
 المثالیة والواقع المریر



 ما ھي المثالیة؟
یستخدم مصطلح "المثالیة" لوصف ھذا الواقع الكامل الذي یستحیل تحقیقھ. 
الكمال في جمیع النواحي - االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والواقع دون 

عیوب ومشاكل.

في عالم اإلعالم الجدید ، یتم التعبیر عن المثالیة اإلعالمیة في الحقیقة أن جمیع 
المواطنین لدیھم إمكانیة الوصول إلى المعرفة والقدرة على نشر آرائھم. تھدف 
وسائل اإلعالم إلى المساھمة االجتماعیة واالقتصادیة واألمنیة، من خالل إقامة 

حوار إعالمي آمن بین المجتمع.

 ھل ھناك حاجة لوسائل
 اإلعالم في عالم مثالي؟ ال

 توجد حروب وال جوع
 عالمي وال ظلم ... ما ھو

 الدور الذي ستستقوم بھ
وسائل اإلعالم؟



كیف سیبدو العالم المثالي؟

https://www.youtube.com/watch?v=shanIOl7MyE&t=8s      مثال للعالم المثالي- 

في الواقع المثالي: سیزدھر االقتصاد - سیعمل الجمیع دون استثناء 
وسیتوقف خط الفقر. سوف یزدھر التعلیم وسوف یتفوق الطالب ، 
ولن تكون ھناك حاجة للجیش ألنھ لن تكون ھناك حروب أو 

مواجھات.
ً إلى جنب ، وسوف یتوقف كل  سوف یتعلم البشر العیش بسعادة جنبا

الشر عن الوجود وسیكون كل شخص سعیداً وآمناً للعیش في البالد.

https://www.youtube.com/watch?v=shanIOl7MyE&t=8s


ما ھو الواقع المریر؟
إن الواقع المریر ھو عكس الواقع المثالي- واقع حزین مع مستقبل مھدد والسلبي. 
یشجع ھذا الواقع عالم "مریض" ، عالم مكسور وغیر عادل ینقسم فیھ المجتمع.

وسائل اإلعالم الجدیدة لھا دور مركزي في العالم المریر. ھذا الواقع المستقبلي 
یستدعي اإلدمان على وسائل اإلعالم ، وبالتالي التخلي عن الخصوصیة ونشر 
المعلومات الخاطئة والتحیز السیاسي والعنف والغموض. الحیز والمجال 

االفتراضي ھو أساس االستغالل والجریمة تحت ستار إخفاء الھویة.

 وسائل اإلعالم ھي عامل
 أساسي في تشكیل الواقع
 المریر. ھل یمكنھم أیًضا

منع ھذا الواقع؟



الواقع المریر- اإلدمان على وسائل االعالم

أحد األسباب الرئیسیة للواقع المریر ھو اإلعالم ، وخاصة الشبكات االجتماعیة.

یبحث المستخدمون بانتظام عن االعجاب والتعلیقات من البیئة المحیطة وھم في حاجة

ماسة لالھتمام. یسبب االحباط الذي تولده الشبكات االجتماعیة مزیًدا من العنف ، 

والتسلط عبر اإلنترنت ، والصراع. كل ھذه ھي أساس المجتمع المكسور الموجود الیوم في 

عالمنا.

https://www.youtube.com/watch?v=VJcxbOmV6Do

  عرض میم- اإلدمان على االنترنت

 فیلم - اإلدمان على االنترنت

https://www.youtube.com/watch?v=VJcxbOmV6Do
https://www.youtube.com/watch?v=n5X7pN_TD5k
https://www.youtube.com/watch?v=KVzbi6GzdSk


ماذا نستطیع ان نفعل؟
واقع الیوم ھو واقع مریر أكثر بكثیر من الواقع المثالي. 

ال أحد یرید أن یعیش في عالم كئیب وشریر ، لكي ُیستعبد للجھاز تكنولوجي ... أو أن ینتظر الیوم

الذي تتولى فیھ الروبوتات السلطة. 

لیس ھناك شك في أن ثورة وسائل اإلعالم تغذي الواقع بالسلبیة والكئابة ، فمنذ اختراع أول ھاتف 

ذكي واختراع اإلنترنت بشكل عام، تضررت الرموز األخالقیة. على الرغم من كل ھذا ، إذا كانت 

التكنولوجیا تمتلك القدرة على التدمیر واالنقسام ، فإن لھا أیًضا القدرة على التوحد.

یجب أن یكون استخدام الشبكات دقیًقا وحكیما ، ویجب أال ننسى أن األشخاص على الجانب اآلخر 

من  الشاشة یجلسون شخًصا آخر لدیھ مشاعر وقلب.
 

https://www.youtube.com/watch?v=-gJTS2y_XeA"قوة الكلمة"-  

Is Social Media Hurting Your Mental Health? | Bailey Parnell | 
TEDxRyersonU

https://www.youtube.com/watch?v=-gJTS2y_XeA%22%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=-gJTS2y_XeA%22%D9%82%D9%88
https://www.youtube.com/watch?v=-gJTS2y_XeA%22%D9%82%D9%88
https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o
https://www.youtube.com/watch?v=Czg_9C7gw0o


عر األخالقّي  الذُّ














