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 الجديد اإلعالم صاحبت التي الظواهر
 الظواهر التي صاحب االعالم الجديد هي االتي: أبرزمن 

 .الكبرى اإلعالمية المؤسسات احتكار كسر .1
 أنهم إال اإلعالم، في المتخصصصصصصين غير من وأحيانا   اإلعالميين، من جديدة طبقة ظهور .2

 أهل على فيه يتفوقون  بما الجديد، اإلعالم تطبيقات اسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتخدام في م ترفين أصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصب وا
 .األصليين االختصاص

 ويستقبل يرسل أن المجتمع في فرد أي باستطاعة أصبح فقد لل وار، جديدة منابر ظهور .3
 .فائقة وبسرعة حرية، بكل ويعّلق ويستفسر ويعّقب ويتفاعل

 .الجمهور إلى الجمهور إعالم ظهور .4
 .جديدة وإعالمية ثقافية مضامين ظهور .5
 على بكثافة الضصصصو  تسصصصلي  في أحيانا   الجديد اإلعالم ينجح: األجندة وضصصصع في المشصصصار ة .6

 هذه يجعل مما التقليدية، اإلعالم وسائل في عنها مسكوت قضايا
 .ومعالجتها ومناقشتها فيها للتفكير للمجتمع، هاجسا   المهمة القضايا

 األشصصصصصخاص من مجموعة وهي: االجتماعية والشصصصصصبكات االفتراضصصصصصي المجتمع ظاهرة نشصصصصصو  .7
 أو ثقافية أو مهنية ألغراض الجديد، اإلعالم وسصصصصصصصصصصصصصصصائل باسصصصصصصصصصصصصصصصتخدام ويتخاطبون  يت اورون 
 متزامنة، بالضصصصرورة تكون  بأنها ال العالقات تتميز المجتمع هذا وفي تربوية، أو اجتماعية

 يكون  وقد ال ضصصصصصصصصصصصور، دون  والتواصصصصصصصصصصصصل يتم المكان، نفس في ي ضصصصصصصصصصصصرون  ال واألعضصصصصصصصصصصصا 
 بسصصصصصصصصصصرعة، يتكون  ألنه وذلك المجتمع ال قيقي، من وفعالية قوة أكثر االفتراضصصصصصصصصصصي المجتمع
 .والم ددات القيود من بأقل قدر أهدافه وي قق المكان، عبر وينتشر

 فقد التاريخ في مثيل له يسصصصصصصصصصصبق لم الذي الكبير والتنوع الهائل التعدد مع: الجماهير تفتيت .8
 لوسصصصصصصصصائل العريضصصصصصصصصة الجماهير حالة من بدال   صصصصصصصصص يرة، مجموعات إلى يتفتت الجمهور بدأ

 مرحلة إلى اإلعالم انتقل وهكذا التقليدية، اإلعالم
 .المتخصص واإلعالم الفئوي اإلعالم
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 السلبي واإلعالم الهابطة الثقافة
 إلى ب اجة اإلنسصصان ألن اإلعالم، لوسصصائل األسصصاسصصية الوظائف من والتسصصلية الترفيه وظيفة .1

 .والعزلة الملل من والتخلص واالبتهاج، واالستمتاع، واالسترخا ، والتنفيس، الت يير،
 اإلنسصصصصصصصصصصانية ال اجات هذه إشصصصصصصصصصصباع في خاص، بشصصصصصصصصصصكل والتلفزيون  اإلعالم وسصصصصصصصصصصائل نج ت .2

 .المشاهدين من عليها الطلب وازداد والتسلية، للترفيه
 ذلك وارتب  الفضصصصائية، والقنوات التلفزيون  صصصصناعة في التجاري االتجاه ازدهر لذلك نتيجة .3

 عن البصاحثين المعلنين و صذلصك وتوزيع، مشصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاهصدة نسصصصصصصصصصصصصصصصصصصصبصة أكبر عن البصاحثين بصالمعلنين
 .االستهالكية القيم يدعم الذي اإلعالمي المضمون 

 من األرباح، لت قيق بينها فيما المنافسصصصصصصصصصصة واشصصصصصصصصصصتداد التجارية، الفضصصصصصصصصصصائية القنوات  ثرة مع .4
 بعض تقوم أن إلى ذلك أدى فقد وغيرها، التفاعلية والخدمات والرعايات اإلعالنات خالل

 عن الخارجة الم رية، المثيرة لتقديم المادة والتزاحم بالتنافس التجارية الفضصصصصصصصصصصصصصصصصصصصائية القنوات
  .وسلبية هابطة تكن مهما المألوف،

 إلى أدى التجارية الفضصصصصصصصصصصصصائية القنوات بعض مالك بين الم موم التنافسصصصصصصصصصصصصي الوضصصصصصصصصصصصصع هذا .5
 وسصصصصصصصصو  المهنية، معاييره وانتهاك اإلعالم، بأخالقيات والتضصصصصصصصصص ية المجتمعات، قيم اختراق

 لوسائل االعالم. االجتماعية للمسؤولية التام والتجاهل البث، حرية استخدام
 


