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  المحور الرابع

IV  صائصهوخ االتصال الرقميـ.  

  :تعريف االتصال الرقميـ  1

صف هذا النوع من تيو .االتصاالت الرقمية هي التي تتعامل بمبدأ النظام الثنائيإن 

حيث أن هناك ما  .مقارنة باالتصاالت التناظرية ،االتصاالت بقوتها وجودتها العالية

هذه الضوضاء تسبب تشوشا في  .يسمى بالضوضاء الكهرومغناطيسية في الطبيعة

اإلشارة التناظرية التي تعتمد على شدة التيار وتردده، لكن في حالة استخدام النظام 

الثنائي، فإن اإلشارات تحسب بمرور نبضة أو عد مرمرها، فال تتأثر بالتشويش الذي 

 تسببه الضوضاء الكهرومغناطيسية، ومن أمثلة األجهزة التي تعتمد االتصاالت الرقمية

  .االت السواتل، والحواسيبالتلفاز الرقمي، اتص: هي

ويشار إلى أن اإلشارات الرقمية تنتج عن تقطيع اإلشارات التناظرية إلى أجزاء،  

وتسمى أيضا بتقنية الديجيتال باإلنجليزية  1و 0وكل جزء يمثل مجموعة من 

)Digital( ويمكن التحويل من النظام الثنائي إلى النظام التناظري عن طريق جهاز ،

، والتحويل من التناظري إلى الثنائي عن طريق 1"حول الثنائي التناظريالم"ـ يعرف ب

من كال النظامين إلى اآلخر دون  لالمحول التناظري الثنائي، إما عن طريق التحوي

  .استخدام أجهزة التحويل سالفة الذكر باستخدام التحويل اليدوي

مهارة األساسية االتصال الرقمي بأنه ال) kristi Aho )2005ويعرف كريستي أهو 

لمعظم األعمال التي يجب أن يكتسبها الفرد في إطار المفاهيم، واالنتاج، والتوصل، 

واالستقبال لوسائل االتصال في وظائفهم وحياتهم، حيث أن االتصال الرقمي هو 
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وال يبتعد هذا المفهوم كثيرا  .القدرة على خلق االتصال الفعال بواسطة الوسائل الرقمية"

التصال من خالل الكمبيوتر، أو االتصال بمساعدة الكمبيوتر، أو االتصال عن مفهوم ا

بحيث ال  .وكلها مفاهيم تؤكد دور الكمبيوتر في عملية االتصال ،القائم على الكمبيوتر

في تعريف  ـبوصفها وامتداداتها وعالقاتها من خالل النظم الرقمية  ـيمكن أن نغفلها 

  2.االتصال في هذا المجال

  :ددات تعرف االتصال الرقميمحـ  2

التي يتم فيها االتصال عن بعد، بين  العملية االجتماعية"إن االتصال الرقمي هو 

أطراف يتبادلون األدوار في بث الرسائل االتصالية المتنوعة واستقبالها من خالل النظم 

ى الرقمية ووسائلها، لتحقيق أهداف معينة وهناك سلسلة من المحددات التي تضفي معن

  :ها فيما يليضحنو 3"االتصال الرقمي

إذا كنا نصف االتصال االنساني في أشكاله التقليدية بأنه عملية على أساس الحركة  *

والتدفق واالستمرارية وعالقتها وعالقات عناصرها ببعضها البعض، وتأثيرات السياق 

يد على ذلك بأن والبيئة االتصالية الذي تتم فيها هذه العملية، فإن االتصال الرقمي يز

تعمل العالقات ليست بين عناصر العملية فقط ولكنها بين عناصر النظم الرقمية التي 

  .على استمرار االتصال وتطوره

تأمين العالقات بين العناصر وأدوارها في إطار التأثيرات االقتصادية والتقنية إن  

تتسم بالتطور والتغير  والمهنية، وتعتبر هذه أيضا عمليات فرعية في العملية  الكلية،

المستمر والتأثيرات المتبادلة مع عناصر عملية االتصال سواء في تيسير العملية أو 

  .تحقيق أهدافها
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على الرغم من ظهور مفهوم العزلة لوصف تعرض األفراد إلى الشبكة العالمية  *

لمعلومات مع شبكة ا ،فإن البعد االجتماعي في عملية االتصال -االنترنتـ للمعلومات 

يظهر واضحا في التأكيد على األدوار االجتماعية  ،بجانب االتصال الثنائي والجمعي

والتي تمثلت في كتابات الكثيرين من  ،التي يمكن أن يقوم بها االتصال عبر الشبكات

   .الخبراء باإلضافة إلى قرارات اليونسكو

ثنائيا أو –االتصال  إن االتصال بين األفراد هو اتصال عن بعد مهما كان مستوى *

ومهما كانت التقنيات المصاحبة لعملية االتصال للتقريب بين األطراف بالكتابة  -جمعيا

أو الصوت أو الصورة، وكلها مستحدثات توفر التقريب بين أطراف االتصال، ولكنها 

ال تجعله يقترب من مستوى االتصال المواجهي الذي يقوم على لقاء أطراف االتصال 

  .ه في مكان واحدوجها لوج

إن االتصال وإن كان يتم عن بعد، إال أن مستحدثات النظم الرقمية وفرت مقومات * 

  . االتصال المواجهي مثل دائرية االتصال وتبادل االدوار االتصالية وتدعيم وظائفها

النظم الرقمية ومستحدثاتها ضرورية لتحقيق االتصال ووظائفه، وال يقوم االتصال ف

السلكي مقامه ما دام ال يعتمد على النظم الرقمية، ألن النظم الرقمية السلكي أو ال

ومستحدثاتها هي التي أضفت على هذا المفهوم طابعه الخاص بما توفره من مزايا 

  .وخصائص ال تتوفر في األشكال التقليدية لالتصال

ال تختلف عناصر االتصال في هذا المفهوم عن العناصر المعروفة لالتصال * 

اله التقليدية ولكنه يزيد عنها في ضرورة توفر أجهزة الترميز الرقمية في االرسال بأشك

  .واالستقبال باإلضافة إلى أجهزة االتصال ذاتها في المستويات المختلفة لالتصال

تعتبر القراءة والكتابة والثقافة الكمبيوترية من المهارات الضرورية ألطراف  *

لتعامل مع وحدات الحاسب وتعليماتها في البداية، ثم االتصال الرقمي نظرا لمتطلبات ا
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طبيعة الرسالة الرقمية التي تحتاج إلى عمليات ومعالجات مكتوبة لتحريرها او إرسالها 

  . واستقبالها

يتسم االتصال المواجهي بمعرفة أطراف االتصال لبعضهم البعض وتؤثر هذه  *

في االتصال ف. أثير السالة ذاتهاالمعرفة في مستويات تأثير عملية االتصال بجانب ت

الجماهيري من خالل وسائل اإلعالم فإنه عادة ما يكون القائم باالتصال معروفا لدى 

أما . جماهير المتلقين أيضا، بينما ال يكون جمهور المتلقين معروفا لدى القائم باالتصال

عينة من في االتصال الرقمي فإنه ما لم يستهدف االتصال شخصا بذاته أو جماعة م

خالل وسائل االتصال الرقمي مثل البريد االلكتروني والحوار والمحادثات ومجموعات 

األخبار او قوائم البريد أو األصدقاء، فإنه في كثير من االحوال ال يكون القائم باالتصال 

 ،ففي هذه المواقع .معروفا في المواقع المختلفة التي يستهدفها المتلقي أو المستخدم

ل المتلقي بين مليارات الصفحات لموضوعات متعددة لباحثين أو كتاب سوف يتجو

  .  معروفين والغالبية العظمى آلخرين مجهولين بالنسبة للمتلقي

  : عناصر االتصال الرقميـ  3

ال تختلف عناصر االتصال الرقمي عن عناصر األشكال األخرى من االتصال سوى 

ر القائم باالتصال  وأيضا جهاز االستقبال، بإضفاء الطابع الرقمي عليها برقمنة المصد

  :وبالمعالجة الرقمية للرسالة، والشكل التالي يوضح عناصر االتصال الرقمي

  
  4عناصر االتصال الرقمي من خالل الشبكات 
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  :مستويات االتصال الرقميـ  4

 ،ساعدت تكنولوجيا النظم الرقمية على تطوير مستويات وأشكال االتصال القائمة

بحيث تؤدي في النهاية إلى تعظيم قدر االستفادة من توظيف  .ر أشكال حديثة منهاوتوفي

هذه التكنولوجيا في مجال االتصال والمعلومات، وعلى العموم هناك ثالثة منظومات 

المدونات، (الجمعية  - األولى هي المنظومة الفردية ،تواصلية داخل شبكة االنترنت

  .)Wikiني، الدردشة، مواقع الويكي منتديات الحوار، البريد اإللكترو

مواقع وبوابات المؤسسات االقتصادية (فهي المنظومة المؤسساتية  ،أما الثانية 

  .)والجمعيات الحكومية

؛ ويمثل المضمون )المواقع اإلعالمية واإلخبارية(والثالثة هي المنظومة اإلعالمية  

لهذه المنظومات الثالث وفي  وتبعا 5.مقياسا رئيسيا يمكن اعتماده لتشخيص منظومة ما

  :كما يلي 6فلكها تتعدد مستويات االتصال الرقمي والتي حددها دمحم عبد الحميد

في هذه الحالة يكون جهاز الحاسب بما فيه من : االتصال بالحاسب وبرامجه - أ

طرفا في عملية االتصال، مادامت هذه البرامج هي  -تمثل قاعدة بيانات–برامج 

فة التي تتسم بالتفاعلية وتوفر للمتلقي المعلومات التي يريدها في الوقت الرسائل المستهد

يتفاعل مع هذه البرامج وفق أسلوب تصميمها والهدف من هذا إذ  .والمكان الذي يحدده

  .التصميم سواء كان ألغراض التعليم او البحث في قواعد البيانات أو التسلية والترفيه

تعتبر الحواسب أجهزة طرفية  ،في هذه الحالةما أ: االتصال بقواعد البيانات -ب 

ب تكون يمن الحواس دلقواعد البيانات التي يتم تخزينها على حاس رئيسي يتصل بعد

  .فيما بينها شبكة محلية داخل المؤسسة او المنظمة
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لكل مسئول أو مستخدم الدخول على قواعد البيانات واالستفادة هذه الشبكات تتيح  

تصال الكابلي أو تكنولوجيا الموجات اإلذاعية بين الحواسب والحاسب منها من خالل اال

أو باستخدام شبكات . الرئيسي أو بين الحواسب وبعضها في تنظيمات معينة لالتصال

االنترنت داخل التنظيم المؤسسي، واالكسترانت لالتصال بالعمالء والمساهمين 

من خالل شبكة  -أوضحنا كما سبق أن–والفروع أو المؤسسات األخرى في الخارج 

  .االنترنت

يقترب هذا االتصال من شكل االتصال : االتصال المباشر من خالل الشبكات -ج 

حيث يعتمد على الشبكات في االتصال  On-Lineالمواجهي وإن كان يتم من بعد 

لذلك يعتبر كارت  .باآلخرين سواء كان إتصاال شخصيا أو بالمجموعات الصغيرة

مع أجهزة التليفون ضرورة لتحويل اإلشارات الصوتية أو ) modem(الترميز الرقمي 

قمي رالمصورة، أو الرسائل المكتوبة إلى رموز رقمية عند اإلرسال ثم إعادة الترميز ال

  .إلى الرموز اللغوية المكتوبة أو المسموعة أو اإلشارات المصورة

يتم في شكل الحوار يمكن االتصال من خالل الحوار المباشر الذي  ،في هذه الحالة

ويمكن أن يكون االتصال بفرد واحد،  .المكتوب بتبادل الرسائل على الشاشة أو الصوت

وال تقف الرسائل المتبادلة في هذه الحالة عند  .أو بأفراد آخرين في شكل مجموعات

  .ولكن تبادل الصور والرسوم بأنواعها خالل هذا الحوار ،حدود الرموز المكتوبة

كما في أحوال المؤتمرات بالفيديو الذي ينقل  ،يكون االتصال مصوراكما يمكن أن 

وتتسم األشكال السابقة بالتزامن في الحوار  .الحوار بالصوت والصورة عبر الشبكات

  .ويمكن تبادل الرسائل ال تزامنيا كما في أحوال البريد اإللكتروني .أو تبادل الرسائل

نظرا للتزايد الضخم في عدد مستخدمي  :االتصال بمواقع الوسائل اإلعالمية -د 

واالحتماالت المرسومة  ،والشبكات العاملة عليها) االنترنت(الشبكة العالمية للمعلومات 

فقد  .بانصراف مستخدميها عن التعرض إلى وسائل اإلعالم واستبدال االنترنت بها
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من جمهور  سعت وسائل اإلعالم إلى استئجار مواقع دائمة لها على الشبكة لجذب مزيد

 .لى المواد اإلعالمية التي تعرضها على هذه المواقعإالمتلقين 

وأتاحت  ،ساعد على تشجيع ذلك خدمة النص الفائق التي بدأتها الشبكة العنكبوتيةلقد 

بذلك التجول المتعاقب والمرتبط بالنصوص ذات العالقة ببعضها، وتطور استخدام 

إلى ما تتميز به من مزايا ترتبط بتكنولوجيا  باإلضافة ،الوسائل المتعددة على الشبكة

  .هذا من جهة. االتصال الرقمي وأهمها التفاعلية

أصبح فيها الوسيط المناسب  ،أن جمهور المستخدمين للشبكةومن جهة أخرى، نرى 

باستكمال االتصال بين أجهزة  -الشخصي والجمعيـ ألشكال االتصال التقليدي األخرى 

محلية والجهاز الخادم لهذه الشبكة وتميز االتصال بذلك لكات االحاسب الخادم في الشب

  .بعالمية االتصال من خالل االنترنت

وما دام قد تم االعتراف باإلنترنت بين المستخدمين كوسيط مناسب لعالمية االتصال، 

فإن وسائل اإلعالم سارعت بالتالي الستخدام هذا الوسيط للوصول إلى أكبر عدد ممكن 

وبالتالي . لمتلقين الذين يستخدمون الشبكة، لتحقيق وظائف هذه الوسائلمن جمهور ا

الوصول إلى قيمة مضافة من جمهور المتلقين إلى الجمهور الذي يتعرض إلى هذه 

الوسائل فعال من خالل الصحف المطبوعة او أجهزة الراديو والتلفزيون؛ وإذا كنا 

لنسبة لوسائل االتصال الجماهيري نختلف على تقييم وضع شبكة المعلومات الدولية با

فإننا لم نعد نختلف على أهمية هذه الشبكة كوسط لوسائل اإلعالم باعتبارها مجاال 

  .مضافا للنشر والبث اإلذاعي والتلفزيوني يصل إلى مستخدمي شبكة االنترنت أيضا
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  :مزايا نظم االتصاالت الرقميةـ  5

د من المزايا عند مقارنته بنظام االتصال العدي 7يتيح استخدام نظام االتصال الرقمي

مقاومة التشويش، التداخل بين الموجات، الحفاظ على قوة : لعل أبرزها ،التماثلي

اإلشارة طول مساحة االتصال، تتسم الشبكة الرقمية بالذكاء والنشاط والمرونة، الشمول 

  .في نقل أنواع مختلفة من االتصاالت

تاحة المجال لربط الجهات المختلفة من خالل إو الحفاظ على سرية المعلومات 

  .شبكات االتصال بدرجة كافية

 :التفصيل في هذه المزايا كما يلي 8وقد حاول الباحث أبو السعود ابراهيم  

في حالة االتصال التماثلي يعمل نظام االرسال بشكل مستقل عن نظام : أوال -

حيث تؤثر ظروف البيئة  االستقبال، ويؤدي ذلك إلى وجود قدر عال من التشويش

وعلى النقيض من ذلك يتخذ . وأحوال الطقس على االشارة التماثلية أثناء ارسالها

من بداية االرسال إلى منفذ االستقبال، وتكون ) الشبكة الرقمية(االتصال الرقمي شكل 

  .مراحل االرسال والقناة واالستقبال عملية واحدة متكاملة

وال تسمح  .ويمكن التحكم في عناصر النظام والسيطرة عليها في دائرة رقمية موحدة 

هذه الشبكة الرقمية بأي قدر من التشويش أو التداخل في كل مرحلة من مراحلها، فهي 

تجسد نظاما متكامال من المعالجات يقوم بتوجيه المحتوى األصلي ويتحكم في عملية 

مما يحقق مزايا أكبر من  ،الرسائل على مراحل مختلفةالقناة وفك كود في االرسال، و

  .االتصال التماثلي، ويحل مكانه تدريجيا

                                                           
  .116، ص 2013دار البداية، : ، عمان1تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، ط/ حسن جعفر الطائي - 7
  .116 -114، ص ص 2005شركة االسالم مصر للطباعة، : تقنيات االتصال والمعلومات، القاهرة/ أبو السعود ابراهيم - 8
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يتسم نظام االتصال الرقمي بالنشاط والقوة والتي تجعل االتصال مؤسسا : ثانيا -

ومصانا كوحدة متكاملة عالية الجودة، وخاصة في البيئات التي يكون فيها أسلوب 

  .فا وغير فعالاالشارات التماثلية مكل

تفوق االتصال الرقمي  ،بسبب ظروف البيئة ،االتصال صعبة عمليةفكلما كانت  

يتوفق االتصال الرقمي في نقل المعلومات إلى مسافات  كما .على االتصال التماثلي

بعيدة من خالل استخدام وصالت األلياف الضوئية والتي تحافظ على قوة االتصال من 

لك على عكس االتصال التماثلي الذي يضعف كلما طالت المسافة البداية إلى النهاية، ذ

مة وقوة االتصال الرقمي وفعاليته من خالل عدة أبعاد مثل مقا وتظهر. التي يقطعها

التشويش، مقاومة التداخل في الحديث، تصحيح األخطاء الكترونيا والحفاظ على قوة 

  .االشارة على طول خط االستواء

الرقمية بقدر عال من الذكاء، حيث يمكن أن يصمم النظام  تتسم الشبكة: ثالثا -

بينما ال يمكن  .الرقمي لكي يراقب تغيير أوضاع القناة بصفة مستمرة ويصحح مسارها

ويتضح ذكاء الشبكة الرقمية من خالل  ،تحقيق ذلك في حالة استخدام االتصال التماثلي

  :عاملين

حيث تتجه قنوات االرسال  ،ألصواتتحقيق التوافق الصوتي أو التناغم بين اـ  1

األصلية سواء كانت سلكية أو ال سلكية إلى إحداث تحريف أو تشويه لإلشارة الرقمية، 

 . ويمكن ان يؤثر هذا التشويش في نظام التشكيل

فالمشكلة الثانية التي يمكن أن تحدث أثناء عملية االتصال  ،التحكم في الصدىـ  2

هذه الظاهرة باعتبارها انعكاسا الرتداد االشارة من  ويمكن إدراك .هي ظاهرة الصدى

  .يحدث ذلك عند استخدام االتصال التماثليإذ  .جهاز االرسال إلى نفس جهاز االرسال
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اما االتصال الرقمي فيمكن استخدام أداة معينة تشبه أداة تقوم بتخزين اللغة  

تى يصل االتصال إلى المستخدمة إلى محطة االرسال، والوقت الذي تستغرقه الرحلة ح

وبالتالي يتم تفادي حدوث الصدى الذي يقع في حالة  .الطرف النهائي المستهدف

 .االتصال التماثلي

حيث تخضع النظم الرقمية عادة للتحكم من  ،تتسم الشبكة الرقمية بالمرونة: رابعا -

  .جانب برامج بالحاسب االلكتروني مما يسمح بتحقيق قدر عال من جودة االستخدام

يتسم االتصال بالشمول حيث يسمح النظام الرقمي بنقل البيانات في شكل : خامسا -

نصوص وصوت وصورة ورسوم بقدر عال من الدقة، وتتم كل أشكال االتصال السابقة 

كما يمكن أن تنقل الشبكة الرقمية العديد من  .عن طريق استخدام االشارات الرقمية

  .قت واحدالمحادثات او األصوات المركبة في و

يتسم االتصال الرقمي بتحقيق قدر عال من تأمين االتصال حيث سبق : سادسا -

استخدام نظم االتصال الرقمي لألغراض العسكرية ونقل البيانات السرية للحكومات، 

يستخدم في  كماقبل أن يصبح هذا النوع من االتصاالت متاحا على المستوى التجاري، 

وني للبيانات، ونقل المعلومات الحساسة التي تتسم بدرجة شبكات البنوك والنقل االلكتر

  . عالية من السرية

وتعميق هذه الميزات فقد ححدها ياس خضر  إلى بروزأما عن أهم العوامل التي أدت 

  :كما يلي 9البياتي

  .بدأ استعمال األلياف البصرية التي تحمل كميات هائلة من المعلومات الرقمية -1

نقل الالتزامني التي تسمح بنقل الرسائل بسرعة شديدة، خاصة اكتشاف خاصية ال -2

  .الصور المتحركة

                                                           
  .101، مرجع سبق ذكره، ص )الدولة االفتراضية الجديدة(اإلعالم الجديد / ياس خضر البياتي - 9
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الضغط الرقمي الذي يسمح بخفض المعدالت المطلوبة لبث الصور التلفزيونية  -3

  .بمقدار عشرة أضعاف

  . التقدم الذي حققته األقمار الصناعية في حل المعدالت الرقمية العالية -4

  :ميمميزات االتصال الرقـ  6

التي كنا قد  ،ميزات نظم االتصاالت الرقميةوميزات الرقمنة كل من لقد ساهمت 

في رسم معالم االتصال الرقمي وإضفاء  ،فصلنا في كل واحد منها على حدة سابقا

  :في 10والمتمثلة لهخصائص مميزة 

  :التفاعليةأ ـ 

تصال الخطي انتهاء فكرة اال والقصد منهاهي السمة التي تميز االتصال المواجهي، 

يتبادل اتجاهين في بحيث يصبح االتصال  .من المرسل إلى المستقبل ،في اتجاه واحد

ويكون لكل طرف القدرة والحرية والتحكم في عملية االتصال  .دوارأطراف العملية األ

  .في الوقت والمكان والزمان الذي يناسبه

   :يترتب عنهما وهذا 

في بناء عناصرها  يني عملية االتصال ومؤثرف ينالمستقبل والمتلقي مشاركـ يصبح 

 .ينسلبي ينالمتنوعة وليس متلقي ماباختياراته

و المضمون النهائي في عملية أال تتوقف المشاركة على اختيار المحتوى ـ  

  .بل تمتد إلى التأثير في هذا المحتوى ،االتصال

  .تعدد المشاركين في عملية االتصال في إطار متزامنـ 

                                                           
دار اإلعصار : ، عمان1اإلعالم الرقمي الجديد، ط/ ماهر عودة الشمالية، محمود عزت اللحام، مصطفى يوسف كافي - 10

  .72- 69، ص ص 2015العلمي، 
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  :وعالتن ب ـ 

لى ارتفاع القدرة على التخزين واإلتاحة وتوظيف إأدى تطور المستحدثات الرقمية 

ويتمثل التنوع في  .أفضل للعملية االتصالية بما يتفق مع حاجات الفرد وتوقعاته

  : االتصال الرقمي بـ

جماعات  - بريد الكتروني - اتصال صوتي(تنوع اشكال االتصال عبر الحاسب ـ 

 ).االتصال بالمواقع االلكترونية ومواقع محطات التلفزيون -عن بعد المؤتمرات - النقاش

التنوع في ( على مستوى وظائفهأو على مستوى مجاالتهالتنوع في المحتوى سواء ـ 

التنوع في امتدادات هذا المحتوى وروابطه وتفسيراته  -محتوى االتصال عبر الوسائل

 ).من خالل النصوص

  :التكاملج ـ 

تصال الرقمي مختلف نظم االتصال وهياكله، مما يوفر للمستخدم ما تتيح عملية اال

نظام يوفر مختلف أساليب نه ة أو تسجيل او إرسال، أليراه مطلوبا من تخزين وطباع

  .التعرف واإلتاحة والتخزين بأسلوب متكامل

  :الفردية والتجزئةد ـ 

واالستخدام  يحقق االتصال الرقمي للمستخدم حرية كبيرة في التجول واالختيار

  .وتقييم االستفادة في عملية االتصال وهو بذلك يعلي من شان الفردية

كما يؤكد االتصال الرقمي على سرية االتصال وخصوصيته، وعلى تحكم أطراف 

وبذلك  االتصال في عملية االتصال والتحكم الذاتي مع مراعاة حقوق الملكية الفكرة،

  .محافظة على الخصوصية في االتصالوفر للمستخدم أرفع درجات الفردية والي
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الوصول إلى فئات  ،المتاحة على شبكة اإلنترنت ،كما أدى تنوع مجاالت المعلومات

، وهذا االتصال )بالخياطة -بالرياضة -المهتمين بالرسم(جماهيرية فرعية من المتلقين  

ويؤدي  .لهايتيح لهذه الفئات معلومات دقيقة ال تستطيع وسائل اإلعالم الجماهيرية إيصا

أيضا يقوم بنفس (في نفس الوقت إلى تفتيت جمهور المستخدمين وإلى تجزئته وهو 

الوقت بتجميعه حسب االهتمامات والعوامل االخرى كما يحصل في المنتديات أو 

  ).المدونات

  :تجاوز الحدود الثقافية هـ ـ 

ويزداد معها  شبكة اإلنترنت هي مجموعة شبكات دولية وإقليدية تزداد يوما بعد يوم

عند المستخدمين لهذه الشبكة نتيجة توفر إمكانية االتصال ورخص تكلفته، مما أدى إلى 

تجاوز الحدود الجغرافية والثقافية والوصول إلى العالمية أو الكونية، وما حرص الكثير 

في الدول والمجتمعات على إنشاء طرق المعلومات السريعة، إال تعبيرا عن إدراكها 

، وتدعيما للوظائف العديدة التي تؤديها هذه الشبكات التصال الثقافي في العالمهمية األ

  .على المستوى العالمي كالتجارة اإللكترونية العالمية

  :تجاوز الزمان والمكان و ـ

اتصال عن بعد ال يفترض فيه تواجد أطراف االتصال في  ،االتصال الرقميإن 

لهم إال في عمليات الدردشة، أو المؤتمرات ال .)التزامن(مكان واحد وفي نفس الوقت 

أدى ظهور الكثير من االجهزة الرقمية، والهواتف إلى تسهيل إمكانية لقد  .عن بعد

االتصال مهما تباعدت المسافات بين أطراف عملية االتصال، نظرا إلمكانية األجهزة 

استقبالها مرة وإعادة  .والبرامج الرقمية في االستقبال، اإلرسال والتخزين والتحميل

البريد : وقد ارتبط هذا الالتزامن، بأشكال اتصال أخرى مثل. أخرى في الوقت المناسب

  . اإللكتروني، التعرض للمواقع اإلعالمية كالصحف ومحطات التلفزيون
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    :االستغراق في عملية االتصال ز ـ 

اق في واالستغر ،على عملية االتصال الرقمي ،شجع انخفاض تكلفة االتصال الرقمي

كما ساعد انتشار  .البرامج المتاحة بغية التعليم وذلك ألوقات طويلة في إطار فردي

و التجول وبالتالي االستغراق أكثر بين أسائل الفائقة والنصوص الفائقة على االبحار رال

  .المعلومات واألفكار

   :وظائف االتصال الرقميـ  7

واالتصال باالنترنت  ،ة عامةمع حداثة الدراسات الخاصة باالتصال الرقمي بصف

بصفة خاصة، تصدرت البحوث الخاصة بأسباب االستخدام ودوافعه االتجاهات البحثية 

ومن خالل استقراء نتائج البحوث المحددة التي  .التي ما زالت في المرحلة المبكرة

يمكن ، 11النفس واالجتماع يأجريت في هذا المجال، في إطار النظريات الخاصة بعلم

  :جز الوظائف األساسية لالتصال الرقمي في اآلتيأن نو

تجاوز قيود العزلة التي يفرضها االتصال الرقمي، حيث يتعامل الفرد لساعات  *

تجاوز ف .بعيدا عن االتصال باآلخرين في الواقع الحقيقي ،طويلة أمام الحاسب الشخصي

الشبكات في إطار  من خالل برامج الحاسب أو ،قيود العزلة هذه إلى االتصال باآلخرين

يرسم اطراف االتصال حيث ال يتم االتصال وجها لوجه  ،واقع وهمي أو افتراضي

ولكن من خالل المحادثات والحوارات والبريد اإللكتروني، ومع آخرين ال يعرف 

بدءا . بعضهم البعض وال تميزهم سمات خاصة سوى ما يفرضه هذا الواقع وحاجاته

ن في ثقافات مختلفة إلى االتصال بهذه الثقافات ذاتها من الصداقات الجديدة مع آخري

في هذا يسود  .والتجول خاللها بما يلبي حاجة الفرد إلى االتصال بهذه الثقافات وأفرادها

االعتقاد بأن الفرد في االتصال الرقمي قام بتوسيع دائرة عالقاته، ولكن في إطار واقع 

ات التخيل والتقمص التي تتم في عمليات جديد يرسمه األفراد ألنفسهم، أو ترسمه عملي
                                                           

  .56 - 51لى شبكة اإلنترنت، مرجع سبق ذكره، ص ص االتصال واإلعالم ع/ دمحم عبد الحميد - 11
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االتصال الرقمي التي تتسم بتباعد األفراد عن بعضهم لمسافات طويلة، وثقافات بعيدة 

  .    أيضا عن بعضها

في إطار الوظيفة السابقة ما يسمى بالمجتمعات االفتراضية التي يجتمع تنشأ  *

األفراد، مثل  الحقيقية لهؤالءأفرادها حول أهداف أخرى قد تكون غائبة في المجتمعات 

 عنوالنوع، الخروج  ستحرير الجنالدعوة إلى الديمقراطية، مناهضة العنصرية، 

وغيرها من األهداف  .....المفاهيم والمبادئ المستقرة للمجتمعات ونظم الحكم فيها

  .والغايات التي تجتمع حولها هذه المجتمعات الجديدة

فة على االنترنت، اآلالف أو مئات اآلالف من المواقع اإلعالمية المعروتقدم  *

حول الوقائع واألحداث  -مجهولة المصدر -الخدمة اإلعالمية تتيحالمواقع األخرى التي 

  .والتعليقات عليها في إطار الخدمة اإلعالمية المتكاملة التي تراها هذه المواقع

في  تجريداث التي قد يقرأ الكثير عن الوقائع واألح ،فالفرد في اتصاله باالنترنت

 أوبالده دون أن يدري عنها شيئا بالداخل، حيث لم تصبح الحقائق ملكا خاصا للسلطة 

  .لوسائل اإلعالم المحلية والوطنية وحتى العالمية منها

وساعد على االرتباط بالوظيفة اإلخبارية لهذه المواقع سهولة االتصال بها، وفورية 

  .اإلعالم

ال وفورية اإلعالم تحسب لهذه المواقع في تقديم الوظيفة وإذا كانت سهولة االتص *

اإلخبارية، فإنها تعطيها القدرة على القيام بالتعبئة لتأييد األفكار التي تنادي بها، 

ومناهضة غيرها بحيث يمكن أن تسهم في تكوين رأي عام إقليمي أو عالمي على نحو 

 المواقف والقضايا واألفراد في وقت معين،

من فئات المستخدمين لشبكة االنتنرت وبصفة خاصة المواقع ا الرأي العام هذيتكون  

المواقع الرقمية "مما يجعلنا نطلق على هذه المواقع وأدوارها . اإلعالمية المنتشرة فيها
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التي تعمل بمعزل عن كل النظم واألشكال التنظيمية المتاحة في المجتمعات، " التعبوية

اركة الديمقراطية وفقا للنظرية الخاصة بها التي ترى الحد وتسهم بالتالي في تنمية المش

من المؤسسات اإلعالمية الضخمة وإتاحة الفرصة لكل الجماعات واألقليات في 

المجتمع في ممارسة حقوقها في اإلعالم واالتصال من خالل تعدد وتنوع المصادر 

  .االشهاريلتمويل اإلعالمية بعيدا عن السيطرة الرأسمالية واالحتكارات وتأثيرات ا

إذا كان التعدد والتنوع يسهم في إرساء المبادئ الخاصة بالمشاركة الديمقراطية  *

وتفعيلها، فإن غياب المصادر وتحدي المصداقية ترسم شكوكا حول هذه الوظائف التي 

ألنها من جانب آخر قد تسهم في تدعيم وظيفة الدعاية التي . تمثل الصورة اإليجابية لها

في تحقيق الغزو الثقافي والهيمنة الثقافية والتبعية الثقافية  -في جانبها السلبي –تسهم 

خصوصا لو علمنا أن نسبة الفروع المضيفة للحاسبات على شبكة االنترنت تصل إلى 

مليون فرع تقع في أوروبا وأمريكا  30من جملتها البالغة أكثر من  %90حوالي 

  .الشمالية

وما يرتبط بها من أهداف  ،خرين والوظائف اإلخباريةبجانب وظائف االتصال باآل *

ووظائف تجد اهتماما من الفرد والجماعات، تتصدر وسائل االتصال الرقمي كافة 

الوسائل االخرى في تقديم المعلومات المتعددة والمتنوعة التي تتميز بالضخامة بشكل 

في الذي استفاد منه غير مسبوق في تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا المعلومات والمعر

االتصال الرقمي وساهم في تعميم االستفادة من ثورة المعلومات وانتشارها التي غطت 

كل المجاالت، وكل التخصصات، نتيجة الخصائص التي تميزت بها تكنولوجيا 

  .االتصال والمعلومات واهمها سعة التخزين وسهولة اإلتاحة

الرقمي كمصدر للمعلومات في استخدام  لذلك فإنه ليس غريبا االستفادة من االتصال

وسائل االتصال الرقمي وأهمها شبكة االنترنت، وليس غريبا أن تتصدر هذه الوظيفة 

لتصل إلى  ،كافة الوظائف االخرى لدى فئات الجماهير والعاملين في مجاالت اإلعالم
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ية من أسباب استخدام الحاسب وشبكة االنترنت في البحوث االجنب %90-75نسبة من 

  .وافع استخدام االتصال الرقميدوالعربية التي درست اساب و

وفي جانب آخر نجد توسعا في استخدام الحاسب في التعليم وانتشار االستراتيجيات  *

الخاصة بتوظيف الحاسب وبرامجه في التعليم وإعتماد التعليم عليه خصوصا في التعليم 

خاصة بالتعلم القائم على الكمبيوتر أو التعلم الفردي أو التعلم الذاتي، وانتشار المفاهيم ال

  .بمساعدة الكمبيوتر

نظرا ألن الوظائف السابقة في معظمها كخدمات مجانية لإلنترنت أو نظير مقابل  -8

فإن هذه المواقع تعتمد  - ما لم تكن الوظيفة هادفة اقتصاديا مثل التعليم من بعد ـرمزي 

رض البرامج والموضوعات التي تعرض المصاحبة لع االشهاراتفي تمويلها على 

تجد صدى كبير لدى  واالشهاروبالتالي أصبحت وظيفة التسويق  .على هذه المواقع

, المعلنين وخصوصا بالنسبة للمواقع التي تحقق نسبة أكبر في االستخدام والدخول عليها

لجمهور ويعتبر تحقيق هذه الوظيفة بالنسبة  .شأنها في ذلك شأن وسائل اإلعالم األخرى

المتلقين دليال إلى اتخاذ القرارات الشرائية، بجانب أنها تحقق تمويال لهذه المواقع 

  .والشركات التي تقدم الخدمات المتعددة عليها سواء كانت مجانية او مدفوعة

ومع انتشار برامج المسابقات واأللعاب على مواقع االنترنت أو في البرامج  *

وتناسب مستويات عمرية عديدة، فإن االتصال الرقمي الرقمية التي تعد لهذا الغرض 

يسهم بذلك في تحقيق وظيفة التسلية والترفيه التي  أصبحت تجذب مستويات عمرية 

هم في امختلفة، بجانب ما تقدمه المواقع اإلعالمية من إذاعة للمواد اإلعالمية التي تس

  .تحقيق هذه الوظيفة وحاجات جمهور المستخدمين منها

عن  ،في جوهرها أو مضمونها ،إن وظائف االتصال الرقمي ال تختلفف ومنه،

ألنها في النهاية مستويات وأشكال  .وظائف االتصال الفردي والجمعي والجماهيري

مختلفة لالتصال االنساني الذي ال تختلف حاجاته ودوافعه من مستوى إلى آخر، أو من 
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االتصال  ةميتها وفي دعمها لعمليولكن هذه الوظائف قد تختلف في أه. وسيلة إلى أخرى

بصفة عامة بتأثير التطورات السريعة في مستحدثات تكنولوجيا االتصال التي تميزت 

وغيرها من المزايا التي تضع بصماتها على صور .... بالفورية والتفاعلية والعالمية

استها تحقيق هذه الوظائف وتأثيراتها االيجابية والسلبية التي سوف تشهد توسعا في در

  . التحليل الوظيفي وأهدافهابوتقنينها في إطار النظريات الخاصة 

  

 


