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 إىل األخرية السنوات أثناء االتصال الذي شهده ميدان يالتكنولوجفىض التطور أ
 وهيكلية آليةتغيري بنيوي عىل ل التأسيس يف أسهمت اتصالية جديدة ومبتكرة أنامطظهور 
 .بينها والثانوية والعالقات التبادلية األساسية وتوصيف عنارصه االتصالرسيان 

 أو اجلديد االتصال ووسائل اإلنرتنت عرب االتصالالتطبيقات احلديثة يف جمال 
وير النشاط االتصايل وتفعيل وسائله ورسائله  يف تطأسهمت أحيانااجلديدة كام توصف 

 احلديثة من جانب والعالقة املستحدثة االتكنولوجي باالعتامد عىل التأثرييةودعم قوته 
 االتصالواملستجدة بني الوسائل اجلديدة واجلمهور ضمن بنية وبيئة مل تكن سائدة يف ظل 

 .  آخرمن جانب الوسائل التقليدية عرب 
 نعيش يف إننا إىل عن الثورات االتصالية الذي يشري فيه البعض احلديث التقليدي

 اجلوانب إىل  يشري - أخرى آراء عىل وفق - السادسة  أوخضم الثورة اخلامسة لالتصال 
 البحتة دون الغوص يف التغريات البنيوية الكبرية التي حدثت داخل املنظومة ةالتكنولوجي

طاق وسياق العالقة بني الوسائل واجلمهور التي االتصالية وداخل الوسائل بل وحتى يف ن
تشهد اليوم تبادال واضحا لألدوار واملواقع فضال عن اجلوانب التفاعلية التي باتت واقعا 

 يف أسهمت مرحلة أعتاب اليوم عىل فإننا اجلديد، وبالتايل واإلعالم االتصالمميزا يف 
ديثات الفتة للنامذج املفرسة صياغة جديدة للمفاهيم بشأن الوسائل واليات عملها وحت

 ةتكنولوجي كانت الثورات السابقة إذا وهو ما جيعلنا نذهب نحو القول ،االتصاللرسيان 
 وممارساته اإلعالمي مع قيم العمل االتكنولوجي ثورة جتمع أمام اليوم فإننا ،وفنية بحتة

ر وفاعليته يف وطرائق عمل وسائله فضال عن التغيريات اجلوهرية يف توصيف دور اجلمهو
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العملية االتصالية فضال عن التغريات املستحدثة يف حمور التفاعلية الذي بات بارزا والفتا 
  .ورئيسا يف العملية اجلديدة

االختالف عىل التسميات والتوصيفات هو السائد اليوم حيث انقسم الباحثون بني 
 إىل يرفضون التطلع آخرون واالعرتاف به وبفضله ومزاياه وبني اإلعالمتأييد اجلديد من 

 ويصطفون بشكل سلبي مع الوسائل التقليدية القديمة حيث يعدون نقدها األمام
 كام ، والقصة عندهم تنتهي عند النقطة تلك،ومقارنتها بغريها عبثا وطرحا غري منصفا

وبرزت الكثري من التسميات والتوصيفات بعضها يصف النشاط االتصايل اجلديد عرب 
 خالصا يرتقي للجامهريية ويمتلك الوسائل والقواعد وله الفنون إعالميا نهبأ اإلنرتنت

 نشاطا اتصاليا بأنه وبني الفريق الثاين الذي ما يزال يرى ، بل وحتى النظرياتواألساليب
 اجلهود الذاتية والفردانية يف التخطيط إىلشخصيا غري مؤسيس وغري منظم ويستند 

 خالصة الواقع فإن "ةالتكنولوجياحلتمية " يف نظرية  لكن وكام ورد، والنشاطواألهداف
 اجلديد اإلعالم أركانالراهن للنشاط االتصايل الشخيص واجلامهريي اقرتب من تثبيت 

 التقليدي التي بدأت ترتنح اإلعالمووسائله وتقويض سلطة وسطوة وسائل ومؤسسات 
رجون من مسار ومساق  من خيأوائل وكانت الصحافة املطبوعة من ، املنافس اجلديدأمام

التنافس اجلامهريي حيث بدأت عالمات أفوهلا باالزدياد حول العامل بفعل تأثري وسطوة 
 .املنافس اجلديد

 اجلديد ومواقع التواصل اإلعالم احلاضنة الرئيسة والكربى لوسائل اإلنرتنتويعد 
منذ انطالقتها  مل حتظ باالهتامم الكبري اإلنرتنتشبكة  أن  وعىل الرغم من،االجتامعي

 ومنذ تأسيسها وهي تتوىل عملية أنهاجلامهريية قبل نحو ربع قرن من اليوم لكن الالفت 
 والرقمنة وتفتيت النشاط االتصايل األمتتةانجاز التحول واالنتقال التدرجيي لإلعالم نحو 

 ويف ذلك ، الفئوي والتخصيص وعرب مراحل زمنية وموضوعية عدةإىلالعريض 
 اإلعالمخصائص وسائل  أن إىلاغلب اآلراء والطروحات العلمية اخلصوص تشري 

 متثل احلاضنة والوعاء وأهنا السيام اإلنرتنتاجلديد هي باألساس خصائص وميزات 
 لكن الوسائل اجلديدة قدمت هوية جديدة ،واحليز الشامل لذلك النشاط االتصايل
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ة جديدة يف فضاء  عالمأضحت وهي بالتايل ،ونقطوية يف جمال التخصص والتوجه
 احلديث عن فإن واخلالصة ، وعنوانا متميزا لنمط حمدد من اخلدمة االتصاليةاإلنرتنت
 السياق التارخيي واملوضوعي إىليمتد يف كل مرة  أن  يف السياق العلمي جيباإلنرتنت

 وهو مذهب علمي يقود لالعرتاف بفضل الشبكة ، كل الوسائل اجلديدةأنتجالذي 
 .قائمني عىل استحداثها وتطويرها عىل مدى نحو ستة عقودالعنكبوتية وال

 الوسائل الرئيسة إىل ًأيضا يمتد االجتامعيواحلديث عن وسائل ومواقع التواصل 
 التي استحدث أومثل الفيس بوك وتويرت ويوتيوب واملدونات وغريها والوسائل الثانوية 

 مجيعها اتسمت بمزايا ،بمؤخرا وهي التي سريد احلديث عنا تفصيليا يف سياق الكتا
 وهي بموجب سامهتا ،األخرى كليا عن الوسائل أووخصائص معينة ختتلف جزئيا 

نجحت يف استقطاب قطاعات واسعة من اجلمهور جعلنا نتحدث عن نمط جديد من 
 مجهور إىل التقليدية، فنحن نشري اليوم اإلعالميةاجلامهريية مل تكن متاحة مع الوسائل 

 من املشرتكني واملستخدمني واملتابعني ما جيعل من العملية االتصالية قوامه املليارات
 وأتاح ، يف مستوى املستفيدين واملستخدمني هلااألقل واملقاييس عىل األبعادجديدة بكل 

 التنوع يف املضامني والنشاطات والتنوع يف مزاج اجلمهور إىلالتنوع يف الوسائل واملواقع 
 ما يسمى أو اإلعالم صورة جديدة لظاهرة التخصص يف جمال ، وهو ما مثلًأيضاورغباته 

 .باإلعالم املتخصص
ويرد يف سياق هذا الكتاب تناول املحاور الرئيسة والتفصيلية ملا يتصل بموضوع 

 ونشأته وتطوره واجلوانب االتصالية واخلدماتية اإلنرتنت حيث نتناول ، اجلديداإلعالم
 اجلديد عرب ما ورد من تعريفات وفقا اإلعالمهوم املرتبطة بعمله، كام جرى تناول مف

 اإلعالمللمدارس العلمية الغربية والرشقية وكذلك استعراض املداخل النظرية لفهم 
 كام تم ،اجلديد عىل وفق طروحات كبار الباحثني واملنظرين املتخصصني يف هذا امليدان

 ةالتكنولوجيصائص  واخلاألنواع اجلديد عىل مستوى اإلعالمتناول وسائل ومواقع 
 وتأسيس مقارنة علمية إيراد مسعى إغفال ومل يتم ،والفنية فضال عن اجلوانب االتصالية

 اجلديد اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم عىل وفق معطيات وسائل االتصالبني 
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 اجلوانب إىل اإلشارة كام وردت ، جوانب االرتباط والتداخل والفرز بني املفاهيموإيضاح
 اجلديد، اإلعالمنونية وسياسة اخلصوصية التي ترتبط بالنشاط االتصايل لوسائل القا

 كام أو املتوقعة لالستخدام املفرط للوسائل تلك باآلثار جرى تناول حمور خاص وأخريا
 . نفسية واجتامعيةآثار ووسائله وما ينتج عن ذلك من اإلنرتنت عىل دمانيوصف باإل

 هذا إىل متواضعة للولوج أكاديميةتاب يمثل حماولة هذا الك أن إىل اإلشارةوجتدر 
 وصوره فضال وإشكاله اجلديد والفريد وحماولة لتوثيق حيثياته ومعطياته اإلعالميامليدان 

عن مناقشة ما يرتبط به من عوامل ومتغريات بطريقة علمية تسمح للدارسني والباحثني 
 أن إىلحة ومبسطة، كام نتطلع واملهتمني باالطالع عىل الصورة عن قرب وبطريقة واض

 األكاديميةيكون الكتاب الذي يتضمن معطيات جديدة مل يرد الكثري منها يف الكتب 
 بشكل واإلعالم اجيابية جديدة يف ميدان العلم بشكل عام إضافةاملناظرة نتطلع الن يكون 

 . .خاص
 ...واهللا من وراء القصد
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 تدمري ملراكز أوً يف الواليات املتحدة حتسبا ألي رضر اإلنرتنتجاء ظهور شبكة 

ً حتسبا أو رضر الشبكة احلاسوبية يف الواليات املتحدة إىلاالتصاالت احلاسوبية مما يؤدي 
باردة  نتيجة للحروب الاإلنرتنت أنشأت شبكة إذلرضبة صاروخية من االحتاد السوفيتي، 

بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتي ورغبة تلك الدول املتنافسة عىل توسيع نفوذهم 
 أطلق االحتاد السوفيتي القمر االصطناعي 1957 عام أكتوبر 4 يف مجيع أنحاء العامل، ويف

 ناجحة خطوه األول القمر االصطناعي إطالقوتعد خطوه ) Sputnik( سبوتنيك األول
ًواليات املتحدة مما تطلب ردا قويا من الواليات املتحدة وحتقق ذلك عرب ورضبة قوية لل ً

 Advanced Research( لوكالة مشاريع البحوث املتقدمة األمريكيةزارة الدفاع وإنشاء 

Projects Agency) (ARPANET ( تعزيز البحوث التي من إىلوالتي هتدف هذه الوكالة 
 كانت وظيفة هذه إذوجي عىل االحتاد السوفيتي، شأهنا ضامن التنافس والتفوق التكنول
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 واملعاهد بشأن علوم الكومبيوتر األمريكيةالوكالة متويل البحوث التي جترهيا اجلامعات 
 .)1(لغرض بناء شبكة اتصاالت إسرتاتيجية خاضعة للواليات املتحدة

ونتجت عن األبحاث الكثرية التي أجرهتا وكالة مشاريع البحوث املتقدمة 
)ARPANET ( عن ربط أربع أجهزة كومبيوتر بني األمريكيةالتابعة لوزارة الدفاع 

 تعترب هذه املحاولة األوىل للربط إذ 1969اجلامعات وعىل مسافات خمتلفة يف هناية عام 
 وكان هدفها تبادل اإلنرتنتالشبكي ألجهزة الكومبيوتر وهو امليالد الفعيل لشبكة 

ضافت وكالة مشاريع البحوث املتقدمة أ 1970يف عام املعلومات بني تلك اجلامعات، و
)ARPANET ( تلك الشبكة مما وسع نطاق خدمة ذلك إىلعدد من أجهزة الكومبيوتر 

 .)2(الربط الشبكي
 أصبحت تربط بني عرشين إذ عرب هذه الشبكة االتصال تم توسيع 1971ويف عام 

فات نصية صغرية ترسل من موقع بحث جامعي وتضمن حركة التبادل بني هذه املواقع مل
 ملفات النصوص أما، )e-mail(، وسمي هذا التبادل بالربيد االلكرتوين آخر إىلمكان 

 أو ما يسمى بربوتوكوالت نقل امللفات باستخدامالكبرية وملفات البيانات فكانت تنقل 
)File Transfer Protocol) (FTP()3( خرجت وكالة مشاريع البحوث 1973، ويف عام 
 ربط شبكي دويل بني هذه أول تم توصيل إذ النطاق العاملي إىل) ARPANET(قدمة املت

 Royal (" رويال ريدر استابلشمنت"الوكالة وجامعة لندن باململكة املتحدة ومؤسسة 

Rader Establishment (يف النرويج)4(. 
                                                 

(1)  Raphael Cohen, Internet History,  International Journal of Technoethics, 
vol.2, no.2, 2011, p46-47. 

(2)  Barry M. Leiner et al, A Brief History of the Internet, Journal of ACM 
SIGCOMM Computer Communication Review, vol.39, no.5, 2009, p24. 

 حالة دراسة للمؤسسة  االتصاالت التسويقية إسرتاتيجية يف االنرتنت بن عيجة حممد نبيل، إدماج   )3(
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ")EEPAD(" مؤسسة
 .52، ص2009

 .65 ص،2007أمني، الصحافة االلكرتونية، القاهرة، دار الفجر للنرش والتوزيع، رضا عبد الواجد   )4(
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 مرشوع شبكة إىل من مرشوع ناشئ اإلنرتنتوشهدت فرتة السبعينيات نمو شبكة 
 واالسرتجاع "Store" بداية تكنولوجيا التخزين ًأيضاية، كام شهدت هذه الفرتة عامل

"forward" للمعلومات واستخدام الربيد االلكرتوين "Electronic Mail" وهي اخلدمة 
ًاألكثر تواجدا واستخداما عىل    الربوتوكوالتاستخدمت 1980، ومع حلول عام اإلنرتنتً

 لكل "Tcp/Ip" بروتوكوالت باستخدام "Darpa" طالبت 1983 يف عام أنه إالاملناسبة 
الشبكات املرتابطة كحل ملشكلة اختالف لغات التخاطب بني الشبكات، ويف العام نفسه 

 )1(: قسمني مهاإىل) ARPANET( وكالة مشاريع البحوث املتقدمة انقسمت
 .ة استخدمت هذه الشبكة يف االتصاالت وجهود األبحاث املدنيARPANET  - أ  
 أصبحت تستخدم هذه الشبكة لألغراض العسكرية وتابعة لوزارة الدفاع Milnet   -ب

 .األمريكية

 من ألف موقع بحثي أكثر إىل اإلنرتنت تزايد عدد املواقع عىل شبكة 1984ويف عام 
 أنشأت شبكة مؤسسة العلوم الوطنية شبكتها 1986، ومع حلول عام )2(وأكاديمي

) National Science Foundation Net work( مجلة اراختصوهي ) NSFNET(األرسع 
) Protocol Network News Transfer( الشبكية األخباروتوكول نقل رمع ظهور ب

 أولًجاعلة أندية النقاش التفاعيل املبارش أمرا ممكنا، وتبنت أحدى رشكات الكومبيوتر 
لتصبح ) ARPANET( واستحوذت هذه الشبكة عىل دور اإلنرتنتجدار محاية لشبكة 

، )3(، وهي مؤسسة تربط املؤسسات التعليميةلإلنرتنتهذه الشبكة البنية التحتية 
 الضوئية األلياف املتكونة من اإلرسالمن مراكز خلطوط ) NSFNET(وتكونت شبكة 

                                                 
ماجد سامل تربان، االنرتنت والصحافة االلكرتونية رؤية مستقبلية، القاهرة، الدار املرصية    )1(

  .38، ص2008اللبنانية، 
 .65رضا عبد الواجد أمني، الصحافة االلكرتونية، مصدر سابق، ص   )2(
 الرزاق حممد الدليمي، اإلعالم اجلديد والصحافة االلكرتونية، عامن، دار وائل للنرش والتوزيع، عبد   )3(

 .55، ص2011
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 العادية وبمساعدة االتصاالت عرب األقامر االصطناعية واملوجات الدقيقة األسالكومن 
)Microwave (ًي حتمل كميات هائلة من املعلومات التي تتحرك رسيعا جدا وذلك لك ً

 .)1(وملسافات بعيدة
ً تطورا كبريا يف عام اإلنرتنتوشهدت شبكة  ) تيم برينرز يل( بعد اخرتاع العامل 1989ً

) World Wide Web( والذي أطلق عليه اإلنرتنتالويب وتطويره ألول متصفح لشبكة 
)WWW ( وبفضل اإلنرتنت يف شبكة اإلنساين والتواصل صالاالتوالذي أتاح أمكانية ،

ًليصبح رمزا لألنشطة احليوية التي متارس عرب شبكة ) e(اخرتاع الويب دخل احلرف 
 والتعليم e-commerce والتجارة االلكرتونية e-mailالربيد االلكرتوين : الويب، مثل
 .)2(اإلنرتنتبكة  الكرتونية داخل شاألنشطة والعديد من e-learningااللكرتوين 

 برنامج أولصدار إ عندما تم 1993 يف عام اإلنرتنتوتضاعف نمو وانتشار شبكة 
 والذي أتاح ألصحاب احلواسيب الشخصية "Mosaicموزاييك "مستعرض الشبكة 

 مما أتاح هلم التنقل من "WWW"بحار يف صفحات الويب التنقل بسهولة ويرس واإل
 بدأت الشبكة باالنتشار بشكل واسع يف هذا إذ، )3(تاإلنرتن داخل شبكة آخر إىلموقع 

 من عقدين من الزمن لكنها كانت تعمل أكثر كانت موجودة منذ أهناالعام عىل الرغم من 
وسائل  أن ً عن معظم الناس حتى ذلك العام، فضال عنحمجوبةبصورة رسيعة وأهنا 

ٍ بدأت تتحدث بصوت عال عن شبكة اإلعالم وسيلة جديدة ومتطورة  باعتبارها اإلنرتنتٍ
 .)4(االتصالتغري من حياة العامل يف جماالت احلياة كافة وباخلصوص يف جمال  أن يمكنها

 شبكة خمصصة إىل وحولتها اإلنرتنت متويلها لشبكة األمريكيةوأوقفت احلكومة 
                                                 

 .47، ص2010فيصل أبو عيشة، اإلعالم االلكرتوين، عامن، دار أسامة للنرش والتوزيع،    )1(
، الشارقة، جامعة األسس النظرية واملجاالت التطبيقية: حممد األمني موسى، التواصل الفعال  ) 2(

 .240، ص2012الشارقة، 
 .56عبد الرزاق حممد الدليمي، اإلعالم اجلديد والصحافة االلكرتونية، مصدر سابق، ص   )3(

 .40ماجد سامل تربان، مصدر سابق، ص   )4(



 23  
 

والتي تتسم بزيادة رسعة الشبكة وحجمها، ) VBNS(للبحوث العلمية تعرف باسم 
 إدارة اهليكل (ANS) تولت رشكة اإلنرتنت من األمريكيةكومة وبعد انسحاب احل

 America)  الين أونأمريكا رشكة إىل باعت بنيتها التحتية 1995الرئيس، ويف أوائل عام 

On Line) (AOL)،اون الين أمريكاتقوم رشكة  أن  لتتقاسم الرشكتان إدارة الشبكة، قبل 
 .)1(التخيل عنها للقطاع اخلاصب

كلامت متداولة عرب العامل وباخلصوص يف )  والويباإلنرتنت (أصبح 1996ويف عام 
ً يف العامل فضال عن اإلنرتنت، وأصبح هناك العديد من مزودي خدمة األوسطالرشق 

 Internet(وبرنامج ) Net Scape(نت سكيب :  مثلاألسواقظهور برامج جتول متاحة يف 

Explorer( ،يل املقبل  ظهر إنرتنت اجل1997 يف عام أما)Next Generation Internet (
)NGI ( ما يقارب اإلنرتنتواهلدف منه مضاعفة رسعة )مرة ويعمل هبذا املرشوع ) 1000

 إىل إضافة) NSF(ومؤسسة ) NASA(العديد من الوكاالت واملؤسسات منها وكالة ناسا 
 .)2(األمريكية ةوزارة الطاق

اهلدف منه ترسيع ونرش تطبيقات و) Internet 2 (2 ظهر انرتنت 1999ويف عام 
 )Corporation for Advanced Internet Development( وهو برعاية اإلنرتنتوخدمات 

 وعمل عىل تطوير الشبكة ،اإلنرتنتاحتاد اجلامعات واملؤسسات للتطوير املتقدم لشبكة 
 ىلإ إضافةرشكة عاملية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات ) 60(جامعة و) 170( من أكثر

 .)3(األمريكيةإرشاك احلكومة 
 ظهرت تطورات كبرية وملحوظة يف شبكة 2000ًبتداء من عام اويف املدة األخرية و

                                                 
املخاطر والتحديات والتأثريات االجتامعية، القاهرة، : رشيف درويش اللبان، تكنولوجيا االتصال   )1(

 .104، ص2000ر املرصية اللبنانية، الدا

  عبد الرزاق الدليمي، الصحافة االلكرتونية والتكنولوجيا الرقمية، عامن، دار الثقافة للنرش والتوزيع، )2(
 .198، ص2011

 .199املصدر نفسه، ص  ) 3(
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ً سواء من حيث عدد مستخدميها الذين زادوا بشكل مذهل يف كل أنحاء العامل، اإلنرتنت
ا والتي  من حيث تعدد املجاالت التي اقتحمتهأو من حيث انتشارها يف كل بقاع العامل، أو

ًتبنت هذه الشبكة احلديثة، فضال عن التطبيقات واخلدمات واملواقع املتطورة واملستحدثة 
 .)1(اإلنرتنتالتي ظهرت يف شبكة 

 العديد من التطورات والتحسينات املستمرة اإلنرتنتوبعد ذلك شهدت شبكة 
داية  شهدت تطورات مستمرة من باإلنرتنتشبكة  أن إذوأضيفت هلا مميزات عديدة، 

 يومنا هذا بحيث مل يتوقف التطور التقني والرباجمي هلا، وأصبحت تقدم إىلاخرتاعها 
ً أصبحت وسيلة مهمة جدا يف احلصول عىل املعلومات أهناخدمات كثرية لدرجة 

 تنترش اإلنرتنت اخلدمات االتصالية واالجتامعية مما جعل شبكة إليها وأضيفت واألخبار
 حديثة، ومل يأت هذا االنتشار يف اتصالالعامل بعدها وسيلة بشكل كبري يف مجيع أنحاء 

 كثرة اخلدمات التي تقدمها الشبكة إىل يرجع وإنام من فراغ اإلنرتنتاستخدام شبكة 
خدمة الربيد االلكرتوين وخدمة الدردشة وحمركات البحث التي هلا دور : ملستخدميها مثل

رب البحث عن املوضوعات واملعلومات  عاإلنرتنتكبري يف تلبية طلبات مستخدمي شبكة 
ّ، ويعد اإلنرتنت املتوفرة يف شبكة واإلخباريةًالتي هتمهم، فضال عن املواقع االلكرتونية  ُ

 من العالمات املميزة يف تاريخ ظهور اإلنرتنت يف شبكة االجتامعيةظهور التطبيقات 
 اإلنرتنت مستخدمي ظهور هذه التطبيقات ساعد يف ارتفاع أعداد أن إذ، اإلنرتنتشبكة 

 .االجتامعي شبكات التواصل إىلًبشكل كبري جدا ابتداء من غرف الدردشة وصوال 

 
  من أبرز الثورات االتصالية التي شهدها العامل والتي استطاعتاإلنرتنتُتعد شبكة 

اهتامم  وأن تستحوذ عىل أخرىتغري العديد من املفاهيم االتصالية وأن تدخل مفاهيم أن 

                                                 
 تاب احلديث،إبراهيم بعزيز، الصحافة االلكرتونية والتطبيقات اإلعالمية احلديثة، القاهرة، دار الك   )1(

 .24، ص2012
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 للحصول عىل املعلومات اإلنرتنت شبكة إىل اجلمهور يلجأ أصبحاجلمهور بحيث 
ً تعد منربا للتعبري عن اآلراء واألفكار ووسيلة مهمة يف التواصل أهناً فضال عن واألخبار
 تربط مجيع سكان العامل بعضهم مع بعضا بحيث ال تعيق مستخدميها أهنا إذ، االجتامعي

 أو، وأهنا مل تقترص عىل بلد معني االجتامعية أو االقتصادية أو الثقافية أواحلدود اجلغرافية 
 روابط تشعبية يستطيع أو أصبحت شبكة عاملية مرتابطة عرب وصالت وإنامفئة معينة 

 أينام مواقعهم عليها إىل فيها، وتوفر ملستخدميها الدخول واإلبحاراجلمهور استخدامها 
، بحيث اإلنرتنتيكون متصل بشبكة  أن مول رشط هاتف حمأو حاسوب أيكانوا ومن 

 يف مفاصل احلياة مجيعها، مما دفع العديد اإلنرتنتأصبحت اجلامهري ال تستغني عن شبكة 
 ووضعوا هلا عدة تعريفات اإلنرتنت دراسة شبكة إىلمن الباحثني والرشكات واهليئات 

 .قدمهابحسب تصور ورؤية كل منهم هلذه الشبكة ونوع اخلدمات التي ت
يف ) Internet (اإلنرتنتّاختلف الباحثون والكتاب بشان أصل تسمية كلمة 

اختصارا لكلمة انجليزية ) Internet (اإلنرتنتأصل كلمة  أن  يرى بعضهمإذاالنكليزية، 
(International Net Work) أن ، بينام يرى آخرون)1("شبكة املعلومات العاملية" ومعناها 

بمعنى ) Interconnected network(ًاختصارا لكلمة ) Internet (اإلنرتنتأصل كلمة 
 ) Internetت انرتن(كلمة أصل  أن  الرأي الثالث واألصحأما، )2("الشبكة املرتابطة"

 الذي "net" ومقطع "بني ما" أو "ّبيني" يعني والذي ""inter :متكونة من مقطعني مها
 شبكة" أو "شبكات بني ما شبكة" أهناب اإلنرتنت شبكة جلوهر ًوصفا وذلك ،"شبكة" يعني

) بروتوكوال (ًنظاما ، بمعنى"الشبكة البينية" أو "شبكات من شبكة" أو "الشبكات
                                                 

 .51عبد الرزاق حممد الدليمي، اإلعالم اجلديد والصحافة االلكرتونية، مصدر سابق، ص   )1(
 :للمزيد ينظر   )2(

 للنرش العلمي اإلعصار دار، عامن، املستقبل وآفاق األسس: االلكرتوين اإلعالم، صالح عصام  مروى-
 .76، ص2015، والتوزيع

حافة االلكرتونية والتطبيقات اإلعالمية احلديثة، القاهرة، دار الكتاب احلديث،  إبراهيم بعزيز، الص-
 .21، ص2012
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 .)1(متباينة مستقلة شبكات بني ما يوصل ًموحدا
شبكة املعلومات الدولية ( بحسب قاموس أكسفورد بأهنا اإلنرتنتوتعرف شبكة 

ومبيوتر والتي متكن عامة اجلمهور من الوصول التي تربط بني عدد كبري من أجهزة الك
 .)2() روابط شبكيةأو عرب وصالت إليها

 اإلنرتنتً تعريفا لشبكة 1998 قاموس علم االجتامع التابع جلامعة أكسفورد عام وقدم
 إىلشبكة عاملية تتكون من أجهزة الكومبيوتر والتي تسمح بالوصول الفوري ( أهناعىل 

 أوب الفردية والتي تقدم كافة املعلومات سواء أكانت علمية عدد كبري من مواقع الوي
غريها بام يف ذلك حمتويات الصحف اليومية، وأسعار السلع والتسوق املحيل ومراكز 

 توفر خدمة الدردشة التي أهناً كافة، فضال عن واألخبارالتسوق ومقتنيات املكتبات 
 .)3()أفكارهم وهواياهتم عربها التواصل مع بعضهم بعضا وعرض األشخاصيستطيع 

شبكة ( بأهنا اإلنرتنتتعرف شبكة ) Webopedia(وبحسب موسوعة ويبوبيديا 
 دولة والتي تتيح هلم تبادل 190 من أكثرعاملية تربط املاليني من أجهزة الكومبيوتر وتربط 

 .)4() واآلراءواألخباراملعلومات والبيانات 

                                                 
 :للمزيد ينظر   )1(

فتحي شمس الدين، شبكات التواصل االجتامعي والتحول الديمقراطي يف مرص، القاهرة، دار    -
 .22، ص2013النهضة العربية، 

 .38فيصل أبو عيشة، مصدر سابق، ص   -
 23/1/2016متاح بتاريخ . يديا املوسوعة احلرة، االنرتنتويكيب   -

https://ar.wikipedia.org/wiki/إنرتنت  
(2)  Internet in Concise Oxford English Dictionary 2001.  23/1/2016متاح بتاريخ  
 http://vcourt.teesee.net/webworkshop/Brief%20history%20of%20Internet.pdf  
(3)  Internet in the Dictionary of Sociology 1998.  23/1/2016متاح بتاريخ  
 http://vcourt.teesee.net/webworkshop/Brief%20history%20of%20Internet.pdf  
(4)  Internet in Webopedia.  23/1/2016متاح بتاريخ  
 http://www.webopedia.com/TERM/I/Internet.html  
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التنسيق وب (Federal Networking Council FNC)املجلس الفيدرايل بينام عرف 
 Intellectual)الفكرية  مجعيات حقوق امللكية واإلنرتنتمع خرباء وخمتصني يف شبكة 

Property Rights IPR) نظام شامل للمعلومات ترتبط عنارصها بأهنا(ً تعريفا لالنرتنت 
 عن طريق أو (Internet Protocol IP)ًارتباطا منطقيا بواسطة العنوان املوجود يف مراسيم 

 املوجودة فيها، ويسمح بإجراء االتصاالت بني هذه العنارص عن طريق اإلمدادات
، وهو بذلك ينتج  IP القابلة للتطبيق األخرى عن طريق املراسيم أو TCP/IPمراسيم 

 االتصال مجاعية عن طريق وسائل أو للخدمات سواء بطريقة فردية ًياويقدم مستوى عال
 . )1()ةاملتوفرة لدى الشبك

شبكة لتبادل املعلومات العاملية الرسيعة يف شتى املجاالت (وهناك من يعرفها بأهنا 
، وتعترب شبكة واإلعالمية، االقتصادية االجتامعيةاحلياتية، العلمية، الطبية، الثقافية، 

 أداة لربط العامل بعضه ببعض مما جيعله قرية صغرية نستطيع من خالهلا التعرف اإلنرتنت
 .)2()ضارات وعادات وعلوم العاملعىل ح

 واسعة االنتشار، ترتبط هبا جمموعة اتصالوسيلة ( بأهنا اإلنرتنتكام تعرف شبكة 
 اختيارية من احلواسيب، وتوفر جمموعة من اخلدمات، تتعلق بتقديم املعلومات، وهلا وظيفة

تنقل بصورة  ما أحسن استخدامها، ألهنا تسمح للمشرتكني فيها، بالإذا متطورة إعالمية
، صور، أخباربيانات، معلومات، "حرة بني املواقع املسموح هبا ويتم نقل امللفات من 

، بني حاسوب وحاسوب "صوت، تسجيل فيديو، وبرامج إذاعية وتلفزيونية، وحاسوبية
 .)3()، دون االعتامد عىل حاسوب مركزي للتوزيع، ويدار بواسطة األعضاء املشرتكنيآخر

                                                 
 رحيمة الطيب عيساين، مدخل إىل اإلعالم واالتصال، املفاهيم األساسية والوظائف اجلديدة يف )1(

 .123، ص2008عرص  العوملة، إربد، عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع، 

 نم نخبة تأليف، اإلنرتنت إىل املنادي من اإلعالم وسائل، االتصال إنرتنت الداخيل، رحاب  )2(
 .65ص ،2009،العريب الفكر دار، القاهرة،حممد سيد حممد ارشف،األول الكتاب اإلعالم، أساتذة

 دار الفجر للنرش والتوزيع، القاهرة،، الوظيفة اإلعالمية لشبكة االنرتنت، عبد امللك ردمان الدناين   )3(
 .39، ص2003
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بط بني عديد من الشبكات املنترشة يف العامل كله، من شبكات شبكة تر( أهنا أو
حكومية وشبكات جامعات ومراكز بحوث شبكات جتارية وخدمات فورية ونرشات 

 شخص يتوفر لديه جهاز كومبيوتر ومودم وخط أي إليهاالكرتونية وغريها، ويصل 
 .)1()تلفوين ليحصل عىل عدد ال متناه من املعلومات

عبارة عن شبكة كومبيوترات عاملية ضخمة متصلة مع بعضها ( ابأهن ًأيضاوتعرف 
 البعض تربط عدة آالف من الشبكات وماليني أجهزة الكومبيوتر املختلفة األنواع واألحجام

 واملؤسسات األفراد يف كوهنا وسيلة يستخدمها اإلنرتنتيف العامل، وتكمن فائدة 
 .)2()للتواصل

ارف عمالقة يمكن للمشرتكني فيها احلصول عىل دائرة مع(وهناك من يعرفها بأهنا 
 الرتاسل أو خرائط أو مرسوم أو موضوع معني يف شكل نص مكتوب أياملعلومات حول 

عن طريق الربيد االلكرتوين، ألهنا تضم املاليني من أجهزة احلاسوب، تتبادل املعلومات 
 (Protocol)بالربوتوكول  ،ًفيام بينها وتستخدم احلواسيب املرتبطة بالشبكة بام يعرف تقنيا

 . )3()للنقل والسيطرة ولغرض تأمني االتصاالت الشبكية
شبكة تربط بني العديد من الشبكات املنترشة يف العامل (أهنا ب اإلنرتنتوتعرف شبكة 

من شبكات حكومية وجامعات ومراكز بحوث وشبكات جتارية وخدمات فورية  كله،
 شخص يتوفر لديه جهاز كومبيوتر ومودم أي إليهاونرشات الكرتونية وغريها، يصل 

 .)4()وخط تلفوين ليحصل عىل عدد غري منته من املعلومات

                                                 
 .67رضا عبد الواجد أمني، الصحافة االلكرتونية، مصدر سابق، ص   )1(
 .111بوحنيه قوي، اإلعالم والتعليم يف ظل ثورة االنرتنت، مصدر سابق، ص    )2(
 ماجد سامل تربان، االنرتنت والصحافة االلكرتونية رؤية مستقبلية، القاهرة، الدار املرصية اللبنانية،  )3(

 .29-28، ص2008

 .132، ص2012للنرش والتوزيع،  أسامة، عامن، دار )االلكرتوين(عبري الرحباين، اإلعالم الرقمي   ) 4(
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توفر الشبكة العديد من اخلدمات ملستخدميها، بحيث تزداد هذه اخلدمات التي 

 يف حتديث أوتقدمها  سواء يف نوع اخلدمات التي آخرً عاما بعد اإلنرتنتتقدمها شبكة 
اخلدمات التي توفرها شبكة  أن وحتسني هذه اخلدمات من اجلانب التقني، بمعنى

ً ملستخدميها تزداد كام ونوعا، كام عرب عدد هذه اخلدمات ونوعا عرب حتديث اإلنرتنت ًً ً
 اإلنرتنتوحتسني هذه اخلدمات وإضافة مميزات هلا، واخلدمات التي تقدمها شبكة 

 :يملستخدميها ه
-1Electronic mail 

تسمح خدمة الربيد االلكرتوين بإرسال واستقبال الرسائل االلكرتونية من وإىل مجيع 
 فيه املراسلة كان الربيد االلكرتوين يف بدايته يتم إذ عرب العامل، اإلنرتنتاملشرتكني يف شبكة 

 الشبكة يف الوقت نفسه إىلملرسل واملستقبل ًبني املشرتكني لكن يتوجب دخول كال من ا
ً مبنيا عىل مبدأ أصبحًالربيد االلكرتوين الحقا  أن إاللتنتقل الرسالة بينهام بصورة فورية، 

 حتتفظ الرسالة الواردة يف صناديق الربيد الوارد للمستخدمني إذالتخزين والتمرير، 
 ويتميز الربيد االلكرتوين بعدد من ليطلعوا عليها يف الوقت الذي يشاءون وأينام يشاءون،

 :)1(املميزات وهي
 . يمكن كتابة الرسائل وإرساهلا برسعة كبريةإذ، االتصالالرسعة يف   - أ  
يف مادية من ل تكاأي ال يتطلب إرسال واستقبال الرسائل إذالتكلفة املنخفضة،    -ب

 . املستقبلأواملرسل 
 . حلفظ الرسائليعد الربيد االلكرتوين أرشيف وقتي وآمن  -ج

                                                 
فتحي شمس الدين، شبكات التواصل االجتامعي والتحول الديمقراطي يف مرص، القاهرة، دار    )1(

 .26، ص2013النهضة العربية، 
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 .تتم املراسلة يف الربيد االلكرتوين برسية تامة وذلك عرب استعامل خدمة التشفري  -د
 عدد من صناديق الربيد إىليوفر الربيد االلكرتوين إمكانية توزيع نفس الرسالة   - ه

 .االلكرتونية دفعة واحدة
 .واألصواتصور يتميز الربيد االلكرتوين بميزة التنوع يف إرسال النصوص وال  - و
 مكان يف العامل عرب توفر أيإمكانية قراءة الربيد االلكرتوين الوارد للشخص يف   - ز

 .اإلنرتنتخدمة 
-2World Wide Web 

ّتعد شبكة الويب العاملية  ُ)WWW ( إحدى أهم اخلدمات التي تقدمها شبكة
 الشبكة العنكبوتية، وتعتمد شبكة أوسيج  شبكة النًأيضا والتي يطلق عليها اإلنرتنت

) Hypermedia(وعىل الوسائط الفائقة ) Hypertext(الويب يف بناءها عىل النص الفائق 
 ذات األخرىويقوم كل من النص والوسائط الفائقة بالربط بني موضوع ما واملوضوعات 

ية الصلة به من صور ورسوم ولقطات فيديو وأصوات وكافة املعلومات اإلضاف
 .)1(األخرى

 إىل جذابة ملستخدميها، فهي هتدف أدواتومتتلك صفحات شبكة الويب العاملية 
  توفر للمستخدمنيأهنا إذًخدمة اجلمهور األكثر نشاطا والساعي للحصول عىل املعلومات، 

 معلومات ال تعد وال حتىص عن مجيع املوضوعات واالهتاممات والتي يستطيع املستخدمون
عند احلاجة لتلك املعلومات، وتؤلف هذه الشبكة مابني الكلامت  إليهاالرجوع 

ً والصور ومقاطع الفيديو والرسوم اجلرافيكية، فضال عن توفري خدمة حفظ واألصوات
 اهلاتف املستخدم يف دخول شبكة الويب العاملية، أوتلك الوسائط يف احلاسب الشخيص 

 أم اجتامعيةاء أكانت علمية أم وإمكانية البحث عن املوضوعات وكافة املعلومات سو

                                                 
عبد الباسط امحد هاشم، التفاعلية عىل مواقع الصحف االلكرتونية، القاهرة، دار العلوم للنرش    )1(

 .60، ص2014والتوزيع، 
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 باستخدامثقافية أم كافة جماالت احلياة، حيث تستطيع احلصول عىل تلك املعلومات 
شبكة الويب العاملية توفر  أن إذ عبارات لتلك املوضوعات التي تبحث عنها، أوكلامت 

ًء لك مرادفات العبارات واجلمل التي بحثت عنها وتعطي لك العديد من اخليارات سوا
 . ملفاتأو رسوم توضيحية أو فيديو أو صور أوأكانت نصوص 
 شبكة الويب العاملية نستعرض بالرشح املوجز للتعرف عىل استعراضويف إطار 

التي تعتمد عليها شبكة ) Hypermedia(والوسائط الفائقة ) Hypertext(النص الفائق 
 :)1(الويب العاملية يف الربط بني املوضوعات

Hypertext 

ّتعد روابط النص الفائق من أقوى املالمح اجلوهرية لشبكة الويب، وذلك باستخدام  ُ
، حيث يمكن ملصممي الصفحات االلكرتونية وضع روابط )HTML(لغة النص الفائق 

)Links ( موقع الكرتوين أو أخرى صفحة الكرتونية إىلداخل الوثائق والتي تقود القارئ 
 .يق ضغط املستخدم عىل تلك الروابط وذلك عن طرآخر
Hypermedia 

) Interactive Multimedia( الوسائط املتعددة أوويطلق عليها التوليفات التفاعلية 
ًوتعد طريقة الوسائط الفائقة تطويرا للنص الفائق، وتتمثل يف االستعانة بالصور والرسوم 

ًديو واملوسيقى بام يشكل نظاما تفاعليا مرتابطا  والفياألصواتودجمها واستخدام  ً ً
 املوضوعات إىلًومتكامال يسمح ملستخدمي املواقع االلكرتونية بحرية البحث واالنتقال 

 .اإلنرتنتاملتصلة بعضها ببعض عرب شبكة 
-3News group 

اجلامعات املهتمة بأي موضوع ملعرفة املزيد  أو اجلامعة إىلتتيح هذه اخلدمة االنضامم 
 عنه، وقراءة ومشاركة اآلخرين يف احلوار واملناقشة حوله من خالل شبكة األخبارمن 

                                                 
 .61املصدر السابق، ص   )1(
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ًوتستخدم هذه الشبكة عددا كبريا من أجهزة الكومبيوتر املتصلة بشكل ) Usenet(تدعى  ً
 وتعليقات وأخبار  وعرشين ساعة رسائل وأسئلةأربعدائم باالنرتنت وتعرض عىل مدار 

وأجوبة عىل أسئلة يثريها القراء، وتسمح هذه اخلدمة ملشرتكيها بالتعبري عن آراءهم حول 
موضوع معني حيدد عىل أساس االشرتاك يف املجموعة، ومن رشوط هذه املجوعات 

 التشهري أواحرتام آراء اآلخرين مهام كانت واحرتام موضوع النقاش وعدم الدعوة 
 .)1(ةلصالح جهة معين

-4Telnet 

 أجهزة الكومبيوتر إىلعبارة عن برنامج يسمح لك بالدخول ) Telnet(خدمة 
البعيدة املتصلة باالنرتنت واستخدام قواعد البيانات وفهارس املكتبات وخدمات 

 وغريها من اخلدمات املتوفرة عليها، ولكي تتصل بحاسب اإلنرتنتالدردشة عىل شبكة 
تعرف عنوانه ويتكون هذا العنوان من كلامت  أن عن طريق استخدام هذه اخلدمة البد

، وتتطلب بعض خدمات )140.147.254.3( أرقام مثل أو) Locis.loc.gov(مثل 
)Telnet (بمنفذ االتصال )port ( معني عىل جهاز الكومبيوتر البعيد، ويف هذه احلالة جيب

 اخلاص باحلاسب البعيد، وتتوفر اإلنرتنتد عنوان عىل املستخدم كتابة رقم املنفذ بع
وتعد فهارس املكتبات ) World Wide Web(عىل شبكة الويب العاملية ) Telnet(خدمة 

التي ) Links( املوارد الشبكية التي تعتمد عىل هذه اخلدمة، وقد تبدو الوصالت أكثرمن 
جيب عليك تنصيب ) Telnet(، ولكي تبدأ جلسة أخرىكأية وصالت ) Telnet (إىلتقود 

 .)2( بهاإلنرتنتعىل جهازك ورضورة تعريف متصفح ) Telnet(أحد برامج 
-5 

                                                 
 .68، ص2007رضا عبد الواجد أمني، الصحافة االلكرتونية، القاهرة، دار الفجر للنرش والتوزيع،    )1(

 اإلنرتنت، تأليف نخبة من إىلوسائل اإلعالم من املنادي رحاب الداخيل، إنرتنت االتصال،    )2(
، 2009رة، دار الفكر العريب،الكتاب األول،ارشف حممد سيد حممد،القاه  اإلعالم،أساتذة
 .65ص
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 التلفوين عرب تزويد جهاز الكومبيوتر ببعض االتصال خدمة اإلنرتنتتوفر شبكة 
مثل كارت صوت وميكروفون، وبعض املكونات غري ) Hardware(املكونات الصلبة 

 Internet phone (اإلنرتنتلبة وهي الربامج اخلاصة باالتصال التلفوين عىل الص

software ( يف االتصاالت التلفونية الدولية اإلنرتنتوتتيح هذه اخلدمة استخدام شبكة 
 .)1( التلفوين العادياالتصال بتكلفة أقل بكثري عن تكلفة أوباملجان 

-6File Transfer protocol "FTP" 

 وتسمح هذه اخلدمة للمستخدم بنقل "FTP"تعني خدمة بروتوكول نقل امللفات 
 ويطلق ، حاسب املستخدمإىلامللفات من حاسب آلخر، ويتم هذا النقل من حاسب بعيد 

 آخر حاسب إىل وقد يكون من حاسب املستخدم "Downloading"عليه يف هذه احلالة 
 بنقل امللفات من ًأيضا وتسمح هذه اخلدمة "Uploading"ويطلق عىل هذه العملية 

ّ، وتعد خدمة نقل امللفات من أوىل اخلدمات التي تم آخر حاسب بعيد إىلحاسب بعيد  ُ
ً، وتوافر هذه اخلدمة عددا ضخام من امللفات املتاح نقلها، اإلنرتنتتطويرها عىل شبكة  ً

 أو ولقطات فيديو وقد حتتوي امللفات التي يمكن نقلها عىل نصوص وصور ورسوم
 توجد العديد من امللفات املتاحة يف شبكة إذبرامج يراد تنفيذها عىل احلاسبات املختلفة، 

 .)2( تنزيلهاأو والتي تكون متوفرة للجميع لغرض نقلها اإلنرتنت
-7Direct Communication 

 بني اتصال كوسيلة رتنتاإلن املبارش من استخدام شبكة االتصالمتكن خدمة 
 املؤسسات املختلفة، وذلك بغية خفض تكلفة االتصاالت، واستحداث وسيلة أو األفراد

 إتاحةاتصالية جديدة رسيعة يف التواصل ورخيصة يف التكلفة، وهو األمر الذي أسهم يف 
 واملؤسسات اخلدمية يف االستفادة من عقد لقاءات عرب شبكة األفراد أمامالفرصة 

                                                 
 .69رضا عبد الواجد أمني، مصدر سابق، ص   )1(
رؤية مستقبلية، القاهرة، الدار املرصية : ماجد سامل تربان، اإلنرتنت والصحافة االلكرتونية   )2(

 .62،ص2008اللبنانية، 
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ً توزيع املستخدمني جغرافيا يف مناطق اختالف كالمها عىل أو مع املستخدمني نتاإلنرت
متعددة حول العامل، وهناك العديد من التطبيقات والربامج التي تستخدم من خالل 

 لتحقيق التواصل املبارش بني املستخدمني، وأشهر برنامج خاص باالتصال بني اإلنرتنت
ًوالذي حقق نجاحا كبريا عىل ) Skype( االسكاي يب  هو برنامجاإلنرتنت عرب األفراد ً

 وبمواصفات عالية األفرادمستوى العامل كونه يوفر خدمة التواصل املرئي واملسموع بني 
، كام يمكن ملستخدمي األخرى عرب الوسائل االتصالًوبتكلفة قليلة جدا مقارنة مع 

 ويمكن ،لربنامج املتواجدين يف ااألشخاصمشاهدة ) Skype(برنامج سكاي يب 
 املبارش املكاملات اهلاتفية واملؤمترات االتصال معهم بالصوت والصورة، ويشمل االتصال

 بني جمموعة من املشاركني والتفاعل بينهم يف االتصالعرب أجهزة احلاسوب والتي تتيح 
 :)1(الوقت نفسه وذلك عن طريق

هذه اخلدمة ما يريد قوله  يكتب الشخص يف إذ): Relay Chat(التخاطب الكتايب   - أ  
والشخص املقابل يرى ما يكتب يف اللحظة نفسها، فريد عليه بالطريقة نفسها 

 . من كتابة ما يريداألولمبارشة بعد انتهاء 
ًويتم التخاطب صوتيا يف اللحظة ):  Voice conferencing (التخاطب الصويت   -ب

 .نفسها ويسمع كل طرف ما يقوله الطرف اآلخر
ويتم يف ): Video conferencing (طب بالصوت والصورة باملؤمترات املرئيةالتخا  -ج

 .هذه اخلدمة التخاطب بصورة حية عىل اهلواء مبارشة بالصوت والصورة
-8Search Service 

 أدوات والتي تتمثل يف اإلنرتنت اخلدمات املهمة التي تقدمها شبك إحدىوهي 
 "search engines" حمركات البحث إىل، والتي تنقسم بدورها نتاإلنرتالبحث املتاحة يف 

 أن ، وختتلف حمركات البحث عن أدلة البحث يف"search directories"وأدلة البحث 

                                                 
 .29فتحي شمس الدين، مصدر سابق، ص   )1(
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حمركات البحث تسمح للمستخدمني بالبحث يف املعلومات املتاحة عىل شبكة الويب 
لبحث يف املعلومات املتاحة عىل العاملية بشكل عام، بينام تسمح أدلة البحث للمستخدمني ا

، وقد تكون اإلعالمية أومواقع حمددة مثل البحث يف أدلة مواقع املؤسسات الصحفية 
 قلة أوكبرية للغاية حيث يتوقف مدى كثرة ) األدلة واملحركات( البحث أدواتنتائج 

يف حالة عدد نتائج البحث عىل مدى توفر املعلومات التي يطلبها املستخدمون عىل املواقع 
 .)1(الباحث باألدلة، وعىل توفرها عىل الويب يف حالة البحث باملحركات

-9Mailing Lists 

ّتعد القوائم الربيدية من أشهر خدمات   التي تعتمد عىل الربيد االلكرتوين، اإلنرتنتُ
اقشة املوضوعات  تستطيع أية جمموعة من الناس الذين لدهيم االهتاممات املشرتكة منإذ

التي هتمهم باستخدام هذه القوائم، وتوجد عدة طرق وأساليب لتشغيل القوائم الربيدية، 
حيتفظ كل شخص بقائمة تضم  أن والطريقة األساسية األوىل للقيام بذلك تتمثل يف

 القائمة الربيدية التي يشرتك أفرادها يف ذات االهتامم وحينام يرغب شخص ما يف أعضاء
 القائمة، فإنه يقوم بإرسال أعضاء أمامالة لعرضها عىل نطاق البحث واملناقشة تقديم رس

 .)2( القائمة املعنينيأعضاء مجيع إىلهذه الرسالة 
-10 

ً الربح وكان استخدامه مقترصا إىل كنظام غري جتاري ال هيدف اإلنرتنتبدأت شبكة 
 بحلول أي حتول منذ بداية التسعينيات أنه إالومراكز األبحاث، عىل املؤسسات العلمية 

 املجال التجاري، وتزامن ذلك مع إنشاء مجعية التبادل التجاري إىل) 1991(عام 
 عىل العمليات التجارية التي تتم عرب "Nsfnet"لالنرتنت، وتبعها القيود التي فرضتها 

 للمؤسسات واألفراد من خالل الشبكة، وتوسعت األعامل التجارية من بيع ورشاء

                                                 
 .64ابق، صعبد الباسط امحد هاشم، مصدر س   )1(
 .60ماجد سامل تربان، مصدر سابق، ص   )2(



  36  
 

 

الشبكة بصيغتها  أن إىل اإلنرتنت ويعود سبب نجاح التجارة االلكرتونية عرب ،اإلنرتنت
التجارية سهلت الطريق عىل العمالء؛ الن التجار يبحثون عنهم كمشرتين فيقدمون 

 عن بضائعهم يف صورة حتتوي عىل كل املعلومات التي ترغب يف معرفتها عن اإلعالنات
السلعة التي ترغب يف رشائها، كام حتتوي عىل التسهيالت العرصية للبيع والرشاء كأن 

 .)1(تضغط عىل أيقونة ما لتتم عملية الرشاء عن طريق الربيد االلكرتوين
-11 

 إذ، اإلنرتنتيعد التعليم االلكرتوين من اخلدمات املهمة التي تقدم عرب شبكة 
  الوسائط االلكرتونية يف عملية نقل وإيصال املعلوماتاإلنرتنت التعليم يف شبكة يستخدم

الصوت والصورة والرسومات واملكتبات : بني املعلم واملتعلم وهذه الوسائط هي
االلكرتونية، وقد يكون هذا االستخدام بسيط مقارنة باستخدام الوسائل االلكرتونية يف 

 عرب الرتاسل بني املعلم أونت داخل القاعات عرض ومناقشة املعلومات سواء كا
 منها التعلم عن بعد اإلنرتنتواملتعلم، وظهرت عدة مصطلحات تستخدم يف التعلم عرب 

، اإلنرتنتوالتعلم االلكرتوين والفصول االفرتاضية وغريها من املصطلحات الدراسية عرب 
 ة لكافة العلوم واالختصاصات العديد من املعلومات واخلدمات املعرفياإلنرتنتوتوفر شبكة 

 بتنمية املوارد البرشية عن طريق اإلنرتنت خيتص مفهوم التعلم عرب إذ، واإلنسانيةالعلمية 
 الستغالل األسلوب هذا إىل حيث تم اللجوء اإلنرتنتالتدريب والتعليم عرب شبكة 

 .)2(التقنيات احلديثة وتكنولوجيا االتصاالت يف مجيع جماالت احلياة

 
 بالعديد من اخلصائص االتصالية التي توفرها ملستخدميها اإلنرتنتمتتاز شبكة 

                                                 
 .72املصدر السابق، ص   )1(
، 2011بوحنيه قوي، اإلعالم والتعليم يف ظل ثورة االنرتنت، عامن، الراية للنرش والتوزيع،    )2(

 .90ص
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 وارتفاع اإلنرتنت يعود سبب انتشار شبكة إذ، األخرى االتصالوالتي متيزها عن وسائل 
 جتمع أهنا إذ، اإلنرتنت اخلصائص االتصالية التي توفرها شبكة إىلأعداد مستخدميها 

 الشخيص، ومن االتصالمابني اخلصائص االتصالية للوسائل اجلامهريية وخصائص 
 :  هياألخرى عن الوسائل اإلنرتنتاخلصائص االتصالية التي متيز شبكة 

-1 

والتي تعني رجع الصدى وال تعد التفاعلية سمة للوسيلة بقدر ما هي عملية ترتبط 
 بمثابة نقطة التقاء بني اإلنرتنت عرب شبكة االتصالاعلية يف باالتصال نفسه، وتعد التف

 االتصال املبارش واالتصال الوسطي واالتصال اجلامهريي، ويمثل هذا النمط يف االتصال
يف املواقف االتصالية التي ينتج عنها تبادل األدوار بني املشرتكني فيها وتأثر كل طرف 

 .)1(األخرىبمعطيات الطرف واألطراف 
 اجلامهريية بنسبة االتصالتب عىل خاصية التفاعلية التي كانت تفتقدها وسائل رتتو
 العملية أطراف يف اجتاهني بدل من اجتاه واحد يتبادل فيه االتصاليكون  أن كبرية

 ،االتصالاالتصالية األدوار وأن يكون لكل طرف القدرة واحلرية يف التأثري عىل  عملية 
 أو املحتوى أوًواء كان هذا التأثري تزامنيا مع عرض الربامج ويف بناء املحتوى وتوجيهه س

ًال تزامنيا طبقا خليارات املتلقي يف زمن التعرض ً)2(. 
 تعاظم عنرص التفاعلية إىل يف ظل التطور التكنولوجي اإلنرتنتوقد ساعدت شبكة 

 وسائل  عن باقياإلنرتنت، فالتفاعلية متيز لتي وفرت التفاعل بني املرسل واملستقبلوا
 عرب يتمكن املتفاعلون إذ  الشخيص،االتصالكوهنا تقربه من ل اجلامهريية االتصال

 واحلصول االتصال)  اخللويةاالتصالالكومبيوتر وأجهزة (الوسائط التي يستخدموهنا 
استقبال ) اإلنرتنت( هذه الوسيلة االتصالية عربعىل استجابة فورية، وأصبح للفرد 

                                                 
 .128ماجد سامل تربان، مصدر سابق، ص   )1(
 .31-30اإلنرتنت، مصدر سابق، صحممد عبد احلميد، االتصال واإلعالم عىل شبكة     )2(
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 .)1(اإلنرتنت والتفاعل مع املضامني التي تنرشها يف شبكة راديوالتلفزيون والصحافة وال
-2 

 والتي ساعدت عىل تفضيل اإلنرتنتسهولة االستخدام من أهم خصائص شبكة 
 بذل اإلنرتنت ال يتطلب استخدام شبكة إذ عليها، إقبالهاجلمهور هلذه الشبكة وزيادة 

تيعاب ما توفره من مواد خاصة مع استخدام بعض  اسأوجهد جسدي وعقيل كبري لفهم 
الربجميات التي تسهم يف تسهيل املوضوعات املعقدة، وتشمل سهولة االستخدام جوانب 

 االتصال جانب تفعيل الشبكة لعملية إىلكثرية من أمهها سهولة احلصول عىل املعلومات 
 لتبادل األشخاص  بني عدد كبري مناالتصالالشخيص بني اجلامهري األمر الذي هيأ 

الرسائل فيام بينهم يف وقت كان من الصعب حدوث ذلك قبل ظهور هذه التقنية، 
 برامج متكن من استخدام إنتاجولتدعيم هذه السمة عملت بعض رشكات الربجميات عىل 

ً بسهولة ويرس حتى لذوي االحتياجات اخلاصة، فضال عن سهولة تعرض اإلنرتنتشبكة 
 كبرية من مصادر املعلومات مع إمكانية إعدادتاحة واحلصول عىل مستخدميها للمواقع امل

 .)2(أخرىربط تلك املعلومات بمواقع 
-3 

 بالطريق االلكرتوين الرسيع للمعلومات نتيجة التقنيات اإلنرتنتتوصف شبكة 
املتاحة عىل الشبكة يف  املعلومات إىلاملتوفرة فيها والتي مكنت العامل أمجع من الوصول 

الوقت نفسه، ويف كل يوم تظهر من الربامج والنظم االتصالية ما يزيد من رسعة تناول 
 .)3( فائقة الرسعةاإلنرتنتاملعلومات عرب الشبكة مثل تقنية حزمة 

                                                 
 دراسة يف التواصل االجتامعي، عامن، دار جمدالوي للنرش :حلمي خرض ساري، ثقافة اإلنرتنت   )1(

 .29، ص2005والتوزيع، 

 .92بو عيشة، مصدر سابق، صأفيصل    )2(
 .139مروى عصام صالح، مصدر سابق، ص   )3(
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-4 

 باالنتقاء فهو يعطي فرصة لألفراد بانتقاء ما اإلنرتنت عرب شبكة االتصاليسمح 
ون، األمر الذي يضاعف من تأثرياهتم الشخصية وهو ما أسامه بعض الباحثني يريد

)Presentation Selective Self (املستخدمني الذين يقومون بأنفسهم باختيار  أن أي
 .)1(اإلنرتنتنوعية املواد التي يتعرضون هلا يف شبكة 

-5 

الشبكة، وهي التعبري الوصفي ألحدث تعني ترابط النصوص والوثائق واملواقع عىل 
 الكتابة االلكرتونية، وقد ال تكون هذه الرتمجة دقيقة وال تعطي للكلمة االنجليزية أشكال
 وفكرة النص الفائق تقوم عىل ربط نصوص خمتلفة من مصادر ومواقع متعددة من ،حقها

 داخل آخر إىل يمكن للمستخدم التنقل من موقع إذخالل برامج خاصة بالكومبيوتر، 
 فرصة األخبارًالشبكة للتعرف عىل املوضوع بمختلف اجلوانب، فضال عن منحها منتجي 

 عىل ربط كمية اإلنرتنت، ويعكس هذا قدرة شبكة إخبارية قصص إىل مجهورهم توجيه
 . )2(كبرية من املعلومات واملصادر املتعددة

-6  

 االتصال أن إذ املكانية، احلواجز غتأل كام الزمنية احلواجز اإلنرتنت ألغت شبكة

 اتصالك  ال جتد عندإذ املستقبل، أو املرسل مكان عن النظر بغض بشكل فوري يتم

 مع االتصال كان لو مما أطول زمنا ًمكان بعيد جدا بأنك استغرقت يف يقع بحاسب

 تزال ال وهي واملعلومات األخبارعىل  احلصول يمكن كام املدينة، نفس يف يقع حاسب

 التنقل من  يكون بإمكانكاإلنرتنتتوفر خدمة  فبمجرد املبارشة، مصادرها من ساخنة

                                                 
 .63رحاب الداخيل، مصدر سابق، ص   )1(
 دراسة حتليلية لعينة : حممد الشيخ جابر، الصحافة االلكرتونية العربية املعايري الفنية واملهنيةجاسم   )2(

اإلعالم اجلديد تكنولوجيا جديدة .من الصحف االلكرتونية العربية، وقائع أبحاث املؤمتر الدويل
 .297، ص2009لعامل جديد، جامعة البحرين، 
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 .)1( واملعلوماتاألخبارواحلصول عىل  آخرموقع  إىل موقع

 
ً والتي غريت كثريا من االتصال يف املدة األخرية ثورة يف اإلنرتنتأحدثت شبكة 

ًقا جديدة للثقافة وتعدد مصادر املعرفة، فأصبح  وفتحت آفااإلنساينأوجه النشاط 
 موانع تذكر، وبرز دور شبكة أوً قادرا عىل التواصل مع اآلخرين من دون حواجز اإلنسان
ًنتشارا؛ وذلك ملا تتيحه من خدمات اً تأثريا واالتصال االتصايل كأبرز وسائل اإلنرتنت

ل الربيد االلكرتوين وغرف  من خالاإلنرتنتتواصلية بني اجلمهور املستخدم لشبكة 
الدردشة وجمموعات احلوار والعديد من املواقع واخلدمات االتصالية التي توافرها شبكة 

 واآلراء بشكل واألخبار ملستخدميها، مما جعل اجلمهور يتبادلون املعلومات اإلنرتنت
 .تفاعيل بني املرسل واملستقبل

ً وسيطا اتصاليا جديدا يضاإلنرتنتوتعد شبكة  ً ، األخرى االتصالم مجيع وسائل ً
 شخيص ومجعي ومجاهريي، من دون اتصال:  من مستوى اتصايلأكثر تضم أهناًفضال عن 

، ونتيجة لإلمكانات االتصالية الواسعة لشبكة األشكالحدود واضحة تفصل بني تلك 
 اإلنساينً فأهنا تقدم عددا من اخلدمات االتصالية التي تتوافق مع التواصل اإلنرتنت

 وذلك ،أخرى جهة املجتمعات من بني االندماج من كبريا قدرا ، وحتققجهةوتدعمه من 
 .)2(الدردشة وغرف املنتديات خالل من األشخاص بني التفاعل خالل من

 مستخدميها متكن فهي يف هذا املجال الشهرية خدماهتا تقدم اإلنرتنتوتقدم شبكة 
                                                 

 طلبة وإشباعات استخدامات يف دراسة"ريني واالنرتنت اجلزائ الطلبة لونيس، مجهور باديس   )1(
، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية " قسنطينة– منتوري جامعة

 .49، ص2008العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية، جامعة منتوري، 
واإلشباعات  اإلنرتنت لشبكة يةالوطن النجاح جامعة يف الصحافة طلبة ضهري، استخدام أبو فريد   )2(

 املجلد اإلنسانية، للبحوث اإلسالمية اجلامعة الصحفية، جملة قدراهتم تعزيز يف منها املتحققة
 .426-425، ص2012األول،  العدد العرشين،
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 من وخدمات الفيديو، فتمكنهم الدردشة خدمات بفضل البعض ببعضهم االتصال من
الربيد  وتبادل النقاش جمموعات خلق من ًأيضا والتجارب، ومتكنهم اآلراء تبادل

 ألهنا توفر ملستخدميها،االتصالية الوسائل أفضل من ُتعد الشأن هذا يف وهي االليكرتوين،
واالتصال  التفاعلية املحادثة يف املتمثل اللحظي االتصال  فهناك،فريدة اتصالية مستويات
 اتصال فضال عن االليكرتوين، الربيد خالل من آخر إىل فرد من املتزامن غري أو املتزامن

 والقوائم األخبار مجاعات يف حيدث مثلام متزامن غري بشكل بجامعة مجاعة أو فرد بجامعة
 االتصال تقف عىل قمة اهلرم بالنسبة لوسائل اإلنرتنت، وهذا ما جيعل شبكة )1(الربيدية

البعد االتصايل لالنرتنت يتوفر يف اخلدمات املتطورة واالستثنائية لشبكة  أن إذ؛ خرىاأل
ختطي : ، لعل من أبرزهااألخرى االتصال واختالفها ومتيزها عن بقية وسائل اإلنرتنت

احلواجز الزمنية واملكانية، وفتح الباب املعلومايت واالتصايل للجميع، ورسخت هذه 
 والتمتع بمميزاهتا االتصالية لتجعلها من اإلنرتنتام شبكة  استخدإمكانيةاخلدمات 

 .)2(الوسائل االتصالية املهمة يف العرص احلايل
 بني املعنوي أو والذهني الفكري  وسيلة اتصالية للربطاإلنرتنتوتعد شبكة 

ً استعامال األكثر الوسيلة وإمكاناهتا، وهي تقنياهتا بمختلف الشبكة عىل املستخدمني
 اإلنرتنتاخلدمات االتصالية لشبكة  املجاالت، فبدون شتى يف األهداف املتعددة لتحقيق

 العلمي املستويني عىل أبعادها بمختلف خدماهتا من االستفادة للمستخدمني يمكن ال
 االتصالية االستخدامات من خالل تتأطر إنام الشبكية االتصالية معا، فالثقافة واالجتامعي

والصور،   والرموزواألصوات النصوص عرب والتحاور التخاطب بأنواعها، فيحدث
ً آفاقا تواصلية جديدة بني البرش وفتحت نوافذ تواصلية جديدة اإلنرتنتوفتحت شبكة 

                                                 
وسلوكياهتم، رسالة  اجلامعيني الطلبة اجتاهات االنرتنيت عىل استخدام سليامن، أثر  بورحلة)1(

نشورة، قسم علوم االتصال واإلعالم، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة ماجستري غري م
 .67، ص2008اجلزائر بن يوسف بن خده، 

 .91، ص2011صالح حممد عبد احلميد، اإلعالم اجلديد، القاهرة، مؤسسة طيبة للنرش والتوزيع،    )2(
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عىل مجيع مستوى العامل يستطيع كل فرد اإلبحار يف هذه الشبكة وبني مجيع املواقع، وأهنا 
 .)1(ًت غري متاحة سابقاوفرت مساحات اتصالية واسعة بني املستخدمني والتي كان

ًتأثريا وتغريا يف شتى اجلوانب االتصالية فهي الوسيلة  اإلنرتنتشبكة وأحدثت  ً
  الناس حول العامل من التواصل فيام بينهم، متخطية احلدودساعدتاالتصالية التي 

 احلد الذي إىل،  والعقبات ومتجاوزة املسافات، ومتغلبة عىل كثري من القيوداجلغرافية
 فيه اليوم متثل نمط استخدام ثابت يف حياة كثري من الناس يف خمتلف أنحاء العامل، تأصبح

 ال اتصال وسيلة اإلنرتنت وأصبحت، ية هلذه الشبكةوانب االتصالاجلوخاصة فيام يتعلق ب
 ، ويف ظل التطورات االتصالية اهلائلة التي يعيشها)2(يمكن االستغناء عنها لكثري من الناس

 وإعالم تكنولوجية عالية اجلودة جديدة اتصال وسيلة اإلنرتنت شبكة العامل أصبحت
ومؤثرة تتميز باالستقاللية والالمركزية، وتربط سكان العامل بعضهم مع بعض برسعة 

 .)3( واملؤسساتاألفرادًفائقة وقدرة استيعابية واسعة حتى باتت جزء مهام من حياة 
 الشخيص من خالل املواقع االتصالال  يف جماإلنرتنتوبرز الدور االتصايل لشبكة 

،  يقومون بنرش أخبارهم ومعلوماهتم الشخصيةأفرادالشخصية التي يديرها ويرشف عليها 
 شبكة استخدام من اخلدمة هذه ، ومتكن)4(أخرىًفضال عن ما يضعونه من روابط ملواقع 

  االتصاالتًاملؤسسات، فضال عن خدمات أو األفراد شخصية بني اتصال كوسيلة اإلنرتنت
 االتصال تكلفة يف خفض  والتي أسهمتاإلنرتنتالشخصية املبارشة التي توفرها شبكة 

                                                 
 .58املصدر نفسه، ص   )1(

ق التفاعلية يف ظل اإلعالم اجلديد دور الربيد االلكرتوين يف عبد الرمحن حممد سعيد الشامي، آفا  ) 2(
حتقيق التفاعل بني القراء  والكتاب، املجلة العربية لإلعالم واالتصال، الرياض، جامعة امللك 

 .130، ص2007سعود، السنة الثانية، العدد الثاين، 

 .89صالح حممد عبد احلميد، مصدر سابق، ص   )3(

 ،2015يلة وآخرون، اإلعالم الرقمي اجلديد، عامن، دار اإلعصار للنرش والتوزيع، ماهر عودة الشام   )4(
 .46ص
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 مع االتصال من األشخاصيستفيد  اهلاتفية بذلك املنطقة عن اخلارجة منها خصوصا
 الشبكة عرب لقاءات عقد من وخدمت االتصاالت الشخصية املؤسسات بعضهم بعضا،

 .)1(متعددة مناطق يف جغرافيا وردهيا وفروعها املوزعنيم أو وكالئها أو الزبائن مع
نموا، وأهنا حطمت يف زمن وظرف  األرسع االتصالية الوسيلة اإلنرتنت كام تعد

 أكرب عدد من إىل األخرىّقيايس مجيع احلواجز التي عطلت وصول الوسائل االتصالية 
 حديثة أمريكية  دراسةإليه توصلت ما ذلك، عىل الدالة البيانات بني ومن املشرتكني،
 50بني  تنترش لكي املختلفة، االتصال وأجهزة وسائل استغرقتها التي الفرتة حول أجريت
 من الكم ذلك إىل يصل أن قبل سنة 38 أمىض الراديو أن منها تبني حيث نسمة مليون

 فقد اإلنرتنت شبكة أما سنة 13 إىل احتاج والتلفزيون سنة 16 إىل احتاج البرش والكمبيوتر
 أبواهبا فتحت بعدما ،سنوات 5 حوايل ظرف يف البرش من مليون 50متناول  يف أصبحت

 .)2(الواسع عىل املدى واجلمهور التجارية للمؤسسات
ً من القرن العرشين تطورا يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا األخري العقد شهد

 أحد اإلنرتنت ويعد  وحمتواه،االتصال يف تغري شكل كان هلا األثراملعلومات، والتي 
 الصعدمظاهر هذا التطور وأحدث التقنيات ملا يقدمه من خدمات متعددة ومتنوعة يف شتى 

 عىل األشخاص بني االتصالسهل عملية ت وسيلة فعالة اإلنرتنت أن فاملستخدمون يرون
 االتصال عن وسائل أمهية للتواصل ال يقل ًا تقنيًاومركز، )3(اختالف مواقعهم اجلغرافية

 .)4( جديدة تقدم مجلة من اخلدماتاتصال وسيلة ياجلامهريية التقليدية، فه

                                                 
 العلوم تسويق اخلدمات، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية جمال يف االنرتنت بوباح عالية، دور   )1(

 .61، ص2011التسيري، جامعة منتوري،  وعلوم االقتصادية
 .57لونيس، مصدر سابق، ص باديس   )2(
 جامعة دمشق لالنرتنت واإلشباعات املحققة منها، جملة أساتذةبارعة محزة شقري، استخدام    )3(

 .456، ص2009، 2و1، العددان25جامعة دمشق، املجلد

اريك ميغريه، سوسيولوجيا االتصال ووسائل اإلعالم، ترمجة موريس رشيل، لبنان، جروس    )4(
== 
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 للبحث عن وسائل وطرق جديدة إنساين لالتصال كنشاط اإلنسانودفعت حاجة 
 منذ قديم اإلنسانُ يعد كأهم نشاط قام به االتصال أن إذ، االجتامعيلالتصال والتفاعل 

 واملعلومات والتواصل مع األخبار إىل  واألفراداألشخاصالعصور واملتمثل يف حاجة 
 وسائل وطرق مبتكرة إىل فلذلك التجأ اإلنسانبقية البرش، فاالتصال رضورة نفسية عند 

، ومن أبرز الوسائل التي األشخاص والتواصل مع بقية االتصاللتحقيق وإشباع رغبة 
سائل  والتي أصبحت من الواإلنرتنتتقدم اخلدمات االتصالية للجمهور هي شبكة 

دخول جهاز  أن ً واالجتامعي، فضالاإلنساين والتواصل االتصالاملهمة يف جمال 
 األشخاص وقضاء الكثري من استخدامهالكومبيوتر يف العديد من املجاالت وتعدد طرق 

لساعات طويلة يف استخدام الكومبيوتر مما جعل مستخدمي هذا اجلهاز يعيشون حالة 
 العديد من املواقع إنشاء إىلي يعيشون فيه، مما أدى  الواقع الذأوعزلة عن املجتمع 

 بني اجلمهور االجتامعي والتواصل االتصال التي حتقق خدمات االجتامعيةوالصفحات 
 العديد من املواقع والصفحات التي اإلنرتنت تضم شبكة إذ، اإلنرتنتاملستخدم لشبكة 

 الشخيص االتصالع خدمة تؤدي خدمات اتصالية للمستخدمني، ويقدم العديد من املواق
 مما جتعلهم يتفاعلون مع بعضهم بعضا، وهناك آخرالذي حيدث بني شخص وشخص 

 تقدم اخلدمات االتصالية اجلامهريية والتي تقدم من خالهلا الرسائل أخرىمواقع 
 عدد كبري من اجلمهور غري متجانس ويف إىل رشكة أو مؤسسة أواالتصالية من شخص 
 .ت جغرافية واسعة وبلدان خمتلفةأماكن متفرقة ومساحا

 شبكة فإن  املنترشة يف مجيع أنحاء العامل اآلالف من شبكات الكومبيوتراتصالوعرب 
 عىل اإلنرتنت عرب االتصال تربط سكان العامل بعضهم ببعض، ويمكن تصنيف اإلنرتنت
 :نوعني

 الذي حيقق رجع االتصالوهو  :Synchronous Communication  متزامناتصال -1

                                                 ==  
 .453، ص2009برس ومؤسسة حممد بن راشد مكتوم، 



 45  
 

 كام نفسه،صدى فوري من خالل الرسائل التي يمكن إرساهلا واستقباهلا يف الوقت 
 يقوم املرسل واملستقبل باالتصال يف أيً الشخيص وجها لوجه، االتصالحيدث يف 
 .)1(الوقت ذاته

 الذي االتصالوهو : -Synchronous Communication  Non غري  املتزامناالتصال -2
 األدوات  رجع صدى مؤجل، ويتم عن طريقوإنامال حيقق رجع صدى فوري 

  خمتلفة ويقوم الكومبيوتر بعدأوقاتتستقبل يف و ترسلوالرسائل التي  االتصالية

  .)2( وقتأييقوم املتلقي بإعادة عرضها واإلفادة منها يف  أن إىلبتخزينها إرساهلا 
 لبعدا أن إذ ،األخرى االتصال وسائل بني اهلرم قمة عىل اإلنرتنت وتقف شبكة

 عن ومتيزها اختالفها يف واستثنائية متقدمة خصائص عىل يتوفر لالنرتنت االتصايل
 احلواجز ختطي :هذه خصائصها أبرز من ّولعل ،األخرى االتصال خصائص وسائل

 رحب بشكل اإلنساين املطلب أمام واالتصايل الباب املعلومايت وفتح ،واملكانية الزمانية
 خالل من املعارص لإلنسان والفعلية والتصورية املادية تاإلمكانا وتنمية هنائي، وال

 من ومتنوعة عديدة ًأشكاال أن إذ، اإلنرتنت عرب تتم التي االتصالية األشكال يف التنوع
 معها والتفاعل وختزينها واسرتجاعها املعلومات لنرش ووسائله وأدواته االتصال عمليات
 ملستخدميها، كالبحث الشبكة توفرها لتيا العديدة اخلدمات خالل من اإلنرتنت تقدمها

 ومرتبة متسلسلة ملفات أو بيانات أو قوائم شكل يف عليها واحلصول املعلومات عن
 يقوم الذي) Electronic Mail( ، والربيد االلكرتوينواالهتامماتبحسب املوضوعات 

                                                 
حممد غريب، االتصال عرب االنرتنت وتأثريه يف اكتساب املهارات االجتامعية لدى طالب    )1(

اجلامعات، املجلة املرصية لبحوث الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام، كلية اإلعالم، جامعة 
 .188-187، ص2011، يوليو 4، العدد101القاهرة، املجلد

) غرف الدردشة(مات الشباب اجلامعي لغرف املحادثة االلكرتونيةدينا فاروق أبو زيد، استخدا   )2(
اإلعالم (املؤمتر العلمي اخلامس عرش دراسة مقارنة بني الشباب العريب واألجنبي، . األجنبية
 يوليو، اجلزء 9-7، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، للفرتة من )الواقع والتحديات: واإلصالح

 .911، ص2009الثاين، 
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 لفوخمت املجاالت مجيع يف اإلنرتنت مستخدمي بني واالتصال الربط يف حيوي بدور
 .)1(اخلدمات من ذلك وغري الثواين، يتعدى قيايس ال زمن يف األمكنة وتباين التخصصات

 

 
 واسعة االنتشار حتقق التواصل والتفاعل إعالمية وسيلة اإلنرتنتأصبحت شبكة 

ّ عىل خمتلف أماكنهم ومستوياهتم، وتعد وسيلة األشخاص بني االجتامعي  متاحة إعالميةُ
 مقترصة عىل بلد أهنا أو تكاليف مادية أو بحيث ال توجد هناك عوائق األشخاصجلميع 

 مساحة جغرافية معينة، وبفضل هذا االنتشار وارتفاع أعداد مستخدميها والتي أو
ًأصبحت منربا هلم للتعبري عن آراءهم وتوجهاهتم فضال عن تربعها يف مكان الصدارة بني  ً

 توفر شبكة إذ يف توفري كافة املعلومات التي يبحث عنها املستخدمون، ماإلعالوسائل 
 املوضوعات بحيث جتد هذه املحركات أو حمركات للبحث عن العناوين اإلنرتنت

الوصالت والروابط الشبكية لتجمع بني املوضوعات والعناوين التي يتم البحث عنها 
 اإلنرتنتشبكة  أن إذ، )Word, PDF( عىل شكل ملفات أو نصية أوسواء كانت صورية 

 أو إنسانية أوتوفر كافة املوضوعات التي يبحث عنها املستخدمون سواء كانت علمية 
 .االجتامعية ثقافية وكافة جماالت احلياة أوتارخيية 

 فائقة؛وذلك لتوفريها إعالمية يف املدة األخرية كوسيلة اإلنرتنتوبرز دور شبكة 
 جتمع إعالمية أصبحت وسيلة أهناًصالية املتعددة فضال عن  واالتاإلعالمية اإلمكانيات

 التقليدية تسعى اإلعالم أصبحت وسائل إذ ، التقليديةاإلعالمبداخلها كافة وسائل 
 التقليدية أصبحت اإلعالموسائل  أن  حتىاإلنرتنتللحصول عىل مواقع هلا يف شبكة 

 حتديث إىلعمل هذه الوسائل ، وتاإلنرتنتتنوه جلمهورها بوجود مواقع هلا عىل شبكة 

                                                 
 صحافة"ندوة  إىل مقدم ًالزرقاء إنموذجا، بحث: حنش، جملة اإلنرتنت الثقافية حممد هاماد   )1(

 .4-3، ص2005الشارقة،   جامعة،االتصال  كلية"والتحديات الواقع: العريب الوطن يف االنرتنت
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 هي عبارة عن روابط اإلنرتنت، وأن طبيعة شبكة اإلنرتنتمضامينها يف مواقعها يف شبكة 
 مستخدمي شبكة أمام مكان يف العامل مما يفتح اآلفاق أيشبكية مرتبطة بعضها ببعض يف 

ئق لنرش  عواأيتوجد   لنرش املوضوعات والقضايا جلميع أنحاء العامل بحيث الاإلنرتنت
 تقنية لتحل بذلك أو املوضوعات سواء كانت عوائق مادية اإلنرتنتمستخدمي شبكة 

 يف نرش ومناقشة ومشاركة األحداث اإلعالم مكانة مميزة بني وسائل اإلنرتنتشبكة 
 للتعرف عىل اإلنرتنت بشبكة االتصال ويكفي للمستخدم ، واملوضوعاتواألخبار

يصله كل ما يتعلق بموضوع اهتاممه من صوت  بالبحث عنها لواألخباراألحداث 
، وأن ما يؤكد اإلعالميةوصورة ومقاطع فيديو ورسائل مكتوبة والتقارير وكافة املواد 

 اجلمهور أصبحذلك هو استخدام أعداد كبرية من اجلمهور هلذه الشبكة الدولية بحيث 
 .اإلنرتنتمعتاد عىل االستخدام اليومي لشبكة 

  للمستخدمنياإلعالميةواقع والروابط الشبكية التي توفر اخلدمات وهناك العديد من امل
 اإلنرتنتوأشهر تلك املحركات التي تعطي املعلومات واملوضوعات ملستخدمي شبكة 

، )WWW(والتي يطلق عليها مصطلح ) World Wide Web(هي شبكة الويب العاملية 
 خمتلفة إعالمية وأشكالمتنوعة  مصادر إىل يتيح موقع الويب العاملي إمكانية الدخول إذ

ومصادر معلوماتية متعددة؛ وذلك ألن هذا املوقع يربط مجيع املواقع والصفحات سواء 
 روابط شبكية ليتم البحث عن أو غريها بعضها ببعض عرب وصالت أو إعالميةكانت 

 للمستخدمني لالطالع عليها، وإيصاهلا اإلنرتنتاملوضوع يف مجيع الصفحات عىل شبكة 
شبكة الويب العاملية جتد خيارات البحث املتشاهبة وتعرضها للمستخدم  أن ًضال عنف

 .بالوسائط املتعددة كافة
 متجانسة حتقق ملستخدميها كافة الوظائف إعالمية وسيلة اإلنرتنتوتعد شبكة 

حتقيقها :  مثلاإلعالميةحمركات البحث تقدم العديد من الوظائف  أن إذ ،اإلعالمية
، يف حني هناك مواقع اإلعالم والتثقيفية والتعليمية وغريها من وظائف خباريةاإلالوظيفة 

 تستخدم لتبادل اآلراء ومناقشة األفكار اإلنرتنتومنتديات وجمموعات عىل شبكة 
 اإلعالم تقوم بوظيفة أخرىهناك مواقع  أن ًاجلامعية والعمل املشرتك، فضال عن
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 التي تنرش يف تلك اإلعالمية يف املادة أو املتخصص سواء كان ذلك التخصص يف اجلمهور
الثقافية واملتخصصة بإعالم املرأة والطفل ،الرياضية،املواقع العلمية: املواقع، ومنها

 إحدى وهي ًأيضا اإلعالنية اخلدمات اإلنرتنتوغريها من املواقع، وتقدم شبكة 
ملنتجة للبضائع  الرشكات واملؤسسات اإعالن عرب اإلنرتنت لشبكة اإلعالميةالوظائف 

 .)1(اإلنرتنتعن سلعها ومنتوجاهتا يف شبكة 
 باملدة األخرية؛ وذلك لتنامي قوة اإلنرتنتوازداد اهتامم اإلعالميني بشبكة 
 توفر إذ بأرسع وقت وأقل تكاليف، واألخباراملعلومات وحلاجة اجلمهور للمعلومات 

ً رسيعة جدا وطرق  خدمة البحث عن املعلومات واألحداث بطريقةاإلنرتنتشبكة 
ً املعلومات، فضال عن حاجة اإلعالميني لشبكة إلنتاج وتوفر وسائل خمتلفة ،معاجلتها
 وسيلة مهمة اإلنرتنت تعد شبكة إذ واألحداث، األخبار يف البحث عن خلفيات اإلنرتنت

، بحيث ال األخرى من الوسائل أكثر إليهايف حفظ املواد األرشيفية ورسعة الوصول 
 وأهنا تقع يف صميم اإلعالمي يف العمل اإلنرتنتستغناء عن خدمات شبكة يمكن اال

 عرب تطويرها لوسائل اإلنرتنت بفضل شبكة اإلعالمي تطور األداء إذذلك العمل، 
 كانوا، وخلقت أينام واملراسلة الفورية مع املصورين واملراسلني واملندوبني األخبارصناعة 

لت عىل تسيري أداء املهام التقليدية ومواكبة الثورة  وصحفية جديدة وعمإعالميةممارسات 
 .)2( احلديثةالتكنولوجية

،  والصحفياإلعالمي اإلنتاج يف جمال اإلنرتنتوتتعدد وظائف ومهام واستخدامات 
 :)3(ومن هذه االستخدامات هي

 واألحداث من مصادر متعددة األخباراحلصول عىل فيض متدفق ومتجدد من  -1
                                                 

 .457اريك ميغريه، مصدر سابق، ص   )1(
 والقانونية(عالمية والصحفية والتعليمية السيد بخيت، اإلنرتنت كوسيلة اتصال جديدة اجلوانب اإل   )2(

 .217، ص2010واألخالقية، العني، دار الكتاب اجلامعي، 
 . 224-223املصدر نفسه، ص   )3(



 49  
 

 . جماالت متنوعةوبلغات متباينة ويف

 املتوفرة عىل واإلحصائياتاحلصول عىل كم كبري من املعلومات والبيانات واألرقام  -2
 . من العديد من اجلهات واملنظامت والدول واألفراداإلنرتنتشبكة 

 .استكامل معلومات املوضوعات الصحفية وخلفياهتا من بيانات وأرقام وإحصائيات -3

 والتعرف عىل اإلعالمية يف املوضوعات ميةاإلعالاستطالع وجهات نظر املصادر  -4
 .آرائهم وأفكارهم وردود أفعاهلم حول القضايا التي يطرحها عليهم الصحفي

  بقواعد البيانات وحمركات البحث وأرشيفات العديد من املنظامت والرشكاتاالتصال -5
 منها يف واالستفادة واملكتبات واجلامعات والدوريات الصحفية اإلعالمووسائل 

 .لكتابة الصحفيةا

تطوير املهارات للصحفيني وكرس حاجز املهارات الصحفية التقليدية، واالنطالق هبا  -6
 أساليب آفاق رحبة من التغطية والتحليل ومجع املعلومات وصياغتها وتطوير إىل

، وتقديم املواد اإلعالمية واستخدام تقنيات حديثة يف املعاجلة اإلعالميةالكتابة 
 .ل وصور متعددة ومتنوعة بأشكااإلعالمية

 حيتوي اإلعالمية كأرشيف خاص للعاملني يف املؤسسات اإلنرتنتاستخدام شبكة  -7
 تتوفر العديد من الربامج إذعىل املوضوعات الصحفية وعناوينها واهتامماهتا، 

 كذاكرة متنقلة اإلنرتنت التي تساعد عىل استخدام اإلعالميةواخلدمات واملواد 
 .وأرشيف متحرك

 الصحفيني عىل بناء عاملهم الصحفي اخلاص الذي يطلع من اإلنرتنتد شبكة تساع -8
خالله اآلخرون عىل شخصيته وميوله وقراءاته واهتامماته وسرية حياته وكتاباته 

 .وآرائه ومقاالته وانجازاته وأعامله الصحفية

  باملصادر الصحفية الكربى من منظامت وشخصيات دولية ومشاهري ومسؤولنياالتصال -9
 .اإلنرتنتحكوميني وغريهم من الشخصيات املتاحة عرب شبكة 

 أي ومصادرها من اإلعالميةإرسال واستقبال املواد الصحفية من واىل املؤسسة  -10
 يف االستفادة املثىل من البيانات تساعدهمكان يف العامل ومن دون تكلفة تذكر وبطريقة 
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 .املتبادلة بينهام وتوثيقها وتصنيفها

 لتبادل اخلربات الصحفية يف كافة واإلخباريةجلامعات الصحفية  اإىل االنضامم - 11
 .املجاالت ما يساعدهم عىل تطوير مهاراهتم ومعارفهم

 يمكن عقد مؤمترات صحفية عن بعد، إذ، اإلعالميةتطوير وسائل مجع املواد  -12
واالتصال هبم عرب الربيد االلكرتوين وعقد مؤمترات الفيديو ومناقشات مجاعية 

 .دشةوغرف الدر

 
 ،األخرى والتي متيزها عن الوسائل اإلعالمية بعدد من السامت اإلنرتنتتتسم شبكة 

 :)1(ومنها
 العديد من املصادر واملواقع الصحفية اإلنرتنتتوفر شبكة : التغطية الصحفية الفورية -1

يح للعاملني يف ، مما يتاإلنرتنتالتي تبث أخبارها بشكل فوري ومتجدد عىل شبكة 
 احلصول عىل املعلومات يف حينها كام توفر بعض هذه املصادر اإلعالميةاملؤسسات 

 ).Breaking News( العاجلة األخبارخدمة 

 تغطية حية لألحداث من موقع اإلنرتنتتوفر شبكة : التغطية الصحفية احلية -2
 حية عن بعد،  تغطية مؤمترات صحفيةإمكانيةًحدوثها، ويف حلظة وقوعها، فضال عن 

 تعمل العديد من الرشكات املتخصصة عىل تطوير تقنيات البث احلي عىل إذ
 .اإلنرتنت

 العديد من املصادر الصحفية اإلنرتنتتتوفر عىل شبكة : التغطية الصحفية املتعمقة -3
التي تتناول كافة املوضوعات الصحفية بطرق خمتلفة، مما يسمح للصحفيني التعرف 

 اإلنرتنت واملوضوعات، كام توفر شبكة واألخباردة لألحداث عىل األبعاد املتعد
 مواقع وروابط تتعلق إىلوالتي تأخذ الصحفيني ) Links(العديد من الروابط 

                                                 
 220-219املصدر السابق، ص    )1(
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 ووثائق ومعلومات تعمق معرفته وتعطي له رؤية واضحة وتصورات بإحصائيات
  من مواقعاإلنرتنتًللموضوعات التي يكتب عنها، فضال عن ما توفره شبكة 

للقواميس واملوسوعات واملعاجم التي تقدم له الرشح والتفسري للموضوعات 
 .يستخدمها أن واملصطلحات التي يمكن

 اإلعالمية التفاعل االجيايب بني املؤسسات إمكانياتتوفر :اخلدمة الصحفية التفاعلية -4
وبني اجلمهور الذي يتعرض لتلك املؤسسات، وأهنا ختلق نوع من التفاعل بني 

 واملستقبل، وهذا التفاعل خيدم املؤسسات الصحفية واجلمهور نحو حتسني املرسل
املضمون الصحفي عرب ردود أفعال اجلمهور الذي يتعرض لتلك الوسيلة ليعطي 

 بالعمل اإلشادة أورأيه باألخبار والربامج واملوضوعات التي هتمه سواء كانت بالنقد 
يوصل صوته للعاملني عىل  أن هذه اخلدمة تسمح للجمهور أن ًالصحفي، فضال عن

 والقضايا التي تطرحها تلك واألخبار حول املوضوعات اإلعالميةاملؤسسات 
 التي حتدث بني اجلمهور اإلعالمية قدمت التفاعلية إذ غريها، أواملؤسسات 

 أصوات إيصال عرب ًأيضا خدمة للجمهور ولتلك املؤسسات اإلعالميةواملؤسسات 
ىل حتسني أداء املؤسسة عرب األخذ بمقرتحات اجلامهري، اجلمهور فضال عن العمل ع

 تنوه جلمهورها بالرجوع ملواقعها اإلعالميةهناك العديد من املؤسسات  أن ًفضال عن
 تنوه هلم أو فتح جماالت للحوار أو آراءهم إعطاء أوااللكرتونية لغرض التفاعل 

ك املؤسسات لغرض بذكر املوضوعات والقضايا اجلديدة والتي مل تركز عليها تل
 .التعرف عىل تلك املوضوعات

:  العديد من املواد الصحفية مثلاإلنرتنتتوفر شبكة : التغطية الصحفية الرقمية -5
الصور والرسوم والبيانات بشكل رقمي قابل للمعاجلة واالستخدام الفوري من 

واد  خزن تلك املإمكانية اإلنرتنت كام توفر شبكة ،إنتاجه إعادة إىلدون احلاجة 
 تقلل من الوقت إذ اإلعالمي وقت، وهو أمر مهم يف العمل أيواسرتجاعها يف 

 رسعة وسهولة أكثر بطرق اإلعالميًواجلهد، كام يفتح آفاقا جديدة ألداء العمل 
 .وتنظيم
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 العديد من الوسائط اإلنرتنتتوفر شبكة :  متعددة الوسائطاإلعالميةالتغطية  -6
الصوت والصورة : ًاجد الصحفي عليها مميزا مثلوالوسائل التفاعلية التي جتعل تو

ّ واجلرافيكس واللقطات املرئية املتحركة، وهي خدمات تفعل عملية واأللوان ُ
 موقع احلدث إىل ومجهورها، كام تنقل اجلمهور اإلعالمية بني املؤسسات االتصال

 .وتقربه من أجواء احلدث وشخوصه ومصادره

 من عنرص من أكثر بمفرداهتا بني اإلنرتنتشبكة جتمع : التغطية الصحفية املتكاملة -7
ً، فهي تعترب مصدرا إعالميا يزود باملعلومات، وأداة اإلعالميةعنارص املامرسة   اتصالً
 الربيد االلكرتوين ومجاعات النقاش ومجيع االتصاالت أوالتلفون : باملصدر مثل

 تعد مصدر رتنتاإلنشبكة  أن ً، فضال عناإلنرتنتالصحفية التي حتدث عىل شبكة 
ضخم للمعلومات ومكتبة وأرشيف إعالمي والتي تساعد إمكانية قيام الصحفي 

 البحث عن وإمكانية مكانه، أويغادر مكتبه  أن بتغطية متكاملة حلدث ما دون
 .املوضوعات التي يناقشها يف تلك التغطية الصحفية ومعرفة أبعادها وتفصيالهتا

 للقيام بكل اإلنرتنتالصحفي استخدام شبكة بمقدور : التغطية الصحفية الذاتية -8
مفردات العمل الصحفي بمفرده، من اختيار املوضوع ومجع البيانات واالتصال 

 .ًأيضاباملصادر وكتابته ونرشه 

تتوفر العديد من املصادر التي تتناول ذات احلدث عىل : التغطية الصحفية املوضوعية -9
هتا ورؤيتها ومعاجلتها له، وهو ، ويمكن للصحفي مقارنة توجهااإلنرتنتشبكة 

تساعد عىل تكوين صورة موضوعية لدى الصحفي حول طبيعة املوضوعات 
ًواألحداث، والتي تفتح آفاقا جديدة للصحفيني عرب االطالع عىل تلك املصادر 

 مل تركز أخرى القضايا بطرق خمتلفة والرتكيز يف جوانب أووتناول تلك املوضوعات 
 .عليها تلك املصادر

ـ  ال يتوقف عىل مدار الاإلنرتنتفالعمل الصحفي عىل : لتغطية الصحفية املستمرةا -10
 عىل اإلعالمية االطالع املستمر عىل املواقع اإلعالمية ساعة بام يتيح للمؤسسات 24

 . ورضورة مواكبة التطورات واألحداث حلظة وقوعهااإلنرتنتشبكة 
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واحلديثة  التقليدية واالتصال اإلعالم وسائل من كغريها نرتنتاإل تقدم شبكة

اخلدمات  من جمموعة بدورها حتقق والتي ملستخدميها اإلعالميةمن الوظائف  جمموعة
 اإلعالميةوالوظائف  املجتمع، أو اجلامعة أوالفرد  عىل مستوى سواء ،االجتامعيةوالفوائد 

 :يأيت فيام نلخصها اإلنرتنتالتي تقدمها شبكة 
 

-1 

، اإلخبارية العديد من املواقع والصفحات التي تقدم اخلدمات اإلنرتنتتقدم شبكة   
 عرب نرشه ومشاركته لألخبار اإلعالمي املرسل أو لعب اجلمهور دور املراسل إذ

لعديد من ً، فضال عن توفر ااإلنرتنتواملعلومات واألحداث واملوضوعات يف شبكة 
 وتعمل عىل حتديث األخبار والتي تنرش اإلنرتنت يف شبكة اإلخباريةاملواقع والصفحات 

 املتفة يف اإلخبارية، ومن بني املواقع لألخبارمضامينها ومواكبة التطورات التي حتدث 
 والقنوات التلفزيونية ووكاالت اإلذاعية هي مواقع الصحف واملحطات اإلنرتنتشبكة 

 تقدم أغلب تلك املواقع إذ، اإلنرتنت املتافرة يف شبكة اإلعالميةها من املواقع األنباء وغري
 اجلمهور املستخدم إىل لغرض الوصول اإلنرتنت يف شبكة وإعالمية إخباريةخدمات 

 التي تقدمها تلك اإلخباريةاخلدمات  أن إذ له، اإلخباريةلتلك الشبكة وإيصال اخلدمات 
 . للجمهوراإلخبارية أو اإلعالمية تقدم الوظيفة تاإلنرتناملواقع جتعل شبكة 

-2 

هناك  أن إذ العديد من خدمات التسلية والرتفية ملستخدميها، اإلنرتنتتقدم شبكة   
 احلديثة ومواقع خاصة أومواقع وصفحات تقدم املرسحيات التي تم عرضها يف السابق 

 اإلنرتنت تقدم شبكة إذوالقصص والدراما، بأحدث األغاين واملسلسالت واألفالم 
 أن ً، فضال عناألشخاصالعديد من خدمات التسلية والرتفيه لغرض الرتويح عن 

 الربامج أو يستطيع البحث عن كافة املوضوعات اإلنرتنتاجلمهور املستخدم لشبكة 
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 األلعاب ًأيضا اإلنرتنت، كام تقدم شبكة اإلنرتنتالرتفيهية التي تدور بخاطره يف شبكة 
 بني شخصني يعيشون عىل أو فردية أو واملسابقات التي تقدم بصورة مجاعية واأللغاز

 مع آخرين مما جيعلهم يتمتعون األشخاص يتم ربط إذ ،مساحات جغرافية متباعدة
 . عن بعداأللعاببمامرسة 

 "اخلائيل الواقع"ـ ب يعرف ما اإلنرتنتشبكة  توفرها التي الرتفيه أشكال بني ومن  
املتعددة واخلدمات  الوسائط بميزة يتحقق  ففي هذا الواقع والذي"التخييل "أو

 التسلية افرتاضية هبدف ومعارض من زيارة متاحف اإلنرتنت ملستخدم االفرتاضية يمكن
 لتقدم كبري جمال ًأيضاتارخيها، وهناك  واستعراض معروضاهتا عىل االطالع أو والرتفيه

 يساعد بام غري موجودة عوامل خلق إعادة حياول الذي الفرتايضا الواقع تكنولوجيا يف كبري
 الطب جمال يستخدم يف أن االفرتايض للواقع يمكن ، كام"املحاكاة طريق عن التدريب عىل

 بحيث تبث هذه الشبكة روح باالكتئابآالمهم والشعور  ختفيف من املرىض يمكن حيث
 .)1(املرح والتسلية والرخاء للجمهور

-3 

عىل   حصول املستخدمنيأو تبادل عرب اإلنرتنتلشبكة  التثقيفية الوظيفة تربز  
 واملعرفة عرب توفر العديد من املواقع والصفحات التي حتتوي عىل كم كبري من ملعلوماتا

 إذاملعلومات يف املجاالت كافة وعرب الربط الشبكي بني املواقع واملوضوعات املتشاهبة، 
 خيارات البحث املتشاهبة التي يتم البحث عنها وتربط املستخدمني اإلنرتنتكة تقدم شب

شبكة  أن ًبالعديد من املواقع والصفحات واملوضوعات وبالوسائط املتعددة، فضال عن
 عىل مستويات متعددة مما األشخاص استطاعت فتح باب احلوار والنقاش بني اإلنرتنت

 قدمت إذ ، وربط وتبادل الثقافات املختلفةيناإلنسا والتواصل االتصالساعدت عىل 
 وأهنا األخرىتقدمه الوسائل  أن  كام كبريا من املعلومات مل تستطعاإلنرتنتشبكة 

 تقدم معلومات ثقافية عامة للجمهور املستخدم هلا وعىل دول العامل كافة، أن استطاعت

                                                 
 .68بورحلة سليامن، مصدر سابق، ص   )1(
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 للصور األشخاصة  عرب نرش ومشاركًأيضا اإلنرتنتوبرزت الوظيفة التثقيفية لشبكة 
 التعرف عىل عادات وتقاليد إىلومقاطع الفيديو اخلاصة بمدهنم ودوهلم مما يؤدي 

 من اهلائل العدد يف يتجىل أن للتثقيف يمكن كام ،وثقافات ولغات الدول املختلفة

لزيادة املعرفة الثقافية لديه،  منها يستفيد الذي املستخدم قبل من والكتب املوسوعات
 روح عىل نرش بالتايل وتساعد املختلفة الثقافات بني اإلمكان بقدر ّ تقربهناأ إىل إضافة

 وتشري نتائج دراسة ،املغايرة الثقافات تلك عىل التعرف خالل من واإلخاءاالحرتام 
 االجتامعية التي تعد من التطبيقات االجتامعيأجريت عىل استخدام شبكات التواصل 

 االجتامعية هذه التطبيقات استخدامأغلب دوافع   أناإلنرتنتاملنترشة عىل يف شبكة 
 .)1( هو الدافع التثقيفي هلذه الوسائلاإلنرتنتاملتوفرة عىل شبكة 

-4 

 بدأت فقد ،باجلمهور لالتصال جديدة وسيلة أمامهم املعلنون وجد اإلنرتنت بظهور  
 إعالنية الفتة أول) Hotwired( وضعت رشكة إذ، 1994 عام بالظهور اإلنرتنتإعالنات 

 املوجودة للصفحات مستعرض أول  Netscape  كام يعد ،1994 أكتوبريف  اإلنرتنت عىل هلا
 لعدة اإلنرتنت برز دور الوظيفة اإلعالنية لشبكة إذ ،)Web Browser( الشبكة عىل

  لالتصالاإلنرتنت استخدام شبكة إىلزيادة عدد الرشكات التي تسعى : أسباب منها
باملستهلكني املحتملني، والتبني الرسيع لالنرتنت من قبل املستهلكني وذلك ألغراض 

، )2(اإلنرتنتخمتلفة بام فيها البحث عن املعلومات قبل الرشاء وخدمة الرشاء عرب شبكة 
 النشاط حجم ويزداد مستمرين، وتطور حتسن يف اإلنرتنتُوتعد الوظيفة اإلعالنية لشبكة 

                                                 
عالقته بالتعرض مهند محيد عبيد التميمي، استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتامعي و   )1(

 ًدراسة مسحية عىل طلبة املدارس اإلعدادية يف حمافظة واسط إنموذجا، رسالة ماجستري: للتلفزيون
 .152، ص2015غري منشورة، قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية، كلية اإلعالم، جامعة بغداد، 

 الشباب اجلامعي عند الرشاء ارقر اختاذ مراحل عىل االنرتنت إعالنات نضال عبد اهللا تايه، تأثري   )2(
غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم إدارة األعامل، كلية التجارة، اجلامعة  قطاع يف الفلسطيني

 .52-51، ص2007اإلسالمية غزة، 
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 لنرش العاملية القناة هذه تعتمد التي املنظامت عدد متسارعة بصورة زايدوتت ،بعد عام عاما
 فضاء يعد كل اإلنرتنت عرب وأفكارها، واإلعالن وخدماهتا لسلعها إعالناهتا والرتويج

 .)1(الشبكي املوقع  عىل)paid – for space(الثمن  مدفوع
-5 

 عرب تناقل املعلومات واخلربات بني نرتنتاإلتربز الوظيفة التعليمية لشبكة   
 توفر فرصة جيدة ملستخدميها لرفع أهنا إذ عىل أماكن ومستويات خمتلفة، األشخاص

 العلمية اجلديدة، واالجتاهاتمستوياهتم العلمية واملعرفية والفكرية وتقديم األفكار 
كاديمية املتخصصة  عددا كبريا من املواقع والصفحات العلمية واألاإلنرتنتوتوفر شبكة 

 العلمية واملتاحة للجميع، ًيف املجاالت كافة، فضال عن توفر العديد من املصادر واملراجع
 انترشت يف املدة األخرية العديد من الدروس العلمية واألكاديمية املتخصصة يف إذ

ر  ومن هذه املواقع التي توفاإلنرتنتاملجاالت كافة التي يبحث عنها اجلمهور يف شبكة 
ًالدروس العلمية هو موقع يوتيوب الذي يوافر كام كبريا من املحارضات والدروس  ً

، وتربز الوظيفة اإلنرتنتالعلمية التي من شأهنا رفع املستويات العلمية ملستخدمي شبكة 
 املتواجدين األشخاص عرب توفر خدمة التفاعل ومناقشة ًأيضا اإلنرتنتالتعليمية لشبكة 

 تبادل اخلربات واملعلومات بينهم، ومن بني اخلدمات إىلا يؤدي يف أماكن متباعدة مم
 توفر العديد من املواقع والصفحات املتخصصة يف ًأيضا اإلنرتنتالتعليمية لشبكة 

 وتبادل إليها أصحاب االختصاص االنضامم األشخاصجماالت معينة والتي يستطيع 
 .املعلومات واخلربات وفتح باب النقاش بينهم

 
 والتي تؤدي وتقدم اإلعالمية العديد من التطبيقات اإلنرتنتتتوفر عىل شبكة 

 حافظت عىل وجودها اإلعالم مجيع وسائل فإن عرب تلك الشبكة، اإلعالميةاخلدمات 

                                                 
 .110بوباح عالية، مصدر سابق، ص   )1(
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أن ظهور ، وإليها هلا سامهتا اخلاصة والتي تكونت نتيجة احلاجة إعالميةكون كل وسيلة 
 تطوير قدراهتا وأساليب عملها لتبقى يف إىل جديدة يدفع بقية الوسائل إعالميةوسيلة 
 الدور الكبري اإلنرتنت بكفاءة عالية، وعىل وفق ذلك كان لظهور شبكة اإلعالميامليدان 

 إذ والشكل الفني، اإلعالمي من حيث املضمون األخرى اإلعالميةيف تطور الوسائل 
  التقليدية؛اإلعالمية عىل تدعيم األثر االتصايل لكثري من الوسائل نرتنتاإلساعدت شبكة 

، اإلعالمية املبارشة واالختصار والدقة يف تقديم تلك املواد اإلعالميةوذلك عرب اخلدمات 
 وساعد الربيد اإلعالم يف تلبية حاجات مجاهري وسائل اإلنرتنت أسهمت منتديات إذ

 اإلعالميةت االتصالية بني القائمني باالتصال يف الوسائل االلكرتوين يف اختصار املسافا
 .)1(ومجهور هذه الوسائل

 التقليدية عىل التكيف مع املتغريات اإلعالم وسائل اإلنرتنتلذلك أجربت شبكة 
 والتي أصبحت من خالهلا معايري عاملية جديدة لالتصال اإلنرتنتالتي فرضتها شبكة 

 اإلعالمتوصل املستخدمني بجميع وسائل  أن استطاعت اإلنرتنتاجلامهريي، وأن شبكة 
، )2(اإلنرتنت يف شبكة ة عرب تطبيقاهتا املتوافراإلنرتنتالتقليدية طاملا يكون متصل بشبكة 

 )3(: هياإلنرتنت يف شبكة اإلعالميةومن أبرز نامذج التطبيقات 

-1 

، ويمكن من خالله اإلنرتنتىل شبكة ًمعظم وكاالت األنباء العاملية متتلك موقعا ع
االطالع عىل خمتلف األحداث العاملية، بالنص والصوت والصورة وبمقاطع فيديو حية 

 من خدمة اإلعالمية استفادت املؤسسات إذ التي حتدث باستمرار، واألخبارلألحداث 
عمل عىل  من االشرتاك فيها والاإلنرتنتاملواقع االلكرتونية لوكاالت األنباء يف شبكة 

                                                 
 .106صالح حممد عبد احلميد، مصدر سابق، ص   )1(

 .108املصدر نفسه، ص   )2(

إبراهيم بعزيز، الصحافة االلكرتونية والتطبيقات اإلعالمية احلديثة، القاهرة، دار الكتاب    )3(
 .39، ص2012احلديث، 
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 والقضايا واألحداث بالطرق السهلة وبتكاليف قليلة ورسعة الوصول األخبارمتابعة 
 واملعلومات، والبحث عن املعلومات حول القضايا واألحداث عرب مواقع األخبارملصادر 

متنوعة لوكاالت األنباء عرب خدمة املواقع االلكرتونية لتلك الوكاالت يف شبكة 
 .اإلنرتنت

-2 

 يف العامل عرب مواقعها االلكرتونية يف اإلذاعية أغلب القنوات إىليمكن االستامع 
 إذ، اإلذاعية عرب مواقع وأدلة خاصة لتقديم الروابط أو بصورة مبارشة اإلنرتنتشبكة 

 وباخلصوص استامع اإلنرتنت عرب شبكة اإلذاعيانترشت يف املدة األخرية خدمة البث 
 عرب تطبيقات اهلواتف الذكية التي تقدم خدمة االستامع إلذاعاتااجلمهور لتلك 

 لالستامع لتلك اإلنرتنت البحث عن اسمها يف شبكة أو عرب تردداهتا لإلذاعات
 .اإلذاعات

-3 

 يتعرض العديد إذ، اإلنرتنتتوجد مواقع خاصة للفضائيات التلفزيونية يف شبكة 
 التعرض للمواد والربامج أو اإلنرتنتجلامهري للتلفزيون عرب توفرها يف شبكة من ا

، وازداد اهتامم الفضائيات يف املدة األخرية لبث اإلنرتنتوالتقارير التلفزيونية عرب شبكة 
 اجلمهور املستخدم لشبكة إىل وذلك للوصول اإلنرتنتبراجمها وخدماهتا عرب شبكة 

 يف أو اإلنرتنت مواقع هلا سواء يف شبكة إنشاءلفضائيات عىل  عملت أغلب اإذ، اإلنرتنت
 . وتوفري خدمة البث املبارش عرب تلك املواقع،االجتامعيمواقع التواصل 

-4 

ًتقديم للمشرتكني طيفا ) Short message service(يتم عرب خدمة الرسائل اهلاتفية 
 تشمل خدمات وكاالت األنباء وبعض الصحف اليومية اإلخباريةًواسعا من اخلدمات 

 وسائط متعددة تستقبل بواسطة اهلاتف املحمول، أو يف شكل نصوص اإلخباريةواملواقع 
 إرسال واستقبال وعرض الصور امللونة والرسوم املتحركة واملقاطع الصوتية إىل باإلضافة



 59  
 

 .والبرصية

-5 

 والتي تتسم اإلنرتنت الصحفية التي يمكن استقباهلا وقراءهتا عرب شبكة وهي املواد
 والرسومات األصوات: هذه اخلدمة بأهنا مضغوطة ومدعومة بوسائط متعددة مثل

 إىلوالصور الثابتة واملتحركة والروابط والوصالت التشعبية التي توصل القارئ 
 .اإلنرتنت مواقع عىل شبكة أومعلومات فرعية 

 
-6 

ًتعد هذه املنتديات نوعا إعالميا فريدا من نوعه تتيح لألفراد إمكانية إنشاء موقع  ً ً
 واملعلومات والقضايا بشكل األخبار نرش األفراد يستطيع إذللنرش االلكرتوين الفردي، 

 .اإلنرتنتفردي عرب خدمة املنتديات يف شبكة 

-7 

 أحدثت ثورة يف ميدان اإلنرتنت مواقع عىل شبكة االجتامعيتعد شبكات التواصل 
 العديد من إليها مواقع الكرتونية جذبت أهنا إذ بشكل عام، االجتامعي ويف امليدان اإلعالم

 .اإلعالميةًاملستخدمني وفضال عن جذب العديد من املؤسسات 

-8 

 والتي ازدهرت بفضل تطور أجهزة اهلاتف اإلنرتنتهي مواقع موجودة عىل شبكة 
 .املحمول والكامريات الشخصية والعديد من أجهزة التصوير

-9 

 حتتوي عىل معلومات وأخبار شاملة وتقدم أدلة اإلنرتنتهي مواقع عىل شبكة 
 ,Arabonline: ( العربية هياإلخباريةلبوابات ، ومن أمثلة اأخرى إخباريةوروابط ملواقع 

Arabiaplanet.( 
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 معلومات وبيانات وهلا دور كبري يف خدمة العالقات العامة من اإلنرتنتتوفر شبكة 
خالل توفريها وإمدادها للمنظامت املختلفة بأسامء الصحف واملجالت التي وردت هبا 

 املنظمة وطبيعة هذه الرسائل وحمتواها، وقد متارس املنظامت والرشكات موضوعات عن
 يف احلصول عىل نتائج أو للبحث عن عمالء جدد هلا اإلنرتنتدور العالقات العامة عرب 

ًأبحاث خاصة بالرأي العام، فضال عن احلمالت الرتوجيية التي تقوم هبا الرشكات 
 عرب إعالنات من ًأيضااجلمهور، وما تقوم به واملنظامت واهليئات لتحسني صورهتا لدى 

 أوّحيسن صورة الرشكة  أن  لتوضيح أهدافها وسياساهتا وكل هذا من شأنهاإلنرتنتشبكة 
 استخدام  يمكنإذ، )1(اإلنرتنتاملنظمة ويقوم بدور وخدمة العالقات العامة عرب شبكة 

 نرش وبث فرصة الوسيلة ههذ توفر حيث العامة، يف ممارسة دور العالقات اإلنرتنتشبكة 
 .)2(والناس والسوق املنتجات حول األخبار آخر

 للرشكات واإلعالمية العديد من اخلدمات االتصالية اإلنرتنت وفرت شبكة إذ
 امتالك مواقع هلا عىل شبكة إىل املنظامت أوواملنظامت بحيث تسعى أغلب تلك الرشكات 

 السلع أو عن اخلدمات اإلعالنعرب  وذلك ملامرسة دور العالقات العامة اإلنرتنت
 تعمل إذ، اإلنرتنت املنظامت عرب مواقع هلا عىل شبكة أوواملنتوجات لتلك الرشكات 

 سياسات تلك أو اخلدمات أوأغلب تلك الرشكات بنرش ومشاركة الصور ومقاطع فيديو 
 خدمت اإلنرتنتً اجلمهور، فضال عن ن شبكة أمامالرشكات لتحسني صورهتا 

ت واملنظامت والرشكات بأهنا تعد وسيلة سهلة االستخدام وقليلة التكاليف املؤسسا
 التقليدية، كذلك خدمت شبكة اإلعالممقارنة بمامرسة دور العالقات العامة عرب وسائل 

 املنظامت واملؤسسات والرشكات عرب استخدامها خلدمات الرتاسل الفوري اإلنرتنت

                                                 
 .73ماجد سامل تربان، مصدر سابق، ص   )1(

 االتصاالت، رسالة ماجستري قطاع حالة تسويق اخلدمات دراسة جمال يف االنرتنت عالية، دور بوباح   )2(
 .64، ص2011التسيري، جامعة منتوري،  وعلوم االقتصادية لومالع غري منشورة، كلية
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 أو تعد خدمة الربيد االلكرتوين إذهولة ويرس،  بساألخرىواآلين بينها وبني املؤسسات 
 عقد يف  وسهلة االستخدام للمؤسساتاإلنرتنتالدردشة من اخلدمات املتاحة عرب شبكة 

 يف جغرافيا املوزعني وفروعها موردهيا أو وكالئها أو الزبائن مع الشبكة عرب لقاءات
 .دور العالقات العامةمتعددة ما جعلت تلك املؤسسات تستخدمها خدمة ملامرسة  مناطق
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 اجلديد بعد التطورات التي شهدها العامل يف املجاالت اإلعالمظهر مصطلح 

 حد إىلصل يلكن تأثري تلك التطورات مل  ، والسياسية واالقتصادية والثقافيةاإلعالمية
 والكومبيوتر االتصال والتقنية يف جمال ةالتأثريات التي أحدثتها التطورات التكنولوجي

ي توال،  يف اجلانب االتصايل واإلعالمي اإلنرتنتوباخلصوص الثورة التي أحدثتها شبكة 
 وتعليم وترفيه وتثقيف اتصال يف مجيع جماالت احلياة من  اجلمهور يعتمد عليهاأصبح
 اجلمهور من القيام بالعديد من النشاطات وهو اإلنرتنتّبحيث مكنت شبكة  ،قيوتسو

 يف أذهان الدول ة كانت مرتسخلإلعالملكن فكرة بناء نظام جديد ، جالس يف مكانه 
ويل لإلعالم ورضورة التكافؤ يف النامية من خالل العديد من املطالبات بإصالح النظام الد

 . بني دول الشامل ودول اجلنوبواألخبارتدفق املعلومات 
 واإلعالميوكانت بداية مطالب الدول النامية ملعاجلة االختالل يف النظام االتصايل 

 اإلعالم حول مشكلة اختالل التوازن يف تدفق 1970يف املؤمتر العام لليونسكو يف عام 
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 طالبت الدول النامية إذ، دول الصناعية املتقدمة والدول النامية واملعلومات بني ال
ًبرضورة تعديل نظام التدفق الدويل لألنباء لكي يكون تدفق يف اجتاهني باعتبار ذلك حقا 

لكن البداية الفعلية لسعي الدول النامية كانت تنتمي حلركة ، أساسيا هلا للتعريف بنفسها 
الل مؤمتر القمة الرابع لدول عدم االنحياز الذي انعقد دول عدم االنحياز التي قررت خ

ًتتخذ الدول النامية موقفا موحدا يف جمال  أن  رضورة1973يف اجلزائر عام   وأن اإلعالمً
،  املبارش فيام بينها االتصال واملعلومات وتوسيع تنظيم قنوات األفكارتعمل عىل دعم نقل 

منظمة اليونسكو بإقامة العديد من وبعد ذلك توالت جهود دول عدم االنحياز و
 بإقامة نظام اتصايل وإعالمي جديد ينطوي إليهاملؤمترات لكنها مل تفلح بتحقيق ما تطمح 

 وبعد العديد من 1985ويف عام ،  واملعلوماتاألخبارعىل مزيد من العدالة يف توزيع 
كو ومل تعد نسحبت الواليات املتحدة وبريطانيا من منظمة اليونسا اإلصالححماوالت 

 .)1(2003 والواليات املتحدة  يف عام 1997 يف عام إال عضوية املنظمة إىلبريطانيا 
وتراجع ، ويف تسعينيات القرن العرشين ومع اهنيار االحتاد السوفيتي السابق 

 للدول اإلعالمي اجلديد وحق االستقالل اإلعالميالشيوعية كقوة داعمة لفكرة النظام 
 اهنيار االحتاد السوفيتي واجهت العديد من اجلهات الرسمية وغري ومع ظروف، النامية 

 اجلديد وحتى اليونسكو ختلت اإلعالميالرسمية وبعض الرشكات العاملية قضية النظام 
 اإلعالميمنظمة اليونسكو ختلت عن فكرة النظام  أن حيث،  قللت من اهتاممها بهأوعنها 

 .)2(اجلديد كقضية عاملية 
 اجلديد آثارا ً واضحة عىل دول العامل الثالث ومنظمة اإلعالميظام تركت فكرة الن

 الدولية اجلديدة اختذت الدول النامية ومنظمة اليونسكو طريقا ً األجواءويف ، اليونسكو
 شعار إلغاءمغايرا ً يف التعامل مع الواقع اجلديد، وأول ما قامت به منظمة اليونسكو هو 

                                                 
الدار املرصية ، القاهرة ، بط والسيطرة ضنظام االتصال واإلعالم الدويل ال، راسم حممد اجلامل    )1(

 .91-88ص ، 2009 ، 2ط، اللبنانية 
 .20ص ،ابق مصدر س، اإلعالم اجلديد املفاهيم والوسائل والتطبيقات ، عباس مصطفى صادق    )2(
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 األيدلوجيات السياسية لكي تتكيف مع أدبياهتاد من  اجلدياإلعالميالنظام الدويل 
 منظمة أحضان خرجت من اإلعالملكن املؤمترات واملناقشات حول مستقبل ، اجلديدة 

اليونسكو لتصبح ذات جوهر اقتصادي وتقني وتبنتها العديد من املنظامت مثل منظمة 
والتي ، د الدويل لالتصاالت التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية واالحتا

 اجلديد للتعبري عن اإلعالميً تستخدم مصطلح الفجوة الرقمية بدال عن النظام أصبحت
 استعامل رسمي ملصطلح أولحيث ظهر ، الشامل واجلنوب دول  بني اإلعالمياالختالل 

يه  والذي قررت فلالتصاالت االحتاد الدويل اجتامع أثناء 1998الفجوة الرقمية يف عام 
 املشاركة رضورة تنظيم مؤمتر قمة دويل حول تطوير جمتمع املعلومات واحلد من األطراف

 حمطة متهيدية خالل لقاء املنتدى االقتصادي أقيمت 2000ويف عام ، الفجوة الرقمية 
السويرسية والذي مجع املنظامت الرسمية وغري الرسمية وعدد ) Davos(الدويل يف مدينة 

 .)1(هبدف تقليص الفجوة الرقميةمن الرشكات الكربى 
 شعوب و عقد مؤمتر جنيف لتجسري اهلوة الرقمية والذي قرر فيه ممثل2003ويف عام 

العامل رغبتهم والتزامهم املشرتك لبناء جمتمع املعلومات وتقليص الفجوة الرقمية بني دول 
ول من وأكدوا عىل عزمهم السعي من أجل ضامن استفادة مجيع الد، الشامل واجلنوب 

الفرص التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها وتوسيع تطبيقاهتا 
 عىل رضورة تعزيز التنوع ًأيضاوأكدوا ، لتشمل مجيع دول العامل بام فيها الدول النامية 

  يف تقليصاإلعالمالثقايف واالجتامعي بني تلك الدول، واالعرتاف بدور وسائل 
 .)2(الفجوة

                                                 
، جنيالوجيا اهلوة ومساءلة اخلطاب: اإلعالم اجلديد والفجوة الرقمية العاملية، ميمون الطاهري   )1(

 ،2009، جامعة البحرين ، تكنولوجيا جديدة لعامل جديد : أبحاث املؤمتر الدويل لإلعالم اجلديد
 .47-45ص

 .3-1ص ، 2003 ديسمرب 12، القمة العاملية ملجتمع املعلومات املنعقد يف جنيف    )2(
  7/12/2014متاح بتاريخ   

http://www.un.org/arabic/conferences/wsis/gen_docs.htm  
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 عقد مؤمتر تونس ملجتمع املعلومات وردم اهلوة الرقمية والذي جاء 2005يف عام و
 مجيع االطراف االلتزام حثتوالذي تضمن مبادئ عامة ، كربنامج تكمييل ملؤمتر جنيف 

 رضورة االلتزام ، تلكومن بني املبادئ،  قضية جمتمع املعلومات والفجوة الرقمية جتاههبا 
 خالل ًأيضاوأكد املجتمعون ، ومات بني مجيع دول العامل بحرية التعبري وحرية تدفق املعل

املؤمتر عىل رضورة الرتكيز عىل اآلليات املالية الالزمة لسد الفجوة الرقمية وحرية 
والسعي لكفالة ،  جلميع مجاهري بلدان العامل بام فيهم الدول النامية اإلنرتنتاستخدام 

تنشأ عن تكنولوجيا  أن لتي يمكن من االستفادة من الفرص ااألشخاصمتكني مجيع 
 .)1(املعلومات واالتصاالت

 واإلعالم االتصال التكنولوجية يف جمال اإلصالحاتبعد ذلك حدثت العديد من 
ّوتعد شبكة ،  يف بلدان العامل قطاعات اجلمهور جلميع اإلنرتنتبام يف ذلك إتاحة استخدام  ُ

  استطاعتاإلنرتنتشبكة  أن جلديد بل ااإلعالم الوسيلة التي حتوي أو الوعاء اإلنرتنت
وأن التغيريات التي يشهدها العامل ،   اجلديد وتوفره للجميعاإلعالمترسم معامل أن 

 مرونة  وفرتإذ ، اإلنرتنت شبكة إفرازات ى واالتصال هي أحداإلعالماملعارص يف جمال 
ن تلك او، ادهلا املعلومات وتبإىلكبرية يف استخدامها وتصفح حمتوياهتا وحرية احلصول 

 اإلنرتنتشبكة ل التي حققتها مؤمترات الفجوة الرقمية من حرية استخدام اإلصالحات
 .ٍوضامن استخدام تكنولوجيا االتصاالت جلميع بلدان العامل عىل حد سواء

طالبات الدول النامية بشأن تقليص الفجوة الرقمية ورغبة الدول الصناعية مل وكان
ديدة ملنتجاهتا وصناعاهتا يف جمال االتصاالت وتكنولوجيا الكربى يف إجياد أسواق ج

 عن فضال ، يف مجيع أنحاء العاملاإلنرتنت التأثري الكبري يف انتشار شبكة كان هلااملعلومات 
 وبروز دورها كالعب أسايس يف التغيريات االجتامعيظهور شبكات التواصل أن 

                                                 
 .2-1ص،2005 نوفمرب 18، تونس ، القمة العاملية ملجتمع املعلومات    )1(

  7/12/2014متاح بتاريخ   
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=fr&id=1161|1160|2266|2267 
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 اإلعالميلة ذلك كله ظهور  حيث كانت حصاألوسطالسياسية التي حدثت يف الرشق 
عن هيمنة وسائل اإلعالمياجلديد الذي وفر للجمهور إمكانية ممارسة العمل   بعيدا ً

 . التقليديةاإلعالم

 
 ، بالتطور التقنيما يرتبطمنها  ، اجلديد عدد من العواملاإلعالمتقف وراء ظهور 

 اإلعالم ورغبة منه يف ممارسة اإلعالما نوع من وأخرى تتناغم مع حاجات اجلمهور هلكذ
 :ًبنفسه، فضال عن العوامل االقتصادية والسياسية، ويمكن حتديد هذه العوامل فيام يأيت

-1 

 العاملية األسواق اجلديد هو عوملة االقتصاد وانفتاح اإلعالممن بني أسباب ظهور 
 األموال حركة السلع ورؤوس ةية وما يتطلبه من رسع إزالة احلدود الدولإىلالتي أدت 

 للسلع واخلدمات بني اإلعالن يف تدفق املعلومات وتداول اإلرساعوهو ما يتطلب 
قتصادية  االاألنشطةاملستهلكني، وليس هذا ملجرد كون املعلومات قاسام ً مشرتكا ً يدعم 

 يف حد ذاهتا تتعاظم أمهيتها ، بل لكون املعلومات سلعة اقتصاديةاستثناءمجيعها من دون 
تصال هي وسيلة القوى االقتصادية  واالاإلعالمعوملة نظم  أن  بمعنىآخر،يوما ًبعد 

توزيع سلع صناعة الثقافة من موسيقى وستهالكية  وتنمية النزعات االاألسواقلعوملة 
 . )1(والعاب وبرامج تلفزيونية

 االنفتاح إىل ائعها خارج بلداهن ورغبة الرشكات يف توزيع بضااألسواقعوملة وأدت 
 والتقنيات احلديثة كافة واإلعالم االتصال دخول وسائل عرب الدويل وذلك اإلعالمي

 لفئة معينة أو أخرىًألغلب بلدان العامل، فلم تصبح هذه التقنيات حكرا عىل دولة دون 

                                                 
، 2-1، العدد 26د سمرية شيخاين، اإلعالم اجلديد يف عرص املعلومات، جملة جامعة دمشق، املجل   )1(

 .444، ص2010
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 .)1( اجلديداإلعالم األثر الكبري يف دخول وشيوع وسائل وكان لذلكدون سواها، 

-2 

 من جتهيزاته جاء ظهور اإلعالم اجلديد بعد التقدم اهلائل يف تكنولوجيا الكومبيوتر
ًوبراجمه وتكنولوجيا االتصاالت خصوصا فيام يتعلق باألقامر االصطناعية وشبكات 

ّ الذي يعد اإلنرتنت ظهور إىل أدى التطور التقني والتكنولوجي إذ الضوئية، األلياف
 إىل الدخول م يمكن للمستخدأنهً اجلديد، فضال عن اإلعالموسيط الذي حيتوي عىل ال

قد أدى ذلك و ،اإلنرتنتعرب ) ، التلفزيوناإلذاعةالصحافة، ( التقليدية اإلعالموسائل 
وسقطت احلواجز بني القريب والبعيد، إىل وزمانا ً  اإلعالم انعكس إذ انكامش العامل مكانا ً

 وموزعها ومتلقيها، اإلعالميةلعالقات التي تربط بني منتج الرسالة اجلديد عىل طبيعة ا
 حقيقة عرب إىلحتول الواقع اخليايل  أن واستطاعت اجلامهري بوساطة التطور التكنولوجي

 .)2( عىل اختالف قومياهتم وثقافاهتم ودوهلماألشخاصالتواصل مع العديد من 

-3 

 مع بدء تطبيق ظاهرة اإلعالمي والقوانني املنظمة للعمل تغيري السياسات الدولية
 الدول نت ومتك، كام يقال جعل من العامل قرية صغريةاالتصالالعوملة وتطور تقنيات 

 وأدى ،شيوع مفهوم الديمقراطيةاثر النامية واملجتمعات املتخلفة من التعبري عن ذاهتا 
 التقليدية وتشجيع انتشار وسائل ماإلعال لوسائل اإلصالح إدخال عمليات إىلذلك كله 
من أسباب زيادة انتشار و، )3(االجتامعيً اجلديدة خصوصا شبكات التواصل اإلعالم

                                                 
تطور األداء والوسيلة : انتصار إبراهيم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك، اإلعالم اجلديد   )1(

 .14-13، ص ص2011والوظيفة، جامعة بغداد، الدار اجلامعية للطباعة والنرش والرتمجة، 
 وصف، جملة إذاعة وتلفزيون رحيمة الطيب عيساين، بني اإلعالم اجلديد والتقليدي أكثر من   )2(

 .27، ص2013، 93اخلليج، العدد 
خالد غسان يوسف املقدادي، ثورة الشبكات االجتامعية، عامن، دار النفائس للنرش والتوزيع،    )3(

 .147، ص2013
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احلرية التي توفرها للجامهري يف نرش ومناقشة املوضوعات  هي  اجلديداإلعالموسائل 
 إىلن اجلامهري  أصواهتم جلميع بلدان العامل مما دفع العديد مإيصال وإمكانيةالسياسية كافة 

 السياسية واألحزابًفضال عن استخدام القوى ، )1(زيادة االهتامم بتلك الوسائل اجلديدة
 سعي اجلامهري إىل التقليدية وفرض هيمنتها عليها أدى اإلعالمواحلكومات لوسائل 

 التعبري عن آرائها وتوجهاهتا جتاه عربها جديدة تستطيع أو بديلة إعالمللبحث عن وسائل 
 والقضايا السياسية ورغبة منها يف ممارسة الضغط عىل احلكومات وإسقاط حداثاأل

 لعبت إذهتا اجلامهري يف تونس ومرص، قاد التي )العريبالربيع (ثورات :  مثلاألخرى
ً دورا كبريا يف حتريك اجلامهري عرب نرش ومشاركة الصور االجتامعيشبكات التواصل  ً

توصل صوهتا وتعرب  أن  اجلامهريفاستطاعتلتظاهر، والرسائل التشجيعية عىل التجمع وا
 .)2( اجلديداإلعالمعن آراءها عرب وسائل 

-4 

 من االجتامعيةهتامم بالقضايا أدى تغيري ثقافات الدول وعاداهتم وتقاليدهم واال
 األخبار اجلديد للحصول عىل اإلعالم اجتذاب الناس نحو وسائل إىلاملواطنني 

 صفحات مواقع التواصل أو األخبار مواقع : مثل،ملعلومات سواء كانت حملية أم عامليةوا
ن نمط احلياة الرسيع ا عىل اهلواتف املحمولة خاصة واإلعالمية التطبيقات أو االجتامعي

عن رغبة اجلمهور يف التواصل ،  يتطلب الوصول بشكل أسهل وأرسع للمعلومة فضال ً
 ال يمكنهم االلتقاء لوال توفر وسائل أشخاصصداقة مع  عالقات وإقامة االجتامعي
 . )3( اجلديدةاإلعالم

                                                 
أثري املواقع االلكرتونية يف االهتاممات السياسية ت: آرثر لوبيا وتاشا فيلبوت، آراء من داخل الشبكة   )1(

لدى الشبان، أبو ظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، دراسات عاملية، 
 .10، ص2007، 62العدد

 مهند محيد عبيد التميمي، مصدر سابق، ص   )2(
 .148خالد غسان املقدادي، مصدر سبق ذكره، ص   )3(
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 التي ظهرت يف املدة اإلعالمية اجلديد من أهم املفاهيم واملصطلحات اإلعالمُيعد 
 اإلعالمستخدامها وتداوهلا بني الباحثني واملتخصصني يف جمال انترش ااألخرية و

تشار استخدام انستخدام هذا املفهوم بعد ظهور واَ شاع تداول وإذهريي، واالتصال اجلام
 وما أحدثته من تغيريات وتأثريات يف املستويات واملجاالت االجتامعيشبكات التواصل 

هتامم اجلمهور خالل مدة قليلة اتستحوذ عىل  أن ستطاعت الوسائل اجلديدةامجيعها، و
غلب املجتمعات والبلدان، وباخلصوص وأن حتدث تغيريات وحتوالت عميقة يف أ

التغيريات والتأثريات السياسية واالجتامعية والثقافية التي أحدثتها هذه الوسائل يف 
ً لعبت دورا كبريا يف التغيريات والتأثريات السياسية بحيث أطاحت بالعديد إذاملجتمع،  ً

ليدية وهذا ما دفع  التقاإلعالممن احلكام والرؤساء الذين كانوا هييمنون عىل وسائل 
 مغايرة عن الوسائل التقليدية إعالمية تبني الوسائل اجلديدة وجعلها وسائل إىلاجلامهري 

 .والتي تعرب عن آراءهم وتوجهاهتم نحو القضايا واملوضوعات
 اجلديد ثورة كبرية يف التواصل اإلعالم لعبت وسائل االجتامعيويف اجلانب 

ت والعادات والتقاليد التي كانت تشهدها بلدان العامل،  متجاوزة احلدود والعقبااإلنساين
 والتواصل االتصال وهلا دور كبري يف األخرىتدمج املجتمعات  أن ستطاعتاو

 اجلمهور أمام عقبات أي فال توجد ،ة بني اجلمهور وعىل مسافات متباعداالجتامعي
 .للتواصل والتفاعل بينهم وتبادل اآلراء واخلربات الشخصية والعامة

   بني الباحثني واملتخصصنيا كبريوشهد مفهوم اإلعالم اجلديد يف املدة األخرية جدال
 من اإلعالم بشأن مدى صحة ومقبولية هذا املفهوم يف جمال تطور وسائل اإلعالميف جمال 

ً واالتصال اجلامهريي تشهد تطورا مستمرا يف اإلعالم اجلديد، وان وسائل إىلالتقليدي  ً
ً اجلامهريي مقترصا االتصالت منذ العصور القديمة ليومنا هذا ومل يبق الوسائل واألدوا

تصال عىل وسائل معينة، ولكن يبقى لكل زمن ومرحلة تارخيية وسائلها وأدواهتا لال
 يف تطور مستمر ومل تبق عىل اإلعالموسائل إذ أن  واجلامهريي، اإلنساينوالتواصل 

 اإلعالمت تلك التباينات تظهر حول مفهوم وسائل معينة، وهذه أبرز األسباب التي جعل
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 جديدة عند ظهور التطبيقات إىل حتولت من تقليدية اإلعالموسائل  أن اجلديد، لكننا نرى
يشارك يف عملية  أن  والتي أتاحت للجمهوراإلنرتنت واالجتامعية يف شبكة اإلعالمية
 . واحلر بينهماإلعالمي ونرش وتبادل املحتوى إنتاج

 اجلمهور املستخدم هلذا أحدثهانتقالة ا جديد عرب إىل من تقليدي  ماإلعالوحتول 
 ويشاركها وينرشها يف صفحته اإلعالميةاملواد  أحيانابنفسه  والذي ينتج اإلعالمالنوع من 

 اجلديد اإلعالم ما يعرف بالنشطاء يف وسائل اإلعالمالشخصية، وظهر يف هذا النوع من 
 كبرية من ا أعدادتضم االجتامعيع التواصل والذين يمتلكون صفحات عىل مواق

 يف حلظة األشخاصالء ؤ ومعلومات ومشاركات هأخباراملشرتكني والذين تصلهم 
 اجلديد مل تقترص عىل اإلعالم يف وسائل اإلعالمية املواد إنتاجعملية إذ أن نرشها، 

 إنتاج يف  له دور كبريأصبح عامة اجلمهور وإنام مرسل معني أو معينة إعالميةمؤسسات 
 هاتفه املحمول أو الصور ومقاطع الفيديو بكامريته الشخصية التقاطتلك املواد عرب 

 اجلامهريي عىل وفق إنموذج االتصال اجلديد، ومل تقترص عملية اإلعالمونرشها يف وسائل 
ِ يف عهده اجلديد يمتاز بتبادل اإلعالم أصبح وإنام املستقبل إىل عنارص معينة من املرسل أو
 . اجلديداإلعالمًألدوار بني املرسل واملستقبل وفقا خلاصية التفاعلية التي تتيحها وسائل ا

وضع العديد من الباحثني تعريفات لإلعالم اجلديد والناجتة من رؤية وتصورات و
 :، ومن هذه التعريفات بحسب ما يأيتاإلعالمكل واحد منهم هلذا 

-1 

 اجلديد عرب مدخلني اإلعالم )∗(PC Magazine encyclopediaتعرف موسوعة 
   )1(:مها

                                                 
 جمال الكومبيوتر واالنرتنت موسوعة عىل االنرتنت تابعة ملجلة الكومبيوتر العاملية املتخصصة يف   )∗(

واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وتقدم تعريفات للمصطلحات واملفاهيم اخلاصة 
 .بالكومبيوتر واالنرتنت كافة وهي موسوعة جمانية يف االنرتنت

(1)  new media.in PC Magazine encyclopedia.  
  http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/47936/new-media 9/1/2015  متاح بتاريخ 



 73  
 

 

 التواصل يف العامل الرقمي، والذي ينرش عرب األقراص املدجمة أشكالهو شكل من   - أ  
املستخدم  أن ، ذلك يعنياإلنرتنت األهم من ذلك عرب أووأقراص الفيديو الرقمية، 

إذ أن اهلواتف الذكية،  أو الكمبيوتر املحمول أوواد عرب سطح املكتب حيصل عىل امل
 . اجلديداإلعالممجيع رشكات العامل تطورت بفعل 

وسيلة جديدة للتواصل يف العامل الرقمي، والذي يسمح ملجموعات صغرية من    -ب
ً لتبادل وبيع البضائع واملعلومات، فضال عن سامحه اإلنرتنتالناس بالتجمع عرب 
 .يكون هلم صوت يف جمتمعهم ويف العامل بشكل عام أن للعديد من الناس عىل

 الرقمي، الذي يقدم يف اإلعالم أشكالمجيع ( :بأنه اجلديد كذلك اإلعالمعرف يو
ً ويعتمد عىل اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضال عن ،قالب رقمي وتفاعيل

ّ والعرض، وأن التفاعلية اإلنتاج أجل عملية استخدام جهاز الكومبيوتر كأداة حمورية من
 . )1()يميزة ومن أهم سامته  ماًأيضاهي جزء منه وهي 

مصطلح (: بأنه اجلديد اإلعالم )∗( Webopediaيف حني عرفت موسوعة ويبوبديا 
ستخدام ا االتصاالت االلكرتونية املختلفة والتي أصبحت ممكنه عرب أشكال إىلعام يشري 

 اإلعالم اجلديد باألشكال القديمة من وسائل اإلعالمويرتبط ، مبيوترتكنولوجيا الكو
 اجلديد اإلعالمكالصحف واملجالت والتي متتاز بسكون نصوصها وصورها مقارنة مع 

 .)2()الذي يتصف بحالة التغيري املستمر

                                                 
 املرشوع العريب لتوحيد املصطلحات،: مي العبد اهللا، املعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم واالتصال   )1(

 .47، ص2014بريوت، دار النهضة العربية للنرش والتوزيع، 
 والتي املعلومات تكنولوجيا يف املتخصصة اإلنرتنت، عرب التكنولوجيا موسوعة يبوبيديا هيو   )∗(

وهي  املعلومات وتكنولوجيا باحلوسبة املتعلقة واالختصارات والعبارات للكلامت تعريفات توفر
 .جمانية موسوعة

2)  New media. In Webopedia.  9/1/2015متاح بتاريخ  
http://www.webopedia.com/TERM/N/new_media.html  
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-2 

 أنواعكل (: بأنه اجلديد اإلعالمكنولوجية  الت) Sheridan(ن اعرفت كلية شريد
الذي يعتمد عىل اندماج النص ،  الرقمي الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعيلاإلعالم

فضال عن استخدام الكومبيوتر كآلة رئيسة له يف عملية ، والصورة والفيديو والصوت
 .)1() والعرضاإلنتاج

 االلكرتوين التي تصالاال أشكالمصطلح يستخدم لوصف (: بأنهوهناك من عرفه 
أصبحت ممكنة باستخدام الكومبيوتر كمقابل لإلعالم القديم الذي يشمل الصحافة 

 حد ما وغريها من الوسائل إىلاملكتوبة من جرائد وجمالت والراديو والتلفزيون 
 .)2()الساكنة

 الرقمية التي متتاز بالتفاعلية اإلعالم وسائل إىلمصطلح يشري (:بأنهوعرف كذلك 
 احلاسبات بحيث ال تنتجها أشكال، وهي شكل من باجتاهني فيها االتصالالتي يتم و

 التقليدية ال اإلعالموسائل إذ أن الراديو والتلفزيون، :  التقليدية مثلاإلعالموسائل 
 .)3()اإلنتاج تكنولوجيا احلاسبات يف إىلحتتاج 

-3 

مصطلح يضم تقنيات (: بأنه اجلديد اإلعالمدد من الباحثني العرب عرف ع
 ونرش واستهالك وتبادل إنتاج واملعلومات الرقمية كافة التي جعلت من املمكن االتصال

                                                 
، 2013صالح عبد احلميد، اإلعالم والثورات العربية، القاهرة، مؤسسة طيبة للنرش والتوزيع،    )1(

 .63ص
(2) Steve jones, Encyclopedia of new media: an Essential Reference to 

communication and technology , sage publication ,2002. 
عباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد دراسة يف حتوالته التكنولوجية وخصائصه العامة، : ًنقال عن

 .171، ص207، 2جملة األكاديمية العربية املفتوحة يف الدنامرك، العدد
(3)  Robert k. Logan, understanding new media: extending Marshall McLuhan, 

new York,  die deutsche national bibliothek , 2010, p4. 
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  وبالشكل الذي نريده عرب األجهزة االلكرتونيةهاملعلومات التي نريدها يف الوقت الذي نريد
 أينام باالنرتنت والتفاعل مع املستخدمني اآلخرين  غري املتصلةأواملتصلة ) الوسائط(

 .)1()كانوا
ًمسموعا ومرئيا ومقروءا" األشكال متعدد إعالم( :بأنه كام يعرف ً ، والوسائط "ً

 يعتمد بشكل أساس عىل شبكة " صحافة الكرتونية ، مواقع، مدونات،يوتيوب"والنامذج 
 وسائل الكرتونية مع إىل التقليدي عالماإل وعىل حتويل وسائل ، بميزاهتا املتعددةاإلنرتنت
 .)2()احلرية الواسعة والتفاعل والتنوع والشمول:  عن اإلعالم التقليدي بخصائص، مثلهمتيز

كافة التي تعتمد ) اجلديدة (اإلعالمية واخلدمات األشكال(: بأنهوهناك من عرفه 
ه ونموه وانتشاره مرتبط وأن نشأت، التفاعلية والوسائط املتعددة، عىل وسائط البث الرقمية

والتطورات التقنية املتواصلة يف البث عرب الشبكة ) اإلنرتنت(بشبكة املعلومات الدولية 
 .)3()ويف البث الرقمي بوجه عام

 الرقمية اجلديدة التي مكنت من واألنشطة األساليبجمموعة من (: بأنهكذلك عرف 
 االلكرتونية األجهزة عرب لهأشكا بمختلف اإلعالمي ونرش واستهالك املحتوى إنتاج

 . )4()تصلة باالنرتنتامل غري أواملتصلة ) الوسائط(

                                                 
التحديات والفرص، ورقة مقدمة إىل املؤمتر : سعود صالح كاتب، اإلعالم اجلديد وقضايا املجتمع   )1(

 .5، ص2011 ديسمرب 15-13العاملي الثاين لإلعالم اإلسالمي، جدة، 
 للنرش أسامة دار، عامن،)االجتامعي التواصل شبكات (اجلديد عالماإل شقرة، خليل عيل   )2(

  .53ص ،2014، والتوزيع
ثروت مكي، تكنولوجيا االتصال والنظام اإلعالمي، جملة الفن اإلذاعي، احتاد اإلذاعة    )3(

 .8، ص2008، 190والتلفزيون، العدد
 هتجني اللغة العربية يف أو.الم اجلديداللغة العربنجليزية يف وسائط اإلعرحيمة الطيب عيساين،    )4(

 املؤمتر الدويل الثاين للغة إىل بحث مقدم ،ًوسائط اإلعالم اجلديد االنرتنيت وتطبيقاهتا نموذجا
 .4ص ، 2013 مايو،10-7ديب للفرتة  العربية،املجلس الدويل للغة العربية،
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 النوع أنه إىل تشري أهنا إال اجلديد اإلعالممهام اختلفت التعريفات يف حتديد مفهوم و
خيرج عن النمط  أن ، والذي استطاعاإلنرتنت الذي ينترش عرب شبكة اإلعالماألحدث من 

  فيه ثنائي االجتاه عن طريق التفاعلية التي متيزهاالتصالم، إذ يكون التقليدي لوسائل اإلعال
 التقليدية من اإلعالم وسائل أنواعًفضال عن تقديمه مجيع ،  التقليديةاإلعالمعن وسائل 

 .)1(الصورة والصوت والفيديو:  وتلفزيون، وتقديمه للوسائط املتعددة، مثلوإذاعةصحافة 
 :)2(يها التعريفات السابقة لإلعالم اجلديد وهيلعوهناك عدة أمور أخرى ركزت 

 الرقمي الذي يشمل النرش االلكرتوين والتلفزيون االتصال أشكال شكل من أنه -1
 .الرقمي، واالنرتنت، والذي يعتمد عىل الكومبيوتر بشكل كبري

 التي تتم عرب وسائط رقمية االتصالهو املصطلح الذي جيمع املعلومات وعمليات  -2
 .ةحمسوبة شبكي

 .هو مصطلح عام يشمل عملية توصيل الرسائل النصية واملرئية عرب نظم رقمية -3
 من حيث إمكانات األخرىتقنية اتصالية تتفوق يف إمكاناهتا عىل التقنيات االتصالية  -4

 .االجتامعيالوصول واملعاجلة والتواصل 
 .اإلنرتنتهي الوسائط االلكرتونية التفاعلية التي تنترش يف  -5
 الذي يعتمد عىل االلكرتوين االتصال أنامطىل نمط خمتلف من مصطلح يشري إ -6

 . يف الوصول ملحتوياتهالكومبيوتر
 خمتلفة تتمثل يف القوى اجتامعية اجلديد عىل الربط بني فئات اإلعالموتعمل وسائل 

 والثقافية واملدافعني عن حرية الرأي والتعبري، وهكذا تقوم هذه الوسائل بام االجتامعية
 )3(:يأيت

                                                 
 .42مهند محيد عبيد التميمي، مصدر سابق، ص   )1(
ي وآخرون، مناهج البحث يف اإلعالم اجلديد، القاهرة، رشكة الوابل الصيب لإلنتاج حسام إهلام   )2(

 .47، ص2013والنرش والتوزيع، 
الفيس بوك ( ورقة بحثية مقدمة ملؤمتر، الفيس بوك واإلعالم البديل، رشيف درويش اللبان   )3(

 .2009 يوليو من، السابع  باألهرامواإلسرتاتيجيةمركز الدراسات السياسية ، )والشباب
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 .االهتامم بالنرش البديل الذي يتعامل مع آراء األقليات -1
 .التعبري عن اجتاهات مناوئة للمعتقدات واألفكار السائدة والراسخة يف املجتمع -2
 التقليدية، اإلعالمتبني آراء وموضوعات ال حتظى بالقدر الكايف من اهتامم وسائل  -3

 .ومل يتم تغطيتها بشكل موضوعي ومنظم
 . التقليديةاإلعالمئل التصدي هليمنة وسا -4
 .اإلعالماملشاركة يف وسائل  -5
 .ةحشد الدعم والتضامن ضد سياسات النظم السياسي -6

 اجلديد عرب الكومبيوتر، اإلعالمبعض التعريفات ركزت يف ًأيضا أن ومن املالحظ 
 اجلديد بعد دخول جهاز الكومبيوتر يف مراحل إىل من التقليدي اإلعالم ترى حتول أهنا أي

 كافة من حترير ومونتاج وعرض وختزين، بينام ركزت اإلعالمي اإلنتاج عمليات
 اجلديد، اإلعالم كوهنا الوعاء الذي حيتوي عىل اإلنرتنت يف شبكة األخرىالتعريفات 

 وإدخاله العديد من اإلعالمي اإلنتاجفعىل الرغم من تأثري جهاز الكومبيوتر يف عملية 
له األثر كان  اإلنرتنتكبري لكن ظهور شبكة التحديثات واختصاره للوقت واجلهد ال

 بشبكات املعروفة اجلديد، وباخلصوص تطبيقاته احلديثة اإلعالماألكرب يف رسم معامل 
 اإلعالمي ونرش وتبادل املحتوى إنتاجّ، التي مكنت اجلمهور من االجتامعيالتواصل 

 .)1(ً عن طريقها ملكا للجميعاإلعالموأصبح 
 اجلديد عرب اإلعالمدور كبري يف انتشار وشيوع مفهوم  هلا اإلنرتنتشبكة ول

 ملستخدميها يف نرش اإلنرتنتاخلصائص واخلدمات االتصالية التي توفرها شبكة 
 واألحداث والتعليق عليها وتبادل اآلراء واخلربات يف املوضوعات األخبارومشاركة 

ًيلعب دورا كبريا يف  أن  أتاحت للجمهور املستخدم هلااإلنرتنتوالقضايا كافة، وان شبكة  ً
حيقق  أن  وأحداث وقضايا استطاع اجلمهورأخبارهناك إذ أن ، اإلعالميممارسة العمل 

ًها سبقا صحفيا عن املؤسسات اإلعالمية املتخصصة وباخلصوص نقل األخبار واألحداث في ً
                                                 

 .43مهند محيد عبيد التميمي، مصدر سابق، ص   )1(



  78  
 

 

غري  لتلك املناطق اإلعالميةيف أوقات األزمات األمنية وصعوبة وصول كوادر املؤسسات 
 الطارئة واألخبارً فضال عن األحداث ،إرهابية التي تسيطر عليها مجاعات أوًاملستقرة أمنيا 

 اجلمهور والتي مل تشهد بتواجد تلك املؤسسات يف مكان احلدث وهذا أمامالتي حتدث 
 حلظة وقوع احلدث وينرشوهنا األشخاصجعلها تعتمد عىل صور ومقاطع فيديو يلتقطها 

 .األشخاصصية ومشاركتها من قبل العديد من يف صفحاهتم الشخ

 
 عىل وضع تسمية حمددة لإلعالم اإلعالممل يتفق الباحثون واملتخصصون يف جمال 

 وضعوا له عدة تسميات ومصطلحات مرادفة له بحسب رؤية وتصور كل وإناماجلديد، 
 :  هي، ومن هذه التسمياتاإلعالممنهم هلذا النوع من 

 مواقع الويب،: هو اإلعالم الذي يعتمد عىل التكنولوجيا الرقمية مثل: (اإلعالم الرقمي -1
الفيديو والصوت والنصوص، والتي تقوم بنقل املعلومات والصور والصوت كافة 

 .)1()رقميا

 والتواصل  االتصال أسلوب املتأين يف أوهو عملية الدمج اآلين ( :اإلعالم التفاعيل -2
 هي حمور هذا الدمج، بغرض ة الرسالأو وتكون املادة إليه،واملرسل بني املرسل 

 ة مطبوعإعالميةتوصيل الفكرة واالقتناع هبا، ويشمل اخلدمات امللحقة بأي وسيلة 
 .)2()يشارك برأيه أن  الكرتونية تتيح للجمهورأو مرئية أو

 ايض ويستخدمهو نوع جديد من اإلعالم ينشط يف الفضاء االفرت: (اإلعالم االلكرتوين -3
 وإمكانياتالوسائط االلكرتونية كأدوات له تديرها دول ومؤسسات وأفراد بقدرات 

 .)3()متباينة، ويمتاز برسعة االنتشار وقلة التكلفة وشدة التأثري

                                                 
 .54عيل خليل شقرة، مصدر سبق ذكره، ص   )1(
 .7، ص2010حسنني شفيق، اإلعالم التفاعيل، القاهرة، دار فكر وفن للطباعة والنرش والتوزيع،    )2(
 .10، ص2015رش والتوزيع، عيل عبد الفتاح كنعان، اإلعالم االلكرتوين، عامن، دار األيام للن   )3(
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هو العمليات التي تتم عىل مواقع حمددة التعريف عىل الشبكات، ( :اإلعالم الشبكي -4
دد من الوسائل، عىل وفق آليات وأدوات معينة إلتاحة املحتوى يف روابط متعددة بع

ختيار  هذا املحتوى، وتوفر له حرية التجوال واالإىلتساعد املستخدم يف الوصول 
والتفاعل مع عنارص هذه العمليات، بام يتفق مع حاجات املستخدم واهتامماته 

 . )1()وتفضيله، وحيقق أهداف النرش والتوزيع عىل هذه املواقع

 الذي يمتاز بطبيعته املتشابكة وإمكانية خلقه اإلعالمهو ( :ط التشعبيةإعالم الوسائ -5
 وصالت قاطرة، ونحن أولشبكة من املعلومات املتصلة مع بعضها بوصالت تشعبية 

 التي أعطت امليزة التشعبية والوصالت اإلنرتنتمعنيون هنا بميزات خاصة بشبكة 
 . )2() يبث داخلهاأوملا ينرش 

 الذي يدل عىل التزاوج داخله بني الكومبيوتر اإلعالمهو (:إعالم املعلومات -6
 جديد يستفيد من تطور تكنولوجيا املعلومات إعالميواالتصال، وعىل ظهور نظام 

 . )3()ويندمج فيها

 اجلمهور بإنتاجه أو املجتمع أفراد الذي يقوم اإلعالميهو املحتوى :(إعالم جمتمعي -7
 الفيديو تكامريا والذي ساعد يف انتشار وبثه عرب الوسائل االتصالية الشبكية،

 . )4() الرقمية وأجهزة اهلواتف النقالةتوالكامريا

ً فيها املواطن رشيكا أصبحهي الصحافة اجلديدة واملعارصة التي (: صحافة املواطن -8
 اخلاصة اإلعالميةيصوغ رسالته  أن ً، وأصبح قادرا عىلاإلعالميةيف صناعة الرسالة 

                                                 
 .141، ص2007حممد عبد احلميد، االتصال واإلعالم عىل شبكة االنرتنت، القاهرة، عامل الكتب،    )1(
حسنني شفيق، اإلعالم اجلديد اإلعالم البديل تكنولوجيات جديدة يف عرص ما بعد التفاعلية،    )2(

 . 57، ص2011القاهرة، دار فكر وفن للطباعة والنرش والتوزيع،
عباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد دراسة يف حتوالته التكنولوجية وخصائصه العامة، مصدر    )3(

 .169سبق ذكره، ص
 .37، ص2015رضا عبد الواجد أمني، اإلعالم اجلديد، القاهرة، دار الفجر للنرش والتوزيع،    )4(
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 يف مجيع أنحاء العامل بأرسع وقت وأقل األشخاص إىلوصلها ي أن به والتي يقدر
 .)1()تكلفة

 
يف ) Diana Owen(وديانا أوين ) Richard davis(وضع الباحثان ريتشارد ديفيس 

 : وهيأنواع اجلديد يف عدة اإلعالم) األمريكية اجلديد والسياسة اإلعالم(كتاهبام املشرتك 
 

 جمموعة من إىل اجلديد عىل وفق هذا التصنيف يعود  أن اإلعالميرى الباحثان
 اجلديد اإلعالم والتلفزيون والصحف لكنها تعد ضمن اإلذاعة الصحفية يف األشكال

ّ جديدة من الربامج التي تعد ضمن تصنيفات أنواعوذلك عن طريق ابتكارها   اإلعالمُ
 والربامج )TV/Radio Talkراديو وتلفزيون احلوار :  هذه الربامج هيأمثلةومن ، ديداجل

 وبرامج )magazine TV news اإلخباريةواملجالت ) Talk Show(احلوارية احلية 
 باستخدام، والتي بادر القائمون عىل هذه الربامج (Live Show) احلية األخبار

 تلك الربامج وطبقوا إنتاج يف اإلنرتنتشبكة احلاسوب و: التكنولوجيات اجلديدة مثل
 .)2( مستحدثة يف بناء موضوعاهتم وتقديمهاأساليب

 

وهي الوسائل مجيعها التي نعيشها اآلن التي تعمل عىل منصة الكومبيوتر والتي 
 إذ، اإلنرتنتاملواقع عىل شبكة  والربيد االلكرتوين والعديد من اإلنرتنتتشمل شبكات 

ًمكنت هذه الوسائل للمستخدمني إمكانية التبادل احلي والرسيع للمعلومات، فضال عن 
 مكنت من دمج التكنولوجيات والوسائل املختلفة مع بعضها بعضا وجتاوزت العوائق أهنا

                                                 
 .187مي العبد اهللا، مصدر سبق ذكره، ص   )1(
املفاهيم والوسائل والتطبيقات، عامن، دار الرشوق : ق، اإلعالم اجلديدعباس مصطفى صاد   )2(

 .39، ص20008للنرش والتوزيع، 
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لبلدان،  بني ااألشخاصاملكانية والزمانية، وختطت حدود الدول التي كانت تعيق تواصل 
واملامرسة وأصبح اجلمهور يامرس العمل الصحفي بنفسه  جديد يف الوسائل إعالمفأفرزت 

 .)1(ًعرب هذا اإلعالم اجلديد كليا

 

 تزول الفوارق بني القديم واجلديد، وأصبحت احلدود اإلعالميف هذا النوع من 
حالة تبادل للمنافع بني وأحدثت ًائل املختلفة حدودا اصطناعية  الوسأنواعالفاصلة بني 

 الذين يعملون اإلعالمي يستخدم الكثري من املامرسني للعمل إذ القديم واجلديد، اإلعالم
 أصبحوا أهنم أي املختلفة، اإلعالمية املواد إلنتاجيف الوسائل التقليدية الوسائل اجلديدة 

 وإنام اجلديد مل يكن للجمهور فحسب، اإلعالم يةأمهًيستخدمون النوعني معا، وأن 
 اإلعالم مؤسساهتا بتكنولوجيا وتطبيقات إحلاق تعمل كذلك عىل اإلعالمية تاملوسوسا

اجلديد، فهناك العديد من الصحف التي تصدر هلا نسخ ورقية وهلا مواقع ضخمة عىل 
فيوجد العديد من  يتم االطالع عليها عن طريقها، وكذلك التلفزيون اإلنرتنتشبكة 

 .)2(ًأيضا اإلنرتنت يتم بثها عىل التلفزيون وعىل األخبارالربامج ونرشات 
ً اجلديد وفقا اإلعالم قسم عدد من الباحثني إذ لإلعالم اجلديد، آخروهناك تصنيف 

 :  )3( وهيأنواعلعدة 
                                                 

 ،التفاعلية بعد ما عرص يف جديدة تكنولوجيات البديل اإلعالم اجلديد اإلعالم، شفيق حسنني  ) 1(
  .69-68سبق ذكره، ص ص مصدر

 هتجني اللغة العربية يف  أووسائط اإلعالم اجلديداللغة العربنجليزية يف  رحيمة الطيب عيساين،  ) 2(
 .7صمصدر سبق ذكره، ًوسائط اإلعالم اجلديد االنرتنيت وتطبيقاهتا نموذجا، 

 :للمزيد ينظر   )3(
تكنولوجيات جديدة يف عرص ما بعد التفاعلية، :حسنني شفيق، اإلعالم اجلديد واإلعالم البديل   -

 .61مصدر سبق ذكره، ص
ب عيساين، الرصاع والتكامل بني اإلعالم اجلديد واإلعالم التقليدي، جملة الباحث رحيمة الطي   -

 .53، ص2013، 20اإلعالمي، كلية اإلعالم،جامعة بغداد، العدد
== 
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 مميزاتاإلعالم اجلديد القائم عىل شبكة اإلنرتنت وتطبيقاهتا، وهو جديد كليا بصفات و -1
 . ينمو برسعة كبرية وتتولد عنه جمموعة من التطبيقات واملواقعإذغري مسبوقة، 

 .اإلعالم اجلديد القائم عىل األجهزة املحمولة بام يف ذلك أجهزة قراءة الكتب والصحف - 2

 إليها أضيفتالراديو والتلفزيون التي : نوع قائم عىل منصة الوسائل التقليدية، مثل -3
 .   لتفاعلية والرقمية ا:ميزات جديدة مثل

 اإلعالمويتم تداول هذا النوع من ،  اجلديد القائم عىل منصة الكومبيوتراإلعالم -4
االسطوانات الضوئية والكتب :  بوسائل احلفظ املختلفة مثلأو ة شبكيأمابوسائل، 

 .االلكرتونية

ة  قائم عىل شبكأنه اجلديد كمفهوم يشمل مجيع األنواع السابقة من حيث واإلعالم
 . وجيمع وسائل اإلعالم التقليدية األخرىةاإلنرتنت وتطبيقاهتا وقائم عىل األجهزة املحمول

 
 اجلديد والتي اإلعالموضع العلامء واملنظرون رؤاهم من خالل مداخل لفهم 

تعرف عىل  اجلديد والاإلعالم والنظرية والتي تركز عىل فهم األساسيةتوضح املداخل 
 اختلف العلامء حول إذ،  التقليدي اإلعالممعامل بداياته وكيف يمكن التمييز بينه وبني 

 مع بداية ظهور الربامج التفاعلية يف ه فمنهم من يرى ظهوراإلعالمبدايات ظهور هذا 
 الرقمي إىل االنتقال من النظام التامثيل إىل اجلديد اإلعالمالتلفزيون ويرجع آخرون ظهور 

 أصبح الذي اإلنرتنت اجلديد مع ظهور إىل التقليدي اإلعالملبعض يرى انتقال وا
وفيام ييل عرض ورشح املداخل النظرية التي ، اجلمهور يعتمد عليه يف مجيع مفاصل احلياة 

 :وضعها العلامء ومنها
                                                 ==  

 ماهر عودة الشاميلة وآخرون، اإلعالم الرقمي اجلديد، عامن، دار اإلعصار العلمي للنرش -
 .20، ص2015والتوزيع، 

 .71-70، اإلعالم اجلديد، مصدر سبق ذكره، ص ص رضا عبد الواجد أمني-
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-1Negroponte 

 اجلديد مقارنة مع اإلعالمملميزات التي يتميز هبا ا أن يرى نيكوالس نيغروبونتي
 التقليدي هي استبدال الوحدات املادية بالرقمية كأدوات رئيسية يف محل اإلعالم

كنقل ، املعلومات التي يتم توصيلها عىل شكل الكرتوين وليس عىل شكل فيزيائي 
 امليزة أما، ق  عرب طرق جديدة بدال من توزيعها عرب الورواألصواتالكلامت والصور 

 اجلديد خرج من أرس السلطة واملتمثلة يف السلطات احلكومية  أن اإلعالم هيأمهيةاألكثر 
وقد ،  الناس مجيعا أيدي إىل أيدهيموقادة املجتمع والقبيلة والكنيسة وخروجها من بني 

خذ بينام أ،  عند ظهور التلغراف أكثرحتقق هذا جزئيا ً عند ظهور مطبعة غوتنربغ وحتقق 
 .)1(اإلنرتنت الكاملة بعد ظهور ه اجلديد سمتاإلعالم

-2crosbie 

 اجلديد والقديم من خالل اإلعالميعقد فني كروسبي مقارنة ثالثية متسلسلة بني 
 االتصال بني البرش عن طريق اتصال أولابتداء ً من ، النامذج االتصالية الكالسيكية 

 اجلديد القائم عىل اإلعالم إىلً اجلامهريي وصوال االتصالالشخيص وبعد ذلك ظهور 
 :)2(والنامذج التي حددها كروسبي هي ، االتصالتكنولوجيا 

  كل فرد من طريف االتصال درجة متساويةيملك: االتصال الشخيص: النموذج األول  - أ  
 لة الفردية التي حتقق االحتياجاتوالذي يعكس حا، عىل املحتوى املتبادل بني الطرفني 

                                                 
(1)  Nicholas Negroponte, Being Digital publisher vintage USA,1996,p37. 

عن   مصادر التنظري وبناء املفاهيم حول اإلعالم اجلديد من فانفر ، عباس مصطفى صادق : نقال ً
تكنولوجيا جديدة لعامل : الم اجلديدأبحاث املؤمتر الدويل لإلع، ىل نيكوالس نيغروبونتي إبوش 
 .31ص ،2009، جامعة البحرين ، جديد 

(2)  Vin Crosbie, What is New Media, 1998, p3-5.  14/1/2015متاح بتاريخ  

http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB
wQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sociology.org.uk%2Fas4mm3a.doc&ei=l4i
zVJCQNcT5UOHjgYAH&usg=AFQjCNGhAGL9JwcbPMjNMUK_z8BjolD4Qw
&sig2=KcJ_7IfQXacAfJhj9D0LTg&bvm=bv.83339334,d.d24  
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وأن املنافع واألرضار متساوية بني طريف  ، االتصالواملصالح الفردية للمشاركني يف 
 .االتصالهذا النوع من 

 اجلمعي االتصال أو اجلامهريي االتصال وهو :االتصال اجلمعي:النموذج الثاين   -ب
يجة التطور التكنولوجي بل  حيدث نتأنهوالذي خيطئ فيه الكثريون حينام يتصورون 

 التي كان االتصال طرق إىلويرجع هذا النموذج ،  الشخيص االتصال يشبه أنه
فيام وسعت التكنولوجيا ، امللوك وزعامء الدين من يتبعها قادة املجتمعات القديمة 

 والتلفزيون والسينام اإلذاعة التقليدية أدواتهومن ،  املستوى العاملي إىلمن مداه 
 .حواملرس

 : اجلديد بحسب كروسبي بام يأيتاإلعالم يتميز :اإلعالم اجلديد: النموذج الثالث  -ج
 . عدد غري حمدود من البرشإىلتصل يف وقت واحد  أن الرسائل الفردية يمكن -1

 املتبادل يف اإلسهامأن لكل شخص له نفس درجة السيطرة ونفس درجة  -2
 .ةالرسائل املستلم

حيمل   البأنه الشخيص واجلمعي االتصال اجلديد عن اإلعالمكام يتميز  -3
 شخص من أي أمام اجلديد العقبات اإلعالمحيث اليضع ، الصفات السالبة 
  .آخر يف التواصل مع شخص ه عدم رغبتأومنع رسالة معينة 

 االتصاليؤدي مجيع املهام التي تؤدهيا الوسائل يف  أن  اجلديداإلعالميستطيع  -4
 .الشخيص واالتصال اجلامهريي

-3Manovich 

 بعد تطوير الكومبيوتر يف ه اجلديد ظهرت معامل أن اإلعالميرى لوف مانوفيتش
يتجاوز االستخدام التقليدي له يف عرض  أن استطاعمطلع القرن العرشين والذي 

مبيوتر يف مجيع  تم ترمجة هذا التطور يف استخدام الكووإنام، البيانات واآلالت احلسابية 
،  احلديث من عرض وتوزيع وتعديل الصور ومقاطع الفيديواإلعالمي اإلنتاجمراحل 

 قدرته إىل إضافة والتخزين اإلنتاج ككل وليس فقط اإلعالم ظهر تأثري الكومبيوتر عىل كام
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 .)1(عىل تغيري اللغة الثقافية للبلد

 اإلعالم مبادئ أواجلديد  اإلعالم إىلحدد مانوفيتش احلاالت الرئيسية للتحول و
 )2(:وهي،اجلديد

 اجلديدة حتويل الصوت والصورة اإلعالم تستطيع مجيع وسائل :التمثيل العددي  - أ  
ستخدام الكومبيوتر من خالل رموز رقمية سواء تم إنشاؤها يف البداية اوالفيديو ب

اجلديدة  اإلعالموسائل إىل أن  إضافة ، الرقميةأو التناظرية األنظمةمن مصادر 
تزيل تلقائيا ً الضجيج من الصورة  أن تستطيع من خالل تطبيق برامج معينة

 . وأشكاهلا وإضافة مؤثرات عليهاأبعادهاوتساعد عىل حتسينها وتغيري 
 اجلديد يمكن جتميعها اإلعالمالوسائط املتعددة يف أن : احلالة التكاملية أو النمطية   -ب

 تكون عىل شكل أوكنها حتافظ عىل هويتها  جنب عىل شكل جمموعات لإىلجنبا ً 
كذلك يمكننا من خالل برامج خاصة يف الكومبيوتر التعديل ، جمموعات منفصلة 

 تغيري األصل مما إىل وقت دون احلاجة أي والصور يف األفالم مؤثرات عىل إضافة أو
 .اإلنتاج االعتامد عليها يف مجيع مراحل إىل اإلعالمدفع وسائل 

 حلالة التشغيل اآليل والتي اإلعالم ختضع مجيع وسائل :و التشغيل اآليل أاألمتتة  -ج
 إذ،  والتالعب والوصول واإلنشاءتستخدمها يف  العديد من عمليات املشاركة 

 الرسوم أو النصوص تستخدم التشغيل اآليل يف الربامج لتعديل الصور أو األشكال أو
 أو مجيع العيوب منها وإزالة  تلقائيا ًواألشكالبحيث تقوم عىل تصحيح الصور 

 .باأللوان من خالل استخدام مرشحات خاصة  هلا معينةألوان إضافة
 متتلك القدرة وإنام األبد إىلً اجلديدة ليست شيئا ثابتا اإلعالم وسائل :قابلية التنوع  -د

 العديد إىل وصولعىل التنوع يف األماكن واملعلومات والتي وفرت ملستخدميها ال
                                                 

(1)  Lev Manovich , the language of new media, Massachusetts Institute of 
Technology, press, London, 2001., p 19-20.  

(2) Ibid, p27-45. 
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 اإلعالموسائل  أن بينام،  التي تتواجد فيها املعلومات مثل املكتبات كناألمامن 
 التقليدية استقرت عىل حاهلا يف إنتاج النسخ الواحدة املتامثلة كإالصدارات الصحفية

 .اليومية
تعزز مبدأ  أن  اجلديدة تستطيعاإلعالموسائل  أن يقول مانوفيتش: الرتميز الثقايف  - ه

 قومياهتم ودوهلم  اختالف من خالل تبادل اجلمهور عىل التبادل الثقايف وذلك
حيث حيقق هذا التبادل شبكة الكومبيوترات املرتبطة مع ، للصور واملعلومات 
هذه الكومبيوترات هتدد الثقافة القومية للبلدان وتؤثر عىل  أن بعض ولكنه يرى

 .دية التقلياإلعالم وسائل هلغتهم وأن تأثريها يفوق التأثري الذي حتدث
-4Pavlik 

 باإلعالماملشهد اخلاص  أن  اجلديد من خالل قولهاإلعالم رؤية حمددة ملفهوم له
وهو يتحدث عن تغيري  ، االتصالاجلديد يتغري برسعة من خالل  تطور تكنولوجيات 

 يرى أنهكام  ،  فيام بينهماألشخاصتواصل هبا  يجذري يف كل ما يتعلق بالطريقة التي
 خلق املصادر إىلتغري كافة أوجه احلياة التي نعيشها من بناء العالقات الشخصية  إمكانية

 العامل اآلن هالتطور التكنولوجي الذي يشهد أن حيث، املالية والرعاية الصحية وغريها 
 .)1( بعد آخر بظهور مبتكر جديداجاء نتيجة تطورات تكنولوجية متعاقبة والتي تتسارع يوم

،  اجلديد اإلعالم وآثار تكنولوجيات أبعاديرى بافلك رضورة توفر خارطة لفهم 
 :)2( رسم هذه اخلارطة هي أدواتومن 

                                                 
نظريات اإلعالم وتطبيقاهتا يف دراسات اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل ، حسنني شفيق    )1(

 .100ص ،2013،دار فكر وفن للطباعة والنرش والتوزيع ، القاهرة ، االجتامعي 
(2) Pavlik, Gohn v.new media Technology. cultural and commercial perspectives, 

Neeolham Heights ,MA: Ellyn &Bacon ,second Edition,1998 
 ،مصدر سابق، املفاهيم والوسائل والتطبيقات  :اإلعالم اجلديد، عباس مصطفى صادق:  نقال عن
 .45-44ص
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 هي املستخدمة يف مجع ومعاجلة املعلومات و تضم اإلنتاج تكنولوجيا :نظام اإلنتاج  - أ  
  التكنولوجياتوأن هذه، أجهزة الكومبيوتر والتصوير االلكرتوين واملاسحات الضوئية

 جديدة من املعلومات وحل املشكالت القديمة واجلديدة أنواعمكنتنا من مجع 
 .أرسعبشكل 

 أو تكنولوجيا التوزيع هي تلك الطريقة املتصلة بعمليات العرض :نظام التوزيع   -ب
فقد جعلت هذه التكنولوجيا املعلومات ،  احلركة للمعلومات االلكرتونية أوالبث 
 . واقعاأمرا حتت الطلب خدمة الفيديو جعلت أهنا إىل إضافة الضوء  وبرسعةةمتاح

 املشاهد والتي تشمل جمموعة من إىل نظام العرض يقدم املعلومات :نظام العرض  -ج
 املختلفة مثل الصورة أشكاهلا املخصصة لعرض املعلومات االلكرتونية يف األجهزة

 .ثيةوالنص والفيديو وبعضها يعرض املعلومات بأبعاد ثال
 تشري تكنولوجيا التخزين إىل الوسائل املستخدمة يف استضافة املعلومات: نظام التخزين  -د

 وسائل إىل باإلضافةبام يشمل االسطوانات املرنة والصلبة ، يف أنساق الكرتونية 
 .احلفظ اجلديدة بأنواعها املختلفة التي مكنت من ختزين كميات ضخمة من املعلومات

-5Fidler 

 النموذج باستقراء ه اجلديد ومستويات تبنياإلعالم النظري لفهم هيبني فيدلر مدخل
 paul ورؤى بول سافو everett rogersالكالسيكي لتبني املستحدثات أليفرت روجرز

saffoتأثري  الإىل اجلديدة تأخذ حوايل ثالثة عقود كاملة حتى تصل األفكار أن  التي تقول
هناك حتول جذري يتم للوسائل القائمة  أن ويقول فيدلر،  واملجتمع األفرادعىل ثقافة 

 حيدث نتيجة التفاعالت املعقدة االتصالوهذا التحول الكامل الذي جيري لوسائل 
وأن ،  والضغوط السياسية واالجتامعية واالبتكارات التكنولوجية األساسيةللحاجات 

اللغة ( وهي اإلنساين االتصال فيدلر بثالث مراحل يف تطور هدهذا التغيري اجلذري حيد
 :)1() املنطوقة واللغة املكتوبة واللغة الرقمية

                                                 
(1)  roger F. Fidler, mediamorphosis: understanding New media,sage publications. 

Inc, First edition ,1997. == 
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-6 

 القديم واجلديد والتي يرصدها يف عدة مداخل اإلعالميقوم بمقارنه بني  أن حياول
 :)1(هي 

 قارنة بني اإلعالمامل اجلديد هو التفاعلية من خالل عقد الملإلعأبرز مدخل : التفاعلية  - أ  
 اإلعالم اجلديد جعلت من حرية اإلعالمتكنولوجيا إىل أن ويصل  ،اجلديد والقديم 

 اإلعالم اجلديد خاصية التفاعلية التي جعلت وسائل اإلعالمحيث أضاف ، حقيقة 
 . املستقبلإىلرسل  واحد من املاجتاهكانت تسري يف  أن  بعداجتاهنيتسري يف 

 السلوك أنامط من أسايس اجلديد بشكل اإلعالم لقد غري : السلوكأنامطالتغري يف    -ب
 أن فاملستخدم جيب،  من حيث تطلبها لدرجة عالية من االنتباه االتصالبوسائل 

يكون عىل درجة عالية من  االنتباه ألنه يقوم بعمل فاعل خيتار فيه املحتوى الذي 
 التقليدية والتي تشري العديد اإلعالمعىل العكس من وسائل ،  عليه يريد احلصول

 أو ه يسمعوأو هاملستخدمني ال يلقون انتباها كبريا ملا يشاهدو أن األبحاثمن 
 .هيقرؤو

 املختلفة والتي اإلعالم اندماج وسائل إىل اجلديد اإلعالم دى أ:اندماج الوسائل  -ج
 أن قة لكل منها باألخرى والتي استطاعتكانت يف املايض وسائل مستقلة ال عال

 أصبحتفيوجد العديد من الصحف ، تلغي احلدود الفاصلة بني تلك الوسائل 

                                                 ==  
مصدر ، املفاهيم والوسائل والتطبيقات : اإلعالم اجلديد،  مصطفى صادق عباس: نقال ً عن  

 .47-46ص، سابق
هل الصحافة املطبوعة يف طريقها إىل : اإلعالم اجلديد واإلعالم القديم، سعود صالح كاتب    )1(

 .2002، املدينة املنورة للطباعة والنرش ، جدة ، االنقراض 
جلديد واإلعالم البديل تكنولوجيات جديدة يف عرص ما بعد اإلعالم ا، حسنني شفيق : نقال عن  

 .72-70ص ،2011، دار فكر وفن للنرش والتوزيع ، القاهرة ، التفاعلية 
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وكذلك احلال ،  مع الصحيفة اإلنرتنتتصدر هلا نسخة الكرتونية بحيث اندمج 
 يستخدم أصبح فجهاز التلفزيون اإلنرتنتمع  ًأيضابالنسبة للتلفزيون الذي اندمج 

 .رامج التلفزيون وإرسال واستقبال رسائل الربيد االلكرتوينملشاهدة ب
فمن ،  حقيقة ال مفر منها اإلعالم اجلديد حرية اإلعالم جعل :حرية اإلعالم اجلديد  -د

 مجيع إىليصبح نارشا ً وان يوصل رسالته  أن  شخصأي يستطيع اإلنرتنتخالل 
 التي تسمى اإلنرتنتقع عىل وهناك العديد من املوا، أنحاء العامل بتكلفة ال تذكر 

 موضوع خيطر عىل باهلم مع أي والتي يمكن ملستخدميها مناقشة األخبارجمموعات 
 . العاملأنحاءعدد غري حمدود من املستخدمني من مجيع 

 
 اإلعالمق بينه وبني  اجلديد عىل فهم الفاراإلعالمركز اجلهد النظري الذي تناول ي

  بناء قواعد مستخلصة من التجارب التطبيقية، ومن املرجحإىليميض  أن التقليدي، دون
عىل النظريات جعلنا نعتمد  اجلديد؛ األمر الذي اإلعالمهذا بسبب حداثة تطبيقات أن 

هذا أوجب تقديم قراءة  أن  التقليدي، غرياإلعالمالتي تم استنتاجها من تطبيقات 
نظرية مارشال " ركزتوقد ،  التقليدية بام يتفق مع التطبيق احلديثاتة للنظريمستجد

 :)1( عىل ثالثة أفكار"ماكلوهان
 

حتوالت  أن ؛ بلاالتصال هو نتاج لتغيري يف تقنيات اجتامعي تغيري  أن أياألوىل
 من ارتباطها بمضمون الرسائل التي يتم بثها أكثر لاالتصااملجتمع ترتبط بطبيعة وسائل 

ّ عن احليوان، ومكنه من اإلنسانّعرب تلك الوسائل؛ فاخرتاع اللغة املنطوقة هو الذي ميز 

                                                 
أولوية الوسيلة، ورقة مقدمة يف املنتدى السادس .. سعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد   )1(

جامعة  "التحديات النظرية والتطبيقية.. داإلعالم اجلدي"للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال، 
 .5م، ص2012 ديسمرب 4 – 2 الرياض، –امللك سعود 
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واحلروف اهلجائية، ثم تقنية . ً، وتطوره، ممكنااجتامعيإقامة جمتمع، جعل وجود نظام 
أي اء يف االشرتاك والتوحيد؛ الطباعة، شجعت التخصص والتجزئة، ثم سامهت الكهرب

،  حتدد طبيعة املجتمع، ونوع مشاكله، وسبل التفكري، وطرق العملاالتصالوسيلة أن 
 بأربع مراحل؛ هي الشفوية، اإلنسانتاريخ ) ماكلوهان(ًوانطالقا من هذه القاعدة حيدد 

اسة  وقد اعتمدت الشفوية عىل ح، االلكرتونيةاالتصالوالكتابة، والطباعة، ووسائل 
 عاطفية أكثرالسمع، وتسبب هذا النمط يف تقارب املجتمع، وساهم يف جعل الناس 

 أمام فيام حلت العني حمل األذن يف املطبوع، وتراجعت اجلامعة التقليدية ،وحساسية
ًأ ومتسلسال، وهي املرحلة التي أنتجت االقتصاد احلديث، ءالفردية، وصار الواقع جمز ً
 .)1(القوميةواجليش، والبريوقراطية، و

ّالتي تفرس التطور احلضاري عرب التاريخ بتطور ) ماكلوهان( رؤية إىل الفكرة وتعود
 إىل جديدة، وأدت اتصال، وان كل مرحلة تارخيية بدأت بظهور وسيلة االتصال أدوات

 ببداية مرحلة استجدت بفضل ظهور وسيلة إالاحتكار املعرفة، ثم السلطة، ومل تنته 
 عىل األمريكية انطلق يف فكرته من حتليل سيطرة الواليات املتحدة  وقد، جديدةاتصال

 من اخذ بمبدأ عدم حيادية أولهو و، االتصالاحلالة الثقافية يف كندا من خالل وسائل 
 .االتصالوسائل 

هي مفهوم احلتمية التقنية، وهو احد ) ماكلوهان( الثانية التي انطلق منها ويف املقدمة
باحلتمية ) كارل ماركس( وكام آمن ،من املاركسية الكالسيكيةاملفاهيم املستنتجة 

 ومن ،أخرى االجتاه النقدي يف البحث حتميات إىلّاالقتصادية، فقد طور باحثون منتمون 
الذي صاغ مصطلح ) ثورستاين فبلن(، نروجيي األصل، األمريكيهؤالء عامل االجتامع 

الدي املايض، وهي فكرة تقوم عىل  يف مطلع عرشينيات القرن املي"احلتمية التقنية"
 أن املجتمع والثقافة يتطوران باالعتامد عىل الوسائل املادية، والثايناألول أن ين؛ أمبد

                                                 
دراسة حتليلية يف املحتوى اإلخباري :  يف السعوديةسعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد   )1(

 .38-37، ص2011للرسائل النصية القصرية، بريوت، جداول للنرش والتوزيع، 
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  احلتمية التقنية تفرتضفإنوبالتايل . العنارص املادية تتطور برسعة أكرب من نظريهتا املعنوية
التقنية تتطور  أن نية احلالية؛ بمعنىالتقنية مستقلة، وان التقنية السابقة هي مقدمة التقأن 

 .)1( حتمية تقنيةإىلً، بام جيعل األخري خاضعا اجتامعي تطوير إىلبشكل مستقل، وتؤدي 
هذه الرؤية يف ستينيات القرن العرشين، فأعاد قراءة تاريخ ) ماكلوهان(ّوقد طور 

ًعرف الحقا بالثورة ًاخرتاع الطباعة بداية ملا  أن  فاعترب،ً اجلامهريي وفقا هلااالتصال
 وأعاد ، االلكرتويناالتصال عرص 1900 وأطلق عىل املرحلة التي أعقبت عام ،الصناعية
 خلق بيئة حضارية إىلًاستعامل تقنية جديدة يؤدي تدرجييا  أن  فكرة أستاذه بالقولإنتاج

 كام ، جعل العامل قرية الكرتونيةإىلشيوع التلفزيون سيؤدي إىل أن  ومن هنا ذهب ،جديدة
 حتتوي سابقتها، فالكتابة حتتوي الكالم، والطباعة حتتوي اتصالكل تقنية  أن الحظ

 ،الكتابة، والتلغراف حيتوي الطباعة، واإلذاعة حتتوي اهلاتف، والتلفزيون حيتوي السينام
ّوهو ما نجده حارضا اليوم يف اهلاتف النقال  ً الذي حيتوي أشكاال تقنية عديدة "الذكي"ً

 والتلفزيون والسينام واالنرتنت والفيديو وأجهزة اإلذاعة؛ فهو حيتوي سابقة عليه
 .التسجيل


 

 :)2( حدد أربع وظائف حمتملة للوسيلة اجلديدة حيال الوسائل التقليديةإذ
 فائدة مما هي عليه قبل ظهور الوسيلة أكثر قائمة بجعلها خرىأتقوم بتمديد وسيلة  -1

 . برفع قيمتهاأواجلديدة، 

 . تقلل بشكل كبري من أمهيتهاأوالوسيلة اجلديدة تلغي وسيلة قائمة،  -2

 .عند تفعليها بأقىص طاقة تعمل عىل موازنة وسيلة قائمة -3

                                                 
 .6، مصدر سابق، صأولوية الوسيلة.. ب املحارب، اإلعالم اجلديدسعد بن حمار   )1(
دراسة حتليلية يف املحتوى اإلخباري :  يف السعوديةسعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد   )2(

 .40للرسائل النصية القصرية، مصدر سابق، ص



  92  
 

 

ة، قبل ظهور  تراجعت أمهيتها بصورة كبريأوتعيد إحياء وسيلة تقليدية غابت،  -4
 .الوسيلة اجلديدة

ّويف سياق تطبيق الرسائل النصية القصرية عرب اهلاتف النقال، يمكن القول يف 
، ألهنا زادت من درجة االنتباه التي -ًمثال –ت االهتامم بالصحافة د مدأهناالوظيفة األوىل 

وصه ثم حيظى هبا اخلرب الصحفي، حيث يتلقى القارئ رسالة نصية قصرية بخص أن يمكن
يتحول لقراءة التفاصيل يف اجلريدة، ولو مل تكن هذه الرسالة لكانت درجة االنتباه للخرب 

 تكرار وصول الرسائل من اخلدمة التابعة للصحيفة فإنالصحفي أدنى، وعىل نطاق أوسع 
هذا التطبيق أضعف  أن  ويف الوظيفة الثانية يمكن القول،يعطي درجة انتباه أعىل هلا

 التقليدية؛ الن املتلقي اإلعالمية لعموم الوسائل أواملتابعة الدورية للصحف،  إىلاحلاجة 
  ويف الوظيفة الثالثة يمكن،سيحصل عىل تنبيه مالئم عن طريق الرسائل النصية القصرية

ًيكون تطبيق الرسائل النصية القصرية موازنا لشيوع استخدام الصورة عرب وسائل أن 
 الرابعة يمكن احلديث عن إعادة إحياء مفهوم املنادين يف  ويف الوظيفة، مقابلةإعالمية
 كانوا يستخدمون كلامت حمدودة لإلعالم بشان ًأيضا، بصورة تقنية حديثة؛ فهم األسواق

ًيعطي انطباعا  أن وهذا التحليل لعالقة الوسيلة اجلديدة بنظريهتا التقليدية، يمكن، عام
، )ماكلوهان(ر قراءة األفكار التي قدمها ما يمكن بلوغه بإعادة تطوين ً وضوحا عأكثر

 .وعدم حرصها يف مقاصده املبارشة ضمن حلظتها التارخيية
 

 من قراءة حمتملة، ويمكن االجتهاد أكثر أمامالوسيلة هي الرسالة،  أن أننا يف فرض
غة إمكانيات الوسيلة تتدخل يف حتديد صي أن املقصود أن حتت هذه القراءة بالقول

 أن )ماكلوهان( أراد ،الرسالة، ورضورة مراعاة اعتبارات التلقي التي تفرضها الوسيلة
 . إمكان الفصل النهائي بني املبنى واملعنى؛ بني الشكل واملحتوىإىليقلل من االطمئنان 

 اجلديد هي التي حتدد طبيعة الرسالة، وأما اإلعالم وسائل فإنب هذا املعنى سوبح
ًللمتلقي فتحددها الوسيلة التي تلعب دورا رئيسا يف حتديد الرسالة الظروف االتصالية  ً

 يف اإلعالم وركز مارشال ماكلوهان عىل دور طبيعة وشكل وسائل ًأيضا، اإلعالمية
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لكل وسيلة مجهورها اخلاص الذي يتكيف مع ما تعرضه إىل أن ا ريتشكيل املجتمعات مش
نفكر يف كون  أن بدل(قرتح ماكلوهان من مضامني وما تتميز هبا من خصائص وسامت، وي

 رديئة؛ لكن الطريقة التي تستخدم هبا هذه أو اجلديد يف حد ذاهتا جيدة اإلعالموسائل 
 .)1() تزيد من فائدهتاأوالوسائل هي التي ستحد 

 
لية رسيان الرسالة عمتصور النموذج اخلطي لسنوات طويلة هييمن عىل ظل 

 نقطة ضمن مسار إىل املستقبل وفق هذا النموذج ومن نقطة إىلمن املرسل تصالية اال
 بشكل بسيط إال ورجع الصدى األفعاليقيس ردود  أن يمكن للمرسل البحيث ، حمدد
 اإلعالميةأن يعرف مدى مقبولية الرسالة  ًأيضايمكنه   الدراسات والبحوث وال،عربجدا ً
 عرب إال  تلكأو نسبة اجلمهور الذي يتعرض هلذه القناة أوقراء بالنسبة للصحيفة  عدد الأو

 طويلة من الزمن يعد باجلمهور السلبي الذي يتعرض ملدة اجلمهور وبقي ، الوسيلة ذاهتا
 .واألحداث القضايا ه آرائهم وتوجهاهتم جتاإبداء ريهلكل ما يعرض له وال يمكن للجام

 أن  بإمكان املرسلوأصبحالعملية االتصالية  تأثرت يد اجلداإلعالمبعد ظهور و
،  دائرية الشكلاالتصال عملية ، لتكونيصبح مرسال ً أن يكون مستقبل واملستقبل

كان جيلس  أن  بعينها حسب اوقات فراغه بعدواألخباروأصبح اجلمهور خيتار املعلومات 
أصبح و، األخبار تطرأ عىل  التطورات التيآخر رؤية أولفرتات طويلة رغبة منه يف سامع 

وتأثري ، كان مستقبال ً فقط  أن اجلمهور مرسال ً ومتفاعال ً مع العملية االتصالية بعد
 :ام ييلب ه اجلديد عىل عنارص العملية االتصالية يمكن حتديداإلعالم

-1 

للرسالة الوحيد صانع لا اجلديد عىل القائم باالتصال باعتباره اإلعالمظهور اثر 
باالتصال أن ّ وفر للمستخدم أن أنهإذ، اإلعالمية  اإلعالمية الرسائل إنتاج  عربيصبح قائام ً

                                                 
 .8ق، ص، مصدر سابأولوية الوسيلة.. سعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد   )1(
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 فإن، لذلك  اجلديداإلعالميف أشكاهلا النصية واملسموعة واملرئية ونرشها عرب منصات 
ر باملادة  مل يعد ذلك الصحايف الذي يؤث اجلديداإلعالم يف ظل ثورة القائم باالتصال

 وأحداث معينة دون أخبار عىل األضواءويسلط يغري ويبدل ، حيذف ويضيف ، اإلعالمية
 القائم باالتصال الذي يعمل عىل مواكبة التطورات التي أو املرسل أصبح وإنام، أخرى

 ويعمل عىل إدخال الطرق والوسائل التقنية والتكنولوجية اإلعالميةتشهدها الساحة 
 اجلديد والتي طورت من قدرات القائم اإلعالمتوفرها وسائل والتفاعلية التي 

 .)1(باالتصال
 اجلديد مل تعد اإلعالم يف ظل وجود وسائل اإلعالمية املواد واملضامني إنتاجوعملية 

 اجلمهور يقوم بدور القائم باالتصال أصبح وإنام فقط، اإلعالميةخاضعة للمؤسسات 
 التي تعد منصة لإلعالم اإلنرتنت يف شبكة ثواألحدا واملوضوعات األخبارعرب نرش 
 اجلديد، اإلعالم يقوم هبا اجلمهور املستخدم لوسائل اإلنتاج أصبحت عملية إذاجلديد، 

 فيها بني األدوار دائرية الشكل وتبادلت أضحت اإلعالمي والتفاعل االتصالوان عملية 
 . املرسل واملستقبل

 اإلنتاجعملية  أن  اجلديد هوالماإلع ما يميز وسائل فإنوبموجب ما تقدم 
هناك مواقع إذ أن  منخفضة التكاليف أصبحت واألخبار ونرش املوضوعات اإلعالمي

  واملوضوعاتواألحداثوصفحات يف شبكة اإلنرتنت توفر للجمهور إمكانية نرش األخبار 
 الماإلع يف وسائل اإلعالمي اإلنتاجومشاركتها بني املستخدمني اآلخرين، بينام حيتاج 

 من اإلعالمة وحتتاج كادر كبري من املتخصصني يف جمال ظالتقليدية مبالغ وتكاليف باه
 اإلنتاج كافة التي حيتاجها اإلعالميةمصورين ومعدين وحمررين ومراسلني والتخصصات 

 اجلديد اجلمهور اإلعالم، بينام ما يقوم بدور القائم باالتصال يف وسائل اإلعالمي
 عرب األخبار بحيث يتم نرش اإلنرتنتلصفحات املتوفرة عرب شبكة املستخدم للمواقع وا

 . اجلديداإلعالموسائل 
                                                 

 .50ص، مصدر سابق ، حسام إهلامي وآخرون    )1(
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ن ون التابعون املحرتفو واملعلومات الصحفياألحداثساحة وال يتواجد يف 
 الساحة تضم صحفيني هواة أصبحت وإنام  فقط القنوات التلفزيونيةأوللصحف 

، )1(وأهدافهم انتامءاهتمختالف ا عىل ةاإلعالميمستقلني ليس هلم ارتباط باملؤسسات 
 بإمكانه القيام بدور املذيع أصبح وإنام اجلمهور بكونه متلقي فقط إىلوتغريت النظرة 

 اجلديد جعلت من اإلعالمفوسائل ، واملحرر ومنتج املحتوى ومصور ومعلق ومعلن 
يفة الصحفي خاصة وظ، اليسري القيام بكل هذه الوظائف بسهولة كبرية وبتكاليف قليلة 

 .)2(اإلنرتنت شبكة يفااللكرتوين التي يمكن ممارستها عرب عدة تطبيقات 
-2 

 وذلك من خالل ًأيضا اإلعالمي اجلديد ثورة يف املحتوى اإلعالموسائل أحدثت 
 باإلمكان قيام وأصبح ، اإلعالميةخفض مستوى االحرتافية املطلوب إلعداد الرسالة 

ات االحرتافية الالزمة يف د التعقيإىلد ذلك املحتوى دون احلاجة عامة اجلمهور بإعدا
ات احرتافية ري التقليدية وبتكلفة بسيطة ودون التكلف يف جلب كاماإلعالميةاملؤسسات 

 اجلمهور يستخدم هاتفه النقال يف التقاط الصور أصبح وإنام ، اإلعالمي اإلنتاجلغرض 
 اإلعالم والتي يصعب عىل وسائل أمامهحتدث  التي واألخبارومقاطع الفيديو لألحداث 

 من حيث اإلعالميةحيث طرأت تطورات كبرية عىل الرسالة ، )3(التقليدية التقاطها
إىل أن  إضافة،  تتناقل الكرتونيا ً وبأشكال وقوالب خمتلفةأصبحت إذالشكل واملضمون 
 أووص  مل يعد حيمل مضمون حسب نوع الوسيلة كالنصاإلعالميةمضمون الرسالة 

 وأصوات اجلديد حتمل صور متحركة اإلعالم أصبحت مضامني وإنام الصورة أوالصوت 

                                                 
دار اإلعصار العلمي للنرش ، عامن ، اإلعالم الرقمي اجلديد ، ماهر عودة الشاميلة وآخرون    )1(

 .25ص ،2015، والتوزيع 
، دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف حتول املتلقي إىل مرسل وظهور صحافة املواطن ، إبراهيم بعزيز    )2(

 .53ص ،2011 ، 3العدد ، لة اإلذاعات العربية جم
 .7ص، مصدر سابق، سعود صالح كاتب    )3(
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 ما يسمى بالوسائط املتعددة والتي متيزها عن وسائل أو األشكالوفيديو ونصوص خمتلفة 
 .)1( التقليديةاإلعالم

 التي تنتجها وسائل اإلعالمية اجلديد املضامني والرسائل اإلعالموتنرش يف وسائل 
 والتحقيقات الصحفية اإلخباريةالربامج والتقارير :  مثلًأيضا التقليدية اإلعالم

 اجلمهور يركز يف أصبح إذ كافة، اإلعالميةوالتلفزيونية والربامج والقوالب والفنون 
 التقليدية والتي تشكل لديه قيمة خربية اإلعالم التي تنتجها وسائل واألخباراألحداث 

 التقليدية اإلعالموسائل  أن ً يف صفحته الشخصية، فضال عنمهمة وينرشها ويشاركها
 عرب إنشاء مواقع وصفحات هلا يف شبكة اإلعالمأصبحت تواكب التطورات يف جمال 

 اجليل الرقمي إىلالوصول :  لبث رسائلها عرب تلك الوسائل لعدة أسباب منهااإلنرتنت
 ووسائل جديدة لبث  يستخدم تلك الوسائل بشكل كبري واستحداث طرقأصبحالذي 

هناك نوعان من إذ أن  وقصدي، انتقائيتلك الرسائل ليتم تعرض اجلمهور هلا بشكل 
 نوع خاص بتلك الوسائل ، اجلديداإلعالم التي تنرش عرب وسائل اإلعالميةالرسائل 

 ويلتقطوها يف هواتفهم األشخاص التي ينتجها واألصواتكالصور ومقاطع الفيديو 
 التي اإلعالمية النوع اآلخر الرسائل أما ، اجلديداإلعالم يف وسائل الشخصية وينرشوهنا

 هناك دجما للرسائل أصبح إذ التقليدية واملتوفرة عرب تلك الوسائل، اإلعالمتنتجها وسائل 
 . اجلديداإلعالمالتي تنرش عرب وسائل 

-3 

 ،القناة أو الوسيلة االتصاليةدى التطور التكنولوجي إىل تغيريات وتطورات كبرية عىل أ
 سارعت باللحاق بعجلة وإناممعظم الصحف الورقية مل تعد صحفا ً ورقية فقط  أن إذ

 ، اإلنرتنتالتقدم والتطور من خالل ما قامت به من إنشاء مواقع الكرتونية هلا عرب شبكة 
 إلذاعيةا  املحطاتاغلب أن  والتلفزيون حيث نجد اآلنلإلذاعةوكذلك احلال بالنسبة 

وذلك رغبة منها يف مشاركة اجلمهور  اإلنرتنت،  شبكةوالقنوات التلفزيونية هلا مواقع عىل
                                                 

 .282، 2012، دار أسامة للنرش والتوزيع ، عامن ، ) االلكرتوين(اإلعالم الرقمي ،  عبري الرحباين    )1(



 97  
 

 

 آراءهم وتوجهاهتم نحو إلبداء اجلمهور أمام األبوابوقراءة تعليقاهتم ومناقشاهتم وفتح 
 التقليدية يف وسيلة اإلعالم اجلديد جيمع كل وسائل إذ أن اإلعالم، القضايا التي تطرحها

 أن ن اجلمهور يستطيع، وا اهلاتف النقالأوواحدة سواء كانت هذه الوسيلة احلاسوب 
 .)1( اجلديداإلعالمواحد عرب منصات  أن يقرأ ويسمع ويشاهد ويتفاعل ويشارك يف

 وميزانيات ضخمة األموال مبالغ مرتفعة من إىل التقليدية اإلعالموسائل وحتتاج 
 من هن ما حتتاجا تلفزيون وأو إذاعة أوصحافة لغرض تشغيل هذه الوسائل سواء كانت 

 وغريهم من )إداريني، خمرجني ، حمررين ، مراسلني (ادرها من و كأجورأموال لسد 
 يف وسائل اإلعالمي اإلنتاجارتفاع تكاليف  أن إذ، العاملني يف هذه الوسائل التقليدية

 وسائل أما، الوسائل ّ التقليدية صعب ذلك عىل عامة اجلمهور يف امتالك تلك اإلعالم
عرب  اإلعالمية مضامينها تنرش ألهنا اجلديد فال تتطلب تلك التكاليف الباهظة  اإلعالم
 إىل وقادرة عىل الوصول بسهولة اليف التكمنخفضةوسيلة ُتي تعد  الاإلنرتنتشبكة 

يد من  اجلديد يمتاز بالعديد من التنوع وتظهر له العد أن اإلعالمًفضال،  كافةأنحاء العامل
ومنهجية ليس هلا قواعد ، التفرعات والقنوات االلكرتونية املتعددة ونامذج عمل خمتلفة

 اإلنتاج خاصة لغرض إعالمية اجلديد ال حتتاج مؤسسات اإلعالموسائل إذ أن ، وأسس
 .)2( عرب شبكة اإلنرتنتمتوفرةاإلعالمي وإنام ينتجها اجلمهور وينرشها عرب وسائل جديدة 

-4 

 إتاحة عرب وذلك اإلعالمية الرسائل اجلديد احدث ثورة يف تلقي اإلعالمظهور 
 اإلنرتنت وقت وأهنا حمفوظة داخل شبكة أي يف اإلعالمية الرسائلخدمة اسرتجاع 

املتلقي فأصبح ،  مكان يف العامل أي متى ما أراد ويف إليهاوبإمكان املستخدم الوصول 
 أهدافهالتي تتالئم مع و رها بعناية حسب رغبتها وخيتاإلعالمية الرسائلفاعال ًمع 

                                                 
 .283ص،مصدر سابق ، عبري الرحباين    )1(
، 2014، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع ،  عامن ،اإلعالم واملجتمع ، عيل عبد الفتاح    )2(

 .167ص
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 اجلديد مل اإلعالمجمهور ف،  اجلديداإلعالم يف التعرض لوسائل ًوتوجهاته وليس سلبيا
 يرغب يف وإنام التقليدية اإلعالميكن ذلك اجلمهور الذي يتلقى بسلبية كجمهور وسائل 

 إجياد العمل عىل إىل هوهو ما دفع،  والقضايااألحداث رأيه جتاه وإبداءاملشاركة والتفاعل 
شبكة عرب وحتقق ذلك ،  اآلخرينإىلطرق وتقنيات جديدة خللق املحتوى وإيصاله 

خيتار  أن ويستطيععربها  واملعلومات األخبار اجلمهور يتلقى أصبح تي الاإلنرتنت
ع  الربامج التي ال تتالئم مأمام بعينها دون التعرض وقضاء الوقت اإلعالميةاملضامني 

 .)1(رغباته وتوجهاته
عن اإلعالم يف اإلعالميةفتلقي الرسائل  تلقيها يف وسائل  اجلديد خيتلف كليا ً

 اجلديد هتيء الفرصة جلمهوره اإلعالم التي يقدمها ة فاخلدمات املتنوع التقليديةاإلعالم
ل  مجهور يتفاعإىل من مجهور يتلقى بسلبية ه التي تنقلواألدواتبعدد كبري من البدائل 

ويرجع فضل ،  ويتفاعل مع الشخص الذي يقدم اخلربأخباربإجيابية مع ما يقدم له من 
تيح تي ت البديل الرسيع التصبحأي ت الاإلنرتنتشبكة  استخدام اجلمهور لإىلذلك 

 ويف  جهد يذكرأي أو التي يريدها دون تكلفة واألخبارللجمهور الوصول للمعلومات 
 .ي يبحث عنهالوقت الذي يريده واملوضوع الذ

-5 

 املتلقي إىل رسل واحد من املباجتاه االتصال التقليدية تسري عملية اإلعالموسائل يف 
 اجلديد يتميز  أن اإلعالميف حني،  متأخرة للتفاعل مع املصدرأو ًمع إمكانية بسيطة جدا
ة يف البداية يف  اجلديد حمصوراإلعالمكانت مسامهة املتلقي يف و، بقدر عايل من التفاعلية

 وذلك من خالل كتابة التعليقات هدائرة رجع الصدى للمحتوى الذي يتم نرش
 اإلخبارية اآلن وبعد ظهور املنتديات واملجموعات أما،  واملالحظات عىل ذلك املحتوى

 والقوائم الربيدية امتلك املتلقي حرية كاملة عىل التعبري عن االجتامعيوشبكات التواصل 
                                                 

، دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف حتول املتلقي إىل مراسل وظهور صحافة املواطن ، إبراهيم بعزيز    )1(
 .50ص،مصدر سابق 
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 هذه املرحلة ض البع عدإذ،  بنفسهاإلعالمي ممارسة العملهاته وقدرته عىل  وتوجأفكاره
 اجلديد اتاح خدمة رجع الصدى بصورة كبرية فيمكن اإلعالمن او، ام بعد التفاعلية ب

 وان يتفاعل مع املرسل مما حيقق حلقات متصلة اإلعالميةيستجيب للرسالة  أن للمتلقي
 .)1(باألخرىواحدة 
 الذين تعرضوا لتلك األشخاصاجلديد املرسل من معرفة عدد  اإلعالمّمكن و

 ذلك يستطيع وعربالرسالة ومعرفة آرائهم واقرتاحاهتم ومالحظاهتم املتعلقة باملحتوى 
 أن لقارئا اإلنرتنتّفمكنت شبكة ، ّيقوم رسالته وفقا ً لرغبات اجلمهور أن املرسل

، مني عليها من حمررين وصحفيني  ويناقش القائاإلعالميةيتواصل مبارشة مع الوسيلة 
 التعرف عىل آراء وتوجهات اجلمهور عرب اجلديد اإلعالمفأصبح رجع الصدى متوفرا ً يف 

ّوقد شكل هذا التفاعل والتعليقات بداية ملرحلة تدخل ، تعليقاهتم عىل تلك املضامنيو
 من خالل يأ،  يف مضموهنا ومسامهته يف حمتواها بشكل غري مبارشاإلعالممجهور وسائل 

 والذين اإلعالم وسائل ت للقائمني عىل املالحظات والتعليقاوإبداءاإلحياء واالقرتاح 
 إذ، يقومون بدورهم بإحداث التغيريات التي تلبي احتياجات ورغبة القراء واجلمهور

 اإلنرتنتيتوفر عنرص رجع الصدى عرب اخلدمات واملميزات التفاعلية التي تتيحها شبكة 
ً اجلديد، فضال عن اإلعالمعرب التعليق عىل املضامني التي تنرش يف وسائل ملستخدميها 

 .)2( والقائمني باالتصالاإلعالميةخدمات الرتاسل الفوري بني اجلمهور ومنتج الرسائل 

 
 التقليدية اإلعالم من اخلصائص منها ما يشرتك فيها مع وسائل الإلعالم اجلديد عدد

 : ومن هذه اخلصائص هياإلعالم، عن بقية وسائل ه يمتاز بومنها ما

                                                 
 .8ص،مصدر سابق ، سعود صالح كاتب    )1(

، حتول املتلقي اىل مرسل وظهور صحافة املواطن دور وسائل اإلعالم اجلديدة يف ، إبراهيم بعزيز    )2(
 .49ص،مصدر سابق 
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-1 
ّتعد التفاعلية من  يشارك يف  أن  أتاحت  للمتلقيإذ ، اجلديداإلعالم خصائص أهمُ

عالنا ً أم معلومة ويديل برأيه إًمناقشة املادة التي تعرضها هذه الوسائل سواء كانت خربا أم 
يتحاور  أن  اجلديداإلعالم يف وسائل اإلعالميةطيع املتلقي للامدة  يستإذفيها ويعلق عليها، 

 عن طريق التعليق عىل املضمون أو عن طريق الدردشة اإلعالميةمبارشة مع صانع املادة 
كان دور اجلمهور يقترص عىل تلقي الرسالة  أن ، فبعداإلعالم هذا النوع من هالذي يوفر
 عن اإلعالميصبح مشاركا ً يف هذا  أن بإمكانه حأصب من دون التفاعل معها، اإلعالمية

 .)1(طريق التفاعل مع ما ينرش عرب هذه الوسائل

-2 
 املختلفة والتي كانت يف اإلعالم اندماج وسائل إىل اجلديد اإلعالم تكنولوجيا أدت

الفاصلة بني  احلدود ألغت أهنا بحيث ،املايض وسائل مستقلة ال عالقة لكل منها باألخرى
 كل جهاز أصبح فالتلفزيون واالنرتنت اندجما بشكل شبه كامل بحيث ،تلك الوسائل

 .)2(يؤدي وظيفة اجلهاز اآلخر

-3 
  وتلفزيون خاضعة لتدخلوإذاعةبعد أن كانت وسائل اإلعالم التقليدية من صحافة 

 ، جاء بعد ذلك اإلعالم اجلديد بوسائلهاحلكومات بالسامح أو املنع ملا ينرش يف هذه الوسائل
املتعددة وقدرته عىل اخرتاق احلواجز احلدودية والزمانية ليعطي حرية أوسع بكثري يف 
تناول القضايا الداخلية واخلارجية كافة التي هتم الوطن واملواطن ودفعت املواطنني ملعرفة 

 .)3(ال هذه الوسائليعلم هبا لو  أن  التي ال يمكنواألخبارالعديد من القضايا 

                                                 
 اإلنرتنت، تأليف نخبة من إىلوسائل اإلعالم من املنادي  حممد عبد احلميد،االتصال الرقمي،   )1(

ص ،2009الكتاب األول،ارشف حممد سيد حممد،القاهرة، دار الفكر العريب،  اإلعالم،أساتذة
 . 28-27ص

 .21، ص2011رمحن املشاقبة، نظريات اإلعالم، عامن، دار أسامة للنرش والتوزيع، بسام عبد ال   )2(
 .56عيل خليل شقرة، مصدر سبق ذكره، ص   )3(
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  :الكونية وعاملية الوصول  4-
 أن  شخصأيجعل بإمكان ) اإلنرتنت( اجلديد بالشبكة العنكبوتية اإلعالم ارتباط

  أن اإلعالمًتذكر، فضال  مجيع أنحاء العامل بتكلفة الإىليصبح نارشا ً وان يوصل رسالته 
 ،الف ثقافتهم وعاداهتم وتقاليدهم العامل عىل اختأنحاءاجلديد جيمع املستخدمني من مجيع 

 .)1( الرسائلوإرسالً ال تقف املساحات اجلغرافية واحلدود حائال من دون تلقي إذ

-5 

 الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب إرسال اجلديد يوفر إمكانية  أن اإلعالموهي
 موجودين يف الوقت يكونوا أن  ال يتطلب من املستخدمني مجيعهمإذللفرد املستخدم، 

يرسل الرسائل ويستقبلها سواء كان  أن  اجلديد يستطيعلإلعالمنفسه، وأن املستخدم 
ّ اجلديد وفر  أن اإلعالمًاالنرتنت أم غري متصل، فضال عنبالشخص املستقبل متصل 

 .)2(ه يف الوقت الذي يريدواألخبار احلصول عىل املعلومات إمكانيةملستخدميه 

-6 

 اإلعالمي اجلديد هي الرسعة التي تتسم هبا عملية التبادل اإلعالممن أهم ما يميز 
 املعلومة بحيث أو الرأي أو اخلرب إىلً فضال عن الرسعة يف الوصول ،بني املرسل واملستقبل

 .)3(ال يتطلب انتظار وقت العرض وخريطة الربامج كام يف التلفزيون

-7 

  اجلديد ثورة نوعية يف املحتوى االتصايل والتي استطاعتاإلعالمأحدثت وسائل 
 انترش مصطلح إذمتزج النصوص والصور وملفات الصوت ومقاطع الفيديو، أن 

                                                 
 .165، ص2014، والتوزيع للنرش العلمية اليازوري دار، عامن، واملجتمع عيل عبد الفتاح، اإلعالم   )1(
 ، ص ص2012 عامن، دار أسامة للنرش والتوزيع،،)االلكرتوين(عبري الرحباين، اإلعالم الرقمي    )2(

140-141. 
 .92-91رضا عبد الواجد أمني، اإلعالم اجلديد، مصدر سبق ذكره،ص ص   )3(
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 أن عنً اجلديد، فضال اإلعالم التي احدثها االتصالالوسائط املتعددة مع بزوغ ثورة 
الصور (كة وتبادل الوسائط املتعددة ّ اجلديد مكن اجلمهور من نرش ومشاراإلعالم

 .)1(مع بعضهم بعضا)  ومقاطع الفيديوواألصوات

-8 

إذ أن  اجلديد ميزة التحديث املستمر للمضمون الذي يتم نرشه، اإلعالميقدم 
ستمرار ا باإلعالمي اجلديد يستطيع حتديث املحتوى اإلعالماجلمهور املستخدم لوسائل 

ً فيتم التعديل والتصحيح وفقا اإلنرتنت الطبيعة الفورية لشبكة  مواكبةأوملسايرة 
 .)2(للمستجدات اآلنية

 
تصال اجلامهريي بشأن توصيف  واالاإلعالماختلف الباحثون املتخصصون يف جمال 

ريي بينام ال يتفق  اجلامهاالتصال وسيلة من وسائل أنهموحد لالنرتنت فمنهم من يرى 
 حتى اإلنرتنتً اجلديد كونه جزءا من اإلعالمظهر  أن  فام، هذا التوصيفمعآخرون 

 بشأن تصنيفه ضمن وسائل اإلعالمظهرت معه االختالفات بني الباحثني املتخصصني يف 
 سنناقش وجهات نظر املتخصصني إذ الشخصية، االتصال وسائل أو اجلامهريية االتصال

 االتصال اجلديد، لكن قبل ذلك سنعرض مفهوم اإلعالم وال مجاهريية حول مجاهريية
 بأنه الذي يعرف تصال اجلامهريياجلامهريي وذلك للتعرف عىل املحددات الرئيسة لال

 اجلامهريية ويمتاز بقدرته عىل توصيل اإلعالمستخدام وسائل ا الذي يتم باالتصال(
 غري معروفني للقائم واألفراد ،ملستويات مجهور عريض متباين االجتاهات واإىلالرسائل 

                                                 
ماجدة عبد الفتاح اهللباوي، اإلعالم االلكرتوين ودورة يف اإلعالم الدويل، اإلسكندرية، مكتبة    )1(

 .241، ص2014الوفاء القانونية، 
زيز، الصحافة الكرتونية والتطبيقات اإلعالمية احلديثة، القاهرة، دار الكتاب احلديث، إبراهيم بع   )2(

 .91، ص2011
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 وعىل تنمية ، مع مقدرة عىل خلق رأي عام، تصلهم الرسالة يف اللحظة نفسها،تصالباال
، واملقدرة عىل نقل   واملعارف األفكاراجتاهات وانامط من السلوك غري موجودة أصال ً

 )1()والرتفيه
 الثورة التي يعيشها يام معالس مجاهريي إعالم اجلديد هو  أن اإلعالميرى البعضو

ربط ي أن استطاع أنه، كام  اجلديد واسع االنتشاراإلعالم أصبحوالتي بموجبها العامل اآلن 
 التقليدية يف وسيلة اإلعالمدمج وسائل  من ًأيضامتكن ، وضسكان العامل بعضهم ببع

طور  اجلامهريي مواكبة التاالتصالجمال عاتق املتخصصني يف  عىل أضفىما ، واحدة
 .)2( اجلامهريياإلعالم ضمن اإلعالمواستيعاب هذا النوع من 

 هو سعي العديد من القنوات التلفزيونية اإلعالمّومما يؤكد مجاهريية هذا النوع من 
حلفاظ عىل مجاهريها يف ا رغبة منها االجتامعي إنشاء صفحات هلا عىل مواقع التواصل إىل
ً اجلديد، فضال عن رغبتها اإلعالمية نحو وسائل  التقليداإلعالمغادر وسائل ت تي بدأتال

 إىليف احلصول عىل مجهور جديد عرب حتديث قنوات نرش جديدة تساعدها عىل الوصول 
ّمجاهري واسعة االنتشار وباخلصوص فئة الشباب التي تعد من   الفئات استخداما ً أكثرُ

 .)3( اجلديدلإلعالم
ها معظم أن  اجلامهريية نجداالتصال املحددات األساس لوسائل إىلوعند الرجوع 

 )4(:ومن هذه املحددات هي اإلنرتنت، اجلديد الذي يقدم عرب شبكة اإلعالم يفمتوفرة 

                                                 
، القاهرة، الدار املرصية 8حسن عامد مكاوي وليىل حسني السيد، االتصال ونظرياته املعارصة، ط    )1(

  .32، ص2009اللبنانية، 
وانب اإلعالمية والصحفية والتعليمية اجل: السيد بخيت، االنرتنت كوسيلة اتصال جديدة   )2(

 .22والقانونية واألخالقية، مصدر سابق، ص
خصوصية اإلعالم الكالسيكي وحتدياته يف بيئة إعالمية : السيد بخيت، البي يب يس العربية   )3(

 .48، ص2،2010جديدة، جملة اإلذاعات العربية، احتاد اإلذاعات العربية، العدد 
 .43-42التصال واإلعالم عىل شبكة االنرتنت، مصدر سبق ذكره،ص صحممد عبد احلميد،ا   )4(
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 مئات املاليني إىل اجلديد الذي يصل اإلعالماحلجم الضخم للمستفيدين بوظائف  -1
 .آخرويتزايد بنسب كبرية عاما ًبعد 

 سواء كانت ترفيهية أم تعليمية أم تثقيفية  اجلديداإلعالمتعدد الوظائف التي يؤدهيا  -2
 .إخباريةأم 

 جمموعة املواقع عىل الشبكة أو الرسائل االتصالية يف املوقع الواحد أوتنوع املحتوى  -3
 .بتنوع الوظائف وتنوع مجهور املستفيدين

 األخبار اجلديد يف احلصول عىل اإلعالم عىل من اجلمهوراعتامد فئات كبرية احلجم  -4
 .  اجلامهريية التقليديةاالتصالحال وسائل كام هو  ،تواملعلوما

 اجلديد الذي ينترش يف اإلعالم جتاهل  مل يعد ممكناوعرب املحددات سالفة الذكر
 أن  اجلامهريية، السيام بعداإلعالم جعله ضمن وسائل يرضوربات من ال واإلنرتنت
ذلك يدعو و التقليدي، ماإلعال اجلديد يقدم الوظائف نفسها التي يقدمها اإلعالم أصبح

 .)1( اجلامهرييةاإلعالم اجلديد ورضورة ضمه ضمن وسائل اإلعالم عدم جتاهل إىل
 اجلديد العديد اإلعالم هو نرش مستخدمي ًأيضا اجلديد اإلعالموما يؤكد مجاهريية 

 أماكنهم كبرية من اجلامهري عىل اختالف إعداد إىل املوجهة اإلعالميةمن الرسائل 
 الشخيص واالتصال اجلامهريي االتصال اجلديد ثورة يف اإلعالم أحدث إذ، )2(وقومياهتم

 يف املواقع التي يطلق عليها اإلعالمي شخص صنع ونرش املحتوى أي بإمكان أصبح إذ
هذه الوسائل مجاهريية لكن مضامينها ينتجها  أن  بمعنى" الشخيص اجلامهريياإلعالم"

ج نت التقليدية ياإلعالم بينام وسائل عالم،اإل هواة غري متخصصني يف جمال أشخاص
 .)3(ن ملؤسسات صحفيةو مهنيون تابعأشخاصمضامينها 

                                                 
 .45-44املصدر السابق، ص ص   )1(
ماهر عودة الشاميلة وآخرون، تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، عامن، دار اإلعصار العلمي للنرش    )2(

 .183، ص2015والتوزيع، 
هبة ربيع، القاهرة، دار : عالمية، ترمجةنيك كولدري، شبكات التواصل االجتامعي واملامرسة اإل   )3(

 .13، ص2014الفجر للنرش والتوزيع، 
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 إىلانتقلت تطبيقاهتا  أن  مجاهرييتها بعداالجتامعياكتسبت شبكات التواصل و
 وتصفحها يف األماكن مجيعها، إليهاّ اهلاتف النقال والذي مكن اجلميع من الدخول أجهزة

يتعرض مجهور واسع ملحتواها يف الوقت  أن  مجاهريية جيباتصاللة  وسيأيولكي تكون 
 ومثال عىل ذلك مشاركة االجتامعيوهذه امليزة متوفرة يف شبكات التواصل  ،نفسه

اجلامهري يف تظاهرات شعبية وتصويرهم ألنشطة هذه التظاهرة يف هواتفهم املحمولة 
مشاهدهتا من ماليني البرش من  بحيث يتم االجتامعيونرشهم هلا عىل مواقع التواصل 

ّ تعد مواقع التواصل كام، )1(املستخدمني فهذا دليل عىل مجاهريية تلك الشبكات
 وبات من ال يمتلك صفحة خاصة له عىل ، املواقع مجاهريية يف العاملأكثر من االجتامعي

ًمواقعها يبدو منعزال عن العامل خصوصا ي انترش جامهريية موقع الفيس بوك الذب  ما يتعلقً
 .)2(بصورة مذهلة يف مدة قصرية

 اإلعالم شخيص حيث مل يعد اتصال أنه اجلديد عىل اإلعالموهناك رأي ثاين يصنف 
ًاجلديد موقفا سلوكيا ينقل فيه مصدر الرسالة   أصبح وإنام مستقبل هبدف التأثري فيه، إىلً

 يسري االتصال، ومل يعد  األفكارأو املعلومات أكثر أوًموقفا تبادليا ً يتبادل فيه شخصان 
 إىل من فرد أنموذج يسري عىل وفق أصبح وإنام عديدين، أفراد إىل من فرد أنموذجعىل وفق 

 اخلطي التقليدي لالتصال الذي كان يفرض قيود األنموذج اجلديد اإلعالم أصبح إذفرد، 
 .)3(عىل العملية االتصالية

 احلديثة بشكل كبري يف االتصال اجلديد وتكنولوجيا اإلعالموسائل وأسهمت 
 املنفصلني بعضهم عن األفرادتكوين املجتمع املتفرد والذي يتكون من مجهور عريض من 

بعض فأصبحت هذه اجلامهري منعزلة ومتتاز بالفردانية بفعل االستعامل املفرط لوسائل 

                                                 
 .27املصدر نفسه، ص   )1(

 .66-62، ص2014نديم منصوري، سوسيولوجيا االنرتنت، بريوت، منتدى املعارف،    )2(
 .70رضا عبد الواجد أمني، الصحافة االلكرتونية،مصدر سابق، ص   )3(
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  اجلديد نحو تفتيت اجلامهري والذي يقدم رسائلاإلعالم اجته إذ، )1( احلديثةاالتصال
، )2( وحاجاهتم اخلاصةالهتامماهتمً اجلامعات الصغرية املتخصصة تبعا أومتعددة لألفراد 

 :)3( اجلديد مظهرين مهااإلعالمويتخذ هذا التفتيت للرسائل التي تقدمها وسائل 
 عرب االتصالاملرسل يتحكم يف تفتيت  أن حيث،  يتحكم فيه املرسلاألولاملظهر  -1

 .لبي امليول واحلاجات الفرديةتوجيه الرسائل التي ختاطب وت

 اجلامهريي عن االتصال تفتيت هو يعمل عىلو، املظهر الثاين يتحكم فيه املستقبل -2
 أمام يزداد جمال االختيار إذطريق سيطرته عىل حجم املواد التي يستقبلها ونوعيتها، 

 .ًنواعا خمتلفة من املعلوماتأاملتلقي من وسائل كثرية ووسائل متعددة تتيح 

مجهور :  مجاعات ومجاهري متنوعة مثلإىل اجلامهريي الذي يوجه االتصال حتول لقد
 كل فإن ، مجهور يمتاز بالفردانية والتجزئةإىل ومجهور التلفزيون اإلذاعةالصحف ومجهور 

 اجلديد فتت الرسالة االتصالية اإلعالمّ وإن ،شخص بإمكانه خلق فضاء اتصايل خاص به
 .)4(متجانسة ذات هوايات افرتاضيةوخلق مجاهري افرتاضية غري 

 إىل اإلعالمية اجلديد من مفهوم احلشد يف التعامل مع مجاهري الوسيلة اإلعالمانتقل و
 واجلامعات والتي تتيح للمرسل توجيه رسائل تتفق مع ميول األفرادخماطبة اهتاممات 

ملواد التي وحاجات اجلمهور املستهدف، مثلام تتيح للمستقبل السيطرة عىل حجم ونوع ا

                                                 
وجيا االتصال احلديثة وتأثرياهتا االجتامعية والثقافية، القاهرة، دارالكتاب إبراهيم بعزيز، تكنول   )1(

 .91، ص2012احلديث، 

رحيمة الطيب عيساين، الوسائط التقنية احلديثة وأثرها عىل اإلعالم املرئي واملسموع، جهاز اذاعة    )2(
 .34، ص2010، 25وتلفزيون اخلليج، سلسلة بحوث ودراسات إذاعية وتلفزيونية، العدد

، 2013يامن بودهان، حتوالت اإلعالم املعارص، عامن، دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع،    )3(
 .23ص

 .24املصدر السابق، ص   )4(
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 اجلديد هي ذات الكتل الضخمة املوحدة اإلعالم، فلم تعد مجاهري وسائل )1(يستقبلها
 كل فرد يتلقى من منفذه اخلاص أصبح إذ وحدات صغرية، إىل بل حتولت ،وغري املتجانسة

خمتلف املواد التي تناسبه، وهي صفة بدأ ظهورها يف الواليات املتحدة مع التلفزيون 
 دقة أكثرتي عملت عىل جتزئة اجلامهري وساعدت القائم باالتصال عىل حتديد التفاعيل وال

 .)2(لطبيعة اجلمهور املستهدف
 وليست اإلعالم اجلديد باجلمهور وطبيعة استخدامه هلذا اإلعالموترتبط المجاهريية 

 تتحقق الالمجاهريية عن طريق استخدام اجلمهور إذالوسيلة فقط، بالالمجاهريية مرتبطة 
 :)3(لك بإحدى الطريقتنيوذ
 القارئ ليختار منها املضامني التي أمامإتاحة اختيارات متعددة : األوىلالطريقة  -1

 واملواقع اخلدمية والثقافية اإلخباريةاملواقع : تتالئم مع رغباته وتوجهاته، مثل
 ).Links(واملعلوماتية وذلك عن طريق استخدام نظام الوصالت 

قة دفع املحتوى التي تدفع املستخدم لتحديد قائمة تتضمن وهي طري: الطريقة الثانية -2
 إىل ةكل املجاالت التي هتمه، ثم تتوىل املواقع بنفسها إرسال املواد واملعلومات املفضل

 .ه ليتعرض هلا يف الوقت الذي يريدأوتوماتيكياملستخدم بشكل 
 أن تستطيع االجتامعي اجلديد وشبكات التواصل  أن اإلعالمهناك رأي ثالث يقولو

 الشخصية االتصال اجلامهريية وكذلك وضمن وسائل االتصالتصنف ضمن وسائل 
 مجاهريية عن طريق اتصال تصبح وسائل إذ ،بحسب املضامني التي حتملها تلك املواقع

 ، واملضامني الصحفية والتي يتعرض هلا أعداد كبرية من اجلامهرياألخبارنرش مستخدميها 
 أعداد هائلة إىل يشاركوهنا يف صفحاهتم لتصل هنمإف املستخدمني فعندما هتم هذه املضامني

                                                 
 .223عبد الرزاق الدليمي، اإلعالم اجلديد و الصحافة االلكرتونية، مصدر سابق، ص   )1(
 .68-67عودية، مصدر سابق، ص صسعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد يف الس   )2(

، القاهرة، الدار املرصية "رؤية مستقبلية "ماجد سامل تربان، االنرتنت والصحافة االلكرتونية    )3(
 .137-136، ص ص2008اللبنانية، 
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 اجلامهريية، بينام االتصالمن مستخدمي تلك املواقع فبهذه احلالة تصبح ضمن وسائل 
 إىل الشخصية عندما تكون رسائلها موجهة من شخص االتصالتصنف ضمن وسائل 

 .)1(املستخدمني والدردشة والرتاسل الشخيص بني االتصال: ، مثلآخرشخص 

 
 اجلديد، ظهرت تساؤالت حول الفروق اإلعالم وسائل وانتشارنتيجة لتطور 

 االتصال ووسائل )(mass media اجلامهريي التقليدي االتصالاألساسية بني وسائل 
ل هناك فروق ، وه)personal media(ًاجلديد التي تتصف غالبا بأهنا وسائل شخصية 

تقول الباحثة ماريكا لودرز . ؟االتصال مسافة شاسعة، بني النوعني من أوقاطعة، 
)Luders (وفق معيارين أساسيني مها االتصال يمكن قياس الفروق بني النوعني من أنه 

مدى وجود تنظيم (ومعيار ) symmetricalityمدى التساوي يف املشاركة (معيار 
هناك تدرج يف الصفات  أن  وتقول الباحثة، من النوعنيأييف  )institutionalismمؤسيس

 ال يسمح أنه اجلامهريي هي لالتصاليف كل من هذين النوعني، ولكن الصفات العامة 
) asymmetrical( غري متوازن أنه أي يف حدود ضيقة، إالباملشاركة بإنتاج املحتوى 

 االتصالمجهور  أن  يعنيوبذلك ال يتطلب بذل جمهود كبري من قبل اجلمهور، وهذا
 واالتصال يف حدود ضيقة، إالاجلامهريي غري قادر عىل املشاركة يف حتديد نوعية املحتوى 

 تقوم عىل روتني )(institution يعتمد بشكل كبري عىل وجود مؤسسة ًأيضااجلامهريي 
 من  الشخيص تسمح بقدر كبرياالتصال وسائل فإن، وباملقابل، ًأيضا واحرتايفبريوقراطي 

املشاركة، فيكون هناك قدر من التوازن يف اجلهد املبذول من قبل املستخدمني يف عمليات 
 يقل دور املؤسسة ويقل مستوى ًأيضا الشخيص االتصال، ويف واالستقبالاإلرسال 
 .)2(اإلنتاج يف االحرتافية

                                                 
حسنني شفيق، نظريات اإلعالم وتطبيقاهتا يف دراسات اإلعالم اجلديد ومواقع التواصل    )1(

 .67، ص2013 فكر وفن للطباعة والنرش والتوزيع،االجتامعي، القاهرة، دار
(2)  Lüders, M. (2008) 'Conceptualising personal media,' New Media and Society, 

10 (5): 683-702. == 
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ًلكن الباحثة توضح بأن الفرق بني النوعني ليس قطعيا، وال هنائيا، فهو يأيت  عىل ً
 تتطلب تساوي يف اجلهد املبذول اإلنرتنتًدرجات متفاوتة فمثال مواقع الدردشة عىل 

 قدر قليل من إال ال يتطلب اإلنرتنت جلريدة عىل أخبار، لكن متابعة موقع لالتصال
 استخدامهاالوسيلة الواحدة يمكن  أن املشاركة يف صنع املحتوى من قبل املستخدم، كام

ًربيد اليكرتوين مثال يمكن استخدامه ألغراض شخصية وحمدودة لغرضني خمتلفني، فال
 مئات األلوف من الناس، فالوسيلة الواحدة أو آالف إىل للوصول استخدامهويمكن 
 الباحثة، عند حتليل وسائل اقرتحت ويف النهاية ، مجاهرييةأوتكون شخصية  أن يمكن

 أو اإلذاعةمثل   type of mediaنوع الوسيلة (، عدم احلديث عن واإلعالم االتصال
، واملقصود بشكل )media formشكل الوسيلة (بل احلديث عن )  اجلريدةأوالتلفزيون 

 وشبكات online news اإلليكرتونية األخبار مثل وإعالمية اتصاليةالوسيلة هو أنامط 
  القديم باإلعالماإلعالم وبالتايل يمكن مقارنة ،social networks االجتامعيالتواصل 

 وأهداف معينة لدى احتياجاتاجلديد من حيث مدى قدرة كل وسيلة عىل حتقيق 
 .األشكالاجلمهور من خالل هذه 

 
بنرش األخبار واألحداث يف وسائل اإلعالم  خاصة حتريرية قوالب أو أشكال توجد ال

 واملعلومات األخبار اجلديد الذي ينرش اإلعالمتخدم لوسائل اجلمهور املسإذ أن اجلديد، 
 خاصة بتلك أو قوالب حتريرية معينة أو يف تلك الوسائل ال يتبع قواعد واإلحداث

 التقليدية؛ وذلك الختالف اخلصائص والسامت العامة اإلعالمالوسائل كام يف وسائل 

                                                 ==  
 يف  بحث:العام الرأي تشكيل يف وتأثرياته اجلديد احللوة، اإلعالم اهللا عبد بن خالد: ًنقال عن  

واالتصال  لإلعالم السعودية للجمعية السادس السنوي املنتدى يف مقدم اإلطار النظري، بحث
  مجادى24 – 23 الرياض – سعود امللك  جامعة"والتطبيقية النظرية التحديات..اجلديد اإلعالم"

 .6م، ص2012  أبريل16 – 15 املوافق هـ1433 األوىل
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 التي اإلعالميةاملضامني  أن ًال عن اجلديد، فضاإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالملوسائل 
 مهنيون تابعون ملؤسسات أشخاص التقليدية ينتجها اإلعالم تنرش يف وسائل أوتبث 

ً وفقا لعدة مراحل من هيئات حتريرية متكاملة وحراس اإلنتاج وتسري عملية إعالمية
 .  التقليديةاإلعالمللبوابات يف وسائل 

 وعمليات خالل عملية إنتاجها حتى  لعدة مراحلاإلعالميةوختضع الرسالة 
 اجلديد حرية مفرطة وعدم وجود اإلعالم املتلقي بينام تشهد وسائل أووصوهلا للجمهور 
 اجلديد ينرشون اإلعالم يف تلك الوسائل مما جيعل مستخدمي اإلنتاجرقيب عىل عملية 

سهم  واملعلومات واألحداث عىل وفق تصوراهتم وما شاهدوه والحظوه بأنفاألخبار
 إىل اجلديد اإلعالم القضايا التي تنرش يف وسائل أو األحداث أو األخباربحيث ختضع 

 وجتربتهم الشخصية ويضع اجلمهور تصورات شخصية األشخاصرؤية وتصورات 
 تتكيف طرق وآليات الكتابة إذلتلك األحداث حسب رؤيتهم وتفسرياهتم الشخصية هلا، 

 .سامت تلك الوسائل اجلديد مع خصائص واإلعالميف وسائل 
 اجلديد الذي يعتمد فيه اإلعالم يف وسائل اإلعالمي للنرش آخروهناك توجه 

مواقع الصحف :  التقليدية مثلاإلعالم عىل املواقع االلكرتونية لوسائل األشخاص
 ووكاالت األنباء يف إعادة اإلذاعيةااللكرتونية ومواقع الفضائيات التلفزيونية واملحطات 

 ناشطون ًأيضا واملعلومات التي تنرشها تلك الوسائل يف مواقعها، وهناك األخبارنرش 
 اجلديد خيضعون كتاباهتم لقواعد معينة، لكن النوع األبرز اإلعالمإعالميون يف وسائل 

 . فضول اجلمهور ملتابعة قراءة املوضوعإثارةفيها اهلرم املقلوب لغرض 
 الكلامت واجلمل يف وسائل وهناك بعض القواعد التحريرية اخلاصة باستخدام

 التقليدية جيب مراعاهتا عند الكتابة لتلك الوسائل من اإلعالم اجلديد ويف وسائل اإلعالم
 :)1(حيث املقدمة والعناوين والتعليقات وهذه القواعد هي

                                                 
 اخلصوصية: تواصل االجتامعيجالل الدين شيخ زيادة، العالقة بني اإلعالم التقليدي وشبكات ال   )1(

، بحث مقدم إىل وسائل التواصل االجتامعي التطبيقات واإلشكاليات )دراسة مقارنة(واملهنية 
 .13، ص2015املنهجية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية اإلعالم واالتصال، 
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 بالتايل وتنعكس الوسيلة خصائص إىل ًأساسا تعود للوسائل الكتابة يف االختالفات -1
 االهتامم فإن املتعدد الوسائط استخدام جمال ففي، كلها الصحفية عىل العملية

 أقوى تأثريها بكلامت املصحوبة الصورة  ألن،الكلامت تأيت ثم ًأوال يأيت بالصورة
 .الزمن وخيترص الوصفية اجلمل يقلل مما، الوصالت إليها ًمضافا

 مع صيلللتفا الروابط توفر مع، املوجزة العناوين عىل اإللكرتونية الكتابة تركز -2
 .مضموهنا حسب  أجزاءإىل املوضوعات تقسيم

 األسلوب واعتامد، التقليدية الصحافة خصائص من ذلك ألن اخلطية الكتابة جتنب -3
 .اخلطي غري الرقمي

 التفاصيل وترك املقدمة يف األهم املضمون حيث من املقلوب اهلرم أسلوب اعتامد -4
 .للوصالت

 وطلب اإلجابة عن للبحث املتلقي ستثارةال األسئلة طرح خالل من التفاعلية تدعيم -5
 .املنشورة املوضوعات عىل  التصويتأو التعليقات

 مع املتلقي جلذب املنشورة اخلربية للقصص الفوري التحديث عىل القائمة املتابعة -6
 ختتلف ال أن  اجلديد ينبغياإلعالموسائل  يف الكتابة جوهر أن االعتبار يف الوضع

 أن باعتبار األسلوب والوضوح وبساطة الدقة حيث من التقليدية الوسائل عن
 .ًمعا واملستمع واملشاهد القارئ هو  اجلديداإلعالموسائل  يف املتلقي

 باالختصار تتميز كوهنا إىل  اجلديداإلعالموسائل  تتضمنها التي ومتيل النصوص
 جذب يف نجحت وبذلك، األحيان بعض يف وعامية مبسطة لغة واملبارشة واستخدام

 فقد، النصية الفئة إىل تنتمي تلك الوسائل غالبية وإذا كانت معها، وتفاعله مهوراجل
 والصورة عىل الصوت تقوم  اجلديداإلعالموسائل  من أخرى أصناف ًأخريا ظهرت
 اإلعالماهلاتف، وأثري تساؤل حول مدى إمكانية وسائل  تطبيقات إىل إضافة والفيديو

 اجتهت  التقليديةاإلعالموسائل  أن ومن املالحظ ةالتقليدي الصحافة اجلديد لتحل حمل
 مضاف وكمنرب جدد لقراء جديدة للوصول كمنابر  اجلديداإلعالموسائل  توظيف نحو
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 اإلعالم التقليدية يف منصات اإلعالملوسائل  مواقع توجد حيث ، وكتاهبا ملحررهيا
 . وحتديثهاباراألخاجلديد والتي تعمل عىل بث رسائلها عرب تلك الوسائل وتدعيم 

لوسائل   املهمةواإلخبارية املعلوماتية املصادر  اجلديد مناإلعالموسائل  وتعد
 اجلديد هيتم بسياق اإلعالموذلك ألن اجلمهور املستخدم لوسائل  التقليدية اإلعالم
 واملعلومات واألحداث لتحقيق سبق صحفي وحتقيق األخبار ويعمل عىل نرش األخبار

دين ومعلقني عىل تلك املضامني التي ينرشها ما جعل وسائل نسبة متابعني ومشاه
 بالصور ومقاطع الفيديو التي اإلخبارية التقليدية تعمل عىل تدعيم قصصها اإلعالم

 التأخر يف وصول وسائل أو إليها لألحداث التي يصعب الوصول األشخاصيلتقطها 
 االعتامد التقليدية عالميةاإل التقليدية لتلك األحداث مما جيعل تلك املؤسسات اإلعالم

 اجلديد، لكن وسائل اإلعالمعىل الصور ومقاطع الفيديو التي ينرشها اجلمهور يف وسائل 
 التقليدية تدعم تلك الصور ومقاطع الفيديو بتقارير وإحصائيات وأرقام جديدة اإلعالم

ص ذو حتصل عليها من اجلهات الرسمية وغري الرسمية وأخذ رأي شهود العيان واألشخا
 التقليدية تدعم تلك الصور اإلعالموسائل  أن ًالعالقة بتلك األحداث، فضال عن

 .ومقاطع الفيديو بتقارير مهنية تعتمد فيها قوالب حتريرية معينة
 عن تعرب وهي اإلجياز بمهارة  اجلديداإلعالم يف وسائل اإلخباريةوتتميز القصص 

 عن يعرب فهو التقليدية ملؤسسةايف  الصحفي أما مؤسسة رأي وليس الشخيص الرأي

 مظاهر من ًمظهرا اجلديد اإلعالم، وتعترب وسائل هنا للذاتية جمال وال املؤسسة سياسة
 حتولت، وومهومه املواطن نبض من واقرتاهبا االحتكار من وحتريرها الصحافة ديمقراطية

 من كانتأن  بعد مجهور إىل مجهور من ًتدرجييا اجلديد اإلعالم يف اإلعالمية الرسالة

 تطوير عىل الرتكيز إىل التقليدية الصحفية املؤسسات دفع مما  حمدد مجهور إىل مؤسسة

 .االلكرتونية اذرعها
 إىل حتتاج األوىل أن يف  اجلديداإلعالموسائل  عن التقليدية اإلعالم وسائل ختتلف

 حيتاج ال د اجلدياإلعالماجلمهور الذي ينرش يف وسائل  بينام التمويل ألغراض اإلعالن

 وأخالقيات املهنية باملعايري وسلطتها نفسها حتمي التقليدية الوسائل  أن كام لإلعالنات،
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 إال مهنية معايري حتكمها فال  اجلديداإلعالم وسائل أما، الزائفة األخبار يقلل مما املهنة

 ملعايريا يطبقون ال  اجلديداإلعالماجلمهور املستخدم لوسائل  من فكثري الذاتية الرقابة

 اجلديد اإلعالم لكن ما حيكم مستخدمي وسائل ًأصال صحفيني غري منهم وكثري املهنية
 واملعلومات مما يدعو مستخدمي تلك األخباراملعايري الذاتية واألخالقية يف نرش ومشاركة 

 اجلديد اإلعالم عرب وسائل اإلعالمية عدم اخلضوع لإلشاعات واحلروب إىلالوسائل 
 واملعلومات املزيفة للجمهور، وأن مصداقية نقل األخبارداة يف نقل لكي ال يكون أ

 اجلديد جتعل الناشطون يف تلك الوسائل يكتسبون اإلعالم واملعلومات يف وسائل األخبار
شعبية كبرية؛ وذلك لضعف مصداقية اجلمهور باألخبار واملعلومات التي تنرش يف تلك 

من مصادر تلك املضامني قبل نرشها يف تلك الوسائل، مما حيتم عىل اجلمهور التأكد 
 .الوسائل
 إنتاجراس البوابات الذين يرشفون عىل عملية ح تضع ةالتقليدي اإلعالم وسائل أما

 بسياسة يعرفبام  للعاملني فيها واضحة تعليامت بوضع وذلك  فيها،اإلعالميةاملضامني 

، وكذلك تستقبل مؤسسات  يف النرشمقبول غري هو وما مقبول هو ما فيها حيدداملؤسسة 
 إبداء التقليدية يف مواقعها االلكرتونية مسامهات القراء واجلمهور للتدخل يف اإلعالم

هناك بعض املؤسسات  أن ًاالقرتاحات واآلراء بشأن املضامني التي تنتجها، فضال
 تستقبل مسامهات اجلمهور يف كتابات التحقيقات واملقاالت الصحفية، لكن اإلعالمية

 أن ًفضال  حارس البوابة هنا حيدد ما مقبول من تلك املسامهات وما هو غري املقبول،دور
 اإلعالم اخلاصة بمهنة واألخالقية  املهنية باملعايري القراء تكون مسامهات القراء تلتزم

 األرضار يف تتسبب أن يمكن لصور نرش أو كتابات أي قاطع بشكل يمنع حيثب

 قانونية تبعات أي املؤسسة حتميل هشأن من  موضوعأي أو باآلخرين

 
 interactivity اجلديد هو التفاعلية اإلعالمأهم ما يميز  أن يتفق الكثري من الباحثني

ومعاجلتها وتنسيقها وإرساهلا convergence  اإلعالميةوالقدرة عىل دمج املحتويات 
 اإلعالم اجلديد متيزه عن اإلعالم وهناك عدة جوانب يف ،الية وختزينها بمرونة عواستقباهلا
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ًالقديم وجتعله منافسا قويا وبديل له يف الكثري من األحيان ، وقد ناقش دنيس ماكويل )1(ً
 .)2( القديم من أربعة جوانب رئيسة هي كالتايلواإلعالم اجلديد اإلعالمنقاط املقارنة بني 

 power and inequality 

ًحتكارا، اًنفتاحا وأقل ا أكثر بأنه التقليدي اإلعالم اجلديد عن اإلعالمخيتلف 
 أن  التقليدي، كاماإلعالمفتمكني الوصول لإلعالم اجلديد أسهل وأرسع منه يف 

 أسفل فقط، فحركة إىل األطراف، وال من أعىل إىلاملعلومات فيه ال تتدفق من مركز واحد 
، ًأيضا اجتاهات، وتستقبل يف عدة اجتاهات اجلديد تصدر من عدة اإلعالمعلومات يف امل

 اجلديد، وال اإلعالماحلكومات ال تتحكم باإلنرتنت ووسائل  أن  من املعروفأنهكام 
 .)3(تضع هلا الترشيعات واألنظمة بنفس القدر الذي تضعه لإلعالم اجلامهريي التقليدي

 واإلعالم اإلنرتنتالسيطرة والرقابة عىل  أن ثني من يرىوباملقابل هناك من الباح
 املتزايد ورواجها الكبري يف املجتمعات احلديثة، انتشارهااجلديد قادمة ال حمالة بسبب 

عىل سبيل املثال، يقول ،فضال عن عوائدها املادية الكبرية للرشكات العاملية ذات النفوذ
كات ستكون أكرب بداعي حفظ حقوقها سيطرة الرش أن ),Dahlberg(الباحث دالبريغ 

، أنه ويضيف دالبريغ ،التنافسية وزيادة معدالت أرباحها وحفظ حقوق ملكيتها الفكرية
 اإلنرتنت، سيكون للحكومات فرصة السيطرة والرقابة عىل مستخدمي أخرىمن ناحية 

اية، من  ولكن يف النه، اجلديداإلعالم وحتركاهتم يف استخداماهتممن خالل تتبع أنامط 
 وسهولة الوصول االنفتاح اآلن، يتمتع بخصائص إىل اجلديد،  أن اإلعالمالواضح

 .)4( اجلامهريي التقليدياالتصالواملشاركة بقدر أكرب بكثري من 
                                                 

 .7احللوة، مصدر سابق، ص اهللا عبد بن خالد   )1(
(2)  McQuail, D. (2010) McQuail's Mass Communication Theory, 6th ed. Los 

Angeles: Sage, p141. 
(3)  Collins, R. (2008) 'Hierarchy or Homeostasis? Hierarchy Markets and 

networks in UK media and communication,' Media, Culture and Society, 
30(3): 295-317.  

(4)  Dahlberg, L. (2004) 'Cyber publics and corporate control of online == 
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social integration and identity 

 اجلديد املتنوعة، والتنوع اإلعالم الستخدامات ً نظراأنه) Sunstein(يقول صنستني 
الكبري يف املستخدمني من حيث هوياهتم وأماكن تواجدهم وثقافاهتم املتعددة، فإنه يمكن 

 االجتامعي زيادة يف التفكك والتشتت إىل اجلديد يؤدي واإلعالم اإلنرتنت  بأن االستنتاج
 جديدة من أنواعجلديد يتيح ظهور  ااإلعالم)Slevin(ولكن باملقابل، كام يقول سليفن 

 الذين تربطهم األفراد، ويساعد عىل تشكيل مجاعات وشبكات من االجتامعيةالعالقات 
 اإلعالم وأهداف مشرتكة بطريقة مل تكن متوفرة يف املايض، ففي السابق كان اهتاممات

ولة  وتعزيز اهلوية من خالل منظور الداالجتامعيالتقليدي خياطب احلاجة للتالحم 
 فكان أهم عنرص حيدد اهلوية ، القومية الواحدة التي حيدها نطاق جغرايف حمددأوالواحدة، 

 الثقايف يتجاوز حدود واالهتامم اجلديد فاهلوية اإلعالم يف عرص أماهو املوقع اجلغرايف، 
 .)1(الدولة الواحدة بسهولة


 social change and development 

 ختطيط إىل حتتاج االجتامعيمن زاوية النظر التقليدية، محالت التنمية والتغيري 
 واحد وجمهودات مجاعية فضال عن ميزانيات ضخمة يف أغلب اجتاهمركزي وتنظيم ذو 

ث يغلب عليه طابع  اجلديد، حياإلعالم هذه اخلصائص غري موجودة يف ،األحيان
 أدوات لكن ، اجلامعية املصغرةأوًالالمركزية ويعتمد كثريا عىل املجهودات الفردية 

ً اجلديد قد تتفوق يف هذا املجال نظرا لتنوعها وجاذبيتها لدى اجلمهور اإلعالمومضامني 
قة  تطوعية وهي طريأو اختياريةاجلمهور يتفاعل معها بطريقة  أن  كام،وخواصها التفاعلية

 . فاعلية من طريقة اإللقاء من طرف واحدأكثر
                                                 ==  

communities, Javnost, 11 (2): 77-93. 
(1 )  Slevin, J. (2000) The Internet and Society. Cambridge: Polity Press. 
 Sustein, C. (2006) republic.com.2.0. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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 space and time 

 التقليدي يف الواقع  أن اإلعالمفيام يتعلق بتخطي حواجز املكان والزمان، نجد
 ، اجلديداإلعالم وانتشار مرحلة من القدرة عىل ختطي حواجز املكان قبل ظهور إىلوصل 
 منطقة يف العامل بالبث احلي عرب األقامر الصناعية، ويتخطى أي إىليون يصل فالتلفز

ًحواجز الدول والبلدان، وحقق بذلك تفوقا ملحوظا عىل وسائل النقل التقليدي التي  ً
 اجلديد ضاعف من اإلعالم انتشار ولكن ،سبقته مثل السيارات والقطارات والطائرات

التقليدي الذي يتطلب جتهيزات وميزانيات هذه القدرة وخفف من أعباء اإلرسال 
 . ضخمة لتشغيله

 التقليدي اإلعالم اجلديد حترر من قيود املكان التي تفرض عىل  أن اإلعالمكام
 اإلعالم يف عرص اإلعالمية فالرسائل ، حمددةاستقبالالتواجد يف مراكز بث حمددة وأماكن 

 من حيث أمامل برسعة فائقة، يف العاآخر مكان إىل مكان وتصل أياجلديد تصدر من 
 القديم من حيث رسعة اإلعالم اجلديد يتفوق عىل  أن اإلعالمالتحكم بالوقت نجد

 بطرق متعددة، منها مواقع خمصصة لألخبار ومواقع اإلعالمية الرسائل واستقبالإرسال 
 اإلعالم  أن أدوات كام، عالوة عىل مواقع املحادثات والدردشةاالجتامعيةالشبكات 

 املضامني من فرتة زمنية سابقة قد تكون بعيدة السرتجاعديد توفر خاصية األرشفة اجل
 زمن مىض من تاريخ صدور أي القديمة من الصحف يف اإلعداد اسرتجاعًجدا، فيمكن 

 االستامع والتلفزيونة القديمة وإعادة اإلذاعية الربامج اسرتجاع ويمكن كذلك ،اجلريدة
 .)1( التقليدي توفريهااإلعالمعىل هلا ومشاهدهتا، بطريقة يصعب 

 اإلعالم عىل الصعب من االجتامعي التواصل مواقع يف االنتشار رسعةوجعلت 

 االجتامعي التواصل شبكات أدخلت إذ ،فيه السبق وحتقيق اخلرب بنرش اإلنفراد التقليدي

 اجعتر هكذا ،واالستمرارية البقاء مأزق يف التقليدي اإلعالم وسائل اجلديد واإلعالم

 1993 عام ويف  للمعلومات الوحيد املصدر اليوم يعد مل وبالفعل التقليدي اإلعالم دور

                                                 
 .9احللوة، مصدر سابق، ص اهللا دعب بن خالد   )1(
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 إىل تدعو ال ألهنا التقليدية اجلامهريية اإلعالم وسائل أشكال مجيع" بالرد بودر "نتقدأ

 ،نفسها التكنولوجية الوسيلة طبيعية يف يكمن اخلطر وكأن ،اجتامعية غري أي ،التواصل
 يمنع الذي نفسه هو املبارشة غري االتصال لوسائل التكنولوجي التشكيلأن  يعني وهذا

 رشعت لقدو ،املشاركة عىل قائمة اجتامعية ارتباط عملية يصبح أن من الفعيل االتصال

 باقي مع جنب إىل ًجنبا مؤسساهتا داخل جديدة أقسام إنشاء يف التقليدية الصحف

 توجه وهذا املطلوبة الصحيفة من ونيةإلكرت طبعة إنتاج هيدف الصحف سلك إدارات

 .)1(الرقمي اإلعالم خرباء يرى كام صحيح غري

 
 اإلعالم اجلديد طرق وآليات جديدة للتعامل مع وسائل اإلعالمأدخلت وسائل 

 والقنوات التلفزيونية من اإلذاعيةواملحطات  استفادت املؤسسات الصحفية إذالتقليدية، 
 اجلديد التي وفرت طرق وآليات جديدة تستخدمها اإلعالمدخول وشيوع وسائل 

، االجتامعي عرب شبكات التواصل اإلعالمية التقليدية يف تقديم الرسالة اإلعالموسائل 
دمها وسائل  والتي تستخاإلنرتنت جديدة متوفرة يف شبكة إعالميةوالتي تعترب منصات 

 املنتجة سواء كانت تلك اإلعالمية التقليدية لبث ونرش وتوزيع وإذاعة الرسائل اإلعالم
، اإلعالمية واألعامل األشكال نصوص وكافة أو مقاطع فيديو أو صوت أوالرسائل صور 

 التقليدية اإلعالم ووسائل جديدة لوسائل أدوات اجلديد اإلعالمبحيث أدخلت وسائل 
 .ئلها ومضامينهايف تقديم رسا

 واستطاعت وسائل اإلعالم التقليدية أن تتامشى وتواكب التطورات التقنية واإلعالمية
 اجلديد يف خدمة وسائلها ومضامينها عرب االعتامد عىل اإلعالمالتي أحدثتها وسائل 

 واألحداث واملوضوعات األخبار اجلديد يف تغطية ونقل وتوزيع اإلعالمخدمات وسائل 
 التقليدية اإلعالم اعتمدت وسائل إذىل املعلومات بأسهل الطرق وأرسعها، واحلصول ع

                                                 
 .10جالل الدين الشيخ زيادة، مصدر سابق، ص   )1(
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وخدمة ) sms, mms(خدمة الرسائل النصية :  اجلديد مثلاإلعالمعىل خدمات وسائل 
 فيام اإلعالمينيالربيد االلكرتوين وتطبيقات اهلاتف املحمول التي سهلت عملية تواصل 

 من الصور اإلعالمية واستفادت املؤسسات ًبينهم فضال عن التواصل مع مؤسساهتم،
 لألخبار التي حتدث أمامهم وتضمينها يف األشخاصومقاطع الفيديو التي يلتقطها 

 .  التي تبثها تلك الوسائلواألخبارالتقارير 
واعتمدت بعض الفضائيات التلفزيونية عىل الكامريات الشخصية للهواتف 

 بشكل إليها يف املواقع التي يصعب الدخول واألخباراملحمولة يف تغطية بعض األحداث 
 األمنية التي متارسها بعض السلطات ضد املؤسسات اإلجراءات هناك بعض إذرسمي، 
 انترشت، بحيث واألخبار يف الوصول وتغطية بعض القضايا واملوضوعات اإلعالمية

نة  واالستقصائية يف الفضائيات لتغطية أحداث معياإلخباريةالعديد من التقارير 
 كشف حاالت الفساد، ما جعل الفضائيات أو التحقيق يف قضايا معينة أوكالتظاهرات 

تستخدم كامريات اهلواتف النقالة لتغطية تلك األحداث من قبل املراسلني عرب دخوهلم 
 .بشكل رسي ملواقع احلدث
 من اخلدمات التفاعلية التي توفرها ًأيضا التقليدية اإلعالمواستفادت وسائل 

 رأيه إبداء اجلديد والتي أتاحت الفرصة الكبرية جلمهور تلك الوسائل من اإلعالم وسائل
اخلدمات إذ أن  التقليدية، اإلعالمحول املوضوعات والقضايا التي تتناوهلا وسائل 

 التقليدية حدث اإلعالميةالتفاعلية والتواصلية بني اجلمهور والعاملني يف املؤسسات 
 التقليدية التعرف آراء اإلعالم بحيث استطاعت وسائل  اجلديداإلعالمبفضل وسائل 

 عىل اإلعالميةًوأفكار وتوجهات مجهورها فضال عن تعرف العاملني يف املؤسسات 
القضايا واملوضوعات املهمة التي تشغل اهتامم اجلمهور ورضورة الرتكيز فيها وتغطيتها، 

 فتح باب احلوار إىليدية  التقلاإلعالمووفرت خدمة التفاعلية بني اجلمهور ووسائل 
يزيد نشاط اجلمهور يف التعرض لتلك املضامني التي يتفاعل  أن واملناقشة والذي من شأنه
 . معها ويبدي رأيه حوهلا
 التقليدية والعاملون فيها يستخدمون هذه اإلعالمتبقى وسائل  أن ومن الرضوري
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 اإلعالممهنية وسائل الوسائل واألدوات واخلدمات بالشكل املهني بحيث حتافظ عىل 
التقليدية، وان تبقى تلك اخلدمات واألدوات التواصلية والتفاعلية التي توفرها وسائل 

 اجلديد حتت سيطرة كادر من الفنيني ومهنيني املتخصصني؛ وذلك لرضورة اإلعالم
 ختدش الذوق العام أو التقاليد أو العادات أومعاجلة التفاعالت التي تيسء لألخالق 

ال تستغل تلك اخلدمات  أن ييسء للمؤسسة بشكل عام ورضورة أن من شأنهوالذي 
 . معتقداهتمأو األشخاصالتفاعلية لغرض تشويه سمعة بعض 

 اإلعالمي  العملاالجتامعي وشبكات التواصل اجلديد اإلعالموسائل  واقتحمت
 شكل نقلبي أن وتوقع بعض اخلرباء ، والتلفزيون بقوة كبرية وبرسعة متزايدةاإلذاعةيف 

ً وفقا ملتطلبات  املرئي واملسموع جذريا خالل السنوات القليلة املقبلةاإلعالمومضمون 
ً ومتاشيا مع تنامي حاجات ودوافع اجلمهور يف التعرض لوسائل اإلعالميالعمل 
 وينبغي عىل ، للجمهورأخرى جديدة يولد حاجات إعالمظهور وسائل إذ أن ، اإلعالم
ية مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية والفنية لضامن بقاءها يف  التقليداإلعالموسائل 

 .ظل ثورة الثورة االتصالية واإلعالمية اجلديدة
 يف القضايا االجتامعي اجلديد وشبكات التواصل اإلعالموكان دور وسائل 

 لكن دور تلك الوسائل يف ،السياسية حمورا الهتامم عدد كبري من األبحاث والدراسات
 مل حيظ باالهتامم الكايف، فهناك تطورات وحتسينات فنية وتقنية كبرية اإلعالمينب اجلا

 اجلديد يف البناء الفني والتقني وطرق وآليات للتواصل بني اإلعالمأحدثتها وسائل 
 يف بادئ األمر اإلعالمية والعاملني فيها، واقترص دور املؤسسات اإلعالميةاملؤسسات 

، والذي اقترص دوره عىل مدى عقود اإلنرتنتية هلا يف شبكة عىل إنشاء مواقع الكرتون
 وات القنأو ات اإلذاعأو الصحف يكون جمرد واجهة عرض ملا تنتجه أن يفطويلة 

وعىل الرغم  ،األخرى وبرامج وتقارير وحتقيقات وغريها من الفنون أخبار من التلفزيونية
واجهة تم تطويرها ونية واعتبارها  التقليدية باملواقع االلكرتاإلعالممن اهتامم وسائل 

 جمرد واجهة إلعادة عرض بقيت ها، لكنإعالمية وسيلةبصور خمتلفة وفقا إلمكانيات كل 



  120  
 

 

 .)1( التعريف بهأو بالفعل  التقليديةاإلعالم نرشه يف وسائل أو ما تم بثه
 إذ ،اإلعالمياجلانب  بدأ االنقالب احلقيقي يف املحمولةاهلواتف أجهزة ومع ظهور 

 مشاهدة الربامج أوسامع  أولجمهور قراءة  صغرية تسمح لامج وتطبيقاتتم تطوير بر
 الكومبيوتر ًفضال عن أجهزةاتف الذكي، اهل املسجلة عرب أو املبارشة اإلخباريةوالنرشات 

 وتطبيقاهتا لكي تتالئم مع األجهزة تم تطوير هذه إذ، اللوحي والتلفزيون املتصل بالشبكة
 بتلك الربامج اإلعالمية ما حيتم رضورة مواكبة املؤسسات اإلعالميةتلك التطبيقات 

 . اجلديداإلعالموالتطبيقات املتوفرة يف وسائل 
 بث إعادة عىل اعتامدها تزيد من األخرية الفرتة خالل التليفزيونية القنوات وبدأت

 االجتامعي صلالتوا مواقع يف النشطاء وتغريدات فيديو ومقاطع اإلخبارية املواد واملضامني
 تلك مع التنافيس موقعها تعزيز يف منها رغبة شاشاهتا؛ وذلك عىل اإلنرتنت شبكة يف

 املواقع، تلك عىل ًواعتامدا متابعة الذي يعد األكثر الشباب لقطاع إعالمية كوسائل املواقع
 بأهداف ملون أو موجه املواقع تلك يف ينرش ما كل أن يف شك يوجد ال أنه من الرغم عىل

 صحته من التأكد يمكن ال ينرش ما غالبية أن كام ، الذين ينرشون تلك املضامنياألشخاص
 .موضوعية أو مهنية اعتبارات بأية هيتم ال نارشه كون

ً انقالبا حقيقيا يف شكل ومضمون وسائل االجتامعيوأحدثت شبكات التواصل  ً
فيس بوك :  مثلعياالجتام املسموعة واملرئية، بحيث أظهرت شبكات التواصل اإلعالم

 التقليدية؛ اإلعالموتويرت ويوتيوب يف بداية األمر كوسائل قليلة االهتامم بالنسبة لوسائل 
  التقليدية وقنواتاإلعالم موازية لوسائل إعالملكنها حتولت برسعة كبرية كوسائل 

                                                 
مونت كارلو الدولية، شبكات التواصل االجتامعي وتأثريها يف شكل ومضمون اإلعالم املرئي     )1(

 .17/1/2013وليد عباس بتاريخ : واملسموع، تقرير
 14/3/2016متاح بتاريخ   
  http://www.mc-doualiya.com/chronicles/email-mcd/20130117 -شبكات-

  املسموع-املرئي- اإلعالم-االجتامعي- التواصل
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 وكل من الصحفيني واإلعالمينيوات التلفزيونية  والقنات تفاعلية بني اإلذاعيةاتصال
 إذ، ومل يقف دورها عند هذا احلد، آخرالعاملني فيها من جانب، وبني اجلمهور من جانب 

 .  للمعلومات التي يتم التحقق منها بالوسائل الصحفية التقليديةا أولياأصبحت مصدر
 اإلعالماجلديد عىل وسائل  اإلعالم وسائل تفوق اإلعالميةوشهدت الساحة 

األحداث يف ظل تواجد املواطنني يف مكان احلدث، فقد  واألخبارالتقليدية يف نقل بعض 
 تنرش يف وسائل أخباراخلرب عىل  التقاط رسعة يف التقليدي اإلعالم اعتمدت بعض وسائل

 فيديوهات تناقلتها الفضائيات أول اإلعالمية اجلديد، وشهدت الساحة اإلعالم
عض املواقع عىل شبكة  التي انترشت يف ب2001 سبتمرب 11 العاملية ألحداث اإلخبارية
 .)1(اإلنرتنت

ً دورا مميزا وبارزا يف الربامج والفقرات االجتامعيولعبت شبكات التواصل  ً ً
 تبث بصورة مبارشة، ما يستدعي أو وباخلصوص الفقرات والربامج التي تذاع اإلخبارية

 التعامل مع هذه املواقع ورضورة أساليبمن اإلعالميني املتخصصني دراسة وفهم 
 بني االجتامعي منها يف تضمني الربامج بخدماهتا، واستعامهلا كأدوات للتفاعل ستفادةاال

 جعلت االجتامعيشبكات التواصل  أن ً، فضال عناإلعالميةاجلمهور واملؤسسات 
، بصورة يامرسوهنا التحقيق والكتابة التي  وطرقأساليبالنظر يف الصحفيني يعيدون 

؛ وذلك بفضل اخلدمات التفاعلية اإلعالميلعمل  تشكل تطويرا هاما لأهنا واعتقدا
 .والتشاركية والطرق العديدة لتبادل اآلراء واملعلومات

ً تتغري وفقا الحتياجات اجلمهور الذي يرغب بشكل كبري اإلعالموأصبحت وسائل 
 لألشخاص اآلخرين والتعرف عىل آراءهم أو اإلعالمية صوته للمؤسسات إيصاليف 

                                                 
 مواقع عىل التقليدي اإلعالم اعتامد تداعيات: اإلنرتنت "تلفزة" مكرم، ورانيا عسيلة صبحي   )1(

 .2014 اإلسرتاتيجية، القاهرة، للدراسات اإلقليمي املركز يف منشور بحث االجتامعي، التواصل
-اعتامد- تداعيات/http://www.rcssmideast.org/Article/2145 14/3/2016متاح بتاريخ 
  VuPMSCKUPfc.#االجتامعي-التواصل-مواقع-عىل-التقليدي-اإلعالم
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 اإلعالم يف وسائل االجتامعي تنرشها، وتؤثر شبكات التواصل بشأن املوضوعات التي
 املحتوى عرب الكم اهلائل من إلنشاءكأداة للصحفيني : ًالتقليدية وفقا لعدة أبعاد منها

، وكأداة لتوزيع ونقل املعلومات بني االجتامعي يف شبكات التواصل واألخباراملعلومات 
هم، وكأداة اللتامس املعلومات وتلقيها  بني الصحفيني أنفسأوالصحفيني واجلمهور 

 من اإلنرتنت من شبكة واألخبارطريقة احلصول عىل املعلومات إذ أن ، إليهاوالوصول 
 حاجز يف حصول املستخدمني أو عائق أيًأسهل الطرق وأرسعها، فضال عن عدم وجود 

 . عىل املعلومات
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 اجلديد اإلعالمتشكل قضية الترشيعات القانونية وحقوق اخلصوصية يف وسائل 
 خرتاقاتاالن أوموضع اهتامم املنظامت واهليئات الدولية وساسة وحكام البلدان املختلفة، 

 تضع املسؤولني عن األمن األخالقي يف القانونية وانتهاك حق اخلصوصية لألفراد
 اإلعالم األرقام واحلقائق والرباهني العلمية عن تأثري التعرض ملضامني أمام اتاملجتمع

 بام يضمن حصانة أفراده من االجتامعياجلديد عىل سالمة املجتمع وأمنه ومتاسك نسيجه 
بية ليكونوا أعضاء فاعلني مشاركني يف بناء املجتمع وتنميته، وال يتأتى هذا تأثرياته السل

 املسؤولة يف اإلعالميةواهليئات واملنظامت   األمنية والترشيعية بالتعاون مع اجلهاتإال
 عىل اجلمهور وأفراد اإلعالمإصدار قوانني وترشيعات تقلل من تأثري هذا النوع من 

خرتاقات األمنية واألخالقية وانتهاك اخلصوصية التي  وجترم األفعال واالاملجتمع
 اجلديد، فهناك نوعان من البنود والترشيعات اإلعالم يف وسائل األشخاصيامرسها 
 اجلديد، نوع تضعها املنظامت واهليئات والبلدان، وأما النوع اآلخر اإلعالملوسائل 
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بنود للخصوصية جيب ، وهي عبارة عن اإلنرتنتتضعها املواقع والصفحات يف شبكة 
 .عىل مستخدمي تلك املواقع االلتزام هبا

 
هناك بعض الضوابط املهنية واألخالقية واإلعالمية التي نادى هبا املتخصصون يف 

 اإلعالم النرش يف وسائل أو وأكدوا عىل رضورة مراعاهتا عند االستخدام اإلعالمجمال 
 : هياجلديد، ومن هذه الضوابط

-1 

 تنطبق التقليدية، البيئة يف اإلعالميون هبا يطالب أو هبا يتمتع التي احلقوق جممل
 أو مهنية حقوقا كانت سواء ،اإللكرتونية البيئة يف العاملني اإلعالميني عىل بآخر أو بشكل
 اإللكرتونية البيئة يف عالمينيلإل حيق إذ غريها، أو معنوية أو مادية أو ثقافية أو سياسية
 هبا يتمتع ال حقوق من اجلديدة البيئة عليهم تضفيه ما إىل إضافة احلقوق، هبذه التمتع

 املعلومات، مصادر إىل الوصول حرية التعبري، حرية مثل التقليدية، البيئة يف اإلعالميون
 مواثيق حتتاج وقاحلق هذه أن إال مجهورهم، مع والفوري التفاعيل التواصل يف واحلق

 .)1(هبا اإلعالميني متتع لضامن وبروتوكوالت
 التي احلقوق كل اإللكرتوين الصحفي األمريكية املتحدة الواليات يف ومنح القانون

 أن واعترب مصادره، رسية عىل احلفاظ يف حقه رأسها وعىل التقليدي، الصحفي هبا يتمتع
 بالتغطية ذلك بجانب يقوم وأن ،باراألخ نرش هي األساسية اإللكرتوين الصحفي مهمة

 هي األساسية مهنته تكون أن يشرتط ذلك وعىل للحدث والتفسريية االستقصائية
 كحقوق عليها النص جيب التي املتطلبات بعض اجلديدة البيئة  كام تضفي،الصحافة

                                                 
اجلديد، املركز  لإلعالم والقانونية األخالقية الضوابط: احلتمية رشيف درويش اللبان، الرضورة   )1(

 .2015سات، العريب للبحوث والدراسات، درا
  http://www.acrseg.org/36569  7/3/2016متاح بتاريخ   
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 املرور كلمة عن الكشف وعدم معلوماهتم، رسية عىل احلفاظ يف احلق بينها من لإلعالميني
 معرفة حماولة أو اإللكرتونية تنقالهتم تتبع أو تقيص وعدم كرسها، حماولة أو هبم اخلاصة
 من اإللكرتونية ووسائلهم أجهزهتم محاية يف واحلق اإللكرتونية، مصادرهم وأسامء روابط

 ومعلوماهتم بياناهتم حلامية مزايا عىل احلصول يف واحلق والتهكري، واالخرتاق التنصت
 عوائق بدون اإلعالمية ووسائلهم ملصادرهم املبارش الوصول يف احلقو ومصادرهم،
 ومع مجهورهم مع التواصل يف جديدة طرق واستخدام استنباط يف واحلق تكنولوجية،
 معلوماهتم إرسال يف واحلق اإللكرتونية، وغري اإللكرتونية اإلعالمية ووسائلهم مصادرهم
 ملصادر والوصول االنتفاع يف واحلق لكرتونية،إ بطريقة واسرتجاعها وختزينها واستقباهلا
 واحلق عامة، بخدمة القيام هو الغرض مادام ًقيودا يفرض القائمون عليها التي املعلومات

 واحلق بفاعلية، اجلديدة الوسائط استخدام من يمكنهم بام والتكنولوجي املهني التأهيل يف
 عىل العمل يف واحلق الرقمية، اهتممهار لتطوير تكنولوجيا ببدل يعرف ما عىل احلصول يف

 تسن للدول وعابرة حملية إلكرتونية مهنية كيانات يف إجياد واحلق وحديثة، متطورة أجهزة
 الكيانات هبذه االعرتاف يف حقهم مع حقوقهم عن وتدافع هلم ومواثيق ترشيعات
 .)1(املختلفة اجلهات يف هلم ومتثيلها

-2 

 البيئة يف العاملني عىل التقليدية البيئة يف العاملني عىل املفروضة الواجبات تنطبق
 اآلخر البعض يتخذ كام بعضها، تطبيق يف صعوبات ثمة هناك أن إال ،ًأيضا اإللكرتونية

 إجابات إىل بحاجة تزال ال التساؤالت من العديد وجود عن ًفضال خمتلفة، ًأشكاال
 يف العاملون فاإلعالميون اإللكرتونية، البيئة يف الواجبات هبذه االلتزام كيفية ضيحلتو

 املؤسسات هلذه ًمهنيا ينتمون إلكرتونية مواقع هلا والتي التقليدية اإلعالمية املؤسسات
 إىل املهنية التزاماهتم يف يستندون يزالون ال ثم ومن اإللكرتونية، للكيانات االنتامء من أكثر
 االلتزامات هذه طبيعة تغري من الرغم اإللكرتونية،عىل وليس التقليدية اإلعالمية يئةالب

                                                 
 .املصدر السابق   )1(
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 املهنة ممارسة يف واحلق اإللكرتوين، التعبري حرية عن الدفاع رضورة بينها من والتي
 أداء عن تعطيلها أو ،األخرى املواقع حقوق عىل التعدي وعدم اإللكرتونية، اإلعالمية
 العمل سري وعىل مصداقيتها عىل تؤثر قد روابط أو فريوسات أو ادمو حترير أو عملها،

 ،اإلعالمي للعمل اإللكرتونية الطبيعة مع تتناسب مهنية مواثيق صياغة عىل والعمل هبا،
 بمواقعهم، الربط وعدم األخالقية ضوابطها حيرتمون ال ممن املهنة تنقية عىل واحلرص

 استغالل وعدم هبا، التمسح أو اآلخرينب اخلاصة احلقول أسامء عىل التعدي وعدم
 أو اآلخرين حقوق من االنتقاص يف اإللكرتونية البيئة تكنولوجيا توفرها التي املميزات

 رصاع جتنب وعىل ،خصوصياهتم أو ممتلكاهتم عىل التعدي أو إزعاجهم أو مضايقاهتم،
 استغالل وعدم ،اإلعالمي اإللكرتوين والعمل اخلاصة األعامل بني سواء املصالح

 .)1(خاصة إعالمية مواقع تصميم يف التقليدية اإلعالمية باملؤسسات اخلاصة اإلمكانيات
-3 

 العامل يف األول يتميز حيث املادي، العامل يف النرش هو ليس اإلنرتنت عرب النرش
 بحجز تتعلق التي تلك سوى ءات،بإجرا املقيدة غري املطلقة احلرية بخاصية االفرتايض

 مزودي أحد لدى اإلنرتنت عىل الالزمة املساحة حجز ثم ،Domain name نطاق اسم
 يكون لكي حاجة دون تامة بسهولة هبا القيام ويمكن متوافرة وتلك وهذه اخلدمات،
 واملساحة االسم نطاق بحجز القيام يمكن بل وطني، خدمات مزود قبل من التأجري
 كان لو كام مبارشة بالبث والقيام األمر، لزم أن أخرى دولة يف دخول مزود من املرغوبة
 أو العامل آخر يف الدخول مزود كان إذا فيام هيم فال املنزل، بجوار دخول مزود من ذلك
 من شكل بأي بالبث القيام ذلك بعد يتم ثم املتهم، إقامة ملحل اخللفي الشارع يف كان

 فيام للنظر النصوص دراسة هنا يتطلب األمر فإن ًقذفا أو ًسبا البث تضمن فإذا ،األشكال

                                                 
رشيف درويش اللبان، الضوابط املهنية واألخالقية والقانونية لإلعالم اجلديد، جملة رؤى    )1(

، 2014، 7 اإلسرتاتيجية، املجلد الثاين، العددإسرتاتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
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 يستدعي الذي األمر وهو متناسبة، ليست أهنا أم احلدث هذا مثل مع تتناسب كانت إذا
 النرش إىل منه البث إىل أقرب هو إنام اإلنرتنت عرب فالنرش الشأن، هذا يف املرشع تدخل
 .)1(املادي العامل يف عليه املتعارف

 القانون يتطلبها التي اإلجراءات اختاذ اإلنرتنت عرب النرش إجراءات تتطلبوال 
 اإلنرتنت عرب النرش يستدعي ال املثال سبيل فعىل املادي، العامل يف الضيق باملعنى للنرش
 يكون أن يلزم ال أنه كام املادي، العامل يف مقرر هو كام املصنف إيداع إجراءات اختاذ لزوم
 إنشاء شخص أي يستطيع ًفمثال إلخ،.. .واآلداب العام النظام ناتبضام ًحماطا النرش

 لنرش القانون يتطلبها التي القانونية اإلجراءات اختاذ لزوم دون اإلنرتنت عرب صحيفة
 الصحيفة مادامت املساءلة عن ًبعيدا يكون سوف احلالة هذه ويف املادي، العامل يف صحيفة
 النرش، إىل منه البث يف الكاملة احلرية ممارسة إىل أقرب وه إنام اإلنرتنت عرب فالنرش رقمية،
 يف للنرش املوسع املدلول انطباق جيعل اإلنرتنت عرب للنرش الواسع املفهوم فهذا ثم ومن
 عرب الصحفي النرش هو هنا بالنرش املقصود  وليس،معه ًمتوافقا العقوبات قانون

 أي جتاه مبارشة به يقوم أن مكنهي ما بنرش شخص أي قيام به يقصد وإنام ،اإلنرتنت
 عىل مبارش بث وإنام فقط، الصحفي العمل نطاق يف يقع ال هنا املقصود فالنرش شخص،
 عىل اإلعالم وسائل هبا تتسم التي  فالديناميكية،اآلخرين مع مبارش بخطاب اإلنرتنت
 يالت البساطة وكذلك الشبكة، عىل الدخول سهولة منها أسباب لعدة تعود الشبكات

 مقابل املالية التكاليف قلة إىل إضافة املعرفة، عىل للحصول الدخول عملية هبا تتسم
 .)2(تلقيها أو الشبكة عرب املعلومات إرسال

 هبا يقوم التي الرقابية الوسائل دول العامل بعض بعض فيه أقرت الذي الوقت ويف
 املعلومات حلامية ايتالذ التنظيم املرئية، الصوتية باالتصاالت اخلاصة اخلدمات موردو

                                                 
اجلديد، املركز  لإلعالم والقانونية األخالقية الضوابط: احلتمية  رشيف درويش اللبان، الرضورة)1(

 .العريب للبحوث والدراسات، مصدر سابق
 .املصدر نفسه   )2(
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 ،العامة اآلداب عىل االعتداء جرائم ضد املستخدم محاية ،اإلنرتنت شبكة عرب هبا متر التي
 ترسانة فهناك الظاهرة، تطويق عىل األحكام تلك بني األقدر هو العقوبات قانون أن إال

 اإلعالم وسائل عىل العامة القانونية القواعد تطبيق جتاهلها، ويمكن يمكن ال جنائية قانونية
 لتنظيمها، العامة القانونية القواعد تفي ال التي اجلوانب أما ممكنًا، ذلك كان كلام احلديثة
 عىل التعدي عدم يضمن قانوين تنظيم وضع أجل من التدخل الدولة عىل يتوجب فإنه

 أو ضوابط دون الوسائل لتلك املفرط االستخدام خالل من الفردية واحلريات احلقوق
 عرب الرأي عن التعبري تنظم التي الترشيعات أن وهي مشكلة  وهناك،واضحة حدود

 التي العقوبات قانون نصوص عىل ًكليا ًاعتامدا يعتمد املرشع وأن للغاية، حمدودة اإلنرتنت
 للتأويل عرضة املفردات هذه جيعل مما مفرداهتا، يف وعمومية ًوغموضا غلظة أكثر هي
 .)1(مباح غري هو وما مباح هو ما بني فاصلة حدود دون التحقيق جهة تراه ملا ًوفقا

 احلديثة بالوسائل املتعلقة اجلوانب جلميع شامل قانوين تنظيم إجياد يرالرضو ومن
 املراد للجوانب اخلاصة الطبيعة هي املسألة هذه تثريها التي فالصعوبة ،اإلعالم يف

 ببعض املساس وعدم لألفراد سيةاألسا واحلريات باحلقوق املتعلقة تلك السيام تنظيمها،
 ًقانونا املطلوب التنظيم فإن ولذا املثال، سبيل عىل الشخصية كاحلريات احلقوق، تلك
 تنظم كام ًقانونا تنظيمه يتم فال ،آخر جانب من والعاملية جانب من بالشمولية يتسم

 وإمكانية عليها الرقابة وإحكام عليها السيطرة يمكن التي لإلعالم التقليدية الوسائل
 مسألة فإن ثم ومن الفردية، واحلريات باحلقوق يف املساس ًفاعال يكون من كل مالحقة

 حتديد يف ًبارزا ًدورا تؤدي الشبكة هذه خالل من واستقباهلا واآلراء املعلومات بث
 وسائل به تقوم الذي الدور متاثل من الرغم وعىل القانوين، للتنظيم األساسية املالمح
 ًتبعا وذلك ،األخرى عن ختتلف منها كل عىل ترد التي القيود فإن ختلفة،امل اإلعالم
 وإذا ،اإلعالم وسائل تطور مع حدهتا تتقلص القيود فإن ولذا منها، كل طبيعة الختالف

 التقنية الناحية من سواء التقليدية للوسائل بالنسبة يربرها ما جتد القيود هذه كانت

                                                 
 .املصدر السابق   )1(
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 بالنسبة مربراهتا مع ختتفي القيود هذه فإن التنظيمية، نيةالقانو الناحية من أو اإلدارية
 وغري سهلة إعالم كوسيلة الشبكات ظهور مع وخاصة املعارصة، التكنولوجية للوسائل
 .إرساهلا أو املعلومات تلقي خالل من سواء سابقة لرقابة ختضع وال مكلفة

-4 

 صناعة تطوير أمام عقبة أصبحت قد احلالية القوانني أن عىل التصالا ثورة برهنت
 لوسائل القانوين التنظيم عن االستغناء يمكن ال أنه إال العربية، املنطقة يف اإلعالم
 القوانني، بواسطة محايتها جيب وعامة فردية وحاجات جمتمعية حاجات فهناك ،اإلعالم

 هذه إصدار يتم أن جيب لكن ،اإلعالم قوانني من جديد جليل حاجة فهناك ثم ومن
 هذه تكفل وأن ،االتصال ثورة ومعطيات املجتمع حلاجات جادة دراسة بعد القوانني
، واالتصال اإلعالم صناعة تطوير يف احلرية هذه تسهم حيث ،اإلعالم حرية القوانني
 فقد لسابق،ا يف موجودة تكن مل واملنع التقييد يف جديدة ًطرقا تقدم اجلديدة فالوسائل
 أصبحت مرة ألول إذ التعبري، حرية من للحد جديدة ًطرقا اجلديدة الوسائل أوجدت
وسائل   وحتمل،نفسها اإلعالمية الوسائل داخل وموجودة تكنولوجية التقييد وسائل
 اإلعالمبوسائل  تعصف أن يمكن التي التحديات من  اجلديد بشكل عام الكثرياإلعالم
  اجلديداإلعالموسائل  يف األخالقيات قضية التحديات هذه دموتتق كمهنة، التقليدية

؛ وذلك عرب احلرية املفرطة املتاحة للجمهور اإلعالم من النوع هذا يف سلبي جانب وهو
 اخلاصة والنرش التأليف حقوق عىل السطو فعمليات  اجلديداإلعالماملستخدم لوسائل 

 النوع هذا عرب ومعلومات أخبار من ناولهت يتم مما كثري يف والثقة واملصداقية باآلخرين،
 للحفاظ قانون تنظيم إىل حيتاج اإلعالم من النوع هذا فإن ثم ومن شك، حمل اإلعالم من
مهنة الصحفي ورضورة عدم تداخل الوظائف بني الصحفيني املتخصصني وغريهم  عىل

 .)1( اجلديداإلعالممن مستخدمي وسائل 

                                                 
نية واألخالقية والقانونية لإلعالم اجلديد، جملة رؤى رشيف درويش اللبان، الضوابط امله   )1(
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 رشف ميثاق لوضع جمال يوجد ال أنه االلكرتوين اإلعالم يف العاملني بعض يرى
 تلتزم تكتالت لإلعالميني هناك تكون أن يف هو احلل أن منهم القلة ويرى به، يلتزمون
 اآلراء مع التعامل طريقها عن يستطيع املتلقي عند آليات هناك تكون وأن القواعد، ببعض
 .)1(إليه ييسء ما منها يتجاهلو املتعددة
 لإلعالم للعاملني واملستخدمني رشف مليثاق التوصل رضورة إشكالية يثري وما

اإللكرتوين  اإلعالم يف نرصدها أن يمكن التي املظاهر من هناك العديد أن االلكرتوين، هو
 خدامواست هبا املنشورة والتعليقات األخبار مصدر وجمهولية، مصداقيته يف الشك ومنها
 والقذف بالسب العامة الشخصيات إىل واإلساءة، العام الذوق تراعي ال مهذبة غري لغة
 بني ومن، األديان وازدراء اجلمهورية رئيس  إهانةإىل األمر يصل وقد، حمددة أسباب دون

 اإللكرتوين اإلعالم يف والعاملني السلطة بني االشتباك لفض ًأيضا نقرتحها التي احللول
 حميل احتاد أو، اإللكرتوين اإلعالم يف للعاملني عريب احتاد شكل عىل سواء، ذايتال التنظيم

 املفيدة األمور من هو التنظيم هذا أن ونعتقد ، هلم) حدة عىل عربية دولة كل داخل(
 مل فإذا،  اجلديداإلعالم نرش واستخدام وسائل أوالتدوين  يف القائمة الفوىض عىل للتغلب

 التنظيم هذا فرض يتم فسوف، ذاتيا أنفسهم بتنظيم اإللكرتوين عالماإل يف العاملون يقم
 وبالتايل، )الفوىض( هذه باستمرار تسمح لن التي، الدولة قبل  منأياخلارج  من عليهم
 الذي احلرية سقف عىل للحفاظ مبادرة يمثل الذي االقرتاح هذا رفض عدم األجدى فمن

 .)2(إليه وصلوا
 احلديثة عن وسائل اإلعالم يف وسائل اإلعالمي  أخالقيات العملوال ختتلف

 بسبب احتوائها عىل الوسائل أمهية أكثر فإهنا يف درجة أمهيتها إال التقليدية اإلعالم
                                                 

 .122املصدر نفسه، ص   )1(
اجلديد، املركز  لإلعالم والقانونية األخالقية الضوابط: احلتمية رشيف درويش اللبان، الرضورة   )2(
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 واتصاهلا بعدد أكرب من الناس وبسبب مميزاهتا التي قد تقلل من  ضمنا التقليديةاإلعالم
  .إليهها الفرد وينسبها درجة دقتها ومصداقيتها، وكذلك وجود معلومات قد ينسخ

 
 أنه أي فضاء منفلت من القانون وغري خاضع له، أنه عىل اإلنرتنت إىلكثريا ما ينظر 
 التقليدي يف العديد من اإلعالم اجلديد يتقاطع مع اإلعالمإن  و،فضاء الالقانون

 التقليدي املكتوب اإلعالماخلصائص، ولكن يف نفس الوقت هناك أمور كثرية متيزه عن 
 .)1( تنظيم قانوين خاص هبا؟إىل فهل هذا التاميز جيعله يف حاجة ،والسمعي البرصي

وباخلصوص يف الوقت الذي صارت (ما يشغل الباحث القانوين يف قضايا اإلنرتنيت 
، ) عىل رأس كل ثانية مدونة جديدة عىل الصعيد العامليئ تنشاإلعالميةفيه هذه الوسيلة 

 هل ينطبق عليها ما ينطبق عىل الصحافة التقليدية فيام خيص ارتكاب اجلرائم الصحافية هو
 واألمن ، للسب والقذف والتشهري واملساس بالنظام العامريرها عند مت،الناجتة عن النرش

 اإلعالم وهل عليها االلتزام بآداب وأخالقيات مهنة ،الداخيل واخلارجي للدولة
لذي وضعت فيه الدول ترشيعات وقوانني للتعامل مع وسائل في الوقت ا ف،واالتصال؟

 التقليدية هبدف تنظيمها وضامن مراقبتها وإبقائها حتت السيطرة والرقابة الرسمية، اإلعالم
 اجلديد خمتلف يف هذا الشأن وذلك لصعوبة اإلعالم الوضع بخصوص وسائل فإن

 يف عوامل افرتاضية تنفلت من  حيلقون مستخدميهعلمواجهة الطوفان االلكرتوين الذي جي
ويف ظل الثورة اجلديدة للتقنيات احلديثة التي ،  هيمنة املطاردة واإلقصاءأوقبضة الرقيب 

، بدأت بعض األنامط من الرقابة تفقد اإلعالممنها احلقل وشهدهتا كافة حقول املعرفة 
 وحرياته نساناإلفاعليتها بسبب التطور التكنولوجي الرسيع وازدياد االهتامم بحقوق 

                                                 
اجلديد، رسالة ماجستري غري منشورة،  اإلعالم وقوانني عاتمايض، ترشي أبو أمحد كامل سمية   )1(

 .2013اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية اآلداب، قسم الصحافة واإلعالم، 
 9/3/2016متاح بتاريخ   
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وبالتايل أصبحت الرقابة يف نظر الكثريين انتهاكا حلق التعبري نفسه، وملبدأ املساواة يف 
 . )1(التمتع باحلريات املختلفة

 اجلديد الرقابة بعدد من اإلجراءات واملامرسات تتمثل يف اإلعالموتواجه وسائل 
 األفرادللمعلومات ومتكني توفري برامج جمانية الخرتاق الرقابة عىل الشبكة العاملية 

 ذلك تطور قدرات املستخدمني العاديني واملحرتفني يف إىليضاف ، العاديني من امتالكها
 فقد ،اخرتاق الرقابة بتطورات تقنية تعجز اجلهود املؤسساتية أحيانا كثرية عن مسايرهتا

ليه وبالتايل وليته إعالميا يف عرقلة فرض الرقابة عؤ مواطن ألن يامرس مسأيأسهم متكني 
، فليس واإلعالموهبذا ستبقى حدود املعركة مفتوحة بني الرقابة ، قدرته عىل نرش ما وثقه

 الرسائل التي تتدفق عرب الشبكة أمامواجز من وسيلة قادرة عىل التحكم وإقامة احل
 قد أسهم يف تعزيز االتصالولكن ومع التطور التكنولوجي يف ميدان ، املعلوماتية وغريها

 عىل مستوى الواقع ًأيضاوسائل السيطرة واملراقبة قد تطورت إال أن ، اإلعالميةيات احلر
 سيظل متواصال، فليس اإلعالم اجلدل حول الرقابة يف فإن لذلك ،)2( خمتلفةأخرىبصيغ 

 حدة هذه أو، وإن كان منسوب آخرهناك من حسم هنائي يضمن انتصار طرف عىل 
  اجلديداإلعالم وسائل كثريا بفعل تالرقابة تراجع

 
 اجلديد اإلعالمهناك بعض القوانني والترشيعات اخلاصة بمستخدمي وسائل 

واملدونني ومماريس صحافة املواطن، وهي عبارة عن وثائق متهيدية عن القوانني الضابطة 

                                                 
 .املصدر السابق   )1(
 -اإلسالمية اهللا، ترشيعات اإلعالم اجلديد، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة ساق فالح مها   )2(
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 :)1(، وهذه الترشيعات هياإلنرتنتلشبكة 
لصحافة  تعريفها يف املتحدة  يف األمماإلنسان جلنة حقوق تبني ):التسجيل (ةالرخص -1

 إخضاعهم جيب ال، املحرتفني الصحفيني كام، املدونني أن واضح بشكل املواطن
 احلاجة عند فقط ترخيص منحهم يتم أن وكذلك، ُالرخص حيازة ورشوط للتسجيل
 .معني حدث أو معني مكان إىل الوصول من لتمكينهم

 تقريرها يف، األوروبية الوزارية اللجنة تعرتف: الصحفي التحرير يف حمدودة لطاتس -2
 مستويات يف االختالفات بأن، لإلعالم اجلديد باملنظور املتعلق)  2011 (لعام) 7(

 حترير تطال التي املسؤولية من خمتلفة مستويات إجياد حيتم والتنقيح الصحفي التحرير
 التحريرية للسلطة املختلفة املستويات بأن" قوهلا خالل من ًخصوصا املنشورة، املواد
 بالتجاوب يسمح أن شأنه من خمتلف تعامل إىل حتتاج النرش مرحلة بعد ما طرائق مع

 باملدونني املعنية القانونية األطر بأن يوحي أن شأنه ، ومن"احلالة مع األفضل
 مقارنة، هؤالء اتومسؤولي واجبات بأن ُتقر أن املفرتض من اهلواة والصحفيني
 امتالكهم لعدم وذلك التعبري حلق ممارستهم عند حمدودة، املحرتفني بالصحفيني
 .التقليدية الصحف لدى املتوفرة والتقنيات اإلمكانيات

 أفراد وبقية الصحفيني بني، عامة بصورة، القانون يميز ال: واجلنائية املدنية املسؤولية -3
 لدى فليس ذلك وبموجب، واجلنائية املدنية ؤوليةباملس املتعلقة القضايا يف املجتمع
 تعترب التشهري قوانني، القانون هذا يضمنها التي احلصانة اهلواة الصحفيني أو املدونني

 .ذلك عىل مثال
 ختتص دولية قانونية معايري جمموعة احلايل الوقت يف هناك ليس :القانونية احلامية -4

 عىل واجبات هنالك أن ما بقدر ولكن، اهلواة والصحفيني للمدونني القانونية باحلامية
 يوظفوا أن يف احلق هلم فإن املجتمع أفراد كباقي بالقانون بااللتزام تتمثل املدون

 .أنفسهم محاية لغرض املتوفرة القوانني
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 القانونية املبادئ من االستفادة يف اهلواة والصحفيني املدونني أحقية مدى وعن
 عن الصادرة) 2011 (لعام) 7(التوصية  نصت فقد ات،املعلوم مصدر بحامية اخلاصة
 هوية لتشمل املعلومات مصدر محاية متتد أن جيب":  التايل عىل األورويب الوزاري املجلس
 مواقع خالل من املجتمع يف واألفراد للعامة متوفرة املعلومات من جيعل الذي املستخدم
 اإلعالمية واملواد املعلومات عىل احلصول وتسهيل لتبادل املصممة التشاركية اإلنرتنت

 مشاركة مواقع و االجتامعية التواصل مواقع ذلك  ويضم")الغرض يف شاهبها وما(
 .)1(امللفات
 التواصل مواقع يف (ومهية أسامء واستخدام لرتخيص حاجة هناك تكون قد

 إىل املستخدم هوية كشف فيها يؤدي قد التي احلاالت ويف) املثال سبيل عىل االجتامعية
 عىل واإلنسانية السياسية الشخص هذا نشاطات عىل فعل كردود( ضده انتقام عمليات
 املدونون كان إذا ما بخصوص واضحة غري التوصية هذه فإن حال أية ، وعىل)املثال سبيل

 املعلومات تكون عندما املصدر محاية قانون من االستفادة عىل قادرين اهلواة الصحفيون أو
 بتوصيات أقرت الوزارية اللجنة أن إال ،آخرين أفراد أو اإلنرتنت يمستخدم من قادمة

 كإعالميني املؤهلني غري الناشطني لبعض واحلامية الدعم بعض تقديم إىل تدعو إضافية
 جزء ُيعتربون ولكنهم املؤهلني غري املدونني مثل ذكرها للجنة سبق التي املعايري حسب

 .)2(اإلعالمي الوسط من
 أن جيب واملسؤوليات الواجبات هبذه األخذ فيه يتم الذي املدى يكون أن وجيب

 املالية املوارد توفر من الوضع هذا يتضمنه بام األفراد وضع االعتبار بعني ًدائام يأخذ
 يف يدون الذي الفرد عىل يشرتط أن اإلنصاف من يكون ال، املثال سبيل عىل ،هلم والتقنية
 املتوقع اإلعالمي والتحرير الوقائع من بالتحقق تعلقةامل للمعايري يمتثل أن فراغه أوقات
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 .)1(ضخمة إعالمية رشكات لصالح يعملون حمرتفني صحفيني من
 تعامل آليات لتبني الدول بدعوته وذلك ًمشاهبا ًموقفا األورويب املجلس تبنى وقد

لجنة ال فإن هلذا اإلعالمي، التحرير مسؤوليات من املختلفة املستويات ملعاجلة خمتلفة
 نفسها هي اهلواة والصحفيني املدونني وواجبات مسؤوليات تكون بأن 19 تويص يف املادة

 بني يفرق ال القانون فإن لذا ،للقانون االمتثال عدا ومسؤوليات واجبات زيادة وبال
 اوهلذ ،واجلنائية املدنية املسؤولية قضايا يف املجتمع أفراد بقية وبني املحرتفني الصحفيني

 ، ضدهم القوانني هذه تطبيق من حصانة اهلواة والصحفيني للمدونني ليس إنهف السبب
 املمنوحة كتلك قانونية محاية عىل حيصلوا أن جيب حيث التشهري قوانني ذلك عىل مثال

 والصحفيون املدونون يمنح صحفية، إذ لنشاطات ممارستهم حال يف املحرتفني للصحفيني
 ،العامة واملصلحة واحلقيقة، الصادق الرأي عن الدفاع ملتش التي القانونية احلامية اهلواة
 التشهري، بقضايا اخلاصة اإلجراءات يف اإلعالمية املؤسسات هبا تتمتع التي القوانني وهي

 الواقع أرض عىل ولكن عام بشكل مصاغة واملدنية اجلنائية التشهري قوانني فإن وبالفعل
 .)2(اإلعالمية باملؤسسات العالقة ذات قضاياال يف فقط تطبيقها يتم التشهري قوانني فإن

 
يف إطار اجلهود الرامية لوضع معايري أخالقية دولية صاحلة لقياس السياسات 

 وأنظمة املعلومات، اإلنرتنت للدول، وجماالت التعاون الدويل املتعلقة بشبكة اإلعالمية
 جمموعة من األفكار إىللنرش اإللكرتوين توصلت املنظامت الدولية ذات العالقة بعملية ا

ًواملقرتحات عرب سلسلة من املناقشات بني جمموعة من اخلرباء الذين يمثلون دوال 
 )3(:وثقافات خمتلفة، وقد تم تنقيح وصياغة احلقوق اإللكرتونية عىل النحو التايل

                                                 
 .املصدر نفسه   )1(

 .املصدر السابق   )2(
، 2014عبد األمري الفيصل، دراسات يف اإلعالم االلكرتوين، العني، دار الكتاب اجلامعي،    )3(

 .304-303ص



 139  
 

 

-1 

 .صدر مأياحلق يف احلصول عىل املعلومات من   - أ  
 .احلق يف محاية حقوق امللكية الفكرية   -ب
 . شخصأي إىل معلومات أياحلق يف نقل   -ج
 . شكل وبدون إرضار بحقوق امللكية الفكريةأي معلومات يف أياحلق يف نرش   -د

-2 

 . يستقبلهاأو معلومات يبثها أيحق كل شخص يف رفض الكشف عن   - أ  
 . أن يوظف املعلومات و أن يستخدمها بشكل موجز أو موسعحق كل شخص يف   -ب
 أوحق كل شخص يف رفض الكشف عن هوية منشأ املعلومات التي ترسل   -ج

 .تستقبل
 .احلق يف إرشاد اآلخرين بعد احلصول عىل موافقتهم املسبقة  -د
 . شكلأياحلق يف جتاهل املعلومات يف   - ه

-3 

 .حياكم وفق القوانني التي تطبق بشكل طبيعي أن حق كل شخص يف  - أ  
احلق يف البحث عن مصادر رشعية ضد مرتكبي األفعال و التعبريات الضارة و    -ب

 . وسيلةأو منظمة أوًليس ضد الوسيط سواء كان شخصا 
-4 

 .احلق يف الوصول إىل أي معلومات يف أي نطاق عام  - أ  
 تنظيم برشط عدم أو قانون أو سياسة أو تسجيل أوول عىل تقرير احلق يف احلص   -ب

 .انتهاك اخلصوصية
-5 

 .احلق يف مراجعة وتنفيذ العقد املنظم للتشغيل  - أ  
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 . يف إطار بنود العقدإال شخص يف النظام ألي سبب أياحلق يف رفض مشاركة    -ب
 .تي تستقبل عن طريق القارصيناحلق يف السيطرة عىل املعلومات ال  -ج

 
من  أنواع ثالثة هبدف حتديد مفهوم اخلصوصية وتوضيح إبعادها ومغزاها، هناك

 :)1(اخلصوصية
وممتلكاهتم  حياهتم عىل املادي االعتداء مظاهر من األفراد حلامية كحق اخلصوصية -1

 .املادية اخلصوصية وتسمى
 .ذلك معتقداته يف بام للشخص املعنوية والعنارص القيم محاية وهي عنويةامل اخلصوصية -2
 حياة يف والتدخل االعتداءات من احلامية أوجه كافة وتشمل عام كحق اخلصوصية -3

 املعلومات عىل السيطرة يف األفراد وحق طبيعتها أو مظهرها ًيا كانأ اخلاصة
 من )1( املادة وتنص الرقمية، التقنية حتديات عرص مواجهة يف اخلاصة والبيانات

 إىل فرد أي يتعرض أن ينبغي ال" أن: عىل والسياسية املدنية للحقوق الدويل امليثاق
، وتتضمن "واملراسالت والعائلة باخلصوصية القانوين غري أو االعتباطي التدخل
 والعائلية اخلاصة الفرد حلياة االحرتام" حق عىل األوريب امليثاق من )18( املادة

 احلق هذا ضمنت كام ،اإلنسان حلقوق األمريكيةاالتفاقية  وكذلك مراسالتهو
  .املعارصة الدول دساتري واغلب الساموية الرشائع

 من أصبح املتحدة الواليات يف 2001 سبتمرب من عرش احلادي ومنذ هجامت
 ئلةاهلا التطورات أسهمت وقد، واألمن احلرية بني الذي يفصل الرفيع اخلط متييز الصعب

وأوسع  قوة أكثر وجعلها اإلرهاب حماربة أساليب تعزيز يف تكنولوجيا املعلومات يف
 إذ كبري بشكل والرشكات بني العمالء العالقة تغريت كام مراقبها يراد التي لالماكن تغطية
 جوجل البحث وحمرك )GPS( اجلغرافية حتديد املواقع وأجهزة املحمولة اهلواتف أعطت

                                                 
 .15جالل الدين الشيخ زيادة، مصدر سابق، ص   )1(
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 كان الذي )سنودن ادوارد( قام أن العمالء، ومنذ سلوك تتبع عىل رباك قدرة فيسبوك و
 املراقبة برامج تفاصيل رسية تكشف وثائق بترسيب )CIA( ـال وكالة لدي ًمتعاقدا يعمل

 استخدام املراقبة، واضحي لعملية املقبولة القواعد حتديد الصعب من أصبح ، األمريكية
 وهو األخرىاحلقوق  مجيع هيدر آخر حلق سسيؤ املعلومات عىل واحلصول املعرفة حق
 .)1("الدول خصوصية إىل األفراد خصوصية يتجاوز بل ، )املطاردة( حق

 ويف األخرى األساسية احلقوق مجيع ينتهك ًأوربيا املزعوم هذا احلق أصبح وهكذا
 املستخدمني إعطاء جوجل البحث حمرك عىل األوربية حمكمة العدل فرضت 2014 مايو

 املتعلقة املعلومات أي النرش االلكرتوين منصات من بياناهتم مسح حق نياألوربي
  حقأو التاريخ من التسرت" بحق احلق هذا وعرف" ضارة" ويعتربها باملستخدم
 كام فقط، لألوربيني خمصص احلق هذا بان ًعلام The right to be forgotten"النسيان

 القرار هذا أن ": بقوهلا جوجل ةرشك يف العامة السياسة مديرة هيلمي أكدت جيمي
 .)2(" األوسط الرشق منطقة يشمل وال فقط االحتاد األوريب يف يعتمد

 املراقبة تستهدفه ما شخص حول مجع املعلومات عمليات األمريكي ويتناول القانون
 مناقشات القانون هذا وأثار، ذلك الشخص إىل موجه جتسس عىل ينطوي ال لكن احلكومية

 صيغ إىل األمريكي مناقشات الكونغرس وأفضت املتحدة الواليات يف ًاواسع ًونقدا
 وكالة إلزام" :االستخبارات اخلارجية وتنص عىل مراقبة حمكمة عليها وافقت قانونية
 وجود من تتأكد أن بالرقابة مستهدف ألجنبي حمادثات عىل تنصتها لدي القومي األمن
الطرف  نحو ًفنيا املراقبة توجه كي املتحدة ياتالوال خارج املحادثة هذه يف املشاركني احد

 ختضع التي األمريكية االتصاالت معاجلة أن عىل القوانني هذه ونصت ،"اخلارجي
 .)3(اخلصوصية بحامية املتصلة القوانني مع تتفق أن جيب، أجهزة الرقابة من للتحليل
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 )10( كل بني سبعة أن 2013 بوست يف عام واشنطن صحيفة أجرته استطالع واظهر
 االستخبارات لوكاالت يسمح التي الشخصية املعلومات قلقون بشأن أمريكيني

 اآلباء من% 70 أن غري ،اإلنرتنت من مستخدمي بجمعها اخلاصة التجارية والرشكات
 يزورها التي االلكرتونية املواقع يراقبون أهنمقالوا  االستطالع عينة شملتهم الذين

 ومواقع االليكرتوين النصية والربيد الرسائل يراجعون نهمم الكثريين أن كام أبناءهم،
 األمريكيني بأهنم من قليل عدد وأشار األبناء، يستخدمها التي االجتامعي التواصل
 من السن كبار ملراقبة الفيديو استخدام إىل باإلضافة الزوجة أو الزوج حتركات يتتبعون
 فرض اإلنرتنت ملواقع خالهلا من يمكن وسيلة الرشكات من كثري وقد اقرتحت اآلباء،

 .)1(السيئة املواقع تتعقب ربحية غري دولية منظمة قبل من واإلرشاف نفسها الرقابة عىل
مبادرات  شكل يف الدويل عىل الصعيد واملقرتحات الدعوات من العديد وبرزت

 :)2(فيام يأيت أمهها متثل  اجلديداإلعالمتلزم هبا مستخدمي وسائل 
 املعلومات ألمن عام ترشيع وضع يف تتمثل األوىل اخلطوة بأن املنظامتو الدول أمجعت -1

 القانون بتطبيق معنيني وضباط خمتصني وقضاة مدربة رشطة وجود مع بلد كل يف
 .الشبكة يف مشينة أعامل وحدوث وقوع اجلرائم منع مسؤولية إليهم توكل

عىل  والعنرصية باحيةاإل املواد تبادل لضبط دويل حترك إىل األوريب الربملان يدع -2
 يسيئون من ملكافحة دولية اتفاقات ووضع ) اإلنرتنت رشطة( تكوين واىل اإلنرتنت

 واالستخدامات املواد لتحديد معايري عىل االتفاق والرتكيز عىل رضورة استخدام اإلنرتنت
 ملستخدم عمر اقل القانون حيدد ًمثال ماليزيا دولة  يف،الشبكة عىل فيها غري املرغوب

 .الرشطة من ًترصحيا اإلنرتنت استخدام يتطلب الصني سنة ويف 25ـ ب اإلنرتنت

 ًاستخداما العامل بلدان وأكثر اإلنرتنت لشبكة املؤسس بوصفها الواليات املتحدة يف -3
الترشيعات اخلاصة باستخدام املواقع  يف الباحثني آراء اتفقت املعلومات لتقنية
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 :اهنيعىل اجت اإلنرتنت والصفحات يف شبكة
 لتتواءم وتعديلها املوضوع هبذا املتعلقة القوانني مجيع مراجعة رضورة يرى اجتاه  - أ  

 .اجلديد مع الوضع
 اخلداع مكافحة عىل والتعديالت القوانني تركز أن بأمهية يرى الثاين االجتاه   -ب

 .تبنيه تم الذي االجتاه هو هذه الوسائل وهذا استخدام وسوء
 املواقع دخوهلم دون واحليلولة األطفال محاية رضورة عىل دويل عام إمجاع هناك -4

 .اإلرهاب جريمة السيام نوعها كان أيا الشبكة عىل اجلريمة من واحلد ، اإلباحية

 
 اجلديد بنود للخصوصية وااللتزامات األخالقية اخلاصة اإلعالمتضع وسائل 

 اجلديد املستخدمني االلتزام اإلعالم تلزم بعض وسائل إذالوسائل، بمستخدمي تلك 
 .بتلك البنود واملوافقة عليها قبل التسجيل يف تلك الوسائل

 

استخدامها،  ورشوط اخلدمة إىل وصولك بتويرت اخلاصة اخلدمة رشوط حتكم
 عن خدامهاواست املعلومات مجع مع عملية تتعامل مستقلة خصوصية سياسة وهناك

املقبول  السلوك حدود األخرى السياسات وخمتلف تويرت قواعد حتدد تويرت، كام طريق
 خمالفتها أن إذ الرشوط، هذه عىل املستخدمون يعتاد أن املهم ومن اخلدمة، استخدام عند

 قيامك عند أنه مالحظة جيب كام تعطيل احلساب، أو املحتوى حذف إىل تؤدي قد

 موقع رشوط ختالف ال أنك اعتقدت لو حتى القانون، الفخت فقد معينة، بأنشطة

 .)1(تويرت
                                                 

رات العربية هيئة تنظيم االتصاالت، األوراق البيضاء اخلاصة بشبكات التواصل االجتامعي، اإلما   )1(
 اخلصوصية وسياسة ،2012 يونيو 25 بتاريخ الصادرة اخلدمة ملوقع تويرت املتحدة، رشوط

 .3، ص2013 يوليو 3   بتاريخ الصادرة
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 القابل املحتوى نوع عىل معينة قيود عىل توافق أن ينبغي تويرت، يف التسجيل عند
 قيام إىل يؤدي قد منها أي انتهاك ألن هبذه القيود، مالحظات تدون أن املهم للنرش، ومن

 إال تويرت استخدام يمكنك ال األحوال، من حال أي ويف هنائه،إ أو حسابك بتعطيل تويرت
  :السارية، ومنها للقوانني ًوفقا

 :الالئق والسلوك األخالق  -أ 
 هتديدات بنرش يقوم إال ًعاما، وجيب 13 عن تويرت مستخدمي عمر يقل إال جيب

 لألخالق يةمناف صور استخدام ًأيضا عليه وحيظر اآلخرين، جتاه بالعنف وحمددة مبارشة
 ومع تويرت، رشوط ختالف إال رشيطة العام للرأي مثري حمتوى إرسال له  إباحية، وجيوزأو

تويرت فأنه  لرشوط موافقة أهنا يعتقد كان لو تويرت حتى رسائل" أن يالحظ أن ينبغي هذا،
قد يكون قام بمخالفة قوانني بعض الدول عند نرشه حمتوى خمالف لألخالق العامة 

 .والعادات والتقاليدواألعراف 
 :السمعة وتشويه التحرش -ب 

 املرتبطة األحكام من ًعددا تويرت رشوط وتشمل املوجه، التحرش أو اإلهانة ُحتظر
 النوع" من االتصاالت يف مثال تويرت يستخدم إال ، وجيب"هبا املرغوب غري املواد بإرسال"

 :اآليت كام يف "به املرغوب غري
 أو حساب إىل االنتباه جلذب حماولة يف مؤمتتة وسائل عرب احلسابات "إرسال إعادة" •

 .معني رابط
 .)االنتباه للفت اجلامعية املتابعة وعدم اجلامعية املتابعة مثل( العدواين "املتابعة" سلوك •
 هبا مرغوب غري رسائل إلرسال )اجلامعي الرد( reply@ وظيفة استخدام إساءة •

 .للمستخدمني
 مزدوجة حتديثات إرسال أو عامة اجتاهات متثل التي وضوعاتامل إىل املتكرر اإلرسال •

 .االنتباه لفت ملحاولة
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 .االستخدام إساءة أو التعطيل ألغراض متعددة حسابات إنشاء •
 .املتابعني من مزيد عىل لك حتصل أهنا ّتدعي التي اخلارجية الويب مواقع استخدام •
 : اخلصوصية - ج

 اخلاصة املعلومات تشمل وقد ،صباألشخا اخلاصة وتعني رسية املعلومات
 اهلوية أرقام أو االجتامعي والضامن اهلواتف وأرقام االئتامن والعناوين بطاقات معلومات
 يكون أن  وينبغي،خاصة معلومات ُتعد التي الفيديو مقاطع أو الصور أو الوطنية

 .الصلة ذات باملخاطر دراية عىل املستخدمون
 :املعلومات تقنية  أمن- د

االلتزام بام  جيب خاصة للخدمة، وبصفة الفنية ستخدامات وااللتزاماتوهي اال
 )1(:يأيت

 .استخدامها أو هبا العبث أو تويرت خدمة من للعامة املخصصة غري املناطق إىل الوصول •
 .احلامية تدابري انتهاك أو تويرت خدمة تعرض مدى اختبار أو مسح أو مراجعة •

 إرسال مثل الوسائل من وسيلة بأي تخدممس أي وصول إعاقة حماولة أو التدخل •

 إغراق أو هبا مرغوب غري مواد إرسال أواإلغراق  أو املفرط التحميل أو فريوس

 .اإللكرتوين الربيد
 أو املتصفح تعطيل أو الرضر إحلاق إىل هيدف خبيث بمحتوى الربط أو النرش  •

 ..آخر خصوصية شخص انتهاك أو ،آخر بمستخدم احلاسب

 :وعةمتن أحكام - ه
 الفئات ضمن تام بشكل تندرج ال التي األخرى والقيود االلتزامات من عدد هناك

 :ًآنفا إليها املشار

                                                 
 .4املصدر السابق، ص   )1(
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 يف املستخدمني باقي حقوق مع باحرتام للتعامل أحكام عىل تويرت رشوط حتتوي •
 الذي املحتوى عن بأهنم مسؤولني يعلم مستخدمو موقع تويرت أن املحتوى، وينبغي

 ًملكا ليس حمتوى إرسال عند احلسبان يف ذلك يضعوا أن ينبغي كام بتحميله، يقومون
 الطبع كحقوق(آخر شخص أي حلقوق خاضعة مواد عىل يشتمل حمتوى أي أو هلم،

 قبل اخلاصة التصاريح عىل عليهم احلصول جيب إذ ،)اخلصوصية حقوق أو والنرش
 .املحتوى إرسال

 يكون أن منه ُيقصد أو مضلل بأسلوب آخرين مستخدمني صفة تنتحل إال جيب •
 أو مربك بأسلوب آخر ًشخصا جتسد تويرت التي حسابات إيقاف يتم وقد ًمضلال،
 املستخدمني يف من اثنني اشرتاك ملجرد حساب أي إيقاف يتم ال ًدائام، ًإيقافا خمادع
 ذاته، االسم هلم أفراد بأي متصل غري تعريفي ملف أي أن اتضح إذا أو ذاته، االسم
 .املرح أو التعليق أو للمحاكاة الساخرة حسابات شاءإن ويمكنك

 حيظر كام احلسابات، هذه استخدام من اآلخرين منع بغرض حسابات إنشاء حيظر •
 .مستخدمي تويرت أسامء وبيع رشاء

-2 

 :املعلومات توفر  - أ 
 مستخدم ألي متاحة ستكون املعلومات أن ذلك ويعني ،)عام وجماين بشكل تويرت(

 معلوماتك عن البحث يمكن كام أنحاء العامل، كافة يف(ال أم ًمسجال كان سواء)خدمةلل

 بشكل عام متاحة تكون قد التي املعلومات وتشمل البحث، حمركات عرب العامة

 يتم "عندما تتلقاها التي كتلك الوصفية والبيانات ،"تويرت عرب ترسلها" التي الرسائل

 والوضع تتابعهم، أشخاص وأي ُتنشئها ية قوائموأ ،"تويرت عرب إليك رسائل إرسال

 بعض جتعل أن بإمكانك أن غري علني، بشكل املعلومات إتاحة هو الطبيعي االفرتايض

 .ترسله الذي املحتوى يف بعناية تفكر أن أردت، وينبغي إذا خاصة املعلومات
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 :ومشاركتها املعلومات مجع  -ب
 اخلاص، اإللكرتوين الربيد وعنوان املرور وكلمة املستخدم اسم مثل التسجيل،

 املوقع بقيام اإلبالغ سيتم علني، وكذلك بشكل اخلاص اسم املستخدم إتاحة وتتم

 اجلوال اهلاتف ورقم واملوقع الذاتية مثل السرية العامة، التعريفي امللف معلومات بتقديم

 :هواستخدام بجمعها تويرت يقوم قد التي األخرى املعلومات وتشمل والصورة،
 :املحتوى يف احلقوق  - ج

 املرسل، املحتوى وتعديل استخدام ختص النطاق واسعة حقوق عىل تويرت حيتوي

 ًطبقا لتويرت، رشكاء آخرين أفراد أو مؤسسات إىل املحتوى اخلاص نقل لتويرت جيوز كام
 .اخلاص توزيع املحتوى هؤالء تويرت لرشكاء جيوز كام حمددة، لضوابط

-3   

 واألدوات تويرت، مستخدمو يواجهها قد التي املشكالت القسم هذا يف سنحدد

 حساب إهناء أو تعليق لتويرت املشكالت، وجيوز عن غاللإلب استخدامها يمكنهم التي

 أي حذف لتويرت جيوز تويرت، كام رشوط انتهاك عند ذلك يف بام وقت، أي يف املستخدم

 كل املحتوى، وحسب هلذا الوصول إيقاف أو القانون، خيالف أو سياساته حمتوى خيالف

 بموجب أو القانون اختاذها بموجب يمكن إجراءات هناك تكون قد حدة، عىل حالة

 .القضائية السلطة تعليامت
  :تويرت رشوط خمالفات  - أ 

 انتحال ذلك يف بام تويرت، لرشوط خمالفات أية عن اإلبالغ كيفية عىل عاللالط

 ألي به املرصح غري واإلرسال جتارية، ألي عالمة به املرصح غري دامواالستخ الشخصية

 اخلادشة للحياء والصور هبا املرغوب غري واملواد العدواين، والسلوك خاصة، معلومات

 تقدم أن  موقع تويرت وينبغيإىل تدخل أن تويرت، جيب لرشوط املخالفات من وغريها

 .ة معينةحدوث مشكل إثبات مثل معينة، داعمة معلومات
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 :والنرش الطبع حقوق انتهاك  -ب
 إىل إخطار بإرسال الفكرية امللكية حقوق خمالفات عن اإلبالغ للمستخدمني جيوز

 . لغرض اختاذ الالزم تويرت موقع
 

 وحيدد واملسؤوليات، للحقوق بيان عىل  (Facebook)فيسبوك موقع حيتوي

 حتدد التي استخدام البيانات وسياسة املوقع، داماستخ عند عليها توافق التي الرشوط

 غري السلوك أنواع حتدد التي االجتامعية والتوجيهات لبياناتك، املوقع استخدام كيفية

 إىل تؤدي قد خمالفتها أن إذ الرشوط، هذه عىل املستخدمون يعتاد أن املهم ومن املقبول،

 قع فيس بوك مالحظتهمعىل مستخدمي مو وجيب احلساب، تعطيل أو املحتوى حذف

 ختالف ال أنك اعتقدت لو حتى القانون، ختالف فقد معينة، بأنشطة حالة قيامهم يف أنه

 :)1(فيسبوك، ومن هذه االلتزامات وقوانني اخلصوصية ملوقع فيس بوك هي موقع رشوط
-1    

 املهم ومن حمددة، التزامات عىل املوافقة أن ينبغي فيسبوك، موقع يف التسجيل عند
 قيام إىل يؤدي قد منها ألي  انتهاكأي ألن االلتزامات، هذه عن مالحظات تدوينأن 

 يستخدم ال أن جيب األحوال، من حال أي ويف احلساب، إىل الوصول باملنع من املوقع

 .قانوين غري يشء بأي يف القيام املوقع
 :الالئق والسلوك األخالق  -أ

 عرب ترسل ال أن ًعاما، وجيب 13 عن فيسبوك مستخدمي عمر يقل إال جيب

 أو ًهتديدا يمثل أو العنف عىل حيرض أو كراهية، خطاب عىل يشتمل حمتوى أي فيسبوك

                                                 
 العربية اإلمارات االجتامعي، التواصل بشبكات اخلاصة البيضاء األوراق االتصاالت، تنظيم هيئة   )1(

 استخدام وسياسة ،2012 ديسمرب 11 بتاريخ واملسؤوليات ملوقع فيس بوك  احلقوق املتحدة، بيان

 .15- 13فيسبوك، ص خدمة وتوجيهات ،2012 ديسمرب 11 البيانات  ملوقع فيس بوك بتاريخ
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 صور عىل حتتوي مواد أو إباحية مواد أية إرسال ًأيضا حيظر  كام،مصور عىل عنف حيتوي

 أو بالكحوليات صلة ذي حمتوى عىل ليشتم تطبيق أي بتشغيل ُيسمح عارية، وال

 املناسبة، بالضوابط االلتزام مع إال للبالغني،  خمصصآخر حمتوى أي أو الغرامية املواعدة

 وغريها الرتوجيية والعروض عرض املنافسات ختص أخرى وتوجيهات ضوابط وهناك

 .هبا املرغوب غري كالرسائل التجارية، االتصاالت من
 :معةُالس وتشويه  التحرش -ب

 التحرش أو التخويف أو التعدي أعامل مستخدمو موقع فيس بوك يامرس ال  أنجيب

 .باآلخرين
 :اخلصوصية  - ج

 سياسة املوقع وضع إذ بوك، فيس ملوقع بالنسبة األمهية بالغة املستخدمني خصوصية
 مع للمشاركة بوك فيس موقع استخدام كيفية حول هامة إيضاحات تقديم هبدف البيانات

 رشوط  تشملإذواستخدامها،  اخلاصة واملعلومات املحتوى مجع وكيفية ريناآلخ

 مستخدمو  يرسل إال جيب إذ اآلخرين، خصوصية باحرتام مرتبطة ًأحكاما فيسبوك
 قاموا فإذا فيسبوك، عرب آخر شخص أي حساسة ختص مالية معلومات أو املوقع وثائق

خصوصية  سياسة ترسل أنو ذلك، يتم توضيح أن جيب آخرين عن معلومات بنقل
 بالنسبة قيود استخدامها، وهناك وكيفية نقلها يتم التي املعلومات نوعية فيها تفرس

 عىل املستخدمون يكون أن وينبغي موافقتهم، دون اآلخرين املستخدمني عىل للتعليق

 .اخلصوصية قواعد وانتهاك التشهري بدعاوى املرتبطة دراية باملخاطر
 :لوماتاملع تقنية  أمن  - د

 جيب املثال، سبيل مظهره، فعىل أو املوقع بعمل الرضر إحلاق شأنه من  يشءأيهو 
 رشوط ، وهناكأخرى خبيثة رموز أية أو بتحميل فريوسات املستخدمون يقوم الأن 

 بجمع تقوم ال أن جيب إذ للمستخدمني، الشخصية احلسابات بحامية مرتبطة عديدة

 وسائل باستخدام فيسبوك موقع إىل الدخول أو نيبباقي املستخدم اخلاصة املعلومات

 فيسبوك مستخدمو يقدم ال أن جيب كام املوقع،  من ترصيح عىل احلصول دون مؤمتتة
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 أن وجيب ترصيح، بدون آخر شخص ألي ًحسابا ينشئوا أو خاطئة، شخصية معلومات
 مستخدم حساب إىل الوصول حتاول أو ،آخر مستخدم من الدخول تطلب بيانات ال

 كتايب ترصيح عىل احلصول دون آخر شخص أي إىل احلسابات نقل عدم جيب ، كامآخر

 وأن واحد، شخيص حساب من أكثر تقوم بإنشاء ال أن وجيب فيسبوك، من مسبق

 اخلاصة املرور عىل كلمة شخص أي ُتطلع ال أن ينبغي ,املعلومات، حتديث عىل حترص

 .للخطر حسابك أمان يعرض قد يشء بأي تقوم أن أو بك،
 :متنوعة أحكام  - ه

 باقي حقوق احرتام تتناول عديدة أحكام عىل ًأيضا فيسبوك موقع رشوط تشتمل

 أي حقوق ينتهك حمتوى بإرسال املستخدمني عىل قيام عام قيد وهناك املستخدمني،

 ثم ومن بتحميله، تقوم الذي املحتوى عن مسؤول انك تعلم أن ، وينبغيآخر شخص

 حمتوى أي أو لك، ًملكا ليس إرسال حمتوى عند اعتبارك يف هذا تضع أن عليك جيب

حقوق  أو والنرش الطبع كحقوق)آخر شخص أي حلقوق خاضعة مواد عىل يشتمل
 تكرر املحتوى، فإذا بإرسال اخلاصة التصاريح عىل احلصول عليك جيب إذ ،)اخلصوصية

 والنرش الطبع وقكحق( باآلخرين اخلاصة الفكرية امللكية حلقوق املستخدم انتهاك

 إىل باإلضافة املستخدم، حساب بتعطيل فيسبوك يقوم موقع ،)الصور بإحدى اخلاصة

 .للقانون ًوفقا اختاذها يتم قد التي األخرى اإلجراءات
-2 

 :ومشاركتها املعلومات مجع  -أ
 معينة معلومات تقديم منك ُيطلب فيسبوك، موقع يف بالتسجيل تقوم عندما

 التسجيل بيانات إىل اإللكرتوين، ورقم اهلاتف، باإلضافة الربيد وعنوان كاالسم،

املعلومات  ذلك يف بام بك، اخلاصة املعلومات من أخرى ًأنواعا املوقع يتلقى األساسية،
 باقي يتشاركها التي واملعلومات ،)احلالة حتديث إرسال مثل)مشاركتها أنت ختتار التي

 البيانات من كبري قدر بجمع املوقع يقوم كام(رةالوسم بصو مثل )عنك املستخدمني

 .املستخدمني بباقي اخلاصة
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 تقوم فعندما خارجية، أطراف مع عنك معلومات بمشاركة ًأيضا فيسبوك يقوم كام

 معلوماتك فيسبوك سيشارك فيسبوك، ويب عرب موقع أو تطبيق أو بلعبة باالتصال

 جلعل هذا املوقع مع أصدقائك ئمةقا مشاركة ذلك ويشمل املواقع، هذه مع األساسية

 اآلخرين واألشخاص أصدقائك بمقدور سيكون وباملثل، ًاجتامعيا، املوقع أو التطبيق

 ذلك يف بام اآلخرين، مع املعلومات هذه مشاركة إعادة معهم املعلومات تتشارك الذين

 .الويب ومواقع والتطبيقات األلعاب
 :العامة املعلومات  -ب 

 له توجه الذي املحدد اجلمهور اختيار يمكنك فيسبوك، عىل ىحمتو ترسل عندما

 جتعل أن اخرتت فإذا بذلك، القيام من متكنك  خمتلفةأدوات املوقع ويوفر املحتوى، هذا

 األشخاص فيهم رؤيتها، بمن شخص أي بإمكان سيكون علني، بشكل متاحة معلوماتك

 بشكل ًدائام متاحة كونت املستخدم ختص معينة معلومات وهناك فيسبوك، خارج من

 بموقع اخلاص املواقع ارتباط ومعرفة والنوع التعريفي ملفك وصور مثل اسمك عام

 بمقدور ألنه هبم، تثق الذين األشخاصمع  إال املعلومات تشارك ال أن وينبغي فيسبوك،

 آخر مستخدم يشارك لآلخرين، وعندما املعلومات هذه ينقل أن معه تتشارك من

 خاصة، أو عامة املعلومات هذه جعل خيتار أن الشخص هلذا يمكن بك، خاصة معلومات
 أو ،آخر شخص بقصة إعجابه إبداء أو بالتعليق قيام املستخدم عند أنه مالحظة وجيب

 .مجهوره الشخص هذا خيتار أن ينبغي الشخص، فإنه لذلك الزمني التسلسل يف الكتابة
 :املحتوى يف  احلقوق - ج

 استخدام يف النطاق واسعة ًحقوقا يملك فيسبوك أن وهو مهم آخر اعتبار هناك

 طريقة بأي بك اخلاص املحتوى استخدام املوقع حق ويملك ترسله، الذي املحتوى

 يف حق املوقع ينتهي ولن ،أخرى رشكة إىل احلقوق هذه نقل حرية وللموقع يريدها،
 أن وبعد سابك،ح حتذف أن أو املحتوى حتذف أن بعد إال بك اخلاص املحتوى استخدام
 .معه التفاعل من معهم املحتوى مشاركة متت املستخدمني الذين كافة يتوقف
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 واألدوات فيسبوك، مستخدمو يواجهها قد التي املشكالت القسم هذا يف سنحدد

 حمتوى أي حذف للموقع املشكالت، وجيوز عن لإلبالغ استخدامها يمكنهم التي

 لقراره، ًووفقا املناسبة الظروف يف للموقع جيوز كام القانون، خيالف أو تهسياسا خيالف

 هناك تكون قد الواردة احلاالت وبحسب حذفها، أو املستخدمني تعطيل حسابات

 .القانون بموجب اختاذها يمكن إجراءات
 :فيسبوك رشوط خمالفات  -أ

 خمالفات عن غباإلبال اخلاصة للمعلومات الرئيسة الصفحة إىل الدخول يمكن

 املرغوب غري الرسائل وإرسال الشخصية التحرش وانتحال ذلك يف بام فيسبوك، رشوط

 اختاذها للمستخدمني ينبغي التي اخلطوات عن معلومات الصفحة هذه هبا، وتشمل

 .عن املشكالت غاللإلب يستخدموهنا أن يمكن التي واألدوات
 :الفكرية امللكية حقوق خمالفات  -ب

 إىل إخطار بإرسال الفكرية امللكية حقوق خمالفات عن اإلبالغ خدمنيللمست جيوز

 عامة معلومات الصفحة وتشمل الرئيسة  الصفحةإىل الدخول ويمكن فيسبوك، موقع

 .معينة مشكالت عن لإلبالغ وروابط الفكرية امللكية حقوق عن
-4 

 املوقع يضع لكن، واملوقعظ عىل أمان ا للحفأفضل اجلهود يبذل موقع فيس بوك
بعض االلتزامات التي من شأهنا زيادة أمان املوقع والتي تساعد عىل بقاء موقع فيس بوك 

 :(1)ًآمنا، وهذه االلتزامات هي

                                                 
 .فيس بوك، بيانات اخلصوصية واألمان   )1(

  https://www.facebook.com/legal/terms/update 7/4/2016متاح بتاريخ   
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عىل ) مثل الرسائل غري اهلامة( عمليات تواصل جتارية غري مرصح هبا أيعدم نرش   - أ  
 .فيسبوك

 الوصول إيل فيسبوك بأي أوني،  معلومات خاصة باملستخدمأوعدم مجع حمتوى    -ب
 أومثل الربامج اآللية للحصول عىل املعلومات (طريقة، باستخدام وسائل آلية 

من دون إذن )  برامج سحب املعلوماتأو برامج التجسس أوالربامج الروبوتية 
 .مسبق

عدم االشرتاك يف التسويق غري القانوين املتعدد املستويات، مثل التسويق اهلرمي،   -ج
 . فيسبوكعىل

 .أخرى أية أكواد ضارة أوعدم حتميل فريوسات   -د
ٍ حساب شخص إىل الوصول أوعدم طلب احلصول عىل معلومات تسجيل دخول   - ه

 .آخر
 . مضايقتهأو ترهيبه أو شخص أي إىل عدم اإلساءة  - و
ً حمتوى يتضمن أسلوبا عدوانيا أيعدم نرش   - ز ً مهددا أوً  حيرض عىل أو  إباحيا؛ أوّ

 . ينطوي عىل صور عنف غري مربرأو يتضمن عري أولعنف ا
 عدم تطوير أو تشغيل أي تطبيق خاص بطرف ثالث يتضمن حمتوى يتعلق بمنتجات  -ح

من دون ) بام يف ذلك اإلعالنات( املنتجات اخلاصة بالبالغني أو املواعدة أوالكحول 
 .االلتزام بقيود حتديد السن

 . متييزيأو ضار أو مضلل أوي يشء غري قانوين عدم استخدام فيسبوك للقيام بأ  -ط
 سري العمل الصحيح لفيسبوك إىل ييسء أو يبطئ أوّعدم القيام بأي عمل قد يعطل   -ي

 يف أخرى وظائف أو التدخل بعرض الصفحة أو مظهره، كهجوم حجب اخلدمة أو
 .فيسبوك

 . التشجيع عليهاأو انتهاكات هلذا البيان أيعدم تسهيل حصول   -ك
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 كافة عىل املجتمع وتوجيهات اخلصوصية وسياسة اخلدمة رشوط كافة تنطبق

 استخدامهم بمجرد الرشوط، هبذه عىل االلتزام املستخدمون ويوافق اخلدمة، مستخدمي

 قد تؤدي وكذلك الرشوط، هذه عىل املستخدمون يتعرف أن ينبغي ثم اخلدمة، ومن هلذه

 قيامك عند أنه مالحظة وجيب ،ًأيضا القانون انتهاك إىل يوتيوب لرشوط معينة خمالفات

 موقع رشوط ختالف ال أنك اعتقدت لو القانون، حتى ختالف فقد معينة، بأنشطة

 .)1(يوتيوب
-1 

 عىل معينة وقيود التزامات عىل توافق أن ينبغي يوتيوب، يف موقع التسجيل عند

 أي بتحميل تقوم ال أن جيب األحوال، من لحا أي ويف للنرش، القابل املحتوى نوع

 .هلا يوتيوب استخدام حيظر أو إياها امتالكك القانون حيظر مواد يتضمن حمتوى
 :الالئق والسلوك األخالق  - أ 
 :التالية املحتويات من ًأيا بتحميل املستخدمون يقوم ال أن جيب •

 .رصحية جنسية أو إباحية طبيعة ذو •

 صنع تعليم ذلك يف بام القانونية، غري أو اخلطرية األنشطة عىل تشجع التي املحتويات •

 .خطرية إصابات إىل تؤدي قد أخرى أفعال  أيةأو املخدرات تعاطي أو القنابل

 الوثائقي األسلوب ذو املحتوى يكون وقد عنف، عىل تشتمل التي املحتويات •

 أو ًمثريا أو ًصادما يكون أن إىل بشكل أسايس هيدف الذي املحتوى أن إال ًمقبوال،

 ً.مقبوال ُيعد ال حمرتم غري

                                                 
 العربية اإلمارات االجتامعي، التواصل بشبكات اخلاصة البيضاء األوراق االتصاالت، تنظيم هيئة  1)(

جوجل  خصوصية وسياسة، 2012 مارس 28 بتاريخ يوتيوب الصادرة خدمة املتحدة، رشوط
 .27-25يوتيوب، ص موقع وتوجيهات، 2013 يونيو 24 بتاريخ الصادرة
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 سامت عىل ًبناء جمموعات أو أفراد ضد الكراهية أو للعنف تروج التي املحتويات •

 .الدين أو كالعرق معينة

 للمشاهدين مالئم غري لكنه ًمقبوال الفيديو مقطع فيها يكون التي احلاالت ويف

 .مربالع القيود اخلاصة يوتيوب موقع يطبق قد الصغار،
 :ُالسمعة وتشويه التحرش  -ب 

 التحرش أو التهديد أو املطاردة أو عنيف سلوك بأي القيام املستخدمني عىل حيظر

 اسم أي باستخدام مستخدم، أي قنوات نسخ خمطط التحرش يشمل وقد باآلخرين،

 هبذه مستخدم يقوم أي منع يتم ، وقدآخر شخص صفة انتحال أو مماثل مستخدم

 النوع من اتصاالت أية إجراء ًأيضا حيظر يوتيوب، كام استخدام من ًدائام ًمنعا األشياء

  ."به املرغوب غري"
 : اخلصوصية - ج

هبم  اخلاصة الشخصية املعلومات ومشاركة اآلخرين خصوصية عىل التعدي حيظر
 األخرى واملعلومات الشخصية اخلاصة البيانات املعلومات تشمل وقد دون موافقتهم،

 .الفيديو ومقاطع لصوروا كالتعليقات
 :املعلومات تقنية  أمن - د

 تقنية أمن مع تتعامل التي األحكام من العديد عىل يوتيوب رشوط حتتوي

 من أي يف التدخل أو التعطيل أو عدم التحايل املستخدمني عىل جيب إذ املعلومات،

 إىلهتدف  التي اخلصائص من أي أو يوتيوب، موقع عىل املعلومات تقنية أمن خصائص

 سبايدر أو روبوت ):بعض األنظمة املؤمتتة مثل استخدام عدم املحتوى، وجيب نسخ منع

 من كبري قدر  إرسالإىل يؤدي بأسلوب يوتيوب خدمة إىل للوصول( ريدر أوفالين أو

 شخص ألي املمكنة تلك من أكرب حمددة فرتة خالل يوتيوب خوادم إىل الطلبات

 .ًعاديا ًاخلدمة استخداما أي يستخدم
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 أن وجيب للمستخدمني، الشخصية احلسابات بحامية مرتبطة عديدة رشوط وهناك
 محاية تضمن أن جيب ، كامآخر مستخدم أي عن شخصية أية بيانات بجمع تقوم ال

 األنشطة كافة عن ستكون املسؤول بأنك العلم وجيب يوتيوب، عىل حسابك بيانات

 .هبا علمك فور حسابك حلامية كانتها أي عن تبلغ أن وجيب حسابك، عىل تتم التي
 :متنوعة أحكام  - ه

 الفئات ضمن تام بشكل تندرج ال التي األخرى والقيود االلتزامات من عدد هناك

 )1(:ًسابقا إليها املشار
 تقنية أي عرب إليه الوصول أو يوتيوب حمتويات من حمتوى أي توزيع عليك حيظر •

 .يوتيوب موافقة عىل احلصول دبع إال ومشغل يوتيوب، ويب يوتيوب موقع خالف

 غري الشخصية لألغراض إال يوتيوب موقع إىل الوصول للمستخدمني جيوز ال •

 أوجتارية  أعامل عن بالبحث يوتيوب مستخدمو موقع يقوم ال أن وجيب التجارية،
 .تقايض رسوم معينة للوصول للخدمة

 احلسبان يف هذا عتض أن ينبغي ثم ومن بتحميله، تقوم الذي املحتوى عن املسؤولية •
 أي حلقوق خاضعة مواد عىل يشتمل حمتوى أي أو ًملكا لك، ليس حمتوى إرسال عند

 احلصول جيب عليك إذ ،)اخلصوصية حقوق أو الطبع والنرش كحقوق(آخر شخص
 املحتوى حذف يوتيوب ملوقع وجيوز املحتوى، إرسال قبل اخلاصة التصاريح عىل

 أي لتحميل املوقع إىل املستخدم وصول منع وأ متطلبات املوقع مع يتفق ال الذي
 ثبتت إذا  مستخدم،أي وصول بمنع يوتيوب سيقوم كام للرشوط، خمالف حمتوى
 .حالتني من أكثر يف آخر شخص أي حلقوق خمالفته

 
 

                                                 
 .26املصدر السابق، ص   )1(
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 :ومشاركتها املعلومات مجع  - أ  

 تكون ب،يوتيو خدمة استخدامك عند ثم ومن جوجل، لرشكة ملك يوتيوب موقع
 كان فإذا ومشاركتها، الشخصية معلوماتك بجمع جوجل املرتبطة رشوط عىل وافقت قد

 كافة يف ًجوجل مستخدما عىل حسابك بيانات جتد قد جوجل، عىل حساب لديك

 املعلومات بدمج جوجل يقوم قد وكذلك يوتيوب، ذلك يف بام جوجل، خدمات

 جوانب إىل الوصول لك يتسنى وحتىاملختلفة  خدماته من قام بجمعها التي الشخصية

بذلك  القيام عند عليك وجيب حساب، إنشاء عليك جيب يوتيوب، خدمة من معينة
 جوجل يقوم وقد اإللكرتوين، الربيد وعنوان كاالسم، نفسك، عن معلومات تقديم

 .يوتيوب خدمة مع عند تفاعلك عنك أخرى معلومات بجمع ًأيضا
 :املحتوى يف احلقوق  -ب

 املستخدم وحيتفظ املوقع، عىل حمتوى حتميل يوتيوب ستخدمي موقعمل يمكن

 يمنح يوتيوب، عىل املحتوى رفع حال  يفأنه غري به، اخلاص املحتوى ملكية بحقوق

 املحتوى هذا من مشتقة أعامل وإعداد وتوزيع إنتاج وإعادة باستخدام اإلذن املستخدم

 وجيوز للموقع، الرتويج عامة ةبصف تشمل التي وأعامل يوتيوب يوتيوب بموقع تتصل

 ذلك، ويمنح لباقي يف رغب إذا أخرى مؤسسة أي إىل احلقوق هذه نقل للموقع

 .املوقع به يسمح الذي بالقدر واستخدامه املحتوى إىل الوصول يف املستخدمني
 عرب ترسله الذي املحتوى أن ذلك ويعني علني، بشكل متاح يوتيوب وموقع

 .ترسله الذي املحتوى يف بعناية ينبغي أن تفكر ثم ومن علني، بشكل ًمتاحا يكون يوتيوب
-3   

 يمكنهم التي واألدوات يوتيوب، مستخدمو موقع يواجهها قد التي املشكالت

 عند املستخدم حساب إهناء يوتيوب ملوقع املشكالت، وجيوز عن لإلبالغ استخدامها

 عىل غلق حسابه ًأيضا للمستخدم جيوز كام املوقع، سياسات من ألي انتهاك أي ارتكابه
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 اختاذها يمكن إجراءات هناك تكون قد حدث، كل وقائع وحسب وقت، أي يف يوتيوب

 .القضائية قرارات السلطة بموجب أو القانون بموجب
 :يوتيوب عرب والتنفيذ املشكالت عن اإلبالغ  - أ 

 واألدوات علوماتامل خمتلف إىل الوصول يمكن ملستخدمي موقع يوتيوب
 املحتوى املستخدمون "حيدد" أن جيب أوىل، وكخطوة املحتوى، عن يف اإلبالغ املستخدمة

 أو حمتوى من أكثر عن اإلبالغ يمكن يوتيوب، وحتى موقع لتوجيهات ًخمالفا يرونه الذي
 يف هذه األداة استخدام ويمكن لإلبالغ، أداة يوتيوب يوفر تفصيال، أكثر معلومات تقديم
 .االستخدام إساءة عن اإلبالغ
 :باخلصوصية املرتبطة الشكاوى  -ب

 إتباع ينبغي عليهم باخلصوصية، مرتبطة شكوى تقديم للمستخدمني يتسنى حتى

 .يوتيوب باخلصوصية يف موقع اخلاصة الشكاوى إرشادات
 

 اللوحية واألجهزة ةالذكي املتحركة اهلواتف عىل الصور لتبادل تطبيق هو إنستجرام

 وحتريرها الصور التقاط املوقع للمستخدمني هذا ويتيح اآليل، احلاسب وأجهزة

: مثل ،االجتامعية الشبكات خدمات من متنوعة جمموعة يف مشاركتها ثم ومن وحتميلها،
 شعبية وذو ًمشهورا إنستجرام جتعل التي الرئيسية اخلصائص ومن وتويرت، فيسبوك

 عىل خاصة تأثريات إضافةللمستخدمني  تتيح التي الصور ريرحت خاصية واسعة هي

 مستخدمو يكون أن املهم ، ومن)فالتر(الصور تعديل خاصية استخدام طريق عن الصور

 ذلك بإنستجرام، ولتسهيل اخلاصة واألحكام الرشوط بكافة اطالع عىل إنستجرام

 التي 'اط الرئيسيةالنق لتحديد اخلصوصية وسياسة إنستجرام استخدام رشوط نستعرض

 1):(التالية النقاط عىل وتشتمل املستخدمني مالحظتها، عىل ينبغي

                                                 
 العربية اإلمارات االجتامعي، التواصل بشبكات اخلاصة البيضاء األوراق االتصاالت، تنظيم هيئة   )1(

== 
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 .إنستجرام تطبيق الستخدام بالنسبة املستخدمني مسؤولية عىل الضوء تسليط •

 تطبيق استخدام يف البدء قبل معرفتها املستخدمني عىل ينبغي التي املخاطر حتديد •

 .إنستجرام

 .حقوقهم ينتهك من عىل لإلبالغ مستخدمنيلل املتاحة الوسائل حتديد •
-1 

 إىل يؤدي قد انتهاكها ألن واألحكام املستخدمون الرشوط يدرك أن املهم من
 ًاملخالف، فضال عن املستخدم وتعطيل حساب املمنوع املحتوى إزالة مثل خمتلفة، عواقب
 قد أنه معرفة كذلك الرضوري ومن إنستجرام، وأحكام لرشوط ًانتهاكا ذلك اعتبار

 .قوانني العقوبات لبعض البلدان بموجب املحظورة السلوكيات هذه يساءل مرتكبو
 :السليم والسلوك األخالقيات  - أ 

 حيظر حيث ،نرشه يمكن الذي املحتوى عىل ًقيودا إنستجرام وأحكام رشوط تفرض
 العام والنظام العامة اآلداب مع يتفق ال توىحم أي نرش املستخدمني املسجلني عىل

 أو التعري أو العنف تعرض الصور التي عىل املحتوى هذا مثل ويشمل احلسن، والسلوك
 مع تتامشى القيود هذه أن من املحتويات، غريها أو اجلنيس اإلحياء أو اإلباحية أو التمييز
املجتمع  ومبادئ العامة آلدابا مع يتعارض الذي املحتوى نرش حتظر التي الدولة قوانني

 .الدول يف
 :والتشهري املضايقة  -ب

 وهتدف املضايقة، موضوع إنستجرام وأحكام رشوط يف البنود من العديد تتناول

 الترصفات أجل من إنستجرام استخدام املستخدمني من منع إىل ًعموما األحكام هذه

 :التالية

                                                 ==  
 الصادرة اخلصوصية وسياسة ،2013 يناير 19 بتاريخ الصادرة االستخدام املتحدة، رشوط

 .65- 63، ص2013يناير 19 بتاريخ
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 .املؤسسات أو الناس هتديد أو االستخدام إساءة أو املضايقة •

 من أخرى أشكال أية أو هبا مرغوب غري تعليقات أو إلكرتوين بريد إرسال أو إنشاء •

  .النستجرام ألي مستخدم املزعجة أو الدعائية االتصاالت
 فإن وعليه صفحاته، عىل تشهريي حمتوى أي نرش إنستجرام وأحكام رشوط وحتظر

 دراية عىل املستخدمون يكون  أنجيب لذلك قوانني الدول، مع يتامشى احلظر هذا

 تتمثل التي اخلصوصية انتهاك أو اخلاصة باإلدعاءات والتشهري باملخاطر ومعرفة

 .آخرين أشخاص لصور به املرصح غري باالستخدام
 :اخلصوصية  -ج 

 اخلدمة استخدام من املسجلني املستخدمني إنستجرام وأحكام رشوط حتظر

 نرش لغرض اخلدمة استخدام ذلك لاآلخر، ويشم منهم كل خصوصية نتهاكال

 االئتامن معلومات بطاقات إىل باإلضافة اخلدمة، طريق عن الرسية أو اخلاصة املعلومات

 الربيد عناوين أو اهلواتف أرقام أو الوطنية اهلويات أرقام أو االجتامعي الضامن أو

 تنتهك التي الصور ًأيضا الدول، وحتظر قوانني مع تتامشى املحظورات اإللكرتوين، هذه

 أو خاص حمتوى أي نرش عدم عىل حيرص املستخدمون أن املهم ومن ،األفراد خصوصية

 إزالة إىلاملترضر  الشخص سعي إىل يؤدي قد الذي األمر إنستجرام يف الئق غري

 .املحتوى
 :املعلومات تقنية أمن  - د 

 املعلومات، تقنية بأمن املتعلقة البنود من العديد إنستجرام وأحكام رشوط تتضمن

 :كام يأيت البنود هذه تلخيص ويكمن
 .إلنستجرام تابع بأنه لإلحياء آخر إلكرتوين أي موقع أو إنستجرام خدمة تعديل أو تغيري •

 بخدمة املتصلة الشبكات أو اخلوادم أو إنستجرام خدمة تعطيل أو تشويش •

 أو سسيةجت برجميات أو فريوسات أو برجميات خبيثة أي إرسال طريق عن إنستجرام،

 .مدمرة أو ضارة طبيعة ذات أخرى برجمية تعليامت أي أو خبيثة
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 .إنستجرام موقع يف تغيري أو شيفرات أو حمتوى إدخال •

 عىل ذلك يف بام معتمدة، غري طرق خالل من إنستجرام خدمة مع حسابات إنشاء •

 ,script( حكمها يف وما املربجمة أو اآللية األجهزة استخداماحلرص  عىل ال املثال سبيل

bot, spider, crawler, scraper.( 

 سلوك أي ألن األحكام هذه خمالفة عدم عىل احلرص املستخدمني عىل جيب لذا

 املخالف، ويفرض املستخدم حساب تعطيل إىليؤدي  أن يمكن الشأن هذا يف الئق غري

 فراداأل عىل مماثلة التزامات عدد من الدول يف املعلومات تقنية جرائم مكافحة قانون

 رشوط خرق يشكل أن املمكن ومن ،اإلنرتنتعىل  األمنية التهديدات إدارة لغرض

 .تقنية املعلومات جرائم مكافحة قانون بموجب شكوى أساس ًأيضا إنستجرام وأحكام
 :عامة التزامات  - ه 

 :مثل أعاله املذكورة الفئات حتت تندرج ال التي األخرى االلتزامات من عدد هناك

 دون من املستخدم اسم يف اإللكرتونية املواقع عناوين أو النطاق سامءأ استخدام

 .إنستجرام من اخلطية املسبقة املوافقة عىل احلصول

 املستخدمني ختص التي الدخول تسجيل اعتامد بيانات استخدام أو مجع أو التامس •

 .إنستجرام يف اآلخرين

 الرشكات أو شخاصاأل باستثناء )نفسه املستخدم غري شخص ألي حساب إنشاء •

 ).املتعاملني أو عن املوظفني نيابة حسابات بإنشاء املرصحة

 عن ًإنستجرام، فضال خدمة سالمة عىل احلفاظ إىل ًعموما املحظورات هذه هتدف •

 السلوك هذا يشكل أن ويمكن املخالف، حساب املستخدم لتعطيل أساس توفري

 .املعلومات تقنية جرائم مكافحة لقانون ًخرقا
-2 

 عندما للخطر املستخدمني ّتعرض التي واألحكام الرشوط القسم هذا يف سنتناول

 يقوم إنستجرام خدمة استخدام الشخصية، عند واملعلومات اإلعالنات إىل األمر يأيت



  162  
 

 

 لغرض املعلنني مع هبم اخلاص املحتوى بتبادل احلق إنستجرام بمنح املستخدمون

 ذلك إىل باملستخدمني، باإلضافة اخلاصة الصفحات يف حمددة جتارية الرتويج لعالمات

 مع املسجلني باملستخدمني اخلاصة املعلومات الشخصية بمشاركة إنستجرام خدمة تقوم

 .إنستجرام خدمة توفري لغرض اآلخرين اخلدمات مزودي
 :باملستخدمني اخلاصة املعلومات عن الكشف  - أ 
 1)(:املسجلني املستخدمني من ليةالتا املعلومات بجمع إنستجرام خدمة تقوم •
 الشخيص امللف ومعلومات اإللكرتوين الربيد عنوان وتشمل)الشخصية املعلومات •

 .)باملستخدم اخلاص واملحتوى

 قمت التي الصفحات أي )االستخدام عن معلومات ذلك يف بام حتليلية معلومات •

 .)وغريها بزيارهتا

 .املشاهبة والتقنيات) cookies(االرتباط  تعريف ملفات •

 ومعلومات اإلنرتنت بروتوكول وعنوان الويب طلبات مثل)السجل ملف معلومات •

 .)اإلنرتنت متصفح

 .)املحمول جهازك حتدد التي البيانات ملفات أي)اجلهاز معرفات •

 .الوصفية البيانات •

 أعاله، املذكورة املعلومات عن الكشف حيق إنستجرام، خصوصية لسياسة ًوفقا

 اخلدمات مزودي ذلك يف بام)أخرى ألطراف املسجلني،  املستخدمنيمن مجعها تم التي

 .بذواهتم حمددين شخصية بأشخاص معلومات بدون ولكن(واملعلنني
-3 

 آلخر، وقت من انستجرام، مستخدمي تواجه قد التي املسائل القسم هذا يف نحدد

 حقوقهم، ينتهك وكسل أو  نشاطأي عن لإلبالغ استخدامها يمكنهم التي واألدوات

                                                 
 .65- 64املصدر السابق، ص   )1(
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 خصوصية وسياسة وأحكام رشوط مع يتعارض الذي املحتوى خيضع ما ًعادة

 اإلبالغات يف أنواعإنستجرام، ومن  خدمة من واحلذف لإلجراءات القانونية إنستجرام
 )1(:موقع إنستجرام هي

 .املرسوقة احلسابات  - أ  
 .الشخصية انتحال حسابات   -ب
 .نيةالقانو السن دون األطفال  -ج
 .املضايقة  -د
 .الفكرية امللكية حقوق عىل التعدي  - ه
 .هبا املرغوب غري والرسائل االستخدام إساءة  - و
 .اخلاصة املعلومات عن الكشف  - ز

 
 

                                                 
 .65املصدر السابق، ص   )1(



 

 
 

 

  

  

  الفصل الرابع

 
 

 

  

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

166 
 

 

 

 
ّتعد وسائل  توفر  وهي ، الوسائل التي تتيح خاصية التفاعلأكثر اجلديد من اإلعالمُ

 والتفاعل معها عرب إعطاء رأهيم بتلك اإلعالميةملستخدميها إمكانية تلقي الرسالة 
 يف تلك الوسائل ثنائي اإلجتاه ال االتصالالرسائل وتبادل اآلراء واملعلومات بحيث يكون 

 تتيح هذه الوسائل وإنام فقط من قبل اجلمهور اإلعالميةيقترص عىل استقبال الرسالة 
 فرصة كبرية أمام احلوار واألدوار بني املرسل واملستقبل، ما جعل اجلمهور إمكانية تبادل

التفاعلية أتاحت الفرصة للجمهور  أن ً اآلخرين، فضالاألشخاص إىل أصواهتم إليصال
 .واحد أن ن يكون مرسل ومستقبل يفأب

 هو والتفاعل ،بعده وما )Interactivity (التفاعل حتقيق عىل قادر اجلديد واإلعالم
 عملية يف حيدث كام ًمتاما املستخدم حلديث االستجابة عىل اجلديدة االتصال وسيلة قدرة

 اجلامهريي االتصال ألنامط ًهاما ًجديدا ًبعدا أضافت اخلاصية هذه ،شخصني بني املحادثة
 مركزي مصدر من إرساهلا يتم واحد اجتاه ذات منتجات من العادة يف تتكون والتي احلالية
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 مصادر اختيار إمكانية مع املستهلك إىل الراديو أو التلفزيون قناة أو الصحيفة مثل
 .)1(يريده الذي وبالشكل أرادها متى يريدها التي والتسلية املعلومات
 الصدى رجع دائرة عىل تقترص التفاعل عىل املستخدمني كانت قدرة السابق ويف
 عىل املالحظات وتدوين ليقاتالتع إضافة عرب اإللكرتونية املواقع عىل املنشور للمحتوى
 املنتديات وجود مع ًنسبيا التحرر إىل العالقة ذلك بعد انتقلت ثم ،مثال الزوار سجالت

 اإلعالمية املامرسة حرية للجمهور تتح مل أهنا غري الربيدية، والقوائم األخبار وجمموعات
 لشبكات ظهور من لكذ بعد تبعها وما املدونات ظهور بعد إال هلم تتوفر مل والتي املطلقة

 مثل احلرة واملوسوعات كاليوتيوب التشاركية الفيديو ومواقع االجتامعي التواصل
 هذه وتعد ،التفاعلية بعد ما مرحلة إىل االنتقال عنارص متثل املواقع وهذه ويكيبيديا،

 إيصال العادي الفرد بمقدور أصبح حيث التقليدي، االتصال نموذج عىل ًانقالبا املرحلة
 إىل أعىل من وليس االجتاهات متعددة بطرق يريد الذي الوقت يف يريد من إىل لتهرسا

 .)2(القديم االتصايل النموذج وفق فقط، أسفل

 
 واإلعالم االتصالتباينت آراء وأفكار الباحثني واملتخصصني يف جمال تكنولوجيا 

 التقليدية اإلعالمأصبحت وسائل  أن بمفهوم التفاعلية وباخلصوص يف املدة األخرية بعد
يكون هلم رأي  أن ًواجلديدة تعمل عىل إتاحتها للجمهور متاشيا مع حاجاته ورغباته يف

ً، فضال عن رغبة اإلعالمية املضامني إنتاج للقائمني عىل أويوصله لبقية اجلمهور  أن يريد
ز يف املوضوعات  يف التعرف عىل آراء اجلمهور وتوجهاهتم والرتكياإلعالميةاملؤسسات 

 زيادة تركيز إىلالتي تشغلهم ورضورة مراعاهتا والرتكيز فيها، وهذه العوامل أدت 

                                                 
 . االجتامعية، موقع قناة اجلزيرةةواملسؤوليمبارك بن سعيد، صحافة املواطن    )1(

  www.aljazeera.net  11/8/2011متاح بتاريخ   
 .السابقاملصدر    )2(



  168  
 

 

 مفهوم وتعريف حمدد للتفاعلية لتمكنهم من التعرف عىل أبعادها إجيادالباحثني يف 
 :وخصائصها، ومن هذه التعريفات هي

 تجابة حلديث املستخدم اجلديدة عىل االساالتصالقدرة وسائل "بأهنا تعرف التفاعليه 
ً بعدا جديدا هاما أضافتًمتاما كام حيدث يف عملية املحادثة بني شخصني، وهذه اخلاصية  ً ً

 و ذمسار اجلامهريي احلالية والتي تتكون يف العادة من اإلعالموسائل  يف االتصالألنامط 
ل مع قب املستإىل الراديو أو قناة التلفزيون أواجتاه واحد من مصدر مركزي مثل الصحيفة 

 .)1("بالشكل الذي يريدهالرتفيه  اختيار مصادر املعلومات وإمكانية
 تأثري عىل ادوار االتصالحالة يكون فيها للمشاركني يف عملية "هنا أ بًأيضاوتعرف 

 األفعال االتصالية متوقفة عىل أفعاهلم فيام بينهم فتكون األدواراآلخرين بحيث يتبادلون 
 عىل اختاذ موقف الطرف اآلخر االتصالبمعنى قدرة كل من طريف االتصالية السابقة و

 اختيار التوقيت واملحتوى والبحث يف االختيارات إىل إضافة االتصالية أفعالهوتشكيل 
 .)2("البديلة

منهج التحكم يف "فقد عرفوا التفاعلية بأهنا ) Guedj et al( جودج وزمالؤه أما
هذا التعريف  أن وأداءه السابق، ومن الواضحالنظام عن طريق تغذيته بنتيجة فعله 

 التغذية الراجعة التي يمكن اعتبارها البذرة األوىل أومسكون هباجس رجع الصدى 
 )3("ملفهوم التفاعلية يف العملية االتصالية وليست التفاعلية ذاهتا 

                                                 
 .98، ص2010زيع، ، عامن، دار اسامة للنرش والتواإلعالميحممد مجال الفار، املعجم    )1(
 املرشوع العريب لتوحيد املصطلحات،:  واالتصاللإلعالممي العبد اهللا،، املعجم يف املفاهيم احلديثة   ) 2(

 ، 2014بريوت، دار النهضة العربية للنرش والتوزيع، 
(3)  Guedj, Richard; Paul J.W. ten Hagen, F. Robert Hopgood, Hugh A. Tucker, 

and David A. Duce (1980), Methodology of Interaction, Amsterdam: North 
Holland Publishing Company. 

محد بن نارص املوسى،  العالقة التفاعلية بني املشاركني يف العملية االتصالية عرب اإلعالم : ًنقال عن  
مة للمنتدى السنوي اجلديد، دراسة حتليلية للتفاعلية يف املنتديات اإللكرتونية السعودية، ورقة مقد
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  النصوصبواسطةعملية دمج وسائل اإلعالم الرقمية "  بأهناالتفاعليةوهناك من يعرف 
 احلاسوبية الشبكة الصور املتحركة وتنظيمها يف أو األصوات أو الرسومات أوااللكرتونية 

الرقمية التي تتيح لألشخاص التفاعل مع البيانات ألغراض مناسبة، والبيئة الرقمية التي 
 .)1(" واالتصاالت والتلفزيون التفاعيل والربامج التفاعليةاإلنرتنت التفاعلية هي تتيح

 املبارش بني املرسل واملستقبل للحصول االتصالعملية تكرار " بأهنا ًاأيضوتعرف 
 اإلنرتنتعىل املعلومات واالتصال بني أطراف العملية االتصالية، والتي وفرهتا شبكة 

 املعلومات بني املرسل وإضافةبشكل كبري بحيث تسمح للمستخدمني ببناء وطلب 
 .)2("واملستقبل

 التعبري الذي يبديه املستقبل عقب استقباله بأهنا" اعليةً تعريفا للتفووضع رافائييل
 أو املرسل عرب نفس الوسيلة االتصالية إىلًة ويكون مرتبطا هبا ويصل  االتصاليةللرسال
 .)3(" املرسلإىل عىل نقل استجابات املستقبل االتصال مدى قدرة وسيلة أخرىبعبارة 

 
 بدراسة دور التفاعلية لالهتاممً التقليدية للتفاعلية سببا ماإلعالكان لفقدان وسائل 

 & اهتم كل من برخيت وبنيامني إذ اجلامهريي منذ بدايات القرن العرشين، االتصاليف 

                                                 ==  
 "التحديات النظرية والتطبيقية..اإلعالم اجلديد"السادس للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال 

 .8، ص2012 الرياض، أبريل -جامعة امللك سعود
(1)  Elaine England and Andy Finney, Interactive Media: What’s that? Who’s 

involved?, London, ATSF White Paper, 2011, p2. 
(2)  Alexa Bezjian- avery et. al, new media interactive advertising vs.traditional 

advertising, journal of adverting research, vol. 38,no.4,1998,p .23 . 
(3) Rafaeli S, interactivity: from new media to communication, in Hawkinas, p, 

wiemann, j.m, pingree, s. eds. advancing communication science. merging 
mass and interpersonal process Newbury park, ca..saga, , 1988 ,p.111.  

 دار العلوم القاهرة، االلكرتونية عىل مواقع الصحف التفاعليةعبد الباسط امحد هاشم، : ًنقال عن  
 .121، ص2014للنرش والتوزيع، 
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Brecht) Benjamin(  بموضوع قصور االجتاه التقليدي ذي االجتاه الواحد، والذي تتميز
 بتطور نظرية الراديو يف عرشينيات القرن "Brecht " التقليدية، وقام اإلعالمبه وسائل 

 تتميز بالتبادل اتصاليصبح الراديو وسيلة  أن املايض والتي أكد فيها رضورة
 وقتئذ، األوربيةوالديمقراطية، وقد قوبل هذا االهتامم باعرتاض شديد من قبل الفاشية 

 .)1(اإلعالميةاحلرية  حتقيق الديموقراطية وإىلًوأثار هذا االقرتاح هتديدا هلا ألنه يدعو 
 1948 عام "Wiener" للباحثني يف جمال التفاعلية منذ دراسات اهتامم أولوبدأ 

 نموذج شانون وويفر التي هتتم إىل) Feedback(والذي أضاف عنرص رجع الصدى 
 كعملية ديناميكية بني املرسل واملستقبل، وأعقب ذلك صدور كتاب االتصالبدراسة 

 اجلامهريي االتصالعملية " والذي بعنوان 1954 عام "Wilbur Schramm"ولربرشام 
 مصطلح التفاعلية، وأكد ولرب رشام رضورة إىل أشارة أول والذي جاءت فيه "وتأثرياهتا

 مشرتك بني املرسل واملستقبل والذي بفضله يتم توصيل نوعني من رجع اتصالوجود 
 .)2( ذاتهإىلملستقبل  املرسل ورسالة من اإىلرسالة من املستقبل : الصدى مها

ً بداية بنظرية الطلقة السحرية مرورا االتصالوكانت الدراسات التقليدية لوسائل 
-two "مرحليتني  عرب املعلومات تدفق  ونموذج""Shannon and Weaver بنموذج 

step flow of communication"نموذج  إىل  ووصوال" Westley and Maclean 

Model "وسائل يف الصدى رجع أمهية يم تلك الدراسات عىل وأكدت مجيع مفاه 

 نجد حني يف الصدى، رجع إىل واحد وتفتقر اجتاه ذات كانت والتي التقليدية، اإلعالم
 .)3(متعددة اجتاهات ذو أو اجتاهني اتصاليا ذو نموذجا يتطلب احلقيقي التفاعلأن 

 
                                                 

يف درويش اللبان، الصحافة االلكرتونية دراسات يف التفاعلية وتصميم املواقع، القاهرة، رش  ) 1(
 .65، ص2005الدار املرصية اللبنانية، 

 .34تومي فضيلة، مصدر سابق، ص  ) 2(

 .65رشيف درويش اللبان، مصدر سابق، ص  ) 3(
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 التفاعلية وظهرت يف ومع مطلع الثامنينيات من القرن املايض بدأ االهتامم بدراسة
 -Computer" عرب الكومبيوتر االتصال: هذه املدة مفاهيم متعددة يف هذا املجال

mediated communication" واالتصال التفاعيل "interactive communication" 
 عرب الكومبيوتر واملجتمع االفرتايض االتصالًوالذي يستخدم أحيانا كبديل ملصطلح 

"virtual community" والفضاء االفرتايض " virtual space" وغريها من املفاهيم 
 عن طبيعة 1987 عام "Durlak" التفاعيل، وكانت دراسة االتصالاملرتبطة بتكنولوجيا 

 احلديثة واهتمت بالتفاعلية ودورها يف العملية االتصالية يف ظل اإلعالمتفاعلية وسائل 
 .)1(وجود الوسائل التفاعلية احلديثة

 لتعرف التفاعلية بعدها القنوات التي 1988 عام "Rafaeli "ءت دراسة ثم جا
 يف دراسته الرائدة حول Rafaeli املرسل، وقد ركز إىليمكنها نقل رد فعل اجلمهور 

 حينام "Responsiveness" احلديثة عىل مفهوم االستجابة االتصالالتفاعلية يف وسائل 
ه مستقبل الرسالة عقب عملية استقبال الرسالة التعبري الذي يبدي"عرف التفاعلية بأهنا 

، وهو بذلك ابتعد " نفسهااالتصال املرسل عرب وسيلة إىلويكون مرتبطا هبا ويصل 
 من خالل بريد إليهبمفهوم التفاعلية عن مفهوم رجع الصدى الذي يمكن الوصول 

 .)2( اتصاالهتم التلفونية وغريها من وسائل التعبري عن رجع الصدىأوالقراء 
التفاعلية تعرب عن الدرجة التي إىل أن  1988 يف دراسته عام "Williams"ثم أشار 

يسيطر فيها املتلقي عىل العملية االتصالية ويتبادل األدوار مع املرسل، وهذا ما جعل 
 التفاعلية بعدها إىلالتفاعلية تركز يف قدرة املتلقي عىل االستجابة للرسالة، وبدأ النظر 

 "Heeter" تبنى 1989عىل نقل استجابة الحقة لعملية تلقي الرسالة، ويف عام قدرة الوسيلة 
 ليكون املفهوم أخرى مخسة أبعاد إليه للتفاعلية وأضاف االجتاه أحادي "Rafaeli"مفهوم 

                                                 
 .127عبد الباسط امحد هاشم، مصدر سابق، ص  ) 1(
 العربية عىل شبكة االنرتنت، املجلة اإلخباريةفهمي، التفاعلية يف املواقع نجوى عبد السالم    )2(

 .230، ص2001املرصية لبحوث الرأي العام، املجلد الثاين، العدد الرابع، 
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 )1(: هي"Heeter"األبعاد للتفاعلية، وهذه األبعاد بحسب ) سدايس(متعدد 
 من جمموعة متنوعة من االتصالر موضوع فاملتلقي خيتا:  املتاحةاالختياراتتعدد  -1

 .االختيارات املتاحة أمامه

 االتصاليامرس بعض اجلهد لتحقيق  أن فاملتلقي ينبغي: اجلهد الذي يامرسه املستقبل -2
 .اإلعالميةوهو بذلك متلقي نشط للرسالة 

 تستجيب لرغبات املتلقي واختياراته االتصالفوسيلة : استجابة الوسيلة للمستقبل -3
 . له املضمون الذي يريد معرفتهفتعرض

 االتصالتكنولوجيا إذ أن :  الكرتونيااالتصالرصد استخدامات املتلقي لوسيلة  -4
، فوسائل أوتوماتيكيااحلديثة سمحت برصد استخدامات كل مستقبل للرسالة 

 احلديثة غريت من األسلوب التقليدي للتعرف عىل ردود فعل املستقبل االتصال
 أو الصحافة، واملتمثلة بإرسال رسالة لتلك الوسيلة أو الراديو أوسواء يف التلفزيون 

 . هبا عرب التلفوناالتصال

 احلديثة سمحت االتصالفتكنولوجيا :  معلومات للرسالة االتصاليةإضافةسهولة  -5
 مصدر للمعلومات وال إىل الرسالة ليتحول بذلك أصل إىليضيف  أن للمستقبل

 .يكتفي فقط بتلقيها

والتي تعني السهولة التي : االتصال الشخيص بني مجهور وسائل الاالتصسهولة  -6
 ويمكن من خالهلا لعدد من مستخدمي الوسيلة تبادل الرسائل االتصاليتيحها نظام 

 .فيام بينهم
 التي تستكشف اإلعالميةويف فرتة التسعينيات ازداد اهتامم الباحثني بالدراسات 

 التفاعيل، وان السمة اإلعالميطبيعة املحتوى  واإلعالمكيفية تفاعل الناس عرب وسائل 
 بعدها سمة للوسيلة بقدر ما ترتبط باالتصال نفسه، وان ارتباطها إليهاالتفاعلية ال ينظر 

 املبارش واالتصال الوسيطي االتصال اجلديدة بمثابة نقطة التقاء بني اإلعالمبوسائل 
                                                 

 .230املصدر السابق، ص  ) 1(
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التفاعل يف إىل أن  Sudweeks,Rafaeli" 1997"، كام يشري )1(واالتصال اجلامهريي
 كأحد الوسائل املشاركة ةعالمي يسمح للجمهور باستخدام الوسيلة اإلاالتصال

 االتصال عرب الوسيلة يف تدعيم اإلعالمية املواد إنتاج خاصة عندما يتم االجتامعية
 .)2(اآلخرينوالتفاعل ولتحقيق ميلهم ونزاعاهتم للتواصل مع 

ً مفهوما للتفاعلية بعدها الدرجة التي "Kiousis" صاغ 1999وبعد ذلك يف عام 
 يف خلق بيئة اتصالية تسمح بمشاركة متساوية ألطراف االتصالتسهم هبا تكنولوجيا 

 يف الوقت احلقيقي واملشاركة يف تبادل االتصالالعملية االتصالية وتقرتب من إمتام 
 )3(:هي عدة أبعاد للتفاعلية "Kiousis "الرسائل االتصالية، وبذلك يضع 

 .بنية الوسيلة -1
 .سياق املوقف االتصايل -2
 .إدراك املتلقي -3

 اجلامهريي السائدة االتصالانقلبت موازين   اجلديداإلعالموسائل  ظهور ومع
 املشاركة النشطة عيل القدرة للمتلقي أصبح تفاعلية، بحيث أدواتمن  وذلك ملا متتلكه

 يتلقى املعلومات اجلمهور أصبح دفق االتصالية، العملية يف األثر وامللحوظة والفعالة
 مقترصا كان املرسل بعدما مع الرسائل يتبادل أن له ويمكن منها، املناسب وخيتار بكثافة
 ظل يف واملستقبل بني املرسل التمييز الصعب من أصبح كام فحسب، املعلومات تلقي عيل

 .)4(مرسل إيل قبلواملست إيل مستقبل املرسل حتول إذ التفاعلية، االتصال وسائل استخدام

                                                 
 العراقية عىل األنباء حداد، مدى توفر تطبيقات التفاعلية يف مواقع وكاالت إسامعيلحسني   ) 1(

، جملة آداب ذي قار، " االلكرتونيةاألنباءدراسة مسحية حتليلية لعينة من وكاالت "نرتنت اال
 .231، ص2010، 2، العدد1املجلد

 .33ص، مصدر سابق، حسنني شفيق  )2(
 .234نجوى عبد السالم فهمي، مصدر سابق، ص  ) 3(

 35ملوضوعاتية انموذجا، صالربامج ا: تومي فضيلة، التفاعلية ووسائلها يف التلفزيون اجلزائري  ) 4(



  174  
 

 

 
 ثالثة مستويات بحسب طبيعة التفاعل الذي حيدث بني أطراف إىلتقسم التفاعلية 

 :)1(ًالعملية االتصالية وفقا للمرسل والوسيلة واملستقبل، وهذه املستويات هي
-1 

 ذو اجتاهني  حيدث بني اتصال هو وأخر بني فرد أو اإلنساينويطلق عىل التفاعل 
 وتعرف أكثر أواملستقبل قد يكون فردا  أن  كامأكثر أو وقد يكون املرسل فردا األفراد

 ذات اجتاهني يستطيع من خالله اتصال أنظمة بأهنا هذا الشكل التفاعيل إطارالتفاعلية يف 
 املرسل إىل  للمستقبل والذي يقوم بدوره بتوصيل رد الفعلإىلاملرسل توصيل معلومات 

فالتفاعلية هي تبادل الرسائل االتصالية بني طريف العملية االتصالية وليست جمرد نقل ذي 
 . التقليديةاإلعالماجتاه واحد هلذه الرسائل كام حيدث يف وسائل 

 املستقبل لديه أصبح التفاعيل حيث االتصال حتقق اإلنرتنتوبفضل تكنولوجيا 
 التبادلية أدواتة االتصالية شكال ومضمونا عن طريق القدرة عىل تغيري وتعديل الرسال

، اإلخباريةولوحات النرشات ، وغرف الدردشة ، الربيد االلكرتوين: التكنولوجية مثل
 .والوسائط املتعددة

-2 

 تفاعل املستقبل مع الرسالة وهو التفاعل الذي حيدث بني املستقبل ًأيضاويطلق عليه 
 اختيارات حمددة إال التقليدية ال تتيح جلامهريها االتصالفوسائل ، لرسالة االتصالية وا

 يف وقت تعرضه هلا  حيث هذا أو حتكم يف املضامني االتصالية أي لللمستقبيكون  أن دون
التفاعل حيدث بني املستقبل وطريقة اختياره للقنوات والبحث عن الرسائل التي تريض 

 .دوافعهاهتامماته وميوله و

                                                 
 .143عبد الباسط امحد هاشم، مصدر سابق، ص   )1(
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-3 

 ويتمثل هذا النوع من التفاعل يف استخدام املستقبل اآليل اإلنساينويعرف بالتفاعل 
للوسيلة االتصالية وقدرته عىل التعامل معها بمهارة كبرية  فدرجة التفاعل تتوقف عىل 

فالربيد االلكرتوين ، ا الوسيلة ومهاراهتا ويف التعامل معهإلمكانيات الفرد إدراكمدى 
جيد استخدامه وكيفية التعامل معه ليحقق بذالك التواصل والتفاعل مع  أن مثال عىل الفرد

 .اآلخرين
 التي تسمح بأفعال متبادلة يف نمط احلوار اإلعالميةوتأخذ التفاعلية صفة الوسائل 

سيلة التي بني املستقبل مع الوسيلة، وهناك من يصف هذا املستوى من خالل ميزة الو
ًيكون فيها املستقبل قادرا عىل التأثري عىل شكل وحمتوى الرسالة عرب التفاعل مع الوسيلة، 

ًبحيث تعد التفاعلية عامال متغريا وفقا لتقنيات  ً ً ّ  .)1(اإلعالميةً وفقا للوسائل أو االتصالُ

 
ها الباحثون والتي يتميز  اخلصائص التي ذكرأكثر بأهنا interactivityمتتاز التفاعلية 

 أكثر اجلديد اإلعالم اجلديد، والبعض يقول بأهنا هي اخلاصية التي حتدد معنى اإلعالمهبا 
، لذلك ظهرت بحوث ودراسات عديدة حتاول التعرف عىل أخرى خاصية أيوأقوى من 

برشح أربعة مؤرشات ) Kiousis, 2002(التفاعلية وقياس أبعادها،  وقد قام كايوسيس 
ل عىل وجود التفاعلية، وهي عبارة عن تعريف إجرائي للتفاعلية من وجهة نظر تد

 : )2(واملؤرشات األربعة هي. املستخدم

                                                 
 .99ماهر عودة الشاميلة وآخرون، مصدر سابق، ص   )1(

2-  Kiousis, S. (2002) 'Interactivity: a concept explication,' New Media and 
Society, 4 (3): 329-54. 

، املتحققةشباعات  الشباب لوسائل اإلعالم اجلديد واإلمدين عمران التميمي، استخدامات: ًنقال عن
 والتلفزيونية، اإلذاعية دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية اإلعالم، قسم الصحافة أطروحة

 .113، ص2015
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 أن  بمعنى، من اآلخريناالجتامعياملقصود اإلحساس بالقرب : proximityالقرب -1
 اجلديد توفر للمستخدم فرصة التواصل مع اآلخرين بطريقة تتالشى اإلعالموسائل 
 .سافة بينهم مهام كانت بعيدةفيها امل

 وهي مدى شعور املستخدم باإلثارة احلسية :sensory activationإثارة احلواس  -2
 . االتصالية للوسيلة االتصايلنتيجة تنوع وثراء املحتوى 

وهي مدى إحساس املستخدم برسعة : perceived speed الرسعة املحسوسة  -3
 . باآلخرينواالتصالاجته للمعلومات   ورسعة تلبيتها حلاالتصاليةجتاوب الوسيلة 

 االتصالية مدى توفر خصائص يف الوسيلة أي: telepresenceاحلضور اإللكرتوين  -4
تسمح للمستخدم بالتواجد من خالهلا بمعظم حواسه، بحيث يكون حضوره مشابه 

 والرتاسل الفوري اإللكرتوين بالصوت االتصالًللحضور والتواجد الفعيل فمثال 
ً الشخيص وجها االتصالً قريب جدا من مواصفات االتصالعل من هذا والصورة جي

 .لوجه
ًوصفا دقيقا ومؤرشات علمية التي تصف التفاعلية ) Kiousis(وقد قدم كايوسيس  ً

من وجهة نظر املستخدم ويف هذا التعريف يعتمد مفهوم التفاعلية عىل وجهة نظر 
دم من هذه اخلصائص التي قد تبقى  املستخاستفادة عىل مدى ًأيضا ويعتمد ،املستخدم

مخسة ) ,McMillan( قدم ماكميلن أخرى ومن ناحية ،ُ مل تستخدم بشكل كاملإذاكامنة 
 :)1( وهي،اتصال وسيلة أيأبعاد حتدد مدى التفاعلية يف 

 اجتاهني يف االتصال بمعنى توفر :the direction of communication االتصال اجتاه -1
 . التقليدياإلعالم واحد كام هو يف هاجتا، وليس يف أكثر أو

: flexibility about time and roles in the exchangeاملرونة يف الوقت وأدوار املشاركة  -2
وهو إحساس املستخدم بالتحكم بوقت املشاركة، بحيث ال يكون الوقت حمدد 

                                                 
(1)  McMillan, S.J. (2002). 'A Four-part model of cyber-interactivity: some cyber-

places are more interactive than others. 
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ومفروض من جهة مركزية، وكذلك املرونة يف حتديد دور كل طرف، وعدم سيطرة 
 .واحد عىل سري عملية املشاركةطرف 

 having a sense of place in the communication االتصالاإلحساس باملكان يف بيئة  -3

environment: بحيث تكون معامل ورشوط واالفرتايض هو اإلحساس باملكان الفعيل 
 .  واملشاركة واضحةاالتصال

 level of control of the communication االتصالمستوى السيطرة عىل بيئة  -4

environment ورشوطه االتصال واملقصود إحساس املستخدم بقدرة عىل حتديد بيئة 
 .من حيث حتديد املواضيع ومكان وزمان املشاركة

 :perceived purpose)  إقناعيأوتباديل  (االتصال الغرض من أواإلحساس باهلدف  -5

oriented to exchange or persuasion االتصالاعيل يكون هدف  التفاالتصال يف 
 التقليدي فيغلب اإلعالم يف أماًهو تبادل املعلومات واآلراء بصورة متكافئة نسبيا، 

 .عليه طابع اإلقناع من طرف واحد
التفاعلية ليست مرتبطة بتوفر نوع واحد من التقنيات، بل هي  أن يتضح مما سبق

 فإنم وبعضها حديث، كذلك ًموجودة فعال بنسب متفاوتة يف تقنيات عديدة، بعضها قدي
 وسيلة تعتمد عىل أي املحتملة، يف أو املستخدم من خواص التفاعلية املتاحة، استفادة

 الشخصية ودرجة احتياجاتهمبادرة املستخدم يف االستفادة منها، وتعتمد كذلك عىل 
 .مهارته

 كام  ملفهوم التفاعلية، قام الباحثان اهلولنديان بورديوجيك وفانآخرويف توضيح 
)Bordewijk and van Kaam, ( الكمبيوتر استخدامات بدايات إىلبدراسة تعود 

 information traffic سري املعلومات اجتاهات من أنواعواإلنرتنت أوضحا فيها أربعة 
  بينها  balance اإلنساين بشكل عام ومستوى التوازنواالتصالعىل الشبكة اإللكرتونية 

 :)1(وهي
                                                 

(1) Bordewijk, J. L. and van Kaam, B. (1986) 'Towards a new classification of == 
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 إىل اإللقاء تكون املعلومات صادرة من مركز رئييس أسلوبيف : Allocutionاإللقاء  -1
 رد إبداء وال يكون هناك فرصة للمتلقني يف ،جهات متعددة والعديد من املستقبلني

 أنواع موجود يف العديد من االتصايل وهذا األسلوب ، يف حدود ضيقةإالفعل 
يهية والتي يكون  املعروفة مثل اخلطب واملحارضات واحلفالت الرتفاالتصال

 وكذلك ينطبق عىل اإلرسال ،ًاجلمهور فيها حارضا يف مكان واحد لتلقي املعلومات
اإلذاعي والتلفزيوين التقليدي، حيث يقوم اجلمهور باستقبال البث يف وقت واحد 

 املركز هو املتحكم يف وقت ومكان أومن طرف واحد فضال عن ذلك يكون املصدر 
 .اإلرسال

 املحادثة  يقوم أسلوب يف conversation and exchange ل املعلوماتاملحادثة وتباد -2
ً بالتفاعل مبارش مع بعضهم البعض بعيدا عن سيطرة االتصال عرب شبكات األفراد
 الوقت واملكان باختيار يقوم املشاركون ًأيضا ويف هذا النوع ، الوسيطأواملركز 

 الرسائل االتصال النوع من  ومن أمثلة هذا،واملوضوع الذين يرغبون التحدث فيه
 باهلاتف والدردشة اإللكرتونية فهي حتتاج االتصال أما ،الربيدية والربيد اإللكرتوين

 موفر خدمة، ليقوم بدور الوسيط بني املتحادثني، لكن دوره هنا قليل أو وسيط، إىل
 ويف هذا النوع من ، سري املحادثة وطبيعتهااجتاهوال يؤثر بشكل جوهري عىل 

 يكون هناك مساواة بني طريف املحادثة يف حتديد وقت ومكان وموضوع صالاالت
 .املحادثة وكذلك يف اجلهد املبذول

  واملقصود به هو أن يقوم فرد عىل األطراف بطلب معلوماتconsultation االستشارة -3
 ومن أمثلة ذلك ، مستودع معلوماتأو بحث عن املعلومات من جهة مركزية أو

 حمركات البحث عىل أو املوسوعات العلمية الورقية وااللكرتونية أواملكتبات العامة 
 .  وليس املركزاالتصال ويف هذا النوع حيدد املستخدم وقت ومكان اإلنرتنت،

                                                 ==  
information services,' Intermedia, 14 (1): 16-21. 
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 وفيه يقوم املركز ، هو عكس االستشارةاألسلوب هذا Registration التسجيل -4
 أمثلة ذلك  ومن، مشارك يف األطرافأوباحلصول عىل املعلومات من مستخدم 

 أوملفات املعلومات التي جتمعها وحتتفظ هبا املؤسسات والرشكات عن املوظفني 
 عن املواطنني بشكل أو املرىض يف املستشفيات أو الزبائن أو املراجعني أوالطالب 

 ومن ،وهذه املعلومات تكون خمزنة يف مكان رئييس ،عام يف اإلدارات احلكومية
لومات التي ختزهنا رشكات اهلاتف عن املتصلني ووقت  املعًأيضاأمثلتها احلديثة 

 ًأيضاً وتكون خمزنة آليا يف مراكز معلوماتية،  وينطبق ذلك االتصال وجهة االتصال
 اجلمهور، استطالعات والتلفزيونية عن طريق اإلذاعيةعىل قياس شعبية الربامج 

ة أوقات ونوعية  ملعرف people's metersوعن طريق تثبيت أجهزة قياس يف منازهلم 
 . الربامج التي يتابعها اجلمهور

 الكربى مثل اإلنرتنتهو النوع الشائع اآلن يف مواقع ) التسجيل (أسلوب أن كام
 التي جتمع املعلومات عن املستخدمني وعن Googleحمركات البحث وأمهها جوجل 
 ،إلعالن من ذلك يف التسويق والدعاية واواالستفادةاملوضوعات التي يبحثون عنها 

 وأمهها فيس بوك ويوتيوب االجتامعي يف مواقع شبكات التواصل ًأيضاوجيرى ذلك 
ً، والذي يقوم أساسا عىل مجع معلومات عن كل عضو مستخدم انستجراموتويرت و

 الشخصية وهواياته ومرجعيته الدينية والسياسية والثقافية، ومن ههتامماتاللموقع ومعرفة 
ئل من املعلومات يف تسويق اخلدمات والسلع لكل مستخدم ثم إستخدام هذا الكم اهلا

 املركز هو أو يكون املصدر األسلوب وموقعه اجلغرايف، ويف هذا واهتامماتهحسب هويته 
 .)1(صاحب السيطرة عىل املعلومات وطريقة االستفادة منها

 األربعة ومدى انتشارها يف الوقت األساليبوقد علق دنس ماكويل عىل هذه 
 اإلعالم أصبحت متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض يف عرص اآلن أهنا حيث قال ،الراهن

 ويقوم يف الغالب ، اجلامهريي التقليدياالتصاليمثله ) اإللقاء (أسلوب، ًاجلديد، فمثال
                                                 

 .18خالد بن عبد اهللا احللوة، مصدر سابق، ص   )1(
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 التقليدي املعروف يف نظريات  transmission modelاالنتقايل االتصالعىل نموذج 
وينطبق بوضوح عىل اإلرسال )  مجهور– وسيلة –  رسالة–مصدر ( األساسية االتصال

اإلذاعي والتلفزيوين التقليدي، حيث يكون هناك كمية ونوعية حمدودة من املضامني التي 
 .)1( مجاهري عديدةإىلُتبث من طرف واحد 

الذي وضعه الباحثان اهلولنديان بورديوجيك ) االستشارة (أسلوبويعود ظهور 
الذي يفرس سري املعلومات يف االتصاالت ) ,Bordewijk and van Kaam(وفان كام 

االلكرتونية مع ظهور اهلاتف الذكي ولكنه نام وتطور مع ظهور التقنيات اجلديدة مثل 
 مع ظهور أجهزة الفيديو املنزيل وإنتشار ًيضاأو telematicsشبكة املعلومات عرب اهلاتف 

  cable televisionيق الكيبل  يف البيوت، ثم زيادة قنوات التلفزيون عن طراستخدامه
 واتضحت أمهيته مع توفر وسائل انتشارهزاد ) املحادثة( أسلوب أماواألقامر الصناعية، 

 أطراف قليلة متباعدة أو تبادل املعلومات بني طرفني أسلوب اجلديد، وهو اإلعالم
عد ًفهو واضح فعليا يف قوا) التسجيل (أسلوب أماومتساوية يف احلاجات والكفاءات، 

 .)2( الكربىاإلنرتنتاملعلومات املركزية بشتى أنواعها ويف مواقع 
 جزء من النفوذ والسيطرة انتقال اجلديد بشكل كبري يف اإلعالموبشكل عام أسهم 

 املستقبل، وهو حتول يف التوازن بني إىل األطراف ومن املرسل إىلالتي كانت لدى املركز 
سيطرة عىل العملية االتصالية من قبل املرسل أطراف العملية االتصالية بحيث يمكن ال

 يف شكلها التفاعيل طرق وأساليب جديدة االتصالواحد، وتقدم عملية  أن واملستقبل يف
 ً والتفاعل بني املرسل واملستقبل فضال عن طرق جديدة يف التتبع والرقابة والتحكملالتصال

 . يف رسيان العملية االتصالية
 اإلعالم وانتشارًاء مل يتالش ومل يتوقف متاما مع ظهور  باإللقاالتصالمفهوم ن إ

ًاجلديد، ولكنه أخذ شكال جديدا عن طريق توجيه   مجهور إىل من طرف واحد االتصالً
                                                 

(1) McQuail, D. (2010) McQuail's Mass Communication Theory, 6th ed. Los 
Angeles: Sage.p17. 

 .19خالد بن عبد اهللا احللوة، مصدر سابق، ص   )2(
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 ،narrowcasting) املتخصص(ضيق وحمدد بإهتامم خاص وهذا ما يسمى بالبث الضيق 
ًاليا ومتداخلة ومرتابطة  األربعة متواجدة حاألساليبهذه  أن ويف النهاية يقول مكويل

تكون موجودة عىل سبيل املثال يف منزل واحد، بحيث تستخدم نفس التقنيات  أن ويمكن
 ، حمادثة واآلخر استشارةبأنه إلقاء واالخر بأنهألغراض متعددة منها ما يمكن وصفه 

ً اجلديد هو ليس بديال كامال لإلعالم القديم، بل هو أن اإلعالموهذا ما يعزز فكرة  مكمل ً
 .)1(واالستخداماتله يف الوظائف 

 إعادة النظر يف نظريات إىلهذا يدعونا  أن ومن الناحية النظرية يقول مكويل
 والتي نشأت حول وسائل effects media االتصال التي تدرس أثر وسائل االتصال
من  عىل األنواع التقليدية استخدامها فهي نظريات يمكن ، اجلامهريي التقليديةاالتصال
 نامذج نظرية جديدة لدراسة إىل اآلن، ولكن هناك حاجة إىل التي الزلت موجودة اإلعالم
 جديدة تعتمد عىل مبادرة اتصال وهي بيئة ،االتصال التفاعيل اجلديد يف وسائل األسلوب

 ويطلق عليه ماكويل ، املحتوى واملشاركة يف إنتاجه وتوزيعه وختزينهاختياراجلمهور يف 
 interactive ritual or اجلمهور اختيار النموذج املعتمد عىل أوالتفاعيل اسم النموذج 

user-determined model املزيد من الدراسة إىل، ومن أهم املوضوعات التي حتتاج 
 .)2(مفهوم املجتمعات االفرتاضية ودورها يف املجتمع

 
تفاعلية يف العملية االتصالية، وهذه هناك عدد من السامت التي حتدد مدى توفر ال

 )3(:السامت هي
                                                 

 .19املصدر السابق، ص   )1(
 .20املصدر نفسه، ص   )2(
عبد العزيز السيد وايناس حممود، اجتاهات املراهقني السياسية وعالقتها باستخداماهتم التفاعلية    )3(

، 2013حية، القاهرة، مركز دراسات الطفولة، دراسة مس: يف الصحف االلكرتونية املرصية
 .75ص
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 . نفسهااالتصال عرب وسيلة االجتاه ثنائي اتصالتوفر  -1
 .تبادل األدوار بني املرسل واملستقبل -2
 . بني املرسل واملستقبلاالتصالرسعة عملية  -3
 . آلةأو إنسانقد يكون القائم باالتصال  -4
 .لةيؤثر يف شكل ومضمون الرسا أن يستطيع املتلقي -5

 
 بني االتصالللتفاعلية عدة أبعاد وبحسب نوع التفاعالت التي حتدث يف عملية 

 )1(:املرسل واملستقبل، وهذه األبعاد هي
-1  : 

 التي يتفاعل الطرائق يف واملتمثلة االجتامعي التفاعل عملية بدراسة البعد هذا هيتم

 تفاعالت وتبادالت من اليومية احلياة يتخلل وما البعض، بعضهم مع األفراد وفقها

 ما كل أن يالحظ كيف اليومية احلياة يتأمل الذي فإن ككل، لذلك املجتمع لفهم وذلك

 غري أو عاقلني(بني طرفني املتبادل والتأثري ما، نحو عيل وتبادل تفاعل هو فيها حيدث

 نتخيل جوهر التفاعلية، وهذا ما جيعلنا هو )آلة مع آلة أو إنسان مع إنسان أي عاقلني،

 .الذين يتفاعلون فيام بينهم واألشياء األشخاص من عدد كبري
 التي تعطيها األمهية يف التفاعلية لداريس بالنسبة االجتامعية التفاعالت أمهية وتربز

                                                 
 :للمزيد ينظر  ) 1(

 إذاعات أشكاهلا ووسائلها، تونس، احتاد اإلذاعةخالد زعوم والسعيد بومعيزة، التفاعلية يف    -
 .40-30، ص2007، 61، العددإذاعيةالدول العربية، سلسلة بحوث ودراسات 

 .50-46تومي فضيلة، مصدر سابق، ص   -
 للنرش والتوزيع، اإلعصارهر عودة الشاميلة وآخرون، اإلعالم الرقمي اجلديد، عامن، دار ما   -

 .105-102، ص2015
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 األمر تعلق سواء معاين تأويل وعملية لوجه الوجه وضعية يف يتم الذي االتصال لفعل

 الذي املجتمع يف االتصال أمهية يتجىل  مما،اجلامهريي االتصال أو الشخيص التصالبا

 يرتبط كيف حتدد التي هي ألهنا ،األفراد هبا يتواصل التي بدراسة الكيفية فهمه يتيرس

 مدرسة وأفكار مفاهيم سنجد ، وبالتايلاالجتامعية احلياة يف بعضهم ببعض الناس

 والتبادل التفاعل :مثل املتعددة، والوسائط التفاعلية دراسات يف التفاعالت الرمزية

 .وغريها التامثلية والتفاعالت واهلوية الشخصية
-2   

 تأثري الوسائط كيفية لدراسة احلاسوب الباحثني بواسطة االتصال تطور دفع لقد

 التفاعل عىل عملية مهماهتام انصب ولقد اإلنساين، االتصال مظاهر خمتلف عىل املتعددة

 االتصال وسائل  عربأو "احلديثة التفاعلية " يف واملتمثل املتعددة الوسائط عرب اإلنساين

 طبيعة يف الباحثني ركز بعض حيث ،"التقليدية التفاعلية " عليه يطلق والذي اجلامهريي

 لفهم املهم املؤرش هو اإلدراك أن واعتربوا اإلدراكية، وقدراته املستخدم شخصية

 .الكيل التفاعيل اإلدراك
 عىل تؤثر حتام التي هي للفرد الشخصية اخلصائص أن عىل البعد هذا أصحاب وأكد

 الوسائط تأثري تكنولوجيات مدى إدراك يتم ولكي ،واستعامهلا وقبوهلا الوسيلة تبني
 وصلت السبب هؤالء التفاعلية، وهلذا يدرك كيف فهم من بد ال األفراد حياة يف املتعددة

 )1(:للتفاعلية، وهاتان الطريقتان مها الناس إدراك لقياس طريقتني إىل الباحثني بعض
 .للتفاعلية السلوكي باملستوى عالقة هلا والتي اإلنسان مع اإلنسان تفاعالت  - أ  
 للتفاعلية وتسمى اإلدراكي باملستوى صلة هلا والتي الرسالة مع اإلنسان تفاعالت   -ب

 الوسائط املتعددة دراسة يف البالغة األمهية تعطى أن جيب لذا ،املدركة التفاعلية

 نفهم كيف أن جيب أنه  يف (Morrison)إليه أشارت ما وهذا وإدراكاته، للفرد

                                                 
 .49تومي فضيلة، مصدر سابق، ص   )1(
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 االتصالتكنولوجيات  حتدثها التي التأثريات إدراك أجل من التفاعلية الفرد يدرك

 .احلديثة
 خصائص شخصية من خاصية هناأ عىل للتفاعلية اإلدراكي البعد أصحاب ويؤكد

 درجة :، مثلأخرى فرعية أبعاد إىل البعد هذا يتفرع وكام اإلدراك، يف وتكمن الفرد

 املحتوى جعل  كيفيةإىل يشري والذي املدرك والتخصيص االتصايل، الوسيط يف التحكم

 حاجاهتم بعض يلبي اجلمهور أفراد له يتعرض الذي
-3 

 التامثيل الذي االجتامعي النموذج عىل للتفاعلية، االجتامعي -النفيس البعد يقوم
 يتفاعل املستخدمون إذ التلفزيون، يف حيدث الذي بذلك احلاسوب بواسطة االتصال يربط
 يتصورون يف أن األفراد تكمن وحجتهم احلاسوب، طريق عن افرتاضيني آخرين مع ضمنيا
 أن فنستنتج احلواسيب، اجتامعيا مع الناس  يتفاعلإذ باحلاسو داخل كائنا إنسانيا ذهنيا

 .اجلامهريي االتصال من أكثرالشخيص  االتصال ويشبه اجتامعي احلاسوب مع التفاعل
 تواجد الفرد أن بمعنى ،االجتامعية الشبكة كثافة مفهوم املقرتب هذا يستعمل كام

 ، اجلديدةاالتصال لوسائل تبنيه من يقلل بداخلها يعيش التي اجلامعة عن نسبيا بعيدا
 ،االجتامعيةشبكته  بخصائص تأثره عىل اتصايل وسيط ألي الفرد تقييم يتوقف

 حصول يف متغريا هاما تعد والتي للمستخدم الداخلية الوجدانية احلالة إىل باإلضافة

 .للتفاعلية االجتامعي النفيس البعد هذا ويف التفاعلية،
 واإلشباعات االستخدامات نظرية مفاهيم طإسقا املتخصصني بعض الباحثني حاول

والتفاعلية، بمعنى البحث يف حاجات الفرد ورغباته  املتعددة بحوث الوسائط عىل
، وحاول بعضهم اآلخر االتصالّحتدد أنامط استخدامه لوسائل  أن ودوافعه التي يمكن

ئل تسليط الضوء عىل اجلذور النفسية واالجتامعية للحاجات والدوافع لتبني وسا
 واستخدامها من خالل دراسة الشخصية وأساليب احلياة، وبالفعل تم تطبيق االتصال

 . اجلديداإلعالمهذا املنظور يف وسائل 
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 اإلعالم اإلدراك كمؤرش هام إلدراك التفاعلية لوسائل إىلكام ركز آخرون يف احلاجة 
تؤثر يف   أنخصائص شخصية الفرد يمكن أن اجلديد وحمركات البحث، ألهنم يعتقدون

 إىلامليل " اإلدراك إىل واستخدامها، ويفيد مفهوم احلاجة االتصال وسائل اختيار
 الذين هلم درجة عالية من احلاجة  أن األشخاص، بمعنى"االنشغال بالتفكري واالستخدام

 بكثافة، بينام إليهم يستخدموا املعلومات القادمة أويتعرضوا  أن  اإلدراك يتوقع منهمإىل
 اإلدراك يميلون نحو الرتكيز عىل املظاهر إىللذين هلم درجة قليلة من احلاجة  ااألشخاص

 .اإلعالميةاهلامشية للرسالة 
-4   

 حول التكنولوجيات وإعالناهتا الصناعة هلا تروج التكنولوجي البعد منظور من التفاعلية

 عىل وليس الوسائط التكنولوجية يف ريةاجلوه اخلصائص عىل البعد هذا ويركز اجلديدة،

 إىل تشري هنا التفاعلية، فالتفاعلية االتصالية العملية حتى أو املستخدم أو الرسالة

 هبا تسمح التي واإلمكانات املالئمة اإللكرتونية للوسائط نسبيا العايل املستوى

 أووين اإللكرت بحسب الوسيط التفاعلية وتتحدد االجتاهات، املتعددة للتبادالت
 )1(:التكنولوجي فيام يأيت

 .االجتاهات متعدد االتصال جيعل  - أ  
 .االتصايل الفعل يف بالتحكم للمشاركني يسمح   -ب
 بني املرسل والتواصل االتصالية العمليات يف املشاركني بني األدوار تبادل يدعم  -ج

 .نفسه الوقت يف واملتلقي
 .حيدث وفقها رجع الصدىأن  إمكانية رجع الصدى والرسعة التي يمكن  -د
رضورة توافر التزامنية، فاملحادثة اهلاتفية تعد مثاال لالتصال التزامني والذي   - ه

 االتصاليتطلب من املرسل واملتلقي التواصل يف نفس الوقت، وهذا خيتلف عن 

                                                 
 .41، مصدر سابق، صخالد زعوم والسعيد بومعيزة   )1(
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 غرف الدردشة وغريها من طرق أوالتزامني الذي حيدث يف الربيد االلكرتوين 
 .يةالتواصل الكتاب

من  توفره وما املستعملة الوسيلة خصائص يف تكمن التكنولوجية والتفاعلية
 من الرتكيز يف العالقة التفاعلية أكثر اجلديد اإلعالمتفاعلية للمستخدم لوسائل  خدمات

والتبادلية يف املعلومات واآلراء والنقاشات بني املرسل واملستقبل بل تركز يف الوسيلة 
 . خالهلا عملية التفاعليةالناقلة والتي تتم من

 
 اجلديد بنتيجة واضحة تؤكد عىل وجود اإلعالمخيرج املتابع ألدبيات البحث يف 

 عىل مستوى أوحالة من االرتباك يف التعامل مع هذا املفهوم سواء عىل مستوى التنظري 
 كونه يف إىلاثة ظهوره بقدر ما يعود  حدإىلالدراسات امليدانية لتطبيقاته، وهو أمر ال يعود 

 وينسحب هذا ،حالة نشوء وتشكل مستمرين جتعالن من الصعب حتديده عىل وجه الدقة
 أو من باحث بصعوبة أكثر التي يقر " اجلديداإلعالم"االرتباك عىل حماوالت تعريف 

الل استحالة وضع تعريف شامل له كونه مل يتبلور بشكل كامل لكن يمكن مقاربته من خ
 الذي يقدم يف شكل رقمي وتفاعيل ويعتمد اإلعالم أنواع مصطلح يشمل كل بأنهوصفه 

ًتقنيات الدمج بني الصوت والصورة والنص والفيديو فضال عن استخدام احلاسوب 
 .)1( والعرضاإلنتاجكآلية رئيسة يف عملية 

لية التي  التقليدي هي خاصية التفاعاإلعالم اجلديد عن اإلعالم أبرز ما يميز نإ
 أصبحاجلمهور  أن ً اجلديد تتيحها جلمهورها بشكل كبري، فضالاإلعالمأصبحت وسائل 
 استخدام وتعرض املضامني التي تقدم عرب الوسائل التفاعلية؛ وذلك إىليميل بشكل كبري 

 بشأن املوضوعات والقضايا التي تطرح عرب ه رأيإلبداءألهنا تقدم للجمهور حرية كبرية 
 . اجلديدماإلعالوسائل 

                                                 
 .9محد بن نارص املوسى، مصدر سابق، ص   )1(
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 جديد إىل من تقليدي اإلعالمفعند مراجعة املداخل النظرية التي تصف حتول 
 اإلعالم اجلديد عن وسائل اإلعالمنجدها تركز يف خاصية التفاعلية التي متتاز هبا وسائل 

 اإلعالم اخلصائص التي تتميز هبا وسائل أكثر بوصفها من إليهاالتقليدية، والتي يشار 
 مقاربة إىلقليدية، وتربط بعض الرؤى واملداخل النظرية التي سعت اجلديد عن الت

 أن  اجلديد واالتصال الشخيص واجلمعي حيثاإلعالم اجلديد بني التفاعلية يف اإلعالم
 .)1( الشخيصاالتصال اجلديد اقرتبت باإلعالم اجلامهريي من اإلعالمالتفاعلية يف 

 اجلديد واالتصال املواجهي متتد عالماإلوهذه الرؤية التي تربط بني التفاعلية يف 
ً امتدادا حلواس االتصالجذورها من نظرية مارشال ماكلوهان حول كون وسائل 

 فالكتابة امتداد حلاسة البرص والراديو امتداد حلاسة السمع والتلفزيون والسينام اإلنسان
 ل حواسنا لنفهم ماالبد من االعتامد عىل ك" أنهًامتداد هلام معا، ويف حني يؤكد ماكلوهان 

 الشخيص يف االتصال التقليدي عجزت عن جماراة االتصال وسائل فإن "يدور حولنا
 بام حيقق له االنغامس الكامل يف العملية االتصالية، وهو ما اإلنساناستثامر كل حواس 

 اجلديد متثل اإلعالمالتفاعلية يف  أن  اجلديد من حتقيقه بحيث يمكن القولاإلعالماقرتب 
ًتدادا لالتصال الشخيص وتوسيعا له بحيث يشتمل عىل خواص ام  اجلامهريي من االتصالً

 خماطبة ماليني البرش وباستطاعة أوالشيوع واالنتشار والقدرة عىل خماطبة شخص واحد 
 .)2( منهم التفاعل والتواصل مع املرسل ومشاركته يف املوقف االتصايلأي

 

                                                 
 : للمزيد ينظر  ) 1(

عامن، دار (املفاهيم والوسائل والتطبيقات .. اإلعالم اجلديد) م2008 (  عباس مصطفى صادق-
 38 – 36، ص )الرشوق

هل الصحافة املكتوبة يف طريقها .. اإلعالم القديم واجلديد) م2002(  سعود صالح كاتب -
 .168، ص )جدة، رشكة املدينة املنورة للطباعة والنرش(لالنقراض 

 .10سابق، صمحد بن نارص املوسى، مصدر    )2(
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Blogs 
 اإلنرتنت والتي متثل صفحة عىل اإلنرتنت متاحة عىل شبكة اجتامعيةوهي تطبيقات 

ًتظهر عليها تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعد ًيا، ينرش منها عدد حمدد يتحكم فيه ً
 نارش املدونة كام يتضمن النظام آلية ألرشفة املداخالت القديمة ويكون لكل أومدير 

تدوينة منها عنوان دائم ومسار دائم ال يتغري منذ حلظة نرشها، مما يمكن للقارئ الرجوع 
 وتعد آلية النرش ،ة يف وقت الحق، عندما ال تعود متاحة يف الصفحة األوىل للمدونإليها

، وتتيح لكل اإلنرتنتعرب املدونات جتنب املستخدم التعقيدات التقنية املرتبطة بشبكة 
 .)1(ينرش كتاباته بسهولة كبرية أن شخص

 خربة بتكنولوجيا أكثروبدأ التدوين عرب مصممي ومطوري الربامج الذين كانوا 

                                                 
 .151، ص2010فيصل أبو عيشة، اإلعالم االلكرتوين، عامن، دار أسامة للنرش والتوزيع،    )1(
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 "What's New" باسم رتنتاإلن مدونة عىل شبكة أول واملعلومات، وكانت االتصال
مارك "، وبعده مبارشة كان 1992 يف عام "Tim Berner Leeتيم برينر يل "ملخرتع الويب 

 الذي رفع صفحة مماثلة عىل املركز الوطني لتطبيقات "Mark Andreesenأندرسني 
 كانت تلك 1996الكومبيوتر الضخمة والتي كان هلا نفس الوظيفة حتى منتصف 

 .)Hot link")1" أخرىوابط فاعلة مع مواقع املدونات هلا ر
 مل تكن هناك سوى مواقع حمدودة من املدونات، وتم حرصها من قبل 1998ويف عام 

 كامريون باريت إىل وأرسلها اإلنرتنت أثناء جتولة عىل شبكة "J Garrettجيمس جاريت "
اية عام  التي وجدت يف بد23 وعرفت بقائمة ال"Cam World"الذي نرشها يف دورية 

 والتي تعرف بقائمة كامريون، وأستمر النمو الرسيع للتدوين والنشاء مدونات 1999
 وبعد ذلك ظهر حوايل الف مدونة يف عام ،1999 هناك املئات يف منتصف عام أصبححتى 
 .)2( حوايل نصف مليون مدونةإىل ارتفع العدد ليصل 2002 ويف منتصف عام 2000

 إذ يف شيوع املدونات بشكل كبري، 2003 يف عام وقد ساعدت احلرب عىل العراق
 املناوئني للحرب املدونات للتعبري عن مواقفهم السياسية ومنهم األشخاصاستغل 

 غطت ذلك جمالت شهرية كمجلة إذهوارد دين، :  مثلاألمريكيةمشاهري السياسة 
عاناة فوربس يف مقاالت هلا، وظهرت مدونات كتب فيها عراقيون حياهتم الشخصية وامل

 استخدام أصبح 2004التي يعايشوهنا، مما جعل املدونات تنترش بشكل كبري، ويف عام 
 .)3(اإلنرتنتاملدونات ظاهرة عامة من قبل مستخدمي شبكة 

ًوبعد ظهور وتوفر اخلوادم ذات سعة حفظ كبرية جمانا انترشت املدونات بشكل كبري 
: ، ومن هذه اخلوادم هيوالتي متكن املستخدمني من إنشاء مدونتهم اخلاصة

Bloggers.com, Blogpost.com, Wordpress.com وغريها، وقد ازداد االهتامم العام 
                                                 

 .66، ص2009حممد عبد احلميد، املدونات اإلعالم البديل، القاهرة، عامل الكتب،    )1(

 .68املصدر السابق، ص   )2(
 .154فيصل أبو عيشة، مصدر سابق، ص   )3(
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بالتدوين عندما بدأ صحفيون وناشطون التدوين والتعبري عن آراءهم اخلاصة والتعليق 
عىل ما جيري من أحداث يف العامل عربها وبحرية تامة، وقد أنضم رجال األعامل 

 وأصبح هناك مدونات خاصة باحلكومات 2005ون للتدوين منذ عام وأشخاص مهم
 .)1(ً أوال بأولاألخباروالتي تنرش فيها 

 
 )2(: منها، خمتلفة للمدوناتأنواعهناك 

-1 

، ويعد هذا النوع من املدونات األفراد التعليقات املستمرة من قبل أووهي اليوميات 
أصحاب املدونات الشخصية عادة ما يفتخرون إذ أن ، األخرىًيوعا بني األنواع األكثر ش

بمدوناهتم حتى وإن كانت ال تقرأ، وهناك عدد كبري من املدونات حصلت عىل شهرة 
 . أصحاب تلك املدوناتاألشخاصكبرية وانتشار واسع عرب كتابات 

-2 

 لألغراض التجارية، بحيث أوملدونات للقطاعات اخلاصة ويستخدم هذا النوع من ا
 ً والتواصل يف الرشكة، أو خارجيا للتسويق والعالماتاالتصالًتستخدم أما داخليا لتحسني 

 ألغراض العالقات العامة، وتسمى بمدونات الرشكات، وهناك مدونات أوالتجارية 
 . اآلخرين باملدونةاألشخاص أوالنوادي واجلمعيات، ويمكن من خالهلا تبليغ األعضاء 

-3 

 املدونات السياسية: هناك نوع من املدونات التي تقوم بالرتكيز عىل موضوع معني مثل
مدونات السفر مدونات املنازل، مدونات األزياء، مدونات املشاريع، مدونات التعليم، 

                                                 
 .29املقدادي، مصدر سابق، صخالد غسان يوسف    )1(

 .59حممد سيد ريان، مصدر سابق، ص   )2(
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 أو العلوم أونوع معينة من الفنون  يركز هذا النوع من املدونات يف أإذمدونات املوسيقى، 
املجاالت ويسعى القائمون عىل تلك املدونات املتخصصة عىل نرش املوضوعات املتشاهبة 

 .لعنوان مدونته
-4 

مدونات :  عديدة من املدونات حسب نوع الوسائط التي تقدمها مثلأنواعهناك 
 ومدونات الرسوم التي linklogروابط التي تسمى  ومدونات الvlogالفيديو التي تسمى 

، وهناك مدونات ذات photoblog ومدونات الصور التي تسمى sketchblogيطلق عليها 
 .tumblelogs خمتلطة من الوسائط والتي تسمى أنواعالوظائف القصرية وفيها 

 
تها واسعة االنتشار وهذه األسباب  نجاح املدونات وجعلإىلهناك عدة أسباب أدت 

 )1(:هي
 سهولة النرش -1
 .جوجلسهولة البحث والتي حتتل مراتب عليا عند البحث خالل متصفح  -2
 .اجتامعيةتضمينها لقضايا  -3
 .متيزها بالتفاعلية -4
 .تشجع عىل طرح أمور شخصية -5
 .تشجع عىل مناقشة زوار املدونات الشخصية -6
 .عامرقدرهتا عىل الوصول لكل املستويات واأل -7
 .ال تشرتط مؤهالت معينة -8
 .متتاز بأهنا يف متناول اجلميع -9

                                                 
 أساتذة من نخبة تأليف، اإلنرتنت إىل املنادي من اإلعالم حسن عيل، املدونات واملدونون، وسائل   )1(

 .276، 2009، العريب الفكر دار، القاهرة،حممد سيد حممد األول، ارشف اإلعالم، الكتاب
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متتاز املدونات االلكرتونية بعدد من املميزات التي تسهل ملستخدميها تبادل 

 )1(: اآلخرين، وهذه املميزات هيإىلاملعلومات واملعرفة والتفاعل وإيصاهلا 
اللكرتونية التي تقدم الدعم إلنشاء توجد العديد من املواقع ا: سهولة إنشائها -1

املدونات بحيث تقدم هذه املواقع خدمات تساعد يف إظهار املدونة بأفضل شكل، 
مساحة لتخزين املحتوى والصور، أداة إلدارة املدونة، وهناك نامذج جاهزة : مثل

 إذ ،ّلتصميم موقع املدونة بحيث متكن املستخدم من اختيار التصميم الذي يناسبه
 العديد من اخلدمات بشكل جماين فقط مقابل تسجيل الدخول وإدراج الربيد تقدم

 .االلكرتوين وكلمة الرس اخلاصة باملستخدم

 خربة أو برامج معينة إىلاملستخدم للمدونات ال حيتاج : سهولة حتديثها وصيانتها -2
 Word" حتدث عادة عن طريق معالج يشبه الوورد أهناكبرية يف إدارة املوقع، بل 

processer" وإضافة الصور وحتميلها تشبه طريقة حتميل واإلضافة العادية عىل 
، ويقدم املوقع للمستخدم دليل بجميع اللغات ومنها األخرى عرب الربامج أوالوورد 

العربية عن كيفية إنشاء املوقع خطوة بخطوة، وإن لوحة التحكم للموقع تكون 
 .ًأيضابجميع اللغات 

كل عمليات حتديث عىل املدونة ترافق عنوان : ات البحثاملدونات صديقة ملحرك -3
URL ،سيكون لكل من هذه التعديالت صفحتها اخلاصة عىل شبكة أنه أي خمتلف 

 ومنفصلة، فإذا كنت هتتم ملناصب جيدة يف الظهور ضمن نتائج حمركات اإلنرتنت
 وياهو وركزت بموضوع معني وقمت باختيار الكلامت التي تصف وجلالبحث جل

شاركتك بعناية جيدة، فإنه سيكون لديك فرصة أكرب لرتتيب جيد مع حمركات م
 .البحث

                                                 
 .32-31املقدادي، مصدر سابق، صخالد غسان يوسف    )1(
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تقدم معظم مواقع املدونات إضافات للتواصل : سهولة التواصل مع قاعدة املعجبني -4
 مما يسهل "RSS"أيقونات الفيس بوك وتويرت وكذلك تقدم خدمة : ، مثلاالجتامعي

ملعلومات التي ينرشها املستخدمون يف  واألحداث وااألخبارمن عملية ربط ونرش 
 مما يسهل من عملية االجتامعياملدونات ومشاركتها عرب خمتلف مواقع التواصل 

 . املهتمني باملوضوعأواحلصول عىل عدد كبري من املعجبني 

 عملية إنشائها وحتديثها ال فإنتقدم املدونات للمستخدمني بشكل جماين : جمانيتها -5
 الرتويج لسلعة معينة أوعملية نرش رأيك  أن ًوال معينة، فضال أمأو تكلفة أيتتطلب 

 الدعاية لسياسة معينة ال تتطلب تكلفة مادية لكن ذلك يكلف مبالغ باهضة لو أو
 . التقليديةاإلعالمفكرت بنرشها عرب وسائل 

فاملدونات تتيح للمستخدم مساحة غري حمدودة : مساحة غري حمدودة للتخزين -6
ملستخدم من معلومات وصور وأفالم والوسائط املتعددة مجيعها، لتخزين ما يريده ا

 . التلفأو بحيث غري قابلة للمسح األخرىفهي تتميز عن وسائل اخلزن 

Facebook 
ً حتتل موقعا مهام بني وسائل أصبحت  التياالجتامعيهو أحد شبكات التواصل  ً

ًواألكثر استخداما وتأثريا عىل مستوى العا االتصال  انطلق موقع الفيس بوك كنتاج غري ،ملً
التابع جلامعة هارفارد، وهو موقع من نوع ) Face Match(متوقع من موقع فيس ماش 

)Hot or Not ( ثم اختيار رواد األشخاصوالذي يعتمد عىل نرش صور ملجموعة من 
موقع ) Mark Zuckerberg(املوقع للشخص األكثر جاذبية، وقد ابتكر مارك زوكربريج 

 عندما كان يرتاد جامعة هارفارد كطالب يف السنة 2003 من عام أكتوبر 28يس ماش يف ف
 .)1(الثانية

                                                 
فتحي شمس الدين، شبكات التواصل االجتامعي والتحول الديموقراطي يف مرص، القاهرة، دار    )1(

 .73، ص2013النهضة العربية، 
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 بواسطة مارك )Face Book( تم إنشاء موقع فيس بوك 2004فرباير عام  4 يفو
ً فرسعان ما لقي املوقع رواجا بني طلبة جامعة  وذلك يف غرفته بجامعة هارفارد،جزوكربر

ية واسعة بينهم، األمر الذي شجعه عىل توسيع قاعدة من حيق هلم هارفارد وأكتسب شعب
 إىل وطلبة املدارس الثانوية الذين يسعون أخرى املوقع لتشمل طلبة جامعات إىلالدخول 

ً وأستمر موقع فيس بوك مقترصا عىل طلبة اجلامعات ،التعرف عىل احلياة اجلامعية
 لألمام، أخرىخيطو خطوة  أن جزوكربرك واملدارس الثانوية ملدة سنتني، ثم قرر بعد ذل

 ارتفاع عدد إىل كل من يرغب يف استخدامه، مما أدى أماميفتح أبواب موقعه  أن وهي
 مليون مستخدم 12 بلغ عدد مستخدمي املوقع إذمستخدمي موقع فيس بوك بشكل كبري، 

يس  ارتفع عدد مستخدمي موقع ف2007، ويف بداية عام 2006يف شهر ديسمرب من عام 
 .)1( مليون مستخدم40 من أكثر إىلبوك 

وبعد ذلك ازداد اهتامم اجلمهور بموقع فيس بوك بشكل كبري وأصبح يشكل من 
 بلغ عدد إذ وامتلك شعبية كبرية يف مجيع بلدان العامل، االجتامعيأهم وسائل التواصل 

 نفإ آخر مليون مستخدم، بمعني 880حوايل  2010مستخدمي موقع فيس بوك يف عام 
ًشخصا واحدا من بني كل   شخص عىل األرض لديه حساب يف موقع فيسبوك 13ً

 بليون دقيقة عىل املوقع 700 من أكثرًن مجيعا و ويقيض هؤالء املستخدم، لغة75بحوايل و
 digitalbuzzblog ملوقع فيسبوك والتي نرشهتا مدونة األخرى ومن اإلحصاءات ،ًشهريا

  )2(: ما ييل2011يف يناير 
 .  صديق130متوسط عدد األصدقاء لكل مستخدم يبلغ  -1

                                                 
: أمينة عادل سليامن وهبه حممد خليفة، الشبكات االجتامعية وتأثرياهتا عىل األخصائي واملكتبة   )1(

ستخدام ملوقع الفيس بوك، بحث مقدم للجمعية املرصية للمكتبات االدراسة شاملة للتواجد و
، 2009واملعلومات، املؤمتر الثالث عرش ألخصائي املكتبات واملعلومات يف مرص، جامعة حلوان، 

 .17ص
سعود صالح كاتب، اإلعالم اجلديد وقضايا املجتمع،بحث مشارك يف املؤمتر العاملي  الثاين    )2(

 .12-11، ص2011، كانون الثاين،جدة،  لإلعالم اإلسالمي
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 سنة يقومون باالطالع 34-18من مستخدمي املوقع ممن ترتاوح أعامرهم بني % 48 -2
يفعلون ذلك قبل حتى قيامهم من عىل % 28عليه بعد استيقاظهم من النوم، منهم 

 .الرسير
ًثل حاليا  سنة تزيد بإطراد وهي مت35نسبة املستخدمني من الذين تزيد أعامرهم عن  -3

 .من إمجايل املستخدمني% 30 من أكثر
ً سنة هي األرسع نموا بنسبة 24- 18املستخدمني الذين ترتاوح أعامرهم بني  -4

 .ًسنويا74%
 موجودون عىل األمريكية يف الواليات املتحدة اإلنرتنتمن مستخدمي % 72 -5

من % 70 األمريكيةفيسبوك، ويمثل مستخدمو املوقع من خارج الواليات املتحدة 
 .إمجايل املستخدمني

 . مليون تطبيق يتم تركيبها يوميا 20 -6
 . مليون شخص يدخلون عىل املوقع بواسطة هواتفهم اجلوالة200 من أكثر -7
 .األخبار مصدرهم الستقاء أصبحمن الشباب ذكروا بأن الفيسبوك % 48 -8
ن  مليو2 دقيقة عىل فيسبوك تتم مشاركة مليون رابط، وتتم قبول صداقة 20يف كل  -9

 . ماليني رسالة3شخص، كام يتم إرسال حوايل 

ويعد موقع فيس بوك من أكرب وأشهر املواقع العاملية املتخصصة يف العالقات 
ً والتعارف وبناء الصداقات عىل اإلطالق، وأنه ليس حكرا عىل أحد فالتسجيل االجتامعية

 أوت عالية  مهاراإىليستخدمه، دون احلاجة  أن  شخصأيًفيه جمانا وسهل ويستطيع 
 .خربة يف جمال معني

 Social اجتامعيةبوك هو حركة  فيس أن جويرى خمرتع الفيسبوك مارك زوكريرب

Movement  وسيلة للتواصل، وأنه سوف يزيح الربيد االلكرتوين أو وليس جمرد أداة 
 ،وحيل حمله، وسوف يسيطر عىل كل نواحي النشاط البرشي عىل الشبكة العنكبوتية

 أن  وأنه موقع يتيح لألفراد العاديني"دليل سكان العامل" يوصف بكونه إنفوبالتايل 
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يصنعوا من أنفسهم كيان عام من خالل اإلدالء واملشاركة بام يريدون من معلومات حول 
أنفسهم واهتامماهتم ومشاعرهم وصورهم الشخصية ولقطات الفيديو اخلاصة هبم، 

 .)1(ً انفتاحاأكثرًلعامل مكانا  اهلدف من هذا االخرتاع هو جعل افإنولذلك 
وقد حتول موقع فيس بوك من جمرد مكان لعرض الصور الشخصية والتواصل مع 

ً قناة تواصل بني املجتمعات االلكرتونية ومنربا لعرض األفكار إىل واألصدقاءاألهل 
السياسية والثقافية واالجتامعية، وأسهم موقع فيس بوك يف تكوين جتمعات سياسية 

ية عجزت عنها العديد من األحزاب والتجمعات احلزبية السياسية املتواجدة عىل إلكرتون
أرض الواقع، وأصبحت قناة تواصلية تسويقية أساسية تعتمدها اآلالف من الرشكات 

 .)2( عن منتجاهتااإلعالنالكبرية والصغرية للتواصل مع مجهورها والتي تساعدها يف 
وك ملستخدميه خدمة البث املبارش، بحيث م أتاح موقع فيس ب2016ومع حلول عام 

يمكن ملستخدمي موقع فيس بوك تصوير مقاطع فيديو ونرشها بصورة مبارشة عىل 
 املستخدمني اآلخرين مشاهدهتا بصورة أوصفحاهتم الشخصية ويمكن لألصدقاء 

 الذين يشاهدون الفيديو األشخاص إمكانية معرفة عدد ًأيضامبارشة، وتوفر هذه اخلدمة 
، وإمكانية األخرى الصفحات واملجموعات أوي تقوم ببثه عىل صفحتك الشخصية الذ

التعليق عليها بصورة مبارشة وتسجيل اإلعجاب هبا، وعند مشاهدة مقطع يبث بصورة 
 االشرتاك الشخصيات املشهورة توجد هناك عالمة أومبارشة ألحد األصدقاء 

"Subscribe" مقاطع األشخاصالء ؤبث ه والتي تقدم للمستخدمني تنبيهات عند 
فيديو جديدة، وبعد االنتهاء من بث مقطع الفيديو حيفظ املقطع يف صفحتك الشخصية 

 .ً قمت بنرشه سابقاآخر فيديو أيحالة حال 

                                                 
املفاهيم والوسائل والتطبيقات، دار الرشوق للنرش : ، اإلعالم اجلديد)2008(صادق، عباس   1)(

 .15والتوزيع، عامن، ص 

خالد غسان يوسف املقدادي، ثورة الشبكات االجتامعية، عامن، دار النفائس للنرش والتوزيع،    )2(
 .34، ص2013
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 كبرية للمستخدمني؛ إعالمية خدمة "Live Video"وقدمت خدمة البث املبارش
 إمكانية تصوير ما أوهور  اجلمإىل واألحداث بصورة مبارشة األخباروذلك عرب نقل 

هناك بعض املشاهري حيصلون عىل عدد كبري من املشاهدات إذ أن  املستخدمني، أمامحيدث 
هناك جمموعات وصفحات معينة  أن ًملقاطع الفيديو التي يبثوهنا بصورة مبارشة، فضال

 جتمع املستخدمني أصحاب االهتاممات املشرتكة يبثون فيها مقاطع فيديو ألخبار حتدث
 التقليدية تغطيتها لعدم تواجدها يف اإلعالمأمامهم بصورة مفاجأة يصعب عىل وسائل 
 واألحداث بصورة مبارشة ليحصلوا األخبارحلظة وقوع احلدث، مما جيعلهم يبثون تلك 

عىل عدد كبري من املشاهدات واإلعجابات والتعليقات املبارشة، وإمكانية وصف الفيديو 
 .الذي يقومون ببثه

 

يتميز موقع فيس بوك بعدد من السامت والتي توفر معلومات معينة عن مستخدمي 
 :)1(موقع فيس بوك، ومن أبرز سامته

ً يوفر موقع فيس بوك ملفا شخصيا حيتوي عىل املعلومات :Profileامللف الشخيص  -1 ً
فضلة الصور الشخصية للمستخدم، واملوضوعات امل: الشخصية للمستخدم، مثل

له، وان هذه املعلومات املتوفرة يف امللفات الشخصية تساعد عىل سهولة التواصل مع 
اآلخرين عرب معرفة معلومات شخصية والتي من شأهنا إعطاء صورة واضحة 

ماذا خيطر يف (للشخص املستخدم، ويوجد يف صفحة املستخدم الشخصية رشيط 
بة حالة املستخدم وبعد الكتابة املوجود أعىل الصفحة والذي يساعد يف كتا) بالك

 أو برفع الصور ومقاطع الفيديو ًأيضاتظهر عىل حائط الصفحة الشخصية، ويسمح 
 مشاركته، وبعد ذلك يتلقى املستخدم مشاركات االصدقاء أو رابط معني إىلاإلشارة 

                                                 
 :ينظر إىل   )1(

 .38، ص2012 حممد سيد ريان، اإلعالم اجلديد، القاهرة، مركز األهرام للنرش والتوزيع، -
 .35 خالد غسان يوسف املقدادي، مصدر سابق، ص-
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 . اإلعجاب بام ينرشه املستخدمأو الصفحات التي أعطى إعجابه هبا عرب التعليق أو

 صديق أي إضافة يستطيع مستخدمو موقع فيس بوك :Add Friend صديق إضافة -2
 أو األصدقاء قائمة إىللكن رضورة موافقة املستخدم اآلخر الذي قمت بإضافته 

 بريده االلكرتوين، أو فرد موجود يف موقع فيس بوك بواسطة اسمه أيالبحث عن 
 .كام يمكنك إلغاء طلبات الصداقة ورفضها

 إليها والدعوة اجلديدة باألفكار التعريف عربها ويتم :Groups جمموعات إنشاء -3
 أعضائها، أعداد بزيادة املجموعة أمهية وتزداد للمناقشة، واألحداث القضايا وطرح

 األفكار وتنترش املجموعة، هلا تدعو التي واملبادئ باألفكار وإيامهنم ومشاركتهم
 لكل رسائل إرسال أو قاشالن موضوعات إثارة أو wall احلائط طريق عن واآلراء
املجموعة، وتعترب املجموعات يف موقع فيس بوك عبارة عن جمتمع الكرتوين  أعضاء

 أوالقضايا السياسية :  موضوع معني مثلأوجيتمع حوله املستخدمني بشأن قضية 
 غريها من املوضوعات والقضايا التي هيتم هبا أو الرياضية أو الرتفيهية أو االجتامعية
تكون تلك املجموعات مقترصة عىل  أن ن يف تلك املجموعات، كام يمكناملشرتكو

 . املهتمني يف جمال معنيأو املتخصصني أو العائلة أواألصدقاء 

 وهي عبارة عن مساحة خمصصة يف صفحة امللف الشخيص ألي :Wallلوحة احلائط  -4
  ويعرض فيها مشاركات تتيح لألصدقاء إرسال الرسائل املختلفة،إذمستخدم، 
م التي يريدون  وأفكارهم وآرائههمتعكس مشاعرالتي   وإسهاماهتماألصدقاء
 . التفاعل معها والتعليق عليهااألصدقاء

 افرتاضية "نكزة"وهي السمة التي يتاح للمستخدمني عربها إرسال  :Pokesالنكزة  -5
وهي عبارة عن إشعار خيطر املستخدم بأن أحد  بعض، إىلألثارة انتباه بعضهم 

 .قوم بالرتحيب بهء ياألصدقا

املحفوظة يف وتتيح للمستخدمني حتميل األلبومات والصور : photosالصور  -6
والتي يدخلون عن طريقها ملوقع )  أجهزة هاتف حممولأوأجهزة كومبيوتر  (األجهزة

 .فيس بوك بحيث يقومون بتحميل تلك الصور ونرشها يف موقع فيس بوك
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ني من إبالغ أصدقائهم بمكاهنم وما يقومون  والتي متكن املستخدم:Status احلالة  -7
 .به من أعامل يف الوقت احلايل

 وتظهر عىل الصفحة الرئيسة جلميع املستخدمني :News Feedسمة التغذية اإلخبارية   -8
 تقوم بتمييز بعض البيانات مثل التغريات التي حتدث يف امللف الشخيص، وكذلك إذ

 .مة بأصدقاء املستخداألحداث املرتقبة وأعياد امليالد اخلاص

 أصدقائهم إىل وهي السمة التي تتيح للمستخدم إرسال هدايا إفرتاضية :Giftsاهلدايا  -9
تظهر عىل امللف الشخيص للمستخدم الذي يقوم باستقبال اهلدية، وتكلف اهلدايا 

ًمبلغا ماليا عندما تريد ترسلها للمستخدم، ويمكنك إرفاق رسالة شخصية يف  أن ً
 .تلك اهلدية

  تتيح هذه السمة للمشرتكني إمكانية اإلعالن :Eventمة األحداث واملناسبات س -10
 أو حدث وإلنشاء، خبار األصدقاء عن هذه األحداثاعن األحداث التي جتري و

 Eventsمناسبة جديدة يتم الضغط عىل القائمة اجلانبية يف الصفحة الرئيسية عىل الرابط 
 . من صفحات املناسباتEvent an Greatمن ثم الضغط عىل أيقونة إنشاء حدث 

 يستطيع مستخدمو موقع فيس بوك من :إنشاء صفحة خاصة عىل موقع فيس بوك - 11
إنشاء صفحة خاصة بموضوع معني، والتي تتيح للمستخدمني الرتويج ألفكارهم 

 االقتصادية كافة، ويتيح أو السياسية أو االجتامعية نشاطاهتم أوومنتجاهتم وأحزاهبم 
 إلدارة وتصميم تلك الصفحات والرتويج هلا واالعالن عنها يف تأدوااملوقع 

 .األخرىالصفحات 

 وهي السمة التي يستطيع املستخدمون :messagesالدردشة وإرسال الرسائل  -12
ًبموجبها اإلطالع عىل الرسائل الواردة وإرسال الرسائل اجلديدة، فضال عن رؤية 

شرتك فيها ومشاهدة الرسائل التحديثات املرسلة من الصفحات واملجموعات امل
 .التي قمت بإرساهلا

 منتج أي  وتتيح للمستخدمني إمكانية اإلعالن عن :Market Placeسمة اإلعالن  -13
 .  منتج ترغب برشائهأيً فضال عن البحث عن ،ًجمانا
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 تستخدم اإلشعارات للحفاظ عىل بقاء املستخدم عىل :Notificationsاإلشعارات -14
حديثات التي حتدث للموضوعات التي أبديت إعجابك هبا  التآخر دائم مع اتصال

 .ً قمت بالتعليق عليها سابقاأو
 

موقع فيس بوك إذ أن هناك عدة أسباب تدفع اجلمهور الستخدام موقع فيس بوك، 
جاء بعدد كبري من املميزات التي جعلته يتصدر قائمة إهتاممات املستخدمني، ومن هذه 

 )1(:سباب هياأل
 . وقضاء أوقات مع اآلخريناالجتامعييساعد عىل التواصل  -1

 . واألفكار واملواهب والقدرات الشخصيةاألشخاصيساعد عىل إكتشاف  -2

 .واألخباررسعة تبادل املعلومات  -3

 . من استخدام التطبيقات واإلستقصاءات واملشاركة مع اآلخريناألشخاصيمكن  -4

 .ملراسلة كبديل للربيد االلكرتوينيمكن استخدام موقع فيس بوك يف ا -5

تواجد العديد من املؤسسات واملنظامت والرشكات مما يتيح للجمهور التفاعل مع  -6
 .تلك املؤسسات والتعرف عىل أخبارها

احلصول عىل تغذية مرتدة لألشخاص والتعرف عىل آراءهم وتوجهاهتم والتعرف  -7
 .عىل عاداهتم وتقاليدهم

 . اجلهة بربطه مع صفحة فيس بوكأو الشخص جلب الزوار واملعجبني ملوقع -8

 . وتشجيع اآلخريناالجتامعياحلصول عىل احلافز  -9

 . باألحداث ذات االهتامم املشرتك والرتويج ملناسبات مهمة ومؤثرةاالهتامم -10

 .األشخاصتبادل التهاين والتوصيات والذكريات املشرتكة بني  - 11

 .سهلة وإجراءات بسيطةسهولة استخدام موقع فيس بوك عرب إتاحة القوائم ال -12

                                                 
 .37حممد سيد ريان، مصدر سابق، ص   )1(
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يتيح موقع فيس بوك العديد من اخلدمات االتصالية والتواصلية التي يوفرها 
 )1(:للمستخدمني والتي هلا دور كبري يف زيادة شعبية موقع فيس بوك، وهذه اخلدمات هي

 األدوات للجميع موقع فيس بوكيوفر  :املستخدمون ببنائه يقوم املجموعة حمتوى -1

 صفحته، حمتوى ببناء مستخدم كل يقوم بحيث الفعالة، االتصالية واخلدمات املبتكرة

 .مستخدم بكل اخلاص املحتوى من هلا هناية ال متفرعة شبكة تتكون وبالتايل

 ليس الفعال التواصليوفر موقع فيس بوك خدمة  :املستخدمني بني املستمر التواصل -2

 إىل مستخدم وأخبار نشاطات تصل أن هو وإنام ،األفراد بني املبارش الاالتص فقط

 التعليقو  اإلعجابًأيضا ويمكن يدوي، تدخل دون آيل بشكل آخر مستخدم
 . واملوضوعات التي تم نرشهاواألخباراآلراء واملناقشة بشأن تلك النشاطات  وإبداء

 واألدوات للخدمات روابط يتيح موقع فيس بوك :املعروض املحتوى يف التحكم -3

 أنشطته مشاهدة يف يرغب من وحتديد األصدقاء، إضافة يف استخدامها يمكن التي

 وعىل لديه، حمتواها عرض يف ترغب التي والصفحات املواقع وروابط وأخباره،

 املحتوى حيدد من فقط هو فالشخص صفحته، حمتوى حتديد يتمراته اختيا أساس

ُسيعرض الذي  .صفحته عىل َ

يوفر موقع فيس بوك للمستخدمني العديد من الصفحات  :خربات متعددة اكتساب -4
 والتواصل االتصال فإنالتي من شأهنا رفع اخلربة الشخصية للفرد املستخدم، 

االلكرتوين الذي يقوم به مستخدمو موقع فيس بوك جيعلهم يكتسبون خربات 
فيس بوك موقع إذ أن  متخصصني يف املجاالت كافة، أشخاصجديدة عرب وجود 

 . يتيح العديد من مصادر املعرفة

                                                 
دراسة للمجموعات اإلعالمية بموقع : خالد منرص، شبكات التواصل االجتامعي كأوعية علمية   )1(

، جملة الدراسات والبحوث االجتامعية، جامعة الشهيد محه خلرض الوادي، اجلزائر، فيس بوك
 .284، ص2015، 14-13العدد
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 املستخدمني لدى ينمي موقع فيس بوك: يطور من املهارات االتصالية للمستخدمني -5
 املسؤولية حتمل عىل والقدرة ،االجتامعيومهارة التواصل  االتصال مهارات

 حل عىل والقدرة التفكري الناقد، ومهارة خرباهتم ومشاركتهم باآلخرين واالحتكاك
 بناء عىل والقدرة ونقدها، وتصنيفها خمتلفة، مصادر من املعلومات ومجع شكالت،امل

 .ًوعامليا ًحمليا اآلخرين مع العالقات

 

يستفاد منها يف اجلانب  أن يمتاز موقع فيس بوك بعدد من الوظائف والتي يمكن
 )1(:، وهذه الوظائف هياإلعالمي

 من وسائل إليه املنقولة اإلعالمية املادة انتشاروسيلة لزيادة مساحة : ىلالوظيفة األو -1
 التقليدية نرش موادها املقروءة واملسموعة اإلعالم تعيد وسائل إذ التقليدية، اإلعالم

ًواملرئية عىل صفحاهتا يف موقع فيس بوك، فضال عن قيام بعض كتاب الرأي بإعادة 
 القائمني عىل الربامج إىل، وكذلك األمر بالنسبة نرش مقاالهتم عىل صفحاهتم اخلاصة

التلفزيونية واإلذاعية، وحيصل النارشون عىل رجع صدى إضايف من خالل املرتبطني 
 تبث أوهبذه الصفحات غري عمليات رجع الصدى الذي توفره الوسائل التي تنرش 

 .تلك املواد

 والعديد من الشخصيات توفر العديد من اجلهات العامة واخلاصة: الوظيفة الثانية -2
املشهورة من فنانني ورياضيني وسياسيني والقادة األمنيني وغريهم من الشخصيات 
التي متتلك صفحات خاصة هلم عىل موقع فيس بوك، مما يوفر فرصة كبرية 

 االشرتاكللصحفيني للحصول عىل أحدث املعلومات عن هؤالء الشخصيات عرب 
اصة بأخبارهم، والتعرف عىل نشاطاهتم  الصفحات اخلأويف صفحاهتم الشخصية 

 هلم وإجراء احلوارات معهم، استفساراتاجلديدة وإمكانية التواصل معهم وتوجيه 
                                                 

، 2011سعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد يف السعودية، بريوت، جداول للنرش والتوزيع،    )1(
 .116ص
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 واملنظامت واملؤسسات املتوفرة يف موقع فيس األشخاصوتعترب هذه املعلومات عن 
 . التقليديةاإلعالم يف وسائل اإلعالمي قابلة للنرش إعالميةبوك مادة 

يتيح موقع فيس بوك املجال إلنشاء صفحات جتمع املهتمني بأي شأن : الثالثةالوظيفة  -3
ًمشرتك، بام جيعله بمثابة نقطة التقاء افرتاضية تتجاوز حدود اإلدارة املؤسسية حمليا 

 إىل املعارضة، وقد يمضون أوًودوليا، وقد يكتفي هؤالء بالتعبري عن حجم التأييد 
 ً، فضالإعالمية متثل هذه الصفحات مقدمة لتغطية سلوك ميداين، ويف كلتا احلالتني

موقع فيس بوك يوفر لكل مشرتك فيه الفرصة لتغطية األحداث بوسائط متعددة، أن 
 االلتزام بمعايري وسائل إىلوبالتايل إمكان إذاعتها جلمهور واسع من دون احلاجة 

لتغطيات تنتقل بعض هذه ا أن  الصحافة االلكرتونية، والواقعأو التقليدية اإلعالم
 . تلفزيونأو إذاعة أو التقليدية سواء كانت صحافة اإلعالم وسائل إىل

Twitter 
 تقدم خدمة التدوين املصغر والذي يسمح ملستخدميه بإرسال اجتامعيةشبكة 

 حرف للرسالة الواحدة، وذلك بصورة 140عن حالتهم بحد أقىص ) tweets(حتديثات 
 برامج أو) SMS( عن طريق إرسال رسالة نصية قصريةأوع تويرت مبارشة عن طريق موق

 تطوير كمرشوع 2006 عام أوائل يف املوقع  ظهراألخرى، التطبيقات أواملحادثة الفورية 
 أطلقته ذلك وبعد فرانسيسكو، سان مدينة يف األمريكية )Obvious رشكة أجرته بحثي
 يف املوقع بدأ ذلك وبعد ،2006 أكتوبر يف عام بشكل للمستخدمني ًرسميا الرشكة
 املصغرة، التدوينات تقديم حيث من 2007 عام يف الساحة عىل جديدة كخدمة االنتشار

 جديدة رشكة وتكوين الرشكة عن اخلدمة  بفصلObvious رشكة قامت 2007 أبريل ويف
 .)Twitter )1 باسم

 ألف 400 التغريدات عدد كان 2007 عام ففي لتويرت، الرسيع النمو تواصل وقد

                                                 
 .78فتحي شمس الدين، مصدر سابق، ص   )1(
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 فرباير شهر ويف ،2008 عام من ربع لكل تغريده مليون 100 إىل ونمت منشورة، تغريدة
 65 إىل وارتفعت ًيوميا، تغريدة مليون 50 املستخدمني تغريدات عدد بلغ 2010 عام من

 هذا ومع ثانية، كل إرساهلا يتم تغريدة 750 يساوي بام العام نفس من يونيو شهر يف مليون
 التسويق من االستخدامات متعددة القوة فائقة مصغر تدوين وسيلة إىل تويرت لحتو النمو
 اإلنقاذ عمليات يف املساعدة وحتى بل األخبار وتوزيع ونرش باملشاهري االعجاب إىل

 عىل املستخدمني اليابان، ويرتفع اقبال يف تسونامي زلزال كارثة خالل حصل كام واإلغاثة
 )1(:التالية األمثلة توضحه كام اهلامة األحداث لخال ملحوظ بشكل يتزايد تويرت

 ضمن الكامريون ضد مباراته يف هدفه اليابان تسجيل بعد الثانية يف تغريدة 2940 •
 .2010 القدم لكرة العامل كأس مباريات

 يونيو 17 يف السلة بكأس ليكرز أنجلس لوس فريق فوز بعد الثانية يف تغريدة 3085 •
2010. 

 لكرة العامل كأس بطولة ضمن الدنامرك عىل اليابان فوز بعد ثانيةال يف تغريده 3282 •
 .2010 يونيو 25 يف القدم

 2011 القدم لكرة للسيدات العامل بطولة هنائي خالل تسجيله تم احلايل القيايس الرقم •
 يف تغريدة 7196 بواقع 2011 متوز 18 يف واليابان األمريكية املتحدة الواليات بني

 . الثانية

 50 من أضعاف ثالثة إىل اليومية التغريدات عدد متوسط زاد وحدها 2010 معا يف •
 .تغريدة مليون 140 إىل اليوم يف تغريده مليون

 عدد زاد اليابان والتسونامي الزلزال فيه رضب الذي اليوم وهو 2011 مارس 11 يف •
 مت حيث املعتاد اليومي املعدل عن تغريده مليون 37 بواقع املستخدمني تغريدات
 .واحد يوم يف تغريده مليون 177 إرسال

                                                 
 الثاين  العاملي املؤمتر يف مشارك بحث،املجتمع وقضايا اجلديد عالماإل، كاتب صالح سعود    )1(

 .13 ص،2011،  جدة،الثاين كانون، االسالمي لإلعالم
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 ،ًأيضا تزايدت املوقع يف املشرتكني أعداد ولكن التغريدات، عىل ومل يقترص النمو
 ألف 572 املوقع أضاف اليابان لزلزال التايل اليوم وهو وحده 2011 مارس 12 ففي

 يف يوميةال اجلديدة اإلشرتاكات متوسط بلغ 2011 عام من متوز شهر ويف جديد، مشرتك
 بواسطة املغردين عدد أن تويرت أعلن ًأيضا الشهر هذا ويف جديد، حساب ألف 460 املوقع

 .السابق العام يف عليه كان الذي العدد عن% 182 بمعدل زاد اجلوالة هواتفهم
 فقط مليون 40-30 فإن لتويرت مستخدم مليون 200 ضمن من أنه بالذكر واجلدير

 يتم تويرت عىل املتداولة املعلومات معظم فإن آخر ىبمعن نشطاء، مستخدمني يعدون
 لتلك مستهلكني جمرد هم الباقية األغلبية أن حني يف املستخدمني، من أقلية بواسطة نرشها

 . فقط املعلومات
 تتيح أدوات جمرد ليست وتويرت فيسبوك مثل االجتامعية الشبكات وتعد مواقع

 من لكثري أصبحت ولكنها هبا، اآلخرين ةومشارك الشخصية تعليقاهتم نرش للمستخدمني
 التي الوسائل أوائل من تويرت كان املثال سبيل فعىل – األخبار لنرش منصات املستخدمني

 وقد تعرض ،2008 نوفمرب يف اهلندية مومباي عىل اإلرهابية اهلجامت عن تقارير نرشت
 بزيادة فرتات  وذلك2008 من عام األولموقع تويرت للكثري من الصعوبات يف النصف 

توقف املوقع عن العمل، وحدثت هذه التوقفات لعدة أسباب منها زيادة عدد 
 قواعد البيانات، وبعد ذلك أو بسبب أعطال يف خوادم املوقع أواملستخدمني عىل املوقع 

) Ruby on Rails( وباستخدام مكتبتها الشهرية  (Ruby)تم بناء املوقع باستخدام لغة
خدام واجهة برجمة التطبيقات لدمج وتطوير تطبيقات يتم ويمكن للمطورين است

 قام 2008 وبني موقع تويرت، ويف مايو االجتامعيةاستخدامها بني املواقع والشبكات 
 مشكلة أيحالة تويرت والتي تقدم خدمة متابعة ) Twitter Status(املوقع بتقديم خدمة 

 .)1( توقفإذا للعمل حتدث مع املوقع وتبليغ املستخدمني بوقت عودة املوقع
 

                                                 
 .79فتحي شمس الدين، مصدر سابق، ص   )1(
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 الذين أولئك :جمموعتني، األوىل إىل ينتمون العامل  يف مجيع بلداناألشخاص أن يبدو
بالفعل حساب  لدهيم الذين أولئك تويرت، واملجموعة الثانية  موقعإىل باالنضامم يفكرون

يرت يف مجيع أنحاء فلكي نتعرف عىل أسباب هذه الضجة حول موقع تو عىل موقع تويرت،
العامل سنعرض أهم مميزات موقع تويرت والتي جعلته ينترش بصورة كبرية خالل فرتة 

 )1(:ًقصرية جدا، وهذه املميزات هي
 رسيع يف تسجيل املستخدمني فيه، فيتطلب بأنهيتميز موقع تويرت : سهل ورسيع -1

منك تسجيل التسجيل يف موقع تويرت إدخال الربيد االلكرتوين وبعد ذلك يطلب 
أسم املستخدم الذي تظهر به الصفحة الشخصية، وإعطاء كلمة رس خاصة بك، 
وبعد ذلك يمكنك الدخول وتصفح موقع تويرت بكل سهوله ويرس وتكون بعد ذلك 

 الرسائل والصور بني وإرسالًمشرتكا باملوقع، ويمكنك بعد ذلك كتابة تغريدات 
خصية خاصة بك بحيث تكون  وإضافة صورة شاألشخاصاملستخدمني ومتابعة 

ًصفحتك عىل موقع تويرت متلك طابعا شخصيا لك ً. 

يمكن استخدام موقع تويرت بشكل عرب تطبيقات اهلاتف املحمول : حممول ومتحرك -2
 وهذه ما جعل موقع تويرت إمكانية استخدامه بشكل متحرك بحيث ال يتطلب االستخدام

 أويكتب تغريدات  أن شخص أي بإمكان إذ موقع معني، أو مكان إىلتذهب أن 
 . مكان يف العامل عرب صفحته الشخصيةأي مقاطع فيديو يف أويرسل وينرش صور 

 استقبال الرسائل والتغريدات عرب أوإرسال  أن :إمكانية استخدامه بشكل جماين -3
 استخدامه، وهذه ما أو مبالغ للتسجيل فيه أيموقع تويرت بشكل جماين وال يتطلب 

 الرسائل كبديل عن الرسائل النصية عرب إرسالستخدامه يف  اإىلدفع اجلمهور 
 .اهلاتف املحمول التي تتطلب تكاليف اإلرسال

                                                 
(1) Geekpreneur,  A Geek's Guide To Promoting Yourself and Your Online 

Business in 140 Characters or. Less with Twitter, new York, new media 
Entertainment, 2010, p5-9. 
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 يتيح موقع تويرت إمكانية متابعة األشخاص: أداة مميزة وفعالة للتواصل مع األشخاص -4
واملؤسسات واهليئات التي متلك مواقع هلا يف تويرت مما يوفر فرصة التعرف عىل 

ًعلومات اخلاصة باألشخاص، فضال عن إمكانية تبادل الرسائل بني  واملاألخبار
 بعض، بحيث يعد أداة مناسبة للتواصل إىلاملستخدمني يتيح الفرصة تعرف بعضهم 

الشخيص بني املستخدمني، عرب خدمة الدردشة والتي تتيح للمستخدمني خدمة 
 .واألصدقاء التواصل مع األهل أوالتعرف عىل أصدقاء جدد 

تعد التغريدات عرب موقع :  مهمة يف تعريف األشخاص بأفكارك واهتامماتكأداة -5
 واألصدقاء بأفكارك واهتامماتك األشخاص املهمة يف تعريف األدواتتويرت من 

 تغريدات للموضوع الذي هتتم أو معينة عرب ارسالك صور أخبار أوبموضوعات 
ك الشخصية والتي بدورها  املتواجدين يف قائمة املتابعة يف صفحتاألشخاص إىلفيه 

تسهم بنرش أفكارك وتوجهاتك حول املوضوعات والقضايا التي هتم املجتمع، وان 
 مما وجلإرسالك لتغريدات عرب موقع تويرت فأهنا ستعرض يف حمركات البحث جل

 .انتشارها زيادة مساحة إىليؤدي 

يرسلوا  أن يتميز موقع تويرت بالتدوين الفوري فيستطيع مستخدمو تويرت: الفورية -6
 مكان يف العامل وتبدي رأيك فيها، أي واملعلومات التي حتدث أمامهم من األخبار
 عىل مستويات وأماكن خمتلفة، األشخاص ماليني إىلترسل التغريدة  أن وتستطيع

 والترصحيات اخلاصة باألشخاص الذين األخبار أداة هامة ورسيعة يف نقل أهناًفضال 
 . كبريةإخباريةلدهيم قيم 

 موقع تويرت من الوسائل املهمة يف التسويق االلكرتوين أصبح: أداة فعالة للتسوق -7
بحيث يستخدم بشكل كبري من الرشكات واملعلنني للرتويج عن منتجاهتم عرب 

 . املستخدمني ملوقع تويرتاألشخاص عنها يف موقع تويرت ليشاهدها ماليني اإلعالن

 من أهم مميزات موقع تويرت، وهي اصاألشختعد ميزة متابعة : متابعة األشخاص -8
 ليصلك كل جديد عنهم، مثل األشخاصامليزة التي تتيح ملستخدمي تويرت من متابعة 

 شخص عىل أي يمكن متابعة إذ تغريداته، أو مقاطع الفيديو أوالصور التي ينرشها 
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، وعند مرور الزمن يكون لديك )Follow(موقع تويرت بمجرد الضغط عىل زر تتبع 
 . معينةواجتاهاتكبري من املتابعني التي جتمعهم آراء عدد 

 

 )1(:أبرزها من ،هناك عدة أسباب تدفع اجلمهور الستخدام موقع تويرت
يستخدم موقع تويرت إلرسال واستقبال الرسائل اخلاصة : التواصل مع اآلخرين -1

 .والعامة لغرض التواصل مع األهل واألصدقاء

يستخدم اجلمهور موقع تويرت لغرض تعريف اجلمهور : عن احلياة اخلاصةاحلديث  -2
هناك عددا كبريا من املستخدمني إذ أن بحياهتم اخلاصة ورغبة احلصول عىل شهرة، 

 . حياهتم اخلاصة عىل موقع تويرتأخباريدونون 

يستخدم اجلمهور موقع تويرت لغرض إرسال : إرسال الرسائل القصرية واملجانية -3
 . تكاليف تذكرأيً جمانا بدون أصدقائهم إىلل الرسائ

 موقع تويرت األشخاصيستخدم : املتابعة املبارشة للملتقيات واألحداث املختلفة -4
 واملعلومات األخبارهبدف متابعة امللتقيات واملعارض عرب التدوين املصغر خاصة 

 .التي ال حتتاج الكثري من التفاصيل

مهور موقع تويرت لغرض تدوين أفكارهم يستخدم اجل: يستخدم كملحق للمدونات -5
 .األخرى ومشاركة املوضوعات واجتاهاهتم

يعترب موقع تويرت كأداة هامة يف املناقشة وتبادل اآلراء : أداة فعالة للمناقشات -6
 .واملعلومات بني املستخدمني عرب طرح األسئلة واحلصول عىل اإلجابات بصورة آنية

 

                                                 
 من قبل الشباب "تويرت" حسن قطيم طامح، االستخدامات السياسية ملوقع التواصل االجتامعي  )1(

 33- 32، ص2013الكويتي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق األوسط، كلية اإلعالم، 



 211  
 

 

 

 مع التواصل لغرض العامل بلدان مجيع يف اإلعالميني قبل من تويرت موقع يستخدم
 من نوع خللق كمحاولة والتعليقات اآلراء وتدوين املعلومات لتبادل ومتابعيهم مجهورهم
 سواء إخباريةاستخدام موقع تويرت يوفر مصادر إذ أن ومجهورهم،  الصحفيني بني التناغم

 األخبارني والذي جيعلهم موقع تويرت عىل إطالع بآخر  للمستخدمأوللصحفيني 
 .واألحداث واملعلومات

 التفاعل مع اجلمهور إىل تدفع العاملني فيها اإلعالميةوهناك العديد من املؤسسات 
 وإنشاء مواقع يف تلك الشبكات، للتعرف عىل االجتامعياملستخدم لشبكات التواصل 

 املقبولة وغري املقبولة األخبارتلك الوسائل وحتديد األحداث التي يتناقلها اجلمهور عرب 
 من بني تلك APبرس  للنرش يف مؤسساهتم والتأكد من صحتها، وتعد وكالة أسوشيتد

 ، االنخراط يف التفاعل مع اجلمهورإىل التي تدفع العاملني فيها اإلعالميةاملؤسسات 
 كبرية وعدهم يف قائمة باريةإخويتيح موقع تويرت إنشاء قوائم خاصة بمستخدمني هلم قيم 

 .)1( واملعلوماتاألخبارأولويات الصحفي الذي يبحث عن 
 وارسال الصور، وقد برهن موقع تويرت األخبارموقع تويرت أداة مثىل لنقل  أن ويبدو

 عندما كان أحد 2009 حلظة وقوعها يف مطلع عام األخبار املصدر األمثل لنقل أنهعىل 
من نقل خرب مع صور حادث اهلبوط االضطراري لطائرة  أولمستخدمي موقع تويرت 

 ،2009 كانون الثاين يف عام 18 عىل سطح هنر اهلدسون يوم األمريكيةاخلطوط اجلوية 
ًويوفر موقع تويرت للعاملني يف جمال صحافة املواطن الناشئة حول العامل مجهورا يف اللحظة 

 التقليدية، اإلعالمفي عىل وسائل التي ينقلون فيها اخلرب ويمكنهم حتى حتقيق سبق صح

                                                 
(1)  Scot Hacker and Ashwin Seshagiri, Tutorial: Twitter For Journalists, 

University of California, 2014. 
  18/3/2016متاح بتاريخ   

 https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/twitter/    
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 اجلديدة واملثرية، ويعينهم يف جهد العمل الذي األخبارويستخدم موقع تويرت يف تناقل 
 .)1(ينطوي عليه إدارة املقابالت الصحفية

YouTube 
ّ ملشاركة ملفات الفيديو والذي يمكن اإلنرتنتموقع متاح للعموم عىل شبكة 

ّيل ومشاهدة اللقطات املصورة والتعليق عليها ومتكن اجلمهور من مستخدميه من حتم
 اللقطات، ويتيح إمكانية مشاركة اللقطات يف مواقع أوإعطاء رأيه بشأن تلك املشاهد 

 املشاهد غري املرغوب أو املشاركة يف قرار إزالة املقاطع أو األخرى االجتامعيالتواصل 
ّ، ويعد موقع يوتيوب من املوا)2(فيها قع السهلة االستخدام وسهلة التحميل كام ال يقترص ُ

عىل إرفاق امللفات املرئية بل يمكن وبسهولة إنشاء قنوات خاصة تبث من خالهلا مئات 
/  يف شهر شباطاإلنرتنتامللفات بشكل يومي، وبدأ موقع يوتيوب بالظهور عىل شبكة 

تشاد هرييل : هم) paybal( بواسطة ثالثة موظفني من رشكة باي بال 2005فرباير عام 
)Chad Hurley ( وستيف تشني)Steve Chen ( وجاود كريم)Jawed Karim()3(. 

ً مقطع فيديو يوميا، ألف 65 يتم حتميل أنه 2006وأشارت احصائية يف عام 
 مائة مليون مشاهد، ويف تلك الفرتة حصل موقع يوتيوب عىل إىلوبمشاهدة يومية تصل 

، ويف العام نفسه قامت رشكة اإلنرتنتلفيديو عن طريق من جممل حتميالت ا% 60نسبة 
، ويف أمريكي مليار دوالر 1.65 إىل وصلت إمجاليةبرشاء موقع يوتيوب بقيمة ) جوجل(

                                                 
تكنولوجيات جديدة يف عرص ما بعد التفاعلية، :سنني شفيق، اإلعالم اجلديد اإلعالم البديلح   )1(

 .208، ص2011القاهرة، دار فكر وفن، 
 .113سعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد يف السعودية، مصدر سابق، ص   )2(

، 2015 للنرش والتوزيع، وديع العزعزي، اإلعالم اجلديد مفاهيم ونظريات، عامن، دار املناهج   )3(
 .60ص
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 .)1(مليارات فيلم 3 من أكثر مليون مستخدم 79 فقط شاهد 2008شهر يناير من عام 
ة اللغات للموقع  أطلق موقع يوتيوب واجهات متعدد2007ويف بداية حزيران عام 

ً دولة، وحيقق املوقع دخال يتجاوز ملياري دوالر أمريكي 25 لغة يف 43حتى شملت 
ً من مئة مليون مرة يوميا، ويف أكثرًأسبوعيا، وتبلغ مشاهدة املوقع عن طريق اهلاتف النقال 

 مليون 13 تم حتميل ملفات فيديو عىل موقع يوتيوب يستغرق عرضها 2010عام 
 .)2(ساعة

 املهمة والتي ال االجتامعيبح موقع يوتيوب يف هذه املدة من مواقع التواصل وأص
يستغني عنها اجلمهور بحيث يوفر للمستخدم خيارات البحث كافة بشأن املوضوعات 

 جيد موقع إذ والربامج التي يبحث عنها اجلمهور يف موقع يوتيوب، واألخباروالقضايا 
 أصدر 2015ها للمستخدم، ويف منتصف عام يوتيوب خيارات البحث املتشاهبة ويقدم

 وهو التطبيق اجلديد املخصص لألطفال بحيث  )YouTube Kids(تطبيق  موقع يوتيوب
 إمكانية لآلباء تتناسب مقاطع الفيديو املوجودة يف هذا التطبيق مع فئاهتم العمرية ويتيح

 فإناملشاهدة،  مدة حتديد عن فضال مشاهدهتا، ألطفاهلم يمكن التي املحتويات حتديد
 اهلواتف عىل الرئييس، ويعمل هذا التطبيق يوتيوب تطبيق عن فصله تم اجلديد التطبيق
 األطفال، وحيمل يناسب الذي املحتوى عىل ويركز اللوحي الكمبيوتر وأجهزة الذكية
خدمات  لآلباء احلجم، ويتيح املوقع كبرية وأيقونات لألطفال حمببة خصائص التطبيق

 مدة وحتديد مقبولة حمتويات مشاهدة :مثل ة عىل ما يشاهده األطفالمعينة للسيطر
 .)3(لألطفال املشاهدة

                                                 
 .60املصدر السابق، ص   )1(

 .113سعد بن حمارب املحارب، اإلعالم اجلديد يف السعودية، مصدر سابق، ص   )2(
)3(   BBC Arabic، علوم لألطفال، جديدا تطبيقا يطلق يوتيوب. 

  27/3/2016 بتاريخ متاح  
http://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2015/02/150220_youtube_launches_ki
ds_app  
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 اخلطوة، بتلك بريطانيا يف األطفال ضد القسوة ملنع الوطنية اجلمعية رحبت وقد
 أكرب يعد اإلنرتنت عىل لألطفال األمان توفري " أن اخلريية املؤسسة باسم املتحدث وقال

، "التطبيق ذلك انطالق سامع اجليد من وإنه اجليل، هذا محاية جهود هتواج التي التحديات
 مع يوتيوب عىل أطفاهلم سيشاهدها التي الفرتة حتديد من اآلباء اجلديد التطبيق وسيمكن
 الفيديو ملقاطع وقائمة قنوات ًأيضا التطبيق البحث، ويتضمن خاصية إغالق خيار منحهم
 .)1(واالكتشاف والتعليم واملوسيقى العروض :هي أقسام أربعة إىل تنقسم
 

 والتي من شأهنا تقديم العديد من األدواتيتيح استخدام موقع يوتيوب عدد من 
 )2(: هياألدواتاخلدمات للمستخدمني، وهذه 

-1Watch 

فات وهي األداة الرئيسة باملوقع والتي يستطيع املستخدم من خالهلا مشاهدة مل
املوضوعات : الفيديو املوجودة عىل املوقع، والتي متتاز بتنوع املوضوعات فيها مثل

 التي األخرىالسياسية والثقافية والدينية والكوميدية والعلمية وغريها من املوضوعات 
يبحث عنها مستخدمو موقع يوتيوب، وهناك العديد من الوظائف واإلمكانات التي 

 أوتشغيل الفيديو باحلجم الكبري (ا التحكم بخصائص الفيديو تتيحها الية املشاهدة منه
، التحكم بجودة صورة أخرى التذكري به مرة أو مشاهدة املقطع بصورة الحقه ،الصغري

 أو ايقاف مقطع الفيديو أوًفضال عن التحكم بمستوى الصوت ) العرض ورسعتها
 . لألحداث املناسبةأوتقديمة للوقت التي يرغب بمشاهده 

                                                 
 .YouTube Kids لألطفال خمصصة يوتيوب نسخة تطلق البوابة العربية لألخبار التقنية، جوجل   )1(

- جوجل-نسخة-http://aitnews.com/2015/02/23/youtube-kids 28/3/2016متاح بتاريخ 
  /لألطفال-املخصصة

 .258- 256فتحي شمس الدين، مصدر سابق، ص   )2(
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-2Search/Discover 

 اسم معني ملقطع فيديو أو موضوع أووهي األداة التي تساعد عىل البحث عن كلمة 
من خالل وضعها يف رشيط البحث املتضمن يف شبكة يوتيوب، وتتيح أداة البحث يف 

 كانت النتائج متعلقة إذاصفحة النتائج، استخدام خيارات البحث وتضييق نطاق النتائج 
بحث كبرية وكثرية العدد، وتساعد خدمة البحث استخدام خيارات البحث ذات بال

 .الصلة لتحسني البحث والتنبؤ بالكلامت املتعلقة بكلمة البحث
-3Share 

هي أداة يتم من خالهلا مشاركة مقاطع الفيديو يف موقع يوتيوب مع املستخدمني 
 عرب الرسائل اخلاصة بني أو االجتامعيةلشبكات  اأواآلخرين عرب الربيد االلكرتوين 

يشارك تلك  أن  مواقع وصفحات يريد املستخدمأو ، صفحاهتم الشخصيةأواملستخدمني 
املقاطع من موقع يوتيوب فيها، وتتم املشاركة عرب تزويد املستخدم بالشفرة اخلاصة 

شبكات التواصل  موقع عىل أو موقع ويب أي رابط الفيديو إلضافته عرب أوبالفيديو 
 املشاركة، وذلك أوّمالك الفيديو يمكن ويتيح عمليات التضمني  أن  طاملااالجتامعي

 التي االجتامعية وبعدها تظهر جمموعة كبرية من الشبكات "Shareمشاركة "بالنقر عىل زر 
 .يمكن للمستخدم مشاركة مقطع الفيديو يف تلك املواقع

-4Personalize 

األداة التي تتيح للمستخدم ختصيص وتعديل قناته الشخصية عىل موقع وهي 
تلك القناة هي املكان الذي إذ أن ، "الصفحة الرئيسية للبث عىل موقع يوتيوب"يوتيوب 

 مقاطع أو "من خالل عمليات التحميل"يستضيف مقاطع الفيديو التي ينشئها املستخدم 
فيديو التي نظمتها يف قوائم التشغيل، وتتضمن  ومقاطع ال"املفضلة"الفيديو التي أعجبته 

أداة التخصيص حتديد خيارات كل من لون اخللفية وتنسيق الوحدات وغريها من وسائل 
 .التخصيص الشخصية للمستخدم
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-5Favorite 

هي األداة التي تتيح للمستخدم وضع عدد كبري من مقاطع الفيديو التي تعجبه يف 
 يف حسابه بأنه وضع إشارة عىل مقطع الفيديو إىلئمة التفضيالت، بحيث يؤدي ذلك قا

، وتتيح أداة الوضع يف أخرى بسهولة ملشاهدته مرة إليهالشخيص حتى يمكنه الرجوع 
 املستخدمني الذين اشرتكوا يف متابعة قناة املستخدم مشاهدة أواملفضلة لألشخاص 

 .مقاطع الفيديو املفضلة له
-6Create a Playlist 

وهي األداة التي تتيح للمستخدم عندما يعثر عىل املزيد من مقاطع الفيديو التي 
 وهو اخليار الذي يتواجد أسفل املشغل "إىل إضافة" تثري اهتاممه يمكنه النقر عىل أوتعجبه 

كن متابعة مقاطع الفيديو التي  قائمة االنتظار، حتى يمإىل الفيديو إضافةوبعدها سيتم 
ًاختار املستخدم مشاهدهتا الحقا، بحيث يتم جتميع مقاطع فيديو متعددة يف قائمة 

 تشغيل أي مشاهدة مقاطع الفيديو باستمرار، "التشغيل التلقائي"االنتظار، وتتيح خاصية 
 .املقاطع بصورة متتالية وليس مجيع مقاطع الفيديو

-7Upload 

وهي األداة التي تتيح للمستخدم حتميل مقاطع الفيديو التي يقوم بإنشائها عىل القناة 
 مواقع أو يف يوتيوب األصدقاءاخلاصة للمستخدم عىل موقع يوتيوب ومشاركتها مع 

 يقدم إذ، ويمكن حتميل مقاطع الفيديو بتنسيق عايل الدقة، األخرى االجتامعيالتواصل 
 بكسل، 1080 بكسل، 720درجة الدقة : ت لدقة مقاطع الفيديوموقع يوتيوب ثالثة خيارا

، وعند االنتهاء من حتميل مقاطع الفيديو يمكن "درجة الدقة األصلية"كيلو بكسل  4
 عمليات التنسيق النهائية عليه، ومنها عمليات لتحسني جودة الصورة والصوت إضافة

 . أثناء البحثوترسيع طريقة العرض، وإضافة عالمات الفيديو التي تظهر
-8Like 

 إظهار إعجاب املستخدمني بالفيديوهات املوجودة يف أو إبراز "أعجبني"تتيح أداة 



 217  
 

 

 أسفل الفيديو للسامح لآلخرين بمعرفة "أعجبني"موقع يوتيوب عرب الضغط عىل زر 
تي  الفيديوهات الإذ أن أكثرذلك، األمر الذي يسهم يف ارتفاع معدل مشاهدة الفيديو، 

ًتنال إعجابا من قبل املستخدمني تكون األكثر جاذبية للمستخدمني اآلخرين نظرا ألمهية  ً
 "مل يعجبن"حمتواها الذي جعلها تنال نسبة مشاهدة عالية، كام يمكن الضغط عىل زر 

للتعبري عن الرفض للمحتوى املعروض عرب موقع يوتيوب، ويعمل موقع يوتيوب عىل 
 عدم اإلعجاب للفيديوهات أو اإلعجاب أواملشاهدة وضع إحصائيات لعدد مرات 

 عدم اإلعجاب تعترب حافز كبري أواملنشورة عرب موقع يوتيوب، وان أداة اإلعجاب 
 . عدم مشاهدتهأوملشاهدة املستخدمني ملقطع فيديو 

-9Comment 

 إضافةالل توفر هذه األداة الرد والتعليق عىل الفيديو الذي يشاهده املستخدم من خ
 أو االمتعاض من مضمون الفيديو أوتعليق أسفل املشغل، للتعبري عن مدى اإلعجاب 

 مناقشة املوضوعات التي يتناوهلا الفيديو، أو تقديم وجهة نظر معينة أوإعطاء الرأي بشأنه 
تصويت " أو "تصويت مع" اآلخرين بالنقر عىل األشخاصوهناك ميزة جودة تعليقات 

 األصوات يسار التعليقات، وتتميز التعليقات التي تنال أكرب عدد من  املوجودة عىل"ضد
 .بظهورها يف مقدمة قائمة التشغيل وأسفل املشغل مبارشة

-10Suggested Videos 

 فيديو عىل موقع يوتيوب يظهر عمود اقرتاحات الذي حيتوي عىل أيبعد مشاهدة 
وع الفيديو الذي متت مشاهدته، وهي األداة التي تتيح فيديوهات ذات الصلة بموض

 الكلامت املقرتحة واملتشاهبة يف أومشاهدة الفيديوهات ذات املوضوعات املتشاهبة 
 .موضوع البحث
 

تستفاد منها  أن  التي يمكناإلعالميةيقدم موقع يوتيوب العديد من اخلدمات 
ً سجل موقع يوتيوب حضورا إذ اجلمهور بشكل عام، أو التقليدية ماإلعالوسائل 
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ًإعالميا قويا سواء بني مواقع التواصل   بشكل عام؛ اإلعالم بني وسائل أو االجتامعيً
 أو أخبار سواء كانت اإلعالميةوذلك عرب توافر العديد من القنوات التي تقدم اخلدمات 

 أفالم ومسلسالت تلفزيونية، وأصبح اجلمهور أو برامج تلفزيونية أو حقائق أومعلومات 
 املوضوعات أويعتمد عىل موقع يوتيوب يف البحث عن املوضوعات التي تنال اهتاممه 

 . عنهاأخرى واألحداث التي يبحث عن تفصيالت واألخبار
 اإلعالمي اهلواة الذين يرغبون يف ممارسة العمل األشخاصفربز يف موقع يوتيوب 

 واألحداث واملوضوعات التي حتدث أمامهم األخبارفي عرب رصد وحتقيق السبق الصح
ونرشها عرب موقع يوتيوب وذلك عرب قنواهتم اخلاصة يف موقع يوتيوب ومشاركتها يف 

، ويتيح أخرى إعادة نرشها بتسميات أو األخرى االجتامعيعدد كبري من مواقع التواصل 
يث ينرش فيها مقاطع الفيديو التي موقع يوتيوب إمكانية إنشاء قناة خاصة للمستخدم بح

ّ يشارك فيها ما يريد من مقاطع الفيديو بحيث متكن خاصية إنشاء قناة يف موقع أويلتقطها 
 عرب التحكم بقناته اخلاصة ونرش اإلعالمييوتيوب املستخدمني من ممارسة العمل 

قائق معينة،  حأو الرتويج ألفكار أواملوضوعات والقضايا التي يدفع اجلمهور مشاهدهتا 
وتتيح القنوات الشخصية يف موقع يوتيوب إمكانية االشرتاك فيها ليصل للمستخدم 

 .ًمقاطع الفيديو التي تنرش يف تلك القناة أوال بأول
 حتقيقات استقصائية وبإمكانيات بسيطة أو تقارير أو أخباروأصبح اجلمهور يصور 

 أبتكر اجلمهور املستخدم ملواقع ذإلكنها تستحوذ عىل اهتامم اجلمهور وتنال إعجاهبم، 
 بشكل عام وموقع يوتيوب بشكل خاص طرق وأساليب من شأهنا االجتامعيالتواصل 

 فهناك العديد من مقاطع الفيديو التقطها اجلمهور ،جذب اجلمهور ومشاهدة ما يتم نرشه
 موضوعات لكن تناقلها عدد كبري من املستخدمني أوبكامرياهتم الشخصية ألحداث 

 . الربامجأولت عىل عدد كبري من املشاهدات مل حتصل عليها بعض الفضائيات وحص
 أو اإلعالمية ممثلني ينتجون األعامل أووبرز يف املدة األخرية ظهور مقدمي برامج 

الدرامية وينرشوهنا يف موقع يوتيوب مما جعلهم حيصلون عىل شعبية كبرية بني مستخدمي 
، بحيث متتاز األخرى االجتامعيمواقع التواصل موقع يوتيوب ومشاركة أعامهلم يف 
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 التي ينتجوها بالبساطة واستخدام املصطلحات املتداولة يف جمتمعاهتم وغلب األعامل
 الذين يمتازون باحلركات والتعابري الكوميدية األشخاصعليهم العفوية وباخلصوص 

ً، فضال عن يهإلبحيث أتاح موقع يوتيوب هلم الوصول جلمهور واسع وإيصال أعامهلم 
 التي تنتجها الفضائيات وتنرشها يف موقع يوتيوب مما واألخبارتواجد الربامج والتقارير 

ّسهل من إمكانية رجوع املستخدمني لتلك املضامني متى ما يريد وأين ما يريد، بحيث 
 للمضامني أويعترب موقع يوتيوب أشبه باألرشيف الفيديوي سواء للفضائيات التلفزيونية 

 أو من املضامني عديدة أنواعبشكل عام، وعرب ما تقدم هناك ) السمعمرئية (الميةاإلع
 : ملوقع يوتيوب، وهذه املضامني هياإلعالميةاخلدمات 

وهي مقاطع الفيديو التي يصورها اجلمهور : املضامني اإلعالمية التي ينتجها اهلواة -1
هدها اجلمهور لألخبار واملعلومات واألحداث وينرشها يف موقع يوتيوب ليشا

 تناقلها بني أوواإلعجاب هبا وإعطاء رأيه باملوضوعات التي يتناوهلا مقطع الفيديو، 
 .األخرى االجتامعي مشاركتها يف مواقع التواصل أواجلمهور 

يتوفر يف موقع يوتيوب عدد كبري من : املضامني اإلعالمية التي تنتجها الفضائيات -2
نتجها الفضائيات وتنرشها يف موقع يوتيوب  واملوضوعات التي تواألخبارالربامج 

مما يتيح للجمهور إمكانية اإلطالع عىل تلك املضامني التي تنال اهتاممهم يف الوقت 
 املضامني التي فات اجلمهور جزء مهم إىل الرجوع أوالذي يرغبون فيه املشاهدة 

عي االجتام أشارت نتائج دراسة أجريت عىل مستخدمي شبكات التواصل إذمنها، 
من املبحوثني يبحثون عن الربامج التلفزيونية التي فاهتم جزء مهم منها %) 47.8(أن 

 .)1(عرب موقع يوتيوب

 أويتيح موقع يوتيوب إمكانية إنشاء مواقع : تواجد الفضائيات يف موقع يوتيوب -3
 إىل للفضائيات لبث براجمها عرب موقع يوتيوب بغية الوصول "Channel"قنوات 

 عدد كبري من إىل مضامينها إيصال أو االجتامعيخدم ملواقع التواصل اجلمهور املست

                                                 
 .174مهند محيد عبيد التميمي، مصدر سابق، ص   )1(
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 استحداث طرق وأساليب جديدة للتفاعل مع اجلمهور والتعرف عىل أواجلمهور 
ً التي تنرشها تلك الفضائيات فضال عن التعرف واألخبارآراءهم بشأن املوضوعات 

ألضواء عليها، وهناك عىل املوضوعات اجلديدة التي هيتم هبا اجلمهور وتسليط ا
ّخدمة البث املبارش والتي متكن اجلمهور من مشاهدة الفضائيات بصورة مبارشة من 
دون الرجوع لشاشات التلفزيون والتعرض التقليدي هلا، بحيث وفر موقع يوتيوب 

 إمكانية التعرض اإلجيايب للمضامني التلفزيونية، 

 :زيونية عرب موقع يوتيوب وهيوهناك عدة خصائص لتعرض اجلمهور للمضامني التلف

 توافر القنوات التلفزيونية يف موقع يوتيوب إذ، إمكانية التعرض املحمول واملتنقل  - أ  
وإمكانية البث املبارش لتلك الفضائيات عرب موقع يوتيوب أتاح إمكانية تعرض 

 األخباراجلمهور لتلك الفضائيات بصورة متنقلة بحيث يمكن للجمهور متابعة 
امج حتى وإن كان خارج املنزل وبأي مكان يف العامل رشط توافر خدمة والرب

 عند أو الطيارة أوالسيارة :  حتى وإن كان يف مكان متحرك مثلأو، اإلنرتنت
 .جلوسه يف األماكن العامة

تعرض اجلمهور للفضائيات عرب موقع  أن  بمعنى،التعرض اإلجيايب والنشط   -ب
 واملعلومات واألخباراملحمول جيعله خيتار الربامج  عرب تطبيقات اهلاتف أويوتيوب 

التي تعرضها القنوات التلفزيونية بشكل إجيايب ونشط؛ وذلك ألن اجلمهور يتعرض 
ًللمضامني التي تتفق مع آراءه وتوجهاته ووفقا حلاجاته ودوافعه من التعرض، 

دم يتحكم التعرض للمضامني التلفزيونية عرب موقع يوتيوب جيعل املستخ أن ًفضال
باملضمون الذي يشاهده، وإن إدراك اجلمهور لتلك املضامني التي يتعرض هلا 
إذ  ،بإجيابية ونشاط خيتلف عن التعرض للمضامني التي ال تتفق مع آراءه وتوجهاته

تعرض اجلمهور للمضامني التلفزيونية عرب موقع يوتيوب يكون بشكل واعي أن 
 .وهادف

توفر أداة  أن ،مني التلفزيونية عرب موقع يوتيوبسهولة البحث والتعرض للمضا  -ج
البحث عن املضامني واملوضوعات عرب موقع يوتيوب جعل إمكانية التعرض 
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 أووالبحث عن املضامني التلفزيونية عرب موقع يوتيوب سهلة وال يوجد تعقيد 
 تقديم وتأخري املواد أوإمكانية البحث  أن ً فضال، البحث عنهاأمامعقبات 
 إذّة سهل من عملية تعرض اجلمهور للفضائيات عرب موقع يوتيوب، املعروض

يستطيع اجلمهور التحكم بالوقت والتوقيت الذي يريده اجلمهور للتعرض 
للمضامني التلفزيونية، وأتاحت إمكانية البحث للجمهور التعرض للمضامني 

ض  بشكل رسيع من دون التعرض لساعات طويلة لغرإليهاالتلفزيونية والوصول 
 . حلقة برنامج معنيأومتابعة موضوع معني 

يمكن للجمهور املستخدم ملوقع يوتيوب التعرض الفردي : التعرض الفردي  -د
للقنوات التلفزيونية عرب تواجد أغلب الفضائيات يف موقع يوتيوب، بحيث يتيح 
تعرض اجلمهور الفردي للقنوات التلفزيونية إمكانية استقبال ومشاهدة املضامني 

فزيونية التي يرغب بمشاهدهتا من دون اخلضوع لرغبات واهتاممات اآلخرين، التل
 وإنامبحيث ال يكون تعرض اجلمهور للقنوات التلفزيونية حيكمه الظرف االتصايل 

يكون التعرض بشكل فردي مما يتيح للجمهور اختيار املضامني التي تتفق مع آراءه 
 أن  لساعات طويلة من دونعالميةاإلوتوجهاته واالبتعاد عن التعرض للمضامني 

 .تنال تلك املضامني اهتاممهم
 املبارش للفضائيات عرب موقع يوتيوب إمكانية أو) احلي(ووفرت خدمة البث 

التعرض لألخبار والربامج التي تعرض بصورة مبارشة يف تلك الفضائيات من دون 
حتدث براجمها عىل موقع الفضائيات التلفزيونية  أن ً شاشات التلفزيون، فضالإىلالرجوع 

 يوتيوب بصورة مستمرة مما يتيح للمستخدم التعرف عىل آخر األخبار والربامج واملضامني
التي أنتجتها تلك الفضائيات وإمكانية مشاهدهتا متى ما يريد املستخدم، وتركز بعض 
الفضائيات يف إظهار بعض املضامني املهمة للمشاهد من خالل اقتطاع أجزاء معينة من 

 الربنامج بأكمله، وأن كل هذه اخلصائص إىل إضافة ونرشها األخبار أوالربامج 
واخلدمات التي يقدمها تعرض اجلمهور للفضائيات عرب موقع يوتيوب دفع عدد كبري من 

 . الفضائيات للتعرض هلا عرب موقع يوتيوبأو البحث عن املضامني إىل األشخاص
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 عرب مقاطع الفيديو التي تنرشها اإلعالمية يقدم الوظائف بأنهموقع يوتيوب يتميز 
 : املستخدمني هلذا املوقع، وهذه الوظائف هياألشخاص ينرشها أوالفضائيات 

 يقدم موقع يوتيوب عددا كبريا من اخلدمات اإلخبارية للمستخدمني: الوظيفة اإلخبارية -1
 من خالل اإلخبارية التي تقدم اخلدمات عرب تواجد عدد كبري من املواقع والقنوات

نقل األحداث والقضايا املهمة ومتابعة تطوراهتا، بحيث يرفد موقع يوتيوب 
 هناك عدد كبري من إذ التي جتري حوهلم، واألخبار باألحداث األشخاص

 األشخاص والذين يمتلكون قنوات عىل موقع يوتيوب يرصدون األخبار واملعلومات
ًموقع يوتيوب يعد مصدرا مهام من مصادر  أن ًالوينرشوهنا فيه، فض  وذلك األخبارً

 اجلمهور ويصورها بكامريته الشخصية وينرشها أمام حتدث األخبارألن هناك بعض 
يف موقع يوتيوب ويرافق ذلك عدم تواجد الفضائيات يف مكان احلدث ما جيعل 

: ر التي تنرشها، مثل والتقارياألخبارالفضائيات تعتمد عىل تلك الفيديوهات لتعزيز 
 مقاطع الفيديو أو لتفجريات باريس األشخاصمقاطع الفيديو التي التقطها 

 تلك اإلخبارية بحيث بثت عدد كبري من الفضائيات 2016لتفجريات بروكسل 
 .املقاطع خالل تناوهلم تلك األحداث

 شأهنا يتيح موقع يوتيوب عدد كبري من مقاطع الفيديو التي من: الوظيفة الرتفيهية -2
 وإزالة التوتر عنهم، وذلك عرب توفر العديد من املواد األشخاصالرتويح عن 
املرسحيات واملسلسالت واألفالم واأللغاز وبرامج مسابقات : الرتفيهية مثل
عند بحث املستخدم عن مادة ترفيهية معينة فإنه ستظهر له مواد  أن ًوغريها، فضال

ح للمستخدمني مشاهدهتا عند البحث عن  كخيارات متعددة مما يتيأخرىترفيهية 
 .األخرىاملضامني 

يعمل موقع يوتيوب عىل نرش املعرفة العلمية وتبادهلا عرب نقل : الوظيفة التعليمية -3
 األكاديمية أواألفكار واملعلومات واخلربات لآلخرين بقصد رفع مستوياهتم العلمية 

 التعليمية بكافة التخصصات  العملية؛ وذلك عرب تواجد العديد من مقاطع الفيديوأو
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واملجاالت والعلوم العلمية والعملية، وهي أشبه بالدروس التي يمكنك مشاهدهتا 
ليكون لديك معرفة باملوضوع التي تبحث عنه، مثل الدروس التي ترشح موضوع 

 . مهنة معينةأو الدروس التي تعلمك خربة أودرايس معني 

  التعرف عىل عادات وتقاليد وحياة الشعوبيسهم موقع يوتيوب يف: الوظيفة التثقيفية -4
 فهناك األخرىعرب تواجد العديد من مقاطع الفيديو التي تنقل طبيعة حياة البلدان 

 ينقلون الواقع الذي تعيشه الشعوب يف تلك البلدان عرب قنواهتم يف موقع أشخاص
 تعرف عىل أوكوريا  احلياة يف أو أوروبا احلياة يف أويوتيوب، مثل قناة احلياة يف أمريكا 

ًاملعيشة يف بلد معني، فضال عن اإلمكانية التي يتيحها موقع يوتيوب يف بث ونرش 
 . بالثقافات احلميدةاألشخاص توعية أوثقافة البلد 

 عن املنتجات والسلع واخلدمات عرب موقع اإلعالنوهي وظيفة : اإلعالنيةالوظيفة  -5
ت تصوير مقطع فيديو ونرشه يف يوتيوب بحيث يمكن للرشكات واهليئات واملنظام

موقع يوتيوب بسهولة ومن دون تكاليف، وسجل موقع تويرت من بني أعىل عدد 
مشاهدات للفيديوهات التي تنرش يف املوقع فيديو إعالين لرشكة املالبس الرياضية 

 والذي ضم جمموعة من أبرز العبي كرة القدم بحيث سجل هذا "NIKE"نايك 
 مل تستطع أشهر اإلعالنات إذ، )1( مليون مشاهدة98جتاوز الفيديو عدد مشاهدات 

 .حتقق نسبة مشاهدة كهذه أن  التقليديةاإلعالمعرب أكرب وسائل 

LinkedIn 
 موقع اجتامعي متخصص بالعمل والتجارة ويضم عدد كبري من املحرتفني واملحرتفات

 الذين يبحثون عن عمل خاصاألشوأصحاب العمل واملعامل والرشكات وعدد كبري من 

                                                 
 .ًوعامليا ًعربيا ًمشاهدة الفيديو مقاطع أكثر عن يكشف ار التقنية، يوتيوبالبوابة العربية لألخب   )1(

-أكثر-عن-يكشف-يوتيوب/http://aitnews.com/2014/12/10  30/3/2016متاح بتاريخ 
  /مشاه-الفيديو-مقاطع
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 ذو األشخاص مع واألخباريتشاركون باملعلومات  أن بحيث يتيح هلم موقع لينكدإن
 .االهتامم الواحد

 وهو جالس يف غرفته يف عام "ريد هوفامن"وقد تم إنشاء موقع لينكدإن من قبل 
ا يقارب  ماألول من والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة، وقد إشرتك يف عامه 2003

 شخص والذين كان جتمعهم شبكة معارف من املحرتفني يف جمال األعامل، وقد 45000
تطور املوقع وازدادت خدماته ليصبح من أوائل املواقع لتعارف املحرتفني واملتخصصني 

ّيف جمال األعامل، ويعد موقع لينكدإن من أهم مواقع التوظيف عىل شبكة  ، ويف اإلنرتنتُ
 دولة 200 مليون مشرتك عرب 120د مشرتكي موقع لينكدإن بحوايل  عدأصبح 2011عام 

 .)1( اخلاصة باألعامل حول العاملأوحول العامل وليصبح أكرب موقع للتعارف املهني 
 االجتامعيويقدم موقع لينكدإن خدمات ومميزات ختتلف عن مواقع التواصل 

فيس بوك :  مثلرىاألخ االجتامعي ففي الوقت الذي تركز مواقع التواصل األخرى
ًوتويرت وماي سبيس وانستجرام عىل العالقات الشخصية ومنربا للتعرف عىل األصدقاء 
ًيقدم موقع لينكدإن خدمة للمهنيني بإنشاء وإقامة العالقات يف املجال العميل فضال عن 

  بلغ عدد مستخدمي موقع لينكدإن2012تعزيز خدماهتم وتطوير مهاراهتم املهنية، ويف عام 
 مليون 59 مليون مستخدم، وتتصدر الواليات املتحدة بعدد املشرتكني بواقع 136 من ثرأك

 .)2( ماليني مستخدم8 مليون مستخدم واململكة املتحدة 13مستخدم وبعدها اهلند 
 

 يمتاز موقع لينكدإن بأنه من أكثر مواقع التواصل االجتامعي احرتافية يف االستخدام؛
 املحرتفني يف قطاع األعامل بحيث يمتاز بعدد من إىلًنه موجها بشكل خاص وذلك أل

                                                 
 .47خالد غسان يوسف املقدادي، مصدر سابق، ص   )1(
دراسة : مريم نريامن نومار، استخدام مواقع الشبكات االجتامعية وتأثريه يف العالقات االجتامعية   )2(

عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك يف اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة احلاج خلرض 
 .62-61، ص2012لوم اإلعالم واالتصال، باتنه، قسم العلوم اإلنسانية، شعبة ع
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 )1(:املميزات وهي
 بموقع لينكدإن ستقوم بتسجيل بياناتك الشخصية االشرتاكعند : خلق هوية حمرتفة -1

واملهنية، مثل الدراسة وسنوات اخلربة العملية والشهادات املهنية وغريها من 
لقة بك والتي تستطيع من خالهلا إبراز هويتك الشخصية املعلومات والبيانات املتع

تعطيك هوية حمرتفة  أن كشخص حمرتف ممكن االعتامد عليه يف عامل األعامل وممكن
 وتعرف بك، بل باملعلومات املناسبة قد تربز كخبري اإلنرتنتتدعمك عىل شبكة 
 .ضمن جمال عملك

 داعمة تسمح للمستخدم يتيح موقع لينكدإن منصة: توفري منصة تطبيقات خاصة -2
قائمة من :  تطبيقات داعمة لألعامل ضمن صفحة ملفك الشخيص، مثلبإضافة

 تدويناتك التي آخر وصلة موصلة ملدونتك تعرض أوموقع أمازون لبيع الكتب 
تعرضها عىل صفحتك يف موقع لينكدإن ولكل املشرتكني  أن قمت بتحديثها ويمكن

 .عرب موقعك

 لينكدإن املستخدمني من إنشاء جمموعة ضمن شبكة من ّيمكن موقع: املجموعات -3
 أوً هبذه املجموعة حرصا ألفراد من قطاع خاص االشرتاكاملشرتكني، وقد يكون 

 تكون هذه املجموعة مفتوحة جلميع املشرتكني، وأصبحت يف املدة أورشكة معينة 
دعيم األخرية جمموعات خاصة للرشكات الكربى يف موقع لينكدإن وذلك من أجل ت

 .األخرى التواصل مع املؤسسات أو املؤسسة الواحدة أفرادروابط التواصل ضمن 

 مع شبكة من اتصالّيمكن موقع لينكدإن املستخدمني من البقاء عىل : االطالع -4
 عىل اطالع مع ما جيري ًأيضاالزمالء احلاليني والقدامى يف العمل، ويبقي املستخدمني 

ً رشكتك، فضال عن التعرف أو صناعتك أوي من أحداث جديدة ضمن جمالك املهن
عىل أصدقاء جدد من مدراء ورجال أعامل وسياسيون وأكاديميون وغريهم، مما يفتح 

 .الباب للتعارف وتكوين صداقات مفيدة يف جمال التوظيف والتقدم املهني

                                                 
 .48-47خالد غسان يوسف املقدادي، مصدر سابق، ص   )1(
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يتيح موقع لينكدإن للمستخدمني البحث عن الرشكات التي قد : قوائم الوظائف -5
ة هلم للعمل هبا، فعند كتابة اسم رشكة معينة يف مربع البحث ستظهر تكون مناسب

 أوإحصائيات عن عمل الرشكة : الرشكة مع وجود معلومات عن تلك الرشكة مثل
عدد العاملني فيها مع نسبة اإلناث ونسبة الذكور، والعناوين الوظيفية داخل الرشكة 

 السابقني أووظفني احلاليني وموقعها ومقر الرشكة ومكاتبها وقائمة يف أسامء امل
 .وغريها من املعلومات التي تفيد الشخص املتقدم لتلك الرشكة

يقدم موقع لينكدإن العديد من الوسائل التي تسهل التقدم : خدمات التوظيف -6
بطلبات التوظيف عرب إجيادها يف قائمة الوظائف عىل املوقع، فبمجرد الضغط عىل زر 

 فأنه سيصبح بإمكان املستخدم التقدم "Apply with LinkedIn"التقدم للوظيفة 
هلذه الوظيفة باستخدام امللف الشخيص للمستخدم عىل موقع لينكدإن وبيانات 
ًالعمل الشخصية اخلاصة به، مما يسهل من عملية التقدم للوظيفة بدال من الذهاب 

 .ملواقع الرشكات وصعوبات املسافات واجلهد

 ملوقع الرشكة من خالل نالفاعال أون التسويق ّيسهل موقع لينكدإن م: التسويق -7
 املعارف املهتمني من رجال األعامل إىل أو أخرى جمموعات إىلإرسال رسالة 

 الرتويج أو الرتويج هلا أوًوأصحاب الرشكات مما خيلق فرصا حقيقية لبيع املنتجات 
 .للشخص كمحرتف يف جمال معني

يضيفوا صفحتهم  أن موقع لينكدإنيستطيع مستخدمو : التبويب يف حمركات البحث -8
:  عناوين حمركات البحث املشهورة مثلإىلالشخصية املوجودة يف موقع لينكدإن 

جوجل وياهو، مما تظهر صفحة املستخدم ضمن نتائج البحث سواء عن خرباته يف 
 . عن منتوج املستخدمأوجمال معني 

 

 )1(: وهييمتاز موقع لينكدإن بعدد من اخلصائص

                                                 
 :للمزيد ينظر   )1(

== 
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 . دائم مع جماله املهني والعاملني ضمن قطاع عملهاتصالبقاء املستخدم عىل  -1

 .اإلنرتنتيقوي من السرية املهنية للمستخدم ويعزز تواجده املهني عرب شبكة  -2

اإلجابة عىل تساؤالت املستخدم املهنية من قبل خرباء عىل موقع لينكدإن مل يكن  -3
 .موقع لينكدإنللمستخدم االلتقاء هبم لوال وجود 

يمكن للمستخدمني وضع صور ومشاهدة امللفات الشخصية والصور اخلاصة  -4
 .باملستخدمني اآلخرين

Instagram 
ً التي ظهرت حديثا لكنه استحوذ عىل اهتامم االجتامعييعد من مواقع التواصل 

 خدماته يف ستجرامان بدأ موقع إذ، األخرىاجلمهور خالل مدة قصرية مقارنة باملواقع 
 صور التقاط ملستخدميه إمكانية انستجرام ويتيح موقع 2010 من عام األولترشين 

 بحيث تصبح مجيلة وجذابة، مع إمكانية مشاركتها يف مواقع إليهاوإضافة فلرت رقمي 
 تم 2012فيس بوك وتويرت ومتبلر وفلكر، ويف عام :  مثلاألخرى االجتامعيالتواصل 

 من قبل رشكة فيس بوك وبعد هذه الصفقة إلتزمت رشكة فيس بوك رامانستجرشاء موقع 
 أصبح وعندما ،)1( ضمن موقع فيس بوكأو وأصبح موقع مكمل انستجرامبتطوير موقع 

ً تابع لرشكة فيس بوك تطور كثريا وازدادت شعبيته بشكل كبري فبعد سنة انستجرامموقع 
 مليون مستخدم 150 حصل عىل 2013 يف عام أيواحدة من تطويره من قبل فيس بوك 

 مليون صورة من قبل املستخدمني بشكل يومي، ويسجل موقع 55نشط وتم حتميل 
ً نجاحا باهرا واستثنائيا؛ وذلك ألنه وصل انستجرام  هذا العدد من املستخدمني خالل إىلً

                                                 ==  
 .61 مريم نريامن نومار، مصدر سابق، ص-
 .49 خالد غسان يوسف املقدادي، مصدر السابق، ص-

(1)  Danielle Salomon, Moving on from Facebook Using Instagram to connect 
with undergraduates and engage in teaching and learning, College & Research 
Libraries News vol. 74, no. 8, 2013, p408. 
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ماي سبيس وفلكر :  مثلاألخرى االجتامعيمدة قصرية مقارنة مع مواقع التواصل 
 مستمر وأنه حيصل عىل املزيد من املستخدمني ازدياد يف حالة انستجراموان موقع وتويرت، 

 .)1(بشكل مستمر
 

 يسمح للمستخدمني من نرش الصور التي يتم التقاطها بواسطة بأنهيمتاز املوقع 
 عىل رامانستجً بحيث تصبح جذابة برصيا، واعتمد موقع إليهااهلاتف النقال وإضافة فلرت 

اهلواتف النقالة وعرب الكامريات اهلاتف عالية الدقة يف اإلنتشار، ومن مميزات موقع 
 : هيانستجرام

 إمكانية نرش وحتميل الصور انستجراميتيح موقع : حتميل الصور ومقاطع الفيديو -1
ومقاطع الفيديو ومشاركة األحداث املهمة يف حياة املستخدم عرب تصوير الصور 

 مما جتعل تلك الصور مجيلة إليها وإضافة مؤثرات صورية انستجرامع ونرشها يف موق
 .األخرى االجتامعيمع إمكانية مشاركتها يف مواقع التواصل 

 أن  ميزة التتبع لألشخاص الذين يريد املستخدمانستجراميتيح موقع : ميزة التتبع -2
 املستخدم  يرى منشوراهتم وصورهم، فعندما يريدأو انستجراميرى حالتهم يف موقع 

 رضورة موافقة املستخدم اآلخر حتى يكون هناك انستجرامتتبع شخص عىل موقع 
 .تتبع للمعلومات الشخصية بني الطرفني

 مقاطع الفيديو عرب أو اإلعجاب بالصور إمكانية انستجراميتيح موقع : اإلعجاب -3
  مقطع الفيديو، وعند الضغط عىلأو املوجود أسفل الصورة "القلب"الضغط عىل 

 .املستخدم أعطى إعجابه باملنشور أن  فهذا يعني"القلب"

 إمكانية التعليق للمستخدمني عىل الصور ومقاطع انستجراميتيح موقع : التعليق -4
ّ فضال عن ميزة الرد عىل التعليق التي متكن املستخدم انستجرامالفيديو التي تنرش يف  ً

                                                 
(1)  Jenn Herman, The Ultimate Beginner’s Guide To Instagram, Copyright Jenn 

Herman, 2014, p3. 



 229  
 

 

 إجابة شخص أودل الرأي  تباأومن الرد املبارش عىل الشخص الذي قام بالتعليق 
 .معني عرب الرد عىل تعليقه

 يف إجياد األشخاص عىل مساعدة انستجراميعمل موقع : البحث عن األصدقاء -5
األصدقاء وذلك من خالل العثور عىل أصدقاء الفيس بوك الذين يمتلكون صفحة 

 يعطي املستخدمني إشعارات بشأن انستجرامموقع  أن ً، فضالانستجراميف موقع 
 . لغرض تنبيه املستخدم ليتم متابعتهمانستجرام الفيس يف موقع أصدقاء اكاشرت

 إمكانية تعديل امللف الشخيص انستجراميتيح موقع : تعديل امللف الشخيص -6
 حتديث املعلومات والبيانات الشخصية اخلاصة أو إضافة من خالل للمستخدمني

 نبذة خمترصة عن أوستخدم  دالة للمأوباملستخدم، وإمكانية كتابة عبارات توضيحية 
 .املستخدم

 ميزة اإلشعارات والتي هي عبارة عن انستجراميوفر موقع : ميزة اإلشعارات -7
 أو التي حتصل عليها الصور التي قمت بنرشها اإلجابات تنبيهات حول أوإشارات 

 طلبات التتبع الواردة من األصدقاء بحيث تعرب ميزة اإلشعارات عن أوالتعليقات 
 .خدم يريد التفاعل معكوجود مست

Google plus, Google+ 
ّيعد املوقع التابع لرشكة   التي تقدم خدمات االجتامعي من مواقع التواصل جوجلُ

 جديد اجتامعي عن إنشاء موقع جوجل رشكة إعالنمتقاربة مع موقع فيس بوك، وأثار 
 االلكرتوين اإلعالمال  واملتخصصني يف جماإلعالمحالة الرتقب لدى العاملني يف جمال 

 وما االجتامعية يف احلياة االجتامعيواملدونني؛ وذلك للدور الذي تقوم به مواقع التواصل 
 من جوجلرشكة  أن ًحتدثه من تغيريات وتطورات يف جماالت احلياة كافة، فضال

ها  برعايتاالجتامعي موقع للتواصل إنتاجالرشكات املعتمدة والتي متتلك شهرة كبرية وإن 
حزيران من عام  8ً بلس رسميا يف جوجل وتم إطالق موقع ،سيحظى باهتامم اجلميع

 Google( عن إصدار تطبيق جديد يسمى جوجل وبعد إطالقه أعلنت رشكة ،2011
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plus ( متوفر يف سوق أند رويد جلميع مالكي اهلواتف الذكية التي تعمل بنظام أند رويد
، وبعد إطالقه بفرتة قصرية )IQS(بل للعمل بنظام  يف خدمة متجر أًأيضاكام صدر ) 2.1(

 رسعة نمو هذا إىل مليون مستخدم ما يشري 20 بلس جوجلوصل عدد مستخدمي موقع 
 .)1(املوقع خالل مدة قصرية

 فقد سبقته حماوالت جوجل بلس املحاولة األوىل لرشكة جوجلفلم يكن موقع 
 جوجل قبل موقع جوجلقت رشكة  فقد أطل،عديدة إلنشاء موقع حيظى باهتامم اجلميع

 لكن موقع "Google Wave" وموقع "Google buzz": بلس عدد من املواقع وهي
 والذي جوجل بني تلك املواقع التي أطلقتها رشكة أمهية بلس األشهر واألكثر جوجل

 .)2(فيس بوك وتويرت:  مثلاألخرى االجتامعييستطيع منافسة مواقع التواصل 
عدد مستخدمي موقع  أن  بشكل رسمياألمريكية لجوجوقد أعلنت رشكة 

 وأن عدد ،2013 مليون مستخدم بحلول حزيران عام 500 إىل وصل " بلسجوجل"
 مليون صفحة، فيام بلغ عدد 2.5 إىلالصفحات التي تم إنشائها من خالل املوقع وصلت 

 .)3( يوم30 مليون خالل 190 بلس جوجلاملستخدمني الذين هلم نشاط عىل موقع 
Google plus 

 بلس بعدد من اخلصائص والتي يتعامل مع تلك اخلصائص جوجليمتاز موقع 
 )4(: بلس، وهذه اخلصائص هيجوجلخدم ملوقع املستاجلمهور 

                                                 
 .89فتحي شمس الدين، مصدر سابق، ص   )1(
 .55حممد سيد ريان، مصدر سابق، ص   )2(

 يف التواصل االجتامعي لشبكات غزة قطاع يف األهلية املنظامت استخدام حممد منتظر شعبان، واقع   )3(
باجلمهور، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة االسالمية غزة، عامدة الدراسات  عالقتها تعزيز

 .26، ص2013العليا، كلية التجارة، 

 .27-26صدر نفسه، صامل   )4(
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 Google  بلسجوجلدعائم موقع  أبرز من Stream خاصية تعد: Stream خاصية -1

plus"" ًذه اخلاصية كثرياجديد بحيث تشبه ه أي تقدم ال التيGoogle Buzz أو 
Facebook News Feed. 

 خالهلا من يسهل حيث مميزة بطريقة Circles خاصية تطبيق تم: Circles خاصية -2
 تتضمن كام وفيسبوك، تويرت يف اخلصائص نفس مع باملقارنة قوائم األصدقاء إنشاء

 القيام ندع تظهر لطيفة رسوم بجانب هذا ”واإلفالت السحب“إمكانية  اخلاصية
 األصدقاء ضمن دائرة معينة واألهل "Circles "معينة، كام تضع خاصية  بأفعال

 .أخرىواألقارب يف دائرة 

 عىل املتوفرة الفعلية للبيانات خاصا منفذا تعد Profiles خاصية: Profiles خاصية -3
، بحيث تضم البيانات واملعلومات اخلاصة جوجل خدمات عىل بروفايل املستخدم

 .خدم والتي يمكن لألشخاص االطالع عليهاباملست

ّتعد خاصية  :Hangouts خاصية -4 ُ" "Hangoutsموقع  يف املبتكرة اجلوانب أبرز أحد
 فيديو حمادثات يف املستخدمني لالنخراط تدفع حيث ""Google plus بلس جوجل
 خصالش عىل واالنتقال والرتكيز التغيري عىل الكامريا قدرة فيها املدهش ومن مجاعية،

 ما الوقت، واذا نفس يف للفيديو مصادر عدة مع التعامل يمكن بحيث املتحدث،
 أهم أحد ستكون "Hangouts"  خاصيةفإن ًكبريا ًنجاحا  بلسجوجلحقق موقع 

 .النجاح ذلك ركائز

 االقرتاحات لتقديم خاص حمرك ببناء قامت جوجل أن حيث :Sparks خاصية -5
 .Sparks من خالل خاصية والتوصيات

 تعد خاصية نرش الصور من اخلصائص املهمة واجليدة :"Photos" صية الصورخا -6
 بصورة وتعديلها الصور حترير فكرة عىل والتي تعتمد  بلس،جوجلواملفيدة ملوقع 

 مهمة إضافة جيعلها ما اجليد والتنظيم بالرسعة متتاز أهنا كام الفيسبوك، يف أقرب ملا
 والشخيص الفني الطابع من أكرب قدر ءإضفا هو  بلس وهدفهاجوجلملوقع  للغاية
 .الصور عىل
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Google plus" 

 بلس جوجليسمح موقع : مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والروابط -1
للمستخدمني بمشاركة ونرش الوسائط املتعددة والتعليق عليها وإعطاء رأيه بشأهنا، 

 األهل املوجودين يف أوومشاركة األصدقاء ًفضال عن مشاركة ونرش موقع املستخدم 
"Circles" للعامةأو بحيث يمكن لألصدقاء مشاهدة ذلك . 

 أو بلس إمكانية تعديل جوجليتيح موقع : خدمة تعديل أو حذف أو قفل املنشورات -2
 تريد أو النصوص التي حدث فيها خطأ أو مقاطع الفيديو أو قفل الصور أوحذف 

 .ة قفلها وعدم السامح للمستخدمني مشاهدهتاًتعديلها، فضال عن إمكاني

 والتي يمكن األلعاب بلس عدد كبري من جوجليوفر موقع : األلعابخدمات  -3
 إمكانية اللعب مع األصدقاء أو مع اآلخرين األلعابللمستخدمني مشاركة تلك 

يمكن للمستخدم تلقي طلبات اللعب من  أن ًوالدوائر املوجودة لديك، فضال
 .خريناملستخدمني اآل

Tumbler 
 عىل بالتدوين ملستخدميه والذي يسمح االجتامعي للتدوين هو موقع يتيح منصة

 ّصوتية، ملفات حتى أو حمادثة أو أقوال أو روابط أو فيديو ملفات أو صورة أو نص شكل
 عىل حتديثاهتم فتظهر املستخدمني باقي متابعة متبلر يف موقع املستخدمون ويستطيع

 هو كام املوقع يف التحديثات إرسال إعادة أو تفضيل يستطيعون اخلاصة، كام اهتمحساب
 .)1(والسهولة املرونة عىل تؤكد موقع متبلر خدمة تويرت، وان مع احلال

 أعلنت 2013 ويف عام ،2007 يف عام "ديفد كارب"وتم إنشاء موقع متبلر من قبل 
 موقع  مليار دوالر، ويقدم1.1قابل  استحواذها عىل موقع متبلر م"Yahoo"رشكة ياهو 

                                                 
 .ويكبيديا املوسوعة احلرة، موقع متبلر   )1(

  متبلر/https://ar.wikipedia.org/wiki  31/3/2016متاح بتاريخ 
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 ومقاطع صور بنرش ألعضائه املوقع يسمح بحيث الرسيع االجتامعي التدوين خدمة متبلر
 سهولة مع االستخدام سهولة عىل صوتية، ويركز ومقاطع واقتباسات ونصوص فيديو

 )1(:فيه، ويتيح موقع متبلر عدد من اخلدمات ملستخدميه وهذه اخلدمات هي التسجيل
 يعجبه أنه آخر مستخدم بإخبار ملستخدم يتيح الذي "favoriteالتفضيل " مفتاح -1

 .تدوينه
 من املحتوى الصاق اعادة سهولة بكل يتيح الذي "reblog" "التدوين اعادة" مفتاح -2

 .أخرى متبلر مدونة إىل متبلر مدونة
 ،تويرت مثل آخرين مستخدمني بمتابعة املتابعة وتتيح هذه اخلدمة للمستخدمني -3

 إعادة" أو بتدويناهتم "اإلعجاب" من مما يمكنهم قيادهتم لوحة يف تظهر وحتديثاهتم
 ."تدوينها

 .هبم اخلاصة متبلر مدونة إىل حمتوى إلضافة مفاتيح حتتوي عىل القيادة لوحة -4

 

املستخدم  حساب إىل إضافتها يمكن التي واملحتويات األشكال من العديد هناك
 )2(:وهي

 باستخدام حتريرها يمكن، الذات عن للتعبري بسيطة صيغة هي التي :نص خاصية -1
 املمكن من أصبح 2009 منتصف عام ، ويف"HTML" بواسطة أو نصوص حمرر

 حيث النص خاصية خالل من باملستخدم اخلاص الكمبيوتر جهاز من صورة إضافة
 .قبل من اخلاصية هذه موفرة تكن مل

 رابط وضع أو أجهزة من صورة حتميل من ستخدمامل متكن التي :صور خاصية -2
 .آخر موقع من الصورة

 .للنص املصدر ويكتب حترير مربع يف النص املستخدم يدخل حيث :االقتباس -3
                                                 

 .املصدر السابق   )1(
 .املصدر نفسه   )2(
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 حقل يف والرابط حقل يف النص املستخدم فيها يدخل أن تتيح هذه اخلاصية :الرابط -4
 .تشعبي رابط شكل عىل النص فيظهر عنه، منفصل آخر

 صيغة إىل فوري حمادثة برنامج من تلقائيا الكود تدخل وهي اخلاصية التي :املحادثة -5
 .مماثلة

 أو) بايت ميجا 10 حجم إىل ("mp3" ملفات رفع تتيح اخلاصية التي وهي: الصوت -6
 .اليوم يف واحد ملف من أكثر حتميل عدم يشرتط لكن ،آخر موقع من ملف مشاركة

 اليوتيوب مثل موقع من مقاطع فيديو افةإض توفر التي  وهي اخلدمة:مقاطع الفيديو -7
 مع يعمل الذي فيميو موقع إىل الدخول خالل من فيديو رفع أوفيديو  مشاركة أو

 .باملجان اخلدمة لتوفري متبلر

Flicker 
 ويتيح إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو االجتامعيحد مواقع التواصل أ

ً وموقعا مشهورا للتشارك اإلنرتنتلتصوير عىل شبكة  بحيث يعد مجعية هلواة ا،وحفظها ً
يف الصور الشخصية، ويستخدم موقع فلكر من قبل املدونني من خالل إعادة استخدام 

 بواسطة رشكة 2004، وبدأ موقع فلكر تقديم خدماته يف عام )1(الصور املوجودة فيه
 عمالقة عىل شبكة قامت الرشكة بتأسيس لعبة مجاعية أن  بعد"Ludicorp"لودي كورب 

 قامت رشكة 2005ً ثم التخيل عن اللعبة، لكن مرشوع فلكر ظل قائام، ويف عام اإلنرتنت
 من ًأيضا، ويسمح للمستخدمني )2( برشاء رشكة لودي كروب وفلكر"Yahoo"ياهو 

 أو جمموعات عامة تشرتك يف صفات معينة أوتنظيم صورهم كمجموعات شخصية 
 من أكثر أو جمموعة شخصية واحدة إىل الصورة إضافةخص ًكليهام معا، ويستطيع الش

ً عدم إضافتها مطلقا، فقد ختطى عدد مستخدمي موقع فلكر وفقا إلحصائية أوجمموعة  ً

                                                 
 .85فتحي شمس الدين، مصدر سابق، ص   )1(
 .62 نريامن نومار، مصدر سابق، صمريم   )2(
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 مليون زيارة 80 إىل مليون مستخدم وبعدد زيارات تصل 51 من أكثر 2011نرشت يف عام 
يتزايد املوقع بواقع مليون صورة مليار صورة و 6 من أكثر عىل ًأيضاًيوميا وحيتوي املوقع 

 .)1(ًيوميا
 

 )2(:يتيح موقع فلكر عددا من اخلدمات ملستخدميه وهذه اخلدمات هي
يسمح موقع فلكر ملستخدميه بتنظيم الصور من خالل كلامت افتتاحية تعرف باسم   -1

)Tags (وع والتي تسمح للمستخدمني البحث بإجياد الصور بسهولة بحسب موض
 . موضوع مرتبط بكلمة البحثأو اسم الصورة أومعني كموقع التقاط الصور 

 جمموعات أويسمح موقع فلكر ملستخدميه بتنظيم صورهم كمجموعات شخصية  -2
 إضافةً كليهام معا، ويستطيع الشخص أوتشرتك يف صفات معينة ) Groups(عامة 

 عدم إضافتها أو  من جمموعة شخصيةأكثر أو جمموعة شخصية واحدة إىلالصورة 
 .ًملجموعة مطلقا

 متصفح أييقدم موقع فلكر خدمة حفظ الصور بشكل عام للزائرين بحيث يستطيع  -3
 لصاحب إال يستطيع حممل الصور جعلها خاصة فال تتوفر أوللموقع مشاهدهتا، 

 . من يسمح هو هلم بمشاهدهتاأواحلساب 

 بتوسيع اخلدمات التي تسمح للمربجمني) RAS(حيتوي موقع فلكر عىل خدمة  -4
ًيضيف صورا من خالل الربيد االلكرتوين عرب املوقع  أن ويستطيع مالك احلساب

 . عرب اهلاتف النقالأوبشكل مبارش 

يعد موقع فلكر موقع رئيس لتخزين الصور ومشاركتها من املستخدمني اآلخرين  -5
 .وبشكل كبري

                                                 
مستقبل وسائل التواصل االجتامعي يف التغيري، : مصعب حسام الدين قتلوين، ثورات الفيسبوك   )1(

 .109، ص2014بريوت، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، 
 .86-85فتحي شمس الدين، مصدر سابق، ص   )2(
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 واالتصال ازداد اهتامم اجلمهور اإلعالمبعد التطور التكنولوجي والتقني يف جمال 

ً بشكل كبري جدا بحيث أصبحت من الوسائل االتصالية والتواصلية التي اإلنرتنتبشبكة 
 االجتامعيةتغناء عنها، وباخلصوص عند ظهور التطبيقات ال يمكن لألفراد االس

 أصبحت أغلب إذ، االجتامعي واملعروفة بمواقع التواصل اإلنرتنتوالتواصلية يف شبكة 
 وتقيض أوقات طويلة يف االستخدام، اإلنرتنتفئات ورشائح املجتمع تستخدم شبكة 
 ويؤدي ،عىل ذلك جيعلهم يدمنون األشخاصوان هذا االستخدام املفرط من قبل 

 االجتامعيةً عادات وتقاليد معينة مما انعكس سلبا عىل حياهتم األشخاص تبني إىل دماناإل
 الناجم عن االستخدام املفرط دمانواألرسية والصحية واألكاديمية وغريها من آثار اإل

 .اإلنرتنتلشبكة 
 ألشخاصا مع االجتامعية يفقدهم التفاعالت بأنه عىل اجلمهور دمانويؤثر اإل

له تأثري كبري يف تعطيل املصالح الرضورية والواجبات  أن ًاآلخرين املحيطني هبم، فضال



 239  
 

 

 .)1( القيام هبااألشخاصالتي يتطلب من 
 الذين يقضون عىل األشخاصاملصطلح الذي يصف " أنه إىل دمانويشري مفهوم اإل

ً وقتا طويال جدا، ويصبحون معزولني عن اإلنرتنتشبكة  وأرسهم وال يبالون  أصدقائهمًً
 .)2("بأعامهلم ويغريون من إدراكهم عن العامل اخلارجي حوهلم

 ، االعتياد عىل يشء وعدم القدرة عىل تركه" هو اإلنرتنت عىل دمان اإلفإنه وبموجب
 اإلنرتنت يف استخدام اإلفراط يقصد به وقد، آخر يشء أي إدمان مثل اإلنرتنت إدمانو

م والشعور باالشتياق الدائم له فيام لو منع عنه بحيث يصبح واالعتامد عليه بشكل شبه تا
 وعبدا هلذه أسريا فيصبح بذلك أمامهالشغل الشاغل للطفل واملراهق هو اجللوس 

 .)3("الوسيلة 
ردود الفعل التي تصدر عن الفرد وتنطوي " يعنيمفهوم نفيس  بأنه دمانيوصف اإل

 وأداءص معها قدرته عىل ضبط نفسه  درجة تتناقإىل شخص معني أوعىل التعلق بيشء 
 ما ينتج عنه اضطراب عالقته مع  بهمهامه االعتيادية مع زيادة ملحوظة يف مستوى التعلق

  .)4("اآلخرين

                                                 
نت ودوافع استخدامه يف عالقتهام بالتفاعل  االنرتادمإبراهيم بن سامل السنباطي وآخرون،    )1(

، )واإلدارية اإلنسانيةالعلوم (االجتامعي لدى طلبة اجلامعة، املجلة العلمية جلامعة امللك فيصل 
 .113، ص2010، 1، العدد11املجلد 

 االنرتنت وعالقته بالتواصل االجتامعي والتحصيل الدرايس ادمأمل بنت عيل بن نارص الزيدي،   ) 2(
 طلبة جامعة نزوى، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نزوى، كلية العلوم واآلداب، لدى

 .8، ص2014
 واملراهقني عىل االنرتنت وعالقته باالنحراف، بغداد، جملة العلوم األطفال إدمانمل كاظم محد، أ   )2(

،  ص )19(، العدد2006النفسية، قسم الرتبية وعلم النفس، كلية الرتبية ابن اهليثم، جامعة بغداد، 
111 

 املعلومات واالنرتنت عىل جيل اتكنولوجي السلبية الستخدام اآلثارسمري يوسف فرحان،    )3(
 8، ص2007، القاهرة، اللتكنولوجيالشباب يف املجتمعات املستهلكة 
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 إىلحالة نظرية من االستخدام املريض للشبكة والذي يؤدي " أنه إىلوالبعض يذهب 
جتمعات بسبب توفر  وهو ظاهرة قد تكون منترشة يف اغلب امل،اضطرابات يف السلوك

 احد إىلاحلواسيب يف املنازل وان مل يكن موجودا يف كل بيت يكفي للفرد الذهاب 
 خمتلف دمانويشمل مصطلح اإل،اإلنرتنت املقاهي التي توفر له استخدام أو األصدقاء

 . )1("السلوكيات واملشكالت التي تنطوي عىل عدم القدرة عىل ضبط الدافع
عبارة " بأنه يوصف اإلنرتنت إدمان فإن  للمفهوماألخرى وعىل مستوى التعريفات

 لفرتات اإلنرتنت االعتامد النفيس املستمر عىل التعامل مع شبكة أعراضعن مجلة من 
 وظهور كثري من أكاديميةطويلة بقصد الدخول يف حالة من النشوة دون وجود رضورة 

 االجتامعيةعية كفقدان املساندة  االنسحابية النفسية واالجتامباألعراضاملعايري املصحوبة 
 .)2(" االكتئابيةباألعراضوالشعور 

 كبرية من الناس عىل أعداد إقبال االجتامعيويالحظ املراقب ألنامط السلوك 
 درجة الولع واإلفراط إىل عليها لدى بعضهم اإلقبال، وقد يصل اإلنرتنتاستخدام شبكة 
 اإلنرتنت إدمان من وضع مصطلح ل أن أو، ويذكردمان نوع من اإلإىلوالذي انقلب 

)Internet addiction ( كيمربيل يونغ األمريكيةهي عاملة النفس )Kimberly young (
ّالتي تعد من أوىل   يف الواليات املتحدة دمان بدراسة ظاهرة اإلاهتموا النفس الذين أطباءُ

 نرتنتاإل عىل دمان بتأسيس إدارة مركز اإل1999، وقد قامت يونغ عام 1994عام 
)Center for online addiction (اإلنرتنت عىل شبكة دمانلبحث وعالج ظاهرة اإل)3(. 

 اإلنرتنت إدمانب) Ivan Goldberg(وأهتم املحلل النفيس ايفان جولد بريج 
                                                 

   2009ويكبيديا املوسوعة احلرة،   (1)

قته بكل من االكتئاب واملساندة االجتامعية  االنرتنت وعالإدمان، وآخرونحممد حممد عبد اهلادي     )3(
، متوز، )4(لدى طالب اجلامعة، القاهرة، جملة كلية الرتبية، ببني سويف، جامعة القاهرة، العدد

 10، ص2005

 .12مل بنت عيل بن نارص الزيدي، مصدر سابق، صأ  ) 3(
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)Internet addiction ( الكحول والسلوك املصاحب إدمانبحيث طابق بريج بني معيار 
هناك العديد من  أن عرتف العديد من األطباء النفسيني، وقد ااإلنرتنتالستخدام شبكة 

 Ivan(، ويرى جولد بريج اإلنرتنت عىل شبكة دماناملرىض الذين يعانون من مرض اإل

Goldberg( يطلق عىل عدد الساعات التي اإلنرتنت عىل شبكة دمانمصطلح اإل أن 
 لألفراد، االجتامعيةت  والتي تؤثر عىل العالقااإلنرتنتيقضيها الفرد يف استخدام شبكة 

 .)1(ًفضال عن التأثري عىل احلياة املهنية والعلمية والوظيفية والنفسية والصحية
 فأنه يترصف بشكل مغاير للمعايري التي اإلنرتنتوعندما يدمن الشخص عىل 

 األفراد عىل تفكري اإلنرتنتيضعها املجتمع ملفهوم التفاعل بني أفراده بحيث يستحوذ 
 هو صديقهم الوحيد، ويزداد تعقد اإلنرتنتيادة معدل االستخدام بأن ويشعرون مع ز

 يف الواقع احلقيقي وتظل أصدقائهاملشكلة عندما يعزل الشخص نفسه اختياريا عن 
 ال يعرفون مدى تأثريه عىل اإلنرتنت عىل دماناملشكلة قائمة ألن من لدهيم مشكلة اإل

 اإلنرتنتاسات التي أجريت عىل شبكة ، وهناك العديد من الدراالجتامعيةالعالقات 
االكتئاب :  والنفسية التي يعاين منها الفرد مثلاالجتامعيةأكدت عىل عدد من اآلثار 

 .)2(والشعور بالوحدة واإلحباط ومشاكل أرسية

 
 ا املحور يف هذاإلشارة إىل التحديد املفاهيمي لإلدمان عىل اإلنرتنت يمكن اإلشارةبعد 

حالة من االستخدام  وهي ما يمثل ، تلكدمان املظاهر البارزة التي تعرب عن حالة اإلإىل
  )3(: ما يأيت ها مظاهر،نفسية اضطرابات إىلاملريض وغري التوافقي لإلنرتنت يؤدي 

                                                 
دراسة : الشباب اجلامعينائلة إبراهيم عامرة، استخدامات االنرتنت والتفاعل االجتامعي لدى   ) 1(

، جامعة الشارقة، "الواقع والتحديات"ميدانية، وقائع مؤمتر صحافة االنرتنت يف العامل العريب 
 .382، ص2006

 .484، صالسابق املصدر   )2(
     اإلنرتنتإدمانهدى القاعي،    )3(

== 
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 بالشبكة، ومنها االتصال املعاناة من أعراض نفسية وجسمية عند انقطاع :االنسحاب -1
، والقلق، وتركز التفكري بشكل قهري )حركات عصبية زائدة(احلركي التوتر النفيس 

 وحركات ، وما جيري فيها، وأحالم وختيالت مرتبطة باإلنرتنتاإلنرتنتحول 
إرادية وال إرادية تؤدهيا األصابع مشاهبة حلركات األصابع عىل الكمبيوتر، والرغبة 

 إىل إضافةض االنسحاب،  جتنب أعراأو لتخفيف اإلنرتنت استخدام إىليف العودة 
 ملدة زمنية أطول تتجاوز ما كان أو ً تكراراأكثر بمعدل اإلنرتنت استخدام إىلامليل 

 . ًالفرد خيطط له أصال
 نفسية دائمة تنتج يف األساس بسبب أو  مهنيةأو اجتامعية أو مشكالت جسمية -2

م الظهر  آال، مشكالت زوجية، األرق،االستخدام املبالغ فيه للشبكة مثل السهر
 إمهال واجبات ومواعيد ، التأخر عن العمل الصباحي، التهاب العينني،والرقبة
 .العمل

 إهدار فرص الرتقية وحتسني الوضع الوظيفي أو جوهرية اجتامعيةفقدان عالقات  -3
 أو  الطبيبأو األرسة أفراد الكذب وخداع إىلبسبب االنشغال به فيام يلجأ البعض 

 والتعلق الشديد بالشبكة بينام يلجأ البعض  التورط إلخفاء مقدار آخر شخص أي
 استخدام الكمبيوتر كأسلوب للهروب من املشكالت وختفيف سوء املزاج الذي إىل

 . االكتئابأو القلق أو الذنب أويعانيه الشخص مثل الشعور بالعجز 

إىل  1998عام ) Gackenbach(ويتفق بعض الباحثني مع ما قدمه الباحث جكينباخ 
 :)1(هيو، دمان يمكن تعريفه إجرائيا باإلاآلتية سلوك يتميز باملحكات الستة يأن أ

                                                 ==  
http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InSectionID=1349& InNewsItemID=85958 

 االنرتنت، جملة دراسات إدمان املكارم، السلوكيات واملعارف غري التوافقية املرتبطة بأبوفؤاد حممد    )1(
، 6، القاهرة، املجلد )ائمر( النفسيني املرصية األخصائينيعربية يف علم النفس، تصدر عن رابطة 

 .104،  ص2007 أكتوبر، 4 العدد

 .91- 90مدين عمران التميمي، مصدر سابق، ص: ًنقال عن
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 ًاوحيدث هذا عندما يصبح نشاط : salience)الربوز( يكون السلوك سمة بارزة أن -1
 نشاطا مهام جدا يف حياة الشخص، السيام عندما يسيطر اإلنرتنت مثل استخدام ًامعين

 .د والشعور باللهفة عىل القيام هبذا النشاطعىل تفكريه ومشاعره واالنشغال الزائ
   إىل اخلربة الذاتية التي يشعر هبا املستخدمريويش:  Mood Modificationاملزاج تغيري -2

  للمواجهة لكي ًإسرتاتيجيةبوصفها  لقيامه هبذا السلوك ويمكن رؤيتها ًنتيجة
 .يتحاشى اآلثار املرتتبة عىل افتقادها

 نمو قدرة املستخدم عىل التحمل جتاه أيل لزيادة اجلرعة هو املي: Toleranceالتحمل -3
 فاملستخدم ال يعود ،حصول تلك الزيادة ومن ثم اإلنرتنتاإلشباع يف استخدام 

 املزيد، فاملقامر إىل ويتوق دائام اإلنرتنت ال يشعر باإلشباع من استخدام أوراضيا 
يشعر باالنتعاش الذي كان  حتى  مقدارهاأو مثال يضطر تدرجييا لزيادة حجم املقامرة

 .)1( صغري من املقامرةقدر عليه أساسا من صلحي
 حالة املستخدم أوهي مشاعر  :Withdrawal  Symptoms   االنسحابيةاألعراض -4

حتدث عند االنقطاع عن نشاطه  أن  السعادة التي يمكنأوعندما يشعر بعدم الراحة 
 عند استخدامه لشبكة عراضاأل وقد ختتفي هذه اإلنرتنت تقليله يف استخدام أو

 .)2( ثانيةاإلنرتنت
  الرصاع الذي حيدث بني املدمنني عىل استخدام اإلنرتنتإىلويشري :  Conflictالرصاع -5

واملحيطني هبم بام يف ذلك الرصاع والتضارب بني نشاط االستخدام والنشاطات 
 ،ل الفرد نفسه الرصاع داخأو والدراسة االجتامعية املتمثلة بالعمل واحلياة األخرى

 وإنقاص الوقت الذي يسرتيح به اإلنرتنتويتزايد استهالك الوقت يف استخدام 
 .)3(الفرد

                                                 
 .337صباح قاسم الرفاعي، مصدر سابق، ص    )1(
 .42 امحد ارنوط، مصدر سابق، ص إسامعيلبرشى   ) 2(
 .104 املكارم، مصدر سابق، ص أبوفؤاد حممد    )3(
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 عىل الرغم من العواقب اإلنرتنتهو االستمرار يف استخدام : Relapse  االنتكاس -6
 ملامرسة أخرى العودة مرة إىلاملرضة للمستخدم ومعرفته هلا، فاملستخدم يميل 

 .)1(يهالمدمنا ع التي كان األنشطة

 ةالتكنولوجيأن الثورة " رئيس مجعية العاملية للطب النفيس )نورمان سارتوريس(يشري و
 ، الكومبيوتر واالنرتنتإدمانك نفسية مل تكن معروفة من قبل أمراضا أفرزتاحلديثة 

 املخدرات إدمانتقل خطورة عن   تلك الواألمراض ،والفيديووهوس التلفون املحمول 
 وان التقدم التكنولوجي وثورة االتصاالت التي ، السلبية عىل السلوك العامأثارهايف 

 استخدامها بسبب دورها يف نرش أسيئ إذا اإلنسانيةيشهدها العامل ستكون وباال عىل 
 كام يضيف ،اإلنساين األخالقياجلريمة والعنف والفوىض والعنف واضطراب السلوك 

 سوف تتزايد بشكل عام يف السنوات املقبلة  النفسية والعصبيةاألمراض أن سارتوريس
 ظهور الكومبيوتر إىل وارجع ذلك ،السيام االكتئاب والقلق واالضطرابات العصبية

 عالقته وترابطه وإهناءائه و وانطاإلنسان ودورها يف عزلة والفيديوواالنرتنت واملحمول 
ث مجودا عاطفيا لديه  ما احد،باآلخرين ذاته دون االهتامم إىل حيث جتعله ينظر األرسي

 . )2( "نتج عنه ظهور االكتئاب والقلق وعدم الرضا واخلوف
عىل وسائل  إدمان وجود عالقة موجبة بني إىل أشري )شاو جانت(ويف دراسة 

 من اإلنرتنت وكل من الشعور بالوحدة والضغط النفيس لدى مدمني  اجلديداإلعالم
 واملساندة اإلنرتنت إدمان بني  دالةإحصائيةطلبة اجلامعة وكذلك وجدت عالقة 

استخدام إىل أن  النتائج أشارت يف حني ، وتقدير الذات لدى طلبة اجلامعةاالجتامعية
 وكانت الدراسة ، يساعد يف خفض االكتئاب عرب استخدام الربيد االلكرتويناإلنرتنت
فئات  الأكثر بأهنم ووصفتهم اإلنرتنتعىل  طلبة اجلامعة إدمان إىل أشارتذاهتا قد 

                                                 
 .338فاعي، مصدر سابق، ص صباح قاسم الر   )1(
 واألبحاث الرسائل وإعدادعبد الفتاح مراد، كيف تستخدم شبكة االنرتنت، يف البحث العلمي    )2(

 12، ص1999، اإلسكندريةواملؤلفات، 
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 اإلنرتنت،من طلبة اجلامعة يستخدمون % 72 فإن وحسب الدراسة ،لإلنرتنتاستخداما 
 وهناك عوامل عدة تكمن وراء ، عرضة للمشكالت املرتبطة باالستخدامأكثر فهم وبذلك

زيادة احتامل تعرض الطلبة ملشكالت نفسية وسلوكية عدة كاالكتئاب واالنطواء وفقدان 
  .)1(نخفاض التحصيل الدرايس لدهيم وااالجتامعيةاملساندة 

 أو عىل الوسائل اجلديدة األفراد إدمانكام حيذر الرتبويون والنفسيون من  خطورة 
 السيام وانه يتسبب بانتشار السلوك املضاد ، بعامةآخر يتكنولوج مستحدث أي
جتمع كاجلريمة والعنف والفوىض وفقدان الثقة بالنفس وضعف فعالية الذات لدهيم ملل
 .)2( بالتقدير لذواهتمإحساسهمانخفاض و

 حتطيم معاين املجتمع والتكامل إىل سيقود اإلنرتنت " أن عىل) شريي تريكل(ويؤكد 
 بان اإلحساس اليوم قلقني من جمرد أصبحوا اآلباء السيام وان الكثري من االجتامعي
قلق  االضطرابات النفسية كاالكتئاب والأشكال لكافة أبنائهم سيعرض اإلنرتنت

  .)3(" االجتامعيةوالشعور بالوحدة النفسية والعزلة 
 وجود عالقة وثيقة ودالة بني االستخدام إىل أشارت قد )برتي وجن(وكانت دراسة 

 وكل من االكتئاب اإلنرتنتواالجتاهات االجيابية نحو ) دماناإل(لإلنرتنتاملفرط 
 األعراض معاناة من روأكث انطوائيون يف الواقع اإلنرتنت وان مدمني ،واالنطواء
 وجود عالقة مبارشة بني استخدام إىل )وآخرونكراوت ( كام توصلت دراسة ،االكتئابية
 استخداما زائدا وكل من االكتئاب والشعور بالوحدة النفسية والضغط النفيس اإلنرتنت
 يف  بينام كان االجتاه اجيابيااإلنرتنت تكوين اجتاه سلبي نحو إىل أدى وان ذلك ،لإلنرتنت

  .)4(اإلنرتنت كام يدركها مستخدمو االجتامعيةارتفاع تقدير الذات واملساندة 

                                                 
 3، مصدر سابق، ص وآخرونحممد عبد اهلادي   )1(

 4-3املصدر نفسه، ص   )2(

 4-3املصدر نفسه، ص  ) 3(

  5-4، ص السابقاملصدر    )3(
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 املستخدمني  اجلديد من قبلاإلعالموسائل   أن إدمان دراسة الروزاىلوأظهرت
 لإلنرتنتيرتبط بشكل وثيق بانخفاض فعالية الذات لدهيم وظهور الضغط النفيس 

 ويعد ،)1(االجتامعية وفقدان املساندة جتامعيةاال االكتئابية والعزلة باألعراضوشعورهم 
 جسيمة نفسية آثار من اشد االضطرابات خطورة ملا له من اإلنرتنت إدمان أواضطراب 

 األنشطة إمهال يبدأ يف لإلنرتنت وعندما يصبح الشخص مدمنا ،واجتامعية ومهنية
 وجتده ينتظر بلهفة  ومسؤوليات العمل والدراسةاالجتامعيةاملدرسية ويتجاهل املناسبات 

 تقليص وقت متابعة إمكانية ويصعب لديه اإلنرتنت، وقت اجللسة املقبلة عىل إىلدائام 
 والعصبية وعدم املباالة االجتامعي واالنسحاب الكآبة أعراض بل وتظهر عليه اإلنرتنت،

 .)2(آخر يعيش يف عامل وكأنه ،بام يدور حوله

يطلق عليه  أن  من الشباب يصاب بام يمكنالكثري أن وتشري دراسة نبيل الساملوطي
 والثقايف االجتامعية وهكذا يكون هناك انفصال عن واقعه ، االلكرتويناإلعالم إدمان

هذا حيرمه من خربات مهمة مثل  أن  والشك،يشارك فيه بكفاءة أن والرتبوي الذي جيب
 .)3(واألرسية االجتامعيةتوجيهات الوالدين واالستمتاع بدفء العالقات 

 
 عرب عدة معايري مفرسة اإلنرتنت عىل استخدام شبكة األفراد إدمانيمكن قياس 

، ومن اإلنرتنت إدمان التي وضعها علامء النفس والباحثني املتخصصني يف جمال دمانلإل
 )4(: هياإلنرتنت عىل شبكة دمان اإلأعراض

                                                 
  5صدر نفسه، صامل  ) 4(

  (19)6مصدر سابق، ص  )1(

، عدد إسالميةنبيل الساملوطي، التنمية وجمتمع املعلومات يف العامل العريب، القاهرة، دراسات    )3(
  54، ص2009، األوقاف،  وزارة  )112(

لبة جامعة وعالقته ببعض املتغريات لدى ط) االنرتنت( شبكة املعلومات إدمانخالد العامر،   ) 4(
 .412-411، ص2014، 1، العدد30 فرع درعا، جملة جامعة دمشق، املجلد–دمشق 
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 .ًا ستقوم به الحقا وما قمت به وماإلنرتنتشبكة الشعور بانشغال البال حول  -1

 . لكي حتقق الرضا النفيساإلنرتنت زيادة وقت اجللوس عىل إىلالشعور بحاجة  -2

 . فـي التوقـف عنهاأو اإلنرتنتشبكة الفشل بصورة متكررة يف ضبط استخدام  -3

 الشعور بالضجر وحدة املزاج واالكتئاب والغضب عندما حتاول التقليل من استخدام -4
 .عنها التوقف أو اإلنرتنتشبكة 

 . مما كنت ختطط لهأكثر اإلنرتنتاجللوس عىل  -5

 اخلوف من فقدها بسبب أو دراسية أو فرصة مهنية أو عمل أوفقدان عالقة مهمة  -6
 .اإلنرتنتشبكة استخدام 

 اآلخرين لتخفي مدى جلوسك وإفراطك أو املعاجلني أو األرسة أفرادالكذب عىل  -7
 .اإلنرتنتيف استخدام 

 أو للتخلص من حـدة املزاج أوة للهروب من املشكالت  كوسيلاإلنرتنتاستخدام  -8
 .من مشاعر اليأس والذنب والقلق واالكتئاب

   : 
 تنطوي التي واملشكالت السلوكيات خمتلف ويشمل كبري مصطلح اإلنرتنت إدمان

 أن اإلحصائيات، وتشري اإلنرتنت القدرة عىل ضبط النفس وترك استخدام عدم عىل
 وقتهم، ومن اإلنرتنت املواقع التي يقيض فيها مستخدمو شبكة أكثر الدردشة من غرف
 )1(: هياإلنرتنت عىل شبكة دمان اإلأشكال

 استخدام عن عبارة وهو :Cyber Sexual Addiction السيرب يف اجلنس إدمان -1

 .السيرب يف واجلنس الفحش عن ًبحثا الراشدين لشبكات قهري

 .اإلنرتنت عىل التسوق أو اإلنرتنت عىل القامر مثل:  Net Compulsionsقهر النت  -2

                                                 
 األطفال واملراهقني عىل االنرتنت وعالقته باالنحراف، جامعة بغداد، جملة إدمانأمل كاظم محد،    )1(

 .116، ص19العلوم النفسية، العدد
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 تعالقا يف اإلفراط وهو:  Cyber-Relationship addiction السيرب عالقات إدمان -3
 .اإلنرتنت عىل 

عن املعلومات يف شبكة  البحث أي: Information Overload املعلومات عبء -4
 .م جيعلهم يدمنون عىل االستخدااألشخاص من قبل اإلنرتنت

 .الكمبيوتر بألعاب اللعب كثرة: Computer Addictionومبيوتر الك إدمان -5

 
 )1(:دماناإل يف سببا اإلنرتنت من جتعل رئيسية أسباب ثالثة هناك

األسئلة  طرح املعلومات، عىل احلصول يف اإلنرتنت يوفرها التي اإلمكانية أن :الرسية -1
 توفر احلقيقية بالتفاصيل النفس تعريف إىل حلاجةا دون األشخاص عىل والتعرف

 آخر بشكل يوم كل الظهور عىل القدرة فإن ذلك، جانب إىل بالسيطرة شعورا لطيفا
 .الناس من للكثري بالنسبة جامح حللم حتقيقا ُاختيارنا، تعترب حسب

وال  العمل، أو البيت يف عادة يتواجد وهو للغاية، مرحية وسيلة هو اإلنرتنت: الراحة -2
 التيسري هذا استعامله، أجل من املربرات استعامل أو السفر البيت، من اخلروج يتطلب

 عىل لنقدر نكن مل التي املعلومات بتحصيل يتعلق فيام وسهولة عاليا يوفر حضورا
 .اإلنرتنتبدون  حتصيلها

 إىل عالواق من اهلروب يوفر اإلنرتنت فإن املثري، الفيلم أو اجليد الكتاب مثل: اهلروب -3
جيعل إمكانية  أن بالنفس الثقة إىل يفتقر الذي لإلنسان املمكن ومن واقع بديل،

 أصدقاء، لنفسه  االنطوائياإلنسان وجيد ،اإلنرتنتالتواصل والثقة عرب شبكة 
 ما كل عىل من خالهلا حيصل وأن خمتلفة هوية لنفسه يتبنى أن إنسان كل ويستطيع
 .واحلقيقي اليومي الواقع يف ينقصه

                                                 
 املرتددين لدى واالنحرافات السلوكية اجتامعية النفس األسطل، املشكالت خليل يونس يعقوب   )1(

 -اإلسالمية يونس، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة خان اإلنرتنت بمحافظة مراكز عىل
 .32،ص2011الرتبوي،  والتوجيه النفيس اإلرشاد الرتبية، قسم غزة، كلية
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 جدد أصدقاء تكوين  وهيدمانلإل ًسببا اإلنرتنت من جتعل أخرى أسباب وهناك
 اإلنرتنت لقضاء القوي واملعلومات واإلغراء املعرفة عىل احلصول وأنانية واإلثارة الذهنية

 .والتفريغ حاجة االطمئنان وإشباع

 
 أو األفراد فمنها ما يتعلق بصحة داألفرا السلبية لالنرتنت عىل دمانختتلف آثار اإل

 العمل والوظيفة، ومن اآلثار إمهال أو التحصيل العلمي أو االجتامعية أواحلياة األرسية 
 )1(: هياإلنرتنت دمانالسلبية إل

-1 

 اإلنرتنت باضطراب نوم للشخص املدمن عىل استخدام شبكة دمانيتسبب اإل
 بحيث يقيض أغلب املدمنني اإلنرتنتدة الستخدام بسبب حاجته املستمرة واملتزاي
 ال ينامون أوً ساعات قليلة جدا إال، وال ينامون اإلنرتنتساعات الليل الكاملة عىل شبكة 

 دراستهم، مما يتسبب يف اإلرهاق للشخص املدمن ويؤثر أوًأصال حتى يأيت وقت عملهم 
 قابلية أكثرة املدمنني مما جيعلهم  دراسته، كام يؤثر ذلك عىل مناعأوعىل أدائه يف عمله 

 لساعات طويلة من اإلنرتنتقاء الشخص املدمن عىل شبكة ب أن ، كامباألمراضلإلصابة 
 .واإلرهاق آالم الظهر والرقبة إىلدون حركة يؤدي 

-2 

ً وقضائه أوقاتا طويلة يف ذلك اإلنرتنتيتسبب استغراق املدمن يف استخدام شبكة 
دام يؤدي عىل اضطراب حياته األرسية بحيث يقيض املدمن أوقات أقل مع االستخ

 إثارة إىلأرسته، كام هيمل املدمن واجباته األرسية وقلة االهتامم بأفراد العائلة، مما يؤدي 
 يقيمون بعض العالقات الغرامية عرب شبكة األشخاص عليه، وهناك بعض األرسة أفراد

                                                 
، وقائع ندوة ثقافة املظاهر والنتائج والعالج:  االنرتنت عند الشبابإدمانرامي لطفي كالوي،    )1(

 .480-478، ص2006االنرتنت وأثرها عىل الشباب، جامعة الشارقة، دائرة الثقافة واإلعالم، 
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ًزوجية تتأثر كثريا وربام خيلق املشاكل بني الزوجني بحيث  وذلك جيعل العالقة الاإلنرتنت
يشعر بعض األطراف باخليانة، ويف دراسة نرشهتا كيمربيل يونج يف مؤمتر مؤسسات علامء 

 .من املدمنني يعانون من املشاكل األرسية% 53 أن النفس
-3 

من % 86 أن للباحث بربر) USA Today( الذي نرش يف جملة االستطالعيبني 
 ال حيسن أداءهم بل لإلنرتنتاستخدام الطلبة  أن املدرسني املشرتكني يف االستطالع يرون

 واملناهج الدراسية، اإلنرتنتًيؤثر سلبا عليه، وذلك ألنه ال يوجد عالقة مبارشة بني شبكة 
النرتنت من طالب املدارس املستخدمني ل% 58 أن وقد أشارت دراسة كيمربيل يونج

اعرتفوا بانخفاض مستوى درجاهتم وغياهبم عن حصصهم اليومية بسب االنشغال 
 . ألوقات متأخرة من الليلاإلنرتنتباستخدام 

-4 

 أو اللعب أو يف مكان العمل يضيع وقت العامل يف التصفح اإلنرتنتبسبب وجود 
 يف العمل يف غري جمال العمل نرتنتاإل يتم استخدام شبكة أو اإلنرتنتالدردشة يف شبكة 

؛ اإلنرتنتًالذي يعملون به، ويشكل ذلك مشكلة أكرب عندما يكون العامل مدمنا عىل 
 انخفاض مستوى أدائه إىل املوظف طيلة ساعات الليل يؤدي أووذلك ألن سهر العامل 

تخدام لعمله مما يكلف خسارة مادية ألرباب العمل التي يعمل لصاحلهم املدمن عىل اس
 .اإلنرتنتشبكة 

-5 

 الذين يامرسون العاب اإلنرتنتهناك بعض املشاكل املالية التي يقع فيها مدمنو 
 هي أخرى كبرية لألموال، وهناك مشاكل مالية خسارة إىل مما يؤدي اإلنرتنتالقامر عىل 

ً فضال عن تأثري ،عريش أن اشرتاك املدمن يف بعض املواقع التي تكلفة أموال طائلة من دون
 دمان طرده من العمل مما جيعله يعاين من أزمة مالية بسبب اإلإىل عىل العمل يؤدي دماناإل

 .اإلنرتنتعىل شبكة 
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 نفسية واجتامعية عىل املستخدم اثأر ترك إىل بشكل سلبي اإلنرتنتاستخدام ويؤدي 
 درجة إىلوقد يصل  ، الكثري من املشكالت النفسية والصحية واالجتامعيةإىلوتعرضه 

 وضعف درجة تفاعل املستخدم داخل املجتمع  وقلة الوقت الذي يقضيه الفرد دماناإل
 مع زيادة اإلحساس بالوحدة و العزلة وشعوره بالقلق ، أرسته واألصدقاءأفرادمع 

 هذا الوقت دفال يشعر املستخدم بالوقت الذي يقضيه يف االستخدام وال يع ،واالكتئاب
 .)1(ضائعا

 سلبيات من هذا النوع تنجم عن االستخدام الواسع إىل أخرى دراسات أشارت كام
  :ومن هذه السلبيات،  اجلديداإلعالملوسائل 

 هو إضاعة الوقت االجتامعيأبرز سلبيات شبكات التواصل  أن :إضاعة الوقت -1
 يف استخدام هذه دمان حد اإلإىلً يقضون أوقاتا طويلة تصل األشخاصفالعديد من 

إىل أن فتشري العديد من الدراسات ،  ألعامهلم اليوميةاألشخاصقع مما يؤثر أداء املوا
 اجلمهور يف استخدام شبكات ههناك ارتباط وثيق بني طول الوقت الذي يقضي

ً للطالب فضال عن تدين أداء األكاديمي وضعف األداء االجتامعيالتواصل 
واقع ولفرتات طويلة أثر استخدام اجلمهور هلذه امل أن حيث،  ألعامهلماألشخاص

 .)2(األخرىعىل أداءهم للنشاطات 

 من  العديدفإن االجتامعي بعد تزايد استخدام شبكات التواصل :انتهاك اخلصوصية -2
كبري من املعلومات الشخصية وامللفات اخلاصة  املستخدمني يكشفون عن كم ٍ

كبري من املعايري واملامرسات اآلإىل يف بيئة ختلو باألشخاص مالمح إذ أن ، منة حد ٍ
خرق اخلصوصية من خالل متكني اآلخرين من االطالع واستخدام معلومات 

                                                 
 .97مدين عمران التميمي، مصدر سابق، ص   )1(
 التواصل لشبكات والثقافية االجتامعية اآلثار، صعيليك ابو عودة اهللا وضيف الزيون سليم حممد  ) 2(

، 7 املجلد، االجتامعية للعلوم األردنية املجلة األردن، يف املراهقة سن يف األطفال عىل االجتامعي
 .227ص ،2014 ،2 العدد
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ومن مظاهر انتهاك اخلصوصية ، كأرقام اهلواتف والعناوين، املشرتكني الشخصية
  وتشويه صورهتمباألشخاصرخص لصور ومقاطع فيديو خاصة املاألخرى النرش غري 

 . )1( اآلخرينأمام

شبكات إىل أن  تشري أغلب الدراسات  حيث:تامعية الطبيعية العالقات االجضعف -3
 الطبيعية وذلك من خالل االجتامعية تفكك العالقات إىل أدت االجتامعيالتواصل 

 ضعف الروابط إىل طويلة يف االستخدام مما أدى أوقاتقضاء مستخدمي هذه املواقع 
ًال عن املجتمعات  والتفكك األرسي وإحالل املجتمعات االفرتاضية بداالجتامعية

  .)2( عن الواقع الذي تعيش فيهاألشخاصاحلقيقية وعزل 

 الفضاء الواسع واحلرية املفرطة التي تتميز هبا شبكات أدى : املتطرفةاألفكارنرش  -4
 الفكري األمن واملعلومات املتطرفة والتي هتدد األفكار نرش إىل  االجتامعيالتواصل 
 والتنظيامت املتشددة هلذه املواقع اإلرهابيةميع  استغالل املجاإىل إضافة، لألشخاص

  حتتوي مواقع إذ، األشخاص من قتل وتعذيب اإلجرامية وأفعاهلم أفكارهميف نرش 
 عىل العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر فيها القتل االجتامعيالتواصل 

 فنون  وتعليمهماألشخاص والعمل عىل جتنيد اإلرهاب هوالتعذيب الذي يامرس
 .)3( التقليديةاالتصال بثها عن طريق وسائل أوبينام ال يمكنهم نرشها ،  القتال

 

                                                 
، دفرت السياسة والقانون ، تكنولوجيا اإلعالم اجلديد وانتهاك حق اخلصوصية ، حسن السوداين   ) 1(

 .214ص ، 2014، 11العدد

، بريوت ، اميكية التغيري يف العامل العريب شبكات التواصل االجتامعي ودين، خالد وليد حممود  ) 2(
 .93ص ،2011، مدارك 

 إقناع ملواقع التواصل االجتامعي يف اإلرهابيةدور استخدام التنظيامت ، أسامء اجليويش خمتار    )3(
، الندوة العلمية لدور مؤسسات املجتمع املدين يف التصدي لإلرهاب ،اجلزائر ،  بأفكارهااألفراد
 .86-85ص ص  ،2014
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 )1(:أمهها مفرسة إلدمان شبكة اإلنرتنت، ومن اجتاهاتهناك عدة نظريات أو 

 متعلم خيضع سلوك أنه عىل اإلنرتنتشبكة  إدمان إىل ينظر وهو: السلوكي االجتاه -1
 . يمكن تعديلهدمانوان سلوك اإل واإلرشاط والتعزيز واالستجابة املثري بدأمل

 أنه عىل اإلنرتنت إدمان إىل ينظر وهو: )االضطراب النفيس(السيكودينامي  االجتاه -2
 اإلشباع لتحقيق بديلة لذة عىل احلصول يف ورغبة هروبيـة من اإلحباطات استجابة
 .وإنكـار الواقع والنسيان

 اإلنرتنتشبكة  إدمان أن االجتـاه هـذا أصـحاب يرى: الثقايف جتامعياال االجتاه -3
 .دمانهـذا اإل يغذي الذي هو املجتمع فإن وبالتايل املجتمع، ثقافة إىليرجع 

وكيميائيـة  وراثيـة عوامل إىل اإلنرتنتشبكة  إدمان يرجع: احليوي الكيميائي االجتاه -4
 .وعصبية

 األفكار إىليرجـع  اإلنرتنتشبكة  إدمان أن الجتاها هذا أصحاب يرى: املعريف االجتاه -5
 .الواقع عن هبا حياهتا وتعوض حمور اإلنرتنت من جتعل التي اخلاطئة املعرفية يوالبن

 تضافر عوامل عن عبارة أنه عىل اإلنرتنتشبكة  إدمان إىل ُينظر: التكاميل االجتاه -6
 ثم االستهداف باالستعداد املشكلة تلخيص ويمكن وبيئية واجتامعية وانفعالية شخصية

 .دمانفاإل

 يمر اإلنرتنت شبكة إدمان أن غرول يرى: اإلنرتنت دمانإل Grohol )غرول (نموذج -7
التحرر من الوهم، ومرحلة  االفتنان، أو االستحواذ مرحلة: هي مراحل بثالث

 .التوازن وهنا يستخدم الشابكة بـصورة طبيعيـة ومرحلة
 

                                                 
 .414خالد العامر، مصدر سابق، ص  ) 1(
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 )1(: ومنها،اإلنرتنت إدمان هناك عدة طرق لعالج فإن) يونج (حسب رأي

-1 

نطلب منه االنتظار حتى  ، طيلة أيام األسبوعاإلنرتنت اعتاد املريض استخدام إذا
 يشء حني أوليستخدمه يف يوم اإلجازة األسبوعية، وإذا كان يفتح الربيد اإللكرتوين 

 الصباح، وإذا كان أخبارتظر حتى يفطر، ويشاهد ين أن يستيقظ من النوم، نطلب منه
 .وهكذا... املريض يستخدم الكمبيوتر يف حجرة النوم نطلب منه أن يضعه يف حجرة املعيشة

-2 

  اإلنرتنت ساعة واحدةإىلضبط املنبه قبل بداية دخوله اإلنرتنت، بحيث ينوي الدخول 
 .  بحيث يتناسى موعد نزوله للعملاإلنرتنتيندمج يف ًقبل نزوله للعمل مثال حتى ال 

-3 

) 40( ملدة اإلنرتنت إىلً كان مثال يدخل إذاتقليل وتنظيم ساعات استخدامه، بحيث 
 ساعة أسبوعيا، وتنظيم تلك الساعات ) 20 (إىلنطلب منه التقليل   ساعة أسبوعيا،

 .  ساعات حمددة من اليوم، بحيث ال يتعدى اجلدول املحددبتوزيعها عىل أيام األسبوع يف
-4 

 بعض املرىض يتعلق بمجال حمدد من جماالت استخدام إدمان فإن  سابقاكام ذكرنا
ً فإذا كان املريض مدمنا لغرف احلوارات احلية، نطلب منه االمتناع عن تلك ،اإلنرتنت

ًالوسيلة امتناعا تاما،يف حني ن  املوجودة عىل األخرىرتك له حرية استخدام الوسائل ً
 . اإلنرتنت

                                                 
   اإلنرتنتإدمانهدى القاعي،     )1(

http://jmuslim.naseej.com/Detail.asp?InSectionID=1349&InNewsItemID=85958  
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-5 

ًإعداد بطاقات يكتب عليها مخسا من أهم املشاكل النامجة عن إرسافه يف استخدام 
ً مخسا من ًأيضاً، كإمهاله ألرسته، وتقصريه يف أداء عمله مثال، ويكتب عليها اإلنرتنت
إصالحه ملشاكله األرسية، وزيادة اهتاممه : ه، مثلإدمانتي ستنتج عن إقالعه عن الفوائد ال

 وجد إذا حقيبته حيثام يذهب بحيث أوبعمله، ويضع املريض تلك البطاقات يف جيبه، 
ّ خيرج البطاقات ليذكر نفسه باملشاكل النامجة عن ذلك اإلنرتنتًنفسه مندجما يف استخدام 

 . االندماج
-6 

ه لإلنرتنت؛ ليعرف إدمان التي كان يقوم هبا قبل األنشطةيفكر املريض يف  أن البد
قراءة القرآن، والرياضة، وقضاء الوقت مع األرسة، والقيام : ه مثلإدمانماذا خرس ب

 لعله يتذكر األنشطةيعاود ممارسة تلك  أن نطلب من املريض..  وهكذااجتامعيةبزيارات 
 .قيقية وحالوهتاطعم احلياة احل

-7 

 إىل احلقيقية، باالنضامم االجتامعية البد من زيادة رقعة حياته ًأيضاكوسيلة مساعدة 
ّ دروس املسجد؛ ليكون حوله إىل الذهاب أو درس لتعليم اخلياطة، إىل أوًفريق كرة مثال، 

 . جمموعة من األصدقاء احلقيقيني
-8 

 تلقي عالج أرسي بسبب املشاكل إىليف بعض األحيان حتتاج األرسة بأكملها 
 بحيث يوضع برنامج يساعد عىل استعادة النقاش اإلنرتنت إدماناألرسية التي حيدثها 

 اإلنرتنتواحلوار فيام بينها، ولتعلم األرسة بمدى خطورة جتاوز احلد املعقول يف استخدام 
 . هإدمان إىلاملؤدي 
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وعالقته ببعض املتغريات لدى طلبة ) اإلنرتنت( شبكة املعلومات إدمانخالد العامر، 
 .2014، 1، العدد30درعا، جملة جامعة دمشق، املجلد فرع –جامعة دمشق 

 ووسائلها، تونس، احتاد  أشكاهلااإلذاعةخالد زعوم والسعيد بومعيزة، التفاعلية يف 
 .2007، 61، العددإذاعية الدول العربية، سلسلة بحوث ودراسات إذاعات

 اإلعالمية دراسة للمجموعات : كأوعية علميةاالجتامعيخالد منرص، شبكات التواصل 
، جامعة الشهيد محه خلرض االجتامعية جملة الدراسات والبحوث ،بموقع فيس بوك

 .2015، 14-13 الوادي، اجلزائر، العدد

 جملة ، التقليديواإلعالم اجلديد اإلعالم الرصاع والتكامل بني ،رحيمة الطيب عيساين
 .2013، 20 جامعة بغداد، العدداإلعالم،، كلية اإلعالميالباحث 

 ، املرئي واملسموعاإلعالم الوسائط التقنية احلديثة وأثرها عىل ،رحيمة الطيب عيساين
  العدد، وتلفزيونيةإذاعية سلسلة بحوث ودراسات ،ج وتلفزيون اخلليإذاعةجهاز 

25، 2010. 
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 رحيمة الطيب عيساين، بني اإلعالم اجلديد والتقليدي أكثر من وصف، جملة إذاعة وتلفزيون
 . 2013، 93 العدد ،اخلليج

، 26 املجلد ، جملة جامعة دمشق، اجلديد يف عرص املعلوماتاإلعالم ،سمرية شيخاين
 .2010، 2- 1العدد 

 الكالسيكي وحتدياته يف بيئة اإلعالم خصوصية : البي يب يس العربية،السيد بخيت
  .2،2010 العدد ، العربية، احتاد اإلذاعات العربيةاإلذاعات جملة ، جديدةإعالمية

 لدى اإلنرتنت لتعديل سلوك استخدام إرشادي برنامجصباح قاسم الرفاعي، فاعلية 
جدة املدمنات لالنرتنت، جملة كلية الرتبية، طالبات جامعة امللك عبد العزيز ب

 .2011، 4، العدد 21جامعة اإلسكندرية، املجلد 

 التقليدي عىل اإلعالمتداعيات اعتامد : اإلنرتنت "تلفزة"صبحي عسيلة ورانيا مكرم، 
 للدراسات اإلقليمي، بحث منشور يف املركز االجتامعيمواقع التواصل 

 .2014االسرتاتيجية، القاهرة، 

  العامة،وخصائصهعباس مصطفى صادق، اإلعالم اجلديد دراسة يف حتوالته التكنولوجية 
 207 ،2 العدد، العربية املفتوحة يف الدنامركاألكاديميةجملة 

 اجلديد دور الربيد اإلعالمعبد الرمحن حممد سعيد الشامي، آفاق التفاعلية يف ظل 
اب، املجلة العربية لإلعالم واالتصال، االلكرتوين يف حتقيق التفاعل بني القراء  والكت

 .2007، جامعة امللك سعود، السنة الثانية، العدد الثاين، الرياض

 حممود، اجتاهات املراهقني السياسية وعالقتها باستخداماهتم وإيناسعبد العزيز السيد 
دراسة مسحية، القاهرة، مركز دراسات : التفاعلية يف الصحف االلكرتونية املرصية

 .2013 ،ولةالطف

 اإلنرتنتفريد أبو ضهري، استخدام طلبة الصحافة يف جامعة النجاح الوطنية لشبكة 
واإلشباعات املتحققة منها يف تعزيز قدراهتم الصحفية، جملة اجلامعة اإلسالمية 

 .2012، األولللبحوث اإلنسانية، املجلد العرشين، العدد 
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، جملة اإلنرتنت إدمانغري التوافقية املرتبطة ببو املكارم، السلوكيات واملعارف أفؤاد حممد 
 النفسيني املرصية األخصائينيدراسات عربية يف علم النفس، تصدر عن رابطة 

 .2007كتوبر أ، 4، العدد6، القاهرة، املجلد )رائم(

 وعالقته بكل من االكتئاب واملساندة اإلنرتنت إدمان ،حممد عبد اهلادي واخرون
 جامعة ، ببني سويف، جملة كلية الرتبية، القاهرة،جلامعة لدى طالب ااالجتامعية

 . 2005 ، متوز،)4( العدد،القاهرة

 وعالقته بكل من االكتئاب واملساندة اإلنرتنت إدمانحممد عبد اهلادي وآخرون، 
 لدى طالب اجلامعة، جملة كلية الرتبية ببني سويف، جامعة القاهرة، االجتامعية

 .2005يوليو، 4العدد 

 لدى طالب االجتامعية وتأثريه يف اكتساب املهارات اإلنرتنت عرب االتصالغريب، حممد 
 املجلة املرصية لبحوث الرأي العام، مركز بحوث الرأي العام، كلية ،اجلامعات
 .2011، يوليو 4، العدد101 ، جامعة القاهرة، املجلداإلعالم

 لشبكات والثقافية جتامعيةاال اآلثار ،صعيليك أبو عودة اهللا وضيف الزيون سليم حممد
 للعلوم األردنية املجلة ،األردن يف املراهقة سن يف األطفال  عىلاالجتامعي التواصل

 .2014، 2 العدد ،7 املجلد ،االجتامعية

، اإلنرتنت العربية عىل شبكة اإلخباريةنجوى عبد السالم فهمي، التفاعلية يف املواقع 
 2001ملجلد الثاين، العدد الرابع، املجلة املرصية لبحوث الرأي العام، ا

 

 صحافة" ندوة إىل مقدم بحث ًإنموذجا، الزرقاء: الثقافية اإلنرتنت جملة حنش، حممد ادهام
 الشارقة، جامعة ،االتصال كلية "والتحديات الواقع :العريب الوطن يف اإلنرتنت

2005. 
 يف االجتامعي التواصل ملواقع اإلرهابية تنظيامتال استخدام دور ، خمتار اجليويش أسامء

 يف املدين املجتمع مؤسسات لدور العلمية الندوة ،اجلزائر، بأفكارها األفراد إقناع
 .2014 ، لإلرهاب التصدي
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 األخصائي عىل وتأثرياهتا االجتامعية الشبكات خليفة، حممد وهبه سليامن عادل أمينة
 مقدم بحث بوك، الفيس ملوقع ستخداماالو للتواجد شاملة دراسة: واملكتبة
 املكتبات ألخصائي عرش الثالث املؤمتر واملعلومات، للمكتبات املرصية للجمعية

 .2009 حلوان، جامعة مرص، يف واملعلومات
 دراسة: واملهنية الفنية املعايري العربية االلكرتونية الصحافة جابر، الشيخ حممد جاسم

 اإلعالم.الدويل املؤمتر أبحاث وقائع العربية، كرتونيةاالل الصحف من لعينة حتليلية
 .2009 البحرين، جامعة جديد، لعامل جديدة تكنولوجيا اجلديد

: االجتامعي التواصل وشبكات التقليدي اإلعالم بني العالقة زيادة، شيخ الدين جالل
 االجتامعي التواصل وسائل إىل مقدم بحث ،)مقارنة دراسة (واملهنية اخلصوصية
 كلية ،اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة املنهجية، واإلشكاليات التطبيقات
 .2015 واالتصال، اإلعالم

 اإلعالم عرب االتصالية العملية يف املشاركني بني التفاعلية العالقة  ،املوسى نارص بن محد
 مقدمة ورقة السعودية، اإللكرتونية املنتديات يف للتفاعلية حتليلية دراسة ،اجلديد
 .اجلديد اإلعالم"واالتصال  لإلعالم السعودية للجمعية السادس السنوي للمنتدى

 .2012 أبريل ،الرياض -سعود امللك جامعة "والتطبيقية النظرية التحديات
 اإلطار يف بحث: العام الرأي تشكيل يف وتأثرياته اجلديد اإلعالم احللوة، اهللا عبد بن خالد

 لإلعالم السعودية للجمعية السادس السنوي تدىاملن يف مقدم بحث النظري،
 – سعود امللك جامعة "والتطبيقية النظرية التحديات..اجلديد اإلعالم" واالتصال
 .م2012 أبريل 16 – 15 املوافق ه1433 األوىل مجادى 24 – 23 الرياض

 غرف(االلكرتونية املحادثة لغرف اجلامعي الشباب استخدامات زيد، بوأ فاروق دينا
 العلمي املؤمتر واألجنبي، العريب الشباب بني مقارنة دراسة. األجنبية) لدردشةا

 جامعة ،اإلعالم كلية ،)والتحديات الواقع: واإلصالح اإلعالم (عرش اخلامس
 .2009 الثاين، اجلزء يوليو، 9-7 من للفرتة القاهرة،
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 ندوة وقائع العالج،و والنتائج املظاهر: الشباب عند اإلنرتنت إدمان كالوي، لطفي رامي
 .2006 واإلعالم، الثقافة دائرة الشارقة، جامعة الشباب، عىل وأثرها اإلنرتنت ثقافة

 اللغة هتجني أو.اجلديد اإلعالم وسائط يف العربنجليزية اللغة ،عيساين الطيب رحيمة
 إىل مقدم بحث ًنموذجا، وتطبيقاهتا االنرتنيت اجلديد اإلعالم وسائط يف العربية
 10-7 للفرتة ديب ،العربية للغة الدويل املجلس ،العربية للغة الثاين الدويل راملؤمت
 .2013 ،مايو

 املنتدى يف مقدمة ورقة ،الوسيلة أولوية. .اجلديد اإلعالم ،املحارب حمارب بن سعد
 التحديات. .اجلديد اإلعالم" ،واالتصال لإلعالم السعودية للجمعية السادس
 .م2012 ديسمرب 4 – 2 ،الرياض – سعود امللك عةجام "والتطبيقية النظرية

 مقدمة ورقة والفرص، التحديات :املجتمع وقضايا اجلديد اإلعالم ،كاتب صالح سعود
 .2011 ديسمرب 15-13 ،جدة ،اإلسالمي لإلعالم الثاين العاملي املؤمتر إىل
 الفيس( رملؤمت مقدمة بحثية ورقة البديل، واإلعالم بوك الفيس ،اللبان درويش رشيف

 من السابع ،باألهرام واإلسرتاتيجية السياسية الدراسات مركز ،)والشباب بوك
 2009 يوليو
 فانفر من اجلديد اإلعالم حول املفاهيم وبناء التنظري مصادر ، صادق مصطفى عباس

 تكنولوجيا :اجلديد لإلعالم الدويل املؤمتر أبحاث ، نيغروبونتي نيكوالس إىل بوش
 .2009 ، البحرين جامعة ، يدجد لعامل جديدة

 ومساءلة اهلوة جنيالوجيا :العاملية الرقمية والفجوة اجلديد اإلعالم ، الطاهري ميمون
 ، جديد لعامل جديدة تكنولوجيا :اجلديد لإلعالم الدويل املؤمتر أبحاث ، اخلطاب
  .2009 ، البحرين جامعة

: اجلامعي الشباب لدى الجتامعيا والتفاعل اإلنرتنت استخدامات عامرة، إبراهيم نائلة
الواقع " العريب العامل يف اإلنرتنت صحافة مؤمتر وقائع ميدانية، دراسة

 .2006 الشارقة، جامعة ،"والتحديات
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 اإلمارات االجتامعي، التواصل بشبكات اخلاصة البيضاء األوراق االتصاالت، تنظيم هيئة
 25 بتاريخ الصادرة جتامعياالالتواصل  ملواقع اخلدمة رشوط املتحدة، العربية
 .2013 يوليو 3   بتاريخ الصادرة اخلصوصية وسياسة ،2012 يونيو

 

 والتحصيل االجتامعي وعالقته بالتواصل اإلنرتنت إدمانأمل بنت عيل بن نارص الزيدي، 
 ،الدرايس لدى طلبة جامعة نزوى، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة نزوى

 .2014 ،كلية العلوم واآلداب

دراسة يف استخدامات و إشباعات "باديس لونيس، مجهور الطلبة اجلزائريني واالنرتنت 
، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علوم "نة قسنطي–طلبة جامعة منتوري 

 ،، جامعة منتورياالجتامعية واالتصال، كلية العلوم االنسانية والعلوم اإلعالم
2008. 

 يف إسرتاتيجية االتصاالت التسويقية للمؤسسة  اإلنرتنت حممد نبيل، إدماج بن عيجة
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية ")EEPAD("دراسة حالة مؤسسة 

 .2009وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 بوباح عالية، دور اإلنرتنت يف جمال تسويق اخلدمات دراسة حالة قطاع االتصاالت، رسالة
ستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، ماج

2011. 
بورحلة سليامن، أثر استخدام االنرتنيت عىل اجتاهات الطلبة اجلامعيني وسلوكياهتم، 

، كلية العلوم السياسية واإلعالم االتصالرسالة ماجستري غري منشورة، قسم علوم 
 .2008سف بن خده، ، جامعة اجلزائر بن يوواإلعالم

الربامج املوضوعاتية انموذجا، :  التفاعلية ووسائلها يف التلفزيون اجلزائري،تومي فضيلة
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة، كلية العلوم 

 .2008 واالتصال، اإلعالم، قسم علوم واإلعالمالسياسية 
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 من قبل "تويرت" االجتامعي ملوقع التواصل حسن قطيم طامح، االستخدامات السياسية
، كلية األوسطالشباب الكويتي، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الرشق 

 .2013، اإلعالم
 اجلديد، رسالة ماجستري غري اإلعالمسمية كامل أمحد أبو مايض، ترشيعات وقوانني 

 .2013، إلعالموا بغزة، كلية اآلداب، قسم الصحافة اإلسالميةمنشورة، اجلامعة 
 .2011قسم اإلرشاد النفيس والتوجيه الرتبوي، 

حممد منتظر شعبان، واقع استخدام املنظامت األهلية يف قطاع غزة لشبكات التواصل 
 يف تعزيز عالقتها باجلمهور، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة االجتامعي
 2013 كلية التجارة، ، غزة، عامدة الدراسات العليااإلسالمية

 واإلشباعات اجلديد اإلعالممدين عمران التميمي، استخدامات الشباب لوسائل 
 قسم اإلعالم، دكتوراه غري منشورة، جامعة بغداد، كلية أطروحة، املتحققة

 2015 والتلفزيونية، اإلذاعيةالصحافة 
: عيةاالجتام يف العالقات وتأثريه االجتامعيةمريم نريامن نومار، استخدام مواقع الشبكات 

 دراسة عينة من مستخدمي موقع الفيسبوك يف اجلزائر، رسالة ماجستري غري منشورة،
 واالتصال، اإلعالم، شعبة علوم اإلنسانيةجامعة احلاج خلرض باتنه، قسم العلوم 

2012. 
 اجلديد، رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلعالممها فالح ساق اهللا، ترشيعات 

 .2013، واإلعالمة اآلداب، قسم الصحافة  غزة، كلي- اإلسالمية
 مهند محيد عبيد التميمي، استخدام الشباب لشبكات التواصل االجتامعي وعالقته بالتعرض

ً يف حمافظة واسط إنموذجا، اإلعداديةدراسة مسحية عىل طلبة املدارس : للتلفزيون
، اإلعالمية  والتلفزيونية، كلاإلذاعيةرسالة ماجستري غري منشورة، قسم الصحافة 

 .2015جامعة بغداد، 
 عىل مراحل اختاذ قرار الرشاء عند الشباب اإلنرتنتنضال عبد اهللا تايه، تأثري إعالنات 

 إدارةاجلامعي الفلسطيني يف قطاع غزة، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم 
 .2007 غزة، اإلسالمية، كلية التجارة، اجلامعة األعامل
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 و االنحرافات السلوكية لدى اجتامعيةاملشـكالت النفس يعقوب يونس خليل األسطل، 
 بمحافظـة خان يونس، رسالة ماجستري غري منشورة، اإلنرتنتاملرتددين عىل مراكز 
 . غزة، كلية الرتبية-اجلامعة اإلسالمية
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   مونت كارلو الدولية، شبكات التواصل االجتامعي وتأثريها يف شكل ومضمون  •
 .17/1/2013وليد عباس بتاريخ : اإلعالم املرئي واملسموع، تقرير

-http://www.mc-doualiya.com/chronicles/email  14/3/2016متاح بتاريخ  •
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  VuPMSCKUPfc.#االجتامعي-التواصل-مواقع- عىل-التقليدي- اإلعالم- اعتامد
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 . اجلزيرة مبارك بن سعيد، صحافة املواطن واملسؤلية االجتامعية، موقع قناة •
  www.aljazeera.net  11/8/2011متاح بتاريخ 

https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/twitter   / متاح بتاريخ
18/3/2016  
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 27/3/2016متاح بتاريخ 
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