
عرض قضيتين من منظوري اإلعالم الجديد واإلعالم التقليدي

2015جدة أمطار -

373المدرسة حارس -

سعيد الغامدي\إشراف الدكتور 

عبدالرحمن العيد\إعداد 



عناصر العرض األساسية

عرض القضية، كيف بدأت ؟•

.بداية ظهورها في اإلعالمين التقليدي والجديد •

.المحتوى اإلعالمي المطروح في اإلعالمين التقليدي والجديد •

(.المقارنة بين اإلعالمين بشكل عام) الخالصة •



2015أمطار جدة 

م ، هطلت أمطار غزيرة على 2015/11/17في يوم الثالثاء الموافق 

، (حسب صحيفة الجزيرة)أشخاص4مدينة جدة تسببت بوفاة 
.ة جدة وكشفت ضعف البنية التحتية واإلنشاءات في أجزاء من مدين



في اإلعالم التقليدي2015أمطار جدة 
ة الحدث، أو قامت الصحف الرسمية بنقل الخبر بشكل مباشر ويتم تحديثه بشكل متواصل لمواكب

..  قامت بنشرها كخبر عادي وتضمين تصريحات للمسؤولين 



في اإلعالم التقليدي2015أمطار جدة 



في اإلعالم الجديد2015أمطار جدة 

:انقسمت التغريدات والفيديوهات في اإلعالم الجديد إلى ما يلي 

نقل األحداث بشكل سريع ومباشر عن طريق مواطنين يعملون -1

..كمراسلين من قلب الحدث 

.ول جهود لتنبيه سكان المنطقة بالطرق والمناطق المتضررة بالسي-2

..إنتقادات موجهه سواء للحكومة أو المسؤولين والتنديد بالفساد-3

.تهكمية وساخرة بالحدث ككل -4

.إمتطاء الدين سواء بالوعظ أو اإلنذار بالعقوبة -5

..إبراز جهود الجهات الحكومية والدفاع عن المسؤولين -7





اإلعالم الحديث اإلعالم التقليدي

ت دون التثبنشر المعلومات وتناقلها-

.من صحتها 

اً كبيرة جدحرية في الطرح وتعددية-

.في اآلراء ووجهات النظر

المباشر يسمح بظهور التفاعل-

توجيه أو ) مبادرات عبر االنترنت 

أو على( تنبيه من األماكن المتضرره

فرق تطوعيه و ) أرض الواقع 

(.تنظيميه

والمعلومات بشكل طرح الحقائق-

.مجرد من اآلراء ووجهات النظر 

اإلعتماد على المصادر الرسمية في -

.األرقام واإلحصاءات 

التركيز على جهود الجهات الحكومية-

وتقليل التركيز أو تجاهل الجهود 

.والمبادرات الفردية 

.نشر تصريحات المسؤولين -



373حارس المدرسة 

لحارس أحد مدارس البنات فيقام أحد المواطنين بتصوير مقطع 

طع الرياض يؤدي عمله بإجتهاد وروح طيبه، أدى انتشار المقمدينة 

تكريم في وسائل التواصل اإلجتماعي إلى ردة فعل شعبية ومطالبات ب

ارس حارس المدرسة، وأتى التفاعل من قبل وزير التعليم بتكريم ح

المدرسة، حذا حذوه عدد من المؤسسات والجهات بتقديم الهدايا 
.  المادية والعينية لحارس المدرسة 

آل مهناعبدهللا \الحارس 



في اإلعالم الجديد373حارس المدرسة 

سعيد الغامدي\مصور المقطع 



في اإلعالم الجديد373حارس المدرسة 



في اإلعالم الجديد373حارس المدرسة 





في اإلعالم الجديد373حارس المدرسة 

:أبرز المواضيع المطروحة في اإلعالم الجديد •

.اإلشادة والشكر لحارس المدرسة •

.المطالبة بالتكريم من قبل الجهات المعنية •

إعالن التكريم لحارس المدرسة، ويظهر على أكثرها اإلستفادة من شعبية •
.القضية بالدعاية للمنشئات التي أعلنت الهدايا والمكافئات للحارس

.التشكيك بمقاصد المكرمين •

.بشكل أقل مناقشة للقضية وأبعادها •



التقليديفي اإلعالم 373حارس المدرسة 



في اإلعالم التقليدي373حارس المدرسة 





في اإلعالم التقليدي373حارس المدرسة 

:معالجة الموضوع في الصحافة التقليدية •

.بدأ كرد فعل للمنشور في اإلعالم الجديد، وخاصة بعد تغريدة وزير التعليم •

.اإلقتراب من أطراف القضية تسليط األضواء عليهم وتقديمهم للجمهور•

ات ولقاءات التعمق في القضية بعد تحولها لقضية شعبية، وتقديمها في تقارير وتغطي•

.مختلفة 

.دراسة حيثياتها في مقاالت وأعمدة الكتاب •



اإلعالم الحديث اإلعالم التقليدي

.هاوبداية طرحها وتداولبداية القضية-

الطرح في معظمه سطحي ومكرر -

(.شكر، ثناء، إعجاب)

بحكم إعتماد الحادثة على مواد -

إعالمية معينة، فإنه يتم تدوير هذة

.المادة وتكرار طرحها بشكل كبير

تدوير عدد محدود من المواد -

اإلعالمية يؤدي إلى تركزها في ذهن 

.الجمهور 

وزير التعليم يؤكد أهمية اإلعالم -

الجديد بتجاوزه اإلعالم التقليدي 

.  بإعالن التكريم 

فعل لما تم طرحه في اإلعالم رد-

.التقليدي 

تبني القضية بعد تبني الجهات -

.الرسمية لها 

طرح القضية بشكل أعمق وأكثر -

.تفضيالً 

ء جودة عالية في المحتوى المقدم سوا-

على مستوى المادة أو الوسيلة 

.اإلعالمية 



شكراً لكم


