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مفهوم االعالم التقليدي
اإلعالم التقليدي هو اإلعالم القديم أو اإلعالم املوروث والذي يقصد به وسائل االتصال
والتعبير التقليدية التي كانت موجودة قبل ظهور اإلعالم الحديث عبر اإلنترنت .صناعة
اإلعالم التي تعتبر عموما جزءا من وسائل اإلعالم القديمة هي التلفزة والتلفزيون الكيبلي
واملذياع والسينما واستوديوهات املوسيقى والصحف واملجالت والكتب ومعظم املنشورات
املطبوعة.
على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن وسائل اإلعالم الحديثة ،وفي املقام األول اإلنترنت ،
تتزايد بشكل قوي ،إال أن استبدال وسائل اإلعالم القديمة ليس ظاهرة واسعة االنتشار
حتى اآلن ،و ال توجد أدلة كافية عن ذلك ،واليزال التلفزيون هو املصدر األهم واملعتبر
لألخبار.

مفهوم االعالم احلديث
غيرت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الحديثة كل نواحي الحياة ،وأثرت في معظم أنشطة
األفراد والجماعات وأجبرتها على التعامل معها كواقع ال بد منه ،وعلى التفكير في كيفية
إدماجها في أنشطتها وأعمالها.
كما ظهرت العديد من التطبيقات والتقنيات االتصالية على شبكة اإلنترنت بالخصوص،
ً
بدءا بالبريد اإللكتروني وغرف الحوار والتراسل النص ي ،وبرمجيات التواصل املباشر،
ً
للصحافة اإللكترونية ،كاملواقع التكميلية
العديدة
األشكال
إلى
وصوال
والقوائم البريدية،
ِّ
للوسائل إعالمية ،املواقع الفردية الشخصية ،املدونات اإللكترونية ،ومواقع التواصل
االجتماعي بكل أشكالها.

مدى أتثري االعالم احلديث على االعالم التقليدي
ال شك أن رجحان كفة اإلعالم الحديث في ميزان املنافسة مع اإلعالم التقليدي قد شرعت بيارقه
مع تدشين وكاالت األنباء العاملية وقنوات التلفزة والصحف الشهيرة حساباتها الرسمية في مواقع
التواصل االجتماعية ،استسالما منها لهذه اآللة اإلعالمية الحديثة ،واعترافا خاضعا لقوة التأثير
املجتمعي ألدواتها التواصلية.
في املستقبل القريب ،ستظل قنوات التلفزة صامدة في وجه اآللة اإلعالمية الحديثة نظرا للفكرة
الرسمية التي تمنحها الحكومات والدول لها حتى اللحظة ،ولكن اإلشكالية والتحدي الحقيقي
سيكونان مع الصحافة الورقية التي يراهن البعض على قرب انقراضها ،وال سيما أن بعض
الصحف قد تحولت بالكامل إلى اإلعالم الرقمي الحديث ،بينما املنافحون يرون أن الورق الصحفي
ال يزال صامدا في وجه التحول اإلعالمي بسبب سحره التصفحي وعبقه التاريخي.

االختالف يف تناول القضااي بني االعالم التقليدي
واالعالم احلديث
أصبح االعالم الحديث مواكب لألحداث بشكل اكبر من االعالم التقليدي باعتباره متوفر في
مواقع االحداث بشكل اكبر اما االعالم التقليدي فهو محدود التواجد واحيانا يستعين
باألعالم الجديد في نقل املعلومة ولكن يعيب على االعالم الحديث عدم االحترافية في نقل
االحداث واحيانا نقل الحدث بشكل اكبر من الواقع او تقليل حجم تأثيره لعدم املام الكثير
من محترفيه بالقدرة التحليلية لألحداث ،بجانب انه اعالم غير رسمي يفقد الكثير من
الضوابط والتنظيم.

خصائص اإلعالم احلديث
اهم خصائص االعالم الحديث انه ينتشر بسرعة عالية جدا ويصل للناس بصورة سهلة
وممتعه مثال االعالنات عن طريق الفيس بوك فمعظم الناس يتصفحون هذا التطبيق
وعند مرور اي اعالن يكون مدهش بنظر املتصفح يكون عنده الرغبة بمشاهدة هذا االعالن
بكل بساطة اما االعالم القديم يتطلب وقت ومجهود اكثر واكبر لكي يصل الى عدد بسيط
من الناس وهذه اهم خاصية من خصائص االعالم الحديث.

بداية االعالم يف اململكة العربية السعودية
بدأ اإلعالم الرسمي في اململكة العربية السعودية في عهد امللك عبدالعزيز آل سعود عام
 ،1924وذلك بعد توحيد الدولة السعودية الثالثة ،إذ أطلقت صحيفة أم القرى في مكة
املكرمة ،كأول جهة إعالمية في السعودية ،ثم أولت اململكة بعد ذلك اإلعالم اهتمامها
فأنشئت املديرية العامة لإلذاعة والصحافة والنشر بأمر ملكي في عام  ،1955وهي أول جهاز
حكومي يشرف على وسائل اإلعالم ،وقد تم تغيير مسماها إلى "وزارة اإلعالم" في عام .1962

اكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما يف اململكة
الفيسبوك من املنصات اإلجتماعية األكثر استخداما في السعودية وكذلك اليوتيوب
كواحد من مواقع التواصل اإلجتماعي التي تستحوذ على نصيب كبير من االستخدام في
مواقع التواصل اإلجتماعي ،ايضا الواتس آب من أكثر مواقع التواصل اإلجتماعي
استخداما في السعودية وهو من مواقع التواصل اإلجتماعي التي ظهرت حديثا بجانب
االنتستغرام والتويتر وكذلك اللينكدان ونساب شات.

القضية االوىل :تداعيات كوروان
تناول االعالم التقليدي واالعالم الحديث موضوع كورونا باعتباره حديث الساعة ولكن
اختلفت جوانب تناوله وقد خففت الكثير من مواقع التواصل االجتماعي من خطره وان
حظر التجول الذي يعد احد تداعياته لم يكن مجديا في التقليل من االصابة بجانب
استغالل الدين في تأويل هذا الوباء بطريقة غير صحيحة في حيث تناول االعالم التقليدي
ضرورة املكوث في املنزل وعدم االستهتار بالتعامل مع هذا املرض الخطير والتعامل معه على
انه وباء يجب مجابهته.
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تضارب يف نقل عدد املصابني
اما بخصوص اعداد املصابين في اململكة حيث يتم نشر هذه االعداد من قبل وزارة الصحة
السعودية حيث تم نشرها عبر وسائل االعالمي التقليدي املعروف ولكن شكك االعالم
الحديث في مصداقية االرقام واعتبر ان اعداد املصابين اكثر من ذلك بكثير وان هنالك
تكتم على االرقام الحقيقية من قبل الجهات الرسمية بل تناول االعالم الحديث الكثير من
االرقام التي ال تستند على مصادر رسمية مما دفع وزارة الصحة السعودية التصدي لذلك.

هنالك الكثير من وسائل التواصل االجتماعي السعودية التي تعاملت مع فيروس كورونا
على انه كذبة ولم تكن هنالك أي اصابات بل محض افتراء.
https://www.youtube.com/watch?v=jcp8Jfs0JOg

في حين تعاملت وسائل االعالم التقليدي على انه واقع ملموس بل نشرت ارقام تزعم
انها حقيقية لإلصابات.
https://www.youtube.com/watch?v=lNmgAJiXz8I

القضية الثانية :قيادة املرأة للسيارة
تعتبر ررر قضر ررية السر ررمار للم ر ررأة للسر رريارة مر ررن املسر ررائل التر رري تناولهر ررا االعر ررالم التقلير رردي
والحر ررديث وقر ررد نظر ررر اليهر ررا االعر ررالم التقلير رردي بأنهر ررا توجر رره صر ررحيح وقر ررد عر رردد االع ر رالم
التقليرردي ايجابيررات ذلررك فرري حررين تنرراول االعررالم الجديررد هررذا االمررر ب ر يء ب ر ي مررن
التباين فري وجهرات النظرر حيرث كران هنالرك اسرتنكار عنرد الربعض وقبرول عنرد الربعض
االخر.

مقال أسمهان الغامدي
جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/1626741

قبول الفكرة عند البعض يف االعالم احلديث

في حين رحب كثير من وسائل االعالم الحديث بقيادة املرأة واعتبرت ذلك
من حقوقها ذلك وانه يحقق فوائد جمة باإلضافة لتسهيل حركة املرأة في
املجتمع والتنقل من والى مكان العمل وغيرها.
تفاعل وسائل التواصل االجتماعي عبر قناة العربية.
https://www.youtube.com/watch?v=IUTUHs
C4o5M
القناة السعودية بعنوان برنامج  :الحدث الشيخ د سعد الشثري في حديث
عن تمكين املرأة من القيادة.
https://www.youtube.com/watch?v=TMtyTh6NxlE

تعليقات رواد التواصل االجتماعي

القضية الثالثة :هروب الفتاة رهف
تباينت االخبار حولة قضية البنت الهاربة رهف وقد اكد االعالم التقليدي السعودي ان
هذه القضية هدفت كندا من خاللها تحقيق مكاسب سياسية ليس خالف ذلك وبالتالي تم
توليها لفبركة واقع املرآة في السعودية .بينما تباينت وسائل االعالم الحديث في تناول وتحليل
الخبر حيث اعتبرها البعض من رواد وسائل التواصل االجتماعي بانه خروج عن املألوف
واستنكره بينما رأى البعض ان املرآة في اململكة لم تنل حقها وان خروجها نتيجة ظلم
واضطهاد.

https://www.dw.com/ar/
قناة العربية
https://www.youtube.com/watch?v=OtevirTJiAM

القضية الرابعة :الرتفيه يف اململكة

تباينت اآلراء حول مسألة الترفيه تناولها االعالم التقليدي السعودي على انها مطلب اساس ي
ونشاط ال يمكن اهماله وله من الفوائد االقتصادية واالجتماعية ،بينما تناولته وسائل
االعالم الحديث ما بين مستنكر ومؤيد ،وقد تطرقت له بعض وسائل االعالم الحديث على
انها خطوة ناجحة بينما نظر اليها البعض على انها ذريعة لالختالط والفسق والفساد.
االخبارية السعودية
https://www.youtube.com/watch?v=vouap0lsyqM
موقع عاجل https://ajel.sa/Y8f97y
مفتي السعودية  :هيئة الترفيه تنشر الفساد
https://www.youtube.com/watch?v=gqLFdoMYjqs

القضية اخلامسة :دخول املرآة للمالعب الرايضة
ايضا من القضايا التي القت رواجا في االعالم التقليدي واالعالم الحديث قضية دخول املرأة
السعودية املالعب الرياضية جنبا الى جنب مع الرجل وقد تناول االعالم التقليدي هذه
القضية من حيث تعدد ايجابياتها ومنح املرأة الحق في املشاركة في االحتفاالت الرياضية
واملناسبات الوطنية بينما اعتبره الكثير من رواد االعالم الحديث على انها فاتح باب
للمفسدة وال تحقق أي منفعة ايجابية وتناولها بعض رجال الدين على انها طريق الى
املفاسد.

تعليق الشيخ سعيد بن مسفر على دخول النساء للمالعب الرياضية بالسعودية
https://www.youtube.com/watch?v=IA5HrhDNMoQ
قناة العربية
https://www.youtube.com/watch?v=CjXWMi6NSlo

التحليل
من خالل ما تم تناوله فإننا نجد ان االعالم الحديث اكثر انتشارا مقارنة باإلعالم التقليدي
ولكن ينقص هذا االعالم املصداقية وعدم االحترافية والقدرات االعالمية والتحليلية
ألصحاب املواقع بجانب ذلك ليس هنالك دقة في تناول كثير من املعلومات باعتبار ان
االعالم الحديث ال يمتلك الضوابط والتنظيم الذي يحظى به االعالم التقليدي ،بجانب
ذلك ان االعالم الحديث ليس له مواقف منسقة ورؤية جماعية تجاه االحداث ولكن مبني
على وجهات نظر متباينة ويتمتع بحرية واستقاللية كبيرة مقارنة باإلعالم التقليدي وقد
تكون هذه امليزة ايجابية في بعض االحيان ال سيما في نقل االحداث دون قيود عليها.

