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  في عصر المعلومات اإلعالم الجديد
  

  *الدكتورة سميرة شيخاني

  الملخص
ن تكنولوجيا اإلعالم الجديد لم تلغي وسائل االتصال القديمة ولكن طورتها بل غيرتهـا              إ

بشكل ضخم، وأدت إلى اندماج وسائل اإلعالم المختلفة والتي كانت في الماضـي وسـائل           
 ألغيت معه تلك الحـدود الفاصـلة بـين تلـك            مستقلة ال عالقة لكل منها باألخرى بشكل      

وأن وسائل االتصال الجماهيرية قد أصبحت تتسم بالطـابع الـدولي أو العـالمي            . الوسائل
)Global .(               وأن األخبار كأبرز محتويات وسائل االتصال قد أفـادت بـشكل كبيـر مـن

ة وسائل االتصال   التطورات الراهنة في تكنولوجيا اإلعالم الجديد مما أدى على زيادة فاعلي          
لمهامها اإلخبارية على الصعيدين المحلي والدولي، وأن التطورات الراهنة في تكنولوجيـا            

كـان لهـا    – خاصة في مجال اإلرسال واالستقبال التليفزيوني واإلنترنـت        –اإلعالم الجديد 
  .آثارها على بعض الوسائل األخرى كالسينما والصحافة

الـذي ولـد فـي عـصر        ) اإلعالم الجديد (ة  يسعى هذا البحث إلى الكشف عن ماهي      
تفجر (المعلومات وذلك في ضوء ظاهرتين  بارزتين تميز بهما هذا  العصر، ظاهرة               

حيث حمل هذا النمط    ) . االتصال عن بعد  (بشكل غير مسبوق  وظاهرة      )  المعلومات
واكتسب سمات جديـدة    وتناقضاته،  اإلعالمي الجديد كل مظاهر العصر الذي ولد فيه         

  .زه في المفهوم والوظائف والتأثير عن النظم اإلعالمية السابقةتمي
 يسعى البحث إلى التعريف باإلعالم الجديد، وتحديد سـماته والعوامـل التـي        ومن ثم 

وتحديد الوسائل التقنية التي يـستخدمها فـي توصـيل           . سهمت في ظهوره وتطوره   أ
فة المطبوعـة والوسـائل     رسائله االتصالية ، والتحوالت الكبرى في صناعة الـصحا        

  ). زاإذاعة وتلف ،سينما(اإللكترونية 
ـنمط اإلعالمـي الجديـد                ـائل   فـي وأخيراً يسعى البحث إلى الوقوف على تأثيرات هذا ال  وس

  .االتصال
                                                

  جامعة دمشق-اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم  -قسم اإلعالم  *
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  :مقدمة
خالل السنوات القليلة الماضية مرت الواليات المتحدة األمريكية وعدد من الـدول            

 غيـرت مـن تركيبتهـا االقتـصادية         مهمـة قالية  الصناعية المتقدمة عبر مرحلة انت    
ونقلتها مما كان يعرف بعصر     وتشكيلها  واالجتماعية وأعادت هيكلة القوى العاملة بها       

  .الثورة الصناعية إلى عصر جديد يسمى عصر ثورة المعلومات

المجتمع الذي يعتمـد اعتمـاداً   هو  ) Information society(إن مجتمع المعلومات 
المعلومات الوفيرة كمورد اسـتثماري وكـسلعة اسـتراتيجية وكخدمـة           أساسياً على   

 مستغالً في ذلك إمكانات تكنولوجيـا       ؛وكمصدر للدخل القومي وكمجال للقوى العاملة     
، وبما يبين استخدام المعلومات بشكل واضـح         كلّها المعلومات واالتصاالت المتطورة  

والسياسية بغرض تحقيـق التنميـة      في أوجه الحياة االقتصادية والثقافية واالجتماعية       
  ).1 (المستمرة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع ولألفراد

يعتمد اقتصاد المعلومات على نظام هائل ومعقد داخل الدول الصناعية وفيما بينها،            
وينبني هذا النظام على التسهيالت التي أتاحتها التكنولوجيا في النـصف الثـاني مـن               

  .قرن الواحد والعشرينالقرن العشرين وبدايات ال

وتكمن طاقة هذا النظام في القدرة علـى جمـع البيانـات وتـصنيفها وتخزينهـا             
 وفي أقل وقـت     ،واسترجاعها وبثها بأكبر كميات ممكنة ألكبر عدد ممكن من األفراد         

  ).2(ممكن مهما كانت المسافة 

،  كلّهـا  كذلك يعتمد مجتمع المعلومات المنظم على االتصاالت الفورية من األنواع         
ومع تطور وسـائل االتـصال      . ومن بينها القدرة على االتصال عبر المسافات البعيدة       

 (Telecomunication)اإللكترونية وتعدد خدماتها، أصبحت ظاهرة االتصال عن بعـد          
إحدى الظواهر المهمة في إدارة شؤون المجتمعـات الحديثـة ، كمـا أدى امتـزاج                



                           سميرة شيخاني             2010 الثاني+األول العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

 437 

يا االتصال عن بعد إلى خلق عصر جديـد يعتمـد       مع تكنولوج  الكمبيوتراتتكنولوجيا  
  ).3(على النشر اإللكتروني، ونتج عن ذلك ظهور العديد من وسائل االتصال الجديدة 

 ـ          ومن ثم  الكمبيوترات، فمجتمع المعلومات لم يولد على يد تكنولوجيا المعلومات ك
ـ              ين هـذه   وحدها، وال على يد تكنولوجيا االتصال وحدها، ولكنه ولـد بالمزاوجـة ب

 فقد جمع بينهما النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظـم االتـصال،             ،التكنولوجيا وتلك 
فترابطت شبكات االتصال مع شبكات المعلومات وبذلك انتهى عهـد اسـتقالل نظـم              

 Computerالمعلومات عن نظم االتصال ودخلنا في عهد جديد للمعلومات يسمونه اآلن 

– Communication ًواختصاراCom – Com)4.(  

واإلعالم ـ ضمن إطار ثقافي وتاريخي وحضاري ـ يكتسب سمات العصر الذي   
وفي الواقع، إن عصر المعلومات أفرز نمطـاً إعالميـاً جديـداً    .  وخصائصه يولد فيه 

كمـا  . يختلف في مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن األنماط اإلعالمية السابقة         
سية والثقافية والتربوية الواسعة النطـاق لدرجـة        يختلف في تأثيراته اإلعالمية والسيا    

ليس ألن اإلعالم ظـاهرة     ). عصر اإلعالم ( على عصرنا هذا اسم      همأطلق فيها بعض  
جديدة في تاريخ البشرية، بل ألن وسائله الحديثة قد بلغت غايات بعيدة في عمق األثر               

م، وجعلت منه وقوة التوجيه وشدة الخطورة أدت إلى تغييرات جوهرية في دور اإلعال         
فهو اليوم محور اقتصاد الكبار وشـرط أساسـي   . محوراً أساسياً في منظومة المجتمع 

ومما يؤكد محورية اإلعالم في حياتنا المعاصرة، االهتمام الشديد الذي          .لتنمية الصغار   
  .تحظى به قضاياه في الفكر الفلسفي المعاصر على اختالف اتجاهاته ومذاهبه

يحمـل  ) إعالم عصر المعلومـات (ليوم أمام إعالم جديد هو  خالصة القول، نحن ا   
، وله من التحوالت والتأثيرات ما يجعله موضـوعاَ        وتناقضاته كلّها  سمات هذا العصر  

  .جديراً باالهتمام والدراسة

  



 اإلعالم الجديد في عصر المعلومات

 438 

  :أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها محاولة للحاق بالعصر الـذي نعيـشه ومتابعـة               

 والتي تترك آثارها على كل نواحي       ، والمتالحقة التي يمر بها العالم     التطورات السريعة 
  . وعلى اهتمامنا األساسي أكاديمياً وهو اإلعالم،حياتنا العامة

فالعالم يعيش اآلن ثورة ضخمة في تكنولوجيا االتصال هي جزء ال يتجـزأ مـن               
  .الثورة التكنولوجية المعاصرة والراهنة وإحدى ثمارها

 تتطرق لموضوع حديث في الدراسـات اإلعالميـة العربيـة وهـو             إذاً، الدراسة 
محاولة استكـشاف ماهيـة هـذا اإلعـالم،     ) اإلعالم في عصر المعلومات  (موضوع  

والعوامل التي أدت إلى ظهوره، ثم خصائصه وسماته المميزة، والوسائل التي يعتمـد             
وأخيـراً  . عالمعليها في توصيل رسائله اإلعالمية، والتحوالت الكبرى في وسائل اإل         

  . وسائل االتصالفيأثر استخدام تكنولوجيا اإلعالم الجديد 

وأخيراً، تأتي أهميتها من كونها محاولة لالستفادة من خبرات الدول المتقدمة فـي             
استخدام وسائل االتصال الجديدة لتحقيق مجتمع المعلومات الذي يتيح االتصال الفعـال          

  .اإلعالم والثقافة والترفيه، وإمدادهم ب كلّهالقطاعات الجمهور

  :أهداف البحث
  :اآلتيةيسعى هذا البحث لتحقيق األهداف 

ف مظاهر التطور في االتصال في النصف الثاني من القـرن العـشرين            تعر :أوالً
  .وبدايات القرن الواحد والعشرين

 العوامل التي أدت إلـى  وتعرف محاولة الوصول إلى ماهية اإلعالم الجديد ،    :ثانياً
 والوسائل التي يعتمد عليها في توصيل الرسـائل         ،ظهوره، وتحديد خصائصه وسماته   

  . االتصالية
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  .التلفازالتحوالت الكبرى في الصحافة المطبوعة والسينما واإلذاعة وتعرف  :ثالثاً

  . وسائل االتصالفي دراسة تأثيرات تكنولوجيا اإلعالم الجديد :رابعاً

  :مشكلة البحث
من القـرن العـشرين     عقد األخير   لدراسة اإلعالم الجديد في ال    يتصدى هذا البحث    

وذلك في ضوء ظاهرتين أساسيتين تتميز بهما المجتمعات الصناعية المتقدمة، الظاهرة           
األولى هي ظاهرة تفجر المعلومات بشكل غير مسبوق ، والظاهرة الثانية هي تطـور           

تصال جديدة نتج عنها ظهور     وسائل االتصال وتعدد أساليبه من خالل استخدام قنوات ا        
وسائل اتصال متطورة تتيح نقل كميات غير محدودة من رسائل  المعلومات والترفيـه   
والثقافة، مع إتاحة اختيارات كثيرة لمتلقي االتصال من بدائل عديدة يمكن توفيرها في             

  .أي وقت وفي أي مكان

  :وتكمن مشكلة هذا البحث في

فعلى الرغم من إدراك كثيرين بيننا ألهمية اإلعالم     غياب التنظير اإلعالمي ،      :أوالً
ودوره التنموي، إال أن هناك شبه غياب تنظيري للقضايا التي يطرحها إعالم عـصر              

  .المعلومات وانعكاساته على الواقع اإلعالمي

فهناك قصور واضح في البحوث النظرية التي تصدت لدراسة هـذا الموضـوع،             
م عصر المعلومات على أنه مجرد طغيان الوسـيط         إعالإلى  حيث انطلقت من نظرتها     

اإللكتروني على باقي وسائل االتصال األخرى، مع أنه ـ في حقيقة األمر ـ أخطـر    
من ذلك بكثير، فاألهم هو طبيعة الرسائل التي تتدفق من خالل هذا الوسيط االتصالي               

ـ      ائالجديد وسرعة تدفقها وطر    ه تغييـرات  ق توزيعها واستقبالها، األمر الذي نجـم عن
جوهرية في دور اإلعالم ووظائفه،هذا فضالً عما تدين به أكاديميات اإلعالم العربيـة           

  .من تبعية أكاديمية للمدارس الغربية 
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 على الرغم من أن ظاهرة تفجر المعلومات وظاهرة تعدد خدمات االتـصال             :ثانياً
 بهما المجتمعات  تتسم التيـوأساسه  الموجهة لألفراد ـ وهما جوهر اإلعالم الجديد  

الغربية المتقدمة، إال أن طبيعة التطور ونقل التكنولوجيا سوف تفرض امتـداد هـذه              
الظاهرة إلى المجتمعات النامية مع ما قد تنطوي عليه من مخاطر تفتيـت االتـصال               

Demassification) (          مما يؤدي إلى تضييق اهتمامـات األفـراد، ونقـص الخبـرات
تصال الجماهيري، وصعوبة التفاهم بـين طبقـات المجتمـع     المشتركة التي يحققها اال   

  .نتيجة تقلص الوسائل التي تحقق الوحدة واالندماج بين الجماهير

 من المخاطر التي يحملها اإلعالم الجديد، سوء توزيع المعلومـات والترفيـه        :ثالثاً
 تقـسيم   ومـن ثـم   . ارتفاع نفقات خدمات اإلعالم الجديد    إلى  بين أفراد المجتمع نظراً     

المجتمع الواحد إلى طبقتين متمايزتين، إحداهما تتصف بالثراء المعرفي والقدرة علـى           
اتخاذ القرارات السليمة، واألخرى فقيرة معرفياً  وغير قادرة على مواكبـة متطلبـات      

  .عصر المعلومات

  :تساؤالت البحث
  :اآلتية التساؤالت نيسعى هذا البحث لإلجابة ع

طور في االتصال في النصف الثـاني مـن القـرن العـشرين            ما مظاهر الت  : أوالً
  وبدايات القرن الواحد والعشرين؟

ما المفهوم الجديد الذي يحمله إعالم عصر المعلومات ؟ وما العوامل التي أدت إلى      
  ظهوره؟ ثم ما سماته وخصائصه المميزة؟

ومـا هـي   ما التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في إعالم عصر المعلومـات،         : ثانياً
  خدمات االتصال الحديثة التي يتيحها للجمهور؟
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الـصحافة المطبوعـة، الـسينما،      (ما التحوالت الكبرى في وسائل اإلعالم       : ثالثاً
  ).التلفازاإلذاعة و

  . وسائل االتصالفيما طبيعة التأثيرات المحتملة لتكنولوجيا اإلعالم الجديد : رابعاً

  :منهج البحث
ه يسعى وصفب ) Descriptive Surveu  (لمسح الوصفي يستخدم هذا البحث منهج ا

إلى وصف ظاهرة اإلعالم الجديد الناتجة عن تفجر المعلومات وإتاحـة العديـد مـن               
كنولوجيا االتـصال    تحليل مضمون وسائل ت    خدمات االتصال الحديثة، وذلك من خالل     

 الحاسـوب   :عن بعد التي ظهرت في النصف الثاني من القـرن العـشرين وتـشمل             
األلياف ووصالت الميكروويف،   واالتصال الكابلي،   واألقمار الصناعية،   و ،)الكمبيوتر(

والتحوالت الكبرى في وسائل االتصال نتيجة اسـتخدام     . الضوئية واالتصاالت الرقمية  
ـ               الـصحافة  : هذه التكنولوجيا االتصالية الحديثة التي تتحـدد فـي هـذا البحـث بـ

ـ والراديو الرقمي،   ولسينما المنزلية،   السينما الرقمية وا  واإللكترونية،   ز الكـابلي   االتلف
  .زي المباشر عبر األقمار الصناعيةاز الرقمي، والبث التلفاالتلفوالتفاعلي، 

  :مجتمع البحث
الواليـات المتحـدة األمريكيـة      (يستهدف مجتمع البحث الدول الصناعية المتقدمة       

امتالكـاً لوسـائل االتـصال    ها  أكبر دول العـالم       وصفب) ودول غرب أوربا واليابان   
وتتيح كماً هائالً من خـدمات   جميعها  الجماهيري، وتستخدم قنوات التكنولوجيا الحديثة      

  . االتصال

 يمكن رصد التحوالت الكبرى التي طرأت على وسـائل االتـصال عـن    ومن ثم ،
طريق دراسة إعالم هذه الدول المتقدمة تكنولوجياً، التي تعيش اآلن فيما اتفـق علـى               

  ).عصر المعلومات(تسميته بـ 
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  : ة الزمنية للبحثمدال
يعرض هذا البحث لوسائل التكنولوجيا الحديثة المـستخدمة فـي إعـالم عـصر              

  . من القرن العشرينخير األ العقد المعلومات في

  : )NeW Information( تعريف اإلعالم الجديد - 1 

م الجديد، فعلى الـرغم     البد من االعتراف هنا بصعوبة تقديم تعريف محدد لإلعال        
من ثرائه التقني وأهميته السياسية واالقتصادية والثقافية، مازال تنظيره تائهاً بين علوم            

 وما سـيقدمه هـذا البحـث محاولـة          ،اإلنسانيات ونظريات المعلومات واالتصاالت   
  .متواضعة في هذا المجال

ومات، فقد كان وليـداً      اإلعالم الجديد هو إعالم عصر المعل      إن: بداية يمكننا القول  
لتزاوج ظاهرتين بارزتين عرف بهمـا هـذا العـصر ظـاهرة تفجـر المعلومـات                

)Information Explosion(وظاهرة االتصاالت عن بعد ،Telecmunication).(  

 واالتصاالت عن بعـد فـي إنتـاج        الكمبيوترواإلعالم الجديد يعتمد على استخدام      
، هذه الخاصية وهي عملية تـوفير مـصادر         ها وتخزينها وتوزيع  المعلومات والتسلية 

المعلومات والتسلية لعموم الناس بشكل ميسر وبأسعار منخفضة هي في الواقع خاصية           
مشتركة بين اإلعالم  القديم والجديد، الفرق هو أن اإلعالم الجديد قادر علـى إضـافة    

والتفاعل هو قدرة ) Interactivity(خاصية جديدة ال يوفرها اإلعالم القديم وهي التفاعل      
وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث المستخدم تماماً كما يحدث فـي عمليـة    

أنمـاط وسـائل    إلـى   هماً  مهذه الخاصية أضافت بعداً جديداً      . المحادثة بين شخصين  
اإلعالم الجماهيري الحالية التي تتكون في العادة من منتجات ذات اتجـاه واحـد يـتم      

 أو الراديو إلى المستهلك مع      التلفازر مركزي مثل الصحيفة أو قناة       إصدارها من مصد  
  .إمكانية اختيار مصادر المعلومات والتسلية متى أرادها وبالشكل الذي يريده
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وهذا يعني أن   ) Multimedia(اإلعالم الجديد أيضاً بأنه إعالم متعدد الوسائط        يتميز  
 ممـا يجعـل     ؛ورة والفيـديو  المعلومات يتم عرضها في شكل مزيج من النص والص        

المعلومة أكثر قوة وتأثيراً، هذه المعلومات هي معلومات رقمية يتم إعدادها وتخزينها            
  .وتعديلها ونقلها بشكل إلكتروني 

اإلعالم الجديد أيضاً  بتنوع وسائله وسهولة استخدامها، وهـذه الخـصائص   يتميز  
  ). 5(ل  من أنماط السلوك الخاصة بوسائل االتصامن ثمغيرت 

  :العوامل الرئيسية لإلعالم الجديد– 2

وراء ظاهرة اإلعالم الجديد عوامل تقنية واقتصادية وسياسية يمكن تلخيصها فيمـا   
  : يأتي

تجهيزاتـه  : الكمبيـوتر  العامل التقني المتمثل في التقدم الهائل فـي تكنولوجيـا       2-1
مار الصناعية وشبكات    يتعلق باألق  والسيما ما وبرمجياته، وتكنولوجيا االتصاالت    

قد اندمجت هذه العناصر التكنولوجية في توليفات اتصالية عدة         ف. األلياف الضوئية 
 التي تشكل ـ حاليـاً ـ لكـي تـصبح       )اإلنترنت(الشابكة إلى أن أفرزت شبكة 

المطبوعـة والمـسموعة    : وسيطاً يطوي بداخله جميع وسائط االتصال األخرى      
قد انعكـس أثـر هـذه التطـورات         و. الشخصيةوالمرئية، وكذلك الجماهيرية و   

ز، وانعكس كذلك ـ  اصحافة وإذاعة وتلف: التكنولوجية على جميع قنوات اإلعالم
وهو األخطرـ على طبيعة العالقات التي تربط بين منـتج الرسـالة اإلعالميـة        

قد انكمش العالم مكاناً وزماناً وسقطت الحواجز بين البعيـد          ف. وموزعها ومتلقيها 
ب، وكادت تكنولوجيا الواقع الخيالي أن تـسقط الحـاجز بـين الـواقعي              والقري

والوهمي وبين الحاضر والغائب وبين االتصال مـع كائنـات الواقـع الفعلـي              
  .والكائنات الرمزية التي تقطن فضاء المعلومات
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 العامل االقتصادي المتمثل في عولمة االقتصاد وما يتطلبه من إسراع حركـة             2 -2
. ألموال وهو ما يتطلب بدوره اإلسراع في تـدفق المعلومـات          السلع ورؤوس ا  

 النـشاطات وليس هذا لمجرد كون المعلومات قاسـماً مـشتركاً يـدعم جميـع              
االقتصادية دون استثناء، بل لكونها ـ أي المعلومات ـ سلعة اقتصادية في حـد    

التصال بقول آخر، إن عولمة نظم اإلعالم وا      . ذاتها تتعاظم أهميتها يوماً بعد يوم     
هي وسيلة القوى االقتصادية لعولمة األسواق وتنمية النزعات االستهالكية مـن            

يـة مـن   تلفازجانب، وتوزيع سلع صناعة الثقافة من موسيقى وألعاب وبـرامج        
  .جانب آخر

زايد لوسائل اإلعالم من قبل القـوى       ت العامل السياسي المتمثل في االستخدام الم      2-3
ا على سير األمور والمحافظة على استقرار موازين        السياسية بهدف إحكام قبضته   

  .القوى في عالم شديد االضطراب زاخر بالصراعات والتناقضات

قد تداخلت هذه العوامل التقنية واالقتصادية والسياسية بصورة غيـر مـسبوقة،            و
 وسـاحة سـاخنة للـصراعات العالميـة     جداً،جاعلة من اإلعالم الجديد قضية شائكة      

  ).6(لمحلية واإلقليمية وا

  : سمات اإلعالم الجديد- 3

 أن اإلعالم الجديد يتشابه مع اإلعالم القديم في بعض جوانبه، إال أنه يتميز عنه         مع
  ):7(ي أتبالعديد من السمات التي يمكن إيجازها بما ي

  ):Digital(إلى النظام الرقمي ) Analog (التماثلي التحول من النظام 3-1

قل المعلومات على شكل أرقام منفصلة هي صفر وواحـد،          في النظام الرقمي يتم ن    
وعند وصول المعلومة إلى المستقبل يقوم بدوره بترجمتها إلى صوت أو صـورة أو               

 من ناحية أخرى بنقل المعلومـة علـى شـكل موجـة     التماثليالنظام يقوم . غير ذلك 
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ي قيم بينهمـا     دون أ  اً أو واحد  اًكون اإلشارات الرقمية إما صفر    إلى  متسلسلة، ونظراً   
فإن النظام الرقمي يكون أشد نقاء وخالياً من التشويش، وفي واقع األمر فإن الـصوت             

 أو أنها ال توجـد أصـالًً؛      ،  تماماً أو الصورة الناتجة عن هذا النظام إما أن تكون نقية         
 الذي يمكن أن يحتوي على قيم جزئية تتراوح بين صـفر            التماثليوذلك بعكس النظام    

ميزة أخرى للنظام الرقمي هو تطابقه   .م فإن إمكانية التشويش تكون أكبر     ومن ث وواحد  
 وهـو مـا    )الكمبيوتر(الحاسوب  وإمكانية دمجه مع أنواع أخرى من التكنولوجيا مثل         

أهمية ذلك في أن معظم وسـائل اإلعـالم         تكمن  ،  التماثليلنظام  ا فييصعب القيام به    
ومـن المتوقـع أن تـصبح       ،  )لكمبيوترا(الحاسوب  أصبحت تعتمد بشكل متزايد على      

إن النظـام   . رقمية فـي المـستقبل    جميعها  أجهزة البث والهاتف وشبكات المعلومات      
بمرونته فهو عند استخدامه لنقـل      ) on–off(الرقمي المعتمد على مبدأ الفتح واإلغالق       

 الصوت أو النص أو الفيديو ال يفرق بين تلك المعلومات بل يتعامل معها جميعها فـي           
  .يتم بسرعةوتحريرها ونقلها واستقبالها مجرى واحد مما يجعل تخزين الرسائل 

 إلى النظام الرقمي هي أنها      التماثليالمشكلة التي تواجهها عملية التحول من النظام        
تتطلب إجراء عملية تغيير وإحالل لمعظم األجهزة الحالية مـن هواتـف وكـاميرات              

ت تعمل وفق تكنولوجيا القرن التاسـع عـشر         ازالموغيرها من أنظمة االتصال التي      
ء من قبل شركات     من النفقات والجهد والوقت سوا     اًكثيرة، وهذه العملية تتطلب     التماثلي

التي تحتاج إلى تغيير األجهزة المـستخدمة لـديها، أو مـن قبـل              االتصاالت نفسها   
ب التكنولوجيا  أو راديو قادرة على استيعا     زاالمستهلك نفسه الذي يحتاج إلى أجهزة تلف      

 إمكانية فضالً عنالجديدة، غير أنه في هذه الحالة سيستمتع بصوت وصورة أكثر نقاء           
  .مشاهدته لمئات القنوات التي يمكن أن تحتوي على ميزة التفاعل

تدريجياً إلى النظام الرقمي    جميعها  إن االتجاه الحالي هو أن تتحول وسائل اإلعالم         
 الـذي   )الكمبيوترات(  الحواسيب ض الكبير في أسعار   وما يساعد على ذلك هو االنخفا     

نتج عنه انخفاض تدريجي في أسعار اإللكترونيات الرقمية إلـى المـستوى المقبـول              
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 سوف يكون من الممكن إزالة جميع تلك العناصر التي تعمل علـى         ومن ثم . للمستهلك
مـع تطـور    ، ف اًعن بعضها بعـض   وفصلها   الكمبيوترتحديد نظم الفيديو والسمعيات و    

  والهاتف وأشكال بيانات االتصاالت    التلفازتكنولوجيا االتصاالت فإن الفيديو والراديو و     
)  bits(سوف يتم تعريفها وتحديدها من خـالل مقـدار المعلومـات الرقميـة              جميعها  

وبروتوكوالت التعريف فإن ) Data Rate(الالزمة لنقلها، وبمجرد تحديد معدل البيانات 
 من هذه األشكال إلى الشكل اآلخر يصبح مجـرد عمليـة اسـتخدام           االنتقال من شكل  

لإلرسال والتـسجيل،   ) A\D( إلى الرقمي    التماثليللوسيلة المناسبة للتحويل من النظام      
  .  لالستقبال أو االستماع) D\A (التماثليأو من النظام الرقمي إلى 

  :)Interactivity( التفاعلية 2– 3
 فية التي يكون فيها للمشاركين في عملية االتصال تأثير          وتطلق هذه السمة على الدرج    

أدوار اآلخرين وباستطاعتهم تبادلها، ويطلق على ممارستهم الممارسة المتبادلة أو التفاعلية           
أن يأخـذ  ) أ(وهي تفاعلية بمعنيين، هناك سلسلة من األفعال االتصالية التي يستطيع الفـرد   

المرسل يستقبل ويرسل في الوقت نفـسه      . االتصاليةويقوم بأفعاله   ) ب(فيها موقع الشخص    
وبـذلك  . ويطلق على القائمين باالتصال لفظ مشاركين بدالً من مـصادر         . وكذلك المستقبل 

الـتحكم،   والتبـادل، وتدخل مصطلحات جديدة في عملية االتصال مثل الممارسة الثنائيـة،    
  .يةالتلفاز ومثال على ذلك التفاعلية في بعض أنظمة النصوص. المشاركينو

  :)Demassification ( تفتيت االتصال 3- 3  
وتعني أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد واحد أو إلـى جماعـة     

وتعني أيضاً درجة تحكم فـي  . معينة  وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي 
  .هلكهانظام االتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مست

  :)Asynchronization( الالتزامنية 4-  3  

 وال  ،وتعني إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفـرد المـستخدم           
 في نظم البريد    فمثالً.  أن يستخدموا النظام في الوقت نفسه       كلّهم تتطلب من المشاركين  
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ها فـي أي وقـت دون   اإللكتروني ترسل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستقبل        
  .حاجة لوجود المستقبل للرسالة

  : ) Mobility(  قابلية التحرك أو الحركية 5 – 3

وسائل االتصال الجديدة إلى صغر الحجم مع إمكانية االسـتفادة منهـا فـي              تتجه  
 التلفـاز  أثناء تحرك مستخدمها، ومثال هذا أجهزة         في االتصال من أي مكان إلى آخر     

  .التي يمكن استخدامها في السيارة مثالً أو الطائرةذات الشاشة الصغيرة 

  : )Convertibility( قابلية التحويل 6 - 3

آخـر، كالتقنيـات    إلى  وهي قدرة وسائل االتصال على نقل المعلومات من وسيط          
  .التي يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس 

  : )Connectivity(  قابلية التوصيل 7 – 3    

وتعني إمكانية توصيل األجهزة االتصالية بأنواع كثيرة من أجهزة أخرى وبغـض            
ومثال على ذلك توصـيل  . النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد الذي تم فيه الصنع    

  .DVD بجهاز الفيديو التلفازجهاز 

  : )Ubiquity(  الشيوع أو االنتشار 8 - 3

وسائل االتصال حول العالم وفي داخل كل طبقة من         ويعني به االنتشار المنهجي لنظام      
، طبقات المجتمع، وكل وسيلة تظهر تبدو في البداية على أنها ترف ثم تتحول إلى ضرورة              

 ذو الـشاشة  التلفاز الرقمي والتلفاز الوضوح وي عالالتلفازنلمح ذلك في جهاز الفيديو وبعده  
جهـزة المـستخدمة زادت قيمـة النظـام     وكلما زاد عـدد األ  . البالزمية والسينما المنزلية  

أن من المصلحة القوية لألثريـاء هنـا أن         ) ألفن توفلر (، وفي رأي     كلّها لألطراف المعنية 
 من هم أقل ثراء حيث يـدعمون  -ال ليقصي- ق لتوسيع النظام الجديد ليشملائيجدوا طر 

  .بطريقة غير مباشرة الخدمة المقدمة لغير القادرين على تكاليفها
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  : )Globalization( الكونية  9- 3

البيئة األساسية الجديدة لوسائل االتصال هي بيئة عالمية دوليـة حتـى تـستطيع              
المعلومات أن تتبع المسارات المعقدة تعقد المسالك التي يتـدفق عليهـا رأس المـال               
إلكترونياً عبر الحدود الدولية جيئة وذهاباً من أقصى مكان في األرض إلى أدناه فـي               

 على األلف من الثانية، إلى جانب تتبعها مسار األحداث الدولية في أي مكان في             أجزاء
  .العالم

  :)Technology New Information( تكنولوجيا اإلعالم الجديد – 4
يدخل تحته عدد كبير من الوسائل التي تتميز بالتفاعـل      " اإلعالم الجديد   " مصطلح  

)Interactive(     يرات التي تعيشها تكنولوجيا اإلعالم اليـوم       ، ومن الجدير بالذكر أن التغ
هي التغيرات الرابعة من نوعها في العصر الحديث وذلك عقـب اختـراع الطابعـة               
وبشكل رئيسي الطابعة البخارية السريعة التي جعلت توزيـع الـصحف والمجـالت             

 التلفـاز ثم  ) 1920(ومن بعدها اختراع الراديو     ) 1833(والكتب للعموم حقيقة واقعة     
)1939) (8 .(  

بيد أن التطورات التكنولوجية التي شهدها النصف الثاني مـن القـرن العـشرين              
وبدايات القرن الواحد والعشرين يتضاءل أمامها كل ما تحقق في عدة قرون سـابقة،               
ولعل من أبرز مظاهرها ذلك االندماج الذي حدث بين ظـاهرتي تفجـر المعلومـات              

ظهر البارز لتفجـر المعلومـات فـي اسـتخدام          ويتمثل الم . وثورة االتصال الخامسة  
في أقل حيز متـاح     واسترجاعه  في تخزين خالصة ما أنتجه الفكر البشري        الحاسوب  

أما ثورة االتصال الخامسة فقد تجسدت في اسـتخدام األقمـار           . وبأسرع وقت ممكن  
  .)9(الصناعية في نقل األنباء والبيانات والصور عبر الدول والقارات بطريقة فورية 
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تكنولوجيا اإلعالم الجديد على عدد كبير من أشكال تكنولوجيا االتصال عن           تشتمل  
  :بعد وتتمثل بـ

  . الحواسيب تكنولوجيا 1– 4
  .  تكنولوجيا االتصال الكابلي2– 4
  . تكنولوجيا األقمار الصناعية 3– 4
  .  تكنولوجيا الميكروويف4– 4
  .  تكنولوجيا األلياف الضوئية5– 4
   ).10( وجيا االتصاالت الرقمية  تكنول6– 4
  : تكنولوجيا اإلعالم الجديد والتحوالت الكبرى- 5

دخول التكنولوجيا الحديثة إلى وسائل اإلعالم الجماهيرية تحوالت كبرى في          أحدث  
أسلوب عملها يكاد يصل درجة االنقالب الجذري، هذا التحوالت طالت جميع وسـائل             

  .والمرئية اإلعالم المطبوعة منها والمسموعة 
  : تحوالت الصحافة المطبوعة1– 5

إلى اآلليـة  ) جرائد ومجالت (شهدت التسعينيات المزيد من تحول الصحف       
واالتـصاالت الـسلكية    الحواسـيب   الكاملة في عملية اإلنتاج من خالل إدخـال         

دءاً من توصيل المواد الصحفية إلـى       ـل اإلنتاج ب  ـة في معظم مراح   ـوالالسلكي
، وفي عمليـات المعالجـة      الحواسيبستعانة بأجهزة الفاكسيميل    مقر الصحيفة باال  

وانتهـاء  الحواسـيب   واإلنتاج الطباعي وتحرير النصوص والصور على شاشات        
ات على الشاشات، ومنها إلى المجهز      ـز للصفح ـبعملية اإلخراج الكامل والتجهي   

ـ ) Image Setter(الطابعة الفيلمية  أو اتـاآللي للصفح فحات رج الـص ـحيث تخ
مباشـرة،  ) Computer to Plates(ح الطـابع  ـ إلى الـسط  الحاسوبنـمجهزة م

 للتكنولوجيا الرقمية في التقـاط الـصور الفوتوغرافيـة وفـي            وهناك توظيف كبير  
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كمـا تطـورت أسـاليب توثيـق        . معالجتها فنياً إلى جانب المواد المصورة األخرى      
حتى المصغرات الفيلمية بـشكلها     المعلومات الصحفية بحيث اختفى األرشيف التقليدي       

التقليدي ليحل محلها األرشيف اإللكتروني الذي تجهز محتوياته وتنسق خالل عمليـة            
عداد الـصحيفة   إصف الجريدة، كما يستعان اآلن بأقراص الليزر المدمجة في تخزين           

 مراكز المعلومات الصحفية ببنوك المعلومـات المحليـة والدوليـة           ورِبطَتْالسابقة،  
 أساليب طباعة الصحف في أكثر من موقع في الوقت نفـسه مـن        رتْوطُوكاتها،  وشب

خالل تحسين أسلوب اإلرسال وتسريعه وذلك إلصدار الطبعات الدوليـة واإلقليميـة            
  .والمحلية من الصحف

الطريق "ولعل من أهم التحوالت في قطاع الصحافة المطبوعة إمكان االستفادة من            
على شبكة  " نشرات إلكترونية "تعرض بواسطته اليوم لقرائها     حيث  " السريع للمعلومات 

" الوسائط المتعددة"هذا التحول يشكل تطوراً تقنياً كبيراً ألن تقنيات       . )اإلنترنت(الشابكة  
 القـارئ كما تمكن   . تمكن الصحفي من إرفاق الرسومات والصور والبيانات المكملة للنص        

ل إمكـان اختيـار موضـوعات محـددة         من الحصول على أشكال متميزة لصحيفته بفض      
 أيضاً أن يصل بحسب اهتماماته إلى مـصادر         للقارئ، ويمكن   "الكلمات المفتاحية "بواسطة  

عه علـى ردود  معلومات تكمل قراءاته، أو يستطيع أن يتصل مباشرة بكاتب المقال  فيطل           
  ). 11( آخر لتبادل اآلراء قارئفعله وتعليقاته أو يتواصل مع 

   : تحوالت الصحافة المطبوعة تتمثل بـإن:  سبق، يمكننا القولوبناء على ما

  :النشر المكتبي1 - 1 – 5 

تعبير استخدم فـي مجـال الـصحافة      Desk Top Publishingالنشر المكتبي 
ـ  الحاسـوبج  ـوبرامالحاسوب  اليومية للداللة على استعمال      . ةـاج الـصحيف  ـإلنت

ـ  ـستوى وتي ى م ـواء عل ـذا االستعمال تأثيرات س   ـله ـ  ـرة العم ي الجريـدة   ـل ف
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بهدف إعادة اسـتخدامها    ة  ديوإنتاجها أو على مستوى تخزين المواد المنشورة في الجر        
  .عند الحاجة كمصدر من مصادر المعلومات األولية

كطابعـة  الحاسوب  قبل الدخول في التفاصيل ال بد من توضيح الفرق بين استخدام            
مادة الصحفية ، في الحالة األولى يقوم المـستخدم         للمادة الصحفية واستخدامه كمنتج لل    

 فقط، أمـا    Typewriterينفذ دور الطابعة    الحاسوب   فإن   ومن ثم بطبع النص الصحفي    
 دور الطابعة ينفذ عمليات لها عالقة بتصميم        فضالً عن الحاسوب  في الحالة الثانية فإن     

ـ       هاوإخراجالصحيفة   ومات داخـل  وتوزيع المواد الصحفية من نصوص وصور ورس
يمكـن    الـصحف  فـي أثر استخدام تكنولوجيا النشر المكتبي       فإن   ومن ثم  .الصفحات

  مستوى أسلوب العمل داخل الصحيفة، فيمالحظته في أمرين، األمر األول هو التأثير        
  . مستوى تخزين النصوص المنشورة واسترجاعهافي أما األمر الثاني فهو التأثير

  :فةعلى مستوى العمل داخل الصحي -

 من التغيير   اًونظام النشر المكتبي إلى الصحيفة اليومية حمل كثير       الحاسوب  دخول  
 ويمكـن   ،في سير العمل داخل غرف التحرير وغرف اإلنتاج والتصميم واإلخراج         

  : تلخيص أهم النتائج باآلتي
 طريقة تلقـي األخبـار      فيثر  أإلكترونية   كوسيلة نشر  الحاسوب االعتماد على    *

الجريدة التـي تـستخدم      ف .كاالت األنباء التي تشترك معها الصحيفة     اليومية من و  
وسيط أنباء وهو نظام لمعالجة     تستقبل تقارير وكاالت األنباء عن طريق       الحاسوب  

 األخبار الواردة من الوكاالت يقوم بعملية استقبال األخبار ثم يوزعها أوتوماتيكيـاً           
 جميع األخبار الـواردة إلـى       على المحررين ، فالمحرر يملك خيار االطالع على       

الصحيفة دون تحديد موضوعي أو جغرافي، ويملك أيضاً تلقي خيار االطالع على            
فالمحرر الذي يهتم باألخبـار     . األخبار التي تهمه فقط مع تحديد جغرافي إذا شاء          

العلمية أو المسؤول عن صفحة العلوم داخل الجريدة يملك خيار استقبال األخبـار             
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لتي لها عالقة بموضوع صفحته فقط وبذلك فهو غير معني باألخبـار            والتحقيقات ا 
السياسية التي تبثها وكاالت األنباء الصحفية التي يعمل فيها ، طبعاً في هذه الحالة              

سوف يكون مزوداً بتعليمات تعينه على توزيع األخبار وتـصنيفها           الحاسوب  فإن  
  .حسب الموضوع والمكان ومصدر المادة الصحفية

 طريقـة تـصميم الـصحيفة    فـي لكترونية أثّـر  إكوسيلة الحاسوب عتماد على    اال *
تصميم الصفحات وإخراجها يتم بشكل آلي وعلـى الـشاشة مباشـرة         ف،  هاوإخراج

وليس يدوياً كما هو الحال مع الصحف التي تتبع األسلوب التقليـدي فـي إنتـاج                
  .الصحيفة

من   طريقة استقبال الصور   فير  كوسيلة نشر إلكترونية أثّ    الحاسوب   االعتماد على    *
الوكاالت المتخصصة، فالصور يستقبلها وسيط صور يسمح للمحرر بالبحث عـن           

، بعد اختيار   يار الصورة المناسبة لنصه الصحفي    صور معينة ويسمح له أيضاً باخت     
الصورة يمكن للمحرر أن يحولها بواسطة الشبكة الداخلية إلى مصمم الـصفحة أو           

 الصورة المطلوبة بعدها يقوم المصمم بجلب الصورة إلكترونياً       إعطاء المصمم رقم    
  .ويضعها في مكانها المحدد داخل الصفحة

 طريقـة النـشر الـدولي      فـي لكترونية أثّر   إكوسيلة نشر   الحاسوب   االعتماد على    *
إلى مواقع الطباعة في البلدان التي تطبع أو          الصفحات كلها  ، فاليوم ترسل  للصحيفة

 أو بواسـطة قنـوات األقمـار        ISDNفة بواسطة خط هـاتفي      تصدر فيها الصحي  
الصفحات التي تحتوي على نصوص فقـط       . االصطناعية من مكان إنتاج الصحيفة    

يستغرق إرسالها أقل من دقيقة أما الصفحات التي تحتوي على صور ورسـومات             
  . فإن إرسالها يستغرق وقتاً أطولLOGOSوشعارات 

  :هااع واسترج مستوى تخزين النصوصعلى-
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 طريقـة حفـظ النـصوص    فيلكترونية أثّر إكوسيلة نشر   الحاسوب االعتماد على    *
  .يمكن حفظه كنص وليس كصورة فقط الحاسوب الصحفية ،النص المنتج بواسطة 

النـصوص  تـصحيح   لكترونية سهل عملية    إكوسيلة نشر   الحاسوب   االعتماد على    *
 علـى شـكل نـص يمكـن     المادة الصحفية المحفوظـة ف. الصحفية من األخطاء   

  .تصحيحها بسهولة وحفظها من جديد

لكترونية سهل عملية تجهيز النصوص قبـل       إكوسيلة نشر   الحاسوب   االعتماد على    *
كل نص صحفي يفقـد بعـضاً مـن تفاصـيله           ف.لمعلومات  االتخزين داخل قواعد    

اسـم   العنـوان،    مثـل   (الببليوغرافية بفعل إخراجه من الصفحة التي ورد فيهـا          
أما التفاصيل التي يجب إضافتها إلى كل نص بعد إخراجه من الـصفحة             . )اتبالك

  .)12 (فهي على األقل اسم الصحيفة، تاريخ النشر، رقم العدد ورقم الصفحة

  : النشر اإللكتروني2 - 1 – 5

على عكس ما هو سائد في معظم االستخدامات األكاديمية والمهنية هناك فرق            
 ما يجمع بينها هو االعتمـاد علـى         ،تقنية النشر اإللكتروني  بين تقنية النشر المكتبي و    

 أما ما يفرقهما فيكمن في طبيعة الوظائف        ،في النشر والتخزين واالسترجاع   الحاسوب  
كتبي تختزل العمل التقليدي من     مالمناطة بكل منهما وكما ذكرنا آنفاً فإن تقنية النشر ال         

 الحاسـوب  يفة إلى االعتماد الكلي على االعتماد على المهارات اليدوية في إنتاج الصح      
وبرامج الطباعة والنشر في استقبال األخبار والصور وفي التصميم واإلخـراج، أمـا          

ها وصـور دعي التوفير اإللكترونـي لنـصوص الـصحيفة         ـالنشر اإللكتروني فيست  
أو علـى أقـراص     ) نترنـت إلا(الشابكة  ة  ـكمصدر معلومات فوري من خالل شبك     

د الوصـول  ـ ويستطيع المستفي،ةـة للصحيفـالل الشبكة الداخلي ن خ ـة أو م  ـمدمج
ـ     ـإلى النص  ـ  ـوص من خالل برامج خاص ـ  ـة بالبح ـ  .اعـث واالسترج   ىـوعل
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الفرق بين هاتين التقنيتين غالباً ما يمزج المتخصصون بـين المـصطلحين         الرغم من   
 هـو   لق بتكنولوجيا النشر ويوحدونها في مصطلح واحـد       عتتضوعات  عند تناولهم مو  

  .)DTEP ) 12النشر المكتبي اإللكتروني 

  : تحوالت اإلذاعة2 – 5
 تمر خدمات الراديو التقليدية حالياً بمرحلة تحول نحو التوسـع فـي             1 - 2  -5

التـي تخاطـب    ) Stations- Power – Low(استخدام محطات الراديو منخفضة القوة      
تتجه محطات الراديـو نحـو   وكذلك . عدداً محدوداً من األفراد أو الجماعات الصغيرة    

 لإلرسال  اإلذاعـي بـدالً مـن نظـام التـشكيل      F Mاستخدام نظام التشكيل بالتردد 
 تقلص مـن اتـساع النطـاق    FM، ومن المعروف أن استخدام ترددات  AMباالتساع

 يزداد التوجه نحو مخاطبـة أعـداد أقـل مـن            ومن ثم الجغرافي لمحطات الراديو،    
  ) .13( متشابهة الجماهير ذات الخصائص ال

ويتحدث الخبراء اآلن عن مفهوم جديد لإلذاعة يعتمد على اإلذاعات المحـدودة أو             
 ويشير هذا المفهوم إلى أن اإلذاعات الضيقة سوف تخاطـب       ،)Narrow-Cast(الضيقة  

  ).14(جماعات أقل عدداً وأكثر تجانساً 
   ):Digital Radio(  الراديو الرقمي 2– 2- 5 

زي الرقمي فهـي    اث اإلذاعي الرقمي مثلها مثل تكنولوجيا البث التلف       لبا تكنولوجيا  
غيرة من التـرددات وتـستقبل برامجـه        صفي حزمة   ة  سال عدة قنوات صوتي   إرتتيح  

بمعنى آخر فإن هذه التكنولوجيا تشغل مـساحة أصـغر مـن    . بواسطة هوائي صغير  
يمكـن أن تـشغل    ةعلى سبيل المثال نجد أن سبع قنوات تناظري       ). spectrum(الطيف  
فيما لو تحولت إلى البث الرقمـي فإنهـا     نفسها  في حين أن القنوات      9MHz نحوحالياً  

المحطات الرقمية إرسالها بواسطة موجات تنتقـل       تبث  . 1.5MHzحد أقصى   بستشغل  
 اًالتكنولوجيا الرقمية بضغط عـدد    تقوم  .  من الطيف لكل تردد    اًعبر األثير شاغلة جزء   

 كل جزء من أجزاء الطيف من خالل توفير القنوات في صـورة             أكبر من القنوات في   
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 وأخيراً  ،ورة موجات  ص رمز في   م من تلك القنوات بهذا الشكل ال      اً ثم تنقل عدد   ،رقمية
نفسه هذه العملية تعني أنه على التردد       . لمستمعإلى ا يتم فك تلك الرموز عند وصولها       

تراضـها إال   اعلتـي ال يمكـن      اة  أو المشفر ة  يكون هناك مزيج من المحطات المرمز     
ـ ال ما يعرف بجهاز ا    أو) decoder(بواسطة جهاز خاص لفك الشفرة       تقبال الرقمـي   س

أما في حالة الراديو فإن جهاز فك الشفرة يكون مبنياً داخـل جهـاز الراديـو                .زافللتل
إلى تـسع علـى     محطات أو قنوات     ياإلشارة الرقمية للراديو يمكنها حمل ثمان     . نفسه

   .نفسها الموجات
  تسعى من ناحية أخرى إلى تطوير تكنولوجيـا جديـدة تـسمى            لعديد من الدراسات    ا

)IBOC (اإلشـارات  . ا بث البرامج اإلذاعية الرقمية ضمن قنوات اإلرسال التقليـدي         هيمكن
التقليديـة نفـسها ممـا يجعـل         AMو   FMسالها داخل قنوات بث موجات      إرالرقمية يتم   

إلى األسلوب الرقمي لتنتفـي الحاجـة لـشراء        جميعها  لمرسلة  باإلمكان تحويل اإلشارات ا   
 األمريكية بدأت في الظهـور محطـات        ةوفي الواليات المتحد   .جهاز راديو رقمي خاص   

و  FMمقابل موجـات   Sرقمية تبث برامجها عبر األقمار الصناعية ويطلق عليها محطات         
AM    ديدة إلى إمكانية تغطية     وسوف تؤدي هذه المحطات الج     ،اتيالتي ظهرت في األربعين

ـ . مساحات شاسعة باإلرسال ال يمكن للبث التقليدي المحدود الوصول إليها           البـث   بويتطل
الفضائي شراء راديو صغير للسيارة يحتوي على بطاقة توضع في فتحة الكاسيت أو جهاز              

هـذه الخـدمات    . عرض القرص المدمج مع طبق فضائي صغير يوضع خارج الـسيارة          
وتعود أهميـة البـث الرقمـي       .  دوالرات ةن رسوماً شهرية في حدود عشر     الرقمية تتضم 

الموجه نحو المستمعين في السيارات ووسائل النقل األخرى إلى أن الراديو في السيارة لـه               
ة  فإن وجود البث الفضائي في الـسيارة يـصبح ضـرور           ومن ثم في المنزل   نفسه  ز  االتلف

ـ بموجاته التق  عاديلألن الراديو ا  ة  عصري لـم يعـد يغطـي طموحـات         AMو FMة  ليدي
يحتوي على عدد أكبـر وأشـمل     النظام الرقمينألالمستمعين الواسعة وبرامجها المختارة  

  ).15(من القنوات بشكل يكفي لتلبية احتياجات المستمعين المتنامي 
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  : البث اإلذاعي الرقميتزايم 2 – 2 – 2 – 5
 فائق النقاوة يماثل نقاوة الصوت في األقراص        يوفر البث اإلذاعي الرقمي إرساالً صوتياً     * 

  . البث التقليديفيالمدمجة مع تحرره من المؤثرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر 
عدداً أكبر من المحطات مع تـوفير خيـارات أكبـر للمـستمعين مـن القنـوات            * 

  .المتخصصة
ات الرقمية عـن    إمكانية استقبال البيانات على شاشات الراديو الرقمي وبث المعلوم        * 

 حيث سيتم تزويد بعـض  ،ق على الخطوط اإللكترونيةلتسواحالة المرور وإمكانات  
تناء أي سلعة   اقإلتمام عملية الشراء عند الرغبة في       ة   خاص رتقبال بأزرا سالأجهزة ا 

ـ التعلن عنها المحطة ، ويرتبط جهاز الراديو بهاتف ينفذ عمليـة ا            صال لـشراء   ت
   ) .16(لسلعا

  : )Internet  Radio( )اإلنترنت(الشابكة اديو ر3 - 2 - 5

، )اإلنترنـت (الشابكة  عداد متزايدة من المحطات تبث برامجها بواسطة        أأصبحت  
دة أعداد تلك المحطات هو أن معظم اإلصـدارات الحديثـة مـن             اوما يساعد على زي   

جهزة  كما أن أ   ،تماع للراديو سالة ل تحتوى على قدرات ذاتي   ) browsers(برامج التصفح   
داخلية وإن كانت حـسب  ) (radio cardبحت تحتوي على بطاقة راديو أص الحاسوب 

تقاط البث التناظري  لالمصممة    أن هذه البرامج واألجهزة    معو. الطلب إال أنها متوافرة   
حيـة أخـرى فـإن      نامـن   . تقاط البث الرقمي في المستقبل    لالإال أنه يمكن تصميمها     

ل خاص في المكاتب التجارية والتي تتمتع كثيـر منهـا      وبشك كة  للشابتشار الكبير   نالا
يحـل محـل   الحاسـوب   سوف تجعل جهاز )اإلنترنت(بالشابكة بخطوط ربط سريعة   

تماع إلى الموسيقى واألخبار من خالل ساعات العمـل         سالاي في   دجهاز الراديو التقلي  
ـ         اد أن إرسال الر   والسيما اً ويفتقـد   يو داخل المباني التجارية الكبيـرة يكـون متقطع
لسماع بـرامج   ) الكمبيوتر(الحاسوب  كل هذه التطورات تعني أن استعمال       . للوضوح

  .الراديو ستكون في ازدياد سواء في المنزل أو في المكتب
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الـشابكة  عـن خطـط إلطـالق خـدمات          BBCة البريطانية   عهيئة اإلذا أعلنت  
أن تكـون  تهدف إلى  وهي .متعددة الوسائط وبمجموعة متنامية من اللغات     ) اإلنترنت(

 عدداً هـائالً مـن      ومن ثم  وتخدم   ،الرائدة في مجال تقديم األخبار مباشرة على الشبكة       
ل مباشرة  مالمستمعين والمشاهدين الذين سيتسنى لهم وفي كل أنحاء العالم فرصة التعا          

سيتمكن المستمعون من متابعة برامج الـشبكة       ، إذ   عبر الشبكة  BBCمع مذيعي شبكة    
كما أنهم سيتمكنون أيضاً    . واإلذاعة على حد سواء    )اإلنترنت(الشابكة  واسطة  مباشرة ب 

 ويمكنهم كذلك التفاعـل والمـشاركة فـي         ،من مشاهدة صور فيديو حية على الشبكة      
معين عبر الهاتف أو البريد اإللكترونـي،   النقاش الذي يتمحور كل مرة حول موضوع  

علـى  ة   تبادل اآلراء على موقع اإلذاع     وبعدما يتوقف بث البرنامج على الهواء يستمر      
  ) .17() اإلنترنت(الشابكة 

في هذا المجال هو العمل على إنتاج أجهـزة جديـدة           ة  آخر التطورات التكنولوجي  
على الشبكة دون الحاجة إلـى  ة محطات اإلذاعيلتماع إلى اسالصغيرة تجعل باإلمكان ا   

  .شخصي) كمبيوتر(حاسوب جهاز 

  :ترجاع والبحث داخل محتوى برامج الراديوسدة لالكنولوجيا جدي ت4 - 2– 5

) retrieve(ترجاع  اس الصعوبات التي يواجهها الراديو في عدم سهولة         تتمثل إحدى 
 خ ففي كثير من الحاالت ال يكـون هنـاك نـس           ،البرامج بعد إذاعتها بأسابيع أو أشهر     

دة مطبوعـة   وإذا وجدت تلك النسخ فإنها تكون على شكل مـا         ) transcripts(للبرامج  
يصعب البحث داخلها، ومع أن شركات البث تقوم بحفظ نسخ من البرامج القديمـة إال              

  تـم  2000في عـام   .م البرنامج وتاريخهاستثناء اسأن تلك النسخ ال تكون مفهرسة ب   
يحتـوي  ) index ( عبارة عن فهرس   )اإلنترنت(الشابكة  وجيا جديدة على    لتبار تكنو اخ
 بعضها يعود إلى شـهر      ، برنامج 6613ى اإلذاعي لـ     ساعة من المحتو   7195 لىع

تماع فإن كـل  سالوحتى يقوم المستخدم با.  ويتم تحديث ذلك الفهرس يومياً   1999 آذار
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ـ ما عليه القيام به هو الذهاب إلى الموقع والبحث عن الموضوع الذي يريده ب              تخدام اس
التـي  ة   الـصوتي  حيث تقوم الخدمة باسترجاع المقطوعات     )keyword(لوحة المفاتيح   
  ).18(فقط  اسبه الشخصيحتماع إليها عبر ساليمكن للمستخدم ا

  : تحوالت السينما3 – 5

 :)E.Cinima( السينما الرقمية 1 – 3- 5

 ، نصيبها أيضاً من الجدل الدائر حول تأثير تكنولوجيا اإلعالم الجديـد           السينما نالت
دور عـرض   إلى  اجة للذهاب    تؤدي تلك التطورات إلى إلغاء الح      أن هم توقع بعض  وقد

 في أن العـدد  حالياً التغيرات التي تشهدها صناعة السينما  أحديتمثل   .األفالم السينمائية 
 أصـبحت   الـذين صبح من جيل الشباب وصغار السن       أاألكبر لمرتادي دور العرض     

  أدى إلى    وهذاكثر من أي وقت مضى،      أخيارات الترفيه أمامهم اليوم كبيرة ومتنوعة       
  .انخفاض الطلب على تذاكر األفالم السينمائية

 صناعة السينما ستكون قادرة على مواجهة هذه التطورات التكنولوجية          إن ف عموماً
 شهدت مثالً    أربعين عاماً  نحو قبل   . االستفادة منها لتعزيز موقفها التنافسي     ، بل الجديدة

 جديدةق  ائلها تمكنت من تجاوزه بطر    صناعة السينما األمريكية انخفاضاً مؤثراً في دخ      
 تمكنـت  الجديدة، كما أنهـا      التلفازأصبحت مركز إنتاج أساسي لصناعة      فقد   ،مبتكرة
 .يالتلفـاز االستفادة من النمو الكبير في مجاالت أشرطة الفيديو والكابـل           من  بالمثل  

إنتـاج   خالل جديدة للربح من اًوترى شركات اإلنتاج السينمائي في هوليود اليوم فرص      
 والكابل ولدور العرض التلفازلشبكات ) High definition films  (أفالم عالية الوضوح

  .)19( باألفالم السينمائية الخاصة

 الجديدة بقوة إلى المجال السينمائي فحولته إلى صناعة مثيرة في           التكنولوجيادخلت  
ى الشاشة ومنـاظر     وأدائها، فما نشاهده اليوم من لقطات لحيوانات خرافية عل         قدراتها
 وبعـض التقنيـات   )الكمبيوتر(الحاسوب أدى  ليس سوى أنواع من الخدع التي       مبهرة
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 هذه الصناعة تقف اآلن  أنوهناك بوادر تشير إلى     .  أساسياً في إنجازها   دوراًالمتطورة  
 شاملة ستغير وضعها االقتصادي والتكنولوجي على حـد سـواء،           تغييراتعلى عتبة   

كثر صفاء وسيصاحبها أسـلوب     أ الشاشة البيضاء ستكون     علىض  فالصور التي ستعر  
  . األحداث الجارية ضمن السيناريو المعروفمسرحجديد في المؤثرات الفنية على 

 قام أصحاب دور عرض األفالم بطرح الجيل الجديد من أجهزة عرض األفالم             وقد
 35لثقيلة ألفالم    حيث تم االستعاضة وقتها عن البكرات ا       2002 عام   بدايةالرقمية في   

أجهزة عرض إلكترونية تعمل بأشرطة ممغنطة أو       ب قطرها عدة أقدام     يبلغ التي   مليمتراً
 المرايا المتناهية الـصغر     وماليين الرقائق اإللكترونية     على عتمدالتي ت أقراص رقمية   

 المشاهد الجارية تحصل    وكأنكثر وبألوان مطابقة لألصل     أبهدف إظهار الصور بدقة     
 التكنولوجيا الجديدة لن يكون هناك حاجـة السـتيراد          هذه وبفضل. ام المتفرج فعالً أم 

ن أ دوالر و  2000ن كل نسخة مصورة تكلـف       أ علمنا فإذا   ،آالف البكرات السينمائية  
 التكاليف العالية لألفالم الـسينمائية      ألدركنا ، من هذه النسخ   5000كل فيلم يحتاج إلى     

كـان  مإلغير أن هذه النفقـات سـيكون با        .يدية التقل قائبالطرعند إخراجها وعرضها    
 مباشرة  ستُرسلدرجة كبيرة بفضل التكنولوجيا الجديدة، فالمشاهد السينمائية        بتخفيضها  

 وبذلك سـتكون    ،مار الصناعية قألاى دور العرض من خالل شبكة االتصاالت عبر         إل
ات التي تجري    االستديوه فضالً عن ها ستشمل دور العرض السينمائية      نألالفائدة عامة   

الم جودة فنية   فأللوب المتطور في عرض ا    سألهذا ا  ويصاحب. المفألبداخلها مشاهد ا  
لية تفقد المشاهد بعض جودتهـا      صأل عملية االستنساخ التقليدية للنسخة ا     إن ذِْإونوعية  

ار آثالم مرات عديدة حيث تظهر فألووضوحها، ويمكن مالحظة ذلك بعد عرض هذه ا     
كان التغلب عليها مـن  مإل هذه المشكلة أصبح با.من كثرة االستخدام التلف واالستهالك   

ـ ألرطة رقمياً لتكون مطابقة لشألالتي تستنسخ ا ) تيليسيني(خالل استخدام ماكينة     . لص
الحاسـوب  هار الصور من خالل المعلومات المخزنة في إظوتقوم العارضات الرقمية ب  

عتمد على استخدام إضاءة قويـة  خـالل          بدالً من االستخدام القديم الذي ي      )الكمبيوتر(
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وتتم العملية بأسلوب يشبه عمـل محـرك        . داث الفيلم أحور  صدوران الشريط الذي ي   
 حيث تترجم المعلومـات     ، الرقمية المتعددة الوسائط   اصرقأل نظام ا  أوالقرص المدمج   

ى دور العرض بهيئة    إلالم  فألعملية نقل ا  جرى  تُ. الوقت نفسه ى صوت وصورة في     إل
مـار  قأللعملية عبر اا تتم أنراص مدمجة، غير أنه من المتوقع أق أوكترونية  إلطة  رأش

  .الصناعية في المستقبل 

 يكونوا أول مـن  أنحاب دور العرض الذين يهمهم  صألذا االبتكار سيكون مفيداً     ه
الم الرائجة حيث يعاني سكان المدن الصغيرة مـن         ف األ نمألولى  ايحصل على النسخ    

 آلنأمـا ا . أماكنهمإلى حين وصولها  إلى  ابيع  أسالم عدة   فأل لمثل هذه ا   تأخر مشاهدتهم 
فقد أصبح من الممكن التغلب على هذه العقبات بفضل التكنولوجيا الرقمية واالتصاالت            

  .الفضائية 

  : )Internt Films ( )ترنتنإلا(الشابكة فالم أ 2 – 3 – 5 

، وعرضـها الم الـسينمائية    فألوسيلة جديدة لتوزيع ا   ) ترنتنإلا(الشابكة  صبحت  أ
الحائز على جـائزة  ) روبن وبليمز( طولةبمن  What Dreams May Come وكان  فيلم

  .)ترنتنإلا(الشابكة ضل مؤثرات صوتية أول فيلم يجري توزيعه وعرضه على أف

 Quantum Project عرض عدد من األفالم القصيرة على الشبكة إال أن فيلم ورغم
  . طويل يبث بهذه الطريقةأول فيلم سينمائي هو

 الشخصية  )همكمبيوترات(حواسيبهم  للمشاهدين تحميل الفيلم ومشاهدته على      ن  ويمك
 عمليـة   فـإن  وعند استخدام جهاز مودم عـادي        ،دوالرات أربعةمقابل دوالرين إلى    

 كما أن الصور المعروضة سوف تكون أقل ،طويل وقتتحميل الفيلم سوف تحتاج إلى 
خاصة عند مقارنتها باألفالم المعروضة    ،المشاهدتوى الذي يطمح له     وضوحاً من المس  

المهتمين في هذا المجال  يتطلعون إلى لذلك فإن  .والفيديفي دور السينما أو حتى أفالم 
 والكابـل  DSL و ISDNمثـل  ) ترنـت نإلبا(بالشابكة انتشار وسائل االرتباط السريع 
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مشكلة البطء في تحميل األفـالم علـى   هم في حل سوف تس التيالتليفزيوني وغيرها 
استديوهات هوليـود بحـذر وقـائع هـذه       ب  وتترق .عرضهااإلنترنت وتحسين جودة    

علمـاً أن معظـم   . وتوزيع منتجاتها صناعتها مستقبل   فيالتكنولوجيا الجديدة وتأثيرها    
تـي  األفالم القديمة أو تلك ال منهي ) ترنتنإلا(الشابكة األفالم المعروضة حالياً على 

ال تشكل تهديداً على ما هو معـروض فـي        فإنها   ومن ثم  غير رائجة جداً،     اً أفالم دتع
غير أن نجاح الشبكة في تحسين أدائها كان واضحاً مـن   .صاالت العروض السينمائية    

فعلى الرغم من تكلفته القليلة إال أنـه لفـت          ) مشروع بلير الساحر  (خالل عرض فيلم    
   ) .20( المستقبلية في عالم التوزيع السينمائي األنظار إلى أهمية الشبكة

  :)House Cinima( السينما المنزلية 3 – 3– 5  

التـي  ) السينما المنزليـة  ( ظهور   السينما، من التحوالت التي شهدها قطاع       وأخيراً
 ومكنتهم مـن االسـتمتاع بأفـضل        الصورةأسرت المشاهدين بنقاوة الصوت وجمال      

  وفـرت شـركة    حيـث  . إلى الـسينما   الذهابازلهم بدالً من    األفالم السينمائية في من   
ـ  يتـألف  المنزلية أحدث نظام للسينما )فيليبس(  اسـتقبال  وجهـاز   DVDن مـشغل م

 هـذا   ويوفر . عددها بين أربعة وستة مكبرات     يتراوح التي   مكبرات صوت ومجموعة  
  علـى  يحتويـان  وهما LX35000 والثاني LX3000 األول يحمل اسم     :النظام خيارين 

 تجهيـزات  LX35000ماسح متطور للصور يقدم صوراً دقيقة وغنية باأللوان كما يقدم  
 المـضخمات   وبفضل .الروليةإضافية مع خيارات باأللوان الصفراء الداكنة والرمادية        

 باإلحساس الحقيقـي بالنظـام      التمتع النظام يمكن      هذا المتضمنة في    مكبرات صوت و
 مـاتريكس  ونظـام    المرمـزة  DTSقمية وأقنية    خالل أنظمة دولبي الر    فمن ،الصوتي

 الحربيةللصوت المحيط تمكن المشاهدون من التمتع بصوت رائع مثل صوت الطائرة            
 كما لو أنهم يعيشون داخـل  إحساساً مما منحهم ،عند مرورها وصوت الطلقات النارية   

لـصورة   ابنمطالعديد من الميزات مثل التحكم   فضالً عن   الفيلم ويشاركون في أحداثه،     
  ) .21(قناة للضبط المسبق ) 40(والصوت المطلوبين وإتاحة 
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 :التلفاز تحوالت 4 – 5

  : )( High Definition Televisionعالي الوضوح التلفاز1 – 4 – 5

 NTSC) National الحالي المستخدم في الواليات المتحدة وهـو نظـام  التلفازنظام 

Television System Committee (ـ ات واألربعينيه في الثالثينالذي تم تطوير ات ثـم  ي
هذا النظام يتم العمل به بشكل عام في دول شمال   . اتيأدخلت عليه األلوان في الخمسين    

القارة األمريكية وفي اليابان، في حين تستخدم معظم دول العالم األخرى إمـا نظـام               
Phase Alternating Line)  PAL(   وهو النظام األوربي أو نظـام Sequential Color 

With Memory) SECAM (  م تطويره في فرنسا واستخدم في ما كان يعـرف  تالذي
هذه األنظمـة  . ةفريقيأ بعض دول الشرق األوسط وشمال فضالً عنتحاد السوفيتي  البا

 ،تختلف في كفاءتها إال أنها جميعها تعاني من عيوب في درجة نقاء الصورة واأللوان             
  . )22 (ند استخدام شاشات العرض الكبيرةوهي مشاكل يمكن رؤيتها بوضوح ع

ختـصاراً  اعـالي الوضـوح أو    التلفـاز هذه المشاكل أدت إلى تطوير ما يعرف ب 
HDTV  الذي يع   منذ اختـراع    التلفازالتطور الرئيسي األهم من نوعه في تكنولوجيا        د
 ويسعى مصمموه إلى جعله اختراعاً يجمع فـي داخلـه           .الملون في الخمسينات   التلفاز

 الحاسـوب وتكنولوجيـا    التلفـاز  أنواع مختلفة من التكنولوجيا وهي تكنولوجيا        ةالثث
ومع أن تلك النقلة لم     .  متعدد الوسائط  اًكمبيوتري اًتلفازوتكنولوجيا األفالم بحيث يصبح     

  :اآلتية يزاتيوفر حالياً الم) HDTV(عالي الوضوح  التلفازتحدث بعد إال أن 

 خط مقارنة بـ    1100 نحوكون الصورة تتكون من     إلى  درجة وضوح أعلى نظراً     *
   ..SECAM و PAL خطاً لكل من 625 و NTSC خطاً فقط لنظام 525

 عـالي   التلفـاز كون شاشـة    إلى  نظراً   %500 إلى   400 نحونقاوة الصورة تزيد ب   *
نقطة ضوئية   × 1920 1080يتم تقسيمها إلى شبكة تتكون من       ) HDTV( الوضوح

)(Pixel نقطة ضوئية فقط لنظام   ×420 340 مقارنة بـ)NTSC.(  
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عـالي   التلفاز في    )Aspect Ratio(رتفاعها  انسبة عرض الصورة التليفزيونية إلى       *
 أنهـا    مما يعني  ؛ في األنظمة األخرى   3 إلى   4 مقارنة بـ    9 إلى   16الوضوح هي   

درجة  يتمتع ب   )HDTV( أنإلى  ، ونظراً   % 25بمقدار   من الشاشة التقليدية     أعرض
سـتمرار  الة مع ا  شفإن باإلمكان زيادة حجم الشا     ) RESOLUTION(وضوح أعلى   

  .في الحصول على صورة عالية الوضوح 

إلـى  نسيابية نظراً اعالي الوضوح تتم بشكل أكثر سالسة و    التلفازحركة الصور في    *
 .NTSC وهو نسبة األطر المستخدمة في نظام      ، إطاراً في الثانية   60أنه يعمل بواقع    

  .اهنفس

   .العادي التلفازال وجود لصورة الطيف أو الظل التي كثيراً ما تظهر في *

   ).CD(درجة صوت عالية الوضوح تماثل نقاوة الصوت في األقراص المدمجة *

صبحت تبدو معه أكثـر     أعالي الوضوح حسن من وسائل نقل األلوان بشكل          التلفاز*
وح سوف يجعل مـن عمليـة       عالي الوض  التلفازإن   .لطبيعةإلى ا وضوحاً وأقرب   
عملية ممتعة ومماثلة لمشاهدة األفالم السينمائية في صـالة     التلفازمشاهدة فيلم على    

  .)25 (العرض

قتنـاء  ا يبدأ فيه بالتفكير فـي       همبعضأخرى فإنه في الوقت الذي لم يكد        من ناحية   
 لفـاز التفإن اليابان أسدلت مؤخراً الستار عما يعرف ب       ) HDTV(عالي الوضوح    تلفاز

، فقد اتحدت أكثر مـن  )UDTV(ختصاراً ا أو )Ultra) Definition TVفائق الوضوح 
 تكنولوجيـا رقميـة متفوقـة     الذي يعتمد على التلفاز هذا   شركة ومنظمة إلنتاج   100

 قد بدأ عالي الوضوح، و   التلفاز ضعف الرقم المستخدم في      نحو خط أي    2000تستخدم  
  .م2005عام اية مع بد التلفازالعمل في إنتاج هذا 
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 مـن  د إال أنه يواجه بعـد   عالي الوضوحالتلفاز التي يوفرها  الميزاتمع كل تلك    
  :الصعوبات التي قد تؤدي إلى تأخر انتشاره بشكل كبير، ومن تلك العقبات

  .لمستهلكإلى ارتفاع التكلفة بالنسبة ا *

ذا في الوقت الـذي  عملية التحول إلى النظام الجديد استثمار مبالغ كبيرة ، ه    تتطلب   *
أكثر  تلفازا زالت الشكوك تحوم فيه حول مدى اهتمام المشاهدين بالحصول على            م

  . وضوحاً أو قنوات أكثر عدداً من تلك التي يحصلون عليها حالياً

*   عملية اإلرسال المستخدمة في األنظمة الحالية علـى ذبـذبات غيـر مالئمـة              تتم
الذي يحتاج إلى عرض نطاق أكبر تـستوعبه        عالي الوضوح    تلفازلا فيستخدام  الل

حل هذه المشكلة في استخدام وسائل الضغط الرقمية التي         يكمن  . التكنولوجيا الحالية 
عالي الوضوح بحيث تصبح قادرة على المـرور         التلفاز إشارات   تعمل على ضغط  

  . الحالية التلفازعبر قنوات 

  : )Digital T V(الرقمي  التلفاز 2 – 4 – 5

تعتمد علـى تحويـل الـصورة        التلفازهد قريب كانت تقنيات بث برامج       حتى ع  
والصوت إلى إشارات من الموجات التي يجري بثها عبر األجواء ليلتقطها الهوائي في             

الرقمي واإلذاعة الرقمية هي أحـدث التطـورات التـي        التلفازالمنازل، أما حالياً فإن     
 ميزات التمتـع بـال  لمـشاهدين معهـا  بإمكان ا بدأت زحفها نحو المنازل والتي أصبح       

الرقمي من طلب وجبـات الطعـام        التلفازوالخدمات المتفاعلة التي توفرها تكنولوجيا      
السريعة إلى حجز تذاكر السفر ومتابعة أسعار األسـهم وأخبـار المـال والـسياسة               

 عبر  )اإلنترنت( الشابكة الدخول على    فضالً عن  ،الجديد التلفازوالرياضة عبر شاشات    
  .  الشخصيالحاسوببدالً من أجهزة  لتلفازا



                           سميرة شيخاني             2010 الثاني+األول العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

 465 

 analogالتقليدية التناظريـة   التلفازالرقمي عن تكنولوجيا   التلفازوتختلف تكنولوجيا   
 من األصـفار    ةالرقمي يتم تحويلها إلى إشارات ثنائي      التلفازبأن الصورة والصوت في     

هـذه  . نفـسه  )رالكمبيـوت (الحاسوب  الذي تستخدمه أجهزة    نفسه  واآلحاد أي بالنظام    
 أو مـن خـالل جهـاز        الذي يقوم ذاتياً   التلفازستقبالها بواسطة هوائي    ااإلشارات يتم   

 الصوت والصورة   فيحوُل التقليدي   التلفاز في   اأم ةخارجي إضافي بفك الرموز المستقبل    
  . تحدد جودتها مدى نقاء الصورة والصوت على الشاشة ةإلى أمواج إلكترومغناطيسي

الرقمي حالياً سواء بالبث عبر األقمار الصناعية أو الكابالت          التلفازبكات  وتنتشر ش 
 وهي تجعل باإلمكان عن طريق استخدام تكنولوجيـا         ،أو البث من المحطات األرضية    

ـ         ) compressing(الضغط    هانفـس  ةإرسال عدد أكبر من البرامج على الموجة الهوائي
فـضالً  التقليدي الحالي،    تلفازبل قناة واحدة لل    مقا ةالتي تستخدمها التكنولوجيا التناظري   

  . )23(الرقمي  التلفاز والصوت في ة للصورة ميزة الجودة العاليعن

  :الرقمي التلفاز ميزات 1 -2– 4 5

 تجعـل مـن   النظام التمـاثلي  صورة وصوت عالية الجودة تفوق تلك التي يوفرها          *
مشاهدتها داخل قاعات الـسينما     عملية مشابهة ل   التلفازعملية مشاهدة األفالم على     

من حيث نقاوة الصورة ووضوح الصوت الذي يماثل نقـاوة صـوت األقـراص              
  .المدمجة

الرقمي عدة قنوات على     التلفازعدد خيارات أكبر من القنوات والبرامج حيث يوفر         * 
  . الحاليالنظام التماثلي المستخدم لبث برنامج واحد بbandwidthعرض النطاق 

لرقمي قادر على تقديم خدمات وسائط متعـددة تـشتمل علـى الـصوت              ا التلفاز* 
  .والصورة والبيانات والنصوص

  .)اإلنترنت(الشابكة لى البريد اإللكتروني وإإمكانية الدخول * 
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 التي تعرض   التلفازيةخدمات متفاعلة من المشاهد والبرامج المعروضة فالصفحات        * 
يـضاً مـع    أن أن تعرض الـصور      نصوص األخبار وبمختلف أنواعها حالياً يمك     

  . ة مباشرة مع الشركات المعلنةإمكانية إضافة وصالت إلكتروني

التناظري اليمكنـه    التلفازف ،المتنقل تلفازإمكانية الحصول على صورة عالية الوضوح لل       *
 في الـسيارات  ةالمثبت التلفازستقبال المتحرك مثل أجهزة   التوفير صورة جيدة في حال ا     

  .)24(الصغيرة المحمولة باليد أجهزة التلفاز ل حتى في حال  ب،والقطارات

  :)Cable T V( الكابلي التلفاز 3 – 4 – 5

ات من القرن العشرين في الواليات المتحدة       ي الكابلي في األربعين   التلفازبدأت خدمة   
 أو  ،ية على الوصول إلى المنـاطق البعيـدة       التلفازاألمريكية وذلك لعدم قدرة اإلشارة      

ية ضعيفة أو غيـر  تلفازبال الناس الذين يقيمون في بعض المناطق النائية إلشارة    الستق
وتم تأسيس أول نظام كابلي     . أو بها قدر كبير من التداخل مع موجات أخرى           ،واضحة

يـة،  التلفاز بهدف تحـسين الخدمـة   1946في الجزء الجنوبي من والية بنسلفانيا عام   
بل في الواليات المتحدة نحو سبعين شـركة         بلغ عدد شركات الكا    1950وبحلول عام   

 األقمار الصناعية H B O استخدمت شركة هوم بوكس أوفيس 1975وفي عام ). 25(
 وبذلك كانـت أول شـبكة كابليـة    ،ي الكابلي باإلرسال الفضائي التلفازلمزج اإلرسال   

ث خاصة ومع بداية الثمانينيات من القرن العشرين بدأ الحدي       . تستخدم األقمار الصناعية  
ي، وبلغ الـدخل    التلفازحول الكابالت، وارتفع بسرعة عدد البلدان التي يخدمها الكابل          

 نحو بليونين ونصف البليون من الـدوالرات ، وبلغـت    1982 السلكي عام    التلفازمن  
مـن  %) 45 (1987ي بالطريقـة الـسلكية عـام        التلفازنسبة من يستقبلون اإلرسال     

وفي حين اسـتخدم نظـام    ). 26% (97 النسبة إلى     ارتفعت 1994المنازل، وفي عام    
الكابل واتسع انتشاره في الدول المتقدمة كالواليات المتحدة وأوروبا الغربيـة، تعثـر             
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تطبيقه في الدول األخرى والسيما دول العالم الثالث لما يرتبط به مـن تكلفـة ماديـة      
  ). 27(عالية، وظهرت بدالً منه أنظمة أخرى سميت بالكابل الهوائي 

يـة عاليـة   تلفاز الكابلي من الحصول على خدمـة       التلفازتمكن المشاهدون بفضل    
الجودة، كما أمكنهم االختيار بين قنوات متعددة إذ يمكن لبعض النظم الكابلية أن تتـيح        

ية، وسوف يرتفع هذا العدد إلى نحو ألف قناة عندما تستخدم كابالت            تلفازنحو مئة قناة    
وبذلك فسوف ال يكون المشاهد مجبراً علـى تلقـي   ) Fiber Optics(األلياف الضوئية 

  ).28(لعامة أو الخاصة  مضمون معين مفروض عليه من قبل الحكومات أو الهيئات ا

يـة إذ   التلفاز الكابلي أحدث طفرة هائلة في مجال الخدمة         التلفاز إن   :ويمكننا القول 
 مئـات القنـوات     تمكن من إمداد المشتركين بخدمات برامجية متميـزة مـن خـالل           

المتخصصة على مدى األربع والعشرين ساعة، كما أعطى المعلنين فرصـة ذهبيـة             
  .للوصول إلى جماهيرهم المستهدفة بسرعة وسهولة 

 Satellite TV(ي المباشـر عبـر األقمـار الـصناعية     التلفاز البث 4 – 4– 5

Broadcasts(:  

. حيـة أي غيـر مـسجلة   عرف البث المباشر في مجال اإلذاعة أنه كل مادة تبث     
 أو التي يكون المشاهد عنـصراً       ،ويقصد به نوعية من البرامج التي تبث على الهواء        

أما البث المباشر من خالل األقمار الصناعية فهو ظاهرة حديثـة           . رئيسياً مشاركاً فيها  
ي في البيوت مباشـرة     التلفازنسبياً، وهو إمكانية وصول اإلشارة إلى أجهزة االستقبال         

   ). 29(محطات أرضية لالستقبال يب معدات صغيرة إضافية دون مرور بتركبعد 

ووفقاً لهذا التعريف فإن البث المباشر يشمل االستقبال الفردي أو الجماعي، ويقصد            
إمكانية تلقي الفرد لإلشارة من قمر االتصاالت بوسـائل بـسيطة           : باالستقبال الفردي 

د باالستقبال الجماعي اسـتقبال اإلشـارات        يقص في حين  الهوائيات الصغيرة،    والسيما
عن طريق تجهيزات لالستقبال معقدة وهوائيات أكبر من التي يستخدمها الفرد من أجل          
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استخدام مجموعة من األفراد أو لالستخدام العام في منطقة محدودة أو بنظام توزيـع              
  . يغطي منطقة معينة

ساس الشبكات الفضائية ولها هي أ ) Communication Satellite( وأقمار االتصال 
قنوات مرئية وصوتية تختلف طاقاتها باختالف الغرض الذي أطلقت من أجله والرقعة            

   ).30(المطلوب تغطيتها والمجاالت التي تستخدمها 

 إلى حدوث تغير ملموس فـي البـث   التلفازأدى استخدام أقمار االتصال في مجال      
يـة إلـى   التلفازلتي كانت تعوق نقل البرامج ي، فقد أمكن التغلب على المشاكل ا    التلفاز

ية قادرة على توصيل برامجها إلى جميع أنحاء        التلفاز وأصبحت القنوات    ،مناطق بعيدة 
القدرة على تحقيق اآلنيـة    هو  إال أن التطور األكبر الذي أحدثته أقمار االتصال         . العالم

، وهذا أدى إلـى تقـديم     في نقل األخبار والمعلومات والبرامج من دول العالم المختلفة        
 الوصول إلى إدراك المشاهد وجعلـه       تلفازالمادة اإلعالمية في زمن حدوثها، وسهل لل      

  ).31(يتعايش مع األحداث بشكل مباشر 

  : الجمهوروفي وسائل االتصال في تأثيرات تكنولوجيا اإلعالم الجديد - 6
  :)32( وسائل االتصال في تأثيرات تكنولوجيا اإلعالم الجديد 1 – 6

 االتـصال الجمـاهيري     فيأثرت التطورات الراهنة في تكنولوجيا اإلعالم الجديد        
ويمكـن رصـد   . يه كعملية مستمرة متصلة ذات أطراف متعـددة     فوالسيما وسائله و  

بعض التأثيرات التي أحدثتها التطورات الراهنة في تكنولوجيا اإلعالم الجديـد علـى             
  :اآلتيةوسائل االتصال في الجوانب 

 ولكـن   ، وسائل االتـصال القديمـة      تكنولوجيا اإلعالم الجديد لم تلغِ     1 – 1 – 6
طورتها بل غيرتها بشكل ضخم، فقد تغيرت الجرائد والمجالت بظهـور مـستحدثات             
جديدة في مجال صف الحروف وتوضيبها، وفي نظم الطباعة ونظم إرسال الصفحات            
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. إلخراج واإلنتاج بـشكل عـام      أساليب التحرير وا   فيعبر األقمار الصناعية مما أثر      
 E ـ  Cinima وكذلك شهدت صناعة السينما تغييراً شامالً بظهور السينما اإللكترونية 

  .التي تعتمد على التقنيات الرقمية في إعداد المشاهد واللقطات الفنية

 الكـابلي،  التلفـاز  بعد ظهور البث المباشر باألقمار الـصناعية، و التلفازكما تغير   
فكل تكنولوجيا اتصالية جديدة جاءت لتطور      .  الرقمي التلفاز الوضوح، و  يال ع التلفازو

السمع ـ البصر ( أساساً امتداداً للحواس اإلنسانية تكنولوجيات سابقة قديمة كانت تعد (
  . كلّهاوذلك على مستويات االتصال

إن التكنولوجيـا االتـصالية الراهنـة بوسـائلها     : ومن خالل ما سبق يمكننا القول 
 على التكنولوجيات القديمة بوسائلها المختلفـة، بـل إنهـا           التصالية المختلفة لم تقضِ   ا

  .شكلت امتداداً طبيعياً وتطويراً لهذه الوسائل القديمة

6 – 1 – 2 تكنولوجيا اإلعالم الجديد أيضاً إلى انـدماج وسـائل اإلعـالم           ت  أد
 منها بـاألخرى بـشكل      المختلفة التي كانت في الماضي وسائل مستقلة ال عالقة لكل         

أصبحت " الشرق األوسط   " فجريدة  .ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة بين تلك الوسائل         
جريدة إلكترونية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى فهي تستخدم األقمـار الـصناعية      

 في  )الكومبيوتر(الحاسوب   وتستخدم   ،مدينة حول العالم   ) 12( إلرسال صفحاتها إلى    
  .)اإلنترنت(الشابكة ، بل يمكن قراءتها مباشرة على كلّهاعملياتها 

 أيضاً بشكل تشير التوقعات إلى أنـه سـيكون          )اإلنترنت(الشابكة   و التلفازاندمج   
 التلفـاز  أصبح يستخدم لمشاهدة برامج   التلفازاندماجاً كامالً في القريب العاجل، فجهاز       

إرسال واسـتقبال رسـائل البريـد        و )اإلنترنت(الشابكة   اإلبحار في    الوقت نفسه وفي  
أصبح باإلمكان اسـتخدامه كجهـاز       )الكمبيوتر(الحاسوب  كما أن جهاز    . اإللكتروني

وشركات الكابل أصبحت تعتمد بشكل متزايـد علـى         .  والراديو التلفازاستقبال لبرامج   
  .األقمار الصناعية في بث برامجها
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ازالـت  مروضاً كانت تقدمها و يقدمون لزبائنهم ع   التلفازونرى اليوم منتجي برامج     
 C" األمريكية التفاعلية التابعة لشبكة " C N N"الصحافة المكتوبة، هذه هي حال شبكة 

N N  "  مفردة لصحيفة مرئيـة  اًنسخ) اإلنترنت(الشابكة العالمية التي تقدم لمستخدمي 
تجمع بين ميزات الصورة الثابتة والصورة الحية والنص، وهكـذا نجـد أن وسـائل               

  .أصبحت وسائل إلكترونية بشكل أو بآخرجميعها إلعالم الجماهيري الحالية ا

وسائل االتصال الجماهيرية تتسم بالطابع الدولي أو العـالمي         أصبحت   3 – 1– 6
)Global (أحدثت الثورة المعاصرة في تكنولوجيا اإلعالم الجديد طفرة هائلـة فـي             ذِْإ 

 بحيث أصبح التعرض لوسـائل االتـصال        ظاهرة اإلعالم الدولي أو عالمية االتصال،     
جزءاً من نسيج الحياة اليومية للمواطن بما يمكن أن يحدثـه           " عبر الوطنية "الدولية أو   

هذا من آثار تتصل بإدراكه واتجاهاته وقيمه، األمر الذي ينعكس على توجهات الرأي             
  .العام وما يتعرض له صناع القرار من ضغوط

ومات وثورة االتصال بشكل عام طابعاً دولياً علـى         فقد أضفى كل من انفجار المعل     
، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان التفرقة بين مـا           جميعها وسائل اإلعالم الجماهيرية  

هو إعالم وطني وما هو إعالم دولي، فاإلعالم الوطني الـذي ينتجـه مجتمـع مـا                 
فالبرامج . لمواطنيه، قد أصبح له بشكل من األشكال مقصود أو غير مقصود بعد دولي          

 في الواليات المتحدة األمريكية وكندا واليابان ودول غـرب          التلفازالتي تبثها محطات    
أوروبا التي أعدت من األساس لجمهورها المحلي  أصبحت تـشاهد عبـر األقمـار               
الصناعية في أنحاء متفرقة من العالم، وقد اكتسبت بذلك بعداً دولياً لم تسع إليه أصـالً        

كذلك فـإن بـرامج محطـات    . يا اإلعالم الجديد جعل ذلك ممكناً  ولكن تطور تكنولوج  
الراديو الوطنية في معظم دول العالم أصبحت تسمع في أماكن أبعـد مـن حـدودها                
الوطنية بفضل تطوير إمكانات الموجات المتوسطة والقصيرة  وبرامج هذه المحطات            

كـن التطـور     تستهدف في األصل المستمع المحلـي ول       -بخالف اإلذاعات الموجهة  -
  .التكنولوجي أضاف إليها بدرجة ما بعداً دولياً
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 إن األخبار كأبرز محتويات وسائل االتصال قد أفادت بشكل كبير مـن    4 -1 – 6
 مما أدى إلى زيادة فاعليـة وسـائل         ،التطورات الراهنة في تكنولوجيا اإلعالم الجديد     

 وتتمثل أبـرز مجـاالت      االتصال لمهامها اإلخبارية على الصعيدين المحلي والدولي،      
  :اآلتيةاإلفادة اإلخبارية من تكنولوجيا اإلعالم الجديد في الجوانب 

فقد مكنت التطـورات التكنولوجيـة   :  السرعة في تغطية األحداث 1 – 4– 1 – 6
وألغـت الفواصـل     الحديثة من اختصار المسافة الزمنية بين الحدث وانتشاره كخبر،        

) News Break(ثالث وهي  مرحلـة انـدالع الخبـر    الدقيقة بين مراحل نشر الخبر ال
، )News Saturation(ومرحلة التشبع اإلخباري ) News Diffusion(ومرحلة بث الخبر 

  . وقد تم هذا من خالل تغطية األخبار ونقلها فور وقوعها

 األهمية البالغة لسرعة تقديم األخبار، إال أن لها في الوقت ذاته جوانب سلبية              ومع
تجبر بعض الصحفيين على نقل الخبر دون       " ديكتاتورية الخبر السريع  "مها أن   عديدة أه 

كـالمعلقين  (التحقق من صحته، كما تجبر المعلق علـى االكتفـاء بتعليـق فـوري               
. دون أخذ الوقت الكافي فيكتفي الصحفي بالوصف دون التحليـل العميـق       ) الرياضيين

 علـى   الموجـودين  يمكن الخبراء    الذي ال " التحليل الساخن "وهنا يشجع البث المباشر     
نذكر نمـوذج   .  من أن يتعمقوا في التفكير قبل إعطاء تكهناتهم وتعليقاتهم         الحدث ةحسا

فـي منتـصف   " الخبـر المباشـر  " األمريكية التي وسعت نطاق نقـل  C N Nمحطة 
الثمانينيات من القرن العشرين بنقلها األخبار بالبث المتواصل، وهذا الخطاب الخبـري        

 للنقد من جانب كثير من المراقبين والباحثين واإلعالميين الذين يـرون فيـه              يتعرض
مـن جهـة    . تراجعاً للمهنة اإلخبارية ألنه يعوق إعادة بناء أسباب األحداث ووقائعها         

أخرى أعطى البث المباشر أهمية متزايدة للصورة إلى درجة أن األخبـار المـصورة              
ة األخبار والموجزات اإلخبارية في حين أن       تأتي في الدرجة األولى أي في طليعة نشر       

  . أخباراً أخرى غير مصورة وذات مدلول أكبر يكون مصيرها اإلهمال
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  : توسيع نطاق التغطية اإلخبارية جغرافيا2ً - 4 – 1 – 6 

ألن وسائل االتصال لم تعد تعاني من تغطية أحداث تقع في مناطق جغرافية نائيـة      
ولم تعد المسافة عائقاً في عملية االتصال والتواصـل         سواء داخل الدولة أو خارجها،      

  .بفضل التسهيالت التي قدمتها تكنولوجيا اإلعالم الجديد 

 توسيع عدد قنوات األخبار وزيادة سعة كل قناة حتى في البلدان            3 – 4 - 1 – 6 
التي تعاني من ضعف في اإلمكانات والتجهيزات التكنولوجية، وبذلك أصبحت وسائل           

  . أمام كم هائل من األخبار األمر الذي يتيح لها حرية اختيار أوسعاإلعالم

 تحسن األداء المهني للوظيفة اإلخبارية وتطـويره مـن خـالل            4– 4 – 1 – 6
  .إمكانية االتصال ببنوك المعلومات وشبكاتها للتزود بالمعلومات الخلفية لألخبار

 ومختلفة عن الوسائل     استحداث وسائل وقنوات إخبارية جديدة تماماً      4-5 -1 – 6
  ).الجرائد والمجالت اإللكترونية(و) يةالتلفازأنظمة النصوص (والقنوات التقليدية مثل 

 القـيم  الجـادة      والسيما ارتفاع نسبة القيم اإلخبارية في األخبار        6 – 4 – 1 – 6
منها، كارتفاع نسبة  عنصر الجـدة والمـصلحة والتوقيـت والـضخامة والتـشويق            

منافسة والتوقع والشهرة سواء في أخبار الصحافة المكتوبـة أو األخبـار     والصراع وال 
  .يةالتلفازاإلذاعية و

إن تقنيات  :  اختالل التغطية اإلخبارية بين دول الشمال ودول الجنوب        5 – 1 – 6
المعلومات المتطورة التي تشكل أساس االنفجار االتصالي أو الثورة االتصالية جـاءت         

العلمي والتكنولوجي والتقني في الغرب، مما أدى إلـى احتكـار           نتيجة طبيعية للتفوق    
هذا االحتكـار يتمثـل     . لصناعة تقنيات المعلومات واالتصال واإلعالم    ) دول الشمال (

بامتالكها هياكل البنية األساسية المتعددة لبناء صرح هائل لإلعالم يمكنها من الحصول        
 صياغتها  وتحليلها ونشرها فورياً من       على األخبار و إعادة صناعتها وإنتاجها و إعادة       
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دول (وفي الجانب اآلخر من العالم      . خالل أشكال متعددة لوسائل االتصال الجماهيري     
نجد المشهد مختلفاً تماماً، فمعظم هذه الدول تعاني من ضعف كبير في البنى             ) الجنوب

تصال ونـدرة   التحتية يتمثل بندرة المعرفة التكنولوجية المعلوماتية وضعف وسائل اال        
اإلمكانات البشرية المؤهلة إلى جانب الرغبة في التقليد والمحاكاة كنوع من الوجاهـة             
االتصالية التي تجعلها تعتمد على التكنولوجيا األجنبية في مجال اإلعـالم واالتـصال،    
وكذلك على الخبرة األجنبية في بناء البنى األساسية لمؤسـسات اإلعـالم واالتـصال            

 ، المؤهلة األطر تفكر في توطين تكنولوجيا اإلعالم بها من خالل توفير           والوتسييرها،  
 مما أدى إلى خلق حالـة مـن التبعيـة    ؛أو حتى تجميع مدخالت الصناعات االتصالية 

وهذا االختالل  . التكنولوجية اإلعالمية واالختالل اإلخباري بين دول الشمال والجنوب       
في العالم المعاصروأهمه ي  اليوم أبرز مظاهر االختالل اإلعالميعد.  

خاصة فـي مجـال     - التطورات الراهنة في تكنولوجيا اإلعالم الجديد        6 -1 – 6
 بعض الوسائل   في  كان لها آثارها      -)اإلنترنت(الشابكة  ي و التلفازاإلرسال واالستقبال   

  . األخرى كالسينما والصحافة

 على مستوى العـالم  ففي السنوات األخيرة تناقص عدد الجرائد بشكل ينذر بالخطر       
ها تحمل معلومات إخبارية تنقلهـا اآلن الفـضائيات المحليـة واإلقليميـة          أنَّ إلى   نظراً

) اإلنترنـت (الشابكة  وبسبب   والدولية للناس بصورة مستمرة وسريعة لمواكبة الحدث،      
إلى  وهذا الذي ال يتوافر للصحافة المكتوبة نظراً         ؛ كل عشر دقائق   اي تحدث أخباره  تال

  .ت الطباعة والتوزيع التي تستغرق وقتاً كبيراً نسبياًعمليا

وبناء على هذا، تعالت الصيحات بأن هذه الوسائل سوف تحدث تأثيراً سلبياً كبيراً              
ن الـصحافة   أ إال   .درجة موت هذه الوسـيلة المكتوبـة      إلى   الصحافة ربما يصل     في

لتثبت  مع الجماهير و وتغير من محتواها لتصبح أكثر تفاعالً   تطور نفسها ن  أاستطاعت  
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يهـا  ف وأنها لـن تـؤثر       ،ستظل حافظة لموقعها وسط الوسائل اإلعالمية األخرى      أنها  
  . همبالشكل الذي يروج له بعض

لى كثير من التطورات وظهور العديد من الوسائل     إالصحافة في مسيرتها    ضت  تعر
ن يحدثه  أن  يمك  الذي دار جدل طويل عند ظهوره وما       راديوعالمية األخرى مثل ال   إلا

 فقد اسـتمرت الـصحافة     مر جاء على عكس ذلك تماماً     ألن ا أال  إمن انحدار للصحافة    
ة  كذلك جاءت الثورة التكنولوجي    . كما كان يتوقع   يها  فذاعة  إلداؤها ولم تؤثر ا   أوارتفع  

 ليستمر الجدل حول مدى تأثير هـذا        التلفازوهي  نية  عالمية ثا إخرى بظهور وسيلة    ألا
ن الـصحافة  أال إ ،نه سوف يحـل محلهـا بـشكل أو بـآخر       أ و ،فة الصحا فيالجهاز  

ميقـة المعالجـة    تـأثير وع  عظيمـة ال   وتؤكد كونها وسيلة     تطور نفسها ن  أاستطاعت  
 فـي تؤثر سـلباً    سقاويل بأنها   ألمر عندما ظهرت السينما ترددت ا     ألذلك ا ك. والتحليل

 حتـى   .خـرى ألئل ا  بين الوسـا   األكثر سهولة وإمتاعاً  الصحافة ولكنها ظلت الوسيلة     
لتعود الكرة مـن جديـد      ) اإلنترنت(الشابكة  جاءت الثورة المعلوماتية الجديدة بظهور      

  . الصحافةفيحول تأثير هذه الوسيلة 

 المكتوبة   الصحافة في تحدث تأثيراً    سوف) اإلنترنت(الشابكة   فيه أن    الشكمما ال    
الغالبيـة  ال تزال   ث الذي    العالم الثال   دول ولكن ليس بالشكل القوي والحاد وخاصة في      

مية القراءة والكتابة   أ فضالً عن  ،مية في هذا المجال   ألالعظمى من مواطنيه تعاني من ا     
نه ليس باسـتطاعة كـل المـواطنين        أ كما   .التي مازالت متفشية في كثير من البلدان      

فـي  لكترونية إل وبذلك ستظل الصحافة ااو الحصول عليهأ) اإلنترنت(الشابكة  استخدام  
علـى  ن هذه الشعوب غير مستعدة أ والسيما ليس من السهل تحقيقه  حلماً  الثالث عالمال

نهـا  أال  ، إ وصالهأستيعاب هذا التقدم التكنولوجي الكبير واالندماج في        المدى القريب ال  
  . وترفع من مستوياتهاتطور نفسها للصحافة التقليدية لكي مهمةتعطي فرصة 
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) اإلنترنـت (والـشابكة    التلفـاز  والسيماة  خرى على الصحاف  ألفرضت الوسائل ا  
  : تغييرات عديدة لعل من أهمها

  . إعطاء أهمية أكبر للعناصر المرئية في إخراج الصحيفة-

ي وميزات الـسرعة واإليجـاز      التلفاز تأثر األساليب التحريرية ذاتها بالخطاب       -
  .بحيث أصبحت قراءة الصحيفة قراءة سريعة

 وبرامجـه حيـث يـصور       التلفازالمكتوبة بقضايا    اهتمام موضوعات الصحافة     -
   .وكتجربة مؤكدة لكل مواطن" كمرآة للعالم "التلفاز

 من خالل النشرات اإللكترونية التي تعرضـها الـصحافة          الحضور اإللكتروني  -
  .المكتوبة لقرائها على شبكة اإلنترنت

فة المكتوبة ، فقـد     هذه النشرات اإللكترونية أحدثت انقالباًً حقيقياً في تاريخ الصحا        
، )التفاعلية(منحتها فرصة مواكبة تطور الوسائل السمعية البصرية، وقدمت لها إمكانية      

وأوصلتها إلى شرائح واسـعة مـن الجمهـور         " التوزيع اللحظي "وأتاحت لها فرصة    
قبال وتعي مدى   إلالصحف التي تتمتع بقدر كبير من ا      بل إن   .  جمهور الصفوة  والسيما
 .)اإلنترنـت (الشابكة  على قراءتها عبر شبكة     اً  بدأت تفرض رسوم  ليها   إ القارئحاجة  

ـ     موليس أدل على ذلك      يم وبـدأت بعـض   اما فعلته صحيفة نيويورك تايمز ومجلة الت
يفرض على الـصحيفة    هذا  ن  أال  إ.الصحف العربية تحذو حذوهم وتسير على دربهم        

مة في هذه الحالة غالبـاً مـا     الباحث عن المعلو   أن والسيما للقارئهو جاذب    تقديم ما 
هذه التحوالت كلها ال     .يضاًأنتاج معلومة   إل من فئة المتعلمين والساعين      اًيكون شخص 

  .تؤكد بالضرورة موت الوسيلة المكتوبة التي من المتوقع أن تقاوم طويالً

 إلى جانـب عـرض      التلفازصناعة السينما بدورها بأكثر من عامل أهمها        تأثرت  
ائية على أشرطة الفيديو كاسيت واالسطوانات المدمجة، ممـا أدى إلـى            األفالم السينم 
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هبوط كبير في عدد األفالم المنتجة وتقلص تكاليف إنتاج األفالم وخسائر مستمرة فـي       
 إن :مما سبق يمكننا القول  . أرباح صاالت العرض السينمائي على مستوى العالم قاطبة       

 أربعين عاماً تتمثل في ذلـك االنخفـاض         نحوصناعة السينما تعيش أزمة حقيقية منذ       
  . المؤثر في أرباحها

 ولكن التكنولوجيا الجديدة دخلت بقوة إلى المجال السينمائي لتحوله إلـى صـناعة         
مثيرة في قدراتها وأدائها ولتعيد للسينما سحرها وتألقها ومكانتها المميزة بين وسـائل             

  .االتصال  بفضل تقنيات التصوير والعرض الرقمي

منهـا  ، ق جديدة ومبتكرة ائهاهي السينما تتمكن من تجاوز أزمتها وخسائرها بطر       و
 الكابلي والبرامج المسجلة علـى األقـراص        التلفازأنها أصبحت مركزاً إلنتاج برامج      

 ولديها فرص جديدة للربح من خالل إنتاج  أفالم عالية الوضـوح لـشبكات               ،المدمجة
  .األفالم السينمائية والكابل ولدور العرض الخاصة بالتلفاز

 إن النمط أو الشكل اإلنتاجي العـام والمـسيطر الـذي كـان يميـز            7 – 1 – 6
التطورات التكنولوجية السابقة هو ظهور مراكز توزيع على نطاق واسع من مـصادر   

 الـنمط   أمـا . مركزية محددة إلى أعداد من الجماهير ال ترتبط بوحدة زمانية ومكانية          
ـ فهيري في إطار تكنولوجيا المعلومات واالتصال الراهنة        الحالي لالتصال الجما   ز يتمي

بالتوجه إلى جماهير قليلة العدد محددة جغرافياً من خالل مراكز إقليمية مختلفة توازن             
بين المركز واألطراف، أي أن نمط اإلعالم  الجديد اآلن قد أصبح يميل إلى اإلقليميـة    

  . )33 ( اإلعالميويقضي على سيادة المركز في عملية التدفق

  :الخاتمة
خالل السنوات القليلة الماضية مرت الواليات المتحدة األمريكية وعدد من الـدول            

 غيـرت مـن تركيبتهـا االقتـصادية         مهمـة الصناعية المتقدمة عبر مرحلة انتقالية      
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واالجتماعية، وأعادت تشكيل وهيكلة القوى العاملة بها ونقلتها مما كان يعرف بعصر            
  .صناعية إلى عصر جديد يسمى عصر المعلوماتالثورة ال

عصر المعلومات نمطاً إعالمياً جديداً يختلف في مفهومه عن النظم اإلعالمية         أفرز  
 تفتيـت االتـصال    التفاعليـة و   :السابقة، ويتميز عنها بالعديد من السمات من أهمهـا        

ئط المتعـددة   والالتزامنية وقابلية التحويل وقابلية التوصيل وقابلية التحـرك والوسـا         
  .والشيوع واالنتشار

 اً جديـد  اًهذا النمط اإلعالمي الجديد على االتصاالت عن بعد، ويستخدم نمط         يعتمد  
  . من التكنولوجيا تتميز بأنها تفاعلية ومتعددة الوسائط

تكنولوجيا اإلعالم الجديد تحوالت جذرية في صناعة الصحافة المطبوعـة          أحدثت  
، من أهم هذه التحوالت استخدام أنظمة النـشر         التلفازووفي صناعة السينما واإلذاعة     

المكتبي والنشر اإللكتروني والسينما الرقمية والسينما المنزلية والراديو الرقمي وراديو          
 الكـابلي والبـث المباشـر       التلفاز الرقمي و  التلفاز عالي الوضوح و   التلفازاإلنترنت و 

  .باألقمار الصناعية

 وسائل االتصال الجماهيري لعل من أهمها       فيعديدة  هذه التحوالت تأثيرات    تركت  
اكتساب هذه الوسائل طابعاً دولياً، وانتقالها إلى اإلقليمية بدالً من المركزية، وتحـسين             

  . يتعلق بوظيفتها اإلخباريةوالسيما ماجودة منتجاتها النهائية 
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