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 مقدمة:ال

 نعيش عصر المعرفة البد أن ندرك فحوى ما نتمقاه وما يتمقاه أفراد مجتمعاتنا، فقد تعددت الوسائل ونحن

 اإلعالمية وكثر معيا أصحاب الرسائل وتعددت موادىم اإلعالمية، وتفاوتت قيمتيا بين الغث والسمين، وبين

اإليجاب والسمب، وبين الب ّناء واليّدام؛ ومن ىنا كان لزامًا عمى الباحثين والمختصين أن يقوموا بدورىم في 

، وحقيقة من يقف خمفيا، وتحديد تيا أغوار تمك الوسائل ومعرفة فحوى المادة التي تبثيا، والتحقق من تأثيراسير 

 األىداف التي يريد الوصول إلييا من خالل ما يبثو.

 لوسيمة اإلعالمية التي كانت في الماضي القريب حكرًا عمى الدولة توجييا بما يخدم أىدافيا، لم تعد كذلكوا

 اليوم، بل صارت كثيٌر من الدول الحمقة األضعف بين المرسمين، الذين يتفاوتون بين جيات تقف خمفيا

 التي يقمون بنشرىا عبر تمك حكومات تدعميا وترسم أىدافيا، وبين أشخاص بسطاء ال يممكون سوى المادة

الدول  ييدد صار واتحادىم البسطاء أولئك تكاتف أن إال المتعددة، بنوافذىا اإلنترنت وخاصة اإلعالمية الوسائل

في  كان فمن صعبة الميمة يجعل ما وىذا اآلخرين، اإلعالمية الوسائل أرباب بقية من أكبر بشكلٍ  واستقرارىا

 .بشرية خارقة جيود حتى وال مالية تكمفة دون بقوة رأيو يفرض مرسل اليوم صار قوة وال لو حول ال متمقٍ  السابق

التطور المذىل في وسائل االتصال واإلعالم في العصر الحالي، أدى إلى ظيور نوع جديد من اإلعالم و

التفاعمي، وحطم القيود اإلعالمية، فمم تعد الرسائل اإلعالمية حكًرا عمى المؤسسات الحكومية، ولم َيُعد الفرد 

بير صانًعًا ومرساًل ليا ىو اآلخر، مجرد مستِقبل ليا كما كان في الماضي، بل أصبح دون تكمفة أو جيد ك

 .وجزًءا من شبكات تفاعمية ضخمة وميسرة االستخدام، ىي أدوات اإلعالم الجديد
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 اإلعالم

 بالوسائل اإلعالمية االىتمام ليذا ونتيجة والتحميل، الدراسة في األكبر االىتمام عام بشكل اإلعالمي الميدان لقى

 بحوثو المتعمقة باالتصال اكتسبت فقد واألفكار، والمعمومات األخبار النتقال األساسية القنوات اعتبار انيا  عمى

 " Harold الزويل ىارولد"  صاغيا التي المشيورة بالصياغة عنو يعبر ما غالبا محددا بناء الجمعي

  ىذه تتميز بحيث بالجماىير االتصال عممية التي تتم بأنيا الوسائل اإلعالمية العممية اإلعالم خبراء ويعّرف

بأنيا  اإلعالمية العممية اإلعالم خبراء ويعّرف التي الوسائل ا ىذه تتميز بحيث بالجماىير االتصال عممية تتم

 االتجاىات متباين عريض جميور إلى وبسرعة نفسيا المحظة في الرسائل توصيل عمى بالمقدرة الوسائل

 وتنمية عام رأي خمق والمقدرة عمى والقيم واآلراء والترفيو والمعمومات األخبار نقل قدرتيا عمى والمستويات ومع

 واإلذاعة الصحافة الوسائل ىذه ومن المستيدف الجميور لدى موجودة تكن لم السموك من اتجاىات وأنماط

 كثير. وغيرىا واالنترنت والمرئية المسموعة والتسجيالت والكتاب والتمفزيون والسينما

 يرى من وىناك . اآلخرين مع أو ما شخص مع اتجاه أو فكرة أو معمومات نشارك أن نحاول نتصل حينما فنحن

 باآلخرين والتواصل االتصال إلى اإلنسان حاجة ظيرت الخميقة بدء ومنذ نفسيا البشرية قدم قديم اإلعالم بأن

خبارىم  بدأ حين العاشر القرن في إال يظير لم لإلعالم الفعمي االستخدام ولكن أحواليم ومعرفة حالو عن وا 

 كان جوتنبرغ حيث بواسطة الطباعة اختراع حتى بالتطور أخذت التي الحائطية الصحف ينشرون الرومان

ن اضطرت األفكار وتدوير الكتابة في الجديد األسموب ذلك لتطوير ومستعداً  مييئاً  الفترة تمك في تمعلمجا  تمك وا 

 .الجماىيري اإلعالم  وسائل لتقبل تماماً  مستعدة لتكون الميالدي عشر السابع القرن حتى لالنتظار تمعاتلمجا
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 الرقمي اإلعالم أنواع

 في تحمل رسائل ببث وتقوم مكان، كل في متوفرة المعمومة إيصال في المستخدمة التقنية الوسيمة أصبحت

ن حتى السيطرة، السيولة من ليس سمبية وأخرى إيجابية رسائل مضامينيا  األسر أو األفراد لبعض ذلك تسنى وا 

 العوامل نفس تؤثر أن ويمكن جداً  عالية درجة عمى تبقى استغالليا إساءة من الخطورة ان إال المنع خالل من

 المؤثرة الوسائل أىم عن أتحدث ولعمي والسمب اإليجاب حيث من الوسائل ىذه استخدام كيفية في محل البحث

 تمثمت والتي خاص بشكلٍ  العربية تمعاتلمجوا عام بشكل تمعاتلمجا لدى الفكري لمفراغ المسببة أو لنقل

 التخزين وسائل اإلنترنت، الجوال، الياتف) األخرى اإلعالمية التقنية الوسائل إلى باإلضافة الفضائية بالقنوات

 مفصل بشكل منيا كلٍ  عن لمحديث اللمجا يسع ال والتي( اإللكترونية األلعاب المختمفة، الصوتية والمرئية

 الفضائيات تمعبو الذي الدور عمى فسأركز المبحث ىذا في أما باألمن، اإلخالل في بدورىا فيما يتعمق خاصة

 يتسبب مما الشباب، عقول تسطيح في أن المعموم ومن لو، واالنقياد يبث ما الستقبال تمعاتلمجا واإلنترنت بيئة

وارتكابيم   الشباب النحراف الرئيسية األسباب أحد ىو ضارة إعالمية مواد من يبث ما األمنية في المحاذير

 فيي الفضائية القنوات إلى نشير أن فيجب الجديد اإلعالم وحتى اإلعالم عن نتحدث وحين المحاذير المختمفة،

 .عنو ينفك ال الجديد اإلعالم من جزء في نظري
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 :المرئي الرقمي اإلعالم

 وتنوعيا، اإلعالمية البث وسائل انتشار ومع مكان، كل في اآلخر عمى واالنفتاح المعمومات عصر في نعيش

 خالل من خاصة الناس، من أكبر أعداد إلى الوصول باإلمكان صار عمييا، الحصول ورخص وسيولة بل

 الفضائية القنوات خاصة الوسيمتين، ىاتين خالل من متميزة توعوية جيودٌ  ُبذلت وقد الفضائية، والقنوات اإلنترنت

 كم وجود مع والمينية، باالحترافية الضالة واألفكار اإلرىاب مخاطر من المحذرة التوعوية برامجيا امتازت التي

 يمكن ولكن القنوات كل عمى ينطبق ال بالطبع وىذا التوعوية، البرامج لتمك المخصصة البث من ساعات كبير

 غمبت مساراً  لنفسيا خطت التي أو الرسمية، الصفة تحمل التي تمك خاصة القنوات من قميمة غير في اعداد قولو

د لمجا قنوات إن يقول حين حراجاً  يجد ال الباحث ولعل أخرى مقاصد أي عمى إليو تنتمي الذي البمد فيو مصمحة

 في تنوعت الفضائية القنوات تمك عبر الجيود لتمك يحمد مما ، ، المسار ذاك سمكت التي القنوات تمك أحد

 لمفعاليات المباشرة التغطيات عمى عالوة التمثيمي، العمل المحاضرة وكذلك الحوارية وتجد البرامج فتجد عرضيا

 عقميات تباين فمع المستيدفة، الفئات زيادة في يسيم كمو وىذا كثير، ذلك وغير المختمفة، والمناسبات والمعارض

 ىذا نجد ال أننا من الرغم وعمى منيم، نسبة أكبر إلى أثره ليصل رغباتيم يأتي ىذا التنوع واختالف المشاىدين،

 شرعية خصائص فيو توافرت من عمى حضورىا بوجوب امتازت ذكرت الجمعة اال إنيا كما خطب في التنوع

 اإلذاعية حتى أو الفضائية القنوات عبر المقدمة اإلعالمية المادة التوعية ومنيا وسائل من سواىا بعكس محددة،

 .غيرىا إلى منيا ييرب فسوف استحسان المستيدف، لتنال ترتقي لم إن التي

 وقت في بثت فتجدىا وقت من أكثر في نيا تكررأ الفضائية القنوات عبر المنشورة المرئية المادة إيجابيات من

 المشاىدين، من عددٍ  أكبر إلى لتصل اليوم من مختمفة فترات في مرات ثالث أو مرتين بثيا يعاد ثم مثالً  الذروة

 يكون وأحياناً  بينيا فيما التعاون باب من الجيدة التوعوية المواد بعض بنشر تقوم األخرى القنوات بعض إن كما
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 عبر مواد من يعجبو ما نشر بإعادة يقوم الميتمين بعض أن ننسى ال وأيضاً  المحظة، نفس في متزامناً  البث

 .المادة تمك رواج زيادة في أيضاً  يسيم وىذا المختمفة، اإلنترنت مواقع

 تحصى ال كثيرة إيجابيات لو وىذا اإلرىاب، بظاىرة المعنيين من لعدد استضافتو المرئي العمل جماليات من

 خفايا عمى المختص فيطمع المناسبة، تمك غير في المقاء ليا يتسنى ال ربما أطراف بين مباشر لقاء ومنيا عقد

 أو العائدين من سواء العالقة صاحب أن كما أدق، بشكلٍ  المعني الواقع تشخيص عمى وتعينو في عممو تفيده

 كان يظن كانت والتي لو بالنسبة المحيرة الجوانب بعض عمى ويتعرف يسمع بما ينتفع ذوي المطموبين من

 وبالطبع الفعل، بذلك يقوم من عمى عالمة أو متالزمة أو خاصية تمك أن يعمم ال وىو غيره، دون وحده تخصو

 أصحاب أو متخصصين كانوا سواء األمر يعنييم ممن غيره وعمى العادي المشاىد عمى االنتفاع يمضي ىذا

 . المتورطين مباشرة بيم من صمة ذي من أو عانوا شخصية تجارب

 :مفيوم اإلعالم :المبحث األول

 .اسم مصدر من أعمم يعمم أي أخبر يخبر وىو التبميغ واإلخبار واإلبالغ أي اإليصال :اإلعالم لغة

مجموعة الوسائل اليادفة إلى تحقيق االتصال، ونقل المعمومات والمعارف، والثقافات الفكرية  :اصطالًحااإلعالم 

والسموكية، خالل أدوات ووسائل اإلعالم والنشر، الظاىرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية، 

القضايا المطروحة مستخدًما اإلقناع عن طريق بقصد التأثير وُبْغية اإلخبار والتوجيو، وتشكيل رأي األمة إزاء 

 .صحة المعمومات ودقة األرقام واإلحصاءات

تزويد الجميور بالحقائق الثابتة، واألخبار الصادقة المستندة إلى أدلتيا الشرعية،  :اإلعالم في اإلسالم

فة إلى تزويده باألبحاث والمعمومات الصحيحة، باستخدام أفضل الوسائل التقنية واألساليب التعبيرية، باإلضا

 .والدراسات والبرامج الوثائقية في ميادين الحياة المختمفة
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 :نشأة اإلعالم وتطوره :المبحث الثاني

المجتمعات اإلنسانية اإلعالم ومارستو منذ أن كانت تعيُش في قبائل بدائية تسكن الكيوف، فميس اإلعالم  عرفت

 .وليد الساعة، فيو عممية قديمة قدم اإلنسان نفسو

 اخترع اإلنسان الكتابة منذ آالف السنين، فكانت بمثابة نقطة تحوُّل في تاريخ البشرية، وبات ما قبل ذلك يعرف

، وعرف العرب اإلعالم قبل القرن العاشر الميالدي، وحتى منذ عصور ما قبل اإلسالم، وكانت "اريخبقبل الت"

 .وسائميم في ذلك الخطابة والشعر المذيِن كانا ينتقالن مشافية

  

في القرن العاشر بدأ الرومان ينشرون الصحف الحائطية التي أخذت بالتطور حتى اختراع الطباعة بواسطة 

؛ حيث كان المجتمع في تمك الفترة متييًئا ومستعدِّا لتطوير ذلك (مٛٙٗٔ -م ٖٖٛٔجوتنبرج ) انيالعالم األلم

ن اضطرت تمك المجتمعات لالنتظار حتى القرن السابع عشر  األسموب الجديد في الكتابة وتدوير األفكار، وا 

 .الميالدي لتكون مستعدة تماًما لتقبل وسائل اإلعالم الجماىيري

لقرن التاسع عشر ظيرت الصحف وأيًضا وسائل اإلعالم الكيربية؛ مثل التمغراف والتميفون، فقد وفي بدايات ا

م، ٖٚٛٔسمكي باكتشاف الموجات الكيرومغناطيسية عام م، ومن َثم بدأ عصر الالٕٖٛٔعام اخترع التمغراف 

قعية، فإن عصر وسائل سمكي حقيقة عممية، وبصورة أكثر واماركوني" التي جعمت االتصال الالبتأسيس شركة "

اإلعالم قد بدأ في مستيل القرن العشرين، بظيور وانتشار الفيمم والراديو والتمفزيون، بين عدد كبير من الناس، 

 .وكانت وسائل اإلعالم ىذه ىي التي بدأت مرحمة االنتقال العظيم التي نعيشيا اآلن

 :نشأة اإلعالم اإللكتروني :المبحث الثالث
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وتزايد  (اإلنترنت) لكتروني نشأة عشوائية إثر مراحل تطور الشبكة المعموماتية العالميةنشأ اإلعالم اإل

( في الواليات المتحدة األمريكية، ٜٜٙٔاستخداماتيا، وقد ظيرت مالمحو األولى مع ظيور اإلنترنت عام )

صاالت تستطيع أن حينما كمفت وزارة الدفاع األمريكية مجموعة من الباحثين بميمة البحث إليجاد شبكة ات

تستمر في الوجود حتى في حالة ىجوم نووي، ولمتأكد بأن االتصاالت الحربية يمكن استمرارىا في حالة حدوث 

أي حرب، وقام مجموعة من عمماء جامعة كاليفورنيا بتجربة عممية كانت محاولة لربط جياز حاسب آلي في 

اسطة خط ىاتفي؛ بحيث يستطيع الجيازاِن العمل مًعا بو  (منمو بارك) مدينة لوس أنجموس بجياز آخر في مدينة

في شكل نظام اتصال ُمغَمق، كانت ىذه التجربة جزًءا من متطمبات إيجاد وسائل اتصال ذات فاعمية ومضمونة 

 .إلبقاء الصواريخ النووية األمريكية قابمة لالستخدام حتى بعد تعرض أمريكا لضربة مدمرة

  

عمود الفقري لمِبْنية التحتية لشبكة المعمومات العالمية المسماة باإلنترنت، والتي بدأت كانت تمك األبحاث بمثابة ال

، وكان عدد المشتركين يتزايد بشكل كبير حتى أصبحت أكبر شبكة في تاريخ ٜ٘ٛٔتقدم لمناس عمميِّا في سنو 

 .البشرية

ظيور اإلعالم اإللكتروني ليشمل ظيور عدد من الصحف والمجالت اإللكترونية، والتي شكمت وقتيا ظاىرة  وبدأ

إعالمية جديدة، مرتبطة بثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وبدأ ظيور التطبيقات والمدونات اإللكترونية 

 .ة سريعة االنتشار وقميمة التكمفةالتي فتحت آفاًقا عديدة لمجميور، باعتبارىا وسائل إعالمية جديد

 :وظائف اإلعالم :المبحث الرابع

يعمل اإلعالم عمى تقديم عدٍد من الخدمات لممجتمع، ىدفيا التبصير والتنوير واإلقناع، لتحقيق التكيف والتفاىم 

 .المشترك بين األفراد مشترًكا مع التعميم في معناه العام
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 :سائل اإلعالم فيما يميتتمثل الوظائف العامة التي تؤدييا و 

 .وظيفة نشر األخبار -ٔ

 .وظيفة التنشئة االجتماعية -ٕ

 .وظيفة الترفيو -ٖ

 .وظيفة تبادل الرأي والنقاش -ٗ

 .وظيفة التعميم والتثقيف -٘

 :صور إعالمية من حياة المرسمين :المبحث الخامس

مستخدمين  -تعالى  -الدعوة إلى اهلل بفضيمة عظيمة ىي  -عمييم الصالة والسالم  -تشرف األنبياء والرسل 

في ذلك كل الوسائل المشروعة التي تحقِّق ىذا اليدف السامي، وىو دعوة الناس إلى التوحيد والحق والخير، فما 

وسيمة من الوسائل الدعوية أو اإلعالمية في زمانيم إال  -عمييم الصالة والسالم  -ترك األنبياء والرسل 

 .تعالى -إلى اهلل  وسخَّروىا لخدمة دعوتيم

 :مفيوم اإلعالم الجديد ومرادفاتو :المبحث السادس

اإلعالم الجديد ىو مصطمح حديث يتضاد مع اإلعالم التقميدي القديم، ولم يتمَّ االتفاق عمى تعريف محدد 

ال لإلعالم الجديد؛ وذلك ألن صورة اإلعالم الجديد لم تتبمور بعُد بشكل واضح ومحدد، يضاف إلى ذلك أنو 

يمكن الجزم عمى بقاء اإلعالم الجديد عمى صورتو الحالية؛ ألن التكنولوجيا الحديثة وثورة المعمومات، قد تأتي 

جدة وحداثة عما ىو عميو اإلعالم اآلن؛ لذلك تمحورت جميع التعريفات حول اآلليات المتبعة   بما ىو أكثر

 .والمستخدمة في اإلعالم عموًما
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عة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من إنتاج ونشر المحتوى مجمو  :ويمكن تعريفو بأنو

المتصمة أو الغير متصمة باإلنترنت،  (الوسائط) اإلعالمي وتمقيو، بمختمف أشكالو من خالل األجيزة اإللكترونية

 .في عممية تفاعمية بين المرِسل والمستقِبل

 :لإلعالم الجديد مرادفات عدة؛ ومنيا

اإلعالم البديل، اإلعالم االجتماعي، اإلعالم التفاعمي، اإلعالم الرقمي، اإلعالم اإللكتروني، اإلعالم اآللي، 

 .اإلعالم الشبكي، اإلعالم الشعبي، إعالم المجتمع، صحافة المواطن، وغيرىا الكثير

 :يمكن تقسيم اإلعالم الجديد إلى األقسام األربعة اآلتية

 .وتطبيقاتيا Online ائم عمى شبكة اإلنترنتاإلعالم الجديد الق -ٔ

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

 .نوع قائم عمى منصة الوسائل التقميدية مثل الراديو والتمفزيون، بعد إضافة مميزات جديدة ليا -ٖ 

  

، ويتم تداول ىذا النوع، إما شبكيِّا أو بوسائل الحفظ Offline سب اآللياإلعالم الجديد القائم عمى منصة الحا-ٗ

 .المختمفة، ويشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو، والكتب اإللكترونية، وغيرىا

 :فمسفة وآفاق ومداخل اإلعالم الجديد :المبحث السابع 

 :سية واتجاىاتومن الرؤى النظرية المطروحة حول اإلعالم الجديد لفيم مداخمو األسا

 .لفيم اإلعالم الجديد "نيغرو بونتي" مدخل •

 ."كروسبي" النموذج االتصالي الجديد لدى •
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 ."ديانا أوين"و "ريتشارد ديفيس" مدخل •

 .لإلعالم الجديد "مانوفيتش" مدخل •

 .لإلعالم الجديد "بافمك" رؤية •

 ."جروسين"و "بوتمر" رؤية •

 .الجديدلفيم اإلعالم  "فيدلر" مدخل •

 .، وآخرون"بنغري"، و"غيتممان"مدخل الحالة االنتقالية لإلعالم،  •

 :خصائص ومميزات اإلعالم الجديد :المبحث الثامن

باستخراج القواسم المشتركة بين المفاىيم المختمفة لإلعالم الجديد، نجد أنو يتميز بالعديد من الخصائص؛ 

 :ومنيا

 .التفاعمية -ٔ

 .الال تزامنية -ٕ

 .المشاركة واالنتشار-ٖ

 .الحركة والمرونة -ٗ

 .الكونية وتخطي حدود الزمان والمكان -٘

 .اندماج الوسائط -ٙ

 .زيادة االنتباه والتركيز نتيجة التفاعل -ٚ

 .سيولة التخزين والحفظ -ٛ

 :ومن أىم الظواىر التي صاحبت اإلعالم الجديد 

 .كسر احتكار المؤسسات اإلعالمية الكبرى -ٔ

طبقة جديدة من اإلعالميين، وأحياًنا من غير المتخصصين في اإلعالم، قد يتفوقون عمى أىل  ظيور -ٕ
 .االختصاص األصميين
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 .ظيور منابر جديدة لمحوار -ٖ

 .ظيور إعالم الجميور إلى الجميور -ٗ

عالمية جديدة -٘  .ظيور مضامين ثقافية وا 

 .امشاركة المجتمع في تسميط الضوء عمى قضاياه إعالميِّ  -ٙ

 .نشوء ظاىرة المجتمع االفتراضي والشبكات االجتماعية -ٚ

تفتيت الجماىير وانتقال اإلعالم من حالة الجماىير العريضة لوسائل اإلعالم التقميدية، إلى مرحمة اإلعالم  -ٛ
 .الِفئوي واإلعالم المتخصص

 :الفرق بين اإلعالم الجديد واإلعالم التقميدي 

 :بين اإلعالم اإللكتروني الجديد واإلعالم التقميدي فيما يمي ويمكن إيجاز أىم االختالفات

يمكن لمموقع اإلعالمي أن يصل عن طريق اإلنترنت إلى مختمف أنحاء العالم، عمى  :المساحة الجغرافية -1
 .عكس عدد كبير جدِّا من وسائل اإلعالم التقميدية، التي تكون مقيدة بحدود جغرافية محددة

 .يتميَّز اإلعالم الجديد بقمة تكاليفو كثيًرا، مقارنة باإلعالم التقميدي القديم :عامل الكمفة -2

 .عنصر التفاعمية -3 

 :اإلعالم الجديد من وجية نظر بعض المستخدمين :المبحث التاسع

إن الحرية التي تميز بيا اإلعالم الجديد بمختمف أشكالو وأدواتو، سمحت لو بأن يحتل مكانة مرموقة في أوساط 

المستخدمين، وصمت حد اإلدمان أحياًنا؛ حيث يقضي الكثير من المستخدمين ساعات طوااًل عمى الشبكات 

االجتماعية دون فائدة تذكر، أو ىدف محدد، وىذا باعتراف الكثير منيم عمى صفحات الفيس بوك، أو تويتر، 

 .وغيرىا

الورقية وبين وسائط التواصل اإللكتروني الحديثة ويتفق الكتاب جميًعا أن َثمة تغيرات بين الوسائط التقميدية 

 .المستخدمة في اإلعالم الجديد، ولم ُيْخِف بعضيم حنيًنا تجاه اإلعالم التقميدي والكتابة الورقية
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 :توظيف اإلعالم الجديد في مجال الدعوة :المبحث العاشر 

حديثة ما ُيعين عمى تبميغ الدين ونشره، في ىذه العصور من الوسائل والتقنيات ال -سبحانو وتعالى  -ىيأ اهلل 

وسيرتو العطرة، ولم َيُعد التعامل  -صمى اهلل عميو وسمم  -والتعريف بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة، وسنة النبي 

مع ىذه التقنيات ترًفا، بل أصبح واقًعا معايًشا ألكثر سكان المعمورة، فبيا يتواصمون، وعن طريقيا يتناقمون 

ألخبار، في أسرع وقت وأيسر طريق َوْفق أحدث التقنيات وأكثرىا تطوًرا، ولقد كان لنخبة من طمبة المعمومات وا

العمم والدعاة حضورىم المميز في مواقع ومنتديات إلكترونية، من خالل اإلشراف والمشاركة المتميزة، والتنوع 

ات التي تقدَّم لممسممين وغيرىم، وتصب نسبة ال بأس بيا من الخدم (اإلنترنت) الذي أضفى عمى الشبكة العالمية

 .بمغات العالم المتعددة -تعالى  -في خدمة الدعوة إلى اهلل 

ومع ظيور ما يسمى بمواقع )اإلعالم الجديد(، والتي باتت تنافس الفضائيات بتعدد قنواتيا، تحتَّم عمى َمن نال 

مثل ىذه المواقع، وذلك من خالل إطار يجمع شرف الدعوة إلى اهلل النظر في األسموب األمثل في المشاركة في 

الجيود الدعوية، ويرسم ليا منيًجا واضًحا لمتعامل األمثل في كافة المجاالت، وخاصة في مجال الدعوة إلى اهلل 

 .بالحكمة والموعظة الحسنة

 :اإلعالم الجديد والمغة العربية :المبحث الحادي عشر 

يعة الواضحة عمى لغة الناس وثقافتيم، ونجد من ناحية لغوية أن ما وىبتو كان لإلعالم الجديد بأدواتو آثاره السر 

ىذه الوسائل من إمكان النشر غير المراقب، وال المدقق، وال المشروط، وال الصادر من نخب محددة، جعل المغة 

يظير بمغة فصيحة تظير بمستوياتيا المختمفة الفصيحة والعامية، والمغة التي تجمع بين العربية وغيرىا، ونال ما 

ألواًنا من األخطاء صارت تتداوليا الناس، وباتت من األخطاء الشائعة التي ال ُيدِرك مخالفَتيا لمقواعد المقررة 

سوى المتخصصين، وتؤدي سرعة النشر إلى ضعف المراجعة والتصحيح فتنتشر األخطاء، وىناك بعض 
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ت الشبكية، في محاولة منيا إلبدال المفردة العربية محاوالت التعريب التي تتصدى ليا بعض المواقع والصفحا

 .باألخرى األجنبية

 :اإلعالم الجديد والتعميم :المبحث الثاني عشر

يميل المتحمسون لمتعميم باستخدام اإلمكانيات الضخمة التي يوفرىا اإلعالم الجديد إلى رسم صورة خيالية، 

س لدى المتعمم من خالل الصور والطرق الشائقة لمعرض، ويعددون المميزات الكثيرة، ومن بينيا زيادة الحما

و من ِقَبل المعمم مثاًل إلى تعميٍم يقوم ىو بنفسو  وتمتع الدارس باستقاللية التعمم، وبذلك ينتقل من التعميم الموجَّ

لك أن بضبط إيقاعو، يحدد سرعة التعمم والمادة التي يرغب في دراستيا والوقت المناسب لو لمدراسة، ويتعمم بذ

يتحمل المسؤولية أيًضا عن أفعالو، كما يستطيع الدارس أن يحصل عمى معموماتو من أي مكان في العالم، وأال 

 .يبقى في الحدود الضيقة لممدرسة أو الجامعة

  

 :مخاطر وسمبيات اإلعالم الجديد :المبحث الثالث عشر

مجموعة  اإللكتروني الجديد، إال أن ىنالكعالم رغم اإليجابيات والخصائص والسمات العديدة التي يتحمى بيا اإل

 :من السمبيات والعقبات التي تواجيو وتحد من تطوره وانتشاره؛ ومن أىميا

 .ندرة الميارات والمعارف الالزمة لممارسة ميام عمل اإلعالم بشكل محترف في اإلعالم الجديد .1

 .وأدوات اإلعالم الجديدالمنافسة الشديدة بين المواقع اإلعالمية اإللكترونية،  .2

 .صعوبات الحصول عمى التمويل .3

 .غياب التخطيط لإلعالم اإللكتروني نوًعا ما، وعدم وضوح الرؤية المستقبمية لو .4 

 .عدم توفر اإلمكانيات التقنية في بعض الدول، مما أثر عمى عممية تقدم وتطور اإلعالم اإللكتروني .5 
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 .ينتج عنيا عدم تحري الدقة، وقد تكون النتيجة ىي الفشل السرعة في البث اإللكتروني، .6 

 .انعدام القوانين والضوابط الخاصة بعمل اإلعالم اإللكتروني الجديد، وعدم خضوعو لمرقابة .7 

 .صعوبة الوثوق والتحقق من مصداقية العديد من البيانات والمعمومات عمى المواقع اإللكترونية .8 

 .الممكية الفكرية، وسيولة الترويج لممعمومات الزائفةانتياك حقوق النشر و  .9 

 .التأثير السمبي في الحياة األسرية واالجتماعية .10 

مؤسسات اإلعالم اإللكتروني عممت عمى تناقص عدد الموارد البشرية في المؤسسة اإلعالمية، وبالتالي  .11

 .زادت في حجم البطالة وعدم توفر فرص العمل

 :ائل وأدوات اإلعالم الجديدوس :الفصل الثاني 

 :استعراض لبعض أدوات اإلعالم الجديد :المبحث األول

 :تعددت وسائل اإلعالم الجديد وأدواتو، وتزداد تنوًعا ونمًوا مع مرور الوقت، ومن ىذه الوسائل

 :أواًل: الشبكات االجتماعية

المحادثة الفورية، والرسائل الخاصة، عبارة عن مواقع ويب، تقدم مجموعة من الخدمات لممستخدمين؛ مثل 

 .والبريد اإللكتروني، والفيديو، والتدوين، ومشاركة الممفات، وغيرىا من الخدمات

 :ومن أشير الشبكات االجتماعية الموجودة حاليِّا

 .الفيس بوك -1

 .تويتر -2
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وقد حاول العرب االستفادة من فكرة الشبكات االجتماعية إلنشاء شبكات اجتماعية عربية، لكنيا لم تصل إلى 

 :شيرة الفيس بوك، تويتر؛ ومنيا

 .شبكة فرند أوي -1

 .شبكة أرابز -2

 :ثانًيا: المفضالت االجتماعية 

األعضاء المسجمين في ىذه المواقع، وىي مواقع تسمح لك بإنشاء مفضالتك وأرشفتيا، وحتى مشاركتيا مع باقي 

ىي مفضمة ال ترتبط بجيازك كما ىي العادة، بل ىي مفضمة موجودة عمى شبكة اإلنترنت، ومن أشير أمثمتيا 

موقع ديغ، وظيرت عدة مواقع عربية توفر خدمة المفضالت االجتماعية؛ مثل: موقع ضربت، موقع أفمق، حفار 

 .المدونات

 :؛ ومنيالمدونات المجانيةثالثًا: مواقع استضافة ا

 .الوورد برس -1

 .بموجر -2

 .تمبمر -3

 :رابًعا: مشاركة الفيديوىات والصور 

مواقع مشاركة الفيديوىات ىي مواقع إعالم جديد، تتيح لك مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بك، وصورك مع 

 .أصدقائك عمى الموقع، وأشير تمك المواقع: اليوتيوب، جوجل فيديو

 :: مواقع مشاركة الصورخامًسا
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مواقع مشاركة الصور تسمح لك برفع صورك إلى الموقع، ومشاركتيا مع اآلخرين؛ مثل لبكر، كما توجد مواقع 

 .أخرى عديدة لمشاركة الصور وتخزينيا، منيا: ساليد ، فوتو لوغ ، فوتكي

 :بعض اإلحصائيات عن استخدام اإلعالم الرقمي :المبحث الثاني

ميالدية؛ أي:  ٕٔٔٓمميار مستخدم عام  ٕإلى تجاوز عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم تشير الدراسات 

م، وكانت أكبر ٕٓٓٓ% عمَّا كان عميو في عام ٗ.ٓٛٗحوالي ثمث سكان العالم، ىذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 

% ، ٗ.ٕٕٚ٘والي نسبة نمو خالل ىذه الفترة كانت من نصيب أفريقيا، والتي نمى استخدام اإلنترنت فييا بح

 .%ٜٚٛٔتمييا منطقة الشرق األوسط بنسبة 

 (  (face bookفيس بوك :المبحث الثالث

 .تواصل مع أصدقائك وعائمتك وزمالئك في الفصل، أنشئ ممًفا شخصيًّا اآلن

الفيس بوك ىو موقع تواصل اجتماعي، يعمل عمى تكوين األصدقاء، ويساعدىم عمى تبادل المعمومات والممفات 

مكانية المحادثة، أو الدردشة الفورية، ويسيل إمكانية وال صور الشخصية، ومقاطع الفيديو، والتعميق عمييا، وا 

 ، الطالب في جامعة"مارك زوكربيرج" ميالدية عمى يد ٕٗٓٓتكوين عالقات في فترة قصيرة، وكانت بداياتو عام 

 .آن ذاك "ىارفارد"

  Twitter (تويتر) :المبحث الرابع

 .مرحًبا بك في تويتر، اكتشف ما يحدث، اآلن، مع الناس والمنظمات التي تيمك

إحدى شبكات التواصل اإلجتماعي، التي انتشرت في السنوات األخيرة، وىو خدمة مصغرة تسمح لممغرِّدين 

 ( حرًفا لمرسالة الواحدة، ويمكن وصفيا بأنيا نص موجز مركز،ٓٗٔإرسال رسائل نصية قصيرة ال تتعدى )

 .ميالدية ٕٙٓٓأوائل عام  "Jack Dorsey مبتكِره المبرمج "جاك دور سي وكانت بداياتو عمى يد
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   )YouTubيوتيوب :(المبحث الخامس 

اليوتوب موقع لمقاطع الفيديو، يتيح إمكانية التحميل عميو أو منو، لعدد ىائل من مقاطع الفيديو، وىناك أعداد 

ين يوميِّا، وتستفيد منو وسائل اإلعالم بعرض مقاطع الفيديو، التي لم تتمكن كبيرة لممشتركين فيو ويزوره المالي

شبكات مراسيميا من الحصول عمييا، ويعتبر اليوتوب من أىم أدوات اإلعالم الرقمي الجديد، تأسس اليوتيوب 

اليفورنيا في ميالدية في والية ك ٕ٘ٓٓعام  "PayPal باي بال" من ِقَبل ثالثة موظفين كانوا يعممون في شركة

 .الواليات المتحدة األمريكية

   المدونات اإللكترونية :المبحث السادس

المدونة تطبيق من تطبيقات اإلنترنت، يعمل من خالل نظام إلدارة المحتوى، وىو في أبسط صوره عبارة عن 

تصاحبيا آلية ألرشفة مؤرخة ومرتبة ترتيًبا زمنيِّا تصاعديِّا،  (مدخالت) صفحة عنكبوتية تظير عمييا تدوينات

المدخالت القديمة، ويكون لكلٍّ مدخل منيا عنوان إلكتروني دائم ال يتغيَّر منذ لحظة نشره عمى الشبكة، بحيث 

يمكن لممستفيد الرجوع إلى تدوينة معينة في وقٍت الحق عندما ال تكون متاحة في الصفحة األولى لممدونة، ولم 

 .ميالديةٜٜٜٔتنتشر ظاىرة المدونات إال بعد عام 

 الصحافة اإللكترونية :المبحث السابع 

دخل مفيوم الصحافة اإللكترونية مؤخًرا؛ نتيجة التطور اليائل الذي لحق بوسائل االتصال وتكنولوجيا 

المعمومات، وىي نوع جديد من الصحافة غير التقميدية، يقتصر إصدارىا عمى النسخة اإللكترونية دون 

سان جوزيو " م؛ حيث أطمقت صحيفةٖٜٜٔل نسخة إلكترونية في العاَلم إلى عام المطبوعة، ويعود صدور أو 

البريطانيتين،  "التايمز"و "ديمي تميجراف" األمريكية نسختيا اإللكترونية، تالىا تدشين صحيفتي "ميركوري

 .مٜٜٗٔلنسختيما اإللكترونية عام 
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 :"الخاصة عمى اليوتيوبقناتي " تجربتي الشخصية مع اإلعالم الجديد :المبحث الثامن 

لم تكن عالقتي باإلعالم الجديد حتى وقت قريب تتسم بالتفاعمية، وكانت مقتصرة عمى تمقي الرسائل اإلعالمية 

ميالدية؛ حيث كانت أحداث التظاىرات  ٕٔٔٓواإلخبارية دون تعميق أو تعقيب، حتى بداية شير فبراير سنة 

تفاقي معيا في المطالبة باإلصالح والعدالة، إال أنني كنت التي خرجت في مصر تطالب باإلصالح، ورغم ا

والزلت رافًضا ليا ألسباب عديدة، وقررت أن أدافع عن أفكاري وقناعاتي التي أعتقد أنيا الحق، فأنشأت صفحة 

إخبارية عمى الفيس بوك، وأنشأت قناة خاصة عمى اليوتيوب، وذلك بعد تفكير وتردد طويل، حظيت بأعداد 

 .م أكن أتصورىا، واستفدت كثيًرا بتمك التجربة التي كانت البداية الحقيقية لتفاعمي مع اإلعالم الجديدمشاىدة ل

 :النتائج المستخمصة

أدى التطور الضخم في أدوات ووسائل االتصال إلى ظيور نوع جديد من اإلعالم الرقمي التفاعمي، والذي حطَّم 
 .إلعالم التقميديكل القيود والحواجز الموجودة في نظيره من ا

إن الحرية التي تميَّز بيا اإلعالم الجديد بمختمف أشكالو وأدواتو، سمحت لو بأن يحتل مكانة مرموقة في أوساط 
 .المستخدمين، وصمت حد اإلدمان أحياًنا، مما قد يؤثر بالسمب عمييم

قد باتت أدوات اإلعالم الجديد تفرض اإلعالم الجديد أصبح اليوم واقًعا ال مفر من التعامل معو، شئنا أم أبينا، ف 
نفسيا عمى أرض الواقع بشكل يجعمنا نحاول تكييفيا ال رفضيا، والتعامل معيا ال إقصاءىا في كافة المجاالت، 

 .وخاصة في مجال الدعوة إلى اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة
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 :التوصيات المقترحة

مناىجيا الدراسية لتمحق دوًما بكل جديد، وبما يتيح لمطمبة فرصة البحث عمى المؤسسات التعميمية العربية تعديل 

عن المعمومات والتعامل مع تقنيات اإلعالم الجديد. وعمي الجامعات تخصيص أقسام تيتم بالمراجعات المغوية 

 .الحاسوبية، لمحاولة وقف تحريف المغة العربية عبر أدوات اإلعالم الجديد

ويجدر بالحكومات العربية استغالل وسائل وأدوات اإلعالم الجديد كوسيمة فاعمة لمتواصل مع المواطنين،  

 .ومعرفة مشاكميم؛ مستفيدة بما تمكنو تمك األدوات من قدرة تفاعمية

عمى المؤسسات والييئات الدعوية إعداد وتدريب جيل من شباب الدعاة، قادر عمى التواصل مع الناس عبر 
وأدوات اإلعالم الجديد، واالستفادة من إمكانياتو اليائمة وتوظيفيا فيما يخدم الدعوة إلى اهلل، وكذا اجتذاب  وسائل

الجميور إلى الشبكات والمواقع اإلسالمية عمى الشبكة العنكبوتية، من كل بالد المسممين بشتى الطرق كتنظيم 
ت الحياة، وليس المجاالت الشرعية فقط، وكذا المسابقات، أو تقديم الخدمات االستشارية في كافة مجاال

 .تخصيص أقسام ترفييية؛ مما سيعمل عمى اجتذاب شرائح اكبر من جميور اإلعالم الجديد

 

 الخاتمة

أصبح المواطن العربي بفضل اإلعالم الجديد مالًكا لوسائمو الخاصة لمتعبير، وتقنياتو الخاصة لنشر ما يحمو لو 
، لم َيُعد متمقًيا سمبيِّا لمضامين وسائل اإلعالم التقميدية، فقد أصبح مشارًكا فعااًل من أفكار، وعمى نطاق واسع

في العممية االتصالية، وىو ما يجبرنا عمى التعامل بإيجابية مع ىذا المعَطى الجديد، والتعايش مع ىذا الواقع 
 .الذي أفرزتو ثورة المعمومات التي بدأت ولم تنتِو بعدُ 

التقميدية، والتي كانت في بدايتيا "إعالًما جديًدا"، كما ىو الحال اآلن، استخدمت في البناء  إن وسائل اإلعالم
وتنمية األوطان، والقضاء عمى األمية، ونشر الثقافة والفكر، وىو جانب تتطمبو طبيعة مجتمعاتنا الناىضة، ليذا 

د، عبر الحمالت الخيرة التي توقظ في يجب النظر بعين االعتبار إلى ىذا الجانب اإليجابي في اإلعالم الجدي
 .شبابنا أجمل ما فييم، وتخرج أفضل ما لدييم
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 : المراجع

 ( التوافق والتنافر بين اإلعالم التقميدي واإلعالم اإللكتروني، 2112د فينان عبد اهلل الغامدي في :)
 العربية لمعموم األمنيةورقة بحثية مقدمة إلى ندوة اإلعالم واألمن اإللكتروني، جامعة األمير نايف 

 محاضرات الدكتورة سالي جاد 

 كتاب االعالم الرقمي الجديد ا.د محمود عمم الدين 

  المصدر : من مقالة لالستاذة نسرين
حسونة

ter/posts/106078711395080https://www.facebook.com/ImdadMediaCen 
8:0 

 د ميا ساق اهلل-http://mahasaqallah.blogspot.com.eg/2013/10/blog 
post_3286.htm 

 كتاب فيد عبد الرحمن الشيميري 

 العالم بجامعة الممك رئيس قسم ا -د. أسامة بن عبد الرحمن النصار
  idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=550-http://www.tanmiaسعود

 استاذة احسان العقموhttp://mawdoo3.com  

 مدونة الصحافية نسرين حسونة 

 لغامدي والبيبانيا 

  اإلعالم الرقمي أدوات تواصل متنوعة ومخاطر أمنية متعددة“د فيد عبد العزيز ، محاضرة بعنوان” 

 ( اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع، المؤتمر العالمي الثاني لإلعالم 2111الكاتب سعود صالح في :)
 .اإلسالمي، جامعة الممك عبد العزيز، جدة

 اإلعالم الجديد دراسة في مداخمو النظرية وخصائصو العامة  (:2112صادق في )  د عباس. 

https://www.facebook.com/ImdadMediaCenter/posts/1060787113950808:0
https://www.facebook.com/ImdadMediaCenter/posts/1060787113950808:0
http://mahasaqallah.blogspot.com.eg/2013/10/blog-post_3286.htm
http://mahasaqallah.blogspot.com.eg/2013/10/blog-post_3286.htm
http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=550
http://mawdoo3.com/
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  ( اإلعالم الجديد في عصر المعمومات، مجمة دمشق 2111د سميرة شيخاني في :)– 22  المجمد ،
 العدد األول

 د أحمد عاشور خبير في مجال االعالمhttp://www.arageek.com  

 
 

http://www.arageek.com/

