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تمھید

ا التق���دم العلم���ي ال���ذي یش���ھده الع���الم ف���ي عص���رن
اق��ھ فآالح��الي ل��یس ل��ھ ح��د وال یمك��ن التنب��ؤ بم��داه و
تطیع الت��ي یمك��ن أن یبلغھ��ا أو المس��تویات الت��ي یس��

.الوصول إلیھا

ق���د ش���ھد الع���الم خ���الل األع���وام الماض���یة تح���والً ل
قنی��ة ج��ذریاً وتب��دالً ش��امالً ف��ي مالمح��ھ وأدوات��ھ الت

حی����ث ظھ����رت ع�����دة ث����ورات ف����ي المعلوم�����ات، 
.واالتصال، وثورة الحاسبات االلكترونیة

 ً ان ذو ك��ف،جدی��داً بك��ل المق��اییسمم��ا ف��رض واقع��ا
فائ����دة ف����ي ك����ل المج����االت االقتص����ادیة والعلمی����ة
واإلعالمی���ة وغیرھ����ا، وم����ن ھن����ا ظھ����ر اإلع����الم 

.الرقمي
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دي؟ما ھو اإلعالم الرقمي وما الفرق بینھ وبین اإلعالم التقلی

حددة، من نقل المعارف والمعلومات والثقافات الفكریة والسلوكیة، بطریقة م: اإلعالم ھو•
أفك��ار خ��الل أدوات ووس��ائل اإلع��الم والنش��ر، بقص��د الت��أثیر والتوجی��ھ ف��ي س��لوكیات و

.  المتلقیین سواًء باإلیجاب أو السلب

.اإلعالم التقلیدي والرقمي یشتركان بالمفھوم والمبادئ العامة واألھداف•

ل التحدید من یرتبط مفھوم اإلعالم الرقمي بذلك اإلعالم الذي یستخدم االنترنت على سبی•
.أجل إیصال المعلومة
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خصائص اإلعالم الرقمي

المشاركة 
واالنتشار الالتزامنیة التفاعلیة

تعدد الوسائط العالمیة الحركة والمرونة

السرعة األرشیفیة 
ظوالتخزین والحف زاالنتباه والتركی
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میزات اإلعالم 
الرقمي

وى تنوع وتعدد المحت
وسھولة الوصول 

.إلیھ

إعالم مفتوح یتخطى 
الحدود الجغرافیة بین
الدول ویفعل من دور 

.القطاع الخاص

فعة تكالیفھ غیر مرت
بسبب اعتماده على

.التقنیة الحدیثة

تنوع الثقافات 
واختالف التوجھات 

ة بین طرفي العملی
.اإلعالمیة

عدم وجود احتكار 
مما یوسع دائرة 
.التنافس اإلعالمي

أكثر الخدمات 
یة اإلعالمیة االلكترون
.خدمات تفاعلیھ

ظھور نوع جدید من 
اإلعالم یسمى بإعالم 

الفرد ویقوم على شخص
.واحد
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2011معدل نمو استخدام اإلعالم الرقمي عام 

1987%

2527%

معدل النمو

الشرق األوسط
إفريقیا
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الرقمياإلعالمأخالقیات
رن تزاید االھتمام بموضوع أخالقیات اإلع�الم ف�ي بدای�ة ھ�ذا الق�•

وجی��ا الواح��د والعش��رین س��ببھ الث��ورة الكبی��رة ف��ي مج��ال تكنول
اإلعالم واالتصال

ن��تج عنھ��ا تغی��رات كب��رى طال��ت الص��ناعة اإلعالمی��ة، وأنم��اط•
اس����تھالك المعلوم����ات، وإنتاجھ����ا، ونش����رھا، والتش����ارك ف����ي 

.مضامینھا
م��ع ظھ��ور اإلع��الم ودخ��ول الكثی��ر م��ن اإلعالم��ین نش��أت ع��دة •

كس�ر احتك�ار المؤسس�ات اإلعالمی�ة الكب�رى: ظواھر نذكر منھ�ا
وظھ����ور فئ����ة م����ن الف����اعلین اإلعالمی����ین الج����دد، م����ن غی����ر 
المتخصص���ین ف���ي اإلع���الم، إال أنھ���م أص���بحوا محت���رفین ف���ي

ى أھ��ل اس��تخدام تطبیق��ات اإلع��الم الجدی��د، بم��ا یتفوق��ون فی��ھ عل��
.االختصاص األصلیین

رد كما ظھرت منابر جدی�دة للح�وار، فق�د أص�بح باس�تطاعة أي ف�•
ستفسر ویعلّ�ق في المجتمع أن یرسل ویستقبل ویتفاعل ویعقّب وی

وب���ذلك ظھ���ر م���ا یس���مى ب���إعالم . بك���ل حری���ة، وبس���رعة فائق���ة
ة المواطن وإعالم الجمھور إلى الجمھور وظھرت مضامین ثقافی

.وإعالمیة جدیدة
04-May-2021 8



األخالق اإلعالمیة الحریة القانون

من دون أخالق یصبح 
.اإلعالم فاسداً 

من دون حریة یصبح 
مضمون اإلعالم بیانات 

.رسمیة

ھنة من دون قوانین تصبح الم
مشّرعة األبواب وغیر 
.محمیة وعرضة للتجاذبات
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المواثیق اإلعالمیة
معاتھم المواثیق األخالقیة اإلعالمیة یقوم بصیاغتھا اإلعالمیون أنفسھم، من خالل تج•

لمواجھة المھنیة المختلفة، وذلك لتحسین نوعیة المضمون الذي تقدمھ وسائل اإلعالم، و
ورة أزمة المصداقیة، ولتجنب إصدار قوانین تؤثر على حریة اإلعالم، ولتحسین ص

وسائل اإلعالم أمام الجمھور

لیس المواثیق ال یلتزم بھا كثیر من اإلعالمیین، ولذلك تظل مجرد نصوص جامدة، ف•
.ھناك عقوبات یتعرض لھا اإلعالمي الذي ال یلتزم بھذه األخالقیات، أو ینتھكھا

ن ، وأنھا قلیلة األھمیة، وبالرغم م)بدون أنیاب(توصف المواثیق األخالقیة بأنھا •
باألخالقیات، المحاوالت التي بُذلت للبحث عن وسائل لتوقیع عقوبات على عدم االلتزام

.تبقى عقوبات ال قیمة لھا، وال تؤدي إلى االلتزام باألخالقیات
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صعوبات 
اإلعالم الرقمي

.صعوبة الوصول
.عدم وجود ضوابط رقابیة

.االنتشار الواسع للعنف والتطرف

.انتھاك حقوق النشر والملكیة الفكریة
.الجرائم اإللكترونیة وكثرة انتشارھا

وجود صعوبة في الحصول على االنترنت في بعض
.أجزاء العالم

وجود شریحة البأس بھا تجھل التعامل مع ھذا العالم 
.الرقمي

ین ندرة االعالم المزود بالمھارات، والمنافسة الشدیدة ب
.المواقع ووكاالت األنباء
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التحدیات التي تواجھ اإلعالم الرقمي
مایة ح

اإلعالمیین

مستوى
ةالتعددی

السالمة 
الرقمیة

التغیر
رالمستم

الوقت

األخبار 
الكاذبة
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والحیادیةالموضوعیة
الرقمياإلعالمفي

ق�ل الموضوعیة ھ�و أن تق�وم وس�یلة اإلع�الم بن•
فھ�ا الحقیقة بص�ورة ص�ادقة كم�ا ھ�ي دون تزیی

أو تع���دیلھا وتك���ون منب���راً لمختل���ف وجھ���ات
.النظر

الحیادی��ة فھ��ي ع��دم االنحی��از ل��رأي دون آخ��ر •
وفس���ح المج���ال ام���ام ال���راي وال���راي االخ���ر 
لتحقی����ق اھ����داف ش����تى تس����اھم ف����ي تك����ریس

.الموضوعیة اإلعالمیة
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اإلعالم الرقمي 
ووسائل التواصل 

االجتماعي

ً أوجدتاالجتماعيالتواصلوسائل العالمامعللتعاملجدیداً واقعا
.إیجابيبشكلالرقمي

علميالبالمفھومإعالموسائللیستاالجتماعيالتواصلشبكات
بلمون،المضتصنعالفھيللتواصل،وسائلھيبلكعلم،لإلعالم
.والبیاناتالمعلوماتتصنع

یعّززماووطنھإلىباالنتماءیشعرالالعربيالوطنفيالشبابإنّ 
أنّھأساسعلىمعھالقرارأصحابتعاملھولدیھالشعورھذا

ألفكارلسھلةً ضحیّةً یجعلھماوھذاالمجتمع،عنمنسلخةشریحة
.المتطّرفةوحتىالسلبیة

یملكمالیوالفردجعلتإلیھا،الوصولعلىوالقدرةالمعلومةأھّمیة
والتعبیرایاهقضنشرعلىقادرفھو.البشریةتاریخفيیملكھالمقّوة

.ونشرھاالمعلوماتوتلقّي
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في النھایة

خاصة الیوم المواطن العربي بفضل اإلعالم الرقمي الجدید أصبح مالًكا لوسائلھ ال•
ا سلبی�ا لمضامین للتعبیر، وتقنیاتھ الخاصة لنشر ما یحلو لھ من أفكار، فلم یَعُد متلقیً 
.وسائل اإلعالم التقلیدیة، وإنما مشارًكا فعاالً في العملیة االتصالیة
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