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اإلعالم الجديد
شيخة النهدية

لقد غزت ثورة املعلومات �أرجاء املعمورة كلها ،فلم ترتك �أ ّية ُردهة �أو ركن من العامل �إال و�أ�صابته ب�شظى عوملتها ،حتى �س ّمى هذا الع�صر با�سمها (ع�صر املعلومات) ،ولعلّ
قطاع الإعالم هو �أكرث حقول املعرفة حظا يف اال�ستفادة من تطور التكنولوجيا ،فبامل�شاركة بني املعلومة والتقنية ن�ش�أ(الإعالم الرقمي)  ،وباحتاد اخلرب واحلا�سوب
ظهرت(�شبكات التوا�صل االجتماعي).
غ ّ�ير الإع�ل�ام اجل��دي��د م�سار ت�ب��ادل املعلومات ،فابتدع ف�ضاء
وا�سعا للخطاب الإعالمي تغيب فيه الرقابة ال�صارمة واحلدود
الفا�صلة ،و�سهل ل�صناع اخلطاب التوا�صل مع �شريحة �أكرب
من اجلمهور.
لقد ناق�ش �أح�م��د خالد �شكري وول�ي��د ح�سني عبد اهلل ت�أثري
الإع�لام اجلديد على الأ�سرة واملجتمع الإ�سالمي ،يف بحثهما
«�أ�سرنا وجمتمعاتنا والإعالم اجلديد بني معاول الهدم و�آفاق
البناء» (جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية املجلد اخلام�س
 العدد الثاين فرباير .)2021لقد بلغ عدد م�ستخدمي «توتري» مئتي مليون عام  ،2011ويف
العام نف�سه �أر�سلت  177مليون تغريدة يف اليوم الواحد ،فيما
بلغ عدد م�شرتكي «لينكد �إن» مئة وع�شرين مليونا عام ،2011
ون�سبة  % 86من طلبة اجلامعات يت�أثرون �سلباً بالتعامل مع
الإنرتنت ،وقد قفزت هذه الأرقام الحقاً :فقد بلغ م�ستخدمو
الفي�س ب��وك �أواخ��ر ع��ام  2.5( 2019مليار م�ستخدم) ،وو�صل
عدد م�ستخدمي تويرت عام  1.3( 2020مليار)� ،أم��ا لينكد �إن
فو�صل عدد م�ستخدميه ( 660مليون) عام .2020
م ��ن ه�ن��ا ت�ب�رز �أه �م �ي��ة ت��وع�ي��ة م���س�ت�خ��دم��ي الإع �ل��ام اجل��دي��د
بالأ�ساليب املتبعة يف ا�ستقطاب ال�شباب يف الق�ضايا الفكرية.
ماهية الإعالم اجلديد:
ت��و��ص��ل ال�ب��اح�ث��ان م��ن خ�ل�ال ج�م�ل��ة م��ن ال�ت�ع��ري�ف��ات �إىل �أ َّن:
الإع �ل�ام اجل��دي��د (ي �ع��دُّ ظ��اه��رة �إع�لام �ي��ة ج��دي��دة ي�شتغل يف
ف�ضاء اف�ترا��ض� ّ�ي ،ي�ت�ج��اوز فيه ح ��دود امل�ك�ت��وب وامل���س�ط��ور �إىل
�أطياف ال�صوت وال�صورة يتميز ب�سرعة االنت�شار والو�صول �إىل
�أك�برع��دد من اجلمهور وب�أق�صر وق��ت ممكن و�أق��ل تكلفة� ،إنه
منجز معريف تن�صهر فيه الفكرة واملعلومة مع تقنيات االت�صال
ال�سمعية والب�صرية احلديثة على نحو غ ّ�ير عالقة الإن�سان
باملعلومة والزمن وامل�سافة).
ميزات الإعالم اجلديد:
�إمكان ال ّتفاعل مع اخلرب ب�إبداء ال ّر�أي ون�شره �إما ب�شكل فوريّ
�أو قريب منه ،ويدخل فيه املنتديات الإلكرتونية التي تتيح ملن
ي�سجل فيها امل�شاركة يف احلوار والنقا�ش.
ّ
�سرعة احل�صول على اخلرب والتوا�صل مع الآخ��ري��ن ،مقارنة
مع الإعالم التقليدي.
رفع ال ّرقابة والقيود عن الأخبار واملعلومات.
ان �ت �� �ش ��ار ال �ت �ع �ل��م ال � ��ذات � ��ي :م ��ن خ� ل��ال ال �ب �ح ��ث يف امل �ك �ت �ب��ات
الإلكرتونية يف وق��ت ق�صري ،و�سهولة التعامل مع الن�صو�ص

بالن�سخ ،والل�صق ،واحلفظ ،والتعديل.
و� �ض��وح ال���ص��ورة و�إم �ك ��ان ال� ّت�ح�ك��م فيها ب��ال�ت�ع��دي��ل والتطوير
والتغيري يف ال�صورة ،و�إمكانية عر�ض ال�صور املتحركة بتقنية
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�سهولة انتقاء امل��ادة العلم ّية والإع�لام� ّي��ة املنا�سبة واحل�صول
عليها يف �أي وقت.
��س��رع��ة ت�ط��ور التقنية م��ن ال ��رادي ��و وال�ف�ي��دي��و ال�ك��ا��س�ي��ت �إىل
الإنرتنت والهواتف الذكية.
�أثر الإعالم اجلديد على الأ�سرة:
ت�ع�ت�بر الأ� �س ��رة ن ��واة امل�ج�ت�م��ع؛ ل��ذل��ك ��س�ع��ى الإع �ل�ام اجل��دي��د
لإر� �ض ��اء �أف ��راده ��ا ،و��س��اه��م م��ع ال�ب�ي��ت وامل��در� �س��ة وامل���س�ج��د يف
عمل ّية البناء وال ّتن�شئة الرتبو ّية ،ويف تنمية ق��درات �أفرادها
لالنخراط يف املجتمع.
فاحلرية املطلقة يف خطاب الإع�ل�ام اجلديد مكنته �أن يتبو�أ
ه��ذه امل�ك��ان��ة ال��رف�ي�ع��ة ،فقد ا�ستطاع �أن ي�صل للمتلقي �أينما
كان ويف �أي وقت فاحتل مكانا يف كافة ميادين الفكر والثقافة
وال�ترف �ي��ه ،و��س�ي�ط��ر ع�ل��ى ال�ع�ق��ول وال �ع��واط��ف ح�ت��ى ا�ست�سلم
�وج��ه اجل��دي��د وال ��ذي �أ�صبح يف بع�ض الأوق ��ات
الطفل لهذا امل� ّ
يقوم بدور الأب واملعلم واملدر�سة.
ي�ع��د الأط �ف ��ال �أك�ث�ر �أف� ��راد الأ� �س ��رة ت ��أث ��راً مب���ض��ام�ين خطاب
الإع�ل�ام اجل��دي��د ،فقد وج ��دوا فيه م��ا مي�ل�أ ف��راغ�ه��م ،وينمي
معرفتهم من خ�لال الأل�ع��اب وال�برام��ج التثقيفية وال�شبكات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،و��ش�ج��ع ل��دي�ه��م ال��داف�ع�ي��ة ن�ح��و ال�ب�ح��ث والتعلم
وط��رح الت�سا�ؤالت وت�ب��ادل املعلومات ،الأم��ر ال��ذي �ساعد على
تو�سيع مداركهم وقدراتهم العقلية ،كما حفزهم على التعبري
عن �آرائهم.
بالرغم م��ن ف��وائ��د الإع�ل�ام اجل��دي��د �إال �أ َّن��ه يحمل يف طياته
ال�ك�ث�ير م ��ن امل �خ��اط��ر م�ن�ه��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ع��ر��ض�ه��م للتحر�ش
واالبتزاز واال�ستغالل اجلن�سي من قبل �ضعاف النفو�س ،كما
يخلق بداخلهم حالة نف�سية متوترة بني ما ي�شاهدونه وما
تربو عليه ،كما قد يخلق منهم �شخ�صاً انطوائياً ،بالإ�ضافة
�إىل ت�أثرهم مب�شاهد العنف وامل�شاهد الإب��اح�ي��ة ،كما ي�شتت
ال�ت�ن��وع غ�ير امل���س��ؤول عقولهم ،وي ��ؤث��ر على القيم وال �ع��ادات
االجتماعية فيبث ال�سموم يف الأ�سرة امل�سلمة ويزعزع متا�سك
املجتمع.
�أثر الإعالم اجلديد على املجتمع:
املجتمع هو جمموعة من الأفراد واجلماعات تعي�ش يف موقع

ج �غ��رايف واح ��د وت��رب��ط بينهم ع�لاق��ات اج�ت�م��اع� ّي��ة وث�ق��اف� ّي��ة
ودين ّية.
لقد ت�أثرت املجتمعات بالإعالم اجلديد من ناحيتني:
الإيجابية:
اخت�صار اجلهد والوقت مما ي�ؤدي �إىل كرثة الإجناز.
تعامل جميع فئات املجتمع مع ه��ذه التقنية :كبارا و�صغارا،
ذك��ورا و�إن��اث��ا� ،أغنياء وف�ق��راء ،يف امل��دن والقرى وال�ب��وادي مما
�أدى لتي�سري التوا�صل ونقل الأخبار واملعلومات ب�سرعة فائقة.
زي��ادة و�سائل الرتفيه وال�تروي��ح :فمنها النافعة التي ت�شجع
على التفكري و�إعمال العقل.
التفاعل مع الآخرين والتوا�صل مع الأفراد واملجتمعات وتبادل
املعلومات.
ذي ��وع الإع �ل�ام وع ��دم ان�ح���ص��اره يف ال���س�ل�ط��ة :يق�صد ب��ه ع��دم
احتكار م�صدر املعلومة وطريقة بثها ،فب�إمكان �أي �شخ�ص �أن
ين�شر اخلرب املتعلق به �أو مبجتمعه دون احلاجة �إىل موافقة �أو
�إذن م�سبق مثال عن طريق ه�شتاق �أو فيديو.
ال�سلبية:
ف�ت��ور �أو ان�ق�ط��اع ال�ع�لاق��ات االج�ت�م��اع� ّي��ة :فقد ان�شغل النا�س
ب�أجهزتهم بدل التعارف وم�ساعدة الآخرين �أو اال�ستماع �إليهم.
ظهور امل�شاكل ال�صحية فقد حذر الأطباء واملتخ�ص�صون من
ال�صحة وت�سببها ب ��آالم الرقبة
خطر الأج�ه��زة احلديثة على ّ
واملفا�صل والعقم والأذن والقلب والتوترات الع�صبية.
انت�شار اجلرائم الإلكرتون ّية
�ضياع احلقوق ال�شخ�ص ّية ل�صاحب الفكرة.
ال�غ��زو الفكري وتكري�س العوملة :مل تعد احل ��دود اجلغرافية
ق��ادرة على منع ت��داول ونقل املعلومات بني النا�س ب��دون �إذن،
و�أ��ص�ب�ح��ت امل ��واق ��ع ال �دّاع �ي��ة �إىل الأف �ك ��ار امل�ن�ح��رف��ة والإحل ��اد
والت�شكيك يف الدّين مفتوحة �أمام من يرغب بالدخول �إليها
وال ّتعلم منها.
ال�سلوك والقيم :من خالل املعلومات وال�صور غري
الت�أثري يف ّ
الالئقة
مم��ا ي�ح��دث مع
وال�سلب ّية نحو الآخ��ري��ن والإدم ��ان ّ
االن �ط��واء ّ
الوقت فجوة يف العالقات بني الأجيال.
اخللقي.
انت�شار الف�ساد
ّ
من خالل معرفة الآثار ال�سلبية والإيجابية للإعالم اجلديد
ن�ستنج �ضرورة تر�سيخ دور الأ�سرة واملوجهني والعاملني بقطاع
الإعالم ملواجهة خطر هذا الإعالم.
sam992alnahdi@gmail.com

