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 مقدمة :
حـدثت التطـورات التقنيــة المتالحقـة فـى مجــال االنترنـت تحـوالت اقتصــادية هامـة فــى أ

فـــى اقتصـــاديات المؤسســـات  ايجابيـــاً  اقتصـــادياً  تـــاثيراً  ، وكـــان لهـــا االعـــالم واقتصـــادياتهبيئـــة 
عالمـــى، والتواصـــل بـــين المنـــتج اال والتوزيـــع التســـويقو عمليـــات االنتـــاج  وخاصـــة، االعالميـــة
 واعــدة للـــدولمــن الفـــرص ال لرقميـــة الكثيــراو التكنولوجيــة هـــذه التطــورات  أتاحــتو ، والمســتهلك

العديـد مـن التحـديات  يضـاً أفرضـت  ، لكنهـافـى بيئـة االعـالموالشركات والكيانـات االقتصـادية 
  . )الجديدالرقمى (لصناعة االعالم  تهديداً التى تمثل 

 أهداف الدراسة:أوًال: 
االعـــالم  مفـــاهيم بينـــه وبـــين ووجـــه االخـــتالف الرقمـــىمفهـــوم االعـــالم  التعـــرف علـــى -1

 .االخرى
 على دور وسائل االعالم االخرى. الرقمىثير االعالم أت دراسة  -2
 والتطورات التكنولوجية فى اقتصاديات االعالم . الرقمىدراسة أثر االعالم   -3
 .الرقمىالتعرف على أهم الفرص والتحديات التى تواجه صناعة االعالم   -4
 أهمية الدراسة:ثانيًا: 
ثيرهــــا فــــى بدراســــة ظــــاهرة االعــــالم الجديــــد وتأ اهتمــــام المراكــــز البحثيــــة واالكاديميــــة  -1

 االعالم التقليدى.
الرقميـــة وســـائل اإلعـــالم االعـــالم يشـــمل إن وجـــود حقـــل متخصـــص فـــى اقتصـــاديات  -2

 هو أمر أكثر أهمية فى هذه الصناعة في الوقت الحاضر.الجديدة 
بدراسـة أفضـل السـبل الممكنـة لالسـتفادة فى العـالم العربـى اهتمام الكيانات االعالمية  -3

وتسويقه ووتوزيعه وبيعـه من التقنيات الحديثة فى صناعة المنتج االعالمى وترويجه 
 للمستهلك.

سـتفادة االقتصـادية وتحقيـق أربـاح ثير التحوالت الرقمية يساهم فـى تغظـيم االاسة تأدر  -4
 كبر للشركات والؤسسات االعالمية .أ
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ثيره االقتصادى يساهم فى التعرف علـى التحـوالت ) وتأالجديدالرقمى (دراسة االعالم  -5
وأهـــم الشـــركات التـــى تـــؤثر فـــى هـــذا ، لرقمـــىاالطارئـــة علـــى بيئـــة النظـــام االعالمـــى 

قــل صــادية علــى الــدول األتفــرض هيمنتهــا التكنولوجيــة واالقتن أالنظــام، والتــى يمكــن 
  .الرقمىفى تكنولوجيا االعالم  وتطوراً  نمواً 

 اشكالية الدراسة :ثالثًا: 
 علــى الــرغم مــن أهميــة التحــوالت التكنولوجيــة والرقميــة ومــا اتاحتــه مــن فــرص ومزايــا 

، اال أن هنـاك الكثيـر مـن ت االعالم والسياسات المرتبطة بـهاقتصادية وتنافسية فى اقتصاديا
التحــديات التــى فرضــتها تلــك التحــوالت علــى بيئــة االعــالم بصــفة عامــة، واقتصــادياته بصــفة 

 خاصة.
 : البحثيةالتساؤالت رابعًا: 

 تسعى هذه الدراسة لالجابة على التساؤالت التالية:
 ؟. االخرىاالعالم وسائل مستقبل فى  الرقمىثر االعالم أ ما هو -1
 .؟ االخرىاالعالم  وسائل دور الرقمىهل حيد االعالم  -2
 ؟ اقتصاديات االعالم فى  الرقمى ثر االعالم و أماه -3
 .؟الرقمى التى تواجه صناعة االعالم هم الفرص والتحديات أما هى  -4

 خامسًا: منهج الدراسة:
علــى  ثيره، وتــأ الرقمــى واقتصــاديات صــناعتهتركــز هــذه الورقــة علــى دراســة االعــالم 

 الرقمــىحــدثها االعــالم أكشــف التحــوالت االقتصــادية التــى و ، االخــرىاالعــالم وســائل مســتقبل 
 . المنهج الوصفي التحليليب ، من خالل االستعانة االعالم واقتصادياتهفى بيئة 

 سادسًا: تقسيم الدراسة:
وسـائل ومسـتقبل  الرقمـى: االعالم المبحث االول ، الى مبحثين رئيسيينهذه الورقة  منقست  

خصائصـــــــه مقارنـــــــة بالمفـــــــاهيم  اقش مفهـــــــوم االعـــــــالم الجديـــــــد ووينـــــــ ، االخـــــــرىاالعـــــــالم 
وينـــاقش .: الفـــرص والتحـــديات الرقمـــىاالعـــالم  افـــاق صـــناعة: المبحـــث الثـــانىو.االخـــرى

 ، وأهم الفرص والتحديات. الرقمىاقتصاديات االعالم 
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 ولالمبحث األ 
 االخرى وسائل االعالممستقبل و الرقمى االعـالم 

كظـاهرة حديثـة فـى مجـال الرقمـى للتعريـف بـاالعالم  نظرياً  مدخالً يتناول هذا المبحث 
ثير أتـــودراســـة ، العلـــوم االجتماعيـــة بصـــفة عامـــة وحقـــل الدراســـات االعالميـــة بصـــفة خاصـــة

فـى ثير هـذا التطـور ، وتـأالمرئـى والمسـموع والمكتـوبمسـتقبل االعـالم  التطورات الرقمية على
كـان نـادرًا، فـي الماضـي القريـب، وتحديـدًا فـي فقـد  ،اقتصاديات االعـالمسس وقواعد مفهوم وأ
اإلعالم واالقتصاد"، أو " اإلعالم والصناعة " أو " نامية، أن يتم الربط بين قطاعي " الدول ال

ــًا، الســوق واإلعــالم " معــاً  ة الضــيقة إلــى طبيعــة فهــم النظــر  بســبب كوحــدة واحــدة تنظيــرًا وبحث
ثــر علــى الرؤيــة الفكريــة أونــة األخيــرة، و تغيــر ويتبــدل فــي األيوســائل اإلعــالم ، وهــذا مــا بــدأ 

 .الحاكمة لعمل وسائل اإلعالم
 

 المطلب األول
 االعالم الرقمى : المفهوم والخصائص

علـى مـر ، فعالم ليكشـف عـن غريـزة فطريـة لديـهن اهتمام االنسان بتطوير وسائل االإ
 التـي األدوات لتطـوير اإلنسـان محـاوالت تتوقـف، لـم االنسـانىالتـاريخ القـرون الماضـية مـن 

 والوسـائط األدوات لتطـور المتـابعف ،بـه وٕاعـالم المحيطـين وأفكـاره آرائـه عن للتعبير يستخدمها
 التـي الفطريـة الغريزة تلك قوة بوضوح يكتشف والتواصل، اإلعالم في اإلنسان استخدمها التي

 األول اإلنسـان نقـش أن للنظـر منـذ الفـت بشـكل اإلعالميـه واتـهأد تطـوير مـن نسـاناال مكنت
 واسـتخدام الهيروغليفيـة المصـورة للغة القدماء المصريين باستخدام مروراً  الكهوف جدران على
0Fالبردي ورق

1. 

                                                           
 ،، الباحث االعالمى"د. رحيمة الطيب العيسانى: " الصراع والتكامل بين االعالم الجديد واالعالم التقليدى 1

 65، ص ) 2013) ، 20العدد ( ( بغداد:جامعة بغداد:
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كـان  وكـذلك، والمرسـومة المحفـورة الثابتـة والصـورة الـنص كـان التـاريخ ذلـك حتـىو 
 ، وظلـتالحقبـة تلك في واالتصالي اإلعالمي المشهد عناصر ومكونات هى البشري الصوت

كل  ، وعنداالنترنتالكمبيوتر والهاتف و ، ثم االلة والطباعة عصر بزوغ حتى تتغير ولم كذلك
 الجديد. عالمبا  اكتشاف كانت االنسان على عهد جديد

1F

1 
 : الرقمىأوًال : مفهوم االعالم 

االعالم فى اللغة يشير إلى االخبار ويقال أخبر فالنًا الخبر أى أخبر به ، واالعـالم هـو 
التبليــغ واالبــالغ بالمعلومــات واألخبــار، واالعــالم الرقمــى اصــطالحًا هــو االعــالم الــذى يعتمــد 

، ويتميـز بارتباطـه بشـبكة  على استخدام الحاسب االلى فى انتـاج وتخـزين وتوزيـع المعلومـات
االنترنت والحاسب االلى واألجهزة النقالـة ، ودمـج وسـائل االعـالم التقليديـة بعـد اضـافة الميـزة 

2Fالرقمية والتفاعلية 

2   . 
وبــرغم تعــدد المصــطلحات والتعريفــات التــى حاولــت أن تصــف ظــاهرة اســتخدام االنترنــت 

علـى تميـز االعـالم الرقمـى بخصـائص حديثـة كوسيلة وأداة اعالمية، اال أن هناك شبه اتفاق 
ومختلفــة تتميــزه عــن الوســائل التقليديــة المكتوبــة والمقروئــة والمرئيــة ، وهــو يختلــف أيضــًا فــى 
تحرره من قيود احتكار الجهات االعالمية سواء كانت عامة او خاصة وحـدها لنشـر االخبـار 

عـن االعـالم فـى شـكله التقليـدى  والمعلومات ، وهذا اليعنى ان االعالم الرقمى يتطور بمعزل
 لكنه يمثل فى نفس الوقت مرحلة تطور فى مجال االعالم عموما .

ولـذلك فــإن هــذه الدراســة تتبنــى مصــطلح االعــالم الرقمــى باعتبــاره مفهــوم اعــم واشــمل 
وادق ، وذلك الننا نقصد بـه كـل الوسـائل الرقميـة التـى ظهـرت او سـوف تظهـر فهـى جميعهـا 

ة انهــــا وســــائل تــــرتبط بشــــبكة االنترنــــت، اى انهــــا تشــــمل كــــل اشــــكال تشـــترك فــــى ســــمة واحــــد
االتصــال واالعــالم التــى تــتم عبــر الكمبيــوتر وشــبكة االنترنــت ، وبــذلك يمكــن تجنــب الخلــط 

 المفاهيمى حول ظاهرة االتصال واالعالم عبر االنترنت.

                                                           
 نفس المرجع السابق   1
االخبارى للرسائل االعالم الجديد فى السعودية: دراسة تحليلية فى المحتوى سعد بن حمارب احملارب :  2

 28 )، ص2011،( الكويت : جداول للنشر والتوزيع ،النصية القصيرة
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قـــد تعـــددت تصـــنيفات ومســـميات هـــذه الظـــاهرة لـــدى المهتمـــين والمتخصصـــين فـــى و 

لــــف المجــــاالت ، الــــذي أطلقــــوا عليهــــا :" اإلعــــالم الجديــــد"، "اإلعــــالم البــــديل"، "اإلعــــالم مخت
تشــمل الشــبكات حديثــة االجتمــاعى ".. وغيرهــا مــن التعبيــرات والتــي تعبــر عــن ظــاهرة تقنيــة 

االجتماعية االفتراضية، والمدونات، والمنتديات اإللكترونية والمجموعات البريدية، وغيرها من 
3Fرقمية الاألشكال 

1. 
مصـــطلح  ، وخاصـــةمفاهيميـــاً  والواقـــع أن الكثيـــر مـــن هـــذه المصـــطلحات تثيـــر خلطـــاً 

، حتى هذه اللحظة  كوسيلة اعالمية جديدةتطورت ظاهرة حديثة  صفيالذى االعالم الجديد 
وســـيلة تقليديـــة مـــع أول تصـــبح التـــى قـــد ،  خاصـــة اذا كنـــا نقصـــد بـــه الوســـائل الرقميـــة فقـــطو 

الكثيــــر مــــن  نفــــى عــــالم الكمبيــــوتر واالنترنــــت فــــى المســــتقبل، بــــل أأوتطــــور جديــــد  اكتشــــاف
مصــــطلح االعــــالم الجديــــد علــــى كــــل التطــــورات التكنولوجيــــة التــــى عرفهــــا  ونالمحللــــين يطلقــــ

لــــذلك يجــــب أن نعتــــرف أن " الــــى الكمبيــــوتر،  االنســــان بدايــــة مــــن اختــــراع التلغــــراف وصــــوالً 
ــــى الخصــــ ــــرغم أنــــه يشــــير إل ائص الجديــــدة ووســــائل االتصــــال مصــــطلح االعــــالم الجديــــد " ب

 والتواصل الحديثة اال أنه يثير خلطًا مفاهيميًا ، وذلك لعدة أسبابها ، أهمها:
اليزال هذا النوع من االعالم فى مرحلـة انتقاليـة مـن ناحيـة الوسـائل ولـم تتبلـور بشـكل  - أ

كامـــل وواضـــح ، فهـــى التـــزال فـــى مرحلـــة تطـــور ســـريع ، ومـــا يبـــدو اليـــوم جديـــدا 
 مًا فى اليوم التالى .يصبح قدي

اذا ما أردنا وضع ثوابـت لتعريـف المفهـوم بنـاء علـى الوسـائل الجديـدة فهـى بالتاكيـد  - ب
 سوف تكون قديمة بمجرد ظهور مبتكرات جديدة.

ويتضــح ذلــك أيضــًا مــن مراجعــة االدبيــات االجنبيــة فــى ذلــك الشــأن ، حيــث يقصــد ليســتر 
lester تصال التى تولدت من التـزاوج بـين الكمبيـوتر باالعالم الجديد مجموعة تكنولوجيا ا ال

والوســائل التقليديــة والطباعــة والتصــوير الفوتــوغرافى ، وهــو بــذلك اليقصــد بــه االعــالم الرقمــى 

                                                           
1           Richard Davis: New Media and American Politics ,(Oxford: 

Oxford University Press,1998),p.9 
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وبينغــرى  Gitelmanالــذى يعتمــد فقــط علــى وســيلة االنترنــت ، بينمــا يعــود الباحثــان غنتلمــان 
Pingree  واليختلــف عنهمــا  1740فــى عــام بتــاريخ االعــالم الجديــد إلــى ظهــور التلغــراف ،

الذى يرى أن االعالم الجديد بدأ مع انتشار برامج الحـوار  Richard Davisريتشارد ديفيس 
4Fالتى أحدثت طفرة كبيرة فى االعالم المرئى والتلفزيونى   Talk Showالتلفزيونى 

1. 
رز سـمة بينما نجد أن مصطلح االعالم البديل هو مصطلح غير دقيق ألنه يحاول أن يبـ

االستقاللية فى االعالم الرقمـى عـن أغـراض التمويـل الحكـومى والتجـارى ومعارضـة الخطـاب 
االعالمـــى الســـائد ، ولكـــن هـــذه الرؤيـــة قـــد تصـــدق محليـــًا علـــى المـــدونات والمنتـــديات، وهـــذا 
 المعنى اليستقيم بالنسبة للمواقع االخبارية االلكترونية والخدمات االخبارية عبر النقال ، ألنها
ممولة من الحكومة أو من القطاع الخاص، هو إذا مصطلح مغالى فيه وبعيد عن الواقع ألن 
تطور االعـالم الرقمـى عبـر شـبكة االنترنـت اليعنـى أنـه أصـبح بـديًال لالعـالم التقليـدى ، ألن 

5Fمن مزاياه دمج وسائل االعالم التقليدى وتطوي المحتوى االعالمى وعملية االتصال

2. 
بــــرغم االخــــتالف حــــول مصــــطلحات االعــــالم الرقمــــى، يتفــــق جــــل وعلــــى أيــــة حــــال، 

ـــين ـــة حديثـــة نســـبيًا تشـــمل كـــل أشـــكال التفاعـــل عبـــر  المحلل ـــى أننـــا بصـــدد ظـــاهرة اعالمي عل
االنترنــت تســمح بنشــر المحتــوى المقــدم مــن المســتخدمين (الــنص والصــوت والفيــديو، الصــور، 

مـــاي ســـبيس وغيرهــا مـــن وســـائل  الملفــات)، عبـــر مواقـــع االنترنــت ومواقـــع الفيســـبوك، تــويتر،

6Fاإلعالم التفاعلية

3 . 
ـــــار  ـــــة االنترنـــــت فـــــى نشـــــر وتبـــــادل االخب االعـــــالم الرقمـــــى اذا هـــــو :" اســـــتخدام تقني
والمعلومـــات واالتصـــال مـــن خـــالل األجهـــزة االلكترونيـــة المتصـــلة باإلنترنـــت بهـــدف التواصـــل 

عـالم الرقمـى يقصـد بـه االجتماعى والثقافى والسياسـى  واالعالمـى ".مـن ثـم فـان مصـطلح اال

                                                           
1                                                                     Richard Davis: op.cit,p.10 
 28، ص مرجع سبق ذكره ،سعد بن حمارب احملارب  2
3                Sumeet Gupta and Hee-Woong Kim :"Virtual Community: Concepts, 

Implications, and Future Research Directions ", Proceedings of the Tenth 
Americas Conference on Information Systems, (New York:Association for 
Information Systems  ,August 2004),pp. 2679-2686 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Information_Systems
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Information_Systems
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كـــل االتصـــاالت واالخبـــار التـــى تنقـــل عبـــر المراســـالت البريديـــة والمواقـــع االلكترونيـــة ومواقـــع 
 التواصل االجتماعى وغيرها.

على هذا االساس يشير مصطلح االعالم الرقمى إلى ظهور نوع جديد مـن اإلعـالم ، يحتـوى 
ة أو شــريط فيــديو، مــن خــالل علــى رســالة بمحتــوى رقمــى قــد تكــون نصــية أو قــد تكــون صــور 

المرسل (المستخدم ) إلى متلقى لها (مستخدم آخر)  الوسـيلة  التـى تنقلهـا الرسـالة هـى شـبكة 
االنترنت ، الميزة التى أضافها انه جعل بإمكان اى شخص أن يكون مرسًال ومتلقيًا فى نفـس 

و مبــدعًا لمحتــوى الوقــت ، وأصــبح بإمكــان اى شــخص أن يصــبح محــررًا أو معلقــًا أو منتجــًا أ
7Fمعين

1. 
 ثانيًا: وسائل االعالم الرقمى :

بأنهــا "مجموعــة  أنــدرياس كــابالن ومايكــل هــانلين وســائل التواصــل االجتمــاعى عــرف
التي تبني على األسس األيديولوجية والتكنولوجية، والتي تسمح بإنشاء االنترنت من تطبيقات 

صــور،فيدبوهات...الخ) ، بينمــا التواصــل االجتمــاعي وتبــادل المحتــوى االلكترونى(نصــوص، 
ـــى  هـــو تضـــافر النـــاس وتفـــاعلهم مـــع بعضـــهم الـــبعض عبـــر شـــبكة االنترنـــت، و يتضـــمن عل

تـربط الفـرد بـاآلخرين فـي الـدائرة االجتماعيـة التـي تشـمل التـى  المستوى الفردي عدد العالقـات
عيــة للفــرد وحتــى المجتمعــات العائلــة واالصــدقاء ، ويتضــمن عالقــات تتخطــى الــدوائر االجتما

8Fاألخرى

2. 
والواقع أن وسائل االعالم الرقمى عديدة وتشمل مواقع التواصل وغيرها، مثل المواقـع 
االلكترونية، لكنها تمثل زروة التطور فى عالم االعالم الرقمى، وقد أطلق مارشال ماكلوهـان، 

                                                           
1 Julia Heidemann, and (Others):" Online Social Networks : A Survey 
of a Global Phenomenon",Discussion Paper,(Augsburg:University of 
Augsburg,Research Center Finance & Information Management, 
Department of Information Systems,2012),pp.1-10 
 

2       Ambady N.and (Others) : On Judging and Being Judged Accurately in Zero 
Acquaintance Situations, Journal of Personality and Social 

Psychology,(Washington, DC :American Psychology Association,1995),p.69      
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لم وســائل اإلعــالم صــاحب نظريــات وســائل اإلعــالم، مصــطلح "القريــة العالميــة" لوصــف عــا
االجتماعية الذي كان يتكشف أمامه في التسعينيات من القرن العشرين، وقبل عقـود مـن قيـام 
االحتجاجـــات المناهضـــة للعولمـــة ، حيـــث أدرك ماكلوهـــان أن القريـــة العالميـــة الناشـــئة ســـوف 

9Fمعرضة لكافة أشكال العولمة تكون

1  
االنترنت ، ويمكن ان نـذكر منهـا علـى وهذه الوسائل هى عديدة ومتطورة على شبكة 

10Fسبيل المثال ال الحصر

2. 
المواقـــع والصـــفحات االلكترونيــــة : بعضـــها اخباريـــة كمواقــــع الصـــحف وبعضــــها  )1

تجاريـــة واقتصـــادية لعـــرض الســـلع وبيعهـــا ، وصـــفحات دينيـــة وترفيهيـــة وتعليميـــة 
 .....الخ.

خاللهـــا ارســــال المراســـالت البريديــــة مثـــل بريــــد اليـــاهو والهوتميــــل ، ويمكـــن مــــن  )2
 المخاطبات والمراسالت والرد عليها و وهى وسيلة سهلة وسريعة وغير مكلفة .

مواقــع المحادثــة : ويمكــن مــن خاللهــا اجــراء المكالمــات والمحادثــات الفوريــة مثــل  )3
 سكاى بى والفيبر وهى وسيلة سهلة وغير مكلفة .

ونختلـــف عـــن المـــدونات :هـــى وســـيلة للكتابـــة ونشـــر االفكـــار واالراء الخاصـــة ،  )4
المــذكرات الحقيقيــة فــى انهــا تســتخدم االنترنــت كوســيلة ،ويمكــن مــن خاللهــا تلقــى 
تعليقــــات القــــراء ، وبعضــــها يخــــتص بنقــــل االخبــــار بمختلــــف انواعهــــا ، بعضــــها 

 االخر يختص بامور شخصية ويومية.
مواقــع التواصــل االجتمــاعى مثــل الفيســبوك وتــويتر واليوتيــوب ويمكــن مــن خــالل  )5

جتمـــــاعى والسياســـــى والثقـــــافى واالعالمـــــى ، وهـــــى وســـــائل واســـــعة التواصـــــل اال
االسـتخدام واالنتشــار ، ويمكــن مــن خاللهــا نقـل ونشــر االخبــار ومشــاركة الصــور 

 والفيديوهات ....الخ .
 

                                                           
1                                                                                                 Ibid,p.70 
  117 -98  ص ص ، مرجع سبق ذكره  ،سعد بن حمارب احملارب  2
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 ثالثًا: خصائص االعالم الرقمى :
يمكن االشارة الى بعض الخصائص التى تميـز االعـالم الرقمـى ووسـائله والتـى يمكـن ان 

11Fمنها على سبيل المثال ال الحصر مايلى نذكر

1  : 
ـــع بـــال  - أ االتاحـــة وســـهولة وانخفـــاض تكلفـــة االســـتخدام : هـــو وســـيلة متاحـــة للجمي

 استثناء او احتكار ، للمؤسسات االعالمية وغير االعالمية.
الشــــمولية والمرونــــة : الشــــمول فــــى المحتــــوى ومناقشــــة مختلــــف الموضــــوعات ،  - ب

 ومرونة الوصول الى عدد كبير من مصادر المعلومات والمواقع 
االنســيابية وتجــاوز حــدود الزمــان والمكــان : النــه يتخطــى كــل الحــدود والحــواجز   - ت

 المكانية والحواجز اللغوية والثقافية والقانونية والسيادية .
الرقمية التفاعلية : النه يوفر فرص للتواصل والتفاعل والمداخالت المسـتمرة بـين  - ث

 المستخدمين 
االتصال الشخصى والجماهيرى:هو وسيلة شخصية وجماهيرية يمكن استخدامها  - ج

 على المستوى الشخصى وفى مخاطبة الجماهير .
تصــال بــين االتصــال االفقــى النــه يتميــز عــن وســائل االعــالم التقليــدى بافقيــة اال - ح

 المستخدمين بدال من هرمية االتصال واحادية مصدر الرسالة .
التعـدد والتنـوع فـى الوسـائط ، النهـا يمكــن مـن خـالل االنترنـت الجمـع بـين اكثــر   - خ

من وسيلة فى نقل الفيديوهات والصور والنصـوص ....الـخ. ومـن ثـم الـدمج بـين 
 الوسائل القديمة والحديثة .

يلة واســـعة االنتشـــار علـــى كافـــة المســـتويات المحليـــة االنتشـــار والعالميـــة هـــى وســـ - د
 واالقليمية 

وبهذا المعنـى فـان االعـالم الرقمـى يشـمل كـل أشـكال التفاعـل االعالمـى التـى تحـدث 
عبــــر اإلنترنــــت، والتــــى تســــمح بنشــــر المحتــــوى المقــــدم مــــن المســــتخدمين (الــــنص والصــــوت 

اإلنترنت، مثل مواقع الفيسبوك،  صور)، عبر مجموعة من التطبيقات القائمة علىلوالفيديو، ا
                                                           

 68،  67ص ص  ،المرجع السابق 1
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12Fتويتر، ماي سبيس وغيرها من وسائل اإلعالم التفاعلية 

ضاف هذا اإلعـالم الجديـد ميـزة ، فأ1
جديدة ومختلفة عن الوسائل االخرى ، النه جعل بإمكان اى شخص أن يكون مرسًال ومتلقيـًا 

و منتجـًا أو مبـدعًا فى نفس الوقت ، وأصـبح بإمكـان اى شـخص أن يصـبح محـررًا أو معلقـًا أ
13Fلمحتوى معين

2  . 
 

 المطلب الثانى
 وسائل االعالم على الرقمى اإلعالمظهور ر أث

وفـى ، اإلعالميـةالمضـامين  وتوزيـع انتـاجفـى   جديـدة قواعـد الرقمـىاالعـالم  رسـىأ
الكثيـر مـن هـذا جعـل ، و معلوماتيـة وشـبكات فضـاءات إلـى تسـتند التىاإلعالميـة، المـادة بنـاء

وقـد  ،االخـرىاالعـالم  وسـائلعلـى  الرقمـىثير االعـالم أتـ علىفى دراستهم يركزون المحللين 
، ويمكـن أن لرقمى مـن حيـث التكامـل او التنـافسثار جدال وصخبًا كبيرًا حول تأثير االعالم ا

فى السطور التالية لمعالم هذا الجدل، وتأثير االعالم الرقمى فـى عمليـة النشـر والبـث  نعرض
 والتلفزيونى:االذاعى 

أوًال: الجـــدل بشـــأن التنـــافس والتكامـــل بـــين االعـــالم الرقمـــى ووســـائل االعـــالم 
 االخرى:

التنـافس بـين عـن ول يتحدث اه األ، االتجلى اتجاهينإانقسمت الرؤى فى هذا الصدد 
الثانى على التكامـل  بينما يؤكد االتجاهالمطبوع والمقروء والمسموع،  االعالمو  الرقمىاالعالم 

يؤكــدون علــى و  وســائل االعــالم ســواء كانــت رقميــة أو مطبوعــة أو مقــروءة أو مســموعة ، بــين
14F، وذلك على النحو التالى الرقمى فى تطور تلك الوسائلثير االيجابى لالعالم أالت

3 : 

                                                           
1               Capt. Cc Alfonso Montagnese :"Impact of Social Media on National 

Security,Research Paper,(Roma :Centro Militare Di Studi Strategici ,2011 Stepi 
- Ae-U-3, February 2012),pp4-6 

 

2 Julia Heidemann, Mathias Klier, Florian Probst, op.cit,,pp.1-10                           
     

 56،  ص  مرجع سبق ذكره،د. رحيمة الطيب العيسانى  3

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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 :المقروءة والمسموعة والمطبوعة اإلعالموسائل و  الرقمى اإلعالم التنافس بين  -1
 الرقمــىاالعــالم ن أ، ويــرى  الرقمــىثير الســلبى لالعــالم أيؤكــد هــذا االتجــاه علــى التــ

 أصـبح الفردفـ الجمـاهير، الـى للوصـول المختلفـة اإلعـالم وسـائل وجـه فـي وعائقـاً  يمثـل تحـدياً 
 البـث وطاقـات المباشـر، البـث وٕاغـراءات المعلومـات تـداول سـرعة ، فـى ظـل للمعلومـة منتجـاً 

 أي فـي بـاإلعالمي تـدفعالصـحفي  السـبق وٕاغـراءات، اإلعـالم وسـائل بـين الشرسـة والمنافسـة
 مـا استنسـاخ على والتعويل التواكل منحدرات في االنزالق إلى باردة أو ساخنة إعالمية وسيلة
 .اآلخرون يكتبه

 والتحـدي ،الرقمـى اإلعـالم لتفـوقة محسـوم صـبحتأن المنافسـة أويرى هـذا االتجـاه 
 توقفـت، الورقيـة الصـحف مـن فعـدد ومؤشـرات، بأرقـام واحصـائيات ومثبتـاً  ،واضـحاً  أصـبح

 وأوعيـة ،الرقميـة الصـحافة لصـالح قرائهـا وتراجـع عـدد وتوزيعهـا دخلهـا فـي تعـاني وبعضـها
 مـن كثيـر لـدى بـديالً  أصـبحت الرقمـى اإلعـالم أشـكال وأن األخـرى، الجديـدة المعلومـات
 مراجعة ضرورة هذه الوسائل والتلفزيون ، وهذا يفرض على اإلذاعة، الصحافة، عن الجمهور
 ، وعلـىالرقمـى اإلعـالم لصـالح حتلهـات تكانـ التـي المكانـة فقدسـت اأنهـ فالنتيجـة الـذات،

مـع  يـتالءم بمـا والتحريريـة اإلنتاجيـة األسـاليب تعـديل إلـى تلجـأ أن االعالميـةالمؤسسـات 
 التطـورات مواكبـة علـى قـادرة تكـون فلـن وٕاال الجمهـور، ثـم رغبـات ومـن التكنولوجية التغيرات

15Fالرقمى اإلعالم التي تميز المتالحقة التقنية

1. 
 :االخرى اإلعالموسائل و  الرقمى اإلعالم بين التكامل  -2

 اإلعالممع  الرقمى اإلعالم فيها يتكامل شاسعة مساحاتهناك  أن يرى هذا االتجاه
 القديمة، االتصال وسائل ى تطويرف الرقمى اإلعالم دور تكنولوجيا  في أكثر تتجلىاالخر، و 

 الجمهور إليه يجذب الذي بالشكل اإلعالمي المحتوى تقديم في وتنوعاً  ،انتشاراً  أكثر جعلتهاف
 ونظـم نظـم الطباعـة فـي جديـدة مسـتحدثات بظهـور والمجـالت الجرائـد تغيـرت المتلقـي، وقـد

واإلنتـاج  واإلخـراج التحريـر أسـاليب فـي أثّـر ممـا الصـناعية األقمـار عبـر الصـفحات إرسـال

                                                           
 65، ص  المرجع السابق 1
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 كثيراً  حمل الصحيفة اليومية إلى المكتبي النشر ونظام الحاسوب دخول نأعام ، كما  بشكل
 .16F1رواإلخ والتصميم واإلنتاج التحرير غرف داخل العمل سير في التغيير من

 الوسـائل ميـةقالر  اإلعـالم وسـائل تلغـي أن اليمكـن ومـن ثـم يـرى هـذا االتجـاه أنـه
 يكفـل بمـا الحـدود أبعـد إلـى مـن الجديـدة فـي االسـتفادة التقليدية الوسائلستستمر  بل التقليدية،

 مظـاهر وأن ثانيـة، جهـة وتقاليـدها مـن خصوصـياتها علـى والمحافظـة جهـة مـن المواكبـة لهـا
 والراديـو، التلفزيـون بـين ، سـابقاً  حـدث بمـا أشـبه هـي اإلعالمـين بـين اليـوم الماثلـة المنافسـة

 فـي االتجـاه هـذا أصحاب يطالبلذلك و ، والراديو  الصحافة وبين والصحافة، التلفزيون وبين
الرقميـة الجديـدة  وسـائلال بين والمنافسة الصراع من التي تحد الحلول عن البحث نفسه الوقت

 وسـائل مـع بالتفاعـل يطالبونهـا ، كمـافعـالً  ومـؤثر قـوي اليـوم فالمنـافس ،والوسـائل االخـرى
 لهـذا الجديـدة األشـكال و المتغيـرات مـع والتـأقلم ، اقـدراتهمـن  واالسـتفادة الرقمـى اإلعـالم
 اللحاق يستطيع لن الجديد اإلعالم نأ ، ويرى هذا االتجاهومواقع األخبار كالمدونات اإلعالم
 أمـام اليـزال أنـه يعنـي وهـذا الـزمن، مـن عقـود مـرور عـدة بعـد إال التقليـدي اإلعـالم بمـدخول
 الصـحافة اقتصـاديات مـع مجـال التنـافس إلـى تصـل حتـى عـدة سـنوات اإللكترونيـة الصـحف

 كـل فـإن الورقيـة الصـحفقـراء  عـدد يفـ ملحوظا تناقصا هناك أن من بالرغم وأنه المطبوعة،
 وتنشـر محتواهـا االنترنـت علـى مواقـع لهـا أصـبح قـد اليـوم تقريبـاً  الصـحفية المؤسسـات
قـدراتها  إلـى جديـدة إضـافة االنترنـت أصـبحت وبذلك ،) والرقمى الورقي(  بالشكلين اإلعالمي

 علـى إعالناتهـا إلدراج والمؤسسـات وللشـركات القـراء، لجمـاهير جـذب وعامـل وخصائصـها،
 وأوضح أكبر واإلذاعة التلفزيون مجال في والمظهر المواقع تلك

17F

2. 
 :ادارة النشر الصحفى والبث االذاعى والتلفزيونىثانيًا: أثر االعالم الرقمى فى 

                                                           
ـــــا االعـــــالم واالتصـــــال داخـــــل المؤسســـــات  1 ابراهيمـــــى عمـــــر:" التـــــاثير االقتصـــــادى واالجتمـــــاعى لتكنولوجي

جامعة حسـيبة بـن بـو علـى بالشـلف، مخبـر العولمـة  (الجزائر:، شمال افريقيا اقتصاديات مجلةاالقتصادية"، 
 181)، ص 2009،العدد السابع ، شمال افريقيا  واقتصاديات

 
   المرجع السابقنفس  2
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 نشـر كوسـيلة الحاسـوب علـى فـي االعتمـاد االثـار االيجابيـةأهـم  ويمكـن تلخـيص
 بشـكل يـتم وٕاخراجهـا فتصـميم الصـفحات وٕاخراجهـا، الصحيفة تصميم طريقة في رقمية، وأّثره

 األسـلوب تتبـع الصـحف التـي مـع الحـال هـو كمـا يـدوياً  ولـيس مباشـرة الشاشـة وعلـى آلـي
 الوكـاالت المتخصصـة، مـن الصـور اسـتقبال طريقـة فـي ، وأثّـرالصـحيفة إنتـاج فـي التقليـدي
 لـه أيضـاً  ويسـمح معينـة صـور عـن بالبحـث للمحـرر يسـمح صـور وسـيط يسـتقبلها فالصـور
 فـاليوم للصـحيفة، الـدولي النشـر طريقـة فـي الصـحفي، أثّـر لنصـه المناسـبة الصـورة باختيـار

 النصـوص حفـظ طريقـة فـي ، كما ّأثـر االصطناعية األقمار قنوات بواسطة ترسل الصفحات
18Fفقط كصورة وليس كنص حفظه يمكن الحاسوب بواسطة فالنص المنتج الصحفية،

1. 
االذاعيـة إلـى اسـتخدام تقنيـات االعـالم الرقمـى  المحطـات مـن أكبـر وقـد اتجـه عـدداً 

علـى  البيانـات اسـتقبال المتخصصـة وٕامكانيـة القنوات من للمستمعين أكبر الذى يوفر خيارات
الخطـوط  التسـوق علـى وٕامكانـات ،المـرور حالـة عـن الرقميـة المعلومـات وبـث الرقمـي الراديـو

االنترنت، وأصبح  بواسطة برامجها تبث اإلذاعية المحطات وأصبحت الكثير من االلكترونية،
اليوتيـوب بمثابـة قنــاة تلفزيونيـة متاحـة للجميــع لعـرض الفنـون واالخبــار ....الـخ ، بينمـا تــويتر 

19Fف االراء السياسية وبمثابة صحيفة متاحة للجميع والفيسبوك يبدو كأداة للتعبير عن مختل

2. 
علـى  تعتمـد التـي الرقميـة السـينما بظهـور شـامالً  تغييـراً  السـينما صـناعة شـهدت وقـد 
إلـى  بقـوة التكنولوجيـا الجديـدة دخلـت الفنيـة، فقـد واللقطـات المشاهد إعداد في الرقمية التقنيات

لقطـات  مـن اليـوم فما نشاهده وأدائها، قدراتها في مثيرة صناعة إلى فحولته المجال السينمائي
أدى الحاسـوب  التـي من الخدع أنواع سوى ليس مبهرة ومناظر الشاشة على لحيوانات خرافية

 أن إلـى بـوادر تشـير إنجازهـا، وهنـاك فـي أساسـياً  دوراً  المتطـورة وبعض التقنيـات (الكمبيوتر)
 سـتغير وضـعها االقتصـادي والتكنولـوجي شاملة تغييرات عتبة على اآلن تقف الصناعة هذه

                                                           
 182، ص  المرجع السابق 1
، ظاهرة االعالم االجتماعى وابعادها االقتصادية والسياسية واالمنية فى العالم العربىد. حمدى بشير :  2

 32) ، ص  2014(االردن : امواج للطباعة والنشر والتوزيع ، 
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 عـرض مـن أجهـزة الجديـد بطـرح الجيـل األفـالم عـرض سـواء. وقامـت بعـض دور حـد علـى
20Fأقراص رقمية أو بأشرطة ممغنطة تعمل إلكترونية عرض بأجهزة الرقمية األفالم

1. 
، وخاصة فى الطباعة كان لتكنولوجيا المعلومات تأثير كبير على صناعة الصحفو 

و اإلنتــاج ، فتطــورت طباعــة األوفســت، كمــا كــان تــأثير التكنولوجيــات الجديــدة علــى تكــاليف 
اصدار الصحيفة بتحقيق وفورات الحجم مثل تأثير التكنولوجيا الجديدة على التلفزيون ، وكان 

ن الـــذين لشـــبكة االنترنـــت أعظـــم تـــأثير علـــى شـــبكات البـــث التلفزيـــوني، بزيـــادة عـــدد المشـــاهدي
و  NBCيشــــاهدون التلفزيــــون ويتصــــفحون اإلنترنــــت ، علــــى ســــبيل المثــــال، انشــــأت قنــــوات  

ABC  21على حد سواء مواقع اإللكترونية للبث التلفزيونىF

2. 
ويتفق الكثير من الخبراء على تأثير تكنولوجيات اإلعـالم فـى تحريـر وسـائل االعـالم 

وهذا الرأي متفـق  رية، وغير فعالة ،من القيود المفروضة على نشاطها، فأصبحت غير ضرو 
عليه من قبل شركات وسائط اإلعالم ولكن أيضا من قبـل االكـاديميين والكتـاب عـن التقنيـات 
اإلعالميــة الجديــدة، فــالتنوع الكبيــر فــي صــناعة اإلعــالم أضــعف تــأثير الملكيــة علــى السياســة 

 التحريرية.
22F

3 
وحاصـــــل القـــــول، أحـــــدثت وســـــائل االعـــــالم الجديـــــد تحـــــوًال هامـــــًا فـــــى بيئـــــة االعـــــالم 
وصــناعته، فتطــورت الوســائل االعالميــة مــن حيــث ســرعة االنتشــار والوصــول إلــى أكبــر عــدد 
من الجمهور وبأقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة ، لكن هذا ال يعنى أن االعالم الجديد قد حيـد 

                                                           
 57، ص ص  مرجع سبق ذكره،د. رحيمة الطيب العيسانى  1
2 Douglas A. Ferguson : “The Broadcast Television Networks”, Alison Alexander 

and others (eds) : Media Economics ,(Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum 
Associates, Inc., Third Edition,2004) , p.165   

                                                                  
3       Allan Brown and Nathan Campus : The Economics of Media Ownership , 

Submission to the Productivity Commission Inquiry into the Broadcasting 
Services Act 1992,August 1999,pp.8-10 
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ى أن الصـحافة االلكترونيـة قـد حلـت محـل الصـحافة المطبوعـة دور االعالم التقليدى، وال يعنـ
الجديد فـى تطـوير الوسـائل التقليديـة، لكنـه الرقمى أو الورقية ، بل بالعكس فقد ساهم االعالم 

اليزال يفرض على االعالم التقليدى ضرورة االستفادة من وسائله وقنواته ، فكان تأثيره مطورًا 
هذا يعنى أنه يجب البحث فى تطوير الكـوادر العاملـة فـى مجـال ومكمًال لالعالم التقليدى ، و 

 .بما يحافظ على مستوى األداء المهنى لالعالمى الرقمىاالعالم 
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 الفرص والتحديات: الرقمىاالعالم فاق صناعة آ
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هــذا  ، ويهــتمالدراســات االعالميــةتعتبــر اقتصــاديات اإلعــالم حقــًال جديــدًا مــن حقــول 
، فهـــو فــرع مـــن فـــروع االقتصــاد التطبيقـــى الـــذى دية لالعـــالمالحقــل بدراســـة الجوانـــب االقتصــا

، و كــــل مــــا لــــه عالقــــة بالتمويــــل واالســــتثمار والنفقــــات درس االنتــــاج والتوزيــــع واالســــتهالكيــــ
والتكايف وااليرادات واالسعار لمحتويات وسائل االعالم، ومن ثم ينصب اهتمامًا البحثى فـى 

ودراســــة تــــاثير  كصــــناعة،زئيــــة مــــن الدراســــة علــــى دراســــة وســــائل االعــــالم الرقميــــة هــــذه الج
فهــى حقــل  التطــورات المتالحقــة فــى وســائل االعــالم الجديــد علــى االنتــاج و العائــد والتكلفــة،

جديد يجمع بين مبادئ اإلعالم و المبـادئ االقتصـادية وتطبيقاتهـا فـي إدارة الشـركات العاملـة 
23Fفي هذا القطاع

1. 

ســـوف  الرقمـىيرى الكثير من الخبـراء والمحللـين االقتصـاديين أن تكنولوجيـا االعـالم 
تكون هى المحرك الرئيسى لالقتصاد العالمى، حيث تعد االلكترونيات االسـتهالكية مـن أكبـر 
الصناعات العالمية اآلن وأكثرها ديناميكيـة ونمـوًا، وسـتكون المحـرك الرئيسـى أيضـًا للتكـتالت 

التجارية الكبرى فى أسيا وأوربا وأمريكا فى القرن الواحد والعشرين، وتشـير الكثيـر  االقتصادية
هـى النـواة األساسـية لالقتصـاد الجديـد، أصبحت  هذه تكنولوجياالحديثة قدن من الشواهد الى أ

الـذى ينبنـى علـى الكـم الهائـل مـن المعلومـات التـى تزخـر بهـا شـبكة االنترنـت، فضـًال عــن أن 
أصــبحت غيــر قابلــة لالســتغالل التــى قواعــد الحديثــة المعقــدة وتوجهــات العولمــة العالقــات وال
24Fليدية بالوسائل التق

2. 
 

 المطلب األول
 صناعة االعالمتطور ثر التحوالت الرقمية على أ

                                                           
1  James Owers, Rod Carveth, and Alison Alexander : “An Introduction to Media 

Economics Theory and Practice “ , Alison Alexander and others (eds) : Media 
Economics ,( Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Third 
Edition,2004),p.3                                                                                                        

(الجزائر: ، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسييرعمارى عمار: االقتصاد الجديد : المخاطر والمشاكل،  2
 47ص   ،)2005) ، 5، العدد (1جامعة سطيف،



- 17 - 
 

الكثيــر مــن المحلليــين االقتصــاديين علــى التــأثير االيجــابى الــذى أحدثتــه تكنولوجيــا  يؤكــد
علــى تأثيررقمنــة  1998فقــد ركــز غــودوين  فــى دراســاته عــام  صــناعة االعــالم، االنترنــت فــى

المزايـا  تمتـد ويقـول مـن المـرجح أن االعالم على وفورات الحجم في محتوى وسائل اإلعـالم، 
االقتصـــادية لوســـائل اإلعـــالم فـــى رقمنـــة المنتجـــات و إنتاجهـــا وتخزينهـــا، ويعتقـــد جـــودوين أن 

25Fاذبية تؤدى زيادة االستثمار إلى إنتاج منتج أكثر ج

1. 
اللــذين اجريــا دراســة عــن تــاثير اإلنترنــت  1997بينمــا يختلــف هيرمــان ومــاكنزي فــى عــام 

وأكــدا علــى أنــه علــى الــرغم مــن جاذبيــة االعــالم الجديــد  علــى دور وســائل اإلعــالم التقليــدى،
للمســــتخدمين ، إال أن عنصــــر الربحيــــة يتحقــــق لعــــدد قليــــل فقــــط مــــن مقــــدمي المحتــــوى، وٕاذا 

النـاس حريصـون علـى دفـع ثمـن الوصـول إلـى شـبكة اإلنترنـت، فهـم يتـرددون الكثير مـن  كان
فـــي دفـــع رســـوم اضـــافية لمحتويـــات اإلنترنـــت األخـــرى ، ويقـــول هيرمـــان ومـــاكنزي أنـــه إذا لـــم 
يصبح توفير المحتوى مربح، ولدى شركات وسائل اإلعالم ميزة تنافسية قوية ،فاألمر يتطلب 

ى المواقــع علـى شــبكة االنترنـت، ولكــن يؤكـدان علــى بعـض الوقـت والمــال لجـذب الجمــاهير إلـ
هيرمــان  ويــرى يمكــن للشــركات اإلعالميــة القائمــة أيضــًا تعزيــز أنشــطتها علــى االنترنــت ، أنــه

ومــاكنزي أن الشــركات اإلعالميــة الكبيــرة هــي المصــدر الرئيســي لــرأس مــال مشــاريع اإلنترنــت 
عالم التقليديـة فـي الموقـف األكثـر الجديدة،وتهدف هذه االستثمارات لوضع شركات وسائط اإل

فائــــدة مــــن اإلنترنــــت، وخلصــــا الباحثــــان إلــــى أن اإلنترنــــت والثــــورة الرقميــــة ال تشــــكل التهديــــد 

26Fالمباشر أو حتى القريب لعمالقة سوق وسائل اإلعالم 

2. 
تغيــــرات هيكليــــة كبيــــرة فــــى نمــــط االنتــــاج قــــد أحــــدث االعــــالم الرقمــــى والواقــــع ، أن 

يبـرز نشـاطات جديـدة فـى المجـال  واالسـتهالك للمـادة االعالميـة، وهـو مـاوالتسويق واالعالن 
االعالمــــــــى، باالضــــــــافة لتغييــــــــر أســــــــاليب ادارة المؤسســــــــات الصــــــــحفية وأشــــــــكال تنظيمهــــــــا 

                                                           
1                                        Allan Brown and Nathan Campus ,op.cit, pp.8-10 
2                                                                                         Ibid, p.10 
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واستراتيجيتها، بل انشاء وتطور مؤسسات اقتصادية فى قطاعات التكنولوجيا الجديدة لالعالم 
27Fواالتصال 

1. 
ثير علــى مفــاهيم اقتصــاديات االعــالم ، وخاصــة قميــة تــألتحــوالت الر هــذه اكــان لوقــد 

28Fالتوزيـــــع والتســـــويق، االنتـــــاج والتســـــويق الرقمـــــىاالنتـــــاج، 

وتعتبـــــر مســـــألة التســـــعير والـــــدفع ، 2
االلكترونــى لشــراء وقــراءة أخبــار ومقــاالت الصــحف االلكترونيــة أو االســتماع الــى موســيقى أو 

يـادة تـى تهـتم بهـا المؤسسـة االعالميـة فـى ز مشاهدة االفالم علـى االنترنـت مـن أهـم العوامـل ال
29Fايراداتها وتغطية مصروفاتها

3. 
مثل جورنال وول ستريت  وسائل الدفع االلكترونى، العديد من وكاالت األنباء وتطبق  

ولكــن ماتؤكــده نتــائج  دوالر تقريبــًا مــن الفــرد للوصــول إلــى موقعــه ســنويًا، 79الــذى يتقاضــى 
استعداد المستهلكين لدفع ثمن األخبـار علـى اإلنترنـت ،  عنث األمريكية بعض مراكز األبحا

30Fاالنترنتالتى تنشرها للشركات على عالنات فضال عن اسعار اال

4. 
وعلى اية حال يمكن أن نبرز اهم معالم تاثير التحوالت الرقمية على صـناعة االعـالم فيمـا 

  يلى:
 
 

 العرض : ثير على جانبالتأ-1

                                                           
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العربى االول لتشغيل د . احمد شفير:" االقتصاد الجديد وتشغيل الشباب"،  1

)، 2009، ( الجزائر : وزارة العمل والتشغيل والتضامن االجتماعى ، منظمة العمل العربية ، نوفمبر الشباب
 1ص 

2 James Owers, Rod Carveth, and Alison Alexander ,op.cit,p.3                                
3      Lee Rainie  and Kristen Purcell: The economics of online news, State of the 

News Media 2010, Pew Internet & American Life Project,(Washington, D.C. :An 
initiative of the Pew Research Center, March 2010 ),p.10-16                                 

4 Ibid,p.10-17                                                                                                                 
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تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــى تخفــيض تكــاليف أثــرت التطــورات الراهنــة فــى 
عملية االنتاج والتوزيع، ولذلك تواجه الكثيـر مـن مؤسسـات االعـالم "التقليـدى" الكثيـر 
ـــة أصـــبحت  مـــن التحـــديات، وأهمهـــا ارتفـــاع نفقـــات االنشـــاء، الن المؤسســـة االعالمي

ى ظـــل مشـــروع تجـــارى باهظـــة ومكلـــف ويحتـــاج إلـــى ماليـــين الـــدوالرات، وخاصـــة فـــ
منافســة وســائل االعــالم االلكترونيــة مثــل " الصــحف االلكترونيــة " وهــى أقــل تكلفــة ، 

ويمكـن االشـارة الـى ى هى اقل من انشـاء مؤسسـة اعالميـة، فتكلفة انشاء موقع اخبار 
 :معالم التاثير على جانب عرض الماد االعالمية فى النقاط التالية

 :انعدام التكلفة الحدية للمنتجات االعالمية الرقمية  - أ
أدى استخدام االعـالم للوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة مثـل االنترنـت فـى نشـر المـادة  -

االعالمية الى انخفاض التكلفة الحدية لالنتاج الى مستوى الصفر ، وزيـادة العوائـد ، 
ويقــول الخبيــر االقتصــادى " ليســتر ثــور " انــه عنــدما يكــون لــدينا فــاكس واحــد يكــون 

هنــاك اثنــين أو أكثــر يكــون فلــدينا شــبكة ، ومــع  غيــر ذى جــدوى ولكــن عنــدما يكــون
وجود شبكة ذات فاكس يعنى اننا نمتلـك عشـرة باليـين عالقـة ممكنـة ، واذا كـان هـذا 
المثــال علــى الفــاكس فمــا بالنــا بعــد تضــاعف عــدد الماليــين مــن المســتخدمين لوســائل 
 التواصـــل االجتمـــاعى التـــى ربطـــت معظـــم ســـكان الكـــرة االرضـــية وأدت إلـــى انتشـــار
المعلومـــة بشـــكل أكبـــر وأســـرع ، بالتأكيـــد ســـوف يتضـــاعف العائـــد االقتصـــادى االف 

31Fالمرات وتنخفض التكلفة الحدية لالنتاج إلى الصفر 

1. 
انخفـــاض مســـتويات األســـعار مـــع اتجـــاه المنظمـــين إلـــى تخفـــيض االســـعار نتيجـــة  -

تـة النتـاج انخفاض التكلفة الحدية النتاج النسخة االضافية ، حيث تكـون التكلفـة الثاب
النســخة االولــى مــن المنــتج مرتفعــة مقارنــة بالتكلفــة الحديــة المتناقصــة مــع كــل نســخة 

                                                           
 :،( الدنماركرسـالة دكتـوراةالمعلومات المحاسبية"، و حسين عبد الجليل الغروى:" اقتصاديات البيانات  1

  26ص.، )2012االكاديمية العربية فى الدنمارك : كلية االدارة واالقتصاد ، قسم المحاسبة ، 
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اضــافية والتــى تــنخفض حتــى تنعــدم الــى الصــفر ، ويمكــن انتــاج حجــم ال نهــائى مــن 
32Fالنسخ االضافية 

1. 
يتزايد العائد االقتصادى من االنتاج االضـافى ألنهـا أصـول غيـر ملموسـة ال تفنـى  -

ا وقابلــة لالستنســاخ بتكلفــة حديــة منخفضــة ومتناقصــة اقــرب إلــى الصــفر، باســتهالكه
وعلى سبيل المثـال تـنخفض تكـاليف ورسـوم االتصـال والهـاتف علـى االنترنـت بسـبب 
التشــبيك علــى االنترنــت ، والن التشــبيك الفــائق يمكــن مــن ارســال المنــتج الرقمــى إلــى 

خفض التكلفـــة الحديـــة الـــى أى عـــدد مـــن الزبـــائن ، وفـــى نفـــس الوقـــت فإنـــه نظريـــًا تـــن
الصـــفر بقســـمة تكلفـــة رســـوم الهـــاتف لعشـــرة ثـــوانى إلـــى مـــا ال نهايـــة ، ومـــن ثـــم فـــإن 
الشـــركات يمكـــن أن تنشـــىء القيمـــة والعائـــد مـــن اســـتخدام هـــذه األصـــول فـــى عـــدد ال 

33Fمتنـاهى مـن الصــفقات (قـانون االصــول الرقميـة) 

، و هــذا يجعـل الشــركة قـادرة علــى 2
" قـــانون تزايــد العوائــد فـــى  –الخــاص او المنفعــة الخالصــة تحقيــق مــا يســمى بـــالربح 

مجـــال اصـــول المعرفـــة الرقميـــة فـــى مقابـــل تنـــاقص العوائـــد فيمـــا يتعلـــق باالصـــول او 
34Fالســـلع الماديـــة "

، ومـــن ثـــم تتزايـــد حـــدة المنافســـة التجاريـــة بـــين وســـائل االعـــالم فـــى 3
اق وتحقيـق الكثيـر الحصول على المزايا التكنولوجية من أجل التوسع أكثـر فـى األسـو 

مـــن االربـــاح ، ويختلـــف هيكـــل الســـوق وفـــق درجـــة وامكانيـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات 
35Fالمتاحة

4 . 
 

                                                           
  27ص . ،السابقالمرجع  1
ورقـة محمد ، متنـاوى محمـد: " االقتصـاد الرقمـى واشـكالية التجـارة االلكترونيـة فـى الـدول العربيـة "،  ةتقرور  2

ملتقــى المعرفــة فــي ظــل االقتصــاد الرقمــي و مســاهمتها فــي تكــوين المزايــا التنافســية للبلــدان  مقدمــةعمــل 
ـــى الشـــلف ، كلالجزائـــر( ،العربيـــة ـــة العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوم التســـيير ،ديســـمبر ، جامعـــة حســـيبة بـــن عل ي
  7، ص)2007

 36، ص .مرجع سبق ذكره،حسين عبد الجليل ال غروى 3
 21، ص  مرجع سبق ذكره، محمد ، متناوى محمدة تقرور  4
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 الرقمـىفى اقتصاديات االعـالم الطابع الالمحدود القتصاديات الوفرة أو الحجم  -ب
، الن عمليــة بــث المــادة االعالميــة التكلــف شــيئًا، وأن كــل األعبــاء والتكــاليف تنفــق 

ـــة وأيضـــًا ال يمكـــن اســـترجاعها ، وبمـــا أن االنتـــاج قبـــل  االنتـــاج، ومـــن ثـــم فهـــى ثابت
االضافى اليكلف الشـركة او المؤسسـة شـيئًا يـذكر، فكلمـا زاد الطلـب علـى المنـتج زاد 
امتصـــاص التكـــاليف الثابتـــة، وكلمـــا زادت المبيعـــات خفضـــت المؤسســـة أســـعار البيـــع 

دم التكلفــة، ومــن ثــم الحــدود القتصــاد ومــن ثــم زيــادة المبيعــات فتتحقــق األربــاح وتنعــ
الحجــم المتعلــق باالقتصــاد الجديــد، اضــافة الــى مــا يســمى باآلثــار االيجابيــة للشــبكة، 
بمعنى انه كلما تم استخدام الشبكة من طرف مستخدم جديد كلما أدى ذلك إلى زيادة 
ـــى اقتصـــاد  ـــة، عل منفعـــة المســـتخدمين، وهـــذه الخاصـــية خلقـــت تغذيـــة عكســـية ايجابي

كنولوجيـــا الحديثـــة، وهـــو مـــا يتـــرجم فـــى زيـــادة الزبـــائن وزيـــادة حصـــتها الســـوقية فـــى الت
الســــوق، التــــى قــــد تصــــل الــــى احتكــــار الســــوق ، بحيــــث يصــــبح مــــن الصــــعب علــــى 

36Fالمنافسين الجدد الدخول الى السوق فى المدى القصير او المتوسط

1. 
، فبينمـا تقـوم  باقتصاديات الحجم الجديـد الرقمىولذلك تعرف اقتصاديات االعالم  -

اقتصاديات الحجم فى االعالم التقليدي على انتـاج الحجـم الصـغير مـن خـالل شـركة 
صــغيرة، وكلمــا زاد الحجــم يصــيح مــن دواعــى الجــدوى االقتصــادية انجازهــا مــن قبــل 
شركة كبيرة ، فهذا غير موجود فى االقتصاد الرقمى حيث يمكن تقديم الخدمة للعديد 

وهى أيضـًا اقتصـاديات النطـاق الجديـدة ، حيـث أن فضـاء من العمالء فى آن واحد، 
المعلومات وتقديم الخدمات الرقمية ال يوفر الخدمة للجميع فى مجال أو سوق معينة 
فى نفس الوقت فقط بل إنـه يمكـن ان يقـدم الخدمـة فـى المجـاالت واالسـواق المختلفـة 

37Fوالمتباينة 

2. 
 

                                                           
، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسييرالجديد"،  االقتصاد تحديات و الدين: " واقع زين بروش د.  1

 108ص )، 2004، العدد الثالث، 1جامعة سطيف،(الجزائر: 
 7، ص  مرجع سبق ذكره،محمد، متناوى محمد رةتقرو  2
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 الطلب على وسائل االعالم الرقمية :مرونة  -2
ذواق المستهلكين ( القراء والمشاهدين والمستمعين) الـذين أتغير فى االستجابة لل  - أ

لـى إ، باالضـافة والمشـاهدة علـى االنترنـت ةبـالقراء واسـتمتاعاً  كثر شـغفاً أصبحوا أ
الــذين يشــككون فــى ة لــدى بعــض القــراء فــى الوســائل التقليدية،زمــة الثقــة الموجــودأ

صــحاب المصــالح والنفــوذ وتبعيتهــا للحكومــة او أل وسياســياً  اســتقالليتها اقتصــادياً 
 التجارى من رجال االعمال.

العوامل المؤثرة فى الطلب مثل العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية يتوقع  - ب
ان تــــؤثر ايجابيــــا علــــى زيــــادة الطلــــب، فالوســــائل الرقميــــة هــــى اقــــل تكلفــــة علــــى 

السياســـية وقـــراءة االخبـــار المســـتهلك، فضـــال عـــن ميـــل المســـتهلك الـــى المشـــاركة 
 عبر صفحات االنترنت .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 23 - 
 

 المطلب الثانى
 الرقمى تحديات صناعة االعالم     

 

علـــى الـــرغم مـــن دور تكنولوجيـــا المعلومـــات واالنترنـــت فـــى تطـــور صـــناعة االعـــالم 
يــرى أن االنترنــت يعــرض و ، فاليــزال الــبعض يشــكك فــى القيمــة االقتصــادية لالنترنــت، عمومــا

الممارســـات االحتكاريـــة  ،نة للســـرقة والقرصـــ للكثيـــر مـــن التحـــديات أهمهـــا التعـــرضالمنتجــات 
لشـــركة تكنولوجيــــا المعلومــــات وبــــرامج الكمبيــــوتر واالنتــــرت ، ويمكــــن االشــــارة الــــى أهــــم تلــــك 

 التحديات فيما يلى : 
 تحديات القرصنة على المادة االعالمية :أوًال: 

التقنيــات الرقميــة فــى تخفــيض تكــاليف اإلنتــاج والتوزيــع والتســويق لــبعض بــرغم دور 
ـــواع المنتجـــات اإلعالميـــة، اال أنهـــا ســـهلت عمليـــات الســـرقة و القرصـــنة لمنتجـــات وســـائل  أن

38Fالرقميــة  االعــالم

وعلــى ســبيل المثــال تتعــرض صــناعة الموســيقى علــى االنترنــت (ملفــات  . 1
MP3  16صنة، وقد قدرتها بعـض الدراسـات بمـا يـوازى ) لخسائر مالية باهظة  نتيجة القر ٪

39Fمن مبيعات الموسيقى فى الواليات المتحدة وحدها 

2 . 
 والموارد البشرية االعالمية : التأثير على المهنية االعالميةثانيًا : 

علـــــى المهنيـــــة  الرقمـــــىيشـــــير العديـــــد مـــــن المحللـــــين إلـــــى التـــــاثير الســـــلبى لالعـــــالم 
والعلميـة  الفنيـة والمعالجـة االعالميـة، ويشـيرون فـى ذلـك الـى افتقـاده الـى معـايير المصـدرية

المعرفيـة،  وأساسـياته العمـل اإلعالمـي وأطـر أخالقيـات ومراعـاة والمعلومـة خاصـة، للخبـر
وفعاليتـه، ويـرون أن المـادة االعالميـة علـى  اإلعالمـي وقضـايا المنـتج إشـكالية ويطرحـون

                                                           
1 Robert G. Picard : “ The Economics of the Daily Newspaper Industry”, Alison 

Alexander and others (eds) :Media Economics,(Mahwah, New Jersey : Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc., Third Edition,2004),pp. 119,120                      

 
2 Eric W. Rothenbuhler and Tom McCourt :” The Economics of the Recording 

Industry”, Alison Alexander and others (eds): Media Economics ,op.cit,p.240       
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والتشـويه  والتعـديل التحـوير النترنـت تفتقـد أحيانـًا إلـى المصـداقية بسـبب مـا تتعـرض لـه مـنا
األطـراف  تعاقـب بفعـل اإلعالميـة أو الخبريـة المـادة لهـذه ويحـدت حـدث الـذي والقـص والنسـخ

مصـادر  إلـى الوصـول تسـهيالت مـن وفرتـه وبمـا التكنولوجيـات هـذه لهـا ، كـذلك فـإن الناقلـة
 بعـض فـي المراسـل يعـد ولـم الميـدان، عـنفـأكثر  أكثـر اإلعالمـي تبعـد أخـذت المعلومـات

 إنما يكتفي والشهود، الفاعلين الوقائع،ويسأل ليصف الحدث موقع في يكون من األحيان أول
بهـا أحيانـًا، بشـكل يـؤثر علـى  موثـوق غيـر مصـادر عـن نقـالً  الغيـر روايـاتعلـى  باالعتمـاد

 ال الرقميـةالوسـائل  في الرسالة اإلعالمية إعداد على اإلعالمية، فالقائمون موضوعية المادة
 مقارعـة التحرير، وغابـت أسر ومعها األقسام المؤسسات بعض في نادرًا، فاختفت إال يلتقون

 النقاشـات البرنـامج، كمـا غابـت ومسـئول التحريـر، ورئـيس الصـحفيين بـين األفكـار وتالقحهـا
 ممـا التحريـر أصـبحت نـادرة هيئـات اجتماعـات فـإن ذلـك مـن وأكثـر اإلعالمـي، التوجـه حول
 قلة محتكرة أيدي في الصالحيات تركيز إلى أدى

40F

1. 
اإلعـالم  تكنولوجيـات سـيطرة خضـم فـي اآلن تطـرح التـي األساسـية ومـن ثـم فالمسـألة

41Fبما يلى  تتعلق اإلعالمية المادة ونشر وبث وٕاعداد إنتاج على

2: 
 العالقـة واخـتالل فـى ظـل ضـبابية : البشـرية والمـوارد الكفـاءاتثير السـلبى علـى التـأ - أ

 التكنولوجيـة إلن الوسـائط اإلعالميـة، للمـادة والمقـدم والمنـتج والمراسـل المصـدر بين
إلـى مصـادر  الجميـع يتحـول ألن الالزمـة المعلومـات للجميـع وفـرت الحديثـة قـد

 .والخبر للحدث أساسيين
 .منسوخة أو منقولةوالتى اما ان تكون الصحيحة غير تقديم األخبار  - ب
 بسرعة. الخبر تقديم سبيل في الخبر في نشر الدقة والموضوعية توخي عدم - ت
الحـداث  المفيـدة غير والمواضيع نشر الصور في القيم السائدة تنافي وسائل استخدام - ث

 .وتعليقاتهم الزوار عدد في وزيادة أكبر خاللها شعبية من مفتعلة تحقق إثارة 
 

                                                           
 55، ص ص مرجع سبق ذكره، د. رحيمة الطيب العيسانى  1
 56، ص المرجع السابق   2
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 االحتكارية لشركات تكنولوجيا المعلومات:ممارسات الثالثًا: 

ـــا المعلومـــات   ـــة لشـــركات تكنولوجي يتخـــوف االقتصـــاديون مـــن الممارســـات االحتكاري
، ويرون أن هذا االحتكار قد يكون له تأثير سلبى علـى الرقمىوتأثيرها على صناعة االعالم 

42Fاالنتاج واالستهالك فى صناعة االعالم 

1. 
الممارســات االحتكاريــة بدرجــة التنــافس وهيكــل  الرقمــىتتــأثر صــناعة االعــالم لــذلك 

 عنـدما تقـوم برامج االنترنـت: سياسات تسعير ، وخاصة لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة
ن تقوم شركة إنتل بزيادة سعر أ، ك منتجاتها وتطبيقاتها االلكترونيةسعار أرفع بهذه الشركات 

علـــى أربـــاح وســـائل االعـــالم علـــى  كبيـــراً  تـــأثيراً  رقـــائق الكمبيـــوتر، التـــي مـــن شـــأنها أن تـــؤثر
الممارسـات االحتكاريـة للعوامـل المـؤثرة فـى  اً ) نموذجـ1998قدم مايكل بورتر (وقد  .االنترنت
43Fهمهاأو ،  تكنولوجيا المعلومات فى سوق

2: 
الن وجـود المنتجـات البديلـة يعـوق قـدرة الشـركات علـى  :المنتجات البديلةتهديد  ) أ

 .رفع األسعار
ومـــن المـــرجح وجـــود  ،تنافســـيةصـــناعة  فهـــى :الصـــناعة الحـــواجز أمـــام دخـــول ) ب

احتكار قلـة فـى هـذه الصـناعة، وهـذه يعنـى احتمـال زيـادة الممارسـات االحتكاريـة 
 . مما يؤثر فى صناعة االعالم سعار المنتجات الرقمية أوارتفاع 

 .السعر تؤثر فى تحديد: وهى بالشك  للمستهلكائية شتر القوة ال  ) ت
ؤمن تــ خاصــة خصــائصتكنولوجيــا المعلومــات تمتلــك ة صــناعن أيــرى بعــض االقتصــاديين و 

ق لســو مــن دخــول ا الجــددمســتويات عاليــة مــن الــربح وتمنــع المنافســين  فيهــاللشــركات العاملــة 

                                                           
 108، ص   مرجع سبق ذكره ،الدين  زين بروش د.  1
2       Rod Carveth :” The Economics of Online Media “,in Alison Alexander and 

others (eds):Media Economics ,op.cit,p.273 
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 خصــائصمــن أهـم الالحواجز أمـام دخــول هـي ومــن ثـم فــ ،دخولالـحـاجز أمــام وهـو مـا يعتبــر 
44Fالصناعةلهذه  فريدةال

1. 
حاول منع الممارسات االحتكارية لشركات تكنولوجيا ت اتالرغم من أن الحكومعلى و
هناك بعض القيود التى تعوق تدخل  نأاال خالل إجراءات مكافحة االحتكار، من  المعلومات

وبراءات االختراع وحقوق الملكيـة الفكريـة التـى تـوفر مزايـا تنافسـية االمتيازات مثل  اتالحكوم
 أمـام دخـول حـاجزاً وتوجـد منـع اآلخـرين تو ،الممارسات االحتكاريـة ب الشركات، وربما تغرى لها

 درجـة عاليـة مـن التخصـص التكنولـوجيوجـود  وضـرورةخصوصية األصـول ن أالسوق، كما 
45Fفشلال ويخشونيترددون  الى السوق الداخلين تجعل

2. 
وانتهـت الـى هناك العديد من االمثلة على اسواق الشبكات التى بدات كسوق تنافسية 

وبـــرامج  ســـيطرة احتكاريـــة ، مثـــل شـــركة " ميكروســـوفت" التـــى تحتكـــر نظـــم تشـــغيل الكمبيـــوتر
تتمتع شركة ميكروسوفت بما يسـمى الوفـورات الخارجيـة الشـبكية حيث ، االنترنت المرتبطة به

Network Externalities  حيــث يســتخدم معظــم المســتهلكين فــى العــالم نظــام التشــغيل ،
وفورات ومزايا اضافية تعزز من وضعها االحتكارى، ولذلك فهى  هاالذى تنتجه، وهو ما يمنح

تسعى الى تقييد المنافسة ووضـع قيـود امـام دخـول منافسـين لهـا فـى السـوق مـن خـالل بعـض 
لفـة للمنافسـين، ومثـال ذلـك ان محـاوالت الممارسات التى تجعل مـن عمليـة الـدخول عمليـة مك

شركت انتل سكيب لدخول السوق باءت بالفشل والخروج من السوق بعـد طـرح برنامجهـا "نـت 
ســـــكيب" ، بســـــبب قيـــــام ميكروســـــوفت بطـــــرح منتجهـــــا "انترنـــــت اكســـــبلورر" مجانـــــًا( التســـــعير 

46Fالصفرى)

3. 
 

                                                           
1 Ibid,p.273                                                                                                                 

2                                                                                           Ibid,p.275 
3        Thomas A. Piraino Jr.:A proposed Antitrust Approach to High Technology 

Competition,William&Mary Law Review,(Virgenia: College of Mary,  
Vol.44,Issue.1,2002),75-85 
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فــى صــناعة  بيــراً ك تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات تطــوراً  تحــدثأوحاصــل القــول ،  
، االســـتثمار واالدارة االقتصـــادية النتـــاج والتوزيـــع والتســـويق والبيـــع، فـــى كـــل مراحـــل ااالعـــالم

بمــــا يعــــود بــــالنفع علــــى ، الجيــــدة ورفــــع معــــدالت الربحيــــة واالســــتفادة مــــن انخفــــاض التكــــاليف
، والجهــد،تــوفير الوقــت تها التنافســية دعــم قــدر و المــالى ،  هــاتحســين مركز المؤسســة االعالميــة ب

، لكن فـى الوقـت نفسـه ال ربح واالستفادة من تخفيض التكلفةتلبية اذواق المستهلك ، تعظيم ال
عتـــداء علـــى حمايـــة ، مثـــل القرصـــنة االلكترونيـــة واالهنـــاك العديـــد مـــن التحـــديات الهامـــة تـــزال

نيــة واالعتبــارات المهوالممارســات االحتكاريــة لشــركات تكنولوجيــا المعلومــات، الملكيــة الفكرية،
التخصصــين ممــا يــؤثر مــن غيــر  جانــب الهــواةلحمايــة المتخصصــين فــى مجــال االعــالم مــن 

المهنــــة و خصوصــــيتها هــــذا يهددف .علــــى المضــــمون االعالمــــى والرســــالة االعالميــــة عمومــــاً 
 العملية . وأسرارها
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 نتائج الدراسة :
الرقمـى إال أنـه بالرغم مـن المزايـا التكنولوجيـة والتنافسـية التـى يقدمـه االعـالم  -1

أو موازيـــًا لالعـــالم التقليـــدى بـــل هـــو صـــبغته الجديـــدة اليعتبـــر اعالمـــا بـــديًال 
 ومستقبله القريب.

منتجات االعالمية من للالقدرة التنافسية  تستطيع المؤسسات االعالمية دعم  -2
ورقمنـــــة منتجاتهـــــا اى نشـــــرها عبـــــر صـــــفحات  خـــــالل االســـــتعانة باالنترنـــــت

ســيطرتها الســوقية فــى مقابــل االنترنــت ، وهــو مــا يــنعكس ايجابيــا فــى زيــادة 
ضعف منافسة  مؤسسات االعـالم التقليـدى التـى تتحمـل تكلفـة أكبـر وتحقـق 

 قل.هامش ربح أ
 نتيجــــةالكثيــــر مــــن التحــــديات االقتصــــادية  الرقمــــىاالعــــالم  تواجــــه صــــناعة -3

الممارســات االحتكاريــة لشــركات تكنولوجيــا المعلومــات فــى أســعار منتجاتهــا 
 وتطبيقاتها الجديدة .

مهـــــددة بدرجـــــة أكبـــــر انهـــــا  يـــــةاالعالم مـــــن أهـــــم تحـــــديات رقمنـــــة المنتجـــــات -4
 ة.بالقرصنة والسطو على حقوق الملكية الفكري

وير تكثيـف البحـث والتطـو تعزيز القدرات التكنولوجية فى بيئة االنترنت يجب  -5
فــــى بيئــــة االنترنــــت مــــن خــــالل دعــــم البحــــث العلمــــى فــــى مجــــال تكنولوجيــــا 

 المعلومات.
هنــــاك ضــــرورة ملحــــة للبحــــث فــــى اتخــــاذ اجــــراءات تشــــريعية لحمايــــة حقــــوق  -6

الملكيـــة الفكريـــة وحمايــــة هيئـــات النشــــر والبـــث االعالمـــى العربــــى فـــى بيئــــة 
ال االنترنـــــت، مـــــن أجـــــل التوظيـــــف الجيـــــد لتكنولوجيـــــا المعلومـــــات فـــــى مجـــــ

االعــــالم، وبهــــدف تقلــــيص الفجــــوة الرقميــــة علــــى كافــــة االصــــعدة، ومواجهــــة 
 التحديات التى تفرضها بيئة االعالم وبالتالى تالفيها. 
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 خـاتمة
 

ثير التطـورات المتالحقـة فـى بيئـة االنترنـت علـى االعـالم أهتمت هذه الدراسة ببحث تا
 و عـــــالماالتطـــــور فـــــي  هامـــــاً  تحـــــوالً أحـــــدثت الثـــــورة التكنولوجيـــــة  نأ ووجـــــدتواقتصـــــادياته، 

واتسـاع حجـم صناعة االعـالم مـن انخفـاض تكلفـة االنتـاج والتوزيـع حيث تستفيد ، اقتصادياته
 بمــا يزيــد مــن حجــم المبيعــات ويفســح المجــالالســوق وســرعة وصــول المنــتج الــى المســتهلك، 

المعرفــة إلــى أداة تحــول اإلعــالم مــن مجــرد أداة لنشــر ف، القتصــاديات وفــورات الحجــم الكبيــر
اقتصـــادية بجـــدارة أحـــدثتها العولمـــة بمختلـــف أشـــكالها، بمـــا جلبتـــه مـــن تحـــوالت وتغييـــرات فـــي 

 بيئات الدول الصغرى والكبرى المتطورة والنامية على السواء .
بــالرغم مــن الفــرص االقتصــادية والمزايــا النســبية والقــدرة التنافســية التــى توفرهــا الوســائل 

االعالم اال أنها تفرض الكثير من التحديات، مثل تهديد حقوق الملكية الفكرية الرقمية للمنتج 
للمنــتج االعالمــى، وزيــادة الجــرائم المعلوماتيــة عبــر صــفحات االنترنــت التــى تــرتبط بالقرصــنة 

قــص أو والسـرقات االعالميـة لهــذه المنتجـات االعالميـة الرقميــة، سـواء كـان ذلــك بالنسـخ أو ال
المعلومـات والمؤسسـات تكنولوجيـا من جانـب شـركات  االحتكاريةممارسات النقل،فضَال عن ال
 االعالمية الكبيرة.

ن مـن التقنيـات االعالميـة الحديثـة، ألوتوصى الدراسة بضـرورة اسـتفادة العـالم العربـى 
الن العزلـــة تعنـــى ، التحـــديات والمخـــاطر التـــى تـــرتبط ببيئـــة االنترنـــت عمومـــًا ال تعنـــى العزلـــة

، ، فهذه التقنيات أصبحت لغة العصـرللخارج االعالمية التكنولوجية و ة التبعية التهميش وزياد
بوضـــع القـــوانين  والتـــى تفـــرض علينـــا االســـتفادة مـــن فرصـــها القتصـــادية، ومواجهـــة تحـــدياتها

والتشــريعات التــى تضــبط النشــاط االعالمــى واالقتصــادى عبــر االنترنــت، والبحــث فــى تطــوير 
فـــى بيئـــة االنترنـــت لمواجهـــة المخـــاطر التكنولوجيـــة التـــى تـــرتبط  القـــدرات التكنولوجيـــة العربيـــة
هيمنــة علــى بيئــة حتكــار والالتحــرر مــن المحــاوالت الخارجيــة لال بــالجرائم المعلوماتيــة، وأيضــاً 

     االعالم الجديد .
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