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 االتصال واالعالم على شبكة االنترنتعنوان المحاضرة : 

 -التفاعلية في مواقع الوسائل االعالمية:

لقد تعددت تعرٌفات الخبراء والباحثون لمفهوم التفاعلٌة بدءاً باالستجابة الى المثٌرات المرئٌة 

والمسموعة فً الرسالة االعالمٌة الى سٌطرة المتلقً على عملٌة االتصال. وهذان الحدان 

لٌة ٌمثالن التطور فً الرؤى الخاصة بأهمٌة التفاعل فً االتصال , ولكننا نرى ان مفهوم التفاع

فً الوسائل االعالمٌة الجدٌدة مجرد االستجابة التً تنقلها الوسائل واالدوات الخاصة قد تجاوز 

لكنه لم ٌصل الى درجة السٌطرة على عملٌة االتصال الن المقصود بذلك هو السٌطرة على 

عملٌة التعرض والمشاركة فً عملٌة االتصال وبناء عناصرها فً اطار تلبٌة حاجاته وتقدٌر 

 تماماته وتفضٌله ,حٌث اصبح التركٌز على المتلقً او المستخدم فً بناء عملٌة االتصال.اه

فالتفاعلٌة عملٌة تدعم العملٌات المعرفٌة للمتلقً فً عالقته بوسائل االعالم ومحتواها ولٌست 

ع اداة لالرتفامنتجاً ٌرتبط بمهارات التصمٌم واالنتاج, ولٌست مهارات التصمٌم او االنتاج سوى 

بمستوى هذه العملٌة ونشاطها لتحقٌق اكبر قدر من المشاركة والتفاعل اثناء التعرض والعملٌات 

 االدراكٌة.

وان االختالف فً تصمٌم التفاعلٌة للوسائل المتعددة ٌضٌف ثراء وتعقٌد بما ٌسمح بتصمٌم 

واحد وسائل التجول بفاعلٌة بٌن االف الصور والفٌدٌو والنصوص والصوت فً تألف كمصدر 

للمعلومات. بمعنى اخر التفاعلٌة تقدم عنصراً حٌوٌاً الى المعلومات االلكترونٌة سواء كانت 

 وسائل متعددة ام ال.

 محددات التفاعلية:

ٌمكن تعرٌف التفاعلٌة على انها: الجهود المخططة فً تصمٌم مواقع الوسائل االعالمٌة الجدٌدة  

بر قدر من المشاركة فً عملٌات االتصال واالختٌار وبرامجها ومحتواها التً تسمح للمتلقً بأك

 الحر من المحتوى  والخدمات المتاحة على شبكة االنترنت بقدر حاجاته وتفضٌله واهتمامه.

وٌتوفر فً هذا التعرٌف المحددات التالٌة التً ٌمكن ان تعتبر مرشداً للكشف عن وجود التفاعلٌة 

متاحة فً البرنامج او الموقع او تلك التً تتٌحها الوسٌلة او غٌابها ومقٌاساً لمستوى التفاعلٌة ال

بصفة عامة لمستخدمٌها وهم المتلقٌن فً عملٌات االتصال واالعالم, او المستقبلٌن لكافة 

 الخدمات التفاعلٌة المتاحة:

 جامعة تكريت     
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  تحقٌق التفاعل بٌن المتلقً وعناصر عملٌة االتصال واالعالم االخرى, هو هدف عام

والتكنولوجٌة ٌسهم فٌها القائم باالتصال مع مصممً البرامج والمواقع للجهود البشرٌة 

 على شبكة االنترنت.

  ولعل هذا ما دعى الكثٌر من الخبراء الى اطالق مسمى منتج المحتوى على القائم

بالتحرٌر او الكتابة او االعداد الن تحقٌق التفاعل مع المحتوى ٌعتبر اضافة الى عملٌة 

 واالعداد ومطلباً هاماً لتوظٌف ادوات التفاعل المتاحة على الشبكات.التحرٌر والكتابة 

 

  تتراوح اهداف الوسائل الجدٌدة مثل صحافة الشبكات والتلفزٌون التفاعلً من تحقٌق

التفاعل بٌن مستوى االستجابة السرٌعة نحو محتوى االشخاص او الموضوعات 

 وعملٌات العرض والتقدٌم. ومستوى مشاركة المتلقً فً بناء المحتوى او الخدمة

  وبجانب االهتمام بتصمٌم مثٌرات التفاعل االدوات والموجهات والتركٌز علٌها , ٌكون

 االهتمام بتوفٌر ادوات االختٌار الحر للبرامج والمحتوى والخدمات.

  ٌقوم االختٌار الحر بداٌة على سهولة وسرعة التجول او االبحار بٌن البرامج والخدمات

ال ٌستغرق حتوى المتعددة والمتشعبة واشكال العرض والتقدٌم وذلك حتى ووصالت الم

 المتلقً فً عملٌة التجول واالختٌار على حساب التعرض وتحقٌق االهداف االتصالٌة.

  وبجانب ادوات التجول واالختٌار الحر , فان مشاركة المتلقً فً تحقٌق اهداف

توى الى تقوٌم العملٌات االتصالٌة االتصال واالعالم بدءاً من تطوٌر وتغٌٌر المحم

واهدافها , تفرض مشاركة المتلقً االهتمام بأدوات االتصال والتفاعل مع المحتوى 

والقائم باالتصال فً قنوات راجعة سواء بالكتابة او بالصوت او بالصورة او كالهما 

 معاً.

 ة الحٌاتٌة فإن اذا ما كان التجول او االبحار ٌحتاج الى خرائط خاصة بذلك فً الممارس

المستخدم  هً دلٌل المتلقً الى واجهات التفاعل بالنسبة للمتلقً وتسمى واجهة تفاعل 

 الدخول واالستخدام والتجول فً عمق الموقع او البرنامج.

وبصفة عامة نجد ان التفاعلٌة تعكس تفاعل المتلقً مع عناصر عملٌة االتصال 

ائم باالتصال باإلضافة الى المحتوى والمتلقٌن واالعالم وهً: البرنامج او القناة ثم الق

 االخرٌن لنفس البرنامج او مستخدمً نفس القناة.

باإلضافة الى انها توفر للمتلقً عدداً من العملٌات وهً التجول فً القناة او البرنامج او 

الصفحات او وصالت المحتوى  ثم االختٌار الحر الذي ٌتفق مع حاجته واهتمامه 

 وتفضٌله.

 

 ؤشرات قياس التفاعلية:م

وهذه المكونات او المعالم الخاصة بالتفاعلٌة تشٌر فً بنائها وعالقاتها الى امكانٌة تقدٌر 

مستوى التفاعلٌة وقٌاسها حٌث ان الكثٌر من هذه المكونات او المعالم مما ٌمكن قٌاسه 

 وتقدٌره مثل:

 ) عدد العملٌات المتاحة ) تجول , اختٌار , ضبط , مشاركة 

 )عدد  الخٌارات المتاحة ) وصالت النص , وصالت الوسائل 

 )تعدد االدوات المتاحة ) ادوات تزامنٌة , ادوات غٌر تزامنٌة 

 ) سهولة االتصال والتفاعل وسرعته ) جهد المستخدمٌن 

 سهولة استخدام واجهات التفاعل للبرامج والصفحات والمحتوى 

 ًسهولة االستجابة الى مشاركة المتلق 
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  الضبط والمراقبةنظام 

 

 ادوات االتصال والتفاعل في مواقع الوسائل االعالمية:

ان التفاعلٌة تعكس تفاعل المتلقً مع عناصر عملٌة االتصال واالعالم  وهً البرنامج 

او القناة او المحتوى المنشور ثم القائم باالتصال باإلضافة الى المتلقٌن االخرٌن لنفس 

 مجموعات االخبار او  وى الذٌن ٌكونون ما ٌسمى البرامج او القنوات او المحت

 

المجتمعات االفتراضٌة التً ٌجتمع ألفرادها وحدة االهتمام والتفضٌل لعناصر عملٌة  

االعالم او احدها, وال ٌتم التفاعل فً غٌاب مفهوم االتصال وال ٌكون االتصال تفاعلٌاً 

 ما لم ٌتسم باالتصال المزدوج او الثالثً.

 ت االتصال والتفاعل:خصائص ادوا

اهم ما ٌمٌز هذه االدوات انها خدمات خاصة تقدمها شبكة االنترنت وٌخضع العمل بها 

, ولذلك فإنها قد تكون صفحات على الشبكة واستخدامها لقواعد وبروتوكوالت الشبكة

ضمن مواقع او ادوات الخوادم الكبرى مثل ٌاهو او شبكة ماٌكروسوفت او محركات 

قع اخرى مستقلة تستخدمها الوسٌلة االعالمٌة او تكون ضمن بناء مواقع البحث او موا

الوسائل االعالمٌة ذاتها ٌلتقً علٌها اطراف عملٌة االتصال واالعالم فً وقت واحد 

 تزامن او فً اوقات مختلفة غٌر متزامن.

 ويتوفر في هذه االدوات الخصائص التالية:

 االساسٌة لهذه االدوات هً تحقٌق التفاعل االنسانً  مهما اختلف المسمى فإن الوظٌفة

لتعوٌض غٌاب االتصال المواجهً الذي ٌعمق من مفهوم الفردٌة والتفصٌل فً تقدٌم 

 المحتوى للمتلقً فً الوسائل الجدٌدة.

 .ٌتم تصمٌم هذه االدوات بحٌث توفر المرونة فً االتصال والتفاعل 

 الحاالت تعتبر بدٌالً عن بعضها فً تحقٌق  مهما تعددت هذه االدوات فإنها فً معظم

اهداف االتصال والتفاعل بقدر الحاجة الٌها ومستوى بناء المواقع واستخدامها على 

 الشبكات.

  ٌمكن ان تعمل مع بعضها فً اطار متكامل بتأثٌر الحاجات المتعددة والمتباٌنة للمتلقٌن

 وخصائص االستخدام على الشبكات.

 عضها من جانب الوسائل االعالمٌة الجدٌدة على حدود اهداف ٌتوقف االعتماد على ب

 : لماذا ٌتم توظٌف اداة معٌنة دون اخرى؟على السؤال باإلجابةتوظٌفها وذلك 

  ومن جانب اخر ٌتوقف استخدام هذه االدوات بواسطة المتلقً على حاجاته من هذا

تعلٌق او تدعٌم اآلراء االستخدام مثل الحاجة الى االتصال طلباً للشرح والتفسٌر او ال

 ونشرها بٌن المتلقٌن او طلب المساعدة.

المحادثة او اوالً :مثل: )  ادوات االتصال المتزامنهناك نوعٌن من ادوات االتصال وهً : 

ثانٌاً: الحوار الشخصً بٌن فردٌن  وتسمى المحادثة فً الوقت الحقٌقً او المتزامنة, 

وفٌر االتصال والتفاعل المتزامن بٌن المتلقً المؤتمرات بأنواعها والتً تهدف الى ت

 واالقران ومنها:

 .المؤتمرات السمعٌة 

 .مؤتمرات النقاش 

 . مؤتمرات الفٌدٌو 
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 .المؤتمرات  المتعددة االشخاص فً المجال الواحد 

 .المؤتمرات متعددة الوسائل او العروض فً الموضوع الواحد 

 ادوات االتصال غير المتزامن:

  االلكترونً.البرٌد 

 .نقل الملفات 

 

 .لوحة النشرات 

 .صفحات الوٌب الساكنة 

 .صفحات الشبكة العنكبوتٌة الوٌب التفاعلٌة 

 .قوائم الخدمة 

 .صنادٌق االقتراع والتصوٌت 

 

 االدوات الشائعة لالتصال والتفاعل:

 تتٌح تكنولوجٌا شبكة االنترنت وبروتوكوالتها العدٌد من ادوات االتصال والتفاعل بٌن

 , ومن اهم هذه االدوات:العناصر المتعددة فً عملٌات االتصال واالعالم

 :البريد االلكتروني 

ٌتصدر البرٌد االلكترونً ادوات االتصال والتفاعل فً الوسائل الجدٌدة , نظراً لما 

ٌتمتع به من مزاٌا تتمثل فً سهولة استخدامه وتوفٌر امكانٌات تبادل المعلومات واالراء 

عدات وتقدٌم النصح واالرشاد الى المتلقً باالضافة الى تبادل الرسائل مع وطلب المسا

المحرر والمجموعات سواء كانت هذه الرسائل فً رموز نصٌة او مصورة. وتتمثل 

 اهم استخدامات البرٌد االلكترونً فً الوسائل الجدٌدة فً االتً:

والمحرر ٌتم من خالله ارسال استخدام البرٌد االلكترونً كوسٌلة لالتصال بٌن المتلقً  -1

 التعلٌمات االرشادات وبعض نصوص من المحتوى واالراء.

تبادل المعارف والخبرات مع مجموعات المتخصصٌن فً المجال او مجاالت اخرى ذات  -2

 العالقة.

وسٌلة لالتصال مع المجتمعات االفتراضٌة واالستفادة بخبرات افرادها فً تبادل االراء  -3

 وتدعٌمها.

 وسٌلة الرسال االخبار والموضوعات بصفة شخصٌة وتحدٌث المعلومات. -4

 :المحادثة والتفاعل المباشر 

تتٌح هذه االدوات الحوار او المحادثة او النقاش المتزامن مع الغٌر حٌث ٌتبادل 

االطراف النصوص او الرموز على المواقع فً نفس الوقت الحقٌقً, وتتٌح هذه االداة 

البرامج الجاهزة للمحادثة التفاعل بٌن المتحدثٌن كتابة او صوتاً وقد تضاف من خالل 

 الٌها الصورة فً برامج معدة خصٌصاً لهذا الغرض.

 :المؤتمرات التفاعلية 

ٌقوم تصمٌم برامجها على إتاحة الفرصة للمحادثة والتفاعل بٌن المحرر والمتلقٌن او 

ٌتٌح قدراً اكبر من التفاعلٌة والمرونة فً  بٌن المتلقٌن وبعضهم فً الوقت الحقٌقً مما
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االتصال واعطاء الجمٌع فرصة المشاركة المتزامنة فً االتصال والتفاعل ومنها 

المؤتمرات السمعٌة التً تتٌح عرض الصور والرسوم على الشاشة بجانب صوت 

 االطراف المحرر والمتلقٌن ومؤتمرات الفٌدٌو التفاعلٌة بالصوت والصوره.

 لنشرات ولوحات النقاش:لوحات ا 

وتعتبر من النماذج الشائعة فً الوسائل االعالمٌة الجدٌدة وهً اقرب الى البرٌد 

 االلكترونً حٌث تسمح بالتفاعل غٌر المتزامن وٌستخدمها المحرر والمتلقً والمتلقٌن 

 

مع بعضهم فً تبادل الموضوعات او التكلٌفات او المهام او االعالنات والتعلٌمات او 

الراء والتساؤالت, وتعتبر وسٌلة مضافة للبرٌد االلكترونً لتعدد قنوات االتصال ا

 والتفاعل ضمن نظم بناء هذه الوسائل.

 :)قوائم الخدمة ) االفادة او المساعدة 

بتصنٌف المشتركٌن  فٌها فً  تقوم بعض قواعد البٌانات او الخوادم المرتبطة بالشبكة

ن تقدم الخدمة او المساعدة او ٌستفٌد المتلقً فئات وفقاً لتخصصات معٌنة ٌمكن ا

باالتصال بهم وتصل الٌهم رسائل البرٌد االلكترونً الٌاً ,ما دام االرسال من احد 

 المشتركٌن فً هذه القوائم وتأخذ المشاركة فً هذه القوائم احد االشكال التالٌة:

فٌد فً توزٌع المعلومات االتجاه االول: احادي االتجاه , وهذا ٌرتبط باالستقبال فقط وٌ

 واالرشادات والتعلٌمات,

اما االتجاه الثانً: قوائم الحوار وهذا ٌتٌح للمشترك فً البرنامج ارسال الرسائل الى 

 القائمة واستقبالها مما ٌتٌح الحوار غٌر المتزامن بٌن المشاركٌن فً القائمة.

 :صفحات الشبكة العنكبوتية 

ائل بأنواعها باستخدام الوسائل المتعددة فً صٌاغة الرسارتبطت الشبكة العنكبوتٌة 

فً عرض ى الشبكة ولذلك فإن صفحاتها تستخدم بتوسع وتقدٌمها وعرضها عل

الموضوعات التً تعتمد على الوسائل المتعددة والفائقة ولٌس النصوص فقط, وٌمكن 

وهوتمٌل  من خالل تصمٌم الصفحات بلغات التصمٌم على شبكة الوٌب مثل لغة الجافا

بتبادل الرسائل على هذه الصفحات مع االخرٌن او الوسائل والمحررٌن مثل ارسال 

صور او اجابات اسئلة او االستفسارات التً ٌحتاج عرضها الى استخدام النصوص 

 والصوت والرسوم والصور على سبٌل المثال.

 لى نوعٌن:وطبقاً لوجود التفاعل على هذه الصفحات او غٌابه فإنه ٌتم تقسٌمها ا

صفحات الوٌب الساكنة: وتشٌر الى غٌاب التفاعل مع المحتوى على هذه الصفحات  -1

 وٌكتفً المتلقً بقراءتها فقط لغٌاب ادوات التفاعل مع محتواها.
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ائها مثل اتاحة الوصول الى ارتباطها االدوات الخاصة بالتفاعل مع محتواها وبن

 واالجابة على االسئلة او طلب المساعدة او ابداء اآلراء فً موضوعات معٌنة.

 :صناديق االقتراع او االستفتاء 

من اكثر االدوات انتشاراً فً صحف الشبكات حٌث تطرح الصحف االفكار او االحداث 

او الشخصٌات وٌطلب من القارئ المشاركة بالتصوٌت او االقتراع على الفكرة او 

 لإلجابة.الراي او السؤال المطروح 

حٌث تتمٌز هذه االداة بالسهولة فً التفاعل مع ما هو مطروح فً صندوق االقتراع او 

التصوٌت من خالل قٌام القارئ بتسجٌل عالمة الموافقة او االعتراض فً المكان 
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المخصص للتسجٌل فً الصندوق الذي عادة ما ٌكون فً الصفحة الرئٌسٌة او واجهة 

 التفاعل.

وتتم بنفس الشكل الذي تتم به العدٌد من الصحف المطبوعة وان كانت تضٌف عبئاً على 

 ٌد االلكترونً على العنوان المحدد بالصحٌفة الورقٌة.القارئ فً ارسال الرد بالبر

اما فً صحف الشبكات فإن االقتراع او التصوٌت ٌتم بمجرد تسجٌل الرمز فً المكان 

المحدد وتظهر امام القارئ مباشرة نتٌجة التصوٌت بعد قٌامه باألدالء بصوته او رأٌه 

 فً الموضوع المطروح.


