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  :التقليدي اإلعالم وسائل في الجديد اإلعالم اثر

 في نوعها من الرابعة هي حاليا االتصال وسائل بها تمر التيتعد التغيرات الكبيرة 
 في Gutenberg جوتنبيرع يد على المطبعة اختراع عقب وذلك الحديث، العصر
 والكتب والمجالت، الصحف توزيع من جعلت والتي عشر الخامس القرن منتصف
 .(م۰۲۹۲) عام التلفزيون اختراع تالها( م۰۲۹۱) عام واإلذاعة .واقعة حقيقة العامة

 وشبكات الحاسوب بين التزاوج عن نتج والذي اليوم نشهده الذي التغيير أما 
 . باالعالم الجديد  يعرف ما وهو التقليدية والوسائل االتصال

على وسائل االتصال  السيما المختلفة المجاالت على التغيرات تلك انعكست لقد
. السابق (المخترع) ختفاءا بقرب اعتقاد يسود جديدنفسها فمعى كل اختراع جديد 

 التي واتصاأل وعلتت االذاعة اعتقد البعض بقرب اختفاء الصحافة ظهر  فعندما
التلفزيون وانتشاره غير ان التاريخ اثبت خطأ تلك  هورظ مع اإلذاعة باندثار تقول
 كانت( المثال سبيل علیف) من الوسيلة التي تلتها  قادات فقد افادت كل وسيلةتاالع
 تحقيق علی الصحف ساعد وذلك الصحف، في المهمة العناوين اإلذاعات في تذاع

 اكبر شعبية تحقيق على اإلذاعات التلفزيونية القنوات ساعدت كذلك أكثر، انتشار
  .بثها وأوقات برامجها عن واإلعالن اإلذاعات تلك ترددات الى التنويه طريق عن



 وسائل عصر انتهاء بقرب اعتقاده يردد من هناك الجديد اإلعالم وسائل ظهور ومع
 فقد العكس اثبت الواقع أن غير( تلفزيون إذاعة، ورقية، صحافة) التقليدية اإلعالم
 التي الورقية الصحف بعض وأصبحت االنترنت، شبكة من التقليدية الوسائل أفادت
 خالل من بغداد في انفسه اللحظة في توزع لندن في (المثال سبيل على) تصدر
 عن فضال ،اكن اخرى من العالمام في تطبع. االنترنت شبكة عبر نسخ إرسال
 على للصحيفة اإللكترونية األرشفة طريق عن الصحف مضامين استرجاع إمكانية
 لصحفل االنترنت شبكة أتاحتها التي الخدمات من وغيرها االنترنت، شبكة

 . يونيةالتلفز  والقنوات واإلذاعات

 ،(Arab Advisors Group)العرب  المرشدين مجموعة أجرتها دراسة اكدت فقد
 أعداد في الزيادة من أفادت قد العربية الفضائية القنوات أن ،(م۹۱۰۹) حزيران في

 هذه على وجودها لتفعيل العربي العالم في االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي
  .المواقع

االجتماعي  لاصو تال الى مواقع اتجهت فقد العربي العالم في الفضائية القنوات اما
واقع القنوات الفضائية الم هذه تعطي حيث متابعيها الىبهدف الوصول بشكل اكبر 

 . مشاهديها مع والتفاعل العاجلة االخبار وتقديم برامجهافرصة لالعالن عن 

 :الجديد االعالم مستقبل

 وضع وفي المستقبلية، االحتماالت وضع في نتوسع أن لنا األفضل من أنه وجدنا
 تقنيات في الهائل التطور ذلك ظل في يحدث ان يمكن لما الممكنة السيناريوهات

 أفضل بشكل ممكنا ذلك وليس والعشرين، الحادي القرن في الحديث اإلعالم واساليب
 . نفسه المستقبل اختراع تقنية طريقة من

 نقلت والتي اإلعالمية، النوعية النقلة بهذه يوما تحلم تكن لم البشرية فان بداية
 على تقتصر والمعلومة الخبر نقل وسائل كانت فبعدما المستحيل، حدود الى اإلنسان



 الوسيلة، تلك يملك اليوم اغلبنا أصبح العالم، في األموال رؤوس وأصحاب األثرياء
 او مستمع مجرد منا البعض كان ان وبعد منها، يتجزا ال جزء منا الكثير وأصبح بل

عداده، الخبر نقل في مشاركين أمسينا أكثر، ال قاری  يملك أن بالضرورة يعد فلم وا 
 تحتاج ما كل ان بل فيها، مشارك او صحيفة صاحب ليصبح طائلة مبالغ منا الواحد
 او المواقع، تصميم في المعرفة وبعض االنترنت، في واشتراك آلي، حاسب هو إليه

 فرصة على بعدها ولتحصل العمل، بذلك لتتكفل ذلك في متخصصة بشركة االتصال
 بل وثقافتك، وأفكارك وأحالمك همومك إليه فتنقل العالم، من جزء لتكون كبيرة

 األرض أنحاء كل في نفسه الخبر ونشر اإلعداد في اآلخرين تشارك ان ويمكنك
 أم شئنا بأخرى، أو بطريقة أدخلتنا والتي اليوم، اإلعالم وسائل في الحاصلة فالثورة
 تعد فلم والخارج، الداخل بين ما الفجوة تقلص أن استطاعت االنترنت، عالم الى أبينا

 ذلك الحتواء رسمية إمكانية أي هناك يعد لم بل كانت، كما والحكومات الدول
 فأصبحنا الحياة، مسامات من مسامة كل يخترق بدأ الذي الهائل المعلوماتي الطوفان
 الثانية من جزء خالل يصلنا الغرب في اليوم يحدث فما باول، اوال األحداث نعيش
 أصبحت قد العامة الشؤون في الناس عامة فمشاركة صحيح، والعكس الشرق، في
 .العالم دول من كثير في األغنياء على يقتصر ال روتينيا شيئا

 وفي بل وتحريكه، القرار صناعة في المشاركة على قادرا اليوم الجميع أصبحفقد  
 صناعة في المشاركة على سهولة بكل قادرا الفقير المواطن أصبح الدول، من كثير
 وتشكيل تطويع في والمشاركة المباشرة المساهمة خالل من وذلك ومستقبله، حياته
 عن الكبرى والتحوالت الجديد اإلعالم تكنولوجيا له جديدة فرص وخلق العامة، الحياة
 :طريق

 المطبوعة الصحافة قطاع في التحوالت أهم من :المطبوعة الصحافة تحوالت. ۰
 لقرائها اليوم بواسطتة تعرض حيث" للمعلومات السريع الطريق من االستفادة إمكان

 الن كبيرة تقنية رتطو  يشكل التحول هذا(. اإلنترنت الشبكة على" إلكترونية نشرات"



 والبيانات والصور الرسومات إرفاق من الصحفي تمكن المتعددة الوسائط" تقنيات
 بفضل لصحيفته متميزة أشكال على الحصول من القارئ تمكن كما. للنص المكملة
 أنًا ايض للقارئ ويمكن المفتاحية، الكلمات بواسطة محددة موضوعات اختيار إمكان
 يتصل ان يستطيع أو قراءاته، تكمل معلومات مصادر إلى اهتماماته بحسب يصل
 ئ آخرقار  مع يتواصل أو وتعليقاته فعله ردود على فيطلعه المقال كاتبب مباشرة
 في سائد هو ما عكس على:  للصحف وااللكتروني المكتبي النشر اآلراء لتبادل
 وتقنية المكتبي النشر تقنية بين فرق هناك والمهنية األكاديمية االستخدامات معظم
 والتخزين النشر في الحاسوب على االعتماد هو بينها يجمع ما اإللكتروني، النشر

 .  منهما بكل المناطة الوظائف طبيعية في فيكمن يفرقهما ما أما واالسترجاع،

  اليدوية المهارات على االعتماد من التقليدي العمل تختزل المكتبي النشر تقنية فإن
 في والنشر الطباعة وبرامج الحاسوب على الكلي االعتماد إلى الصحيفة إنتاج في

 فيستدعي اإللكتروني النشر أما واإلخراج، التصميم وفي والصور األخبار استقبال
 خالل من فوري معلومات كمصدر وصورها الصحيفة لنصوص اإللكتروني التوفير
 الصحيفة، الداخلية الشبكة خالل من أو مدمجة أقراص على أو اإلنترنت الشبكة

بالبحث  خاصة برامج خالل من النصوص إلى الوصول المستفيد ويستطيع
 . واالسترجاع

 التلفازی البث تكنولوجيا مثل مثلها الرقمي اإلذاعي البث تكنولوجيا : الرقم الراديو -2
 وتستقبل الترددات من صغيرة حزمة في صوتية قنوات عدة إرسال تتيح فهي الرقمي
 .صغير هوائي بواسطة برامجه

 

 

 


