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 السداسي: األول

 عنوان الوحدة: التعليم األساسية

  1المادة: مدخل إلى وسائل اإلعالم واإلتصال

 التعليم:أهداف 

)ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر 

 على األكثر(

 يهدف إلى التعرف على أولويات علوم اإلعالم واالتصال، وعلى أنواع اإلعالم وتاريخه.

 المعارف المسبقة المطلوبة:

من مواصلة هذا التعليم، سطرين على ) وصف تفصيلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب 

 األكثر(

أن يكون الطالب على اطالع ولو جزئي بالمضمون العام للموضوع الخاص باإلعالم 

 واالتصال.

 

 محتوى المادة:

 لتاريخية المهيئة لظهور الصحافة في الغرباالظروف  -1

 ظهور الطباعة. -

 اإلشكال األولى للصحيفة الدورية. -

 )القرن الثامن عشر(تطور الفكر والحريات  -

 ظهور صحافة الرأي في أوروبا. -

 الثورة الفرنسية وتأثيرها على نمو الصحافة. -
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 تاريخ الصحافة المكتوبة في البلدان الغربية )أوروبا وأمريكا(-2

 العصر الذهبي للصحافة المكتوبة )القرن التاسع عشر( -*

 الصحف الدورية. .1

 ظهور وتطور وكاالت األنباء. .2

 كاالت األنباء العالمية. تعريف بأهم و .3

 التصنيع الصحفي. .4

 الصحافة والسلطة السياسية في الغرب. .5

 التوزيع الواسع للصحافة. .6

 ظاهرة اإلعالم كخدمة عامة. .7

 تكوين وتطور المهنة الصحفية. .8

 النفوذ الصحفي )السلطة الرابعة(. .9

يتعلمها الطالب في السنة األولى من تعتبر وحدة مدخل إلى وسائل اإلعالم و االتصال من أهم الوحدات التي 

مشواره الجامعي ، لذلك على األستاذ المحاضر أن يقدم للطالب أهم المفاهيم المفتاحية  المتعلقة بمجال علوم 

اإلعالم .وهذا قصد تمكينه من استخدام المصطلحات العلمية الخاصة باإلعالم ، و عليه اقترحنا البرنامج 

 هو كاآلتي : المكمل للبرنامج السابق و 

 واإلعالم االتصالمدخل عام حول مفاهيم  -1

 االتصالمفهوم  -أ

 االتصالأنواع  -ب

 نشأتها وتطورها عن: االتصالنماذج  -جـ 

 هارولد الزويل – 3أفالطون /  -2أرسطو /  -1

 .باالتصالمفهوم اإلعالم وعالقته  -د

 .التقليديةالتطور التاريخي لوسائل االتصال  -2

 و العالمة اإلشارةعصر -أ
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 عصر التخاطب و اللغة -ب

 عصر الكتابة و الطباعة -ج

 التطور التاريخي لوسائل االتصال و اإلعالم الحديثة: -3

 الصحافة المكتوبة -أ

 وكاالت األنباء-ب

 اإلذاعة -ج

 السينما-د

 التلفزيون -ذ

 عصر االتصال التفاعلي  -4

 الصحافة االلكترونية -أ

 الرقمي التفاعليالتلفزيون  -ب

ن موضوع وسائل االتصال له أهميته العلمية العامة واألكاديمية الخاصة، وذلك لما إ مقدمة:

له من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية هامة استعملت وتستعمل في التدافع 
 .الحضاري بين األمم و الشعوب منذ آالف السنين

اجتماعي وسياسي. وهو عبارة عن عملية تراكمية طويلة النفس فلتاريخ وسائل االتصال معنى 

تخللتها محطات تطورية كبرى وحاسمة حولت هذه الوسائل إلى عامل مهيمن في توجيه الرأي 

العام المحلي والدولي. إن المعنى االجتماعي والسياسي لتاريخ وسائل اإلعالم واالتصال 
ها إلى مصدر هيمنة بفضل سعة انتشارها وقوة وخاصة السمعية البصرية منها، يكمن في تحول

 .تأثيراتها

كما أن لتاريخ وسائل اإلعالم واالتصال بعدا ثقافيا، ألنه يعكس تحوالت عميقة في مجال 

التعاطي مع العالم الثقافي، حيث انتقلنا من خالل مستجدات القرن الماضي في هذا المجال أي 

ط، قوامه تفاعل ثقافي بواسطة تفاعل خطي يندرج االنتقال من هيمنة اتصال مكتوب وسمعي فق
في إطار نظام لغوي محلي أو جهوي، إلى اتصال سمعي بصري قوامه رموز بصرية أدخلتنا 

من خالل أشكال تفاعلية تفترض  مالمفهوفي عالم معلوماتي ورقمي طوى المسافات وقرب 

هذه الثقافة المعولمة والتي ال  فيها الشمولية والنمطية الثقافية لصالح من بيده مداخل ومخارج
يراد لها أن تكون عالمية، ألن الخصوصيات الثقافية ال تخدم مسارها األحادي وال مصالح من 

 .يحاول التحكم في لوحة مفاتيحها
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وأخيرا فإن لتاريخ وسائل االتصال بعدا تكنولوجيا ال يمكن إغفاله حول النسخ اليدوي والكتابة 

والتوزيع والتفاعل السمعي البصري الفوري ليساهم في رسم وحفظ  اآللية والتسجيل والنشر
أهم مالمح الحضارة اإلنسانية بمختلف مشاربها، ولكن بقوة وتركيز متفاوتين تحكمهما ظروف 

 .الساعة بعواملها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

 واإلعالم االتصالمدخل عام حول مفاهيم 

 :االتصالمفهوم  -1

ظاهرة قديمة صاحبت اإلنسان في مختلف مرحل تطوره  االتصاليةتعتبر الظاهرة 

سلوك يقوم به  االتصالضمن المجتمع البشري الذي ينتمي إليه ، وفي الحقيقة إن  االجتماعي

اإلنسان ويزاوله بشكل تلقائي بغية تحقيق أهداف معينة لعل أهمها إقامة عالقات مع اآلخرين 

، وعليه فإن البشر اجتماعيةأو إرسال جملة من الرسائل لآلخرين لقضاء حاجة نفسية أو 

 الاالتصيتصلون باستمرار منذ أن تعلموا كيف يعيشون في جماعات، فاإلنسان يمارس عملية 

يوميا منذ الطفولة فهو يحادث نفسه واآلخرين ويتصل بهم دون وعي منه أن هناك علما يسمى 

ناجحا يحدث االستقرار ويستب النظام وعندما يفشل  االتصال' فإذا كان هذا االتصال' علم 

 تنشب حاالت القلق والتوتر وحتى الحروب بين األفراد والشعوب. االتصال

لة ينقلها مصدر إلى ملتقي بهدف تحقيق غاية ما ، كما أن في جوهره رسا االتصالإن 

 .االتصالليس عملية بشرية وحسب بل إن كل المخلوقات الحية تمارس  االتصال

فالنحل والنمل مثال يتواصلون فيما بينهم مثال في تحديد أماكن الغذاء أو التبليغ بخطر 

 معين يحدق بأماكن مجمعاتهم.

همية تزايد االهتمام به كظاهرة مستقلة، لذلك نجد العلوم ولما كان االتصال بهذه األ

واإلنسانية تستثمر في هذا التخصص بإجراء دراسات وأبحاث معمقة في هذا  االجتماعية

تفتح له معاهد وجامعات. وتهتم به  االتصالالمجال األمر الذي ساعد على ظهور علم 

 والنفس. االجتماعتخصصات أخرى مثل علم 

 :وتعدد تعريفاته االتصالمفهوم  صعوبة تحديد*
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وم يجد نفسه أمام صعوبة تحديد معنى دقيقا لمفه االتصالإن المتمعن في دراسة  -

ت وهذا راجع لتداخل هذا المجال مع مجاالت الخبرة اإلنسانية وبعض العمليا االتصال

طالقا من بدقة ولكن ان االتصاللذلك نجد محاوالت عديدة ومختلفة لتحديد مفهوم  االجتماعية

ن منطلق م االتصالإال أننا يمكن أن نفهم  االختالفاتمجال بحثي معين، وعلى الرغم من هذه 

نطوقة أنه عالقة يشترك فيها الناس في المعلومات واألفكار والمشاعر تحتوي على كلمات م

ات وتعابير اإليماءأو مكتوبة وأخرى غير منطوقة مثل لغة الجسم، األلوان، الديكور، األزياء، 

 الوجه.

الذي  G.H.Meadظهر على يد جورج هربرت ميد  اجتماعيكفعل  االتصالأن  -

عملية متبادلة  االتصال. إذ كان يعتبر االتصالييعتبر من األوائل الذين اهتموا لدراسة الفعل 

( يتوقف على اإلج التفاعلتتمثل في التقاء فاعلين اجتماعيين يحدث بينهم تفاعل. الذي بدوره ) 

 أي فهم الرسالة من قبل المتلقي. (1)إلى الفعل  واالنتقالمقدرة كل طرف على استخدام اللغة 

 :االتصالتعريفات حول 

بمعنى عام أو شائع فنحن  Communicإن كلمة اتصال مشتقة من األصل الالتيني 

دت نعمل على إقامة مشاركة مع طرف آخر في المعلومات واألفكار. ولقد تعد عندما نتصل

مية العل واالتجاهاتبتعدد المدارس الفكرية  االتصالالمفاهيم التي طرحت لتحديد معنى 

 للباحثين في هذا المجال.

 :االتصاللتعريف  مدخلينوعليه فإنه يوجد 

رسالة  فيها طرف أول ) المرسل( بإرسالعلى أنه عملية يقوم  لالتصال: ينظر المدخل األول

 إلى طرف آخر )مستقبل( بما يؤدي إلى إحداث أثر معين على المتلقي.

لتي من يقوم على تبادل المعاني الموجودة في الرسائل وا  االتصاليرى أن المدخل الثاني:

 خاللها يتفاعل األفراد ويفهمون معاني الرسائل.

                                                             
، 2003، دار هومة : الجزائر،  2، مجلة الوسيط في الدراسات الجامعية ج مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصالعزيز لعبان،  1

 . 7-6ص ص  
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لثاني فهو ، أما المدخل ااالتصالى المراحل التي يمر بها وعليه فإن المدخل  األول يركز عل

تعريف يركز على العناصر المكونة للمعنى مثل الرموز اإلشارات، المعاني، الخبرة 

ي تفاعل رمزي الداللي الموحد بين المرسل والمتلقي أ واالشتراكوالثقافية للمتلقي  االجتماعية

 .وصل إلى تحقيق معاني مشتركة بين شخصينمتوقف على فهم اللغة ورموز الرسالة، والت

صين سنتناول مجموعة من التعريفات التي وضعها العديد من المخت االتصالولتبسيط معنى 

 والدارسين ولعل أبرزها:

ذلك الميكانيزم الذي  االتصالمشهور يرى أن  اجتماع: وهو عالم تعريف تشارلزكولي -1

أمكن من خالله وجود عالقات بشرية تقوم وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه 

 .(2)الرموز عبر المكان واستمرارها عبر الزمان بواسطة وسيلة لإلرسال

ق استعمال : اآللية التي توجه فيها العالقات اإلنسانية وتنمو عن طريعند كولي هو فاالتصال

 ز ووسائل نقلها وحفظها.الرمو

 .(3)بأنه عملية نقل المعني بين األفراد :تتعريف تشارلزراي -2

بين فردين  االتصالوتتم هذه العملية بتوفر عنصرين، وهما المرسل والمستقبل فإن حدث 

يبين شخص وعدد كبير من األفراد  االتصالأما إن تم هذا الفردي أو  الشخصي االتصاليسمى 

، إال أن هناك من يرى بأن  Mass Communicationالجماهيري االتصالفإنه يسمى 

 .(4)الذاتي باالتصالاإلنسان بإمكانه اإلتصال مع ذاته ، ويسمونه 

كمنبه  هو التفاعل بواسطة الرموز واإلشارات التي تعمل االتصالتعريف جورج ليندبرج:  -3

 أو مثير يثير سلوكا معينا عند المتلقي.

ريد ييحدث عندما توجد معلومات في مكان واحد أو لدى شخص ما  االتصال: ميللرتعريف  -4

 توصيلها إلى مكان آخر أو شخص آخر.

                                                             

 .25، ص  2010، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة، 1ط  ،نظريات االتصالد/ محمد منير حجاب، (2)

 .01، ص 2011، دار الفكر العربي، القاهرة، نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية(عاطف ونهى عبدلي العبد، 3)

 .14-13، ص ص 1991، ديوان  المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال(زهير احدادن، 4)
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عملية يقوم بمقتضاها المرسل بإرسال رسالة لتعديل سلوك  االتصالتعريف كارل هوفالند: -5

 .(5)المستقبل أو تغييره

 ماعيةاالجتتصال: بأنه حامل العملية االإبراهيم إمام ومن العلماء العرب يعرف الدكتور 

 شكالهاأنقل  االجتماعيةوالوسيلة التي يستخدمها اإلنسان لتنظيم واستقرار وتغيير حياته 

 ن رشتيجيهاومعانيها من جيل إلى آخر عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم، أما الدكتورة 

و بشرا أو رسالة _ كائنات حية أتعرفه بأنه: العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل ال

هات بين معينة وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات ومنب اجتماعيةآالت _ في مضامين 

 األفراد عن قضية معينة أو معنى أو واقع.

هو النشاط الذي يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو  االتصالتعريف سمير حسين: -

انتقال المعلومات أو األفكار أو  طريقفة لفكرة أو موضوع، عن االنتشار أو الشيوع أو المألو

من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معنى موحد  االتجاهات

 .(6)ومفهوم بنفس الدرجة لدى كل من الطرفين

 خالصة:

بية في مختلف المجتمعات الغر االتصالنستنتج من التعريفات السابقة مدى أهمية ظاهرة 

خصص تأكثر من  اهتمام و االتصالوالعربية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استقطاب 

 والسياسة وعلم النفس. االجتماععلمي ال سيما علم 

العملية الهادفة  : بأنه تلك لالتصاليمكننا إعطاء تعريفا شامال  االتصاليةوفي إطار هذه المفاهيم 

خل جماعة دا  االتصالوالمشاعر بين طرفي  االتجاهات  وتبادل المعلومات واألفكار و إلى نقل

فاعل تنظيم أو مجتمع، باستخدام وسيلة معينة ورموز شفهية أو مكتوبة ، بغرض تحقيق الت

 التفاهم المتبادل للتوصل إلى أثر منشود.

                                                             
 .11(عاطف ونهى عبدلي العبد، مرجع سابق، ص 5)

 .26د/ محمد منير حجاب، مرجع سابق، ص (6)
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فاعل لخلق ة فهي تستوجب التعملية ديناميكية مستمرة ليس لها بداية أو نهاي االتصالكما أن 

 .االتصاليةأخرى غير متناهية فكلما كان التفاعل ازدادت العمليات  اتصاليةمنظومة 

 

 :االتصالأهمية 

 جتماعيةاالمع بني جنسه كما أن الحياة  اتصاللقد بات من الصعب على اإلنسان أن يعيش دون 

تمع الذي ، فلإلنسان حاجات ال يقضيها إال بالتعاون مع أفراد المجاالتصالمستحيلة من دون 

لتعذر  االتصالينتمي إليه. فهو ضرورة حتمية لقيام واستمرار المجتمعات البشرية. لو فقد 

 ظهور الحضارات اإلنسانية، ولما تحققت السمات الثقافية المميزة لكل مجتمع.

ات البشرية والتجمعات اإلنسانية. كما أن أهمية في كل أنواع العالق االتصالإننا نلمس أثر 

ال تقتصر على الفرد في عالقته مع األفراد اآلخرين، ولكنها تشمل عالقة المجتمع  االتصال

 .(7)بباقي المجتمعات على اختالفها

 ولقد أشار العلماء لثالثة أسباب توضح أهمية االتصال في المجتمع.

د المجتمع ز على نقل عادات التفكير والسلوكات بين أفراإن وجود المجتمع واستمراره مرتك -1

 للقيم واآلراء بين األجيال. اجتماعيةالذي يضمن سيرورة ثقافية  االتصالبفضل 

 االحتكاكمن خبرات األفراد، فتتسع ملكة وخبرة كل فرد عن طريق  االتصاليزيد  -2

 األحداثع بالخبرات الموجودة في المجتمع والتي تحيط بكل فرد وتكسبه قابلية على التفاعل م

 والوقائع التي تحدث وطرق التعامل معها.

فاعل تالتي تحدث جراء  واالقتصاديةوالسياسية  االجتماعيةهو عصب العمليات  االتصال -3

ح تنظيما ة مع بعضها البعض مما يتيوالسياسي االقتصاديةاألفراد والجماعات وكذا المؤسسات 

 العام. االجتماعيكفئ لحركية هذه المؤسسات في النسق 

                                                             

 .30د/ محمد منير حجاب، نفس المرجع، ص (7)
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ر الذي األم اآلخرينعلى قدرة كل فرد على المشاركة والتفاعل مع  االتصالتتوقف أهمية  -4

 يزيد فرص النجاح والتحكم والحفاظ على النظام.

 من وجهتين: االتصاليمكن تحديد أهمية 

 : وتمثل في:لمرسلوجهة نظر ا

 ألفراد.اأي نقل المعلومات واألفكار بغية اإللمام باإلحداث التي تدور بين اإلعالم:  -أ 

تؤهلهم  : أي تدريب وتطوير أفراد المجتمع بتزويدهم المهارات والمعلومات التيالتعليم -ب

 في وظائفهم اليومية.

 ومية.وسهم وضغوطات الحياة الي: من خالل تسلية األفراد بمضامين تروح عن نفالترفيه -ج

 لدى األفراد. االتجاهات: أي تغيير أنماط التفكير ومحاولة استمالة اإلقناع -د

 من حيث: االتصالفإنه ينظر إلى أهمية  المستقبلأما وجهة نظر المتلقي: 

 فهم ما يحيط به من ظواهر. .أ

 تعلم المهارات والخبرات الجديدة. .ب

 والتسلية.الشعور بالراحة والمتعة  .ج

الحصول على معلومات جديدة تساعده في اتخاذ قرارات تمكنه من التصرف بشكل  .د

 .(8)متوافق مع متطلبات المجتمع

 :االتصالأنواع 

درجة  ، فهناك تقسيم حسب اللغة المتخذة وتقسيم حسباالتصالتوجد تقسيمات عديدة ألنواع 

 .االتجاهالرسمية وتقسيم حسب 

 وفق اللغة المستخدمة: االتصالأنواع  -1

                                                             
 .43، ص 2011، دار الثقافة، عمان، 1، ط المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال(عبد الرزاق محمد الدليمي، 8)
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المصدر إلى  يستخدم فيه اللفظ أو اللغة كوسيلة لنقل رسالة من اتصالوهو  اللفظي: االتصال -أ

ل أكثر فعال ومؤثر يساعد على تحقيق األهداف بشك اتصالالمتلقي. واستخدام اللغة كوسيلة 

 نجاعة.

عبير عنها بالكلمات، بل هي : هو كل أنواع الرسائل التي ال يتم التغير اللفظي االتصال -ب

اإلنسان للتواصل مع  (9)تعبيرات منظمة تسير إلى مجموعة من المعاني التي يستخدمها

اآلخرين مثل: لغة الصمت اإلشارات مثل حركات الجسم أو ما يطلق عليها بالتعبيرات الحسية 

للتعبير عن  والفيزيولوجية كاصفرار الوجه أو احمراره، التصبب بالعرق، استخدام األصابع

الموافقة أو الرفض والرأس كذلك استخدام األلوان للتعبير عن شعورنا بمشاركة الناس 

أو النظافة والتناسق والجاذبية  االعتدالمناسباتهم كالحزن أو الفرح، لغة المظهر التي تدل على 

أو عكس ذلك والتي تدل على شخصية األفراد ومزاجهم النفسي أو حالتهم  (10)واالحترام

وهي ما يستخدم من مالبس وأدوات لغة األشياء العاطفية أو مستواهم االجتماعي )التربية( 

الفرعونية المستخدمة في المسرح أو أدوات أو حلي قبائلي في السينما للداللة  األدواتمثل: 

افية، فاستعمالها هو نق اإلحساس بالجو والزمان للمشاهد، الرقص، على األصول العرقية والثق

 األواني، واألثاث...

 التجميل كالحلي واألثاث والديكور. أدواتنوع المالبس،  رموز اصطناعية:

 ، الضحك، تعابير الوجه.أصوت: كحركات الجسم، العيون، نوعية أو نبرة رموز األداء

البنط،  الجماهيرية مثل نوع اللقطات حجم االتصالسائل التي نستعملها في و رموز إعالمية:

 نوع الصورة، الظالل، األلوان، استخدام الموسيقى والمؤثرات الصوتية.

للوقت والمكان من خالل ترتيب األشياء ترتيب جلوس الزوار  استخدامناتنبع من  رموز ظرفية:

ينتظر أو عدم الرد على أو تجاهل شخص بطريقة متعمدة كتركه  االجتماعيةحسب أهميتهم 

                                                             
 .35 ، ص2006، مكتبة، دمياط نانسي، مصر، االتصال مقدمة إلى علم(د/ عبد الرحيم درويش، 9)

 .74محمد منير حجاب، مرجع سابق، ص (10)
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كلفة للتعبير عن Chronomicsالمكالمات وهناك دراسات خاصة تهتم بالوقت وتسمى 

 ...االهتمامأو قلب الوقت في المواعيد الغرامية إلظهار  متأخرااالهتمام وعدمه مثل الوصول 

 الغير اللفظي: االتصالمهام 

 "هنا "  شيءالتكرار أو إعادة ما قلناه لفظيا كاإلشارة إلى مكان وجود 

 غير اللفظي أن يكون بديال مثل تعبير الوجه عن اللفظ  لالتصالالبديل: يمكن  -

 بعد طلب شيء من إنسان االبتسامةمكمل أو معدل: مثل  -

 رات الوجه.لفظية + تعبيالتأكيد: كالتركيز على كلمات معينة صوتيا للتأكيد على الرسالة ال -

ان أو إعطاء بين المشاركين مثل: حركة الرأس أو العين أو تغيير مك االتصالالتنظيم: تنظيم  -

 غير اللفظي. االتصالبها  يقومإشارة إلكمال الحديث، وكلها وظائف تنظيمية 

 وفق درجة الرسمية: االتصالأنواع  -2

أو  : وهو اتصال يتم بين المستويات اإلدارية مثل الهيئات أو المؤسساترسمي اتصال -أ

قوم اإلدارية بشكل عام، وذلك من خالل عالقات رسمية متفق عليها تالجهات الشركات أي 

تم يرسمية  اتصاالتالرسمي يقوم على شبكات  فاالتصالعلى تقاليد وأنظمة تنظمها وعليه 

دارية للمؤسسة لتنظيم وتسيير عمل مختلف الوحدات اإل تحديدها عند وضع الهيكل التنظيمي

 لقاءات.فيما بينها أو مع وحدات مؤسسة أخرى خارجية، ويتجسد في الندوات واالجتماعات وال

: وهو اتصال يتم التفاعل فيه بطريقة غير رسمية بين العمال والمتعاملين غير رسمي اتصال -ب

ر متعلقة بمختلف جوانب العمل، ونجد هذا النوع مثل تبادل أفكار أو الخبرات ووجهات النظ

متجسدا في شكل لقاءات غير رسمية في المناسبات أو الحفالت التي يلتقي ويتقابل  االتصالمن 

 .(11)فيها الزمالء ويتبادلون وجهات النظر في مواضيع تهمهم

 ويقسمه العلماء إلى قسمين:: اتجاههأنواع االتصال من  -3

                                                             
 فضيل دليو.(11)
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ضاء اإلدارة الهابط: أي من أعلى إلى أسفل وهو الذي يتم بين اإلدارة العليا وأع االتصال -أ

شكل  االتصالالوسطى وبين العمال والمشرفين في مستوى التنظيف، ويأخذ هذا 

عمال تصدرها الهيئة اإلدارية بغرض تنظيم األ سياسياتو  قرارات و أوامرو  تعليمات

 والمشاريع.

ات اإلدارية بدأ فيه عملية التفاعل من المرؤوسين لتتجه إلى المستوي: أي تالصاعد االتصال -ب

 نوع األول.العليا، وتتجسد في بيانات الشكاوي أو الطلبات الترقية أو اإلعفاءات، أي عكس ال

 من حيث درجة تأثيره: االتصالأنواع  -4

شخصي، جماهيري ، ذاتي،  اتصالمن حيث درجة تأثيره إلى  االتصاليقسم المختصون 

 جمعي، جماهيري.

 : الذاتي االتصال -أ

وهو جميع العمليات الواعية التي تحدث داخل اإلنسان كالتأمل والتفكير واإلحساس 

 .(12)وهو المرسل والمستقبل االتصالوحاالت الخوف والتفاؤل بحيث يكون الشخص مركز 

ات االتصال ألنه نقطة هام جدا ألنه يعد أهم مستوي االتصالهنا إلى أن هذا النوع من  نشيرو

 .(13)البداية، فنحن نفكر قبل أن نتحدث، كما أن قيمنا وعاداتنا تؤثر على اتصالنا مع اآلخرين

ارب الذاتي على أنه تفاعل مصغر بين اإلنسان والصور الذهنية والتج االتصاليمكن فهم 

 مية.إزاء مختلف القضايا التي يصل في حياته اليو واالتجاهاتالخاصة به وكذا المواقف 

 الشخصي: االتصال -ب

                                                             
 .79محمد منير حجاب، مرجع سابق، ص (12)

 .77عبد الرحيم درويش، مرجع سابق، ص (13)
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وهو العملية التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات واألفكار بين األفراد بطريقة مباشرة. 

 باالتصاليتضمن مواجهة مباشرة بين القائم  اتصالإذ يعرفه روبرت ميرتون على أنه 

 .(14)وك المستقبلوالمستقبل تؤدي إلى التغيير في سل

الشخصي يتميز بالمرونة للمرسل معرفة رد فعل أو رجع الصدى لدى  واالتصال

 ناعهمتاقبعد  المتلقي، خاصة فيما يتعلق باألفكار المستحدثة وإمكانية تجريبها من قبل األفراد

تناء سلعة بها وممارستها وهذا لزيادة إمكانية تصديق المصادر الشخصية ألنها معروفة مثل اق

 جديدة أو منتوج استهالكي أو حتى برنامج سياسي.

 الشخصي بالتلقائية أي بشكل عفوي غير مقصود من خالل شبكة االتصالكما يتميز 

 العالقات الشخصية غير رسمية.

أن الكلمة المنطوقة أكثر فاعلية وتصديقا في  دي سوالبولأثيل وانطالقا من هذا يرى 

المباشر أكثر من  االتصالالمجتمعات النامية من الكلمة المطبوعة وهذا ألن الناس يثقون في 

 .(15)الجماهيري االتصال

أن الوسائل التقليدية كالسوق والمقاهي والجماعات المحلية تلعب دورا  ولبرشرامويرى 

 .(16)الجماهيري  االتصالير وسائل هاما في تعميق تأث

 االتصال الجمعي:  -ج

، قد ال يعرفون بعضهم أو تجمعهم أخرىخرين أو أفراد ومجموعة آيتم بين فرد و

 . إذ يلتقون مباشرة مع المرسل.االتصاليخصائص مشتركة ولكنهم يشتركون في الموقف 

 والخطابات.وهذا الشكل نجده في الندوات أو المحاضرات والمناقشات 

درجة عالية من المرونة بين المرسل والمستقبل من خالل  االتصاليوفر هذا النوع من 

الثقة بين المرسل والمتلقي. كما يمكن أن يعدل  و ازدياد اتجاهينفي  االتصالإمكانية حدوث 

                                                             
 .68عاطف عدلي العبد ونهى عاطف العبد، مرجع سابق، ص (14)

 .69نفس المرجع، ص (15)

 .83منير حجاب، مرجع سابق، ص محمد (16)
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. وهذا من خالل المراقبة االتصالالمرسل من رموز رسالته بالشكل الذي يحقق أهداف 

 المستقبل الذي تظهر فيه رجع الصدى أو التغذية العكسية. الستجابةة والسريعة المباشر

 الجماهيري: االتصال -د

الجماهيري على أنه خلق المعاني من خالل الرسائل التي يتم  االتصاليعرف البعض 

 .(17)إرسالها إلى جمهور كبير غير مرئي

كبير  إلى عدد واالتجاهاتويقصد به العملية التي يتم بمقتضاها نقل المعارف والمعلومات 

جاه واحد غير مباشر وفي ات االتصالنسبيا من األفراد باستخدام وسيلة جماهيرية بحيث يكون 

يث السمات لعدد كبير من األفراد المتواجدين في أماكن متناثرة غير محدودة، ومتباينين من ح

ائل التي الدينية، والعرقية، وثقافيا لكن توحدهم الرس االقتصاديةجتماعية ، االائص والخص

 يبثها المرسل.

 الجماهيري هو اتصال منظم ومدروس يقوم على إرسال رسائل علنية االتصالوعليه فإن 

 أنه االتصالجماهيرية وما يعاب على هذا النوع من  اتصاليةوعامة، صادرة عن مؤسسة 

 ط.يكون الجمهور فيه متلقيا فق االتجاهأحادي  اتصالفاض رجع الصدى ألنه يتميز بانخ

وعلى الرغم من ذلك فإن يتميز بقدرته على توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين 

، كما أنها تصلهم بسرعة كبيرة باالتصال، غير معروفين لدى القائم واالتجاهاتالمستويات 

عام حول القضايا المثارة وتنمية اتجاهات وأنماط السلوك  لحظة بثها مع قدرتها على خلق رأي

 .(18)غير الموجودة

 نشأتها وتطورها: االتصالنماذج 

نموذجا أو  أي أننا نعطي االتصالينحتاج إلى فهم كيفية إجراء التفاعل  لالتصالعند دراستنا 

 بشكل عام. االتصالصورة مشابهة للواقع ولعملية  

                                                             
 .82عبد الرحيم درويش، مرجع سابق، ص (17)

 .96محمد منير حجاب، مرجع سابق، ص (18)
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بشكل  االتصاللقد وضع مختلف الباحثون والمهتمون نماذجا حاولوا من خاللها تصوير عملية 

 رمزي لفهم مختلف مستوياتها وأهدافها.

هم وكيفية حدوثها. وهذه النماذج وضعت لف االتصالتشرح وتفسر عملية  االتصالفنماذج 

ي ساعدت ر والعالقات التالسيرورة االتصالية التي وضعها الباحثون لتسهيل استيعاب الظواه

 .االتصاليةعلى بروزها مختلف العمليات 

ثا في شكل فالنموذج عبارة عن محاولة لفهم العالقات الكامنة بين المتغيرات التي تصنع حد -

طرق  ونفسر بها االتصاليةرمزي، أي أن النموذج هو أداة رمزية نفهم من خاللها الظاهرة 

 قيد.التفاعل البشري الذي يتسم بالتع

وهو كذلك عبارة عن وصف مبسط في شكل تخطيطي لجزء من الحقيقة أي هو بناء شكلي  -

 أو صوري للعالقة بين العناصر التي ندرسها وهذا من أجل تبسيط المعرفة وتنظيمها 

 .(19)وشرحها

استيعاب  معقدة، فقد استلزم األمر وضع نماذج تسهل علينا اجتماعيةعملية  االتصالوبما أن 

رات التي وفهم الظواهر ومكوناتها لتقديم العالقات الكامنة التي يفترض وجودها بين المتغي

 تصنع الحدث وذلك بشكل رمزي.

 وتطورها: االتصالنماذج  -

 استمالتهم.ووإقناعهم  لقد اهتم اإلنسان في الحضارات القديمة بدراسة عملية التأثير في الناس

، الواقع القول بوجود نماذج اتصال بمفهومها الحديث في الحضارات المختلفة بعيد عن أنكما 

 كرين.وهذا راجع لكون هذه النماذج كانت عبارة عن آراء وتخمينات  لبعض الفالسفة والمف

 االتصال م عمليةوضعها المفكرون لفه اتصاليةوفيما يلي بعض هذه التفسيرات األولية لنماذج 

 بغية استمالة والتأثير في أفكار وسلوك الناس.

                                                             

 .122-121نفس المرجع، ص ص (19)
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 نموذج أفالطون: -1

ت يرى أفالطون بأن المجتمع هو وحدة متكاملة تشبه جسم اإلنسان، تربطه عادات ورغبا

 وتقاليد بهدف السياسة الحكيمة.

تماسك البناء لإلى عاملين مهمين  االجتماعيةفهو يقسم العالقات  االتصاليوفيما تعلق بالنموذج 

 و هما : االجتماعي

ع ضرورة مالقيادة والزعامة أي يجب توفر معلومات كافية للحاكم حتى يتمكن من قيادة ناجحة 

ي النفوس توفر العامل الثاني وهو الفن وخاصة الشعر والموسيقى وهما أخطر وسائل التأثير ف

 في ذلك الوقت.

وسائل للتأثير  في كتاباته فإن الفنون أوردهكما عنى أفالطون بضرورة التربية الفنية ، فوفق ما 

لجماهير فهو من الرواد األوائل في مسألة فهم مدى تأثير الزعامة والتربية ودراسة نفوس ا

 للنجاح في سياسة المجتمع

 االتصالع الشخصي المباشر م باالتصالفاهتمامه المبكر بهذا الشأن ينطبق على ما يعرف اآلن 

 الجمعي غير المباشر.

ت الحديثة عن ر إلى أن أفالطون استبعد الشعراء المضللين للناس وكأنه تنبأ بالدراسايكما نش -

 كالتلفزيون والسينما في نفوس األطفال والشباب. االتصالأثر وسائل 

واحد  اتجاهة وهو عملية ذات إن نموذج االتصال عند أفالطون ينبع من مفهوم المدنية الفاضل -

 .(20)ترتكز على البالغة والفن واإللقاء باستخدام العبارات البليغة

 [االتجاه: ] النموذج الخطي أو أحادي نموذج أرسطو -2

ك في وتجسد ذل االتصاليعتبر الفيلسوف اليوناني أرسطو أول من وضع إطارا نظريا لعملية 

 كتابه "الخطابة".

                                                             

، الدار المصرية اللبنانية:  1، ط نماذج االتصال في الفنون واإلعالم والتعليم وإدارة األعمالد/ عبد العزيز شرف، (20)

 . 38-37، ص ص 2003القاهرة، 
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االتصال هو البحث عن كل الوسائل المتاحة لإلغراء واإلقناع. كما اعتبره إذ يرى أرسطو أن 

نشاطا شفهيا يحاول فيه المتحدث أن يقنع غيره عن طريق صياغة قوية ماهرة للحجج 

 .(21)والبراهين التي يعرفها

 :تتلخص في لالتصاللذلك وضع أركانا  االتصاليةولقد أدرك أرسطو مدى تعقيد العملية 

                                                                                                        حديث )الخطبة(،      المستمع، أيال  المتحدث،  

 الخطيب.     الخطبة أو الرسالة.      المتلقي أو الجمهور

ز توضيح خطيب أن يتجاوويقو أرسطو:" طالما أن الخطابة قد وجدت لتؤثر في الناس ، فعلى ال

 عتقاداالحديثه بالبرهان المنطقي ويقدم مضمونا قابال للتصديق بشكل بحمل المستمعين على 

 بأنه شخصية صادقة ومقنعة"

وأن الرسالة ما هي إال  االتصاليومن هنا نستنتج أن أرسطو أدرك مدى تعقيد الفعل 

يمكن أن تحقق الهدف من دون عوامل جزءا منه. فمهما كانت الرسالة على درجة من الدقة فال 

أخرى مثل المرسل الذي يجب أن يؤثر في جمهوره بفهمه له وكذا قوة شخصيته التي تمكنه 

من الوصول إلى الجمهور وإقناعه ومنه بلوغ هدفه، وتعتبر هذه المسألة التي توصل إليها 

م بكل أركان العملية والتي تقوم على ضرورة االهتما لالتصالأرسطو جوهر النظريات الحديثة 

 .(22)االتصالية

كتابه، "  عند أرسطو عملية أحادية االتجاه وليست تفاعلية، كما جاء في االتصالإن عملية  -

يشكل يبعث  فن البالغة" أي أنها تعتمد على المرسل ببراعته الخطابية والتحضير الجيد للخطبة

 على الثقة في نفوس الجماهير.

                                                             

 .103، ص 2002، دار المسيرة ، عمان ، نظريات االتصالد/ منال هالل المزاهرة، (21)

 .17، ص 2006المكتب الجامعي، اإلسكندرية،  ،تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعيةد/محمد سيد فهمي، (22)
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في تلك الحقبة فقد كان اإلقناع الشفهي  لالتصالاألساسية  الوسيلةونظرا ألن الخطابة كانت 

نالحظ أن نموذج أرسطو افتقد إلى عناصر هامة كالوسيلة ورجع الصدى ،  أنناهو السائد كما 

 . (23)حيث لم تكن هذه العناصر معرفة آنذاك

 lasswellنموذج هارولد السويل:  -3

موذجا ن 1948ل الذي عمل في مجال الدعاية منذ السويد وضع عالم السياسة األمريكي هارول

 انطالقا من اإلجابة على خمس أسئلة: االتصاليةيصف فيه العملية  التصال

                                                ? whoمن؟

                                       ? Say whatيقول ماذا؟

                              ? In whichchannel بأية وسيلة؟

                                          ? To   whomلمن؟

                                  ? Withwhateffectوبأي تأثير؟

 االتصاليةحيث أن اإلجابة على هذه األسئلة تجسد لنا عناصر العملية 

 باالتصالمن: )المرسل( وهو القائم  

 جمهور.يقول ماذا؟: الرسالة: أي المضمون أو مجموع األفكار والمعاني المراد إيصالها لل

 بأية وسيلة؟: الوسيلة التي تحمل الرسالة كالصحف أو التلفزيون أو الملصقات.....

 . باالتصاللمن؟: الجمهور أو المستقبل: وهو الفئات المختلفة التي يتصل بهم القائم 

بحيث اهتم هارولد بهذا العنصر وهذا مرده  االتصالي: وهو األثر الناتج للفعل بأي تأثير؟

ارتكاز معظم دراساته على تأثير الدعاية على الرأي العام في الواليات المتحدة األمريكية بعد 

الحرب العالمية الثانية، إال أن نموذجه انتقد بشدة من طرف فرنسيس بال وأوليفييه برجالن، 

                                                             

 .126، مرجع سابق، ص د/ محمد منير حجاب(23)
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، واهتمامه االتصاليةه لعنصر التغذية العكسية أو عنصر التشويش في العملية بسبب إهمال

باعتباره قادرا على اإلقناع وتجاهل المحيط االجتماعي الذي يتم فيه  باالتصالبالقائم  

 .(24)االتصال

 :االتجاهالنموذج التفاعلي أو ثنائي 

نا ال البشري ليس عملية واحدة وهو ركب يستوجب التفاعل الديناميكي فإن االتصالبما أن 

 االتصاليةملية ونحن على يقين أنه ليس له بداية أو نهاية، فالع processيمكن أن نصفه بالعملية 

ية بحسب ال يمكن أن تكون في اتجاه واحد كما وصفتها النماذج الخطية، وهذا ألن هذه العمل

 ور بينهما.تفاعلي يكون فيها كال الطرفين مرسال ومستقبال للرسائل التي تدأصحاب النموذج ال

ا  وهو يشبه إلى حد م 1965هو نموذج روس الذي وضعه  االتجاهولعل أهم نموذج في هذا 

 عناصر نموذج السويل وهي: 

لظرف أو المرسل/ المستقبل / الرسالة / القناة / رجع الصدى كما يؤكد الباحث على أهمية ا

 تجاهاتواال. وهو يتضمن المعرفة والتجارب  االتصالالمناخ العالم للحالة التي يحدث فيها 

 والعواطف عند المرسل والمستقبل.

اهمت وهناك نموذجا آخر وضعه ولبرشارام في هذا الشأن ويعتبر من أهم النماذج التي س -

الل موضوعه من خ 1971وطوره سنة  1954الذي وضعه سنة  االتصالفي بناء نظريات 

 "؟االتصال"كيف يحدث 

 إلى ثالث مراحل لتكوين واستالم الرسالة وهي: االتصال وقد قسم شرام

المرسل )وضع الشفرة(، الرسالة )التفسير( أي تحديد الشفرة المستخدمة / المستقبل )فك 

تقبل الرموز( أي قراءة األفكار ، ولقد أكد شرام على أهمية تبادل األدوار بين المرسل والمس

 .(25)واحد اتجاهعنده هو دائري وليس خطي في  فاالتصال

                                                             
 .107-106(د/  منال هالل المزاهرة، مرجع سابق، ص ص 24)

 .32-128(نف المرجع ، ص  ص25)
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 :باالتصالمفهوم اإلعالم وعالقته 

اإلعالم لغة يعني التبليغ واإلبالغ أي إليصال وهذا يشير إلى التعبير العلمي لتكوين المعرفة 

واإلطالع و اإلحاطة لما يهم اإلنسان في مجتمعه أم القوى التي تمارس عملية التكوين فهي 

ركز جميع الوسائل واألجهزة والواجبات والفعاليات البشرية والفنية والمادية واإلعالمية التي ت

 . (26)عليها عملية التكوين

ايا العصر فإن اإلعالم هو نشر الحقائق الصادقة بهذا اإلقناع وهو التعريف بقض اصطالحاأما 

 الجماهيرية. االتصالومشاكله وكيفية معالجتها عبر مختلف وسائل 

ع لى أوسعوهناك من يعرف اإلعالم على أنه فن استقصاء األنباء اآلنية ومعالجتها ونشرها  -

 نطاق جغرافي وجماهيري وبالسرعة التي تتيحها وسائل اإلعالم الحديثة.

القضايا التي  الرأي العام حول وإقناعاإلعالم هو عملية دينامية تهدف إلى التوعية والتثقيف  -

د انتشارا التي تؤثر في المجتمع المعاصر الذي يشه االجتماعيةهمه لذلك هو إحدى العمليات ت

 الحديثة. االتصاليةواستخداما واسعين للوسائط 

وهناك من يستخدمهما للداللة على  واالتصالكثيرا ما يخلط البعض بين مفهومي اإلعالم  -

ويعتبر من أحد وظائف  اإليصالمعنى واحد، ولكن في الحقيقة إن مصطلح اإلعالم متضمن في 

المتعددة، بحيث يعرفه عبد اللطيف حمزة بأنه تزويد الجمهور بالمعلومات الدقيقة  تصالاال

 .(27)والصحيحة

التي تستهدف تزويد الجمهور  االتصاليةفيعرفه على أنه كافة أوجه النشاط  سمير حسنأما 

 بكافة الحقائق واألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن الموضوعات أو المشكالت بطريقة

موضوعية بدون تحريف، مما يساعد على تنمية اإلدراك والوعي واإلحاطة الشاملة لدى مخلف 

 .(28)شرائح وفئات المجتمع

                                                             
 .13، ص 2011، دار أسامة : األردن، 1، ط  نظريات اإلعالم(بسام عبد الرحمان المشاقبة، 26)

 .23، ص 1965، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلعالم، تاريخه ومذاهبه(عبد اللطيف حمزة، 27)

 .16(د/ عاطف عدلي العبد، نهى عاطف العبد، مرجع سابق، ص 28)
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 يتميز اإلعالم بالصفات التالية:

ع في فترة وجيزة وفي أقصر صيغة ممكنة ويرتبط هذا بنو األخباروهو بذلك نقل  سريع:

 نولوجية .التقنية المستعملة التي أنتجتها الثورة التك

 تسلسة.: أي تنظيم في استقاء المعلومات وجمعها ونقلها أي يتم وفق خطوات مدروسة وممنظم

جاالت أي أن اإلعالم ال يتوقف لكون العمليات اإلعالمية متعددة ومستمرة تهتم بم مكيف:

 مختلفة في آن واحد مثل اإلخبار، اإلعالن، التسلية.

 خصائص اإلعالم:

 من مرسل ومتلقي  االتصاليةيشتمل على مكونات العملية  اتصاليهو نشاط  -

 واآلراء االتجاهاتيتسم بالصدق والدقة والوضوح، ألنه موجه في األساس لتكوين  -

 لخلق رأي عام داخل المجتمع.

مكن ييتميز بالموضوعية في تناول القضايا التي تهم الجمهور بمختلف شرائحه إذ ال  -

 أو المؤسسة اإلعالمية. باالتصالص القائم أي يكون نشاط ذاتيا يتأثر بشخ

ى الغزو لمحاربة الخرافات أو التحيزات أو حت األجياليسعى إلى تنوير العقول وتثقيف  -

 الثقافي.

ف يعمل على شرح وتفسير الحقائق وتبسيطها للمتلقي، مما يساهم في الوعي والتكي -

 الحضاري بين المجتمعات.

وتقدمت  االجتماعيةعقيد المجتمع وتشابكت العالقات يزداد اإلعالم أهمية كلما ازداد ت -

 .(29)العقليات وارتفع المستوى التعليمي لألفراد

 :باالتصالعالقة اإلعالم 

حسين سيرورة وكالهما يلعبان دورا أساسيا في ت االتصاليةاإلعالم جزء ال يتجزأ من العملية  -

 خاصة في المجتمعات الحديثة. االجتماعيةالعالقات 

                                                             

 .17نفس المرجع، ص (29)
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ات الحديثة ببعض المجتمع الرتباطهيعتبر اإلعالم الحديث النشأة مقارنة باالتصال وهذا راجع 

إن الصناعية التي أنتجت مختلف الوسائل التقنية من صحافة وإذاعة وتلفزيون، وعليه ف

 ظاهرة قديمة مقارنة باإلعالم. االتصال

مكانية يتميز بالمرونة وإ الاالتصإن اإلعالم يسري في اتجاه واحد أو خطي في حين نجد  -

 رجع الصدى أي أنه يسري في اتجاهين أي بشكل دائري.

لحيوان عملية شاملة وواسعة بحيث تضم كل أشكال االتصال التي تجمع اإلنسان وا االتصال -

يصال إلفي حين اإلعالم هو ظاهرة مقتصرة على اإلنسان الذي يتحكم في الوسائل ويستخدمها 

 االتصاليجعله جزء من  معلومات دقيقة مما

 اإلعالم يتحرى الصدق والدقة الموضوعية والوضوح.-

 

 نشأة وتطور وسائل اإلعالم

مستمرة ومتطورة مع  اتصالمنذ أن وجد اإلنسان على سطح األرض، وهو في عملية 

 غيره، من البشر من ناحية والبيئة المحيطة به من ناحية أخرى.

لقد عرفت المجتمعات اإلنسانية اإلعالم ومارسته منذ أن كانت تعيش في قبائل بدائية 

حاجته  ازدادتعن اإلعالم ال بل  االستغناءتسكن الكهوف، وبتقدم العصور لم يستطع اإلنسان 

 30األهمية .إليه، وخاصة في دور العبادة وأماكن التجمعات حيث كان له أثرا بالغ 

فليس اإلعالم وليد الساعة فهو عملية قديمة  قدم اإلنسان نفسه، منذ أن وجد اإلنسان 

على قيد الحياة حاول بفطرته التفاهم وتبادل األخبار والمشاركة في السراء والضراء ذلك ألنه 

 .(31)واالجتماعيةبطبعه، ولكن في نطاق محدود فرضته عليه الظروف الجغرافية  اجتماعي

                                                             
(محمد جودت، ناصر : الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، عمان –دار مجدالوي، الطبعة األولى، 1418 ه -

 1998/1997م، ص 30.15 

، مؤسسة آدم للنشر والتوزيع، الطبعة االقتصادية واالجتماعية اإلعالم ووسائله ودوره في التنمية:  شاكر، إبراهيم(31)

 .21-20، ص 1975األولى، 
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لقد مرت البشرية خالل محطات تاريخية محددة، تركت كل مرحلة بصمات واضحة 

ثورة الكتابة والطباعة والكهرباء وال اكتشافعلى مسيرتها منذ آالف السنين، فإذا كان 

مع المعاصر المجت يعيشهاالصناعية والثورة التكنولوجية ... الخ، محطات سابقة، فالمحطة التي 

يدان ، فقد شهد القرن العشرون تطورا مذهال في م واالتصاالتاليوم هي ثورة المعلومات 

ب على ما في سبيل التغل انتصاراتلما أحرزه اإلنسان من  امتداداالجمعي الذي كان  االتصال

وجية يفصل بينه وبين أخيه اإلنسان من حواجز وسدود، وهذه الثورة لها أبعادها التكنول

 االجتماعيناء والثقافية واألخالقية التي غيرت والزالت تغير الكثير من جوانب البواالقتصادية 

ن الظواهر لثورة الجديدة عدد مللمجتمع المعاصر المتقدم منه والنامي. ومن ثم نتج عن هذه ا

والتكنولوجية كظاهرة "العولمة" وظاهرة "األقمار الصناعية" وظاهرة  االجتماعية

 " وغيرها.االنترنت"

أن نتطرق إلى النزعة الماكلوهانية، ونعيد صياغة  واالتصالنستطيع في ميدان اإلعالم 

ول إن اإلنسان قفي التاريخ، فن لاالتصابعض التقديمات التي أوردها ماكلوهان عن تحول أنماط 

 االتصالبحاستي األذن والعين ) االتصالانتقل في تعاقب وقائعه وأحداثه من مجال التقاط 

المكتوب( ثم إلى مرحلة العودة إلى  االتصالعلى حاسة العين ) االعتمادالشفوي( إلى مرحلة 

 االتصالالنزعة، من ذلك إلى البصرية(، واستكماال لهذه  –السمعية  -األول) الوسائل االتصال

التفاعلي باستخدام الشبكات المعلوماتية كالبريد اإللكتروني  االتصالاألول والثاني معا، 

 .(32)واإلنترنت

اإلنسان الكتابة منذ آالف السنين، فكانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ  أخترعفلقد 

الكتابة وإن حفظ لنا تاريخ  تراعاخالبشرية، وبات ما قبل ذلك يعرف " بقبل التاريخ" بيد أن 

محدودة النطاق، فإنه لم يستطع أن يعمل  اتصالاإلنسانية وتراثها الثقافي وكان بمثابة وسيلة 

على نشر الثقافة ونقل األخبار على نطاق واسع، فقد كانت المخطوطات نادرة، وباهظة الثمن 

وال يتسنى توفير عدد كبير منها، ومن ثم يمكن القول أن الكتابة لم تصبح عامال هاما في ميدان 

                                                             
وت، آب/ أغسطس ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بير، العرب واإلعالم الفضائيمجموعة ن الباحثين(32)

 .13، ص 2004
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-1338يد العالم األلماني جوتنبرغ ) الطباعة الحديثة على  باختراعالجمعي إال  االتصال

1468)(33). 

ة، وفي بدايات القرن التاسع عشر ظهرت الصحف التي خاطبت اإلنسان العادي والعام

 وأيضا وسائل اإلعالم الكهربية مثل التلغراف والتليفون.

الموجات  باكتشافومن ثم بدأ عصر الالسلكي  1832التلغراف عام  اخترعفقد 

الالسلكي حقيقة  االتصالبتأسيس شركة "ماركوني" التي جعلت  1873ام الكهرومغناطيسية ع

كاميرا السينما عام  اختراع، ومن ثم تبعها 1896علمية ووسيلة تجارية في نفس الوقت عام 

لمدة أربع دقائق، حتى  1895، وإخراج أول فيلم سينمائي صامت إلى حيز الوجود عام 1894

 .(34)تطورت السينما تطورا هاما فيما بين هذين التاريخين بعد أن 1928نطقت األفالم في عام 

وبصورة أكثر واقعية، فإن عصر وسائل اإلعالم قد بدأ في مستهل القرن العشرين 

الفيلم والراديو والتلفزيون بين عدد كبير م الناس، وكانت وسائل اإلعالم هذه  وانتشاربظهور 

،التي جمعت بين الصورة والحركة (35)صلها اآلنالعظيم التي نوا االنتقالبدأت مرحلة  التيهي 

 والصوت فشدت إليها الجماهير الغفيرة وتركت أثرا بالغا في نفوسهم.

ف أخذ مفهوم اإلعالم في التوسع ليشمل العديد من الوسائل واألدوات التي تستهد

ا اطنش باعتبارهالجمهور لتوصيل معلومات محددة إلى جمهور مستهدف، فإذا أردنا تعريفه 

هو  فإن أوضح تعريف له هو ما وضعه العالم األلماني " اتجورت" بأن اإلعالم اجتماعيا

 في نفس الوقت. واتجاهاتهاميولها  أووالتعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير 

ويراه " ريد فيلد" بأنه المجال الواسع لتبادل الوقائع واآلراء بين البشر، بينما يعرفه " 

 .(36)فة طرق التعبير التي تصلح للتفاهم المتبادلريفيز" بأنه يشمل كا

                                                             

 .19المرجع السابق، ص (33)

م ، ص 1998-7199دار مجدالوي، الطبعة األولى، –، عمان الن والعالقات العامةالدعاية واإلعمحمد جودت، ناصر: (34)

16. 

ولية للنشر ، ترجمة كمال عبد الرءوف، الدار الدنظريات وسائل اإلعالم(ملفين، ديفلير، ساندرا بول، روكيتش، 35)

 .36مصر، الطبعة العربية األولى، ص  -والتوزيع، القاهرة

لى مدونته على هذا مع اإلغريق اإلعالمي الهائل والمخيف بقلم عدنان محمد حميدان ومنشورة ع(نقال عن مقالة التعامل 36)

 الرابط:
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( أشكاال مختلفة ومتراكمة تاريخيا، فعلى االتصالوتشمل وسائل اإلعالم )أو وسائط 

 االهتمامالرغم من أن الحديث عن الوسائط لم يبدأ إال في عشرينيات القرن العشرين، إال أن 

بتلك الوسائط كان أقدم من ذلك بكثير بداية بفن البالغة الذي مارسه اليونانيين والرومان 

الشفهي والبصري وغيرها حتى مرت البشرية بما سمي " بعصر الصحافة"  االتصالالقدماء، 

و " عصر اإلذاعة " وعصر التليفون" الذي كان ظهوره أيضا مصحوبا بحالة من الخوف 

لتي تردد بأنه مصدر خطر على البصر وعلى األخالق والعادات والتقاليد  والقلق واألصوات ا

تماما كما سبق أن حدث عند ظهور الراديو ومن قبله الصحيفة، و" عصر الفضاء الرمزي أو 

 .(37)"االفتراضيالتخيلي أو 

أن نظرية التحوالت هذه هي مسألة تراكم وتجمع أكثر منها  االعتباريجب أن نضع في 

 االتصالان لبعض الفترات المرتبة بتسلسل ولكنها متميزة ومنفصلة، فإن تاريخ عملية بي

من نظام  انتقالوليس ببساطة مجرد  االتصالاإلنساني عبارة عن خليط أو مركب من أنظمة 

 .(38)إلى آخر

لتي هو عنوان الثورة اإلعالمية ا Multimédiaاآلن يعتبر اإلعالم متعدد الوسائط 

لصوت الحالي، إذ يمزج بين مختلف أنواع اإلعالم والتكنولوجيا، فنجد نشهدها في العصر ا

، والبث والمهارة اللغوية والتقنيات التكنولوجية األدبيوالصورة والرسم والعمارة والنص 

تعقيد والكثافة الرقمي واستخدام الكمبيوتر واإلنترنت، كل ذلك يتحالف معا إلنتاج إعالم بالغ ال

 واإلبهار.

 التاريخي لوسائل االتصال التقليدية. التطور -2

صدها اختلفت أشكال االتصال فيها و يمكن رمرت البشرية بمراحل تطور في عملية االتصال 

 في المراحل التالية:

                                                             
Www :Adnanahmidan. Maktoobblog.Coml897117l%D9%83d9%8a%D9%81. 

 ، ترجمة مصطفى محمد قاسم، عالم، التاريخ االجتماعي للوسائط من غنتبرغ إلى االنترنت(آسا برغز، بيتر، بورك37)

 .29، ص 2005مايو  /315المعرفة، العدد 

 .37-36(المرجع السابق، ص 38)
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مارس اإلنسان البدائي االتصال من خالل تواصله مع اآلخر  :عصر اإلشارة و العالمة-أ

باألصوات و الحركات الجسدية التي شملت إشارات األيدي ومع تطور قدراته عبر الزمن 

أصبح نمط االتصال أكثر تعقيدا و دقة و فعالية وفق قواعد فهم و تفسير مشتركة بين األفراد . 

المرحلة كان يقتضي تقابل المرسل و المستقبل في هنا أن االتصال في هذه  بالذكرو الجدير 

استحداث وسائل  لزاماوقت و مكان واحد . و لكن مع توسع التجمعات البشرية و انتشارها كان 

في نطاق جغرافي متباعد نوعا ما.  الموزعةمساعدة لنقل الرسائل بين القبائل و العشائر 

  و قرع الطبول.و الرموز  و المرايا العاكسة لنقل اإلشاراتفاستعمل الدخان 

: بعدما استقر اإلنسان على ضفاف األنهار و في المناطق الجبلية  عصر التخاطب و اللغة -ب

في جماعات و تزايد أعدادها بدأ يصنع لنفسه لغة تخاطب منطوقة ساعدت على تأقلم األفراد 

بناء الحضارات و فض فيما بينهم و ازداد التواصل كما أصبحت اللغة المنطوقة أكثر استعمال ل

النزاعات و تجسدت هذه اللغة في الرسوم على الكهوف و الرموز التصويرية على جدران 

 و األواني الفخارية ...المعابد 

لقد برزت في هذه الفترة وسائل اتصال شفهية طورت التعبير عن الكلمة و اعتبرها البعض 

التي طبعت البيئة العربية و كانت من أجمل  القصيدة الشعريةموسيقى الكالم و تمثلت في 

الفنون التي عبرت عن يوميات الفرد و تأريخ ألهم مراحل حياته ، بحيث انقسمت إلى فترة ما 

بحيث أدرك الرسول صلّى هللا  اإلسالمبعد  قبل اإلسالم و تمثلت في الشعر الجاهلي و فترة ما

و بث الدين و التصدي للكفار و جعل القصيدة  في إقناع الناس عليه و سلّم ألهمية هذه الوسيلة

 من ركائز الدعوة اإلسالمية.

تعد هي األخرى من أقد وسائل االتصال التي برع فيها العرب بحيث : الخطبة و المنادى 

تقترب الخطبة من القصيدة لما تمتاز به من كالم مسجوع و مترادفات و دقة التعابير و ثراء 

باألخطار عن طريق األصوات  ن وسيلة لنشر األخبار و إعالم الناساألسلوب.أّما المنادى فكا

التي ترتفع بها حناجر المنادى. و على العموم يمكن تقسيم هذه الوسائل التقليدية لالتصال 

 تالي:لكا
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 هو اشرالمب الجماهيري فالخطاب والخطب، المناظرات وأهمها والمكتوبة: اللغوية الوسائل -

 خطابال فن كتابه في أرسطو الخطاب إلى أشار من أول ولعل ومتجددة قديمة اتصالية وسيلة
 سيين،العبا عند وخاصة البشر أفصح العرب عند تطورها أوج الخطابة شهدت اليونانيين وبعد

 لنشر للعقل دةالموق للهمم الشاحذة الخطب يستخدمون واكان الذين الخطباء ديانة اإلسالم كان فقد

 العالم اشهده التي الحروب خالل التطور في الجماهيري الخطاب واستمر الحنيف، الدين تعاليم
 سياسية، دينية، عدة: أشكال تطورها مراحل خالل وأخذت الباردة الحرب حتى

 تربوية،ثقافية.........
 لقصورا في يشتغل الذي المنادي كان فقد والمؤذن، اديالمن أهمها البشرية: الوسائل -

 ستخداما واستمر واألوامر، القرارات تبليغ في الملوك وسيلة الوسطى العصور في الكبرى

 امراألو عن لإلبالغ العشرين القرن منتصف حتى العربية البالد في والمنادي النداء
 لكن لحنيف،ا ديننا في الصالة لوقت هالمنب فهو التعريف عن غني فهو المؤذن أما الحكومية.

 للقتال..... عبئةوالت والدعوة الكبار والقادة األمراء وفاة أخبار نشر كذلك تشمل لكانت وظيفته

 عثاتالب وهما األهمية من كبيرة درجة على بشريتان وسيلتان هناك ذلك إلى إضافة    
 أوقات والتفاوض والمعارف اتالمعلوم لنقل استخدمت التي الوسائل أقدم من هي والوفود،

 ملك يالنجاش إلى وسلم عليه هللا صلى الكريم الرسول بعثة أولها وكانت والسلم الحرب

 م17و م16 القرن في والوفود البعثات تطورت للدعوة،ثم الروم عظيم وهرقل الحبشة،
 لدورا نفس  وهو آخر إلى وطن من األولى بالدرجة العلوم تنقل علمية بعثات إلى لتتحول

 اليوم. به تقوم الذي

اإلنسان األول وتكوين المجتمعات البشرية وجد  مع تطور حياة: عصر الكتابة و الطباعة -ج

التفاهم مع اآلخرين فاهتدي إلي اللغة وعايش المجتمعات  اإلنسان نفسه غير قادر على
 لحفظ إنتاجه الفكري وميراثه الثقافي والعلمي من االندثار ولتتوارثه الكتابة األخرى. فاخترع

مع التوسع  ق م ابتدع اإلنسان الكتابة في بالد الرافدين 5000األجيال الالحقة. ففي سنة 

  العربة وظهور التجارة وبداية ظهور المدن والمجتمعات الحضرية، ورواج الزراعة في
األلواح  ىعل ذات العجلة والسفن الشراعية. فكانت اللغة أداة اتصال وتفاهم. ظهرت الكتابة

وهو طري بقلم سنه رفيع.  الطين ىق.م. وكان ينقش عل3600لطينية باللغة المسمارية عام 

  .الشمس أو النار ثم يجفف الطين في

تعتبر أولى الكتابات التي تم التعرف عليها هي ما تم  مرحلة الرموز : مراحل تطور الكتابة -
تسجيله من قبل بالد ما بين النهرين، حيث بدأوا بتسجيل الكتابة من خالل رموز طينية 

متعددة األشكال، كما وتم الكشف عليها من خالل القطع األثرية، والتي تظهر أشكال هندسية 

ي على كتابات قديمة يرجع تاريخها إلى التي تحتو واألسطواناتمثل المخاريط واألقراص 
سنة قبل الميالد، باإلضافة إلى أن كل رمز أو شكل يعتبر داللة لشيء ما  8000-3000

الكتابة  39وخاصةً للبضائع، فمثالُ كان رمز المخروط أو الكرة الكروية رمزاً للحبوب وهكذا.

 3000ين ومصر لما يقارب يرجع بداية الكتابات التصويرية لبالد ما بين النهر التصويرية
سنة قبل الميالد، والتي أصبحت تمثيالت تصويرية ورمزية لألشياء، كما وتم تأريخ الصور 

                                                             
39 The Evolution of Writing", www.sites.utexas.edu,25-1-2014 ،Retrieved 14-5-2018. 
Edited. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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سنة قبل الميالد، ومن  1500التوضيحية في الصين وهو عبارة عن تطور مستقل منذ حوالي 

ة ثم أصبحت الكتابات التصويرية والتوضيحية تقليدية وتطورت فيما بعد لتصبح كتاب
شرحت هذه المرحلة من الكتابة األشياء بشكل مجرد  الكتابة األيديوغرافية 40أيديوغرافي.

وتقليدي، حيث لم تستطع من تمثيل األمور وتصويرها بشكل واضح، كما وقد استخدمت 

الرموز في النظام األيديوغرافي في التجريد، وقد ظهرت هذه المرحلة في أنظمة الكتابة في 
ب اختراع السومريين والبابلين واآلشوريين والحوثيين والمصريين لعدة الشرق األدنى بسب

والتي  الرسوم المعنوية 41سنة قبل الميالد. 2500رموز، خالل العصر البرونزي حوالي 
تتكون من رموز وأحرف تحمل معاني بشكل أوضح من أنظمة الكتابة التي سبقتها، أي أنه 

استطاعت تمثيل المفاهيم بشكل كامل، ولكنها ال تستخدم أصوات فردية كالتي في علم 

بدأت مرحلة األبجدية  مرحلة األبجديةاألصوات، ومن األمثلة عليها لغة الماندرين الصينية. 
سنة قبل الميالد، وتعتبر المرحلة الرئيسية الثالثة في الشرق األدنى القديم  1500حوالي 

، وقد تم إنشاؤها من  االبتدائيةوالتي نشأت في منطقة لبنان حالياً، وقد أطلق عليها األبجدية 

حرفاً، كل حرف يرمز  22خالل االستفادة من حقيقة أن أصوات أي لغة قليلة وتألفت من 

  .لي مجتمعة بطرق عديدة وتسمح بمرونة عالية في نسخ الكالملصوت واحد وبالتا
 المطبوعة قاألورا من المنظم المجموع عن عبارة هو )الكتاب(: للكتابة المادية الدعامات -

 انك إن بعد م،1455عام مطبوع كتاب أول نشر وقد تغلف. ثم تجلد أو تلصق تخاط، التي

 نيةالطي األلواح من مجموعة أو تلصق، أو توضع التي المخطوطات من مجموعة عن عبارة
 بتطور الكتاب تطور وقد البعض. بعضها مع والمجموعة المخطوطة البردي أوراق أو

 ذلكك المضمون حيث من وتطور اليوم، الجيدة الورقية النوعية ذي للكتاب وصوال الورق

 ثم المدرسية تبللك وصوال والعلمية النقدي الكتب نحو ةوالديني الفلسفية الكتب من انقلنا حيث
 الكتاب شكل هو تطور وآخر التجارية الكتب مضامين في تنوع من اليوم نشهده ما

 االلكتروني.

 تاريخ في عيةنو نقلة أحدثت التي الهامة البشرية االبتكارات أحد الطباعة تعد الطباعة: عصر
 قبل رةالمحفو الخشبية باأللواح النسخ أو الطباعة الصينيون عرف وقد ، االتصال وسائل

 عشر الرابع القرن خالل أوروبا إلى الطريقة هذه انتقلت و سنة 1600 بحوالي الميالد

 لحروفا استخدام إلى جوتنبرغ يوحنا توصل ثمّ  ، الهولنديين المالحين سطةبوا الميالدي
  مانياأل في ستراسبورج في عشر الخامس القرن منتصف في المتفرقة و المتحركة المعدنية

 سراسوي و ايطاليا إلى ذلك بعد الطباعة انتقلت و 1445 عام فرنسا في ثمّ  1436 عام

 مذهل. شكلب تطورت و انتشرت ثمّ  أمريكا و روسيا و لندابو و فرنسا و بلجيكا و بريطانياو

 

 التطور التاريخي لوسائل االتصال و اإلعالم الحديثة: -3

                                                             
40 Writing and Reading", www.ling.upenn.edu, Retrieved 14-5-2018. Edited. 
41 Origins and Evolution of Writing Systems", www.blogs.ntu.edu.sg,22-3-2017 ،

Retrieved 14-5-2018. Edited 
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 الصحافة المكتوبة

لصحف االصحفي هو من يعمل في  أمافن إنشاء الجرائد والمجالت وكتابتها ،  هيالصحافة  -

 اليومية. بمعنى الوراق، والجورنال هي كلمة منقولة عن التسمية الغربية للداللة على الصحف

 تعريفات مختلفة للصحافة:

أما في معجم الرائد نجدها ، على حد قول بورك اإلنجليزي " الصحافة هي السلطة الرابعة" -

تها والصحافة هي نشرية مخصصة لتقديم األخبار تعني فن إنشاء الجرائد والمجالت وكتاب

التعليق عليها وهي وسيلة لمتابعة األحداث الجارية في المجتمع، وتساهم بشكل كبير في تشكيل 

 (42) الرأي العام.

ون الصحافة مطبوع دوري ينشر األخبار في مختلف المجاالت يشرحها ويعلق عليها، ويك -

بأعداد كبيرة وبغرض التوزيع، في حين يعرفها عن طريق مساحات من الورق المطبوع 

اسية البعض على أنها أداة للتعبير عن حرية الفرد من خالل حقه في ممارسة حرياته السي

 والمدنية وفي مقدمتها حقه في التعبير عن أفكاره وآراءه.

 كما تعرف على أنها دعامة مطبوعة أو إلكترونية تنشر دوريا األخبار في مختلف المجاالت

 (43)وتسرحها وتعلق عليها ويكون ذلك بأعداد كبيرة بغرض النشر والتوزيع.

األنباء ونشر المقاالت بهدف  باستقاءوالصحافة تعني كذلك " صناعة إصدار الصحف وذلك 

اإلعالم ونشر الرأي والتعليم والتسلية ، كما أنها واسطة تبادل اآلراء واألفكار بين أفراد 

لحاكمة والهيئة المحكومة، فضال عن أنها من أهم وسائل توجيه الرأي المجتمع ، وبين الهيئة ا

 .(44)العام

 نشأة وتطور الصحافة المكتوبة:

يرجع بعض المؤرخين نشأت الصحافة عند المصريين القدماء والرومان، حيث كانوا 

ينقشون األخبار على األحجار ويكتبونها على أوراق البردي، ولكن هذا ال يعتبر صحافة 

                                                             
 .46، ص 2011: األردن،  ، دار أسامة1، ط وسائل اإلعالم النشأة والتطورد/ فؤاد أحمد الساري، (42)

 .74، ص 2007، دار أقطاب الفكر: قسنطينة،  3ط  ،تاريخ وسائل االتصال(د/ فضيل دليو، 43)

 .124، دار الكتاب ، المصري: القاهرة، ص معجم مصطلحات اإلعالم(د/ أحمد زكي بدوي، 44)
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بالمعنى الذي نستهدفه اليوم أما الصينيون فقد اخترعوا ورقا مكونا من لحاء شجرات التوت 

استطاع المسلمون الحصول على هذه الكيفية وطوروها لينتجوا ورقا  ومع الفتوحات اإلسالمية

أقام المسلمون مطاحن للورق في إسبانيا وأول  12مكونا ألياف الكتان وفي منتصف القرن 

إلى  13ه منذ القرن رمصنع للورق في صقلية )إيطاليا( لينتقل إلى أوربا التي عملت على تطوي

 المطبعة الميكانيكية. تاكتشفأن 

إن ظهور الصحافة بمفهومها الحالي ارتبط بابتكار غوتنبرغ للطباعة بالحروف )المعدنية  -

 .(45)(1445) 1440و  1430المنفصلة في منتصف القرن الخامس عشر أي ما بين 

تاب عدد والتواصل الفكري ويقال أن أول ك االتصالكان للطباعة أثر عميق في تغيير مفاهيم 

حيث م على يد يوهان جوتنبرغ ب 1456صفحاته إثنتان وأربعون صفحة وهو اإلنجيل طبع في 

ما أن كانت الكنيسة تتحكم في زمام السلطة. فلوال الصياغة لما تحدثنا عن عصر النهضة ك

 .لفرنسية واألمريكيةتطور الطباعة ساعد على ظهور الصحافة التي ساهمت في الثورة ا

وبعد أن شعر الناس بحاجتهم إلى األخبار المطبوعة التي تمكنهم من معرفة مختلف األحداث 

المحلية والعالمية زادت وتيرة النسخ المطبعي ، مما أتاح وصول الصحف إلى أكبر عدد من 

ان سائدا القراء في أسرع وقت وبجهد وتكاليف أقل مما كان يبذل في الخبر المخطوط الذي ك

 .(46)من قبل

 العوامل التي أدت إلى جمهرة الصحافة المكتوبة: 

مع سقوط األنظمة الملكية القديمة  وهي الفترة  وازدهارهاعرفت الصحافة تطورها 

التي تميزت بالصراع والنضال من أجل مبدأ حرية التعبير، عرفت تلك الفترة ظهور وميالد 

مسار المجتمعات الغربية والذي  تغييرمفاهيم جديدة للديمقراطية السياسية، والحدث الذي ميز 

 السياسيةعلق بحق الفرد في المشاركة الجماهيري خاصة فيما يت االتصالساعد على تطور 

، والذي أعطى مبررا للصحافة ي المشاركة الفعالة في النقاشات مع فتح االنتخابعن طريق 

صفحاتها للنقاش السياسي، وهذه الفترة جعلت من  الجريدة منبرا سياسيا ومكانا للنقاش العام 

                                                             

.: Paris,2007, P 33 . 13 Edi, Montchrestein. Media Et SociétésFrancis Balle(45) 

 .1993، دار المعارف: القاهرة، مدخل إلى الصحافةد/ محمد فريد محمود عزت، (46)
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تمع وهي الطبقة المتوسطة وضعا جديدا ومميزا في المج –أي الصحيفة  – أعطاهاوهو ما 

التي ظهرت الثورة الصناعية باإلضافة إلى التطور التكنولوجي الذي أعطى دفا جديدا وقويا 

للطبع السريع والكثير باإلضافة إلى عامل تعميم التعليم الذي سمح لقطاعات واسعة من شرائح 

 المجتمع بقراءة الصحافة وإعطائها بعدها الجماهيري.

 عيةواالجتماالصحافة من خالل بعض المؤشرات التاريخية والثقافية يمكن النظر إلى 

في  والتكنولوجية والتي حكمت تطور الصحيفة ودور الصحيفة االقتصاديةوالسياسية وحتى 

 المجتمعات.

يمكن القول وكما تمت اإلشارة إلى هذا فيما سبق بأن أحد أهم التغيرات التي حدثت في 

 تغير المؤسسة السياسيةكفة تطوير شكل ما من اإلعالم هو  المجتمع الغربي و التي رجحت

لغالبية المواطنين وقد أدى  االنتخابيوالذي أدى في نهاية األمر إلى تسليم سلطة وقوة الصوت 

منذ البداية  -هذا التغير الطويل والمعقد إلى إرساء دعائم تقاليد الصحافة والتي جعلت الصحيفة  

وهو ما جعل من الصحيفة منبرا لتبادل  47.والتعليق السياسي  حتجاجواالساحة للحوار العام  –

صحافة الرأي على حساب  انتشاراآلراء السياسية ومناقشة القضايا العامة وأدى هذا إلى 

 الصحافة اإلخبارية التي ظهرت فيما بعد.

الجديد  االجتماعيالصدارة في النظام  تحتل متوسطةطبقة ظهرت في المجتمع الغربي 

.. بدأت هي نفسها تشكل جمهورا الطبقة المتوسطة.بعد زوال المجتمع اإلقطاعي القديم وهذه 

 48األدبية.ليس فقط بالنسبة للتعبير السياسي والمقاالت والشؤون 

معها تطلعاتها ومصالحها التجارية وأصبحت  نمتومع تطور هذه الطبقة ونموها 

 صحافة فيما بعد على استهدافه وإثارته وكذاالتجارية وأصبحت تشكل جمهورا عملت ال

 .استمالته

                                                             

 -ملفين ديفلر، المرجع السابق، ص  8847

 - نفس المرجع، ص  8948
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لون هذه ولقد لعبت عدة عوامل أدوارا في تمكين الصحافة من الوصول إلى األفراد الذين يشك

ضافة إلى الطبقة والتي أصبحت الطبقة المهيمنة في المجتمع الغربي خاصة األمريكي منه فباإل

ين ونموذج غيير األدوار السياسية للمواطنين العاديالعوامل التي سبقت اإلشارة إليها وهي ت

اعة الورق الذي عرفته صن التطور التكنولوجيالروح التجارية ... ونمو الطبقة المتوسطة فإن 

ا جعل إنتاج أعداد كبيرة من الصحف في فترات زمنية قصيرة ممكنا مم –أي الطباعة  –

و ارة الواسع في أماكن بعيدة من الق أعطى دفعا في تزايد كميات الصحف الموجهة للجمهور

 الواسع بين أفراد المجتمع. االنتشارو سهل عملية جمهرة هذه الصحافة 

 

 :الجماهيريةالعصر الذهبي للصحافة  -2

كانت الصحافة في بداية األمر تباع عن طريق االشتراك السنوي وهو ما جعل توزيعها 

محدودا خاصة وأن األفراد لم تكن لهم إمكانية االشتراك لمدة سنة وهذا ما جعل الكثيرين 

 Theيفكرون في بيع الصحيفة بالنسخة الواحدة وأول صحيفة بيعت بهذه الصفة هي صحيفة 

New York Sun   األخبار المحلية  –الصحيفة نحو  اتجاهيملكها بنيامين داي ولقد كان  والتي

وكانت الصحيفة تباع بثمن  49.والقصص اإلنسانية وحتى التقارير المثيرة واألحداث المروعة 

قدره بنسا واحدا لكل نسخة وكانت هذه الصحيفة تتجه أساسا لقراء الجدد الذين لم تصل إليهم 

 أية صحيفة من قبل.

أذواق ومصالح  لتالءمتميز هذا النوع من الصحافة بأنه قام بإعادة صياغة األخبار 

ومهارات وقدرات المستويات األقل تعليما في المجتمع ... وفي الوقت الذي كانت فيه األخبار 

الكبرى  األهميةوالتجارية والسياسية ذات  االجتماعيةواألنباء تتجه نحو التقارير حول األحداث 

ن صحافة البنس اتجهت نحو ... التقارير عن الجرائم وقصص الخطيئة والمصائب ... فإ

وبهذا أوجدت  50فكانت الصحيفة تتجه إلى الجمهور الذي تعلم القراءة مؤخرا  والكوارث.

لنفسها جمهورا من الطبقة المتوسطة الصاعدة، والتي شكلت وأصبحت تمثل الطبقة السائدة في 

                                                             
 نفس المرجع، ص  9149 

 نفس المرجع، ص 50.92 
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مجتمع  عصر التلفزيونمريكي الذي يسميه ليو بوقارت في كتابه المجتمع الغربي وخاصة األ

 الطبقة المتوسطة.

وهكذا أسس هذا النوع الجديد للصحافة عهدا جديدا في حياة الصحافة المكتوبة، وهو 

عهد الصحافة الجماهيرية، كما أنه أسس من جهة أخرى لمشكلة ثقافية داخل المجتمع، وهي 

خاصة مع رواج الصحافة الصفراء التي حولت الصحيفة إلى أي مشكلة الثقافية الجماهيرية 

وسيلة مثيرة بجذب المزيد من القراء بصرف النظر عن مدى فجاجتها أو سطحيتها، وضحالتها 

في حديثه عن هذا النوع من الصحافة : " أغلق  Edwin Emeryإدوين إمري  ويقول .

العادي يعتمد عليها، بتجاهل صريح  الصفر كل قنوات األخبار التي كان المواطن الصحفيون

ومباشر للقيم والمسؤوليات الصحيفة وكان كل هدفهم هو اإلثارة والبهرجة مهما كانت سقيمة 

األذواق ... وقد أساءت الصحافة الصفراء استغالل أساليب الكتابة، والصور، والطباعة التي 

صلي حيث استخدمتها كوسيلة كانت مثار فخر الصحافة الجديدة وحولتها بعيدا عن هدفها األ

لإلفساد والتضليل ... وبدال من أن تقدم هذه الصحف لقرائها القيادة والمؤثرة، قدمت لهم مجرد 

مسكنات من الخطيئة، والجنس والعنف ) إدوين إمري في كتابه الصحافة في أمريكا نقال عن 

 ( 98، 97ميلفين ل ديفلير ...ص 

ة لتعميم الثقافة في المجتمع تحولت إلى وسيلة وهكذا فإن الصحافة التي كانت وسيل

للترفيه والتسلية، وتقديم أنماط سلوكية وتصورية تهدف إلى تسويق المنتوج ثقافيا كان أم 

التي أثارتها المضامين الرديئة للصحافة داخل  االجتماعيةتجاريا، رغم أن ردود األفعال 

صحفية إلرشاد  مواثيقرين تضع المهنية للمحررين والناش االتحادياتالمجتمع جعلت 

الممارسة الصحفية، ولكن دائما مع المحافظة على الطابع التجاري الذي تقوم عليه الصحافة 

 المكتوبة.

 مميزات الصحافة المكتوبة: -3

 الجماهيرية األخرى بأنها: االتصالباقي وسائل  نتتميز الصحف ع
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كما تتيح له الفرصة لكي يقرأ الرسالة أكثر   بالسيطرة على ظروف التعرضتسمح للقارئ  -1

أي أن القارئ له الوقت الكافي لقراءة المادة وإعادة القراءة مما يسمح به بالتدبر،  51.من مرة 

 وإعادة النظر فيها من حيث التعرض وليس من حيث التدخل في المضمون.

واد " وظهر بأن المتسمح الصحيفة بتطوير وتناول المواضيع التي تكون طويلة ومعقدة -2

لتحكم في ابمعنى أن القارئ بإمكانه شفهيا".المعقدة من األفضل تقديمها مطبوعة من تقديمها 

و مثال، أو المادة اإلعالمية مهما كانت طويلة أو معقدة، ألنها في متناوله وهذا عكس الرادي

نامج من وته في برالتلفزيون حيث ال يستطيع المشاهد إعادة اللقطات أو الكلمات التي قد تف

 البرامج.

ال أو من المضمون التلفزيوني مث اكتماالأقل باإلضافة إلى هذا فإن المضمون الصحفي  -3

مضمون ، وهو ما يتطلب مساهمة القارئ في تأويل ما يقرؤه بلغة أخرى فإن الالراديو فوني

 الصحفي أقل تنميطا من المضمون التلفزيوني، أو الراديوفوني أو الفليمي.

 وكاالت األنباء

 الت األنباءاتعريف وك

ومحطات  وإذاعاتهي مؤسسة إعالمية تقوم بجمع األنباء اإلعالمية من صحف 

اعة وغيرها فتغذي مختلف األجهزة اإلعالمية بالصور واألنباء على مدار الس تلفزيونية

 وتطلعها لحظة بلحظة على ما يستجد من أخبار وأحداث.

اسعة، وبأنها تلك الوكاالت التي تمتلك إمكانيات تقنية »وتعرفها منظمة اليونيسكو: 

ر من دول أخبارها ونقلها ، وتستخدم شبكة من المراسلين لجمع األخبار من عدد كبي الستقبال

إلخبارية االعالم، كما تستخدم عددا كبيرا من المحررين في مركزها الرئيسي، لتحرير المواد 

 والمحلية، وإرسالها بأسرع ما يمكن إلى:العالمية 

 .مكاتب الوكالة في الخارج للتوزيع المحلي على الصحف ومحطات اإلذاعة 

                                                             

 - جيهان أحمد رشتي، األسس العلمية لنظريات اإلعالم، القاهرة، ص 51.366 
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  معها. المتعاقدوكاالت األنباء المحلية 

 .الصحف ومحطات الراديو والتليفزيون بالخارج المشتركة فيها مباشرة 

 

 أنواع وكاالت األنباء

: وهي وكاالت تملكها معظم الدول مهمتها األساسية هي تغطية أهم وكالة األنباء المحلية -أ(

 (  1955األخبار الرئيسية ومن هذه الوكاالت: وكالة أنباء الشرق األوسط ) 

: هي وكاالت تشترك عدة دول في تمويلها ومنها: وكالة األنباء وكاالت األنباء اإلقليمية -ب(

 اإلسالمية.

أخبارها ونقلها  الستقبالهي وكاالت تملك إمكانيات تقنية واسعة  :وكاالت األنباء العالمية -جــ(

حيث تستخدم شبكة من المراسلين لجمع األخبار من عدد كبير من دول العالم كما تستخدم عدد 

 كبير من المحررين في مركزها الرئيسي لتحرير المواد اإلخبارية العالمية والمحلية.

 أسباب ظهور وكاالت األنباء

وهذا اإلمداد ثابت من المعلومات خاصة ما تعلق من  االستعمارينمو التجارة والتوجه  .1

 األحالف الدولية واألمن العسكري.

 التحرك السكاني الذي نتج من نمو التجارة الدولية الذي ساعد على خلق طلب عام لألنباء. .2

طلب المتزايد على الرأي العام العالمي بها وال واهتمامكثرة الحروب والنزاعات وشدتها  .3

 أخبارها.

في العالم تطلب ذلك وجود مصدر موثوق به خاصة ما تعلق  واالستثمارنمو التجارة  .4

 العالمية. االقتصاديةبالشؤون 

 دور وكاالت األنباء:

كان لها الدور الكبير في تطور الصحف، وهذه األخيرة بدأت كمكاتب لبيع األخبار التي 

بناء أول خط بحري يربط بين أوروبا والواليات المتحدة لها مراسلون كثيرون عندما تم 
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األمريكية التي استغلت وكاالت األنباء هذه التقنية بإرسال البرقيات وتوزيعها على مختلف 

 الصحف، وقد ساهمت في تطوير الصحف ونشر األخبار ووضع العالم في قرية صغيرة.

 وكاالت األنباء األوروبية:

 الفرنسيةوكاالت األنباء  1

 ب(( –ف  -)فرانس بريس )أ

وبديال لوكالة أنباء " هافاس" التي ظهرت  امتدادام ، وقد جاءت  1944تأسست عام 

ومن  1940وكانت أول وكالة أنباء في العالم، وقد اشترتها الحكومة الفرنسية عام  1832عام 

عالمية الثانية، وكانت عليها األلمان خالل الحرب ال استولىمؤسسها ) شارل لوي هافاس( ، ثم 

 االحتاللهناك في ذلك الوقت وكالة أنباء فرنسية سرية تعمل لصالح قوات المقاومة ضد 

األلماني، كما كانت هناك أيضا وكالة أنباء " فرنسا المستقلة" التي أقامها الفرنسيون األحرار 

أو " وكالة  م في وكالة "فرانس فريس" 1944في لندن، وانصهرت هذه الوكالة كلها عام 

 األنباء الفرنسية".

وكانت هذه الوكالة تحصل على معونات من الحكومة الفرنسية ثم أصبحت هيئة تتمتع 

 ذاتي بموجب قانون صدر عن الحكومة بهذا الشأن. باستقالل

ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من ممثلي إتحاد الصحافة الفرنسية ، وممثلين عن 

 لين للمشتركين ومن إدارة الوكالة.الراديو والتلفزيون وممث

وتوزع خدماتها  دولة ومنطقة 167 وتوجد مكاتب هذه الوكالة في الوقت الحالي في

، وتتعامل مع نحو دولة 152باللغات الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية واأللمانية والعربية في 

كلمة  ألف 350ماليين و  3 مكتب في الخارج، تبلغ طاقة تبليغها 108جريدة وتمتلك  ألف 12

تنشط  صحفي 1391شخصا، وعدد مراسليها من الفرنسيين واألجانب نحو  ألف 12ويعمل بها 

 في جنوب غرب أوروبا وجنوب أمريكا وأجزاء من إفريقيا.

 وكالة األنباء البريطانية 2
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 «Reuter رويتروكالة »

بعد عام واحد إلى بريطانيا، وقد حملت الوكالة  انتقلت، ثم 1850تأسست في فرنسا عام 

ألربع مؤسسات هي  اآلنوهي مملوكة «رويتر بول جوليوس» مؤسسها األلماني األصل  سما

) إتحاد ناشري الصحف( الذي يمثل الصحف البريطانية القومية، ) وإتحاد الصحافة( وهو 

د الصحافة األسترالي( والذي يمثل الذي يمثل الصحف اإلقليمية في بريطانيا وإيرلندا، و) إتحا

 الصحافة األسترالية، و) إتحاد الصحافة النيوزلندي( الذي يمثل الصحافة النيوزيلندية.

 153وتوزع خدماتها في «. السرعة والدقة»هذه الوكالة شعارا لها هو :  اختارتوقد 

ألنباء األخرى وتتميز هذه الوكالة عن سائر وكاالت ا عاصمة، 60، ولها مكاتب في  منطقة

في العالم بأنها ال تعمل كوكالة أنباء وطنية قومية بل كوكالة ذات طابع دولي، يقوم إتحاد 

الصحافة البريطاني بتزويدها باألنباء المحلية في بريطانيا، تنشط هذه الوكالة في شمال إمريكا 

 وتحتكر معظم دول آسيا.

 :دياالتحا* المبادئ التي نص عليها قانون "  رويتر" 

على المبادئ التي  1941أكتوبر  28، الذي صدر في  االتحاديلقد نص قانون ) رويتر( 

 تخضع لها الوكالة وهي:

يجب أال تنتقل ملكية " رويتر" في يوم من األيام إلى أيدي جماعة واحدة، ذات مصالح  -1

 معينة أو إتجاه سياسي معين.

يجب أن تعمل على نحو يتيح لها تقديم خدمة إخبارية دقيقة ومحايدة إلى صحف ووكاالت  -2

 البريطاني وفي البالد األجنبية على السواء. والكومنولثاألنباء في بريطانيا 

 المطلقتين. واستقاللهاتها ييجب ضمان حر -3

دائما بمكانتها  يجب أن تعمل على توسيع نطاق عملها، وتنمية نشاطها بحيث تحتفظ -4

 الوكالة العالمية األولى. باعتبارها
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محطة راديو وكذلك  400جريدة و  3500بلد تمول نحو  147تعمل هذه الوكالة في 

بلدا، طاقة إرسالها  625بلدا وتمتلك شبكة من المراسلين في  120هيئات التلفزيون في أكثر من 

م عمل الوكالة إعداد الصور اإلخبارية ألف كلمة، ويدخل في نظا 500مليون و  1اليومي نحو 

" الكومنولثالوكالة اإلنجليزية وهي عالمية لدل " vis newsوالمقاالت لوكالة " في نيوز" 

التلفزة  استوديوهاتوالتلفزيونية، ويغطي إنتاجها معظم  السينمائيةمختصة في إنتاج األفالم 

 عبر العالم.

 :( األلمانيةwalfوكالة وولف )  3

بألمانيا، بعد ظهور ثالث وكاالت ذو أهمية بالغة في العالم ولقد نشأ  1848تأسست سنة 

مناطق خاصة لكل وكالة فقد  تقسيمعلى المنافسة على مناطق النفوذ فاتفقوا  واشتدتالصراع 

 تنشط في النمسا والمجر ودول أوروبا الشمالية.walfكانت ووكالة 

 

 

 

 

 العالم:اإلذاعة نشأتها وتطورها في 

 تعريف اإلذاعة 

 هي وسيلة إعالمية مسموعة من كلمة أذاع الخبر أي نشره. لغة:

هي وسيلة إعالم وإعالن تمتاز بالحيوية والكلمة المسموعة التي لها أثر قوي : اصطالحا

 اإليحاء.

اإلذاعة تعني نشر األخبار والمواضيع عن طريق بثها بواسطة موجات :تعريف عام لإلذاعة

من محطة إرسال قادر على التقاط هذه الموجات وترجمتها إلى مادة مفهومة،  كهرومغناطيسية
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وتتضمن هذه العلمية ترميز للمحتوى المراد بثه بواسطة المرسل ثم فك هذه الرموز بواسطة 

 المستقبل.

بالجماهير، حيث تبث رسالة ما في وقت احد  االتصالواإلذاعة هي واحدة من وسائل 

 .(52)والثقافية االجتماعيةر كبير متباين في تركيبته إلى جمهو

 :نشأة اإلذاعة وتطورها

 كارهابتتعود بدايات اإلذاعة إلى المخترع اإليطالي " جوليلمو ماركوني" الذي سجل 

ثال العالم ، حيث استفاد هذا العالم من تجارب من سبقوه من العلماء أم1896في بريطانيا عام 

جارب في األمريكي " جوزيف هنري" والفيزيائي البريطاني " مايكل فاراداي" اللذان قاما بت

 الكهرباء والكهرومغناطيسية و الالسلكي.

ما كفي إرسال واستقبال إشارة السلكية عبر المسافات البعيدة،  1896وقد نجح عام 

ارات بين الق لالتصالأسهم هذا االختراع إرسال رسائل تنقل األخبار من مدينة إلى أخرى 

استخدامه وتطبيق مفعوله قام "ماركوني" ب االختراعاألوروبية واألمريكية، وللتأكد من هذا 

ع سفينة مفن، وإرسال الرسائل لها واستقبال إشارات اإلغاثة وهذا ما حدث لمعرفة اتجاه الس

، ومنه راكب بفضل استخدام الراديو 700راكب وتم إنقاذ  1500"تيتانيك" التي راح ضحيتها 

 ة.األخطار البحري استطاع "ماركوني" التأكيد على أهمية دور الراديو في الوقاية من

ن طريق إجراء تجارب إلرسال الصوت عن طريق " عالالسلكيبدأ تشغيل "العمل 

والتي  الالسلكي، وفي عشرينيات العشرين بدأت خدمات  البث اإلذاعي في العديد من الدول،

ئج مع قيام محطة "كدكا" التي قامت بنقل نتا 1920أوت  20من  ابتداءبثت بشكل منتظم 

 .1920عام  األمريكيةالرئاسية  االنتخابات

وتعتبر بريطانيا أول دولة أوروبية  أوروبافي الو م أ ومنها إلى  حيث انتشرت بسرعة

، أما بقية الدول األوروبية فقد عرف معظمها 1922أنشأت شركة اإلذاعة البريطانية عام 

                                                             
 .07، ص نشأة وتطور وسائل اإلعالم(د. عبد هللا زلطة، 52)
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واألعوام التالية له وكان في مقدمة تلك الدول روسيا فرنسا  1922اإلذاعة اعتبارا من عام 

 سلوفاكيا البرتغال وإسبانيا.وبلجيكا وهولندا والسويد وتشيكو

 :العصر الذهبي لإلذاعة

ترة استمر من أواخر عشرينيات القرن العشرين حتى بداية الخمسينيات، ففي هذه الف

هذه  شغل المذياع المصدر األساسي لتسلية الجمهور وتغطية حاجاته، حيث كان المذياع في

 واسعة ومنتشرة.الفترة من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الجمهور بصفة 

ن التلفاز أومع بداية الخمسينيات أنهى التلفاز العصر الذهبي للمذياع واعتقد الكثيرون 

صة م سيقلل من أهمية المذياع ولكن على الرغم من ذلك استمر جمهور مستمعي المذياع وخا

 ظهور الموسيقى الغربية التي أضفت طابع التسلية.

يو في مختلف المحطات ستزداد مجاالت استخدام ومع التطور السريع الذي شهده الراد

مهمة على كل المستويات، حيث بدأ استخدام البث السمعي  اتصالالمذياع مما سيجعلها أداة 

 .(53)وهو نوع ذو نوعية عالية النقاء 1998الرقمي بصفة تجارية في المملكة المتحدة سنة 

 الراديو كوسيلة اتصال جماهيرية أهميتها ووظائفها:

 الراديو كوسيلة اتصال جماهيرية: -1

 كان تحول الراديو من وسيلة اتصال خاصة إلى وسيلة اتصال جماهيرية يتطلب عددا من

 التحوالت التكنولوجية كما يلي:

 إنتاج أجهزة استقبال صغيرة الحجم رخيصة الثمن وفي متناول غالبية الناس. -1

 الناس في االستماع عليها.قيام محطات إذاعية تبث برامج منتظمة يرغب  -2

غطي التوصل إلى طرق تمويل المحاطات اإلذاعية حتى تستطيع اإلنفاق على برامجها وت -3

 تكاليفها وتحقق أرباحها.

                                                             
 .22(مرجع سبق ذكره، ص 53)
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وخالل سنوات قليلة ثم التغلب على هذه العوائق وتحول الراديو إلى وسيلة اتصال 

يو كوسيلة اتصال جماهيرية هو جماهيرية مهمة وكان أول من فكر في إمكانية استخدام الراد

" ديفيد سارنوف" :) هو شاب أرسل خطابا إلى رؤسائه في الشركة يقترح استخدام الالسلكي 

منزليا عن طريق تصميم راديو على هيئة صندوق له أزرار ومفاتيح، يلتقط موجات مختلفة 

 كان يعمل في شركة " ماركوني األمريكية".الذي الطول( 

 أهمية اإلذاعة: -2

 * توحيد الوجدان القومي:

 والتمازج القومي بين مكونات المجتمع. االنتماءبمعنى أنها تعمل على تأكيد روابط 

 عبر الفنون الشعبية والتراث. االجتماعي* تقوية النسيج 

* تعطي للمستمع ملكة خيال واسعة مما يزيد متعة االستماع وذلك من خالل استعمال حاسة 

 السمع.

 يحصل على أخبار فور وقوعها(. المتلقيي على األخبار )* الحصول الفور

 .واالحتفاالت* نقل الثقافة لألجيال وذلك عبر التقاليد 

* ومن أهميتها أيضا إن اإلذاعة تحل المؤسسات التعليمية وذلك من خالل برمجة المناهج 

 والتعليم الديني. األميةالتعليمية وبث برامج محو 

 وظائف اإلذاعة: -3

 اإلذاعة بوظائف هامة منها:وتقوم 

 اإلعالم أو اإلخبار.  -

 الترفيه. -

 .االجتماعيوالتواصل  االجتماعيةالتنشئة  -

 التعليم والتثقيف. -
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 اإلقناع. -

 وعموما يطلق على الفن اإلذاعي: فن الرؤية عبر األذن.

 تغيير الخصائص السكانية. -

 إعادة تشكيل الرأي العام. -

 .(54)الدعاية واإلعالن والتحريض -

 السينما

 1892ألول مرة عام  استعملتهي كلمة يونانية األصل تعني "تسجيل الحركة"  سينما

 1895)لويس وأوغيس( عام " لوميير" بعد اختراع "بولي" الذي أكمل من طرف اإلخوان 

ي يقوم الذ الفنالسينماتوغراف ومنه اشتق اسم " سينما" وأصبح يطلق على  اسمفأطلقا عليه 

 مالقة.وعرضها في تلك القاعات الكبيرة الظلمة ذات الشاشات البيضاء العبتصوير األفالم 

 .(55)هناك من يعرف السينما بأنها عملية فنية إبداعية يتم من خاللها تصوير األفالم وعرضها -

اهيري الجم االتصالفيعرفون "السينما" بأنها واحدة من أهم وسائل  االجتماععلماء أما  -

 الهادفة إلى التعليم، التثقيف والترفيه.

 المضامين األولى للسينما

 :للسينما الغربيةالمضامين األولى  -أ

يض كانت تعرض للناس مشاهد بدون صوت وال ألوان أي باألب السينمافي بداية ظهور 

ا صور واألسود كمشهد لتفق أمواج البحر والقطار فوق السكة الحديدية وهو يتحرك.... كله

بداياتها  في السينمابسيطة اقتنع الناس بها بل تابعوها بإعجاب وشغف وعليه يمكن القول بأن 

 لم يتناول مواضيع محددة.

                                                             

 .82، ص مقدمة في علم اإلعالمنعيمة واكد، (54)

 .7، ص1967، بيروت لبنان: منشورات البحر المتوسط، فبراير تاريخ السينما ي العالم( جورج سادول، 55)
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والمؤرخون أن الصور المعروضة على الجمهور في بداية  السينمائيونيقول النقاد 

البسيطة والساذجة التي نقوم بها  (56)مستوحاة من الواقع المعاش والحركات اليومية السينما

يوميا كالتوجه صباحا نحو العمل والرجوع منه مساء إضافة إلى الركوب في القطار أو الحافلة 

 ...والقيام بالتنظيف في المنزل

رض علكن مع تطور الزمن، أصيب الجمهور بالملل فطالب بالتغيير والتجديد من خالل 

مع  ئيةالسينماحيث تطورت المضامين  -فكان لهم ذلك–إثارة وذات مواضيع محددة  أكثرأفالم 

د فقط كما تطور اهتمام الجماهير لتظهر األفالم الدوائية التي تتناول قصة معينة وليس مشاه

 . Westernكانت في البدائية مثل سندرال وأفالم 

 العربية: للسينما األولىالمضامين  -ب

ها بفي جميع األقطار العربية مجرد مغامرات فردية في بدايتها قام  السينماكانت 

 االلتزامع من هم صناعة هذا الفن الجديد فتناولوا قضايا إنسانية وأخالقية فيها نوأشخاص أبهرت

العالم العربي  األولى في السينمائيةالمحدودة التي أنتجت بها األفالم  اإلمكاناتوعلى الرغم من 

يم فإنها في مجملها استطاعت من خالل مضمونها أن تطر بعضا من واقع الصراع بين مفاه

تنتج أفالما  العربية السينماموجودة في واقع العالم العربي، فكانت مصر أم  اجتماعيةوأخالقية 

 آنذاكربي فيها الكثير من الجدية في محاولة لتناول قصص تحكي معاناة اإلنسان الع سينمائية

يفرقون  تحولت إلى سلعة تجارية من نوع جديد على أيدي تجار ال سرعا نما( السينمالكنها )

 والتجارة فتحولت المواضيع المطروحة من قصص جادة إلى قصص استعراضية. بين الفن

عن الهموم الحقيقية  واالنشغالهذا النوع ن المواضيع يحقق للجمهور نوعا من التسلية 

العربية خالل  السينماوعندها يمكن القول بأن  االقتصاديةواألزمات  واالحتاللكمآسي الحرب 

 «.(57)فن تافه بعيد عن قضايا الناس وهموم الجماهير»هذه الفترة كانت 

                                                             
-121، ص 6200، مصر: دار المعرفة الجامعية، سوسيولوجيا اإلعالم واالتصال( د. عبد هللا محمد عبد الرحمن، 56)

122. 

 .1980، 6الحياة السينمائية، العدد ، مجلة السينما في الوطن العربيجان الكسان،  (57)
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لعربية ا السينمافي الغرب، شهدت  السينمالكن بفضل مجموعة من الشباب العرب الذين درسوا 

 1972نما الشباب عام يمرحلة انعطاف في تاريخها ومن هنا كانت أهمية مهرجان دمشق لس

 .بالسينماللنهوض الذي شجع الشباب 

 

 

 تأثيرها على الجمهور

ثيرات الجماهيري أثارا على الجمهور وهي تأ االتصالكغيرها من وسائل  السينماتخلف 

بالدعوة  مائيةالسينتتراوح بين إيجابية وسلبية مما دفع بالدول الرائدة في مجال إنتاج األفالم 

 :فيما يلي نمايإلى تشديد الرقابة على األفالم ويمكن حصر اآلثار التي تحدثها الس

 اآلثار السلبية: -أ

لون إلى والمراهقين الذين يمي األطفاليحة كبيرة من المجتمع خاصة رالتسبب في انحراف ش -

 ظاهرة اإلجرام. انتشارفي الواقع ما أدى إلى  السينمائيةتقليد المشاهد 

صناعة الرأي العام وتوجيهه رغما عن الجمهور متجاوزة بذلك القيم والمثل واألخالق التي  -

إلى وسيلة دعائية  السينمايوجد في المجتمعات خاصة خالل الحرب العالمية الثانية أين تحولت 

 .(58)حربية

 اآلثار اإليجابية: -ب

حيث  المساهمة في نشر الثقافة ذلك بتناول مواضيع مهمة توسع من دائرة معارف الجمهور-

 كوسيلة للتعليم بعد الحرب العالمية الثانية. السينمااستخدمت 

 هم.توفر لهم الراحة وتنسيهم تعب يوم سينمائيةترفيه وتسلية الجماهير بعرض أفالم  -

                                                             
 .114( جورج سادول، مرجع سبق ذكره، ص 58)
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 السينماتطور 

 :نما الصامتةيالس1

، كانت المشاهد المعروضة تنفل باألسود واألبيض بال صوت السينماعندما ظهرت 

الصامتة أين تابع الناس مشاهدا عادية ألشخاص في  السينمالدى سميت هذه المرحلة بمرحلة 

وعرضت هذه المشاهد  عمال يغادرون المصنع وعامل يبني جدار...وضعيتهم المتحركة مثل 

ونيويورك إضافة إلى برلين  بروكسل -باريس –لندن فقط:  في المدن الكبرى من العالم

 .(59)األلمانية

ديسمبر  28وذلك بتاريخ  دقائق 3مدته  سينمائيالعرض األول كان عبارة عن شريط  -

نيات أوغيست( بتق بالمقهى الكبير ف باريس من إخراج األخوان " لوميير" ) لويس و م1895

 المسرح.

 سينمابالاألول إال أنه تمكن من جذب جمهور عريض تعلق  السينمائيرغم بساطة الفيلم 

 لجميع.اوأصبح مدمنا على اإلقبال لمشاهدة األفالم خاصة وأن سعر التذكرة كان في متناول 

ان يبحث عند ظهوره هو الترفيه عن الجمهور الذي ك السينمائيكان الهدف األساسي للفيلم  -

 لعمل.وقت فراغه به بعد تقلص ساعات ا يملئعما 

نية ذلك أكثر منها ف اقتصاديةيعود التردد األمريكي من إخراج الفيلم الناطق ألسباب 

انها من منافذها " هوليود" بحرم السينمائيةألن الفيلم الناطق يكثر فيه الحوار ما يهدد المدينة 

 للغةاالخارجية حيث يصعب تسويق الفيلم الناطق خارج الواليات المتحدة األمريكية بسبب 

 على عكس األفالم الصامتة التي كان تنشر في كافة أرجاء العالم دون عناء.

فلواله لتأخر صدور الفيلم الناطق  الناطقة السينمالعب الجمهور دورا بارزا في ظهور 

أنه من المستحيل أن ال نعترف " في هذا الصدد " أدولف زوكور" أكثر من هذا ويقول 

                                                             
 .26( جورج سادول، مرجع سبق ذكره، ص 59)
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فتحمسه الهائل للفيلم الناطق هو الذي قرر انقضاء عهد  السينماالمتفرج في تطور  بمساهمة

 (60)الصامتة" السينما

 السينمادور  ونتيجة للنجاح الباهر الذي حققه الفيلم الناطق، ارتفع عدد الجمهور المتردد على

 نة.وارتفع معه اإلنتاج وتنوع، فأصبحت تعرض أفالم روائية طويلة وناطقة لها قصة معي

 الناطقة السينما 2

ور على الصمت، وبعد إلحاح الجمه السينمائيبعد فترة طويلة نسبيا الزم فيها الفيلم 

ت طويلة ذات مضمون أكثر داللة، شرع المنتجون في محاوال سينمائيةفكرة إخراج أفالم 

إلدخال الصوت على الصورة وذلك باستخدام مكبر الصوت من طرف شركة اإلخوان 

"Warner "ة وكان الفيلم يحكي قص 1927عام  مغني الجازنوانه في إخراج فيلم غنائي ع

ت شاب له موهبة الغناء فنجح الفيلم في جذب جمهور عريض وحقق أرباحا عالية، استطاع

 .تحقيق شهرة كبيرة  والنجاة من اإلفالس الذي كان يهددها"Warner"من خاللها شركة 

ثم توصلت مجموعة "راديو" إلى إخراج بعض األفالم التي تهافت على متابعتها 

الجمهور بفضل التصوير الصوتي الذي اعتمدت عليه، لكن كان رد فعل بعض المنتجين 

 ل:الذي قا "مورنو"الصامتة أمثال  السينمامعارضا لهذا النوع من األفالم خاصة رواد 

 .(61)ل اإلخراج"" إن إضافة الكالم إلى المشاهد يقت

 السينماعوامل تطور 

 فن أهمها:إلى الوجود من العدم، بل هناك عدة عوامل ساهمت في تطور هذا ال السينمالم تظهر 

 : التطور التكنولوجي1العامل  -

                                                             
 .07، ص نشأة وتطور وسائل اإلعالم( د. عبد هللا زلطة، 60)

 .170جورج سادول، مرجع سبق ذكره، ص  (61)
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تي ال الفوتوغرافيةظهور عدة اختراعات تكنولوجية أهمها اآللة  19حيث عرف القرن 

 نسخت صور األشخاص في وضعيتهم الساكنة لتظهر بعد ذلك وسائل تقنية أكثر دقة حسنت

 .السينمائيمن المنتوج 

 

 

 االجتماعية: الحاجة 2العامل  -

فمع ظهور الثورة الصناعية، انتقل سكان األرياف للعمل في المدن لذلك كانوا بحاجة 

أدت هي األخرى وظيفتها على أكمل وجه ألن سعر التذكرة  والسينماإلى ما يملي وقت فرغهم 

في هذا الصدد: " إذا كان الكتاب قد استجاب  " جوديت الزار"كان في متناول الجميع وتقول 

 (62)استجابت لحاجة الطبقة العاملة" سينمااللحاجة المثقفين فإن 

 : حداثة الوسيلة3العامل  -

 وذلك بفضل السينمائيحيث أدخل المنتجون والمخرجون تحسينات كثيرة على الفيلم 

 وسائل تقنية فأصبح الفيلم طويال ودقيقا في اختيار المواضيع.

 : الطلب المتزايد4العامل  -

وأصبح اإلقبال على دور العرض  السينمائيةازداد طلب الجماهير على األفالم 

يد من األفالم ما شجع المنتجين على تطوير هذا الفن بإنتاج المز وهذا اجتماعيةعادة  السينمائي

 التي ترضي أذواق الجماهير.

 السينمائية: المنافسة 5العامل  -

فبعد انتشار دور  السينمابين المنتجين إلى تطوير فن  السينمائيةلقد ساهمت المنافسة 

ين في إنجاح أفالمهم ورفع فإن منافسة شرسة أعلنت بين المنتجين الراغب السينمائيالعرض 

                                                             

 .115د. عبد هللا محمد عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  (62)
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، فالصوت، األلوان والصورة وكل ما يتعلق بمجال السينمامما أدى إلى تطوير فن  أرباحهم

 دراسة الصورة قد لعب دوره في هذا المجال.

 

 التليفزيون:

( وتعني عن بعد téléالتلفزيون من الناحية اللغوية انجليزية األصل وهي تتكون من )

المتعلقة بالتلفزيون إلى  االختراعات( تعني الرؤية أو النظر، ويعود الفضل في visionو )

التقدم الذي تحقق عند اكتشاف اإلذاعة مثلما سجل في مجاالت الكهرباء والتصوير واإلرسال 

الالسلكي، إذ ساعد على الوصول إلى تصميم جهاز اإلرسال واالستقبال التليفزيوني، وفي 

داية الثالثينات ظهر التلفزيون كوسيلة تكنولوجية جديدة تطورت أواخر العشرينيات وب

وانتشرت في المجتمع األمريكي خاصة وكذلك لم تعترضه معوقات كثيرة كما حدث مع الراديو 

والرواج، كما يعتبر من أبرز  االنتشاروالتي ورث منها التلفزيون كل ما يمكن أن يسهل عملية 

لك للمزايا الشكلية التي يتفوق بها على وسائل اإلعالم االكتشافات في ميدان اإلعالم وذ

األخرى، وكذلك يعتبر وسيلة معقدة تستخدم لغة الكلمات، الصور المرئية، الصوت، وتوليد 

 .(63)االنطباعات

 خصائص التلفزيون ومميزاته

ل وبهذه الميزة يلعب التلفزيون دور إعالمي مهم عن طريق الصوت والصورة من خال

البصرية  والتركيز ألنه يشغل حواس اإلنسان االنتباهحاستي السمع والبصر، وهو يتميز بجذب 

مطول هاتان الحاستان ينسجم انسجاما كامال مما تساعد على الجلوس ال واشتغالوالسمعية 

ان والتلفزيون ة البرامج التلفزيونية التي عادة ما تطول إلى أكثر من ساعتلساعات طويلة لمتابع

بين  يعتبر أهم الوسائل السمعية البصرية وأصبح يتصدر وسائل اإلعالم األخرى حيث يجمع

يث حالصوت والصورة والحركة، حيث أصبح يغزو مجتمعاتنا ويؤثر عليها سلبا وإيجابا من 

 خصائص أخرى نلخصها فيمايلي:السلوكيات واألفكار وله عدة 

                                                             

 .109-108، ص ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال( زهير أحدادن، 63)
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 القدرة على توصيل الرسائل إلى الجمهور. .1

 والمستويات. لالتجاهاتعرض متباين  .2

 إيصال الرسالة في نفس اللحظة وبسرعة فائقة عبر أنحاء العالم. .3

 محتوى التلفزيون يروج اهتمامات الجامعات المهيمنة في المجتمع. .4

 وتأمين تعريفات الهيمنة الفكرية.دور التلفزيون الذي يلعبه في تداول  .5

لحصص بالنسبة للنظام الديني فيمكن أن يساهم التلفزيون في نشر العقيدة من خالل ا .6

 التي يبثها. نيةيالد

 .(64)التعريف بالمقومات التراثية والثقافية .7

 

 دور التلفزيون:

 وظيفة األخبار والتزويد بالمعلومات ورقابة البيئة. .1

 منه تحسين نوعية فائدة المعلومات وتوجيه الناس.الربط والتفسير والهدف  .2

 الترفيه وهدفه تحرر الناس من التوتر والضغط والمصاعب. .3

 م(.وهدفها للمساعدة في توحيد المجتمع ) قاعدة مشترك... قي االجتماعيةالتنشئة  .4

 اإلعالن والتسويق. .5

 في المجتمع. عيااالجتموذلك بقيادة التغير  االجتماعيالمبادرة في التغيير  .6

 حياة(.: وهدفه وضع النمط للمجتمع ) األدب ، الثقافة ، نمط الاالجتماعيخلق النمط  .7

 الرقابة. .8

 .(65)اإلعالم والتعليم .9

 عالقة التلفزيون بالمجتمع الجماهيري:

                                                             

( ص 1991،) مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1، ط االتصال واإلعالم في الوطن العربي( راسم الجمال، 64)

112. 

 .74 زهير إحدادن، مرجع سابق، ص( 65)
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واحد" بل في اتجاهين وستظهر  اتجاههناك عالقة " جدلية" بمعنى أن التأثير ليس له "

، إذ ال يمكن تفسيرها نظرا لكونها االجتماعيةهذه العالقة عندما نتحدث عن عالقته باألنظمة 

صعبة بين التلفزيون والنظام السياسي من خالل قدرتها على إعطاء السياسيين جمهور بحجم 

تربطها بالجمهور وخاصة  وتشكيلة ال يمكن إعطاءها بأي وسيلة أخرى وكذلك عالقة الثقة التي

في البلدان الديمقراطية كذلك قدرته على تشكيل الرأي العام ودوره في تنشيط الحمالت 

 االقتصاديوصنع صورة السياسيين باإليجاب والسلب، وكما تتجلى عالقته بالنظام  االنتخابية

من خالل اإلشهار فيعتبر  االقتصادمن خالل أنها أصبح صناعة قائمة بذاتها وكذلك يساهم في 

من القطاعات المشغلة لليد العاملة، إضافة إلى ذلك على أنه يقوم بجلب رأس مال معتبرة 

 .(66)لالستثمار

 عوامل جمهرة التلفزيون:

 يجمع عناصر  ) الصوت والصورة والحركة( المؤثرة في الجمهور. -

 يجذب جميع الفئات في المجتمع. -

 ي المجتمع.يجذب جميع الطبقات والشرائح ف -

 الشرعة في نقل األخبار. -

 ييسر وصول اإلعالم إلى الناس في كل مكان. -

 مجانية الخدمة. -

 تنوع أنماط التسلية والترفيه. -

 مخاطبة كافة المستويات الثقافية والتعليمية. -

 القدرة على تحديث المعلومات والمتابعة. -

 على الحديث وليس على النصوص. االعتماد -

 البرامج أكثر من مرة. التكرار وإعادة تقديم -

 التلفزيون بين الوظيفية والنقدية: -

 :الوظيفية -

                                                             

 .315، ص 2002، االتصال الجماهيري( صالح خليل أبو إصبع، 66)
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مجموعة من الوحدات والوحدة يمكن  االجتماعيويتضمن مفهوم الوظيفية في النظام 

أو الثقافية وتمارس هذه الوحدات مجموعة من األنشطة  االجتماعيةأن يكون الفرد أو المؤسسة 

عن ممارسة األنشطة التي تقوم بها الوحدات داخل البناء  جداخل بناء مثل النظام الليبرالي، وينت

 االجتماعيمجموعة نم الوظائف مثال دور السلوك الفردي أو الجماعي في الحفاظ على البناء 

، فمثال تقديم وسائل اإلعالم لإلخبار االجتماعيجات البناء والربط بين آثار هذا السلوك واحتيا

يؤدي إلى زيادة معلومات األفراد، وتحقيق الترابط االجتماعي ونقل التراث الحضاري من 

جيل إلى جيل آخر، وتجد هناك من ناحية أخرى ما يسمى باالختالل الوظيفي، الذي يشير إلى 

ل اإلعالم مثال هناك عرض األخبار يؤدي إلى زيادة تحدثها وسائ ياآلثار الغير المرغوبة الت

 .(67)القلق واالضطراب لدى الفرد

 النقدية:

تفترض النظريات التقليدية أن وظيفة التلفزيون هي مساعدة أصحاب السلطة في  

ة المجتمع على فرض نفوذهم والعمل على دعم الوضع القائم وذلك كانت دراستهم النقدي

فسيرات خاصة شار الثقافة الجماهيرية بدال عن الثقافة الراهنة لوضع تاإلعالمية وانت لألوضاع

ت النقدية بمحتوى التلفزيون للترويج لمصالح الفئات المسيطرة على المجتمع. وتتفق  الدراسا

 والسياسية. االجتماعيةفي تحديد عالقة التلفزيون بالقوى 

لثقافي مدخل يطبق عليه المدخل اوتنتمي النظريات النقدية إلى الفكر الماركسي وهي تمثل 

 " وكهايمروتستمد هذه النظريات أفكارها من مدرسة فرانكفورت ومن أهم ممثليها "هور

ارية، حيث " حيث ترى هذه األخيرة الثقافة الجماهيرية ذات الطابع التجيوز" و" ماركورنو"أد

 ا المجال.الرأسمالية من تحقيق النجاح في هذ االحتكاراتكانت الوسيلة األساسية التي مكنت 

ركز التي قام بها م األعمالولقد لخص "ستيوارت ميل" حول أبرز رواد النظرية النقدية 

 الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة برمنجهام بإنجلترا كما يلي:

                                                             

 .126-125راسم الجمال، مرجع سابق، ص ص ( 67)
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ي تعتمد التدراسة محتوى التلفزيون على المستوى األوسع بدال من نماذج التأثير المباشر  -

 على المثير واالستجابة والتأكيد على قوة وسائل اإلعالم الفكرية والثقافية.

 التأكيد على العالقة بين ترميز التلفزيون وبين تفسيرات الجمهور. -

االهتمام بالدور الذي يلعبه التلفزيون في تداول وتأمين تعريفات الهيمنة الفكرية وتقديمها  -

 .(68)نماذج الثقافة الجماهيرية التي تتناولها البحوث األمريكيةوالتي تختلف تماما عن 

 

 

 :عصر االتصال التفاعلي  -4

الت علوم دال إطارمظهراً جديداً كلياً، ليس في  ةالجديد عبر الوسائط يمثل اإلعالم

يم خاصة االتصال فقط، ولكن في مجمل ما يحيط بهذا النوع المستحدث من اإلعالم من مفاه

 .كونه ما زال في معظم جوانبه حالة جنينية لم تتبلور خصائصه الكاملة بعد

ل االتصال إال أنها لم تلغي وسائ ةوبرغم التطور الذي شهدته تكنولوجيا اإلعالم الجديد

لفة والتي طورتها بل غيرتها بشكل ضخم، وأدت إلى اندماج وسائل اإلعالم المختالقديمة ولكن 

حدود كانت في الماضي وسائل مستقلة ال عالقة لكل منها باألخرى بشكل ألغيت معه تلك ال

دولي أو الفاصلة بين تلك الوسائل، حيث أصبحت وسائل االتصال الجماهيرية تتسم بالطابع ال

 .العالمي

م ضمن إطار ثقافي وتاريخي وحضاري سمات العصر الذي يولد فيه ويكتسب اإلعال

تلف في جديداً يخواتصاليا وخصائصه، وفي الواقع، أن عصر المعلومات أفرز نمطاً إعالمياً 

 .مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن األنماط اإلعالمية السابقة

  ةالجديد واالتصال عبر الوسائط نشأة اإلعالم

 من األخير الجزء في النطاق واسع الجديد كمصطلح واالتصال اإلعالم وسائل ظهرت 

 والكلمة والموسيقى والصور األفالم مثل الكالسيكية اإلعالم وسائل دمج ليشمل العشرين القرن
 الثورة وتطبيقات االتصاالت، وتكنولوجيا للكمبيوتر التفاعلية القدرة مع والمطبوعة، المنطوقة

                                                             
 راسم الجمال ، نفس المرجع.68
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 مجال في التكنولوجية الثورة ساهمت حيث واإلعالم، االتصال جالم شهدها التي العلمية

 في بنيوي تغيير أحدثت والتي السياسية، والحدود الجغرافي الحيز على التغلب في االتصال
 69.اإلعالم وسائل في والكيف الكم نوعية

مكن يعوامل تقنية واقتصادية وسياسية  ةالجديد واالتصال موسائط اإلعال ساهمت في ظهور
 تلخيصها فيما يأتي:

ه وبرمجياته، المتمثل في التقدم الهائل في تكنولوجيا الكمبيوتر: تجهيزات :العامل التقني .1
 سيما ما يتعلق باألقمار الصناعية وشبكات األلياف وتكنولوجيا االتصاالت وال

لكي   نتأفرزت شبكة الشابكة )اإلنتروالضوئية. فقد اندمجت هذه العناصر التكنولوجية 
ً يطوي بداخله جميع وسائط االتصال األخرى: المطبوعة والمسموعة  تصبح وسيطا

وجية والمرئية، وكذلك الجماهيرية والشخصية. وقد انعكس أثر هذه التطورات التكنول

 وهو األخطر على على جميع قنوات اإلعالم: صحافة وإذاعة وتلفاز، وانعكس كذلك
قد انكمش ة العالقات التي تربط بين منتج الرسالة اإلعالمية وموزعها ومتلقيها. فطبيع

 .العالم مكاناً وزماناً وسقطت الحواجز بين البعيد والقريب
سلع المتمثل في عولمة االقتصاد وما يتطلبه من إسراع حركة ال :العامل االقتصادي .2

عولمة نظم و المعلوماتورؤوس األموال وهو ما يتطلب بدوره اإلسراع في تدفق 

الك من اإلعالم واالتصال هي وسيلة القوى االقتصادية لعولمة األسواق وتنمية االسته

 خر.آجانب، وتوزيع سلع صناعة الثقافة من موسيقى وألعاب وبرامج تلفازية من جانب 
ة وى السياسيالمتمثل في االستخدام المتزايد لوسائل اإلعالم من قبل الق العامل السياسي: .3

الم عبهدف إحكام قبضتها على سير األمور والمحافظة على استقرار موازين القوى في 
 شديد االضطراب زاخر بالصراعات والتناقضات.

وقد تداخلت هذه العوامل التقنية واالقتصادية والسياسية بصورة غير مسبوقة، جاعلة من  

واإلقليمية  لعالمية*اإلعالم الجديد* قضية شائكة جداً، وساحة ساخنة للصراعات ا
   70والمحلية.

 .71ةالجديد واالتصال عبر الوسائط واإلعالم الكالسيكي واالتصال الفرق بين اإلعالم-

 تصالواال واإلعالمحر، خال من القيود والرقابة، على عكس  الجديد واالتصال. اإلعالم 1

 لقة.التقليدي، حيث بإمكان الجميع نشر أفكارهم، والتعبير عن آرائهم بحرية مط الجديد
يد، لصعوبة . أصبح اإلعالم التقليدي في وقتنا الحالي، يعتمد بدرجة أكبر على اإلعالم الجد2

إلعالم، الوصول إلى أماكن الحدث، ونقاط التوتر حول العالم، حيث أنه أكثر أمانا لرجال ا

 ثورات الربيع العربي.وخير مثال 

                                                             
، ورقة بحثية  مقدمة إلى ندوة اإلعالم التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكترونيعبد هللا الغامدي، فينان ،  69

 .2012يف العربية للعلوم األمنية واألمن اإللكتروني، جامعة األمير نا
 443، ص 2010، العدد األول ،26المجلد  –، مجلة دمشق اإلعالم الجديد في عصر المعلوماتشيخاني، سميرة،   70

 بتصرف.
 . 16 -15عبد هللا الغامدي، فينان ، مرجع سبق ذكره ص ص  71
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و وسائل ، وهم مستخدم”باإلعالميين الجدد“. ظهر نوع جديد من اإلعالميين، يمكن تسميتهم 3

يات التواصل االجتماعية الذين أثبتوا استحقاقهم لهذا المنصب، عن طريق تغطيتهم لمجر
حسن تت األحداث حول العالم وبؤر التوتر، رغم ما يشوب هذه التغطية من نقائص، يمكن أن

 في القريب العاجل مع العمل المتواصل.
لب والحاجة . يشهد اإلعالم الجديد نشاطا اقتصاديًا غير مسبوق، وطفرة نوعية مع ازدياد الط4

 إلى مواده اإلخبارية.
من خالل  ،. يشهد سوق اإلعالم اليوم سباقا محموما بين اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد5

 شير اإلحصائيات إلى تفوق هذا األخير.السبق اإلخباري، حيث ت
ي توفير . ساهمت الطفرة النوعية في أعداد مستخدمي اإلنترنت، أو المتصفحين اليوميين، ف6

 أرضية صلبة لإلعالم الجديد.
البحث . يبقى اإلعالم الجديد بحاجة إلى التطوير والتحديث، من خالل تحسين المضمون، و7

م ينقسم تكامل بين النوعين، الخيار األمثل للنجاح في عالعن طرق أفضل للتسويق. ويبقى ال

 . إلى افتراضي وواقعي
 

 ات.تسميال تعدد مظاهرعبر الوسائط الجديدة و  واالتصال لإلعالمالمفاهيمية  ألطرا -

 يه األولى: رؤيتين أمام يقف  العهد، حديث مصطلح هو الجديد واالتصال اإلعالم مصطلح

 تطورا فهبوص الجديد اإلعالم هي والثانية التقليدي، لإلعالم الً بدي بوصفه الجديد اإلعالم
 .التقليدي لنظيره

I. الحديثة لالتصال عبر الوسائط  اإلعالم تعريفات. 

  الجديد في اللغة االنجليزية اإلعالميحيل مفهوم (new media)  إلى الجمع بين

داخل منظومة الكمبيوتر وشبكاته  واندماجهاتكنولوجيات االتصال والبث الجديد والتقليدي 

 واإلعالم (on line media) الشبكي الحي اإلعالم” كما نجد قريبا منه مفهومي 
 cyber media(  72(  السيبراني أو الرقمي

  اصطالح أما في اللغة الفرنسية، فنجد (nouveaux médias) والذي يحيل على

)من الفضائيات واالتصاالت السلكية والراديو  1970التكنولوجيات المتاحة سنوات 
والتلفزيون( وفي سنوات الثمانينات أضحى المصطلح يدل على التزاوج الحاصل بين 

اآللي، أي ما يعرف بالتكنولوجيات الجديدة لإلعالم  واإلعالمعن بعد  االتصالوسائط 

 nouvelles technologies de l’information et de la).واالتصال
communication  أو اختصارا  NTIC،  والتي كانت نتاج التزاوج الحاصل بين

  .73اآللي الذي برز في سنوات التسعينيات واإلعالمبصري -االتصال السمعي

  ديا، لنفس المسمى الواحد، على غرار النيومي اصطالحاتوفي اللغة العربية نصادف عدة

 اإلعالم ،لالبدي اإلعالمالجديدة،،  اإلعالميةالجديد، الوسائط  اإلعالمالميديا الجديدة، 

 .االجتماعي، وغيرها اإلعالمالشبكي، 

                                                             
، دار الثقافة للنشر اآلفاق -االستعماالت– ( المفهومNTIC/NICTالتكنولوجيا الجديدة واالتصال ) فضيل دليو،   72

 . 35،  ص 01،2010والتوزيع، عمان، األردن، ط  
73  Francis Balle: dictionnaire des medias, larousse.Paris, 1998,p.p.164-165 
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  اإلعالم الجديد بشكل مختصر ويصفه بأنه " يعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعةكما 

 اندماج الكومبيوتر وشبكات الكومبيوتر والوسائط المتعددة " 
  اإلعالم الجديد باختصار هو مجموعة تكنولوجيات االتصال التي"ليستر وبحسبأيضا 

وير تولدت من التزاوج بين الكومبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم, الطباعة والتص

 ."الفوتغرافي والصوت والفيديو
 يشير إلى حالة من التنوع  ومن جملة التعريفات السابقة يمكن القول أن اإلعالم الجديد

ي األشكال والتكنولوجيا والخصائص التي حملتها الوسائل المستحدثة عن التقليدية ف
خاصة فيما يتعلق بإعالء حاالت 

وهما تأتيان نتيجة لميزة  Customization  والتخصيص Individuality الفردية

 74.رئيسة هي التفاعلية

 الجديد اإلعالم تسميات تعدد مظاهر. 

 :75الجديد، ولم تقف كذلك على اسم موحد، ومن هذه األسماءلقد تعددت أسماء اإلعالم 

قمي، الراديو : تطبيقاته تقوم على التكنولوجيا الرقمية مثل التلفزيون الراإلعالم الرقمي .1

 .الرقمي، أو لإلشارة إلى أي نظام أو وسيلة إعالمية تندمج مع الكمبيوتر
شبكة لجابة بين المستخدمين : طالما توفرت حالة من العطاء واالستاإلعالم التفاعلي .2

 .عليةاالنترنت والتلفزيون والراديو التفاعليين وغيرهم من النظم اإلعالمية التفا

ها : على خطوط االتصال بالتركيز على تطبيقاته في االنترنت وغيراإلعالم الشبكي .3
 .من الشبكات

يال ت الخ: من تعبير الفضاء السيبروني الذي أطلقه كاتب رواياالوسائط السيبرونية .4

 .1984العلمي ويليام جبسون في روايته التي أصدرها عام 
ظام : للداللة على التزاوج بين الكمبيوتر واالتصال وعلى ظهور نإعالم المعلومات .5

 .إعالمي جديد يستفيد من تطور تكنولوجيا المعلوماتية ويندمج فيها

 .الفيديووالنص والصورة : حالة االندماج التي تحدث داخله بين إعالم الوسائط المتعددة .6

 .الجديد واالتصال أقسام اإلعالم *

 تعريفها في الجديد لإلعالم العلمية التكنولوجية شريدان كلية أعدته الذي التعريف خالل من

  ." وتفاعلي رقمي شكل في يقدم الذي الرقمي اإلعالم أنواع كل" بأنه

 :76اآلتية األربعة األقسام إلى الجديد اإلعالم تقسيم يمكن "بالقول الكلية وتضيف

 صفاتب كليا جديد وهو Online االنترنت وتطبيقاتها شبكة على القائم الجديد اإلعالم .1
 حصر ال تطبيقات من مجموعة عنه وتتوالد بسرعة ينمو وهو مسبوقة غير وميزات

 . لها

                                                             
،  2008. 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط اإلعالم الجديد، المفاهيم والوسائل والتطبيقاتعباس مصطفى صادق،   74

 .33ص 
 . 53، ص   2011،  1، ط اإلعالم الجديد واإلعالم البديل، دار الفكر العربيحسنين شفيق،   75
 .276ص  1، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان األردن ط اإلعالم االلكترونيفيصل أبو عيشة،   76
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 الصحفو الكتب قراءة أجهزة ذلك في بما المحمولة األجهزة على القائم الجديد اإلعالم .2

 ولةالمحم األدوات على التطبيقات من جديدة أنواع منه وتنشأ بسرعة ينمو أيضا وهو
 .وغيرها الشخصية الرقمية والمساعدات الهاتف أجهزة ومنها المختلفة

 ليهاإ أضيفت التي والتلفزيون الراديو مثل :التقليدية الوسائل منصة على قائم نوع .3

 .للطلب واالستجابة والرقمية التفاعلية مثل جديدة ميزات
 بوسائل عالنو هذا تداول ويتم   Off line  الكمبيوتر منصة على القائم الجديد اإلعالم .4

 ملويش يشبهها وما الضوئية األسطوانات مثل المختلفة الحفظ بوسائل أو شبكيا إما
 .وغيرها االلكترونية والكتب الفيديو وألعاب البصرية العروض

 

 . الجديدواالتصال   اإلعالم خصائص*

 77:يلي ما الراهنة االتصالية التكنولوجيا بها تتصف والخصائص التي السمات أبرز ومن

وتطلق هذه السمة على الدرجة التي يكون فيها : INREACTIVITY التفاعلية .1

ها، ويطلق للمشاركين في عملية االتصال تأثير في أدوار اآلخرين وباستطاعتهم تبادل

 لفظ تصالباال القائمين على ، ويطلقالممارسة المتبادلة أو التفاعليةعلى ممارستهم 

 مصادر. من بدالً  مشاركين

 توجهت أن الممكن من االتصالية الرسالة أن وتعني: تفتيت االتصالأو  الالجماهيرية .2

 يوتعن الماضي، في كان كما ضخمة جماهير إلى وليس معينة، جماعة إلى أو فرد إلى
 ً  لىإ الرسالة منتج من مباشرة الرسالة تصل بحيث االتصال نظام في تحكم درجة أيضا

 .مستهلكها

 لمستخدما للفرد مناسب وقت في واستقبالها الوسائل إرسال إمكانية وتعني:  الالتزامنية .3
 امنظ في فمثالً  نفسه، الوقت في النظام يستخدموا أن المشاركين كل من تتطلب وال

 وقت يأ في مستقبلها إلى الرسالة منتج من مباشرة الرسالة ترسل االليكتروني البريد

 . للرسالة المستقبل لتواجد حاجة دونما

إمكانية  تتجه وسائل االتصال الجديدة إلى صغر الحجم مع:  الحركية أو التحريك قابلية .4

ثال االستفادة منها في االتصال من أي مكان إلى آخر في أثناء تحرك مستخدمها، وم

 أو التلفاز ذات الشاشة الصغيرة التي يمكن استخدامها في السيارة مثالً هذا أجهزة 
 الطائرة.

 رآخ إلى وسيط عن المعلومات نقل على االتصال وسائل قدرة وهو:  التحويل قابلية .5

 لمسموعةا الرسالة تحويل يمكنها التي االلكتروني بالحاسب الخاصة والبرامج كالتقنيات
 ةاآللي الترجمة نظم وهناك الصوتي، التعرف نظم مثل وبالعكس، مطبوعة رسالة إلى

 الفرنسي. مينتيل نظام في مقدماتها ظهرت

                                                             
-196ص ص   1997، دار الشروق، 1، طصالالحاسبات االلكترونية وتكنولوجيا االت محمد تيمور،محمود علم الدين،  77

197 .  
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 الحاسبات: مثل االتصالية، األجهزة توصيل إمكانية وتعنيالتوصيل:  قابلية .6

 رى،أخ أجهزة من متنوعة كبرى بمجموعة الهاتف، وأجهزة والطابعات االلكترونية

 . الصنع فيه تم الذي البلد عن النظر بعض

 يتدفق لتيا   دولية عالمية بيئة هي االتصال لوسائل الجديدة األساسية البيئةالكونية:  .7

ً  رأس عليها  الدولية داثاألح مسار تتبعها جانب إلى الدولية، الحدود عبر المال إلكترونيا

 .مكان في العالم أي في

 

 االتصال التفاعلي نموذجا لالتصال الجديد.  *

بما حمت رجديدة الستخدامات ووظائف جديدة لالتصال  اتكنولوجيا االتصال أفاقفتحت ثورة 
تصالي الفواصل التقليدية بين االتصال الجماهيري واالتصال الشخصي وقادته إلى نمط ا

 لمباشر بيناالتفاعل الحر  ىجديد يتسع لكل أنماط االتصال هو االتصال التفاعلي القائم عل

لمتلقي في اتساع حرية ا ىادوار االتصال بين الطرفين عالوة عل وتبادل المرسل والمستقبل
 . االختيار

 مفهوم االتصال التفاعلي.

مركبه من كلمتين في أصلها الالتيني أي من )  interactivity)) إن كلمة التفاعلية 

inter )وتعني بين أو فيما بين, ومن الكلمة (Activity ) ,وتفيد الممارسة في مقابل النظرية 

وعليه يترجم عندما مصطلح التفاعلية من الالتينية ,فيكون معنا ممارسه بين اثنين أي تبادل 

 78وتفاعل بين شخصين.

ن خدمات ماالتصال التفاعلي بشكل وثيق بانتشار استخدام االنترنيت ,وما ينتجه   يرتبط 
 والتفاعل بنحو متزاوج . ل,يمكن إجمالها في تحقيق االتصا

من الموضوعات والملفات الموجود عل خادم الويب,   "انه مجموعةويعرف أيضا على  

وهو أيضا مساحات الكترونية يتم شرائها من قبل الشركات المتخصصة في ذلك المال ,ال وهو 

يعد وسيله مملوكه للجهة التي تتولى اإلنفاق عليه وبذلك يصبح وسيلة لخدمة مصالح هذه الجهة 

 79التي تتولى اإلشراف عليه".

 االتصال التفاعلي. خصائص

(  interactive communicationذاع في الوقت الحاضر مصطلح االتصال التفاعلي )

باالنترنت كشبكة اتصاالت عالمية ضخمه وتتعدد خصائص ومميزات  الصلةوهو وثيق 

 داألفراوخصائص  الشبكةتقدمها  التيتكنولوجيا االنترنت بتعدد واختالف الخدمات 

 استخدامها لها. ةها وطبيعالمتعاملين مع

                                                             
,اتحاد إذاعات الدول العربية ,تونس  التفاعلية في االذاعه :أشكالها ووسائلخالد زعموم ,السعيد بومعيزه ,  78

 66,ص2007,
 49م.ص2008,الدار المصرية اللبنانية , القاهرة , االنترنت والصفحة االلكترونية .رؤية مستقبليهماجد سالم تريان ,  79
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تضم  ةهائلعلمية  مكتبة أنها ىعل االنترنت إلى. اهتمامات الباحثين تجعلهم ينظرون 1

 ...الخلفات والموسوعات والدوريات ؤالمراجع والم

ومنتجاتهم   ألعمالهمنظرهم مجاال تسويقيا  فيالشبكة  تجعل األعمال.احتياجات رجال 2

من شبكات االتصال   المستفيدين أهموالمال بصوره عامه من  األعمالوحيث يعد قطاع 

لتبادل المعلومات  الحيوية األهمية إلىوبالنظر  األعمالحيث التنافس بشده بين مؤسسات 

 80.العالم أرجاءفي الوقت المطلوب فيما بين مختلف  المالية

االنترنت مجاال للتراسل عبر   يرون في فأنهم اآلخرينللكثير من المستخدمين  بالنسبة أما.3

 أماكن أوفي مواقع  األشخاصفعال يسهل علمية االتصال بين   كنظام  البريد االلكتروني

نظره   تحديد مدلول تكنولوجيا االنترنت يتفاوت بحسب أنالقول   جغرافية بعيدة ومجمل

 81المتنوعة.تبعا لطبيعة استخداماتها  للشبكة األفراد

 :  ( Interactive  Model ) التفاعلي لالتصالشامل النموذج ال

صال نظراً ألن عملية االتصال معقدة أكثر مما نتصور فإن كالً من النموذجين االت 

تجاهين( يقُصر ذي االالنموذج التبادلي ))ذي االتجاه الواحد( و النموذج الخطي التقليديين أي   

ء كانت بيئة مادية عن التفسير الكامل لهذه العملية. فاالتصال يعتمد على البيئة التي يتم فيها سوا

 في االتصال. أو اجتماعية أو ثقافية. كما أنه يعتمد على العوامل النفسية والذاتية لكل من طر

ناصر عالجديد أن يشمل كافة ويحاول نموذج االتصال التفاعلي الذي يعبر عن االتصال  

سلوك  االتصال الفاعلة كبيئة االتصال، ورجع الصدى، وما سبق االتصال، وما جاء بعده من

 .اتصالي أو غيره. وهذه طبيعة العالقات االجتماعية، حيث إنها ال تنتهي

ما نتفاعل الطبيعة التفاعلية لالتصال تشرح لنا طبيعة التأثير المتبادل الذي يحدث عند 

مع بعضنا البعض، ألن االتصال ليس ما يفعله شخص لشخص ولكنه ما يفعله شخص مع 

هارة مشخص، فاالتصال يعتمد على العالقة مع الطرف اآلخر، وكلما كان الطرف اآلخر أكثر 

 في االتصال كانت فرص النجاح فيه أكبر.

التبادل بين طرفي االتصال ويشرح النموذج التالي هذه الطبيعة التفاعلية لالتصال التي تشمل 

 82والبيئة االتصالية.

 

                                                             
,بحث منشور بمجله العلم والتكنولوجيا ,معهد اإلنماء العربي : لبنان يوليو  اتصاالت األعمالمحمد مازن الجندلي ,  80

 40,ص1991
 معات المصريةتكنولوجيا االتصال التفاعلي)االنترنت(وعالقته بدرجة الوعي السياسي لدى طالب الجاحنان جنيد    81

 .2015ورقة بحثية، كلية علوم اإلعالم: القاهرة، 
82Introduction to  . More Than Word AnDimbleby, Richard and Graeme Burton 

Routledge: New York, 1998. P. 35. Communication. 
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 .ةالجديد عبر وسائط االتصال الظواهر التي صاحبت اإلعالم

 .الكبرىكسر احتكار المؤسسات اإلعالمية  .1

ً من غير المتخصصين في اإلعالم، إال أنهم  .2 ظهور طبقة جديدة من اإلعالميين، وأحيانا
اإلعالم الجديد، بما يتفوقون فيه على أهل أصبحوا محترفين في استخدام تطبيقات 

 .االختصاص األصليين
ظهور منابر جديدة للحوار، فقد أصبح باستطاعة أي فرد في المجتمع أن يرسل ويستقبل  .3

 .ويتفاعل ويعقّب ويستفسر ويعلّق بكل حرية، وبسرعة فائقة

 .ظهور إعالم الجمهور إلى الجمهور .4
 .ظهور مضامين ثقافية وإعالمية جديدة .5

ً في تسليط الضوء بكثافة على  .6 المشاركة في وضع األجندة: ينجح اإلعالم الجديد أحيانا

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

مجموعة من األشخاص  نشوء ظاهرة المجتمع االفتراضي والشبكات االجتماعية: وهي .7

يتحاورون ويتخاطبون باستخدام وسائل اإلعالم الجديد، ألغراض مهنية أو ثقافية أو 
اجتماعية أو تربوية، وفي هذا المجتمع تتميز العالقات بأنها ال تكون بالضرورة متزامنة، 

واألعضاء ال يحضرون في نفس المكان، والتواصل يتم دون الحضور، وقد يكون المجتمع 

فتراضي أكثر قوة وفعالية من المجتمع الحقيقي، وذلك ألنه يتكون بسرعة، وينتشر عبر اال
 .المكان، ويحقق أهدافه بأقل قدر من القيود والمحددات
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ي التاريخ فقد فتفتيت الجماهير: مع التعدد الهائل والتنوع الكبير الذي لم يسبق له مثيل  .8

وسائل من حالة الجماهير العريضة ل بدأ الجمهور يتفتت إلى مجموعات صغيرة، بدالً 
 .الم المتخصصاإلعالم التقليدية، وهكذا انتقل اإلعالم إلى مرحلة اإلعالم الفئوي واإلع

 .ةالجديد واالتصال اإلعالم سائلو

لقد جاءت وسائل اإلعالم الجديد لتحل سيطرة مركزية وسائل اإلعالم التقليدية المركزية، 

وتضم وسائل  . والمؤسسات مخاطبة الجميع مباشرة وبتكلفة معقولةوأصبح بإمكان األفراد 
والمواقع،  Soft Ware ، إلى جانب البرامجHard Ware اإلعالم الجديدة أجهزة مادية

 :83وأبرز األمثلة على وسائل اإلعالم الجديد على سبيل المثال

 :االجتماعية الشبكات مواقع .1

شبيك والت للتواصل تستخدم مواقع وهي 2007 عالم نهاية في االجتماعية الشبكات انتشرت
 ةبالصور وتدعيمه الخبر نقل  بسرعة وتميزت سبيس بوك وماي الفيس االجتماعي وأشهرها

دوثها ح مكان من ونقلها مباشرة الساعة مدار على األحداث مواكبة وسرعة والمعبرة، الحية
 .والتعبير التخاطب أدوات في جذري حدوث تحول يؤكد ما وهو الموارد من األدنى بالحد

و  حرة في حياة ومطالبهم طموحاتهم علن التعبير من الناس مكنت الشبكات وهذه 

بدرجة  االتصالي النظام عللي تسيطر القضايا و التي مختلف في ومشاركة تفاعل أكثر جعلتهم
 .للنظر الفتة

  :المدونات والويكى .2

 مرئية( صورة، نص، مقاطع سمعية أو وتتيح كلتا الوسيلتين للجمهور بث مادة )صوت،

لعدد كبير  بث المادة على موقع المدونة، فإن الويكى تتيحتحد منالمدونات وعلى اإلنترنت، 

تحول جمهور  وبالتالي من المستخدمين خلق، وتحرير، وربط صفحات الموقع بسهولة، 
 .وسائل اإلعالم إلى قائم باالتصال

 التفاعلي:لتليفزيون ا .3
وسط مثل تغيير القنوات وشدة الصوت، إلى التفاعل المت منمتصلة من التفاعل يقدم سلسلة 

ر من التفاعلية حيث يؤثر تصويت الجمهو العاليوحتى المستوى     طلب عرض األفالم

 .فيما يتم عرضه على الشاشة الحاليالوقت  في

 ،من المحمول G4 الجيل الرابع .4
بة الرسائل مما يتيح للمستخدم التحدث وكتا (IP) تعتمد شبكاته على نظام عناوين اإلنترنت 

تعمل  آن واحد، لما تضمنه من تغطية واسعة بسرعات فيوتبادل الملفات وتصفح اإلنترنت 

 .الثانية الواحدة في” ميجابايت“على عدة 

  Podcast  البودكاست .5
اإلعالم توزع عبر اإلنترنت، إلعادة تشغيلها على وسائل  التيمجموعة من الملفات  وهى 

وقت العرض للبرامج  في، فهذه الوسيلة تتيح للمستخدم التحكم و الحواسيبالمحمولة 

                                                             
 . 102-96عباس مصطفى صادق، مرجع سبق ذكره، ص ص   83
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 الذيالوقت  فيوالمواد اإلذاعية والتليفزيونية وتخزينه ثم إعادة مشاهدتها أو سماعها 

 .يالئمه

 .ةالجديد عبر الوسائط واالتصال اإلعالم أهمية*

فتظهر أهميته من خالل من االيجابيات والسلبيات اإلعالم واالتصال الجديد سالح ذو حدين 

 84 التي يفرزها و نستخلصها في األتي:

 :ةالجديد عبر الوسائط واالتصال إيجابيات اإلعالم .أ

م التقليدية حققت وسائل اإلعالم االجتماعية إيجابيات ربما لم تستطع أن تقدمها وسائل اإلعال

 :بسبب محدودية الوسيلة والتفاعلية، ومنها
 يتطلب تكاليف مادية كبير )جهاز كمبيوتر، وخط إنترنت( ال .1
حتى  أعطى الناس فرصة للتعبير عن أنفسهم وتقديم تقرير عن عالم كان ال يمكن تصوره   .2

 .وقت قريب جدا
 ساعد القوى وحركات التحرر كما انتشار وجهات النظر مختلفة وحقائق منعت من قبل  .3

 ي البلدان السلطوية.على التواصل واستخدمه كمنصة إخبارية ف
ة، ليشرع مساعدة األفراد الذين يفتقرون إلى الثقة في بناء العالقات االجتماعية المباشر .4

 بمقابلة األصدقاء واالتصاالت عن بعد.
 عزز التضامن بين الجماعات وأصحاب القضايا المشتركة. .5
مثال: ساعد على التغلب على "طغيان المسافة" في مجال االتصاالت، على سبيل ال  .6

 المغتربين وأهليهم.
 .يساعد الصحفيين في معرفة اتجاهات الرأي العام .7
 .تمكن أي فرد من إنشاء المحتوى الخاص به ومشاركته مع اآلخرين بسهولة  .8
طية أو تقوم بوظائف اإلعالم )الوظيفة اإلخبارية، التربوية، التنموية، وظائف الديمقرا .9

 .سلية والترفيه، الخدمات العامة(الشورى، التسويق والدعاية واإلعالن، الت
 

 :ةالجديد طعبر الوسائ واالتصال سلبيات اإلعالم .ب

 .انتحال الشخصية      -1
 عبر الشبكة. اإلهانة والذم والتحقير       -2
 النصب واالحتيال في المعلوماتية.      -3
 انتهاك البيانات الشخصية اإللكترونية.      -4
رائم عبر برامج أنشطة االعتداء علي الخصوصية وهي تتعلق بجالتحرش والمضايقة       -5

 . االختراق
 .تشكل أحد وسائل غسيل األموال      -6
 .تتيح تشكيل منصات مواقع إلكترونية إباحية      -7
 .سهولة إخفاء معالم الجريمة اإللكترونية وصعوبة تتبع مرتكبيها      -8
 .تمع الشرقيغيرت من أنماط الحياة في المج      -9

                                                             
 . 2012، ورقة بحثية في مساق الصحافة اإللكترونية، الجامعة اإلسالمية الجديداإلعالم شيرين خليفة،:   84
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 عصر االتصال التفاعلي و وسائله:

 االنترنيت: -1

كن هذا ال ل هتحاول حصر مفهوم تييصعب تحديد تعريف االنترنت، نظرا لتعدد التعاريف ال

االنترنت عبارة عن  : يمنع من محاولة تحديد تعريف شامل لالنترنت على النحو التالي

مجموعة من شبكات الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم التي تتيح للمستخدمين االتصال بمصادر 

ة مختلفة من المعلومات و الخدمات ، و رغم إن العديد من هذه الخدمات تمتد جذورها إلى شبك

بعض الخدمات األخرى أصبحت ممكنة  فإنّ اربانت و لوحات اإلعالنات االلكترونية القديمة ، 

و شبكة ،85بعد توفر الويب و إمكانيات تعدد الوسائط الموجودة في أجهزة الكمبيوتر الحديثة

االنترنت هي شبكة لتبادل المعلومات العالمية السريعة في شتى المجاالت الحياتية، العلمية، 

طبية، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية، و اإلعالمية و تعتبر شبكة االنترنت أداة لربط العالم ال

ببعضه البعض، مما يجعله قرية صغيرة نستطيع من خاللها التعرف على حضارات و عادات 

 86و علوم العالم

أو الشبكة  Network international مشتقة من INTERNET إن كلمة االنترنت  

إن االنترنت هي اكبر شبكة اتصاالت ، أنها البديل النظري للعالم الجغرافي  ،87العالمية

االنترنت في الواقع ليست شبكة اتصاالت تجارية ،كما أنها ليست شبكة اتصاالت واحدة و

حاسبات متناثرة و  بالمعنى الحرفي بل هي عدة شبكات اتصالية فردية و جماعية و مجموعة

جاء العالم مرتبطة معا في كتلة لم يتبلور لها شكل معين حتى اآلن اتحاد رأموزعة في جميع 

كونفدرالي مفكك األوصال،على الرغم من أنها لم تبدأ باألصل كذلك، و االنترنت مملوكة لكل 

األفراد و المؤسسات لكنها ليست مملوكة ألحد ،و ليس ثمة جهة إدارة مركزية أو تحكم على 

تصال عبر االنترنت ال تستلزم دفع مبلغ لجهة مركزية واحدة في و عملية اال  88االنترنت 

العالم ،تتم العملية بشكل مشابه لالتصاالت الهاتفية،حيث يقوم المستفيد بتسديد المبالغ المستحقة 

لقاء اتصاالته إلى الشبكة الوطنية ،ما الحصول على المعلومات و الخدمات، فهو شيء أخر 

إما مباشرة أو  سديد قيمته بالتراضي بين مقدم الخدمة و المستفيد منهافقد يكون مجانيا أو تتم ت

الصادر عن  1999و في التقرير العالمي حول اإلعالم و االتصال لسنة  89عبر وسطاء

أيضا أنظمة اليونسكو، نجد أن االنترنت عبارة عن :" شبكة معقدة تجمع حواسيب فردية،و 

                                                             
 314. ،ص2006، مصر،تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية.المكتب الجامعي الحديثمحمد سيد فهمي،    85
 يوم زيارة .8/192008/0:. موقع مجلة انترنت العالم رأي االنترنت:اقتصاد القرن الحادي و العشرينالممدوح ثمار،  86

http:// www.jwamag.com..العربي 
زيع، الوراق للنشر و التو1. طاإلعالم و المعلومات في الوطن العربي في ظل إرهاب العولمةمصطفى محمد رجب،  87

 .217،ص.2008األردن،

 
 42،ص.2008ت، صر،التوريدا . الشركة العربية المتحدة للتسويق والشبكات المحلية و االنترنتعبد الفتاح التميمي ،  88
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كبيرة كالتالي يستعملها الباحثون و هذه اآلالت مرتبطة في ما بينها بأنسجة متنوعة و متعددة 

و يرى 90خط هاتفي وكالشبكات الكبيرة التي تربط الجامعات أو الربط البسيط مع معدل مودم 

ن الباحث الدكتور " بهاء شاهين " أن االنترنت ليست سوى مجموعة من الشبكات تتألف م

من المعلومات بين بعضها البعض ،بموجب اتفاق  رزمالتي تنقل  ةالعديد من األجهزة المضيف

وهناك من يرى بان االنترنت صورة من صور الطريق  خاص متمثل في برتوكول االنترنت

91.السيار السريع للمعلومات 
 

نتشار إلى جانب السمات التي تميز االنترنت، في سرعة و ضمان ا : خصائص االنترنت 

تعمال المعلومات ،وسرعة تبادل المعلومات و المستندات و الحديث المشاورة و سهولة االس

ـ تعدد الوسائط ) الوسائط  المتعددة فان االنترنت تنفرد بخصائص و سمات إعالمية من أبرزها 

) (media multi : ( النترنت او نقصد بها تعدد عناصر المادة اإلعالمية الموجودة على شبكة

 ، و من نص و صوت و صورة ثابتة و لقطات فيديو في منتج واحد ، و ليس بالضرورة أن

طورها تتجمع كل هذه التكنولوجيات في منتج واحد، بل تختلف المواقع طبقا الختالف مستوى 

ميزة  تكتسب شبكة االنترنت مميزات كل أنواع االتصال فهي تكتسب (وبسبب هذه السمة 4، (

نية خالل تقنية النص ، و تكتسب ميزة اتصال التلفزيوني من خالل تقاتصال الطباعي من 

 .الصورة و لقطات الفيديو و الرسوم المتحركة و غيرها 

هي لغة برمجية تستخدم إلنشاء وثائق ونصوص مترابطة يمكن  HTML النص الفائق -

 في وثائق استخدامها في أجهزة الكمبيوتر وأصبحت صورة قياسية لهيكلة المعلومات ووضعها

التدفق الشحني : يعني أن المعلومات على الشبكة تنقل في شحنات و ليس في تدفق خطي ، و -

ذلك عبر طرق االنترنت ، فإذا كانت وسائل االتصال التقليدية تتبع نمطا خطيا في تقديم مادتها 

نترنت يسير ) مساحيا في وسائل المطبوعة ،و زمنيا في الوسائل االلكترونية (فان التدفق في اال

 92عبر شحنات كاملة يمكن استقبالها ، واستعراضها ،و الخروج منها إلى شحنات أخرى

التزامنية و  التزامنية و الالتزامنية : فشبكة االنترنت كوسيلة إعالمية تجمع بين صفتي - 

ل على الالتزامنية ، طبقا لما يريده المستخدم و طريقة تعامله معها ، التزامنية تعني أن االتصا

الشبكة يتميز بالتجديد و الحداثة و الحالية ،بدرجة تفوق حداثة الوسائل االتصالية األخرى ،و 

تكون الالتزامنية في بعض الخدمات ففي البريد االلكتروني على سبيل المثال يمكن للمستخدم 

االحتفاظ إرسال و استقبال رسائل فورية ،كما يمكنه استقبال رسائل في غير وقت إرسالها ،ويتم 

                                                             
90 rapport mondial sur l’information et la communication (R M IC) edition Unesco .1999. 
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لحين دخوله إليه ،و يستطيع المستخدم تأجيل إرسال رسالة  بها في صندوق البريد الخاص به

  93لتصل إلى المرسل إليه في موعد محدد

تجلى هذه ت، و رنيتالتفاعلية : و تعد هذه السمة من أهم السمات التي تتميز بها شبكة االنت -

د وخدمات البري االنترنت كالتخاطب الفوريالسمة في كثير من األنماط االتصالية عبر 

وتمكنه من االلكتروني ،فهي تعد احد القنوات التي يمكنها نقل رد فعل الجمهور إلى المرسل ،

عملية  إدارة عملية االتصال ، فمن خالل شبكة االنترنت تم التحول ،و االنتقال بين طرفي

حوار  االتصال ،من مستقبل الرسالة إلى المرسل لها خاصة من خالل منتديات التفاعل و ال

لفورية حيث تمكن المتصفح لموقع ما من التحاور كاتبه ،األمر الذي يعطي رجع الصدى سمة ا

 .و المباشرة بالقياس إلى تأخره في وسائل اإلعالم األخرى 

النترنت سهولة االستعمال : تعد خاصية سهولة االستخدام احد أهم عوامل تفضيل مستخدمي ا -

سدي و عقلي يها ،حيث ال تتطلب اإلفادة من الشبكة بذل جهد جلها ، و زيادة إقبال الجمهور عل

مجا أو مهندسا كبيرين لفهمهما و استيعابها ،فالمرء ال يحتاج الن يكون خبيرا معلوماتيا أو مبر

 .حتى يتمكن من استخدام االنترنت ،فإمكان أي كان استخدامها بكل سهولة و يسر 

دت اللجنة الدولية لدراسة مشكالت االتصال التي عندما تص : الوظائف اإلعالمية لالنترنت*

اشتهرت باسم )لجنة ما كبريد( لتحديد معنى اإلعالم ، فقد توصلت بعد بحث طويل إلى أن 

جل فهم الظروف المحيطة أالمفهوم يجب أن يشمل الجمع و معالجة المعلومات ، ونشرها من 

 94ت المناسبة باألحداث ،للوصول إلى وضع يمكن الشعوب من اتخاذ قرارا

كما يقصد بوسائل اإلعالم األدوات التي تؤدي بها الرسالة اإلعالمية أو القنوات التي تحمل 

الرموز التي تحتويها الرسالة من المرسل إلى المستقبل ،و قد تكون الوسيلة إما مكتوبة أو 

ه و شفهية أو سمعية بصرية،و تختلف كل وسيلة عن األخرى في نوع الجمهور الذي تتصل ب

و لهذا فان اإلعالم الدولي يعني 95 في نوع الرسالة التي تحملها ،و في التأثيرات التي تحدثها

: االنتقال الحر للمعلومات بواسطة التكنولوجيا الحديثة بين دول العالم ،حتى يستفيد العلماء و 

المختصون و الجمهور العام من هذه المعلومات ، حيث أصبحت المعلومات احد عناصر قوة 

لمعلومات اات ، و تدفق األمة المعاصرة في النظام العالمي الجديد لالتصال و المعلوم

و أثارت تكنولوجيا االنترنت ضجة كبيرة في األوساط  ، 96الكترونيا عبر الحدود السياسية

اإلعالمية كسابقاتها من االكتشافات الجديدة في الميدان االتصالي و المعلوماتي فعند ظهور 

ندما ظهرت أي وسيلة إعالمية حديثة تكثر التنبؤات حول مصير الوسائل األقدم منها فع

                                                             
سم األخبار قالوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنت في عصر ثورة المعلومات: دراسة نظرية ميدانية في نعيمة برينيس ،  93

امعة منتوري ، جمكملة لنيل شهادة ال ماجستير في علوم اإلعالم و االتصال ، .مذكرة بالقناة األرضية التلفزيون الجزائري

 .119،ص. 2009/2010قسنطينة،

 
 .98،ص.2000،بيروت،1. دار الراتب الجامعية،طالوظيفة اإلعالمية لشبكة االنترنتعبد المالك ردمان الدناني،  94
  .121برينيس نعيمة، مرجع سبق ذكره، ص. 95
 .65،ص. 1998دار قباء للنشر و التوزيع ،القاهرة، ،1. طدراسات في االتصال و الدعاية الدوليةأحمد بدر ،  96
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الكثير أن هذا  عتقدااإلذاعة كوسيلة إعالمية ذات خصائص و مميزات مبهرة للمستمعين ،

إعالن ألفول الصحافة الورقية ،كما أن ظهور التلفيزيون جدد التنبؤات بمستقبل الصحافة و 

اإلذاعة و نفس اإلحساس و التوقعات حدثت عندما ظهرت شبكة االنترنت لما تمتلكه هذه 

أسهمت منتديات االنترنت في تلمس ة من تقنيات و خصائص اتصالية متطورة بحيث الوسيل

حاجات جماهير وسائل اإلعالم ، و ساعد البريد اإللكتروني في اختصار المسافة االتصالية 

بين القائمين باالتصال في وسائل إعالمية و جمهور هذه الوسائل  و هو ما يطلق عليه 

نت العملية اإلعالمية تسير باتجاه أحادي من الوسيلة اتصال التفاعلي ، بعدما كا

اإلعالمية.إلى جمهورها و استفادت جميع الوسائل التقليدية اإلعالم من االنترنت لزيادة 

انتشارها ووصولها إلى كل مكان في العالم دون تكلفة تذكر ، بعدما كان الكثير منها يوزع 

حيث  1992م إلى شبكة االنترنت عام في نطاق محدود و كان أول دخول لوسائل اإلعال

و ظهر انتشار الصحف على  1993ثم اإلذاعة عام ، صدرت صحيفة " شيكاغو أون الين

 ،كمزدوج لألخبار اإللكترونية ، و يمكن اآلن متابعة اإلذاعة 1994الشبكة عام 

التلفاز مباشرة من خالل شبكة االنترنت ،شريطة توافر برنامج صوتي خاص يمكن من  و

و السبب  MEDIA player خالله متابعة البث اإلذاعي أو التلفزي عبر الشبكة مثل برنامج

األساسي لدخول وسائل اإلعالم إلى شبكة االنترنت هو المنافسة والبحث عن فرص األخبار 

و المعلومات و الصور ، أي كل ما هو جديد يحقق السبق الصحفي، باإلضافة إلى استفادة من 

ي مجال نشر و استقبال المواد اإلعالمية نظرا لسرعة نقل االنترنت لها خدمات الشبكة ف

فاحتواء االنترنت على كم هائل من المعلومات و األخبار جعل لها بروزا و دورا حضاريا 

فعندما تقع أحداث إخبارية ما فان المهتمين بها يبثون رسائل عبر االنترنت  . في المجتمع

و تمثل هذه الوظيفة تحوال مهما عن وسائل اإلعالم  مباشرة لآلخرين لكي يقرؤوها،

كما أثارت هذه التكنولوجيا في زيادة مساحة المشاركة و التبادل و القابلية للتحرك  كالسيكيةال

جد نعلى المستوى اإلعالمي ، ف 97و التوصيل و الشيوع و االنتشار و القابلية و التحويل

وسيلة إعالمية ليس لها وجود إلكتروني على شبكات االنترنت ، و االستفادة من الكم الهائل 

من المعلومات المتجددة و المتنوعة في جميع الحقول و الميادين ، كما تحتوي على أخبار 

دم السياسية و االقتصادية و الثقافية و الرياضية و العلمية و التعليمية و الترفيهية و غيرها تق

العديد من الشركات المتخصصة كثيرا من البرامج المجانية ، التي تسمح باستقبال األخبار 

كما توفر االنترنت ما يسمى بالتجوال الحر في فضاء الشبكة    .من مواقع البث بشكل مباشر

و اإلبحار غير المنتهي في عالمها و وجود الروابط ذات الصلة بموضوع بحث أي نص 

ام التقنيات الحديثة في إخراج الصفحات اإللكترونية ، االستفادة من الفائق و استخد

التكنولوجيا الوسائط المتعددة ، و من خدماتها اإلخبارية التي تقدمها المستعرضات و آالت 

 .البحث بالنص 

                                                             
.دار الكتاب 1،ط االنترنت وسيلة اتصال جديدة: الجوانب اإلعالمية و الصحفية و التعليمية و القانونيةالسيد بخيت،  97

 . 18،  17،ص.ص . 2004العين،:الجامعي 
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تعد االنترنت وسيلة من وسائل االتصال الجماهيري ، ولهذا  : مزايا اإلنترنت و عيوبها*

عن مثيالت في أن تكون سالحا ذو حدين وسيلة توظف أو تستخدم استخداما فهي ال تختلف 

  .ايجابيا ،أو استخداما سلبيا

لقد حظيت األجيال الراهنة بوسيلة االنترنت فقد حققت لهم الكثير من  : أـ ايجابيات االنترنت

صب اهتمام المنافع المختلفة سواء كانت اجتماعية ، نفسية، أو اقتصادية.....الخ، فأصبحت من

غيرها ، والشرائح االجتماعية العديدة بغية االستفادة من مضامينها العلمية واألدبية والفنية 

تنمية  - :لتحقيق مآرب أخرى، و من أهم ما حققته االنترنت من محاسن لألفراد تتمثل في

 التعلمو مهارات االستطالع و التعلم الذاتي حيث صاغت االنترنت شكال جديدا للتعليم 

 . االستكشافي و المشوق

 .تنمية مهارة األسلوب التفاعلي و المشاركة بالمعلومات و اآلراء والتجارب - 

 اإللكترونيتعلم فن البيع و الشراء عبر التجارة اإللكترونية و فن اإلنتاج و التسويق - 

الثقافية استكشاف العالم و متابعة كل ما يطرأ عليه من مستجدات في جميع المجاالت  -

 . والفنية والرياضية

تعلم اللغات األجنبية المختلفة، و تنمية المهارات و الهوايات كل حسب اهتمامه وهواياته -  

 . المفضلة

 .متابعة المستجدات و االبتكارات و المكتشفات في جميع أنحاء العالم - 

اكتساب و شطرنج ممارسة األلعاب الجماعية خاصة التعليمية منها و العاب الذكاء كال -

 .األصدقاء على مستوى العالم من خالل المحادثة و المراسل 

 تعلم المهارات التواصل و الحوار مع الجنسيات المختلفة و االطالع على ثقافات الشعوب - 

ـ تعزيز اللغة العربية قراءة و كتابة ، في حين استخدام المواقع العربية و كذلك تقوية اللغة  .

و من الفوائد االيجابية كذلك لالنترنت و التي يمكن أن نستشفها  . حالة االطالع االنجليزية في

شركة ،اتضح  170على  1995من خالل دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية عام 

%تقوم بالتنفيذ ،.  12بالفعل و أن  intranet من هذه الشركات نفذت انترنت %11أن 

الفوائد التي  ،ذ القرار. و قد لخصت الشركات التي نفذت الشبكةوالباقي قيد الدراسة و اتخا

  : جنتها من استخداماتها االيجابية لها بما يلي

سهل وجود انترنت االتصال بين المستخدمين و التعامل فيما بينهم ألداء العمل بكفاءة  -

ن اتجاه فعالية .بمعنى أن وجود االنترنت حسن مستوى الرضا الذي يشعر به المستخدموو

عملهم من خالل التطبيقات المختلفة التي تتيح لكل منهم إبراز دوره في الشركة من جهة 

تعاونه مع اآلخرين من جهة أخرى.كانت حصيلة وجود االنترنت تحقيق توفير في النفقات  و

إلى أن معظم  1997ا و نوعا.و تشير إحصائيات صدرت عام مع زيادة إنتاجية العمل كمّ 

مريكية باتت تملك أو تقوم بإنشاء انترنت خاصة بها إضافة إلى اتصالها مع المؤسسات األ

كما أن لالنترنت فوائد اتصالية كبنية ارتكازية للمؤسسات إدارة األعمار ، االنترنت 

اإللكترونية ، حيث تؤمن االستخدامات العالمية لتكنولوجيا سهلة االستخدام ، و تكنولوجيا 
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معيارية ، يمكن أن يجري تبنيها من قبل جميع المنظمات ، و يتم تبني و استخدام مثل تلك 

  .بصرف النظر عن نظم الحواسيب المستخدمة فيها التكنولوجية المعيارية 

بكة االنترنت رغم الجوانب االيجابية والمزايا والفوائد التي وفرتها ش : سلبيات االنترنت*

مها في من حيث الكم الهائل من المعلومات المفيدة في مختلف المجاالت واألنشطة وإسها

لمعلوماتي الخطر يكمن في هذا تدفق ا ربط المجتمعات والهيئات والدول بعضها بعضا،إال أن

 زاتاإفر غير مسيطر عليه ،واالستعمال الالعقالني لهذه شبكة ،وهذا ما أدى إلى نتائج و

 : سلبية تتجل في

التبعية اإلعالمية :حيث رسخت االنترنت مفهوم التبعية اإلعالمية لمصادر األخبار 1

دماتها في عمل الدعائي أو التخريبي والمعلومات الغربية وطبيعة توظيفها ،حيث استغلت خ

وبكل سلبياتها ،ومواقفها -الغرب عموما وأمريكا خصوصا–المسيطرة على التكنولوجيا 

كما برزت تساؤالت حول سيادة ،  98العدائية المعروفة من الشعوب النامية ومنها العربية

النترنت باللغة % من الصفحات والمواقع على ا77اللغة االنجليزية على الشبكة ،حيث تبلغ

االنجليزية ،وسيادة المضمون األمريكي الذي ينسجم مع أسبقية الواليات المتحدة في ابتكار 

على نطاق واسع ،حيث يبلغ األمريكيون –على مستوى المدني –االنترنت و استخدامها 

 99نصف مستخدمي شبكة االنترنت في العالم 

اطر التي تحيط بشبكة االنترنت انه توجد وجود مواقع غير مناسبة وال أخالقية:ومن المخ -

مواقع على هذه الشبكة للحب والزواج و العالقات غير الشرعية، كما توجد مواقع للدردشة 

وتبادل المعلومات عن الجنس.ويتم عبرها أحيانا بث صورة عارية لألطفال الذين 

 100عاشرة الجنسيةباستطاعتهم أيضا الوصول إلى المحادثات الجنسية ، و يتبادلون صور الم

،كما قد يصل المتجول إلى معلومات ال تتفق مع معتقداته الدينية أو القومية و يتعارض مع 

قامت إحدى المنظمات المشبوهة من خالل شبكة  1998عاداته و تقاليده ، ففي صيف 

االنترنت بمحاولة لتشويه القران الكريم ، حيث طالبت هذه المنظمة من زوار موقعها بتأليف 

لقرآنية الكريمة ، في محاولة منها إقناع جمهور الشبكة العالمية بأن سور تحاكي سور ا

وهو من صنع البشر ، كما يتم عبر الشبكة االنترنت  101القران ليس معجزة إلهية من عند هللا 

نشر معلومات تهدد استقرار المجتمع ، و تعلم على بث الرعب فيه من خالل تشجيع العنف 

الكتاب ''إرشاد اإلرهابيين '' الذي استخدمت معلوماته لتنفيذ اإلرهاب ، و كمثال على ذلك و

المبنى الحكومي بوالية اكالهوما األمريكية ، إضافة إلى مسالة غسل األموال   عملية تفجير

و اختالسها ،و سرقة بطاقات االئتمان ...الخ و قد حاولت بعض الدول وضع قوانين للحد من 

 15الكونغرس قانون حماية األطفال من االنترنت في  هذه المخاطرة األخالقية ، حيث أقر

                                                             
 .120الدرناني، مرجع سبق ذكره،ص.عبد المالك ردمان  98
 .82رضا عبد الواجد أمين، مرجع سبق ذكره،ص. 99

، إلعالميةاتكنولوجيا االتصال: المخاطر و التحديات و التأثيرات االجتماعية. المكتبة شريف درويش اللبان،  100

 .183،ص. 2000،القاهرة،1ط
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و السعودية مراسيم و إجراءات لمنع  1997مارس 22،و أصدرت تونس في  2000ديسمبر 

 102.بعض المواقع 

مشكلة المصداقية : حيث ال يستطيع المستخدم تقييم مصداقية المعلومات التي يتحصل  -

عليها لضمان القيام بتغطية موضوعية فيما يتعلق بالصحفيين ، أو بناء مواقف متزنة 

موضوعية للمستخدمين بشكل عام ،فالمعلومات على االنترنت يمكن أن تضلل وال يمكن و

مصدرها ، كما أن مصادرها يمكن أن تزيف المعلومات أو  التأكد من دقتها و ال معرفة

 103.تستخدم االدعاءات الملفقة

المخاطر النفس وصحية : إن قضاء الباحثين و اإلعالميين ، وقتا طويال في البحث عبر  - 

االنترنت عن مواضيع شتى ، قد يؤدي إلى عدم تركيزهم على الموضوع األصلي و في ذلك 

إلى اإلصابة ببعض اإلمراض النفيسة أو ما يعرف بالهزة النفيسة ،أو مضيعة للوقت ، إضافة 

مراض ألالتي تحدث القلق و الغضب و االنطواء على النفس،ناهيك عن ا ةالصدمة النفسي

الجسمية كاإلصابة بالتعب المتكرر و تقوس ،كما تعمل على تعطيل القدرات الذهنية للعقل 

مما يقلل من دور الجهد ، 104قلي أو إبداع فكري البشري بشكل ال يحتاج معها بذل جهد ع

العقلي للصحفي ،و قدرته اإلبداعية في التحليل و التفكير و قراءة مابين السطور فيسود التقليد 

 . والروتين

ختلف مصعوبة رقابة شبكة االنترنت : أصبحت خدمات و تطبيقات االنترنت تتعامل مع  - 

 .سهل تبادل المعلومات بين األفرادأنشطة و مجاالت الحياة ،و أضحى من ال

دام أو النسخ القرصنة و انتهاك حقوق التأليف و الملكية الفكرية:و يقصد بالقرصنة االستخ -

خصيا أو غير المشروع لنظام التشغيل أو برامج الحاسوبية المختلفة و االستفادة منها ش

ف أو ببراءة النشر و التأليفهي عبارة عن استغالل غير مشروع لمواد تتمتع بحقوق  تجاريا ،

م على و هناك ثالثة فئات للقرصنة عبر شبكة االنترنت تتفاوت درجة خطورته، االختراع

  لهاكرزـ محترفو الشبكة و يعرفون باسم ا1 : حسب قدراتهم المعلوماتية و تكتلهم و هي

harkers network م لهووهم األشخاص الذين يخترقون شبكات الحاسوب  :أو المتطفلون

 .القدرة على التعامل الفني العالي مع الحاسوب و ال يتسببون بأضرار مادية 

و يعرفون على أنهم قراصنة البرامج وهم المتخصصون  crackers المخربون أو الكراكز

في فك شفرات البرامج بعد خرق مقاييس الحماية ،و يعملون على تخريب و تدمير كل ما 

 105.يصلون إليه من ملفات و برامج 
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 :تطور الصحافة اإللكترونية* 

لقد تطرق العديد من الباحثين  :  تعريف الصحافة اإللكترونية و عوامل ظهورها -

اإلعالميين إلى ظاهرة الصحافة اإللكترونية .و تقديم تعريفات مختلفة تختلف باختالف و

يمكن مجال االختصاص ،و حسب علمنا ال يوجد تعريف واحد يحظى باإلجماع ،و لكن 

نرى أن هذا التعريف قد  ،106على أنها : " صحافة تتم ممارستها على الخط المباشر هاتعريف

حصر مفهوم الصحافة اإللكترونية في نوع واحد ، أي الصحافة التي تمارس على الخط 

و لكن الصحافة اإللكترونية أوسع من هذا التعريف بكثير ، إن مصطلح الصحافة  مباشر

ما يشير إلى استعمال قواعد المعلومات و لكنه كذلك يشير إلى استعمال اإللكترونية،غالبا 

لصحافة او 107االنترنت للحصول على مصادر ،وثائق ، معلومات عن ماليين الموضوعات 

اإللكترونية هي :"الصحافة غير الورقية ، مقروءة و مسموعة و مرئية ،تبث محتوياتها عبر 

 إذن فمثل هذا التعريف يركز على ما هو غير ورقي"مواقع لها شبكة المعلومات العالمية  

الصحيفة اليومية الكبيرة على الخط ،أي جعلها في متناول القراء عبر كمبيوتر مجهز  هيو

و مثل هذا التعريف يعتبر ناقصا أو غير مطابق لطبيعة الصحافة اإللكترونية حيث 108بمودم 

شكل إلكتروني ،وال يوجد لها مقابل بالورق ،تتمثل الفكرة األساسية في  يتوجد هذه األخيرة ف

الصحيفة اإللكترونية ،في توفير المادة الصحفية للقراء على إحدى شبكات الخدمة التجارية 

الفورية مستخدمة في ذلك تقنيات حديثة ظهرت كوليدة لتكنولوجيا االتصال طارحة العديد 

نالحظ من خالل هذا التعريف أن هناك عنصر .  109ل التقليديةمن التحديات بالنسبة للوسائ

التحدي الذي أتت به الصحافة اإللكترونية ،و الذي تواجهه الصحافة التقليدية التي يتوجب 

عليها التكيف مع المنافسة الجديدة على أكثر من صعيد " الصحف اإللكترونية هي الصحف 

، و تتميز عن النسخة المكتوبة باستعمال كبير المكتوبة ،و التي يعاد نسخها على االنترنت

إذن هذا التعريف يعتبر ناقصا أيضا لكنه يشير من جهة  110لأللوان ،و الصوت ،و الصورة 

أخرى إلى عنصر اللون و نوعية في هذا التعريف ،و هو ما يميز الصحافة اإللكترونية عن 

، توجد فيها صفحة الرأي في  الصحافة التقليدية " هي تخلق صفحة تحريرية نابضة بالحياة

مواجهة الصفحات التي تحوي رسائل القراء و هو ما ال يوجد في الصحيفة اليومية ، فهي 

تشبه خط دردشة عبر االنترنت ، كما أنها تنشر المناقشات الدائرة حول موضوع معين أو 
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، الرأي "  العديد من الموضوعات في حين يتم ربط المناقشات المختلفة و المتنوعة بمحتوى

نسجل أن هذا التعريف قد تطرق إلى مختلف جوانب خصائص للصحافة اإللكترونية بصفة 

شمولية و مختصرة." نوع من االتصال بين البشر يتم عبر الفضاء اإللكتروني ـ االنترنت و 

آليات و مهارات العمل في وشبكات المعلومات و االتصاالت األخرى ـ تستخدم فيه فنونا 

لمطبوعة ، مضافا إليها مهارات و آليات تقنيات المعلومات التي تناسب استخدام الصحافة ا

الفضاء اإللكتروني كوسيط أو وسيلة االتصال ، بما في ذلك استخدام النص و الصوت و 

الصورة و المستويات المختلفة من التفاعل مع المتلقي الستقصاء األنباء اآلنية و غير اآلنية 

يعتبر هذا  .1ا و نشرها على الجماهيرعبر الفضاء اإللكتروني بسرعة و معالجتها و تحليله

التعريف مهم للغاية حيث يشير إلى عناصر تفتقد في التعاريف األخرى كالوسائط المتعددة و 

هي نموذج جديد في العمل الصحفي ، يستغل كافة مميزات و تقنيات االنترنت  " . التفاعلية

نحو الجمهور ،و ما يهم الجمهور ،و تصفية األخبار ،يجعل من الخبر الصحفي موجها 

 . ،بحيث يحصل القارئ على ما يهمه دون االلتفات إلى االهتمامات التجارية و اإلعالنية

بين لنا هذا التعريف إذ ي أو الصحافة التفاعلية أطلق على هذا النموذج اسم الصحافة الموزعة

جة األولى و هذا ما تتغاضى عنه الكثير من إن الصحافة اإللكترونية صحافة تفاعلية بالدر

الصحافة اإللكترونية نوع إعالمي لوسيلة إعالمية تتحقق بفكرة النشر  " . التعاريف

اإللكتروني ،الذي بدوره يتجسد من خالل االنترنت كشبكة معلوماتية و أداة و مصدر 

أهم ما يلفت ، مكتبي " للمعلومة ، و أصبح سهال تطوره ثم تداوله بسبب فكرة عملية النشر ال

يعتبر االنترنت كوسيلة إعالمية جماهيرية ، وهذا األمر غير  هاالنتباه في هذا التعريف هو أن

و مما سبق ذكره نستنتج أن كل باحث عرف الصحافة  . متفق عليه في الوقت الحاضر

لى هذا اإللكترونية حسب خصائصها أو وظيفتها، و تكاد التعاريف تتعدد بتعدد الكتاب و ع

فهي الصحف التي يتم إصدارها و نشرها على شبكة االنترنت .سواء كانت هذه الصحف 

لصحف ورقية أو موجز ألهم محتوياتها أو كجرائد و  إلكترونيةبمثابة نسخ أو إصدارات 

مجالت إلكترونية ليست لها إصدارات مطبوعة على الورق و لكنها صحف إلكترونية تتخذ 

 .عدة أنواع و إشكال

يرى بعض الباحثين أن والدة الصحافة  : خلفية تاريخية لتطور الصحافة اإللكترونية *

كثمرة تعاون بين  1976اإللكترونية كان مع بداية السبعينيات و ظهور خدمة " التلكسات " 

والدة  1979و لقد شهد عام  and BBC  Independent Broad casting :مؤسستي

 british على يد مؤسسة Prestel األكثر تفاعلية مع نظامخدمة " الفيديو تكست " إلى 

télécom authority   البريطانية،و بناءا على هذا النجاح الذي أحرزته المؤسسات

المذكورة في توفير خدمة النصوص التفاعلية للمستفيدين ،دخلت بعض المؤسسات الصحفية 
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أ العمل على توفير النصوص و بذلك بد . األمريكية منتصف الثمانينيات على هذا الخط

 111الصحفية بشكل إلكتروني إلى المستفيدين عبر االتصال الفوري المباشر

 200نها بـ المحاوالت لم تلقى النجاح المطلوب ،و تكبدت خسائر مالية قدرت حيهذه إال أن 

ن مليون دوالر أمريكي ، لذلك توقفت مشاريع المؤسسات الصحفية ، و يرجع المختصو

يها الكفاية لتسمح ير الموفقة للصحيفة اإللكترونية إلى عدم توفر تقنيات متطورة بما فالبداية غ

لنوع ابوصول غير مكلف و سهل إلى المحتوى اإللكتروني زيادة على نقص االهتمام بهذا 

ية التسعينيات من الخدمات اإلعالمية من قبل المعلنين و المستفيدين على حد سواء لكن مع بدا

لكترونية و ت النشر اإللكتروني ،إضافة إلى حاجة المستفيدين إلى الخدمات اإلتطورت تقنيا

حيفة لقد ارتبط نجاح خدمة التلتكست باعتمادها على جهاز التلفزيون ، أما نجاح الص

  . اإللكترونية في انطالقتها الثانية فمرتبط بتوفر جهاز الحاسب اآللي و تطوره

منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي بدأت تتطور الصحافة اإللكترونية،حيث بدأت و

تكنولوجيات االتصال الحديثة تدخل إلى المؤسسات الصحفية على المستوى العالمي لتحل 

بذلك محل األساليب التقليدية في اإلنتاج الصحفي ، و ال سيما في مرحلة الطبع ، فتحولت 

على إحدى شبكات  حيفة اإللكترونية في توفير المادة الصحفية للقراءالفكرة األساسية للص

الخدمة التجارية الفورية ،مستخدمة في ذلك تقنيات حديثة ظهرت كوليدة لتكنولوجيا االتصال 

و تعتبر صحيفة " هيلزنبرغ اجيالد "  طارحة العديد من التحديات بالنسبة للوسائل التقليدية 

بالكامل على االنترنت و تلتها صحيفة " الواشنطن بوست "  السويدية أول صحيفة تنشر

،و التي قامت بإعداد نشرة يعاد تحديثها فوريا في كل مرة تتغير فيها  1994األمريكية سنة 

األحداث ، مع وجود مراجع وثائقية و تاريخية ،و إعالنات ،و قد أطلق على هذا النوع من 

رقمي ، و بالتالي و قبل نهاية التسعينيات كانت هناك النشر في بدايته األولى مصطلح الحبر ال

عشرات الصحف في العالم وخصوصا الكبرى منها، قد سخرت إمكانيات معتبرة لتنشئ 

مواقع على شبكة االنترنت نظرا لقلة التكلفة و السهولة ،رامية بذلك المسعى إلى توسيع أفاق 

إال أن  . النقل و بصفة خاصة قيود الرقابةالمالية و  العراقيلالتوزيع و االنتشار ، لتتجاوز 

الصحف أن النسخة اإللكترونية المشابهة للطبعة الورقية لم  ذهسرعان ما اكتشف مسيرو ه

تعد تلبي احتياجات القراء ، إذ أن المستخدم يبحث عن الجديد بعيدا عن الطبعة الورقية على 

بمواقعها اإللكترونية تتولى إدارات تحري خاصة  ءاالنترنت و هكذا بدأت الصحف بإنشا

تحرير جريدة منفصلة على النسخة الورقية. و بالتالي أصبحت الصحف اإللكترونية منافسة 

للصحف المطبوعة ، كما أن األهمية المتزايدة للصحافة اإللكترونية أدى إلى ظهور اتجاه 

حيفة ،تتخذ مظهر ص الكترونية آخر من هذه الصحف يتمثل في ظهور مواقع إخبارية 

و لكن تخضع لنمط اإللكتروني و هي صحف  .متكاملة من حيث المضمون و المسمى

                                                             
الي لإلعالم و فنون .المعهد الع نظم الحاسبات و االتصاالتاإلعالم التفاعلي ثورة تكنولوجيا جديدة في  ، حسنين شفيق 111

 . 73،ص.2008االتصال بمدينة الثقافة و العلوم ،مصر ،



 

73 

إلكترونية محضة ال عالقة لها بأي صحيفة ورقية إذ نشأت على الخوض في عالم النشر 

 .التقليدي الورقي ،و هذا ما أصبح يعرف بعبارة " الهجرة المعاكسة " 

ال أن التاريخ الدقيق النطالق أول صحيفة تجدر اإلشارة إ  :الكترونيةنشأة الصحافة  *

إلكترونية من حيث متى و؟ أين؟ غير متفق عليه حيث تتباين الروايات بهذا الشأن و عليه و 

مع اتجاه المزيد من الناس نحو االنترنت كمورد و مصدر للمعلومات كان من الطبيعي 

الباحث األمريكي "  و بحسب رأي . لوسائل اإلعالم أن تلفت إلى فرصة االستثمار هذه

مارك ديويز " في دراسة له حول تاريخ الصحافة اإللكترونية ، فان أول صحيفة في 

الواليات المتحدة دشنت نسخة إلكترونية لها على االنترنت كانت " شيكاغو تريبيون " عام 

و  اإلخباريةو توالى بعد ذلك ظهور المواقع  " ، مع نسختها "شيكاغو اون الين 1992

 اإلخباريةفية على االنترنت ،سواء التابعة للصحف و القنوات التليفزيونية أو المواقع الصح

في هذا السياق يري " درويش  المستقلة التي تعد قناة صحيفة إلكترونية مستقلة في حد ذاتها

اللبان" إن الصحافة اإللكترونية قد بدأت تلفت األنظار إليها في أعقاب حرب الخليج األولى 

، عندما عرضت وكاالت األنباء العالمية صورة البطة البرية و هي تشرف على 1991عام 

الموت بعد أن غرقت في مياه الخليج الملوثة بالنفط . وقد تعاطف الكثيرون في مختلف بالد 

العالم مع هذه الصورة المؤثرة ، و أدان ما حدث من اعتداء صارخ على البيئة و الطبيعة 

ليج بسبب األعمال الحربية التي تجاوزت كل الحدود الشرعية تلويث شديد لمياه الخو

من جهة أخرى يشير البعض أن الصحافة اإللكترونية شهدت ازدهارا  ، 112والمشروعة

كبيرا بعد الحادي عشر من سبتمبر ، الذي استفاق العالم فيه على وقع حدث مهول في أمريكا 

اإللكترونية أن تنقل بالكلمة و  اإلخبارية،إذ استطاعت الصحف اإللكترونية و المواقع 

الصورة ذلك الحدث التاريخي بدقة و كفاءة نادرة ، بينما تعثرت الصحف و والصوت 

خر انه مع عمليات آبينما يرى فريق   ، 113الفضائيات التقليدية و أثبتت فشلها في تلك المهمة

 التلفزيون المشهورة مثلالتطوير في مجال استخدامات االنترنت ،بدأت شبكات اإلذاعة و 

BBC CNN  و الجزيرة ، تخصص مواقع مستقلة لها لتحمل ما يصلها من بيانات و أخبار ،

لكل من يريد أن يتصفحها أيضا بدأت الصحف الهامة هي األخرى تظهر على شاشات شبكة 

اد المعلومات من خالل المواقع التي أعدتها لذلك ، و التي القت إقباال كبيرا من جانب رو

 .وجدوا فيها ضالتهم المنشودة و استغنوا بها عن الصحف الورقية المأثورةاالنترنت الذين 

فضال عن ذلك بدأت الصحف اإللكترونية البحتة أو الخالصة تظهر إلى حين الوجود  سواء 

في الدول األجنبية أو في البالد العربية،و تجدر اإلشارة إال أن الصحف اإللكترونية لم تكن 

بداية ذات عائد مادي كبير يشجع على االستمرار أو االستفادة منها ،و ذلك راجع لعدم في ال

معرفة أو اهتمام أصحاب اإلعالنات بها ،و عدم ثقتهم فيها كوسيط إعالمي مؤثر غير أن مع 
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تزايد استخدامات االنترنت و كثرة رواد مواقع الصحف اإللكترونية تنبه المعلنون ألهمية 

النترنت،و بدأت الصحف اإللكترونية تحقق عائدا ماديا يتوقع تزايده في اإلعالن عبر ا

"مجرد مواقع تحتوي على الكترونيةالمستقبل بشكل كبير جدا .و لقد كانت بداية الصحافة 

مقاالت و موضوعات و أفكار و أطروحات و رؤى بسيطة . و تحديدا انطلقت من منتديات 

رامجها و بساطة تركيبها ،إذ يكفي أن تقوم بتحميل هذه الحوار ، التي تتميز بسهولة تحميل ب

البرامج المجانية في الغالب و رفعها لموقعك في اقل من ساعة ،ليبدأ بعدها الموقع بأثره في 

 .العمل المحدد له و في اجتذاب عدد كبير من الزوار 

يرى بعض الباحثين أن هناك ثالثة عوامل ساهمت   :عوامل ظهور الصحافة اإللكترونية *

ـ االرتفاع المدهش في قدرات اإلعالم اآللي  : هي الكترونيةفي ظهور و تطور الصحافة ا 

لطاقات الكمبيوتر على تخزين و معالجة المعطيات ـ التقدم في مجال ترقيم المعطيات فكل 

يمكن نقل و تبادل المعطيات  معلومة مشفرة في شكل رقمي، مما منحها لغة عالمية، حيث

 - -- .114رقمية من نقطة إلى أخرى من العالم بدون النظر إلى اللغة األصلية التي كتبت بها

تطور تقنية ضغط المعلومات و إزالة ضغطها و التي تمكن من إرسال المعلومات بسهولة 

  . بدل تخصيص مساحات كبيرة تعرقل من عملية إرساله

لمواقع الذي أصبح بفضل االطالع على األخبار و المعلومات في اظهور القارئ الرقمي  -

فرها على كم اإللكترونية ، لما تتمتع به من خصائص فنية كأن يتم تحديثها باستمرار ، و تو

 هائل من المعلومات و يتم اقتناؤها بطرق تفاعلية مختلفة ـ 

لورق و اسبب غالء مادة مواجهة الصحف المكتوبة على المستوى العالمي صعوبة كبيرة ،ب -

 . الطباعة و قلة المادة اإلعالنية التي فضلت التلفزيون و االنترنت

 :خصائص الصحافة اإللكترونية و أهم أنواعها*

ب بالحرية يكفي أن الصحافة اإللكترونية تتمتع في الغال : خصائص الصحافة اإللكترونية  

رقية التي الكاملة التي يتمتع بها القارئ و الكاتب على االنترنت على خالف الصحافة الو

السياسة  اشىتتمتكون في العادة قد تم تعديل مقاالتها من قبل الناشر أو رئيس التحرير حتى 

 : يالمميزات التي يمكن تخليصها .كالتال التحريرية للصحفية باإلضافة إلى مجموعة

التفاعلية : هي مدى قدرة الشخص على الدخول في المعالجة إعالمية بصفة ناشطة من - 

و تعني أيضا االتصال في اتجاهين بين  115خالل التفاعل مع الرسائل اإلعالمية أو المعلنين 

ين أي عدد من المصادر و المصدر و المتلقي أو بصفة واسع االتصال المتعدد االتجاهات ب

المتلقين , كما أنها تعرف أيضا على أنها :إمكانية التواصل و التفاعل بين المستعمل و 

الجريدة الورقية التي تقدم إعالم فاالتصال عبر الحاسبات يقدم أشكاال متعددة من التفاعلية , 
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المقارنة ب والنية ، مثل البحث عن المضامين و إتاحة رد الفعل آو رجع الصدى للمواقع اإلع

بوسائل اإلعالم المطبوعة و اإلذاعة ،فان مستخدمي االنترنت يسهل عليهم االتصال بالقائمين 

باالتصال من خالل قوائم البريد اإللكتروني ذات الوصالت الفائقة للمحررين و المخرجين و 

ريب أساليب اليوم و باإلضافة إلى البريد اإللكتروني ، تقوم المواقع اإلخبارية اإللكترونية بتج

مختلفة لقنوات رد الفعل ، مثل :الخطابات اإللكترونية إلى المحرر ،و غرف الحوار الحي ،و 

 .اللوحات اإلخبارية ،و ندوات النقاش ،و األسئلة الموجهة إلى الخبراء 

الجاذبية : الناتجة عن التعامل مع أكثر من ساحة ،إذ يتمكن المتصفح لها من قراءة األحداث  -

 .مشاهدتها و االستماع إليها في أن واحدو 

السرعة : في تلقي الخبر العاجل في وقته مشفوعا بفيلم الفيديو معزز بصور حية ، مما  -

يدعم مصداقية الخبر و ذلك بدال من االنتظار إلى اليوم الموالي لقراءة العدد الجديد من 

  .الصحيفة اليومية

 .نشر بعض األخبار أو الصور في الصحف التحرر من مقص الرقيب الذي قد يمنع  -

االقتصاد في النفقات باالستغناء عن أطنان الورق و مستلزمات الطباعة المستخدمة في  - 

بينما ال يحتاج من القارئ من دفع ثمن الصحف التي يطلع عليها  إعفاءالصحافة الورقية و 

مجموعة من البرامج التي يرغب التعامل مع الصافة اإللكترونية ، سوى لجهاز كمبيوتر و 

 . يتم تركيبها لمرة واحدة

حماية البيئة من الكميات الهائلة من الصحف المقروءة المطبوعة باألحبار السامة ، و من   -

  . ضجيج مطابعها و فضالت صناعتها

  .إمكانية االطالع على عدد من الصحف بدال من االكتفاء بالصحيفة الواحدة -

و إمكانية االطالع على الصحف األجنبية بصرف النظر عن بعد تجاوز حاجز المكان  -

 .مكان صدورها

سرعة و سهولة تداول البيانات على االنترنت بفارق كبير عن الصحافة الورقية التي يجب   -

 . أن تقوم بانتظارها حتى صباح اليوم التالي

 . ي اللحظة معاحدوث تفاعل مباشر بين القارئ و الكاتب ،حيث يمكنهما أن يلتقيا ف -

إمكانية مشاركة مباشرة للقارئ في عملية التحرير من خالل  االلكترونيةأتاحت الصحافة   -

التعليقات التي توفرها الكثير من الصحف اإللكترونية للقراء ، بحيث يمكن للمشارك أن 

 .يكتب تعليقه على أي مقال أو موضوع ، و يقوم بالنشر لنفسه في نفس اللحظة

صحيفة ورقية بدءا من الحصول على  إصدارالتكاليف المالية الضخمة عند الرغبة في  -

ترخيص مرورا باإلجراءات الرسمية و التنظيمية بينما الوضع في الصحافة اإللكترونية 

مختلف تماما حيث ال يستلزم األمر سوى مبالغ مالية قليلة لتصدر الصحيفة اإللكترونية بكل 

 . سهولة

أجبرت الصحافة على الخط الصحفي على المعايشة المستمرة لألحداث والمتابعة اآلنية :  -

  .اآلنية لما يستجد من معلومات و سهلت عملية التدخل لتجديد المحتوى
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 لصحفا إصدارعدم حاجة الصحف اإللكترونية إلى مقر موحد لجميع العاملين إنما يمكن  -

 .ماإللكترونية بفريق عمل متفرق في أنحاء العال

ل اختيارات الفردية : هي طريقة تقديم األخبار تتسم بالفردية ،إذ يستطيع الجمهور من خال-

لبحث في يتعرض لألخبار طبقا الهتماماته الفردية، سواء أكان عن طريق ا ألنهمتعددة ، 

ة األرشيف أو الموضوعات المرتبطة ببعض تحت عنوان واحد،أم عن طريق تنظيم الصفح

ي المرات م بوضع اهتمامات المستخدم في أول مرة يزور فيها الموقع ،و فالخاصة بالمستخد

 .اآلتية تظهر األخبار طبقا لالختيار األول

التقارب : أن التقارب خاصية للصحف و ليس للجمهور، و يقصد به قدرة الصحفي على  -

تا أم نصا تقديمه القصة اإلخبارية في أفضل األشكال المتاحة لديه سواء أكانت صورة أو صو

و إلى جانب هذه الخصائص في الغالب  أم فيلما، إذ يستطيع من خالله جذب الجمهور للقصة 

تلتزم الصحافة اإللكترونية الحرية الكاملة ، التي يتمتع بها القارئ و الكاتب على االنترنت 

ة على السواء ،بخالف الصحافة الورقية ،كما أتاحت الصحافة اإللكترونية إمكانية مشارك

القارئ مباشرة في عملية التحرير من خالل التعليقات التي توفرها صحف إلكترونية كثيرة 

للقراء ،بحيث يمكن المشارك أن يكتب تعليقه على أي مقال أو موضوع و يقوم بالنشر لنفسه 

ال توجد عقبات  إذفي نفس اللحظة ، كما تتمتع الصحافة اإللكترونية بالحضور العالمي ، 

ترض الصحيفة اإللكترونية فهي متاحة في كل مكان تتوافر فيه متطلبات جغرافية تع

 116االنترنت في حين أن الصحيفة مرتبطة بعمليات توزيع و نقل و شحن معقدة و مكلفة 

 : الصعوبات التي تواجه الصحافة اإللكترونية و ابرز عيوبها*

لة إعالمية كوسي االلكترونيةبعدما تطرقنا إلى الصحافة  : صعوبات الصحافة إلكترونية –أ  

نيات و إطارات جديدة لها من المواصفات كما رأينا ما يؤهلها لتكون وسيلة مثلما لها من إمكا

 تعمل من اجل وصول رسالة إعالمية في مستوى تطلعات جمهورها ، و هذا ليس بعيدا

عض بها بطبيعة الحال عن ما ستجده من الصعوبات على مختلف المستويات ، و التي يصنف

 :الكتاب على النحو التالي

لدول النامية  افهي ال تزال صعبة نسبيا ،فالكمبيوتر لم يعد جماهيريا خاصة في  :المقروئية* 

 .ةوسوف تخلق الصحف اإللكترونية عادات جديدة عند القارئ مثل القراءة على الشاش

ظم الخدمات ثلها مثل معالتي تعاني منها الصحافة اإللكترونية م:قلة الشرعية القانونية * 

وصل الساسة اإللكترونية كالنقود اإللكترونية و التوقيع اإللكتروني، و من المنتظر أن يت

 .التكنولوجيون و القانونيون إلى إيجاد حلول لها 

 .ريفهاتعاني صحف اإللكترونية كثيرة من صعوبات مادية تتعلق بتمويلها و تسديد مصا* 

 درةن و الرؤية المتعلقة بمستقبل هذا النوع من اإلعالمغياب التخطيط و عدم وضوح *

 .الصحافي اإللكتروني 
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عدم وجود عائد مادي للصحافة اإللكترونية من خالل اإلعالنات كما الحال في الصحافة *

 االلكترونية.الورقية ،حيث أن المعلن ال يزال يشعر بعدم الثقة بالصحافة 

فيما  كترونيةااللسلبيات الصحافة وإيجاز أهم عيوب : يمكن  عيوب الصحافة اإللكترونية ب/

قلة عدد رواد الصحافة اإللكترونية بالمقارنة بقراء الصحف التقليدية و ذلك نظرا - 1 : يلي

- 2النحصارها في إطار مستخدمي االنترنت و هم قليلون رغم التزايد المستمر في عددهم 

بكة المعلومات ،مع ما يتطلبه ذلك من استلزام حيازة المستفيد لجهاز كمبيوتر متصل بش

نفقات ،و أن كان انتشار مقاهي االنترنت بأسعار مناسبة قد قلل من أهمية النفقات ،كعائق 

 . نشرات أوللوصول إلى شبكة المعلومات و االطالع على ما نريده من صحف 

حافة ندرة الصحفيين المزودين بالمهارات و المعارف الالزمة لممارسة مهام الص- 3 

 .اإللكترونية 

  .  كفاية التشريعات التنظيمية التي تحكم الصحافة اإللكترونية أوعدم وجود 4-

قراءة الصحيفة اإللكترونية يحتاج إلى مهارات عالية مقارنة بقراء الصحيفة الورقية ،إذ - 5

في وسائل المواصالت المختلفة  أوفي العمل ، أويمكن أن تقرأ الصحيفة الورقية في المنزل 

في مكان تتوافر فيه متطلبات القراءة بينما األمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى  أوفي المقهى ، أو

قارئ الصحيفة اإللكترونية ،الذي يحتاج إلى جهاز حاسوب آلي ،و معرفة طرائق الدخول 

 . إلى عناوين الوسائل اإلعالمية المرغوب تصفحها

ال قد تعودت عبر سنين طويلة على قراءة الصحيفة الورقية ، و هذا ما كما أن األجي- 6 

يتطلب  االلكترونيةيجعل من الصعب التخلي عن هذه العادة بسهولة ،و لكي تقرأ الصحيفة 

السنوي ، يعد أمرا مكلفا  أواشتراكا في شبكة المعلومات العالمية و هذا االشتراك الشهري 

كمبيوتر،كما أن هناك محاذير تفرض من األسرة و المجتمع عند الكثير من حائزي أجهزة ال

و مؤسسات المجتمع المدني على مسألة االشتراك في شبكة المعلومات العالمية حماية للشباب 

 و األطفال من فساد األخالق في ظل فوضى شبكة المعلومات العالمية من الناحية األخالقية (

ية : السرعة سالح ذو حدين ،قد تحمل المؤسسة الحاجة للسرعة في األخبار اإللكترون- 7

إلى عدم خضوعها للرقابة و عدم القدرة  باإلضافةالنجاح العارم و قد تدفعه إلى الخسارة 

 .على التأكد من صحة المعلومات

كسر بعض المحرمات و القيم االجتماعية و زيادة إمكانية التزوير كما أثرت سلبا على - 8  

 .جتماعية، و هي تدخل في إنشاء الجيل الجديدالحياة األسرية و اال

مؤسسات الصحافة اإللكترونية عملت على تناقص في عدد الموارد البشرية في - 9 

 اإلعالمية.المؤسسات 

 الجمهور: والتلفزيون التفاعلي الرقمي التقنية ، المضمون 

اسم مشتق من    Invision:  تطوره و خصائصه و مميزاته التفاعلي تعريف التلفزيون* 

االنترنيت و التلفزيون للداللة على التلفزيون عالي التقنية يتميز بوجود خط رابط بين الجهاز 

المعلومات أو الطلبات و تلقي  إلرسالو جهة البث أي أن المشاهد لديه الفرصة الكاملة 
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في الصورة من حيث الحجم و التوقيت بصفة شخصية ، كما يستطيع التحكم  إجابات

اإليقاف فضال عن الحصول على معلومات تفصيلية تكون ذات صلة بالمشهد أمامه أو و

 خدماتية بحتة.

 مر تطور التلفزيون التفاعلي بثالث مراحل رئيسية:

ع بيان مو السماح بأخرى و وضع منبهات  إقفالهاو  القنواتلبرمجة: بحيث يمكن ترتيب  -

 تفاصيل القنوات المتاحة بالكامل.

العادي مثل  ن المحسن: و هو تطور ملموس يقدم تحسينات طفيفة تفاعلية للتلفزيونالتلفزيو -

استعراض بعض المعلومات حول البرامج أو حتى طلبات بسيطة مثل مطعم أو خدمات 

 .أخرى

ي بعض الدول فالتلفزيون التفاعلي : حيث الخدمات التفاعلية بالكامل و لقد بدأ العمل به  -

 .كات األمريكية و عدد من الدول العربية كالسعودية و مصراألوروبية و بعض الشب

 خصائص التلفزيون التفاعلي:

 توفير العديد من القنوات التلفزيونية. -

 تقديم قوائم تفصيلية بالبرامج و نوعيتها و مواعيدها. -

 التسجيل لمادة معينة و عرض أخرى. إمكانية -

 لمادة معروضة. األوتوماتيكيالتسجيل  -

 القنوات و البرامج في أوقات محددة مسبقا.بث  -

 مشاهدة موضوعين في آن واحد ) عرض جزئي و عرض كلّي(. -

الم و تقديم خدمات معلوماتية عن الطقس و السياحة و األخبار و الرياضة و عن األف -

 المسلسالت و معلومات عن الممثلين .

 عرض ألعاب تفاعلية . -

 .لألفالمالدفع حسب الطلب  -

 التسوق لاللكتروني بعد المشاهدة. -

 تصفح االنترنيت. -

 117تفاعلية حسب طبيعة المشاهد و ميوله. إعالنات -

 :مميزات التلفزيون التفاعلي* 

 مجانية+ انترنيت بسرعة فائقة. مكالماتتقديم الخدمة من  تلفزيون تفاعلي+  -

وضوح  والشاشة بجودة من قنوات فضائية بطريقة تفاعلية على مشاهدة المحتوى المرئي  -

 عاليتين من خالل االتصال باالنترنيت.

 سرية. إمكانية حماية األطفال و أفراد العائلة من أي محتوى غير مناسب بوضع أرقام -
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خدمة الدفع حسب البرامج التي تمكن الزبون من اختيار البرامج التي يرغب في مشاهدتها  -

 و تخزينها والرجوع إليها في أي وقت.

 Catch up TVادة اللقطات و التسجيل و استرجاع البرامج في أي وقت عبر تقنية إع -

خدمة الفيديو حسب الطلب التي توفر مكتبة متنوعة من البرامج الوثائقية و الدينية و تحميل  -

 مشاهد األفالم و البرامج الشهيرة.

خدمات التعليم االلكتروني من خالل اطالع الطالب على المناهج الدراسية بطرق تفاعلية  -

لقد ساعدت عملية توظيف التلفزيون للتكنولوجيا الرقمية إلى إلغاء الحدود مبتكرة.وشيقة 

 الكمبيوتر الشخصي .والفاصلة بين التلفزيون 

 على شاشاته مضامين متعددة منها. : يقدم التلفزيون التفاعليمضمون التلفزيون التفاعلي*

 البرامج الرياضية و الثقافية و التحقيقات و المسلسالت و األفالم الحديثة. -

 نوعية البرامج تناسب جميع أفراد العائلة و ميوالتهم كبرامج الشباب و األطفال و المرأة. -

 التسوق . إمكانية الحصول على معلومات فرعية مفصلة حول المضمون خاصة إعالنات -

 رد الفعل الفوري على المضمون و إمكانية تعديله و تخزينه و استرجاعه. -

 عدم االلتزام بمواقيت عرض لبرامج و إعادة مشاهدتها في الوقت المناسب للمشاهد. -

 جمهور التلفزيون التفاعلي: *

 يتكون جمهور التلفزيون التفاعلي من جمهور األسرة التي تجتمع حوله للتعرض على

إلى فئات أخرى مثل الجمهور الرياضي ، الطلبة، األطفال ، الشباب  إضافةمختلف البرامج 

.، و هذا الجمهور يستطيع الحصول على السلعة المعلن عنها و يشاهد تفاصيلها و و العمال..

الدفع و الشراء االلكتروني عبر الشاشة و من ثمة توصيلها إلى البيت ، و  إمكانيةأسعارها و 

يتطلب هذا التلفزيون التفاعلي أن يكون الجمهور ملّما بالمهارات المطلوبة للحصول على 

 .لكل فرد الخدمات المناسبة 
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