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داف وااسعاف إلعدي  عالعانو واجّت  فعالي  أدوا ددوعائ واإلعال والجدج  ف والّت 

 جعمفي واشعرقي  -والتصعلكللي  / رحلمي واطلب إللسعاف .أ
 

 
 

 :ملخص واجرووي
رلموعة من األساليب  :إذل Digital mediaأك اإلعالـ الرقمي New mediaيشَت مصطلح اإلعالـ اجلديد 

كاألنشطة الرقمية اجلديدة اليت سبكننا من إنتاج كنشر كاستهالؾ احملتول اإلعالمي دبختلف أشكالو من خالؿ األجهزة 
انتقلت باإلعالـ إذل  فرضت كاقعا إعالميا جديدا بكل ادلقاييس؛ فقد .ادلتصلة أك غَت ادلتصلة باإلنًتنت اإللكًتكنية

مستول الّسيادة ادلطلقة من حيث االنتشار، كاخًتاؽ كافة احلواجز ادلكانية كالزمانية، كالّتنوع الالمتناىي يف الرسائل 
اإلعالمية، دبا ؽللكو من قدرات كمقومات الوصوؿ كالّنفاذ للجميع، كامتداده الواسع بتقنياتو كأدكاتو كاستخداماتو 

إمكانيات ىائلة كما كأتاحت  .عة، يف الفضاء اإللكًتكين ادلًتامي األطراؼ بال حدكد أك حواجز كفوارؽكتطبيقاتو ادلتنو
كغَتىا من  يف خدمات اذلاتف احملموؿ، كالشبكات االجتماعية: للتواصل كاالتصاؿ االجتماعي كما ىو احلاؿ

 .تطبيقات االنًتنت
 .عريف بالقانوف الدكرل اإلنساينكخصائئ أدكات اإلعالـ اجلديد يف التّ من ىذا ادلنطلق ستناقش الورقة إمكانات        

 
 
 
 
 
 

 ملجمي
صف الثاين من القرف العشرين تطورات كبَتة كمتسارعة يف رلاؿ اإلعالـ كاالّتصاؿ؛ كسائال كرسائال نتيجة شهد النّ 

كإدخاؿ كسائط جديدة مثل األقمار  طورات الّتكنولوجية اليت أحدثتها ثورة ادلعلومات، كتطوير شبكات اذلاتف،للتّ 
كقد أبرز اخلرباء كدارسو  .الصناعية كاأللياؼ البصرية، كاحلاسبات اإللكًتكنية لتسريع بث كنقل كتلقي ادلعلومات

: االّتصاؿ أىم مسات ىذا الّتطور الّتكنولوجي االّتصارل يف ادلرحلة اإللكًتكنية يف
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من مسار الوظائف الّتقليدية للوسائل القدؽلة كأكجدت ذلا جديدة غَّتت كإعالمية ظهور كسائل اتصالية  .1
كظائف جديدة سّرعت من عمليات تغَت اجتماعية كثقافية يف اجملتمعات ادلتحررة كادلنغلقة على حد سواء باذباه 
. ةتشكيل رلتمع جديد عرؼ باجملتمع ادلعلومايت الذم يعيش عالقات الًتابط كاالنفتاح على بعضو يف القرية الكوين

أف ىذه الوسائل االّتصالية اجلديدة مع تطورىا كقدرهتا الفائقة يف جلب اجلمهور كاالستحواذ عليو دل تستطع  .2
أف تقض على الوسائل الّتقليدية القدؽلة،بل عّززت من كجودىا، كساعلت يف تطويرىا؛ فاالنًتنيت مثال خدمت 

كأصبح لإلنساف عديد من اخليارات كاالختيارات  صبيع كسائل اإلعالـ اجلماىَتم كعملت على تطويرىا كعودلتها
. يف انتقاء الوسيلة ادلناسبة لو تعّرضا كترتيبا ألكلوياتو احلياتية

زيادة حجم ادلعلومات ادلتاحة كّما كأكعية متنوعة يف ربصيلها كمعاجلتها كنقلها كبثها، لتشكل بذلك الّركافد  .3
. دلعلوماتادلهّمة يف بناء كعي كشخصية الفرد يف رلتمعات ا

التكامل كاالندماج بُت كاّفة كسائل اإلعالـ اجلماىَتم كتكنولوجيا االّتصاؿ كادلعلومات؛ كمع تطور احلاسبات  .4
اإللكًتكنية كشبكات اذلاتف كشبكات ادلعلومات، كاستخداـ تكنولوجيا البث الفضائي؛ ظهرت تكنولوجيا 

بتطبيقاهتا ادلختلفة اليت (Interactive) االّتصاؿ التفاعليكتكنولوجيا  (Multimédia)االّتصاؿ متعدد الوسائط
. سبثلها أكثر شبكة اإلنًتنيت

األقمار الصناعية، الكوابل، األلياؼ البصرية، )كما أبرزت الّتطورات ادلتالحقة يف الوسائط التقنية احلديثة         
استخداماهتا سواء كانت كسائل إعالـ إمكانات ضخمة للوسائل اليت استفادت من ...(احلاسبات اإللكًتكنية،

كالسيكية كالصحافة كاإلذاعة كالتلفزيوف، أككسائل أقل كالسيكية كاذلاتف البصرم، كالتلفزيوف التفاعلي، كالفيديو 
كفق الطلب كالشراء عن بعد؛ فظهر التلفزيوف الكابلي، كالرقمي كاذلرتزم، كتطور اذلاتف األرضي الثابت، كظهر احملموؿ 

ؿ متالحقة كمتطورة جدا، كاالستنساخ عن بعد كالفيديو تكس، كتوفرت ادلعلومات عن بعد من بنوؾ يف أجيا
. ادلعطيات، كحصلنا على الصورة الواضحة كالفورية لألحداث كاألشخاص عن طريق األقمار الصناعية كاإلنًتنيت

ضلو التكامل بُت النشر الورقي كدفعت تطبيقات ىذه ادلستحدثات الّتكنولوجية اجلديدة يف رلاؿ الطباعة     
 Digital Audio)كغزا البث اإلذاعي الرقمي . كالرقمي، الذم يسَت باذباه االطلراط الكلي يف رلاؿ النشر اإللكًتكين

Broadcasting, DAB)  ،أمواج األثَت زلققا جودة الصوت كاستقباؿ اإلشارات خاصة داخل كسائل النقل العاّمة
صل على مستول اإلرساؿ اإلذاعي يكتسي األعلية نفسها اليت عرفها إحالؿ القرص كأصبح ىذا الّتطور احلا

 (.Disque Vinyle)زلل( CD)ادلدمج
كبفضل اجليل الثالث من ىذه  كاقتحم اذلاتف النقاؿ رلاؿ خدمات اإلنًتنيت كالتجارة اإللكًتكنية كالتلفزيوف،   

اذلواتف أمكننا متابعة الربامج التلفزيونية على شاشاهتا الصغَتة، لذلك بلغ عدد مستعملي اذلاتف احملموؿ إذل حدكد 
 التابعة لشركة(Wirelss Intelligence)ـ مليارم مستعمل كفق دراسة أجرهتا شركة الدراسات2005سبتمرب 

(GSM Association )ناىز ثلث سكاف العادلكىي نسبة ت. 
سبثلو الدكؿ )كتبعا ذلذه التطورات الكربل يف التكنولوجيات كالوسائط كالوسائل اإلعالمية يعيش العادل ادلعاصر

تنافسا زلموما يف رلاؿ اإلبداع كاالبتكار التكنولوجي من أجل عهد ( الكربل ادلصنعة كالشركات متعددة اجلنسيات
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اؿ سيد ادلوقف، تقاس فيو قوة األمم كاألفراد دبدل التحكم يف مسالك ادلعلومات جديد يكوف فيو اإلعالـ كاالتئ
. كتدفقها، لتفقد بذلك الطاقة من اآلف موقعها كمنتج اسًتاتيجي كربل زللو ادلعلومة؛ ربصيال كمعاجلة كزبزينا كتوزيعا

أف الثورة القادمة ستشهد نسقا أسرع ألف التكنولوجيات تتطور ىي األخرل خبطى أكرب شلا  "جَتار تَتم"كيرل   
كاف عليو األمر قبل قرف من الزمن،كمن ىذا ادلنطلق فإهنا ستغَت بشكل جذرم اذلياكل االقتصادية، كأظلاط التنظيم 

 .ؿ كالعالقات االجتماعيةكاإلنتاج، كقدرة األفراد على الوصوؿ إذل ادلعرفة كالًتفيو، كأساليب العم
كقد ربطت ادلستحدثات يف رلاؿ اإلليكًتكنيات كالفضاء نطاقا عريضا من أجهزة االتصاؿ كاإلعالـ يف صبيع        

كنقلت صناعة االتصاؿ كاإلعالـ بسرعة إذل األماـ يف الوقت الذم توقفت فيو أك تدىورت العديد من  أضلاء العادل،
الصناعات التقليدية كعملت ىذه ادلستحدثات على زبفيض تكاليف نقل الربامج كزادت من مركنة أنظمة التوزيع، 

. ت التلفزيونيةاألمر الذم قلل بشكل كبَت من تكاليف البث، كأدل إذل زيادة عدد القنوا
فالتغَتات التكنولوجية يف كسائل صبع كنشر كتوصيل ادلادة اإلعالمية خاصة السمع بصرية منها قد فتحت       

ادلتاحة للفرد يف الّدكؿ ادلتقدمة خاصة  -يف اجملاؿ-رلاالت جديدة لتوزيعها، كأدت إذل زيادة عدد األكعية ادلعلوماتية
الؿ شبكات التلفزيوف الكابلية كالرقمية أك البث اإلذاعي عرب أقمار االتصاؿ، أك بشكل دل يسبق لو نظَت سواء من خ

توسع نطاؽ ادلتوافرة جعل الصناعة  ادلعلوماتيةإف ىذا التنوع الكبَت الذم حدث لألكعية . عرب زلتويات شبكة االنًتنيت
 .جتماعيةخدامتها لتشمل اجلمهور العادلي بكل فئاتو كجنسياتو كخصائصو التعليمية كاال

تداخلت كثَت من العوامل التقنية كاالقتصادية كالّسياسية بصورة غَت مسبوقة، جاعلة من اإلعالـ  مع ذلك فقدك     
ة، الّتقليدم االّتصاؿمدل تأثَته على كسائل  اجلديد قضية شائكة جدا، كزلورا لنقاشات متخصصة كعامة حوؿ

مدل ككذا  .الّتقليدمحقيقة العالقة بُت اجلديد ككة، االجتماعي كالعالقات االجتماعي الّتواصلكأشكاؿ 
عريف هبا، كتوصيلها إذل اجلماىَت الكونية بالشكل الذم يضمن اتساع رقعة فعاليتو يف مناقشة القضايا اإلنسانية، كالتّ 

 .نسانية ادلشًتكةاالىتمامات اال
: تطعحهع ىذه واجّترووي  ف تسعؤالا محنردي دىف واشكعالا واتف     

  ما ىي كسائطو كأدكاتو اليت ينتشر كيتغلل من خالذلا؟ك ما اإلعالـ اجلديد .1
 ؟كمساتو اليت سبيزه عن اإلعالـ الّتقليدم اإلعالـ اجلديد ما خصائئ .2
 ؟كرل اإلنساينعريف بالقانوف الدّ فعالية أدكات ككسائط اإلعالـ اجلديد يف التّ ما مدل ك .3

 
 ؛ والصطعح دوامفهنالددوعاطو  واإلعال والجدج : دال

، (New Media)نظَتية العربية كًتصبة للمقابل اإلصلليزميف األدبيات التّ " اإلعالـ اجلديد"يستخدـ مصطلح      
ىو  (Media)  ككاضح أنو حدث خطأ يف تعريب ادلسمى األجنيب فأصل كلمة، (Nouveaux medias)كالفرنسي

(Medium) كلذلك ُعربت كلمة(الوسيط أك الناقل)اليت تعٍت ،(Multimedia)  كدل ( الوسائط ادلتعددة)إذلسابقا
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حسب  -أك األصح، كىو" ادليديا اجلديدة"أف استخداـ كلمة  1، كلذؾ يرل بعض الباحثُت(اإلعالـ ادلتعدد)تعرب إذل
توجو ال ػلل اإلشكاؿ يف استعماؿ ادلصطلحات ادلتولدة يف بيئات أنتجتها، سواء أكانت يف رلاؿ اإلعالـ  -رأيي

كيفًتض يف ىذه احلاؿ أف ضلتكم إذل الًتصبة الصحيحة للكلمات، كادلعٌت ادلقصود من ، كاالّتصاؿ أك أم علم آخر
  .توصيفا أك اصطالحااستخداـ ادلصطلح عند من استعملو أكؿ مرة أك أطلقو؛ تسمية أك 

؛ (الوسائط اجلديدة)ىو ( New Media)كاستنادا إذل ىذه القاعدة يف الًتصبة، يصبح التعريب الصحيح لػ     
ىي األصح " الوسائط اجلديدة" ادلستخدمة يف رلاؿ اإلعالـ كاالّتصاؿ على حد سواء، كمع أنٍت مقتنعة جدا بأف كلمة

، عمال "اإلعالـ اجلديد"إال أنٍت سأستخدـ يف دراسيت ىذه مصطلح ،(New Media)ترصبة كتعريبا الصطالح
 ".استعماؿ اخلاطئ الشائع  أفضل من الصواب ادلهجور"بادلقولة العربية الشهَتة

 أك ما يعرؼ كذلك باإلعالـ الرقمي، (New Media)لذلك كتتمة لتفاصيل ادلوضوع فمصطلح اإلعالـ اجلديد      
(Digital media)  يشَت إذل رلموعة من األساليب كاألنشطة الرقمية اجلديدة اليت مكنت من إنتاج كنشر كاستهالؾ

كأتاحت . ادلتصلة أك الغَت متصلة باالنًتنت( الوسائط)احملتول اإلعالمي دبختلف أشكالو من خالؿ األجهزة اإللكًتكنية
اتف احملموؿ، كالشبكات االجتماعية على إمكانيات ىائلة للتواصل كاالّتصاؿ االجتماعي من خالؿ خدمات الو

االنًتنت كعلى الرغم من أف االنًتنت ليست ادلثاؿ الوحيد على كسائط اإلعالـ اجلديد إال أهنا كانت كمازالت السبب 
       . الرئيسي لوصف ىذا النمط من اإلعالـ باجلديد

يشَت إذل احملتول اإلعالمي الذم يبث أك ينشر عرب الوسائط اإلعالمية كيرل بعض الباحثُت أف ادلصطلح        
اجلديدة اليت يصعب إدراجها ربت أم من الوسائل الّتقليدية كالصحافة كالردايو كالتلفزيوف، كذلك بفعل الّتطور 

 High-Tech رفيعةلذلك يعرفو قاموس الّتكنولوجيا اؿ. 2الّتكنولوجي الكبَت يف انتاج كتوزيع ادلضامُت اإلعالمية
Dictionary  كالوسائط ادلتعددة  اندماج الكومبيوتر كشبكات الكومبيوتر:"اإلعالـ اجلديد  بأنو." 

 The integration of computers, computer networking, and multimedia  .
3  

  :عرب مدخلُت علا Computing Dictionary الكومبيوتر كيعرفو قاموس         
بأنواعها  اإلعالـ اجلديد ىو صبلة من تطبيقات االّتصاؿ الرقمي كتطبيقات النشر اإللكًتكين على األقراص .1

الكومبيوترات الشخصية كالنقالة فضال  كىو يدؿ كذلك على استخداـ. ادلختلفة كالتلفزيوف الرقمي كاالنًتنت
كؼلدـ أم نوع من أنواع الكومبيوتر . ياؽاحملمولة يف ىذا الس عن التطبيقات الالسلكية لالتصاالت كاألجهزة

كالفيديو يف الوقت  إذ ؽلكن تشغيل الصوت اإلعالـ اجلديد يف سياؽ التزاكج الرقمي على ضلو ما تطبيقات
 . كغَتىا مباشرة من أم كومبيوتر الذم ؽلكن أيضا معاجلة النصوص كإجراء عمليات االّتصاؿ اذلاتفي

                                                             
 (.17-13)، ص(2012، (1)ادلنشورات اجلامعية دبنوبة، ط: تونس)كالسياقات،ادليديا اجلديدة؛ االبستيمولوجيا كاإلشكاالت : الصادؽ احلمامي  -1
 (.52)، ص(2010، (1)دار فكر كفن، ط: القاىرة)اإلعالـ اجلديد: حسنُت شفيق -2
3 -                                                                                http://www.computeruser.com/dictionary 
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االّتصاؿ يف البيئة الرقمية دبا يسمح للمجموعات األصغر من الناس  يدة يفادلفهـو يشَت أيضا إذل الطرؽ اجلد .2
كاجملموعات  كالتجمع على االنًتنت كتبادؿ ادلنافع كادلعلومات، كىي بيئة تسمح لإلفراد بإمكانية اإللتقاء

 .4"بإمساع صوهتم كصوت رلتمعاهتم إذل العادل أصبع
اإلعالـ الرقمي  كل أنواع:"تعريفا عمليا لالعالـ اجلديد بأنو Sheridan كلية شريدياف الّتكنولوجية كتضع         

تتمثل األكذل يف الكيفية اليت : القدمي كترل أف ىناؾ حالتاف سبيزاف اجلديد من". الذم يقدـ يف شكل رقمي كتفاعلي
خالذلا الوصوؿ إذل خدماتو، فهو يعتمد على  يتم هبا بث مادة اإلعالـ اجلديد، كتتمثل الثانية يف الكيفية اليت يتم من

 فضال عن استخداـ الكومبيوتر كآلية رئيسة لو يف عملية االنتاج كالعرض، أما اندماج النئ كالصورة كالفيديو كالصوت،
 . التفاعلية فهي سبثل الفارؽ الرئيس الذم ؽليزه كىي أىم مساتو

 : األقساـ األربعة اآلتية تقسيم اإلعالـ اجلديد إذل على ذلك  ؽلكن          
كتطبيقاهتا، كىو جديد كليا بصفات كميزات غَت  Online شبكة االنًتنت اإلعالـ اجلديد القائم على .1

 . ينمو بسرعة كتتوالد عنو رلوعة من تطبيقات ال حصر ذلا مسبوقة، كىو
كىو أيضا ينمو . دبا يف ذلك أجهزة قراءة الكتب كالصحف على األجهزة احملمولة، اإلعالـ اجلديد القائم .2

اذلاتف كادلساعدات  كتنشأ منو انوع جديدة من التطبيقات على األدكات احملمولة ادلختلفة كمنها اجهزة بسرعة
 . الرقمية الشخصية كغَتىا

 ت جديدة مثل التفاعليةالّتقليدية مثل الراديو كالتلفزيوف اليت أضيفت إليها ميزا قائم على منصة الوسائلاؿ .3
 . كالرقمية كاالستجابة للطلب

كيتم تداكؿ ىذا النوع، إما شبكيا أك بوسائل احلفظ  ، Offlineاإلعالـ اجلديد القائم على منصة الكومبيوتر .4
 .   5"اإللكًتكنية كغَتىا االسطوانات الضوئية، كيشمل العركض البصرية كألعاب الفيديو كالكتب ادلختلفة مثل

العديد من األشكاؿ ادلستحدثة من نظم :"يشَت إذل ترل ادلوسوعة اإللكًتكنية كيكيبديا أف تعبَت اإلعالـ اجلديدك     
قمنا  كالتعبَت مرتبط أيضا بالنظم اإلعالمية القدؽلة، فإذا ما. شلكنة بفضل الكومبيوتر االّتصاؿ اإللكًتكين اليت أصبحت

صحافة اإلعالـ اجلديد نلمس  ؼ حبالة سكوف يف نصوصها كصورىا معبعقد مقارنة بُت الصحافة الورقية اليت تتئ
التعبَت يشَت أيضا إذل قابلية اجراء االّتصاؿ بُت االجهزة . بو الفرؽ يف ديناميكيتها كيف حالة التغَت ادلستمر الذم تتصف

 . 6"بأنواعها ادلختلفة، دبا ؽلكن معو نقل ادلعلومات بُت بعضها البعض الثابتة كاحملمولة
كاحد إذل  يقـو مبدأ كسائل اإلعالـ الّتقليدية على نظاـ ثابت كمعركؼ، إما بطريقة االّتصاؿ من كبينما     
  Point-to-many الكثَتين كمثاؿ على ذلك االّتصاؿ باذلاتف، أك من كاحد إذل ، Point-to-pointكاحد

كيف تطبيقاتو ادلختلفة، خاصة ادلرتبطة االنًتنت، فإف  اجلديد، أما يف حالة اإلعالـ. كمثاؿ على ذلك التلفزيوف كالراديو
  .فقد مكنت االنًتنت من الوصوؿ إذل كل األشكاؿ احملتملة من نقاط االّتصاؿ. بشكل جذرم ىذا النمط تغَت

                                                             
(. 5)، ص(2008دار الشركؽ، : عماف)اإلعالـ اجلديد؛ دراسة يف مداخلو النظرية كخصائصو العامة:عباس مصطفى صادؽ - 4
5 -                                                                                                          http://www.sheridanc.on.ca  
6 -                                                                                                          wekopedia.com.  http://www. 
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أجهزة اإلعالـ الرقمية :"اإلعالـ اجلديد بأنو Condensed Net Glossary االنًتنت ادلوجز كيعرؼ قاموس    
التعريف اشارة ألجهزة اإلعالـ القدؽلة، كىو ىنا تعبَت  كيف أحياف يتضمن. صناعة الصحافة على االنًتنت عموما، أك

  .الطباعة، التلفزيوف، الراديو، كالسينما: لوصف نظم إعالـ تقليدية جديدة غَت إنتقاصي يستخدـ أيضا
كمستقبلها، كمع ذلك فإف  صاحب الّرسالةكيتميز اإلعالـ اجلديد عن القدمي خباصية احلوار بُت الطرفُت،       

نفسو أعيد تكوينو كربسينو كمراجعتو ليلتقي مع اجلديد يف  الفواصل بُت اإلعالـ اجلديد كالقدمي ذابت، ألف القدمي
  .7"بعض جوانبو

تبدأ  كضع تعريف شامل عن اإلعالـ اجلديد، لعدة أسباب، من خالؿ رلموعة التعريفات ادلختلفة يبدك استحالة      
بشكل  األمر ؽلثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل كالتطبيقات كاخلصائئ اليت دل تتبلور بأف ىذا اإلعالـ ىو يف كاقع

كإذا ما أردنا . قدؽلا يف اليـو التارل كامل ككاضح، فهي ما زالت يف حالة تطور سريع، كما يبدك اليـو جديدا يصبح
اجلديدة فهي بالتأكيد ستكوف قدؽلة دبجرد ظهور مبتكرات جديدة،  الوسائلكضع تعريف لإلعالـ اجلديد بناء على 

 كضع تعريف صاـر من ىذا ادلدخل ربديدا بينما ؼلتلف الوضع إذا مت كضع تعريف بناء على كىذا مدعاة لصعوبة
ـ، سنفصل ىذا اإلعال رلموعة اخلصائئ اليت سبيز اإلعالـ اجلديد فهنالك شبو اتفاؽ على صبلة خصائئ يتصف هبا

. فيها الحقا
إذل شبو اتفاؽ بأف فكرة اجلدة ؽلكن استقراؤىا من أف اإلعالـ  كلكن ؽلكن أف طللئ من صبلة التعريفات األكلية      

الّتقليدية  من التنوع يف األشكاؿ كالّتكنولوجيا كاخلصائئ اليت ضبلتها الوسائل ادلستحدثة عن اجلديد يشَت إذل حالة
كعلا تأتياف نتيجة دليزة  Customization كالتخصيئ Individuality باعالء حاالت الفرديةخاصة فيما يتعلق 
اإلعالـ  اجلماىَتم كاإلعالـ كاسع النطاؽ كسم إعالـ القرف العشرين، فإف فإذا ما كاف اإلعالـ. رئيسة ىي التفاعلية

جعلت يف مقدكر أم انساف البحث عن  قالشخصي كالفردم ىو إعالـ القرف اجلديد، فاالنًتنت كىي كاحدة من أدكات
  .كادلعلومات الصحفية كالعلمية اليت يريد يف الوقت الذم يريد األغنية كالربنامج التلفزيوين كالفيلم السينمائي

تقـو عليو  مع اإلشارة إذل أف اإلعالـ اجلديد ليس انًتنت فقط، فبعض تطبيقاتو بعيدة كليا عن ادلبادئ اليت     
االّتصالية اليت ظهرت بعد أكؿ تطبيق للنشر  االنًتنت، فاإلعالـ اجلديد يستبطن عددا من الّتكنولوجياتتكنولوجيا 

تطبيقات االّتصاؿ غَت ادلسبوقة على شبكة الكومبيوتر كالشبكات ادلبكرة إذل  االلكًتكين من نئ كصور ساكنة يف نظم
 . االنًتنت
 Diana Owen ك  Richard Davisإلعالـ اجلديد، يضع كل من كللخركج من حالة التقابلية يف تصنيف ا       

  :8اإلعالـ اجلديد كفق ثالثة أنواع ىي( االعالـ اجلديد كالسياسة األمريكية)يف كتاهبما ادلشًتؾ 
اإلعالـ اجلديد كفق ىذا التصنيف  كيرل الباحثاف أف ظلوذج :اإلعالـ اجلديد بتكنولوجيا قدؽلة: النوع األكؿ .1

 كالتلفزيوف كالصحف، كيشَتاف اذل راديو كتلفزيوف احلوار رلموعة من االشكاؿ الصحفية يف االذاعةيعود اذل 

                                                             
 (.5)اإلعالـ اجلديد؛ دراسة يف مداخلو النظرية كخصائصو العامة، ص:عباس مصطفى صادؽ: نقال عن  -7
8-  Richard Davis, Diana Owen: New Media and America Politics(New York: Oxford University Press, 

1998), p(9).      
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يستخدـ اإلذاعة كأداة  اذل حقبة الثالثينات من القرف ادلاضي، فقد كاف الرئيس االمريكي ركزفليت الذم يرجع
أيضا مع الراديو جدد نفسو التلفزيوف  .أساسية للحديث إذل الناس ككانت أحاديثو مسموعة بشكل كاسع

 Date مثل  Television news magazine االخبارية كاجملالت Talk Show كثَتا بربامج احلوار احلية
Line   60ك Minutes كالربامج ادلسائية، مثل احلية كبرامج االخبار Night Line  كبرامج الصباح

الشبيهة   Inside Edition مثل كبرامج التابلويد،  Good Morning America ادلعركفة، مثل
 كقنوات مثل Oprah أكبرا كيشمل التجديد، يف حاالت أخرل، ظلوذج برنامج. بصحافة التابلويد الورقية

MTV  افقها للتغطية االخبارٍية ساعة بساعة ادلتخصصة يف ادلوسيقى كاليت مددت. 
القرف ادلاضي كلكنها سبثل ظلطا جديدا يف يعود إذل اخلمسينات من  Today بعض الربامج ادلذكورة مثل       
 معظمها باستخداـ الّتكنولوجيات اجلديدة مثل الكومبيوتر كالشبكات ادلختلفة، كطبقوا كقد بادر. االعالـ

لالنتقاؿ اذل ادلرحلة  كقد مثلت بعض التغطيات عالمة فارقة. أساليب مستحدثة يف بناء موضوعاهتم كتقدؽلها
 ك  William Kennedy Smithكقضية  O. J Simpson ة الرياضي ادلشهور اجلديدة، مثل تغطية قضي

Timothy McVeigh  فالتغطيات تغَتت كثَتا يف الشكل. الذم فجر مبٌت البلدية يف أكالىوما سييت 
 . الكومبيوتر كاستخداـ كافة كسائل االّتصاؿ كالعرض كالغرافيك كاإلحصاء بواسطة كطريقة ادلتابعة

الوسائل اليت نعايشها اآلف اليت تعمل على منصة  سبثلو صبيع :إعالـ جديد بتكنولوجيا جديدة: النوع الثاين .2
. الكومبيوتر ادلختلفة كعلى رأسها شبكة اإلنًتنت كالربيد االلكًتكين كغَتعلا الكومبيوتر كىي تشمل شبكات

الطرفُت كحققت  الّتواصل بُتالوسائل اليت مكنت من إنفاذ حالة التبادؿ احلي كالسريع للمعلومات كمن  كىي
كالوسائل ادلختلفة مع بعضها البعض  كمكنت من دمج الّتكنولوجيات. للمواطنُت امساع أصواهتم للعادل

الدكؿ اليت كانت تعيق حركة اإلعالـ القدمي، كىذه الوسائل  كذباكزت العوائق ادلكانية كالزمانية كاحلدكد بُت
 اجلماىَتم كتقدمي مصادر ال حد ذلا، كرلاال كاسعا من االشكاؿ تسهيل التفاعل تتصف بدكرىا الفعاؿ يف

 . كالتطبيقات االّتصالية
تزكؿ الفوارؽ بُت القدمي كاجلديد، فقد أصبحت احلدكد  ىناك :إعالـ جديد بتكنولوجيا سلتلطة: النوع الثالث .3

القدمي  عالـللمنافع بُت اإل الة سباىي كتبادؿكحدثت ح ادلختلفة حدكدا اصطناعية، الفاصلة بُت أنواع الوسائل
الوسائل الّتقليدية الوسائل اجلديدة  كاجلديد، كيستخدـ الكثَت من ادلمارسُت للعمل االعالمي الذين يعملوف يف

ككما يعًتؼ األفراد تعًتؼ . صبحوا يستخدموف النوعُت معاأ هنمأعالمية ادلختلفة، أم دكارىم اإلأالستكماؿ 
 كتطبيقاتو ادلختلفة، فصحف قبتكنولوجياتحاؽ عالـ اجلديد، كتعمل على اللّ علية اإلأب ادلؤسسات القدؽلة أيضا

كتتواصل برامج التلفزيوف  ،نتكبَتة مثل كاشنطن بوست كنيويورؾ تاؽلز لديها مواقع ضخمة على شبكة االنًت
دير استطالعاهتا كتكمل مشركعها اإلعالمي كت ادلختلفة كنشرات األخبار مع اجلمهور بأدكات اإلعالـ اجلديد

  . عرب الوسائل ادلستحدثة
 :خصعاص دوعائ واإلعال والجدج: ثعالع
 :كأعلها اآليت تتميز كسائط اإلعالـ اجلديد بعديد من اخلصائئ كالسمات اليت سبيزىا عن كسائل اإلعالـ التقليدية     
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اإلعالـ  طيتحوؿ من يتعامل مع كسائبلها إذ أم القدرة على تبادؿ األدكار بُت مرسل الرسالة كمستق :اعليةالتف ( أ)
كىذه السمة دل . من رلرد متلقي سليب إذل مشارؾ متفاعل يرسل كيستقبل ادلعلومات يف الوقت ذاتو اجلديد

يفتقدىا سباما، كتعٌت التقليدم تكن سبيز سول أشكاؿ االتصاؿ ادلواجهي، يف حُت كاف االتصاؿ اجلماىَتم 
أك االتصاؿ يف اذباه كاحد من ادلرسل إذل ( Linear)فكرة االتصاؿ اخلطى انتهاء( Interactivity) التفاعلية

ادللتقي ليتحوؿ إذل اتصاؿ يف اذباىُت تتبادؿ فيو أطراؼ عملية االتصاؿ األدكار، كيكوف لكل طرؼ فيها 
كيًتتب على القدرة كاحلرية يف التأثَت على عملية االتصاؿ يف الوقت كادلكاف الذم يناسبو كبالدرجة اليت يراىا، 

: 9ذلك ما يلي
ال يقف دكر ادلستقبل أك ادلتلقي عند حدكد التلقي كالقياـ بالعمليات ادلعرفية يف إطار االتصاؿ الذايت بعيدا  .1

عن ادلرسل أك القائم باالتصاؿ، كما ال تكوف قراراتو يف حدكد القبوؿ كاالستمرار أك التوقف كالعزكؼ عن 
كلكن ربوؿ ادلستقبل أك ادلتلقي إذل مشارؾ يف عملية االتصاؿ كمؤثرا يف بناء  العملية االتصالية فقط،

 .عناصرىا باختياراتو ادلتنوعة كادلتعددة كمسيطرا على سلرجاهتا
ال تتوقف ادلشاركة فقط على االختيار ادلطلق من بُت ادلخرجات أك احملتول النهائي يف عملية االتصاؿ، بل  .2

احملتول كتوجيهو سواء كاف ىذا التأثَت تزامنيا مع عرض احملتول أك ال تزامنيا عند سبتد إذل التأثَت يف بناء 
  .طبقا خليارات زمن التعرض بالنسبة للمتلقياحملتويات التعرض إذل 

أكثر من مرسل كأكثر من –كأدل ذلك أيضا إذل إمكانية تعدد ادلشاركُت يف عملية االتصاؿ عن بعد .3
مع تبادؿ األدكار خالؿ ( Vidéo Conférences)ؿ مؤسبرات الفيديويف إطار متزامن من خال -متلقي

 .عملية االتصاؿ طبقا حلركة احلوار كاذباىاهتا
بل ربولت إذل  كدل تعد ادلؤسبرات عن بعد أك مؤسبرات الفيديو التفاعلية قاصرة على ادلشاركُت فيها فقط، .4

كسيلة مضافة إذل االتصاؿ اجلماىَتم بوسائلو ادلتعددة يشارؾ فيها ادلتلقي باحلوار، كما شاىدنا تطبيقاهتا 
 .أثناء احلرب على العراؽ يف القنوات التلفزيونية الفضائية العربية كاألجنبية

بناء على ( Active)كترتب على خاصية التفاعلية أنو دل يعد يكفي أف نصف ادلشاىد بأنو نشط  .5
بناء على رفضو أك قبولو للمحتول،  بل ( Obstinate)اختياراتو من بُت كسائل االتصاؿ ادلتعددة أك عنيد

كاتسع مفهـو . أصبح مشاركا كمتفاعال يف العملية االتصالية الكلية يؤثر فيها كيف عناصرىا كنتائجها
غلابية كالنشطة يف عمليات االتصاؿ لتلبية حاجاتو دؽلقراطية االتصاؿ كاحلق يف االتصاؿ ليشمل ادلشاركة اإل

االجتماعية ادلتعددة، كليس رلرد توفَت كسائل اإلعالـ االتصاؿ كزيادة عدد ادلستفيدين منها يف اجملتمعات 
. ادلختلفة

ك مستقبالن أ كىي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية يف الوقت ادلناسب للفرد، سواءان كاف :الالتزامنية ( ب)
( سا24)العمل الدائم كادلستمر على مدارفوسائل اإلعالـ اجلديد بتكنولوجياهتا ادلتقدمة مكنتها . مرسالن 

يوميا ذباكز هبا زلدكدية الوقت يف استقباؿ الرسائل كاالتصاؿ من طرؼ اجلمهور، إذل إمكانية إرساؿ 
                                                             

 (.31)، ص(ـ2007، (1)عادل الكتب، ط: القاىرة)االتصاؿ كاإلعالـ على شبكة االنًتنيت: زلمد عبد احلميد-9
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، فأصبح لكل مرسل أف يبعث كاستقباؿ الرسالة يف الوقت الذم يناسب ادلرسل كادلستقبل على حد سواء
برسالتو االتصالية اليت يريدىا يف التوقيت الذم يناسبو ىو، كما أصبح لكل مستقبل أف يستقبل الرسالة 

 .اليت تصلو يف الوقت الذم يناسبو ىو
تتجو كسائل اإلعالـ اجلديد إذل صغر حجمها كبالتارل االستفادة منها  :قابلية التحرؾ كالتحويل كالتوصيل ( ت)

كتلفزيوف السيارة أك الطائرة، كالكمبيوتر النقاؿ كادلدمج مع ساعة اليد، أك مع اذلاتف .م مكافيف أ
  .كغَتىا كثَت من الوسائل احلديثة اليت طورت تكنولوجياهتا... النقاؿ، كاإلذاعات الدكلية،

أصبحت لكثَت من كسائل اإلعالـ ادلرئية كادلسموعة ذات التكنولوجيات العالية القدرة على نقل  كما    
ادلعلومات من كسيط آلخر، كربويلها من صورة إذل أخرل؛ كتحويل الرسالة ادلسموعة إذل رسالة مكتوبة 

ل توصيل الرسائل كقد زادت إمكانية بعض ىذه الوسائل كقدرهتا عل. كالعكس، ككذا نظاـ الًتصبة اآلرل
السريعة كالكثَتة بفضل إمكانية توصيل األجهزة االتصالية مع بعضها البعض لتشكل منظومة اتصالية 

  .متكاملة، بغض النظر عن اختالؼ الشركات الصانعة أك تباين دكؿ التصنيع
ؿ كل طبقة من كيعٍت بو االنتشار ادلنهجي لنظاـ كسائل االتصاؿ حوؿ العادل كيف داخ :التنوع كاالنتشار ( ث)

طبقات اجملتمع، ككل كسيلة تظهر تبدك يف البداية على أهنا ترؼ مث تتحوؿ إذل ضركرة، نلمح ذلك يف 
 . جهاز الفيديو كبعده التلفاز عارل الوضوح كالتلفاز الرقمي كالتلفاز ذك الشاشة البالزمية كالسينما ادلنزلية

لألثرياء ىنا أف غلدكا طرائق لتوسيع النظاـ اجلديد أف من ادلصلحة القوية ( ألفن توفلر)كيف رأم       
من ىم أقل ثراء حيث يدعموف بطريقة غَت مباشرة اخلدمة ادلقدمة لغَت القادرين على -ال ليقصي-ليشمل

 .تكاليفها
مع تطور ادلستحدثات التقنية يف رلاؿ اإلعالـ كاالتصاؿ كتعددىا كارتفاع القدرة على التخزين ك      

يف عناصر العملية االتصالية، اليت كفرت ( Variety)زلتول االتصارل، أدل ذلك إذل التنوعكاإلتاحة لل
كسبثل ذلك يف للمتلقي اختيارات أكرب لتوظيف عملية االتصاؿ دبا يتفق مع حاجاتو كدكافعو لالتصاؿ، 

 :اآليت
الذم أصبح ( P.C)تنوع يف أشكاؿ االتصاؿ ادلتاحة من خالؿ كسيلة رقمية كاحدة ىي احلاسب الشخصي .1

 Modem- Modialotor  Demodiolatorمودـ –يستخدـ جبانب أجهزة ترميز االتصاالت التلفونية 
أك توفَت ( E-mail)أك الربيد االلكًتكين( Chat)يف توفَت االتصاؿ الشخصي باالتصاؿ الصويت أك الكتايب

ك صباعات النقاش من خالؿ ادلؤسبرات أ (Small Group Com)االتصاؿ باجلماعات الصغَتة 
(Discussion Group ) ككذلك االتصاؿ بالوصوؿ إذل ادلواقع اخلاصة بصحف الشبكات كزلطات التلفزيوف

 .كالراديو احمللية كالعادلية، كاالختيار من بينها يف ادلكاف كالزماف الذم ػلدده بناء على ظركفو اخلاصة كحاجاتو
 أك فة ادلنتشرة على شبكة االنًتنت،سواء يف كظائف ىذا احملتول،تنوع احملتول الذم ؼلتاره على ادلواقع ادلختل .2

 رلاالتو، أكادلواقع اجلغرافية للنشر كاإلذاعة، أك الوسائل ادلتعددة اليت يتم ترميز احملتول االتصارل من خالذلا
(Multimedia)مث التنوع يف امتدادات ىذا احملتول كركابطو كتفسَتاتو من خالؿ النصوص الفائقة ،.     
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قد أدل التطور التكنولوجي اذلائل يف تصنيع كسائل االتصاؿ كادلعلومات إذل تقليل تكاليف كبادلقابل ؼ      
إنتاجها إذل احلد الذم أتاح ذلا قدرا كبَتا من االنتشار كاتساع نطاؽ االستخداـ بُت األفراد؛ رغم تفاكت 

حبيث دل يعد ينظر إذل ىذه الوسائل باعتبارىا ترفا الداعي لو، كإظلا باعتبارىا  مستوياهتم االقتصادية كالثقافية،
كما أف الربط بُت كسائل االتصاؿ احلديثة قد بات عادليا أك كونيا هبدؼ زبطي . ضركرة ال ؽلكن االستغناء عنها

موؿ، أكمن اذلاتف احلدكد اإلقليمية؛ إذ أصبح يف اإلمكاف االتصاؿ بأم مكاف يف العادل من اذلاتف ادلح
. العمومي، كما تعددت قنوات البث التلفزيوين الفضائي

: أعلهاككسائطو اجلديد  هبا اإلعالـ يتصفرلموعة من اخلصائئ كادلميزات اليت إذل كطللئ          
 مكاف كاحد، على منصة الكومبيوتر كشبكاتو،   درلو للوسائل ادلختلفة القدؽلة كادلستحدثة يف
  انقاليب للنموذج االّتصارل ادلوركث دبا يسمح للفرد العادم ايصاؿ  ذلك االندماج من تغيَتكما ينتج عن

 يف الوقت الذم يريد بطريقة كاسعة االذباىات كليس من أعلى إذل أسفل كفق النموذج رسالتو إذل من يريد
.  االّتصارل الّتقليدم

 التفاعلية كالتشعبية كتطبيقات الواقع االفًتاضي  فضال عن تبٍت ىذا اإلعالـ للتكنولوجيا الرقمية كحاالت
      .الفردية كالتخصيئ كذباكزه دلفهـو الدكلة الوطنية كاحلدكد الدكلية كتعددية الوسائط كربقيقو دليزات

  كما أف اإلعالـ اجلديد يتميز باعتماده على استخداـ الكمبيوتر كاالّتصاالت عن بعد يف إنتاج ادلعلومات
ينها كتوزيعها، ىذه اخلاصية كىي عملية توفَت مصادر ادلعلومات كالتسلية لعمـو الناس بشكل كالتسلية كزبز

ميسر كبأسعار منخفضة ىي يف الواقع خاصية مشًتكة بُت اإلعالـ القدمي كاجلديد، الفرؽ ىو أف اإلعالـ 
كالتفاعل ( Interactivity)اجلديد قادر على إضافة خاصية جديدة ال يوفرىا اإلعالـ القدمي كىي التفاعل

ىو قدرة كسيلة االّتصاؿ اجلديدة على االستجابة حلديث ادلستخدـ سباما كما ػلدث يف عملية احملادثة بُت 
كىي اخلاصية اليت أضافت بعدا جديدا مهما إذل أظلاط كسائل اإلعالـ اجلماىَتم احلالية اليت . شخصُت

ارىا من مصدر مركزم مثل الصحيفة أك قناة التلفاز تتكوف يف العادة من منتجات ذات اذباه كاحد يتم إصد
 .أك الراديو إذل ادلستهلك مع إمكانية اختيار مصادر ادلعلومات كالتسلية مىت أرادىا كبالشكل الذم يريده

 كما يتميز اإلعالـ اجلديد أيضا بأنو إعالـ متعدد الوسائط(Multimedia)  كيعٍت أف ادلعلومات يتم عرضها
يف شكل مزيج من النئ كالصورة كالفيديو؛ شلا غلعل ادلعلومة أكثر قوة كتأثَتا، ىذه ادلعلومات ىي معلومات 

يتميز اإلعالـ اجلديد أيضا بتنوع كسائلو كسهولة . رقمية يتم إعدادىا كزبزينها كتعديلها كنقلها بشكل إلكًتكين
. غَتت من مّث من أظلاط السلوؾ اخلاصة بوسائل االّتصاؿ استخدامها، كىذه اخلصائئ

 
 

 :داف وااسعافإلعدي  عالعانو واجّت  ف والّت  فعالي دوعائ واإلعال والجدج : ثعاثع
أهنا سبتلك عومل الفعالية السابقة تدلل على اجلديد االعالـ  طكسائإف القراءة العلمية كالواقعية خلصائئ كشليزات     

 :كذلك بسبب اآليت،  نطاؽ كاسع الّدكرل اإلنساين، كعلىعريف بالقانوف بدكر مهم ككبَت يف التّ  لالضطالعاألساسية  



11 
 

 We Are"مؤسسة عن  2014شهر يناير ففي تقرير صدر : والوتخجوال واكبلع دوانووع انوعائ واإلعال والجدج (  )
Social "كاذلواتف الذكية من بُت أىم األشياء  االجتماعيةمن االنًتنت كالشبكات كل حالة استخداـ كانتشار  تناكؿ

من حيث نسب اعتمادىا أك استخدامها من قبل ادلستخدمُت على الصعيد  ينالتقنية اليت تشهد تطوران كزيادة كبَت
 :العادلي

مليار  2.5ضلو  كصل عدد إذلحيث  ،ارلإجمنًتنت يف كل مناطق العادل بشكل عدد مستخدمي اال فقد ارتفع .1
مليوف مستخدـ مقارنة  150مساكية لػ زيادة سنوية أم ب .من سكاف العادل( %35)مستخدـ كىو ما يقارب نسبة

مليار  3إذل أف ىناؾ ( ICU) لالتصاالترباد الدكرل الؿتقديرات  أشارت يف حُت ،2013دبستخدمي العاـ 
كإذا ما ، بع ملياراتد عن السّ ابعدد سكاف العادل الذم زكىو رقم كبَت مقارنة . 10مستخدـ لإلنًتنت على األرجح

سكاف العادل يستخدموف االنًتنيت، كأهنا تغلغل  ثلثاستثٍت األطفاؿ كاألميُت إلكًتكنيا فهذا يعٍت أف أكثر من 
 .بشكل كبَت جدا يف حياتنا كيتزايد اعتمادنا عليها يف تسيَت أمورنا كل يـو

 
 

 مع اطلفاض ملموس يف تكاليف االشًتاؾ كزيادة يف سرعة االستخداـ، كربسُت كترافقت زيادة عدد ادلشًتكُت
يبدك من ادلستحيل االستناد إذل أرقاـ إحصائية دقيقة كموثوؽ هبا، بشأف مع أنو  .اخلدمات كتطبيقاهتا على نطاؽ أكسع

ـ ادلشًتؾ عن مفهـو بسبب اختالؼ مفهو خاصة عدد ادلستخدمُت الفعليُت لإلنًتنت يف العادل كالوطن العريب
ادلستخدـ فإذا كاف الشخئ مشًتكا باإلنًتنت من منزلو، ؽلكن أف يشاركو كاحد أك أكثر من أفراد أسرتو يف عملية 

نًتنت، كما قد تغيب األرقاـ احلقيقية، االستخداـ من ادلنزؿ، كىكذا بالنسبة للمؤسسات كالدكائر العامة كمقاىي اال
. نًتنت يف القطر الواحدمة االتصاؿ باالعندما يوجد أكثر من مزكد خلد
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، أف تنمو حركة اإلنًتنت العادلية بواقع 11كتوقع مؤشر شبكات سيسكو ادلرئية حلركة بيانات االتصاالت ادلتنقلة
مليار  3.6سيبلغ عدد مستخدمي اإلنًتنت حوارل  ،2017أنو كحبلوؿ عاـ ك ،2017ك 2012ثالثة أضعاؼ بُت عامي 

االتصاالت /، كسيشهد عدد األجهزة(مليار 7.6)من عدد سكاف العادل ادلتوقع  %(48)شخصنا، أم أكثر من
مليارنا  19بشبكة اإلنًتنت العادلية أكثر من  االتصاالتسيبلغ عدد  2017باإلنًتنت عادلينا زيادة ىائلة، فبحلوؿ عاـ 

 .(أخرل، كاتصاالت (M2M)” من جهاز إذل جهاز“زلمولة، االتصاالت /أجهزة شخصية ثابتة)
كربولت شبكات التواصل االجتماعي إذل ادلنصة األكسع للمستخدمُت ألشكاؿ اإلعالـ، االتصاؿ كالتواصل  .2

االجتماعيُت، تدلل على ذلك األرقاـ كالنسب الضخمة اليت تكشف ككشفت عنها الّدراسات ادلتواترة يف اجملاؿ خاصة 
من مستخدمي األنًتنيت ( %70)أف" نيلسُت أكنالين"ع تقرير صدر عن موؽ أكدقد ؼ. يف السنوات الثالثة األخَتة

 أف استخداـك. يف العادل اإلنًتنت مستخدمي من ثلثييعادؿ أكثر  يستخدموف الشبكات االجتماعية، أم ما
 استخداـ أفك .اإلنًتنت شبكة من الوقت ادلستغرؽ يف تصفح (%10)حوارل كادلدكنات تستحوذ على الشبكات
برامج الكمبيوتر : مقارنة باألقساـ األربعة األخرل األكثر استخدامان كىي قد زاد دبقدار مرتُت االجتماعية الشبكات

 .كالربيد اإللكًتكين تاإلنًتنيت، كالبوابا شبكة يف الشخصي، كالبحث
أف ادلستخدمُت الذين أجريت عليهم الدراسة، يقضوف كقتهم على شبكات التواصل أكثر من أم موقع إلكًتكين ك

 من الوقت الكلي ذلم على اإلنًتنت، عرب احلاسبات الشخصية، كنسبة (%20) نسبتو آخر، حيث إهنم يقضوف ما
راسة أف الوقت الكلي الذم يقضيو مستخدمو شبكات التواصل كأضافت الدّ . عرب األجهزة احملمولة (30%)

ليصل عدد  ؛(%37)االجتماعي يف الواليات ادلتحدة األمريكية عرب احلاسبات الشخصية كاألجهزة احملمولة زاد بنسبة
لدراسة أف كأكدت ا(. 2011)يوليومليار يف  8ػػػػمليار دقيقة، مقارنة ب 121إذل  (2012)يوليو الدقائق اليت قضوىا يف 

نًتنت ساىم يف إثراء النمو ادلستمر لإلعالـ الوصوؿ إذل اال تزايد عدد األجهزة احملمولة، كتوافر االتصاؿ، كسهولة
. االجتماعي

جزءا  االجتماعية الشبكات أصبحت:"دلوقعؿادلدير التنفيذم  " John Burbank "كقاؿ جوف بوربانك
الذم يعترب حاليان  ،""Facebookفيس بوؾ"كأضاؼ التقرير أف  ."اإلنًتنت شبكة التجربة العادلية على رئيسا من

كأف . اإلنًتنت شبكة ثالثة من كل عشرة أشخاص يتصفحوف شعبية، يزكره شهرينا االجتماعية الشبكات مواقع أكثر
 ادلدكنات أك مواقع إما يف عل نطاؽ العادل، تكوف اإلنًتنت كاحدة من كل إحدل عشرة دقيقة تستغرؽ يف تصفح دقيقة

.  12االجتماعية الشبكات
ادلتخصصة يف األحباث أف ادلراىقُت كالبالغُت، علي حد السواء، يستخدموف  "بيو"أجرهتا رلموعةكأثبتت دراسة 

للبقاء على اتصاؿ باألصدقاء القدامى أكثر من تكوين  "مام سبيس"ك "ؾفيسبو"مواقع الشبكات االجتماعية مثل
كجدت أف عدد ادلستخدمُت البالغُت الذين لديهم حسابات شخصية على مواقع الشبكات ك .صداقات جديدة

فكّلما قّل عمر . اليـو (%35)حينها إذل (% 8)، حيث ارتفع من 2005االجتماعية قد تضاعف أربع مرات منذ 

                                                             
 /                                                                       http://www.aitnews.com.                                                                2013جواف  8 البوابة العربية لعلـو التقنية، -11
12 - www. Nielsen_online.com                                                                                                                              

http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html
http://forum.kuwaitup.com/t363233.html


13 
 

من عدد ادلستخدمُت  (%75)ادلستخدمُت البالغُت زاد احتماؿ استخدامهم لتلك الشبكات االجتماعية، فحوارل
سنة لديهم حسابات شخصية على مواقع  24 إذل 18البالغُت على شبكة اإلنًتنت الذين تًتاكح أعمارىم من 

فقط دلن تصل  (%7)سنة ك 34إذل  25تًتاكح أعمارىم من للذين  (%57) الشبكات االجتماعية، كذلك مقابل
 13.سنة أك أكثر 65أعمارىم إذل 

كأكثرىا  ،االجتماعيةأشهر ادلنصات مازاؿ ىو الفيس بوؾ السابق أف " We Are Social"مؤسسةكذكر تقرير 
للمركز األكؿ من حيث عدد ادلستخدمُت النشطُت  فايس بوؾ احتالؿ: من خالؿ البيانات شعبية، حيث يالحظ 

يف ادلركز الرابع متخطيان ( WhatsApp)كما يأيت تطبيق الواتس آب . مليوف مستخدـ 1184حاليان إذل  كالذم كصل
مليوف  400من حيث عدد ادلستخدمُت النشطُت كالذم كصل إذل +( Google) االجتماعيةبذلك شبكة قوقل 

 .14مستخدـ

 
أف عدد  ،"2014نظرة على اإلعالـ االجتماعي يف العادل العريب "تقريركشي  عانسبي المنطلي وافع لي  لج د

مليوف  135مليوف شخئ، من بُت  71، قد قارب 2013مستخدمي اإلعالـ االجتماعي يف العادل العريب بنهاية عاـ 
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http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2011-06-17-1.403971                                   
14  - Social, Digital & Mobile Worldwide in 2014by Simon Kemp in News on 9 January 2014  
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/ 

http://www.emaratalyoum.com/life/four-sides/2011-06-17-1.403971
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://www.linkedin.com/in/eskimon
http://wearesocial.net/category/news/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://www.tech-wd.com/wd/wp-content/uploads/2014/01/Slide011.png
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العرب ادلشاركُت يف دراسات التقرير يعتربكف من (%30)نًتنت، يف الوقت الذم بُت فيو أف ما يقاربمستخدـ لال
. 15اإلعالـ االجتماعي مصدرا رئيسا لألخبار

من إصبارل  (:88)ففإ ،2013 جوافبداية شهر " GO-Gulf.com"كفقان آلخر اإلحصائيات اليت نشرىا موقعك
أكثر ك ،االجتماعينًتنت يف الشرؽ األكسط لديهم حساب كاحد على األقل يف أحد مواقع التواصل مستخدمي اال

مليوف مستخدـ تقريبا،  58يف ادلنطقة ق ، حيث بلغ عدد مستخدمي"فيس بوؾ" :ىي انتشاران الشبكات االجتماعية 
. مليوف مستخدـ 5.8بػ  "لينكد إف"مثمليوف مستخدـ،  6.5 قستخدميـعدد  كبلغ "تويًت"كيتلوه

ة مليوف مشًتؾ، كما كصلت اصبارل اإلشًتاكات الفعلي 173حبوارل  2013زاد عدد مشًتكي ادلوبايل خالؿ العاـ ك .3
 .يف بعض ادلناطق (%100)فاقت حاجز االشًتاؾأف نسبة  كما يالحظ أيضان . من رلمل سكاف العادل (%93)إذل

كبالتارل فإنو بإمكاف اآلف حوارل ( بركدباند)صاؿ باإلنًتنت ذات النطاؽ العريضكما تتزايد نسبة اعتماد خدمات االت
 .نًتنت ذات التدفق السريع من خالؿ أجهزهتم احملمولةار شخئ حوؿ العادل احلصوؿ على االملي 1.5

راسات األخَتة إذل أف عدد مستخدمي اذلواتف الّنقالة حوؿ العادل سيتجاكز عدد السكاف الفعلي أشارت الدّ ك
رل أف عدد ادلشًتكُت يف خدمة ، حيث يرل التقرير الصادر عن البنك الدك2015للكرة األرضية، كذلك حبلوؿ عاـ 

مليار  7.5مليارات فيما سيكوف عدد سكاف العادل فعليان آنذاؾ يساكم  9االتصاالت اذلاتفية اجلوالة سيصل إذل 
. شخئ فقط

كحسب تقرير االرباد الدكرل لالتصاالت الذم يقاـ سنويان لقياس رلتمع ادلعلومات فإف عدد اشًتاكات اذلواتف 
ادلتخصصة بدراسات األسواؽ التقنية دراسةن عن  Nielsenأصدرت شركة  .مليارات مشًتؾ 6النقالة قد كصل إذل 

من األشخاص الذين يستخدموف اذلواتف،  (%45) استخداـ اذلواتف الذكية حوؿ العادل، كبينت الدراسة بأف حوارل
من األشخاص الذين اشًتكا ىاتفان خالؿ الشهور الثالثة األخَتة كاف ( %60)ىم من مستخدمي اذلواتف الذكية، كبأف 

 كمع بداية تفوؽ اذلواتف الذكية على اذلواتف العادية من حيث ادلستخدمُت، أبرزت .يف الواقع ىاتفان ذكيان كليس عاديان 
فحصة أندركيد من . ، لكن يف ادلقابل تعاين األنظمة األخرل من أزمة حقيقيةiOSالدراسة تفوؽ كل من أندركيد ك 

 (%44.5)األشهر األخَتة باإلضافة إذل أف اآليفوف كاف اجلهاز األكثر مبيعان خالؿار، كالسوؽ ما زالت تنمو باستمر
شكل   iPhone 4Sكأضافت الدراسة بأف . الفًتة القادمةخالؿ خالؿ آيفوف من الزبائن قاكلوا أهنم يعتزموف شراء 

. أكثر من نصف مبيعات اذلواتف الذكية
فقد أكدت  ،والجدج إاى مصجر  وعوف دمهم المفلنمعا اكثلع من مستخجملهعدوعائ واإلعال تحنل  ( ب)

كاستخداماهتا يف العادل أهنا أصبحت الوسيلة االتصالية  مثال حوؿ االنًتنيتادلتواترة قارير البحوث كالّدراسات كالتّ 

                                                             
، بالتعاكف مع نادم ديب للصحافة، كحبث اذباىات اإلعالـ االجتماعي يف ادلنطقة العربية "كلية زلمد بن راشد لإلدارة احلكومية"صدر عن برنامج احلوكمة كاالبتكار يف  -15

كقد استندت نتائجو إذل استبياف إقليمي أجراه  .2014نامي ادلستمر لدكر اإلعالـ االجتماعي يف سلتلف أكجو حياة ادلواطن العريب يف عاـ هبدؼ فهم التّ  2013خالؿ عاـ 
، كبلغ عدد 2013( آذار)بلدا عربيا، كاسُتكمل االستبياف يف مارس  22اإللكًتكين، استهدؼ القاطنُت يف « بيت دكت كـو»برنامج احلوكمة كاالبتكار بالتعاكف مع موقع 

يف ادلائة من الذكور،  76ككانت العينة تتألف بصورة أكلية من مستخدمي اإلنًتنت، حيث إهنا أديرت من خالؿ استبياف على االنًتنت، ككانت تتألف من . 3321اجمليبُت 
ردف كاجلزائر كاإلمارات كادلغرب ىي الدكؿ اليت ربظى بأكرب سبثيل يف حجم ككانت مصر كالسعودية كاأل. عاما 19ك 15يف ادلائة منهم بُت  48كتضم أشخاصا تًتاكح أعمار 

 .العينة
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األكثر حضورا كاألكسع انتشارا، كاألكثر اعتمادا يف شىت اجملاالت االتصالية؛ انطالقا من ربقيق احلاجة إذل معرفة آخر 
تصاؿ على ادلعلومات كادلعارؼ كاألفكار، كانتهاء بإشباع حاجات اال كاإلطالعاألخبار كالوقائع كاألحدات، 

 .كالتواصل االجتماعي كالثقايف بُت األفراد كاجلماعات كاجملتمعات
يتجاكز ادلفردات البسيطة اليت ينبئ عنها نقل ادلعلومات عربه إذل لتصنع بذلك عادلا ثقافيا كفكريا كحضاريا       

كر مادم أك لقاء حسي بل حيث بدأ اجملتمع كليا يتغَت، فأصبح رلتمعا انًتنيتيا اتصالو يقـو على الشبكة بدكف حض
نبضات كهربائية تنتقل بُت اجلانبُت، بل إف فهم الًتاث نفسو تغَت عرب ىذه ادلعطيات اجلديدة، إنو عادل جديد كمغاير 

زبطت كل األعراؼ يف عملية االستحواذ على  كىي ثورة ثقافية كليست رلرد ثورة تقنية .كليا للعادل قبل االنًتنيت
 (.ادلستهلك)ادلتلقي

: إمكانات كبَتة على كافة ادلستويات أعلها كقد كفرت االنًتنيت منذ نشأهتا         
احلصوؿ على ادلعلومات كىي ال تزاؿ طرية من مصادرىا ادلباشرة، فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر  سهولة .1

كيقرأ أم موضوع يشاء بأم لغة يفهم دكف مصادرة أك قيود   ،آخرينتقل القارئ من موقع إذل 
إيصاؿ ادلعلومات إذل اجلمهور دكف ربكم من احلكاـ ادلستبدين أك رجاؿ ادلاؿ احملتكرين دللكية كسائل  سهولة .2

اإلعالـ،  كتوفَت ادلعلومات الصحيحة ىو أكؿ خطوات التغيَت، كقد كاف احتكار أىل السلطة كالثركة 
.   ادلاضي من أىم الوسائل اليت ػلتموف هباللمعلومات يف

التمكن من إيصاؿ الرسالة اإلعالمية بالشكل الذم يريده ادلرسل دكف تدخل موجو من أباطرة اإلعالـ الذين  .3
اعتادكا التصرؼ يف ادلعلومات اليت تصلهم كصياغتها كإخراجها بالطريقة اليت زبدمهم على حساب ادلرسل 

ف الرسالة بصورة زبدـ نقيض ما أراد مرسلها األصلي كرسالتو بل يقدمو
رخئ شبن االتصاالت بل كرلانيتها يف أغلب األحواؿ شلا غلعلها متاحة للجميع كال رلاؿ الحتكارىا من  .4

طرؼ احلكومات القمعية أك الشركات االحتكارية كمن فوائد رخئ شبن االتصاالت إشراؾ عامة الناس يف 
 . الزباذ ادلوقف السياسي الرشيدادلعلومات، كتلك ىي اخلطوة األكذل

 اليت كاألجهزة للشبكة، األكسع كالتغطية لالنًتنت التحتية البٌت ربسن قبيل من عوامل، عدة تضافر أدل قدك .5
 . بأسره العادل يف نًتنتاال انتشار رقعة اتساع إذل االتصاؿ، كخيارات اليد، متناكؿ يف باتت

دلتصفحيها إمكانية مشاركة ادللفات كالصور كتبادؿ مقاطع الفيديو،  شبكات التواصل االجتماعي أتاحتك      
نتيجة لتنامي كمكنت مستخدميها من إنشاء ادلدكنات اإللكًتكنية كإجراء احملادثات الفورية كإرساؿ الرسائل، ك

لطبيعية لعبت الكوارث اقد نًتنت، كعليها ما يزيد عن ثلثي مستخدمي شبكة اال فإنو يقبل كتطور ىذه ادلواقع،
كالفيضانات كالزالزؿ كالتسونامي، كاألحداث السياسية كحركة اجلماىَت الشعبية الواسعة كخصوصان الشباب منهم، 

دكران ىامان يف شعبية ىذه الشبكات، كأصبحت الوسيلة األساسية  ،االجتماعيشلن يرتادكف شبكات التواصل 
  .طورات األحداثلتبادؿ ادلعلومات كاألخبار الفورية يف متابعة مسار كت

ذلا دكر يف معاجلتو بل أصبح  ك التعليق عليوأكثر من رلرد كسيلة لنقل اخلرب الشبكات إذل أ كربولت ىذه      
كيتم نقل األخبار عن الصفحات كمؤسسيها  ، االنتشار لمع القدرة اذلائلة عل ،فعاؿ حولوألاثارة ردكد إكمتابعتو ك
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كأصبح بإمكاف أم . الصحف الورقية كالربامج الفضائية دبا يزيد من حجم تأثَتىا كانتشارىا الفيس بوؾ إذل لعل
نقل الصور  علىشخئ لدية دراية بصنع مادة إعالمية تعكس كجهة نظره كربيزاتو، خاصة يف ظل القدرة اذلائلة 

بل ات الرقايب على احلكـوكاليت أصبحت سبارس الدكر  كمقاطع الفيديو كاستخدامها عرب الشبكات االجتماعية،
كالتأثَت يف . جديدة يف اجملتمع لكعملية نقل ادلطالب كشلارسة الضغط كسبثيل قو على الربدلاف كأداء النواب داخلو،

 .ياسات العامةعملية صنع السّ 
ير عرب الفيس بوؾ كتوتصبحت التعليقات كعالمات االعجاب كادلشاركة كتبادؿ ملفات الفيديو كالصور أك        

كأداة ىامة  ،-مثاؿ ذلك ما مسي بالربيع العريب -داخل البلداف دارة الصراع السياسي كاالجتماعيإتستخدـ يف 
سواء من جانب  ،عبَت عن ادلواقف كادلصاحلشكاؿ االحتجاج كالتّ أشاركة السياسية كذلا دكر يف دعم من أدكات ادل

الفات كتنظيم بكوهنا كسيلة للحشد كالتعبئة لتكوين التحك أ العاـ،ك ادلهتمُت بالشأف أحزاب السياسية األ
 .الفاعليات السياسية

 دبا ربويو من كسائط متعددة كسائط اإلعالـ اجلديد كفرتفقد : دوامفلنمعاوألخبعر اشع واحعدي وامطللي  ف  ( ج)
كمع انتقاؿ اجملتمعات . ادلعلومات كتداكذلا عناصر جديدة للمساعلة يف نشر(، الصوت، الكلمة، النئ، كاحلركةالصورة)

إذل رلتمعات معلوماتية، كتشييد بعض الدكؿ لطريق ادلعلومات السريع، كتكوين البناء التحيت ادلعلومايت الوطٍت كالكوين، 
بال حدكد كال اإلقليمي بل على ادلستول العادلي ليس على ادلستول احمللي أك الوطٍت أك  اخلرب كادلعلومةفقد أصبح نشر 

كانُت ضابطة كمتحكمة فيما ينشر، شلا يتيح نشر ادلعلومات كتبادذلا مع اآلخرين من أم مكاف يف العادل كال ؽقيود، 
كما يف الربيد اإللكًتكين الذم يعتمد على ضمانات اخلصوصية كعدـ )بعيدا عن الرقابة كبسرعة كخبفاء مقنن أحيانا

 (.اعطاء معلومات عن الشخئ صاحب احلساب
، كإعادة نشر ادلعلومات كمشاركة التحديثات بأيسر السبل، كأقلها كلفة، كيف فًتة زمنية سهولة إنتاج كنشركإف 

صعوبة مراقبة احملتول كزاد من . جعل قدرة التحّكم يف احملتول اإللكًتكين ضئيلة جدان ك ،ىايف سرعة انتشار ساىمكجيزة 
 .اإلعالـ التقليديةكسائل عكس كاقع احلاؿ يف  األفراد كاجلماعاتالذم يتّم نشره من قبل 

فرصة إنتاج  االنًتنتجملتمع كبَت كناشط من مستخدمي  ااإلعالـ االجتماعي يف بداياتوأدكات  تقد أتاحك
كأدل تطور ىذا األسلوب من التواصل إذل ربولو من رلرد أداة إعالمية نّصية للتواصل . كتشاطر احملتويات مع اآلخرين

فيما بعد قامت تلك األداة بتوفَت ادلزيد من اإلمكانيات كالفرص للمستهلكُت . إذل أداة إعالمية مسعية كبصرية شاملة
  .للتأثَت يف اآلخرين كقراراهتم

كلذلك يستند ادلتحمسوف للشبكات االجتماعية إذل ىذه اإلمكانيات كاخلدامات اليت تقدمها لرّكادىا  
كمستخدميها، كما أتاحتو من فضاءات جديدة يف عادل التواصل االجتماعي، كتكوين العالقات االجتماعية؛ كتوسيع 

راؼ الكرة األرضية األربعة، كادلشاركة يف صناعة نطاقها، كتوفَت فرص التعلم ادلفتوح، كاالّطالع على مايدكر يف أط
فهي تتيح ذلم حرية االختيار دلن يريد ادلشاركة معهم يف اىتماماهتم، كتبادؿ . احملتول اإلعالمي كاالتصارل كاختياره كبّثو

 :، إضافة إذلادلعلومات يف رلاالت التعليم كالثقافة كالرياضة كغَتىا
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 فيها، كّم كبَت من ادلعلومات كاألحباث كادلواد  ، كمن خالؿ ادلشاركُتيةيتوافر يف ىذه ادلواقع االجتماع
يضاؼ إذل ذلك أف التعليم عرب اإلنًتنت ازبذ طابعان حيويان كتفاعليان، .الدراسية، اليت هتم الطلبة بشكل أساسي

االجتماعية يف فالدكر الذم تلعبو الشبكات . قياسان بالتعليم الكالسيكي الذم ؼليم عليو اجلمود كالرتابة
تطوير التعليم يتمثل أساسان يف إضافة اجلانب االجتماعي لو، كادلشاركة من كل األطراؼ يف منظومة التعليم، 

بداية من مدير ادلدرسة كادلعلم كأكلياء األمور، كعدـ االقتصار على الًتكيز على تقدمي ادلقرر للطالب، شلا يزيد 
دارس، كيكسر حاجز الوقت، كيقضي على كثَت من الرمسيات فرص التواصل كاالتصاؿ يف خارج نطاؽ ادل

داخل ادلدارس، كيكسب الطالب مهارات أخرل كالتواصل كاالتصاؿ كادلناقشة كإبداء الرأم، كىي مساحة 
ضيقة جدان داخل أسوار ادلدارس، يف ظل تكدس الطالب يف الفصوؿ ككثرة ادلواد، مع كجود األنظمة 

 .ت كالتداكالتكادلساحات الضيقة للمناقشا
  إتاحة اجملاؿ لألفراد للدخوؿ إذل ادلواقع االجتماعية كالتعريف بأنفسهم، كمن مث التواصل مع اآلخرين الذين

هتم  إرفاؽ ادللفات كالكتابة حوؿ مواضيع زلددة كمعينة، إمكانية ذلمتتيح كما  .تربطهم هبم اىتمامات مشًتكة
ادلشًتكُت اآلخرين يف نفس الصفحة كزبدـ مصاحلهم ادلشًتكة، ففي كل ادلواقع االجتماعية تتوافر إمكانية 

 .التعليق على ادلواضيع ادلطركحة فيها
  تساعد متصفحيها على إنشاء صداقات جديدة كتكوين عالقات يف رلاالت متعددة، بتبادؿ األخبار

االجتماعية اخلاصة تبادؿ ادللفات اخلاصة كالصور كمقاطع الفيديو،  كؽلكن من خالؿ الشبكات. كادلعلومات
كما أهنا رلاؿ رحب للتعارؼ كالصداقة، كخلق جو رلتمع يتميز بوحدة األفكار كالرغبات غالبان، كإف اختلفت 

 .أعمارىم كأماكنهم كمستوياهتم العلمية
  بر كاحلدث حلظة كقوعو، كؽلكن تبادؿ ىذه ػلسب لشبكات التواصل االجتماعي أهنا تتعامل مع ادلعلومة كاخل

ادلعلومات بُت  األصدقاء معززة بالصور كمقاطع الفيديو كالتعليق كالرد على بعضها، كىذا ما دل تتمكن منو 
فإهنا تقـو فقط بدكر ادلرسل من  (عاجل أك مباشر)كسائل اإلعالـ احلديثة، فإهنا كلو قدمت اخلرب ربت مسمى

ية كالفضائيات مثاُل، كدل تتمكن من أف ذبعل ادلشاىد يتفاعل معها يف حلظة بثها لتلك خالؿ كسيلتها اإلعالـ
األحداث، إال بعد فًتة من الوقت عندما تكوف تلك األخبار قد نشرت على موقعها اإللكًتكين، كهبذه احلالة 

 .ؽلكن دلتصفح تلك ادلواقع للقنوات الفضائية أف يرد أك يعلق على تلك األخبار
 ق ادلواقع ىي نتاج للثورة التكنولوجية، كضعت أساسان خلدمة مستخدميها، كال ؽلكن أف تقود صباعة أك إف ىذ

أفرادان دكف رغبتهم أك إرادهتم إذل عوادل أخرل، تؤثر سلبان على الواقع االجتماعي ذلؤالء الناس، فهي كأم أداة 
كوف فعالن حسنان يستفيد منو الفاعل كمن صاحلة لالستخداـ يقرر مستخدمها الفعل الذم ستؤديو، فإما أف م

 .حولو، أك فعالن سيئان يضر بالفاعل كدبن حولو
كلفة كسعة االنتشار، فإهنا رخئ اؿك الّسرعة كالّسهولة، خاصية من ىذه الوسائطكهذا كنظرا دلا توفره ك       

يف نشر كتداكؿ ادلعلومات كالّتحليالت كالّنقشات الواسعة كالعلمية لفصوؿ كفركع  تشكل أداة فعالة كنشطة جدا
 :، مثلما يشرحو ادلخطط البياين التارلالقانوف الدكرل اإلنساين
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 (.E)كوحدات مبعثرة مث يبدأ االتصاؿ بوحدات أقل إذل أف يصل إذل تشابك يف( A)حيث يالحظ أف  
 

 :خعتمي
لزمن ثورة كرل الراىن كأحد اخلصائئ ادلميزة يف ادلشهد العادلي كالدّ ككسائطو اجلديدة  عالـاإلكسائل دخل ت

كاذلواتف   االنًتنت كتطبيقاهتاك اإلعالـ الفضائياؿ ذلك أف الثورة يف مج  ، التكنولوجيات كاالتصاؿ كادلعلومات
كرلتمعات ادلعلومات   ،العودلة كمابعدىاقد أفسحت اجملاؿ للحديث عن عصر   ،احملمولة كاألجهزة الّلوحية ادلتطورة

يف إطار ظلط اقتصادم كسياسي كثقايف يتمحور حوؿ  تندمجتآكل احلدكد كادلسافات ككالثورات الرقمية، حيث ت
كتؤشر كل تلك  -فوكوياماكما قاؿ -هنايتو   إذلاخلصخصة كالدؽلقراطية كحقوؽ اإلنساف ككصوؿ التاريخ االنساين

 :ادلعطيات على اآليت
االتصالية األكثر  ؿائ، كبنسب مضاعفة ذبعل منو الوسكل يـو اإلعالـ اجلديد ككسائطوتزايد استخداـ م .1

حضورا كاألكسع انتشارا، كاألكثر اعتمادا يف شىت اجملاالت االتصالية؛ انطالقا من ربقيق احلاجة إذل معرفة 
كاألفكار، كانتهاء بإشباع حاجات آخر األخبار كالوقائع كاألحدات، كاالطالع على ادلعلومات كادلعارؼ 

 .االتصاؿ كالتواصل االجتماعي كالثقايف بُت األفراد كاجلماعات كاجملتمعات
دىا ق التطورات اليت شهدىا كيشوفرضتأمرا اختياريا يف اجململ، بل أصبح كاقعا  ىذه الوسائطدل يعد استخداـ  .2

كالتحوالت السياسية كالثقافية يف كل اجملتمعات  الربرليات، االتصالية، العادل يف رلاؿ التكنولوجيات
 كاإلعالـ كاالتصاؿ التنظيم رلاؿ يف اإلعالـ اجلديد كفرىا اليت اجلديدة كالتسهيالت اخلربة كإف كالثقافات،

كمساندة القول البشرية من  دعم على االعتماد إذل التغيَت قول تضطر كانت اليت القدؽلة ادلعادلة غَتت
ث عملية احداخلارج، فقد أصبحت العملية برمتها تعتمد على نقرات علمية كاعية كمنظمة إلالداخل أك 

 .التغيَت الشاملة كالقوية كالواسعة
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مؤشر كاضح على قلب موازين  -خاصة-كتطبيقاهتاإف األرقاـ ادلتعاظمة ألعداد ادلستخدمُت لالنًتنت ك .3
كنظرياهتما، كاليت أصبحت حباجة إذل إعادة صياغتها كفق احلوامل ادلفاىيم الزمانية كادلكانية لإلعالـ كاالتصاؿ 

اجلديدة لالنًتنت كأدكات ككسائط اإلعالـ اجلديد بصفة عامة، كما ستجربنا على إعادة النظر يف رؤل 
، "الرسالة"ك" الوسيلة"، ك"جلماىَت"ك" اجلمهور"، ك"ادلتلقي النشط"ك"ادلتلقي السليب"، كمفاىيم"التلقي"كأفكار

 .غَتىا من ادلفاىيم التقليدية لإلعالـ كاالتصاؿ اجلماىَتمك
كالزيادة ادلطردة يف  كاجلماعات االجتماعية، األفراد من طرؼ كسائط اإلعالـ اجلديدمع الّتوسع يف استخداـ  .4

كل كاالطلراط يف رلتمعها االفًتاضي أصبح دبقدكر اعتمادىا عرب العادل، كسهولة كسرعة  مستخدميهاأعداد 
طلفضة، الكلفة ادل رعة،السّ : الوصوؿ إذل ماليَت البشر بنقرة كاحدة؛ نظرا دلا تتميز بو من خصائئ شخئ

  .كزىا للحدكد اجلغرافية كالسياسيةا، كاالنتشار الكوين كعبورىا كتجالتفاعل عن بعدالتأثَت الكبَت كالواسع، 
ا سبتلك عومل ابقة تدلل على أنوديد السّ اجلاالعالـ  طكسائالقراءة العلمية كالواقعية خلصائئ كشليزات كإف  .5

،  نطاؽ كاسع الّدكرل اإلنساين، كعلىعريف بالقانوف بدكر مهم ككبَت يف التّ  لالضطالعالفعالية األساسية 
 :كذلك بسبب اآليت

 االستخداـ الكبَت كالواسع لوسائط اإلعالـ اجلديد. 
  للمعلومات لكثَت من مستخدميهاربوؿ كسائط اإلعالـ اجلديد إذل مصدر أساسي كمهم. 
  كادلعلوماتاألخبار نشر احلرية ادلطلقة يف. 

اجلديد لدكر شلكن كفعاؿ يف الّتعريف بالقانوف الّدكرل االنساين عالـ ظر عن طبيعة كظركؼ أداء اإلكبصرؼ النّ  .6
كاالنتشار كصوغ ادلواقف التأثَت  لعلكبَتة سبيز بقدرات قد عالـ اإلىذا ف األمر ادلؤكد أف إؼ  ، كشرحو كتفسَته

موذج الطاحل من البشر موذج الصاحل كالنّ كربديد معادل النّ   ، كاالذباىات كربديد مدركات ادلواطنُت عرب العادل
كصفات اجلنب كالنذالة   ، األكؿ لكإضفاء صفات البطولة كالنبل عل  ، كتقريب األكؿ كاستبعاد الثاين  ، لوؾكالسّ 
مدل استخدامهم بل   ، ؼلضع بالضركرة دلعرفة تارؼلهم كثقافتهم البشر ال لعل ككأف احلكم  ، الثاين لعل
 . مضامُت كزلتويات كسائط اإلعالـ اجلديداقًتاهبم أك ابتعادىم عن ك
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