
 جديد إعالم :المادة

 (مسائي + صباحي  ) وتلفزيون إذاعة الثالثة :المرحلة

 م خالد علي صالح.م: مدرس المادة 

 :الجديد  اإلعالمالسمات التي يتصف بها 

على الرغم من أن وسائل اإلعالم الجديد، التي أفرزتها التكنولوجيا االتصالية الراهنة، 
تتشابه في عدد من السمات مع الوسائل التقليدية، إال أن هناك سمات مميزة  تكاد

ويفرض تأثيراته على الراهنة بأشكالها المختلفة، مما يلقي بظالله  للوسائل اإلعالمية
تأثيرات معينة على االتصال اإلنساني، ومن أبرز هذه  الوسائل الجديدة ويؤدي إلى

 :ما يليالجديد  السمات التي تتصف بها وسائل اإلعالم

 INREACTIVITY: التفاعلية -١

التفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث المستخدم تماما كما 
هذه الخاصية أضافت بعدة جديدة هامة . عملية المحادثة بين شخصين يحدث في

الجماهيري الحالية والتي تتكون في العادة من منتجات ذات  ألنماط وسائل اإلعالم
مركزي مثل الصحيفة أو قناة التلفزيون أو الراديو  اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر

المعلومات والتسلية التي يريدها متى أرادها  رإلى المستهلك مع إمكانية اختيار مصاد
 .وبالشكل الذي يريده

في السابق كانت قدرة المستخدمين على التفاعل تقتصر على دائرة رجع الصدى 
المنشور على المواقع اإللكترونية عبر إضافة التعليقات وتدوين المالحظات  للمحتوى

ة إلى التحرر نسبية مع وجود ثم انتقلت بعد ذلك العالق. الزوار مثال على سجالت
األخبار والقوائم البريدية، غير أنها لم تتح للجمهور حرية  المنتديات ومجموعات

تتوفر لهم إال بعد ظهور المدونات وما تبعها  الممارسة اإلعالمية المطلقة والتي لم
 ومواقع الفيديو التشاركية كاليوتيوب بعد ذلك من ظهور الشبكات التواصل االجتماعي



عناصر االنتقال إلى مرحلة ما  والموسوعات الحرة مثل ويكيبيديا، وهذه المواقع تمثل
  . بعد التفاعلية

  DEMASSIFICATIONالالجماهيرية  -2

وتعني أن الرسالة االتصالية من الممكن أن تتوجه إلى فرد أو إلى جماعة معينة،  
درجة تحكم في نظام  أيضا  جماهير ضخمة كما كان في الماضي، وتعني  وليس إلى

 . الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها االتصال بحيث تصل

  Varietyالتنوع -٣

وتعني التنوع في عناصر العملية االتصالية، التي وفرت للمتلقي اختيارات أكبر 
االتصال بما يتفق مع حاجه ودافعة لالتصال، وهذا التنوع أدى إلى  لتوظيف عملية

الوكالة اإلعالمية الذكية والوكيل اإلعالمي الذي يقوم بناء  سمى بنظامظهور ما ي
الوسائل اإلعالمية والمواقع بحثا عن المواد اإلعالمية  على برامج خاصة بمسح كافة

واحدة يتم عرضها في الوقت الذي يختاره  التي يختارها المتلقي وتقديمها في حزمة
 . والمتجددة المتعددة والمكان الذي يتواجد فيه، ويلبي حاجاته

 .Integration: التكامل -4

تعني أن الفرد يمكن أن يختار ما يراه مطلوبة للتخزين بالبريد االلكتروني وذلك ألن 
الرقمي بمستحدثاته يوفر أساليب العرض واإلتاحة ووسائل التخزين في أسلوب  النظام

  .دةوقت التعرض إلى شبكة اإلنترنت ومواقعها المتعد متكامل خالل

 MOBILITY قابلية التحريك أو الحركية -5

أي  االستفادة منها في االتصال في لمستخدمهاهناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن 
أثناء حركته مثل التليفون المحمول، تليفون السيارة،  إلى آخر ومن مكان مكان



تصوير المستندات وزنها عدة أوقيات،  التليفون المدمج في ساعة اليد، وهناك آلة
 . مزود بطابعة ، وحاسب آلي نقالفاكس ميلفيديو صغير، وجهاز  وجهاز

 :تجاوز الحدود الثقافية -٦

يطلق على شبكة اإلنترنت أنها شبكة الشبكات، تلتقي فيها مئات اآلالف من الشبكات 
واإلقليمية التي تتزايد كل عام بنسبة كبيرة يصعب اآلن بناء التوقعات حول  الدولية

معها يتزايد عدد مستخدمي اإلنترنت في كل دولة من دول العالم و  وتطويرها، أعدادها
توفر إمكانيات االتصال ورخص تكلفتها، مما أدى  بطريقة غير مسبوقة، نتيجة

وسقوط الحواجز الثقافية بين أطراف عملية  بالتالي إلى تجاوز الحدود الجغرافية وتميز
الكونية على المستوى الثنائي أو  االتصال بالعالمية Globalizationاالتصال سواء 

الجماهيري والثقافي  المستوى على اف هذه األطراف، أوالذي يحقق أهدأو الجمعي 
لها الماليين من  من خالل مواقع القنوات التلفزيونية وصحف الشبكات التي أصبحت

 .سكان القارات الست على الرغم من اختالف لغات البث

 :تجاوز وحدتي المكان والزمان -۷

يعي أن يرتبط الالتزامن بأشكال االتصال التي ال يعتبر التزامن بين عمليتي طب
لها مثل البريد االلكتروني أو التعرض لمواقع  ا  ضروري ا  شرطواالستقبال  اإلرسال

الصحف وبرامج التلفزيون والمواقع التعليمية والترفيهية المختلفة أما  المواد اإلعالمية
لحوار أو الحديث أو الدردشة أو االتصال اآلني خالل ايتم من االتصال الذي 

لالتصال وان كان ال  ا  ضروري شرطا  يعتبر من بالمجموعات والمؤتمرات فان التزا
  . يتطلب وحدة المكان بين أطراف عملية االتصال

  :االستغراق في عملية االتصال -۸

ام نظرا من الخصائص المميزة لالتصال الرقمي انخفاض تكلفة االتصال أو االستخد
األساسية لالتصال واألجهزة الرقمية وانتشارها، وكذلك تطور برامج  لتوفر البنية



بتكلفة زهيدة مما شجع المستخدمين ألجهزة الحاسب  المعلومات ونظم االتصال
بهدف التعلم ألوقات طويلة في اطار فردي،  وبرامجه على االستغراق في هذه البرامج

الفائقة على طول فترة التجول بين  والوسائلكما ساعد تطور برامج النصوص 
 .المعلومات أو التسلية المعلومات واألفكار التي تتضمنها ألغراض اكتساب

 :وترتبط خصائص اإلعالم الجديد بعناصر العملية اإلعالمية األساسية 

االستجابة، في محاولة لفهم عملية  -المتلقي  -الوسيلة  -الرسالة  -المصدر  
 :ذلك ل اإلعالمي الحديث في ضوءاإلتصا

 ( المصدر)  مركزية اإلعداد  - ١

مثلت وسائل اإلعالم التقليدية محور عملية التواصل المجتمعي بالنسبة لألفراد 
فبالنسبة لألفراد مكنتهم وسائل اإلعالم من تحقيق أغراضهم في الحصول  والمؤسسات

أما بالنسبة . ممكن الحصول عليها من أماكن أخرى على معلومات لم يكن
تحقيق غرضها لتوزيع المحتوى وحاجتها  للمؤسسات فقد مكنتها وسائل اإلعالم من

 .إلى وسيلة توصلها إلى الجمهور

نظرية . البوابةظاهرة تعرف في بعض أدبيات اإلعالم بمركزية الوسائل أو حارس 
كيرت "قام بوضعها عالم النفس النمساوي األصل واألمريكي الجنسية  "حارس البوابة"

طعها المادة الصحفية حتى التي تق اإلعالميةوهي تري انه على طول الرحلة  "نليوب
يتم فيها اتخاذ قرارات ما إذا كانت ( بوابات) توجد نقاط الجمهور المستهدف تصل إلی

الت عليها، ويصبح الشكل والمحتوى أو بعد إدخال تعدي الرسالة سوف تنتقل بنفس
وفي كل حلقة هنالك . كبيرة في انتقال المعلومات أهميةله  نفوذ من يديرون هذه

تلقاها  الرسالة التي هنالك شخص ما يتمتع بالحق في أن يقرر ما إذا كانت شخص
يلغيها  أويحذف منها  أويمررها كما هي إلى الحلقات التالية أم سيضيف عليها س

 .تماما



معايير المجتمع : وهناك أربع عوامل تؤثر على عمل حراس البوابة اإلعالمية، هي
وتقاليده، والمعايير الذاتية القائم باالتصال، والمعايير المهنية القائم  وقيمته

 .الجمهور باالتصال، ومعايير

 وأصبحرة في مركزية وسائل اإلعالم المجتمعية، وقد أحدثت وسائل اإلعالم الجديد ثو 
ائل المركزية أو يمكنه مخاطبة الجميع بشكل مباشر وبعيد عن تلك الوس الجميع
 .المحوري. الوسيط

 (الرسالة)المحتوى  - ۲

ت وسائل اإلعالم الجديد أيضا ثورة في المحتوى اإلعالمي وذلك من خالل ثحدأ
 بإعدادداد، حيث أصبح باإلمكان قيام الهواة عالمطلوب لإلمستوى االحترافية خفض 

إلى التعقيدات االحترافية الالزمة في المؤسسات اإلعالمية  ذاك المحتوى دون حاجة
أدى ذلك إلى تجاوز ما يسمى بسيطرة النخب  وقد. التقليدية، وبتكلفة منخفضة جدا

  . على إعداد المحتوى اإلعالمي

 (الوسيلة)التوزيع  -٣

حتاج فيه وسائل اإلعالم التقليدية إلى بنى تحتية مرتفعة التكاليف، في الوقت الذي ن
المحطات اإلذاعية والتلفزيونية، والمطابع بالنسبة للصحف الورقية، فإننا  تتمثل في

الجديد ال تتطلب تلك التكاليف الباهظة، حيث تمثل اإلنترنت  نجد أن وسائل اإلعالم
. على الوصول بسهولة إلى كافة أنحاء العالم وسيلة توزيع قليلة التكلفة وقادرة

عبر الطرق الالسلكية وبشكل  باإلضافة إلى ذلك فإن التوسع الحالي في التواصل
 اختراقهنظرا لمعدالت  الهواتف الجوالة يمثل فرصة كبيرة بهذا الصدد باستخدامخاص 

 حوالي العالية التي وصلت في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية إلى
 وفي خدمات فتاالمتواصلة في قدرات تلك الهو  ، إضافة إلى التطورات الكبيرة۸۱4%

 .اإلنترنت عريضة النطاق



  التلقي -4

في ظل وسائل اإلعالم الجديد أصبح بإمكان المستخدم استرجاع الرسالة في أي وقت 
أنها محفوظة في مكان ما على الشبكة يمكنه الدخول عليها في أي وقت  حيث يريد،

هذه الخاصية ليست متاحة بالنسبة  ،العالم حتى أثناء تجواله ومن أي مكان في
 .المتلقي جزء فإنه ال يمكنه استرجاعه بسهولة لوسائل اإلعالم القديم والتي إذا فات

 االستجابة -5

تتم في اتجاه واحد من المصدر  االتصالأن عملية في حالة اإلعالم التقليدي نجد 
في حين أن . مع إمكانية بسيطة جدا أو متأخرة للتفاعل مع المصدر إلى المتلقي،

من التفاعلية، وما بعد التفاعلية، فكما سبق  بقدر عال   ظاهرة اإلعالم الجديد تتميز
في البداية في اإلعالم الجديد محصورة  ذكره فقد كانت مساهمة المتلقي في رسائل

   خالل كتابة التعليقات دائرة رجع الصدى للمحتوى الذي يتم نشره وذلك من
اإلخبارية  والمالحظات عن ذلك المحتوى، ثم ومع ظهور المنتديات والمجموعات

والقوائم البريدية امتلك المتلقي مزيدا من الحرية النسبية على التعبير، حتى أصبح 
حرية مطلقة في الممارسة اإلعالمية وذلك بعد ظهور المتلقي يمتلك اليوم  ذلك

التواصل االجتماعي ومواقع الفيديو التشاركية والموسوعات الحرة  المدونات ثم شبكات
 .هذه المواقع مرحلة االنتقال إلى ما بعد التفاعلية مثل ويكيبيديا، حيث مثلت


