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III  21القرن الـ  :الحالياالتصالي المفاهيم المعبرة عن العصر ـ.  

  :ديد المفاهيمتح -1

أن الفرد في العالم المعاصر أصبح "تشير الباحثة األنثروبولوجية مرغريت ميد إلى 

أشبه ما يكون بمهاجر في الزمن مثلما كان أسالفه مهاجرين في المكان، بل إن تواتر 

وقد أفرز هذا  1".اإلبداعات التقنية وسرعتها أصبحا أمرا يتعذر استيعابه ومتابعته

داعات التكنولوجيا فوضى مفاهيمية، حيث برزت العديد من المفاهيم الدالة التواتر لإلب

فعبر عنه البعض بعصر مجتمع المعلومات،  .بأنواعها المختلفةعلى هذا العصر 

عبر عنه بالعصر في حين أن زبيغنيو بريجنسكي  .وآخرون بالمجتمع الرقمي

عبر عنه بمجتمع الموجة الثالثة، التكنوتروني، كما نجد أن عالم المستقبليات ألفن توفلر 

أما دانيال بيل فعبر عنه بمجتمع ما بعد الصناعي، وكلها مفاهيم جاءت للتعبير عن 

تغلغل وسيطرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على المجتمعات المعاصر، وقد أشار 

  :هذا العصر هيلأن األعمدة الخمسة  ،2مايكل ديرتوزوس

  .يل جميع المعلوماتاستخدام األرقام لتمث -1

 .التعبير عن هذه األرقام في شكل آحاد وأصفار -2

قيام أجهزة الكمبيوتر بتحويل المعلومات من خالل إجراء عمليات حسابية على  -3

  .هذه األرقام

قيام نظام االتصاالت بنقل المعلومات من مكان إلى آخر من خالل نقل هذه  -4

 .األرقام

                                                           
  .204، ص 2009الشبكة العربية لألبحاث والنشر، : ، بيروت1مدارات الحداثة، ط - 1
مركز : هين، القاهرةبهاء شا: ، تر2ماذا سيحدث؟ كيف سيغير عالم المعلومات الجديد حياتنا؟، ط/ مايكل ديرتوزوس - 2

  .383، ص 2000الحضارة العربية، 
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 - ومنظومات االتصاالت معا لتكوين شبكة الكمبيوتراندماج أجهزة الكمبيوتر  -5

والتي تعد في المقابل  –التي تعد أساس البيانات األساسية للمعلومات في المستقبل 

 .أساس سوق المعلومات

  :مجتمع المعلوماتـ  ا

يرى مارك بوستر  ،كأساس جوهري ضمن هذه المجتمعات" المعلومات"تأكيدا على 

الصادر سنة " ما بعد البنيوية والسياق االجتماعي: "تموضة المعلوما"في كتابه 

وضمن نفس  .أن موضة المعلومات قد غدت خاصية مميزة لثقافتنا المعاصرة 1990

أن المجتمعات المتقدمة يشكلها اآلن  3السياق وتأكيدا لنفس الفكرة يرى كاستلز

باستطاعة أكثر مما يشكلها فضاء فيزيقي ذلك أن " فضاءات من طوفان المعلومات"

الدول والمنظمات والجماعات االجتماعية واألفراد أن يتصلوا اتصاال جماعيا أو فرديا 

وأن يعيدوا تنظيم انفسهم في شبكات حسب الحاجة طبقا لميولهم ورغباتهم ومدى توافر 

   .المعلومات وإتاحتها

مجتمع "وانطالقا من مركزية المعلومات ضمن هذا العصر جاءت تسمية 

وقد أثار هذا المفهوم شيئا من الجدل حيث يرى بعض الخبراء أن الوسائل  ."المعلومات

الجديدة وتكنولوجيا الحاسبات قد خلقت وأنتجت لنا نوعا جديدا من المجتمعات، في 

الوقت الذي يرى فيه آخرون أن التكنولوجيات هي التي تغيرت وأن البنيات االجتماعية 

  .ت على حالها منذ كانت عليه في الحقبة الصناعيةوالثقافية واالقتصادية األساسية بقي

هي مفهوم " المعلومات"وهناك فريق ثالث ينتقد الفكرة من جذورها على اساس أن  

 ،غامض مراوغ يستخدم بطرق مختلفة لدى الشعوب المختلفة في سياقات مختلفة

                                                           
شعبان ضايا، المركز الدولي  - 3، سلسلة ق"ثقافة الحاسب اآللي ومجتمع المعلومات في مصر/ عبد العزيز خليفة  1

 .22، ص 2005، يونيو 6للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، العدد 
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يقين االحصائي الوثائق، النظم، األفكار، البيانات، المعرفة، العقيدة، ال( :والقصد منها

نظريات "وكما قال فرانك وبستر في كتابه القيم  .)وغير ذلك من عشرات المفاهيم

مجتمع "فإن من الصعب وضع مقياس أو قاعدة نفرق بها " 1995مجتمع المعلومات 

   4.عن غيره من أنواع المجتمعات" المعلومات

وقراءة  يتضح أيضا أن عصر المعلومات ليس عصرا عاديا ،ومن هذا المنطلق

مفرداته وأسسه ومترتباته االجتماعية والثقافية واالقتصادية هي مثار بحث وجدل 

فهو قائم على التحول والتغيير والديناميكية وسرعة التطور واالنطالق في  .ودراسة

ولعل أبرز ما يسهم  .طريق اإلسراع الزمني والتوسع المكاني وإلغاء الحدود والحواجز

الوقوف على تكنولوجيا المعلومات واالتصال كمتغير أساسي في فهم هذا العصر هو 

  .يسهم في استيعاب البنية المركبة لهذا العصر

فإذا كان لكل تكنولوجيا مادتها الخام التي تتعامل معها وأداتها األساسية التي تعالج  
 بها هذه المادة، ومصدر طاقتها الرئيسي الذي تستخدمه هذه األداة لتحويل تلك المادة
إلى منتجات يتم توصيلها إلى المستفيد من خالل وسائل التوزيع المختلفة والتي البد أن 
تتالءم مع طبيعة هذه المنتجات وظروف استخدامها، فال بد من اإلشارة إلى أن المادة 
الخام لتكنولوجيا المعلومات هي البيانات والمعلومات والمعارف وأداتها األساسية هي 

تر وبرمجياته، وهكذا يتضح إذن أن تكنولوجيا المعلومات هي بال منازع الكمبيو
  .منظومة متكاملة مادتها المعلومات وأداتها الكمبيوتر وبرمجياته

وهذه اآللية هي  .أما انتقال المعلومات وتبادلها فيكون عن طريق شبكات االتصال 

   5.المحدد االساسي لنشوء مجتمع المعلومات

  :العصر التكنترونيب ـ 

                                                           
 .  11، مرجع سبق ذكره، ص "آللي ومجتمع المعلومات في مصرثقافة الحاسب ا/ "شعبان عبدالعزيز خليفة - 4

، 04مجلة الهندسة، العدد : ، جامعة بغداد"دور االتصال والتواصل في مدن التوابع المعلوماتية/ "بلسم علوان شالل - 5

  .80-79، ص ص )101 -76ص ص (، 2012، 18مجلد 
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بخاصة في البالد األكثر تقدما في  ،تأثير العلم والتكنولوجيا في اإلنسان ومجتمعهإن 

التحول الحادث ف  .العالم، آخذ في االزدياد، ليصبح المصدر األكبر للتغيير المعاصر

المجتمع ما بعد  لقد أصبح .اآلن، يخلق بالفعل مجتمعا يزداد اختالفا عن سلفه الصناعي

ولعل هذا التعبير يحمل العوامل الرئيسية للتغيير في  .نياالصناعي مجتمعا تكنترو

أي مجتمعا يشكله ثقافيا ونفسيا واجتماعيا  .أي التكنولوجيات وااللكترونيات ،عصرنا

وبوجه خاص في مجال معقول  أثير التكنولوجيا وااللكترونيات،واقتصاديا ت

  .االليكترونية واالتصاالت

أنه وإذا كانت المعرفة التقنية في المجتمع "ي وتبعا لذلك أكد زبيغنيو بريجنسك 

أال وهي االسراع بتقنيات االنتاج : الصناعي تطبق أساسا من أجل غاية محددة واحدة

وكانت المترتبات االجتماعية نتاجا ثانويا متأخرا لهذا الهدف األعم، فإن . وتحسينها

لتؤثر في معظم أوجه  المعرفة التقنية والعلمية في المجتمع التكنتروني تطغى بسرعة

باإلضافة إلى أنها تقوي إمكانتيات االنتاج، وبالتالي نجد أن نمو المقرة  ،الحياة مباشرة

على اجراء حسابات فورية لمعظم العمليات المعقدة المتداخلة، وازدياد إمكانية الحصول 

ة فى الجسم االنساني، من شأنها مضاععلى الوسائل الكيمائية الحيوية المسيطرة عل

وبالتالي أيضا تضاعف  .المجاالت المحتملة لعملية االختيار الواعي لالجاه المعين

  6".الضغوط من أجل التوجيه واالختبار والتغيير

  :مجتمع الموجة الثالثةج ـ 

هي الموجة   ،الموجة األولى :قسم ألفن توفلر التاريخ البشري إلى ثالث موجات

الذي أزاح وتجاوز ثقافة مجتمع و  الثورة الزراعية  الزراعية التي رافقت مجتمع ما بعد

الثورة مجتمع هي الموجة الصناعية، التي تزامنت مع   الموجة الثانية  الصيد،أما
                                                           

محجوب عمر، دار العربي : ، تر2كية في العصر التكنتروني، طاالستراتيجية األمري..بين عصرين/ زبيغنيو بريجنسكي - 6
  .29، ص 1988للنشر والتوزيع، 
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وحتى  ،القرن السابع عشر ، التي يرجع تاريخها تقريبا إلى أواخرالصناعية

والموجة الثالثة التي أوجدت حضارة تتحدى بعمقها الثوري كل  .لعشرينالقرن ا أواسط

الفرضيات وأساليب التفكير والمعادالت واإليديولوجيات القديمة التي لم تعد تناسب 

  .الحقائق الجديدة بغض النظر عن فعاليتها في الماضي

ي صنف من الذ 7وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا التقسيم يماثل تقسيم دانييل بيل 

بعد "قبل صناعية، وصناعية، وأخيرا  :خالله التاريخ البشري في ثالث مراحل

سنتناولها في العنصر الموالي بشيء من التفصيل لشرح نظريته حول مجتمع " صناعية

المعلومات، واالنتقال من المجتمع الذي ينتج البضائع إلى مجتمع الخدمات، واعتبار 

تكنولوجيا "ا للتجديدات في التكنولوجيا، وظهور المعرفة النظرية مصدرا مركزي

  .جديدة" فكرية

عن هؤالء الذين تدارسو  الم يبتعد كثيرأنه ألفن توفلر مجتمع الموجة الثالثة شرح 

فهو يؤكد أن  .مجتمع المعلومات وما أنتجته ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال

در الطاقة المتنوعة والقابلة أسلوب حياة الموجة الثالثة مقام على أسس من مصا"

للتجديد؛ وعلى نهج انتاجي يقضي على معظم خطوط التجميع في المصنع وعلى أسر 

الكوخ االلكتروني، وعلى "جديدة ال نووية، وعلى مؤسسة جديدة يمكن تسميتها بـ 

مدارس ذات بنية مختلفة جذريا، وللحضارة الجديدة رموز سلوكية جديدة تتجاوز 

  8."زامنة والمركزية أو تتجاوز أيضا التركيز على الطاقة والمال والسلطةالمعايرة والم

  

                                                           
المركز الثقافي : ، د ط، الدار البيضاء)مجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع المعلومات( المعلوماتية والمجتمع / معن النقري -  7

 .135العربي،  د ت، ص 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن، : ، بنغازي1عصام الشيخ قاسم، ط: ترحضارة الموجة الثالثة، / ألفن توفلر -  8

  18ص .،1990
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  :المجتمع ما بعد الصناعيد ـ 

توجه المفاهيم التي تبدأ وفي نفس  ،يلتقي هذا المفهوم مع ما ظهر من مفاهيم مصاحبة

بعد  ما"، "ما بعد البنيوية"، "ما بعد الكولونيالية"، "ما بعد الحداثة"مثل " ما بعد"بلفظ 

وإعادة قراءتها في  ،إلى نوع من المراجعة للمفاهيم المذكورة 9وهي تشير .إلخ..".الدولة

يتقارب " ما بعد"وال شك أن كل الـ  .ضوء تطورات الواقع، وتجربة االنسان المعاصر

ويتحاور، بل يكاد يناقش أسئلة وفرضيات وإشكاليات تتالمس في جوهرها مع 

  .المعاصرةالتطورات المتالحقة للحياة 

مفهوم ما بعد الحداثة واكب ظهور المجتمع ما بعد الصناعي مع صعود هذه  إن

، التي جاءت أفكارها وقيمها )Post Modernismeأي فلسفة ما بعد الحداثة ( ،الفلسفة

كمراجعات لفكر الحداثة الذي سبقها وتواكب مع الثورات العلمية السابقة ومنجزات 

ن الفضاء التقني هو التجلي العلمي التطبيقي إ ،ن القولوهنا يمك .المجتمع الصناعي

لرؤى ما بعد الحداثة بكل انفتاحها على الثقافات وبكل ما حملته من قيم إيجابية وفكرية 

فما بعد الحداثة تمثل  .ورفض المركزيات الثقافية وإدانة الحقبة الكولونيالية ،جديدة

البشرية وظهور فكر العولمة وبزوغ قراءة جديدة مواكبة لثورة االتصاالت وتقارب 

نزعات وطنية وهويات ثقافية طمست في حقب سابقة تحت طغيان المركزيات 

واألنساق الثقافية الكبرى التي أرادت صبغ العالم بفكرها وإعادة رسمه حسب 

  10.مصالحها

  

  
                                                           

شمس للنشر : ، القاهرة1، ط)قراءة في منظور ما بعد الحداثة(شعرية الفضاء االلكتروني / مصطفى عطية جمعة - 9
  .41، ص 2016واإلعالم، 

  .44 -43، ص ص  السابقمرجع نفس ال - 10
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  :المجتمع الرقمي -2

والتي  ،ها سابقاإن هذا المفهوم هو عادة ما يستخدم كمرادف للمفاهيم التي ذكرنا

في المجتمعات الحديثة وتغلغل تكنولوجيا " المعلومات"جاءت للتعبير عن مركزية 

 .المعلومات واالتصاالت في الحياة المعاصرة

أن تكنولوجيا المعلومات واالتصال أحدثت تغييرات جذرية  ،هنا ،الجدير بالذكرو

ات، ولكن أيضا في حياة ليس فقط في طرائق انتاج، تخزين، إرسال واستقبال المعلوم

 .األفراد بما أفرزته من تحوالت في نظم وأساليب الحياة والمعيشة للفرد والمجتمع عامة

وهو ما دفعنا للحديث عن التحول من المجتمع الصناعي والمجتمع الجماهيري إلى 

سنحاول في ما يلي الوقوف على هذا التحول  .المجتمع الرقمي والمجتمع الالجماهيري

  .راز أهم مقومات المجتمع الحاليمع إب

  :التكنولوجيا الرقميةأ ـ 

ال يمكننا الحديث عن مفهوم المجتمع الرقمي دون فهم التكنولوجيا الرقمية، ذلك أن 

تسير صوب أن تكون لب ظاهرتي انتشار وهيمنة كل من المعلومات  11ظاهرة الرقمية

شبيك فُرادى ومعا منعزلين أو أي لب المعلوماتية والت .واالتصاالت في عالمنا الحالي

  .موحدين

فالمعلومات تزداد رقمية واالتصاالت كذلك، والرقمنة تزيد دمجها وتركيبها معا  

/ الرقمنة –وهذه الظواهر المجتمعية الشاملة  .لتزيد أيضا التسريع والتسهيل والفعالية

دة بظاهرة تؤثر على كافة مناحي حياتنا، وهي على صلة وطي -التشبيك/ المعلومائية

  .عني العوملة أو الكوكبةأ –عصرنا الحالي المركزية 
                                                           

مطبعة : العرب والعالم، دمشق: التكنولوجيا واالتصاالت واإلنترنت في تقارير التنمية اإلنسانية الدولية/ قريمعن الن - 11
  .16، ص 2003اليازجي، 
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وبذلك  .الرقمنة نظام يشفر المعلومات في نظام ثنائي يشتمل على الصفر والواحدإن 

يقسم اإلشارات إلى خطوات مجردة بحتة في مواجهة اإلشارات التناظرية التي تشابه 

  .في نطاق االتصال الموجة المعينة للصوت

لى الرقمية بالحالة الثنائية المنفصلة التي توضع مخرجات الكمبيوتر أو يشار إ" 

النهايات الطرفية، التي تكون إما مغلقة أو مفتوحة وتقوم أجهزة الموديم بتحويل 

وهكذا  12."اإلشارات الرقمية إلى موجة تناظرية لإلرسال عبر خطوط التليفون التقليدية

غيل واإليقاف ويتم التعبير عن المعلومات في فكلمة رقمي تشير إلى حالتين هما التش

وتتخذ كل الحروف والرموز واألرقام  .شكل سلسلة من إشارات التشغيل واإليقاف

ويطلق على كل زوج " ."الواحد والصفر"والصور والرسوم واألصوات شكل أرقام 

بمعنى حرف أو رمز كودي، ويطلق على كل مجموعة من الرموز  bitمن األرقام اسم 

bits  وعادة ما يحتوي كل بايتbyte  على ثمانية رموزbits."13  

أشار هتنج تشو إلى إن كلمة رقمي مقارنة بكلمة تناظري، مفهوم  في هذا الصدد،

حديث نسبيا، فكل من رقمي وتناظري مصطلحان يتصالن بالتقنيات اإللكترونية، وفقا 

بالمصطلحات في  ، وهي شركة تعرف أيضارير التالي الذي قدمته تك تارجتللتق

  .تقنيات المعلومات

على التقنيات اإللكترونية التي تولد وتختزن وتعالج أو تجهز " رقمي"تدل كلمة 

ويتم التعبير عن اإليجابية أو تمثيلها بالعدد  .إيجابية وغير إيجابية: في حالتينالبيانات 

ومن ثم فإن  ،)رصف(بينما يتم التعبير عن غير اإليجابية أو تمثيلها بالعدد  ،)واحد(

يتم التعبير عنها كسلسلة من وقلها أو اختزانها بالتقنيات الرقمية البيانات التي يتم ن

                                                           
المكتبة األكاديمية، : تكنولوجيا االتصاالت وشبكات المعلومات مع معجم شارح للمصطلحات، القاهرة/ دمحم دمحم الهادي - 12

 .312، ص 2001
  .111، ص 2005شركة االسالم مصر للطباعة، : تقنيات االتصال والمعلومات، القاهرة/ السعود ابراهيمأبو  - 13
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كان النقل اإللكتروني يقتصر على  ،وفيما قبل التقنيات الرقمية" ...األصفار واآلحاد

 وأالتقنيات التناظرية، التي تنقل البيانات في شكل إشارات إلكترونية متفاوتة التردد 

وكانت اإلذاعة والنقل الهاتفي يستعمالن . تضاف إلى موجات حامل تردد معين ،النطاق

  14.تقليديا تقنية تناظرية

لذلك يمكن القول أن التكنولوجيا الرقمية ترتبط ببساطة بتلك األجهزة أو المعدات 

في وصفها، وهي االجهزة اإللكترونية " ديجيتال"التي يستخدم الشخص العادي تعبير 

ة عامة، كالكمبيوتر والهواتف المحمولة، لكن األمر يتعلق بصورة كبيرة باستخدام بصف

االنترنت التي لم تعم مجرد مصدرا للمعلومات، وإنما ساحة لالتصال والشراء 

 عشروالخدمات، وغيرها من مجاالت التعامل التي جعلت العالم مختلفا عما كان قبل 

  15.سنوات فقط

ية الرقمية في أعمال االتصاالت الحديثة والمتقدمة مثل قد بدأت استخدامات التقنل

وتطورت لتشمل نواحي  ،الستاليت وعمليات اإلرسال باستخدام األلياف الزجاجية

زة التماثلي التي ال تزال ونظرا للحاجة الستخدام هذه التقنية مع الكثير من أجه .عديدة

ففي الكميوتر يقوم  .ة الرقميةدوات تقوم بتحويلها للتقنيأن، فإن هناك اآل إلىسائدة 

المودم بهذا العمل حيث يحول المعلومات الرقمية الموجودة بالكمبيوتر إلى معلومات 

كما تحول المعلومات التماثلية اآلتية  .16 .التليفونية طتماثلية حتى تصلح للعمل مع الخطو

  .من خطوط التلفون إلى معلومات رقمية تصلح للتعامل مع الكمبيوتر

  
                                                           

المركز القومي : حشمت قاسم، القاهرة: ، تر1تنظيم المعلومات واسترجاعها في العصر الرقمي، ط/  هتنج تشو - 14
  .70، ص 2018للترجمة، 

المركز العربي لألبجاث ودراسة : ، الدوحة1تقاطعات ورهانات، ط: لشبكيالمعرفي، اإليدلوجي، ا/  كمال عبد اللطيف -  15
  .4، ص 2012السياسات، 

. ، 2004المركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع، : ، القاهرة1مجتمع المعلومات الرقمي، ط/ طارق محمود عباس -  16
  .102ص 
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  :سمات الرقمية ب ـ

لمن يعيشون ويعملون في الكون الرقمي أن يعوا السمات الرئيسية التي  الواجبمن 

  17:ما يلي تؤثر على إنتاج الوسائط الرقمية وتخزينها ونقلها لعل أبرزها

  :قابلية تغيير الحجم -

هي سمة رقمية تسمح لمستخدم الوسائط الرقمية بإجراء تنازالت في جودة الصوت  

من المحتمل أن القراء الذين يتبادلون . ورة مقابل إنشاء ملفات بأحجام أصغرأو الص

عندما . الصور الرقمية قد تسلموا صورة من صديق أو قريب لم تُْجر إعادة تحجيمها

يفتح المشاهد الصورة يجدها كبيرة الحجم لدرجة أنه ال يرى سوى عين أو أذن 

  .لم الصورةتسن يلمالشخص بالصورة، وهي نتيجة قد تكون مفاجأة 

مثل  ،إنها مشكلة تصبح سهلة الحل عند االستعانة ببرمجيات تحرير الصور

بكسل  25000حيث تعيد تحجيم الصور األفقية من   .فوتوشوب أو جي آي إم بي

ويمكن إرسال  .يتقلص حجم الملف تبعا لذلك. عرضا إلى أي حجم أصغر منشود

  . دون إزحام صندوق بريده اإللكتروني الصورة بسهولة إلى صديق أو فرد باألسرة

ـ الموسيقى أو الصور أو الفيديو ـيمكن تغيير جودة كل أنواع الوسائط الرقمية 

وهذه سمة رئيسية في نشر  ،لتسهيل تخزينها أو إرسالها بالبريد اإللكتروني أو حفظها

ت الوسائط على اإلنترنت بحيث تحمل الصفحات بسرعة، وسيتذكر مستخدمو اإلنترن

                                                           
مؤسسة هنداوي، : ضياء وراد، المملكة المتحدة: تر الثورة العالمية في االتصاالت،: الكون الرقمي/ بيتر بي سيل - 17

  .188-187ص ص ، 2017
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منذ أمد بعيد تلك األيام قبل االتصاالت العريضة النطاق، عندما كانت الصور تُحمل من 

  .أعلى ألسفل، أو تُحمل مشوشة ثم تضاف إليها تفاصيل متداخلة والمشاهد يطالعها

  

  :قابلية تغيير الحجمـ         

ى المستوى علتمنح منشئ الوسائط قدرة ال محدودة على تغيير حجم الوسائط   

  .المنشود، بناًء على عرض نطاق الشبكة وسعة التخزين

الضغط الرقمي هو التكنولوجيا التي تتيح قابلية تغيير الحجم، وتتضمن استخدام إن 

خوارزميات معقدة لتقليص أحجام الملفات بطرق ال ينبغي أن تلحظها العين أو األذن 

ها أكثر من غيرهم إنه ضرب من الممارسات السحرية التقنية التي يعرف. البشرية

مواطنو العالم الرقمي، الذين ينزلون موسيقى على هواتفهم المحمولة أو مشغالت 

  .الموسيقى المحمولة

بالمائة من  90يتخلص مما يصل إلى  ) MP3(وتنسيق ضغط الملفات إم بي ثري  

وبوسع شخص له باع في  ،البيانات من ملفات الموسيقى على األسطوانات المدمجة

م باإلنتاج الصوتي العالي الدقة أن يميز بسهولة الفرق في جودة الموسيقى بين االهتما

لكن سعادة أغلب المستخدمين بتوافر المزيد  .النسختين المضغوطة وغير المضغوطة

من األغاني على مشغالتهم تطغى على شكواهم من مسألة الجودة الصوتية، ويُستخدم 

ومن ثم يتيح مساحة  .عل الملفات أصغر حجماالضغط مع كل أنواع الوسائط الرقمية لج

  .لبيانات أكبر على أي وسيط تخزين

  :قابلية االمتداد -
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دون  ،هي قدرة منتجي البرمجيات على إنتاج نسخ جديدة ومحسنة من البرمجيات 

بوسع مستخدمي النسخ األقدم مواصلة . تحويل النسخ األسبق إلى برمجيات بالية

وهذه خطوة في غاية  .الترقية مع طرح كل نسخة جديدة استخدامها دون الحاجة إلى

الذكاء من قبل منتجي البرمجيات للحفاظ على قاعدتهم من العمالء على مدار سنين 

وعلى مدار ترقيات عدة للبرمجيات، والحفاظ على التوافق مع النسخ األقدم  .طوال

ة، لكن العمالء يضيف تعقيدا إلى عمل مطوري البرمجيات عندما يضيفون ميزات جديد

. يقدرون عدم اضطرارهم إلى شراء نسخ جديدة تماما من البرمجيات كل عام أو عامين

تنشأ مشكلة ٌ كبيرة عندما تطرح شركة َ مثل ميكروسوفت نظام تشغيل جديدا، مثل 

فيستا، يؤدي إلى تقادم البرمجيات األقدم، تمسك كثير من المستخدمين بنظام تشغيل 

  .7األخطاء التي لمسوها في فيستا قبل الترقية إلى ويندوزبسبب ) XP(إكس بي 

  :قابلية النسخ -

هي القدرة على صنع عدد ال محدود من النسخ طبق األصل من الملف الرقمي؛  

  .ت المعلومات نفسها كالملف األصليناايفحتى النسخة األلف تتمتَّع بب

هي أن النسخ سريعا ما  ،إحدى المشكالت في إعداد نُسخ من الوسائط التناظريةإن 

بوسع أي شخص قام بنسخ شريط فيديو في و. تنخفض في الجودة مع كل نسخة تصنع

 .حظ قدرا من التدني في الجودة المرئية في النسخة المعدةأن يال ،إتش إس تناظري

يمكن نسخ ملفات الفيديو الرقمية مرارا وتكرارا  إذ فالصورة تضعف واأللوان تُشوش

قابلية النسخ هي إحدى أنفع ف. لجودة إن لم تكن الملفات مضغوطةدون أي تدن في ا

يمكن نسخ الصورة الرقمية وتغيير النسخة المعدة  .السمات من بين السمات الرقمية كافة

بإبداعية باستخدام برمجيات التالعب بالصور، ويُحفظ الملف الرقمي األصلي دون 

  .ة المستقبليةإدخال تعديالت عليه ليكون مصدرا للنُسخ المعدل
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  :البيانات الوصفية -

قد . تصف البيانات سمة رئيسية أخرى للوسائط الرقمية، وتعني حرفيٍا بياناتإنها  

أو الصور الرقمية على  يبدو هذا مفهوما مجردا، لكن أي شخص يتعامل مع الموسيقى

قمار الراديو عبر األ فعندما يستمع المستخدم إلى أغنية على بث .اإلنترنت سيألفها

واسم األغنية واسم  أو على أي مشغل موسيقى، بوسعه مشاهدة اسم المغني ،الصناعية

  .األلبوم وعادة صورة لأللبوم

المصورين الرقميين، يحوي كل ملف صورة على بيانات أساسية  بالنسبة إلىأما  

التقاط الصورة، إلى جانب بيانات وصفية بشأن الكاميرا المستخدمة  حول تاريخ ووقت

الملفات غير المعالجة التي تلتقطها الكاميرات الرقمية ف. إعدادات التعريض األساسيةو

باين الصورة بيانات أكثر للصور، وتسمح بالتالعب الحقا في ت المتطورة تحتوي على

وكل ملف صورة غير معالج يضم بيانات تسمح بتعديالت ال  ا،وألوانها وشدة سطوعه

   .عب بالصورنهائية باستخدام برمجيات التال

إن هذه السمات  التي ذكرناها آنفا سهلت من تقارب الوسائط، وهي أيضا عوامل 

حيث يمكن افتراضيا ألي شخص متصل بشبكة  .حيوية في خلق عالم مشبع بالوسائط

اآلخرين، وبجعل النصوص والصور ومقاطع الفيديو  أن ينتج محتوى رقميا ويشاركه

الرقمنة تشجع على استخدام األجهزة ف ر لالستعمالأكث وملفات الصوت الرقمية مواتية

للوصول إليها غالبًا لدرجة أننا قد نشعر بفقدان اإلحساس بالزمان والمكان من دونها، 

، وسيزداد استخدامها حواسللقد أصبحت هذه األجهزة الرقمية ومحتواها امتدادات ل"

  18."من القدرات مع اكتساب التطبيقات مزيدا

  
                                                           

  .190ص ، مرجع سبق ذكرهالثورة العالمية في االتصاالت، : الكون الرقمي / بيتر بي سيل - 18
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  : الثالثة للمعرفة الرقمية األنواعج ـ 

لقد حدد بيتر بي سيل ثالثة أنواع للمعرفة الرقمية المختلفة وعبر عليها من خالل 

  19 :الجدول الموالي

  

  

  :منافع التكنولوجيا الرقميةد ـ 

يُبرز نيكوالس نغروبونتي نقطة حيوية حول منافع تحويل محتوى الوسائط إلى 

ل المحتوى التناظري إلى صيغة رقمية، سيكون فبمجرد أن يجري تحوي" .صيغة رقمية

  شحن الات إلكترونيٍا مقابل جزء ضئيل من كلفة ياننشره أقل كلفة بكثير؛ يمكن إرسال الب

  20).كذرات(أو النصوص في صورة مطبوعة أو 

                                                           
  .17، ص مرجع سبق ذكرهالثورة العالمية في االتصاالت، : الكون الرقمي / بيتر بي سيل - 19
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أن تدوين المعطيات وضغطها عن طريق األسلوب الرقمي "أما فيليب ريجوا فيرى 

ر شبكة اتصالية ذات نتائج قياسية أكثر بكثير، وأكثر تسمح للمعطيات بأن تسري عب

خرى لهذا األسلوب الجديد في األ تصاالتتعقيدا أيضا، من تلك الخاصة بالهاتف، واال

نقل المعلومات تتسع لما يمكنها توطيده من تجهيزات كان من المستحيل حتى الراهن 

  21."الكمبيوتر، والبريد الهاتفي، والتلفزيون: االتصال بينها

  :المجتمع الرقمي هـ ـ مفاهيمية

عصر كل " :إن العصر الرقمي وكما عبر عنه فرنسوا لسلي ونقوال ماكاريز هو

أين بإمكان المرتكزات اإللكترونية اليوم أن تخزن، تعالج وتتبادل  ،شيء عددي

معلومات تمزج الصوت والمعطيات والصور الثابتة أو المتحركة، مع مستويات من 

   22 ."ة تعادل المستويات المتعلقة بالمعطيات وحدهااألمان والدق

ولعل أصل هذا التطور هو تحول الصوت والصورة إلى أعداد ما يسمح بمعالجتها 

والعدد ) 0(وتخزينها، حيث يمكن أن تترجم المعلومة إلى تسلسل من األصفار   ونقلها

ففي دورات ذاكرة  ، أي إلى لغة عددية يمكن معالجتها بواسطة المنظم اآللي،)1(واحد 

بواسطة تيار منخفض وهي تقفل أبوابا منطقية تدعى ) 0(اآللة تجري معاينة األصفار 

  .و تحت تأثير أعلى تفتح هذه األبواب نفسها) 1(ترنزستورات، أما األعداد 

قابلة وهذا ما يجعل المعلومة المنقولة مادة فاعلة قابلة للتبدل والتحول، أي سلعة  

وبهذا  والنقل بكلفة زهيدة، مع أخذ التقدم التكنولوجي المنجز باالعتبار،إلعادة االنتاج 

فإن ظاهرة الرقمي دينامية الجوهر، أفرزت ثقافة متحركة ومتفاعلية ومتشابكة مع 
                                                                                                                                                                                     

  184ص ، السابقالمرجع  نفس - 20
، القاهرة، المركز 1عزت عامر، ط: ، تر)استكشاف اجتماعي للثقافة المعلوماتية(ما بعد االفتراضي / فيليب ريجو - 21

  .56، ص 2009القومي للترجمة، 
عويدات للنشر : ، بيروت1فؤاد شاهين، ط: ، تر"ملتيميديا"وسائل االتصال المتعددة / فرنسوا لسلي، نقوال ماكاريز - 22

  .9-8، ص ص 2001، والطباعة
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ونتيجة لظاهرة الرقمي هذه نشأ  23الظواهر الثقافية واالجتماعية والسياسية األخرى،

عيش ويتفاعل أفراده مع بعضهم البعض في مجتمع جديد هو المجتمع الرقمي، الذي ي

الواقع االفتراضي، وفي هذا المجتمع هناك اقتصاد جديد هو االقتصاد الرقمي، وهناك 

سياسة جديدة هي السياسة الرقمية، وحروب من نوع آخر أشد وأقسى هي الحروب 

الرقمية، وهناك ثقافة أخرى، وعالقات إنسانية وعاطفية متشابكة ومختلفة كل 

ختالف عما يجري في العالم الواقعي، فعلى صعيد االقتصاد مثال ولد مفهوم التجارة اال

  24.اإللكترونية

  ،تحديد تعريف للمجتمع الرقمي من خالل توصيفه 25قد حاول ياس خضر البياتيل

نجم عن تبني ودخول تقنية المعلومات  ،عبارة عن مجتمع حديث ومتطور :فرأى أنه

ودخولها في المؤسسات التعليمية  ،زلية وإلى مكان العملواالتصال إلى الحياة المن

بشكل  ،وقد أثرت التقنية الرقمية الحديثة .واستخدامها في وسائل الترفيه واالستجمام

اقتناء واختزال بل واختراق  ،من السهل ،وبات .على هوية وقيمة المعلومات ،جذري

منية التي تحمي جز األالحوا وأصبح من الممكن تكسير .االنساق المعلوماتية المختلفة

  .المعلومة خصوصا بشكلها الرقمي الجديد

إن المجتمع الرقمي يعكس صورة المجتمع ككل من حيث التقدم واستيعاب وتكامل  

التقنيات الرقمية في كل من المنزل والعمل والتعليم والترفيه وغيرها من األنشطة، 

تية واإلجراءات التنظيمية والتي تؤثر المجتمع الرقمي تشمل وتغطي البنية التح ططُ وخُ 

وعلى السكان مثل التعليم واإلطار التنظيمي  ،بشكل مباشر على اقتصاديات البالد

  .وتطور قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت
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ذلك المجتمع الذي يتميز بالتسارع " :أما معن النقري فقد أكد أن المجتمع الرقمي هو 

ار المعرفي وباالعتماد على التقانة المتقدمة العالية وباالنفج - والتنمية -في النمو

وبأنه يميل بتصاعد  ،وبأنه محاط اآلن بفضاء عالمي سايبيري Hi-Tech) المتطورة(

وفي  .مستمر ألن يكون أو يتميز بأنه مجتمع افتراضي على أرض الواقع الفعلي

ا أو ظروف من تسريع االتصاالت والمواصالت يحدث تقليص زماني ومكاني مع

 -المعرفيةـ تكثيف زمكاني عالميا ومحليا، كما تزداد أهمية المكونات والعناصر الثقافية 

بدال من الفيزيائية في حياة المجتمع وتجديده أو ) الذهنية بوجه عام(المعلومية  -الفكرية

  26 ."تجدده الذاتي
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