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االتصال اإلنساين منذ ظهور التلفزيون. وقد أصبح مصطلح وسائل اإلعالم تاريخ يف بكر األتغري المثل اختراع اإلنترنت 
تطبيقات الويب مثل املدونات، والتدوين من املصطلحات الشائعة يف السنوات األخرية لوصف  2.0االجتماعية والويب 

القصري مثل تويتر، ومواقع الشبكات االجتماعية، ومنصات مشاربكة الفيديو والصور وامللفات ومنصات التحرير اجلماعي مثل 
الذي صكه يف  Tim O'Reillyإيل تيم اوريلي  2.0وبكذلك تطبيقات اهلواتف الذبكية. ويعود مصطلح ويب  ،الويكي

حمل النشر  participationتقوم الفكرة األساسية له على استخدام الويب بكمنصة، إذ حلت املشاربكة ، و2005عام 
publishing  حل التدوين و، 1.0يف ويبblogging  حمل املواقع الشخصيةpersonal websites والويكيز ،

wikis  حمل أنظمة إدارة احملتوىcontent management systems والوسم ،tagging ل التصنيفات حم
directories. 

وسائل اإلعالم اجلديدة اليت نشأت مع حتول شبكة اإلنترنت إيل وسيلة اتصال مجاهريية بظهور شبكة  الدراسةوتتناول هذه 
وشبكات التواصل االجتماعي.  2الويب الويب يف مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتطورت وازدادت رسوخا بظهور 

جهود الباحثني يف تستعرض وسائل اإلعالم اجلديدة، وحقل املهمة يف النظرية قديا للتطورات واملفاهيم نحتليال  دراسةال قدموت
الجتاهات اوتطبيق نظريات االتصال الراهنة على وسائل اإلعالم اجلديدة، اخلاصة ب ،االتصال والعلوم األخرى ذات الصلة

التحليل الكيفي وحتليل  على دراسة. وتعتمد الاجلديدة فة يف الوسائلاليت تتناول العناصر االتصالية املختل يةالنظرية والبحث
وسائل اإلعالم اجلديدة وشبكات باملستوى الثاين لعينة متاحة من اإلنتاج العلمي املنشور يف دوريات علمية حمكمة ويتعلق 

ال، وميهد الطريق أمام الباحثني توصيف واقع اجتاهات البحث والتنظري يف هذا اجمل التواصل االجتماعي، وهو ما يساعد يف
 يف هذا اجملال.املستقبلية خريطة أولية ألجندة االهتمامات البحثية لوضع 
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This study is based on the increased use of the internet and related digital 

communication technologies, the ‘new media’, in the daily lives of billions of 

people worldwide and the accompanying rise in interest by communication 

scholars to evaluate the development, the applications, the uses, and the effects 

of these emerging media.  The invention of the Internet was the biggest change 

in human communication since the advent of television. The publication of new 

media research about the new media research continues to increase. The study 

introduces an analytical review of an available sample of published articles that 

deals with new media and examines the internet and related digital technologies 

within the communication discipline. It focus mainly on the developments of 

the concepts, applications and theories of the new media. Based on qualitative 

and meta-analysis the study define and evaluate four main theoretical concepts 

in new media field that are cyberspace, virtual community, interactivity, 

hypertext and multimedia. It also traces theories and theoretical approaches 

researchers did apply to new media that are agenda setting, uses and 

gratifications, diffusion of innovations and knowledge gap. The 

mediamorphosis theory was analyzed critically as the main theory in the new 

media while the new trends in new media research such as new media 

credibility, internet addiction and internet and depression was introduced as 

potential areas for theorizing the phenomena of new media.   

Key words: New Media – New Media Research – new media theories
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 أ.د. حسين حممد نصر
 ة القاهرةجامعة السلطان قابوس وجامع–أستاذ الصحافة والنشر االليكتروين 

 

مثل اختراع اإلنترنت أبكر تغري يف االتصال اإلنساين منذ ظهور التلفزيون. وقد أصبح مصطلح وسائل اإلعالم االجتماعية 
من املصطلحات الشائعة يف السنوات األخرية لوصف تطبيقات الويب مثل املدونات، والتدوين القصري مثل  2.0والويب 

 ،جتماعية، ومنصات مشاربكة الفيديو والصور وامللفات ومنصات التحرير اجلماعي مثل الويكيتويتر، ومواقع الشبكات اال
الذي صكه يف عام  Tim O'Reillyإيل تيم اوريلي  2.0وبكذلك تطبيقات اهلواتف الذبكية. ويعود مصطلح ويب 

حمل  participationملشاربكة ، إذ حلت اللنشر والتوزيع ، وتقوم الفكرة األساسية له على استخدام الويب بكمنصة2005
، personal websitesحمل املواقع الشخصية  bloggingحل التدوين و، 1.0يف ويب  publishingالنشر 

حمل  tagging، والوسم content management systemsحمل أنظمة إدارة احملتوى  wikisوالويكيز 
 .directoriesالتصنيفات 

اجلماهريية التقليدية تتيح  التصالبكانت وسائل ا، إذ رق االتصال اإلنساين تغيرًيا جوهرًياطقد غريت إلنترنت امن املؤبكد أن و
جاءت شبكة الويب العاملية لتقدم مناذج ومنوذج اتصال يقوم على نقل املعلومات "من مصدر واحد إىل متلقني بكثريين". 

الريد اإللكتروين إىل عنوان مربكزي، وتفاعل إضافية، أمهها منوذج االتصال "من مصادر بكثرية إىل متلقي واحد" )من 
مستخدمني بكثريين مع أحد مواقع اإلنترنت(؛ ومنوذج البث "من مصادر بكثرية إىل متلقني بكثريين" )الريد اإللكتروين، 

ب يتيح الويو .والقوائم الريدية، واجملموعات اإلخبارية(، ومنوذج االتصال الشخصي اخلاص )شبكات التواصل االجتماعي(
 نظاما اتصاليا يتسم بالالمربكزية ويتيح درجة من دميقراطية االتصال أبكر مما بكانت تتيح وسائل اإلعالم اجلماهريية القدمية.

وما تولد عنها من تكنولوجيات اتصالية رقمية جديدة وزيادة تغلغلها يف احلياة اليومية  اإلنترنتزيادة استخدام  أديوقد 
تقومي التطور يف هذه  إىلتزايد االهتمام البحثي هبا من جانب الباحثني يف االتصال الذين اجتهوا  ىلإملاليني البشر حول العامل 

استخدامات اجلمهور هلا وتأثرياهتا. وقد دفع هذا االهتمام عدد  إىلالوسائل اجلديدة والتطبيقات والرامج اخلاصة هبا باإلضافة 
بحث يف هذا اجملال هبدف حتديد االجتاهات البحثية والنظرية فيه ووضعها يف دراسات لتقومي حالة ال إجراء إىلمن الباحثني 

التحليل الكيفي وحتليل  علىأمناط وتقدمي نتائجها وبكشف نواحي الضعف فيها واقتراح اجتاهات جديدة للبحث. واعتمادا 
ويتعلق ببحوث ونظريات وسائل  ،مةحمكعاملية املستوى الثاين لعينة متاحة من اإلنتاج العلمي املنشور يف دوريات علمية 

وهو ما يساعد  اجلديدة، اإلعالماإلعالم اجلديدة وشبكات التواصل االجتماعي، حتلل الدراسة واقع البحث والتنظري يف وسائل 
 يف وضع خريطة أولية ألجندة االهتمامات البحثية يف هذا اجملال.

وتطور البحث يف  نشأة، وقدمت عددا من الرؤي املفيدة حول اإلعالم اجلديدتناولت  حللت الدراسات السابقة البحوث اليت
 .األحدث إىل األقدم. ونستعرض هذه البحوث يف سياق زمين من هذا اجملال
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يف مخس دوريات رئيسية يف االتصال من عام  باإلنترنتانتشار البحوث املرتبطة  Tomasello حبث توماسيلو 2001يف 
، ومعدالت النشر خالل ضوع البحث، واملناهج املستخدمة. وحللت الدراسة عناصر التأليف، ومو1999م عا إىل 1994

خلصت إىل وجود توازن بني البحوث الفردية واجلماعية يف معدالت النشر، و إيلليها. وانتهت الدراسة إالفترة الزمنية املشار 
بصفة عامة بكانت حمور التربكيز يف معظم  اإلنترنتجتماعي، وان قضايا التفاعل اال علىن ثلث الدراسات املنشورة ربكزت أ

الدراسات، وان حتليل املضمون والبحث النقدي بكانت املناهج املفضلة يف هذه الدراسات. وأشار البحث إىل أن عدد 
تناولت  الدوريات اخلمسة املنشورة يفالبحوث  إمجايلمن  %4قل من أن أالبحوث املنشورة يف بكل عام بكان متذبذبا و

 . (1)باإلنترنتالبحوث املرتبطة 
عرضا للتراث العلمي يف االتصال والتكنولوجيا، وخلصوا إىل أن حبوث  (2)قدم ليفروي وزمالئه (2002) ويف العام التايل

 يكون هلا تصنيف خاص ضمن حبوث أنوجيب  ،يف االتصال ضمن التيار البحثي العام إدراجهااالتصال والتكنولوجيا ال ميكن 
( حتليال من املستوى الثاين 2002متنوعة من االستخدامات والتطبيقات. وقدم بكيم وويفر ) تتضمن أشكاال ألهنااالتصال 

 على. وربكزت الدراسة 2000 إىل 1996يف عدد بكبري من دوريات االتصال تغطي الفترة من  باإلنترنتللبحوث املرتبطة 
 النظريات وتطور معدل النشر مع الزمن. وانتهي الباحثان إىل أن االهتمامموضوعات البحوث واملناهج املستخدمة واستخدام 

خاصة قضايا االستخدام والقوانني  ،نفسها اإلنترنت علىالبحوث ربكزت غالبية ن أ، ومستمر يف تزايد باإلنترنت البحثي
 من البحوث طبقت نظريات اًلقلي ان عدًدأو ،املسيطرة يإىل أن الدراسات الكيفية بكانت ه والسياسات. وأشار الباحثان

. ومن النتائج املهمة اليت انتهي اليها الباحثان اللذين استخدما منوذج التطور املكون من االتصال التقليدي على الوسائل اجلديدة
أخرى  إىلواالنتقال من مرحلة  اإلنترنتالتطور يف حبوث  أنإىل (، 2000وضعه بكل من ومير ودومينيك ) الذيمراحل  أربع

، خصائص الوسائل اجلديدةوهي:  معا ن البحوث اليت مت إجنازها بكانت تغطي املراحل األربعةأو ، يكن خطيامل
 .هاوبكيف ميكن حتسين ا،واالستخدامات واملستخدمني، وتأثرياهت

 إىل ،1999 إىل 1980( حول اجتاهات حبوث االتصال اجلماهريي من 2003وديفيد ويفر ) قمحاويوأشارت دراسة رشا 
البحوث  إمجايلمن  %2ومل تتجاوز نسبة  ،بكوسيلة اتصال جديدة بكانت حمدودة باإلنترنتالدراسات اليت اهتمت  أن

التقليدي خاصة حبوث  اإلعالماألربعة الرئيسية اليت مت حتليلها، يف مقابل سيطرة واضحة لبحوث املنشورة يف الدوريات 
 .(3)الصحافة املطبوعة وحبوث التلفزيون

اجلديدة بني أعضاء مجعية الباحثني يف  اإلعالمووسائل  اإلنترنتقدم رايس مراجعة ملوضوعات البحث يف  2005ويف العام 
عناوين  على بناًء املرتبطة هبا، واملفاهيم ،حتليل الشبكة لتحديد االهتمامات البحثية الباحث واستخدم. (AoIR) اإلنترنت

. وخلص الباحث إىل أن 2004 إىل 2003مؤمترات اجلمعية من  إىلاجللسات وعناوين البحوث وامللخصات اليت قدمت 
، واجملتمع، واالجتماعي، والتكنولوجيا. اجلديد، واالتصال اإلنترنتبكانت البحوث ملخصات  املصطلحات استخداما يف أبكثر

ماعات واملؤسسات دراسة بكيف تقوم اجل إىلالوسائل اجلديدة دراسة تأثريات  منالتربكيز  يفهناك حتوال  أنوالحظ الباحث 
 .(4)خيدم مصاحلهاحيقق أهدافها ومبا  وسائل اإلعالم اجلديدةبتطويع 

. وقد وسع الباحثني 2003و 1994بني عامي  باإلنترنتذات العالقة  اإلعالم( حالة حبوث 2006وحلل تشاو وخانج )
ذات العالقة  البحوثواضحا يف عدد  . والحظ الباحثان تزايداواإلعالننطاق التحليل ليشمل جماالت االتصال والتسويق 

 إىلوأشار الباحثان أيضا  البحوث. إجنازتنوع الباحثني واملنظمات اليت شاربكت يف ، وخالل الفترة املشار اليها باإلنترنت
طور املرحلة الرابعة من منوذج ت أن أبكدان بكانا قد إو ،حتسن واضح يف املداخل املنهجية والنظرية املستخدمة يف هذه البحوث
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ليها بعد يف حبوث الفترة إ، مل يتم الوصول اإلنترنتلومير ودومينيك وهي املتعلقة بكيفية حتسني  اإلعالمحبوث وسائل 
 .(5)املدروسة

( حتليال لواقع دراسات االتصال الرقمي، استهدف حتديد مسات ومضامني اجلدل العلمي البحثي 2009وقدم سكوالري )
سكوالري التحوالت اليت ظهرت يف جمال البحث والتنظري يف هذا اجملال  حدداجلديدة. و اإلعالموالتنظريي حول وسائل 

طلق عليها مرحلة اآلباء أو ،1984 إىل 1960من  األويلمراحل. متتد املرحلة  أربعنتيجة التحوالت التكنولوجية الرقمية يف 
وفكرة النص املتشعب  اإلعالمب بني وسائل االتصال اإلنساين والتقار علىالبحثية فيها  األجندةاملؤسسني، وربكزت 

 ، واستندت علىعن الكمبيوتر واالتصال الشبكي األويلالنظرية  اإلرهاصاتوواجهات االستخدام. ويف هذه املرحلة ظهرت 
عليها مرحلة البدايات وتربكزت فيها  وأطلق 1993 إىل 1984نظرية املعلومات ونظرية النظم. وامتدت املرحلة الثانية من 

 اعتمدت علىالكمبيوتر، و علىث حول النص الفائق وواجهات االستخدام وسهولة االستخدام واالتصال املعتمد ولبحا
 إىل اإلنترنتاملرحلة الثالثة فقد مشلت ثالثة توجهات حبثية ونظرية هي دخول  أمانظريات التفكيكية واملعرفة وعلم النفس. 

 1993. ومتتد هذه املرحلة من عام لإلنترنت، مث ظهور الثقافة الناقدة األبكادمييني بني اإلنترنتالثقافة الشعبية، وظهور ثقافة 
والفضاء االليكتروين والطريق السريع للمعلومات واجملتمع  اإلنترنت، وتربكزت البحوث خالهلا حول 2000العام  إىل

نظريات املعرفة وعلم  علىل هذه املرحلة واستندت اجلهود النظرية خالاالفتراضي والتفاعلية والنص الفائق وجمتمع الشبكة. 
 2008 إىل 2000النفس واالقتصاد والعلوم السياسية واالجتماع والثقافة والتكنولوجيا. ومتتد املرحلة الرابعة واألخرية من 

دراسة املصادر املفتوحة واملدونات والويكي وخدمات  على، وربكزت البحوث خالهلا اإلنترنتوتسمي مرحلة دراسات 
إيل  علي تطبيق نظريات االتصال التقليدية علي اإلعالم اجلديد يف هذه املرحلة تزويد والشبكة. ونظريا استندت البحوثال

، ونظرية الفاعل علي الشبكة network theoryبرزها نظرية الشبكة أبكان  ،البحث عن نظريات جديدةجانب 
network theory-actor ونظرية األلعاب علي الشبكة ،ing or ludology theorygam)6(. 

، ونظرية روجرز اإلعالم( للتشكل العضوي لوسائل 1997اليت وضعها فيدلر ) املبادئ( 2010وطبق توماسيلو ويل وباير)
 17مدي  علىاجلديدة  اإلعالم( اخلاصة بانتشار املبتكرات، يف حتليل وتقومي البحوث اليت مت نشرها حول وسائل 2003)

وانتقال  ،اجلديد اإلعالمتأبكيد استمرار انتشار املطبوعات اخلاصة ببحوث  إىل. وانتهت الدراسة 2006 إىل 1990من  ،عاما
حثني اإىل أن البالدراسة خلصت ومرحلة االنتشار الواسع.  إىلووصوهلا  ،مرحلة التبين إىلهذه البحوث من مرحلة االنطالق 

نشرت قرابة نصف  اإلعالمن الدوريات اخلاصة بوسائل أوثهم، ويفضلون استخدام قائمة حمددة من الكلمات املفتاحية يف حب
دورية متصلة بوسائل اإلعالم تنشر حاليا حبوث  14اجلديدة. وحدد الباحثون قائمة من  اإلعالمالبحوث اخلاصة بوسائل 

قد املبتكرات  انتشارنظرية و ،اإلعالمالتشكل العضوي لوسائل  نظرية مبادئإىل أن  واوأشار، وسائل اإلعالم اجلديدة
 اإلعالمإىل أن حبوث وسائل ت الدراسة ساعدت يف تفسري ظهور وتربكز حبوث اإلعالم اجلديد يف حقل االتصال. وانته

 .(7)داخل حقل االتصالمتناميا اإلنترنت وما يرتبط هبا من تكنولوجيات رقمية تشكل جماال حبثيا  علىاجلديدة اليت تربكز 
قد صاحبتها زيادة  ،خاصة فيسبوك ،الكبرية يف عدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي الزيادة أنوانطالقا من حقيقة 

مخسة تتناول و ،دراسة تتعلق بالفيسبوك 412حلل روبرت ويلسون وزمالؤه ذه الشبكات، مماثلة يف البحوث اخلاصة هب
دور الفيسبوك يف والفيسبوك،  علىتقدمي اهلوية الشخصية و، ستخدامالدوافع اوملستخدمني، احتليل وهي: وصف  جماالت

عرضا للتراث العلمي يف اجملاالت  الباحثونالفيسبوك. وقدم  علىواخلصوصية والكشف عن املعلومات  االجتماعي،التفاعل 
وذلك هبدف تقييم النتائج احلالية وتقدمي توصيات للبحوث املستقبلية يف جمال حبوث الفيسبوك وشبكات التواصل  ،اخلمسة

 . (8)ي اإلليكترونية بوجه عاماالجتماع
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االجتماعية يف أربعة جماالت هي: اإلعالن،  اإلعالمحتليل البحوث اخلاصة بوسائل  على( 2012وربكز خانج وبكي ويي )
 واالتصال، والتسويق، والعالقات العامة، هبدف بكشف اجتاهات البحث يف هذا اجملال خالل أربعة عشر عاما تغطي الفترة من

حبثا نشرت يف  436. ومن خالل حتليل مضمون 2010عام  إىل ،ميثل ظهور مواقع التواصل االجتماعي يالذ ،1997 عام
من البحوث اعتمدت  %30الدوريات الرئيسية يف اإلعالن واالتصال والتسويق والعالقات العامة، انتهت الدراسة إىل أن 

دخل االستخدامات واالشباعات، ونظرية إدارة العالقات معاجلة املعلومات، وم إطاراستخداما  أبكثرهاعلى اطر نظرية، بكان 
االجتماعي  باإلعالمالبحوث املتصلة العامة، ونظرية ترتيب األولويات، ونظرية انتشار املبتكرات. وتشري الدراسة إىل أن 

، %19.7ة االجتماعي بنسب اإلعالم، تليها دراسة أثر وسائل %66.3دراسة استخدامات هذه الوسائل بنسبة  علىربكزت 
وتوقعت الدراسة  .%1.1االجتماعي بنسبة  اإلعالمتطور أمناط وسائل  ة، ودراس%12.8الوسائل نفسها بنسبة  ةمث دراس

االجتماعي يف النمو يف الفترات القادمة لتوابكب النمو املتزايد يف استخدام هذه الوسائل من  اإلعالمتستمر حبوث وسائل  أن
 .(9)مية التقليدية واجلديدةجانب اجلمهور واملؤسسات اإلعال

( االجتاهات احلديثة يف حبوث ودراسات عالقة اجلمهور باإلنترنت واإلعالم 2012حللت حنان سليم )، املستوى العريب وعلى
 املستخدمة. واعتمدتواجلوانب املنهجية  ،، من حيث جماالت االهتمام البحثي2011 إىل 2000اجلديد خالل الفترة من 

اجلديد، واستخدمت حتليل  واإلعالم باإلنترنتمنهج املسح التحليلي ملضمون دراسات عالقة اجلمهور  أمستها م علىالدراسة 
مواقع الثاين. وخلصت الدراسة إىل أن الشبكات االجتماعية ومن املستوى  الكيفي جانب أسلوب التحليل إيلاملضمون 

 واإلعالم باإلنترنتاهتمت هبا دراسات وحبوث عالقة اجلمهور التواصل االجتماعي جاءت يف مقدمة اجملاالت البحثية اليت 
عالقة اجلمهور بالفيس بوك، مث اليوتيوب مث تويتر. ويف املربكز الثاين جاء اجملال البحثي املتعلق  ةاجلديد، وتوزعت بني دراس

 تتناولالدراسات اليت  واالشباعات املتحققة، ويف املربكز الثالث جاءت اإلنترنتبدراسة استخدامات اجلمهور لشبكة 
لدي اجلمهور  اإلنترنت. وجاء اجملال البحثي املهتم بدراسة مصداقية لألنترنتبية الستخدام اجلمهور لالتأثريات اإلجيابية والس

 .(10)يف الترتيب اخلامس واألخري اإلنترنتبقياس استخدام العالقات العامة لشبكة  هتتميف الترتيب الرابع، مث الدراسات اليت 
 اجلديد، نوجزها يف النقاط التالية: اإلعالمويف ضوء التراث العلمي السابق ميكن اخلروج ببعض اخلالصات املتعلقة ببحوث 

اجلديدة وما يرتبط هبا من  اإلعالمهناك زيادة ملموسة يف البحوث العلمية املنشورة عن اإلنترنت ووسائل  أن -
 .ستخدام هذه الوسائل اجلديدة، توابكب الزيادة الكبرية يف اتكنولوجيات رقمية

غلبة الطابع الكمي على البحوث اليت ترصد وحتلل حالة البحث يف وسائل اإلعالم اجلديدة، وغياب البحوث  -
 الكيفية اليت حتلل االجتاهات البحثية العريضة وتستخلص املفاهيم والنظريات يف هذا اجملال.

ئل اإلعالم اجلديدة، سواء من خالل تطوير نظريات خاصة بلورة اطر نظرية لتفسري عمل وسا إىلحاجة أن هناك  -
 هبذه الوسائل، أو من خالل تطبيق النظريات االتصالية القائمة عليها، أو بلورة املفاهيم النظرية املرتبطة هبا. 

لتحديد املناهج املستخدمة يهتم الباحثون يف االتصال بوجه عام بكما يف غريه من العلوم بتقييم اجتاهات البحث والتنظري 
يف ضوء ما أشارت اليه ومناطق التربكيز. ومتنح البحوث املنشورة يف الدوريات معلومات جيدة للباحثني يف هذا اجملال. و
يتبلور موضوع البحث يف الدراسات السابقة من جانب، واستمرار منو البحث يف وسائل اإلعالم اجلديدة من جانب أخر، 

بكما تعكسه البحوث املنشورة يف الدوريات  ،التنظري يف وسائل اإلعالم اجلديدةالبحثية وجهود  الجتاهاتوصف وحتليل واقع ا
أو التوجهات البحثية  ،أو النظريات اجلديدة ،النظريات االتصالية القائمة أو ،سواء على صعيد املفاهيم النظرية العلمية احملكمة،

الوصول  متمن املستوى الثاين لكل البحوث املتصلة بوسائل اإلعالم اجلديدة اليت  والنظرية العامة، وذلك من خالل حتليل بكيفي
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 عر خدمات املكتبة اإلليكترونية وقواعد املعلومات اليت توفرها مكتبة جامعة السلطان قابوس وقت إجراء الدراسة إليها
 . (2014ديسمر  -)نوفمر

اعتبارها منصات ووسائط متعددة تتكون من تكنولوجيات رقمية  علىقوم اجلديدة ي اإلعالممفهوما لوسائل  وتتبىن الدراسة
فرعية مثل أجهزة الكمبيوتر احملمولة واهلواتف الذبكية وأجهزة املساعدة الرقمية واألجهزة  إعالموسائل  أوعديدة ومترابطة 

عامة بدال من  اجلديدة، بصفة اإلعالمف الواسع لبحوث وسائل ي. وهلذا السبب فان دراستنا تنطلق من التعر(11)اللوحية
 ، لكشف وحتليل وتوصيف واقع البحث والتنظري يف هذا اجملال.اإلنترنت علىالتربكيز فقط 

مدار  علىتزايد استخدام وسائل اإلعالم اجلديدة القائمة على اإلنترنت وتطورها املتسارع حقيقة تكتسب الدراسة أمهيتها من 
تقييم التطور تابعة ومل وحقول علمية أخرى االتصال  يفباحثنيالمن اهتمام من جانب  ذلك ا رافقوم ،األعوام املاضية

اليت عرت عنها البحوث يف -احلاجةمن  الدراسة بكما تكتسب والتطبيقات واالستخدامات والتأثريات اخلاصة هبذه الوسائل.
وبكذلك  ،لنظريات اليت يتم بلورهتا لتفسري عمل اإلعالم اجلديدوا واحلابكمة، تقدمي املفاهيم النظرية املربكزيةإىل -هذا اجملال

، وإحداث ترابكم معريف نظري يف هذا اجملال ميكن أن القائمةهذا اإلعالم باستخدام النظريات اإلعالمية  يفالتطبيقات اليت متت 
 عاملية.يستفيد منه الباحثون يف تطوير رؤي نظرية جديدة لإلعالم اجلديد يف البيئة العربية وال

منذ حتول اإلنترنت إيل وسيلة اجلديدة  اإلعالمحتليل االجتاهات البحثية والتنظريية يف حبوث وسائل تتبع و إىلهتدف الدراسة 
اليت  اتوالنظري مياملفاه، وتقدمي املنشورة يف الدوريات العلمية األجنبيةاتصال مجاهريية يف مطلع تسعينيات القرن املاضي، و

 بكشف وحتليل وتوصيف أربعة مناطق يف حبوث إىلالدراسة ذا األساس هتدف ه وعلى. ميكن أن تقود البحوث يف هذا اجملال
وسائل  علىاجلديد، وتطبيق النظريات االتصالية القائمة  اإلعالماجلديد هي: املفاهيم النظرية األساسية يف  اإلعالم ونظريات

 وعلىاجلديدة.  اإلعالماجلديد، واالجتاهات البحثية اجلديدة اليت تتناول وسائل  باإلعالماجلديدة، والنظريات اخلاصة  اإلعالم
 هذا األساس تتحدد أهداف الدراسة يف:

 حتديد املفاهيم النظرية األساسية يف اإلعالم اجلديد ورصد حالة البحث فيها. -

 اإلعالم اجلديدة. وسائل علىحتليل ووصف التطبيقات البحثية للنظريات االتصالية القائمة  -

 وصف وحتليل واقع النظريات املتفردة اخلاصة بوسائل اإلعالم اجلديدة والبحوث اليت أجريت حوهلا. -

 يف حبوث اإلعالم اجلديد. اجلديدةوصف وحتليل االجتاهات البحثية  -

 :ولتحقيق هذه األهداف تسعي الدراسة إىل اإلجابة عن 
 األساسية اليت ولدهتا حبوث وسائل اإلعالم اجلديدة، وما واقع البحث حوهلا؟ما املفاهيم النظرية  -

 ؟واقع البحث حوهلاما أبرز نظريات االتصال القائمة اليت قام الباحثون بتطبيقها على وسائل اإلعالم اجلديد، وما  -

 ما واقع النظريات اجلديدة يف اإلعالم اجلديد، وبكيف تطورت، وما واقع البحث حوهلا؟ -

 ا أبرز االجتاهات البحثية والتنظريية احلالية اليت يعمل عليها الباحثون يف وسائل اإلعالم اجلديدة؟م -

 meta-analysisوأداة التحليل من املستوى الثاين  ،qualitative methodتستخدم الدراسة منهج البحث الكيفي 
ليزية فقط( حول اإلعالم اجلديد. وقد مت استبعاد الدراسات املنشورة للبحوث املتاحة املنشورة يف دوريات أجنبية )باللغة اإلجن

باللغة العربية رغم تزايد البحث يف وسائل اإلعالم اجلديدة يف الدوريات الصادرة باللغة العربية يف السنوات األخرية لسببني، 
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 .هذه البحوث علىصول من خالهلا احلميكن  رقمية وعدم وجود قواعد معلومات ،يتعلق األول بصعوبة توفري هذه البحوث
الثاين حبقيقة أن غالبية هذه البحوث متثل انعكاسا للبحوث املنشورة يف الدوريات اإلجنليزية بشكل أو أخر، وال  السبب ويتعلق

 availableعينة متاحة  دراسةستخدم التتعر عن اجتاهات حبثية وتنظريية مستقلة ميكن رصدها وتتبع تطورها. و

sample وتتصل باالجتاهات البحثية والنظريات  ،البحوث اخلاصة بوسائل اإلعالم اجلديدة اليت استطاع الباحث توفريها نم
واملفاهيم النظرية اخلاصة بوسائل اإلعالم اجلديدة. ومت استخدام املكتبة اإلليكترونية املتاحة يف جامعة السلطان قابوس للوصول 

وريات املختلفة عر البحث بالكلمات املفتاحية اخلاصة بوسائل اإلعالم اجلديدة واملفاهيم إىل البحوث الكاملة املنشورة يف الد
وبكذلك  ،اجلديدة اليت مت تطويرهاالنظريات النظرية، ونظريات االتصال سواء اليت مت تطبيقها على وسائل اإلعالم اجلديدة، أو 

 ذا اجملال. الكلمات املفتاحية اخلاصة باالجتاهات البحثية اجلديدة يف ه
دورية يف جمال االتصال ووسائل  20دورية، منها  35يف حبثا نشرت  68للتحليل حنو  إخضاعهاوقد بلغ عدد البحوث اليت مت 

 : 1رقميوضحها اجلدول دورية يف ختصصات أخري قريبة من االتصال ووسائل اإلعالم اجلديدة،  15إىل جانب ، اإلعالم
 لمية اليت مت إخضاعها للتحليل( عينة الدوريات الع1جدول رقم )
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الذي تربكز حيث مت إخضاع بكل حبث للتحليل النقدي الكيفي، و، للكيفي وحدة للتحليلبكالبحث املنشور  وقد مت استخدام

سهم به يف تطور االجتاهات البحثية والنظرية يف أمدي ما  حتديدو ،يف استخالص اإلضافات املعرفية والنظرية يف البحث
 اجلديد.  اإلعالم

ة مباحث، يتناول األول املفاهيم النظرية األساسية اليت ولدهتا حبوث وسائل اإلعالم أربعسة من ووفقا ألهدافها تتكون الدرا
الثالث نظرية املبحث اإلعالم اجلديد، وحيلل  علىاجلديدة، ويستعرض املبحث الثاين تطبيقات بعض نظريات االتصال القائمة 

اليت ميكن اعتبارها نظرية خاصة بوسائل اإلعالم اجلديدة وعالقتها  التشكل العضوي لوسائل اإلعالم باعتبارها النظرية املتفردة
بوسائل اإلعالم التقليدية، أما املبحث الرابع فيستعرض مناطق حبثية مهمة يف اإلعالم اجلديد وما ميكن أن يرشح منها من 

 اجتاهات نظرية جديدة يف هذا اجملال.
 

وسائل وتعد هي املفاهيم احلابكمة يف جمال  ،رئيسية اتفق عليها الباحثونمفاهيم نظرية هناك مخسة توصلت الدراسة إىل أن 
وميكن ، والوسائط املتعددة. الفائق: الفضاء االليكتروين، واجملتمع االفتراضي، والتفاعلية، والنص وهي ،اإلعالم اجلديدة

 النحو التايل: علىاجتاهات البحث والتنظري حول هذه املفاهيم،  استعراض



 10 

Cyberspace

، حيث ظهر (12)لوليام جيبسون Neuromancerحيمل مصطلح الفضاء اإلليكتروين عددا من املعاين املختلفة. ففي رواية 
ط بأسالك أو تتصل مباشرة بأجهزة املستخدمني يعين شبكة ضخمة من املعلومات ترتب بكانهذا املصطلح للمرة األوىل، 

يدخل بكما يعين "عامل بديل" مصنوع من بكم هائل من املعلومات القادمة من الشربكات واحلكومات واألفراد اليت  ،العصبية
 إليها املستخدم ليس عر النظر إىل شاشة بكمبيوتر ولكن عر اتصال بكهريب مباشر باملخ.

مع استبعاد فكرة الربط املباشر للمعلومات مبخ  ،لية للفضاء اإلليكتروين من مفهوم جيبسونوقد استفادت التعريفات التا
اإلنسان. ومن هذه التعريفات أن "الفضاء اإلليكتروين عامل "افتراضي" تربطه شبكة عاملية، وهو عامل يقوم على الكمبيوتر، أي 

بعاد. ويف هذا العامل، يكون بكل جهاز بكمبيوتر نافذة على هذا يتم الدخول إليه عر الكمبيوتر، وهو عامل مصنوع ومتعدد األ
العامل الذي يتكون من أشياء مرئية ومسموعة، لكنها ليست مادية، وليست بالضرورة جتسيدات ألشياء مادية، لكنها تتألف 

شبكة اإلنترنت، وشبكة من البيانات ومن املعلومات اخلالصة. ويف االستخدام اليومي فإن مصطلح الفضاء اإلليكتروين يشمل 
الويب العاملية، والقوائم الريدية اإللكترونية، وجمموعات ومنتديات النقاش، وغرف الدردشة، واأللعاب التفاعلية متعددة 

 الالعبني، والريد اإللكتروين، باإلضافة إىل شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف الذبكية.
ة من ظهور وانتشار اإلنترنت يف العامل ببحث اإلمكانات اليت يوفرها الفضاء اإلليكتروين. وقد اهتم الباحثون يف فترة مبكر

الوسيلة تعزز ن أبميثل نقطة االرتكاز يف اإلنترنت زاد من اآلمال  الذي( إىل إن الفضاء االليكتروين 1998وانتهي دهلرج )
مكانا لالجتماع العام ختلقه شبكات الكمبيوتر يتمكن فيه الناس انه ميثل  أساس علىاجلديدة التوجهات الدميقراطية يف العامل، 

وطرق  لإلنترنتمن التفاعل معا والتشارك يف املعلومات. وقد حبث دهلرج هذه اإلمكانات وعالقتها باالقتصاد السياسي 
ء االليكتروين من جانب هذه اإلمكانات تبدو حمدودة بسبب تزايد الطبيعة االستعمارية للفضا أنوانتهي إىل  .التحكم فيها

 . (13)الكرىالدول 
أبرزها ، من مفهوم الفضاء االليكتروينمشتقة باحثون مفاهيم فرعية الطور ومع تطور البحث يف وسائل اإلعالم اجلديدة، 

يتكون من جمموعات من الناس  وهو جمتمع افتراضي cyberspace communityليكتروين مفهوم جمتمع الفضاء اإل
 بول وزمالؤه بني. وقد قارن (14)امات مشتربكة ويرتبطون ببعضهم البعض من خالل مكونات رقمية تفاعليةجتمعهم اهتم

التواجد اجلغرايف ألعضاء يشترط األول ، وخلصوا إىل أن اجملتمع ليكتروينجمتمع الفضاء اإلبني مفهوم مفهوم اجملتمع التقليدي و
ن أفراده ال يشترط أن يكونوا متقاربني إ، أما يف اجملتمع الثاين فيه اجتماعيافاجملتمع يف مكان يعيشون أو يعملون أو يتواصلون 

اليت جتعلهم ي االهتمامات املشتربكة ليكتروين هن ما يربط الناس يف الفضاء اإلإاالهتمامات. وبالتايل ف يفولكن فقط  ،مكانيا
 .(15)هم اجلغرافيةمعينة من املعلومات ليست مرتبطة مبواقع وتبادل أنواعيتشاربكون يف خلق 

دفعت مفهوم الفضاء االليكتروين،  إزاءالباحثني ني ب رضاالعدم تبلور حالة من وتشري البحوث اجلديدة يف هذا اجملال إىل 
وشبكات التواصل االجتماعي. وقد عر عن ذلك سيو توماس  2خاصة بعد ظهور الويب ة املفهوم،إعالن وفاإىل حد  البعض

Sue Thomas  تل ق 2الويبن إذ قال "إ، "هناية الفضاء االليكتروين"، ومحل عنوان 2006نشره يف العام  يالذيف حبثه
نه يربط أ 2األساسية يف ويب لسماتواحدا من ا أشار توماس إىل أن ذلك . ويف تفصيل"ليكتروينأخريا مصطلح الفضاء اإل

يف املعلومات. ويف نفس  الديناميكيوالتشارك  ،تدفقةنه يتيح هلم بدون جمهود املشاربكة يف حمادثات مإوبالتايل ف ،بني الناس
الويب من خالل أجهزة املساعدة الرقمية واهلواتف الذبكية  إىلن األجهزة اجلديدة منحت الناس إمكانية الولوج إالوقت ف

عن طريق الفضاء االليكتروين  إىليذهب  أنالشخص  علىوالكامريات الرقمية وعدد من األجهزة اجلديدة. وقبل هذا بكان 
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وهذا مل يعد  ،املعرفة علىموقع ويطالعه وحيصل منه  إىل مث يذهبليه من خالل نافذة إوينظر  ،جهاز الكمبيوتر أماماجللوس 
حتمل عنوان "هناية الفضاء  عهد املستقبل يف وادي السيلكون بنشر مدونةمبوقد قام اليكس بانج الباحث  .2يف الويب قائما

جتربة التفاعل مع املعلومات الرقمية  أنفيها  ث عن موت مفهوم الفضاء االليكتروين، وأبكد" خصصها للحدياإلليكتروين
خنتار بني  أنوبالتايل مل يعد علينا ، فيه متصلني باإلنترنت طول الوقت ويف بكل مكان أصبحناعامل  إىلانتقلنا  بعد أن تغريت

ن فكرة الفضاء إولذلك ف ،ول من خالل بكوننا جزء من الثايناأل إيل، ألننا نصل احلقيقي الفضاء االليكتروين وبني العامل
 .(16)قد سقطتاالليكتروين بكشكل منفصل عن العامل احلقيقي 

مصطلح حيل حمل مصطلح  لتقدمي باحثنيدعوة لل Wired Magazineالباحثني عر جملة  أحدوجه  2006ويف فراير 
: الواقع تناسب بيئة وسائل اإلعالم اجلديدة، مثل بكثر دقةأ جديدة تاملقدمة، مصطلحا الفضاء االليكتروين، ومشلت املقترحات

 املعلومايت،واجملال  ،ubiquitous computing، واحلوسبة يف بكل مكان augmented realityاملعزز 
infosphere والعامل ،the world ، نأنستطيع  فإنناوبالتايل  ،املعلومات ابكتملت أخريا تكنولوجيا أن وتعىن مجيعها 

 .(17)نتواصل معها يف عاملنا احلقيقي وليس يف عاملها هي

Virtual Community 

يف العامل املادي. ومن أول أشكال هذه  يكون له نظريدون أن اجملتمع املوجود يف عامل االتصال اإللكتروين  واجملتمع االفتراضي ه
واليت بكان يتم االتصال هبا عر  computer bulletin boardsالعامة  ألواح العرض احلاسوبية على اإلنترنت، اجملتمعات

أجهزة املودم، يف فترة السبعينيات من القرن املاضي، وغرف الدردشة، والقوائم الريدية على الريد اإللكتروين، وجمموعات 
وبرامج  ،شبكات التواصل االجتماعيالنقاش اإللكتروين. ومن األمثلة احلديثة ألمابكن تكون اجملتمعات عر اإلنترنت مواقع 

وبرامج تطبيقات اهلواتف الذبكية. وتتيح هذه اجملتمعات لألفراد الذين جتمعهم اهتمامات مشتربكة من  ،االتصاالت املباشرة
 اجملتمعات (18)االجتماع سوًيا لتبادل املعلومات واألفكار والنقاش عر اإلنترنت. وعرف هاجل وارمسترونجشىت بقاع العامل، 

ولديهم اهتمامات  ،هنا جمموعات من الناس يتجمعون معا للتشارك يف جمتمع يضم الغرباء املتشاهبني عقليا معهمأالفتراضية با
بوصفه ، آخرونووضع يل وفوجل وليمامي تعريفا عمليا للمجتمع االفتراضي، بعد استعراض التعريفات اليت قدمها باحثون  مشتربكة.
 إلنتاجاالتصال والتفاعل بني املشاربكني فيه  علىالكمبيوتر، ويربكز  علىلوجيا املعلومات املستندة ليكتروين تدعمه تكنو"فضاء إ

 .(19)"أعضائهبني حمتوى اتصايل وينتج عنه بناء عالقة 
 The Virtualالكثري من مميزات أمابكن التجمع اإللكترونية يف بكتابه "اجملتمع االفتراضي  (20)وقد شرح هاوارد رينجولد

Community ورغم تطور هذه اجملتمعات فإن التساؤل حول األدوار اليت ميكن أن تلعبها يف اجملتمع اإلنساين الزال ."
. فهل تؤدي هذه اجملتمعات االفتراضية إىل تقليص حجم اجملتمعات احلقيقية؟ أم أهنا سوف تعيد صياغة معىن اجملتمع الذي مثاًرا

 ل اجملتمع احلقيقي مبجتمع أقل قيمة؟إننا نفقده؟ أم أهنا تستبد (21)قال بوتنام
ويشري له باعتباره منصة فعالة  online communityاجملتمع االفتراضي تعبري اجملتمع االليكتروين  علىويطلق باحثون 

خلق جمتمعات جديدة  إىلللتواصل الشخصي يف بيئة االتصال عر الكمبيوتر. ويتميز هذا اجملتمع بكثرة تغرياته اليت تؤدي 
. وبعد ظهور شبكات التواصل االجتماعي ميز الباحثون بني اجملتمعات االفتراضية التقليدية أخريم استمرار جمتمعات وعد
 علىبني اجملتمعات االفتراضية  (22)الشبكات. وقد قارن بويد واليسون هذهالويب وبني اجملتمعات االفتراضية اليت خلقتها  على

وجود أوجه تشابه بينهما حيث يقدم بكل منهما  إىل وأشارااالفتراضية التقليدية، شبكات التواصل االجتماعي واجملتمعات 
 ،األخرن أعضاء اجملتمع االفتراضي التقليدي ال يعرف بكل منهم إتشارك املعلومات، ويف املقابل فوخدمات ويب لالتصال 
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م يف اجملتمع. وقد خلص زهاو استمراره علىجمتمع شبكات التواصل بعضهم البعض، وهو ما يؤثر  أفرادبينما يعرف 
، وهو ما ات التواصل االجتماعيشبك علىالويب واجملتمع االفتراضي  علىاالختالفات بني اجملتمع االفتراضي  (23)وشانج
 :2رقم يف اجلدول  يتضح

 ( االختالفات بني اجملتمع االفتراضي على الويب واجملتمع االفتراضي على شبكات التواصل2جدول )
 جمتمع الويب االفتراضي جمتمع شبكات التواصل االجتماعي فأوجه االختال

يكون هلم وجود  أنمساعدة الناس يف  الفكرة
 ليكتروين وبناء شبكات اجتماعيةإ

حتسني فهم الشخص باملوضوعات اليت يهتم 
 هبا

 علىجدد واحلفاظ  بأشخاصتسهيل اللقاء  الوظيفة االجتماعية
 العالقات القائمة

 جدد شخاصبأتسهيل اللقاء 

 جمهولة، افتراضية حقيقية هوية املستخدم
 غرباء يف احلياة احلقيقية موجودون هوية األصدقاء

الشبكة الشخصية اخلاصة  إنشاءمن السهل  الشبكة االجتماعية
 للفرد

 شبكة شخصية خاصة إنشاءمن الصعب 

 احملتوى يأيت قبل الربط الربط يأيت قبل احملتوى طريقة العمل
 األسفل إىل األعلىتتطور من  األعلى إىلتتطور من األسفل  البنية

 املكان هو احملور األشخاص هم احملور
 حتكم مدير اجملموعة التحكم الشخصي للعضو

 االهتمام مبوضوع حمدد االهتمام بالسياق العام
 مربكزية غري مربكزية
 مهندسة منظمة ذاتيا

. وتبدأ هذه "مخسة توجهات حبثية يف مسرية البحث حول "اجملتمع االفتراضي مخس مراحل متثل 24وقد حدد يل وزمالؤه
، وظهرت خالهلا حبوث تتناول تصميم اجملتمع االفتراضي، وتبادل املعلومات يف األساسيةاملراحل مبرحلة تقدمي املفاهيم 

يف اجملتمع االفتراضي، واملستعمرات ، والقوى القائدة اإلليكترونيةاجملتمعات االفتراضية، وجودة العالقات االجتماعية 
االفتراضي، وظهرت فيها حبوث تتناول منو وتطور  للمجتمعاالفتراضية. واهتمت حبوث املرحلة الثانية بالتطور التكنولوجي 

ملرحلة الكمبيوتر واجملتمعات االفتراضية، واجملتمعات الشبكية. وربكزت حبوث ا علىالقائمة  واألنظمةجمتمع املعرفة االفتراضي، 
الوظائف اليت يؤديها اجملتمع االفتراضي وتبين اجملتمعات لفكرة اجملتمع االفتراضي، ومتثلها حبوث دارت حول النشر  علىالثالثة 

، ودور الشبكات االجتماعية، والتفاعل االجتماعي على الشبكة، واجملتمع االفتراضي بكساحة للمشاربكة، والتنظيم االليكتروين
املكتبات االفتراضية، وتأثري الريد االليكتروين يف ازدهار اجملتمع االفتراضي يف فترات االضطرابات السياسية، االفتراضي، وبناء 

ومنصات الدعم اجملتمعي، ودور اجملتمعات االفتراضية يف دعم التعليم. أما حبوث املرحلة الرابعة فقد اهتمت بتطبيق وتقومي 
تها حبوث البنية اإلليكترونية للجامعة االفتراضية، وإنشاء جمتمع افتراضي طيب عاملي، خمرجات اجملتمعات االفتراضية، ومن أمثل

والفصول الدراسية االفتراضية. ويف املرحلة اخلامسة واألخرية اليت متثل الوصول إىل املؤسسية، فإن البحوث دارت حول 
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يئة التعليمية االفتراضية التفاعلية، والتسويق االليكتروين مستقبل جمتمعات التعليم االليكتروين، وبناء جمتمع تعليمي عاملي، والب
 والسياحة االفتراضية.

Interactivity 

تعد التفاعلية من أبكثر املفاهيم اليت بكثر عنها احلديث يف وسائل اإلعالم اجلديدة. وبكحال الكثري من املصطلحات يف االتصال 
املصطلح من منظور واحد.الرقمي، قد يكون من الصعب أن نتناول هذا 

وتكمن إحدى املشكالت عند تعريف التفاعلية يف أهنا ُتسَتخدم مبعنيني خمتلفني على األقل. فالباحثون يف علوم احلاسب مييلون 
إىل التفكري يف بكلمة "تفاعلية" على أهنا التفاعل بني املستخدم واحلاسب، مثلما حيدث يف األلعاب التفاعلية. ومن مث فإن 

يف املقابل مييل علماء االتصال . (25)"قدرة املستخدمني على االتصال املباشر باحلاسوب، على حنو يؤثر يف الرسالة"يعىن اعل التف
التفاعلية بأهنا  (26)إىل التفكري يف التفاعلية على أهنا تنطوي على االتصال بني البشر. وعلى ذلك عرف ويليامز ورايس وروجرز

 ملية االتصال يف احلوار املتبادل، وقدرة بكل منهم على تبادل األدوار يف العملية االتصالية"."درجة حتكم املشاربكني يف ع
ويف اإلنترنت يتفاعل املستخدمون مع الكمبيوتر باستخدام حمرك البحث. ويف نفس الوقت، ميكنهم أن يتفاعلوا مع إنسان آخر 

فإن التفاعلية مفهوم معقد، وليس له حىت اآلن تعريف موحد.  عر غرفة الدردشة أو تبادل رسائل الريد اإللكتروين. ولذلك
 تعامل مع التفاعلية على أهنا مفهوم متعدد األبعاد.نأن  ،ومن طرق التعامل مع هذا التعقيد

، ستة أبعاد للتفاعلية. وتوحي هذه األبعاد بأن التفاعلية األبكر تتوافق مع اإلخبار ال اإلقناع (27)وقد حدد مابكميالن وداونز
وتتسم بقدرة املستخدم على التحكم يف االتصال بشكل أبكر، بكما يتسم االتصال بأنه يسري يف اجتاهني ال اجتاه واحد، 

 يكون مصحوبا بشعور قوي بأنه حيدث يف مكان ُمصطنع.وباإلضافة إىل حدوث االتصال يف أوقات مرنة ال أوقات ثابتة، 
أن استخدامه يف حقل االتصال اجلماهريي يعود إىل  إالل معرفية بكثرية، ورغم أن مفهوم التفاعلية مت استخدامه يف حقو

التراث العلمي يف هذا املوضوع على مناذج تعريفية بكثرية للتفاعلية، ولكن أقرهبا إىل  وحيتويالسنوات اخلمسة عشرة األخرية. 
للمستخدم لتعديل احملتوى أو تشكيل  تسمح فيه الوسيلة الذيمن تعريف للتفاعلية بوصفها املدي  Steuerما قدمه الدقة 

: ، مهاللتفاعلية بأهنا ذات بعدين أساسيني McMillanقدمه  الذي(، وبكذلك التعريف 28الفعلي)بيئة وسيطة يف الوقت 
 (.29االتصال)ومستوى حتكم املستقبل يف عملية  ،درجة مباشرة االتصال

وتفاعلية الوسيلة  human interactivityالبشرية  ويفرق بعض الباحثني بني نوعني من التفاعلية مها التفاعلية
medium interactivity ،وبني التفاعليةالتفاعلية القائمة على فكرة "من مستخدم إىل مستخدم"،  بكما يفرقون بني 

وتفاعلية  ،التفاعلية الشخصية ، LevyMassey and "، أو ما أمساه بكل منالوسيلة-املستخدمالقائمة على أساس "
ألهنا أقرب إىل  ،من تفاعلية الوسيلة أمهيةأبكثر  بوصفهاإىل التفاعلية البشرية  Galley-Stromer(. وتشري 30)املضمون

 إعادة تشكيل االتصال املواجهي )وجها لوجه(، وتعرفها بأهنا اتصال بني إثنني أو أبكثر من املستخدمني حيدث من خالل قناة
روابط الريد اإلليكتروين. يف املقابل فإن تفاعلية الوسيلة هي اتصال تفاعلي ، أو استخدام اتصال مثل استخدام لوحة الرسائل

بني املستخدمني والتكنولوجيا وتقوم على طبيعة التكنولوجيا نفسها وما تتيحه للمستخدمني من أفعال مثل استخدام الروابط 
 (.31أخرى)الفائقة للتنقل من قصة إخبارية إىل قصة 

 Rogers(. ويشري 32)لإلعالم اجلديدواحدة من أهم اإلضافات املتميزة  Andie Tucherوتعد التفاعلية بكما يقول 
 Deuze andنفس املنوال يؤبكد  وعلى(. 33اجلديدة)إليها باعتبارها إحدى أهم مسات وخصائص وسائل اإلعالم 

Paulussen  (. وأصبح من املسلم به 34عملهم) أداءأن التفاعلية هي ثاين أهم عامل )بعد احلالية( بالنسبة للصحفيني يف
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سيكون له الدور األبكر يف إحداث نقلة نوعية بكبرية يف يف وسائل اإلعالم اجلديدة القول إن استخدام السمات التفاعلية 
التدفق التقليدي غري املباشر للرسائل  يتحدىوسائل اإلعالم التقليدية، من خالل تقدمي نوع من االتصال الثنائي والتعددي 

  اإلعالمية.
ليندا وتتفق دراسات االتصال اجلماهريي على حقيقة عدم قدرة وسائل اإلعالم التقليدية على التفاعل مع مجاهريها. وحتدد 

 ،تغري أسلوب االتصال :التقليدية، وهيأربعة خصائص اتصالية للتفاعلية تتميز هبا الوسائل اجلديدة عن الوسائل  بيترس
 أن إىل (36)(. فيما يشري بكيوسيس35االتصال)والتحكم يف طريقة  ،وى االتصالوالتحكم يف حمت ،والتواجد االجتماعي
 .أخر إىلأخرى ومن سياق اتصايل  إىلونفسي يف نفس الوقت خيتلف من تكنولوجيا اتصالية  إعالميالتفاعلية هي عامل 

احملتوى املناسب هلم.  اختيارن خالل من ناحية أخرى فإن التفاعلية ميكن النظر إليها أيًضا على أهنا عملية يقوم هبا القراء م
 contentاحملتوى أو تفاعلية  selection interactivity ويطلق على هذه التفاعلية تفاعلية االختيار

interactivity،  وهي اليت تتيح للقارئ صنع صحيفته اخلاصة من حمتوى الصحيفة اإلليكترونية بتحديد أنواع األخبار
ي أهنا تلىب احتياجاته. وتقاس تلك التفاعلية باملدي الذي يسمح فيه املوقع للقارئ بإدارة احملتوى واخلدمات اليت يريدها وير

بنفسه. ويف هذا النوع من التفاعلية يكون للمرسل واملستقبل حتكم أبكر يف وسائل اإلعالم، إذ أهنا تتيح للطرفني قدرة أبكر 
اشة الكمبيوتر. وتتحدد آليات التفاعلية املتاحة ملستخدمي الصحف على السيطرة على املعلومات واحملتوى املعروض على ش

اإلليكترونية يف: الريد اإلليكتروين اخلاص بالصحيفة، ومجاعات النقاش، وتزويد املستخدم بالريد اخلاص حملرري املوضوعات 
تخدمون من خالهلا آرائهم، وتبادل يبدى املس اليتاملختلفة، واالستطالعات الفورية للرأي العام، والنشرات اإلليكترونية 

، واالشتراك يف النشرات أخرىرسائل إليكترونية مع األشخاص الذين يرتبطون مبوضوع احلدث، واالنتقال ملواقع 
 اإلليكترونية، وإمكانية وجود اشتراك يف مجاعات النقاش.

.  وتشمل عمليات empowermentهور اجلديد على متكني اجلم اإلعالمعزز قدرة وإمجاال ميكن القول إن التفاعلية ت
التمكني حماولة احلصول على التحكم واحلصول على املصادر املطلوبة. وتكون العملية متكينية إذا ساعدت الناس على تطوير 

 (.37بأنفسهم)مهاراهتم وأن يصبحوا يف وضع ميكنهم من حل مشابكلهم 
 ال البحث يف التفاعلية، تتمثل يف:هناك أربعة توجهات حبثية تتعايش معا يف جم أنوميكن القول 

اجلديدة خاصة شبكات التواصل االجتماعي وتطبيقات  اإلعالممراجعة وتطوير مفهوم املصطلح وتطويعه ليوابكب وسائل -
 حول تفسري مفهوم التفاعلية. (38)اهلواتف الذبكية. وميثل هذا التوجه دراسة سبريو بكيوسيس

اجلديد مثل مواقع الصحف وشبكات التواصل االجتماعي ونسخ اهلواتف احملمولة  عالماإلحتليل السمات التفاعلية يف مواقع -
 الويب. علىعن التفاعلية يف مواقع املوبايل  (39)بكورسريس وسونج هذه الدراسات دراسة أحدثواألجهزة اللوحية. ومن 

حول معوقات ثقافة  (40)رنيك وفوبيكاجلديدة، ومتثل هذا التوجه دراسة بك اإلعالمالتفاعلية وقياسها يف وسائل  إنتاج -
 .اإلليكترونية السلوفانيةاإلنتاج للتفاعلية يف الصحف 

للتفاعلية واجتاهاته حنوها وتأثرياهتا يف جناح العملية االتصالية  إدرابكهالتوجه الرابع فيتعلق بدراسات اجلمهور وقياس  أما -
حول العوامل املؤثرة يف مشاربكة وتفاعل القراء من خالل  (41)ويروزيادة فاعلية االتصال. وميثل هذا التوجه دراسة باتريك 

 .اإلليكترونيةمواقع الصحف  علىالتعليقات 
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Hypertext 

واليت هي نقاط على الصفحة ما إن  hyperlinksإن من أبرز مالمح شبكة الويب العاملية، استخدام 
نقطة أخرى، سواء يف نفس الوثيقة أو يف ذات املوقع أو يف موقع آخر على شبكة الويب. ينقرها املستخدم حىت تنقله إىل 

. ويعرف 1965، وهو مصطلح صكه تيد نيلسون عام hypertext" الفائقة هي شكل من أشكال "النص الفائقوالروابط 
على اجمليء  الفائقل، يساعدنا النص بالتسلسبأنه بكتابة غري خطية. وبكتب نيلسون يقول "حني ال نتقيد  نيلسون 

عن املوضوع الذي نكتب عنه؛ وهذا يتيح للقراء أن خيتاروا مواصلة القراءة يف  بأشكال جديدة من الكتابة تعر بشكل أفضل
 . (42)أحد املسارات اليت ختدم اهتماماهتم أو حبل أفكارهم احلايل بطريقة بكانت ضرًبا من ضروب احملال قبل ذلك"

. فقد الفائقالنص  تطبيق واحد من تطبيقاتة على شبكة الويب العاملية ليست سوى الفائقأن أغلب استخدام الروابط والواقع 
، بيد أننا مل نر حىت اآلن (43)ميكن أن حيابكي منط االرتباطات املوجودة باملخ البشري الفائقذهب بُكتاب بكثريون إىل أن النص 

 أمثلة بكثرية على هذا.
، وهي مشكلة احتمال أن يفقد املستخدم طريقه وال يعرف أين الفائقار من الصعوبات اليت تواجه النص وتعد مشكلة اإلحب

. وينصح بعض اخلراء ليكتروينااليذهب يف اخلطوة التالية. ومثة مفهوم يرتبط هبذه املشكلة هو اخلوف من الضياع يف الفضاء 
هيابكل أو حىت خرائط للمساعدة على جتنب ضياع املستخدمني.  قواعد حمددة، وأن يقدموا الفائقبأن يتبع صانعو النص 

 الفائق. ذلك ألن غاية ما يبتغيه مؤلف النص الفائقوعلى صعيد آخر، فإن االبتعاد عن اهليابكل الصارمة جزء من عمل النص 
 .(44)هو أن يقدم جمموعة من اخلرات إىل جانب بعض اهليابكل

فمصمم صفحة الويب ميكنه أن يصمم  ، بقدر التحكم املتاح للمستخدم.الفائقام النص ويرتبط أحد املتغريات املهمة يف استخد
فة مسبًقا، بكما ميكن أن ينشئ املصمم موقًعا ُيترك فيه وصفحة تتيح للمستخدم أن يبحر فقط عر بضعة مسارات قليلة معر

 وقدموا دراساتبالبحث، املتغري  ديدة هذاد وابكب البحث يف وسائل اإلعالم اجلق. و(45)الِعنان للمستخدم ليتصفح ما يشاء
إجراء جتارب تبحث يف ، باإلضافة إىل ملعرفة قدر التحكم املتاح للمستخدم يف املواقع املختلفة حللت حمتوى صفحات الويب

 ة. الفائقمتفاوتة من النصوص جرعات بكيفية تفاعل املستخدمني مع مواقع الويب اليت تتيح هلم 
نص الفائق أشكاال متعددة. فقد اهتمت حبوث عديدة بدراسة تأثريات النص الفائق يف عملية التعلم وقد أخذ البحث حول ال

تأثريات عدد من بين النص الفائق على  (46)من وسائل اإلعالم اجلديدة. وعلى سبيل املثال فقد اختر مابكدونالد وستيفنسون
تغيري طريقة بناء النص الفائق، وقدما الرسالة يف بناء هرمي مت  التعلم من جانب املستخدم. واستخدم الباحثان نفس الرسالة مع

فيه ربط بكل صفحة بالصفحة اليت تسبقها والصفحة اليت تليها فقط. مث قدما نفس الرسالة يف بناء غري خطى مت فيه ربط 
ة إىل روابط أخرى تسمح الصفحات بطريقة جتعلها تشكل شبكة متكاملة، وبناء خمتلط يتضمن البناء اهلرمي األساسي باإلضاف

للمستخدم باخلروج من البنية اهلرمية. وتوقع الباحثان أن البناء غري اخلطى سيكون أبكثر البين إربابكا للمستخدمني، وأن البناء 
املختلط قد يسهل عملية االستعراض بشكل أفضل من البناء اهلرمي اجلامد. ومت الطلب من املبحوثني أن يستخدموا الرسالة 

ة بلغة النص الفائق ومن مث اإلجابة عن عشرة أسئلة. وسجل الباحثان الوقت الذي استغرقه املبحوثني للعثور على املشكل
إجابات لألسئلة، وبكذلك عدد الصفحات اليت مت فتحها للعثور على بكل إجابة. وخلص البحث إىل أن املبحوثني الذين 

ابات أسرع ومن خالل عدد أقل من الصفحات، يليهم الذين استخدموا استخدموا البناء املختلط للنص الفائق عثروا على اإلج
البناء اهلرمي، مث الذين استخدموا النص غري اخلطى. وانتهي الباحثان إىل إن املستخدمني أربكتهم اخليارات املقدمة هلم يف 

 احلرية والتقييد يف االستعراض. النص الفائق املقدم يف بناء غري خطي، وأن النص املختلط قدم للمستخدمني أفضل مزيج من 
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مستوى تعلم القارئ من املعلومات املقدمة له يف شكل نص تقليدي ويف لغة النص الفائق. وأظهرت  (47)وقد اختر "يل"
الدراسة اليت أجريت على جمموعتني من املبحوثني أن عملية استدعاء املعلومات بعد القراءة بكانت أعلي لدى من استخدموا 

يدي يف اجملموعة األوىل، بينما مل يكن لطريقة تقدمي النص أي تأثري يف استدعاء املعلومات لدى اجملموعة الثانية. النص التقل
والواقع أن هذه الدراسة مل توضح طريقة بناء النص الفائق املقدم يف التجربة وعدد الروابط املدرجة فيه وبكيف مت اختيارها 

 وأين مت وضعها.
 ثالث مناطق رئيسية للبحث، هي: علىالبحثية املتصلة بالنص الفائق إىل التربكيز مراجعة اجلهود  وتشري
حتليل وقياس استخدام النصية الفائقة يف وسائل اإلعالم اجلديدة مبا يف ذلك شبكات التواصل االجتماعي، والتربكيز  -

( لصحافة الويب 48وز)دراسة دي هذا التوجه أمثلةعليها بكسمة أساسية من مسات النشر يف هذه الوسائل. ومن 
اليت تفتقر  اإلليكترونية اإلعالملوسائل  (49)حتليل اوبالك والسمات اليت متيزها وعلي رأسها النصية الفائقة، وبكذلك

 النصية الفائقة والتفاعلية. إيل

نتباه عمليات اال علىاجلديدة وحتليل تأثرياهتا  اإلعالماستخدام اجلمهور لوسائل  علىدراسة أثر النصية الفائقة  -
هذه الدراسات دراسة جوناثان برايت وتوم  أمثلةوالفهم واالستيعاب للمعلومات املقدمة. ومن  واإلدراكواالهتمام 

يف ادراك  أخرىعناصر  إيلالسياسية وقياس تأثري عناصر النصية الفائقة باإلضافة  األخبارحول  (50)نيكولس
 اجلمهور هلا. 

ية النص الفائق يف حقول علمية متعددة ومنها حقل االعالم اجلديد. ومتثل البحث عن نظريات فلسفية لتفسري بنيو -
 (52)دي مايرجوليت (، ودراسة 51)وية اجلديدة للنص الفائقيهذه التوجه دراسة جني جرييل جانسيكيا حول البن

 حول اجملتمع املتشعب.   -

. 
. ولذلك فإن قاطعة بتعميمات نظريةمنها خلروج ال ميكن ارغم بكثرهتا  والواقع أن البحوث اليت أجريت على النص الفائق

البحوث القادمة يف هذا اجملال جيب أن تربكز على تفاصيل النص الفائق الذي يتم حبثه، بكما أنه من املهم أن يتم األخذ يف 
واملعرفة املسبقة  واملهارات اليت مت هبا إنتاج النص الفائق وسائل اإلعالم اجلديدة،االعتبار سياق وحمتوى املضمون املقدم يف 

 للمستخدم باملعارف املقدمة فيه. 

Multimedia 

هي نظام اتصال يتيح مزجًيا من النص، والصوت، والفيديو، والرسم املتحرك. وقد أضافت شبكة الويب  
 لصويت أو املرئي احلي على موقع الويب.أو البث ا streaming multimediaالعاملية خاصية 

خمتلفة حلمل املعلومات، مثل: وسائط اتصالية الوسائط املتعددة أو امللتميديا مصطلح واسع االنتشار يشري إىل استعمال عدة 
متعددة  الوسيلة اليت تتضمن أمناطا لإلشارة إىلويستخدم هذا املصطلح  .النص، الصوت، الرسومات، الصور املتحربكة، الفيديو

من املضامني، بكما يستخدم بكصفة لوصف الوسيلة اليت تتضمن أمناطا متعددة من املضامني. وهو مصطلح يقابل مصطلح 
الذي يشري إىل استخدام األمناط التقليدية من املواد املطبوعة أو املسموعة أو املرئية بكل على حده.  Mediaوسائل اإلعالم 

النصوص واملقاطع السمعية والصور الثابتة والرسوم املتحربكة والفيديو واملضامني وتشمل الوسائط املتعددة خليطا من 
 التفاعلية.
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وُتسجل امللتيميديا يف العادة مث يتم تشغيلها وعرضها والوصول إليها على املوقع من خالل أجهزة معاجلة ملحقة جبهاز 
املتعددة إىل نوعني مها: الوسائط املتعددة اخلطية  الكمبيوتر، بكما ميكن تشغيلها بشكل مباشر وفوري.  وتنقسم الوسائط

linear والوسائط املتعددة غري اخلطية ،non-linear ويتم عرض النوع األول دون أي سيطرة للمستخدم على تدفق .
م املعلومات واملشاهد واألصوات أثناء االستعراض، وهي شبيهة بالعروض السينمائية. أما النوع الثاين غري اخلطي فيقد

للمستخدم خيارات تفاعلية للتحكم يف العرض وتدفقه، مثلما احلال يف ألعاب الكمبيوتر. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عروض 
الوسائط املتعددة قد تكون مباشرة أو مسجلة. وتسمح العروض املسجلة بقدر بكبري من التفاعلية من خالل نظام اإلحبار، فيما 

 ن التفاعلية يقتصر على التداخل مع مقدم العرض.تسمح العروض املباشرة بنوع أخر م
ميكننا القول إن الوسائط املتعددة هي جمموعة العناصر اإلضافية اليت جتعل  اإلعالم اجلديدوبنقل هذا املصطلح إىل جمال 

 تخدم.مفعمة باحليوية تتحرك وتتكلم وتعرض املوسيقي والفيديو وتسلي املسالتواصل االجتماعي  الويب وشبكاتصفحات 
والواقع أن الفرص اليت تتيحها الوسائط املتعددة لوسائل اإلعالم واإلعالميني تبدو مذهلة. وقد دفعت هذه الفرص بعض 

الالزم لتشغيل حمرك  "turbine effect"الباحثني إىل احلديث عنها باعتبارها ذات تأثري يشابه تأثري املولد البخاري 
ات إعالمية متعددة ال تستطيع بكل وسيلة مبفردها أن تقدمها. ولعل هذا ما دفع شربكة منتج أن يقدماملعلومات الذي يستطيع 

داو جونز املالكة لصحيفة وول ستريت جورنال إىل إعادة تعريف نفسها بأهنا "مزود إخباري لكل أنواع األخبار يف بكل 
 ere.”“a news provider of any news, all the time, everywh(53.)األوقات ويف بكل مكان"  

وخيلق املولد املعلومايت التوربيين حالة من تكامل القوى اإلعالمية، جتعل املنتج الذي تقدمه الوسائط املتعددة يتميز خبمس 
خصائص هي: الفعالية، والكفاءة، وحتقيق الرحبية، ويسر االستخدام، وتقدمي صحافة حمسنة، وبالتايل حتقيق رضا املستخدم، 

 ا من قبل عندما بكانت بكل وسيلة تعمل مبفردها.مقارنة مبا بكان سائًد
تنتهج مبدًأ جديًدا يف اإلنتاج اإلعالمي أطلق عليه مبدأ  أنفعلي صعيد الفعالية والكفاءة، أصبح بإمكان الوسيلة اإلعالمية 

منذ  ، وهو ما بكانت تبحث عنه وسائل اإلعالمcreate once, publish many""اإلنتاج مرة واحدة والنشر املتعدد 
زمن طويل. فإذا بكانت القصة اإلخبارية قد مت إنتاجها يف البداية للطباعة فإهنا ميكن توزيعها أيضا للقنوات اإلخبارية األخرى 
مثل التلفزيون والراديو والصحيفة اإلليكترونية وأجهزة اهلاتف احملمول وبكل األجهزة احملمولة األخرى، وذلك مبساعدة برامج 

ن حاجة إىل تدخل بشري أو تكلفة زائدة أو وقت إضايف. ويستخدم عدد بكبري من املؤسسات اإلخبارية إدارة احملتوى، ودو
ميكن من خالهلا  "XML "extensible markup languageيف العامل حاليا أنظمة إلدارة احملتوى مبنية على لغة 

ادة الكتابة ودون تدخل بشري وذلك من خالل تدوير القصص واملوضوعات الصحفية بني وسائلها اإلعالمية املختلفة دون إع
قابال للبحث داخله وتعديل أهدافه، وجيعل عملية انتقاله بني الوسائل -النص أي-جيعلهترميز نص القصة اخلرية هبذه اللغة، مبا 

تسمح  XMLوهي مبنية على لغة  NewsMLاإلعالمية عملية آلية. وتستخدم وبكالة أنباء رويترز لغة ترميز عاملية تسمي 
فعالية  أبكثرلعمالئها من الصحف الورقية والصحف اإلليكترونية واإلذاعات وحمطات التلفزيون مبعاجلة وتوزيع احملتوى بطريقة 

بني وسائلها اإلعالمية املختلفة. ونتيجة لذلك تتجه املؤسسات اإلعالمية خاصة يف الدول املتقدمة إىل دمج ممتلكاهتا اإلعالمية 
م رقمي واحد، وحتقق من وراء ذلك خفضا ملموسا يف تكلفة اإلنتاج والتوزيع ويف العناصر البشرية الالزمة املتنوعة يف نظا

التلفزيونيني والورقيني  صحافييهاإلدارة العمل اإلعالمي. ويف هذا اإلطار ترز شربكة فايننشال تاميز اللندنية اليت دجمت 
ألمريكية اليت مجعت الصحفيني العاملني يف صحفها الورقية ومواقعها معا، وبكذلك شربكة شيكاغو تربيون ا واإلليكترونني

 اإلليكترونية وحمطات التلفزيون التابعة هلا معا. 
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يف التكلفة والعناصر البشرية، -بكما اتضح فيما سبق-أما على صعيد الرحبية، فباإلضافة إىل ما توفره هذه املؤسسات اإلعالمية
ذج إعالين جديد عابر للوسائل اإلعالمية اليت متلكها، تقوم من خالله بتقدمي حزم إعالمية فإهنا أصبحت قادرة على بناء منو

مغرية للمعلنني، ويتم من خالهلا نشر احلمالت اإلعالنية يف مجيع وسائلها املطبوعة واإلليكترونية واإلذاعية. وقد أثبتت هذه 
إتباع مداخل إعالنية جديدة، تقوم على استخدام الوسائط املتعددة وعدم االستراتيجية فعاليتها مع تزايد اجتاه بكبار املعلنني إىل 

 االقتصار على وسيط إعالين واحد بكما بكان سائًدا من قبل.
وميثل تنوع اخليارات اإلعالمية أمام اجلمهور ميزة مهمة الستخدام الوسائط املتعددة، بكما ميثل يف الوقت نفسه إضافة إىل 

، اليت بإمكاهنا توزيع حمتواها بشكل جماين يف بعض الوسائل بكاملواقع اإلليكترونية اجملانية، وإعادة أرباح املؤسسات اإلعالمية
توزيعه مبقابل من خالل وسائل أخرى بكالصحف الورقية ورسائل اهلواتف احملمولة والقنوات التلفزيونية املدفوعة، خاصة مع 

 التزايد الكبري الذي يشهده سوق اإلنترنت يف العامل.
وال شك أن استخدام الوسائط املتعددة بكفاءة وفعالية يف املواقع اإلليكترونية اإلخبارية من شأنه أن يقود إىل إنتاج صحافة 
جيدة. واألمر هنا ال يتعلق فقط بتوافر اإلمكانيات املادية والتكنولوجية للمؤسسة اإلعالمية، بقدر ما يتعلق مبدي جناح 

ضحة الستخدام الوسائط املتعددة، وجناحها يف إدارة اإلمكانات املتاحة. وإذا بكانت بعض وا استراتيجيةاملؤسسة يف وضع 
تقدم بصورة أفضل يف الصحف املطبوعة، والبعض األخر يف التلفزيون، فان بكل القصص  أنالقصص اإلخبارية ميكن 

ر إقناعا وأبكثر تنوعا من خالل استخدام اإلخبارية تقريبا ميكن أن ُتقدم يف الصحيفة اإلليكترونية بصورة أبكثر وضوحا وأبكث
 الوسائط املتعددة. 

ورغم أن البحث يف الوسائط املتعددة واستخداماهتا يف وسائل اإلعالم الزال حديثا نسبيا، فإن البحوث القليلة اليت أجريت يف 
تقبل تتعلق هبذه السمة الفريدة هذا اجملال انتهت إىل بعض اخلالصات النظرية اليت قد تكون مرشدة يف تطوير نظريات يف املس

 اليت يتميز به اإلعالم الرقمي.
من هذه اخلالصات إن وسائل اإلعالم اإلخبارية مل تستفد حىت اآلن بكامل املميزات الكثرية اليت تتيحها الوسائط املتعددة على 

حتربكها الرغبة يف االستفادة القصوى  إىل أن الصحافة اإلليكترونية ال (54)(2004صعيد رواية القصة اإلخبارية. ويشري ديوز )
من الوسائط املتعددة، مبعين أن هذه الوسائط الزال ينظر هلا على أهنا إضافة للنص )تضيف قيمة يف عرض النص( وليست 

( إىل أن القصص اليت مت ربطها بالصفحة 2008عنصًرا رئيسًيا ميكن استخدامه لرواية القصة اخلرية. وقد خلص بكوانديت )
سية يف املواقع اإلخبارية الرئيسية على الويب يف الواليات املتحدة وأوروبا تؤبكد النقص الواضح يف حمتوى الوسائط الرئي

 .(55)املتعددة
( التغريات اليت تنتج عن حتويل منتج ثقايف قائم إىل تكنولوجيا جديدة بأنه "ترميز حتويل" 2001وقد وصف مانوفيتش )

transcoding ة نقل املنتج اإلعالمي من منط إىل منط أخر، واملثال على ذلك حتويل أمناط إنتاج الفيديو يف إشارة إىل عملي
 .(56)و رقمي. وتستخدم هذه الطريقة حاليا لتحويل ملفات النص الفائق إىل تطبيقات للهواتف الذبكيةيالتقليدي إىل فيد

األمريكية عندما طوعت منتجها الصحفي  ( منط التحول الذي استخدمته جريدة نيويورك تاميز2012وحبث جابكوبسون )
إىل  2000لالستخدام على شبكة الويب من خالل تقومي احلزم اإلخبارية متعددة الوسائط اليت نشرهتا الصحيفة يف الفترة من 

. وأشار الباحث إىل أن عدد حزم الوسائط املتعددة يف الصحيفة بكان يتزايد مبرور الوقت ويتضخم ليشمل عناصر 2008
ة خمصصة فقط للبيئة الرقمية مثل روابط النص الفائق والتفاعلية املستمدة من األلعاب الرقمية وأدوات وسائل اإلعالم جديد

للقصص اإلخبارية  sidebarsاالجتماعية. وخلص البحث إىل أن معظم هذه احلزم مت إنتاجها لتكون إضافات جانبية 
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عددة استخدمت لتكون امتدادا للكلمة املكتوبة وليس بكنمط رئيسي لرواية املنشورة يف الصحيفة، وبالتايل فإن الوسائط املت
 .(57)القصة اإلخبارية

( إىل أن نصف مواقع الصحف 2008ويف جمال االستخدام الفعلي للوسائط املتعددة يف اإلعالم اإلليكتروين خلص بريجالند )
( إىل أن الصحفيني 2011. وأشار ليللي )(58)خباريةاألمريكية على الويب تستخدم املقاطع السمعية املصاحبة للقصص اإل

الذين قامت بإجراء مسح عليهم قالوا إن املقاطع السمعية بكانت أدوات قوية يف رواية القصة أتاحت لصناع األحداث أن 
طع يرووا قصصهم بأنفسهم، ولكنهم أبكدوا أن مديري األخبار بكانوا يضغطون عليهم إلنتاج مقاطع فيديو بداًل من املقا

 . (59)السمعية
 

منذ حتوهلا إىل وسيلة اتصال مجاهريية يف مطلع تسعينيات القرن املاضي، حياول الباحثون يف االتصال مالحقة ما جيري من 
؟ ويربكز الباحثون على اجلانب البشري من تطورات عنهاووسائل اإلعالم اجلديدة املتولدة  تغريات سريعة يف ساحة اإلنترنت

الوسيلة اجلديدة تاربكني اجلوانب اهلندسية والعلمية للباحثني يف العلوم واهلندسة. ومن هذا املنطلق يربكز الباحثون يف االتصال 
 ةالفائق يةلتفاعلية والنصاجلديدة اليت تتميز با ائلعلى البحث عن إجابات ألسئلة تتعلق بكيفية استخدام الناس هلذه الوس

على األفراد واجملتمع بككل؟ وبكذلك التأثريات اليت أحدثتها يف وسائل اإلعالم ها آثاروظائفها ووالوسائط املتعددة؟ و
 التقليدية؟

 ،تطبيق نظريات االتصال القائمة على الوسائل اجلديدة يفولإلجابة عن هذه األسئلة، سلك الباحثون طريقني، األول يتمثل 
 اجلديدة.  ائلالوسبنية ومسات الثاين يتمثل يف البحث عن نظريات جديدة تناسب و

اجلديدة  اإلعالمنتتبع يف حبوث وسائل  أنميكن  فإنناوفيما يتعلق بتطبيق نظريات االتصال اجلماهريي الراهنة على اإلنترنت، 
الشباعات، وانتشار املبتكرات وفجوة املعرفة، ، واالستخدامات وااألجندةوضع  :مناذج من هذه التطبيقات، تتعلق بنظريات

 النحو التايل:  علىوذلك 

ومع ظهور وتطور وسائل اإلعالم . وثَّق عدد بكبري من البحوث آثر وضع األجندة يف حالة وسائل اإلعالم اجلماهريية التقليدية
وث وضع األجندة عر هذه الوسائل. ومتحورت اإلجابات األوىل عن اجلديدة، طرح الباحثون تساؤال حول احتماالت حد

وهو األمر الذي يعيق عملية  ،أن مجهور املواقع اإلخبارية على شبكة الويب العاملية مفتت على حنو واسعيف  هذا التساؤل
مما يؤدي إىل قيامها بدور ددة، بقضايا حموضع األجندة. ويف املقابل فإنه من احملتمل أن تويل بعض املواقع اهتماًما بكافًيا 

أثر وضع األجندة ميكن أن يتحقق إذا جنحت الوسيلة اجلديدة يف تغيري أولويات  خاصة أن ،ملموس يف وضع أجندة للجمهور
 شخص واحد من مستخدميها.

ًرا لوضع األجندة اختبا (60)عندما أجرى يون 1998تعود بدايات تطبيق نظرية وضع األجندة على الوسيلة اجلديدة إىل العام و
على شبكة الويب العاملية. أراد يون أن يرى ما إذا بكان استخدام الطالب الكوريني جبامعة تكساس ملواقع الصحف الكورية، 
يؤثر على ترتيب القضايا االقتصادية الكورية لديهم. وُسِئَل الطالب يف استقصاء هاتفي عن القضايا االقتصادية األهم اليت 

 حلل يون بكذلك حمتوى األقسام االقتصادية والتجارية يف ثالثة من أبكر مواقع الصحف الكورية على الويب. تواجه بلدهم. و
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أن مواقع الصحف. فقد ثبت أجندة وبني  أجندة اجلمهوربني  ما انتهت إليه الدراسة يف املقارنة (3رقم )ويوضح اجلدول 
؛ خرىاألجندة األات متيل إىل احلصول على تصنيف مرتفع على على تصنيف عاٍل على إحدى األجند اليت استحوذتالقضايا 

 وهي نتيجة تدعم حدوث أثر وضع األجندة بفعل املواقع اإلخبارية على اإلنترنت.
ومن إشكاليات فرضية وضع األجندة أن األفراد الذين يتعرضون بشكل أبكر لوسيلة إعالمية معينة، ينبغي أن يعكسوا أجندة 

ن األفراد ذوي التعرض األقل هلذه الوسيلة. لكن هذه النتيجة املترتبة على وضع األجندة مل ُتختر بشكل هذه الوسيلة أبكثر م
إىل اختبار هذه الفرضية لتقرير ما إذا بكان التالميذ الذين يتعرضون بشكل أبكر لصحف اإلنترنت  "يون"بكاف. وهذا ما دفع 

. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني لصحفهلذه اعرًضا أقرب إىل تبين أجندة هذه الصحف من نظرائهم األقل ت
تشاهًبا أبكر اتضح ان هناك مستوى التعرض ملواقع الصحف على اإلنترنت وبني درجة االتفاق مع أجندة هذه املواقع، حيث 

ح وذلك بكما يوض ،يبالتالميذ الذين يتعرضون بشكل أبكر لصحف الو لدىالشخصية وبني أجندة الصحف  ةجندبني األ
 .(3اجلدول رقم )

يف قضايا االقتصاد الكوري أجندة مواقع الصحف اإلليكترونية وأجندة اجلمهور( 3جدول رقم )
 أجندة اجلمهور أجندة الصحف اإلليكترونية القضية

 (1) 57 (1) 415 الصادرات والواردات/ العجز التجاري

 (2) 32 (2) 285 األجور واألسعار

 (3) 15 (3) 159 / البطالةسوق العمل

 (7) 7 (4) 127 سوق األسهم

 (5) 10 (5) 102 العملة األجنبية

 (6) 8 (6) 77 التنظيم اإلداري

 (8) 4 (7) 67 االقتصادي-التوافق السياسي

 (4) 12 (8) 56 النزاعات العمالية

 (9) 2 (9) 42 االستهالك املفرط

 
ىل حتديد مسات احملتوى اإلعالمي على شبكة الويب اليت جتعل القضية بارزة أو وتتجه البحوث اجلديدة يف وضع األجندة إ

جتربة  (61)ة اليت يتم اعتبارها آليات للتأطري أو مؤشرات لدرجة األمهية. وقد أجرت وانجالفائقتتمتع بأمهية بكبرية، مثل الروابط 
ة يف إحدى الفائقمن خالل حبث ما إذا بكانت الروابط ة على تقدير اجلمهور ألمهية القضية، وذلك الفائقلقياس أثر الروابط 

ت الباحثة أربع نسخ من موقع استخدمالقصص الواردة بصحيفة على اإلنترنت ستزيد أمهية قضية العنصرية لدى القراء. وقد 
طة على قصة عن العنصرية؛ والثانية هبا قصة بسي  أيةإخباري على الويب: النسخة األوىل ال يظهر على صفحتها األوىل

تتحدث عن جرمية مرتبطة بالعنصرية وقعت يف أحد أحياء تكساس. واحتوت النسخة والصفحة األوىل ولكن بدون رابط، 
ولكن مع عدة روابط  ،قتل نفسهاالالثالثة على قصة اجلرمية مع رابط متشعب واحد؛ فيما احتوت النسخة الرابعة على قصة 

حد من هذه النسخ األربعة، طلب منهم أن يقدروا حجم أمهية مثاين قضايا من بينها متشعبة. وبعد تعرض أفراد التجربة على وا
نسخة  طبيعة قضية العنصرية. وأظهرت النتائج أن قراء صفحات الويب منحوا درجات أمهية متفاوتة لقضية العنصرية بناًء على

ال حيمل قصة عن العنصرية، منحت األمهية األقل تعرضت ملوقع املوقع اإلخباري الذي تعرضوا له على الويب. فاجملموعة اليت 
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لقضية العنصرية. أما اجملموعتان اللتان تعرضتا للنسختني ذوي الروابط، سواء ذي الرابط الواحد أو جمموعة الروابط، فقد 
مت تفسريه من  ة مع القصة اإلخباريةالفائقمنحتا األمهية األبكر لقضية العنصرية. وتؤبكد هذه النتيجة أن استخدام الروابط 

 جانب مستخدمي اإلنترنت على أنه مؤشر على تناول القصة لقضية أهم من القصة اليت ليست هبا روابط.

متوسط النقاط املعرة عن حجم أمهية قضية العنصرية يف رأي مشاهدي صفحات الويب األربع: بال قصة، بال رابط، 
 رابط واحد، عدة روابط.

. حارس البوابةإىل جانب نظرية  ضع األجندةة ونظري ( سقوط62)وبكاربينزعم بكل من وليامز  2004ويف حبث نشر يف العام 
اجلديدة  اإلعالمبيئة وسائل  أن أوضحا بكلينتون-لوينسكييف فضيحة مونيكا  اإلعالمواستنادا إىل دراسة حول دور وسائل 

مات السياسية، وقوضت بالتايل فكرة وجود بوابات متر من خالهلا املعلومات للجمهور مصادر غري حمدودة من املعلو أتاحت
يف وضع وبناء  اإلعالموهو ما حيد من دور وسائل  ،يكون هناك حراس للبوابات أناختفت البوابات ال ميكن  وإذاالسياسية 

يف اجملتمع  اإلعالما يؤبكد تغري دور وسائل حتليل الفضيحة املشار إليه أناجلمهور يف القضايا السياسية. وابكد الباحثان  أجندة
إىل حد بكبري سيطرة النخب السياسية  أضعفتاجلديدة اليت  اإلعالميف هناية القرن العشرين نتيجة ظهور وسائل  األمريكي
 يف القضايا السياسية. اإلعالمووسائل 

اخلاصة بالتظاهرات املناهضة للواليات  ندةاألجالويب يف بناء  علىاملستقلة  اإلخباريةدور املواقع ( 2007وحبث يونج )
خالل عام  أمريكيةمصرع طالبتني بواسطة سيارة عسكرية  أعقاباندلعت يف  واليتاملتحدة االمريكية يف بكوريا اجلنوبية 

 اإلخباريةاملواقع تغطية وخلص إىل وجود اختالفات واضحة بني  ،. وقارن الباحث هذا الدور بدور الصحف التقليدية2002
اطر املعاجلة. وابكد  أو ،استخدام املصادر اخلرية أو ،صعيد عدد املوضوعات املنشورة علىتغطية الصحف التقليدية سواء بني و

حتولت إىل  اليتاجلماهريية الغاضبة  األفعالاجلمهور وتصعيد ردود  أجندةلعبت دورا مهما يف بناء  اإلخباريةاملواقع  أنالباحث 
 .(63)ت املتحدةمظاهرات مناهضة للواليا

 علىالفرضية اخلاصة مبزج األجندة الشخصية باألجندة اجلماعية يف اجلماعات االفتراضية  (64)وقد اختر راجاس وروبرتز
جمتمع العالمة التجارية  وأجندةإىل تأبكيد وجود عالقة إجيابية بني أجندة العالمة التجارية اإلعالنية  لباحثانا اإلنترنت، وخلص

جمتمع العالمة التجارية  وأجندةالتقليدية  اإلعالموسائل  أجندة، يف مقابل وجود عالقة سلبية بني اإلنترنت علىاالفتراضي 
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 أناجلديد وتعدد خيارات الوسائل اجلديدة ميكن  اإلعالمالتبين الواسع لوسائل وتكنولوجيا  أنالباحثان إىل  وأشاراالفتراضي. 
 .األجندةتصال اجلماهريي ومنها مفهوم وضع تغري املفاهيم النظرية الثابتة يف حقل اال

 املختلفة، اإلعالمالقضايا املعروضة يف وسائل  أجندةبني  إجيابية( صحة فرضية تقول بوجود عالقة 2014فيو زمالئه ) أبكدو
 على انلباحثا اعتمدو. 2011إىل  2007اجلديدة والتلفزيون والراديو خالل الفترة من  اإلعالمالصحف ووسائل  ذلك مبا يف

من صحف  إعالموسيلة  40املوضوعات والقضايا اليت تغطيها حنو  أبكثرتتابع  واليتاليت يصدها معهد بيو  األسبوعيةالتقارير 
وشبكات تلفزيونية وشبكات بكايبل وراديو، وبكذلك نتائج استطالعات معهد جالوب للرأي العام  إخباريةومواقع ويب 

تقوم به وسائل  الذيتلعب نفس الدور تقريبا  أصبحتاجلديدة  اإلعالموسائل  نأخالل نفس الفترة. وهو ما يشري إىل 
 .(65)األجندةالتقليدية يف وضع  اإلعالم

قدرة شبكات التواصل  علىاجلديدة من خالل التربكيز  اإلعالميف وسائل  األجندةنطاق تطبيق نظرية بناء  (66)ووسع بارملي
التغريدات السياسية اليت  الباحثاجلمهور يف القضايا السياسية. وحلل  أجندةتايل وبال ،الصحفيني أجندةبناء  علىاالجتماعي 

. وخلص الدراسة إىل 2012موقع التدوين املختصر "تويتر" خالل احلملة االنتخابية الرئاسية للعام  علىنشرها سياسيون 
متعددة تندرج مجيعها حتت املستويني  التغريدات السياسية للزعماء السياسيني يتم استخدامها من جانب الصحفيني بطرق

 أن. ومن خالل املقابالت املتعمقة مع عينة من الصحفيني خلص الباحث إىل األجندةوالثاين من مستويات بناء  األول
املصادر اليت يعتمدون عليها واالقتباسات اليت يستخدموهنا حتديد و لألحداثالتغريدات السياسية سامهت يف تشكيل تغطياهتم 

 لك املعلومات اخللفية اليت يرتكزون عليها يف التغطية الصحفية.وبكذ

يف فترة مبكرة من ظهور الويب بدأ الباحثون يطرحون أسئلة حول استخدامات الناس للشبكة ووسائل اإلعالم اجلديدة 
امات واإلشباعات الذي استخدم من قبل واإلشباعات اليت تتحقق من هذا االستخدام، وذلك استنادا على مدخل االستخد

 وعلى نطاق واسع مع وسائل اإلعالم التقليدية.
املنزلية مع وسائل اإلعالم األخرى يف  حول استخدام احلواسيب (67)ومن الدراسات املبكرة يف هذا اجملال، دراسة بريس ودان

ت واإلشباعات اليت حيصل عليها الناس من وسائل تلبية جمموعة منوعة من احلاجات. واستفاد الباحثان من حبوث االستخداما
اإلعالم اجلماهريية، وقاما بإعداد قائمة بدوافع استخدام احلواسيب. وخلصت الدراسة إىل أن نسبة قليلة ممن ميلكون أجهزة 

اء، ونسيان بكمبيوتر قالت إنه ميثل مصدًرا رئيسا هلم ملعرفة جمريات األحداث يف العامل، والترفيه، واملتعة، واالسترخ
 املشكالت، وتقليل الشعور بالوحدة، وفعل شيء ميأل الفراغ، وفعل شيء جملرد أنه عادة، وفعل شيء مع األصدقاء أو العائلة.

وبعد أن أصبحت مواقع اإلنترنت اإلخبارية من أهم مواقع شبكة الويب اليت حظيت بنمو واضح، اهتم الباحثون بدراسة 
استبياًنا بالريد  (68)اهتم الدميوغرافية، واستخالص دوافع االستخدام. وقد استخدم تشانجمجهور هذه املواقع لتحديد مس

اإللكتروين لسؤال عينة من تالميذ املدارس عن أسباب زيارة مواقع اإلنترنت اإلخبارية. وقسم الباحث هذه األسباب إىل 
أن السمات اإلعالمية املتمثلة يف وأظهرت النتائج  ثالث جمموعات تغطي مسات الوسيلة، ومواقف التعرض، وإمكانية الوصول.

"الفورية" )أي معرفة األخبار يف احلال(، و"اإلتاحة" )أي احلصول على األخبار حني احلاجة إليها(، بكانت شديدة األمهية 
ة اإلعالمية األقل أمهية يف فكانت اخلاصي بالنسبة ملستخدمي مواقع اإلنترنت اإلخبارية. أما مسة "التفاعلية" )أي االتصال بالصحفيني(

جاء سبب "تعلم األشياء" يف املرتبة األوىل، فيما جاء احلصول على  رأي املستخدمني. وفيما يتعلق ـب "مواقف التعرض"،
الصحبة بكأقل األسباب املذبكورة لزيارة مواقع اإلنترنت اخلرية. ومن حيث "الوصول"، بكانت "اقتصادية" و"مالئمة" صحف 
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 ني مهمني لزيارة مواقع اإلنترنت اخلرية يف نظر مفردات عينة االستبيان. أما "التفاعلية" اليت ُيعتقد أهنا من أقوىاإلنترنت سبب
قل دوافع املستخدمني أمهية لزيارة مواقع اإلنترنت اإلخبارية، وهو ما يؤبكد أن أمسات اإلنترنت، فكانت واحدة من 

، وذلك بكما يوضح اجلدول قع اإلخبارية بكوسيلة للتواصل مع حمرري هذه املواقعباستخدام املوابكثريا ال يهتمون  املستخدمني
 . (4رقم )

 النسب املئوية ألسباب زيارة مواقع اإلنترنت اإلخبارية( 4جدول رقم )

  

 

o )90 الفورية )معرفة األخبار يف احلال 

o 88 ر حني طلبها(اإلتاحة )احلصول على األخبا 

o )80 التغلب على قيود املساحة )تقدمي تفاصيل أبكثر 

o )77 إلغاء املسافة )احلصول على األخبار من مناطق بعيدة 

o )69 التلخيص )احلصول على ملخصات باألخبار 

o )60 تعدد اخليارات )احلصول على أنواع عديدة من األخبار 

o 15 واقع اإلخبارية(االنفراد )احلصول على أخبار تنفرد بنشرها امل 

o )10 التفاعلية )االتصال مع الصحفيني 

 

o 63 لتعلم شيئا 

o 25 بكعادة 

o 14 لتمضية الوقت 

o 10 للمتعة 

o 10 لالسترخاء 

o 4 للصحبة 

 

o )71 أسباب اقتصادية )ألهنا جمانية أو رخيصة الثمن 

o 59 نه من السهل احلصول منها على األخبار(مرحية )أل 

 
على جانب أخر، فقد ثار التساؤل حول ما إذا بكانت اإلنترنت وسيلة إعالمية للشباب أو ما يطلق عليه جيل اإلنترنت. وقد 

أن الشباب يستخدمون اإلنترنت بطريقة خمتلفة عن بكبار السن الذين مييلون إىل  (69) بكشف مسح أجرته مؤسسة جالوب
ستخدامها بشكل أبكر للحصول على األخبار واملعلومات، فيما يستخدمها الشباب ألغراض متعددة، وذلك بكما يتضح يف ا

 .(5رقم )اجلدول 
 لإلنترنت ألغراض خمتلفة عاًما 35-54 عاما و 18-24النسب املئوية الستخدام الشرائح العمرية ( 5جدول رقم )
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 %82 %65 وماتاألخبار واملعل

 %45 %75 الترفيه

 %18 %45 التواصل االجتماعي

 %13 %29 الترويح عن النفس )مثل األلعاب التفاعلية(

وتزايد استخدامها  ،Online social Networks اإلليكترونيةظهور وانتشار شبكات التواصل االجتماعي  قد أدىو
من القرن احلايل. وقد عرف بويد  األويللنصف الثاين من العشرية ليها خاصة يف االبحثي إاالهتمام  مزيد من توجيه إيل

وفق نظام  ذايتشخص ببناء ملفه الالويب وتسمح لل علىشبكات التواصل االجتماعي باهنا خدمات تستند  (2008)واليسون 
. وقد (70)الشبكة على اآلخرينيتشارك االتصال معهم، ومتابعة قوائم اتصاالت  نالذي اآلخرينحمدد، واختيار املستخدمني 

 ،اإلليكترونيةوسلوبكيات الصداقة  ،قضايا بكشف اهلوية علىحول شبكات التواصل االجتماعي  األويلربكزت البحوث 
تأثري السمات الشخصية  على أبكثرواخلصوصية. ولكن يف السنوات األخرية بدأ الباحثون من خلفيات علمية متعددة يربكزون 

 عامل.استخدام هذه الشبكات يف ال على

 وسائلوملاذا يستخدمون  ،وقد اهتم باحثون ببحث ظاهرة استخدام الناس لعدد من التكنولوجيات الرقمية يف نفس الوقت
واالشباعات اليت يسعون إىل حتقيقها من هذه  ة،واحد وسيلة علىمتعددة من وسائل االتصال اجلديدة بدال من التربكيز 

الفيسبوك  أن ،من الفيسبوك مقارنة بالرسائل النصية القصرية املتحققةشباعات الوسائل. وقد بكشفت دراسة مقارنة حول اال
االجتماعية، بينما يتجه استخدام الرسائل النصية  األنشطة علىيبدو مناسبا إلشباع احلاجات املتصلة بالتسلية والترفيه والتعرف 

 .(71)وتطوير هذه العالقات اآلخرين العالقات القائمة مع علىاحلاجات املتصلة باحلفاظ  إشباعالقصرية حنو 

من هذه البحوث يف  %24 أن( بعد حتليل البحوث والدراسات اخلاصة بالفيسبوك إىل 2012وقد خلص ويلسون وزمالئه )
االستخدام ومقارنة  وأمناطمهمة حول مستخدميه  دميوغرافيةتقدمي حتليل وصفي للفيسبوك ومعلومات  علىهذا اجملال ربكزت 

 .(72)دوافع استخدام الفيسبوكدراسة من البحوث اهتمت ب %19مقابل  ،غري املستخدمنيب املستخدمني

مجهور املستخدمني لشبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك يتميزون بالتنوع  أن( 2010وبكشفت دراسة تشانج وزمالئه )
ام فقد مت التمييز بني الضغوط اخلارجية اليت فيما يتعلق بدوافع االستخد أما. األمريكيالذي يعكس التنوع احلقيقي يف اجملتمع 

ميالد  بأعيادلتذبكري ، بكامثل اخلدمات اليت يقدمها املوقع ،تشجع املستخدمني لالندماج يف سلوبكيات مرتبطة بالفيسبوك
الرغبة يف استمرار التواصل مع و تشمل احلاجة إىل االندماج االجتماعياليت الداخلية ، وبني الضغوط (73)األصدقاء

يستجيب الفرد للضغوط والفرص املتاحة اليت  إذ ،وجهي العملة نميثال الضغوطالنوعني من  أن. واملؤبكد (.  74األصدقاء)
 تقدمها شبكات التواصل االجتماعي. 

ستخدام هذه الشبكات ويف دراسات شبكات التواصل االجتماعي وسع الباحثون واملنظرون جمال البحث للسؤال عن تأثري ا
وهو مفهوم يشري إىل الفوائد اليت تعود على مستخدم هذه الشبكات نتيجة  ،social capitalعلي راس املال االجتماعي 

وجود عالقة إجيابية بني  ( إىل2007)ه ؤهذه الشبكات. وقد خلص اليسون وزمال علىالعالقات اليت يقيمها مع األخرين 
الذين  فاألشخاصالناس من خالل تفاعلهم معا.  أماميعين املصادر املتاحة  الذيال االجتماعي استخدام الفيسبوك وراس امل
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 ةمن األشخاص الذين لديهم شبك أبكراجتماعي  رأمساليكون لديهم  أناتصاالت واسعة ومتنوعة من احملتمل  ةلديهم شبك
 .(75)واقل تنوعا أصغر

رجع صدي من أصدقائه  علىوسائل لنشر معلومات عن نفسه واحلصول  وتشري الدراسات إىل أن الفيسبوك مينح املستخدم
التفاعل مع  إىل أبكثرمستخدمي الفيسبوك مييلون  أن (2009)ه ؤمن خالل حائط الصفحة اخلاصة به. ويؤبكد بيمبك وزمال

 . (76)جدد أشخاصمن التفاعل مع  أبكثرالواقعيني  أصدقائهم
بني شبكات التواصل االجتماعي مييز الباحثون بني العالقات القوية والعالقات ولفهم العالقة بني رأس املال االجتماعي و

من خالل وضع  األصدقاءفمستخدم الفيسبوك الطبيعي يتواصل مع جمموعة صغرية من  الفيسبوك. أصدقاءالضعيفة بني 
من  األصدقاءإىل متابعة غالبية وبعد ذلك فانه يتحول  معهم،رسائل هلم تعزز الروابط القوية  إرسال أوتعليقات  أوملصقات 

 أن. وتؤبكد البحوث يف هذا اجملال (77ضعيفة )ملصقاهتم وتعليقاهتم وهو ما يشري إىل عالقات  متابعةخالل وسائل سلبية مثل 
العالقات التقليدية القائمة والدخول يف عالقات  علىهذه الشبكات تعزز راس املال االجتماعي ملستخدميها عر احلفاظ 

وهي حاجة  ،social grooming االجتماعي الترج( 2008) عليه توفيكي أطلقجدد، وهو ما  أشخاصمع جديدة 
. ويشري جوسلنج (78)شبكات التواصل االجتماعي على وإمكاناتهعر عرض نفسه وصوره  إشباعهايسعي الفرد إىل 

 علىواحلفاظ  اآلخرينللمستخدم يف تتبع شعبية الفيسبوك الكبرية رمبا ترجع إىل السهولة اليت يوفرها  أن( إىل 2009)
وتشمل الدوافع . (79إنسانية )الشبكة غري القريبني جغرافيا. وهو ما يشبع حاجة  أعضاء االجتماعية حىت معالعالقات 

 القياميف: تقليل الشعور بالوحدة وذلك يف حالة الستخدام شبكات التواصل االجتماعي، األخرى اليت خلص اليها الباحثون 
بكان االستخدام سلبيا ويقتصر  إذا، وهو ما ال يتحقق اإلعجاب وإبداءصفحات األصدقاء والتعليق  علىشطة مثل الكتابة بأن

هذا قد يزيد الشعور بالوحدة ويقلل رأس املال االجتماعي.  أنبل  ،دون فعل من املستخدم األخرونمتابعة ما ينشره  على
العالقات القائمة،  علىأمهها احلفاظ  ،لتواصل االجتماعي يف تسع فئات( دوافع استخدام شبكات ا2011وقد صنف هيو )

 .(80)والتعبري عن الذات، وابكتساب الشهرة والسمعة الطيبة بني الرفاق

يتفق معظم الباحثني على أن اإلنترنت وشبكة الويب تطورت ومنت مبعدل أسرع بكثريا من أي وسيلة إعالم أخرى. وقد حدد 
وهي أهنم يستطيعون من خالله  ،جمموعة من األسباب لذلك، هي: أن الويب يقدم ميزة نسبية للمستخدمني (81)وجيمسها 

الظهور على أهنم على علم ودراية، بكما يستطيعون التعرض للمعلومات املنشورة بالطريقة اليت تناسبهم، باإلضافة إىل سهولة 
حتديد ستة  إىل( 2013وخلص بكيوون وزمالؤه ) ا يف الوصول إليه.وعدم تعقيد متصفحات الويب اليت يتم استخدامه
هي: البحث عن املعلومات، والتسلية، واالتصال، والعالقات  االجتماعي،استخدامات واشباعات متفردة لشبكات التواصل 

 . (82)االجتماعية، واهلروب، واالستفادة من التطبيقات
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 مليون مستخدم 30لوصول إىل عدد السنوات اليت استغرقتها وسائل اإلعالم ل

 
إىل أن املبتكرات التفاعلية أو تلك اليت تقدم االتصال الثنائي ميكن أن تسرع من عملية التبين ألهنا تصل  (83) وانتهي روجرز

 صحيفة إقليمية إىل أن إىل بكتلة بكبرية من املستخدمني بسرعة أبكر. وانتهت دراسة أخرى حول األخبار اإلليكترونية يف
استخدام الوسيلة اجلديدة بكان مرتبطا بقادة الرأي، واحلوافز الداخلية للمستخدمني، واملنافع اخلارجية، وليس مبعرفة استخدام 

 . (84)الكمبيوتر واعتباره مبتكرا جديدا
 38مليون مستخدما، و 50عاما لكي يصل عدد مستخدمي التليفون إىل  43إىل أن األمر استغرق  (85)ويشري جاباي

 .هذا العدد من املستخدمني يف أربع سنوات فقط عاما بالنسبة للتلفزيون، بينما حققت اإلنترنت 13عاما بالنسبة للراديو، و
تفوقت شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت وحققت شبكة فيسبوك هذا العدد من املستخدمني يف ستة أشهر قد و

هو عام األساس بالنسبة للتليفون، وهو العام الذي  1878يف هذا الشأن على اعتبار عام  (86)اتفقط. وقد اعتمدت التقدير
بالنسبة  1920مشتربكا يف مدينة نيوهيفن بوالية بكونكتكت، وعام  21مت فيه أول ربط تليفوين عر سنترال مربكزي بني 

بالنسبة للتلفزيون، وهو العام  1945ت املتحدة، وعام للراديو، وهو العام الذي بدأت فيه أول حمطة إذاعة جتارية يف الواليا
، 1989عام  بكانالذي بدأت فيه املصانع يف إنتاج أجهزة استقبال البث التلفزيوين. أما بالنسبة لإلنترنت فإن عام األساس 

يخ بكان غالبية مستخدمي باعتباره العام الذي بدأ فيه أول مزود جتاري لإلنترنت بالعمل يف الواليات املتحدة. وقبل هذا التار
 (6رقم )اإلنترنت من األبكادمييني. وميكن إدراك الفارق الكبري يف معدالت تبين اإلنترنت بكوسيلة لإلعالم من مراجعة اجلدول 

من سكان العامل، فيما  0.4مليون مستخدما ميثلون  16بكان حنو  1995يف ديسمر  لالنترنت الذي يوضح أن عدد املتبين
 من سكان العامل. %40.7مليونا ميثلون  2.937إىل  2014يف مارس  وصل هذا العدد

 2014إىل عام  1995من عام  تطور عدد مستخدمي اإلنترنت ونسبتهم من سكان العامل( 6جدول رقم )
 النسبة من سكان العامل عدد املستخدمني باملليون التاريخ

 % 0.4 16 1995ديسمر 
 % 0.9 36 1996ديسمر 

 % 1.7 70 1997ديسمر 

 % 3.6 147 1998ديسمر 
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 % 4.1 248 1999ديسمر 

 % 5.8 361 2000ديسمر 

 % 8.6 513 2001أغسطس 

 % 9.4 587 2002سبتمر 

 % 11.1 719 2003ديسمر 

 % 12.7 817 2004ديسمر 

 % 15.7 1,018 2005ديسمر 

 % 16.7 1,093 2006ديسمر 
 % 20.0 1,319 2007ديسمر 

 % 23.5 1,574 2008ر ديسم

 % 26.6 1,802 2009ديسمر 
 % 28.8 1,971 2010سبتمر 

 % 32.7 2,267 2011ديسمر 

 % 35.7 2,497 2012ديسمر 
 % 40.7 2,937 2014مارس 

 
مت  ( اخلاصة بانتشار املبتكرات، يف حتليل وتقومي البحوث اليت2003( نظرية روجرز )2010وقد طبق توماسيلو ويل وباير)

تأبكيد استمرار انتشار  إىل. وانتهت الدراسة 2006 إىل 1990عاما من  17مدي  علىاجلديدة  اإلعالمنشرها حول وسائل 
مرحلة  إىلمرحلة التبين ووصوهلا  إىلوانتقال هذه البحوث من مرحلة االنطالق  ،اجلديد اإلعالماملطبوعات اخلاصة ببحوث 

ىل أن الباحثني يفضلون استخدام قائمة حمددة من الكلمات املفتاحية يف حبوثهم، وان إ الدراسة االنتشار الواسع. بكما خلصت
اجلديدة. وحدد الباحثون قائمة من  اإلعالمنشرت قرابة نصف البحوث اخلاصة بوسائل  اإلعالمالدوريات اخلاصة بوسائل 

انتشار املبتكرات  مبادئشار الباحثون إىل أن دورية متصلة بوسائل اإلعالم تنشر حاليا حبوث وسائل اإلعالم اجلديدة. وأ 14
اجلديدة  اإلعالمساعدت يف تفسري ظهور وتربكز حبوث اإلعالم اجلديد يف حقل االتصال. وانتهي البحث إىل أن حبوث وسائل 

 .(87)االتصالاإلنترنت وما يرتبط هبا من تكنولوجيات رقمية تشكل جماال حبثيا مستمرا ودائما داخل حقل  علىاليت تربكز 
( بعد توظيف 2012سبيل املثال فقد خلص اوملستيد وزمالئه ) وعلىاهلواتف احملمولة.  أخبارتبين دراسة واهتم باحثون ب

إىل أن امليزة النسبية  technology acceptance modelمدخل انتشار املبتكرات ومنوذج القبول التكنولوجي 
اهلاتف احملمول ترتبط بشكل إجيايب باالعتماد  أخبار، وسهولة استخدام هاواإلمكانات اليت يتيحاملتصورة )احملتوى خصوصا(، 

أمناط استخدام وسائل اإلعالم  إىلباإلضافة  ،لدي الشباب األخبار، بكما أن أمناط وتفضيالت استهالك لألخبارعليه بكمصدر 
 .(88)اهلاتف احملمول ألخباراألخرى تلعب دورا يف تبنيهم 

، لبحث تبين الصحفيني للمستحدثات اإلعالمحثون بتطبيق نظرية انتشار املبتكرات داخل وسائل صعيد مواز اهتم البا وعلى
صحف  أربعيف  األخبار( االندماج يف غرف 2004سبيل املثال حبث سينجر ) وعلىالتكنولوجية اجلديدة يف العمل اإلعالمي. 

بكانوا األبكثر تبنيا للفكرة والتطبيقات اخلاصة  ةديداجل اإلعالمالصحفيني الذين يعملون يف وسائل أمريكية، وخلص إىل أن 
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وخلص ترميياين وزمالؤه إىل أن الصحف الكبرية تكون يف الغالب من بني املتبنني   .(89)باالندماج مقارنة بنظرائهم التقليديني
 (.90األوائل للمستحدثات التكنولوجية يف جمال العمل الصحفي مقارنة بالصحف الصغرية)

( نظرية انتشار املبتكرات لبحث تبين الصحفيني يف اإلذاعة األوربية العامة 2013و وماسيب ودمينجو )مايك طبقوقد 
 journalisticاالندماج الصحفي  أنويعتقد الباحثون   العمل.ملشروعات االندماج اإلعالمي واجتاهاهتم حنو التغري يف بيئة 

Convergence نه ال يتضمن فقط أجهزة جديدة مثل أ أساس على ،لوجيامثال جيد علي الطبيعة االجتماعية للتكنو
والقيم  واألدوار األخبارأيضا مفاهيم جديدة لتدفق العمل وبنية غرفة تتضمن الكامريات الرقمية وخادمات احملتوى، ولكن 

وغري املتوقعة فيما ظهر الطبيعة املعقدة أالنظري اخلاص بتبين املبتكرات  اإلطاروخلص الباحثون إىل أن اخلاصة بالصحفيني. 
انتهت الدراسة إىل أن تقييم الصحفيني للمزايا النسبية لالندماج اإلعالمي  إذيتعلق بتبين املستحدثات يف جمال العمل الصحفي، 

اجملموعات داخل املؤسسة اإلعالمية، والفصل التارخيي  ن تعقدإفمربكزهم يف شبكة العمل يف املؤسسة. وبالتايل  علىيعتمد 
  .(91)، وعالقات القوة تعطل حدوث االندماج مع بنية املؤسسة اجلديدةاألخباربني غرف 

نظرية بيتر اجنليش  طبقأدوار الصحفيني الرياضيني تأثرت بشكل واضح بشبكة التدوين القصري "تويتر"  أنوانطالقا من حقيقة 
رفضه يف صاالت حترير  أوة، وبكيف مت قبوله صحفيني املتخصصني يف جمال الرياضانتشار تويتر بني الانتشار املبتكرات لبحث 

واهلند واململكة املتحدة. وخلص البحث إىل أن تبين استخدام تويتر يف التغطية الرياضية له  أسترالياالرياضة يف ست صحف يف 
مصادر  علىالترويج للقصص واحلصول  أوالعاجلة  األخبارفوائد عديدة للصحفي واملؤسسة، سواء بكمنصة لنشر 

 .(92)ماتومعلو

يستفيدون -مثلما احلال مع وسائل اإلعالم التقليدية-إن واحدة من أهم املشكالت اليت تواجه اجملتمع اإلنساين هي أن األغنياء
بصورة أبكر من الفقراء. وقد بذل الباحثون يف االتصال جهودا بكبرية يف حبث فجوة املعرفة أو  وسائل اإلعالم اجلديدةمن 

علومات الناجتة عن وسائل اإلعالم التقليدية، وهو ما دفعهم بعد ظهور وانتشار اإلنترنت إىل التساؤل عن حقيقة دور فجوة امل
 الوسيلة اجلديدة يف سد هذه الفجوة أو زيادهتا. 

ولكن يف  وهي منط من فجوة املعرفة digital divideيف البداية عر الباحثون عن قلقهم مما أطلقوا عليه الفجوة الرقمية و
. ويستخدم هذا املصطلح لوصف االختالف بني األفراد واجلماعات والدول يف الوصول إىل والقدرة (93)الفضاء اإلليكتروين

على استخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة مثل التليفون والتلفزيون واإلنترنت. وتقوم هذه الفجوة الرقمية بني هؤالء الذين 
يقطنون يف املناطق الريفية، وبني املتعلمني وغري املتعلمني، وبني أصحاب الدخول الكبرية وأصحاب يقطنون يف املدن والذين 

الدخول املنخفضة، وبني الدول املتقدمة والدول النامية والدول املتخلفة. وبشكل أبكثر حتديدا فإن الفجوة الرقمية تشري إىل 
نترنت وبني الذين ال ميلكون هذا الوصول. وميثل عدم الوصول ميزة االختالف بني الناس الذين ميلكون وصوال سهال إىل اإل

سلبية هلؤالء الذين يقفون على اجلانب السليب من الفجوة الرقمية ألن بكًما بكبرًيا جًدا من املعرفة اإلنسانية أصبح ال ميكن 
  سياقات خمتلفة، تشمل:. وتظهر الفجوة الرقمية يفووسائل اإلعالم اجلديدة الوصول إليه إال من خالل اإلنترنت

 .االختالف بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية يف الوصول إىل اإلنترنت 

  االختالفات االجتماعية االقتصادية بني الناس على أساس العرق والدخل والتعليم، واليت تؤثر على قدرهتم على الوصول
 إىل اإلنترنت.

 ة فيما يتعلق بإتاحة اإلنترنت.االختالف بني الدول املتقدمة والدول النامي 
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يقتصر فقط على إمكانية الوصول إىل اإلنترنت، ولكي يشمل  حىت الويف السنوات األخرية مت توسيع مفهوم الفجوة الرقمية 
اليت ميكن ملختلف قطاعات  اجلديدة بوجه عام ووسائل اإلعالم ICTالوصول إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

ل إليها. وينظر الباحثون إىل متغري الوصول إىل اإلنترنت باعتباره متغرًيا واحًدا ضمن متغريات أخرى تؤثر يف اجملتمع الوصو
اإلنترنت، وتكلفة االتصال بأسعار معقولة. الفجوة الرقمية، مثل جودة االتصال باإلنترنت، وتوافر اخلدمات املساندة الستخدام 

واستخدام االتصال فائق السرعة باإلنترنت، ومعدل انتشار اإلنترنت يف إلنترنت، وعلى مستوى الدول فإن سرعة االتصال با
الدولة، واستخدام أجهزة اهلاتف املتصل باإلنترنت وبكمية املعلومات املنتجة، أصبحت من املتغريات اليت يتم أخذها يف االعتبار 

شكاال متعددة مثل استخدام أجهزة الكمبيوتر منخفضة عند دراسة الفجوة الرقمية. وتأخذ الفجوة الرقمية يف الوقت احلايل أ
األداء، واالتصال مرتفع الثمن ومنخفض اجلودة بكاالتصال عر اهلاتف األرضي، وصعوبة احلصول على املساعدة الفنية، 

 وصعوبة الوصول إىل احملتوى املدفوع على اإلنترنت أو الذي يتطلب اشترابكات. 
دولة من دول العامل خالل الفترة  161عة من املتغريات لدراسة الفجوة الرقمية يف جممو (94)وقد استخدم تشني وفرييل

 ، مت تقسيمها على النحو التايل: 1999-2001
 .)املتغريات االقتصادية )متوسط الدخل للفرد الواحد، سنوات الدراسة، نسبة األمية، ودرجة االنفتاح التجاري 

  يف سن اإلعالة، ومعدل التحضر( املتغريات الدميوغرافية )الشباب ومن هم 

 .)متغريات البنية التحتية )بكثافة انتشار اهلاتف، ومعدالت استهالك الكهرباء 

  .إجراءات تسعري االتصاالت السلكية والالسلكية، وهيئات تنظيم االتصال، وجودة اخلدمة 

وأبكدت أن االستثمار يف رأس املال  لرقمية،وخلصت الدراسة إىل أن متغري الدخل بكان هو املتغري األول واحلاسم يف الفجوة ا
 البشري، والبنية التحتية وقطاع االتصاالت، قد تقلل من الفجوة يف استخدام أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت.

وترجع الفجوة أيًضا إىل اختالف اجلماعات البشرية يف اجلنس والعرق والدخل والتعليم باإلضافة إىل املتغريات األخرى. 
حوث األوىل يف هذا اجملال إىل أن اإلنترنت ساحة يقتصر استخدامها يف الغالب على الذبكور من صغار السن من وخلصت الب

 ذوي العرق األبيض واملتعلمني.
ورغم إن الفجوة اليت تعود إىل اجلنس قد مت سدها إىل حد بكبري يف السنوات األخرية، فإن الفجوة اليت ترجع إىل اختالف 

مقارنة بنحو  1998من منازل البيض بكانت متتلك جهاز بكمبيوتر يف عام  %44. وعلى سبيل املثال فإن العرق الزالت قائمة
الناجتة عن من منازل السود وهو ما يرجع إىل اختالف الدخل بني العرقني. وتشري الدراسات إىل أن الفجوات املعرفية  29%

إىل أن نسبة مستخدمي اإلنترنت من محلة  (95)انتلكويست اختالف التعليم والدخل تضيق بشكل واضح. وانتهي مسح ملؤسسة
، بكما اخنفضت نسبة أصحاب الدخول 1999يف عام  %36إىل  1996يف عام  %46شهادات البكالوريوس اخنفض من 

 من مستخدمي اإلنترنت. %55إىل  %60ألف دوالر من  50السنوية اليت تزيد عن 

 (96)أصل أفريقي يف استخدام اإلنترنت مريكيني البيض واألمريكيني منمنوذج للفجوة الرقمية بني األ( 7جدول رقم )

 اإلمجايل
 مقدار االختالف السود البيض

87% 80% -7 

 

 6- 81 87 ذبكور

 6- 80 86 إناث
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18-29 99 98 -1 

30-49 96 92 -4 

50-64 86 70 -16 

 19- 45 63 فأبكثر 65

 

 11- 63 74 الثانوية أو اقل

 0 97 97 تعليم عال

 

 1+ 75 74 ألف دوالر 30اقل من 

 4- 87 91 74.999إىل  30من 

 0 98 98 ألف فأبكثر 75

 5- 92 97 آباء

 2- 97 99 طالب

 
عاما، مث  65العمرية أبكثر من  إىل أن الفجوة الرقمية تبلغ ذروهتا لصاحل األمريكيني البيض يف الفئة (7رقم )ويشري اجلدول 

ألف  75عاما، بينما تتالشي متاًما بني العرقني من أصحاب الدخول السنوية اليت تزيد عن  64إىل  60الفئة العمرية من 
دوالرا من البيض والسود، وبني من تلقوا تعليًما عالًيا، ومتيل لصاحل السود بفارق نقطة واحدة فقط يف فئة أصحاب الدخل 

 ألف دوالرا سنويا. 30من األقل 

رغم مرور أبكثر من عشرين عاما على ظهور اإلنترنت بكوسيلة اتصال مجاهريية إال أن النظريات االتصالية اخلاصة هبذه الوسيلة 
يق النظريات اإلعالمية القائمة على الوسيلة من جانب مل تتطور بالشكل الكاف. ورمبا يعود ذلك إىل اجتاه الباحثني إىل تطب

وتربكيزه على دراسة خصائصها املتميزة مثل التفاعلية والنصية الفائقة والوسائط املتعددة  ،باإلضافة إىل تفتت العمل البحثي
لى أهنا نظرية يف اإلعالم النظرية الوحيدة اليت اتفق الباحثون يف االتصال عالواقع أن وتأثريها واستخدامها من جانب أخر. و

اليت طورها روجر فيلدر يف  mediamorphosis theoryاإلليكتروين هي نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالم 
، واليت (97)1997الصادر يف العام  :Media New the Understanding Mediamorphosisبكتابه 

 القدمية. شرح العالقة بني وسائل اإلعالم اجلديدة ووسائل اإلعالمت
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إنه يعرف فيلدر التشكل العضوي لوسائل اإلعالم بأنه وسيلة موحدة للتفكري يف التطور التكنولوجي لوسائل االتصال. ويقول 
مستقل من خالل دراسة أنظمة االتصال اإلنساين بككل، سوف نرى أن وسائل اإلعالم اجلديدة ال تنشأ تلقائيا وبشكل "

عملية بيولوجية يتطور من خالهلا الكائن احلي جسديا  هوالتحول العضوي وولكنها تظهر تدرجييا نتيجة للتحول العضوي". 
 بعد الوالدة أو الفقس.

ويري فيدلر أن وسائل اإلعالم مثل األنظمة األخرى تستجيب للضغوط اخلارجية عن طريق إعادة تنظيم نفسها، ومثل 
ولكي توابكب التغريات يف بيئة متغرية. ويستمد فيدلر  ،قيد احلياةهنا تتطور لكي تزيد من فرص بقائها على الكائنات احلية فإ

والتقارب  coevolutionاإلعالم من ثالثة مفاهيم، هي: التطور املشترك  مبدأ التحول العضوي لوسائل
convergence  والتعقيدcomplexity . 

رتبطة بإحكام يف نسيج نظام االتصال اإلنساين، وال ميكن أن توجد بشكل مستقل عن ويقول فيدلر أن بكل أشكال االتصال م
بعضها البعض. وعندما يظهر منط اتصايل جديد ويتطور، فإنه يؤثر، على مر الزمن وبدرجات متفاوتة، يف تطور بكل أمناط 

التعايش فيما بينها، وليس التطور املنفرد االتصال القائمة األخرى. وتكون القاعدة هي التطور املشترك هلذه الوسائل معا و
للوسيلة اجلديدة واالستبدال التام للوسائل القدمية. وعلى هذا فإن وسائل اإلعالم اجلديدة مل تنشأ فجأة ومل تنشأ مستقلة عن 

مؤثرة وإمنا نشأت وتطورت بشكل متدرج، معتمدة على تراث الوسائل السابقة عليها من جانب و ،وسائل اإلعالم األخرى
 يف هذه الوسائل من جانب أخر.

وتفترض هذه النظرية اليت يطلق عليها البعض نظرية "التحول الرقمي"، أن وسائل اإلعالم القائمة تتطور عندما تظهر وسيلة 
رتبط تطورها ويعتمد على ويإعالمية جديدة، إذ تعمل بكل وسيلة بطريقة أقرب إىل عمل العناصر املشكلة ألي نظام حيوي، 

معا، وبالتايل ال يكون ور الوسائل األخرى احمليطة هبا. ويشري التاريخ إىل أن وسائل اإلعالم القدمية واجلديدة سوف تتعايش تط
املتوسطة تعايش مع التلفزيون يف فترة ما بعد احلرب  املوت هو مصري الوسائل القدمية. وعلى سبيل املثال، فإن راديو املوجات

(، لكي يستمر التعايش دون إن يقضي ذلك على البث باملوجات املتوسطة FMالبث مبوجات ) العاملية الثانية، مث طور
(AM.) 

وترى النظرية أن التقارب أو االندماج بني وسائل اإلعالم هو تزاوج ينتج من حتول بكل وسيلة على حدة، فضال عن إنشاء 
بكانت حتدث ة الندماجات صغرية ال تعد وال حتصى اليوم هي نتيجوسائل جديدة. وعلى ذلك فإن وسائل اإلعالم املوجودة 

 متكرر طوال الوقت. بني وسائل اإلعالم بشكل
وميكن النظر إىل التقارب بني وسائل اإلعالم باعتباره عملية تقوم من خالهلا وسيلة باستعارة اجلديد من الوسيلة األخرى 

حمطات التلفزيون مواقع هلا على شبكة الويب تنشر من وتطويعه واستخدامه. ووفقا هلذا الفهم بكان من الطبيعي إن تطور 
خالهلا مقاطع الفيديو أو تقدم من خالهلا البث التليفزيوين املباشر لقطاعات أخرى من اجلمهور حتولت إىل الوسيلة اجلديدة. 

ب جلذب مزيد من بكما بكان من الطبيعي إن تستفيد الصحف التلفزيونية من لقطات الفيديو وتنشرها على مواقعها على الوي
اجلمهور هلا. ويف هذا يقول فيدلر: "عندما تتعرض وسائل اإلعالم لضغوط خارجية وتظهر ابتكارات جديدة، تتجه بكل وسيلة 
وبطريقة عفوية إىل إعادة تنظيم نفسها لتكون موابكبة هلذه املبتكرات. ومثلما تتطور األنواع من أجل البقاء يف بيئة متغرية، 

 االتصال واإلعالم القائمة". وهذه العملية هي جوهر التشكل الطبيعي لوسائل اإلعالم بكما يقول فيدلر.بكذلك تفعل وسائل 
والواقع إن ما ذبكره فيدلر عن التشكل العضوي لوسائل اإلعالم يدعمه التطور الكبري الذي حدث يف وسائل اإلعالم يف 

ائل اإلعالم اجلديدة بشكل أبكر وحتولت هذه الوسائل إىل السنوات األخرية. إذ تقاربت وسائل اإلعالم التقليدية مع وس
منصات للنشر بشكل أساسي، وأصبحت بكل وسيلة تستخدم إمكانات الوسيلة األخرى على نطاق واسع، فالصحف الورقية 
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أصبح هلا مواقع تفاعلية متعددة الوسائط على الويب، وحسابات على شبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتوتري 
ويوتيوب وانستجرام وغريها، وتطبيقات على اهلواتف الذبكية واألجهزة اللوحية متكنها من استغالل بكافة اإلمكانات اليت 
أتاحتها وسائل اإلعالم اجلديدة واالستفادة منها. والنموذج األوضح على هذا التشكل هو اهلواتف الذبكية اليت دخلت اجليل 

بوظائف وسائل اإلعالم إىل جانب االتصال الشخصي، مثل تصفح اإلنترنت واستخدام  الرابع هلا، وأصبحت قادرة على القيام
شبكات التواصل االجتماعي والتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتبادهلا وسداد الفواتري ومتابعة احلسابات البنكية وحجز تذابكر 

 السفر. اخل. وبكل ذلك يؤبكد صحة نظرية فيدلر.
 online اإلليكترونيةيف حبث حول تطور الصحافة  اإلعالمالتشكل العضوي لوسائل  إطار ( بتطبيق2001وقد قام الفيس )

journalism  اإلعالماليت شهدهتا وسائل  واإلخفاقاتالستة للنظرية تشرح بفعالية النجاحات  املبادئأن  إىلوانتهي 
 .(98)األخباربكنمط جديد لتوزيع  اإلنترنت اإلخبارية وبكذلك الصحفيني نتيجة التغريات اليت شهدهتا صناعة الصحافة بظهور

لتتميز املرحلة احلالية عن  digital mediamorphosisمفهوم التشكل العضوي الرقمي  (99)قدم مشيدتس 2002ويف 
. ويستند املفهوم إىل أن التغريات يف االتصال حتدث بكجزء من التحوالت االجتماعية اإلعالممراحل التشكيل السابقة لوسائل 

ن اإلنتاج إظهور تكنولوجيا اتصالية جديدة ف ما وصلت اليه تكنولوجيا االتصال. وفور أخر إىليستند  الذياج الثقايف لإلنت
، تبدأ مبرحلة الصور مع ظهور عالمات اإلعالمتس بني ستة مراحل للتشكل العضوي لوسائل دوالتوزيع الثقايف يتغري. وميز مشي

ف اهلجائية، وتنتهي باملرحلة الرقمية احلالية اليت تعين حتول الرموز االتصالية املسموعة الردي واحلرو وأوراقالكتابة واحلر 
 رموز رقمية. إىلوالفيديوية والنصية 

 media displacement اإلعالممفاهيم النظرية وهو مفهوم تأثري إحالل وسائل  أحدوزمالئه  (100)واستخدم فاياس

effect  ويستند مفهوم باإلنترنتالورقية مقارنة  اإلعالمسلوبكيات املستهلكني لوسائل يف  اإلنترنتوذلك لدراسة تأثري .
نه عندما تكتسب وسيلة جديدة إحمدود، وبالتايل ف اإلعالمخيصصه الناس الستهالك وسائل  الذيالوقت  أنفكرة  إىل اإلحالل

، األول هو اإلحاللبني نوعني من األخرى. ومييز الباحثون هنا  اإلعالمحساب وسائل  علىون كن ذلك يإمجاهريية ف
إحالل الوقت الذي يقضيه املستخدم مع الوسائل التقليدية لصاحل  إىلويشري  time displacementالوقيت  اإلحالل

وحيدث عندما تنخفض أمهية الوسائل القائمة  functional displacementالوظيفي  اإلحاللالوسيلة اجلديدة، والثاين 
مل يكن هلا تأثري الصحف اإلليكترونية . وقد خلص البحث إىل أن (101)ات اليت تشبعها الوسيلة اجلديدةنفس احلاج إشباعيف 

قارئيتها وبالتايل مل  علىمثلت إضافة نوعية للصحف ومل تؤثر  اإلنترنت علىصناعة الصحف، وان مواقع الصحف  علىبكبري 
جمموعة من األسباب مثل صعوبة القراءة من  إىلتقليدية حتل حملها. وقد ارجع البحث استمرار ارتباط الناس بالصحف ال

أي مكان خاصة يف وسائل املواصالت،  إىلالبعض مبلمس النسخة الورقية، وسهولة محلها  الكمبيوتر، واستمتاعشاشات 
 .األخرباإلضافة إىل أن قراءة الصحف الزالت متثل عادة يومية لدي البعض 

، يف حتليل وتقومي اإلعالم( للتشكل العضوي لوسائل 1997اليت وضعها فيدلر ) املبادئ( 2010وقد طبق توماسيلو ويل وباير)
 اإلسهاماتهم أ. ولعل من 2006 إىل 1990عاما من  17مدي  علىاجلديدة  اإلعالمالبحوث اليت مت نشرها حول وسائل 

حبوث  أشكال"بكل  أن علىوالنص  عالماإلحبوث  علىوسحبها  ،نظرية فيدلر إىل أضافته الذيقدمتها الدراسة التعديل  اليت
االتصال سوف تتواجد معا وتتطور معا يف نظام معقد ومتسع من التبين، يسمح لكل نوع جديد من البحث بالظهور 

 (. 102)والتطور"
يف حبثه حول التحول الرقمي للصناعات  اإلعالم( نظرية التشكل العضوي لوسائل 2011طبق سبريلش ) أخرمستوى  وعلى
ية يف جمال السينما والفيديو والصورة الصحفية يف النمسا منذ بداية تسعينيات القرن املاضي. وانتهي الباحث إىل أن الثقاف
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 لألفرادنه مسح أ إذ ،استخدام الوسائل الرقمية يف اإلنتاج والتوزيع يف الصناعات الثقافية ميثل نعمة ونقمة يف نفس الوقت
بكان يدعم هذه  الذيتقسيم العمل  وأزالاملنافسة،  أشعلولكنه يف نفس الوقت والشربكات الصغرية بدخول هذا اجملال 

 .(103)الصناعات
 

جانب نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالم، فإن هناك ما ميكن إن نسميه اجتاهات نظرية حول اإلعالم اجلديد، وهي  إىل
ها البحوث العلمية اليت أجريت حول بعض زوايا هذا اإلعالم وإن مل تتحول بعد إىل نظريات قائمة بذاهتا. اجتاهات تغذي

وإدمان اإلنترنت، ، مصداقية وسائل اإلعالم اجلديدةثالثة جماالت، هي: أهم هذه االجتاهات النظرية يف ونستعرض فيما يلي 
 واالبكتئاب الناتج عن استخدام الوسائل اجلديدة.

إحدى القضايا املهمة يف حبوث االتصال اجلماهريي بوجه عام. وقد تزايد االهتمام هبا بعد  credibilityمتثل املصداقية 
 وتزايد اعتماد الناس عليها بكوسيلة لإلعالم واحلصول على املعلومات. ففور ظهور وسائل اإلعالم اجلديدةظهور وانتشار 

صفحات الويب، خاصة وأهنا تتيح ها أثار الباحثون تساؤالت عن دقة وموثوقية وبكفاية املعلومات اليت تقدماإلنترنت 
لألشخاص الظهور عليها بغري هوياهتم احلقيقية بكما إن السرعة الكبرية يف النشر قد تدفع حىت املؤسسات اإلخبارية الكبرية إىل 

 نشر معلومات دون التحقق من صحتها.
سبق أن مواقع ويب عديدة ينظر هلا املستخدمون على أهنا مصادر حمايدة للمعلومات يتم إدارهتا من جانب ويتصل مبا 

عالج لإىل أن موقعا شهريا حيمل اسم مربكز  (104)مؤسسات جتارية تسعي إىل الترويج ملنتجاهتا. وعلى سبيل املثال يشري سيللر
 القلق مت ابكتشاف انه بكانت تديره شربكة أدوية.

أزمة املصداقية على اإلنترنت بسبب تالشي الفوارق بني احملتوى التحريري واحملتوى اإلعالن، وهي فوارق ال زالت وتزيد 
 حتافظ عليها وسائل اإلعالم التقليدي باعتبارها تقليًدا راسًخا يف أخالقيات العمل الصحفي.

لويب بشكل أساسي، وتشري البحوث إىل إن غالبية وتربكز حبوث املصداقية يف اإلنترنت على رؤية اجلمهور ملصداقية مواقع ا
مستخدمي هذه املواقع ال يفكرون يف املعلومات اليت تقدمها هلم بطريقة نقدية، وبالتايل فإهنم حباجة إىل التدريب على استخدام 

مات سياسية مسحا على مستخدمي اإلنترنت الذين لديهم اهتما (105)اإلنترنت وتقييم املعلومات. وقد أجري بكيم وجونسون
لدراسة درجة ثقتهم يف املعلومات اليت يتلقوهنا من وسائل اإلعالم التقليدية ومواقعها على اإلنترنت ومن الصحف اإلليكترونية 
الكاملة على الويب، باإلضافة إىل حتديد العوامل املؤثرة يف مصداقية املصادر اإلليكترونية خالل االنتخابات العامة يف بكوريا 

نظري ورقي حازت على املستوى . وخلصت الدراسة إىل إن الصحف اإلليكترونية املستقلة اليت ليس هلا 2004 عام اجلنوبية يف
أن الثقة يف املصادر التقليدية واإلليكترونية بكانت مؤشرا قويا على  األول يف درجة املصداقية لدى عينة البحث. وبكشفت الدراسة

العوامل املؤثرة يف درجة املصداقية اليت مينحها اجلمهور للمصادر اإلليكترونية تعتمد على ، بكما أن مصداقية املصادر اإلليكترونية
 متغريات سياسية مثل االهتمام باحلملة االنتخابية واملشاربكة يف االنتخابات. 

يف املصداقية مثل متغريات بكثرية تؤثر وتضيف البحوث يف هذا اجملال إىل األطر النظرية يف جمال املصداقية، خاصة أهنا تغطي 
. وبصفة عامة فإن (108)ودرجة ثقة املستخدمني يف معلومات الويب ،(107)، واإلسناد للمصادر(106)السمات اإلخراجية للموقع
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البحوث اليت أجريت حول مصداقية الويب قدمت رؤى نظرية حول عناصر تلك املصداقية، ومع ذلك فإن هناك مناطق 
 جملال.أخرى بكثرية جيب البحث فيها يف هذا ا

أثار انتشار اإلنترنت وتصاعد استخدامها ووصول عدد مستخدميها إىل مئات املاليني من البشر، اهتمام الباحثني باجلوانب 
السلبية أو اجلوانب املظلمة من هذه الوسيلة اجلديدة، خاصة ما يتصل منها باإلفراط يف استخدامها وعدم القدرة على التحكم 

، وهو ما يشار هلا علمًيا باسم "إدمان اإلنترنت". وقد جذب هذا املصطلح باحثني من ختصصات عديدة ستخدامذا االه يف
مثل الصحة العقلية. ورغم هذا االهتمام البحثي فإن مصطلح "إدمان اإلنترنت" الزال غري حمدد بشكل واضح ويواجه نوعني 

كل إدمانا للمستخدم على الشبكة، والثاين يشري إىل أسباب اإلدمان من التحديات، األول يتعلق باألنشطة اليت ميكن إن تش
 على اإلنترنت بكوسيلة اتصال.

االستعاضة عنه مبصطلح اإلدمان على وقد خلص سترافيسك إىل أن مصطلح إدمان اإلنترنت هو مصطلح مضلل وينبغي 
 يونج إىل. وخلصت (109)صة مبفهوم اإلدمان السلوبكيتفي باملعايري اخلا األنشطة املتصلة باإلنترنت على أساس أن هذه األنشطة

أن غرف الدردشة متثل املصدر الرئيس لإلدمان اإلليكتروين، وأرجعت ذلك إىل إن هذه الغرف تسمح لألفراد بفرص تلبية 
ماعة احلاجات النفسية اليت ال يتم تلبيتها يف الواقع احلقيقي مثل احلصول على الدعم االجتماعي والشعور باالنتماء جل

 .(110)واإلفصاح عن اجلوانب املخفية من الشخصية
 يف املقابل فإن هناك تيار حبثي ينفي ما يسمي بإدمان اإلنترنت، ومن أبرز خالصات البحوث يف هذا اجملال:

 ،14ذ الن اإلدمان األخري يأخ إن مقارنة إدمان اإلنترنت بإدمان القمار القهري على سبيل املثال تبدو مقارنة غري موضوعية 
 . بكما أن تصفح الويب ال ميكن مقارنته بإدمان املخدرات أو الكحول.(111)يتم احلكم عليه طبيا بأنه إدمان عاما لكي

 ."إن احلديث عن إدمان اإلنترنت غري واقعي ويشبه احلديث عن "إدمان قراءة الكتب 
 قيمةي ه حيقق له املتعة ويراه ذص ألنإن استخدام اإلنترنت ال يسبب اإلدمان مثله مثل أي نشاط إنساين ميارسه الشخ 

 .(112)بكبرية
 internet dependencyولعل هذا ما دفع بعض الباحثني إىل التحول إىل احلديث عن مفهوم االعتماد على اإلنترنت 

بكبديل عن مفهوم إدمان اإلنترنت، على أساس أن مستخدمي الويب ال يدمنون بشكل فيزيولوجي بنفس الطريقة اليت يدمن 
ن االعتماد على اإلنترنت حيدث عندما يصاحب االستخدام إ (113)أشخاص آخرون الكحول أو املخدرات. وتقول شرير هبا

الزائد لإلنترنت سلوبكيات تابعة أو مشاعر ثابتة مشاهبة حلاالت األبكل الزائد واإلدمان على لعب القمار. وقد أرسلت شرير 
لديهم أي أعراض لالعتماد الزائد على اإلنترنت واليت حددهتا بعشرة أعراض.  استبيانا بريديا للطالب سألتهم فيه عما إذا بكان

من العينة  %13إلنترنت. وعلى هذا األساس بكان معتمدا علي اواعترت إن اختيار الطالب لثالثة أعراض من القائمة جيعله 
شاربكة االجتماعية واحلصول على مواد غري من املعتمدين أو التابعني لإلنترنت، لتلبية حاجاهتم إىل مقابلة أناس جدد، وامل

أن هؤالء التابعني يستخدمون خدمات اجملموعات اإلخبارية واأللعاب وغرف الدردشة بشكل  إىلأخالقية. وخلصت الدراسة 
عني من التاب %71أبكر من نظرائهم غري التابعني الذين ينظرون إىل أنفسهم على أهنم اجتماعيني وغري معزولني. وميثل الذبكور 

 من اإلناث. %29لإلنترنت يف مقابل 
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مل يقتصر االهتمام باآلثار السلبية الستخدام اإلنترنت على حبوث إدمان اإلنترنت، وظهر اجتاه حبثي جديد يربط اإلنترنت 
االستخدام الكثيف لإلنترنت قد يؤدى بتأثريات نفسية سلبية أخرى مثل اإلصابة باالبكتئاب. ويستند هذا االجتاه على فكرة أن 

إىل تبديد الوقت الذي بكان من املمكن للفرد قضائه مع أفراد األسرة أو األصدقاء، وهو ما يؤدى إىل االنسحاب االجتماعي 
social withdrawal  ويقلل بالتايل أمناط مهمة للدعم االجتماعي ويؤدي لإلصابة باالبكتئاب. ويتعارض هذا االجتاه مع

 .(114)اه النظري الذي يقول "أن اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر تقدم وسائل جديدة لبناء جمتمعات قوية"االجت
، إذ (115)وقد مت قياس تأثري اإلنترنت على اجلوانب النفسية واالجتماعية لألفراد من خالل فريق حبثي جبامعة بكارنيجي ميللون

نترنت جملموعة من األسر اليت تعيش يف مدينة بتسرج. وقاموا بإجراء قدم الباحثون أجهزة بكمبيوتر جمانية واتصال جماين باإل
اختبارات نفسية على املشاربكني قبل بدء التجربة، مث أعادوا االختبار على جمموعة بعد مرور عام، مث على جمموعة أخرى بعد 

الدراسة. وقد توصلت هذه الدراسة مرور عامني، بكما قاموا مبراقبة استخدام املشاربكني لإلنترنت والكمبيوتر خالل فترة 
التجريبية إىل عدد من النتائج املهمة، مثل: أن االستخدام الكبري لإلنترنت ارتبط باخنفاض التواصل مع أفراد األسرة، واخنفاض 

م التواصل االجتماعي خارج األسرة، وزيادة يف الشعور باالبكتئاب والوحدة. وارجع الباحثون التأثريات السلبية الستخدا
اإلنترنت إىل سببني، األول: إن الوقت املمنوح لإلنترنت يتم اقتطاعه من الوقت املخصص لالتصال الشخصي الوجاهي مع 
البشر، والثاين: إن اإلنترنت تؤدي إىل االستعاضة بالعالقات االجتماعية الضعيفة اليت يتم إنشائها عر الويب عن العالقات 

 االجتماعية القوية يف اجملتمع.
د واجهت هذه الدراسة انتقادات من جانب باحثني آخرين على أساس أهنا مل تستخدم جمموعة ضابطة ومل ختتر العينة وق

حاالت يشعر فيها  إن هناكبالطريقة العشوائية. وعلى اجلانب األخر فإن بعض البحوث خلصت إىل رؤية معارضة متاما تقول 
 . (116)ب على االبكتئاباألفراد أن استخدام اإلنترنت يساعدهم يف التغل

توصل باحثون جبامعة أبكسفورد إىل أن املنتديات وغرف الدردشة على اإلنترنت ميكن أن تساعد على حنو  2013ويف عام 
دراسة خمتلفة  14وأجرى هؤالء الباحثني من جامعة أبكسفورد حتليال مشل  .(117)إجيايب من يعانون من حاالت االبكتئاب

اب لإلنترنت، وأشارت الدراسة إىل أن عدًدا من الدراسات توصلت إىل وجود صلة تربط بني تبحث طريقة استخدام فئة الشب
أخرى توصلت إىل إمكانية أن يكون اإلنترنت  إن دراساتاستخدام اإلنترنت وإحلاق الضرر بالنفس واالنتحار، لكنها قالت 

وخلصت الدراسة إىل  .ن يعانون االنعزال االجتماعيإجيايب التأثري يف هذا الشأن، وأن منتديات اإلنترنت تدعم وتربط بني م
"إن التواصل من خالل اإلنترنت والوسائل اإللكترونية األخرى يقوم بدور حمتمل يف بكل من اإلسهام يف جلوء الشباب إىل 

 ".سلوك االنتحار ويف الوقاية منه يف نفس الوقت
 

أوال: 
حد بكبري يف البحوث اليت تناولت  إىلمفاهيم نظرية رئيسية مت بلورهتا  مخسة حتديد إىلرسة اخلصت الد ،

اجلديد، وهي: الفضاء االليكتروين، واجملتمع االفتراضي، والتفاعلية،  ماإلعالاجلديد، وهي مفاهيم متفردة، أي ينفرد هبا  اإلعالم
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ونتيجة ترابكم البحوث حول هذه املفاهيم تشكلت اجتاهات نظرية أساسية حول هذه  املتعددة. الفائق، والوسائط والنص
 املفاهيم نوجزها فيما يلي:

بعد أن بكان األمر يقتصر يف البداية على شبكة نقطة االرتكاز يف اإلعالم اجلديد. و ميثل  -
اإلنترنت فان تطور وسائل اإلعالم اجلديدة وسع املفهوم ليشمل إىل جانب شبكة اإلنترنت، شبكة الويب والقوائم 
الريدية وجمموعات ومنتديات النقاش وغرف الدردشة واأللعاب التفاعلية والريد االليكتروين باإلضافة إىل شبكات 

ل االجتماعي وتطبيقات اهلواتف الذبكية. وقد جتاوزت البحوث حول هذا املفهوم حاجز التعريف إىل النقد، التواص
وشبكات التواصل  2وهو ما برز يف البحوث اجلديدة اليت أعلن بعضها وفاة الفضاء االليكتروين بعد ظهور الويب 

التواصل مع املعلومات يف عاملنا احلقيقي وليس يف  االجتماعي، وبالتايل الدعوة إىل استبداله مبفاهيم أخرى تعر عن
 هذا الفضاء االفتراضي.

من حبث األدوار واملميزات إيل حبث عالقته باجملتمع احلقيقي، وما إذا  التحول يف البحوث حول  -
ديدة ما أحدثه ظهور بكان يؤدي إىل تقليصه ام إعادة صياغته ام استبداله مبجتمع اقل قيمة. وتوابكب البحوث اجل

شبكات التواصل االجتماعي يف مفهوم اجملتمع االفتراضي وهو ما فتح اجملال لتطوير املفهوم ومده ملناطق حبثية 
جديدة، أمهها مقارنة اجملتمعات االفتراضية على شبكات التواصل االجتماعية باجملتمعات االفتراضية التقليدية على 

 الويب.

بوصفها تعين درجة حتكم  اإلعالموالنظر اليها بكسمة أساسية يف هذا  ديد مفهوم اجل اإلعالمعززت حبوث  -
التفاعلية  أنتبادل األدوار. وتكشف االجتاهات النظرية اجلديدة  علىاملشاربكني يف عملية االتصال وقدرة بكل منهم 

اجلديدة  اإلعالماملستخدمني لوسائل  تسميته "متكني اجلمهور" الذي يعين تطوير مهارات علىح لهلا عالقة مبا اصط
 وجعلهم يف أوضاع ميكنهم فيها حل مشابكلهم بأنفسهم.

حبث  إيلاجلديد  اإلعالممن تعريفه وحتديد مساته وبيان أمهيته بكمفهوم حابكم يف  التحول يف حبوث  -
 طريقه ويضيع يف الفضاء املتشعب. يفقد املستخدم  أنمشكلة اإلحبار واحتمالية  أبرزها ،قضايا ومشكالت متصلة به

تقدمي هذه الوسائط والتمييز بني أنواعها املختلفة وحتديد  علىمن التربكيز  االنتقال يف حبوث  -
توليد وتبادل  علىحبث قضايا مهمة تتعلق بتأثري هذه اخلاصية  إيلاجلديد  اإلعالماليت تقوم هبا يف  واألدوارالسمات 

 تأثريهذه الوسائط باعتبارها ذات  إىلونتيجة لذلك ظهرت مصطلحات وتوجهات نظرية جديدة تنظر املعلومات. 
يقدم منتجات إعالمية متعددة ال تستطيع  أنيشابه تأثري املولد البخاري الالزم لتشغيل حمرك املعلومات الذي يستطيع 

اجلديد مثل مفهوم  اإلعالمجديدة يف  دئومباتقدمها.  وقد انعكس ذلك يف ظهور مفاهيم  أنبكل وسيلة مبفردها 
 "اإلنتاج مرة واحدة والنشر املتعدد".  "، ومبدأ"تكامل القوى اإلعالمية

اجلديد، هي: وضع  اإلعالمالدراسة إىل أن أبكثر نظريات االتصال ظهورا يف حبوث ، خلصت 
 واالستخدامات واالشباعات، وانتشار املبتكرات، وفجوة املعرفة. األجندة،وبناء 

ميكن القول بوجود اجتاهني نظريني أساسيني بكشفت عنهما البحوث يف هذا 
اجلديدة مبا يف ذلك شبكات التواصل  اإلعالموسائل أنحاب االجتاه األول وهو االجتاه الغالب اجملال. يرى أص
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اجلديد  اإلعالمبعض مسات حمتوى  أناجلمهور. ويؤبكد أصحاب هذا االجتاه على  أجندةاالجتماعي تلعب دورا يف وضع 
نه يتمتع بأمهية بكبرية. ودعمت أ/ أهناث وتؤبكد احلد أومثل الروابط الفائقة والوسائط املتعددة حتقق شرط بروز القضية 

اجلمهور خاصة يف االحتجاجات اجلماهريية ودمج  ألجندةاجلديد  اإلعالمحبوث هذا االجتاه فرضيات وضع وسائل 
 إن شبكات، بكما دعمت فرضية تقول اإلنترنت علىاجلماعية يف اجلماعات االفتراضية  باألجندةالشخصية  األجندة

ن إالقضايا السياسية. يف املقابل ف اجلمهور يف أجندةالصحفيني وبالتايل  أجندةبناء  علىماعي هلا القدرة التواصل االجت
اجلديدة، ويرجع  اإلعالميف وسائل  األجندةيري عكس ذلك متاما ويؤبكد سقوط نظرية وضع  األخرالتيار البحثي 

 ،للجمهور مصادر غري حمدودة من املعلومات احتأتاجلديدة  اإلعالمإىل أن بيئة وسائل أصحاب هذا االجتاه ذلك 
املعلومات، وقوضت فكرة بوابات احلراسة، وبكلها عوامل  على اإلعالمحد بكبري سيطرة النخبة ووسائل  إىل وأضعفت

 اجلمهور يف القضايا العامة. أجندةحتد من قدرة هذه الوسائل يف وضع وبناء 
املدخل النظري حظي باهتمام بكبري من جانب  إن هذاكن القول مي

هذا االهتمام مل ينتج عنه تطوير حقيقي ملا يقدمه املدخل حول دوافع  أن إالاجلديدة،  اإلعالمالباحثني يف وسائل 
دة هلذه البحوث النظرية احملدو اإلسهاماتاالشباعات املتحققة من هذا االستخدام. ودارت  أواستخدام الوسائل اجلديدة 

ذا بكنا إ. وثالثة جمموعات تغطي مسات الوسيلة ومواقف التعرض وإمكانية الوصول إىليف نطاق تقسيم دوافع االستخدام 
 أناجلديدة فمن املمكن  اإلعالمال نستطيع استخالص توجهات نظرية وليدة يف حبوث استخدامات واشباعات وسائل 

ينتج عتها إضافات نظرية يف املستقبل، مثل حبوث استخدامات واشباعات  أنتوجهات حبثية جديدة ميكن  إيلنشري 
بكثر تربكيزا علي قضايا بكشف اهلوية وسلوبكيات الصداقة واخلصوصية علي أشبكات التواصل االجتماعي اليت أصبحت 

ت هذه هذه الشبكات، وبكذلك ظاهرة استخدام عدد من التكنولوجيات الرقمية يف نفس الوقت، ومدي تعبري جمتمعا
 الشبكات عن التنوع احلقيقي يف اجملتمعات اإلنسانية، والعالقة بني رأس املال االجتماعي وبني استخدام هذه الشبكات.

 اإلعالمفيمكن التمييز بني ثالثة توجهات حبثية تقود البحث يف هذا اجملال يف  
حبث تبين الصحفيني والتقليدية،  اإلعالمحساب وسائل  علىاجلديدة  اإلعالملوسائل  األفراداجلديد، هي: حبث تبين 

واملؤسسات اإلعالمية للمستحدثات اجلديدة املتصلة باالندماج اإلعالمي، وحبث تبين الصحفيني لشبكات التواصل 
املصادر واملعلومات.  على احلصولالتواصل مع القراء، واالجتماعي بكمنصة للنشر ووسيلة للترويج للقصص الصحفية، و

اجلديدة مقارنة باملعدالت الزمنية  اإلعالموباستثناء اخلالصات النظرية اليت تؤبكد السرعة الكبرية اليت مت هبا تبين وسائل 
ج اجلديدة مل ينت اإلعالموسائل  علىنظرية انتشار املبتكرات  إن تطبيق، ميكن القول التقليدية اإلعالماملرتفعة لتبين وسائل 

 .اآلنمفاهيم النظرية حىت  أوعنه تغريات ملموسة يف فرضيات 
اجلديدة  اإلعالموسائل  علىنتجت عن تطبيق هذه النظرية  اليتاإلضافة املهمة  فإن 

واجلماعات  األفراديستخدم لوصف االختالف بني  أصبح الذيوهو املفهوم  ،تتمثل يف بلورة مفهوم الفجوة الرقمية
 أن إيلاجلديدة. وتشري التوجهات البحثية يف هذا اجملال  اإلعالماستخدام وسائل  علىوالقدرة  إىلوالدول يف الوصول 

نظام عاملي رقمي جديد علي غرار  إلنشاءإمكانية ظهور دعوات يف املستقبل  إيلتزايد الفجوة الرقمية بني الدول قد يقود 
 إذاجلديدة،  اإلعالمديد الذى ثار حوله اجلدل يف سبعينيات القرن املاضي وقبل ظهور وسائل النظام العاملي اإلعالمي اجل

تشمل أيضا  وإمنااجلديدة يف دول العامل ،  اإلعالمووسائل  لإلنترنتمل تعد الفجوة تقتصر علي االنتشار غري املتوازن 
صعوبات احلصول علي املساعدة الفنية والوصول مثل ضعف االتصال وارتفاع التكلفة واخنفاض اجلودة و أخريمتغريات 

 احملتوى املدفوع يف الدول الفقرية. إيل



 38 

  

 ،
اجلديد هي نظرية التشكل  اإلعالمنظرية يف  أهنا على خلصت الدراسة إىل أن النظرية الوحيدة اليت اتفق الباحثون يف االتصال

.لشرح 1997اليت طورها روجر فيدلر ونشرها يف العام  mediamorphosis theoryالعضوي لوسائل اإلعالم 
 ناإن إالالبحث حول هذه النظرية ما زال حمدودا  أنالتقليدية. ورغم  اإلعالماجلديدة وبني وسائل  اإلعالمالعالقة بني وسائل 

 نبلور املنطلقات واألفكار الرئيسية هلذه النظرية فيما يلي: أنميكن يف ضوء التوجهات البحثية 
اجلديدة ال تنشأ تلقائيا وبشكل مستقل عن الوسائل السابقة عليها ولكنها تظهر تدرجييا نتيجة  اإلعالموسائل  أن -

 للتحول العضوى.

إعادة تنظيم نفسها وتتطور مثل  إىلضغوط اخلارجية وتتجه تستجيب مثل األنظمة األخرى لل اإلعالموسائل  أن -
 قيد احلياة. علىالكائنات احلية لكي تزيد من فرص بقائها 

مر الزمن وبدرجات متفاوتة يف تطور بكل أمناط االتصال  علىاتصايل جديد ويتطور فانه يؤثر  يظهر منطعندما  -
  القائمة.

التطور املشترك والتعايش معا وليس التطور املنفرد واالستبدال التام  هي قاعدة اإلعالمالقاعدة يف تطور وسائل  أن -
 للوسائل القدمية.

وقد دعمت البحوث القليلة اليت تناولت هذه النظرية األفكار الرئيسية فيها وطورت مفاهيم مساندة مثل "التحول الرقمي"، 
جماالت  إىلفي"، بكما مدت حبوث أخرى هذه األفكار " و"االحالل الوقيت" و"االحالل الوظياإلعالمومفهوم "إحالل وسائل 

بكل أشكال حبوث االتصال سوف تتواجد معا وتتطور معا يف نظام معقد ومتسع  أنأخرى مثل جمال البحث اإلعالمي لتأبكيد 
 من التبين، يسمح لكل نوع جديد من البحث بالظهور والتطور.

 

يتولد عنها توجهات تنظريية مهمة  أنحتديد ثالثة جماالت حبثية مهمة ميكن  إىلفقد خلصت الدراسة ، 
 اجلديدة واالبكتئاب. عالماإل، ووسائل اإلنترنت وإدماناجلديدة،  اإلعالميف املستقبل، هي: مصداقية وسائل 

التوجهات  أبرزاجلديدة. وتتمثل  اإلعالماليت تزايد االهتمام البحثي هبا بعد ظهور وانتشار وسائل  فعلي صعيد ا
رؤية اجلمهور ملصداقية هذه الوسائل وحتديد العوامل املؤثرة يف هذه املصداقية مثل ظهور  علىالبحثية حوهلا يف التربكيز 

نشر  إيلعليها هبويات غري حقيقية والسرعة الكبرية يف النشر اليت قد تدفع حىت املؤسسات اإلخبارية الكبرية األشخاص 
معلومات دون التحقق من صحتها، ورعاية الشربكات التجارية لبعض املواقع املهمة وـأثري تلك الرعاية يف مصداقيتها. ومن 

تغطي متغريات بكثرية تؤثر يف املصداقية  أهنار النظرية يف جمال املصداقية خاصة األط إىلتضيف البحوث يف هذا اجملال  أناملتوقع 
 للمصادر. واإلسنادللموقع  اإلخراجيةمثل السمات 

فقد جذب البحث يف هذا اجملال باحثني من ختصصات متنوعة مثل علم النفس والصحة العقلية.  صعيد  وعلى
 أندراسة األنشطة اليت ميكن  علىانه يربكز  إالالزال غري حمدد بشكل واضح  اإلنترنت إدماناالهتمام البحثي حول  أنورغم 
وقد بلور باحثون موقفا من هذه الظاهرة يؤبكد أن إدمان الشبكة، وحتليل أسباب هذا اإلدمان.  علىللمستخدم  إدماناتشكل 

. ومن املتوقع أن تقود البحوث باإلنترنتشطة املتصلة األن علىاستبداله مبصطلح اإلدمان  إىلاإلنترنت مصطلح مضلل ودعوا 
 اإلنترنت بكبديل عن مفهوم إدمان اإلنترنت. علىتطوير مفاهيم نظرية جديدة مثل مفهوم االعتماد  إىليف هذا االجتاه 
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 إىلقد يقود  رنتلإلنتاالستخدام الكثيف  أن وبني  اإلنترنتويؤبكد االجتاه البحثي اجلديد الذي يربط بني 
وأصدقائه. وقد طور الباحثون يف هذا اجملال مفاهيم نظرية تعاجل التأثريات  أسرتهبكان ميكن للفرد قضائه مع  الذيتبديد الوقت 

اإلصابة باالبكتئاب،  إىلاجلديدة مثل "االنسحاب االجتماعي" الذي يؤدي يف النهاية  اإلعالمالنفسية السلبية الستخدام وسائل 
عر الويب  إنشاؤهاابكتفاء الفرد بالعالقات االجتماعية الضعيفة اليت يتم  إىلفهوم االستعاضة الذي يشري وبكذلك م

 واستخدامها بكبديل عن العالقات االجتماعية القوية يف اجملتمع. 
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