
 مادة التفاعمية االولىااللكترونية المحاضرة                               

 اسم المادة : التفاعمية

 المرحمة : ماجستير اعالم

 مدرس المادة : االستاذ المساعد الدكتور جمعة محمد عبداهلل

 االعالم االلكتروني )المفيوم , والخصائص , واالشكال(               

 مقدمـة في تطـور اإلعـالم والمعمومـات -

مرت وسائل االتصال بعدد من الثورات بعد مرحمة اإلشارات والعالمات ابتداء من اختراع           

جوتنبرج لمطباعة والمطبعة مرورا باختراع الالسمكي الذي تطور الختراع الراديو والتمفزيون ثم األقمار 

تصال حديثة وبين الوسائل االصطناعية واالنترنت واأللياف الضوئية ، والتزاوج بين االنترنت كوسيمة ا

 التقميدية . 

لقد مثل ظيور الكمبيوتر أىم حدث منفرد في تاريخ التكنولوجيا ، فقد كانت أجيزة الكمبيوتر            

العامل األساسي لمتغير خالل الخمسين سنة الماضية وبخاصة في مجال المال والتجارة واالقتصاد وفي 

لمجتمع بصفة عامة ولذلك نطمق عمى ىذا العصر عصر المعمومات إطار عممية التطوير والتأثير في ا

 في كل الميادين 

وكثير غيرىا ، وما وتكنولوجيا المركبات ذات الدفع ومن ذلك ميدان اليندسة الوراثية والطب والفضائيات 

 .وع وأصبحت صناعة الحوسبة تمخيصا لمتكنولوجيا الفائقة يزال تأثير الكمبيوتر يزداد ويتسع ويتن



يتفق العمماء عمى أننا نعيش اليوم عصر التكنولوجيا والمعمومات والتواصل االجتماعي ، ونحن         

نعيش فعال مجتمع المعمومات الذي يعتمد عمى استثمار التكنولوجيات الحديثة في إنتاج المعمومات الوفيرة 

في التنوير والتطوير ، الستخداميا في تقديم الخدمات عمى نحو سريع وفعال ، وتشكل المعمومات أساسا 

ومن يممك المعمومات الصحيحة في الوقت المناسب فانو يممك عناصر القوة والسيطرة في عالم متغير 

يعتمد عمى العمم في كل شئ بعيدا عن العشوائية واالرتجالية ، ويشير مصطمح تفجر المعمومات 

Information Explosion ات ليشمل كافة مجاالت النشاط إلى اتساع المجال الذي تعمل فيو المعموم

اإلنساني مما يؤدي إلى النمو اليائل في حجم اإلنتاج الفكري ، وتشتت اإلنتاج الفكري ، وتنوع مصادر و 

أشكال المعمومات كالدوريات والكتب والبحوث والبيانات والندوات والمؤتمرات والرسائل العممية الجامعية 

ىي بوجو عام التكنولوجيا ، سية مما يحتاج إليو مجتمع المعمومات وبراءات االختراع ، والمواصفات القيا

المعرفة وأدوارىا التي يستخدميا اإلنسان لمتأثير في العالم الخارجي ، وليا عنصران يكمل بعضيا بعضا ، 

ي الذي يشمل األسس المعرفية العنصر المادي المتمثل في اآلالت والمعدات والعنصر العممي والمنيج

والتقنية والمنيجية التي ىي وراء إنتاج تمك الوحدات المادية ، لذا نجد أن تكنولوجيا االتصال 

Communication Technology  تقوم عمى عاممين 

 األول : الفكري والمعرفي ويتمثل في عمم االتصال .

لالكتشافات واالختراعات والتجارب في مجال الثاني : المادي والتقني المتمثل في التطبيق العممي 

 المعمومات وصوال إلى تكنولوجيا المعمومات ومرحمة التفاعمية .

 تعريفات االعالم الجديد -

يعد مفيوم االعالم االلكتروني في مقدمة المفاىيم التي افرزتيا الثورة التكنموجية الحديثة والذي لم يتفق            

واالتصال عمى وضع تعريف واٍف لو , لذلك تعدد التعريفات وكذلك المسميات , وقبل لحد االن عمماء االعالم 



الخوض في تعريف االعالم االلكتروني البد من تعريف االعالم نفسو , فقد ظيرت عشرات النظريات والمفاىيم التي 

" الوسيمة الرئيسة  حاولت وضع تعريفات لالعالم بشكل عام , فعمى سبيل المثال عرف محمد خضر االعالم بأنو

التي تقوم باالتصال بين البشر من خالل اىداف محددة توضع عن طريق تخطيط متقن بغرض التعريف عما يجري 

داخل الوطن الواحد بواسطة االخبار واالنباء المختمفة االنواع والتعميم والترفيو واشباعًا لرغباتيم في فيم ما يحيط بيم 

 من ظواىر" 

أال ان التعريف الذي وضعو عالم االعالم االلماني )اوتجرت( كان محور معظم التعاريف التي وضعت وىو ان  

 االعالم " ىو التعبير الموضوعي لعقمية الجماىير ولروحيا ولميوليا واتجاىاتيا"

در لممعمومات أما مفيوم االعالم االلكتروني فقد ظير مع اتجاه المزيد من الناس نحو االنترنت كمورد ومص     

دخول االنترنت  -فكان من الطبيعي لوسائل االعالم ان تتجو او تتبع ذلك , فقد استوقفت ىذه الظاىرة         

يا عرف االعالم االلكتروني بأنو عبارة عن نوع جديد ئالكثير من الباحثين والدارسين , وعمى ضو  –عالم االعالم 

العامة واالىداف , ويمتاز عن االعالم التقميدي بأنو  ئالمفيوم والمباد من االعالم يشترك مع االعالم التقميدي في

يعتمد عمى وسيمة جديدة من وسائل االعالم الحديثة , وىي الدمج بين كل وسائل االتصال التقميدية , بيدف إيصال 

النترنت التي تتيح المضامين المطموبة بأشكال متمايزة ومؤثرة بطريقة أكبر , وىو يعتمد بشكل رئيسي عمى شبكة ا

عالميين فرصة كبيرة لتقديم موادىم االعالمية المختمفة بطريقة الكترونية بحتو دون المجوء الى الوسائل التقميدية , لإل

كمحطات البث االذاعي والتمفزيوني والمطابع وغيرىا , بطرق تعتمد عمى الجمع بين النص والصوت والصورة , 

 مرسل.وترفع الحواجز بين المتمقي وال

)ىو مصطمح يستخدم لوصف أشكال من انواع االتصال االلكتروني اصبحت ممكنة  (jones)عرفو جونز  كما

ستخدام الكومبيوتر كمقابل لإلعالم القديم الذي يشمل الصحافة المكتوبة من جرائد ومجالت والتمفزيون والراديو الى با

 حد ما وغيرىا من الوسائل الساكنة(.



االلكتروني عمى انو )الخدمات والنماذج االعالمية الجديدة التي تتيح نشأة وتطوير محتوى كما يعرف االعالم 

ستخدام التقنيات االلكترونية الحديثة الناتجة باوسائل االتصال االعالمي آليًا او شبو آلي , في العممية االعالمي 

ا في الشكل والمضمون , كم ان االعالم عن اندماج تكنموجيا االتصال والمعمومات كنواقل إعالمية غنية بإمكاني

االلكتروني ىو االشارات والمعمومات الصور واالصوات المكونة لمواد اعالمية بأشكاليا المختمفة التي ترسل او 

 تستقبل عبر المجال الكيرومغناطيسي.

, عمى أرضية جديدة وكما تعددت مفاىيمو تعددت اسماؤه وتدل االسماء المتعددة لمتطبيقات االعالمية المستحدثة 

ليذا االعالم , اذ يطمق عميو البعض تسمية "االعالم الرقمي" فعرفو د.محمد عبد الحميد : )العممية االجتماعية , 

التي يتم فييا االتصال من بعد , بين اطراف يتبادلون االدوار في بث الرسائل االتصالية المتنوعة واستقباليا من 

 , لتحقيق اىداف معينة.(خالل النظم الرقمية ووسائميا 

حسنين شفيق بأنو : ) ىو عممية الدمج اآلني أو المتأني في  كما يطمق عميو تسمية االعالم التفاعمي فعرفو د.     

اسموب االتصال والتواصل بين المرسل والمستقبل , تكون المادة أو الرسالة ىي محور ىذا الدمج بغرض توصيل 

االستدراك حوليا , فالتفاعمية من أىم الخصائص التي اختص بيا االعالم االلكتروني الفكرة او االقناع بيا , او 

 بشكل مميز عن بقية وسائل االعالم االخرى لدرجة ان اطمق عميو االعالم التفاعمي(

 ويشير المفيم الى ان مفيوم النص المترابط او (hypermedia)كما يطمق عميو اعالم الوسائط التشعبية أو الفائقة 

عمى وجو  (www)الذي يعد اساس التجول داخل شبكة االنترنت وشبكة الويب العالمية  (hyper text)الفائق 

الخصوص , لطبيتعو المتشابكة وامكانية خمقو لشبكة من المعمومات المتصمة مع بعضيا بوصالت تشعبية كما 

والبرمجيات الحاسوبية كميا القادرة عمى يطمق عمى بعض تطبيقاتو إعالم الوسائط المتعددة لوصف تقنيات االجيزة 

يمحق بيا من تأثيرات سمعية وبصرية من الممكن ان تكون ثالثية االبعاد ,  عرض النص والصوت والصورة ما

 ضمن مخرجات موحدة.



بالتركيز عمى تطبيقاتو في  (online media)وىو أيضًا االعالم الشبكي الحي عمى خطوط االتصال        

 ويعني تعبير السايبر (cyber media)يره من الشبكات كما يطمق عميو تعبير الوسائط المسيربونية االنترنت وغ

شكل المادة , ويصف التعبير شكل وسائل  -ليس فيزئيا -التي تأخذ  ةميديا العالم المصنوع من المعموميات الصرف

وصف فضاء المعمومات لشبكة االنترنت , التحكم االلكتروني التي حمت محل االداء البشري , ولكنو يستخدم ىنا ل

لمداللة عمى التزواج داخمو بين الكومبيوتر واالتصال ,  (info media)كما يطمق عميو صفة إعالم المعمومات 

وعمى ظيور نظام إعالمي جديد يستفيد من تطور تكنموجيا المعموماتية ويندمج فييا , واخيرًا ىناك من يطمق عميو 

تعريفًا عمميًا لالعالم االلكتروني بأنو : )  (Sheridan)يد فقد وضعت كمية شريدان التكنموجية تسمية االعالم الجد

كل انواع االعالم الرقمي الذي يقدم بشكل رقمي وتفاعمي , وىناك حالتين تميزان الجديد من القديم حول الكيفية التي 

ا الوصول الى خدماتو , فيو يعتمد عمى اندماج النص يتم بيا بث مادة االعالم الجديد , والكيفية التي يتم من خاللي

والصورة والفيديو والصوت , فضاًل عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسية لو في عممية االنتاج والعرض , أما 

 التفاعمية فيي تمثل الفارق الرئيسي الذي يميزه وىي اىم سماتو(.

وىو إعالم يعرف عمى انو ) سمطة تكنموجية ذات كما يطمق عمى االعالم االلكتروني بإعالم العولمة        

تمتزم بالحدود الوطنية لمدول , إنما تطرح حدودًا فضائية غير مرئية , ترسميا شبكات اتصالية  معمومات معقدة , ال

 معموماتية عمى اسس سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية , لتقديم عالمًا من دون دولة ومن دون أمو ومن دون وطن.

ومن ىنا نجد ان مفيوم االعالم االلكتروني أقترن باستخدام الحواسيب والوسائط الرقمية المتعددة في االتصال مما 

يؤكد ضرورة االىتمام بالمستحدثات الرقمية وخصائصيا وتأثيراتيا بدىا التطور المعاصر والحديث لتكنموجيا 

تنوع الخصائص التي تميز بيا االعالم االلكتروني , االتصال , اذ ان اختالف التعاريف والمسميات تعكس تعدد و 

وبذلك تعرف الباحثة االعالم االلكتروني من مجموعة من العناصر المشتركة بين التعاريف والتسميات السابقة كميا 

) ىو مجموعة تكنموجيات االتصال التي تشترك مع االعالم التقميدي في المفيوم والمباديء العامة واالىداف , 



ل المعمومة والصوت والصورة عن طريق الدمج بين الوسائل االعالمية جميعيا التقميدية وااللكترونية في آن ويشم

واحد من خالل استخدام الوسائط المتعددة , ويمتاز بالتفاعمية والدمج بين المرسل والمستقبل في آن واحد فضاًل عن 

ستخدام النص الفائق والروابط ا لتشعبية , اذ يقترن مفيوم االعالم االلكتروني بإستخدام التنوع وشمول المحتوى وا 

 صال ويمثل االنترنت ابرز ادواتو.الحواسيب والوسائط الرقمية المتعددة في االت

 

 ماىية اإلعــــــــــالم الجديــــــــــد -

األخير من القرن العشرين ليشمل ظيرت وسائل اإلعالم الجديد كمصطمح واسع النطاق في الجزء     

دمج وسائل اإلعالم التقميدية مثل األفالم والصور والموسيقى والكممة المنطوقة والمطبوعة، مع القدرة 

التفاعمية لمكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت، وتطبيقات الثورة العممية التي شيدىا مجال االتصال 

مجال االتصال في التغمب عمى الحيز الجغرافي  واإلعالم، حيث ساىمت الثورة التكنولوجية في

تغيير بنيوي في نوعية الكم والكيف في وسائل  New mediaوالحدود السياسية، والتي أحدثت 

اإلعالم. والمقصود بوسائل اإلعالم الجديدة ببساطة ىي وسائل اإلعالم الرقمية وذلك لتفريقيا عن 

(Interactive( والتفاعمية )Internetوالشب ) كيةDigital  ، لقد جاءت وسائل اإلعالم الجديد لتحل

سيطرة مركزية وسائل اإلعالم التقميدية المركزية، وأصبح بإمكان األفراد والمؤسسات مخاطبة الجميع 

 مباشرة وبتكمفة معقولة.

والتي تسمح إن قوة وسائل اإلعالم الجديد ال تقتصر عمى مجرد خاصية التفاعل التي تتيحيا          

لكل من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العممية االتصالية، ولكن تمك الوسائل أحدثت أيضًا ثورة نوعية 

متعدد الوسائط والذي يشتمل عمى النصوص والصور وممفات الصوت ولقطات  يتصالفي المحتوى اال

 الفيديو.



رات في وسائل اإلعالم الجديد أدت إلى الثورة المذىمة في عالم التقنية الرقمية وما أفرزتو من تطو 

 تحولو من حقل لممعمومات يتيح حرية التعبير عن الرأي إلى وسيمة لمتفاعل والتواصل والمشاركة.

ىذه الثورة التقنية لم تأذن فقط بولوج العالم إلى عصر المشاركة وقرب نياية عصر الرقابة والتحكم 

وع آخر، ثورة سياسية ضد كافة أشكال التحكم والتسمط بالمعمومات، ولكنيا أذنت أيضًا بثورة من ن

 واالستبداد.

إن المشاركة ىي مفيوم يعكس في بعض أبعاده التمرد ورفض كثير من األوضاع القائمة التي تستند 

إلى مبدأ التسمط في كثير من جوانب الحياة ابتداًء من التنظيم العائمي في كثير من المجتمعات إلى 

المجال االقتصادي، إلى البعد اإلنساني في النظم السياسية التسمطية، وغير ذلك عالقات العمل في 

من األوضاع التي تركز سمطة اتخاذ القرارات المؤثرة في حياة ومصير اآلخرين في  أيدي فئة محدودة 

 من األشخاص.

 العوامل الرئيسية  وراء ظيور اإلعالم الجديد: -

 تقنية واقتصادية وسياسية يمكن تمخيصيا فيما يأتي:إن وراء ظاىرة اإلعالم الجديد عوامل 

العامل التقني المتمثل في التقدم اليائل في تكنولوجيا الكمبيوتر: تجييزاتو وبرمجياتو، وتكنولوجيا    -1

االتصاالت وال سيما ما يتعمق باألقمار الصناعية وشبكات األلياف الضوئية. فقد اندمجت ىذه 

وليفات اتصالية عدة إلى أن أفرزت شبكة الشابكة )اإلنترنت( التي تشكل  العناصر التكنولوجية في ت

حاليًا  لكي تصبح وسيطًا يطوي بداخمو جميع وسائط االتصال األخرى: المطبوعة والمسموعة 

والمرئية، وكذلك الجماىيرية والشخصية. وقد انعكس أثر ىذه التطورات التكنولوجية عمى جميع قنوات 

ذاعة وتمفاز، وانعكس كذلك  وىو األخطر عمى طبيعة العالقات التي تربط بين اإلعالم: صحافة و  ا 

منتج الرسالة اإلعالمية وموزعيا ومتمقييا. فقد انكمش العالم مكانًا وزمانًا وسقطت الحواجز بين البعيد 



والقريب، وكادت تكنولوجيا الواقع الخيالي أن تسقط الحاجز بين الواقعي والوىمي وبين الحاضر 

 والغائب وبين االتصال مع كائنات الواقع الفعمي والكائنات الرمزية التي تقطن فضاء المعمومات.

العامل االقتصادي المتمثل في عولمة االقتصاد وما يتطمبو من إسراع حركة السمع ورؤوس    -2

قاسمًا  األموال وىو ما يتطمب بدوره اإلسراع في تدفق المعمومات. وليس ىذا لمجرد كون المعمومات

مشتركًا يدعم جميع النشاطات االقتصادية دون استثناء، بل لكونيا  أي المعمومات  سمعة اقتصادية 

في حد ذاتيا تتعاظم أىميتيا يومًا بعد يوم. بقول آخر، إن عولمة نظم اإلعالم واالتصال ىي وسيمة 

وتوزيع سمع صناعة الثقافة  القوى االقتصادية لعولمة األسواق وتنمية النزعات االستيالكية من جانب،

 من موسيقى وألعاب وبرامج تمفازية من جانب آخر.

العامل السياسي المتمثل في االستخدام المتزايد لوسائل اإلعالم من قبل القوى السياسية بيدف    -3

إحكام قبضتيا عمى سير األمور والمحافظة عمى استقرار موازين القوى في عالم شديد االضطراب 

صراعات والتناقضات، وقد تداخمت ىذه العوامل التقنية واالقتصادية والسياسية بصورة غير زاخر بال

مسبوقة، جاعمة من اإلعالم الجديد قضية شائكة جدًا، وساحة ساخنة لمصراعات العالمية واإلقميمية 

 والمحمية. 

إن اإلعالم الجديد: عممية عرض العالم الجديد بكل أبعاده العقمية والسياسية واالقتصادية من       

دون حاجات إلى عبارات مثل أصبح اإلعالم حاجة حيوية لمكيانات الجماعية والمجتمعات، ذلك أن 

طورات اإلعالم لم يصبح كذلك، بل كان كذلك منذ كان، أما تقنيات بثو واستيداعو واسترجاعو فيي ت

 مادية جاءت ضمن سياق التطور اإلنساني الذي يجعل كماليات اليوم ضروريات الغد  



وىناك مصطمح حديث، يتضاد مع اإلعالم التقميدي، لكون اإلعالم الجديد لم َيُعد فيو نخبة متحكمة أو 

االستفادة منو قادة إعالميون، بل أصبح متاًحا لجميع شرائح المجتمع وأفراده الدخول فيو، واستخدامو، و 

 طالما تمكَّنوا وأجادوا أدواتو.

وال يوجد تعريف عممي محدد حتى حينو، يحدد مفيوم اإلعالم الجديد بدقة، إال أن لإلعالم الجديد 

 مرادفات عدة؛ ومنيا:

 اإلعالم البديل.       -

 اإلعالم االجتماعي.       -

 صحافة المواطن.       -

 مواقع التواصل االجتماعي.        -

 االعالم الرقمي -

 االعالم التفاعمي -

 اعالم الوسائط المتعددة -

 اعالم الوسائط التشعبية -

 خصائص اإلعالم الجديد:  -                      

الصورة، وحدد أبرز أن اإلعالم الجديد ىو إعالم ديناميكي تفاعمي يجمع بين النص والصوت و 

 خصائص ىذا اإلعالم الجديد مشيرًا إلى أن أبرز خواصو ىي:



 التفاعل بين المصدر والمتمقي فيو يتيح فرصة التعميق والنقد.  -1

 تحّول المتمّقي إلى ناشر يستطيع أن ينشر ما يريد.   -2

 الوقت نفسو. إعالم متعدد الوسائط حيث يستعين بالصورة والكممة ومقاطع الفيديو في   -3

 اندماجو مع مخرجات اإلعالم التقميدي واستيعابو ليا.   -4

سيولة االستخدام فيو متاح لمجميع وفي متناول أيدييم عبر أجيزة الحاسوب الشخصية أو    -5

 أجيزة الجوال التي في أيدييم. 

 سمات اإلعالم الجديد: -

جوانبو، إال أنو يتميز عنو بالعديد من مع أن اإلعالم الجديد يتشابو مع اإلعالم القديم في بعض 

 السمات التي يمكن إيجازىا بما يأتي:

 التحول من النظام التماثمي إلى النظام الرقمي. -1

التفاعمية: وتطمق ىذه السمة عمى الدرجة التي يكون فييا لممشاركين في عممية االتصال تأثير   -2

 ى ممارستيم الممارسة المتبادلة أو التفاعمية.في أدوار اآلخرين وباستطاعتيم تبادليا، ويطمق عم

تفتيت االتصال: وتعني أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجو إلى فرد واحد أو إلى جماعة    -3

معينة وليس إلى جماىير ضخمة كما كان في الماضي. وتعني أيضًا درجة تحكم في نظام االتصال 

 الة إلى مستيمكيا.بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرس

تزامنية وتعني إمكانية إرسال الرسائل واستقباليا في وقت مناسب لمفرد المستخدم، وال تتطمب  الال  -4

 من المشاركين ّكميم أن يستخدموا النظام في الوقت نفسو.



 الحركية: تتجو وسائل االتصال الجديدة إلى صغر الحجم مع إمكانية االستفادة منيا في االتصال  -5

من أي مكان إلى آخر في أثناء تحرك مستخدميا، ومثال ىذا أجيزة التمفاز ذات الشاشة الصغيرة التي 

 يمكن استخداميا في السيارة مثاًل أو الطائرة.

قابمية التحويل: وىي قدرة وسائل االتصال عمى نقل المعمومات من وسيط إلى آخر، كالتقنيات   -6

 المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس .التي يمكنيا تحويل الرسالة 

قابمية التوصيل: تعني إمكانية توصيل األجيزة االتصالية بأنواع كثيرة من أجيزة أخرى وبغض   -7

جياز  DVDالنظر عن الشركة الصانعة ليا أو البمد الذي تم فيو الصنع . ومثال عمى ذلك توصيل

 التمفاز بجياز الفيديو.

ويعني بو االنتشار المنيجي لنظام وسائل االتصال حول العالم وفي داخل كل الشيوع واالنتشار:   -8

 طبقة من طبقات المجتمع.

الكونية: البيئة األساسية الجديدة لوسائل االتصال ىي بيئة عالمية دولية حتى تستطيع المعمومات   -9

 أن تتبع المسارات المعقدة. 

 مميزات اإلعالم الجديد: -

يتميز اإلعالم الجديد بأنو إعالم متعدد الوسائط المعمومات يتم عرضيا في شكل مزيج من النص 

والصورة والفيديو؛ مما يجعل المعمومة أكثر قوة وتأثيرًا، ىذه المعمومات ىي معمومات رقمية يتم 

بتنوع وسائمو  إعدادىا وتخزينيا وتعديميا ونقميا بشكل إلكتروني، كما ويتميز اإلعالم الجديد أيضاً 

 وسيولة استخداميا 



وتتمثل مميزاتو في دمجو لموسائل المختمفة القديمة والمستحدثة في مكان واحد, عمى منصة الكومبيوتر 

وشبكاتو, وما ينتج عن ذلك االندماج من تغيير انقالبي لمنموذج االتصالي الموروث بما يسمح لمفرد 

إلى من يريد في الوقت إلي يريد بطريقة واسعة االتجاىات وليس من أعمى إلى  العادي إيصال رسالتو

أسفل وفق النموذج االتصالي التقميدي، فضاًل عن تبني ىذا اإلعالم لمتكنولوجيا الرقمية وحاالت 

التفاعمية والتشعبية وتطبيقات الواقع االفتراضي وتعددية الوسائط وتحقيقو لميزات الفردية والتخصيص 

 جاوزه لمفيوم الدولة الوطنية والحدود الدولية وت

 ومن أىم مميزات اإلعالم الجديد:

.     تكنولوجيا اإلعالم الجديد غيرت أيضًا بشكل أساسي من أنماط السموك الخاصة بوسائل 1

( activeاالتصال من حيث تطمبيا لدرجة عالية من االنتباه فالمستخدم يجب أن يقوم بعمل فاعل )

 يختار فيو المحتوى الذي يريد الحصول عميو.

.     تكنولوجيا اإلعالم الجديد أدت أيضًا إلى اندماج وسائل اإلعالم المختمفة والتي كانت في 2

الماضي وسائل مستقمة ال عالقة لكل منيا باألخرى بشكل ألغيت معو تمك الحدود الفاصمة بين تمك 

 الوسائل.

عالم حقيقة ال مفر منيا. فالشبكة العنكبوتية العالمية مثال جعمت بإمكان .      جعمت من حرية اإل3

أي شخص لديو ارتباط باإلنترنت أن يصبح ناشرًا وأن يوصل رسالتو إلى جميع أنحاء العالم بتكمفة ال 

 تذكر.

 .     اإلعالم الجديد ىو إعالم متعدد الوسائط حيث أنو أحدث ثورة نوعية في المحتوى االتصالي4

الذي يتضمن عمى مزيج من النصوص والصور وممفات الصوت ولقطات الفيديو. ىذا المحتوى متعدد 



الوسائط انتشر بشكل ىائل خالل السنوات الماضية بشكل خاص عبر ما يعرف بصحافة المواطن 

 وكان لو تأثيرات اجتماعية وسياسية وتجارية كبيرة تستمزم التدبر والدراسة.

ير: ويقصد بذلك زيادة وتعدد الخيارات أمام مستيمكي وسائل اإلعالم والذين .     تفتيت الجماى5

أصبح وقتيم موزعًا بين العديد من الوسائل مثل المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعية 

ذاعة وتمفزيون.  واليواتف الذكية وألعاب الفيديو االلكترونية بجانب الوسائل التقميدية من صحف وا 

غياب التزامنية: ويقصد بو عدم الحاجة لوجود المرسل والمتمقي في نفس الوقت، فالمتمقي   .   6

 بإمكانو الحصول عمى المحتوى في أي وقت يريده.

.     االنتشار وعالمية الوصول: ويقصد باالنتشار شيوعو ووصولو إلى جميع شرائح المجتمع 7

 حدود الجغرافية.تقريبا، إضافة إلى عالميتو وقدرتو عمى تجاوز ال

 .       قابمية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس المنشئ لممحتوى 8

 أقسام اإلعالم الجديد: -                         

 يمكن تقسيم اإلعالم الجديد إلى األقسام األربعة اآلتية:

تطبيقاتيا, وىو جديد كميًا بصفات, وميزات و  Onlineاإلعالم الجديد القائم عمى شبكة االنترنت     -1

 غير مسبوقة, وىو ينمو بسرعة وتتوالد عنو مجوعة من تطبيقات ال حصر ليا .

اإلعالم الجديد القائم عمى األجيزة المحمولة، بما في ذلك أجيزة قراءة الكتب والصحف، وىو     -2

دوات المحمولة المختمفة ومنيا أجيزة أيضا ينمو بسرعة وتنشأ منو أنوع جديدة من التطبيقات عمى األ

 الياتف والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرىا.



نوع قائم عمى منصة الوسائل التقميدية مثل الراديو والتمفزيون التي أضيفت إلييا ميزات جديدة     -3

 مثل التفاعمية والرقمية واالستجابة لمطمب.

بيوتر ويتم تداول ىذا النوع  إما شبكيًا أو بوسائل اإلعالم الجديد القائم عمى منصة الكوم     -4

الحفظ المختمفة مثل االسطوانات الضوئية, وما إلييا ويشمل العروض البصرية والعاب الفيديو والكتب 

 االلكترونية وغيرىا 

 أنماط اإلعالم الجديد وأشكالو: -

و، إال أنيا في مجمميا تحتفظ تتمايز أنواع اإلعالم الجديد تبعًا آللية إنتاج المحتوى ومحددات عرض

 بسماتيا التشاركية والتفاعمية، وىو يأخذ ثالثة أشكال:

 .    سجل اجتماعي.1

 .    تدوين مصغر.2

 .    مشاركة المحتوى.3

، +Blogging ،Facebook ،Twitter ،Googlومن أىم أنماط اإلعالم الجديد )

YouTube,wikki  ) 

 وظائف األعالم الجديد: -

 استنباط العديد من الوظائف لإلعالم الجديد وىي عمى النحو التالي:ويمكن 

 سرعة نقل المعمومة وعدم التأخر فييا مع وضوح ذكر مصدرىا.  -1



وضوح المعمومة أو الخبر المنوي نقمو دون َلبس، ولكن بنفس الوقت دون إطالة مممة فنحن اآلن   -2

 نحيا في عصر السرعة.

خر في عصر أصبح اآلخر موجوًدا فيو في كل مكان، وىذا يشمل التوقف احترام مبدأ وجود اآل  -3

 عن أشكال اإلعالم القديم المنحاز بشكل أعمى ممجًدا األشخاص والييئات بطريقة منفرة جدًّا.

 إتاحة الفرصة لمجميور إلبداء الرأي فيما يعرف بالبث المتبادل.    -4

 مساوئ اإلعالم الجديد: -

الجديد في عدم تمحيص المواد المنشورة، وعدم الثقة باإلخبار والمواد  وتتمثل مساوئ اإلعالم

الموجودة. حيث إن أىم تحديين يواجييما اإلعالم الجديد ىما جودة المحتوى والتكنولوجيا التي يمكن 

 بيا عرض ىذا المحتوى 

اطر متعمقة بالفكر اإلرىابي وأما عن أشكال المخاطر األمنية المتأتية عن اإلعالم الجديد فيي: مخ

ونشر ثقافة العنف، مخاطر متعمقة بإشاعة الفوضى ونشر ثقافة إسقاط األنظمة، مخاطر متعمقة بإثارة 

 (.23النعرات الطائفية والعنصرية، ومخاطر متعمقة بالجريمة الجنائية الرقمية ) عبد العزيز، 

 ومن سمبيات اإلعالم الجديد أيضًا:

 خصية.انتحال الش      -1

 الذم والتحقير واإلىانة عبر الشبكة.      -2

 النصب واالحتيال في المعموماتية.       -3

 انتياك البيانات الشخصية اإللكترونية.      -4



التحرش والمضايقة عبر برامج أنشطة االعتداء عمي الخصوصية وىي تتعمق بجرائم       -5

 االختراق .

 موال.تشكل أحد وسائل غسيل األ      -6

 تتيح تشكيل منصات مواقع إلكترونية إباحية.      -7

 سيولة إخفاء معالم الجريمة اإللكترونية وصعوبة تتبع مرتكبييا.      -8

 إيجابيات اإلعالم الجديد: -

ت ربما لم تستطع أن تقدميا وسائل اإلعالم التقميدية بسبب حققت وسائل اإلعالم االجتماعية إيجابيا

 محدودية الوسيمة والتفاعمية، ومنيا:

 ال يتطمب تكاليف مادية كبير )جياز كمبيوتر، وخط إنترنت(.      -1

أعطى الناس فرصة لمتعبير عن أنفسيم وتقديم تقرير عن عالم كان ال يمكن تصوره حتى       -2

 وقت قريب جدا.

 انتشار وجيات النظر مختمفة وحقائق منعت من قبل.  -1

 جعمت الناس أكثر ثقة في استخدام التكنولوجيا.  -2

مساعدة األفراد الذين يفتقرون إلى الثقة في بناء العالقات االجتماعية المباشرة، ليشرع بمقابمة     -5

 األصدقاء واالتصاالت عن بعد.

 القضايا المشتركة. عزز التضامن بين الجماعات وأصحاب    -6



ساعد عمى التغمب عمى "طغيان المسافة" في مجال االتصاالت، عمى سبيل المثال: المغتربين     -7

 وأىمييم.

 يساعد الصحفيين في معرفة اتجاىات الرأي العام.    -8

 ساعد القوى وحركات التحرر عمى التواصل واستخدمو كمنصة إخبارية في البمدان السمطوية.    -9

 أدوات اإلعالم االجتماعي عمى حد سواء تنوعا ومرونة.  -11

 تمكن أي فرد من إنشاء المحتوى الخاص بو ومشاركتو مع اآلخرين بسيولة.  -11

 تقوم بوظائف اإلعالم )اإلخبار، الترفيو، التسويق.    -12

 

 

 

 

 

 


