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االعالم التفاعلي 
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ماذا تفھم من الصور التي أمامك ؟؟
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االعالم التفاعلي
آخر طفرة في تكنولوجیا االتصال◦

 تحقَّق نقل البرامج التقلیدیة (صحافة– إذاعة – ◦

تلفزیون – ھواتف) عبر اإلنترنت، وبذلك 

أُتیحت الفرصة لجمیع الناس للوصول إلى تلك 

البرامج والتفاعل معھا. 
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 كیف یتحقق االتصال عبر اإلعالم التفاعلي
 يتحقق االتصال عبر اإلعالم التفاعلي من فرد إلى فرد أو من فرد إلى◦

جماعة أو من جماعة إلى جماعة أكثر، بھدف :

االستفادة من التكنولوجیا في اإلقناع والتوجیه عبر البرامج السیاسیة واالجتماعیة 1.

والثقافیة

التسلیة 2.

الوصول إلى ما ھو متوافر، بعیداً عن تدخل أية سلطة3.

المشاركة إما في الحوار، أو في الشراء والبیع، أو التسلیة. كما ُيتیح اإلعالم 4.

التفاعلي فرصة االستفادة من خاصیة استرجاع المعلومات ونشرھا في كافة أنواع 

العلوم والفنون واآلداب.
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مظاھر التفاعلیة
1. (الالتزامنیة): ◦

استقبال الرسائل والرد علیھا لیس آنیاً، بل في ◦

وقت آخر، أي في الوقت المناسب لإلنسان 

مستقبالً كان أو ُمرسالً.

 مثال : البرید اإللكتروني
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2. المشاركة واالنتشار:

حیث یتیح ھذا اإلعالم الفرصة لإلنسان – 

بأدوات بسیطة – أن یكون ناشراً أو صحفیاً 

یتفاعل مع اآلخرین.

 مثال : كتابة منشور في الفیسبوك أو نشر

فیدیو أو مشاركة مضمون إخباري
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3. الحركة والمرونة :◦

حیث یمكن نقل الوسائل الجدیدة بحیث تصاحب 

المتلقي والمرسل حسب األجھزة المتوافرة 

 مثال : استعمال الھاتف الذكي  والحاسوب

المتنقل خارج البیت / العمل.
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 4. الكونیة:◦

حیث تتخطى الرسائل حواجز الزمان والمكان 

مثال : شبكة االنترنت
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5. اندماج الوسائط:

حیث یمكن الوصول إلى النصوص، والصور، 

والصور المتحركة، والرسوم. 

مثال :

 Youtube : یدمج بین الصور والفیدیو

 والصوت وھو مدموج في أجھزة الھاتف الذكي

والحاسوب المتنقل والتلفاز الذكي .
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 6. التزامنیة:

أي أنك تستطیع استقبال الرسائل والرد علیھا 

فوراً. مثل الھاتف، برامج بث حي مباشر في 

الرادیو وفي التلفزیون

.  skype , zoom مثال :تطبیقات
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صوت المتصفحین في الصحافة الرقمیة
التفاعلیة قامت بطمس الحدود بین المرسل والمستقبل وما بین المواد الشخصیة والمواد من قبل ◦

 المؤسسة. بالتالي ھي أحضرت أصوات المتصفحین الى مركز المنبر اإلعالمي. 

 صوت المتصفحین یتجسد من خالل عدة أشكال في الصحافة الرقمیة:◦

المنتدیات 1.

التعلیقات2.

الخط األحمر3.

المدونات4.
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 1.جماھیر الصحف:

المنتدى ھو موقع االنترنت او قسم منھ، 

والذي یستخدم من أجل الحوارات في 

مواضیع ُمحددة او عامة من قبل 

مجموعات ُمحددة.

 مثال: الصحة، تربیة وتعلیم، سیاسة .
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 2.المعلقون :

التعلیقات ھي آلیة تمكن المتصفحین في 

االنترنت من التعقیب والرد على المضامین 

المختلفة المنشورة. التي تكون متزامنة مع نشر 

الخبر في المواقع االخباریة. 
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 3.الخط األحمر:

الرسائل ورسائل البرید 

االلكتروني التي ترسل من قبل 

المتصفحین الى مالكین الجرائد 

والصحافیین وأصحاب المھام. 
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 4.المدونات:

المدونة ھي عبارة یومیات او مذكرات 

في شبكة االنترنت. وھي عبارة عن 

موقع انترنت خاص ألحد األشخاص، 

یُحتلن بسرعة، ولھ أسلوب كتابة خاص 

 وغیر رسمي. 
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 تلخیص
 الصحافة الرقمیة :

1.  ھي التي سمحت بالتفاعلیة

2. قامت بالتأثیر وتغییر السیطرة على األخبار 
وشكلھا

 3.حولت األخبار إلى شكل من أشكال التقریر 
أحادي االتجاه الى محادثة وحوار ما بین متصفحي 

اإلنترنت والصحفي. 
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