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،فرض الﻌصرالرق أساليب ﺟديدة ع التلفز ون سواء ع ﺻﻌيد نتاج أو ستقبال أو الوسيلﺔ نفس ا
 إذ ﺣدث تزاوج ب ن،ﺣيﺚ ش د التلفز ون طفرات كب ة ظل ما وفرته تكنولوﺟيا عﻼم و تصال ا ديثﺔ
 أعطت لنا الﻌديد من اﳌخرﺟات بدايﺔ من،ل وما تتم به شبكﺔ ن نت والتلفز ون الش ل واﳌحتوى
التليفز ون عا الوضوح ثم التليفز ون الرق فالتلفز ون التفاع الذي ي يح للمشا د التدخل ال امج
 فما مختلف التغ ات ال طرأت ع التلفز ون وما تأث ا ا طبيﻌﺔ،ومحتو ا ا واختيار ما يروقه م ا
.نتاج و ستقبال ؟
.  التلفز ون التفاع-  التليفز ون الرق- التليفز ون عا الوضوح-  التفاعليﺔ:ال لمات اﳌفتاﺣيﺔ
Abstract
digital age imposed new methods on Television in terms of production or reception
or medium, where Television have seen huge eveloution through what New Information
Communication Technologies had afford, when an immergence was compilated
between internet and Television in format and content, who given us numerous outputs
as High Definition Television (HDTv), Digial Television, Interactive Tv, those gives the
recipient oppportunity to be an Interactive element in the choosig programs and their
content even time of the showing, so wht’s the deffirent changes intervened on
Television, and what’s it impact on sort of production and recpetion.
Keywords: Interactivity, HDTv, Digial Television, Interactive Tv.

 ا زائر،  خ شلﺔ-  ليﺔ الﻌلوم ﺟتماعيﺔ و سانيﺔ ﺟامﻌﺔ عباس لغرور، سانيﺔ
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ّ
ﻌت التلفز ون من أﺣدث الوسائل عﻼميﺔ ذات خصوﺻيات تكنولوﺟيﺔ متم ة شقت طر ق ا

سرعﺔ ،واعتمدت بدايا ا ع ال افﺔ والس نما و ذاعﺔ واﳌسرح واستﻌارت الكث من أدوات وأنواع
ّ
الدراسات النظر ﺔ وا ة
وتقنيات ور ما خصائص وسائل ﻌب ا ،ولك ا و سرعﺔ أيضا واعتمادا ع
الﻌمليﺔ ،استطاعت أن تكشف و ا وأن توﺟد لغ ا ا اﺻﺔ ،و التا أن تمتلك خصائص ا ووسائل ا
التﻌب يﺔ وأنواع ا وقيم ا ا ماليﺔ والفنيﺔ ا اﺻﺔ.
يتم ﺣقل

عﻼم و

تصال  Information And Communication Fieldبالتغ ات اﳌتتا ﻌﺔ

واﳌستمرة  ،ذه التغ ات ازدادت ﺣد ا وسرع ا خﻼل ال سﻌينات ش ل لم سبق له مثيل ،وكن يجﺔ لتلك
التغ ات أﺻبح يطلق ع

ذا الﻌصر الذي ﻌ ش فيه "عصر اﳌﻌلومات  "Information Ageأو "عصر ثورة

اﳌﻌلومات" وذلك مقابل ما ان ﻌرف ﻌصر الثورة الصناعيﺔ وقبل ا عصراﳌجتمﻌات الزراعيﺔ.
وش دت التطورات التقنيﺔ

عمليﺔ تصال و غ أسالي ا وطرق ا ذب اﳌستخدمﺔ

اﳌضام ن ا ما يﺔ ،وما ان ل ذه التطورات من آثار وا
أﺻبح

سان اليوم يق

والتنوع ان لزاما ع
ا ياة وكذلك ف م مﻌ

ﺔ

إنتاج و بﺚ

غي أساليب تصال وأنماطه ،وكيف

نصف وقته أمام شاشﺔ التلفاز ذلك ﳌا ت يحه له ذه الشاشﺔ من فرص ﻻختيار
عﻼم دراسﺔ تأث ات ذه التطورات بالوسيلﺔ ع اﳌتلقي وقدراته الذ نيﺔ ونظرته إ
تصال الرق والوقوف ع أ م ا صائص ال ت يح ا للمتلقي و م انات ال

توفر ا من خﻼل استخدام ذه التقنيات.
من خﻼل مناقشﺔ التلفز ون
ال

عصر عﻼم ا ديد ،وما مر به من تطورات إ أن وﺻل إ التقنيات

و عل ا ن له فقد تناولنا تصال التفاع وانتقال وظ ور التلفز ون الرق  ،وطغيان تقنيﺔ تصال

التفاع ال تك سب أ ميﺔ كب ة

ذه الف ة.

مش لﺔ البحﺚ :ﻌد تحديد اﳌش لﺔ من اﳌسائل اﳌ مﺔ ال ﻻغ ع ا مختلف أنواع البحوث ومجاﻻ ا ذلك
إن اك شاف مش لﺔ ﺟديرة بالبحﺚ يحتاج إ ﺻ ورؤ ﺔ كما يحتاج إ دقﺔ متنا يﺔ ﳌا لذلك من اثر ﺟميع
خطوات البحﺚ إﺟرائيﺔ انت أم ميدانيﺔ.
و بحثنا ذا نحاول التﻌرف ع ما فرضه الﻌصر الرق من أساليب ﺟديدة ع التلفز ون سواء ع
ﺻﻌيد نتاج أو ستقبال أو الوسيلﺔ نفس ا  ،فقد ان ت ﺟميع ش ال التقليديﺔ ال رافقت ذلك ا

از

فصار باﻹم ان استقبال التلفز ون أي وقت وأي م ان وأي وسيلﺔ يختار ا اﳌشا د فما التغ ات ال طرأت
ع التلفز ون وما تأث ا ا طبيﻌﺔ نتاج و ستقبال ومن ﻌض فﻌاليات اﳌشا د الﻌصر الرق .
من البحﺚ:
ﻌت بحثنا من البحوث الوﺻفيﺔ,البحﺚ الوﺻفي و دراسﺔ ا قائق الرا نﺔ اﳌتﻌلقﺔ بطبيﻌﺔ ظا رة أو
موقف أو مجموعﺔ من الناس أو مجموعﺔ من ا وادث أو مجموعﺔ من

وضاع والدراسات الوﺻفيﺔ ﻌ

بالتصور الدقيق للﻌﻼقﺔ اﳌتبادلﺔ ب ن اﳌجتمﻌات و تجا ات واﳌيول والرغبات والتطور بحيﺚ ﻌطي البحﺚ
ﺻورة للواقع ا يا ي ووضع مؤشرات و ناء ت بؤات مستقبليه وتقوم البحوث الوﺻفيﺔ ع وﺻف لظا رة من
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الظوا ر للوﺻول إ أسباب ذه الظا رة والﻌوامل ال تتحكم ف ا واستخﻼص النتائج و ﻌميم ا وذلك من
اﺟل تجميع البيانات وتنظيمه وتحليل ا وتركز البحوث الوﺻفيﺔ ع وﺻف طبيﻌﺔ وسمات وخصائص مجتمع
مﻌ ن او موقف او فرد مﻌ ن 1،استخدم بحثنا اﳌن اﳌقارن لغرض وﺻف تقنيﺔ ومضمون ل من مخرﺟات
التلفز ون

الﻌصر الرق من اﺟل التوﺻل إ أوﺟه الشبه و ختﻼف واﳌم ات ال يتم

ا ل ش ل من

ش ال ال س تطرق ل ا  ،إضافﺔ إ التﻌرف ع التقنيات اﳌ سارعﺔ ال أنتجت مجال تطو ر التقنيات
التلفز ونيﺔ ودور ا

غي نوعيﺔ اﳌضام ن وأساليب عرض ا وال

ﻌود بالفائدة ع مﻌدي اﳌواد التلفز ونيﺔ

والقائم ن ع أساليب تنفيذ ا من اﺟل رتقاء باﳌضام ن اﳌﻌروضﺔ بما يﻼءم ذه التقنيات ا ديدة و ما يل
متطلبات ﺟم ور ا.
  1
إﺣداث طفرة

سا مت شبكﺔ ن نت خاﺻﺔ ا يل الثا ي م ا أو ما ﻌرف بالو ب Web 2.0

عالم

تصال اليوم وذلك من خﻼل اندماج ا دمات تصاليﺔ ال توفر ا ن نت مع وسائل عﻼم ا ما يﺔ
التقليديﺔ ما ﺣسن من مخرﺟا ا و أعطى ل ا دفﻌا ﳌواكبﺔ الﻌصر ا ا عصر عﻼم ا ديد أو عصر
اﳌﻌلومات السرﻌﺔ ،و مكن ت يص ذه التغ ات النقاط التاليﺔ:

2

 ش د ﺣقل عﻼم ع
ً
التليفز ون ،وأخ ا ظ ور ن نت.

قل أر ع غ ات رئ سيﺔ و  :اخ اع الطباعﺔ ،اخ اع الراديو ،اخ اع

 ﻻ ﻌ ظ ور أي وسيلﺔ إعﻼميﺔ ﺟديدة اختفاء أو انقراض الوسائل السابقﺔ ل ا.
 ي تج عن ظ ور أي وسيلﺔ إعﻼميﺔ ﺟديدة إﺟبار الوسيلﺔ القديمﺔ ع اتخاذ إﺟراءات و ﻌديﻼت تتأقلم
ا مع مناخ اﳌنافسﺔ ا ديد ومن ذلك أ ا توﺟد لنفس ا موقع خاص ) (nicheت كز فيه وسيلﺔ
للنجاة من التغي .
 التطور التكنولو

ﺣقل عﻼم أدى إ إلغاء ا دود ب ن وسائل عﻼم اﳌختلفﺔ وأك مثال ع

ذلك و ندماج الوشيك ب ن التليفز ون و ن نت بحيﺚ أﺻبحت ل وسيلﺔ من ات ن الوسيلت ن
يمكن استخدام ا للدخول ع الوسيلﺔ خرى .مثال أخر و عداد الكب ة لل
طبﻌات خاﺻﺔ ع

ن نت وقنوات الراديو ال أﺻبح من اﳌمكن سماع ا ع الشبكﺔ الﻌنكبوتيﺔ

الﻌاﳌيﺔ ).(www

ً
شطﺔ خرى فمثﻼ الوقت الذي

 استخدام الوسيلﺔ ا ديدة ﻌ بالضرورة اقتطاع وقت مﻌ ن من
ً
يقضيه اﳌشا د أمام التليفزون أو مبحرا
ن نت ي تج عنه انخفاض
ستماع للراديو أو قراءة ال
.1.1

الوقت الذي يقضيه

ف أو اﳌجﻼت أو الكتب.

تصال التفاع :

إ سان اليوم أﺻبح يق

أك من نصف وقته أمام شاشﺔ التلفاز وعليه أﺻبح لزاما ع

تأث ات ذه الوسائل ع اﳌتلقي وقدراته الذ نيﺔ ونظرته إ ا ياة وا ذاته وا

 

ف ال أوﺟدت ل ا

عﻼم دراسﺔ

خر ن ودراسﺔ الكيفيﺔ ال
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ستوعب ا طبقات اﳌجتمع الرسالﺔ عﻼميﺔ ﺣيﺚ ﻌ
اتصاليﺔ ب ن ال شر و قصد ا لغﺔ ا اسوب

تصال الرق إم انيﺔ توف لغﺔ موﺣدة ومش كﺔ

اﳌيدان تصا إذ تجمع ذه اللغﺔ ال اتف بال ومبيوتر

بالتلفزون ﻌدما ﺟمﻌت ن نت بال اتف وال ومبيوتر ،ومثلما تحول التيار الك ر ا ي عند اخ اعه ليصبح
الوسيلﺔ الوﺣيدة نقل الطاقﺔ أﺻبح ال  bitsالوسيلﺔ الﻌلميﺔ الوﺣيدة نقل اﳌﻌلومات ال باتت تقدم ش ل
رق م ما انت طبيﻌﺔ ب ا أو طر قﺔ تلق ا ﺻوت  ،ﺻورة  ،مﻌطيات.

3

فالفكرة ساسيﺔ ال تقوم عل ا النظم الرقميﺔ و ستفادة من تقنيات رسال والبﺚ و تصال من
ﺟانب محطات رسال و ستقبال واﳌﻌا ﺔ والتخز ن واﳌشا دة اﳌنازل وتأث النظم الرقميﺔ ع خيارات
اﳌشا د والتفاعليﺔ والﻼتزامن ب ن الﻌرض واﳌشا دة ومن ثم تحقيق تصال اﳌباشر مع ا دمات اﳌختلفﺔ
إطار النظم الرقميﺔ فالتلفز ون الرق

ال يقدم ا التلفز ون التفاع

و ذاعﺔ الرقميﺔ ما أﺣدث

التطورات ال بدأت غزو اﳌنازل وأﺻبح بإم ان ا م ور ستفادة من مزايا ا دمات التفاعليﺔ ال توفر ا
تكنولوﺟيا التلفز ون الرق وال ألغت ا دود الفاﺻلﺔ ب ن التلفز ون وال ومبيوتر ش ل عام.
وتختلف تكنولوﺟيا التلفز ون الرق
إشارات ثنائيﺔ
الوضوح

4

عن التناظري وذلك بقدر ا ع تحو ل الصورة والصوت إ

ﺻفار و ﺣاد أي :بنظم استخدام ال ومبيوتر نفس ا ،فالتلفز ون الرق

الصوت والصورة و ق ب من شاشﺔ الس نما  35مما ساعد ع البﺚ ال ام

نفسه و ﻌطي خيارات متﻌددة من القناة نفس ا  ،كما أن ا ساع
مواد عن طرق خصائص الﻌرض برامجيﺔ مضافﺔ
 Interactivityالقناة الواﺣدة

ي سم بحدة

اﳌتﻌدد الوقت

م البﺚ وا صائص الرقميﺔ سمح بتخز ن

ال ومبيوتر اﳌ ق و ذلك ف و يحقق التفاعليﺔ

5

فاﻻندماج اﳌ ايد ب ن التقنيات الرقميﺔ والس نما تحدث مؤثرات غ تقليديﺔ وتأخذ اﳌشا د إ أفق
ﺟديدة من تصال التفاع فﻌملت الثورة الرقميﺔ ع إعادة الﻌنصر اﳌفقود التلفز ون و و القدرة ع
التخيل الذي ﻌد الوسيط مثل للمﻌرفﺔ ﺣيﺚ ش الدكتورة م نا فر ال إ ذلك قائلﺔ" :إن التخيل أخذ
يك سب ثقافﺔ الوسائل ا ديدة داخل الفنون اﳌرئيﺔ فان التقاطع ب ن رقميﺔ الصورة بداعيﺔ و دراك يمثل
إعادة لﻌنصر التخيل وسيط ب ن الﻌقل وا واس وأرضيﺔ مش كﺔ ب ن اﳌﻌرفﺔ والتجر ﺔ ا اﺻﺔ سبق وذكرنا
إن الوسيلﺔ ا ديدة ﻻ تل ال قبل ا بل ت ون ﺣافزا لتطور ا و ذا الذي ﺣدث للتلفزون التناظري ف ان ظ ور
ال ومبيوتر و ن نت س با لظ ور التلفز ون الرق وذلك ليضيف ﳌسﺔ التفاعليﺔ مع ا م ور من خﻼل ال اتف
أو الفاكس أو ال يد لك و ي فتﻌدد الوسائط عﻼميﺔ لن يؤدي إ انقراض أي م ا بل سيﻌيد توز ع دوار
فيما بي ا".

6

 .2.1تكنولوﺟيا نظمﺔ السمﻌيﺔ البصر ﺔ :
أﺣدث دخول التكنولوﺟيا ا ديثﺔ إ وسائل عﻼم ا ما يﺔ تحوﻻت ك ى أسلوب عمل ا ي اد يصل
درﺟﺔ نقﻼب ا ذري ،ذه التحوﻻت طالت ﺟميع وسائل عﻼم اﳌطبوعﺔ م ا واﳌسموعﺔ واﳌرئيﺔ ،وقد ش د
التلفز ون طفرات كب ة ظل ما وفرته ذه التكنولوﺟيا و أعطت لنا الﻌديد من اﳌخرﺟات نذكرأ م ا :
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 1.2.1التليفز ون عا الوضوح ):(High Definition Television
نظام التليفز ون ا ا اﳌستخدم

الوﻻيات اﳌتحدة و و نظام NTSCالذي تم تطو ره

الثﻼث نات

و رﻌينات ثم أدخلت عليه لوان ا مس نات .ذا النظام يتم الﻌمل به ش ل عام دول شمال القارة
مركيﺔ و اليابان،

ﺣ ن ستخدم مﻌظم دول الﻌالم خرى إما نظام  PALو و النظام ور ي أو نظام

 SECAMوالذي تم تطو ره

فر سا واستخدم

ما ان ﻌرف باﻻتحاد السوفي إضافﺔ إ

ﻌض دول

الشرق وسط وشمال إفرقيا.


أدت ذه اﳌشا ل إ تطو ر ما ﻌرف بالتليفز ون عا الوضوح أو اختصارا  ، HDTVوالذي ﻌت

م من نوعه تكنولوﺟيا التليفز ون منذ اخ اع التليفز ون اﳌلون ا مس نات ،و س
التطور الرئ
ً
مصمموه إ ﺟﻌله اخ اعا يجمع داخله ثﻼث أنواع مختلفﺔ من التكنولوﺟيا و تكنولوﺟيا التليفزون
وتكنولوﺟيا الكمبيوتر وتكنولوﺟيا فﻼم بحيﺚ يصبح تليفز ون كمبيوتري متﻌدد الوسائط ،ومع أن تلك
ً
8
النقلﺔ لم تحدث ﻌد إﻻ أن التليفز ون عا الوضوح  HDTVيوفر ﺣاليا اﳌزايا التاليﺔ:
ً
ً
درﺟﺔ وضوح أع نظرا ل ون الصورة تت ون من ﺣوا  1100خط مقارنﺔ بـ  525خطا فقط لنظام  NTSCو
ً
 625خطا ل ل من  PALو .SECAM
ً
 نقاوة الصورة تز د بحوا  400إ  %500نظرا ل ون شاشﺔ التليفز ون عا الوضوح  HDTVيتم
تقسيم ا إ شبكﺔ ت ون من  1920 x 1080نقطﺔ ضوئيﺔ  pixelمقارنﺔ بـ  x 420 340نقطﺔ ضوئيﺔ فقط
لنظام . NTSC
 سبﺔ عرض الصورة التليفز ونيﺔ إ ارتفاع ا  Ratio Aspectالتليفز ون عا الوضوح
ً
نظمﺔ خرى مما ﻌ شاشﺔ أعرض بمقدار  ، %25ونظرا ﻷن الـ HDTVيتمتع بحدة
 9مقارنﺔ بـ  4إ 3
 16إ

وضوح أع  RESOLUTIONفإن باﻹم ان زادة

م الشاشﺔ مع ستمرار ا صول ع ﺻورة عاليﺔ

الوضوح .

ً
ﺣركﺔ الصور التليفز ون عا الوضوح تتم ش ل أك سﻼسﺔ وا سيابيﺔ نظرا ﻷنه ﻌمل بواقع 60


ً
إطارا الثانيﺔ و و نفس سبﺔ طراﳌستخدمﺔ نظام .NTSC
ً
 ﻻ وﺟود لصورة الطيف أو الظل ال كث ا ما تظ ر التليفزون الﻌادي.



درﺟﺔ ﺻوت عاليﺔ الوضوح تماثل نقاوة الصوت

قراص اﳌدمجﺔ ).(CD

ً
التليفز ون عا الوضوح ﺣسن من وسائل نقل لوان ش ل أﺻبحت تبدو مﻌه أك وضوﺣا وأقرب

للطبيﻌﺔ.


إن التليفز ون عا الوضوح سوف يجﻌل من عمليﺔ مشا دة فيلم ع التليفز ون عمليﺔ ممتﻌﺔ

ومماثلﺔ ﳌشا دة فﻼم الس نمائيﺔ ﺻالﺔ الﻌرض.
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 2.2.1التليفز ون الرق ):(Digial Television
ﺣ ع د قر ب انت تقنيات بﺚ برامج التليفز ون ﻌتمد ع تحو ل الصورة والصوت إ إشارات من
ً
اﳌوﺟات ال يجري ب ا ع ﺟواء ليلتقط ا ال وا ي اﳌنازل  ،أما ﺣاليا فإن التليفز ون الرق و ذاعﺔ
الرقميﺔ

أﺣدث التطورات ال بدأت زﺣف ا نحو اﳌنازل وال أﺻبح بإم ان اﳌشا دين ل ا التمتع باﳌزايا

وا دمات اﳌتفاعلﺔ ال توفر ا تكنولوﺟيا التليفز ون الرق

من طلب وﺟبات الطﻌام السرﻌﺔ إ

ز

تذاكر السفر ومتا ﻌﺔ أسﻌار س م وأخبار اﳌال والسياسﺔ والراضﺔ ع شاشات تليفز و م ا ديد باﻹضافﺔ
ً
 ،و صف ﻌض ا اء
إ الدخول ع شبكﺔ ن نت ع التليفز ون بدﻻ من أﺟ زة الكمبيوتر ال
متا ﻌﺔ الﻌروض ع التليفز ون بأ ا تجر ﺔ "ا لوس اﳌس
شاشﺔ الكمبيوترال توﺻف بتجر ﺔ "ا لوس اﳌتأ ب".

" باﳌقارنﺔ مع عمليﺔ متا ﻌﺔ الﻌروض ع

9

ً
ففي ا الﺔ و ت ون اﳌتا ﻌﺔ سلبيﺔ ﻷن اﳌشا د يتلقى تلقائيا دفﻌات الﻌروض التليفز ونيﺔ ،أما
ً
ا الﺔ الثانيﺔ فإن مستخدم الكمبيوتر يتﻌامل إيجابيا مع الﻌروض ع شاشته .غ أن ا دود الفاﺻلﺔ ب ن
ً
التليفز ون والكمبيوتر عموما بدأت باﻻختفاء وذلك مع تقديم التليفز ون دمات تتفاعل مع رغبات
ن نت دون ﺣاﺟﺔ

ومتطلبات اﳌشا دين وإم انيﺔ استخدامه للدخول ع

ازكمبيوتر

 ،و نفس

الوقت أﺻبح الكمبيوتر يؤدي وظائف عرض اللقطات والصور التليفز ونيﺔ ا يﺔ وتن شر شب ات التليفزون
ً
الرق ﺣاليا سواء بالبﺚ ع قمار الصناعيﺔ أو ال ابﻼت أو البﺚ من اﳌحطات رضيﺔ و تجﻌل باﻹم ان
عن طر ق استخدام تكنولوﺟيا الضغط  compressingإرسال عدد أك من ال امج ع نفس اﳌوﺟﺔ ال وائيﺔ
ستخدم ا التكنولوﺟيا التناظر ﺔ مقابل قناة واﺣدة للتليفز ون التقليدي ا ا  ،باﻹضافﺔ إ م ة

ال

ا ودة الﻌاليﺔ للصورة والصوت التليفز ون الرق .

10

 3.2.1أنظمﺔ ﻹستقبال التليفز ون الرق :
ناك ثﻼث أنواع من نظمﺔ ال يمك ا استقبال التليفز ون الرق
"نظام أر

بواسطﺔ وا ي تليفز ون عادي

رق " أو بواسطﺔ طباق الﻼقطﺔ ا اﺻﺔ باﻷقمار الصناعيﺔ نظام" رق ع

أو بواسطﺔ الكيبل نظام كيبل رق :
أ  -التليفز ون ر

الرق

قمار الصناعيﺔ"

11

:(DTT) Digital Terrestrial Television

ذا النوع يتم رسال من خﻼل

شبكﺔ رسال رضيﺔ كما أن ستقبال يتم عادة من خﻼل ال وا ي اﳌث ت فوق سطح اﳌ ل والذي ستخدم
ً
ﻻستقبال ا دمات التناظر ﺔ ا اليﺔ،وﺣ ستطيع اﳌشا د استقبال الﻌدد اﳌحدود س يا من القنوات فإنه
ً
بحاﺟﺔ إ ﺟ از استقبال رق  receiverأو أﺣد أﺟ زة التليفز ون ا ديد ال تحتوي داخليا ع إم انات فك
الشفرة الرقميﺔ.
ب  -البﺚ الرق

بواسطﺔ القمار الصناعيﺔ ) Digital Satellite (DSATأو: DBS

ذا النوع يتم إرسال

شارة إ قمر ﺻنا ومنه مباشرة إ م ل اﳌشا د ،و ناك ﺣاﺟﺔ إ ﺟ از استقبال رق  receiverوأﺟ زة
أخرى إضافيﺔ ﻻستقبال البﺚ الرق

ع

قمار الصناعيﺔ ،غ أن وﺟود أطباق ﻻقطﺔ  Dishesستقبل

رسال مباشرة ﻌ بدوره تجنب الت لفﺔ اﳌرتفﻌﺔ اﳌ تبﺔ ع توﺻيل سﻼك للمنازل .من ناﺣيﺔ أخرى فإن
 

71

ISSN : 2571-9904
EISSN: 2602-7763

7666201901 03

 

البﺚ بواسطﺔ قمار الصناعيﺔ يجﻌل باﻹم ان إيصال رسال إ مناطق نائيﺔ أو ﻌيدة ش ل يصﻌب
ً
إيصال ا دمﺔ إل ا بواسطﺔ الكيبل نظرا للت لفﺔ الﻌاليﺔ اﳌ تبﺔ ع ذلك.
ﺟـ  -الكيبل التليفز و ي الرق  :Television Digital Cableذا النوع من البﺚ يتم إرسال شارات من
ً
خﻼل تمديدات كيبل أرضيه واﺻلﺔ إ م ل اﳌش ك والذي يحتاج أيضا إ ﺟ از استقبال إضا ، receiver
ً
ونظرا ﻻستخدام شر ات الكيبل لتكنولوﺟيا مشا ه لتكنولوﺟيا ال اتف فإن قدرات وإم انات التفاعل لدى
ذا النوع من البﺚ ت ون مرتفﻌﺔ.
- .4.2.1تلفزة ال اتف النقال أو الشاشﺔ الرا ﻌﺔ:
أدى ان شار استخدام ال واتف النقالﺔ خاﺻﺔ بجيل ا الثالﺚ و الرا ع شر ات تصاﻻت إ تأس س
قنوا ا ا اﺻﺔ ا لتقديم خدما ا التلفز ونيﺔ بوساطﺔ ذا ا

از الصغ  ،فقد أطلقت شركﺔ ف افزن Vira

 Visionالﻌمﻼقﺔ خدمﺔ تلفز ونيﺔ خاﺻﺔ ا تتضمن  300قناة ،وقد ﺣصلت شركﺔ فوكس  FOXع براءة
اخ اع ﳌصط مو سود و و نتاج الدرامي ا اص بال واتف النقالﺔ ،وقد باعت ذه الشركﺔ عمال ال
أنتج ا للمؤسسات ال تقوم بتقديم خدمﺔ الفيديو ع ال اتف النقال ،وعند ال امج ال ت ﺚ ع وتتم
مراعاة خصوﺻيات ال تتم

ا ال واتف النقالﺔ ﺣينما يتم التخطيط ﻹنتاج وعرض ال امج التلفز ونيﺔ من

خﻼل ا ،مثل ﺻغر م الشاشﺔ وطبيﻌﺔ ستقبال أماكن مختلفﺔ ومتغ ة ،وت شط الﻌديد من الشر ات
ً
بإنتاج مواد ﺻور ﺔ خاﺻﺔ لل واتف النقالﺔ ن شار الواسع ﺟدا لﻼستقبال التلفز و ي بوساطﺔ ال واتف النقالﺔ
شمل بلدان عديدة وﻻ يزال ين شر ﺣ ﺻار ﻌرف بالشاشﺔ الرا ﻌﺔ ال غزت الﻌالم.
 .5.2.1تليفز ون اﳌستقبل:
ً
ً
قبل خمسﺔ عشر عاما تقر با ان الناس ﻌودون إ منازل م و قولون" :ماذا التليفز ون اليوم؟".
ً
ﺣاليا ﻌودون إ منازل م و قولون  ":ماذا أر د أن أشا د اليوم؟" أما اﳌستقبل الغ ﻌيد فسي ون مر
ً
كما لو أنك ستخدم الكمبيوتر .سي ون ناك التوقيت الذي ير ده اﳌشا د  ،كما سي ون التفاعل عنصرا
ً
أساسيا بحيﺚ لن يقتصر دور اﳌشا دين ع تلقي ال امج من شب ات التليفز ون اتصاﻻت تأخذ اتجاه
واﺣد  one-to-manyمن الشبكﺔ للمشا دين  ،ولكن التليفز ون سيوفر خدمات رقميه متطورة يأخذ طا ع
تصال ف ا:

12

 أو اتصال من مجموعﺔ إ فرد .many-to-one أو اتصال من مجموعﺔ إ مجموعﺔ .many-to-many أو اتصال من فرد إ فرد.one-to-one  2
ع

إثر ظ ور ش ال ا ديدة لتكنولوﺟيا

ﺟديدة ،تركت آثاربصما ا ﺣقل ﺟ زة ع

افﺔ قطاعات نتاج وال شغيل والصيانﺔ و رسال .

فلم ﻌد أ ميﺔ التلفز ون وتفوقه ع وسائل
الدراسات والبحوث ،إذ أﺻبح من البد يات اﳌﻌروفﺔ

 

تصال ،ش د التلفز ون غ ات

مﺔ وابت ارات

تصال ا ما يﺔ خرى موضع شك

ﺟميع

وساط عﻼميﺔ القول إن التلفز ون يمثل اليوم
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داة ك تأث ا ،ﺣ أﺻبح ﻌض م يصف عصرنا ﱠ
بأنه "عصر الشاشﺔ" أو "عصر الصورة ا يﺔ" و
السنوات الﻌشر خ ة استطاع البﺚ التلفز و ي إطار شبكﺔ اﳌﻌلومات الﻌاﳌيﺔ ْ ،أن يقوم بتقديم خدمات

ً
مﻌلوماتيﺔ أوسع من الدور عﻼمي الذي ان محصورا فيه ،مثل خدمات "الفيديوتكس" و"التليتكس" ،
و تصال اﳌباشر بقواعد البيانات وال واتف اﳌحمولﺔ وال يد
س

شبكﺔ ن نت.

لك و ي واﳌؤثرات عن ﻌد ال أﺻبحت

13

وقد ﺟاء البﺚ التلفز ون الرق ليمثل طفرة ائلﺔ مجال البﺚ التلفازي  ،إذ توفر التقنيﺔ الرقميﺔ
) (Digitalنوعيﺔ أفضل واعتماديﺔ أع ب م وسﻌر أقل  ،كما وأ ﱠ ا فتحت مجاﻻت واسﻌﺔ أمام ازدياد عدد
القنوات

ذاعيﺔ والتلفاز ﺔ وظ ور ا دمات اﳌتﻌددة ال

و تصاليﺔ.

14

نظمﺔ

تندمج ف ا

وﻻ نبالغ إذا قلنا ﱠإن أك الوسائل عﻼميﺔ ،ال توﺻف با ما يﺔ

عﻼميﺔ وا اسو يﺔ

التلفز ون ﻷننا ﻌ ش اليوم

"الثورة التلفز ونيﺔ الثانيﺔ" مع ميﻼد التلفز ون الرق عا الدقﺔ  ، HDTVالذي يتم بالتفاعليﺔ وﺟودة
الصورة والصوت ،إذ تمكن ذه اﳌ ة موز ال امج من تقديم خدمات فيديو ﺣسب الطلب  ،ﱠأما بخصوص
اﳌشا دين  ،ﱠ
15
فإنه يمك م متا ﻌﺔ مئات القنوات اﳌوضوعاتيﺔ والتمتع بالفيديو البي .
كما أن ناك خاﺻيﺔ أخرى م مﺔ ﻻ يوفر ا التلفز ون التماث  ،الذي ﻌتمد ع أنظمﺔ البﺚ ) NTSC,
 (secam , palوتتمثل س ولﺔ التخطيط وإم انيﺔ ال وء إ الشب ات أﺣاديﺔ اﳌوﺟات ،بمﻌ بﺚ ال امج
ً
ً 16
انطﻼقا من نقاط متﻌددة ع نفس اﳌوﺟﺔ  ،و و أمرمستحيل مع تقنيﺔ التماثل اﳌستﻌملﺔ قديما .
ﱠإن التلفز ون لم ﻌد وسيلﺔ منفصلﺔ عن وسائل تصال خرى الﻌصر الرا ن إذ ﱠإن ترابط
التلفز ون وا اسوب والتلفون إ ﺟانب البﺚ اﳌباشر عن طر ق ال ابل خلق وسائل تفاعليﺔ مركزة ع
اﳌﻌا ﺔ  ،و ل م ال ومبيوتر الرق بتحو ل ل ما يقدم إليه إ أرقام  ،وترتكز عمليﺔ " الرقمنﺔ " ع أساليب
ُ
ً
ً
من ترقيم أو شف  ،إذ ـﻌطى ل ل ﺣرف رمزا رقميا  ،وأسلوب الت سيط  ،مثل تحو ل الصور إ نقاط
17

م اﺻﺔ  ،وكذا لوان وأسلوب التوﺻيف ،إذ يتم تمثيل ﺻوات اللغو ﺔ ب ددات مﻌينﺔ.
ً
ﱠإن الرقمنﺔ أو التقنيﺔ الرقميﺔ ﺣس ت من خدمات تصاﻻت والتلفون  ،فاﻹشارة الرقميﺔ ﱡ
أقل ﻌرضا
للضوضاء وال شو ش والتداخل من شارة اﳌستمرة  ،ﱠ
مما أدى إ تحقيق مﻌدﻻت عاليﺔ لتدفق البيانات ع
شب ات تصال  ،وأدى إ تصغ اﳌﻌدات وانخفاض لفﺔ الدائرة تصاليﺔ .

18

و فضل الرقمنﺔ دخل التلفز ون عالم التفاعليﺔ الذي ي يح للمشا د التدخل
واختيار ما يروقه م ا و و ما ﻌرف بالتلفز ون التفاع "ﺣسب الطلب" الذي يمكن ال
التلفز ون ومحتو ات الفيديو إ أع مستو اته ليبلغ  30ساعﺔ

سبوع ،بما

اﳌجدولﺔ ،وخدمات ن نت اﳌباشرة وعند الطلب ،وتحميل اﳌحتو ات و
شا د ا ع الدي

ال امج ومحتو ا ا
ص من مشا دة

ذلك ال امج التلفز ونيﺔ

يل ا ،إضافﺔ إ اﳌحتو ات ال

دي و البلوراي  ،ﺣيﺚ أشارت الطبﻌﺔ الثامنﺔ من تقر ر شركﺔ إر كسون السنوي

) (Consumer Labإ أن ما يقارب  60باﳌئﺔ من اﳌشا دين يفضلون متا ﻌﺔ اﳌحتو ات ﺣسب الطلب ع
مشا دة برامج التلفز ون اﳌجدولﺔ ،بزادة قدر ا نحو  50باﳌئﺔ منذ عام  .2010كما ارتفع متوسط عدد
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ا دمات عند الطلب من  1.6عام  2012إ  3.8خدمﺔ عام  2017ل ل

ص ،ﺣيﺚ يدفع  2من أﺻل 5

مس لك ن اﳌال لقاء ا صول ع خدمات التلفز ون والفيديو ﺣسب الطلب ،كما ﺻرح الثلﺚ تقر با ) 32باﳌئﺔ(
عن رغب م زادة مستوى نفاق لقاء ا صول ع

ذه ا دمات خﻼل الستﺔ إ  12ش را اﳌقبلﺔ.

19

وكذلك يمكن للفرد استقبال مئات القنوات التلفز ونيﺔ عن طر ق ﺟ از استقبال البﺚ الفضا ي
ً
ً
ال سيط ،لكن ل يمكن اعتبار ﻌدد وك ة القنوات التلفزونيﺔ ش ئا مرغو ا فيه ،ف ى البﻌض ﱠأنه لما
ً
ا سع مجال ختيار ،لما ان ذلك أفضل ،و ﻌتقد ؤﻻء ﱠأن تلفز ون الغد سي ون مﻌادﻻ لكشك ال افﺔ
ً
قمار الصناعيﺔ ،وال تمتلك وفرة من ال امج ،ستمثل
ﺣاليا ،إذ ﱠإن القنوات التلفزونيﺔ اﳌﻌتمدة ع
اب كشاك التلفز ونيﺔ اﳌستقبليﺔ.
ﱠأما البﻌض خر فيتخوف من ك ة القنوات وسيطرة " يديولوﺟيا التقنيﺔ" وﺣس م ﱠأن القنوات

أ

اﳌوضوعاتيﺔ ستجزئ اﳌجتمع وتجﻌله أك
ومع ذلك يمكن القول ﱠأن التلفز ون الرق لديه أداء الﻌا  ،س ش ل إﺣدى الر انات الك ى لﻸلفيﺔ ا اليﺔ
20
ال يرى البﻌض أ ﱠ ا ست ون تقنيﺔ مجمل خصائص ا.
َ
شاط رسال وأﺟ زه ستقبال ،أ ْن ﺣدث ال اوج ب ن ل من
لقد ان التحول إ النظام الرق
شاشﺔ  ،مسا مﺔ بذلك

الش ل واﳌحتوى ،فيمكن

ن نت والتلفز ون

إضﻌاف اﳌؤسسات الديمقراطيﺔ ،

ن توﺻيل ﺟ از التلفز ون Computer Keyboard

واستﻌمال الشاشﺔ كج از كمبيوتر .ومن ناﺣيﺔ أخرى يمكن استﻌمال شاشﺔ الكمبيوتر للمشا دة التلفز ونيﺔ
عن طر ق ن ن ت ال توﺻل اﳌشا د ﱠ
بأي قناة يرغب مشا د ا  ،بل ﻌطيه ل البيانات واﳌﻌلومات
ً ﱠ
ﱠ
إﻻ ﱠإن استﻌمال أﺟ زة الكمبيوتر اﳌشا دة التلفز ونيﺔ ﻻ ﱡ
الﻼزمﺔ عن مواعيد ال امج وغ ا ،
ﻌد شا ﻌا إﻻ
مجال خبار الﻌاﳌيﺔ مثل مواقع ال
ملفات الفيديو خبار ﺔ.

ف ومواقع ذاعﺔ وقنوات التلفز ون خبارﺔ ال

سمح بمشا دة

21

التلفز ون ال شار ي
لﻌب التطور التق لصا
وتطور عﻼم اﳌح

التلفز ون ال شار ي ،ﻻسيما مع تراﺟع لفﺔ نتاج وازدياد اﳌنافسﺔ،

والتلفز ون اﳌناطقي اﳌلتصق بالناس وﺣاﺟا م

والتقديم ،و نا نرى كيف تحول اﳌشا د

اتفه اﳌحمول و ﻌليقه ع

افيا من خﻼل غطيته ا دث ع

ﺣداث ع "س ايب" او ال اتف ،و اتت اﳌحطات التلفز ونيﺔ الﻌاﳌيﺔ
يلتقطونه

التصور والتنفيذ ،وال مجﺔ،

الشارع و ﺣيا م اليوميﺔ ي ي ﺚ ع الشاشﺔ ،وال

ع اﳌواطن ن ع

افﺔ اﳌكتو ﺔ تفرد ع مواقﻌ ا مساﺣﺔ

للقراء ي ﻌ وا و ﻌلقوا ع ا دث .وا سع مف وم "ن تج مﻌا" ،فظ رت انواع
اﳌواطنﺔ و"البلوغ" ...و ل ا

إرسال ما

افيﺔ ﺟديدة ك

افﺔ

افﺔ شاركيﺔ.

يأ ي ذا النوع ا ديد استجابﺔ لتطور تقنيات عﻼم و غ عادات اﳌشا دين و س ﻼك عﻼمي
فقد بات من الصﻌب ﺟدا مساك باﳌشا دين مع الفورة الكب ة ﳌحطات التلفز ون ومواقع ن نت ﻻسيما
التفاعليﺔ م ا ،بحيﺚ بات التلفز ون ،ع رغم تم ه ،يبدو وكأنه وسيلﺔ ﺟامدة  ،ﺣيﺚ أظ رت دراسات أن
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طفال مثﻼ فوق سن الﻌاشرة باتت غالبي م تفضل ن نت ع التلفز ون ،و جيبون ع السؤال عن ذا
مر بالقول" :ماذا ستطيع ان نفﻌل بالتلفز ون؟ ﻻ

ء ،ع عكس ن نت".

22

كما تب ن ان الﻌديد من اﳌشا دين باتوا يصنﻌون برامج م عﻼميﺔ فتمزج ب ن ﻌض التلفز ون،
و ﻌض اﳌوسيقى ،و ﻌض الﻌاب الفيديو ،و ﻌض اﳌواقع ﺟتماعيﺔ بحيﺚ بات يصﻌب ع منت

ال امج

التلفز ونيﺔ التقليديﺔ التقاط ذه الشرائح وتحو ل م إ مشا دين أوفياء . .و كذا ب نا نرى ا م ور ي نون
قصص م ع "فا سبوك" و تلقى رواﺟا ،و بحثون عما يردونه ع "يو تيوب" ،و لتقون
وع ما توفره الوسائط عﻼميﺔ ا ديدة من منصات رقميﺔ متخصصﺔ
أنواع اﳌضام ن وتصل إ


منتديات رقميﺔ

ل اﳌجاﻻت و سمح ب ﺚ ل

ل أنحاء اﳌﻌمورة دون رقابﺔ وﺣواﺟز.

ﺣولت التقنيﺔ الرقميﺔ مشا دة التلفز ون من سليﺔ خاملﺔ ا عمليﺔ تفاعليﺔ ب ن طر عمليﺔ تصال،
ففي الﻌصر الرق التطورات الكب ة ال وفر ا التقنيﺔ الرقميﺔ ﻷﺟ زة ستقبال سمحت

ات نتاج أن

م الشاشﺔ الكب والدرﺟﺔ الﻌاليﺔ من الوضوح و ﺣساس بالﻌمق ليصبح

س ثمر ذلك لصا ا و فادة من
ً
نتاج التلفز و ي أك عمقا من الناﺣيت ن التﻌب يﺔ وا ماليﺔ ذا من ﺟ ﺔ ،ومن أخرى مكنت التقنيﺔ الرقميﺔ
اﳌشا دين من اﳌشاركﺔ ال امج التلفز ونيﺔ  ،وتقديم شاطا م ال

صيﺔ ا التلفز ون ﻌد توﺻيل ا عن

طرق شبكﺔ ن نت.
ذا يمكننا القول إن نالك الكث من محاوﻻت الت بؤ ﳌا يمكن للتلفزون أن يحدثه من تأث ات ﻌد أن
أﺻبح بوسع الناس

ل الﻌالم استقبال القنوات الفضائيﺔ

ل م ان ﻌد أن فرض عل م إيقاع ا ياة

اﳌﻌاﺻرة السر ع أن يذ ب ل فرد من أفراد اﳌجتمع للﻌمل وﺟاءت التقنيﺔ الرقميﺔ لتجﻌل عمليﺔ ستقبال
ً
ً
ش ئا مختلفا عما انت عليه ع مدى عقود من الزمن.
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