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ملخص الدراسة :
منوالتيالرقمياالتصالذلكفيبماأنواعھبكلاالتصالمجالفيمتعددةتطبیقاتالجدیداإلعالمیوفر

شأنھا السماح لمجموعة من الناس اجراء عملیة اتصال ناجح وفعال، وھذا ھو جوھر بحثنا.

السعيخاللمنأھدافھمإلىللوصولمستمرطموححالةفيوالنھمالناسلدىفطریةعادةالفضوللكون

والتفاعلوتداولھاالمعلوماتعنوالبحثالفضولھذاشھدفقدمجاالتھا،بشتىالمعلوماتعلىلالطالع

عبرأوالمباشرالوجاھياالتصالعبرسواءالبشر،بینالتقلیدیةاالتصالوسائلمننوعیاًانتقاالًمعھا

االتصالنوعيجمعتوحداثةتقدماًأكثراتصالوسائلالىالقدیمة،سلكیةوالالالسلكیةاالتصاالت

أحدثالذياألمراألشخاص،بینوالصورةالصوتبثإمكاناتتوفرإتصالبوسائلسبقفیماالمعھودة

ومناقشتھا،المعلوماتوتداولللحوارأكبرمساحاتللناسأتاحتالتكنولوجيالمستوىعلىكبیرةطفرة

ووجھةرؤیتھبحسبكالًالمجتمعاتأواألفرادمستوىعلىسواءومتنوعةمتعددةآراءتشكیلوبالتالي

تفاعلیةتواصلمنصاتعبربشأنھااألفكارویتبادلونمعلوماتھاالناسیتداولظاھرةأوحدثتجاهنظره

یوفربعضھاأنكماوتویتر،كالفیسبوكبھاتخصصتالتيالخدماتطبیعةوفقعلىوتفرعتتنوعت

بینومنأیضا،األشخاصمنمجموعةبینبلفقط،شخصینبینلیسوالمرئيالصوتياالتصالخدمة

ھذه التطبیقات زووم وغوغل ھانغ أوت وسالك وسكایب، وواتس آب مؤخراً.
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Abstract:-

New media provides multiple applications in the field of communication of all

kinds, including digital communication, which will allow a group of people to

conduct a successful and effective communication process, and this is the core of

our research.

Because curiosity is an innate habit of people, and because they are in a state of

constant ambition to reach their goals by seeking to see information in various

fields, this curiosity and the search for information, It's circulation and interaction

with it witnessed a qualitative transition from the traditional means of

communication between humans, whether through direct face-to-face contact or

through communications, the old wired and wireless, to more advanced and
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modern means of communication that brought together the two types of

communication previously accustomed to means of communication that provide

the capabilities of broadcasting sound and image between people, which caused a

great leap at the technological level that provided people with greater spaces for

dialogue and information exchange and discussion, and thus the formation of

multiple and diverse opinions, whether At the level of individuals or societies,

both according to his vision and point of view towards an event or phenomenon,

people exchange their information and exchange ideas about it through

interactive communication platforms that varied and branched according to the

nature of the services they specialized in such as Facebook and Twitter, and some

of them provide audio and video communication service not only between two

people, but also Among a group of people as well, among these applications are

Zoom, Google Hangouts, Slack, Skype, and recently WhatsApp.

Keywords: Communication, Digital Communication, New Media, Corona

Epidemic, Social Media.
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المقدمة-1

یتعلقماالسیماالتكنولوجي،التقدممستوىعلىطفرةووسائلھامابأنماطواالتصالاإلعالمشھدأنبعد

حیاةوأسلوبأوقاتعلىتستحوذالتيالعنكبوتیةالشبكةعلىالمنتشرةاالجتماعيالتواصلمواقعبتعدد

والفنیةوالثقافیةوالتعلیمیةواالقتصادیةوالسیاسیةاالجتماعیةاألصعدةمختلفوعلىالناسمنالكثیر

اآلراءتبادلمنجدیدةمساحةلتشكلالبشربینالتواصلأنماطالتطورھذامعتعددتوغیرھا،والریاضیة

وباتالتقلیدیة،التواصلوسائلمنأوسعآفاقظھرتحیثالنظر،ووجھاتواألفكاروالمشاعروالمواقف

التأثیرأوالعامالرأيتشكیلعلىالقدرةأتاحممامعھا،والتفاعلالمعلوماتمتابعةعلىاندفاعاًأكثرالناس

باتجاھاتھ.

األشخاصأمامأصبح،)االجتماعيالتواصلمواقع(التفاعلياالتصالاستخداماتمساحةاتساعوبعد

فيالمتدفقةالمعلوماتمنالھائلالكمعلىاالطالعخاللمنآرائھملتشكیلوأسرعأوسعتقنیةإمكانات

بصلة،للواقعیمتالھوماوبینللحقیقةأقربأوحقیقيھومابینالتمییزعلىوالقدرةالمجتمعفضاء

وومقترحاتھمأفكارھمیطرحواوالمشاھیرالعامةالشخصیاتمن)Influencers(المؤثرونجاءحتى

انتباهلجذبمسعىفياالجتماعي،التواصلمواقععلىالیومیةحیاتھموأسالیبأخبارھمعنحتىلیكشفوا

األقلعلىأوتأییدھمعلىالحصولأومعھاالتفاعلأووانطباعاتھمآرائھمفيالتأثیروبالتاليإلیھم،الناس

االطالع على حساباتھم على منصات التواصل االجتماعي ومتابعتھا.

فبعدالرأي،اتجاھاتواختالفتنوعفيالمھماألثرلھكانالعالمفيكوروناتفشيأنفیھ،شكالومما

وتخلیصمحاربتھوكیفیةخطورتھومدىنشأتھوأصلالوباءطبیعةحولواسعنطاقعلىالمعلوماتتدفق

الحكوماتمستوىعلىبلفسحب،المجتمعاتمستوىعلىلیسالعامالرأياتجاھاتاختلفتمنھ،البشریة

فيعلیھاالعتمادیمكنالذيالوحیدالسالحھوالعلمأنعلىأجمعتاالتجاھاتھذهمعظملكنأیضا،

مواجھة ھذا الخطر المتعاظم.
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البحثمنھجیة-2

اإلجتماعيالتواصلمنصاتفيالمتداولةبالمعلوماتالناستأثرمدىدراسةعلىیركزالبحثلكون

فقدفیھا،یعیشونالتيالبیئةبظروفوالتأثرالتأثیرخاللمنحولھاآراءھمویشكلونمعھایتفاعلونوكیف

خاللھامنیستطیعالتيالقدرةمعرفةالىیرتكزكونھالعلمي،البحثفيالتحلیليالمنھجعلىاعتمدت

االتصال التفاعلي تشكیل الرأي العام.

لدىالعواملھذهتشكلبحیثالعام،الرأيفيالمؤثرةالعواملعلىالتعرفیمكنناالمنھجھذاخاللومن

أفكارفيالتمعنأوظاھرةمشاھدةأوحدثعلىاالطالعأوخبرسماععلىاعتماداومواقفآراًءالناس

معظماتفقوكیفمثال،كوروناوباءتجاهالعامالرأيتشكلكیفمعرفةیمكننابحیثمعینة،ثقافاتأو

المستندةغیراآلراءولیسالعلم،ھوالجدلحسمعلىالوحیدالقادرأنوھوواحد،موقفعلىأخیراالناس

الى دالئل ملموسة.

من خالل اعتماد المنھج التحلیلي في ھذه الدراسة البحثیة, یمكننا :

بالمعلوماتالمتأثرونإلیھاوصلالتيالحالةتشخیصعلىیساعدبماودراستھاالمشاكلتفكیك.1

المتدفقة في مواقع التواصل االجتماعي.

واالستجابةالمعلوماتإرسالسھلتالتيالحدیثةاالتصاللوسائلالنقدیةاألدواتاستعمال.2

والتفاعل معھا.

وآراءأخبارمناالجتماعيالتواصلمنصاتتتیحھبماالناستأثرمدىعنجلیةنتائجاستنباط.3

ومواقف.

أما العناصر التي یعتمدھا المنھج التحلیلي فھي على النحو اآلتي :

األمورلتوضیحوتجزئتھتقسیمھعبرالموضوعبشرحالباحثقیامعلىیعتمد:والتفكیكالتفسیر.1

من خالل الوصف، وشرح المسببات، والمناقشة، والمقارنة بین النصوص المختلفة.
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بموضوعواضحبشكلتتصلسابقةدراساتأومؤلفاتالىالباحثفیھیتطرق:والتقویمالنقد.2

بحثھ العلمي، حیث یقوم بانتقاء ما یتطابق مع الموضوع الذي تعالجھ الدراسة البحثیة.

والتقویم،والنقدالشرحفبعدالبحث؛نھایةفيأھمیتھتبرزعنصروھو:التركیبأواالستنباط.3

تكون الدراسة جاھزة للخروج بأحكام ونظریات.

البحثأھمیة-3

التواصلمواقعالىنقلھمفيالحدیثةاالتصالوسائلأھمیةجیداًیدركونالناسأنمنالرغمعلى

تطوراتھاومعرفةالعالمفيوالظواھراألحداثمعالتفاعلخاللھامنُیرادمساحاتتوفرالتياالجتماعي

الرأياتجاھاتفيالواضحالتأثیرلھاكانالمواقعھذهفضاءفيالمتدفقةالمعلوماتھذهأنإالوأخبارھا،

أھمیةتبرزھناومنفضائھ،فيالعامالرأيیتشكلالذيالمجتمعثمومناألمربادئفياألفرادبین

الجماھیرياالتصالتأثیرمدىمعرفةخاللھامنیمكنحیثحضراتكم،أمامأقدمھاالتيالبحثیةالدراسة

اإلعالموسائلعبروالمشاعرواألفكارالمعلوماتتنطلقوكیفوآرائھمالناسمواقفعلىالجدیدواالعالم

اإلعالميھماصنفینبینالدمجعلىقادرااالجتماعيالتواصلمنصاتمنھجعلتالذيالمعروفالتقلیدي

یرسلالذي)الصدىرجعذيباالتصال(ُیعرفماأوالتفاعليواالتصالواحد،باتجاهاإلرسالذو

المعلومات ویستقبل ردود األفعال علیھا والمقترحات بشأنھا.

الجدیداالعالمأفرزھاالتيواإلیجابیةالسلبیةالنتائجمعرفةالىأیضاترتكزالبحثیةالدراسةھذهأھمیة

معالتعاملفتراتفيالسیماالمجتمعات،أواألشخاصرأيعلىمباشرغیرأومباشربشكلأثروكیف

آراءشتتالذيكورونامثلبأسره،العالمشملتأحداثوقوعوعنداألزماتفيأووالكوارثالظواھر

معوالتعایشبھااإلصابةوتجنبمجابھتھاوكیفیةقاتل،كفیروسمعھاالتعاملطریقةحولومواقفھمالناس

األزمةمعبالتعاملالخاصةاألسسنضوجخاللومنالمجتمعاتأنإالفرضتھا،التيالحیاةظروف

انتشارذاتحساباتدأبتالتيالمغلوطةوالمعلوماتالشائعاتوالتشویشحالةمنتتخلصأخذتالوبائیة
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الحمایةقیمخاللھمنترسختغالبعامرأيیتشكلنشرھا،علىاالجتماعيالتواصلمواقععلىواسع

الذاتیة من الوباء، وبالتالي حمایة المجتمع من خطر كورونا.

البحثأھداف-4

فيباتتالجمھور،معواحدباتجاهتتعاملكانتكوسیلةاإلعالمبأنالتأكیدنعیدانبمكاناالھمیةمن

معاندمجتالتياالتصالیةالسمةبحكمقبلذيمنوالمجتمعاتاألفرادعلىتاثیراًأكثرالحدیثعصرنا

علىقادراًأصبحبحیثالجمھور،منالصدىرجعیستقبلاإلعالممنجعلتالسمةوھذهخصائصھا،

مواقع(التفاعلياالتصالعالمفيالتكنولوجيالتقدممنمستفیداًالمجتمعصوبالراجعةتغذیتھتوجیھ

التواصل االجتماعي ).

العددحیثمناالجتماعياإلعالمشبكاتفيالمستمراالتساعالمتناھيغیرالتطورأنفیھشكالمما

والوثائقالملفاتوتبادلوالمقترحاتواألفكارالمعلوماتمنجعلالتقني،والتنوعوالوظائفوالخصائص

العالمأنحاءمنتتوالىفاألخبارالبشر،بینالتداولمستوىعلىوسرعةاتساعاًأكثرالنظرووجھات

واالقتصادیةالسیاسیةالمجاالتمختلفوفيمنھاالمالیینبلواألحداث،والظواھرالمواضیعآالفلتشمل

الرأيتشكیلمنجعلالذياألمروالریاضیة،والفنیةوالعلمیةوالفكریةوالتجاریةوالثقافیةواالجتماعیة

جھة،مناالجتماعيالتواصلمواقعأھمیةتكمنوھناتوجیھھ،أوتصویبھفيومرونةسھولةأكثرالعام

األفرادانضباطتستدعيالتيواألزماتالظروففيالسیماأخرى،جھةمنالعامالرأيعلىوخطورتھا

وعلىالشامل،المجتمعياألمنعلىتؤثرالتيواألفكارالشائعاتوراءاالنجراروعدموالمجتمعات

أمنوالغذاءأمنفالدواءالتقلیدي،بمفھومھاألمنيالجانبعلىفقطالمقتصرةغیرالحیاةأصعدةمختلف

یشتملبلفحسب،واألوبئةاألمراضمنالحصانةیشملالأمنالعامةالصحةأنكماأمن،االنسانووعي

الجمھورتنویرھوالبحثھذامنالرئیسالھدففإنلذلكووعیھم،المستنیرةومعرفتھمالناسإدراكعلى

المجتمعات،فيالحیاةانسیابیةعلىالتأثیرتحاولالتيواآلراءالھدامةالفكریةالمخاطرتجنببضرورة

7



ماوھذاما،ظرففيالمنطقیةالجوانبارباكمنوالمعلوماتالحقائقتشویھعلىتعملالتياألفكارومنع

شھدناه من ترویج لوجھات نظر غیر متطابقة مع الواقع العلمي بعد تفشي وباء كورونا.
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البحثفرضیة-5

تصلالتيبالمعلوماتالناستأثرمدىعلىفصولھخاللنتعرفأنوبعدالبحثھذایفترض

المجتمعاتلرأيأساسیةكلبنةالفرديالرأيأنیفترضاالجتماعي،التواصلمواقععبرإلیھمسریعا

منأحوالھممعیتناسببمایتشكلفإنھتشعبھا،ومدىالمطروحةاألفكارمعالتفاعلدرجاتكانتومھما

علىالمنتشرةوالمواقفالحیاةأسالیبأواالراءمعیتطابقبالضرورةولیسوالعلمیة،المنطقیةالناحیة

منصات االتصال التفاعلي.

سیخرجفإنھبھا،تأثرأومعھاتفاعلومھماالمتاحةالمعلوماتعلىباالطالعرغبتھكانتومھماالفردإن

یجسدبرأيسیخرجأنھأوحیاتھ،أسلوبمعمالءمتھامنالتأكدبعداألفكارلھذهتبنیھعنتعبربنتیجةإما

حالة المنطق التي یفرضھا المجتمع من حولھ.

االجتماعيالتواصلمنصاتفيتداولھاجرىالتيالرسمیةغیربالمعلوماتالناستأثرمدىتابعناكلنا

ودرجةخطورتھمدىوبینجھة،مننشأتھأصلبینتشتتأفكارھمأنوكیفكورونا،فیروسطبیعةعن

أولھالتصديیمكنالالفیروسھذاأنمنحذربعضھمإنحتىأخرى،جھةمنالبشربحیاةفتكھ

بینالناسآراءانقسمتكماإنسان،كلمناعةعلىتعتمدخطورتھدرجةإنآخرونقالبینمامجابھتھ،

أنحینفيعلیھم،أقلأعراضھإنقالمنوبینالفیروس،ھذابوجھالصمودعلىالمدخنینقدرةانعدام

انعدامعنفضالالظروف،كلوفيالبشرمالیینتقتلصحیةغیرعادةالتدخینأنعلىمجمعالعامالرأي

علىإجماعاأكثرالمجتمعاتأصبحتأنالىالفیروس،ضدالتطعیمبجدوىاألشخاصبعضلدىالثقة

یؤكدالذياألمروھومنھ،وتحصنھاالوباءھذاتقیھالكوروناالمضادةاللقاحاتإنالقائلالعلميالرأي

اعتیادیونأفرادالناسأغلبأنبلالشھرة،بلوغعلىقادراالجمیعلیسإنھتقولالتيالدراسةفرضیة

المشاھیرأنوھيالفرضیةھذهتعززنقطةبلغناوھناالحیاتیة،ظروفھمتتطلبھماوفقشؤونھمیدیرون

المسؤولیةمواقعفيھممنباستثناءالعام،الرأياتجاھاتفيالتأثیرعلىالقدرةمنأكثربالمتابعةیحظون

ألنھم مصادر النبأ الیقین ولیس الخبر أو المعلومة القابلة للنقاش والتمحیص.
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البحثإشكالیة-6

السعيخاللمنأھدافھمإلىللوصولمستمرطموححالةفيوالنھمالناسلدىفطریةعادةالفضوللكون

والتفاعلوتداولھاالمعلوماتعنوالبحثالفضولھذاشھدفقدمجاالتھا،بشتىالمعلوماتعلىلالطالع

عبرأوالمباشرالوجاھياالتصالعبرسواءالبشر،بینالتقلیدیةاالتصالوسائلمننوعیاانتقاالمعھا

االتصالنوعيجمعتوحداثةتقدماأكثراتصالوسائلالىالقدیمة،سلكیةوالالالسلكیةاالتصاالت

أحدثالذياألمراألشخاص،بینوالصورةالصوتبثإمكاناتتوفرإتصالبوسائلسبقفیماالمعھودة

ومناقشتھا،المعلوماتوتداولللحوارأكبرمساحاتللناسأتاحتالتكنولوجيالمستوىعلىكبیرةطفرة

ووجھةرؤیتھبحسبوكالالمجتمعاتأواألفرادمستوىعلىسواءومتنوعةمتعددةآراءتشكیلوبالتالي

تفاعلیةتواصلمنصاتعبربشأنھااألفكارویتبادلونمعلوماتھاالناسیتداولظاھرةأوحدثتجاهنظره

یوفربعضھاأنكماوتویتر،كالفیسبوكبھاتخصصتالتيالخدماتطبیعةوفقعلىوتفرعتتنوعت

بینومنأیضا،األشخاصمنمجموعةبینبلفقط،شخصینبینلیسوالمرئيالصوتياالتصالخدمة

ھذه التطبیقات زووم وغوغل ھانغ أوت وسالك وسكایب، وواتس أب مؤخراً.

فيوسرعةنطاقاأوسعفرصاأتاح)االجتماعيالتواصلمواقع(الجدیداإلعالمأنمنالرغموعلى

تقابلھاصالحھ،فيتصبالتياالیجابیةالنقطةھذهأنإالفیھ،التأثیرأوالمجموعةأوالفردرأيتشكیل

اآلراءتعددتكلماالتفاعلي،االتصالمنواسعفضاءعبرالمعلوماتانتشرتفكلماأیضا،سلبیات

التيالقضایاتجاهالسیماالتشتتیصیبھاربماوالمجموعات،ثمومناألفرادمنظورمنبدءاوتنوعت

أنمنذشھدناهماوھذاومنطقیة،توحداأكثرومواقفنتائجالىتصلأنالىمباشربشكلالمجتمعتخص

عنمعلوماتتداولفيالحدثھذااألفرادبعضاستثمرحیثالعالم،بلدانبینیتفشىكوروناوباءأخذ

الفیروسعلىالمخبریةالتجاربكانتبینمابدایتھفياألمروكانواضحة،علمیةأدلةإلىتستندالالوباء
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معلوماتوفقالتخبطھذاانتقلثمومنآرائھم,فيیتخبطونالناسمنالكثیرجعلمماأصالً،تبدألم

مغلوطة من فرد إلى فرد ومن مجتمع الى آخر.

والنظریةاالتصالعلمتعریف:األولالفصل

المبحث األول :

تعریف النظریة..1

تعنيالتي"،نظر"كلمةمنالمشتقالمصطلحبأنھاالنظریةاللغویونیعرف:اللغويالتعریف.1

أن الفرد یتأمل خالل تفكیره في شيء معین.

الدراسةبأنھاالنظریةیعرفوناالصطالحاتبتحدیدالمتخصصون:االصطالحيالتعریف.2

ومنطقيعقالنيبشكلتتموالتيمعینأدبيأوفلسفيأومعرفيأوعلميبموضوعالخاصة

منالنظریةعلیھاتتأسسالتيالرئیسیةاألفكاردعمفيالمساھمةوالنتائجالخالصةالستنتاج

فكربناءفيباإلسھامأوالحقائقواثباتاألشیاءلوصفاستخدامھایتمومبادئقواعدخالل

جدید.

أنواع النظریات :

لتدعیمالسابقةوالنظریاتواألفكاروالدراساتالمواضیعربطعلىتقوم:الفلسفیةالنظریة.1

تتسملحقائقحولوھاالتينظریاتھمبتقدیمالیونانفالسفةاعتمدھامنھجیةوھيالفلسفیة،اآلراء

بالواقعیة، أي االعتماد على نظریات مختلفة إلثبات معلومات افترضھا قبل أن تثبت واقعیا.
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علىوتعتمدالجامدة،المادیةأواالحیائیةسواءالطبیعةعلوملدراسةتستخدم:العلمیةالنظریة.2

وطرقالمرضاكتشافعلىتعملالتيالطبیةكالنظریةواالكتشافات،والتجارباألبحاث

عالجھ.

بعدفیماأصبحتقدیماً،أطلقوھاوسیاسیینوفالسفةوأفكارآراءعلىتعتمد:السیاسیةالنظریة.3

العالمدولجمیعفيالحكمبأسالیبأثرتوالتيالسیاسي،الفكرمدارسبعضأسستحقائق

تقریباً، ومن أمثلتھا الفكر االشتراكي، والفكر الرأسمالي.

تعریف علم االتصال..2

المعلوماتتبادلعملیةھواالتصالأنعلىاتفقوالكنھمالعلماء،بینوتعددتاالتصالتعریفاتتنوعت

بینھمناجحةاالتصالعملیةتجعلدعائموفقأكثرأوشخصینبینوالمشاعروالمقترحاتواألفكار

إنتاجاتوفرتھاتقنیةوسائلعبرمباشرةغیرأوالواقع،أرضعلىمباشرةاتصالیةوسیلةباستخدام

التكنولوجیا الحدیثة منھا والقدیمة.

النقلعلىتقومعملیةأنھعلىلالتصالتعریفھفيذھبھوفالند"كارل"االتصالعلمفيالمتخصص

واالتجاھاتواألحاسیسوالتجاربوالمھاراتوالمعانيواألفكارواآلراءوالحقائقللمعلوماتالعمد

وطرائق األداء المختلفة، بین شخص وآخر، وبین جماعة وأخرى، وبین جیل وآخر.

معلومات،تحملرموزاستخدامطریقعنالمعرفةفيالمشاركةبأنھاالتصالفیعرفشرام"ولبر"أما

توصلالتيالمعلوماتبنشرباالتصالالقائمأوالمرِسلیقومحیثوالمستقبـِل،المرِسلبینمشاركةأنھاأي

إلیھا حتى یستخدمھا المستقبـِل.

طریقعنعنھا،الردودتلقيثمالمعلومات،نقلتتضمنعملیةبأنھاالتصال"سكوتویلیام"یعرفبینما

FEED(المرتدةللمعلوماتعامنظام BACK(أھدافتحقیقإلىتؤديمحددةأفعالالتوصلبغرض

التنظیم.
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األفرادبینواألفكارواآلراءوالمعلوماتاألفكارنقلبأنھاالتصالفیعرف"الھاشميلوكیا"االستاذأما

بأمورالغیرإحاطةبھدفوالعواطف،واألحاسیساالنفعاالتعنوالتعبیرتفاعلي،إطارفيوالمجموعات

ثالثھناكالسلوك،ھذافيوالتعدیلالتغییرأووالجماعاتاألفرادسلوكفيالتأثیرأوجدیدةمعلوماتأو

وظائف لالتصال ھي : جمع المعلومات، نقل القرار، ومحاولة تغییر المواقف.

المبحث الثاني :

انواع االتصال

بھاتنتقلالتيالوسیلةبمثابةوھواللفظ،فیھایستعملالتياالتصالأنواعكلتدل:اللفظياالتصالأوال:

حاسةطریقعنیدركھالذيالمستقبـِلإلىویصلمنطوقایكونبحیثالمستقبل،إلىالمرسلمنالرسالة

السمع.

یستخدمھاالتيواألفعالواألشیاءالمختلفةوالحركاتاإلشاراتاستخدامھو:اللفظيغیراالتصالثانیا:

الشخص بھدف نقل فكرة أو معنى معین إلى شخص آخر، حتى یصبح شریكا معھ في المعلومات.

المسرحممثليیستخدمھاكماالصم،الىالمعلوماتالیصالبالیدیناإلشارةاللفظیة،غیراللغةأمثلةومن

النظربغضویفھمونھاالناسیستقبلھابحیثكالم,دونمنمعانأوأفكارعنللتعبیرالسینمائیةواألفالم

لتوضیحطلبتھمأمامالمعلمونیستخدمھاالتيوالمواداألشیاءالىاضافةمعھا،تفاعلھمأوبھاتأثرھمعن

المشاعرعنتعبرالتياأللوانمثلیستعملون،الذینالشركاتلمنتجاتوالمروجینمعینةعلمیةمواضیع

الحزنعنیعبرالذيواالسودزواجھا,لیلةالعروسفرحعنیعبرالذياألبیضاللونمثلوالمناسبات،

عنیعبروالبرتقاليالوقوفعنیعبراالحمرالمركبات،مرورإشاراتوألوانالعزاء،مناسباتفي

التعبیرفيالثالثةاأللوانھذهاستخدامیتمكماباالنطالق،السماحالىیشیرواالخضرلالنطالقاالستعداد

للتعبیرالعامةواألماكنالطرقاتفياألحمراللونتضيءالدولبعضفيوالسلطاتاألمنیة،الظروفعن

عن الخطر، والبرتقالي للتعبیر عن الوضع األقل خطورة، أما األخضر فیعبر عن األمان.
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خاللمنوالمعلوماتواألفكارالرموزكتابةعلىیعتمدالذياالتصالوھو:المكتوباالتصالثالثا:

الورقیة،التقلیدیةوالرسائلوالمذكراتااللكترونيوالبریدوالصحفالمقاالتبینھامنعدةوسائلاستخدام

عدةطرقاتوفرسریعةاتصالوسیلةوباتتالمعاصروقتنافيظھرتالتيالدردشةتطبیقاتالىباإلضافة

لكتابة المعلومات وإرسالھا إلى جھات االتصال األخرى.

الفیدیویة،أوالفوتوغرافیةالصورةعلىاالتصالوسائلمنالنوعھذاویعتمد:المرئياالتصالرابعا:

بینوالصورةبالصوتاتصاالتتضمنالكترونیةطرقاتوفرالتيالدردشةوتطبیقاتبالتلفزیونیعنىوھو

وھذااألشخاص،منمجموعةبینمفتوحةاومغلقةتلفزیونیةدائرةحتىأوأكثرأومتصلینشخصین

والتعلیمواالجتماعاتوالمؤتمراتالندواتعقدفياستخداماأكثرباتاالتصالمناألخیرالنوع

ظلفيالمتبعاالجتماعيالتباعدویتیحالسفرأجورویوفرالمتصلینبینالمسافاتیقربكونھااللكتروني

إجراءات الوقایة من وباء كورونا.

فیمااالتصالمنالبشریتمكنوالمرئیةوالمكتوبةاللفظیةوغیراللفظیةاعالهاالتصالوسائلباستخدام

التوافقأوللمشكالتحلولالىخاللھامنوالوصولوتفسیرھاوالمعلوماتوالمشاعراألفكاروتبادلبینھم

النقاشمستوىعلىسواءاآلخربعضھمبینالمتصلونیطرحھامعینةموضوعاتبشأنالنظروجھاتفي

وسائلمنفقطوسیلتینعلىتعتمدفھيالحیواناتأماأفعالھم،وردودأخبارھمعلىالتعرفصعیدعلىأو

والحركاتاالشارةكلغةاللفظیةوغیرتطلقھا،التياألصواتعلىاعتمادااللفظیةوھيبینھا،فیمااالتصال

الجسدیة.

المبحث الثالث :

أھداف االتصال والصعوبات التي تواجھھا

أھداف االتصال..1
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معالخبرةفيالمشاركةیحققحتىالمستقبـِلفيالتأثیروھوعام،ھدفتحقیقإلىتسعىاالتصالعملیة

المرسل وقد ینصب ھذا التأثیر على أفكاره لتعدیلھا وتغییرھا أو على اتجاھاتھ أو مھاراتھ.

من ھذا التعریف لما یمكن أن یتوخاه الفرد أو المجتمعات، یمكن تصنیف أھداف االتصال كاآلتي :

القدیمةاتجاھاتھتعدیلأوالرأيفيجدیدةاتجاھاتالمستقـِبلالكتسابالسعيھدف توجیھي: وھو.1

لكنھ ما زال یرغب فیھا.

الشخصياالتصالأناتضحاالتصال،بأھدافالمتخصصةالبحثیةالدراساتمعظمخاللومن

أكثر قدرة على تحقیق ھذه األھداف من االتصال الجماھیري.

ھم،أواصرتقویةوبالتاليبینھم،فیماالناساحتكاكلزیادةمتعددةفرصایتیحھدف إجتماعي :.2

الخطبفھيوسائلھأماالمجتمع،أفرادبینوالتالقياالجتماعيبالتكافلالتوعیةذلكومثال

آرائھمیبدواأوفیھایشاركواأندونالناسإلیھایستمعحیثالواحد،االتجاهذاتوالمؤتمرات

حول مواضیعھا.

علىمستخدموهیعملحیثالواحد،االتجاهذااالتصالأیضایستخدمالھدف: وھذاھدف تعلیمي.3

والندواتالدراسیةكالفصولجدیدة،بمفاھیموتغذیةمھاراتھتطورمعلوماتالمستقبـِلإكساب

التعلیمیة.

ھدف إداري : یعنى بتطویر العمل وتوزیع المسؤولیات ودعم التفاعل بین العاملین في المؤسسات..4

أحداث،منحولھمنیدورلمامعارفھزیادةبقصدتھمبأمورالمستقبلتوعیة: وھوھدف تثقیفي.5

ومن أھم وسائلھ المؤتمرات والندوات والخطب التثقیفیة واإلعالم المرئي والسمعي والمكتوب.

االعالموسائلوأبرزالمستقبـِل،لنفسوالمتعةوالسرورالبھجةبإدخالھدف ترفیھي : ویعنى.6

المرئي والسمعي والمكتوب والمسارح ودور السینما.

ب. الصعوبات التي تواجھ االتصال.
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حیثاالتصال،إتمامیمنعمماأكثر،أوشخصینبیناللغةاختالفبھانعنيوھنا:اللغویةالصعوبات.1

ال یتمكن الطرفان المتصالن ببعضھما من فھم المعلومات بالشكل المطلوب.

مختلفةبلھجاتالحدیثیتبادلونلكنھماللغةنفسیتحدثونالذیناألشخاصإلىالصعوبةھذهتنسحبكما

یستخدماالتصالأطرافأحدأنأوالمتبادلة،الرسائلفھمعلیھمیصعبممامعینة،مناطقبھاتتمیز

متصلیننقاشفيیتجسدماوھواآلخر،الطرفیفھمھاالمختصراتأوعلمیةأوفنیةأوتقنیةمفردات

بمستویات تعلیمیة ومعرفیة مختلفة.

یعانيالتيالنفسیةاألمراضأوالفردبھایمرالتياالنفعالیةالحاالتبھاویعنى:النفسیةالصعوبات.2

یجعلماالحقاعلیھیندمبكالمیتفوهقدالمرءیغضبفعندمامفھوم،غیرباآلخریناتصالھمنوتجعلمنھا،

االتصالطرففھماألولالمتصلیسيءعندماالسیمامعھتفاھممساحةیجدالاآلخراالتصالطرف

المقابلالطرفعلىیصعبمماأحیاناًالفرحیغمرهقدسعیداًخبراًتلقىالذيالشخصأنكمااآلخر،

تتملكھمالذینأوبالنفسالثقةفقدانیعانونالذینبینمافرحاً،جعلھمالیوضحیھدأحتىأفرح،مامعرفة

خاص،عالجالىأحوجھموبالتاليأساساً،االتصالإجراءعلىقادرینغیرفھموالعزلةاالنطواءحاالت

أما الشخص الخجول أو المحرج فیجب تشجیعھ على إجراء االتصال.

لماوفقاًیسمعھأویراهلماالشخصفھماالتصالنفسعلممتخصصوبھویعني:االنتقائياإلدراك.3

موظفمنالمدیرطلبالعمل،فيمشاكلُیحدثوقدواع،غیرالتصرفھذایكونوأحیاناًرغباتھ،یالئم

بمھمةویأخذاالنتقائياإلدراكخاللمنالموظفھذایؤجلھاثممعینة،زمنیةمدةخاللمعینةمھمةأداءما

باإلدراكالمدیریفترضوبالمقابلاألولى،المھمةإلنجازقلیالًاالنتظاریمكنأنھاعتبارعلىأخرى،

فھمسوءحینھافینتجلالنجاز،زمناًیحددلمأنھبرغمواضحاً،كانللمھمةالزمنياإلطارأنأیضاًاالنتقائي

بینھما.

بتلكالمتعلقینالناسانفعاالتضبطأجلمنالسلبیةالمعلوماتالناسبعضیخفي:المعلوماتإخفاء.4

المعلومات.
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العملفيبعضھاعدة،مجاالتفيیتماألشخاصبعضقبلمنالمعلوماتإخفاءممارسةإنالقولیمكننا

أوالشھریةاإلنتاجتقاریرمامتجرأوشركةفيمسؤولیخفيمثالالعملفياألشخاص،بینوبعضھا

خشیةوذلكالرئیس،نائبوھویعلوهالذيالمسؤولعنمنخفضةإیراداتتظھرالتيالحقیقیةاألسبوعیة

المعلوماتیخفيحیثأیضا،الرئیسنائبیفعلھالتصرفوھذاوظیفتھ،منطردهمنخوفاًأوغضبھ

الىشكرتھتعرضوبالتاليأمامھ،مكتملةغیرأوعنھبعیدةالحقیقیةالصورةیجعلممارئیسھ،عنالسلبیة

إفالسھا،عناإلعالنسوىخیارأمامھایكنلمالتيالشركاتمنللكثیرحدثماوھذامتالحقة،خسائر

وكل ما حدث ھو نتیجة اتصال غیر فعال.

فردفیأتيواحدة،أسرةإلىینتمونالذیناألشخاصبینالمعلوماتإخفاءھوأیضااألمثلةأبرزبینومن

العائلةأوالفردیجعلماأفرادھا،أحدبمصیرأوالعائلةبمستقبلتتعلقمھمةمعلومةباخفاءلیقوممثال

بإخفاءالموظفینشؤونعنمسؤولموظفقیامأیضاًاالمثلةومنمعنوي،أوماديلخطرمعرضةبأكملھا

وأنواإلنتاج،العملتعثرمثالذلكعنفینتجالموظفین،أحدتخصعملصاحبأومدیرعنمھمةحقیقة

الحقیقة تتعلق بتحقیق داخل الشركة، في طرد رئیس العمل الموظف المتھم على الرغم من أنھ بريء.

الفصل الثاني :

المبحث األول : نماذج االتصال

جمیعأنعلىالتشدیدالضروريفمنالمتعددة،وأنواعھبأشكالھاالتصالنماذجبتوضیحنبدأأنقبل

فياالتصالعلماءاتفقحیثووسائلھ،االتصالاستخدامكیفیةفيمفیدةالعلماءبھاجاءالتيالنماذج

المرِسلوھياالتصالیةللعملیةاألساسیةالعناصرتحدیدعلىالمجتمعأوالفردالىقدموھاالتينظریاتھم

والعامالشخصيالرأيدراسةعندأنھإالببعضھا،وعالقتھاواالستجابةوالمستقبـِلوالوسیطوالرسالة

اتصاليبنموذجاالكتفاءعدمتستدعيقناعةالىتوصلواالباحثینفإنفیھ،والتأثیراتجاھاتھتحدیدومدى
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علىالنماذج،ھذهأھمإلىالتطرقویمكنمتكامل،إطارفياالتصالنماذجدراسةاألفضلمنبلواحد،

النحو التالي :

Laswellلالتصالالسویلھارولداألمریكيالسیاسةعالمنموذج model of communion:ویعتمد

بالرسائلالعامالرأيتأثرمدىوبالتاليالعام،والرأياألساسیةالدعایةمحتوىوتحلیلدراسةعلى

أنإعتبارعلى)المستقبـِلعلىللتأثیرھدفاًللمرسـِلأنالبدیھيمن(إنھیقولفھوما،مجتمعإلىالواصلة

الرسائل االتصالیة لدیھا دائما أھدف للتأثیر.

حمالتھمفيالمرشحونیطلقھاالتيالسیاسیةالدعایاتتحلیلعلىیقومأنھاالتصاليالنموذجھذامن نفھم

كیفیةمعرفةبھدفوالمرئیةوالسمعیةالمكتوبةاالعالناتعبرالتجاریةللمنتجاتوالتسویقمثالً،االنتخابیة

ماأوالراجعةالتغذیةأواالستجابةمنخالأنھالنموذجھذاعلىیعابمالكنالعام،الرأيعلىتأثیرھا

بالمعلوماتالتأثرفيالناسلدى)البدیھیةالحالة(بـوصفھاماعلىاعتمدبل)الصدىرجع(بـُیعرف

التي تصلھم على شكل رسائل ذات اتجاه واحد، وھي على النحو المبین في النموذج البیاني أدناه :

المستمعالوسیلةالرسالةالمرسل

خمسویذكرواحد،اتجاهفيتسیرخطیةبأنھااالتصالالنموذج عملیةھذایصف:نموذج شانون وویفر

المرسل،المعلومات،مصدر:وھيیعیقھاالذيالتشویشعنصرإلىباإلضافةاالتصاللعملیةمراحل

القناة أو الوسیلة، المستقبل، الھدف، والتشویش.

أوالقناةالمرسل،المعلومات،مصدر(وویفرشانوننموذجتطویرالنموذجھذاویعد:دیفوارنموذج

الوسیلة, المستقبل، الھدف، والتشویش ) بإضافة عنصر التغذیة الراجعة بعد اإلستجابة.

وھياالتصالعملیةنتائجفيالمفقودةالحلقةمعرفةھونموذجھمنفلورديقدمھالذيالھدفمننفھم

علىالحصولفيیساعدالذياألمراالتجاھات،متعددةآراءشكلعلىالناسیطلقھاالتيالتفاعلیةالرسائل
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نسبةحسبمجدولةبیاناتشكلعلىتقسیمھاثمومنالشارع،نبضاستقراءعنناتجةوافیةمعلومات

فيالبیانيالجدولخاللمنالنموذجھذاعلىالتعرفویمكنالعام,الرأياتجاھاتمناتجاهلكلالتبني

أدناه :

االستجابةالتشویشالھدفالمستقبلالقناةالمرسلالمصدر

تغذیة راجعة

العامالرأيتشكیلفيالجدیداإلعالمتأثیر:الثانيالمبحث

خصائصھمفھومھ,الجدید,االعالم.1

أ. مفھوم اإلعالم الجدید وأدواتھ.

علميتعریفعلىاتفاقانجدلماالتصال،علمفيالمتخصصینوبحوثالسابقةالدراساتفيالبحثبعد

یتضادالذيباإلعالمإیاهًواصفةلھ،تقریباتعریفاوضعتویكیبیدیاموسوعةلكنالجدید،لإلعالممحدد

المجتمعشرائحلجمیعمتاح الجدیداإلعالمبینماونخبة،اإلعالمقادةبھیتحكمالذيالتقلیدياإلعالممع 

وأفراده من حیث االستخدام واالستفادة منھ طالما تمكنوا واجادوا أدواتھ.

فمثالالجدید،لالعالممرادفاتنضعأنیمكناإلعالم،مجالفيالمھنیةخبرتيومناالعالمیةوبصفتي

عنفضالالخامسة،السلطةأواالجتماعيأوالبدیلاإلعالمالمواطن،أوالفردصحافةأحیاناعلیھیطلق

المصطلح األكثر شیوعاً وھو مواقع التواصل االجتماعي.

استخدامھیتمخاللھامنوالتيالجدیداإلعالمیستخدمھاالتياالدواتالىنتطرقأنبمكانالضرورةمن

الكومبیوترالجدیداإلعالممنصاتمشغلإلكترونيجھازتوفرمنبدالحیثعالمھ،فيالولوجأو

بمواقعاالشتراكعنفضالاالنترنت،خدمةتوفرضرورةجانبإلىاللوحیة،واألجھزةالذكیةوالھواتف

الفیسبوك،مثالوھيالوظیفیة،والخصائصوالتقنیاتاالستخداماتوالمتنوعةالمتعددةاالجتماعيالتواصل
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العالموجھتمثلالتيالنشطةاإللكترونیةالمواقعمنوغیرھا،المدوناتوالیوتیوب،االنستغرام،تویتر،

االفتراضي ومساحتھ.

ب. خصائص اإلعالم الجدید :

یتمیز اإلعالم الجدید بخصائص عدة تمیزه عن اإلعالم التقلیدي، ومن أبرز ھذه الخصائص :

أوالشخصياالتصالمھاراتیمتلكونالذینمناألشخاصوحتىللصحفیین،یمكنحیث:التنوع

أوینشرواأن)االلكترونیةوالمدوناتاالجتماعيالتواصلمواقع(االفتراضيالعالمإلىالولوجالمجتمعي

علىالمتصلینجمھورقبلمنواالطالعللقراءةقابلةنصیةتدویناتشكلعلىومفاھیمھممقترحاتھمیرجو

الشبكات التفاعلیة، وبالتالي تمكنوا من إنجاز مھامھم بسھولة وسرعة واختصار المسافات.

الثنائياالتصالمستوىعلىاألطراففكلاالتصال،علىالقائمینأدوارتبادلبھاونعني:التفاعلیة

مختلففيفكريبتوافقالخروجبھدفبشأنھایتباحثونالمعلوماتویتداولوناآلراءیتبادلونوالجماعي

المجاالت، ما یمیزھا عن اإلعالم التقلیدي الذي یتعامل باتجاه واحد مع الجمھور.

أومستقبـِالًكانسواًءللفرد،المناسبالوقتفياالتصالعملیةخاللالتفاعلإمكانیةوھي:التزامنیة

علىقادراًباتالمستقبـِل،الىرسالتھإلیصالوقتاینتظركانأنوبعدالمرسـِلأننفھموھنامرسالً،

االتصال بھ وتزویده بالمعلومات وتلقي االستجابة من المستقبل، بل حتى التفاعل معھ في آن واحد.

ناقالًأوناشراًیكونأنإلكترونیةأدواتیمتلكشخصلكلالجدیداإلعالمیتیح:واالنتشارالمشاركة

أوناشرینأوأفرادمجموعةأوفرداًالمستقبـِلكانسواءوأفكار،نظرووجھاتمعلوماتتتضمنلرسائل

متصلین آخرین على مواقع التواصل االجتماعي.

التواصلمواقععلىالمتصلونأصبحاالتصال،وسائلفيالتكنولوجيالتقدمبفضل:والمرونةالحركة

عبرالمعلوماتعلىاالطالععلىقادرینأصبحواوالمتفاعلین،والمستقبلینالمرسلینسواءاالجتماعي

ربطھابمجردالمتنقلةوالحواسیباللوحیةواألجھزةالذكیةالھواتفللحمل،قابلةإلكترونیةأجھزة

باإلنترنت.
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وباستخدامالتقنیةخصائصھوفقعلىكالًوالمتنوعةالمتعددةبمفاھیمھالجدیداالعالمأتاح:الكونیة

باتحیثاألرض،انحاءفيالتفاعلیةاالتصالبیئةفيھائلةإمكاناتأتاحعالمیة،اتصالكوسیلةاالنترنت

التواصلوالمجتمعاتاألفرادعلىسھلالذياألمروالمكان،الزمنحواجزمتخطیاًالناسأماماالتصال

َبالوقتنفسفيلكنأقصاھا،الىالمعمورةأقصىمنبینھافیما مواقععلىالرقابةالدولعلىَصعَّ

تقنیاتوسائلللحكوماتأیضاًأتاحالتكنولوجيالتقدمأنإالآلخر،حینمنتتسعالتيبأحجامھااالتصال

أفرادبینالمتداولةوالمعلوماتاالخبارمواكبةعلىقادرةیجعلھابماالعنكبوتیة،الشبكةمراقبةمنتمكنھا

منالمعقولةالتحصیندرجةبلوغبھدفمذاعة،أممرئیةأممكتوبةالمعلوماتھذهكانتسواءمجتمعاتھا

أیة أفكار أو آراء سلبیة.

والصورةوالصوت،النصوص،مثلاالتصال،وسائلكلاستخدامیتمالجدیداإلعالمفي:الوسائطاندماج

الثابتة، والصورة المتحركة، والرسوم البیانیة ثنائیة وثالثیة األبعاد…إلخ.

یریدالذيالمحتوىاختیارفيفاعلبعملالجدیداإلعالموسائلفيالمتلقيلقیامنظراً:والتركیزاالنتباه

اإلعالملوسائلالتعرضبخالفوالتركیز،االنتباهمنعالیةبقدرةیتمیزفإنھمعھ،والتفاعلعلیھاالطالع

التقلیدي التي تكون في العادة سطحیة.

واسترجاعھا،وتخزینھااالتصالیةالرسائلحفظالمستقبـِلعلىتسھلالخاصیةھذه:والحفظالتخزین

كجزء من قدرات وخصائص الوسیلة بحد ذاتھا.

العامالرأيتشكیلفيالجدیداإلعالمتأثیر.2

كلھدفإن)والدعایةباإلعالموتأثرهالعامالرأي(كتابھفيأحمدعبدالقادرمحمدالدكتوریقول

إنماوغیرھاالنفسیةوالحربوالدعایةاإلعالمأنویضیفالعام،الرأيفيالتأثیرھوالجمعیةاالتصاالت

تھدف كلھا إلى التأثیر في الرأي، والواقع أن للمیسطرین على ھذه الوسائل دوراً كبیراً في توجیھ الرأي.

21

https://www.goodreads.com/book/show/6215108


علىالجماھیريأوالجمعياالتصالتأثیرحولأحمدعبدالقادرمحمدالدكتورإلیھذھبالذيالمنطلقمن

لتشكیلھتسعىبلالرأيھذاعنللتعبیروسیلةفقطلیستوالحدیثةالتقلیدیةاإلعالموسائلفإنالعام،الرأي

أو التأثیر فیھ.

فياالتصالوسائلتستخدمھاالتيالتأثیرأسالیبوتنوعإتساعبعدإنھأحمد،عبدالقادرمحمدالدكتوریقول

وجعلھااإلعالموسائلعلىالسیطرةأھمیةبرزتباتجاھاتھ،التأثیرأوالعامالرأيلتشكیلمنھامحاولة

یعتبرونالجماھیري،االتصالبمجالوالعاملینوالمتخصصینالباحثینكلویعتبرالدول،إشرافتحت

تجاهوتعلیقاتوآراءأخبارمنتنشرهماطریقعنالعامالرأيعلىالتأثیرفيخطرةوسیلةالصحافة

المجتمعاتتزویدھوالعامالرأيتكوینفياإلعالموسائلتقدمھإسھاموأبسطالقضایا،مختلف

قضیةأوحدثأوموضوعفيرأيتشكیلعلىقادرایكونالجمھورعلیھایطلعأنفبعدبالمعلومات،

والبثالنشروتقننتضبطقوانینظھرتالسببولھذااإلعالم،وسائلمنسمعھاأوقرأھاأوشاھدھا

حریةمعأیضاًیتناسبوبمامجتمعاتھ،متبنیاتبلدكلوظروفأوضاععملھالتالئمالمواضیعوطرح

الصحافة واإلعالم المقیدة بتشریعات موثقة دولیاً.

فانمختلفة،بمستویاتفیھالتأثیرأوالعامالرأيتشكیلعلىالقدرةلدیھاالتقلیدیةاإلعالموسائلكانتإذا

التيالمجتمعاتآراءفيوسرعة،إتساعاًأكثرجعلھقدالجدیداالعالمعبرتكوینھأوالعامالرأيفيالتأثیر

بالمعلوماتوتأثراًوسرعةتشكیالًأكثركانتواسعنطاقعلىاالجتماعيالتواصلمواقعفيتنتشر

المتداولة، وھنا تكمن مخاطر أخرى سنأتي على أسالیب مواجھتھا في توصیات ھذا البحث.

الخاتمة

الدراسةھذهفيتناولناھاالتيوالجدیدالتقلیديبنوعیھباإلعالمالخاصةوالمواضیعالمفاھیمأھمیةجاءت

بتطورھامروراًتعریفھامنبدءافحسبوتقنیاتھوسائلھعلىالتعرفضرورةمنفقطلیستالبحثیة

فيوتأثیرھاجھة،منالعامالرأيتشكیلفيوقدراتھابأسالیبھاالخوضھوفیھااألھمأنبلالتكنولوجي،

والصحیةواالجتماعیةوالسیاسیةاالقتصادیةالظروففيالسیماأخرى،جھةمنالرأيھذااتجاھات
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التيكوروناوباءتفشيأزمةآخرھاوكانالمجتمعات,ھذهشھدتھاالتياألحداثعنفضالًالطارئة،

؟تجاھھالمجتمعاتآراءتكونتكیفوھواألھمیة،منبالغةدرجةعلىلسؤالنموذجاًالبحثھذاتناولھا

ثمخطورتھ،ومدىبطبیعتھومروراًنشأتھمنانطالقا؟الوباءھذامنوتصوراتھامواقفھاتأثرتوكیف

وصوالً إلى طرق الحصانة منھ.

عنفضالًبالتاجي،ُوصفالذيالفیروسھذامنصدمةحالةفيكانومجتمعاتحكوماتالعالمأنشكال

تدرجواعلمائھالكنالمرض،ھذاتعریفمحاولتھاعندإرباكحالةفيدخلتقدالعالمیةالصحةمنظمةأن

عندالجائحةثمالفیروسي،بالمرضوصفوهاألمربادئففيتأثیره،مستویاتمنانطالقالھتوصیفاتھفي

عدواهانتشرتأنبعدبالوباءلھتعریفھمأخیراًلیحددوامنھا،القریبةالدولوبعضالصینفيفتكھاستفحال

منحیرةفيالعالمحولوالمختبراتالوبائیةاألبحاثومراكزالحكوماتبقیتلكنالمعمورة،أرجاءفي

لھذاوكاناإلنسان،جسمفيالمناعةجھازیصیبأنھاكتشفواأنإلىلھ،عالجإبتكاریصعبفیروس

كالحجرمدروسةوصحیةوقائیةإجراءاتعبرالمنتشرالوباءمعالتعاملفياإلیجابياألثراالكتشاف

بینالسفروإیقافلالقتصادالعاماالغالقالىوصوالالمستمرالتعقیموالتزامالكماماتوارتداءالصحي

الوباءھذاخطرمنالمجتمعاتیحصنلقاحعنللبحثالعالمأمامالوقتأتاحماوھوالعالم،دول

وبالسرعة الممكنة.

الصحیحةالطبیةواألسالیبوالبرامجوالتقنیاتالكیفیاتعنمستمربحثحالةفيالعالمكانوبینما

األثناءتلكفيالفیروسھذاعنعلمیاًالموثقةوغیرالمغلوطةالمعلوماتكانتكورونا،وباءلمواجھة

اإلنتشارواسعةحساباتوعبراالجتماعيالتواصلمواقعفيأعینھمأماموتتوالىالناسمسامععلىتترى

طرحتھماخاللمن)القاتل(الفیروسھذاطبیعةعناألكیدةالمعلومةتمتلكأنھالتدعياألزمةاستغلت

حصانةالالفیروسإنقالمنبینالعالمحولالمجتمعآراءفتشتتعلمیاً،مسندةأوموثقةغیرأفكارمن

أيكحالحالھاعتیاديفیروسكوروناإنقالمنوبیناألرض،وجھعلىإنسانكلوسیصیبمنھ

حروبعنناجماًسیاسیاًالفیروسكونعنلھاصحةالمعلوماتبنشراآلخرالبعضأماإنفلونزا،
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وبائیةأداةأنھإلىالفیروسھذاخفایاعنبالعلمآخرونمدعونذھبحینفيالدول،كبریاتبینإقتصادیة

اإلدعاءاتھذهكللتدحضعلمیاًالمسندةالطبیةالحقائقجاءتحتىاألرض،سكانعددلتقلیصمفتعلة

أقوىباتتالیومالمجتمعاتلكنالعام،الرأيإتجاھاتعلىسلباًللتأثیرمراراًسعتالتيالخاطئةواألفكار

یدعمھا،علمیاًسندالوأفكارمغلوطةمعلوماتعلىبناءومواقفھاآرائھاتكوینلمخاطرإدراكاًوأكثر
علىحفاظاًورسمیاًطبیاًالمعتمدةباللقاحاتالتطعیموجوبالىواعینباتواالناسمعظمأنعنفضالً

الشخصیةالحساباتأن:مفادھاعامةقناعةالوبائیةاألزمةھذهخاللمنتكونتوبالتاليالعامة،الصحة

علىقدرتھامنبكثیرأكثربالمتابعةأصحابھایحظىاالجتماعيالتواصلمنصاتعلىاإلنتشارواسعة

ومؤسساتأفراداًبالمسؤولیةللقائمینالموثقةالحساباتكانتالمقابلفيبینماالمجتمعات،فيالتأثیر

التيالمنتشرةالمعلومةأوالخبرولیساألزمة،ھذهحولالتامةالمصداقیةذاالیقینالنبأدائماًتنشرحكومیة

كان من الواجب التحقق منھا و تدقیقھا بالكامل قبل إطالقھا الى المأل أو تداولھا.

التوصیات

توصیاتجملةتقدیمعلیناتوجبوأھدافھا،البحثیةالدراسةأھمیةفيذكرناھاالتياألسبابمنانطالقا

المغلفةوتلكالرصینةغیرواآلراءالمشوھةواألفكارالشائعاتمنوالمجتمعاتاألفرادتحصینتستھدف

وھذهالشامل،واألمنواالستقرارالحیاةتھددالتيواألزماتالطبیعیةغیرالظواھرعنزائفةبمعلومات

التوصیات على النحو االتي :

الیقینالنبأدونمنالشائعةاعتمادبمخاطروالتنویریةالتثقیفیةأدوارھاتكثیفإلىاإلعالموسائلدعوة.1

المعلن من مصادره الموثقة.

واألماكنالشوارعفياإلعالناتعبرللمجتمعوتثقیفیةتوعویةوبرامجخططبوضعالحكوماتقیام.2

العامة، وعبر وسائل االتصال الجماھیري بكافة أنواعھا.

التواصلمواقععلىالمؤثرینأدوارلتصویبالمتخصصةالرسمیةالمؤسساتقبلمنالجادالسعي.3

االجتماعي، واستثمار انتشارھا الواسع على االنترنت في توعیة المجتمع بالقضایا التي تھم.

24



صلةالمعلوماتأوسلبیةأفكاربثتحاولالتيالشخصیةوالحساباتالمواقعوحجباالنترنتمراقبة.4

لھا بالواقع.

أوالمدرسةفيسواءمدروسعلميبشكلوسائلھاوتصویبوالشبابلألطفالالتربویةالجھودتعزیز.5

المنزل.

بمخاطرتثقیفیةندواتلعقدالمتخصصةوالجمعیاتالمدنيالمجتمعومنظماتالحكوماتبینالتعاون.6

الشائعات، والتثقیف بأھمیة اعتماد األخبار من مصادرھا الموثوقة والرسمیة.

موثقة،رسمیةحساباتعبراالجتماعيالتواصلمواقعفيمفاصلھابجمیعالحكوماتأدوارتكثیف.7

ثمالمؤكدة،غیرواألخبارالشائعاتتستبقیجعلھابماالحساباتلھذهوالتقنیةالتحریریةالقدراتوتعزیز

علىالواسعاالنتشارذويالسیمااالشخاصبعضعلىالطریقیقطعالذياألمرالیقین،بالنبأحسمھا

مواقع التواصل االجتماعي إذا ما حاولوا بث آراء وأفكار ال أساس لھا من الصحة.

 عتمدة :المراجع الم ●

)https://bit.ly/3CsJBf8(.2019العلمي,البحثفيالتحلیليالمنھجمبتعث،موقع○

)https://bit.ly/3s7k0Ua(.2021النظریة،تعریفمقال،موقع○

)https://bit.ly/3yLyk7q(.2021االتصال،مفھوممعھد،موقع○

)https://bit.ly/3AAA0Rt(.2014االتصاالت،أنواعهللا،نصرعبدالرحیمعمرد.○

)https://bit.ly/3AaqXXk(.2018األفراد؟،بیناالتصالوسائلأنواعھيماأرابیا،إدموقع○

)https://bit.ly/2VNwLqN(.2015االتصال،أھدافسطیف،دباغینلمینمحمدجامعة○

)https://bit.ly/2XjAME4(.2020الفعال؟،االتصالتواجھالتيالصعوباتعربي،موقع○
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)https://bit.ly/3AL65WM(.2018العالمي،التغییرقاطرةوالمعلومات..االتصاالتثورةاالتحاد،جریدة○

)https://bit.ly/3jQUdf8(.2020االجتماعي،التواصلوسائلنشأةموضوع،موقع○

)https://bit.ly/37Plauc(.2019تشاء،ووقتماكیفماالعالمبإنترنتتتحكمأمریكاالقبس،صحیفة○

)https://bbc.in/3CRtfga(.2019لي،برنرزتیمسیرمعحواراالبریطانیة،BBCشبكة○

)https://bit.ly/3ma1PvU(.2017الدعایة،مفھومالمقاوالت،لشركاتالفعالةاإلدارةموقع○

)https://bit.ly/3y1KCHo(.2021الجدید،اإلعالمالحرة،الموسوعةویكیبیدیا○

)https://bit.ly/2XDcxRA(العام).الرأيتشكیلعلىالمجتمعياإلعالمتأثیر,4ص,2014(نعیرات,○
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