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 ات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثرياتهاإلعالم اجلديد مقارب

 
 ()د. حسين المختار الشاوش

 جامعة الزاوية -كلية اآلداب  -قسم اإلعالم
 

 :مقدمــــــــــة
نًا أساسيًا ضمم  تشكِّل  منظومم  اممتتماماا اممااةم وذ و ممل ظمامنظ  وسائل اإلعالم مكوَّ

ف امتما يي  يم  نقمل امفقايم  إممى ضمما  امتكي م ذاإلممداد ظامماوومماا ظشمن إمى امدو  ام ي تقوم ظم  
ممم  تيممل إمممى بيمم ذ يظقممى قمم ا امممدو  كائمممًا وظشممكل أكفمم  كمموو وايتاليممًا ظظمم و  أنممما  تديممدو ممم  

حيم  يتتم  اممتتممل اممااةم  إممى ادعتمماد أكفم  امتواةلذ ي ضها امت و   امهائل يم  اموسمائ ذ 
 .(1)ينكف  عوى امميديا امتديدو

                                           
)) Email: H.Ashawesh@zu.edu.ly 
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 وادتةمال اإلعمالم ظوسمائل منم  يكمال د اتةمادً  متةمو  ظو ما امفم د اميموم حيماو أ   ودشمل 

واظ  حمد   إممى ذاإلمكت وني م   ممل ادعتقماد سماد امتم  ذاأليم   وادتتماعي م  األسم ي   امحميمي م  تفك مل امم  

 امت مو   يم  امموغوم  وادتةمال اإلعمالم يوسمائ ذ امتالشم  يم  ظمدأا كمد ظامفامل امتوف يمو  أن هما ظهو 

امفم د  يماوح منم  تتشمك ل امم ي امنشم  اممتمال تمفمل وظاتما اسمتفنا،ذ دو  حياتنما كمل   ظمدأا تممم 
 وموتظمادلومإلنتما   موتفكيم  أ حم  متمادً  مإلنسما  امحديفم  ادتةمال تقنيماا أتاحما مقمد لذواممتتمم

و و امتقويدي   اموسائل حضو  ي  متاحاً  ق ا يك  ممةلذ و وموتوا ومإلظداع  .(2)اميوم امت  نشهدقا ظامة 
 اإنَّ  يااًل عة  امتمي اا وامتحودا غي  اممتناقي  امت  د يمكم  توكمل بفا قما واناكاسماته

اممسممتقظوي ذ وامتمم  مممم تتمم ل أي متممال دو  أ ت تيت كمم  وتحممد  ييمم  ت ظيقمماا حديفمم  واسممتيداماا 
تديدوذ مومي  ظ مل نظي اتها امتقويدي  أو عوى األكمل تقوميأ أقميتهما ومامدَّل اسمتامامهاذ ومم  ظمي  

إلعممممالم قمممم م اممتممممادا امتمممم  ع يمممما كممممد ًا وايمممم ًا ممممم  امتمييمممم  وامتممممنفي  ظهمممم م امماووماتيمممم  ميممممدا  ا
وادتةالذ ام ي محق  تميي  كظي  ي  ميتوف نواحيم ذ سموا، مم  حيم  كيفيم  أدا، اممهنم ذ أو يم  
ام مممم ل واموسممممائل امحديفمممم  اممسممممتامو ذ أو يمممم  األنممممواع امةممممحفي  اممسممممتيدم ذ أو يمممم  اممفمممماقيم 

 .  (3) اممتاا ف عويهاذ أو اممة وحاا اممتداوم 
 اموسمائ  اإلعالمي م   مم  قمو   ذتديمداً   منماً  همايالم مم  نةمنل تديمدو منظومم  نامي  إن نما

 اإلعمالم ممل وسمائل اممسمتم  و ةمالتنا يم  نحق قم  امم ي امم م  :قمو   امميمدياتيك  يمام م  ذوادتةمامي  

 وامتفكي  اإلنتا  دعتمادنا ي  وسائ ي اً   مناً  يكو  أ ت  يادو وداتتماعيي ذ  أي اداً  ظوةفنا ذوادتةال

 يحتض  ام ي ام  م  قو  ك مل امميدياتيك  م  م ا ذوادتةال اإلعالم تقنياا عوى وامتفاعل وامتواةل

مناعاا مسمتهوكي و  متماظاي ذ ظوةمفهم واتتاقماتهم األيم اد ميمول  اممتدي قم  اإلعالمي م  ومنتتمي  موة 

 األنش   ميتوف يالل م  مو م  ينتج تمف و  متتمل كل   ذاممضامي  ةناع  تا يخ يشهدقا مم ظنكدا 

 أ دنا وا  اذ مو  م  تمف و  ظنا، إمى امميدياتكي  منظوم  امقيم تقودم متتمل كل اممقاظل ي  ذظها يقوم امت 
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 أ ت  يتمو  اميموم متتمانماذ يايشم  امم ي امم م  ي  ند س أنش ت  أ ت  ينظم  م اذ متتمل  ظائل نفهم أ ت 

 تقمدي نا ي  وامفال ذيحق ق  ام ي امفال وند س أوكات  تؤف   األنش   امت  ي  نحق ل عندما أكف  نفهم 

 (4) .عة م ظوسائ  ةو  اممتتمل قو امس يالذ ق ا ضم 

 :الدراسة مشكلة
ييتوممف ظمفهومممم   ذتديممداً  إعالميممماً  نم مماً ( عةمم  امماووممماا)ايمم   اماةمم  اممم ي نايشممم  

امسمماظق  )امتقويديمم (ذ وظامتممام  يقممد ايتوفمما  اإلعالميمم  األنممما عمم  ونظ ياتمم  ويةائةمم  ووسممائو  
ام ي تت ك   األف ي   وي و وً  دو عمقاً اممتادِّ  موسائو يكانا  ذادتتماعي  وامفقايي  وامت ظوي  تنفي ات 

  ممم  مضممامي ذ وامتمم   ظممما مممم ن اقمما يمم  وسممائل وظممما تقدممم  مومتوقِّمم ذممم  يممالل  سممائوها امميتوفمم 
امتديممد ممم  يةممائأ وميمم اا تقنيمم   اإلعممالمممما يحمومم   أ َّ  مممل  ممم  واألي مم  ذامسمماظق  اإلعممالم
 ذمم  حيماتهم اميوميم  اً اسمتيدامها تم ، وأةمظ  األيم ادذي  حياو   ظياياً  ناً تاوا من  مكوَّ  ذمت و و

اممم ي كممد يممؤف  عوممى كمميم  األممم  ذوظميتوممف امفقايمماا األعممما ظميتوممف  ذو ظممما عوممى مممدا  امسمماع 
 .أيضا األي ادعوى سوول و اممتتمل 

يحمل سماا اماة  ام ي ومد يي  ظكل  ( عة إعالم عة  امماووماا)ينح  إ   أمام 
إ   ذيم  اماديمد مم  امتتماماا امظشم ي  األيم اد  سماقم يم  امتواةمل اإلنسمان  ظمي  تناكضات ذ إد أنَّم

 غممم امتفمماؤل حممول ميتوممف امموضمموعاا وامقضممايا امم  وحمم ذ و  واآل ا، األيكمما نهم ممم  تظممادل مكَّمم
يقوو تكنوموتي  اإلعالم امتديد كد تكو  مةد ًا مومياوف أيضاذ يني  ناي  متتمامًا تديمدًاذ وكمد 

 مفــاهيم ونظريــات ينــدرا تحتالــا اإلعــالم الجديــد  أينتسمما،ل  منمما أ ت نتهمل مالمحمم  اممسممتقظوي ذ و 
 وينظفل م  ق ا امتساؤل أسئو  ي عي  ق :

 ما ا نان  ظاإلعالم امتديد؟ -1

 امت  يتمتل ظها اإلعالم امتديد؟ما أقم اميةائأ  -2



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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 امتديد؟ اإلعالم تمكننا م  يهمما اممدايل امنظ ي  امت   -3

 ؟ما أقم امتنف اا امت  ةاحظا ظهو  اإلعالم امتديد -4

 الدراسة: أهمية
 ذمود اسمم  ظحكممم اسممتيدام  ممم  ميتوممف شمم ائ  اممتتمممل يةممظاً  امتديممد متممادً  اإلعممالمياممد 

ادتتماعيمم   عوممى كايمم  اممسممتوياا أي نمموع ممم  امتممنفي اا حممدا إيممم  دو   وظامتممام  د يمكمم  أ ت 
ق ا اماة   ها تانى ظموضوع اماة ذ أي أ َّ تكم  أقمي  ق م امد اس  ي  أنَّ ذ و وامفقايي  وامت ظوي 

 مهممتتنماول موضموع  أقميتهما ظكونهماتكتسم  قم م امد اسم  كما  امتديد ظامتيا . اإلعالمقو عة  
 .نظ يات ة  وتنف ات  و م  حي  م احل نشنت  ويةائ

 المنالج المستخدم: 
يشمل د اس  امحام ذ واممسوحااذ وتحويل ام ي  اممنهج اموةف :تاتمد ق م امد اس  عوى 

اموظممائفذ ود اسمم  امت ممو  ذ وامظحمم  اممكتظمم ذ وياتمممد عوممى د اسمم  امظممواق  ووةممفها كممما تحممد  
 .وادتتماعي   اإلنساني   متال امظحو  تمامًا وظشكٍل دكيلذ وُياد  م  أقم اممناقج اممستيدم  ي 

 :مفالوم اإلعالم الجديد
أو ذ يظم  امم ي اإلعالم  اممحتو  إمى ميشي  New media امتديد اإلعالم مة و  ظه 

كامةمحاي  ذ امتقويديم  اموسمائل مم  أي تحما إد اتهما يةما  امتم  اإلعالميم  اموسمائل عظم  ينشم 
اممضمامي  اإلعالميم ذ  وتو يمل إنتما  يم  امكظيم  امتكنومموت  امت مو  ظفامل و ممل وامتويف يو ذو وام ادي
  أنَّم نسظي ذ ظمانمى تدو ق  اإلعالم م  امنم  ق ا ظها يتسم امت  ) امتدو ( أ َّ  إمى اإلشا و اممهم وم 
 .(5)ظاألمس كا  تديداً  اميوم تديد غي  ن ام ما أ َّ  أو اممدذ ي  تديداً  يكو  ودذ اميوم تديداً  يكو   ظما



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مقد أدَّ  قم ا امتحمول يم  شمكل ومضممو  ادتةمال مت سميخ ظماق و اإلعمالم امتديمدذ امم ي 
تمي ا يي  ماايي  اماموي  اإلعالمي  وادتةامي ذ وأ احا أشمكام  وتداعياتم  ظاماديمد مم  اممفماقيم 
واممسمممموماا يمممم  قمممم ا اممتممممالذ وومَّممممدا مفمممماقيم ونظ يمممماا تديممممدو تا مممم  أظاممممادًا مممممماي و مإلعممممالم 

ال وسمميو  ومحتممو ذ يقممد أضممحى اممنممتج اإلعالممم  أكفمم  فمم اً، وتاممددًا يمم  أدواتمم  وأوعيتمم ذ وادتةمم
وأةظ  اممتوقِّ  سوا، كا  كا ئًا أو مستماًا أو مشاقدًا أكف  نهمًا موماووماا واأليظما  ظشمكل غيم  
مسممممظول. وظهمممم ا مما سمممماا تديممممدو تاومممم  ممممم  دو  امتمهممممو ذ اممممم ي كمممما  وممممما ال مهمشممممًا يمممم  

 .(6)متماقي ي امتقويديادتةال ا
مقممممد حظمممم  مفهمممموم اإلعممممالم امتديممممد ومقا ظاتمممم  امنظ يمممم  وامت ظيقيمممم  ظاقتمممممام امكفيمممم  ممممم  
امظمماحفي ذ ودسمميما اممنتمممي  محقممل اإلعممالمذ يقممد أتمماي ت ممو  تكنوموتيمما وسممائل اإلعممالم وادتةممال 

دو مفمممل مفممماقيم عديممم مممم ظهممم ا و  وام مممما ذموتمهمممو   ي ةممم  امتواةمممل ظممممل امنظممم  عممم  اممكممما  
 وامفضممممممما، ذمتتممممممممل امماوومممممممماا ومتتممممممممل امما يممممممم  وامميمممممممديا امتديمممممممدو وامةمممممممحاي  ادمكت ونيممممممم 

امسيظ ني ق ذ ومكل ق م اممة وحاا مسما اا ميةوةم  تشمكَّوا ييهماذ كمما أنَّهما تحممل  قانماا 
 . (7)دو إضاي  إمى تمي  مدمودتهامتادِّ 

امسم ع  اممت ايمدو  عة  اإلعالم امكون  أمممى حموات  اما مم  ظمي  امحضما ااذ كمما أ َّ  إ َّ 
ديامما  ذوامفائقمم  واممسممتم و امتمم  تممدو  ظهمما اميمموم عتومم  ت ممو  تكنوموتيمما ادتةممادا وامماووممماا

 متاةمممف فمممو و امماوومممماا ذامامممامم إممممى ادنتقمممال مممم  اممتتممممل امةمممناع  إممممى متتممممل امماوومممماا
ا متاددو اموسائ  توان  امحياو كاي ذ ي  امتتا و وامسياس  وامت ظي  وامتاويم إمى امتسوي  وامتكنوموتي
 (8)و األماا "

 أق   ومنا أ ت نتسا،ل ي  ظل ق م امت و اا امتكنوموتي  امهائو ذ وما عوي  اإلعالم امتديد 

 ا تظما  تاماكظ  قمو   يحمد  امم ي أ    أم ذ؟امحدافم  ظمل   يم  امتقمادم أةماظ  عمامم ممل امتام م  امق يام 



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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 امتاماي  متضمم ناً  قم اأ ظمد وممو حتمى ذ؟امقمديم ممل امتمدم  امتاماي  أنمما  مم  ونمم  ذتواةمو 

 امتديمد عم  اإلعمالم نتحمد   وعنمدما  ذامماضم مم  وسمووكي   يك يم    منمما   أحيانما ومدم  اً  متناكضات ذ

 يتمو  قمل امحداف ذ ظاد موحم  ما ظها اتسما امت  ذوامفقايي   امفك ي   األنواع كل   ييت ل ما ي  كحقل

 اإلنتما  وكواعمد امتكموي  نظم ي  حقيقياً  انقالظاً  وحق ل ذامقديم اإلعالم أسس قد م ام ي ظاممتال وةف 

 مفق وم  كديمم  ظماق و يكمو  أ ت  يامدو امتديمد د اإلعمالم أمم  أ    أم ؟وامتظمادل وامتيم ي  وامتو يمل وامظم 

 حد   عند امتكنوموت  امت و   يقف هلي ذامتكنوموت  اممتسا ع امت و   إي ا اا م  ق   ذحديف ظتوت اا

 حامم  اممتمالذ قم ا اميموم تسمود حام  أي  ذ واماوم متال امفك  ي  منظ    أن   أم ؟موت ظيل كمتال امتقني 

 .(9)امنظام حام  أم امفوضى
تديمدًا يةمظ  كمديمًا  اإلعالمذ وما يظدو اميوم توق  قو   امتكنوموت  امت و   عظ  امتحو ل إ َّ 

 ؟وامتوف يمو  واإل اعم ذ وامةمحاي ذ ام ظاعم ذ ظهمو  ممل تديمداً  اإلعالم يك  أممذ ظظهو  تقني  تديدو
 امن ظ  يم  تقتض  واإليديوموت  اماوم  ظادقا ي  امتقني  إميها تقود امت  امتحو ل  ظيا  أل َّ   مل كل  

إ   مفهموم اإلعمالم امتديمد قمو يم  واكمل األمم   .امتكنوموتي م  ظامحتمي م  (ماكووقما ) يسمم ي  مما أمم 
 (10) يمفل م حو  انتقامي  م  ناحي  اموسائل.

وممم  اممامم وف أ َّ امتكنوموتيمما امحديفمم  وميتوممف وسممائوها يمم  ظممدايتها تكممو  نيظويمم ذ يممال 
نائهماذ يمك  إد مفئ  كويو  م  امناس أ ت تستاموهاذ إما متاقيداتها أو مادم وتود امقمد و امشم ائي  دكت

وحتممى عنممدما ي ممال قمم م األييمم و امت ظ مملذ يتنمم ل إمممى امفضمما، اماممام وتةممظ  متاحممً  موتميمملذ وأنَّهمما 
تحمممايظ عومممى يةوةممميتها امنيظويممم ذ وقمممو مممما يتامممل اسمممتيدامها ظامشمممكل اممفمممام  يتاومممل ظامد تممم  

   مم ل األوممى ظممامفك و امتم  يحموهمما كمل يمم د عم  قمم م اموسمميو ذ وقمو األممم  امم ي يحممد  امتظماي  يمم
ادسممتامالذ ممما يفقممد يمم  امكفيمم  ممم  األحيمما  اموسممائل امتكنوموتيمم  امحديفمم  كيمتهمما ودو قمما امحقيقمم  

 .(11)ام ي وتدا م  أتو 



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 تعريف اإلعالم الجديد:
يشممممي  اإلعممممالم امتديممممد إمممممى تمومممم  ممممم  ت ظيقمممماا ادتةممممال ام كممممم ذ وت ظيقمممماا امنشمممم  

توف يممممو  ام كممممم ذ وادنت نمممماذ وقممممو يممممدل عوممممى ادمكت ونمممم  عوممممى األكمممم اأ ظننواعهمممما امميتوفمممم ذ وام
عمم  امت ظيقمماا امالسمموكي  مالتةممادا واألتهمم و  اممم ذ يضممالً اسممتيدام امكمظيمموت اا امشيةممي  وامنقَّ 

اممحموممم  يمم  قمم ا امسمميالذ وتكممو  ت ظيقمماا اإلعممالم امتديممد يمم  سمميال امتمم او  ام كممم ذ إ  يمكمم  
ت ا، عموياا ادتةال امهماتف  وغي قما  ذوأتشميل امةوا وامفيديو ظامت ام  مل ماامت  امنة وا 

 (12)مظاش و م  أي كمظيوت .
  "أنممواع مإلعممالم امتديممد ظننَّمم تا يفممًا إت ائيمماً  Sheridanوتضممل كويمم  شمم يديا  امتكنوموتيمم  

ياتممد عومى انمدما  اممنأ وامةمو و وامفيمديو م ي  شكل  كم  وتفاعو ذ و اإلعالم ام كم  ام ي يقدَّ 
مممأ ذعممم  اسمممتيدام امكومظيممموت  كةميممم   ئيسممم  مممم  يممم  عمويممم  اإلنتممما  واماممم ل وامةمممواذ يضمممالً  ا مَّ

 (13) امتفاعوي  يه  تمفل امفا ل ام ئيس ام ي يمي م وق  أقم سمات ".
ذ Sonia LivingstoneوA.Lievrouw Leah  يامظاحفت تا يف امحمام  امةادل ويقت ي       
 مم  امتديمدو امميمديا ت يضما  تا يمف همماأنَّ   ممل يمدوذامتد موميمديا دكم  امتا يفماا أكفم  مم  مديام حيم 

واممضمامي ذ يامميمديا امتديمدو مم   اموسمائل من ومل مم  حتمى أو ذتكنوموتيم  أو تقنيم  من وقماا
 مستويا  يفم  ظهاذ ادتتماعي  امم تظ   واماوامم ذمنظو قما ق  تكنوموتياا امماووماا وادتةال

 امتا يمفذ قم ا حسم  أو امقديمم  امكالسميكي  اإلعالميم  اموسمائ  عم  امتديمدو امميمديا يميم ا  افنما 

 اسمتيداماا إ  تيضمل امم اق ذ اإلنسمان  موفامل نتما  هماأنَّ  ظمما دائمم تتمدد يم  امتديمدو يامميمديا

 ياعل اممستيدم أل َّ  ؛تديد دائماً  يهنال ادستيدامذ ومن ل ذادظتكا  من ول ظي  موتفاوا امتكنوموتيا

عمادو امتشمكيل ادظتكما ذ إعمادو يمالل مم  امتكنوموتيما يم  يفامل ظمل ظادستامال يكتف  د  وامتي يم  وا 

 كمامتوف يو  امقمديم إعمادو تشمكيل قمو األحيما  ظال ي  يامتديد أي   ته  وم  واإلقمالذ وامق ةن 



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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 يوسمائ  ذنسمظياً  كانما مسمتق وً  امتم  امكالسميكي  اإلعمالم وسمائ  عكمس وعومى وادنت نماذ وامةمحاي 

 ييضمل امنحمو قم ا وادنفةمالذ وعومى ادندما  ماموي  تيضل يه  ظاستم ا ذ تت و  امتديدو امميديا

 ذامتديمد تشمكل تحيمل عومى وامتم  وسمائ  ذ تشمكيل إعمادو امظاحفتما  تسممي  ممما امكالسميك  اإلعمالم
عادو  (14) امقديم. تشكيل وا 

اإلعممالم يشممت ل ييمم  مممل    عظمما و عمم  نمموع تديممد ممم يمم  مهمم ا اإلعممالم ظننَّممبوقنممال تا يممف 
  ياتممد اإلعالم امتقويدي ي  اممفهوم واممظادئ اماام  واألقمداف مما يميم م عم  اإلعمالم امتقويمدي أنَّم

 ذعوممى وسمميو  تديممدو ممم  وسممائل اإلعممالم امحممدي ذ وقمم  امممدمج ظممي  كممل وسممائل ادتةممال امتقويممدي
 يقم  أكظم ذ وقمو ياتممد ظشمكل ويهدف إمى إيةمال اممضمامي  امم ووظم  ظنشمكال متمماي و وممؤف و ظ 

متقمممديم ظمم امتهم وممموادقم اإلعالميممم   كظيمم وً  اً  ئيسمم  عوممى ادنت نممماذ اممم ي يتممي  مإلعالميمممي  ي ةمم
 .(15)امميتوف  ظ  ك  امكت وني  ظحت 

متمم او  ظمماق تي  ظمما  تي   إعممالم عةمم  امماوومممااذ يقممد كمما  وميممداً  :قممو واإلعــالم الجديــد
 .(16) وظاق و ادتةادا ذ  امماوومااقماذ تفت  

مةم و  يضمم أشمكال امتواةمل اإلمكت ونم  امميتوفم ذ وامتم  “  ف اإلعالم امتديمد ظننَّموع َّ 
أةممظحا ممكنمم  ممم  يممالل اسممتيدام تقنيمماا امحاسمم  اآلممم ذ وظممامنظ  إمممى عالكمم  قمم ا اممةمم و  

ا وامتمممم  تتسممممم ظسممممكو  نةوةممممه ذظوسممممائل اإلعممممالم امقممممديم مفممممل امةممممحف امم ظوعمممم  واممتممممالا
 .(17)و سوماتها

  اميمدماا وامنمما   اإلعالميم  ف اموتن  اما ظي  مإلعالم اإلعمالم امتديمد ظننَّمي  حي  تا ِّ 
أو شمظ  بمم  يم  امامويم   ذامتديدوذ امت  تتي  نشنو وت و  محتو  وسائل ادتةمال اإلعالمم  بميماً 

تكنوموتيمممما ادتةممممال  اإلعالميمممم ذ ظاسممممتيدام امتقنيمممماا ادمكت ونيمممم  امحديفمممم  امناتتمممم  عمممم  انممممدما 



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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وامماووماا كنواكل إعالمي  غني  ظإمكاناتها ي  امشكل واممضمو ذ ويشمل اإلشما اا وامماوومماا 
 . (18)ن  ممواد إعالمي وامةو  واألةواا اممكوِّ 

 :(19)وعوى  مل يمك  تقسيم اإلعالم امتديد إمى األكسام األ ظا  اآلتي 
ظةمممفاا  وت ظيقاتهممماذ وقمممو تديمممد كويممماً  onlineا اإلعمممالم امتديمممد امقمممائم عومممى شمممظك  ادنت نممم  -1

 وتتوامد عن  متموع  م  ت ظيقاا د حة  مها. ذومي اا غي  مسظوك ذ وقو ينمو ظس ع 

اإلعممالم امتديممد امقممائم عوممى األتهمم و اممحموممم ذ ظممما يمم   مممل أتهمم و كمم ا،و امكتمم ذ وامةممحفذ  -2
عومممى األدواا اممحمومممم   وتنشمممن منممم  أنمممواع تديمممدو مممم  امت ظيقممماا ذوقمممو أيضممما ينممممو ظسممم ع 

 امميتوف ذ ومنها أته و امهاتف واممساعداا ام كمي  امشيةي  وغي قا.

نمموع كممائم عوممى منةمم  اموسممائل امتقويديمم ذ مفممل ام اديمموذ وامتوف يممو ذ امتمم  أضمميفا إميهمما ميمم اا  -3
 تديدو مفل امتفاعوي  وام كمي  وادستتاظ  مو و .

م offlineت  اإلعالم امتديمد امقمائم عومى منةم  امكمظيمو  -4 أو  ذا شمظكياً ذ ويمتم تمداول قم ا امنموع إمَّ
ظوسمممائل امحفمممظ امميتوفممم ذ مفمممل ادسممم واناا امضممموئي ذ ويشممممل اماممم ول امظةممم ي ذ وأماممما  

"ذ متموعم  تكنوموتيمماا   Lesterامفيمديوذ وامكتم  ادمكت ونيم  وغي قماذ وقمو حسم  ميسمت  " 
دا ممممم  امتمممم او  ظممممي  امكمظيمممموت  واموسممممائل امتقويديمممم  مإلعممممالمذ ام ظاعمممم ذ ادتةممممال امتمممم  تومَّمممم

 امتةوي  امفوتوغ اي ذ وامةواذ وامفيديو. 

 د الوسائط:اإلعالم الجديد إعالم متعد  
ذ وقممممم ا يانممممم  أ َّ Multimediaيتميممممم  اإلعمممممالم امتديمممممد ظننَّممممم  إعمممممالم متامممممدِّد اموسمممممائ  

ا يتامل امماوومماا أكفم  ممَّم ؛اممنأ وامةمو و وامفيمديوامماووماا يتم ع ضها ي  شمكل مم يج مم  
كمموو وتممنفي ذ قمم م امماووممماا  كميمم  يممتم إعممدادقا وتي ينهمما وتاممديوها ونقوهمما ظشممكل امكت ونمم ذ كممما 

ع وسائو  وسهوم  استيدامهاذ وقم م اميةمائأ غيَّم ا مم  أنمما  يتمي  اإلعالم امتديد أيضًا ظتنو  



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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يمماإلعالم امتديممد إ   إعممالم دينممامك  تفمماعو  تممؤدي ييمم  ذ (20)امسمموول امياةمم  ظوسممائل ادتةممال.
  همًا ي  امتواةل ظي  األي اد وامتماعاا منش  امفقاياا.مامتكنوموتيا دو ًا 

إ َّ قممم م امت مممو اا امتديممممدو د يمكممم  يةممموها امظتمممم  عومممى امةمممي و و امفقاييمممم  امتممم  تتنمممم ل 
امتديمدو تؤسممس كمما يقممول امفالسمف  ألنممما   دايوهماذ ومم  اممفا كمماا امكظم   أ َّ قمم م امتكنوموتيماا

 .(21)اتتماعي  يحكمها من ل كديم تديد
اإلعالم امتديد يضم كاي  تقنياا ادتةال وامماووماا ام كمي ذ امت  تاوا م  امممكم  و 

إنتا  ونش  واستهالل وتظادل امماووماا امت  ن يدقا ي  اموكا امم ي ن يمدمذ وظامشمكل امم ي ن يمدم 
 و ادمكت وني  )اموسائ ( اممتةو  ظادنت نماذ وامتفاعمل ظمي  اممسمتيدمي  اآليم ي  م  يالل األته

يم  حي  اموسائلذ يماإلعالم امتديمد مم  أدواا ضم و ي  د يمتم   (22)كائنًا م  كانواذ وأينما كانوا."
 :(23)امومو  إمى عامم  إد ظها

  ) توي  تها  امكت ون  )حاسو ذ قاتف  ك ذ تها  موح. 

  نت نا.توي  اد 

  ذوتممممموتي  ذادشمممممت ال أو ادنضممممممام ألحمممممد مواكمممممل امتواةمممممل ادتتمممممماع  مفمممممل امفممممميس ظمممممول 
 واممدوناا.  ذواميتوتيو 

يامميمممديا امتديمممد إ    اا  ظيايممم  تكنوموتيممم  وسياسمممي  وفقاييممم   اا حضمممو  شمممامل يممم  
تظ م  ظهما ظيئم  امحياو ادتتماعي ذ وق  تحيل عومى امتكنوموتيماا امتديمدو واماموامم ادتتماعيم  امم  

أي اموسمائل واألدواا امماديم  )امكمظيموت ذ امهماتف األجالـز    مم  فالفم  مسمتوياا قم  تحتي  تتكموَّ 
 ذ أي أ َّ والتنظيمـات اججتماعيـة .)عومى غم ا  امتمدوي ذ امد دشم ذ امتسمويل( والممارسـاتامتوال( 

ظل  ذاممستيدم حس  مشيئت عها ي وِّ  أو وسائل يمك  أ ت  ذامميديا امتديدو ميسا ظاق و تكنوموتي 
 .(24)  إمكانياا وت ظيقاا يفاوها اممستيدم ي  امسيال ادتتماع  أو امفقاي  أو يتتاقوهاتتضمَّ 



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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مقمد أد  ظهممو  اإلعممالم امتديمد إمممى ظمم و  مفهموم ديمق ا يمم  ادتةممالذ وامم ي يتحقممل ممم  
دمممم  ادتةمممامي ذ كمممما يالممم  اممسممماواو وامتمافمممل ظمممي  اممشممما كي  يممم  ادتةمممال واممشمممت كي  يممم  امي

أو  ذيتميمم  أيضمما ظامقممد و عوممى امتوةممل اتفممال تممماع  ممم  يممالل امتظممادل امحمم  ممم  ا، دو  تممديل
وظامتمممممام   ذ(25)تمممممنفي  مممممم  مةممممماد  أو كمممممو  يا تيممممم ذ عمممممدا اممشممممما كي  يممممم  امموكمممممف ادتةمممممام 

 :(26)ق يسوسيوموتيا استيدام وسائل اإلعالم امتديد يمك  تقسيمها إمى فال  مقا ظاا  ئيسي  
مقا ظ  ادنتشا : امت  تهتم ظتحديد امتظايناا امموتود عوى مستو  امتتهيم اا واممما سم  ومم   -1

 فم تفسي قا.

 مقا ظ  امتتديد: ت ك  ق م اممقا ظ  عوى امظاد ادتتماع  ماموي  ادظتكا  امتكنوموت . -2

مد اس  اماالك  وق  مقا ظ  مهم   ذمقا ظ  امتمول: امت  تد س شكل ادستيداماا واممما ساا -3
 ظي  اممستيدم وامتقني .

 خصائص اإلعالم الجديد:
 ظوا ظاألدوا  امت  امقيام عوى ادتتماعيي  األي اد كد و امتديدذ اإلعالم يةائأ أظ   م 

 امتحم    مم ما كما  األدوا  قم م    أو  وادتةمالذ اإلعمالم مؤس سماا عومى حك اً  مضا عقود امتداد عوى

 مم  ن هماني سمماتها امممي م وذ مم  وامتظمادل وامنقمل اإلنتما  ضمواظ  مم  كم مل وامتحم    ام  كاظم ذ كيمود مم 

 وق  ماي ن ذ أحيا  ي  يي  واتيا م وامتنفي  امق ا ذ متوتي  امتديدو امد ائ و تمف ل امس وسيوموتي   امناحي 

 اإلعمالم ةميم  دسمتم ا  ؛عنهما ظمديالً  د تحمل   هاومكنَّ  اممؤس س ذ ي  متم ك و تقويدي   دائ و تقاظل ظ مل

د ظامل اميةمائأ مإلعمالم امتديمد نحمدِّ  ويمكم  أ ت  (27) .امتديمدو امةميم  ممل وتاايشمها اممؤسمس
يتا قا ييما يو   :(28)وا 
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 ( Digital( إلى النظام الرقمي )  Analogل من النظام التماثلي )التحو  -1
قم  ةمف  وواحمدذ وعنمد ي  امنظام ام كم  يمتم نقمل امماوومماا عومى شمكل أ كمام منفةمو  

أو غي   ملذ يقوم امنظام  ذوةول امماووم  إمى اممستقظل يقوم ظدو م ظت تمتها إمى ةوا وةو و
مم إمممى كممو  اإلشمما اا    متسوسممو ذ ونظمم اً امتمممافو  ممم  ناحيمم  أيمم   ظنقممل امماووممم  عوممى شممكل موتَّ

مم  امتشموي ذ  وياميماً  نقما،ً  شمدأينهماذ يامنظام ام كم  يكمو  ظأو واحد دو  كيم  ذا ةف ام كمي  إمَّ 
هما د أو أنَّ  ذتكو  نقيم  تمامماً  ا أ ت مَّ إ ذوي  واكل األم  يامةوا أو امةو و امناتت  ع  ق ا امنظام

ذ و مل ظاكس امنظام امتممافو  امم ي يحتموي عومى كميم ت ئيم  تتم اوي ظمي  ةمف  وواحمدذ توتد أةالً 
 .كظ ظد ت  أوم  فم يإمكاني  امتشوي  تكو  

 اعلية: التف -2
ت ول ق م امسم  عومى امد تم  امتم  يكمو  ييهما مومشما كي  يم  عمويم  ادتةمال تمنفي  يم  
أدوا  اآليممم ي ذ وظاسمممت اعتهم تظادمهممماذ وي ومممل عومممى مما سمممتهم اممما سممم  اممتظادمممم  أو امتفاعويممم ذ 

ممم  مةمماد ذ وظمم مل  وقمم  تفاعويمم  ظمانيممي ذ وي وممل عوممى امقممائمي  ظادتةممال مفممظ مشمما كي  ظممددً 
م وامتظمممممادل واممممممتحك   ذتمممممديل مةممممم وحاا تديمممممدو يممممم  عمويممممم  ادتةمممممالذ مفمممممل اممما سممممم  امفنائيممممم 

 ومفال  مل امتفاعوي  ي  ظال أنش   امنةوأ امتوف ي . ذواممشا كي 

 :تفتيت اجتصال -3
م ام سام  ادتةامي  مم  امممكم  أ ت   َّ أ  تان نم ذ أو إممى تماعم  مايَّ  ذ  إممى يم د واحمدتتوتَّ

م ي  نظمام ادتةمال ظحيم  د ت  تحك   ضيم  كما كا  ي  امماض ذ وتان  أيضاً  وميس تماقي 
 تةل ام سام  مظاش و م  منتج ام سام  إمى مستهوكها.

 



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 الالتزامنية: -4
  مم  ود تت وَّم ذتان  إمكاني  إ سال ام سام  واسمتقظامها يم  وكما مناسم  موفم د اممسمتيدم

نظام امظ يد ادمكت ون  ت سل ام سمام   يستيدموا امنظام ي  اموكا نفس ذ يمفالً  اممشا كي  كوهم أ ت 
 دو  حات  موتود اممستقظل مو سام . ذمظاش و إمى مستقظوها ي  أي وكا

 ك أو الحركية:قابلية التحر   -5

تتت  وسائل ادتةال امتديدو إمى ةف  امحتمم ممل إمكانيم  ادسمتفادو منهما يم  ادتةمال 
يممم  أفنممما، تحممم ل مسمممتيدمهاذ ومفمممال قممم م األتهممم و امتوفممما   اا امشاشممم   يممم بمممم  أي مكممما  إممممى 

 أو ام ائ و. امةمي و امت  يمك  استيدامها ي  امسيا و مفالً 

 ل:قابلية التحو  -6

يممم ذ كامتقنيممماا امتممم  بعومممى نقمممل امماوومممماا مممم  وسمممي  إممممى قممم  كمممد و وسمممائل ادتةمممال 
 يمكنها تحويل ام سام  اممسموع  إمى  سام  م ظوع  وظاماكس.

 قابلية التوصيل:-7

تانمم  إمكانيمم  توةمميل األتهمم و ادتةممامي  ظممننواع كفيمم و ممم  أتهمم و أيمم  ذ وظمممل امنظمم  
عوممى  مممل توةمميل تهمما  امتوفمما   أو امظوممد اممم ي تممم ييمم  امةممنلذ ومفممال ذعمم  امشمم ك  امةممانا  مهمما

 .DVDظتها  امفيديو

 الشيوع أو اجنتشار:-8

ظ  ادنتشا  اممنهتم  منظمام وسمائل ادتةمال حمول اماماممذ ويم  دايمل كمل  ظقم  مم   اد ي
ل إمى ض و وذ نومم  فم تتحوَّ  ذها ت ف ظقاا اممتتملذ وكل وسيو  تظه  تظدو ي  امظداي  عوى أنَّ 

ظاممممدم امتوفمممما  عممممام  اموضممممويذ وامتوفمممما  ام كممممم ذ وامتوفمممما   و امشاشمممم   مممممل يمممم  تهمممما  امفيممممديوذ و 



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته

 

 م0202 -يونيو -الثانيالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة  019
 

امظال ميمممم ذ وامسممممينما اممن ميمممم ذ وكوممممما  اد عممممدد األتهمممم و اممسممممتيدم   ادا كيممممم  امنظممممام م  مممم اف 
 امماني  كوها.

 الكونية:-9

امظيئممممم  األساسمممممي  امتديمممممدو موسمممممائل ادتةمممممالذ قممممم  ظيئممممم  عامميممممم  دوميممممم  حتمممممى تسمممممت يل 
ل عويهما  أس امممال إمكت ونيما عظم  دوذ تاقمد اممسمامل امتم  يتمديَّ ل اممسا اا امماقَّ تتظَّ  أ ت امماووماا 

و قاظمما ممم  أكةممى مكمما  يمم  األ ل إمممى أدنممام يمم  أتمم ا، عوممى أمممف ممم   اً تيئمممامحممدود امدوميمم  
 اها مسا  األحدا  امدومي  ي  أي مكا  م  اماامم. امفاني ذ إمى تان  تتظ  

 في المحتوى: الشمول والتنوع-11

ةم  متنماول امةحف  و اإلعالم  ي  اإلعالم امتقويدي م  ضيل اممساح  امميةَّ ياان  
نتمما  أي مممادو إعالميمم ذ ومكمم  عمم    يممل اإلعممالم امتديممد إ ذ أو نشمم  تحقيمملذ أو موضمموع مامميَّ 

أةظ  ظإمكا  كل م  يمود اممشما ك  عم    يمل وسمائل اإلعمالم ادمكت ونم  امميتوفم ذ كامةمحاي  
يقممممموم ظممممم مل دو  حمممممات  مممممم  ضممممميل اممسممممماح  أو  نااذ أو اممنتمممممدياا أ ت مكت ونيممممم ذ أو امممممممدوَّ اد

 . (29)غي م

 التوفر والتحديث المستمر:-11

  عومى ما يم  مسمتم و ظمامواكل يم  تميمل أنحما، اماماممذ حيم  ويَّمامظقما، ظإمكا  أي مموا   
وتحممدي  ممما ينشمم  ممم  أيظمما  وماووممماا أود ظممنول  ذاإلعممالم امتديممد ظقد تمم  عوممى امظمم  اممسممتم 

إمممى    إمكانيمم  ظقمما، اممتمماظل يمم  ةممو و امواكممل اآلنمم ذ ومممم ياممد اممتمماظل مضمم  اً ويممو  حممدوفهاذ ويَّمم
دنتظمما  ةممدو   اً مما يمم  ممما يممدو  يمم  امامماممذ ومممم ياممد مضمم    ؛انتظمما  مواعيممد نشمم اا األيظمما 

  ا أ شميفاً وسمائل اإلعمالم امتديمد ويَّم وم امسماظلذ كمما أ َّ امت يدو ي  اميوم امتام  مما ي  أيظما  اميم



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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أو  ي تممممل إمممممى أي ماووممممم  أو يظمممم  مهممممما اظتاممممد عنمممم   منيمممماً  يسممممت يل عمممم    يقمممم  ممممم  ي يممممد أ ت 
 . (30)مكانياً 

ظهو  اإلعمالم امتديمد يانم  ظدايم  تح يم  اإلنسما  مم  أتهم و امتوتيم  اإلعالمم  امتم   إ َّ 
م دو  يشممل ح يم  ادتةمال وح يم  ادسمتقظالذ ومم  مظماق  قم م      عوى عقو ذ وقو تح   يتس

 :(31)امفو و اإلعالمي 

د نقمم و سممهوم  امحةممول عوممى امماوومممااذ وقمم  د تمم ال   يمم  ممم  مةمماد قا اممظاشمم وذ يظمتمم َّ  -1
م  موكل إمى موكل أينما أ اد عوى وت  األ لذ ويقم أ أي  ئعوى شاش  امكمظيوت  ينتقل امقا  

 مم  يفهم دو  مةاد و أو كيود.ظني و  مموضوع شا،

أو  تممال اممممال  ذتسممهيل إيةممال امماووممماا إمممى امتمهممو  دو  امممتحكم ممم  األنظممم  اممسممتظدو -2
 ذاممحتكمم ي  مموكيمم  وسممائل اإلعممالمذ وتممويي  امماووممماا امةممحيح ذ قممو أول ي ممواا امتميمم 

امتم  يحتممو   وكد كا  احتكا  أقل امسو   وامف وو موماوومماا يم  امماضم  مم  أقمم اموسمائل
 ظها.

ممم  مممم  إيةمممال ام سمممام  اإلعالميممم  ظامشمممكل امممم ي ي يمممدم امم سممملذ دو  تمممدي  اممممتمك   -3   مممم  ل موتَّ
ي اتهممما أظممما  و اإلعمممالم امممم ي  اعتمممادوا امتةممم    ف يممم  امماوومممماا امتممم  تةممموهمذ وةمممياغتها وا 

 ظام  يق  امت  تيدمهم عوى حسا  امم سل األةو  و سامت .

ممم  يممأ فمممم  ادتةممماداذ ظمممل -4 ا تاوهممما متاحممم  موتميممملذ ود ومتانيتهممما يممم  أغومم  األحممموال ممَّ
متممال دحتكا قمما ممم   مم ف امحكوممماا امقمايمم ذ أو امشمم كاا ادحتكا يمم ذ وممم  يوائممد  يممأ 
فممم  ادتةممادا وانتشمما قا إشمم ال عاممم  امنمماس يمم  امماوومممااذ وقمم  امي مموو األومممى دتيمما  

 امموكف امسياس  امسويم. 
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 اإلعالم الجديد:مداخل نظرية لفالم 
  امسوول ادتةام  نتا ل إمى اممدايل وامنظ ياا اإلعالمي  امت  تفسِّ  م  ام ظيا  أ ت 

ي  ظل اإلعالم امتديدذ ومد  مالئم  نظ ياا ومدايل ونما   اإلعمالم امتقويديم  متفسمي  ود اسم  
موتميمم اا  ويقمماً  ؟نحمم  يمم  حاتمم  إمممى ت مموي  نظ يمماا ومممدايل ونممما   تديممدو وقممل مممل امسمموولذ 

 امحاةو  ي  اممشهد ادتةام  امتديد ام ي يمفو  اإلعالم امتديد.
يم  امامامم  وقمو أحمد أشمه  منظم ي اإلعمالم" McCoyle Denis "   ي   دينيس ماكويمل

مم2212يمم  كتاظمم  امشممهي )نظ ياا اإلعممالم( يمم   ظاتمم  امسادسمم  امةمماد و عممام    ت ممو اا ذ ظممن َّ فمَّ
يمممالل امميمممديا امتديمممدوذ وقممم م امت مممو اا تسمممتدع  ادنتقمممال إممممى قائوممم  يممم  مما سممم  ادتةمممال مممم  

)قمل قم  نهايم   مم حو  تديدو ي  امتنظي ذ حي  يةمأ يةماًل كماماًل يم  قم ا امكتما  مانونما ظم
(ذ ويقول ي  ق ا امموضوع : "أ َّ فم  حات  موح  متقديم أيكا  أكف  ؟اإلعالم امتماقي ي امتقويدي
غيم   mediumوظمن َّ امنظ يماا امحاميم  اممتمحمو و حمول يهمم اموسمي   عمقًا مفهم امميمديا امتديمدوذ

إمى إد ا  امتنظي   (دومنيل يومتو )كايي ذ كما دعا امظال وعوى  أسهم امظاح  امف نس  امشهي  
   د يمكم  ظمني حمال مم  األحموال أ ت ألنَّم ؛آلفا  شظك  ادنت نا ضم  ميتومف امنظ يماا امتقويديم 

   (32)دو ع  مسي و ت و  ظاق و امتواةل اإلنسان  ي  ميتوف تتويات .تنفةل امميديا امتدي
ل وكد ا تك ا امظحو  اماومي  حول وسائل اإلعالم امتديد عوى نمو تي  تفسمي يي ذ يتمفَّم

كموو امتكنوموتيما قم  وحمدقا اممامكم  مقموو امتمييم  يم   امتم  تم   أ َّ  الحتمية التكنولوجيةاألول يم  
 ذمتقمممدم امظشممم ي  تهومممل مهممم ا امتمييممم ذ وتممم ام  مممم اً  منظممم و امتفاؤميممم  موتكنوموتيممماامواكمممل ادتتمممماع ذ وا

متممال ادتةممال امممديمق ا   وامشممامل اممم ي تتقاسممم  امظشمم ي ذ وامنظمم و  متتمماو  إيفاكهمما يمم  وعممامالً 
وامسممي  و عومى امفمم دذ  ذامتكنوموتيما وسمميو  موهيمنم  عومى امشمماو  اممستضماف  امتشماؤمي  امتم  تمم  

الحتميـة ا امنممو   امفمان  امم ي يتمفمل يم  ل عالكات  ادتتماعي ذ أمَّ يتقتحم حيات  امشيةي  وتفكِّ 
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م يم  محتويماا امتكنوموتيما وأشمكامهاذ ادتتماعيم  قم  امتم  تمتحكَّ  ىامُظنم امتم  تم   أ َّ اججتماعيـة 
وسمنتا ل ظامل  (33)د محتواقما.امتم  تحمدِّ امقو  ادتتماعي  اممامك  موسمائل اإلعمالم قم   أي أ َّ 

 :(34)امنظ ياا واممدايل امت  ظه ا مفهم اإلعالم امتديد

 : Theoryنظرية التالقي أو الدمج  -1
  قمم م امنظ يمم  ممم  ظممي  أقممم األ مم  اممسممتحدف  امتمم  تسمماى متقممديم يهممم كامممل ومي َّمم دتامم

تمممو  )و   (قنممم ي تينكنممم )مظممماق و امميمممديا امتديمممدوذ وقممم  عظممما و عممم  يالةممم  ألقمممم إسمممهاماا 
 ي قمم م امظمماق وذ ويممدو  محتممو  امنظ يمم  ظمم   منظِّممأاممم ي  ياممدو  ممم   (ي يممدي يل كيتومم )و (ظايويممل

قنال تمي اا تسيم  تحدفها تكنوموتياا اإلعالم  حول تمو  م  اديت اضاا ام ئيسي ذ أقمها أ َّ 
 مناح  امحياو.امتديد عوى  ظيا  امتواةل امظش ي م  حي    ل امتواةل ي  كاي  

وقممممممممم  فمممممممممال : امتالكممممممممم  أو اممممممممممدمج  ذاممفممممممممماقيم ام ئيسممممممممم  مونظ يممممممممم  (تينكنممممممممم )ويقمممممممممدم 
Convergence  ذ فقايم  اممشما كParticipatory Culture ذ وامم كا، امتمماع Collective 

intelligence   ل اممتمدايل مميتومف أنمواع اممحتويماا امتم  تقمدمها ذ واممقةود ظامتالك  قو امتدي
ميتوممف ت ظيقمماا امميممديا امتديممدو: امنةمموأذ امفيممديوقااذ امةممو ذ وميتوممف أنشمم   امتممماقي  

قمم ا امتممدايل ظامنظممام  (تينكنمم )امتمم  أةممظحا مهمما امقممد و عوممى إنتمما  وانتقمما، اممحتويممااذ ويةممف 
 امشامل موميديا امتديدو.
 ا امنظمممام كمممما ينظمممم ذ ياممشممما ك  امفاعوممم  موتمممماقي  يممم  إنتممما  ل قممميتشمممكَّ  ومممم  أتمممل أ ت 

ل اممم اظ  األساسمم ذ ظحيمم  تتممدايل األدوا  ظممي  حمما س امظواظمم  وامتممماقي ذ يتوامم  اممحتويمماا تشممكِّ 
قم ا اممدو   (تينكنم )  ق م األيي و نفس دو  قؤد، امح س مقاظل دو قا امسوظ  امساظلذ قنا يسممِّ 

نَّ  ذد عمويمم  تكنوموتيم  أيم  أكفمم  مم  متم َّ  ظفقايم  اممشما ك ذ وقمم  يم    أظاماد اتتماعيمم  مما تتضمممَّ وا 
 وسياسي .
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مممم  قممم ا اممن ومممل تةمممظ  امميمممديا امتديمممدو ظمفاظممم  منمممتج يتممم ي اسمممتهالك  عظممم  عمويممماا 
م ويممل كواعممد منتظممم  كائممم  ظاألسمماس عوممى امتظممادل امممواع  وادنتقممائ  مومواضمميل ممم  قممتماعيمم ذ ت

قم ا امتفاعمل امحفيم  ظمي  امتمماقي  قمو مما يا م   إمى أ َّ  (تينكن )ويشي  كظل امتماقي  نفسهاذ 
موميديا امتديدو كوتها ي  مواته  اإلعالم امتقويدي امقائم عوى م ك يم  ادنتقما،ذ ومم  ظمي  اممفماقيم 

ا ع  ق ا امتةو  مو كا، ادتتماع  ن ك  مفهوم امتاظئ ذ امم ي مموحظ ظشمكل ام ئيسي  امت  انت َّ 
ى ظفو اا ام ظيل اما ظ ذ حي  كانما امتمماقي  تقمود اممظماق اا عظم  شمظكاا نا، ما يسمَّ حفي  أف

 امتواةل ادتتماع  ظشكل أفا  اماديد م  امتساؤدا.

  Digitalization Theoryنظرية الرقمنة  -2
تشمممت ل قممم م امنظ يممم  إممممى حمممد مممما ممممل نظ يممم  امتالكممم  أو اممممدمج مممم  حيممم  نظ تهممما إممممى 

ف أنواع اممحتوياا امت  كانا إمى حد ما مفةوم  ي  اإلعالم امتقويديذ حيم  امتدايل ظي  ميتو
شمممممامو  مميتومممممف أنمممممواع امممممممواد  Platformكاعمممممدو  (ي يمممممدي يل كيتوممممم )تشمممممكل ادنت نممممما ظحسممممم  

ق م امنظ ي  تهتم أكف  ظامتان  امتقن  واإلد اكم  مواماممذ وتمنفي م عومى حسما   اإلعالمي ذ غي  أ َّ 
ماونممما  اسمممتكمادً  (كيتوممم )إعممممال  دأكظممم ذ حيممم  تاممم اقتمامممماً  (تينكنممم ) ي أودم امتانممم  امفقممماي  امممم

ذ ومكمم  ظن عمم  ماايشمم  موتكنوموتيمماا امحديفمم  مإلعممالم امقممائم عوممى (ما شمميال  ماكووقمما )ألعمممال 
 ادنت نا وامتشظيل.

كمحمو   ئيسم  منظ يتم ذ  Hardware euphoria (نشموو امتهما )مفهموم  (كيتو )م ويقدِّ 
  قمم ا اممفهمموم ظتقممديم ذ ويفسِّمم(ماكووقمما )وقممو ياممادل يمم  منظممو م مفهمموم امحتميمم  امتكنوموتيمم  عنممد 

ذ يمماألقم (ماكووقمما )ممم  تفسممي  تمما يي  مت ممو  ادتةممال عنممد اإلنسمما ذ ييتوممف عمم   مممل اممم ي كدَّ 
نَّ اإلنسمما  مممم ينتقممل ممم  تاوممم امهتمما، إمممى ام ظاعمم  إمممى اد  َّ أظ أيمم   ممما قنممال تةممال ادمكت ونمم ذ وا 

ذ وايتممم اع امهممماتفذ ومسمممتل analogyنق ممم  ياةمممو  يممم  تممما يخ امظشممم ي ذ وقممم  اكتشممماف امتمافمممل 



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 

 م0202 -يونيو -الثانيالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة  001
 

  اإلنسما  مم  ادنتقمال إممى  مو  يحتمل ييم  مظاشمم و كَّمامةمواذ واممم ياعذ وامسمينماذ وامتوف يمو ذ م
ا ممممممم  يممممممالل ام كمنمممممم  مممممممل محتويمممممماا يممممممد كها ظامسمممممممل وظامظةمممممم ذ ونهايمممممم  قمممممم ا ادنتقممممممال كانمممممم

Digitalization.ذ امت  أضحا تتمل امقد و عوى ممافو  امةوا أو امةو و 
نمما امميممديا امتديممدو ممفومم  يمم  كممل اموسممائ  ام كميمم  ممم  ايتمم ال حقممائل امواكممل يمم  مقممد مكَّ 

شكل  مو   كمي ذ وق ا ما يفس  ظحسظ  امنشوو امكظي و امت  يحس ظها امناس يم  امتااممل ممل قم م 
 ها أةظحا تشكل امظديل إلنتا  وتي ي  وتاا   امواكل.ائ  ذ ألنَّ اموس

   Second self Theoryنظرية الذات الثانية-3
م  نظ ي  ام كمنم ذ  (شي ي تو كل)م  ناحي  امف ل اماام تقت   ق م امنظ ي  مةاحظتها 

وف مناح  امحياوذ موناس عوى وسائ  امميديا امتديدو ي  ميت كظي اً  فم  اعتماداً  حي  تفت ل ظن َّ 
مم غيمم  أ َّ  همما تتسمميد امنمماس ي تظ ممو  ظامميممديا ألنَّ  يمم   أ َّ  (كيتومم )قنمماذ يممإ ا كمما   توق يمماً    ي كمماً فمَّ

مم   فانيماً  ما يوتد يم  امميمديا امتديمدو مميس سمو  نم ماً  ت   أ َّ  (تو كل)  َّ نموواكل ظشكل ممافلذ ي
متةو قاذ يامناس يتدو   ذ وويقاً ( واتا فاني )أو  (ذفاني   اتاً )أ يي  امناس ما تسمي  امحياوذ يتقمَّ 

عم  تومل امتم  يف ضمها امتفاعمل يم   ممما س  قويتها ظح يم  أكظم ذ ظايمداً  ي  امميديا امتديدو يضا،ً 
 نمما امميممديا امتديممدو امنمماس ظفضممل ممي اتهمما امتقنيمم  وادتتماعيمم  ممم  أ ت امتواةممل اميمموم ذ وكممد مكَّ 

 ا تديدو.عديدو تؤسس م وا يواظوا أدو اً 
ما يحد  أفنا، امتاا   مل امميديا امتديدو مسينا يو ييوم يكتظ  امتمهو ذ  (تو كل)وتشظ  

ظحيمم  يسمممند منفسمم  دو  امكاتممم ذ وامميممم  ذ وامظ مملذ وامشممم ي ذ ويمممتقمأ كممل قممم م األدوا  ظح يممم  
 يحمممد  ضمممم  نمممم  ادتةمممال اميممموم  امممم ي يواممم  ييممم  امفممم د دو اً  تامممم ذ وقمممو أمممم  د يمكممم  أ ت 

 .حدوداً م
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 One click Theoryنظرية الكبسة الواحد   -4
وبي و  يسممونها  ( اسل نيوما )تشكل ق م امنظ ي  امنظ و اممستتدو موتماقي  امت  كا  

ت ذ حي  تمي ا موا ي  امقو  ظفضل امسم  امتح ي ي  موميديا امتديدوذ وامت  تان  ظامتماقي  اممفتَّ 
عومى ةمناع  اممحتويمااذ أو عومى األكمل اديتيما  ظمي   كمد وً و  امتماقي  أةمظحا أكفم  نشما اً  أ َّ 

 اممحتوياا امما وض  عويها.
يةمممائأ اممواكمممل ادمكت ونيممم  وشمممظكاا  إممممى أ َّ  (تمممو  كادويمممل)و (ذ بنممما أيفممم ا)وتشمممي 

امتواةل ادتتماع  ومح كماا امظحم  اممدمتم  ييهماذ تسمم  موتمهمو  ظاموةمول إممى أي محتمو  
نمم  كانمما مف وضمم  ضممم  ممم  امتامم ل ممحتويمماا مايَّ  و مممل ظممددً  عمم    يممل كظسمم     واحممدوذ

 ن ال اإلعالم امتقويدي.
مفتاحما  ئيسميا مفهمم متممل  م ل إنتما  واسمتهالل  دقم م امنظ يم  تام أ َّ  ف امظاحفما يويض

وامي اظماا اممتناكوم  عظم  امميمديا امتديمدوذ و ممل ظفضمل تموم  مم  اممفماقيم ام ئيسمي  عومى  ذاممواد
  ك ذ ادنتقا،ذ امتفاعوي ذ امتيةأ.غ ا  اممشا
قمم م امنظ يمم  امقائممم  عوممى  أ َّ ( أكسممل ظ ونمم )و (ذتمم   يو غسمم (ذ و)تممو  قمما تو ) دويامم

اكتسممظا كمموو كظيمم و ظفضممل امد اسمماا حممول ( قنمم ي تينكنمم )امتمهممو  امنشمم  واممسممتمد ممم  أعمممال 
يم   امتمماقي  مهما يااميم  كظيم و تمداً  أ َّ  نماامسينما وامفيوم ي  فمانينياا امقم   امماضم ذ  وامتم  ظيَّ 

امممديول امقمموي  ممم  يممالل إتاحمم  امف ةمم  مهمما يمم  اديتيمما ذ غيمم  أ َّ  تحديممد األيممالم األكفمم  نتاحمماً 
ل امتمممماقي  مممم  عومممى عقمم ذ وحممموَّ  مشممظك  ادنت نممما يممم  امحيمماو ادتتماعيممم  كوممم  كمممل شمم ،  أسممماً 
متم  تا ضمها امتمماقي  عومى مواكمل اديتيا  إمى ةناع  اممحتويااذ حي  أةظحا امفيديوقاا ا

 مفل يوتيو ذ أو ديو  موش ذ تحظى ظنس  متاظا  أكف  م  تول امت  تتنتها قوميود.
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ـ لــى إق ا عــن المــداخل التــي اهتمــت بــاإلعالم الجديــد فقـد بــرزت العديــد مــن المــداخل وســنتطر  أم 
 : (35)وذلك كما يلي ،بعضالا

 مدخل نيغروبونتي  -1
ى ظهمما " امميمم اا امتمم  يتحوَّمم Nicholas Negroponte (نت نيكممودس نيم وظممو )يحةمم  

اإلعممالم امتديممد مقا نمم  ظممما سممظق ذ يمم  اسممتظدام  اموحممداا امماديمم  ظام كميمم  أو امظتمماا ظممدل اممم  اا 
Bits not Atoms ذذ كندواا  ئيسي  ي  حمل امماووماا امتم  يمتم توةميوها يم  شمكل امكت ونم 

ةو  واألةواا وامظم امج واماديمد مم  اميمدماا يمتم تو ياهما وميس ي  شكل يي يائ ذ وامكوماا وام
 أو دايل ةناديل مموف . ذم  تو ياها عظ  امو ل عوى ام  يق  امتديدو ظددً  ظنا،ً 

 Digital Addressabilityا مي و كد و اإلعالم امتديد عوى امميا ظ  ام كمي  امم دوت أمَّ 
مم  كومظيموت  إممى بيم ذ منم  ظدايم   اا  كميماً يه  عظا و ع  نمو   ت و  م  عموي  نقل امماوومم

 كمنممم  امكومظيممموت  نفسممم  ظامممد امحممم   اماامميممم  امفانيممم ذ إممممى ت مممو  تشمممظيل عمممدد غيممم  محمممدود مممم  
ذ  Individual Interests  ادقتماماا امف دي  األته و مل ظاضها امظالذ وق ا م  ناحي  يوظِّ 

ام كمنمممم  تحمممممل كممممد و امميا ظمممم  امم دوتمممم     ادقتماممممماا امااممممم ذ أي أ َّ وممممم  ناحيمممم  أيمممم   يوظِّمممم
 مالقتماماا وام غظااذ وق  حام  د يمك  توظيتها ظاإلعالم امقديم.

ل يم  كمادو ق ا اإلعالم ي   م  س  امسو   امتم  كانما تتمفَّم اممي و األكف  أقمي  ق  أ َّ 
ت ئيا عند ظهو  م ظا   ل ق اذ وكد تحقَّ اممتتمل وامقظيو  وامكنسي  وامدوم  إمى أيدي امناس تميااً 

عند ظهو  امتومم افذ وأيم  سممت  امكاموم  ظظهمو  ادنت نماذ امتم  تما،ا  وتحقل أيضاً ( توتنظ غ)
 قا نمو   ادتةال امتما  ظي  كل امناس. ظت ظيل غي  مسظولذ وحقَّ 
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 النموذا اجتصالي الجديد لدي كروسبي-2
يم  األيكمما  نفسمهاذ وياقممد  (نيم وظممونت )" ممل  Vin Crosbie   (يمي  ك وسممظ )يشمت ل 

مقا نمم  فالفيممم  متسوسمممو  مممم  اإلعمممالم امتديمممد وامقممديمذ مممم  يمممالل امنمممما   ادتةمممامي  امكالسممميكي ذ 
م  أول نمو   اتةام  ظي  امظش  حتى ظي  غي  ظن  امظش  م  أحيا،ذ ام ي كا  م  نوع  اظتدا،ً 

و اتةممال ممميس ظحاتمم  إمممى ذ وقمم Interpersonal Communicationادتةممال امشيةمم  
 وسائل تكنوموتي  مك  يتمذ وم  حامتا  تمي ان  قما:

 النموذا األول: اجتصال الشخصي-

كمممل يممم د واحمممد مممم    يممم  ادتةمممال يمومممل د تممم  مممم  د تممماا امسمممي  و اممتسممماوي  عومممى 
 اممحتو  اممتظادل ظي  ال

امتمممم  تحقممممل  Individualizationيؤكممممد حاممممم  امف ديمممم    مممم يي ذ اممحتممممو  يحمممممل ت ميمممم اً 
م اممنممايل واألضمم ا  متسمماوي  ظممي  ام مم يي ذ امممتحك   احتياتمماا ومةممام  ةمماح  اممحتممو ذ كممما أ َّ 

وميمم و امف ديمم  ينيفضمما  يم  حاممم  ا ديمماد عممدد اممشما كي  يمم  امامويمم  ادتةممامي ذ مهمم م  ذاممتسماوي
وقم ا قمو امسمظ    ظاسمتيدام  يم  ت ظيقماا ادتةمال ظمي  شيةمي  يقم ذ األسظا  يمامنمو   يتميَّم

 يممممم أو مممممم  يممممم د آل ذامممممم ي تامممممل يظممممم ا، ادتةمممممال ي وقمممممو  عويممممم  ادتةمممممال مممممم  نق ممممم  واحمممممدو
One to One. 

 النموذا الثاني: اجتصال الجمعي-
 ذ  ظم  امكفيمم و حظمذ وقمم ا امنموع يMass Mediaقمو ادتةمال امتمماقي ي أو امتمام  

  مفمممل ادتةمممال امشيةممم  يسمممظل إنَّممم  يحمممد  نتيتممم  موت مممو  امتكنومممموت ذ  و  أنَّمممحينمممما يتةممموَّ 
 ذ تممل قمم ا امنممما   إمممى  مم ل ادتةممال امتمم  كمما  يتظاهمما كممادو اممتتمامماا امقديممم تو  ذامتكنوموتيمما

واممومممول وام عمممما، اممممدينيو ذ ييمممما وسممماا امتكنوموتيممما ممممدام إممممى اممسمممتو  امامممامم ذ ومممم  أدواتممم  
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ممممم  ادتةممممال ممممم  نق مممم  أو يمممم د إمممممى امتقويديمممم  اإل اعمممم  وامتوف يممممو  وامسممممينماذ وقممممو يقمممموم عوممممى ن
 وما يمي  ق ا امنوع: . One to many mediumاممتموع  

 ام سام  نفسها تةل إمى كل امتمهو .  َّ أ -

 م ي  محتواقا. يكو  ام ي كام ظإ سال ق م ام سام  ظال شل قو اممتحكِّ  -

 وق ا مانام ويل ق ا امنمو  :
 اتاا كل ي د عوى حدو.ق ا اممحتو  د يمك  تفةيو  متوظي  احتي  َّ أ - أ

 م ي  ما يةو  م  محتو .امف د دظد م  ي  امتحك    َّ أ -  

 تي:يتميز باآلف (كروسبي)ا اإلعالم الجديد بحسب أم  
 تةل ي  وكا واحد إمى عدد غي  محدود م  امظش . ام سائل امف دي  يمك  أ ت  -

ممتظمادل نفسم  يم  كل واحمد مم  قمؤد، امظشم  مم  د تم  امسمي  و نفسمها د تم  اإلسمهام ا  َّ أ -
 ق م ام سام .

   أ َّ نتم كَّ  مكم  تفهمم امميم اا امكامنم  و ا، كموو اإلعمالم امتديمدذ عوينما أ ت  (ك وسظ )يقول 
ماليممي  امكومظيمموت اا امتمم  تمفممل شممظك  ادنت نمماذ تقمموم ظامحةممول عوممى امماووممماا وي  قمما ونقوهمما 

 Simultaneouslyال بنم  ظيمنهم مادد غي  محدود م  امظش ذ وقؤد، يمكنهم إتم ا، عمويم  اتةم
 م.كا  أو مستقظال ظف أ متساوي  م  د تاا امتحك   ي  ظيئ  تسم  مكل ي د مشا ل م سالً 

 رؤية بافليك لإلعالم الجديد:-3
اممشمممهد اميممماأ ظتكنوموتيممماا اإلعمممالم امتديمممد  أ َّ   Jon Pavlik (تمممو  ظايويمممل)يممم    

ي  كل ما يتاومل ظام  يقم    اديكامياً  يتمي  ظمفل س ع  ت و  ق م امتكنوموتيااذ وق  تحد  تمي اً 
ها تميم  كايم  أوتم  امحيماو امتم  نايشمها امت  نتواةل ظها واألشياأ ام ي  نتواةل ماهمذ كما أنَّ 
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ةماد  امماميم  وامدعايم  امةمحي  وغي قماذ ويم  كمل عمام م  ظنا، اماالكاا امشيةي  إمى يومل امم
 وي  كل ةظاي ياو  ع  مظتك  تديد. ذيي واا امت و  امتكنوموت  تتسا ع

وا  ما  مفماقيم  مفهمم أظاماد وبفما   Rod mapضم و و تموي  يا  م    يمل  (ظايويل)ي   
م وظائفهمممما تكنوموتيمممماا اإلعممممالم امتديممممدذ وواحممممدو ممممم  أدواا  سممممم قمممم م امي ي مممم  تكممممم  يمممم  يهمممم

وامتيمم ي   Display ذ وامامم لDistributionذ وامتو يممل  Productionاألساسممي  وقمم  اإلنتمما 
Storage . 

 مدخل فيدلر لفالم اإلعالم الجديد  -4
مديوممم  امنظممم ي مفهمممم اإلعمممالم امتديمممد ومسمممتوياا تظينممم  ظاسمممتق ا،  Fidier (ييمممدم )ى يتظنَّممم

 (ظمول سمايو)ذ و ؤ Everett Rogers (ف ا  وتم  يم)  اممسمتحدفاا ممامنممو   امكالسميك  متظنِّم
Paul Saffo إمممى األيكمما  امتديممدو تنيمم  حمموام  فالفمم  عقممود كامومم  حتممى تتسمم َّ   َّ إ :امتمم  تقممول  

عمويمم  تميمم  تمم  ي تممتم مووسممائل امقائممم  ي وممل عويهمما  إ َّ  (:ييممدم )فقايمم  اممتتمممل واأليمم ادذ ويقممول
ظنفسممم  يممم  ظدايممم  امتسمممايناا موددمممم   (ييمممدم )وقمممو مةممم و  نتتممم    Mediamorphosisتاظيممم  

دو موحاتممماا عومممى امتحمممول امكاممممل امممم ي يتممم ي موسمممائل ادتةمممال امممم ي ي ضمممت  امتفممماعالا امماقَّممم
سممت  مظممادئ  (ييممدم )األساسممي  وامضمممو  امسياسممي  وادتتماعيمم  وادظتكمما اا امتكنوموتيمم ذ ويحممدد 

 :أساسي  ماموي  امتمي  امت  ي وق 
م شمممممممكال اإلعالميممممممم  امقديمممممممم    Convolutionوت مممممممو  مشمممممممت ل  Coexistenceتاممممممماي   -1

 وامتديدو.

   م شكال اإلعالمي  م  امقديم  إمى امتديدو.تمي  ت  ي متد َّ  -2

 انتشا  امسماا امسائدو ي  األشكال اإلعالمي  امميتوف  م  ظاضها مظال. -3

 ظقا، أشكال إعالمي  ومؤسساا ي  ظيئاا متمي و. -4
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 ادستحقاكاا وامحاتاا امموضوعي  متظن  أته و اإلعالم امتديد.ظهو   -5

   امواسل ألته و اإلعالم امتديد.فم امتظنِّ  ذ  اممفهومحام  امتنيي  ي  تظنِّ  -6

ينقم فال  أدواا متمي  ت  ي ي  مسمتحدفاا اإلعمالم امتديمد يم  م احمل  (مفيدم )و ظقا 
 writtenذ واموم  اممكتوظم  spoken languageت و  ادتةال اإلنسان  ق : اموم  اممن وك  

language  ذ واموم  ام كمي language Digital  َّا إمى تكوي  اممتموعاا ذ ياموم  اممن وك  أد
وت وي  األشكال امم اع ذ  ذدومى ت و  اممها اا وامقد اا امت  تحمل اممشكالا امماقَّ ا  و  ذامظش ي 

ا ئل اممنقومم  وام ظاعم  اآلميم  واإلعمالم امتمماقي يذ أمَّمفم كانا اموم  اممكتوظ  ياتح  مت موي  اموفما
نممما مممم  عمويممم  ادتةمممال ظمممي  اآلمممم  يقمممد مكَّ  –عومممى يمممالف اممن مممول واممكتمممو   –امومممم  ام كميممم  

 واإلنسا .

 اإلعالم الجديد:  تأثيرات

 : التجارية التأثيرات -1
 كمد قائمل تكنومموت  وتقمدم ت مو  مم  عنهما نمتج ومما ذادتةمال فمو و ظمن َّ  ادعتم اف مم  دظمد

 امحقمائل وام فم و اسمتوعظا هماذ ومكنَّ متيوف ً  دودً  تاد األمس حتى كانا ذكفي و دول ي  أحد  نتائت 

 وظقمى ذوتنمو  أي يقيما وامظ ا يمل أسميا شم ل تنمو  دول ومنهما اممدوم ذ وضماها وتميم  ذامتكنوموتيم 

 .أوضاع  تدقو ا ظل قو كما اما ظ  اماامم
نتاتهما وت كي قما ادتةمال تكنوموتيما اسمتيدام وكما    دول متحويمل اممنيم  امشممال دول يم  وا 

 ظمال امم ظيم  امفقاي  امم ك ي  لتدي   إمى  أدَّ  اواإلعالن ذ ممَّ  اإلعالم  مالستهالل أسوال إمى امتنو 

 متشممل ادسمتهالكي  وامظضمائل ظامسمول امياةم  األسوال وامتدا .امتتا ي امتنايس يالل م  ضواظ 

 امااظ و امدوم  اإلعال  ش كاا يالل م  امااممي  اإلعالناا واإلعالمي ذ وت ايدا امفقايي  منتتااام



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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 يم  امم ظيم  اماامميم  اممؤسساا تمومل ت ايد ظل ذامنامي  امدول ومنتتي  موقا ااذ واقتمامهم ظمو عي 

 امسم يل ام  يمل مم  اسمتفادتها تانم  إممى اماامميم ذ األسموال احتكما  مم  نهمامكَّ  األسموال اماامميم 

 . موماووماا

 : الثقافية التأثيرات-2
د امتفم     تانم يامهويم  امفقاييم ذ امهويم   ممس عومى تن موي امحديف  امتكنوموتيا أ َّ  امظال ي  

وامحيماوذ وامتكنوموتيما  امكمو  إممى ونظم و ذوسموول وكميم عماداا مم  امفقايم  مانمى  يتضممَّ  مما ظكمل
 ادتةامي  امتكنوموتيا إ َّ  .دامتف    نقيل ظ ظياتها ق  امت  امتنمي  أو امنم ي  د ت  م  ت يد امحديف 

 دومتامدِّ  امشم كاا تمكمي  عموما عومى كمما اماوممم ذ إممى وقمديا وامقيمودذ امحموات  إ امم  عومى عموما

 امةمو  واموسمائل عظم  وانتشما  امماوومماا ذواأليمديوموتياا األيكما  وسميوم  اماممل مم  امتنسمياا

 متموعم  أ َّ  امموع ذ ظمانمى عومى تسم ي  عموما امفمو و قم م أ َّ  إممى ظاإلضماي  وامظةم ي ذ امسمماي 

 ظموتظم  يمتم امموع ذ أقميم  مم  لويقوِّم ذاماقمل يحتم  امم ي اإلعالمم  ام ماظل  اا واممشماقد امةمو 

 ما يشمل ذادستهالل م  نوع تك يس و مل ظهدف وكظوم ذ امقيم نظام عوى وامتشوي  امنفوس إيضاع
  (.اديت ال فقاي )امظال عوي  ي ول

 وتمودم حقيقم  ظمن َّ  امفم د إيهمام ظامف ديم ذ و ممل مم  يمالل اتسمما امتكنوموتيماا امتديمدو إ َّ 

 وم  أظ   امتنفي اا أ َّ  واإلكةا،. األناني   وي يي  خت سِّ  يه  وظ مل وانا اميت ذ ي ديت  منحة و ي 

 .سوا  أةظحا امفقاي 
  اإلعمالم اممااةم  كمد أدَّ  د م  اممفك ي  إمى حقيقي  أ َّ يدد يقد أشا  امادوي  ق ا امة 

 ذو مل عظم  سمي  و فقايم  امةمو و واموسمائ  اممتامددو ذإمى حام  م  ادغت ا  ظي  اإلنسا  وامواكل
 ذد األظااد إمى عالك  أحادي  امظاد ظي  اإلنسا  وامشاش امت  ايت ما عالك  اإلنسا  ظاماامم اممتادِّ 

يحقيقيمم  تممواي   ذ  يتتمماو  ي مم  امتم يمم  إمممى ي مم  امتتهيمملنَّممأ  عويمم  امممظال اميمموم ومكمم  ممما ينظِّمم



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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يتاظيتممم  وكد تممم  مممم  حيممم  اممظمممدأ عومممى إنتممما  إد أمممم  د ينكممم  أحمممد امماوومممماا ظشمممكل حممم  ومتامممدِّ 
 ل أ َّ  مم ذا إمى واكل د يمك  تتاقمل ي و تم مك  اممما س  امواكاي  دكتةاد امسول أدَّ  ذامما ي 

تحويل امف د إمى مستهول عشوائ  موتقنياا ام كمي  ظشمكل مكفمف تتماو  من مل امحاتم  وامقمد و كمد 
 .  (36)  إمى إمما، إمكاني  امت كي  وانادام امقد و عوى تحويل امماووم  أو ادستفادو منهاأدَّ 

 : اججتماعية التأثيرات-3
 تم وي  عومى تاممل (تا وديم   وتيم )ل يقمو  كمما تنفي اتهما ادتتماعيم  موتكنوموتيم  امتديمدو

 ادتتمماع  أقموما امظامد حيم  ذي م اً  األشمد قم  وامفقاييم  ادتتماعيم  اآلفما  قم م. امشماو  فقايماا

 اميمدماا وتقوميأ تديمدذ وأعم اف اتتماعيم  عماداا ويوملذ تفكمل اممتتماماا و يمادو واإلنسمان 

ضااف ادتتماعي   وامم ظم  ادتتماع  ظي  ش ائ  اممتتمل امتوت  ويول وامدوم ذ األس و مسئومي  وا 

  (37) .األي اد مد   وامالمظادو

:الجمالور وفي اجتصال وسائل في الجديد اإلعالم تكنولوجيا تأثيرات
 (38)

  

 ودسميما ذامتمماقي ي ادتةمال يم  امتديمد اإلعمالم تكنوموتيما يم  ام اقنم  امت مو اا  اأفَّم

 أحمدفتها امتم  امتمنفي اا  ةمد ظامل ويمكم  ذدومتامدِّ  أ م اف  اا متةمو  مسمتم و كامويم  وسمائو 

 :اآلتي  امتوان  ي  ادتةال عوى وسائل امتديد اإلعالم تكنوموتيا ي  ام اقن  امت و اا

 ظشمكل غي تهماو   تهما وَّ  ومكم  امقديمم ذ ادتةمال ِوسمائل توم  ممم امتديد اإلعالم تكنوموتيا-1

 وتوضيظهاذ امح وف ةف متال ي  مستحدفاا تديدو ظظهو  واممتالا امت ائد تمي ا يقد ضيمذ

م امةمناعي ذ األكمما  امةمفحاا عظم  إ سمال ونظممذ ام ظاعم  نظمم ويم   أسمامي  امتح يم  يم  أفم  اممَّ

 اإلمكت وني  امسينما ظظهو  شامالً  تميي اً  امسينما ةناع  شهدا وك مل .عام ظشكل واإلنتا  واإلي ا 

E  Cinimaامتوفما  تميم  كمما .امفني  واموق اا اممشاقد إعداد ي  ام كمي  امتقنياا عوى تاتمد امت  ذ 

 وامتوفما  اموضمويذ عمام  امكماظو ذ وامتوفما  وامتوفما  امةمناعي ذ ظاألكمما  اممظاشم  امظم  ظهمو  ظامد



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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 تامد أساسماً  كانما كديمم  سماظق  مت مو  تكنوموتيماا تما،ا تديمدو اتةمامي  تكنوموتيما يكمل ام كمم ذ

 .كوها ادتةال مستوياا عوى امظة ( و مل / امسمل ( اإلنساني  واسموح امتداداً 
 ظوسمائوها ادتةمامي  ام اقنم  ادتةمامي  امتكنوموتيما إ َّ : امقمول يمكننما سمظل مما يمالل ومم 

  ظيايماً  امتمداداً  هما شمكوانَّ أ ظمل امميتوفم ذ ظوسمائوها امقديمم  امتكنوموتيماا عومى تقملِ  ممم امميتوفم 

 .امقديم  اموسائل مه م وت وي اً 
 كانما امتم  امميتوف   اإلعالم وسائل اندما  إمى أيضاً  امتديد اإلعالم تكنوموتيا أدا -  2

 ظمي  امفاةمو  امحمدود تومل ما  ظشكل أمميا ظاألي  ذ منها مكل عالك  د مستقو  وسائل امماض  ي 

 مم  امكومم  قم م تحموم  مما ظكمل إمكت ونيم  أةمظحا ت يمدو( األوسم  امشم ل) يت يمدو. اموسمائل تومل

 وتسمتيدم اماماممذ حمول مدينم  12 إممى ةمفحاتها امةمناعي  إل سمال األكمما  تسمتيدم مانمىذ يهم 

  .   اإلنت نا شظك  عوى مظاش و ك ا،تها يمك  ظل ك وهاذ ي  عموياتها( امكومظيوت )امحاسو 
 كامالً  سيكو  اندماتاً   أنَّ  إمى امتوكااا تشي  ظشكل )اإلنت نا( أيضاً  وامشظك  امتوفا  اندمج

 ي  اإلظحا  نفس  اموكا امتوفا  وي  ظ امج ممشاقدو يستيدم أةظ  امتوفا  يتها  امااتلذ امق ي  ي 

امحاسمو  )امكمظيموت (  تهما  أ َّ  كمما  .امظ يد اإلمكت ونم   سائل واستقظال وا  سال (امشظك  )اإلنت نا
 تاتممد أةمظحا امكاظمل وشم كاا  .وام اديمو فما امتو مظ امج كتها  استقظال استيدام  ظاإلمكا  أةظ 

 .ظ امتها ظ  ي  امةناعي  عوى األكما  مت ايد ظشكل
(ذ ( Global امامامم   أو اممدوم  ظام ماظل تتسمم امتماقي يم  ادتةمال وسائل أةظحا -  3

 أو اممدوم  اإلعمالم يم   ظماق و قائوم   فم و امتديمد اإلعمالم تكنوموتيما يم  اممااةم و امفمو و أحمدفا ِإ ت 

 نسميج مم  تم ،اً  امو نيم  غيم   أو ادتةال امدوميم  موسائل لامتا    أةظ  ظحي  ادتةالذ عاممي 

 األمم  وكيمم ذ واتتاقاتم  ظإد اكم  تتةمل بفما  مم  يحدفم  قم ا أ ت  يمكم  مومموا  ذ ظمما اميوميم  امحيماو

 م  كل أضفى كدو  .ضمو  م  امق ا  ةناع م  ليتا َّ  وما ذام أي اماام توتهاا عوى يناكس ام ي



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 تمياهماذ امتماقي يم  اإلعمالم عومى وسمائل دوميماً   اظاماً  عام ظشكل ادتةال وفو و امماووماا انفتا 

 يماإلعالم دومم ذ إعمالم قمو ومما ذو نم  إعمالم مما قمو ظمي  امتف كم  ظمكما  امةماوظ  م  أةظ  ظحي 

 اً ظاد مقةود غي  أو مقةود األشكال م  ظشكل م  أةظ  كد ما مموا ني  متتمل ينتت  ام ي امو ن 
  ًا.دومي

 ام اقن  ت و ااامم   كظي  ظشكل أيادا كد ادتةال وسائل محتوياا كنظ   األيظا  إ َّ  -4

م امتديمدذ اإلعمالم تكنوموتيما يم   عومى اإليظا يم  ممهامهما وسمائل ادتةمال ياعويم   يمادو إممى  أدَّ  اممَّ

 ي  امتديد اإلعالم تكنوموتيا م  اإليظا ي  متادا اإليادو أظ   لوتتمفَّ  وامدوم ذ اممحو  امةايدي 

 :اآلتي  امتوان 
  اممسماي  ايتةما  مم  امحديفم  امتكنوموتيم  امت مو اا نمامكَّ  يقمد :األحمدا  تم يم  يم  امسم ع 

 وقم : اممفال  اميظم  نشم  م احمل ظي  امفواةل امدكيق  وأمما كيظ ذ وانتشا م امحد  ظي  ام مني 

 ذ وم حوم (News Diffusion)اميظم  ظم  وم حوم  ذ(News Break) اميظم  انمددع م حوم 

 يمو  ونقوهما األيظما  تم يم  يمالل مم  قم ا تمم ذ وكمد (News Diffusion) اإليظما ي امتشمظل

 .وكوعها

 سموظي  عديمدو توانم   اتم  اموكما يم  مهما أ َّ  إد األيظما ذ تقمديم مسم ع  امظاممم  األقميم  وممل

 مم  دو  امتحقمل اميظم  نقمل عومى امةمحفيي  ظامل تتظم  (امسم يل اميظم  ديكتاتو يم ) أ َّ  أقمهما

 ذامكماي  اموكما أيم  دو  كامماوقي  ام ياضميي  يو ي ظتاويل ادكتفا، عوى لامماوِّ  تتظ  كما ةحت ذ
 .اماميل امتحويل دو  ظاموةف امةحف  ييكتف 

   أحمدا  تم يم  مم  تامان  تامد مم ادتةال وسائل تم اييًاذ أل َّ  اإليظا ي  امتم ي  ن ال توسيل 

 عمويم  يم  عائقماً  اممسماي  تامد وممم يا تهماذ أو امدومم  دايمل سموا، ذنائيم  تم اييم  منما ل يم  تقل

 . امتديد اإلعالم تكنوموتيا متهاكدَّ  امت  امتسهيالا وامتواةل ظفضل ادتةال



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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  يم  ضماف مم  تامان  امتم  امظومدا  يم  حتمى كنماو كمل سما  و يمادو األيظما  كنمواا عمدد توسميل 

 األيظما  مم  قائمل كمم أممام وسمائل اإلعمالم أةمظحا وظم مل امتكنوموتيم ذ وامتتهيم اا اإلمكانماا

 .أوسل ايتيا  ح ي  مها يتي  ام ي األم 

     امماوومماا ظظنمول ادتةمال يالل إمكاني  م  وت وي م اإليظا ي  مووظيف  اممهن  األدا،  تحس 

 .م يظا  اميوفي  ااظامماووم موت ود وشظكاتها

   مفمل امتقويديم  وامقنمواا اموسمائل عم  وميتوفم  تمامماً  تديمدو إيظا يم  وكنمواا وسمائل اسمتحدا 

 .اإلمكت وني ( واممتالا امت ائد (و( امتوفا ي  امنةوأ )أنظم 

  امتمدو عنةم  نسمظ  كا تفماع امتادو منهاذ امقيم ودسيما ذاأليظا  ي  اإليظا ي  امقيم نسظ  ا تفاع 

 يم  سموا، وامشمه وذ واممنايسم ذ وامتوكملذ وامتشمويلذ وامةم اعذ وامضيام ذ وامتوكياذ واممةوح ذ

 .وامتوف ي  األيظا  اإل اعي  أو ذاممكتوظ  امةحاي  أيظا 

 تقنيماا  امماوومماا ذامتنمو  ودول امشممال دول ظمي  اإليظا يم  امتم يم  ايمتالل  5 -

 موتفمول  ظيايم  تما،ا نتيتم  ادتةمامي  امفمو و أو ذادتةمام  ادنفتما  أسماس تشمكل امتم  اممت مو و

م اممم  ذ يم  وامتقنم  وامتكنومموت  اماومم   تقنيماا امشممال( مةمناع  احتكما  )دول إممى  أدَّ  اممَّ

 مظنا، دواممتادِّ  األساسي  امظني  قياكل ل ظامتالكهايتمفَّ  ادحتكا  وق ا واإلعالمذ وادتةال امماووماا

عادو األيظا ذ امحةول عوى م  نهايمكِّ  مإلعالم قائل ة ي عادو ةناعتها وا  نتاتهاذ وا   ةياغتها وا 

 اآليم  امتانم  امتمماقي يذ ويم  ادتةمال موسمائل دومتامدِّ  أشمكال م  يمالل يو يًاذ ونش قا وتحويوها

 يم  كظيم  ضماف مم  تامان  اممدول قم م يماظمم تماممًاذ ميتوفماً  اممشمهد نتمد (دول امتنو  (اماامم م 

ادتةمالذ ونممد و  وسمائل وضماف امماووماتيم ذ امتكنوموتيم  امما يم  ظنمد و ليتمفَّم امظنمى امتحتيم ذ
 امتم  اموتاقم  ادتةمامي ذ م  كنوع واممحاكاو امتقويد ي  ام غظ  تان  إمى و اممؤقِّ  امظش ي  اإلمكاناا

 ي  األتنظي  اميظ و عوى وادتةالذ وك مل اإلعالم متال ي  األتنظي  امتكنوموتيا عوى تاتمد تتاوها



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 اإلعمالم تكنوموتيما تمو ي  يم  تفكم  ود وادتةال وتسيي قاذ اإلعالم ممؤسساا األساسي  امظنى ظنا،

م ادتةمامي ذ امةمناعاا ممديالا تتميمل حتمى اممؤقوم ذ أو األ م  تمويي  يمالل م  ظها  إممى  أدَّ  اممَّ

 وامتنمو ذ وقم ا امشممال دول ظمي  اإليظما ي واديمتالل اإلعالميم  امتظايم  امتكنوموتيم  مم  حام  يول

 اممااة . اماامم ي  وأقم  اإلعالم  اديتالل مظاق  أظ   اديتالل ياد اميوم
يم  سميال امفقايم  اإلعالميم  اممااةم و امتم   أكف  تاقيداً  مقد اكتس  اإلعالم امتديد أظااداً 

ا امفم د يمم  اديتيما  مقمد أسسَّممديم  مةمماد قا ومسمئومي  يسم   عويهما يوسمف  ح يمم  امماوومماا وتاد  
ا إممى فمو و حقيقيم  يم  متمال كمد و امفم د عومى اموةمول وأدَّ  ذق م اممفماقيم مالمم  اإلعمالم امكمون 

مك  اممما س  اماموي  مونشا  اإلعالم  تن وي عوى ظاد سياس  ي ي  نشن عم   ذإمى امماووماا
  يممممم  نقمممممل وتو يمممممل وتيممممم ي  كمممممد و اممؤسسممممماا امكظممممم   عومممممى تحممممموي  واسمممممتفما  امتقنيممممماا امحديفممممم

ومممممل مممممم  تحويمممممل امامممممامم إممممممى يضممممما، عشممممموائ  يفممممميل توان وقممممما عمويممممم  امتسمممممييس  ذامماوومممممماا
ف ومسمتم  إممى كميماا ل ظشكل مكفَّمل امف د إمى مستهول يتا َّ ظحي  تحوِّ  ذظامماووماا كل فاني 

 (39) م  امماووماا وامةو  وام مو  تفول كد ت  عوى ادستهالل وامتحويل.

 مراحل التأثير بوسائل اإلعالم الجديد: 
 :(40)تم  عموي  امتنفي  ظوسائل اإلعالم امتديد ظمتموع  م  م احل وق 

دو و وسائل ادتةال تالحل امف د ي  اماة  امحدي  أينما كما ذ وظممل  : إ َّ التوقع=1
 سممائلذ امنظمم  عمم  محتممو  عقومم  امظمما   نتممدم عوممى اسممتاداد وظممد تاا متفاوتمم  دسممتقظال قمم م ام

ي  حام  امت ويج امدعائ  مإلنتا  امضيم ام ي يو ع عوى ن ال واسل وظوسائل سماي   ينتد مفالً 
ظاسمممممتامال اممقمممممدماا  وعا فيممممماً  دوذ يوتمممممن امماوممممم  إممممممى تحضمممممي  اممسمممممتقظل  قنيممممماً ظةممممم ي  متامممممدِّ 

ا األيظا ذ  وذ كنوع م  تكييف  دود األياال مما سيتظل حتى ي  نش اواديتتاحياا واألمحا  اممميِّ 
همماا تامممل عوممى شممد انتظممام امتمهممو  وتهيئمم  توكااتمم ذ كممما نمم   يمم  امانمماوي  امةممحفي  يهمم م اممنظِّ 



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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كمممل ماووممم  تنقوهممما  اممفيمم و وأممموا  ام ظاعممم  وتةممميماا ام سممموم اممةمماحظ ذ وممم  قنممما يتضمم  أ َّ 
 ن .اي  مايَّ ها تظدأ ظحام  شاو ي  وتوكف عند استقظامها م  من ول أنَّ وسائل ادتةال تتكيَّ 

: ظاد امتوكل ينت  ادنتظام وقو امم حو  امفاني ذ حي  يمك  اموتو، إممى عنةم  اجنتباه-2
اإلفا و اممت ايد كاألموا  امةا ي ذ امممؤف اا امموسميقي ذ ومكم  كفم و توظيفهما ظ  يقم  غيم  عقالنيم  

يمكنل  وأحياناً  ذستتاظ د مد  امتمهو  حساسي  ضد ق ا امنوع م  اإلفا وذ ييحتم ع  اد ظما يومِّ 
 .تكو  قادئاً  تشد ادنتظام ظن ت  أ ت 

  وكتمم  ومحظمم ذ ألنَّمم ؛د ادنممدقا  أو ادنظهمما شممد ادنتظممام ممميس متمم َّ  إ َّ  المشــاركة: -3
ظممل يمم   ذد ظاممشمما ك ذ يفائممدو امتمهممو  كمسممتهول ميسمما يمم  انظهمما مومكمم  قنممال شمم ، بيمم  يتتسَّمم

تظا م عوى امفال واممشا ك . ذامسي  و عوي   وا 
: يممم  امم حوممم  ام اظاممم  مممم  قممم م اممممدو و نةمممل إممممى م حوممم  تتميمممل تجميـــع المعلومـــات -4

ييظمدأ ظادسمتتاظ  ظشمكل مفيم ذ يتتضميم ظامل  ذامماووماا ع  امموضوعذ ييمنت  دو  اماقمل اآل 
   إمممى حيمم  امماووممماا  اا امةممو  ظامموضمموع يسممتمدقا اماقممل ممم  مسممتودع  اك تمم ذ وتظمم   وتيمم

 اموتود.
: عنممدما ينشمم  اماقممل د يتوكممف عنممد اسممتقظال امماووممماا وتماهمماذ ظممل تكــوين اآلرا  -5

 يني  ي  استنظا  األيكا  وتكوي  اآل ا،.
ـــل أو اجســـتجابة  -6 : عنمممد تكممموي  األيكممما  يظمممدأ ادسمممتاداد ألدا، اجســـتعداد ألدا  الفع

  اممممدوايل امتممم  توكظهممما وسمممائل ادتةمممال تت وَّمممأو ادسمممتتاظ  وتحقيمممل األفممم  امم ومممو ذ ي ذامفامممل
 امتاظي  عنها ظ  يل امفال. 

 :(41)هاا امحامي  متكنوموتيا ادتةال امحديف  ظهو  أحد امتةو اا امتامي وتفت ل امتوت  



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ى قمممم ا امتةممممو  عوممممى انتشمممما  يممممدماا ادتةممممال ويتظنَّمممم ذا امتممممماقي يتكمممم يس اما ممممم  وامتفت مممم -1
كظال األي اد ا ذامف دي   وميل األي اد إمى ادنف اد. ذممت ايد عوى امتالل ق م اميدمااوا 

تكمم يس امهيمنمم  وادنممدما  موسممائل ادتةممال ممم  يممالل ميممل وسممائل ادتةممال امتممماقي ي إمممى  -2
 امت كي  ي  كياناا ضيم . 

 الخاتمة:
كمد ييتومف  تديمداً  قنمال واكاماً  يظدو منا م  يالل ق م امتوم  دايل يضا، اإلعالم امتديمدذ أ َّ  -1

ي  ظل اإلعالم امتقويديذ ياإلعالم امتديد إعالم دينامك  تفاعو   ع  امواكل ام ي كا  سائداً 
ممى امنظمام إل مم  امنظمام امتممافو    ظادو يةائأ منها: امتحمو  د اموسائ ذ يتميَّ دي ومتادِّ تاد  

وادنتشما ذ  امتماقي يم  ام كم ذ امتفاعويم ذ امالت امنيم ذ كاظويم  امح كم ذ كاظويم  امتحمولذ امشميوع 
 وامكوني ذ امشمول وامتنوع ي  اممحتو .

يممم  امتواةمممل ظمممي   همممماً م تمممؤدي تكنوموتيممما اإلعمممالم امتديمممد ومممما شمممهدت  مممم  ت مممو  قائمممل دو اً  -2
األي اد وامتماعاا امظش ي  منش  امفقاي ذ وتظادل اآل ا، واأليكا  حول عديد امقضاياذ ويست يل 

دذ يمم  اموكمما اممم ي ي يممدذ وظامشممكل اممم ي ي يممدذ عكممس ممما كمما  عويمم    ممما ي يممم مومتوقِّمميقممدِّ  أ ت 
 اإلعالم امتقويدي.

مفهمممم أعممممل مظممماق و اإلعمممالم امتديمممد ظهممم ا ظامممل امنظ يممماا وامممممدايل امتممم  منهممما: نظ يممم   -3
و اممممدمجذ ونظ يممم  ام كمنممم ذ ونظ يممم  امممم اا امفانيممم ذ وممممديل نيم وظمممونت ذ ونممممو   أ ذامتالكممم 

 سظ ذ و ؤي  ظايويل مإلعالم امتديدذ ومديل يوي .ادتةال امتديد مد  ك و 

يتسما،ل قمل تحققما تنظمؤاا امناكمد امكنمدي  مكوننا ناي  عةم  امماوومماا ظامتيما ذ مسمائل أ ت  -4
كمممموو  ذ وقممممل تنتةمممم  امحتميمممم  امتكنوموتيمممم  امتمممم  تمممم   أ َّ ؟ظشممممن  امق يمممم  امكونيمممم  (ماكووقمممما )

امحتمي  ادتتماعيم   ذ أم أ َّ ؟واكل ادتتماع امتكنوموتيا ق  وحدقا اممامك  مقوو امتميي  ي  ام
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م يمم  محتويمماا امتكنوموتيمما امظنممى ادتتماعيمم  قمم  امتمم  تممتحكَّ  يمم  عوممى اعتظمما  أ َّ بمهمما  أي 
 د محتواقا.امقو  ادتتماعي  اممامك  موسائل اإلعالم ق  امت  تحدِّ  وأشكامهاذ وأ َّ 

ممسمممتو  ادتتمممماع  وامفقممماي  وامت ظممموي اإلعمممالم امتديمممد مممم  تنفي اتممم  امواضمممح  عومممى ا ممممل أ َّ  -5
عومممى ممممد  ونممموع  تومممل امتمممنفي اا عومممى  م وقممماً  نحكمممم حكمممماً    د يمكننممما أ ت وامتتممما يذ إد أنَّممم

  يمؤدي إممى  ذ ود ننظ  إمى امموضموع مم  منظمو  واحمد أو  اويم  واحمدوذ تتمفمل يم  أنَّماممتوقِّ 
األيممم  يممم  ادعتظممما  عنمممد اسمممتيدام األيممم اد ادغتممم ا  وادنا اميممم  وادن ممموا، وادنف اديممم ذ دو  

ودوايل ادسمتيدام امتم  قم  ظام ظيام  تيتومف مم   ذموسائل اإلعالم امتديد اماوامل امديمم ايي 
 ي . بي د إمى 

نح   ظما ي  حات  إمى د اس  ظاق و اإلعالم امتديدذ م  يالل إت ا، اماديمد مم  امد اسماا   -6
وامت ظيقيممم (ذ مممم  أتمممل يهمممم أعممممل عنممم ذ وعممم  تنفي اتممم  اماوميممم  اممامقممم  )امنظ يممم  واممنهتيممم  

عومممى األيممم اد وامتماعممماا واممتتماممماا ظحكمممم أنممم  يممم ل نفسممم  كمممإعالم ظمممديل عممم   اممسمممتقظوي 
 .اإلعالم امتقويدي

 هوامش البحث:
 

نمو  اممدي  قيميسم ذ األ مم  امنظ يم  واممنهتيم  مد اسم  امميممديا امتديمدو. كم ا،اا نقديم ذ متومم  ( (1
 .61ذ أ 2114ذ نويمظ 12امت ائ ذ اماددعووم اإلنسا  واممتتملذ 

( عظممد از  يمم  امحيممد يذ "اإلعممالم امتديممد: امنظممام وامفوضممى"ذ أظحمما  اممممؤتم  امممدوم  األولذ (2
 .142م تل ساظلذ أ  "اإلعالم امتديد: تكنوموتيا تديدو... ماامم تديد"ذ

م سممل وظهممو  ةممحاي  دو  وسممائل اإلعممالم امحديفمم  يمم  تحممول اممتوقمم  إمممى ظا يمم ذ  إظمم اقيم( (3
ذ 3امممممموا  ذ متومممم  اإل اعمممم ذ تةممممد  عمممم  اتحمممماد إ اعمممماا امممممدول اما ظيمممم ذ تممممونسذ اماممممدد 

 .44ذ أ 2111



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 .142( عظد از  ي  امحيد يذ م تل ساظلذ أ (4
امواتممد أممي ذ "اسمتيداماا امشممظا  امتماما  مواكمل يوتيممو  عومى شمظك  ادنت نمما"ذ  (  ضما عظمد(5

عممالم امتديممد: تكنوموتيمما تديممدو ماممامم تديممد"ذ تامامم  امظحمم ي ذ أظحمما  اممممؤتم  امممدوم ذ "اإل
 .516ذ أ2119اظ يل  9-4م  

 حيمممم  ام يممم  عيسمممان ذ امةممم اع وامتكاممممل ظمممي  اإلعمممالم امتديمممد واإلعمممالم امتقويمممديذ متوممم   ((6
 .51ذ أ 2113ذ 21امظاح  اإلعالم ذامادد 

يمم  ت مموي  اميدممم  اإليظا يمم  يمم  أحمممد إسممماعيل حسممي ذ امقممم  ادةمم ناع  اما ظمم  ودو م ( (7
امقنممواا امفضممائي  امتوف يونيمم ذ متومم  اماومموم اإلنسمماني  وادكتةممادي ذ تامامم  امسممودا  مواومموم 

 .112- 111(ذ أ أ2112ذ نويمظ 13وامتكنوموتياذ)امادد
ذ 2111محمد قاشم امهاشم ذاإلعالم امكون  وتكنوموتيا اممسمتقظلذ عمما  ذ دا  اممسمتقظلذ ( (8

 .9أ 
 .121( عظد از  ي  امحيد يذ م تل ساظلذ أ (9

 .121ذ أامساظل( امم تل (10
أوسممممام  عممممم ذ اما ظمممم  أظممممو عماممممم ذ امتمممممفالا ادتتماعيمممم  موسممممائل امتكنوموتيمممما امحديفمممم  ( (11

وعالكتهمممممما ظ ظيامممممم  ادسممممممتيدامذ متومممممم  امحمممممموا  اممتوسمممممم  ذ ميظمممممم  امظحممممممو  وامد اسمممممماا 
امت ائمممم ذ تامامممم  امتيالممممم  ميمممماظسذ سمممميدي  ادستشمممم اكي  يمممم  حضمممما و اممممممم   اإلسممممالم ذ

 .  253ذ أ 2ذ امادد 11ظواظاسذ متود 
ذ أ 2113 ذذ امقاق و ذ دا  يك  وي 1  ،علم نفس اإلعالم الجديدحسني  شفيل:  ((12

131- 131.  
( عظاس مة فى ةادلذ "اإلعالم امتديمد: د اسم  يم  مدايوم  امنظ يم  ويةائةم  اماامم "ذ (13

 .9مذ أ2111ماووم اإلعالم وادتةالذ امظواظ  اما ظي  
امميمممممديا امتديمممممدو : ادظسمممممتموموتيا واإلشمممممكامياا وامسمممممياكااذ تمممممونسذ امةمممممادل امحممممممام ذ ( (14

 .19أ ذ 2111ذ 1اممنشو اا امتاماي  ظتاما  منوظ ذ  



   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلعالم الجديد مقاربات مفاهيمه، ونظرياته، وتأثيراته
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) األ د ذ دا   1اإلعمممالم امتديمممد:  شمممظكاا امتواةمممل ادتتمممماع ذ    عومممى يويفممم  شمممق وذ  ((15
 .52أ  2114مونش  وامتو يلذأسام  

ذ امادد  26( سمي و شييان " اإلعالم امتديد ي  عة  امماووماا"ذ متو  دمشلذ اممتود (16
 .442ذ أ 2111األول وامفان  ذ 

( مساود ةام  كات ذ اإلعالم امتديد وكضايا اممتتمل )امتحدياا وامف أ(ذ و ك  مقدم  (17
( 15-13ذ تدوذ تاما  اممول عظد اما ي  )مومؤتم  اماامم  امفان  مإلعالم اإلسالم 

 .6أ ذ 2111ديسمظ 
 .53أ عوى يويف  شق وذ م تل ساظلذ((18
 .53 حيم  ام ي  عيسان ذ م تل ساظلذ أ  ((19
 .443أ م تل ساظل ذ ( سمي و شييان ذ (20
امةمادل امحممام  ذ مفماقيم ونةموأ : ام قانماا امفقاييم  موفمو و ام كميم  ذ متوم  اإل اعماا ( (21

 .61اما ظي  ذ تونس ذ تةد  ع  اتحاد إ اعاا امدول اما ظي  ذ أ 
 .4أم تل ساظل ذ ( مساود ةام  كات ذ (22
 .26( مفيد ظامهاملذ م تل ساظلذ أ (23
امةادل امحمام  ذ امميديا امتديدو واممتال اماموم  : اإلحيا، وادنظاا ذ متو  اإل اعاا ( (24

 .21ذ أ 2111تحاد إ اعاا امدول اما ظي  ذ ذ تونس ذ تةد  ع  ا 3اما ظي  ذ امادد 
ام حم  محمد امشام ذ دو  شظك  ادنت نا ي  تحقيل ديمق ا ي  ادتةمال وياعويتم  ذ  ( عظد(25

 –ذ ينمماي  24اماممام ذ كويمم  اإلعممالمذ تامامم  امقمماق وذ اماممدد  اممم أياممتومم  اممةمم ي  مظحممو  
 .292ذ أ 2115يوني ذ 

ذ ادتةال ادتتماع  و امتمفالا وادستيداماا امتديدو موهاتف امتموال ممد  سااد امقيا ( (26
امم اقل امتونس : امم اقل امتومي  ي  إكويم تونس نمو تاذ اممتو  امتونسي  ماوموم ادتةمالذ 

ذ تويويممم  51-49تمممونسذ ماهمممد امةمممحاي  وعوممموم اإليظممما ذ تاماممم  منوظممم ذ امامممدد اممممم دو  
 .44-46ذ أ أ 2111ذتوا  2114



 حسين المختار الشاوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 .141( عظد از  ي  امحيد يذ م تل ساظلذ أ (27
 .441- 444أ أ م تل ساظل ذ ( سمي و شييان  ذ (28
 .54أ عوى يويف  شق وذ م تل ساظلذ((29
 .54امم تل امساظلذ أ  ((30
ذ األ د  ذ دا   1ياسممممي  يضمممم  امظيممممات ذ اإلعممممالم امتديممممد امدوممممم  اديت اضممممي  امتديممممدوذ  ( (31

 .111أ ذ 2114 امظداي  مونش  وامتو يل
 .14( نو  امدي  قمظس ذ م تل ساظل ذ أ(32
نحمو أيمال تديمدو : ( نة  امدي  ماياض ذ "ام قاناا ادظسمتموموتي  وامفوسمفي  موممنهج امكيفم (33

مظحو  اإلعمالم وادتةمال يم  اممن قم  اما ظيم "ذ أظحما  امممؤتم  اممدوم ذ "اإلعمالم امتديمد: 
 .19-11ذ أ2119اظ يل  9-4امظح ي ذ م  تكنوموتيا تديدو ماامم تديد"ذ تاما  

 .42-69( نو  امدي  قيمس  ذ م تل ساظل ذ أ أ (34
ذ األ د ذ دا   1( عظاس مة فى ةادل. اإلعالم امتديد اممفاقيم واموسائل وامت ظيقااذ  (35

 .44 – 35ذ أ أ 2119امش ول 
ذ امشممظا  اما ظمم  واممضممامي  اإلعالميمم  اإليظا يمم  ظممي  ادسممتهالل وامتفاعممل : سمماعد سمماعد ((36

د اس  ميداني  ماين  م  مواكل امةحف اما ظيم  ذ أشممال امموتقم  اممدوم  امشمظا  وادتةمال 
اظ يل  16و15و14وامميدياذ تونسذ ماهد امةحاي  وعووم اإليظا  ومؤسس  كون اد ايناو ذ 

 .113ذ أ  2111
امظكممم يذ امهويممم  اما ظيممم  يممم  ظمممل فمممو و ادتةمممال واإلعمممالم امتديمممدذ  أظحممما  امممممؤتم  ( يمممؤاد (37

 9-4امدوم  األولذ "اإلعالم امتديد: تكنوموتيا تديدو... ماامم تديد"ذ تاما  امظح ي ذ م  
 .314-314ذ أ أ 2119اظ يل 

 .443 – 461( سمي و شييان ذ م تل ساظلذ أ أ (38
 .112ساعد ساعدذ م تل ساظلذ أ  ((39
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ذ األ د  ذ دا   1اممممم  ال محمممممد امممممدميم ذ اممممممديل إمممممى وسممممائل اإلعممممالم امتديممممدذ   ( عظممممد(40
 .54- 52ذ أ أ 2112اممسي و مونش  وامتو يلذ 

 .119أ ياسي  يض  امظيات ذ م تل ساظلذ ( (41


