ما هي وسائل االتصال الحديثة

تنوعت أشكال وطرق اإلتصال قدٌماً ،فقد استخدم اإلنسان فً بداٌاته طرق التواصل المتعددة كالرسم على الجدران
فً الكهوف وغٌرها ،ومع مرور الوقت استطاع أن ٌطور اللغات المتعددة التً تتنوع اآلن تنوعا ً كبٌراً ،إذا ما استثنٌنا
اللغات المندثرة ،وبعد ذلك طور اإلنسان وسائل لنقل المعلومات عن طرٌق كتابة الرسائل على األوراق والرقاع الجلدٌة
وغٌرها ،ونقلها بالمرسال من شخص إلى آخر فً البالد المختلفة ،والمرسال هو الشخص الذي ٌنقل الرسائل بٌن األشخاص،
بنا ًء على طلبهم ،واستطاع أٌضا ً استخدام الحمام الزاجل الذي دربه وطوعه لخدمته وتحدٌدا ً فً نقل الرسائل ،وكل هذه
الطرق كانت طرقا ً طوٌلة تستنزف الوقت والجهد فً عملٌة نقل الرسائل بٌن األشخاص ،عدا عن عدم فاعلٌتها فً الظروف
الطارئة .أم ا وبعد عصر النهضة ،وتطور العلوم وفً القرون األخٌر استطاع اإلنسان تطوٌر وسائل اتصال عرفت بوسائل
اإلتصال الحدٌثة والتً تعتبر إعجازا ً من إعجازات هذا العصر ال نظٌر لها ،وتتمٌز هذه الوسائل بخاصٌة اآلنٌة ،أي أن
المعلومة تنتقل فً وقت حدوثها بٌن أبعد نقطتٌن على الكرة األرضٌة ،ولم ٌعد هناك شئ بعٌد ،وأثمان هذه الوسائل متدنٌة
جدا ً وفعالة إلى أبعد الحدود ،فٌستطٌع شخصان أو أكثر متواجدون فً نفس الوقت على أكثر من بقعة على الكرة األرضٌة
التواصل معا ً وكأنهم جالسون فً نفس المكان ،كل هذا بسبب التكنولوجٌا الهائلة التً ابتكرها العقل البشري فً العصر
الحدٌث  .بدأت هذه الوسائل باختراع وسائل اإلتصال كالهاتف والبث اإلذاعً من ثم تطوٌره إلى البث التلفزٌونً ،فالهاتف
ٌستخدم عندما ٌرٌد شخصان التحدث مع بعضهما وهما فً مكانٌن منفصلٌن ،فٌتحدثان إلى بعضهما البعض دون الحاجة إلى
االلتقاء والتنقل لذلك .أما البث اإلذاعً والتلفزٌونً فٌستخدمان إلرسال المعلومات فقط ولٌس استقبالها ،فٌبثان المعلومات
واألخبار المحلٌة والعالمٌة والبرامج المتنوعة للتسلٌة والفائدة معاً .ولم تقف وسائل اإلتصال عند هذا الحد ،فقد تطور مفهوم
البرٌد من الربٌد التقلٌدي البطئ إلى البرٌد اإللكترونً اآلنً الذي ٌعتمد على شبكة اإلنترنت والكمبٌوتر ،وهو وسٌلة إرسال
رسائل إلكترونٌة سرٌعة ومجانٌة ،كما تطور مفهوم الهاتف والمكالمات إلى مكالمات الفٌدٌو والتً زادت فعالٌتها بعد الجٌلٌن
الثالث والرابع واللذان وفرا خدمات هائلة من مزودي هذه الخدمات وشركات اإلتصاالت .وأخٌرا ً تم تطوٌر ما ٌعرف
بالهواتف الذكٌة ووسائل التواصل االجتماعً والتً كانت الشعرة التً قسمت ظهر عهد اإلتصاالت القدٌم ،لٌبدا ً عصر جدٌد
مختلف كلٌاً ،من أبرز سماته إلغاء آخر الحدود بٌن البشر على اختالف ثقافاتهم ولغاتهم وأدٌانهم وأعراقهم .

