
 معامل المحاكاة وتدريس مقررات اإلعالم 

من االتجاهات العالمية  الحدثةة   ةل اليع ةيل داليةد ث    Simulation labs تعد معامل المحاكاة

دتنيمل معامل المحاكاة بشكل عام إلى ما ثسمى المعامةل اال ياايةي   داليةل تعةد تطةد تت ي ةات 

تكنولوجيةا اليع ةيل  دالةيع ثعةد بيعة  تع ةيل مأةتنع  تد الواقع اال ياايل  دهو تطد مسيحدثات  

خيالي  بدث   عن الواقع الح ي ل دتحاكيه  دالميع ل هنا ثعةي   ةل بيعة  تيي ية   ثي اعةل دثشةا   

 .دثيعامل معها من خالل طواسه.  المعامل اال ياايي   ل جوهاها معامل م امج  تحاكل الواقع

ى اليكنولوجيا الحدثة  ا ت تت بشكل دثية  بةالع وم الت يعية  د غل تن معامل المحاكاة ال ائم  ع 

دخاص  ع مل الت  دالهندس   إال تننا نجد لها آثا اً  ل الع وم اإلنساني  داالجيماعي . دالنمةوج  

األباز ليت ي  المحاكاة  ل الع وم االجيماعي  ما ث وم به طةال  تقسةام الع ةوم السياسةي   دالةيثن 

المحاكاة  ل الد اس   من خالل عمل محاكاة ألسالي  دنظل عمل مؤسسات ثعيمددن ع ى تس و  

مح ي  دإق يمي  دددلي   مةل الجمعية  العامة  لممةل الميحةدة  دال المانةات  دمؤسسةات الائاسة   

دغياها. دثعمددن إلى محاكاة هيه المؤسسات  ع ياً دمناقش  قضاثا متادطة   ةل الواقةع ال ع ةل 

سات اليل ثحاكونها  د غل تن هيا ال ثعدد كونه مجاد تييل؛ إال تن هيه بأس و  عمل هيه المؤس

 .اليجا   تسهل  ل ص ل مها اتهل دقد اتهل النظاث  دالعم ي  دتأهي هل بشكل ت ضل لسوق العمل

 ع ل تت ي ل

د غل تن الكةيا ثنظا لع ل اإلعالم ع ى تنه ع ل نظاع ال ثحيا  من التال  سوى د اس  نظاثة  

ظاثةةات اإلعةةالم دمناهجةةه د نةةون الكيابةة  الأةةح ي  داإلجاعيةة  دالي ي  ثونيةة  دطمةةالت دقي ةة  لن

العالقات العام  دغياها من الم ا ات الد اسي   إال تن النظاة الدقي   لهيا الييأص تظهةا تنةه 

 .ع ل تت ي ل من الد ج  األدلى   اإلعالم نشاط عم ل طا ل ثيعامل مع جميع مكونات المجيمع

بشةةكل تك ةةا  ةةل تتةةو  النظةةاة لع ةةل اإلعةةالم ع ةةى تنةةه ع ةةل تت ي ةةل  جلةة  اليتةةو  دمةةا تسةةهل 

اليكنولوجل الك يا دثو ة المع ومات داالتأال  ل د تطدثت الةو ة الي ني  المعا ي  تد المع وماتي  

 .تتو اً ك يااً لمهن  االعالم دجع يه مهن  قائم  ع ى اليكنولوجيا الحدثة  بشكل ك يا



 كاة إنشاء اسيودثوهات اإلجاع  دالي ي  ثون داخل ك يات دتقسام اإلعالم  دكيل  دمن هنا جاءت 

الحاص ع ى إصدا  مجالت دصحف مت وعة  ليةد ث  التةال  ع ةى  نةون الكيابة  الأةح ي  

دمها ات اإلعداد دالي دثل اإلجاعل دالي ي  ثونل  دجع هل ثما سون العمل اإلعالمةل دلةو بشةكل 

 .العمل دهل مد بين دمؤه ين بشكل كا لم سط  طيى ثواجهون سوق 

 مهن  دطا  

لكن دمع دخول ماط   إعالم الش كات  دما تطدثيه من ثو ة ت نية   ةل مجةال اإلعةداد داليحاثةا 

داليأوثا داإلخاا  داليأميل  تص ح اإلعالم مهن  دطا   قائم  ع ى اليكنولوجيا  دهيا ثيت   

بها لسوق العمل من خالل تد ث هل ع ى آليةات العمةل من ك يات دتقسام اإلعالم إعداد دتأهيل طال

 .اإلعالمل الحدثث 

دمن ثل ثمكن االعيماد ع ى معامةل المحاكةاة بيأةميل معامةل ا ياايةي  لمما سة  كا ة  مااطةل 

العمل الأح ل داإلعالمل دتع ل مها ات العمل اإلعالمةل  باالسةيعان  بال امجيةات داليت ي ةات 

داليأةميل دالمونيةا  دغياهةا  دتن ثما سةها التةال   ةل معامةل   الحدثة   ل مجاالت اليحاثةا

ا ياايي  بأثدثهل  ال تن ثسمعوا عنها كالماً نظاثاً ال ث دم لهل االسي ادة الكام   من هيه اليتو ات 

 .العمالق   ل ال اامج داليت ي ات 

 

 

 

 

 الشاشة الثانية .. الفيسبوك يتربع على عرش االعالن 

 تجاث ي د اس  

بهةةدق قيةةاث تةةأثيا اليعةةا  إلعالنةةات ال يسةة و  دالي ي  ثةةون ع ةةى الجمهةةو   دمعا ةة  تكةةةا 

المنأات اإلعالمي  تأثيااً ع يه  دمدى تهمي  تس سل عا  اإلعالن ع ى منأ  إعالمي  معينة  



بالشةااك  مةع  neuromarketing agency Neuro-Insight ق ةل تخةاى؛ تجةات مؤسسة 

( 54-21ميتةو  تماثكةل  ةل الماط ة  العماثة     100اث ي  ع ى عين  مةن  ال يس و  د اس  تج

 .خالل ثومين ميياليين  دقد قسمت العين  إلى مجموعيين

 ثالث  م اثيس

 ل اليوم األدل ل يجاب  شاهدت المجموع  األدلى عاياً ت ي  ثونياً مأحوباً بةععالن   ةل طةين 

يس و   ع ةا الجةوال  داليةل ديةعت بهةا مةادة تأ ح ت ااد المجموع  الةاني  طساباتهل ع ى ال 

إعالني  مأمم  خأيأاً ل يجاب . د ل اليوم الةانل شاهد ت ااد المجموعيين ن س اإلعةالن ع ةى 

الي ي  ثةةون  دتثنةةاء إجةةااء هةةيا االخي ةةا  ا تةةدى المشةةا كون ال  عةةات اليةةل ت ةةيس االسةةيجابات 

هل  دتمكةةن  اثةة  ال حةةث مةةن قيةةاث المات تةة  بالسةة و  الح ي ةةل مةةن تجةة اء ميي  ةة  مةةن تدم ةةي

 اسيجاباتهل ل مشاعا اإلثجابي  دالس  ي . د ك   اث  ال حث ع ى ثالث  م اثيس عأ ي  

 هو االندما  طيث ثعد مؤشااً ع ى مدى اندما  ال اد مع محيوى اإلعالن  األدل

 هو قوة العاط   نحو المحيوى  دالةانل

بيية ثن المحيةوى اليةاص بالعالمة  اليجا ثة  اليةل  هو تش يا الياكاة طيث ث وم الةدما  دالةالث 

 .د دت  ل اإلعالن دن  ها إلى الياكاة طوث   المدى

 قاا  الشااء

ددجدت الد اس  تن ت ااد المجموع  الةاني  اليثن شاهددا اإلعالن تدالً ع ةى ال يسة و   ةل اليةوم 

ل من النشاط الةيهنل  طيةث األدل ثل شاهدده ع ى الي ي  ثون  ل اليوم الةانل تظهادا مسيوى عا

ط  وا د جات تع ى من ت ااد المجموع  األدلةى  ةل الم ةاثيس العأة ي  الةالثة  السةاب  جكاهةا. 

د بتت الد اس  بين هيه النيائج دبين الس و  الشةاائل ل  ةاد  طيةث قالةت إن ت ةااد المجموعة  

ااء  طيةث كةان اليعةا  اليل شاهدت اإلعالن تدالً ع ى ال يس و  كانت مهيأة التياج قةاا  الشة

إلعالن ال يس و   ل ال داث  مشوقاً دمح  اً لمعا   الكةيا عن المنيج اليع تل اإلعالن عنه  دهةو 

 .ما تح   من خالل مشاهدة اإلعالن الي ي  ثونل لن س المنيج  ل اليوم الةانل

 الشاش  الةاني 



مييه  ةل تدبيةات ع ةل اليسةوث  دقد  يحت هيه الد اس  المهم  المجال داسعاً ل حةدثث عمةا تةل تسة

دالشاش  الةاني  تص حت طاليةاً مةن المأةت حات  .Second Screen”داإلعالن “الشاش  الةاني 

المهم  ل عام ين  ل مجال الييتيط اإلعالمل  دهل ب ساط  م هوم ثع ا عن الأدث  الدائل الةيع 

ام العدثةد مةن الشاشةات ثأاط  اإلنسان طي   طياته   عادة ما ث ضل اإلنسةان سةاعات ثومةه تمة

ل  حث عن مع ومات دمعا ق تد طيى مجاد اليس ي  داليا يه دقضةاء الوقةت   كةل مةاة دجةدت 

ن س  تمس  بجهاز  ال وطل  ل ثد  تثناء مشاهدة الي   ثون  ل المن ل  تد تنادلت هات   اليكل 

الي ي  ثةون  تد   لمتالع  آخا األخ ا   ل طساب  ع ى ال يس و  تثناء مشاهدت  ل ةي ل ثعةا   ةل

تج س تمام الكم يوتا المحمول تيابع م ال  عن سوق األسهل د ل ن س الوقت تيابع قأ  إخ ا ثة  

% مةن األ ةااد ثسةييدمون 84 ةعن  Nielsen ع ى شاش  الي   ثون.  و  اً ل حةث تجاتةه شةاك 

  دهةو مةا جعةل هوات هل اليكي  دتجه تهل ال وطي  كشاش  ثاني  تثناء مشاهدتهل لشاش  الي ي  ثةون

 .ال عض ثأف الشاش  الةاني  ت   بأنها منجل جه  ل مع نين دميتتل الاسال  اإلعالمي 

إن الشاشات الةاني  تو ا  اص  ك اى لي دثل  سائل مؤثاة ل جمهو       تن تيييل مةا ثمكةن تن 

ت  تحأل ع يه من مع ومات عن س و  المسيه كين من خالل تح يل عم يات بحةهل ع ى اإلنيانة

تد تح يل منشو اتهل ع ى ش كات اليواصل االجيماعل  تد قااءة الم االت دمشا كيها.   د قةدمت 

لشاش  الةاني  تجا   كةياة د عال  ليأميل اإلعالنةات الاقمية  دبةهةا ع ةا الشة كات االجيماعية  

 .جات التابع الشيأل الحميل

وميةاً دخةالل تدقةات ميعةددة مةن داليالص  تن ال اد ثيابع ن س اإلعالن ع ةى تكةةا مةن شاشة  ث

اليوم  مما ثجعل األما صع اً تمام المسوقين اليثن لل ثعد تمامهل خيا  آخةا دتصة حوا مضةتاثن 

ل يعامةةل مةةع زطمةة  الشاشةةات اليةةل ثيعةةا  لهةةا ال ةةاد دع ةةيهل تن ثأةةنعوا تولي ةةاً ميناسةة اً مةةن 

ل أوى من م اثاها  كمةا تنهةل االسيااتيجيات اليسوث ي  اليل توظف كل شاش  ليح ي  االسي ادة ا

دد  اً لما توص ت إليه تخا بحوث اليسوث  تصة ح ع ةيهل تن ثوجهةوا تنظةا هل  ةل الم ةام األدل 

ل ش كات االجيماعي  ل ث إعالنات العالمات اليجا ث  الميي    ق ل عةا  ن ةس اإلعالنةات ع ةا 

 .شاشات ال نوات الي ي  ثوني  الميي   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العداء لوسائل اإلعالم .. مصداقية متهاوية أم جمهور متحيز؟ 

  ”كالم جااثد “

ت يص هيه الجم   الكةيا من توجهات الاتع العام تجاه دسائل اإلعالم    ةد د   الجمهةو  ع ةى 

تادثد هيه الجم   تمام الكةيا من المعالجات الأح ي  ل  ضاثا الميي     مع ااً عةن عةدم ث يةه  ةل 

المحيوى اإلعالمل الم دم  دهو ما اعي اته العدثد من بحوث اإلعالم اتجاهاً عدائياً ل جمهو  نحو 

الوسائل اإلعالمي   دتسه ت  ل تح يل تس ا  هيا العداء دآثا ه ع ةى عالقة  الجمهةو  بةاإلعالم. 

اهاة من دقد ان سمت بحوث اإلعالم  ل تح يل هيه الظاهاة إلى قسمين  ئيسيين  األدل ثح ل الظ



زادث  الجمهو  ليجد إجاب  شا ي  ع ى السؤال اليالل: ما اليع ثجعل الجمهو  لدثه اتجاهةاً عةدائياً 

نحو دسائل اإلعالم؟  تما الةانل  يح ل الظاهاة من زادث  الوسةائل اإلعالمية  ن سةها ليعةاق مةا 

 .يدهااليع ثني ص من جودة دك اءة المحيوى اإلعالمل دثجعل الجمهو  ثسين ا قواه 

 تدنل المأداقي 

لنأخي صف الجمهو  دن دت بالييا  ال حةل اليع طةادل تح يةل ظةاهاة العةداء مةن زادثة  اإلعةالم 

ن سه    د طادلت مجموع  من الد اسات اإلعالمية  ال حةث عمةا ثشةو  الي تية  اإلعالمية  مةن 

ا العدثةد مةن دسةائل س  يات مهني   دبال عل توص ت إلى الكةيا من المعاثيا المهنية  اليةل تنيهكهة

 .االعالم

دليأت ال حوث كل هةيه العوامةل تحةت عنةوان ك يةا هةو “تةدنل مأةداقي  دسةائل اإلعةالم   

دلن يا  تكةا من الي اصيل لنعاق ما اليع جعل اإلعالم ث ي د المأداقي  بنس   ك يةاة. دالح ي ة  

جةاء نييجة  ط يعية  ل مما سةات   تن ا ي اد اإلعالم ل مأداقي  لل ثكن تمااً غاث اً تد م اجعةاً دإنمةا

اإلعالميةة  غيةةا الاشةةيدة. دتهمهةةا عةةدم اكيةةااث دسةةائل اإلعةةالم بمسةةؤدلييها االجيماعيةة  تجةةاه 

الجمهو  دالمجيمع تكمل  دتناسةت دد هةا  ةل خدمة  المجيمةع داهيمامهةا بالةد ا  عةن مأةالح 

ت مكانيهةا ب عةل الجمهو  دكشف ال ساد داليوعي  دالية يةف  دهةل تددا  إعالمية  مهمة  تااجعة

المما سات اإلعالمي  غيا المهني   دتااجعت هةيه األددا  المهمة  تمةام معةاثيا اإلثةا ة دالةابح 

 .داليع يا عن مأالح المجيمع

 الياا ي   دال  اك  اإلعالمي “

دقد ط ت هةيه الظةاهاة  ةل الأةحا   لسةنوات   عمةدت الكةيةا مةن الأةحف إلةى ت ةدثل المةادة 

دثن جياب  دمةياة ال تمت ل مين بأ     غ    ل جي  الجمهةو  دشةااء الأح ي  من خالل عنا

 .الأحف دزثادة شع ييها

دزادت هيه الظةاهاة بشةكل ك يةا دغيةا مسة وق بعةد دخةول اإلعةالم العأةا الاقمةل دظهةو  

الأحف اإللكيادني  دالمواقع اإلخ ا ث  دتخيااً ش كات اليواصل االجيماعل. طيى تصة ح هنةا  

المواقةةع اإللكيادنية  ب ضةةي  “الياا يةة    دهةل لمةةن ال ثعةاق طةةاص المواقةةع نهةل ك يةةا لةدى 



اإللكيادني  ع ى تح ي  تع ى معدل من قةااءة المةادة الأةح ي  ل حأةول ع ةى عوائةد إعالنية   

 ك ما كانت ال ااءة تد المشاهدة ل محيوى اإلعالمل ك يااً ك ما انهالت اإلعالنةات ع ةى الأةحي   

 .م الغ مالي  طائ   تد الموقع دط  ت منه

دالح ي   تن هنا  دسائل إعالمي  تمسكت بالمعاثيا المهنية  دلةل تنجةاق لهةيه المما سةات ع ةى 

طسا  المحيوى  لكن دسائل إعالمي  كةياة هادلت إلى هةيا الييةا  الأةح ل  دبةدتت ت جةأ إلةى 

اة ال عالقة  لهةا   اك  عنادثن صح ي  مةياة دال جوء لمواد اإلثا ة الجنسي   دإ  اق صةو  مةية

بمحيوى الي ا  تد صياغ  عنادثن بشكل م الغ  يه لد ع الميابع ل ض ط ع ةى الةاابط كةل ثسةجل 

 .يمن سجل المشاهدات 

دهيه المما سات هل مجاد نماج  ق ي   من األسالي  اإلعالمي  اليل تةيل ليح ية  األ بةاو  دهةل 

نية  بال عةل  لكنهةا  ةل الم ابةل ت  ةدت  ل مجم ها ط  ت لوسائل اإلعالم ما تاثده من عوائةد إعال

اإلعةالم المويةوعي  دالمأةداقي  اليةةل تميةع بهةا لسةةنوات دكةان تطةد تهةةل  كةائ  اليةأثيا ع ةةى 

 .الجمهو  دت ييا اتجاهاته دس وكياته

 جمهو  ط بل

دبعد اسيعاا  مظاها تدنل مأةداقي  اإلعةالم ثةةو  تسةاهل: هةل تك ةل هةيه المظةاها لي سةيا 

إلعالم؟ دبمعنى آخا هل ثيحمل الجمهو  مسؤدلي  ج ئي  عن هيا العداء؟ الح ي   العداء لوسائل ا

 .تن الجمهو  تطد تطااق هيه الظاهاة  دال ثمكن تحميل اإلعالم المسؤدلي  كام   عن هيا العداء

دكان هيا محو  اهيمام قسةل آخةا مةن بحةوث اإلعةالم طةادل ت مةس تح يةل لهةيه الظةاهاة لةدى 

قدمت هيه ال حوث ت سيااً دايةحاً لهةيه الحالة   معي ةاة تن االتجةاه العةدائل   الجمهو  ن سه. دقد 

نحو دسائل اإلعالم هو ب ساط   د  عةل الحة بيين دالمنيمةين لجماعةات تثدثولوجية  معينة  ع ةى 

الي تي  اإلعالمي  ل ضةاثا هةيه األطة ا  دالجماعةات. دبمعنةى آخةا  ةعن تطةااق هةيه ال ضةاثا 

تي  اإلعالمي  ميحي ة يد مأالح التاق اآلخا  طيى دلو كانت الي تي  اليال ي  ثادن تن الي 

اإلعالمي  تيميع بال عل بالحياد دالمويوعي   ل الينادل. د سات هيه الحال  بةأن األ ةااد األكةةا 



ان ماساً  ل قضي  خال ي  ثد كون الي تي  اإلعالمي  لهيه ال ضةي  ع ةى تنهةا عدائية  يةد دجهة  

 .ن  ل صحيها  دتن هيه الي تي  ميحي ة يد دجه  النظا اليل ثي نونهاالنظا اليل ثعي دد

  د تشا ت العدثد من الد اسات إلى تن هنا  نس   ك ياة من الجمهةو  ثعي ةد تن دسةائل اإلعةالم 

ميحي ة  دغال ي  هؤالء األ ااد ثنظادن إلى جل  ع ى تنه يد دجهات نظاهل الياص . د سةات 

يأثيا عوامل مةل االنيماء الح بل تد االنيمةاءات السياسةي  اليةل ت ثةد هيه ال حوث هيه الظاهاة ب

 .من تأو ات اليحي  عن دسائل اإلعالم

 صحا   المواطن

دتثاً ما كانت تس ا  االتجاه العدائل تجاه دسائل اإلعالم   عن دسائل اإلعالم متال   بالياد  من 

ل الوسةائل المياطة   دتهمهةا االلية ام تزم  انعدام الة   دالشة   ةل مضةامين دسةائل اإلعةالم بكة

بالمعاثيا المهني  من جه  داالقياا  من الجمهو  قةد  اإلمكةان مةن جهة  تخةاى. دثيح ة  جلة  

بال جوء لمأاد  المع ومات الجدثدة اليل تث يت مأداقييها لدى الجمهو   دتمة ت ت ة  المأةاد  

م ها “صحا   المةواطن   شةاثت   ل المددنات دمواقع اليواصل االجيماعل داليل تسمى  ل مج

 .تن ت ي م بالمهني   ل الينادل اإلعالمل

 

 

هل تفسد السوشيال ميديا عالقاتك المهنية؟ أربع وسائل 

 إلدارة حسابك الشخصي على المنصات االجتماعية

اليومية   ال ثسيتيع تطد تن ثنكا تهمي  ش كات اليواصل االجيماعل  ل كا   المجاالت  ل طياتنا  

  د اسيتاعت بناء جسو  من اليواصل بين األ ااد  دتعتيهل طاث  اليع يا عن الاتع بةال قيةود  

 ضالً عن دد ها  ل إدا ة األعمال داليسوث  لميي ف النشاطات اليجا ثة  دغياهةا. دلكةن تمةام 

ي  بشأن دد ها الدد  المهل اليع ت وم به  ل مجال العمل تحدثداً  تيكشف الكةيا من الجوان  الس  

 ل إ ساد العالقات المهني  دإثا ة الكةيا من المشكالت ل مةوظ ين  سةواء  ةل عالقةاتهل ب عضةهل 

 .ال عض  تد  ل عالقاتهل باهسائهل  ل العمل



دلكن كيف ثمكن ل سوشيال ميدثا تن ت وم بهيا الدد  الس  ل  ل إ سةاد العالقةات الوظي ية   دهةل 

توثية  الأةالت بةين المةوظ ين بعضةهل الة عض  دتصة حت بوابة    اليل  يحت تبواباً عدثدة تمام

تخاى ليش ي  العالقات بينهل بعد انيهاء دقت العمةل؟ دمةا األسةالي  اليةل ع ةى ال ةاد تن ثي عهةا 

إلدا ة طسابه ع ى السوشيال ميدثا لكل ثيعامل بدق  مع هيه المياطا؟ اإلجاب  تجدها  ل الستو  

 .اليالي 

 الحرية

ال ةةاد تن مجةةاد نشةةاه  بوسةةت  تد  ت اثةةدة  ع ةةى طسةةابه ع ةةى إطةةدى منأةةات قةةد ال ثيييةةل 

اليواصل االجيماعل ثمكن تن تشكل تهدثداً لحياتةه المهنية    ة عض األ ةااد  دمةع دخةول مواقةع 

اليواصل االجيماعل طياتنا  جةأة دددن اسةيعيان  انجا ةوا دهةل سةعداء إلةى اليع يةا عمةا ثجةول 

كاثةة  ددجهةةات نظةةا عةةن كةيةةا مةةن جوانةة  طيةةاتهل سةةواء بيةةاطاهل مةةن ت كةةا  دتأةةو ات  

الشيأي  تد المهني . دبك مات ق ي   ات ع هؤالء األشياص تس و  الحاث   ل تعام هل مع شة كات 

 .اليواصل

صحيح تن هيا األما ثعد إثجابياً من جوان  عدة تهمها دد ه  ل تشةكيل سةيا  اجيمةاعل ت ةاع ل 

جيماعية  مةع األسةا داألصةدقاء دزمةالء العمةل  خاصة  مةع بين األ ااد دكيل   ل العالقات اال

دجود تدل  ع مي  تؤكد بأن العالقات اليل تيشكل ع ا الواقع اال ياايل ثمكن تن تؤثا إثجابياً  ل 

تع ث  الي اعالت دالعالقات بين األ ااد  ل الواقع المادع  دمن هنا نشأ ما تسماه ع ماء االجيما  

  الةيع ثعة ز المةةل دال ةيل دالمعةاثيا االجيماعية  Social Capital "  تث المةال االجيمةاعل

 .دتنماط الحياة دطاائ ها

لكن ع ماء االجيما  دجددا تن العالقةات االجيماعية  ثمكةن تن تأةنف إلةى ثالثة  تنةوا   النةو  

األدل هو النو  الياابتل داليع ثنشةأ نييجة  العالقةات دالةادابط ال وثة  تد الوثي ة  بةين األ ةااد 

الميجانسين مةل عالقات األساة  األصدقاء الم ابين  المعا ق  طيث هنا  قواسةل مشةياك  بةين 



األ ااد  دهل عالقات ت وم ع ى تساث اليوا    ل الي  يات دالي كيا دالة ا ةات  دهةيه العالقةات 

 .تكون جات سمات مشياك  مةل الهوث  داالنيماء العاقل دالدثنل دالمعي دات 

ل  هو النو  اليواصة ل دثنشةأ مةن العالقةات الضةعي   بةين األ ةااد الميي  ةين  ةل تما النو  الةان

الي  يةةات دالة ا ةةات دهةةل عالقةةات  ض ايةة   دالنةةو  الةالةةث مؤسسةةل دثيمةةةل  ةةل الةةادابط 

دالعالقات الياات ي  اليل تابط بين األ ااد دالوطدات اليثن هل  ل مسيوثات س توث  ميي    مةةل 

السياسةةي  دعامةة  الشةةع   دالعالقةة  داخةةل الحكومةة   دالعالقةة  بةةين  هسةةاء العالقةة  بةةين الني ةة  

 .الشاكات دالموظ ين  دالعالق  بين  هساء األط ا  داألعضاء

دال ثمكن ديع ميي ف العالقات االجيماعي  الةالث  سواء الواقعي  تد اال ياايي   ل س   داطدة  

اث   ل دجودهل ع ى السوشيال ميةدثا لةل ثااعةل دالمةيا لالني اه تن األ ااد المي عين ألس و  الح

غال ييهل هيه األشةكال الةالثة  ل عالقةات االجيماعية   دانت  ةوا  ةل اليع يةا عةن آ ائهةل بحاثة   

داالسي ادة من اإلمكانات الي اع ي  دالم اثا المعا ي  ل ش كات االجيماعي   لكنهل  وجعوا بمشكالت 

ليل ثنشادنها ع ى طساباتهل الميي  ة   داليةل دصة ت إلةى مع زمالئهل د هسائهل نييج  آ ائهل ا

 .طد ال أل من العمل

 الرقابة الذاتية

إن بعض األ ااد دهل بأدد نشا آ ائهل ع ى طساباتهل الشيأي  ثضعون  ل طس انهل العدثد من 

  المعاثيا تش ه بما نسميه  ل مجال اإلعالم  السياس  اليحاثاث    دهل بيل  ث ايون  قاب  جاتية

ع ى تن سهل تجن اً إلثا ة المشكالت  ل محيط العمل داألساة. هؤالء األ ااد ثي عون تسةالي  تقةل 

ان ياطاً  ل دجودهل ع ى السوشةيال ميةدثا  ألنهةل تد كةوا تشة ع العالقةات االجيماعية  دتنوعهةا  

الت  ةل دلهيا  عنهل ث ومون بعمل توازن بين طاثيهل  ل اليع يا عن الاتع دبين عدم إثا ة مشةك

 .محيط العمل  دثيوقف جل  ع ى قد تهل دمها تهل  ل تح ي  هيا اليوازن

 الهروب



عدد آخا من األ ااد ثي عون سياس  الهاد   داليل تمكنهل من جه  من اليع يا عن آ ائهل بحاث  

دمن جه  تخاى عدم إثا ة المشاكل االجيماعي  دالمهني . دهل ث ع ون جل  من خالل دسائل عدة  

ا انشاء طسا  ع ى إطدى المنأات االجيماعية  مةةل  ةيس بةو  ليكةون طسةابهل الشيأةل تدله

المع ا عن توجهاتهل الشيأي  بال قيود  دطسا  آخا ع ى توثيا ع ى س يل المةال ليضموا  يةه 

زمالءهل  ل العمل. لكن هيا لل ثمنع من الوقو   ةل مشةكالت عةدة   مةاجا عسةاهل تن ث ع ةوا إجا 

 ل العمل ط   صداق  ع ى  يس و ؟ إجا ق  وه  عنهل سي يددن تن سهل ب يود عدثدة ت سل زميل لهل 

 ل نشا آ ائهل تد تنهل قد ثيعايون لمشكالت الوشاث  لدى  هسائهل  ل طال  نشةا آ اء معينة   

 .دإجا   ضوه سيظهادن بمظها الشيص غيا المهنل الم يعد عن زمالءه

قةات االجيماعية  الميي  ة   د أةل كةل عالقة  عةن دقد ث جأ بعض األشياص إلى تأةنيف العال

بعضها   مةالً تو ا منأ   يس بو  إنشاء تكةا من قائم  لمصدقاء  مةل المعةا ق  داألصةدقاء 

الم ابون  دالعائ    دال مالء  دق ل تن ثنشا الشيص تع  بوسةت  ثييةا  ال ائمة  اليةل ثمكنهةا 

 .ل تد األساة تد المحيط االجيماعلمشاهدته  دبيل  ثيجن  إثا ة مشكالت له  ل العم

لكن هيا األما ث دد غيا كا ياً    د ثيتأ ال اد دث وم بنشا منشو  ل ائم  غيا اليل كان ث أةدها  

دقد ثُكيشف األما  ل طال  قيام تطد تصدقاءه بععادة نشا ت اثدته تد منشو ه ع ةى طسةابه  تد تن 

 .ها ع ا ص حات عدةث وم آخا بأخي  ل ت  شاش   ل منشو  دإعادة نشا

 غرفة الصدى

تس و  آخا ثي عةه بعةض األشةياص ع ةى السوشةيال ميةدثا  بةأن ثااعةل  ةل محيةوى طسةاباته 

الشيأي  تن ثأتل ميوا  اً مع جميع األصدقاء دخاليةاً مةن تع ن ةد تد آ اء قةد ثُيي ةف ع يهةا بةين 

ن تع تثةا لشيأةييه األشياص  لكنه ثجةد بعةد  يةاة تن طسةابه الشيأةل ث ةدد باهيةاً دخاليةاً مة

 .الح ي ي  دتأو اته ال كاث  اليل ثؤمن بها

بأن  echo champer " هو بيل  ثكون قد ديع ن سه  يما تسماه ع ماء االجيما   غا   الأدى

ث يعد عن السجاالت ال كاث  مع الميي  ين معه دتن ثظةل ثةادد ت كةا ه الياصة  بينةه دبةين ن سةه 



مشهد انع الل ال ثح   الهدق من الش كات االجيماعي . لكنةه   داالبيعاد عن االخيالق ال كاع  ل

 .ثكون قد د ا لن سه األمان من الوقو   ل المشكالت المهني 

 اسأل نفسك

د ل نهاث  هيا الم ال  ال تسيتيع تن تقدم ل  طالً سحاثاً لهيه اإلشكالي   كما ال ثمكننل تن ت شةح 

ل ميدثا   هيا ثعيمد ع ى شيأيي  تدالً دمحيت  ل  تس و  معين ع ى غياه ليي عه ع ى السوشيا

االجيماعل دالمهنل  دش ك  مأالح  دعالقات   دطاث   إدا ت  لحيات  بشكل عةام  دلكةن كةل 

ما تدد تن تقوله ل  هو تن ت كةا م يةاً ق ةل تن تييةا  تسة و  معةين مةن بيةنهل دتن ت ةوم بحسةا  

 بوست  تد  ت اثدة  معين  تن ت كا ق يالً المياطا دالمكاس  بشكل دقي   كما ع ي  دتنت تنشا  

دتسأل ن س  عدة تسع   تهمها: ماجا سوق تسي يد من هيا األما؟  ما األيةاا  اليةل سةوق تعةود 

 .ع ل من جااء هيا النشا؟  طينها سوق تي مس ختوات  جيداً دتد   ماجا ت عل


