل لعدة ، سنكات

طبيعة ذات كفاءة عالية تتناسب مع فضاًل عف ككنيا ، ساعات حاؿ انقطاع التيار الكيربائي
إلى جانب مساىمتيا بتجاكز إشكاليات رافقت استخداـ أجيزة الحاسكب ، العمل الصحفي

فقد بعض المكاد المعدة لمنشر حاؿ عدـ حفظيا قبل انقطاع التيار الكيربائي كأىميا ، العادية
فإف استخداـ أجيزة الالبتكب أتاح المجاؿ لنقميا بما تحتكيو مف ، عالكة عمى ذلؾ، بشكل مفاجئ

أرشيف بسيكلة مف مكاف آلخر تحكطًا في بعض حاالت الطكارغ الناتجة عف العدكاف 
فضاًل عف إمكانية ، ة المختمفة في مقر الصحيفة مف حيف آلخراإلسرائيمي أك أعماؿ الصيان

 . استخداميا في التغطية الميدانية لألحداث كالفعاليات
كال ، فإف صحيفة األياـ يقع مقرىا الرئيس في مدينة راـ هللا بالضفة الغربية، كفي المقابل

كذلؾ ، مف صحيفة فمسطيفكبالتالي درجة حاجتيا ألجيزة الالبتكب أقل ، تعاني مف أزمة كيرباء
صداراتيا كتنافس الشركات المختصة ، فإف انخفاض تكمفة أجيزة الالبتكب نظرًا لتعدد أنكاعيا كا 

عدا عف إمكانية اصطحابيا معيـ ، يعزز استخداميا مف قبل الصحفييف إجماالً ، في عرضيا
كعدـ تغير ، ةكبالتالي االستفادة مف أرشيف عمميـ مف جي، حاؿ السفر لميمات عمل خارجية

 بيئة العمل التي اعتادكا عمييا مف جية أخرػ. 
 (1)منيا:، كيعكد االستخداـ المرتفع ألجيزة الحاسكب لتكفيرىا مزايا متعددة

كقد تتفاكت سرعة ، إحدػ أكثر المزايا الكاضحة الستخداـ الحاسب اإللكتركنيكىي  السرعة:أ. 
 تداكؿ العمميات مف حاسب إلى آخر.

 تعدكمع ذلؾ ، كيعني ىذا أف الحاسب ينتج دائمًا معمكمات دقيقة خالية مف األخطاء الدقة:ب. 
التي تككف ، أخطاء الحاسب قميمة جدًا بالمقارنة مع حجـ البيانات اليائل الذؼ يتـ معالجتو

                                           

 .30-18ص ، مرجع سابق، السالميعالء ( 1)
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في الغالب نتيجة أخطاء بشرية في المبرمج ليذه البرامج أك في المشغل القائـ بيذه 
 األعماؿ.
لكتركنية لممعمكمات ذات عالقة مباشرة مع الثقة غير الدقة في المعالجة اإل تعد مادية:االعتج. 

لكتركنية الحديثة في اتساؽ كدقة لفترات طكيمة كتعمل الحاسبات اإل، العادية في الحاسب
، لكتركنية ذات اعتمادية عاليةدكائرىا اإلعد كت، مف الزمف بدكف حدكث أؼ عطل أك خمل

 اجعة الذاتية التي تضمف تشخيصًا آليًا كدقيقًا لحاالت الخمل.كليا خصائص المر 
لقد أظير تحميل التكمفة لمعالجة المعمكمات في أحجاـ مختمفة أف المعالجة  االقتصاد:د. 

كقد ، اإللكتركنية لممعمكمات أكثر قبكاًل لمتبرير االقتصادؼ عف المعالجة اليدكية لممعمكمات
لكتركنية التي مع الزيادة المطردة في تكنكلكجيا الحاسبات اإل استمرت تمؾ الميزة في التكمفة

 أدت إلى خفض التكمفة بصكرة ممحكظة.

تكنكلكجيا الحاسبات التي خمصت إلى أف  (1)محمكد خميلكتنسجـ ىذه النتائج مع دراسة 
ية استخداـ الحاسب في عممإذ إف ، عمى المستقبل بالنسبة لمكسيمة الصحفية أساسياً  رىاناً  تشكل

الزاكية  :عمى عمل المحرر بيا مف زاكيتيفأثر التحرير الصحفي داخل الصحف المطبكعة 
كتتمثل في قيامو بجمع المادة ، الخاصة بإضافة أدكار جديدة إلى عمل المحرر الصحفي

كزاكية سحب ، الصحفية التي يحررىا مف خالؿ شاشات الحاسب كلكحة المفاتيح الممحقة بيا
كيرتبط ىذا بظيكر برامج جاىزة تتكلى القياـ بكظائف ، لمحرر الصحفيأدكار تقميدية مف ا

 محددة.
كالحع الباحث تقدـ صحيفة األياـ عمى نظيرتيا فمسطيف في درجة استخداـ األجيزة 

األمر الذؼ يعزكه إلى تبايف المستكػ المعيشي بيف الضفة الغربية التي يتركز ، المكحية كاآليباد
، كقطاع غزة المحاصر الذؼ يتركز فيو معظـ صحفيي فمسطيف فييا معظـ صحفيي األياـ

فضاًل عف تبايف المستكػ العمرؼ بيف صحفيي الصحيفتيف بما ينعكس عمى تبايف األكلكيات 
 لدييـ.

أنيا ، كمما يشجع عمى استخداـ األجيزة المكحية كاآليباد في ميداف العمل الصحفي
 الكظائف بمختمف القياـ كتستطيع، المحمكؿ كالكمبيكتر الذكية اليكاتف خصائص بيف "تجمع
 بما فييا إعداد، المكتبية الفيديك كحتى األعماؿ كألعاب األفالـ تشغيل إلىاإلنترنت  تصفح مف

  (2).التمفزة" قنكات كمتابعة كاألغاني الصكر كتخزيف، كطبعيا النصكص

                                           

 . 106ص ، مرجع سابق، محمكد خميل( 1)
 .مرجع سابق، كفاؽ بنكيراف، يكرغ بركنسماف( 2)
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 ثالثًا: برامج الحاسوب: 
البرامج  Microsoft Word النصكص ةمعالج برنامجتصدر ، بينت الدراسة

، %625كيستخدمو أحيانًا ، %4828حيث يستخدمو بشكل دائـ ، المستخدمة في العمل الصحفي
حيث يستخدمو بشكل ، األكتمكؾ برنامجتاله ، في حيف ال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد العينة

، التحرير رةإدا برنامجثـ ، %6323كيستخدمو أحيانًا ، %4428 كال يستخدمو، %5625دائـ 
كتال ، %6426كيستخدمو أحيانًا ، %4423كيستخدمو بشكل دائـ ، %3621حيث ال يستخدمو 

، %1423كيستخدميا بشكل دائـ ، %3326حيث ال يستخدميا ، النصكص تدقيق برامج، ذلؾ
 %.1425في حيف يستخدميا أحيانًا 

، لمصحفييفأداة العمل األساسية  Microsoft Wordكيعد برنامج معالجة النصكص 
سكاء باإلضافة عمييا أك تعديميا أك تقديـ ، إذ مف خاللو يتـ كتابة النصكص الصحفية كتحريرىا

إذ يتـ ذلؾ بكل يسر كسيكلة مف خالؿ لكحة المفاتيح الممحقة بجياز ، كتأخير المعمكمات فييا
مكانية االحتفاظ بيا لفترة طكيمة، الحاسكب السيما أف ، فضاًل عف يسر أرشفة ممفات العمل كا 

 أف البرامج تكنكلكجيا عمى طرأت يالت المستمرة التطكيرات خالؿ مفاستطاعت  اليـك الحاسبات"

 نتاجاإل مستكػ  عمى ذلؾ تحققحيث ، الصحيفة نتاجإل المختمفة المجاالت يف أساسياً  دكراً  تمعب

 كاف محددة كظائف ؼتؤد يالت الجاىزة البرامج مجمكعة خالؿ مف لمصحيفةكاإلخراجي  ؼ التحرير 

 إخراجية نتاجيةإ أىداؼ لخدمة البرامج تتآزر)..( حيث ، ؼ يدك  بشكل المخرج أك المحرر بيا يقـك

جراء الصحفية المادة بجمع تتعمق  تصميـ ثـ، الصكر عمى المطمكبة المختمفة الفنية التعديالت كا 

  (1)ة.مختمف تيبكغرافية عناصر عمييا تتكزع مكضكعات مف تتضمنو بما الصفحات
كككنو كسيمة ، كيرػ الباحث أف استخداـ برنامج األكتمكؾ مرده سيكلة استخدامو

كما يتيح المجاؿ ألرشفة الرسائل لمعكدة إلييا ، لمتخاطب اإلدارؼ بيف الصحفييف داخل الصحيفة
فضاًل عف قيامو بدكر لكحة ، كجدكلة مكاعيد العمل كالتذكير باالجتماعات، عند الحاجة

 اإلعالنات مف خالؿ تعميـ التكجييات لمصحفييف داخل الصحيفة. 
كرغـ أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أدت إلى إلغاء أقساـ الصف كالطباعة في 

إذ مازالت البرامج الخاصة ، إال أنيا لـ تؤد لذلؾ فيما يتعمق بأقساـ التدقيق المغكؼ ، الصحف
األمر الذؼ يدفع الصحف إلى اإلبقاء عمى ، الدراسة ال تستخدـ بفاعميةفي صحيفتي بذلؾ 

كضماف خمك ، أقساـ التدقيق المغكؼ لمراجعة مكاد المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف كالكتاب
  أعدادىا مف األخطاء اإلمالئية كالنحكية.

                                           

 .634ص ، مرجع سابق، محمكد خميل( 1)
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اختصار  كالحع الباحث ضعف استخداـ برامج تفريغ الممفات الصكتية رغـ أىميتيا في
ضعفيا إجمااًل في المغة مقابل المغة االنجميزية دقتيا العالية في كمرد ذلؾ ، الجيد كالكقت

  العربية.
 

 رابعًا: أدوات وتقنيات تكنولوجية: 
في الحصكؿ عمى  % يستخدمكف ككاالت األنباء بشكل دائـ5524أف ، كشفت الدراسة

بينما يستخدـ ، %6421ال يستخدميا في حيف ، يا أحياناً ن% يستخدمك 4024ك، المعمكمات
كال يستخدميا ، %3626كيستخدميا بشكل دائـ ، %3326أحيانًا  (السمكية) الثابتة اليكاتف

كيستخدميا ، %3326أحيانًا  كالفالش محمكلة ممفات كتخزيف نقل كسائلكيستخدـ ، 6628%
 يستخدمكف % ال1628أف ، كما بينت الدراسة، %6126كال يستخدميا ، %4128بشكل دائـ 

% 600في حيف ال يستخدـ ، %524كيستخدمو بشكل دائـ ، %4123كيستخدمو أحيانًا ، الفاكس
 التميتكست. 

كيرػ الباحث أف استخداـ ككاالت األنباء ال مفر منو بالنسبة لمصحف اليكمية بالنظر 
التميز بما يحقق ليا ، كمكاكبة آخر التطكرات، لحاجتيا الدائمة لمتابعة مختمف المستجدات

ككذلؾ يؤمف قدرتيا عمى االستمرار في ظل حاجتيا الدائمة لكـ مف ، كالحيكية لدػ الجميكر
إذ تؤكد العديد مف الدراسات اعتماد معظـ ، األخبار كالصكر الجديدة في مختمف المجاالت

  (1)الصحف عمى ككاالت األنباء العالمية األربع في الحصكؿ عمى األخبار الداخمية كالخارجية.
أف التي بينت  (2)دراسة حمدؼ رافع كدمحم الجملما تكصمت إليو دراسة نتائج الكتؤيد 

كيعزك الباحث الفرؽ في درجة ، ييف الزراعييف يستخدمكف التميفكف اإلعالممف  1324%
 االستخداـ لتزايد االعتماد عمى اليكاتف الذكية في العمل الصحفي.

لتعذر استخداـ البريد  كالفالش مكلةمح ممفات كتخزيف نقل كسائلاستخداـ يأتي ك 
أك نظرًا ، اإللكتركني في بعض األحياف سكاء لعدـ تكفر خدمة االنترنت في بعض األماكف

حيث ، لبعض األعطاؿ الفنية التي تصيب شبكة التكاصل في الصحف أك خدمة االنترنت ذاتيا

                                           

( 1061، )عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيع 6ط ، األخبار اإلعبلمية وتحريرىامناىج كتابة ، دمحم الحتك( 1)
  .146ص 

دراسة ، أثر استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء اإلعالمييف الزراعييف""، كدمحم الجمل، حمدؼ رافع( 2)
تـ زيارة المكقع يـك الثالثاء ، http://goo.gl/mAA8MT، كنانة أونبلينموقع ب 1066منشكرة عاـ 

 في تماـ الساعة الثالثة. 61/1/1065

http://goo.gl/mAA8MT
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فإف عدـ ، النقيض مف ذلؾ كعمى، كقميل التكمفة، كسيل االستخداـ، اً مناسب يعد الفالش بديالً 
مف  اكعدـ الحاجة إليي، مف جية امرده تقادميكالفيديكتكس التميتكست أجيزة الفاكس ك استخداـ 

كسيكلة ، السيما في ظل تكفر بدائل إلكتركنية عديدة تمتاز بانخفاض التكمفة، جية أخرػ 
  كحيكية أكبر.كتفاعل ، ككضكح الشكل، كغزارة المضمكف ، كسرعة اإلنجاز، االستخداـ
 

 خامسًا: شبكات التواصل االجتماعي: 
إذ يستخدمو بشكل ، أف الفيسبكؾ يتصدر االستخداـ في العمل الصحفي، أظيرت الدراسة

حيث ، اليكتيكبتاله استخداـ ، %828بينما ال يستخدمو ، %1021كيستخدمو أحيانًا ، %3021دائـ 
ثـ استخداـ ، %6424بينما ال يستخدمو ، %18.1كيستخدمو بشكل دائـ ، %3825يستخدمو أحيانًا 

في حيف ال يستخدمو ، %1021كيستخدمو بشكل دائـ ، %5025حيث يستخدمو أحيانًا ، تكيتر
كفي مقدمتيا ، %. كيعزك الباحث استخداـ شبكات التكاصل االجتماعي إلى مزاياىا المتعددة1324

ككذلؾ ، مع المصادر المختمفة عبرىا فضاًل عف تكاصميـ، إمكانية التكاصل بيف الصحفييف أنفسيـ
كما أنيا ، لما تتيحو مف إمكانية التعرؼ عمى تكجيات مستخدمي شبكات التكاصل االجتماعي

بناء مكاقع ، الرسائل، مف بينيا: البريد اإللكتركني، "تعمل عمى الدمج بيف أنشطة عديدة منفصمة
 (1)المكسيقى أك الفيديك". كتحميل ألبكمات الصكر أك ممفات، كتابة اليكميات، الكيب

 في الفيسبكؾ التي تكصمت إلى أف شبكة (2)كتتفق نتائج الدراسة مع دراسة فالح الصفدؼ
 أك جداً  عالية بدرجة المبحكثيف مف% 83إذ يستخدميا ، استخداماً  األكثر التكاصل شبكات مقدمة
التي خمصت إلى أف أكثر المكاقع مساىمة  (3)القصيرؼ  كتتكافق أيضًا مع دراسة فيصل، عالية

تاله مكقع ، كاف مكقع الفيسبكؾ، كمشاركة بالنسبة إلى أفراد عينة الدارسة مف الصحفييف األردنييف
 حيث حل ثالثًا بعد الفيسبكؾ كاليكتيكب. ، بينما حل تكيتر رابعًا بخالؼ دراسة الباحث، اليكتيكب

 يعدكف ف يمف أف الصحفي Hilary E. Parker(4)كتؤيد النتائج ما تكصمت إليو دراسة 
أنو مف غير الممكف تجاىل ك ، شبكات التكاصل االجتماعي بمثابة أدكات مفيدة ليـ في عمميـ

 ألنيا أصبحت مترسخة في حياة الناس.  شبكات التكاصل االجتماعي

                                           

 .83ص ، مرجع سابق، مداخالت في اإلعالـ البديل كالنشر اإللكتركني عمى االنترنت، شريف المباف( 1)

 .665ص ، مرجع سابق، فالح الصفدؼ( 2)

 رسالة ماجستير، بمكاقع التكاصل االجتماعي: دراسة ميدانية""رأؼ الصحفييف األردنييف ، فيصل القصيرؼ ( 3)
 .13ص  (1066، جامعة الشرؽ األكسطب)عماف: كمية اإلعالـ 

(4) Hilary E. Parker, "Print media in the digital age: Creating conversation and community", 

Master Thesis (Washington: Gonzaga University, Faculty in Communication and 

Leadership Studies, 2012). 
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 سادسًا: شبكة االنترنت: 
% 6323ك، بشكل دائـ% يستخدمكف البريد اإللكتركني 8524أف ، كشفت الدراسة

 محركات% يستخدمكف 1628كأف ، كال يكجد مف ال يستخدمو مف أفراد العينة، و أحياناً نيستخدمك 
كال يستخدميا ، يا أحياناً ن% يستخدمك 4428ك، بشكل دائـ كالصكر المعمكمات عف البحث

، %4423كيستخدميا أحيانًا ، %3326بشكل دائـ  "فاؼ الكاؼ" تقنيةفي حيف يستخدـ ، 323%
، % يستخدمكف المجمكعات اإلخبارية اإللكتركنية بشكل دائـ3326كأف ، %6121كال يستخدميا 

بشكل دائـ  الكايرلس تقنيةفي حيف يستخدـ ، %6426كال يستخدميا ، %4128كيستخدميا أحيانًا 
 %.1021كال يستخدميا ، %4423كيستخدميا أحيانًا ، 4423%

% مػػػػف 4821التػػػي خمصػػػػت إلػػػػى أف  (1)المصػػػػرؼ  كتتفػػػق ىػػػػذه النتػػػػائج مػػػع دارسػػػػة نعػػػػيـ
راىا مجمكعة كما تنسجـ مع دراسة أج، صحفيي قطاع غزة لدييـ بريد إلكتركني خاص لكل منيـ

تبػػيف ، حػػكؿ اسػػتخدامات االنترنػػت فػػي المجػػاالت المختمفػػة 6445ف عػػاـ مػػف البػػاحثيف األمػػريكيي
يػػػػث تشػػػػمل خدماتػػػػو الميػػػػاديف ح، بمكجبيػػػػا أف البريػػػػد اإللكتركنػػػػي يعػػػػد مػػػػف أبػػػػرز االسػػػػتخدامات

عبر استخدامو في إرساؿ كاستقباؿ الرسائل مف مختمف أنحػاء العػالـ كبػأؼ ، كالنشاطات المختمفة
التػي  (3)فاطمػة كما تمتقي نتػائج الدراسػة مػع دراسػة تيميػزار (2)عدد مف الرسائل كبأسرع ما يمكف.

حقيقة مممكسة ككسيمة  % مف الصحفييف يتفقكف أف شبكة االنترنت أصبحت85خمصت إلى أف 
، السػػيما ككسػيمة مسػػاعدة فػي تحريػػر كجمػع المػػادة الصػػحفية، ال غنػى عنيػػا فػي العمػػل الصػحفي

 .اإللكتركني البريد كاستعماؿ، المعمكمة عف البحث في بكثرة مستعممة فيي
كتتيح محركات البحث الكصكؿ إلى قكاعد المعمكمات كبنكؾ الصكر المتاحة عمى شبكة 

، كالتأكد مف صحة بعض المعمكمات، نجاز أعماليـبما يساعد الصحفييف عمى إ، نترنتاال
، كذلؾ بالرجكع إلى مكاقع كصفحات الشخصيات كالمؤسسات العامة، كاستكماؿ بعض البيانات

ميمًا لمصحفييف الستقاء المعمكمات الدقيقة المتعمقة بالشخصيات مصدرًا األمر الذؼ يشكل 
ألحداث كفعاليات ال تحظى باىتماـ  اً ب االستفادة مف نشرىا صكر إلى جان، كالمؤسسات العامة

كتفتقد الصحف القدرة عمى متابعتيا مف خالؿ طكاقميا العتبارات مالية أك ، ككاالت األنباء
كما تتيح بعض شبكات التكاصل االجتماعي إمكانية إنشاء مجمكعات ، جغرافية أك غير ذلؾ

كما تتيح ، طقة ما أك حتى لمتابعة حدث بعينو كتطكراتوإخبارية خاصة لمتابعة األحداث في من

                                           

 .168ص ، مرجع سابق، نعيـ المصرؼ ( 1)

 .601ص ، سابق مرجع، عبد الممؾ الدناني( 2)

 بدكف رقـ صفحة. ، مرجع سابق، فاطمةتيميزار ( 3)
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المجاؿ إلنشاء مجمكعة خاصة بالصحفييف العامميف في ذات الصحيفة لتعزيز التكاصل بينيـ 
كتبادؿ الممفات كحتى مناقشة بعض القضايا كفحص إمكانية تناكليا في ، كتنسيق العمل

إدارة  قبلالتكجييات كالتعميمات مف فضاًل عف استخداميا ككسيمة لنشر كتعميـ ، الصحيفة
كما أنيا تشكل بدياًل عف الشبكة الداخمية حاؿ تعطميا أك خضكعيا ، الصحيفة لمصحفييف

 لمصيانة بيف الحيف كاآلخر. 
يعكس مدػ االعتماد عمى  "فاؼ الكاؼ" تقنيةأف االستخداـ المرتفع ل، كيرػ الباحث

السيما ، عبرىااألحداث كالتكاصل مع المصادر بعة كمتا، اليكاتف الذكية في تصفح االنترنت
كما أنيا تعد ، أنيا تتيح المجاؿ لالستفادة مف خدمات االنترنت المتنكعة دكف التقيد بمكاف محدد

كما أنيا تغني عف استخداـ ، مؤشرًا عمى مدػ استخداـ شبكة االنترنت في العمل الصحفي
  يا كتقنية "الكاؼ ماكس".التقنيات األخرػ التي بينت الدراسة ضعف استخدام

 
 المطمب الثاني: مناقشة نتائج دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة وفوائده:

يناقش المطمب نتائج دكافع استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفكائده في صحيفتي 
 الدراسة.

 أواًل: مناقشة نتائج دوافع استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:
% يستخدمكف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة لتعزيز مياراتيـ 81245أف ، الدراسةأظيرت 

% دافعيـ لالستخداـ تفادؼ تراكـ فجكة بيف األدكات 10214ك، في إعداد كتحرير المكاد الصحفية
% يركف أف زيادة انتشار كتنكع التقنية 58281كأف ، التي يستخدمكنيا كاألدكات الجديدة ثانياً 

% 38254ك، % رأكا أف تحسيف ظركؼ عمميـ يمثل الدافع الرابع55288ك، لثالثتمثل دافعيـ ا
  رأكا أف سيكلة الحصكؿ عمى التقنية تمثل الدافع الخامس.

يسكدىا التنافس ، كيعزك الباحث ذلؾ لككف الصحافة مينة كسائر الميف األخرػ 
فرصو في العمل  فكمما زادت ميارات الصحفي كتنكعت خبراتو زادت، ىاادكالتسابق بيف رك 

في  اً ميم كبالتالي فإف السعي لتعزيز الميارات يمثل عامالً ، كالتقدـ كالنجاح في الجانب الميني
إطار التنافس الطبيعي بيف زمالء المينة كالذؼ تعززه المسابقات المحمية كالدكلية التي تركز 

نب أؼ فجكة بيف فضاًل عف الرغبة في مكاكبة سكؽ العمل كتج، عمى أفضل المكاد الصحفية
السيما في ظل الفرص التدريبية المتاحة أماميـ ، أدكات العمل الجديدة كالمستخدمة مف قبميـ

حيث يركز كثير منيا عمى جانب التقنيات ، مف قبل جيات كمؤسسات داخمية كخارجية
 كالصحافة الرقمية المعاصرة. 
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 حديثة:ثانيًا: مناقشة نتائج فوائد استخدام تكنولوجيا االتصال ال
أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىـ في تسييل العمل ، أظيرت الدراسة
نجاز العمل كأف استخداميا أفضى لسرعة إ، % مف المبحكثيف45254الصحفي كفق رؤية 

كأف ، % منيـ80288كزاد مف اإللماـ كمعرفة اىتمامات الجميكر كفق اعتقاد ، الصحفي
 الخبرات تبادؿ تيسر ك ، عمى تجارب صحفية خارجية %14213التكنكلكجيا زادت مف اطالع 

كقمصت األخطاء في العمل الصحفي حسبما يرػ ، %10214كفق رؤية  المختصيف مع
31215 .% 

أف يركف % 81.4التي خمصت إلى أف  (1)كتتكافق ىذه النتائج مع دراسة السيد بخيت
، المادة لمصحف بدرجة كبيرة ىمف عممية الحصكؿ عم تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة سيمت كثيراً 
التي تكصمت إلى أف شبكة االنترنت باعتبارىا إحدػ  (2)كما تنسجـ مع دراسة تيميراز فاطمة

% في تمكيف الصحفي المبحكث مف 86أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة "ساىمت بنسبة 
رساؿ المكاد الصحفية مف مصادر الخبر مباشرة  دكف انتظار العكدة إلى مقر الصحيفة تحرير كا 

إذ يعكس ، كىذا ما حقق نجاحًا في إيصاؿ األخبار إلى مقرات الصحف بكل سرعة"، لتحريرىا
 ذلؾ جانبًا مف جكانب تسييل العمل الصحفي نتيجة استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة. 

استخداـ كسائل  أفالتي بينت  (3)كما يمتقي ذلؾ مع دراسة حمدؼ رافع كدمحم الجمل
كما ، %3024كفق  مجاؿ التحرير أدػ "لسرعة اإلنجاز" بدرجات عالية يتكنكلكجيا المعمكمات ف

تقاف العمل" بدرجات عالية  %. 1024كفق  أدػ إلى "التميز كالدقة كا 
ثارة النقاش حكليا عبر شبكات التكاصل االجتماعي  كيرػ الباحث أف طرح القضايا كا 

كأف المجمكعات اإللكتركنية ، الصحفييف لإللماـ باىتمامات الجميكرفتح المجاؿ أماـ 
، كتبادؿ الخبرات معيـ، المتخصصة أتاحت ليـ المجاؿ لالطالع عمى تجارب زمالء المينة

فضاًل ، السيما في ظل سيكلة استخداـ شبكات التكاصل االجتماعي كانخفاض تكمفة استخداميا
 عمية. عما تمتاز بو مف حيكية كفكرية كتفا

 ثالثًا: مناقشة نتائج أسباب عدم استخدام بعض أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة:
% يركف أف عدـ تكفر التقنية يمثل السبب األكؿ لعدـ استخداـ 33 أف، كشفت الدراسة

 افتقاد% يركف أف 31215ك، بعض أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عمميـ الصحفي

                                           

 .مرجع سابق، السيد بخيت( 1)

 .بدكف رقـ صفحة، مرجع سابق، تيميراز فاطمة( 2)
 .مرجع سابق، كدمحم الجمل، حمدؼ رافع( 3)
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% أف عدـ الحاجة إلى التقنية 4423كيرػ ، يمثل السبب الثاني التقنية استخداـ بطريقة المعرفة
، يمثل السبب الرابع التقنية استخداـ متطمبات تكفر عدـ% أف 45214كيرػ ، يمثل السبب الثالث

 % أف ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية يمثل السبب الخامس. 40288كيرػ 
، دمة يتعذر كصكليا إلى األسكاؽ المحميةأف بعض التقنيات المتق، كيرػ الباحث

كتعقيدات استيرادىا في ظل سيطرة كتحكـ االحتالؿ ، منيا ارتفاع تكمفتيا، العتبارات متعددة
مة بعضيا لمكاقع فضاًل عف عدـ مالء، سكؽ الفمسطينياإلسرائيمي بمدخالت كمخرجات ال

العممي لمصحف بالنظر لحاجتيا لبيئة عمل مختمفة عما ىك قائـ في الصحف المحمية أك ما 
مكانيات تشكل عبئًا إضافيًا عمى الصحف الساعية إلى خفض تكاليف  تستمزمو مف متطمبات كا 

 إنتاجيا. 
صصة في افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ بعض التقنيات مرده غياب مراكز متخأف كما 

، التدريب كالتأىيل التكنكلكجي تأخذ عمى عاتقيا تذليل صعكبات استخداـ األدكات التكنكلكجية
إذ بات كجكد مثل تمؾ المراكز أمرًا ضركريًا كحيكيًا ، فضاًل عف نشر الكعي بأىمية استخداميا

، صرةفي ظل الدكر المتنامي لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في مختمف مجاالت الحياة المعا
مع اإلشارة إلى أف بعض األدكات ، السيما في مجاؿ صناعة الصحف كعمل الصحفييف

  التكنكلكجية المستخدمة غير مستثمرة بالشكل األمثل نظرًا لمجيل باإلمكانيات المتاحة فييا.
ت التي تؤثر في عممية انتشار التكمفة المادية لممستحدث إحدػ المحددا كتعد

نو كمما كاف المجتمع أكثر تحضرًا كتمدنًا زاد إقباؿ أفراده عمى كل ما إضافة إلى أ، كراتتبالم
  (1)بما يتكافق مع المستكػ االجتماعي كالتعميمي ألفراده. ىك جديد كمبتكر

 
 مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:مناقشة نتائج  :الثالث المطمب

تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في تطكير يناقش المطمب نتائج مجاالت استخداـ أدكات 
 مضمكف صحيفتي الدراسة.

 أواًل: مناقشة نتائج مدى االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة:
في استقباؿ المعمكمات بنسبة البريد اإللكتركني أف االستفادة مف ، كشفت الدراسة

 كمتابعة نقل فيسكاء  ؛ياالجتماع التكاصل شبكاتمبينة تعدد جكانب االستفادة مف ، 83230%
بنسبة  اإلخبارية كالمتابعة الصحفية لممعالجة أفكار استقاءأك ، %31210بنسبة  األحداث بعض

 %.15280بنسبة  مسؤكلة شخصيات مع حكارات إجراءأك ، 33280%
                                           

  .464ص ، مرجع سابق، مناؿ المزاىرة( 1)
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 مضمكف  لتعزيز االنترنت عبر المتاحة البيانات قكاعدأف االستفادة مف ، كأظيرت النتائج
 في سكاء، الذكية اليكاتفمبينة تعدد جكانب االستفادة مف ، %36210بنسبة  الصحفية المادة

بنسبة  الصحفية المقابالت تسجيلأك ، %30280بنسبة  كالمصكريف المراسميف مع التكاصل
كأف االستفادة مف ، %16210بنسبة  المعمكمات تبادؿ في ياتطبيقاتأك استخداـ ، 13210%
 في الفاكسفي حيف أف االستفادة مف ، %30بنسبة  األحداث عةمتاب في القصيرة الرسائل
 %. 30280بنسبة  المختمفة كالقكػ  المؤسسات كأخبار بيانات استقباؿ

إذ ، كجكد عالقة عكسية بيف استخداـ البريد اإللكتركني كجياز الفاكس، كيرػ الباحث
كيرجع ، االستفادة مف الفاكسكمما زادت درجة االستفادة مف البريد اإللكتركني انخفضت درجة 

إضافة ، لمزايا البريد اإللكتركني الذؼ يتيح الكضكح التاـ في تبادؿ النصكص كالصكر، ذلؾ
بخالؼ جياز الفاكس الذؼ يقكـ عمى استيالؾ الحبر ، لسيكلة كانخفاض تكمفة استخدامو

تكمفتو أقل مف ف كك  نترنتاإلخدمة البريد اإللكتركني أكثر كأىـ تطبيقات حيث تعد "، كالكرؽ 
كيتكقع أف يقل استخداـ جياز الفاكس كثيرًا بمركر الكقت مع التكسع ، الفاكس كبسيطة لمغاية

  (1)".نترنتاالفي استخداـ شبكة 
التي خمصت إلى أف  (2)كتعزز ىذه النتائج ما تكصمت إليو دراسة نعيـ المصرؼ 

 % منيـ6124كأف ، بيـ يكمياً  % مف المبحكثيف يقكمكف بفحص البريد اإللكتركني الخاص3023
بفحص بريدييـ  % يقكمكف 424ك، بفحص البريد اإللكتركني الخاص بيـ أسبكعياً  يقكمكف 

 اإللكتركني حسب الظركؼ.
 كتختمف نتائج دراسة الباحث المتعمقة باالستفادة مف جياز الفاكس مع دراسة 

 ، يستخدـ بكثرةمف المبحكثيف رأكا أف الفاكس % 35.3التي جاء فييا أف  (3)السيد بخيت
 إذ ، سة السيد بخيت مقارنة بدراسة الباحثار ك الباحث ىذا االختالؼ إلى قدـ دكيعز 

يفصل بينيما أزيد مف عقد كنصف العقد مف الزمف زادت خالليا التكنكلكجيا انتشارًا كحضكرًا في 
ؿ شابة لميداف العمل كانضماـ أجيا، جيةالسيما مع تتابع المستجدات التكنكلك ، العمل الصحفي

كتفاعل أبرز مع مخرجاتيا مف ، نيا تمتاز بإقباؿ أكبر عمى استخداـ التكنكلكجياإذ إ، الصحفي
  قدامى الصحفييف.

                                           

 .655ص، مرجع سابق، الحاسبات اإلليكتركنية كتكنكلكجيا االتصاؿ، دمحم عبد الحسيب كمحمكد عمـ الديف( 1)

 .168ص ، مرجع سابق، نعيـ المصرؼ ( 2)

 .مرجع سابق، السيد بخيت( 3)
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كتنسجـ نتائج الدراسة حكؿ مدػ االستفادة مف شبكات التكاصل االجتماعي مع دراسة 
عالية  بدرجة منيا يف المبحكثيف استفادكامف الصحفي% 51 التي بينت أف (1)فالح الصفدؼ
 كاألحداث األخبار عمى التعرؼكأف ، متكسطة منيا بدرجة% 3024بينما استفاد ، كعالية جداً 

 بدرجة تحققت أنيا المبحكثيف مف% 50 يرػ  التي اإلشباعات مقدمة في جاء كالمتكقعة الجديدة
  عالية. بدرجة تحققت بأنيا 3621 رأػ بينما، متكسطة

لسعي  ؛االجتماعي التكاصل شبكاتتعدد جكانب االستفادة مف ، كيعزك الباحث
كالتعرؼ عمى قضاياه ، الصحفييف لالستفادة مف "صحافة المكاطف" في مالمسة ىمكـ الجميكر

فضاًل عما تتيحو ، كالتعرؼ كذلؾ عمى تكجيات نشطاء شبكات التكاصل االجتماعي، كاىتماماتو
كسيكلة تبادؿ الممفات النصية كالمصكرة ، صل مع المصادر المختمفةالشبكات مف إمكانية التكا

  كرصد المكاقف الرسمية كالشعبية تجاه القضايا كاألحداث.، عبرىا
Hilary E. Parkerالنتائج ما تكصمت إليو دراسة ىذه كتؤيد 

مف أف مكاقع التكاصل  (2)
كسائل اإلعالـ المطبكعة كبيف ككسيمة لمتكاصل بيف كمعترفًا بيا االجتماعي أصبحت مقبكلة 

كىك ما يشكل نقطة انطالؽ لمزيد مف االستفادة منيا الجتذاب القراء كاالحتفاظ بيـ ، القراء
 .كتكسيع قاعدة القراء بشكل عاـ

سة فيما يتعمق بدرجة االستفادة مف قكاعد البيانات المتاحة عبر ار كما تتكافق نتائج الد
مف % 80التي بينت أف  (3)صحفية مع دراسة السيد بخيتاالنترنت لتعزيز مضمكف المادة ال

مكنت الصحفي العربي مف االستفادة  أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثةالصحفييف المبحكثيف رأكا 
باتت تمثل بيئة عمل شبو  الذكيةكيرػ الباحث أف اليكاتف  مف قكاعد المعمكمات بدرجة كبيرة.

 تسجيلك ، المصادر باختالؼ أنكاعيا مع تكاصلالككنيا تتيح ، متكاممة لمصحفي المعاصر
كتصكير األحداث فكتكغرافيًا أك ، كتسجيل المالحظات، المعمكمات تبادؿك ، الصحفية المقابالت

رساليا مباشرة لمقر ، مقاطع فيديك بل إف بعضيا يتيح المجاؿ لمعالجة الصكر كمقاطع الفيديك كا 
  الصحيفة.
 
 

                                           

 .661 ص، مرجع سابق، فالح الصفدؼ( 1)

(2) Hilary E. Parker, "Print media in the digital age: Creating conversation and 

community", Master Thesis (Washington: Gonzaga University, Faculty in 

Communication and Leadership Studies, 2012). 

 مرجع سابق.، السيد بخيت( 3)
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 االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة:ثانيًا: مناقشة نتائج مجاالت 
 مف االستفادة يتقدـ مجاالت الصحفيةالمصادر  تنكعأف ، أظيرت نتائج الدراسة

 المكاد استرجاع سرعة، يمي ذلؾ، %35صحيفتي الدراسة بنسبة  في الحديثة االتصاؿ تكنكلكجيا
 المادة في أخطاء أؼ جةلمعال التعديالت إجراء سيكلةثـ ، %30254بنسبة  المؤرشفة الصحفية
، المستجدات كآخر الصحفية لممادة معمكمات إضافة سيكلةثـ ، %58281بنسبة  الصحفية

 % لكل منيما.53236بنسبة  الصحفية المادة نص داخل البحث سيكلةك 
 تدعيـأف مف بيف مجاالت االستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ، كبينت النتائج

 في الزمالء بيف الصحفية المكاد تبادؿ كسرعة سيكلةك ، المناسبة بالخمفيات الصحفية المكاد
، %56233بنسبة  أكبر بسرعة الصحفية المكاد تحريرثـ ، % لكل منيما51243بنسبة  الصحيفة

 نطاؽ تكسيعثـ ، %38254بنسبة  لمنشر المتاحة المساحة كفق المادة بحجـ الدقيق التحكـثـ 
بنسبة  المختمفة المصادر مع التكاصل كسرعة سيكلةثـ ، %33بنسبة  األحداث تغطية

 القضايا معالجة، كأخيراً ، %36268بنسبة  المعمكمات كصياغة ترتيب سيكلةثـ ، 33261%
 %. 45214بنسبة  أكبر بعمق

كلكجيا االتصاؿ الحديثة أف تقدـ تنكع المصادر مجاالت االستفادة مف تكن، كيرػ الباحث
كما يكشف حرص الصحفييف عمى استقاء ، بناء كاستكماؿ المكاد الصحفيةأىميتيا في يشير إلى 

السيما أف شبكات ، معمكماتيـ مف مصادر متعددة بما يحافع عمى مصداقية مكادىـ المنشكرة
التكاصل االجتماعي تحديدًا أتاحت المجاؿ لمتفاعل الفكرؼ كالتكاصل المباشر مع المصادر ذات 

حيث ، طبية أك أمنية أك مجتمعية أك شعبية في بعض األحيافسكاء كانت ، العالقة بالحدث
تتكاتر لدػ الصحفييف المعمكمات حكؿ بعض األحداث بما يمثل طرؼ خيط لمتابعتيا كالتحقق 

 مف مصداقيتيا قبل نشرىا.
 تدعيـكتعزز نتائج الدراسة فيما يتعمق باالستفادة مف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في 

أنيا سيمت رأكا % 14.4التي بينت أف  (1)دراسة السيد بخيت المناسبة بالخمفيات الصحفية المكاد
إذ ، بينما تتبايف معيا فيما يتعمق بتقديـ مضمكف أكثر عمقاً ، استكماؿ خمفيات المكاد الصحفية

كفق دراسة  كعمقاً  أدت لتقديـ مضمكف أكثر شمكالً  تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة % أف31.1رأػ 
% فقط رأكا ذلؾ. كيعزك الباحث ذلؾ إلى 45214ؼ دراسة الباحث التي بينت أف بخال، بخيت

استغراؽ الصحفييف الفمسطينييف جيدىـ في المتابعة الخبرية السريعة لمتطكرات السياسية 
، كاألمنية المتالحقة بالنظر لخصكصية الحالة الفمسطينية ذات التعقيدات كالتشابكات المختمفة

                                           

 مرجع سابق.، السيد بخيت( 1)
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، ت عدة كشفت غمبة الطابع اإلخبارؼ عمى تغطية الصحف الفمسطينيةكىك ما تؤيده دراسا
التي أظيرت أف الخبر الصحفي يشكل أكثر مف ثمثي األشكاؿ  (1)كمنيا دراسة جكاد الدلك

 (2)كدراسة ياسر عبد الغفكر، الصحفية المستخدمة في عرض قضايا القدس في صحف الدراسة
عمى تغطية الصحف لقضية حصار غزة بنسبة  التي أكدت غمبة الطابع اإلخبارؼ المباشر

التي بينت ىيمنة الطابع الخبرؼ عمى تغطية قضايا حقكؽ  (3)كدراسة دمحم الحمايدة، 81%
 %.43اإلنساف بنسبة 

Bruce Garrisonكتمتقي نتائج الدراسة مع دراسة 
التي تكصمت إلى تكسيع نطاؽ  (4)

ضافة المزيد مف العمل ، التغطية الصحفية إضافة إلى السرعة ، كالثراء المعمكماتي لياكا 
ككذلؾ التعامل بشكل أفضل مع ، كالسيكلة التي يحققيا استخداـ المستحدثات التكنكلكجية

  المصادر المختمفة.
 ثالثًا: مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا االتصال عمى فنون الكتابة والعمل الصحفي:

 تصال الحديثة عمى فنون الكتابة الصحفية:مناقشة نتائج مدى تأثير تكنولوجيا اال  . أ
% يركف أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أسيمت في 86280أف ، كشفت نتائج الدراسة

كأف ، % أنيا كفرت المعمكمات الالزمة لمتقارير الصحفية86230كرأػ ، تعزيز السبق الصحفي
كرأػ ، %80280أعمى بنسبة التكنكلكجيا أكسبت تقارير المعمكمات كالخمفية حضكرًا أكبر كدقة 

كرأػ ، % أف التكنكلكجيا فتحت المجاؿ لتخطي الحدكد في إعداد المكاد الصحفية80210
% أنيا زادت مف كثافة التغطية 38كرأػ ، % أنيا يسرت صياغة خبر مكتمل العناصر34230

تكماؿ % أف التكنكلكجيا أتاحت الدخكؿ لقكاعد المعمكمات الس31280كرأػ ، الصحفية لألحداث
% أنيا كسعت 31230كرأػ ، % أنيا عززت األخبار المركبة35280كرأػ ، المكضكعات

% أنيا يسرت ترجمة مكاد 18210بينما رأػ ، حضكر الشخصيات الخارجية في الحكارات
                                           

، "قضايا القدس في الصحافة الفمسطينية: دراسة تحميمية مقارنة لعينة مف الصحف اليكمية"، الدلك جكاد( 1)
، في كتاب دراسات في الصحافة الفمسطينية )غزة: مكتبة األمل لمطباعة كالنشر كالتكزيع دراسة منشورة

 .614ص ، (1000

"دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية حكؿ حصار غزة: دراسة كصفية عمى ، عبد الغفكرياسر ( 2)
( 1065، )غزة: كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير، عينة مف الصحف الفمسطينية اليكمية"

 .138ص 

رسالة ، اسة تحميمية كميدانية"صكرة منظمات حقكؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينية: در "، دمحم الحمايدة( 3)
 .644( ص 1063، )غزة: كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية ماجستير

(4) Bruce Garrison, “Online Sevices, Iternet in 1995 newsrooms, in Newspaper”, 

Research Journal,vol 18,No:3-4, 1997. 
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، ة% أنيا زادت حضكر القصة الخبري13210كرأػ ، صحفية منشكرة بمكاقع كصحف أجنبية
% أنيا 13280كرأػ ، نجاز التحقيقات االستقصائية% أنيا اختصرت كقت إ13280كرأػ 

في حيف رأػ ، كعززت التغطية االستقصائية كالتفسيرية، أسيمت في بمكرة أفكار مبتكرة لممقاالت
% أنيا أثرت 14210كرأػ ، % أف التكنكلكجيا رفعت مستكػ مكضكعية المكاد الصحفية13210

% أنيا ساعدت عمى التزاـ الصحفييف بالقكالب 58كرأػ ، المقاالت التحميمية كعززت حضكرىا
 الصحفية المعركفة. 

أف تصدر تعزيز السبق الصحفي جكانب تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ ، كيعتقد الباحث
كسيكلة كسرعة الكصكؿ ، الحديثة مرده تكفيرىا ميزة سرعة نقل كتبادؿ المعمكمات مف جية

التي  (1)فاطمة كد ىذه النتيجة دراسة تيميزاركتؤ ، كالتكاصل مع المصادر مف جية أخرػ 
% مف الصحفييف المبحكثيف يؤكدكف أف االنترنت مكف الصحف التي 58خمصت إلى أف 

كما تمتقي مع دراسة حمدؼ رافع كدمحم ، ينتمكف إلييا مف تحقيق سبق صحفي في مكاضيع معينة
بدرجات كلكجيا المعمكمات مف المبحكثيف يؤكدكف تأثير تكن% 1426 الجمل التي خمصت إلى أف

 (2)."سرعة الحصكؿ عمى المعمكمات"في مجاؿ عالية 
، أف دكر التكنكلكجيا في تكفير المعمكمات الالزمة لمتقارير الصحفية، كيرػ الباحث

كسابيا تقارير المعمكمات كالخمفية حضكرًا أكبر كدقة أعمى مرده كفرة قكاعد البيانات المتاحة ، كا 
إذ تحرص المؤسسات كالشخصيات الرسمية كالمجتمعية باختالؼ ، يسرأماـ الصحفييف بكل 

اىتماماتيا كمجاالتيا عمى التكاجد في الفضاء االلكتركني سكاء مف خالؿ مكاقع إلكتركنية أك 
مف المعمكمات المرتبطة  حيث تضخ عبرىا سيالً ، صفحات عبر شبكات التكاصل االجتماعي

نجاز تقاريرىـ كتدعيميا بما ؾ الصحفييف عمى إمساعدة بذل، صصيابمجاؿ اختصاصيا كتخ
  يمزميا مف معمكمات تشكل البنية األساسية لممكاد الصحفية.

 أف استخداـ التي تكصمت إلى  (3)سميرة شيخانيكتتكافق النتائج مع دراسة 
 كتكسيع ، الصحافة المصرية لمتكنكلكجيا االتصالية الحديثة أدػ إلى سرعة تغطية األحداث

، كاتساع مجاالت الفنكف الصحفية، كالتغطية التفسيرية كالمكضكعية، التغطية الجغرافيةنطاؽ 
% مف الصحفييف 88.5التي تكصمت إلى أف  (4)كما تنسجـ مع نتائج دراسة السيد بخيت

                                           

 بدكف رقـ صفحة.، مرجع سابق، تيميزار فاطمة( 1)

 .مرجع سابق، كدمحم الجمل، حمدؼ رافع( 2)

 .133ص ، مرجع سابق، سميرة شيخاني( 3)

 مرجع سابق.، السيد بخيت( 4)
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 ف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت مف حجـ التغطية اإلخبارية لألحداث رأكا أالمبحكثيف 
 زادت مف حجـ التغطية االستقصائية لممكضكعات  يانرأكا أ يـ% من18.8كأف ، بدرجة كبيرة

  بيا بدرجة كبيرة.
كتكسيع حضكر ، أف تخطي الحدكد في إعداد المكاد الصحفية، كيرػ الباحث

 كالشيادات الخبرات أصحاب مف مرده الرغبة في االستفادة، الشخصيات الخارجية في الحكارات
 االجتماعي إذ تتيح شبكات التكاصل، الدكلي المستكػ  عمى المجاالت مختمف في المتخصصة

 فضالً ، الداخمي كالخارجي الجميكر مف مختمفة شرائح مع كمعمقة سريعة حكارات المجاؿ إلجراء
، مةميال الشخصيات إلى الكصكؿ سرعة مف كتكاصل اتصاؿ ككسيمة االنترنت شبكة يسرتو عما

 عبر إلييا الكصكؿ يتعذر كالتي، األخرػ  الدكؿ في المتقدمة كالخبرات المكاقع ذات السيما
 في النشغاليا أك بيا خاصة أرقاـ تكفر لعدـ سكاء األحياف مف كثير في الياتفي االتصاؿ
 البريد أف حيف في، ما نكعاً  طكيل لكقت الياتفي لمحديث تفرغيا دكف  تحكؿ كلقاءات اجتماعات
 المجاؿ كا عطاء األسئمة إلرساؿ الفرصة تتيح االجتماعي كشبكات التكاصل اإللكتركني
حيث يسرت ، العمل ضغط أجكاء عف بعيداً  عنيا لإلجابة المناسب الكقت الختيار لمشخصية

كلـ تعد المسافة كالمكاف عائقيف في ، التقنيات التكنكلكجية الحديثة "عممية جمع كنقل المعمكمات
 (1)عممية االتصاؿ كالتكاصل".

 كتعزز نتائج الدراسة فيما يتعمق برفع مستكػ مكضكعية المكاد الصحفية نتيجة 
 % 51.3إذ رأػ ، (2)استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ما جاء في دراسة السيد بخيت

 أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت مف المكضكعية في معالجة المكضكعات بيا بدرجة 
 كنكلكجيا االتصاؿ الحديثة األخبار المركبة لسيكلة عممية كيعزك الباحث تعزيز ت كبيرة.

ر كصكؿ األخبار يفضاًل عف تيس، دمج األخبار باستخداـ الحاسكب كبرنامج معالجة النصكص
كاتجاه الصحف إجمااًل لالختصار كاالختزاؿ لنشر أكبر كـ ، المتشابية إلى المؤسسة الصحفية

  مف األخبار.
غزارة البيانات كالمعطيات إلى ز حضكرىا يالت التحميمية كتعز كيعزك الباحث إثراء المقا

، كتدفق سيل معمكماتي في شتى المجاالت عمى مدار المحظة، المتاحة في فضاء االنترنت
األمر الذؼ يساعد الصحفييف كالكتاب عمى اإلبحار في تناكليـ لمقضايا برؤية تحميمية أكثر 

 عمقًا. 

                                           

 .13ص ، مرجع سابق، أمل خطاب( 1)
 مرجع سابق.، السيد بخيت( 2)
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  ساليب صياغة جديدة:مناقشة نتائج مدى التعرف عمى أ . ب
% مف أفراد العينة 50أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أسيمت في تعرؼ ، أظيرت الدراسة

األساليب يتقدـ أسمكب التتابع الزمني كأف ، عمى أساليب فنية جديدة لصياغة المكضكعات الصحفية
ثـ األسمكب ، %50تاله األسمكب التشكيقي بنسبة ، %1323الفنية التي تـ التعرؼ عمييا بنسبة 

 .%1123ثـ أسمكب الساعة الرممية بنسبة ، %4521التجميعي بنسبة 
زمالء بكنتيجة احتكاكيـ ، كمرد ذلؾ إقباؿ الصحفييف عمكمًا عمى تطكير مياراتيـ الكتابية

كاطالعيـ المباشر عمى تجاربيـ مف خالؿ شبكات ، المينة مف أصحاب الخبرات الطكيمة كالمميزة
 كالسعي لمحاكاتيـ. ، ياتمحمصماعي أك متابعة أعماليـ في الصحف التي يعممكف لالتكاصل االجت

 مناقشة نتائج مدى مساىمة تكنولوجيا االتصال الحديثة في زيادة ىامش الحرية:ج. 
% يعتقدكف أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت ىامش 4521أف ، كشفت الدراسة

كيعزك  %.323بينما عارض ذلؾ ، كامل أك إلى حد ماسكاء بشكل ، الحرية في تناكؿ القضايا
كسعي الصحف إلى ، إلى تنامي ثقافة حرية الرأؼ كالتعبير في المجتمع مف جية، الباحث ذلؾ

مجاراة الصحافة اإللكتركنية كشبكات التكاصل االجتماعي التي فتحت الباب كاسعًا أماـ طرح 
لطبيعتيا كتشعبيا. كتؤيد ىذه النتائج دراسة  كتعذر محاصرتيا نظراً ، مختمف القضايا دكف قيكد

التي خمصت إلى أف اإلعالـ البديل أسيـ في رفع مستكػ النقد البناء مف  (1)فيصل القصيرؼ 
 كجية نظر الصحفييف. 

  د. مناقشة نتائج زيادة االىتمام بالموضوعات المتخصصة:

لحديثة زاد االىتماـ % يركف أف استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ ا4825أف ، بينت الدراسة
إلى ، كيعزك الباحث ذلؾ، % رأكا ذلؾ "إلى حد ما"3825بينيـ ، بالمكضكعات المتخصصة

كحرصيا عمى ، سعي الصحف إلى تمبية الحاجات المعرفية لمجميكر في مختمف المجاالت
السيما في ظل انتشار التعميـ كارتفاع ، حيكية مضمكنيا عبر تناكؿ المكضكعات المتخصصة

إضافة لما تتيحو تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة مف فيض معمكماتي أماـ ، ػ الكعي العاـمستك 
كما أف شبكات التكاصل االجتماعي ، الصحف أفضى لزيادة االىتماـ بالمكضكعات المتخصصة

التي كرد  (2)فتحت نافذة لممختصيف لنشر خبراتيـ. كتنسجـ ىذه النتائج مع دراسة السيد بخيت
أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت مف مكانة الصحافة العربية يركف % 11.4فييا أف 

 .المتخصصة بدرجة كبيرة

                                           

 .40ص ، مرجع سابق، فيصل القصيرؼ ( 1)

 .مرجع سابق، السيد بخيت( 2)



 الفصل الرابع: مناقشة أىم نتائج وفروض دراستي الشكل والمضمون 
 

151 

 

 ه. مناقشة نتائج مشاركة الجميور وتفاعمو:
% يركف أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة زادت حجـ مشاركة 88أف ، كشفت الدراسة

، درجة أكبر كأسيلكزادت تفاعمو مع محتكػ الصحف ب، الجميكر في صناعة محتكػ الصحف
كانخفاض تكمفة ، كىذا يعكد لسيكلة التكاصل بيف الجميكر كالقائميف عمى الصحف مف جية

 فضاًل عف سرعة التكاصل مع القائميف باالتصاؿ في الصحف.، التكاصل
% مف الصحفييف 34التي خمصت إلى أف " (1)فاطمة كتؤيد ىذه النتائج دراسة تيميزار

كىي نسبة معتبرة تؤكد بأف ، فعاؿ مف طرؼ القراء عبر االنترنتالمبحكثيف يتمقكف ردكد أ
االنترنت كسيمة في يد الصحفي كالقارغ لخمق جك تفاعمي كديناميكي بينيما بفضل تقنيات 

 التحاكر التي تتيحيا االنترنت كالبريد اإللكتركني كالدردشة".
سائل االتصاؿ كبالذات مف ك ، كما أف تزايد المنافسة التي أخذت تكاجييا الصحف

جعمت ، اإللكتركنية التي استطاعت أف تكسب الجماىير بفضل ما يتكافر ليا مف مميزات
األمر الذؼ أدػ إلى أف تحاكؿ ، يبدك أسيل كأكسع، مف خالليا، التفاعل مع كسائل اإلعالـ

الصحف أف تسيل أمر استفادة القراء منيا في مسايرة تامة لألسباب الظاىرة المؤدية إلى 
  (2)ساب الكسائل اإللكتركنية لجماىير كسائل اإلعالـ.اكت

 و. مناقشة نتائج المساىمة في التواصل اإلداري:
% يركف أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ساىمت في تيسير 8325أف ، أظيرت الدراسة

بينيـ ، كتيسير عممية التكاصل اإلدارؼ بيف أقساـ الصحيفة، عقد االجتماعات مع المراسميف
% 53.3التي بينت أف  (3)% يركف ذلؾ إلى حد ما. كتؤيد ىذه النتائج دراسة السيد بخيت3124
 . العمل اإلدارؼ المرتبط باألداء الصحفي تسيمتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة  فيركف أ

Walter Nibauerكتتكافق أيضًا مع دراسة 
 إدارات أف إلى التي تكصمت (4)

 إدارة، األخبار تدفق إدارة: ىي، مستكيات ةثالث في اآللي الحاسب تكظف الصحفية المؤسسات
دارة، الصحفي اإلنتاج عمميات  .لممؤسسة االقتصادية المكارد كا 

أف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفرت سمسمة برامج كخدمات عززت ، كيرػ الباحث
إذ ، كيسرت تكاصل الصحفييف العامميف في ذات الصحيفة، التكاصل اإلدارؼ داخل الصحف
                                           

 صفحة. بدكف رقـ، مرجع سابق، تيميزار فاطمة( 1)
 .43ص ، مرجع سابق، عسكرالفيد ( 2)

 مرجع سابق.، السيد بخيت( 3)
(4) Walter Nibauer, "Computer Adoption Levels of Lowe Dailies and Weeklies", 

Newspaper Research", Vol, 21, No. 2,2000. 
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يكفر الفيسبكؾ خدمة إنشاء المجمكعات اإلخبارية التي تشكل بيئة عمل لمصحفييف سكاء بنشر 
أك إثارة ، أك استخداميا كمكحة داخمية لتحديد التكميفات كالمياـ المطمكبة، التكجييات عبرىا

كرة أك تبادؿ الممفات النصية كالمص، النقاش حكؿ مختمف القضايا ذات العالقة بالعمل الصحفي
فإف برنامج األكتمكؾ يشكل ىمزة كصل كتكاصل بيف الصحفييف العامميف في ، ككذلؾ، عبرىا

  فترات زمنية متعارضة لمتابعة سير العمل.
 

المطمب الرابع: مناقشة نتائج سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال 
 :تعزيز استخدامياالحديثة ومقترحات 

، عكبات استخداـ أدكات تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثةيناقش المطمب نتائج سمبيات كص
 .تعزيز استخدامياكمقترحات 

 أواًل: مناقشة نتائج سمبيات وصعوبات استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة:
يتصدر  الصحفييف إنتاج عمى كالسطك المينية السرقة ظاىرة انتشارأف ، كشفت الدراسة

تال ذلؾ ، %34254سمبيات استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في العمل الصحفي بنسبة 
 النقل نتيجة دقيقة غير أخبار انتشارك ، عمميـ في الكافي الجيد بذليـ كعدـ الصحفييف تكاسل
رىاؽك ، كالثقة لممينية تفتقد كمكاقع مصادر عف  بشاشة التحديق نتيجة الظير كآالـ العيف ا 
 كتعارضيا المعمكمات غزارةثـ ، % لكل منيـ72.06بنسبة  أمامو الطكيل كالجمكس حاسكبال

% لكل 55288بنسبة  الكقت كا ىدار االجتماعي التكاصل شبكات متابعة في االستغراؽك ، أحياناً 
بنسبة  مصادرىا كتعدد المعمكمات انتشار سرعة نتيجة الصحفي السبقكتال ذلؾ تراجع ، منيما

، تال ذلؾ، %38254بنسبة  المتعددة الصحف بيف الصحفية المضاميف تشابوثـ ، 50%
ثـ ، %33261بنسبة  التكنكلكجيا باستخداـ األحداث متابعة كثافة نتيجة كالنفسي الذىني اإلجياد
، %41231بنسبة  بالتعقيد بعضيا كاتساـ لمتابعتيا الدائمة كالحاجة التكنكلكجية التطكرات غزارة
  %.44281 الصحفي العمل في المينية بالقيـ اإلضرارثـ 

سرقة مكاد الغير كنشرىا التي خمصت إلى زيادة  (1)كتؤكد ىذه النتائج دراسة السيد بخيت
لكنيا تختمف معيا فيما يتعمق بنتيجة تكاسل ، %50.4إذ رأػ ذلؾ ، في الصحافة العربية

تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة أدت أف فقط رأكا % 46.1إذ خمصت دراسة بخيت إلى أف ، الصحفييف
بيد أف نتائج دراسة الباحث ، بدرجة كبيرة، في أداء العمل بيف الصحفييف العرب لزيادة االستسياؿ

العربي نتيجة استخداـ  الصحفي عمى كالمعنكؼ  النفسي تقترب منيا فيما يتعمق بزيادة الضغط
                                           

  مرجع سابق.، السيد بخيت( 1)
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أف الصحافة اإللكتركنية تتفكؽ ، احث%. كيرػ الب3321إذ رأػ ذلؾ ، تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة
عمى الصحف المطبكعة فيما يتعمق بالسبق الصحفي نظرًا لقدرتيا عمى البث الفكرؼ كاآلني 

كما أف تسابق الصحفييف عمى ، بخالؼ الصحف التي تنشر أخبارىا في اليـك التالي، لممعمكمات
لصحف في تحقيق السبق مة يقمص فرص امياستنطاؽ الشخصيات كالمسؤكليف حكؿ القضايا ال

 الصحفي.
كتتبايف نتائج دراسة الباحث فيما يخص اإلضرار بالقيـ المينية كإحدػ سمبيات استخداـ 

التي خمصت إلى عدـ  (1)% مع دراسة السيد بخيت44281تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفق رؤية 
التبايف إلى ازدياد كسائل كيعزك الباحث ىذا ، % مف المبحكثيف5424اإلضرار بيذه القيـ كفق رؤية 

كتزايد أعداد ممارسي مينة الصحافة مف غير ، اإلعالـ مجيكلة اليكية في المجتمع الفمسطيني
 فضاًل عف ضعف نقابة الصحفييف كجية ناظمة كرقابية عمى العمل الميني.، المؤىميف

 :الحديثة استخدام تكنولوجيا االتصالتعزيز ثانيًا: مناقشة نتائج مقترحات 
 الحديثة التكنكلكجية األدكات مع التعامل عمى الصحفييف تدريبأظيرت الدراسة تصدر 

 تشجيع% 14261تاله اقتراح ، %34254استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة بنسبة تعزيز كمقترح ل
% 13236ثـ اقتراح ، الصحفي العمل لخدمة االجتماعي التكاصل لشبكات األمثل االستخداـ
% 53245بينما اقترح ، اليكمية الفمسطينية بالصحف خاصة جديدة تكنكلكجية برامج اجبإنت االىتماـ
 الصكتية التسجيالت تفريغ برامج عمى االعتمادك ، كالفيركسات االختراؽ مف الحماية سبل تعزيز

 في التكنكلكجية بالجكانب المختصة الفنية باألقساـ االىتماـ% 55288كما اقترح ، إلكتركنياً 
 .المعمكمات لمصادر المعززة التكنكلكجية التطكرات متابعة% 47.06كاقترح ، الصحف

كتؤكد النتائج مدػ الحاجة إلى تأىيل كتدريب الصحفييف عمى االستثمار األمثل 
مف شأف ذلؾ مساعدة إذ ، كتعزيز استفادتيـ مف إمكاناتيا، لمتقنيات التكنكلكجية المتاحة

كما أف غزارة المبتكرات ، أكبر كجكدة أعمى كدقة أفضلنجاز أعماليـ بسرعة الصحفييف عمى إ
التكنكلكجية تحتـ ذلؾ بالنظر لضركرة مكاكبتيا بما يحفع قدرة الصحفييف عمى التعاطي مع 

 كيمكنيـ مف تمبية احتياجات الجميكر المعرفية في مختمف المجاالت. ، العصر
االجتماعي مف شأنو أف ف االستثمار األمثل لشبكات التكاصل فإ، عالكة عمى ما سبق

يعزز قدرة الصحفييف عمى تتبع مسار األحداث أكاًل بأكؿ في ظل ما تزخر بو مف فيض 
فضاًل عف ، معمكماتي مع ضركرة التثبت كالتأكد مف صحة كمصداقية المعمكمات بكل األحكاؿ

 كسيكلة تبادؿ المعمكمات معيا. ، إمكانية نسج العالقات مع المصادر المختمفة

                                           

 .مرجع سابقسيد بخيت، ال( 1)
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 الخامس: مناقشة نتائج اختبار الفروض الخاصة بالمضمون: المطمب
 يناقش المطمب نتائج اختبار الفركض الخاصة بالمضمكف.

  الفرض األول:أواًل: مناقشة نتيجة 

متكسطات تقدير أفراد بيف فركؽ ذات داللة إحصائية بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد 
في  الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿف كالمحرريف لالمندكبيف كالمراسمياستخداـ  الدراسة حكؿ عينة

ككذلؾ في كل مجاؿ مف مجاالت االستخداـ ، النكع االجتماعيُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة 
متكسطات بيف فركؽ ذات داللة إحصائية باستثناء مجاؿ استخداـ برامج الحاسكب تبيف كجكد 

النكع ُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في برامج الحاسكب استخداـ  الدراسة حكؿ تقدير أفراد عينة
 .اإلناث ةمحمصاالجتماعي كمف خالؿ المتكسطات تبيف أف الفركؽ ل

أف عدـ التبايف في استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كفق النكع ، كيرػ الباحث
 كأف استخداميا لـ يعد ترفاً ، مرده تكافر التكنكلكجيا لدػ الذككر كاإلناث عمى حد سكاء، االجتماعي

السيما في ظل المزايا التي ، بل بات ضركرة مف ضركرات العمل، بالنسبة لمصحفي أك الصحفية
فعمى سبيل المثاؿ: يتيح برنامج معالجة النصكص ، تتيحيا عمى صعيد سرعة اإلنجاز كدقة العمل

مكانية االحتفاظ، كل سيكلةتعديل النص بعد كتابتو ب رسالو فكر إنجازه ، نوعديدة عنسخ ب كا  كا 
بخالؼ الطريقة القديمة القائمة عمى كتابة المكضكعات ، بطريقة آلية إلى قسـ التحرير في الصحيفة

شكالية التصحيح عمييا ، كصعكبة تبادليا مع بقية األقساـ داخل الصحيفة، الصحفية عمى الكرؽ كا 
صحيح عمى أك كثرة التعديالت كالت، فضاًل عف إمكانية كقكع أخطاء نتيجة عدـ كضكح الخط أحياناً 

  النص المكتكب.
 ذات فركؽ  كجكد التي تكصمت إلى عدـ (1)العالكيف لبنى دراسة ىذه النتيجة مع كتتفق

 اإلذاعة مؤسسة في الدراسة عينة تقديرات بيف( a=0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة
 النكع إلى تعزػ  المذككرة المؤسسة كأداء االتصاؿ تكنكلكجيا استخداـ مدػ حكؿ األردنية كالتمفزيكف 
التي خمصت إلى تقبل الذككر كاإلناث  (2)عبد الحميد كما تنسجـ مع دراسة إبراىيـ. االجتماعي

، التفضيمي نحك الحاسب كأنو ال تكجد فركؽ دالة بيف الجنسيف مف حيث االتجاه، لمحاسب اآللي
إذ يرتفع مستكػ قمق الحاسب ، باستثناء ارتفاع درجػة قمق الحاسب لدػ اإلناث عنيا لدػ الذككر

  .لدػ اإلناث في حالتي عدـ التدريب كعدـ الممارسة
                                           

مؤسسة اإلذاعة كالتمفزيكف ، تكنكلكجيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية"، العالكيفلبنى ( 1)
 .38ص  (1004، عماف: جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميارسالة ماجستير )، نمكذجًا"أاألردنية 

مجمة ، كمتغيرات أخرػ""االتجاه نحك الحاسب اآللي: دراسة مقارنة حسب الجنس ، إبراىيـ عبد الحميد( 2)
 .463ص  (1001، جامعة الككيت العدد الثاني )الككيت:، 40 مجمد، العموم االجتماعية
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  :الثانيالفرض ثانيًا: مناقشة نتيجة 
متكسطات تقدير أفراد بيف فركؽ ذات داللة إحصائية أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد 

في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف لاستخداـ  الدراسة حكؿ عينة
ككذلؾ في كل مجاؿ مف مجاالت االستخداـ باستثناء ، الصحيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة 

مجاؿ استخداـ أجيزة الحاسكب كاستخداـ برامج الحاسكب كشبكات التكاصل االجتماعي تبيف 
أجيزة  استخداـ ؿالدراسة حك  متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية كجكد 

كمف خالؿ ، الصحيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في برامج الحاسكب  الحاسكب كاستخداـ
أجيزة الحاسكب أما  ستخداـصحيفة األياـ بالنسبة ال ةمحمصالمتكسطات تبيف أف الفركؽ ل

صحيفة  ةمحمصبالنسبة لبرامج الحاسكب كشبكات التكاصل االجتماعي فكانت الفركؽ ل
 .فمسطيف

، إلى تنكع كانتشار األدكات التكنكلكجية ككضكح مزايا استخداميا، يعزك الباحث ذلؾك 
السيما في ، كبالتالي فإف تسخيرىا لخدمة العمل الصحفي في صحيفتي الدراسة أمر ال مفر منو

كسعييا كذلؾ إلى تجكيد ، ظل سعي الصحف المطبكعة إلى خفض تكاليف إنتاجيا مف جية
فضاًل عف التحدؼ الذؼ تفرضو الصحافة ، التنافس الطبيعي بينيا شكميا كمضمكنيا في ظل

 اإللكتركنية عمييا.
كيعكد كجكد فرؽ في استخداـ أجيزة الحاسكب بيف صحيفتي الدراسة إلى استخداـ 

في حيف يغمب ، أجيزة الحاسكب العادية كاألجيزة المكحية كاآليباد بنسبة أكبر في صحيفة األياـ
كيعزػ ذلؾ إلى سعي صحيفة فمسطيف لمتغمب ، تخداـ أجيزة الالبتكبعمى صحيفة فمسطيف اس

 عمى مشكمة التيار الكيربائي في قطاع غزة. 
كتتفكؽ صحيفة فمسطيف في مجاؿ استخداـ برامج الحاسكب كشبكات التكاصل 

األمر الذؼ يمكف رده إلى كجكد تبايف في الفئة العمرية بيف عينة صحيفة األياـ ، االجتماعي
في حيف يغمب عمى عينة صحيفة فمسطيف جيل ، يغمب عمييا جيل الثالثينيات فما فكؽ التي 

حيث تمتاز الفئة الشبابية بأنيا األكثر إقبااًل عمى استخداـ ، العشرينيات فما دكف الثالثيف
مع اإلشارة إلى أف ، جتماعيبرامج الحاسكب كشبكات التكاصل االكمنيا ، األدكات التكنكلكجية

المكحية تتسـ بارتفاع أسعارىا إجمااًل؛ األمر الذؼ يجعميا ليست أكلكية لدػ جيل األجيزة 
بخالؼ الحاؿ مع جيل الثالثينيات في صحيفة عمكمًا بالنظر إلمكاناتو المادية  ياتالعشرين
 األياـ. 
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  :الثالثالفرض ثالثًا: مناقشة نتيجة 
 متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية كشفت نتائج الدراسة كجكد 

صحيفتي في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف لاستخداـ  الدراسة حكؿ
فركؽ ذات تكجد إذ ككذلؾ في مجاؿ البرامج كاألدكات التقنية ، سنكات الخبرةُتعزػ إلى الدراسة 

، مف برامج الحاسكب كلاستخداـ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف داللة إحصائية 
كمف نتائج اختبار شفيو لمفركؽ تبيف أنو بالنسبة ، سنكات الخبرةُتعزػ إلى كاألدكات كالتقنيات 

 65حتى  5الذيف سنكات خبرتيـ تتراكح ما بيف  ةمحمصالستخداـ برامج الحاسكب أف الفركؽ ل
الذيف سنكات  ةمحمصالفركؽ ل أما بالنسبة لمتقنيات التكنكلكجية كاستخداماتيا فكانت، سنة

 5الذيف خبرتيـ أقل مف  ةمحمصكبشكل عاـ فقد كانت الفركؽ ل، سنكات 5خبرتيـ أقل مف 
 .سنكات

كتؤكد ىذه النتيجة صحة األسباب المذككرة في تفسير نتيجة الفرض السابق حكؿ تبايف 
كىك ما يتكافق مع ، الفئة العمرية كانعكاس ذلؾ عمى مدػ استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة

كبالتالي ، اتيسنكات ىـ مف جيل العشرين 5ف مف خبرتيـ أقل مف إذ إ، دراسة سميرة شيخاني
 فيـ األكثر إقبااًل كاستخدامًا لألدكات التكنكلكجية. 

كجكد فركؽ دالة إحصائيًا التي بينت  كعبدهللا الزلب بشار مطير كيتفق ذلؾ مع دراسة
في اعتمادىـ عمى الخدمة اإلخبارية عبر الياتف المحمكؿ كمصدر  بيف ذكؼ الخبرات اإلعالمية

ذكؼ الخبرة اإلعالمية  ةمحصمكجاء الفارؽ ل، أساسي في الحصكؿ عمى األخبار كالمعمكمات
كىذا يعني أف ذكؼ الخبرة اإلعالمية المنخفضة )أقل مف خمس ، )أقل مف خمس سنكات(

ياتف المحمكؿ بدرجة أكبر مف ذكؼ الخبرة سنكات( يعتمدكف عمى الخدمة اإلخبارية عبر ال
 (1).المتكسطة كالعالية
  :الرابعالفرض رابعًا: مناقشة نتيجة 

متكسطات تقدير أفراد بيف فركؽ ذات داللة إحصائية أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد 
في الحديثة تكنكلكجيا االتصاؿ المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف لاستخداـ  الدراسة حكؿ عينة

 .الكظيفةُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة 
التي خمصت إلى كجكد فرؽ في  (2)العالكيف لبنى كتختمف ىذه النتيجة مع دراسة

، كيرد الباحث ذلؾ، استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كأداء المؤسسة يعزػ لممسمى الكظيفي

                                           

 . مرجع سابق، كعبدهللا الزلب، بشار مطير( 1)

 .80ص ، مرجع سابق، لبنى العالكيف( 2)
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ممو مف تخصصات متعددة جاؿ العمل في اإلذاعة كالتمفزيكف بما يشإلى ككف دراستيا تناكلت م
 بخالؼ دراسة الباحث التي تناكلت الصحف المطبكعة. كمتباينة 

  :الخامسالفرض خامسًا: مناقشة نتيجة 
متكسطات تقدير أفراد بيف فركؽ ذات داللة إحصائية كشفت نتائج الدراسة عدـ كجكد 

في الحديثة االتصاؿ تكنكلكجيا ل المندكبيف كالمراسميف كالمحرريف استخداـ الدراسة حكؿ عينة
باستثناء مجاؿ استخداـ برامج الحاسكب تبيف كجكد ، المؤىل العمميُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة 

برامج استخداـ  الدراسة حكؿ متكسطات تقدير أفراد عينةبيف فركؽ ذات داللة إحصائية 
شفيو لمفركؽ كمف خالؿ نتائج اختبار ، المؤىل العمميُتعزػ إلى صحيفتي الدراسة في الحاسكب 

 حممة الشيادات الجامعية. ةمحمصتبيف أف الفركؽ ل
لكنيا تمتقي معيا فيما يتعمق بكجكد  (1)كتختمف ىذه النتيجة إجمااًل مع دراسة العالكيف

حكؿ مدػ  حيث تكصمت دارسة العالكيف إلى كجكد فركؽ ، فرؽ في استخداـ برامج الحاسكب
بيف حممة شيادة  كأف الفركؽ ، العممي تعزػ المؤىل استخداـ تكنكلكجيا االتصاؿ كأداة المؤسسة

حممة شيادة الدبمـك المتكسط فما  ةمحمصكل، دكف كحممة الدراسات العميا المتكسط فما الدبمـك
 دكف. 

 

                                           

 .34ص ، مرجع سابق، لبنى العالكيف( 1)
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ػاضثاضثاضطبحثػ
ػتوصغاتػاضدرادظ
 

يكصي الباحث بضركرة زيادة االىتماـ باستخداـ ، في ضكء نتائج الدراسة الميدانية
كتسخيرىا ، االتصاؿ الحديثة في تطكير شكل كمضمكف الصحف الفمسطينية اليكميةتكنكلكجيا 
اليكمية الفمسطينية كمكاكبة التطكرات التكنكلكجية المناسبة لتيسير دكرة إنتاج الصحف ، في ذلؾ

كيعزز قدرتيا عمى المنافسة في ظل انتشار الصحافة ، بما يفضي لخفض تكاليفيا المادية
ًا لمكصكؿ إلى صحف عصرية تمبي احتياجات جميكرىا سكاء عمى صعيد كسعي، اإللكتركنية

  كلتحقيق ذلؾ يكصي الباحث بالتالي:، الشكل أك المضمكف 
تأىيل الصحفييف العامميف في الصحف الفمسطينية اليكمية كتدريبيـ بشكل مستمر عمى  .6

مراكز التعامل مع األدكات التكنكلكجية التي تخدـ العمل الصحفي مف خالؿ تدشيف 
، تدريب الصحفييف عمى االستخداـ الصحيح كاألمثل لألدكات التكنكلكجيةلمتخصصة 

بما ينيض بمينة الحديثة كتعزيز قدرتيـ عمى مكاكبة التطكرات ، كتكعيتيـ بالجديد منيا
 كيحقق استثمار أمثل لإلمكانات المتاحة. ، الصحافة

الـ في الجامعات الفمسطينية تخصيص مساقات دراسية نظرية كعممية لتأىيل طمبة اإلع .1
، ًا لغزارة التطكراتنظر باستمرار كمكاكبتيا ، الحديثةعمى استخداـ األدكات التكنكلكجية 

  .يكية استخداميا في العمل الصحفيحلك 

استخداـ كاميرات اليكاتف الذكية في تصكير الفعاليات كالمقاءات الصحفية بالنظر تعزيز  .4
السيما في ، تتناسب مع طبيعة العمل الصحفيلما تمتاز بو مف جكدة عالية كسرعة فائقة 

الصكر في الحصكؿ عمى األمر الذؼ يعزز مصادر ، ظل تشعب األحداث ككثرة الفعاليات
 اليكمية. الفمسطينية الصحف 

كتعزز ، االستفادة مف تقنية الكاقع المعزز ككنيا تضفي حيكية عمى الصحف اليكمية .3
  كتمكنيا مف الصمكد كمكاجية منافسة الصحافة اإللكتركنية.، التفاعمية مع مضمكنيا

استخداـ أجيزة الالبتكب كاألجيزة المكحية في الصحف الفمسطينية اليكمية استثمارًا تعزيز  .5
كالمتناسبة مع كاقع المجتمع ، لمزاياىا المتعددة الممبية الحتياجات العمل الصحفي

ني أزمة في انتظاـ التيار الكيربائي كيتعرض لعدكاف إسرائيمي مف كقت الفمسطيني الذؼ يعا
  آلخر.
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استخداـ برامج التدقيق المغكؼ لما تنطكؼ عميو مف اختصار لتكمفة كمراحل دكرة إنتاج  .1
فضاًل عف تعزيز مستكػ دقة كسالمة المكاد المنشكرة مف األخطاء ، الصحف اليكمية

باؽ الزمف اليكمي إلنجاز الصحف كيتيح أريحية كبما يخفف ضغط الكقت كس، المغكية
  أكبر في العمل.

األدكات استخداـ في جنبية األعربية ك الصحفية المؤسسات التجارب االستفادة مف  .3
يفاد عدد مف الصحفييف لزيارة بعض المؤسسات ، التكنكلكجية الحديثة في العمل الصحفي كا 

 في استخداـ التكنكلكجيا. الصحفية العريقة لتعزيز خبراتيـ كصقل مياراتيـ

تدشيف مجمكعات إلكتركنية عبر شبكات التكاصل االجتماعي خاصة برصد التقنيات  .8
الكصكؿ  شاد الصحفييف إلييا كمساعدتيـ فيالتكنكلكجية ذات العالقة بالعمل الصحفي إلر 

يف كشرح سبل استخداميا كاالستفادة منيا في العمل الصحفي كتعزيز تبادؿ الخبرات ب، إلييا
 الصحفييف. 

عقد شراكات كمذكرات تفاىـ مع المؤسسات كالشركات العاممة في مجاؿ التكنكلكجيا لتمبية  .4
تاحة ، احتياجات الصحفييف مف خالؿ إنتاج أدكات تكنكلكجية تتناسب مع طبيعة عمميـ كا 

كتخصيص دعـ مف قبل نقابة ، استخداـ الصحفييف لمخدمات التكنكلكجية بأقل التكاليف
كمساعدة الصحفييف عمى اقتناء أحدثيا ، ف لتشجيع استخداـ األدكات التكنكلكجيةالصحفيي

 بما يخدـ كينيض بالعمل الصحفي. 

استثمار غزارة المعمكمات المتاحة في قكاعد المعمكمات كتنكع المصادر كسيكلة التكاصل  .60
ح كاالستفادة مف ىامش الحرية المتاح في طر ، معيا في معالجة القضايا بعمق أكبر

  السيما الفئات الميمشة.، كمعالجة قضايا المجتمع

تكفير بيئة عمل صحية لمصحفييف عبر اتخاذ اإلجراءات الكقائية الالزمة لحمايتيـ مف  .66
السيما جراء التحديق المتكاصل في ، اآلالـ الناجمة عف استخداـ األدكات التكنكلكجية

سبل الحماية مف االختراؽ  تعزيزك ، كالجمكس الطكيل أماميا شاشات أجيزة الحاسكب
 . كالفيركسات التي تصيب أجيزة الحاسكب

كاستثمار إمكانياتيا بالحد ، متابعة كمكاكبة اإلصدارات الحديثة مف برامج اإلخراج كالتصميـ .61
، األقصى لتطكير شكل الصحف الفمسطينية اليكمية بما يحافع عمى حيكيتيا كحداثتيا

المنافسة بيف الصحف ذاتيا كبينيا كبيف  كيعزز قدرتيا عمى جذب الجميكر في ظل
  الصحافة اإللكتركنية.
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االستفادة منيا في كتعزيز ، في خدمة العمل الصحفي التكاصل االجتماعي شبكات استثمار .64
مع مراعاة الحذر في اعتماد المعمكمات ، تعزيز مصادر الصحفييف الرسمية كغير الرسمية

 كضركرة التحرؼ كالتحقق عنيا قبل نشرىا في الصحف. ، المنشكرة عبرىا كمسممات

استخداـ أجيزة أبل ماكنتكش في صحيفة فمسطيف كتعزيز استخداميا في صحيفة األياـ  .63
 بالنظر إلمكانياتيا المتطكرة كالمتقدمة في مجاؿ اإلخراج الصحفي. 

ة ك مثمو مف ثر تعزيز االستفادة مف بنكؾ الصكر المجانية المتاحة عبر شبكة االنترنت لما ت .65
بما إخراج الصحف الفمسطينية اليكمية لمسات جمالية عمى تتيح المجاؿ إلضفاء ىائمة 

 يجعميا أكثر حيكية.

زيادة االىتماـ باستخداـ االنفكجرافيؾ كالخرائط كالرسكـ في إخراج الصحف الفمسطينية  .61
 اليكمية. 

كدقة كسرعة في انجاز  كجيداستخداـ برامج تفريغ الممفات الصكتية لما تكفره مف كقت  .63
  السيما المقابالت الطكيمة مع الشخصيات اليامة.، المياـ الصحفية
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ػػاضطراجعاضطصادرػو
 أواًل: القرآن الكريم:

 المراجع العربية:ثانيًا: 
 الرسائل العممية غير المنشورة: . أ

"التأثيرات الصحفية لمتكنكلكجيا المستخدمة في بيئة العمل الصحفي: ، إبراىيـ العبدؼ .6
كمية اإلعالـ ، رسالة ماجستير، عمى المؤسسات الصحفية العمانية" ميدانيةدراسة 

  .1004، القاىرة، بجامعة القاىرة

، "الياتف المحمكؿ ككسيط إعالمي: دراسة مسحية"، الزلبكعبدهللا ، بشار مطير .1
المؤتمر الدولي الثاني لكمية اآلداب والعموم االجتماعية )ُعمان: كمية اآلداب والعموم 

، منشكر ممخصيا بمكقع صحيفة الثكرة اليمنية (2612، االجتماعية بجامعة قابوس
http://goo.gl/u0A0gQ ،في تماـ  61/1/1065 تمت زيارة المكقع يكـ الثالثاء

 الساعة الرابعة.

"إسيامات االنترنت في تطكير الصحافة المكتكبة في الجزائر: دراسة ، تيميزار فاطمة .4
كمية العمكـ السياسية ، رسالة ماجستير، كصفية استطالعية عمى عينة مف الصحفييف"

 .1008، الجزائر، كاإلعالـ بجامعة الجزائر

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء اإلعالمييف "أثر ، كدمحم الجمل، حمدؼ رافع .3
تـ زيارة المكقع يـك ، http://goo.gl/mAA8MT، موقع كنانة أونبلين، الزراعييف"
 في تماـ الساعة الثالثة. 61/1/1065الثالثاء 

: 6440حتى  6410"اإلخراج الصحفي في الصحف المصرية مف ، سحر فاركؽ  .5
، القاىرة، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، ماجستير رسالة، دراسة لمقائـ باالتصاؿ"

، 6ط ، الحاسب اآللي كتكنكلكجيا صناعة الصحف، نقاًل عف سمير محمكد، 6445
  .6443، القاىرة، دار الفجر لمنشر كالتكزيع

دراسة مقارنة بيف ، أثر التكنكلكجيا في تطكير فف الصكرة الصحفية"، سعيد النجار .1
، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، رسالة دكتوراه، كالعربية"الصحف اليكمية المصرية 

 . 6448، القاىرة
"تأثير المعالجة الرقمية لعناصر الشكل المرئي لمصحيفة عمى انتباه ، سمير أحمد .3

دراسة تحميمية كتجريبية لعينة ، كتذكر القراء لألخبار في إطار نظرية تمثيل المعمكمات
 .1003، القاىرة، كمية اإلعالـ جامعة القاىرة، دكتوراهرسالة ، مف طمبة الجامعة"
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"أثر تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات عمى تطكر فنكف الكتابة ، سميرة شيخاني .8
، رسالة دكتوراه، دراسة تطبيقية عمى الصحافة المصرية كالسكرية اليكمية"، الصحفية

 .6444، القاىرة، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة

"استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصل ، صالح أبك صالح .4
، كمية اآلداب بالجامعة االسالمية، رسالة ماجستير، االجتماعي كاإلشباعات المتحققة"

 .1063، غزة

التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج كدكرىا في تطكير التحرير "، عبد المطمب صديق .60
الرأؼ العاـ السكدانية كالشرؽ القطرية  دراسة كصفية تحميمية لصحيفتي، الصحفي

قسـ اإلعالـ بجامعة أـ درماف ، رسالة دكتوراه، 1001-1006خالؿ الفترة 
 .1005، الخرطكـ، اإلسالمية

"كاقع استخداـ التكنكلكجيات الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ في الصحافة ، فريد بف زايد .66
كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ، رسالة ماجستير، المكتكبة بالجزائر: دراسة ميدانية"

 . 1060، الجزائر، قسنطينة-جامعة منتكرؼ ب
"استخدامات القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية لشبكػات ، فالح الصفدؼ .61

كمية اآلداب بالجامعة ، رسالة ماجستير، "التكاصػػػػل االجتماعي كاإلشبػػاعات المتحققػة
 .1065، غزة، االسالمية

"رأؼ الصحفييف األردنييف بمكاقع التكاصل االجتماعي: دراسة ، القصيرؼ فيصل  .64
 .1066، عماف، كمية اإلعالـ بجامعة الشرؽ األكسط، رسالة ماجستير، ميدانية"

ة مؤسس، "تكنكلكجيا االتصاؿ كعالقتيا بأداء المؤسسات اإلعالمية، لبنى العالكيف .63
جامعة الشرؽ األكسط ، ماجستير رسالة، نمكذجًا"أاإلذاعة كالتمفزيكف األردنية "

 .1004، عماف، لمدراسات العميا

"صكرة منظمات حقكؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينية: دراسة تحميمية ، دمحم الحمايدة .65
 .1063، غزة، كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير، كميدانية"

الصحافة العربية: دراسة  "استخداـ تكنكلكجيا الحاسبات اآللية في، دمحم الرفاعي .61
كمية ، رسالة دكتوراه، تطبيقية عمى الصحف المصرية كالسكرية خالؿ التسعينيات"

 .1001، القاىرة، اإلعالـ بجامعة القاىرة
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"تأثيرات التقنيات الصحفية الحديثة عمى تطكير اإلخراج ، محمكد عبد الرحمف .63
كمية ، رسالة ماجستير، الصحفي لبعض إصدارات المؤسسات الصحفية المصرية"

 .1003، القاىرة، اإلعالـ جامعة القاىرة
دراسة عمى ، "أثر المنافسة في تطكير إخراج المجالت النسائية المصرية، منار دمحم .68

القائـ باالتصاؿ كتكنكلكجيا الطباعة في مجمتي حكاء كنصف الدنيا في الفترة مف 
 .1001، القاىرة، لقاىرةجامعة ابكمية اإلعالـ ، رسالة ماجستير، "6440-6441

يف لشبكة االنترنت: دراسة عمى عالمييف الفمسطيني"استخدامات اإل، نعيـ المصرؼ  .64
معيد البحكث كالدراسات ، رسالة ماجستير، عالمييف الفمسطينييف بمحافظة غزة"اإل

 .1004، القاىرة، العربية

حكؿ حصار غزة: "دكر المصادر في بناء تحيزات التغطية الخبرية ، ياسر عبد الغفكر .10
كمية ، رسالة ماجستير، دراسة كصفية عمى عينة مف الصحف الفمسطينية اليكمية"

 .1065، غزة، اآلداب بالجامعة اإلسالمية

 
 الدراسات واألبحاث العممية المنشورة: . ب

االتجاه نحك الحاسب اآللي: دراسة مقارنة حسب الجنس "، براىيـ عبد الحميدإ .16
، العدد الثاني، 40مجمد ، مجمة العموم االجتماعية، منشكرةدراسة ، كمتغيرات أخرػ"

 .1001، الككيت

"أثر تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ في دفع ، بف بريكة عبد الكىاب كبف التركي زينب .11
كمية العمـك االقتصادية ، 3عدد ، مجمة الباحث، بحث منشكر، عجمة التنمية"

 .2616، الجزائر، كالتجارية
كتاب دراسات في  ضمف دراسة منشكرة، "اإلعالـ كقضايا المجتمع"، تيسير أبك عرجة .14

 .1000، عماف، دار مجدالكؼ لمنشر كالتكزيع، 6ط ، الصحافة واإلعبلم

"قضايا القدس في الصحافة الفمسطينية: دراسة تحميمية مقارنة لعينة مف ، جكاد الدلك .13
، الفمسطينيةكتاب دراسات في الصحافة  ضمف دراسة منشكرة، الصحف اليكمية"

 .1000، غزة، عيمكتبة األمل لمطباعة كالنشر كالتكز 

المؤتمر الدولي ، بحث منشكر، "تكنكلكجيا االتصاؿ.. المفيكـ كالتطكر"، حسف النجار .15
 .1004، المنامة، جامعة البحريف، "اإلعبلم الجديد: تكنولوجيا جديدة لعالم جديد"
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، ضكء تطكر تكنكلكجيا االتصاؿ""مستقبل الصحافة المطبكعة في ، سميماف صالح .11
، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، العدد الثالث عشر، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم

 .1006، القاىرة

مجمة جامعة دمشق لآلداب ، "اإلعالـ الجديد في عصر المعمكمات"، سميرة شيخاني .13
 .1060، دمشق، جامعة دمشق، األكؿ كالثاني افالعدد، 11المجمد ، والعموم اإلنسانية

"االتجاىات العالمية الحديثة في استخدامات الكسائل اإللكتركنية في ، شريف المباف .18
كمية اإلعالـ ، العدد السابع، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، اإلخراج الصحفي"

 .1000، القاىرة، بجامعة القاىرة
التدكيف في إطار "رؤية القائـ باالتصاؿ في الصحافة المصرية لمكاقع ، شيـ قطب .14

المجمد ، المؤتمر العممي الدولي الخامس عشر، التكامل بيف الكسائل التقميدية كالجديدة"
، القاىرة، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، اإلعالـ كاإلصالح: الكاقع كالتحديات""، الثاني
1004. 

، مصر""تأثير استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات عمى أداء اإلعالميات في ، عادؿ ضيف .40
، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، العدد الرابع عشر، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم

 .1001، القاىرة

"ثكرة كسائل االتصاؿ كانعكاساتيا عمى مراحل تطكر اإلعالـ العربي ، عصاـ مكسى .46
، بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، 105العدد ، مجمة المستقبل العربي، القكمي"
6441. 

دراسة ميدانية عمى جميكر ، "العالقة بيف شكل الصحيفة كمضمكنيا، فكزؼ خالؼ .41
 رسالة ماجستير، "القراء كالمخرجيف الصحفييف بالجرائد اليكمية تجاه الصفحة األكلى

دار الفجر لمنشر ، 6 ط، كتاب بحوث جامعية في الصحافة واإلعبلم ضمف منشكرة
 . 1003، القاىرة، كالتكزيع

"رؤية القائميف باالتصاؿ لتأثيرات التكنكلكجيا الحديثة عمى المناخ ، حرز غاليم .44
المجمة المصرية لبحوث ، التنظيمي كعالقات العمل السائدة بالصحف المصرية"

  .1008، القاىرة، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، العدد الثاني كالثالثكف ، اإلعبلم
نترنت كمدػ انعكاسيا عمى األداء "استخدامات الصحافة المصرية لال، دمحم إبراىيـ .43

المؤتمر العممي الخامس لكمية اإلعبلم في بحث منشكر ضمف أبحاث ، الصحفي"
كمية اإلعالـ ، المنشكرة في كتاب تكنكلكجيا االتصاؿ: الكاقع كالمستقبل، جامعة القاىرة
  .6444، القاىرة، بجامعة القاىرة
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المجمة المغربية لبحوث ، بالحاسكب""السمات العامة لإلخراج الصحافي ، دمحم مكسى .45
، الرباط، المعيد العالي لإلعالـ كاالتصاؿ، 6444مايك ، العدد العاشر، االتصال

 .1008 منقحة كمحدثة في إبريل

"االتجاىات الحديثة في استخدامات الحاسب اآللي في التحرير ، محمكد خميل .41
كمية اإلعالـ بجامعة ، العدد السادس، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، الصحفي"
 . 6444، القاىرة، القاىرة

"إعداد القائـ باالتصاؿ في الصحف المصرية في ظل تكنكلكجيا ، ينكاؿ الصفت .43
العدد ، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، "دراسة تقكيمية نقدية، االتصاؿ الحديثة

 .1006، القاىرة، كمية اإلعالـ جامعة القاىرة، الثاني عشر
"العكامل المؤثرة في األداء االتصالي لممراسل الدكلي كانعكاساتيا عمى ، ىالة نكفل .48

العدد ، المجمة المصرية لبحوث اإلعبلم، التدفق اإلخبارؼ في ظل ثكرة المعمكماتية"
 .1001، القاىرة، كمية اإلعالـ بجامعة القاىرة، السادس كالعشركف 

 
 ج. الكتب: 

، بدكف طبعة، دولة اإلمارات العربية المتحدةالتكنولوجيا والصحافة في ، إبراىيـ راشد .44
 . 6444، أبك ظبي، مؤسسة االتحاد لمصحافة كالنشر كالتكزيع

ط ، مقدمة في تكنولوجيا المعمومات وأساسيات استرجاع المعمومات، أحمد أنكر بدر .30
 .1004، اإلسكندرية، دار الثقافة العممية، 6

التفاعمي في عصر الفضاء االلكتروني تكنولوجيا االتصال اإلعبلمي ، أسما حافع .36
 .1005القاىرة: ، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، 6ط، المعموماتي والرقمي

دار المعرفة ، بدكف طبعة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية، أشرؼ خكخو .31
 .1066، القاىرة، الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع

، 6ط ، ودورىا في تطوير األداء الصحفي تكنولوجيا االتصال الحديثة، أمل خطاب .34
 . 1004، القاىرة، دار العالـ العربي

، 54العدد ، سمسمة عالـ المعرفة، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، أنطكنيكس كـر  .33
  .6481، الككيت، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب

، لمنشر كالتكزيع دار الشركؽ ، 6ط ، تقنيات االتصال بين زمنين، إياد البكرؼ  .35
  .1004، عماف
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الطبعة ، ترجمة: خالد العامرؼ ، في خطوات سيمة 2666بابميشر ، برياف أكستيف .31
 .1000القاىرة: ، دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع، العربية األكلى

الدار ، بدكف طبعة، ترجمة: سامح الخمف، نترنتإلى اال الدليل الكامل ، بيتر كنت .33
الوظيفة اإلعبلمية ، نقاًل عف عبد الممؾ الدناني، 6443، بيركت، العربية لمعمكـ
 .1006، بيركت، دار الراتب الجامعية، 6ط ، لشبكة اإلنترنت

، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، بدكف طبعة، تكنولوجيا المعمومات، جعفر الجاسـ  .38
 .1005، عماف

التجارية  مكتبة األمل، 1ط ، فن الحديث الصحفي وتطبيقاتو العممية، جكاد الدلك  .34
 .1000، غزة، لمطباعة كالنشر كالتكزيع

، 6ط ، ترجمة شكيكار زكي، تكنولوجيا اإلعبلم: رؤى نقدية، جكست فاف لككف  .50
 .1004، القاىرة، مجمكعة النيل العربية

، صنع عالم من التمايز: تكنولوجيا المعمومات في البيئة العالمية، جيف كالشاـ .56
 .1004، الرياض، العبيكاف، العربية األكلى الطبعة، ترجمة نكر الديف شيخ عبيد

الطبعة العربية ، ترجمة أحمد المغربي، الصحافة اليوم، كنؾ نكتكؿ، جيف تشابماف .51
 .1061، القاىرة، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، األكلى

، الدار المصرية المبنانية، 6ط ، تكنولوجيا االتصاالت الحديثة، حسف مكاكؼ   .54
 .6444، القاىرة

الدار ، 1ط ، تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعمومات، مكاكؼ حسف   .53
 .6443، القاىرة، المصرية المبنانية

الدار ، 60ط ، االتصال ونظرياتو المعاصرة، كليمى حسيف السيد، حسف مكاكؼ   .55
  .1061، القاىرة، المصرية المبنانية

الخبر  المعمومات:صر التحرير الصحفي في ع، كسناء عبد الرحمف، حسني نصر  .51
  .1004، العيف، دار الكتاب الجامعي، 6ط ، الصحفي

التقنيات الحديثة وانعكاساتيا االقتصادية واالجتماعية والنفسية ، القضاة خالد  .53
  .6443، عماف، دار اليازكرؼ العممية، 6ط، والبيئية

ط ، والمسموعي ئالحديثة وأثرىا عمى اإلعبلم المر الوسائط التقنية ، رحيمة عيساني .58
 .1060، الرياض، جياز كتمفزيكف الخميج لدكؿ مجمس التعاكف ، 6
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، القاىرة، جامعة حمكاف، 6ط، تكنولوجيا االتصال في اإلعبلم، زيف عبد اليادؼ .54
1008. 

مكتبة المجتمع ، 6ط ، معالجة الصور بواسطة الكمبيوتر، كآخركف ، سعد البينسي .10
  .1004، عماف، العربي لمنشر كالتكزيع

الدار المصرية ، 6ط، تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية، سعيد النجار .16
 .1004، القاىرة، المبنانية

مكتبة الفالح ، 6ط ، اإلعبلم واالتصال في المجتمعات المعاصرة، سميماف صالح .11
 .1004، الككيت، لمنشر كالتكزيع

دار عالـ ، 1ط ، دراسات في مناىج البحث العممي بحوث اإلعبلم، سمير حسيف .14
 .1001، القاىرة، الكتب

 .1008، القاىرة، دار الفجر لمتكزيع كالنشر، 6ط، اإلخراج الصحفي، سمير محمكد .13

دار الفجر لمنشر ، 6ط ، الحاسب اآللي وتكنولوجيا صناعة الصحف، سمير محمكد .15
 .6443، القاىرة، كالتكزيع

بدون ، 6ط ، المعموماتالصحافة اإللكترونية المصرية في عصر ، سكزاف القميني .11
 . 1000، القاىرة، دار نشر

الدار المصرية ، 6ط ، االتجاىات الحديثة، تكنولوجيا النشر الصحفي، شريف المباف .13
 .1006، القاىرة، المبنانية

، 6ط ، مداخبلت في اإلعبلم البديل والنشر اإللكتروني عمى االنترنت، شريف المباف .18
 .1066، القاىرة، دار العالـ العربي

، 6ط ، تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واألمن القومي لممجتمع، صالح سالـ .14
 .1004، القاىرة، سات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعيةار عيف لمد

دار ، 6ط ، المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واالنترنت، عامر قنديمجي  .30
 . 1060، عماف، المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة

دار الشركؽ ، 6ط ، الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي، األمير الفيصلعبد  .36
 . 1001، القاىرة، لمنشر كالتكزيع

، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقبلم واألفكار والحواسيب، عبد العزيز الصكيعي .31
 .6448، بيركت، دار اآلف لمطباعة كالنشر، 6ط
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، 6ط، الحمول الفنية لصحافة المستقبل :اإلخراج الصحفي، عبد المطمب مكي .34
 .1060، الككيت، مكتب الفالح لمنشر كالتكزيع

، دار الراتب الجامعية، 6ط ، الوظيفة اإلعبلمية لشبكة اإلنترنت، عبد الممؾ الدناني .33
 .1006، بيركت

، دار أسامة لمطبع كالتكزيع، 6ط ، اإلعبلم الرقمي )اإللكتروني(، عبير الرحباني .35
 .1061، عماف

دار صفاء لمنشر ، 6ط ، العمم والتكنولوجيا والتنمية، كصادؽ عكدة، عزت جرادات .31
 .1008، عماف، كالتكزيع

النشر اإللكتروني في المكتبات ومراكز ، كيعقكب مال يكسف، عصاـ منصكر .33
، مكتبة الفالح لمنشر كالتكزيع، 6ط ، المعمومات: مفاىيم نظرية وتطبيقيات عممية

 . 1066، الككيت

، عماف، دار المناىج لمنشر كالتكزيع، 6ط، تكنولوجيا المعمومات، السالميعالء  .38
1060. 

، اإلخراج الصحفي: اتجاىاتو ومبادئو والعوامل المؤثرة فيو وعناصره، عمي نجادات .34
 .1001، عماف، مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع، 6ط 

دار ، 6ط، واإلخراج الصحفي تكنولوجيا الطباعة، كخمكد غيث، فداء أبك دبسو .80
 .1060، عماف، اإلعصار

، ثورة اإلنفوميديا: الوسائط المعموماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك؟، فرانؾ كيمش .86
، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، بدكف طبعة، ترجمة: حساـ الديف زكريا

 .1000، الككيت

، عماف، أسامة لمنشر كالتكزيعدار ، 6ط ، تكنولوجيا الفن الصحفي، فريد مصطفى .81
1060.  

 -االستعماالت -المفيوم :التكنولوجيا الجديدة لئلعبلم واالتصال، فضيل دليك .84
  .1060، عماف، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، 6ط ، اآلفاق

مكتبة ، 6ط ، اإلخراج الصحفي: أىميتو الوظيفية واتجاىاتو الحديثة، فيد العسكر .83
 .6448، الرياض، العبيكاف

دار ، 6ط، ترجمة عبد الستار جراد، كتابة األخبار والتقارير الصحفية، كاركؿ ريتش .85
 .1001، العيف، الكتاب الجامعي
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، 6ط ، النظريات-الخصائص-االتصال الجماىيري واإلعبلم..التطور، مرادكامل  .81
 . 1066، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة

ط ، فن التحرير الصحفي لمجرائد والمجبلت، الديفكمحمكد عمـ ، ليمى عبد المجيد .83
 .1003، القاىرة، دار السحاب لمنشر كالتكزيع، 6

دار المستقبل لمنشر ، 6ط ، اإلعبلم الكوني وتكنولوجيا المستقبل، مجد الياشمي .88
 . 1066، عماف، كالتكزيع

وتقنياتو مدخل إلى االتصال  :تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيري ، مجد الياشمي .84
 . 1061، عماف، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، 6ط ، الحديثة

تحديات الوضع الراىن وسيناريوىات  :صناعة الصحافة في العالم، محرز غالي .40
 .1008، القاىرة، الدار المصرية المبنانية، 6ط، المستقبل

اف لمنشر دار العمـ كاإليم، 6ط ، اإلعبلم الدولي وتكنولوجيا االتصال، دمحم أبك العال .46
 . 1064، القاىرة، كالتكزيع

)عماف: دار أسامة  6ط ، مناىج كتابة األخبار اإلعبلمية وتحريرىا، دمحم الحتك .41
 (.1061، لمنشر كالتكزيع

دار الفجر لمنشر ، 1ط ، أساسيات البحوث اإلعبلمية واالجتماعية، دمحم حجاب .44
 .1004، القاىرة، كالتكزيع

، الحاسبات االلكترونية وتكنولوجيا االتصال، الديفكمحمكد عمـ ، عبد الحسيبدمحم  .43
 . 6443، القاىرة، دار الشركؽ ، 6ط 

، دار عالـ الكتب، 6ط ، البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، دمحم عبد الحميد .45
 .1003، القاىرة

، عالـ الكتب، 6ط ، االتصال واإلعبلم عمى شبكة االنترنت، دمحم عبد الحميد .41
  .1003، القاىرة

، 1004، القاىرة، ف د، بدكف طبعة، تكنولوجيا الطباعة اإلنتاجية، محمكد أحمد .43
تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كدكرىا في تطكير األداء ، نقاًل عف أمل خطاب

 . 1004، القاىرة، دار العالـ العربي، 6ط ، الصحفي

، األكؿالجزء ، اتجاىات حديثة في اإلنتاج الصحفي، كشريف المباف، محمكد خميل .48
 .1000، القاىرة، العربي لمنشر كالتكزيع، 6ط 
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دار ، بدكف طبعة، التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعمومات، محمكد عفيفي .44
 .6443، القاىرة، الثقافة لمنشر كالتكزيع

، القاىرة، العربي لمنشر كالتكزيع، بدكف طبعة، اإلخراج الصحفي، محمكد عمـ الديف .600
6484. 

بدكف ، تكنولوجيا المعمومات وصناعة االتصال الجماىيري ، عمـ الديف محمكد .606
 .6440، القاىرة، دار العربي لمنشر كالتكزيع، طبعة

العربي ، بدكف طبعة، فن التحرير الصحفي، كليمى عبد المجيد، محمكد عمـ الديف .601
 .1000، القاىرة، لمنشر كالتكزيع

 .1061، عماف، لمنشر كالتكزيعدار المسيرة ، 6ط ، نظريات االتصال، مناؿ المزاىرة .604

ترجمة: ، الوسائط المتعددة وتطبيقاتيا في اإلعبلم والثقافة والتربية، ميشاؿ إنكال .603
 . 1003، العيف، دار الكتاب الجامعي، 6ط ، كالصادؽ رابح، نصر لعياضي

مكتبة المجتمع ، 6ط ، فن اإلخراج الصحفي، كرستـ أبك رستـ، نكر الديف النادؼ .605
 .1003، عماف، العربي لمنشر

مكتبة المجتمع العربي لمنشر ، 1ط ، فن اإلخراج الصحفي، نكر الديف النادؼ .601
 .1001، عماف، كالتكزيع

 .1066، القاىرة، دار عالـ الكتب، 6ط ، فن وعمم :اإلخراج الصحفي، ىاني البطل .603

الجزء ، تكنولوجيا المعمومات عمى أعتاب القرن الحادي والعشرين، ىاني الخكرؼ  .608
، دمشق، مركز الرضا لمكمبيكتر، 6ط ، مدخل تعريفي لتكنكلكجيا المعمكمات، األكؿ

6448 . 

دار اليازكرؼ العممية ، الطبعة العربية، تحوالت اإلعبلم المعاصر، يامف بك دىاف .604
 .1064، عماف، لمنشر كالتكزيع

 

 د. المقاببلت: 
، عبر الياتف مقابمة عممية، مدير الشؤكف اإلدارية في صحيفة األياـ، أشرؼ سارة .660

 في تماـ الساعة الحادية عشرة كالربع. 61/4/1065يـك االثنيف 

، غزة، بمكتبو بمقر الصحيفة، مقابمة شخصية، رئيس التحرير، حسف أبك حشيش .666
 الساعة الرابعة عصرًا. ، 8/1/1063السبت 

يكـ السبت ، شخصيةمقابمة ، رئيس قسـ الحاسكب في صحيفة فمسطيف، دمحم المحاـ .661
 في تماـ الساعة العاشرة مساء. 8/66/1063



 مراجعالمصادر وال
 

134 

 

، شخصيةمقابمة ، مدير الشؤكف اإلدارية كالمالية في صحيفة فمسطيف، ىيثـ السؾ .664
 في تماـ الساعة الثانية عشرة. 68/4/1065يـك األربعاء 

 

 ه. مواقع ومقاالت: 

لنقل الصكر بالسحب بيف آيفكف كأجيزة  FotoSwipe "تطبيق، أحمد الزىراني .663
تمت الزيارة يـك ، http://goo.gl/UzYnVB، موقع عالم التقنية، أندركيد"
 في تماـ الساعة الحادية عشرة كالثمث.، 40/60/1063الخميس 

مجمة كيتشوم عمى ، ابتكارات في مجاؿ االتصاالت خالؿ العقد األخير" 60"أفضل  .665
تمت الزيارة يكـ األربعاء ، http://goo.gl/HpWFo5، 1004، 4العدد ، االنترنت

 في تماـ الساعة الثانية عشرة.  13/61/1063
تقرير صحفي بعنكاف "المؤتمر العالمي لميكاتف النقالة ، كشمس العيارؼ ، إنسا فريده .661

منشور بموقع مركز ، مناسبة لعرض آخر مستجدات عالـ تكنكلكجيا االتصاؿ" -
DW اإلعبلمي ،http://goo.gl/DzCds3 ، تمت الزيارة يكـ الخميس

 صباحًا. ةفي تماـ الساعة الحادية عشر  40/60/1063

اآليباد أكبر انتصار لمتكنكلكجيا لمعالـ ، التقني 1060"كشف حساب ، أيمف عبد هللا .663
تمت ، http://goo.gl/yCcOqt، مقال منشور بموقع سوالف سوفت، الحالي"

 في تماـ الساعة العاشرة كالنصف مساء.  40/60/1063الزيارة يـك الخميس 
، أوفيس مايكروسوفتموقع ، بتصميـ المنشكرات االحترافية بنفسؾ البدء .668

http://goo.gl/UuRka8 ، في تماـ  1/61/1063تمت زيارة المكقع يكـ السبت
 كالنصف لياًل. ةالساعة الحادية عشر 

مقال منشور ، ما ىي أفضل ثالثة أنكاع مف تكنكلكجيات االتصاؿ؟""، تشاؾ ركبرت .664
تمت الزيارة يكـ األربعاء ، eHow Logo ،http://goo.gl/CzIATFبموقع 

 .صباحاً  في تماـ الساعة الحادية عشرة كالنصف 13/61/1063

، مدونة جوجل العربية، اإلعالمية: اآلف بالعربية Google أدكات، دانياؿ سيبرغ .610
http://goo.gl/icSBa3 ، في تماـ  68/61/1063تمت زيارة المكقع يكـ الخميس

  الساعة الثانية.

بموقع مقاؿ منشكر ، "المعمكماتية: التقنيات ككسائل اإلعالـ"، عبد األمير الفيصل .616
تمت زيارة المكقع يكـ الخميس ، http://goo.gl/gTF48J، اإللكتروني دىشة

 في تماـ الساعة الثامنة مساًء. 66/4/1063

http://goo.gl/HpWFo5
http://goo.gl/yCcOqt
http://goo.gl/CzIATF
http://goo.gl/icSBa3
http://goo.gl/icSBa3
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بموقع مقاؿ منشكر ، "أكبر انفجار معمكماتي في تاريخ األرض"، فداء الجندؼ .611
 14/4/1063تمت الزيارة يكـ االثنيف ، http://goo.gl/WLx6do، الجزيرة. نت

 مساًء. ةفي تماـ الساعة الحادية عشر 

، موقع أوفيس أونبلين، Publisher 2013 ما الجديد في .614
http://goo.gl/grvGM2 ، في تماـ  1/61/1063تمت زيارة المكقع يكـ السبت

 كالنصف لياًل. ةالساعة الحادية عشر 

مقال منشور بمدونة د. دمحم غنيم ، المكتبي""برامج إف ديزايف لمنشر ، دمحم غنيـ .613
تمت زيارة المدكنة يكـ السبت ، http://goo.gl/YfkJbu، اإللكترونية

  في تماـ الساعة العاشرة مساء. 6/66/1063

، عمى شبكة االنترنت كفا -مركز المعمكمات الكطني مكقع .615
http://goo.gl/TJPGZG ، في تماـ  5/1/1063تمت الزيارة يكـ الخميس

 الساعة الحادية عشرة كالنصف مساء.

، الموسوعة الحرة، موقع ويكيبيديا، "الجيل الخامس لمحاسبات"، مساىمك كيكيبيديا .611
http://goo.gl/nmSMTS ، في تماـ  40/60/1063تمت الزيارة يكـ الخميس

 الساعة السادسة مساًء. 

الموسوعة ، موقع ويكيبيديا، "تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت"، مساىمك كيكيبيديا .613
في تماـ  14/4/1063تمت الزيارة يكـ االثنيف ، http://goo.gl/iqnDQI، الحرة

 الساعة العاشرة مساًء.

موقع ، مجمة آخر تطكرات عالـ تكنكلكجيا المعمكمات، "قمـ رقمي"، نجالء الحمالكؼ  .618
 40/60/1063تمت الزيارة يكـ الخميس ، http://goo.gl/A5WRs4، تكنولوجيا

 في تماـ الساعة الثانية عشرة كالنصف ظيرًا.

مقال منشور بموقع ، "االنتقاؿ إلى عصر األجيزة المتصمة"، نيمز فاف دير فكلؾ .614
كقع يـك تمت زيارة الم، http://goo.gl/yPRr6X، البوابة العربية لؤلخبار التقنية

 .ةفي تماـ الساعة الثانية عشر  66/61/1063الخميس 

يجمع بيف الياتف الذكي  "أبل تطمق جيازاً ، كفاؽ بنكيراف، يكرغ بركنسماف .640
، http://goo.gl/ZplOnZ، اإلعبلمي DWموقع مركز، كالكمبيكتر المحمكؿ"

ربع في تماـ الساعة الثانية عشرة إال  40/60/1063تمت الزيارة يكـ الخميس 
 ظيرًا.

http://goo.gl/WLx6do
http://goo.gl/TJPGZG
http://goo.gl/TJPGZG
http://goo.gl/iqnDQI
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646. Maisa Salah ،"مقال منشور بموسوعة موضوع ، "تقنيات االتصاؿ الحديثة
تمت زيارة المكقع يكـ الخميس ، http://goo.gl/X55cEq، اإللكترونية

 كالربع.  ةفي تماـ الساعة الثانية عشر  66/61/1063

 

 : خرى . أو
بيان صحفي ، المعمكماتىيئة اإلحصاء الفمسطيني ككزارة االتصاالت كتكنكلكجيا  .641

 .1065، السابع عشر مف أيار، بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعمومات
رير نظرة عمى وسائل التواصل االجتماعي في فمسطين ــــتق، سػػػػػكشػػػػاؿ ستػػكديك .644

 .1063، راـ هللا، 2614

  .1004، راـ هللا، الدليل اإلعبلمي، كزارة اإلعالـ .643
 .1063، غزة، 4ط ، الدليل اإلعبلمي الفمسطيني، كزارة اإلعالـ .645

 
 ثالثًا: المراجع األجنبية:

136. Everett Stephen,"The Blurring of Headline sizes under New 

Technology",Journalism Quarterly,1988. 

137. Garrison Bruce, "Online Sevices, Iternet in 1995 newsrooms, in 

Newspaper", Research Journal, vol 18,No:3-4, 19972 

138. Zeenath Haniff,"Niche Theory in New Media: Is Digital 

Overtaking the Print Magazine Industry?  " , Master Thesis, Hank 

Greenspun School of Journalism and Media Studies, Greenspun 

College of Urban Affairs, the Graduate College, University of 

Nevada, Las Vegas, 20122 

139. Hilary E. Parker,"Print media in the digital age: Creating 

conversation and community", Master Thesis, Gonzaga 

University, Faculty in Communication and Leadership Studies, 

Washington, 20122  

140. Kathleen Anders, "new technology and the relationship Writer / 

Editor: E converter facts", press quarterly ,1995. 
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141. Kharsany, K,"To Evaluate the Impact of Internet Technology on 

the Print Media and to Recommend Strategies to Independent 

Newspapers on the Road going Forward", Master Thesis, Faculty 

of Management University of Kwazulu-Natal, Cape Town, 2004. 

142. Lucinda Davenport,"Computers in News room of Michigan News 

Papers", News Research Journal, Vol, 17, No, 3-4, 2001. 

143. Martin G Molony,"The effects of information technology on the 

Irish Press", Master Thesis (Dublin :University of Dublin,1996). 

144. Walter Nibauer, "Computer Adoption Levels of Lowe Dailies and 

Weeklies", Newspaper Research", Vol, 21, No. 2,2000. 
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 6ملحق رقم 

 دراسة الشكل استبانة
 

ػاضجاططظػاإلدالطغظ
ػرطادةػاضدراداتػاضطضغا

ػاضصحاسظػشدم-اآلدابصضغظػ
 

 
 

ػصحغفظػادتقصاءػبحثػبطظوان

استخذامات تكنونوجيا االتصال يف تطوير شكم انصحف 
 انفهسطينية انيومية

ػدرادظػطغداظغظ
 

 مقدمة الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الصحافةفي إطار رسالة 
 

 إعداد
 دمحم إسماعيل ياسين

 
 إشراف

 األستاذ الدكتور جواد راغب الدلو
 بغزةأستاذ اإلعبلم في الجامعة اإلسبلمية 

 
 ـ 1065 -ىػ 6341
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
  حفظيم هللا الزمبلء والزميبلت

 السالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو 
 تيدؼ االستبانة إلى التعرؼ عمى استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ في تطكير شكل 

المستخدمة في أىـ التقنيات كاألدكات التكنكلكجية الكقكؼ عمى ك ، الصحف الفمسطينية اليكمية
كرصد ، عمى أسباب عدـ استخداـ بعض التقنيات كاألدكات التكنكلكجيةكذلؾ كالتعرؼ ، ذلؾ

؛ الجكانب السمبية الناجمة عف استخداـ أدكات كتقنيات تكنكلكجيا االتصاؿ في العمل الصحفي
، كاالرتقاء بمستكاىا، األمر الذؼ سيسيـ في تقديـ مقترحات لتطكير شكل الصحف كمحتكاىا

  كأداء العامميف فييا.

مف الجامعة  لنيل درجة الماجستير في الصحافةكتأتي ىذه االستبانة في إطار دراسة  
عممًا  ؛بدقة كمكضكعية األسئمة الكاردة فييا فاإلجابة عرجك منكـ التكـر بأ؛ لذا اإلسالمية بغزة

 البحث العممي فقط. ةمحصمأف البيانات ستستخدـ ل
 لكممع أطيب األمنيات 

 الباحث
 دمحم ياسين

6599724595 

al.yaseen1@outlook.com 

alyaseen781@gmail.com 
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 التعريفات اإلجرائية:
  :تعني اقتناء كاختزاف المعمكمات كتجييزىا في مختمف صكرىا كأكعية تكنولوجيا االتصال

سكاء كانت مطبكعة أك مصكرة أك مسمكعة أك مرئية أك ممغنطة أك معالجة ، حفظيا
كنقميا كبثيا باستخداـ تكليفة مف المعمكمات اإللكتركنية المحكسبة ككسائل أجيزة ، بالميزر

(1)االتصاؿ عف بعد.
 

 :ىك نظاـ لنقل المعمكمات في اتجاه كاحد عبر إشارات تمفزيكنية أك إشارات  التميتكست
(FM) (2)لتعرض مكتكبة عمى شاشة تمفزيكنية معدة لذلؾ.، كالكيبل

 

 :لمصكر غالبًا ما يككف جياز الحاسب  ىك نظاـ تفاعمي يستخدـ عارضاً  الفيديو تكس
االتصاؿ المباشر بالحاسب المركزؼ بالخدمة كيستطيع المحرر الصحفي المشترؾ ، اآللي

  (3)الذؼ يستجيب فكرًا لما يطمبو المحرر مف معمكمات كيرسميا عمى جياز استقبالو.

  عمى تحكيل الصكرة الثابتة التي نشاىدىا في تعمل ىذه التقني ة  الواقع المعزز:تقنية
الصحيفة المطبكعة أك المجالت إلى صكرة متحركة كفيديك نشاىده عمى أجيزة المحمكؿ أك 

(4)األجيزة المكحية بشكل جذ اب
 

 تقنية البموتوث "Bluetooth":  تتيح المجاؿ لمتكاصل بيف جيازيف إلكتركنييف بدكف أؼ
كذلؾ لتبادؿ بيانات كممفات بسرعة تصل إلى ، أسالؾ أك أجيزة مادية أك حسية تربط بينيما

(5)كيمكبايت في الثانية الكاحدة. 450
 

                                           

، الطبعة العربية )عماف: دار اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزيع، تحوالت اإلعبلم المعاصر، يامف بك دىاف( 1)
 .66( ص 1064

)القاىرة: دار العالـ  6ط ، تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورىا في تطوير األداء الصحفي""، أمل خطاب( 2)
 .38( ص1004، القاىرة، العربي

)العيف: دار الكتاب  6ط ، وماتالتحرير الصحفي في عصر المعم، كسناء عبد الرحمف، حسني نصر( 3)
 .663( ص 1004، الجامعي

تقرير ، " ىل يمكف لتقنية "الكاقع المعزز" أف تككف بمثابة طكؽ النجاة لمصحافة المطبكعة؟، أحمد عباس( 4)
تمت زيارة المكقع يـك األحد ، httpshttp://goo.gl/KqV5al، منشكر بمكقع شبكة الصحافييف الدكلييف

 في تماـ الساعة الثانية. 15/6/1065
(5) Maisa Salah ،"مقال منشور بموسوعة موضوع اإللكترونية، "تقنيات االتصاؿ الحديثة ،

http://goo.gl/X55cEq ، في تماـ الساعة الثانية عشرة  1063-61-66تمت زيارة المكقع يـك الخميس
 ربع.كال

https://ijnet.org/ar/blog/238948
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 :"تتيح المجاؿ لتبادؿ الممفات بيف أجيزة الحاسكب باستخداـ قمـ مف  تقنية "بيك أند دروب
 (1)خاص.نكع 

 :"تتيح المجاؿ لعرض الممفات مف كمبيكتر عمى شاشة باستخداـ قمـ  تقنية "بيك أند بيم
 (2)خاص.

 :"كذلؾ ، كالمدف مثالً  تتيح المجاؿ لربط تجمعات كبيرة بخدمة االنترنت تقنية "الواي ماكس
إضافة ، بتكاليف أقل كدكف الحاجة لتمديد شبكات أسالؾ إلى كل منزؿ مف منازؿ المدينة

  (3)ميغابايت في الثانية. 30إلى أف سرعة ىذه التقنية قد تصل نقطة البث الكاحدة ؿ 

 :تقنية تكنكلكجية تتيح لمستخدمي اإلنترنت إجراء مكالمات ىاتفية باستخداـ  خدمة سكايب
(4)أجيزة الكمبيكتر الخاصة بيـ بغض النظر عف الحدكد الجغرافية.

  

 :عمى خزف الممفات الحكسبة السحابية تعمل بطريقة  تطبيق كيب ىي خدمة الدروبوكس
كما باإلمكاف استعماؿ الخدمة لتبادؿ الممفات بيف أكثر مف ، المكجكدة لدػ المستخدـ

 (5)حاسكب أك ىاتف محمكؿ.بيف أكثر مف جياز نترنت كمزامنة الممفات االمستخدـ عمى 
 خدمة RSS :  خدمة لمتابعة آخر األخبار بشكل مباشر كبدكف الحاجة إلى زيارة المكاقع

(6).اإلخبارية
 

 
 
 

  

                                           

، موقع تكنولوجيا، مجمة آخر تطكرات عالـ تكنكلكجيا المعمكمات، "قمـ رقمي"، نجالء الحمالكؼ ( 1)
http://goo.gl/A5WRs4 ، في تماـ الساعة الثانية عشرة  1063-60-40تمت الزيارة يـك الخميس

 كالنصف ظيرًا.
 المرجع السابق نفسو. ( 2)

، 4العدد ، مجمة كيتشوم عمى االنترنت، االتصاالت خالؿ العقد األخير"ابتكارات في مجاؿ  60"أفضل ( 3)
1004 ،http://goo.gl/HpWFo5 ، في تماـ الساعة الثانية  1063-61-13تمت الزيارة يـك األربعاء
  عشرة.

 المرجع السابق نفسو. ( 4)

 .https://goo.gl/WhsIhI ،1065كيكيبيديامكسكعة ، كيكيبيديا "خدمة دركبككس"( 5)
 .https://goo.gl/hBIA8H ،1065 كيكيبيديا ,'آر إس إس، كيكيبيديا( 6)

http://goo.gl/HpWFo5
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 الوحدة األولى
 السمات العامة

  :النوع االجتماعي .1
  أنثى ( )  ذكر ( ) 

 المؤىل العممي: .2

 ادراسات عمي ( ) بكالكريكس ( ) دبمكـ (  ) ثانكية عامة ( ) 

 :السن .3
 سنة 50إلى أقل مف  30( مف  ) سنة 30إلى أقل مف  40 ( مف ) سنة 40مف  أقل(  )
  سنة فأكثر 50( مف  )

 سنوات الخبرة: .4

إلى أقل مف سنكات  60مف  ( ) سنكات 60إلى أقل مف  5( مف  ) سنكات 5أقل مف (  )
  سنة فأكثر 65 ( ) سنة 65

  الوظيفة: .5
  ( أخرػ  ) ( سكرتير تحرير ) رئيس قسـ ( ) ( مصكر صحفي ) مخرج صفحات ( ) 

  جية العمل: .6
  صحيفة األياـ (  )   صحيفة فمسطيف ( ) 

  

 الوحدة الثانية
 ذات العبلقة بالعمل الصحفيالحديثة أدوات تكنولوجيا االتصال 

 ال  أحياناً  دائماً   ؟لميواتف الذكية في عممك الصحفي مدى استخدامكما  .7
    اليكاتف الذكية  7/6

    تطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتس آب  2/7
    كاميرات اليكاتف الذكية 3/7
    تطبيقات تصفح الصحف باليكاتف الذكية 4/7
    "Bluetoothالبمكتكث " 5/7
    لنقل كتبادؿ الصكر FotoSwipe تطبيق 6/7
    "Augmented Reality" الكاقع المعزز تطبيق 7/7
 اذكرىا:، أخرػ  8/7
7/8 

 



 الدراسةمبلحق 
 

184 

 

 

 ال  أحياناً  دائماً  ؟لبرامج الحاسوب في عممك الصحفي مدى استخدامكما  .9
    "Adobe InDesign لإلخراج " االندزايفبرنامج  9/6
    "Adobe Pagemakerلإلخراج " برنامج البيج ميكر 9/1
    لإلخراجcoreldraw برنامج 9/4
     لإلخراجQuark xpress برنامج 9/4
    لإلخراج My publisher برنامج 9/5
    برنامج الناشر الصحفي  9/6
    all pages برنامج 9/7
    ready set go برنامج 9/8
    "Adobe Photoshop" برنامج معالجة الصكر الفكتشكب 9/9
    لمعالجة الصكر lightroomبرنامج 9/10
    لجمع كتصنيف الصكر picasaبرنامج 9/11
    Microsoft Wordبرنامج معالج النصكص  9/12
    pdfلقراءة الممفات بصيغة  Adobe Readerبرنامج  9/13
    برنامج الرساـ 9/14
    برنامج اليستريتكر لمرسـ 9/15
    برنامج كمؾ لمخطكط العربية 9/16
     برنامج إدارة التحرير 9/17
     برنامج الصحافة لمعرض كالتكاصل بيف المخرج كالصحفي 9/18
     برنامج األكتمكؾ 9/19
 اذكرىا: ، أخرػ  9/20

21/9 

22/9 

 ال  أحياناً  دائماً  ؟ألجيزة الحاسوب في عممك الصحفي مدى استخدامكما  .8
    حاسكب عادؼ  1/8

    البتكب 8/1
    أبل ماكنتكش 8/4
    يبادأجيزة لكحية كاآل 8/3
 اذكرىا:، أخرػ  8/5
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التالية في عممك التكنولوجية والتقنيات دوات لؤل استخدامكمدى . ما 16
 ؟الصحفي

 ال  أحياناً  دائماً 

    ككاالت األنباء 60/1
    اليكاتف الثابتة )السمكية( 60/2
     كسائل نقل كتخزيف ممفات محمكلة كالفالش 60/3
    كاميرات رقمية 60/4
    لتبادؿ الممفات  بيؾ أند دركب"تقنية " 60/5
    الممفات لعرض  بيؾ أند بيـ"تقنية " 60/6
    )سكنر (الماسح الضكئي 60/7
 أذكرىا:، أخرػ  60/8
 
 ال  أحياناً  دائماً  ؟في عممك الصحفي التواصل االجتماعي مدى استخدامك لشبكاتما  .11
     الفيسبكؾ 61/6
    تكيتر  61/1
    جكجل بمس 61/4
    إنستاغراـ 61/3
    "YouTube" اليكتيكب 61/5
 اذكرىا:، أخرػ  61/6
 

 

 ال  أحياناً  دائماً  ؟في عممك الصحفيشبكة االنترنت  لخدمات مدى استخدامك. ما 12
    البريد اإللكتركني  1/12

    عف المعمكمات كالصكرمحركات البحث  12/1
    المجمكعات اإلخبارية اإللكتركنية 12/4
    "Dropbox " ككسدركبخدمة ال 12/3
    "Skype" سكايب خدمة 12/5
    RSS خدمة 12/1
    "الكاؼ فاؼ" تقنية 12/3
    "الكايرلستقنية " 12/8
     تقنية "الكاؼ ماكس" لربط تجمعات كبيرة بخدمة االنترنت 12/4
 اذكرىا: ، أخرػ  12/10
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 استخدامك ألدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة ساىم في: .13

 اختيار أكثر من إجابة()يمكن  
  تسييل عممي الصحفي ( )

  نجاز عممي الصحفيإسرعة  ( )

  قمص األخطاء في عممي الصحفي ( )

  زاد مف اطالعي عمى تجارب صحفية خارجية ( )

  يسر تبادؿ الخبرات مع المختصيف ( )

  جعل الصحيفة أكثر جماالً  ( )

  جديدةأسيـ في استحداث أساليب إخراجية  ( )

  إيجاد حمكؿ فنية لبعض الصكر الضعيفةساعد في  ( )

  ...............................................: اذكرىا، أخرػ  ( )
 

  ما دوافعك لمواكبة مستجدات تكنولوجيا االتصال الحديثة المرتبطة بالعمل الصحفي؟ .14
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

  تعزيز مياراتي الفنية ( )

  ستخدميا كاألدكات الجديدةأدؼ تراكـ فجكة بيف األدكات التي تفا ( )

  الفضكؿ كالشغف بتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة ( )

  التميز عف الزمالء ( )

  تحسيف ظركؼ عممي ( )

 سيكلة الحصكؿ عمى التقنية ( )

 زيادة انتشار كتنكع التقنية ( )

 حاؿ اختالؼ التقنيةتفادؼ حدكث تعارض مع الزمالء  ( )

 استجابة لتعميمات إدارة الصحيفة  ( )

 ................................................ ذكرىا:ا، أخرػ  ( )

 

  ؟أدوات تكنولوجيا االتصال الحديثةبعض ما أسباب عدم استخدامك ل .15
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( 

 عدـ تكفر التقنية ( )

  بكجكد التقنية افتقاد المعرفة ( )
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 افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ التقنية ( )

  ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية ( )

 عدـ تكفر متطمبات استخداـ التقنية ( )

  درجة تعقيد التقنية ( )

  عدـ جدكػ استخداـ التقنية ( )

  تقادـ التقنية ( )

  عدـ الحاجة إلى التقنية ( )

 صحيةتسبب مشاكل  ( )

  اذكرىا:.....................................، أخرػ  ( )

 
 الوحدة الثالثة

 مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال في تطوير شكل الصحف الفمسطينية اليومية
( 1مع مراعاة إعطاء رقم ) رتب األدوات التكنولوجية التالية وفقًا لدرجة استفادتك منيا .16

 وىكذا.( لؤلقل 2لؤلكثر أىمية و)

 ( شبكات  ) خدمات شبكة االنترنت ( ) ( اليكاتف الذكية ) أجيزة الحاسكب ( )
 الماسح  ( ) ( كاميرات التصكير الرقمية ) ( برامج الحاسكب ) التكاصل االجتماعي

 ( أدكات نقل الممفات كالفالش ) الضكئي

 
جوانب استفادتك من تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير إخراج الصحف  حدد .17

  الفمسطينية.
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

  تعدد برامج التصميـ كاإلخراج كالمزج بيف مخرجاتيا في إخراج الصفحات ( )

  خراج الصفحاتإل المتاحةتعدد خيارات أشكاؿ الفكاصل كالجداكؿ  ( )

  خيارات كاسعة مف الخطكط كاأللكافتكفر  ( )

  تكفر خيارات كاسعة إلضفاء لمسات فنية كجمالية عمى إخراج الصفحات ( )

  إمكانية معالجة الصكر بما يخدـ الرؤية اإلخراجية لمصفحات ( )

  إمكانية تصميـ العناكيف بما يخدـ الرؤية اإلخراجية لممادة الصحفية ( )

  كأشكاؿ خاصة تخدـ كتدعـ فكرة المادة الصحفيةإمكانية تصميـ رسكـ  ( )
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  الستخداميا في اإلخراج ةالتقاط صكر لفعاليات خارجية تـ بثيا مباشر  ( )

  سيكلة أرشفة الصكر كبكميات كبيرة كسيكلة استدعائيا عند الحاجة إلييا ( )

  المتاحةتصدير الصفحات المخرجة بصيغ متعددة تتناسب مع إمكانيات الطباعة  ( )

  سيكلة كسرعة إخراج صفحات الصحيفة ( )

 الجاىزة المتاحة عبر شبكة اإلنترنت كالفكاصل األشكاؿ كالزخارؼ  ( )

 صفحات كمكاقع شخصيات كمؤسسات رسمية ألنشطتيا مف استقاء صكر  ( )

 مكاقع الترجمة المجانية مف خالؿ ترجمة تعميقات صكر الككاالت  ( )

 كالخرائط كالرسـكاالنفكجرافيؾ ب المكاد الصحفية تدعيـ إخراج ( )

 بنكؾ الصكر المجانية ( )

 
 صغير متوسط كبير ؟الخطوطعمى الحديثة ما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال . 18

    أبناط الخطكط .68/6
    تنكع الخطكط .68/1
    إمكانية استحداث خطكط خاصة .68/4
 اذكرىا:، أخرػ  .68/3
68/5. 
 

 صغير متوسط كبير ؟الصور عمىالحديثة ما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال . 19
    سيكلة التصكير .64/6
    جكدة التصكير .64/1
    سيكلة تبادؿ الصكر .64/4
    سرعة التصكير .64/3
    إمكانية معالجة الصكر .64/5
    تخزيف الصكر .64/1
 اذكرىا:، . أخرػ 64/3
64/8. 
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 صغير متوسط كبير ؟ عمى األلوانالحديثة ما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال . 26
    تنكع األلكاف .10/6
    سيكلة تحديد درجة المكف المطمكب .10/1
    إمكانية استخداـ مزيج مف األلكاف لذات الشكل .10/4
  اذكرىا:، أخرػ  .10/3

 
 صغير متوسط كبير ؟التصميم عمىالحديثة ما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال . 21
    سيكلة التشكيل كالتصميـ كفق الحاجة .16/6
    كفرة األشكاؿ الجاىزة .16/1
    سيكلة استيراد النصكص كالصكر كمعالجتيا .16/4
 اذكرىا:، أخرػ  .16/3
16/5. 

 

 

 

 صغير متوسط كبير ؟الرسومعمى الحديثة ما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال . 22
    سيكلة التعامل مع برامج الرسـ .11/6
    إمكانية تجسيد األفكار اإلبداعية بما يخدـ التصميـ .11/1
    إمكانية دمج األشكاؿ كاستخداميا في الرسـ .11/4
 اذكرىا:، أخرػ  .11/3
11/5. 

خطوط العمى الحديثة ما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال . 23
 ؟ية غير الطباعيةشبكال

 صغير متوسط كبير

    سيكلة تقسيـ أعداد األعمدة حسب الحاجة .14/6
    إحداث التكازف المطمكب .14/1
    سيكلة التحكـ كفق الحاجة .14/4
 اذكرىا:، أخرػ  .14/3
14/5. 
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 ؟الحديثة عمى بمورة رؤى إخراجية حديثةىل ساعدتك تكنولوجيا االتصال   .25

 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )
 

ىل عززت تكنولوجيا االتصال الحديثة روح المنافسة في إخراج الصحف الفمسطينية  .26
 ؟اليومية

 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )
 

 ؟ما مدى مساىمة تكنولوجيا االتصال الحديثة في تحقيق وظائف اإلخراج الصحفي .27
 صغيرة جدًا  ( ) صغيرة ( ) متكسطة ( ) كبيرة ( ) كبيرة جداً  ( )

 
 الوحدة الرابعة

 سمبيات تكنولوجيا االتصال الحديثة ومقترحات تطوير استخداميا
في العمل . برأيك ما الجوانب السمبية الناجمة عن استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة 28

 ؟ الصحفي
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

  تكاسل المخرجيف كعدـ بذليـ الجيد الكافي في عمميـ ( )

  اإلجياد الذىني كالنفسي نتيجة كثرة التعديالت المطمكبة جراء كثافة متابعة األحداث ( )

  إرىاؽ العيف كآالـ الظير نتيجة التحديق بشاشة الحاسكب كالجمكس الطكيل أمامو ( )

  التكنكلكجيةكثرة المشاكل الفنية المتعمقة باألدكات  ( )

إعداد عمى الحديثة ما مدى تأثير تكنولوجيا االتصال . 24
 ؟الصفحات

 صغير متوسط كبير

    الصفحاتسيكلة إعداد  .13/6
لغاء أخرػ حسب الحاجة .13/1     استحداث صفحات جديدة كا 
    سيكلة نقل الصفحات حسب الحاجة .13/4
    إمكانية دمج الصفحات لضركرة إخراجية .13/3
    سيكلة أرشفة كاستدعاء الصفحات كفق الحاجة .13/5
 اذكرىا:، أخرػ  .13/1
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  حاجة برامج اإلخراج ألجيزة حاسكب ذات مكاصفات متقدمة كتكمفة مرتفعة ( )

  تعقيد بعض اإلصدارات الحديثة مف البرامج كعدـ تكافقيا مع اإلصدارات القديمة ( )

  تراجع عنصر اإلبداع الفردؼ بفعل تزايد االعتماد عمى التقنية ككسيمة لتنفيذ المياـ ( )

التعارض بيف اإلبداعية المكركثة في عممية التصكير كبيف التدخالت الرقمية في معالجة  ( )
 الصكر 

  غزارة التطكرات التكنكلكجية كالحاجة الدائمة لمتابعتيا ( )

 كثافة استخداـ األشكاؿ الجاىزة بال ضركرة إخراجية  ( )

  فقداف األلكاف داللتيا نتيجة كثافة االستخداـ ( )

 الضطرار إلعادة إخراج بعض الصفحات نتيجة فقدانيا لخمل ما قبل إتماـ حفظيا ا ( )

  ..………………………………………………………ذكرىا: ا، أخرػ  ( )

 . ما مقترحاتك لتعزيز استخدام تكنولوجيا االتصال في تطوير الصحف الفمسطينية اليومية؟29
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(    
   تدريب الصحفييف عمى التعامل مع األدكات التكنكلكجية الحديثة  ( )

 االىتماـ باألقساـ الفنية المختصة بالجكانب التكنكلكجية في الصحف ( )

   االىتماـ بإنتاج برامج تكنكلكجية جديدة خاصة بالصحف الفمسطينية اليكمية  ( )

  التكنكلكجياالطالع عمى تجارب صحف عريقة في استخداـ ا ( )

  تشجيع االستخداـ األمثل لشبكات التكاصل االجتماعي لخدمة العمل الصحفي ( )

    متابعة التطكرات التكنكلكجية المتعمقة ببرامج اإلخراج الصحفي  ( )

   االستفادة مف أدكات حماية النظر مف أشعة شاشات أجيزة الحاسكب ( )

    الفيركساتتعزيز سبل الحماية مف االختراؽ ك  ( )

  تعزيز االستفادة مف األدكات التكنكلكجية في تصميـ الصحف الفمسطينية اليكمية ( )

 .......................................................... ذكرىا:ا، أخرػ  ( )

 
 شكرًا لطيب تعاونكم
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 1ملحق رقم 

 دراسة المضمون استبانة

 
 اضجاططظػاإلدالطغظ

ػاضدراداتػاضطضغارطادةػ
ػشدمػاضصحاسظػ-صضغظػاآلداب

 
  
 

ػصحغفظػادتقصاءػبحثػبطظوان

 مضموناستخذامات تكنونوجيا االتصال يف تطوير 
 انصحف انفهسطينية انيومية

ػدرادظػطغداظغظ
 

 مقدمة الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الصحافةفي إطار رسالة 
 

 إعداد
 دمحم إسماعيل ياسين

 
 إشراف

 األستاذ الدكتور جواد راغب الدلو
 أستاذ اإلعبلم في الجامعة اإلسبلمية بغزة

 
 

 ـ1065 -ىػ 6341
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
  حفظيم هللا الزمبلء والزميبلت

 السبلم عميكم ورحمة هللا وبركاتو 
مضمكف تيدؼ االستبانة إلى التعرؼ عمى استخدامات تكنكلكجيا االتصاؿ في تطكير  

أىـ التقنيات كاألدكات التكنكلكجية المستخدمة في الكقكؼ عمى ك ، الصحف الفمسطينية اليكمية
كرصد ، عمى أسباب عدـ استخداـ بعض التقنيات كاألدكات التكنكلكجيةكذلؾ كالتعرؼ ، ذلؾ

؛ الجكانب السمبية الناجمة عف استخداـ أدكات كتقنيات تكنكلكجيا االتصاؿ في العمل الصحفي
، كاالرتقاء بمستكاىا، ألمر الذؼ سيسيـ في تقديـ مقترحات لتطكير شكل الصحف كمحتكاىاا

  كأداء العامميف فييا.

مف الجامعة  لنيل درجة الماجستير في الصحافةكتأتي ىذه االستبانة في إطار دراسة  
عممًا  ؛بدقة كمكضكعية األسئمة الكاردة فييا فجابة عاإلرجك منكـ التكـر بأ؛ لذا اإلسالمية بغزة

 البحث العممي فقط. ةمحصمأف البيانات ستستخدـ ل
 

 مع أطيب األمنيات لكم
 الباحث 
 دمحم ياسين
6599724595 
al.yaseen1@outlook.com  

alyaseen781@gmail.com 
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 الوحدة األولى
 السمات العامة

  :النوع االجتماعي .1
  أنثى ( )  ذكر ( ) 

 المؤىل العممي: .2

 ادراسات عمي ( ) بكالكريكس ( ) دبمكـ ( ) ثانكية عامة ( ) 

 :السن .3
 سنة 50إلى أقل مف  30( مف  ) سنة 30إلى أقل مف  40( مف  ) سنة 40مف  أقل(  )
  سنة فأكثر 50( مف  )

 سنوات الخبرة: .4

   سنكات 60إلى أقل مف  5( مف  )           سنكات 5أقل مف ) ( 
   سنة فػأكثر 65(  )   سنة 65إلى أقل مف  60مف  ) (

  الوظيفة: .5
  ( رئيس قسـ ) ( محرر )  ( مراسل )    ( مندكب )
 ( أخرػ  ) تحرير( رئيس  ) ( مدير تحرير )

 جية العمل:  .6

  صحيفة األياـ (  )   صحيفة فمسطيف ( )     
 

 الوحدة الثانية
 ذات العبلقة بالعمل الصحفيالحديثة أدوات تكنولوجيا االتصال 

 ال أحياناً  دائماً   ؟في عممك الصحفيمدى استخدامك لميواتف الذكية ما  .7
    اليكاتف الذكية  7/6

     باتطبيقات اليكاتف الذكية كالكاتس 7/6/6

    كاميرات اليكاتف الذكية 7/6/1

    تطبيقات تصفح الصحف باليكاتف الذكية 7/6/4

    "Bluetooth" البمكتكث 7/6/3

    لنقل كتبادؿ الصكر FotoSwipe تطبيق 7/6/5

    "Augmented Reality" تقنية الكاقع المعزز 7/6/1

 ذكرىا:ا، أخرػ  7/6/3
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 ال  أحياناً  دائماً  ؟ألجيزة الحاسوب في عممك الصحفي مدى استخدامكما  .8
    حاسكب عادؼ  8/6
    البتكب 8/1
    يبادأجيزة لكحية كاآل 8/3
 اذكرىا:، أخرػ  8/4
 
 ال أحياناً  دائماً  ؟لبرامج الحاسوب في عممك الصحفي مدى استخدامكما  .9
    Microsoft Wordبرنامج معالج النصكص  9/6

     برامج تدقيق النصكص 91/

     برنامج إدارة التحرير 9/4

    برنامج الصحافة لمعرض كالتكاصل بيف الصحفي كالمخرج 9/3

    الصكتيةبرامج تفريغ الممفات  9/5

    برنامج األكتمكؾ 9/1

 ذكرىا:ا، أخرػ  9/3

 
التالية في التكنولوجية والتقنيات ؤلدوات ل مدى استخدامكما  .16

 ؟عممك الصحفي
 ال أحياناً  دائماً 

    ككاالت األنباء  60/1

    اليكاتف الثابتة )السمكية( 60/2

     أجيزة تسجيل إلكتركنية 3/10

     رقميةكاميرات  60/3

     الفاكس 60/5

    كسائل نقل كتخزيف ممفات محمكلة كالفالش 16/6

     الفيديك تكس 60/7

    التميتكست 60/8

    تقنية "بيؾ أند دركب" لتبادؿ الممفات 60/9

     تقنية "بيؾ أند بيـ" لعرض الممفات 60/10

 ذكرىا:ا، أخرػ  60/11
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شبكة االنترنت في عممك لخدمات  مدى استخدامكما  .11
 ؟الصحفي

 ال أحياناً  دائماً 

    البريد اإللكتركني 61/6

    محركات البحث عف المعمكمات كالصكر 61/1

     المجمكعات اإلخبارية اإللكتركنية 61/3

    "Dropbox " خدمة الدركبككس 61/4

    " Skype" خدمة سكايب 61/5

     RSS خدمة 61/6

    "الكاؼ فاؼ"تقنية  61/7

    تقنية "الكايرلس" 61/8

    تقنية "الكاؼ ماكس" لربط تجمعات كبيرة بخدمة االنترنت  61/9

 ذكرىا:ا، أخرػ  61/10

 
في عممك  التواصل االجتماعي لشبكات مدى استخدامكما  .12

 ؟الصحفي
 ال أحياناً  دائماً 

     الفيسبكؾ 1/12

    تكيتر 12/1

    جكجل بمس 12/4

    إنستاغراـ 12/3

    "YouTube" اليكتيكب 12/5

    ذكرىا:ا، أخرػ  12/1

 استخدامك ألدوات تكنولوجيا االتصال الحديثة ساىم في:. 13
  )يمكن اختيار أكثر من إجابة( 

 تسييل عممي الصحفي ( )
 نجاز عممي الصحفيسرعة إ ( )
 قمص األخطاء في عممي الصحفي ( )
  اطالعي عمى تجارب صحفية خارجيةزاد مف  ( )
 يسر تبادؿ الخبرات مع المختصيف ( )
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 زاد مف إلمامي كمعرفتي باىتمامات الجميكر ( )
  :اذكرىا، أخرػ  ( )

 
  المرتبطة بالعمل الصحفي؟الحديثة ما دوافعك لمواكبة مستجدات تكنولوجيا االتصال  .14

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
 إعداد كتحرير المكاد الصحفيةتعزيز مياراتي في  ( )
 ستخدميا كاألدكات الجديدةأتراكـ فجكة بيف األدكات التي تفادؼ  ( )
 الحديثة الفضكؿ كالشغف بتكنكلكجيا االتصاؿ ( )
 التميز عف الزمالء ( )
 تحسيف ظركؼ عممي ( )
 سيكلة الحصكؿ عمى التقنية ( )
 زيادة انتشار كتنكع التقنية  ( )
 تفادؼ حدكث تعارض مع الزمالء حاؿ اختالؼ التقنية ( )
 استجابة لتعميمات إدارة الصحيفة  ( )
 ذكرىا: ..........................................ا، أخرػ  ( )

 

  ؟الحديثة في العمل الصحفي تكنولوجيا االتصالبعض أدوات  كأسباب عدم استخدامما  .15
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

 عدـ تكفر التقنية ( )
  افتقاد المعرفة بكجكد التقنية ( )
 افتقاد المعرفة بطريقة استخداـ التقنية ( )
  ارتفاع تكمفة استخداـ التقنية ( )
 عدـ تكفر متطمبات استخداـ التقنية ( )
  درجة تعقيد التقنية ( )
  عدـ جدكػ استخداـ التقنية ( )
  تقادـ التقنية ( )
  عدـ الحاجة إلى التقنية ( )
 تسبب مشاكل صحية ( )
  اذكرىا: .........................................................، خرػ أ ( )
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 الثالثةالوحدة 
في تطوير تحرير مضمون الصحف الفمسطينية الحديثة مجاالت استخدام تكنولوجيا االتصال 

 اليومية

16.  
وضح درجة استفادتك من األدوات 

في إعداد التكنولوجية التالية 
 ك الصحفية؟موضوعات

 كبيرة
 ة جداً صغير  صغيرة متوسطة كبيرة جداً 

تمثيل البيانات الرقمية في إعداد بعض  16/6
 المكضكعات 

     

 التكاصل االجتماعي في نقل شبكات 16/2
 بعض األحداث كمتابعة 

     

 في إجراءالتكاصل االجتماعي  شبكات 16/3
 حكارات مع شخصيات مسؤكلة 

     

في تمقي التكاصل االجتماعي  شبكات 16/4
 المختصيفلطرحيا عمى أسئمة الجميكر 

     

أفكار لممعالجة الصحفية كالمتابعة استقاء  16/5
التكاصل  عبر متابعة شبكاتاإلخبارية 
 االجتماعي 

     

كمؤسسات شخصيات كمكاقع صفحات  16/6
 رسمية في متابعة أخبارىا كمكاقفيا

     

تطبيقات اليكاتف الذكية في تبادؿ  16/7
 المعمكمات 

     

      الرسائل القصيرة في متابعة األحداث 16/8
اليكاتف الذكية في تسجيل المقابالت   16/9

 الصحفية 
     

اليكاتف الذكية في التكاصل مع المراسميف   16/10
 كالمصكريف

     

البيانات المتاحة عبر االنترنت  قكاعد  16/11
 لتعزيز مضمكف المادة الصحفية 
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16.  
وضح درجة استفادتك من األدوات 

في إعداد التكنولوجية التالية 
 ك الصحفية؟موضوعات

 كبيرة
 ة جداً صغير  صغيرة متوسطة كبيرة جداً 

       المعمكماتالبريد اإللكتركني في استقباؿ   16/12
في  الخارجيةالبث المباشر لمفعاليات   16/13

 تغطيتيا مف مقر الصحيفة 
     

كأخبار الفاكس في استقباؿ بيانات   16/14
 المؤسسات كالقكػ المختمفة 

     

في انتقاء األخبار األنباء ككاالت  16/15
  كالمعمكمات

     

 اذكرىا: ، أخرػ  16/16
 

تحرير مضمون الصحف استفادتك من تكنولوجيا االتصال الحديثة في  مجاالتحدد  .17
 الفمسطينية اليومية؟ 

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(     

 ةيالصحف ؼ مصادر  تنكع ( )
 تدعيـ المكاد الصحفية بالخمفيات المناسبة ( )
 الصحفية بسرعة أكبر المكادتحرير  ( )
 سرعة استرجاع المكاد الصحفية المؤرشفة ( )
 معالجة القضايا بعمق أكبر ( )
 سيكلة ترتيب كصياغة المعمكمات ( )
 المادة الصحفيةمعالجة أؼ أخطاء في لسيكلة إجراء التعديالت  ( )
 ة كآخر المستجداتيسيكلة إضافة معمكمات لممادة الصحف ( )
 تكسيع نطاؽ تغطية األحداث ( )
 لتحكـ الدقيق بحجـ المادة كفق المساحة المتاحة لمنشرا ( )
  سيكلة البحث داخل نص المادة الصحفية ( )
 المصادر المختمفة سيكلة كسرعة التكاصل مع ( )
 كسرعة تبادؿ المكاد الصحفية بيف الزمالء في الصحيفةسيكلة  ( )
 ذكرىا:ا، أخرػ  ( )
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تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة ما مدى   .18
 ؟الصحفية عمى فنون الكتابة

كبيرة 
 جداً 

صغيرة   صغيرة متوسطة كبيرة
 جداً 

      يسرت صياغة خبر مكتمل العناصر   18/6
      في تعزيز السبق الصحفي  أسيمت  18/1
      األخبار المركبة  عززت  18/4
       القصة الخبريةزادت حضكر   18/3
تقارير المعمكمات الالزمة لم كفرت  18/5

 الصحفية 
     

تقارير المعمكمات كالخمفية أكسبت   18/1
  حضكرًا أكبر كدقة أعمى

     

كسعت حضكر الشخصيات الخارجية في   18/3
  الحكارات

     

التحقيقات نجاز كقت إ اختصرت  18/8
  االستقصائية

     

التزاـ الصحفييف بالقكالب ساعدت عمى   18/4
 الصحفية المعركفة

     

      ممقاالت مبتكرة لبمكرة أفكار أسيمت في  18/60
      عززت التغطية االستقصائية كالتفسيرية 18/66
أتاحت الدخكؿ لقكاعد المعمكمات  18/61

 الستكماؿ المكضكعات 
     

      رفعت مستكػ مكضكعية المكاد الصحفية  18/64
أثرت المقاالت التحميمية كعززت  18/63

 حضكرىا
     

فتحت المجاؿ لتخطي الحدكد في إعداد  18/65
 المكاد الصحفية 

     

يسرت ترجمة مكاد صحفية منشكرة بمكاقع  18/61
 كصحف أجنبية

     

       الصحفية لألحداث التغطيةزادت مف كثافة  18/63
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.ىل تعرفت عمى أساليب فنية جديدة لصياغة موضوعاتك الصحفية نتيجة استخدامك 19
 تكنولوجيا االتصال الحديثة؟

  ( ال ) ( نعـ )
 

ذا كانت اإلجابة )نعم(، (21انتقل لمسؤال رقم )، إذا كانت اإلجابة )ال(  تابع:، وا 
 

  ؟. حدد األساليب الفنية التي تعرفت عمييا26
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة( 
 التتابع الزمني(  )
 الساعة الرممية (  )
 الماسي(  )

 ( التشكيقي )
 ( التجميعي  )
  ذكرىا:ا، ( أخرػ  )
 

 ؟المختمفةىامش الحرية في تناول القضايا . ىل ترى أن تكنولوجيا االتصال الحديثة زادت 21
 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )    
 

التواصل  شبكاتتناول ومتابعة قضايا الفئات الميمشة نتيجة تداوليا في  زاد ىل. 22
 ؟االجتماعي

 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )    
 

 ؟االىتمام بالموضوعات المتخصصة الحديثة في زيادة أسيمت تكنولوجيا االتصال ىل. 14
 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )     

 
حجم مشاركة الجميور في صناعة  الحديثة في زيادة أسيمت تكنولوجيا االتصال ىل. 13

 ؟محتوى الصحف
 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )     
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تفاعل الجميور مع محتوى الصحف  الحديثة في زيادة أسيمت تكنولوجيا االتصال ىل. 15
 ؟بدرجة أكبر وأسيل

 ( ال ) إلى حد ما ( ) ( نعـ )    
 

 ؟الحديثة في تيسير عقد االجتماعات مع المراسمين أسيمت تكنولوجيا االتصال ىل. 11
 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )    

 
الحديثة في تيسير عممية التواصل اإلداري بين أقسام  أسيمت تكنولوجيا االتصال ىل. 13

 ؟الصحيفة
 ( ال ) ( إلى حد ما ) ( نعـ )    

 
 الرابعةالوحدة 

 ومقترحات تطوير استخداميا تكنولوجيا االتصالسمبيات 
 ؟ في العمل الصحفيالجوانب السمبية الناجمة عن استخدام تكنولوجيا االتصال . برأيك ما أىم 28
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(  
 ألداء مياميـ الصحفيةتكاسل الصحفييف كعدـ بذليـ الجيد الكافي  ( )
 انتشار ظاىرة السرقة المينية كالسطك عمى إنتاج الصحفييف ( )
  تراجع السبق الصحفي نتيجة سرعة انتشار المعمكمات كتعدد مصادرىا ( )

  اإلجياد الذىني كالنفسي نتيجة كثافة متابعة األحداث باستخداـ التكنكلكجيا ( )

  تفتقد لممينية كالثقةانتشار أخبار غير دقيقة نتيجة النقل عف مصادر كمكاقع  ( )

  غزارة المعمكمات كتعارضيا أحياناً  ( )

  إرىاؽ العيف كآالـ الظير نتيجة التحديق بشاشة الحاسكب كالجمكس الطكيل أمامو ( )

  مصادره ضعف حماية بعض الخدمات اإللكتركنية كالبريد بما يفقد الصحفي بعض ( )

  الصحفياإلضرار بالقيـ المينية في العمل  ( )

  التكاصل االجتماعي كا ىدار الكقت شبكاتاالستغراؽ في متابعة  ( )

  غزارة التطكرات التكنكلكجية كالحاجة الدائمة لمتابعتيا كاتساـ بعضيا بالتعقيد ( )
  تشابو المضاميف الصحفية بيف الصحف المتعددة ( )
 ذكرىا: ا، أخرػ  ( ) 
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في تطوير الصحف الفمسطينية الحديثة تعزيز استخدام تكنولوجيا االتصال ل كما مقترحات .29
 ؟اليومية

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
   تدريب الصحفييف عمى التعامل مع األدكات التكنكلكجية الحديثة  ( )
 االىتماـ باألقساـ الفنية المختصة بالجكانب التكنكلكجية في الصحف  ( )
 جديدة خاصة بالصحف الفمسطينية اليكمية تكنكلكجية االىتماـ بإنتاج برامج  ( )

  في استخداـ التكنكلكجيا طالع عمى تجارب صحف عريقةالا ( )

  التكاصل االجتماعي لخدمة العمل الصحفياالستخداـ األمثل لشبكات تشجيع  ( )

 المعمكماتالمعززة لمصادر متابعة التطكرات التكنكلكجية  ( )

 االستفادة مف أدكات حماية النظر مف أشعة شاشات أجيزة الحاسكب ( )

   تعزيز سبل الحماية مف االختراؽ كالفيركسات ( )

 تفريغ التسجيالت الصكتية إلكتركنياً  برامجاالعتماد عمى  ( )

  ذكرىا:ا، أخرػ  ( )
 

 شكرًا لطيب تعاونكم
 
 

 تمت بحمد هللا وفضمو

 
 

 


