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قـسـم االعـالم



مفهوم االعالم التقليدي
تصالاالوسائلبهيقصدوالذياملوروثاإلعالمأوالقديماإلعالمهوالتقليدياإلعالم

صناعة.نتاإلنتر عبرالحديثاإلعالمظهور قبلموجودةكانتالتيالتقليديةوالتعبير
الكيبلييون والتلفز التلفزةهيالقديمةاإلعالموسائلمنجزءاعموماتعتبرالتياإلعالم
املنشوراتومعظموالكتبواملجالتوالصحفاملوسيقىواستوديوهاتوالسينماواملذياع

.املطبوعة

،اإلنترنتاألول املقاموفيالحديثة،اإلعالموسائلأنإلىتشيرالدراساتأنمنالرغمعلى
نتشاراال واسعةظاهرةليسالقديمةاإلعالموسائلاستبدالأنإالقوي،بشكلتتزايد
عتبرواملاألهماملصدرهوالتلفزيون واليزالذلك،عنكافيةأدلةتوجدالواآلن،حتى

.لألخبار



مفهوم االعالم احلديث
أنشطةممعظفيوأثرتالحياة،نواحيكلالحديثةواالتصالاإلعالمتكنولوجياتغيرت

كيفيةيفالتفكيروعلىمنه،بدالكواقعمعهاالتعاملعلىوأجبرتهاوالجماعاتاألفراد
.وأعمالهاأنشطتهافيإدماجها

بالخصوص،اإلنترنتشبكةعلىاالتصاليةوالتقنياتالتطبيقاتمنالعديدظهرتكما
املباشر،التواصلوبرمجياتالنص ي،والتراسلالحواروغرفاإللكترونيبالبريدبدًءا

 البريدية،والقوائم
ً
حافةالعديدةاألشكالإلىوصوال ِّ

التكميليةاملواقعك اإللكترونية،للص 
لتواصلاومواقعاإللكترونية،املدوناتالشخصية،الفرديةاملواقعإعالمية،للوسائل

.أشكالهابكلاالجتماعي



ليديمدى أتثري االعالم احلديث على االعالم التق
بيارقهتشرعقدالتقليدياإلعالممعاملنافسةميزانفيالحديثاإلعالمكفةرجحانأنشكال
مواقعفيسميةالر حساباتهاالشهيرةوالصحفالتلفزةوقنواتالعامليةاألنباءوكاالتتدشينمع

التأثيرقوةلخاضعاواعترافاالحديثة،اإلعالميةاآللةلهذهمنهااستسالمااالجتماعية،التواصل
.التواصليةألدواتهااملجتمعي

للفكرةنظراةالحديثاإلعالميةاآللةوجهفيصامدةالتلفزةقنواتستظلالقريب،املستقبلفي
حقيقيالوالتحدياإلشكاليةولكناللحظة،حتىلهاوالدول الحكوماتتمنحهاالتيالرسمية
عضبأنسيماوالانقراضها،قربعلىالبعضيراهنالتيالورقيةالصحافةمعسيكونان
الصحفيرقالو أنيروناملنافحون بينماالحديث،الرقمياإلعالمإلىبالكاملتحولتقدالصحف

.التاريخيوعبقهالتصفحيسحرهبسبباإلعالميالتحول وجهفيصامدايزالال



تقليدي االختالف يف تناول القضااي بني االعالم  ال
واالعالم احلديث

فيمتوفرارهباعتبالتقليدياالعالممناكبربشكللألحداثمواكبالحديثاالعالمأصبح
تعينيسواحياناالتواجدمحدودفهوالتقليدياالعالمامااكبربشكلاالحداثمواقع

نقلفييةاالحترافعدمالحديثاالعالمعلىيعيبولكناملعلومةنقلفيالجديدباألعالم
الكثيرامامللعدمتأثيرهحجمتقليلاوالواقعمناكبربشكلالحدثنقلواحيانااالحداث

منكثيراليفقدرسميغيراعالمانهبجانبلألحداث،التحليليةبالقدرةمحترفيهمن

.والتنظيمالضوابط



خصائص اإلعالم احلديث
سهلةبصورةللناسويصلجداعاليةبسرعةينتشرانهالحديثاالعالمخصائصاهم

طبيقالتهذايتصفحون الناسفمعظمبوكالفيسطريقعناالعالناتمثالوممتعه
االعالناهذبمشاهدةالرغبةعندهيكون املتصفحبنظرمدهشيكون اعالنايمروروعند
بسيطددعالىيصللكيواكبراكثرومجهودوقتيتطلبالقديماالعالمامابساطةبكل

.الحديثاالعالمخصائصمنخاصيةاهموهذهالناسمن



ديةبداية االعالم يف اململكة العربية السعو 
عامسعودآلعبدالعزيزامللكعهدفيالسعوديةالعربيةاململكةفيالرسمياإلعالمبدأ

مكةيفالقرى أمصحيفةأطلقتإذالثالثة،السعوديةالدولةتوحيدبعدوذلك،1924
مامهااهتاإلعالمذلكبعداململكةأولتثمالسعودية،فيإعالميةجهةكأول املكرمة،
جهازأول وهي،1955عامفيملكيبأمروالنشروالصحافةلإلذاعةالعامةاملديريةفأنشئت

.1962امعفي"اإلعالموزارة"إلىمسماهاتغييرتموقداإلعالم،وسائلعلىيشرفحكومي



اململكةاكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداما يف
يوتيوبالوكذلكالسعوديةفياستخدامااألكثراإلجتماعيةاملنصاتمنالفيسبوك

فيخداماالستمنكبيرنصيبعلىتستحوذالتياإلجتماعيالتواصلمواقعمنكواحد
اإلجتماعيالتواصلمواقعأكثرمنآبالواتسايضااإلجتماعي،التواصلمواقع

انببجحديثاظهرتالتياإلجتماعيالتواصلمواقعمنوهوالسعوديةفياستخداما
.شاتونساباللينكدانوكذلكوالتويتراالنتستغرام



تداعيات كوروان: القضية االوىل
ولكنةالساعحديثباعتبارهكوروناموضوعالحديثواالعالمالتقليدياالعالمتناول 

وانرهخطمناالجتماعيالتواصلمواقعمنالكثيرخففتوقدتناولهجوانباختلفت
انببجاالصابةمنالتقليلفيمجديايكنلمتداعياتهاحديعدالذيالتجول حظر

التقليديماالعال تناول حيثفيصحيحةغيربطريقةالوباءهذاتأويلفيالديناستغالل
علىمعهعاملوالتالخطيراملرضهذامعبالتعاملاالستهتاروعدماملنزل فياملكوثضرورة

.مجابهتهيجبوباءانه



-https://www.alarabiya.net/ar/saudiموقع العربية 
today/2020/03/28/

https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2020/03/28/


تضارب يف نقل عدد املصابني
الصحةةوزار قبلمناالعدادهذهنشريتمحيثاململكةفياملصابيناعدادبخصوصاما

االعالمشككولكناملعروفالتقليدياالعالميوسائلعبرنشرهاتمحيثالسعودية
هنالكانو بكثيرذلكمناكثراملصابيناعدادانواعتبراالرقاممصداقيةفيالحديث

منالكثيرالحديثاالعالمتناول بلالرسميةالجهاتقبلمنالحقيقيةاالرقامعلىتكتم

.لذلكديالتصالسعوديةالصحةوزارةدفعممارسميةمصادرعلىتستندالالتياالرقام





س كورونا هنالك الكثير من وسائل التواصل االجتماعي  السعودية التي  تعاملت مع فيرو 
.على انه كذبة ولم تكن هنالك أي اصابات بل محض افتراء

https://www.youtube.com/watch?v=jcp8Jfs0JOg

ارقام تزعم في حين تعاملت وسائل االعالم التقليدي على انه واقع ملموس بل نشرت
.انها حقيقية لإلصابات

https://www.youtube.com/watch?v=lNmgAJiXz8I

https://www.youtube.com/watch?v=jcp8Jfs0JOg
https://www.youtube.com/watch?v=lNmgAJiXz8I


قيادة املرأة للسيارة : القضية الثانية
لتقليررررردي  تعتبرررررر قضرررررية السرررررمار للمررررررأة  للسررررريارة مرررررن املسرررررائل التررررري تناولهرررررا االعرررررالم ا

الم والحرررررديث وقرررررد نظرررررر اليهرررررا االعرررررالم التقليررررردي بأنهرررررا توجررررره صرررررحيح وقرررررد عررررردد االعررررر
 ررر ي مرررن التقليررردي ايجابيرررات ذلرررك  فررري حرررين تنررراول االعرررالم الجديرررد هرررذا االمرررر ب ررر يء  ب

نرد الربعض التباين فري وجهرات النظرر حيرث كران هنالرك اسرتنكار عنرد الربعض وقبرول ع
.االخر



أسمهان الغامديمقال 

http://www.alriyadh.com/1626741الرياض جريدة 

http://www.alriyadh.com/1626741


قبول الفكرة عند البعض يف االعالم احلديث
ذلكبرتواعتاملرأةبقيادةالحديثاالعالموسائلمنكثيررحبحينفي

فياملرأةحركةلتسهيلباإلضافةجمةفوائديحققوانهذلكحقوقهامن
.وغيرهاالعملمكانوالىمنوالتنقلاملجتمع
.العربيةقناةعبراالجتماعيالتواصلوسائلتفاعل

https://www.youtube.com/watch?v=IUTUHs
C4o5M

ي حديث فالشثري الحدث الشيخ د سعد : القناة السعودية بعنوان برنامج 
.القيادةعن تمكين املرأة من 

https://www.youtube.com/watch?v=TMtyTh6NxlE

https://www.youtube.com/watch?v=IUTUHsC4o5M
https://www.youtube.com/watch?v=TMtyTh6NxlE


تعليقات رواد التواصل االجتماعي



هروب الفتاة رهف: القضية الثالثة
انعوديالسالتقليدياالعالماكدوقدرهفالهاربةالبنتقضيةحولةاالخبارتباينت

تمالتاليوبذلكخالفليسسياسيةمكاسبتحقيقخاللهامنكنداهدفتالقضيةهذه
وتحليلتناول فيثالحدياالعالموسائلتباينتبينما.السعوديةفياملرآةواقعلفبركةتوليها
ألوفاملعنخروجبانهاالجتماعيالتواصلوسائلروادمنالبعضاعتبرهاحيثالخبر

ظلمجةنتيخروجهاوانحقهاتنللماململكةفياملرآةانالبعضرأىبينماواستنكره

.واضطهاد



https://www.dw.com/ar/
قناة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=OtevirTJiAM

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


الرتفيه يف اململكة: القضية الرابعة
اساس يمطلبهاانعلىالسعوديالتقليدياالعالمتناولهاالترفيهمسألةحول اآلراءتباينت
وسائلهتناولتبينماواالجتماعية،االقتصاديةالفوائدمنولهاهمالهيمكنالونشاط
علىديثالحاالعالموسائلبعضلهتطرقتوقدومؤيد،مستنكربينماالحديثاالعالم

.فسادوالوالفسقلالختالطذريعةانهاعلىالبعضاليهانظربينماناجحةخطوةانها

السعوديةاالخبارية

https://www.youtube.com/watch?v=vouap0lsyqM

https://ajel.sa/Y8f97yموقع عاجل 

الفساد هيئة الترفيه تنشر : مفتي السعودية 

https://www.youtube.com/watch?v=gqLFdoMYjqs

https://www.youtube.com/watch?v=vouap0lsyqM
https://ajel.sa/Y8f97y
https://www.youtube.com/watch?v=gqLFdoMYjqs


رايضةدخول املرآة للمالعب  ال: القضية اخلامسة
املرأةدخول ةقضيالحديثواالعالمالتقليدياالعالمفيرواجاالقتالتيالقضايامنايضا

هذهديالتقلياالعالمتناول وقدالرجلمعجنبالىجنباالرياضيةاملالعبالسعودية
الرياضيةتاالحتفاال فياملشاركةفيالحقاملرأةومنحايجابياتهاتعددحيثمنالقضية

باباتحفانهاعلىالحديثاالعالمروادمنالكثيراعتبرهبينماالوطنيةواملناسبات
الىقطريانهاعلىالدينرجالبعضوتناولهاايجابيةمنفعةأيتحققوالللمفسدة

.املفاسد



ةبالسعوديتعليق الشيخ سعيد بن مسفر على دخول النساء للمالعب الرياضية 

https://www.youtube.com/watch?v=IA5HrhDNMoQ

قناة العربية

https://www.youtube.com/watch?v=CjXWMi6NSlo

https://www.youtube.com/watch?v=IA5HrhDNMoQ
https://www.youtube.com/watch?v=CjXWMi6NSlo


التحليل
التقليديمباإلعال مقارنةانتشارااكثرالحديثاالعالماننجدفإنناتناولهتمماخاللمن

يليةوالتحلاالعالميةوالقدراتاالحترافيةوعدماملصداقيةاالعالمهذاينقصولكن
انتبارباعاملعلوماتمنكثيرتناول فيدقةهنالكليسذلكبجانباملواقعألصحاب

بجانبي،التقليداالعالمبهيحظىالذيوالتنظيمالضوابطيمتلكالالحديثاالعالم
بنيمولكناالحداثتجاهجماعيةورؤيةمنسقةمواقفلهليسالحديثاالعالمانذلك
وقدلتقليدياباإلعالممقارنةكبيرةواستقالليةبحريةويتمتعمتباينةنظروجهاتعلى

.ليهاعقيوددون االحداثنقلفيسيماالاالحيانبعضفيايجابيةامليزةهذهتكون 




