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 املراكز الحسية في الدماغ 
ُ

تستقبل
هذه  بعض  البيئية،  املدخالت  آالف 
 ومرتبٌط بالسلوك 

ٌ
املدخالت متصل

اآلخر  وبعضها  للشخص،  الحالي 
 تتصل الكلمات 

ً
غير ذي صلة؛ فمثال

املرئية املطبوعة على صفحة بعملية 
الَبصري  االنطباع  ولكن  القراءة، 
للمكتب املوضوع عليه هذه الصفحة 
يكون غير متصٍل بالقراءِة؛ وألننا ال 
دخالت 

ُ
امل هذه  كل  ُمعالجة  نستطيع 

يكون  أن  يجب 
َ
ف ُمتصاحٍب،  بشكٍل 

تنتقي  ُمعالجات  أو  عمليات  هناك 
وتستبعد  ــالت،  ــدخ امل ــذه  ه بعض 
األخرى، تلك املعالجات )العمليات( 
 باالنتباه أو بعبارة 

ً
ُيشار إليها إجماال

أدق »االنتباه االنتقائي«.
واسع  مدى  أداء  ن  ُيحسِّ واالنتباه 
»فما  اإلدراك:  مثل  ــام،  ــه امل مــن 
ينتبهون  بما  يتحدد  األفراد  يدركه 
املتنوعة:  الحركية  واألنشطة  إليه« 
أفــعــال عــديــدة ممكنة  بــن  »فــمــن 
فقط  االنتباُه  ينتقي  أداؤهــا،  يمكن 
لـــأداء«،  منها   

ً
فرعية  

ً
مجموعة

ــراءات  ــ ــواع كــثــيــرة مــن اإلجـ ــ وأنـ
عديدة  قرارات  بن  »فمن  املعرفية: 
ينتقي  نتخذها،  أن  يمكن  ممكنة 
منها  فرعية   

ً
مجموعة فقط  االنتباه 

للمعالجة، ومن بن ذكريات عديدة 
ينتقي  نتذكرها،  أن  يمكن  ممكنة 

منها  فرعية  مجموعة  فقط  االنتباه 
للدخول«.

التحول  هي  االنتباه،  وإخفاقات 
املعلومات  معالجة  من  الـــالإرادي 
معالجة  ــي  إلـ بــاملــهــمــة  املــتــصــلــة 
باملهمة  املتصلة  غير  املعلومات 
يستطيع  ال  ــف  ــواق م إلـــى  وتــشــيــر 
باالنتباه  االحتفاظ  خاللها  الفرد 
يؤدي  مما  ما؛  مهمة  في  واستمراره 
سمي 

ُ
وت  .  Lapse عارضة  هفوة  إلي 

تنشأ  حينما   Distractionتــشــتــيــتــا
)مثل  مشتتة  خارجية  تنبيهات  من 
رنن  استمرار  أو  مرتفعة  ضوضاء 
هاتف في الحجرة ، أو حديث جانبي 
وتسمي  باملكتبة(،  الــقــراءة  أثناء 
  Mind Wandering الذهن  شــرود 
حينما تنشأ من السرحان في أفكار 
مرتبطة  غير  تــأمــالت  أو  داخلية 
كليا باملهمة )مثل االنشغال بأحالم 
عن  الصيف  إجــازة  حــول  اليقظة 
الفصل(،  ــل  داخ الـــدرس  محتوى 
Absent-ــو ــه ــس ال تسمي  حــن  فــي 
 Action الفعل  )زالت   Mindedness
في  خطأ  إلى  تــؤدي  حينما   )Slips
االلتفات  لعدم  نظرًا  ما  فعل  أداء 
مكونات  ــد  ألح االهــتــمــام  ــداء  ــ وإب
املهمة مثل ترك مشروب على سطح 
السيارة، أو نفاد بنزين السيارة في 
االلتفات  لعدم  املنزل  إلى  الطريق 

أو  ذلــك  عن  التحذيرية  لــإشــارة 
ترك بعض أدوات الجراحة في بطن 

املريض.
عن  يشرد  حينما  الــذهــن   

َّ
إن  >

أشياء  إلى  وينتبه  الراهنة  اللحظة 
ق  ُيعوِّ أو  يمنع  ــك  ذل ــإن  ف أخـــرى، 
فالشرود  للفرد؛  النفسية  الصحة 
باالندماج  الراهنة  اللحظة  عــن 
ــراط ســواء فــي املــاضــي أو  ــخ واالن
الشخص،  انتباه  يأخذ  املستقبل، 
الخبرة  مع  تعامله  كفاءة  في  وُيؤثر 
الراهنة، ويؤدي - غالًبا - إلى أخطاء 
مهمة  تعوق  معرفي  أســاس  ذات 

الهناء الشخصي. 
< اإلنترنت يستحوذ على انتباهنا 
هــذه  ــل  ك بــســبــب  ــط،  ــق ف ليشتته 
التي  املختلفة  والرسائل  املحفزات 
يطلقها صوبنا. وُيبدد عملية االنتباه 
اهتمامنا،  ضمن  تقع  ال  أمــور  على 
بينما  اليوتيوب  على  فيلما  نشاهد 
للتو،  وردا  إلكترونيا  بريدا  نتفقد 
بنا  فينتهي  ســـؤاال،  جوجل  نسأل 
من  سلسلة  يضم  موقع  إلى  املطاف 
له  عالقة  ال  موضوع  عن  الروابط 
باإلرهاق  فنشعر  عنه  نبحث  بما 
اصطالحا  يعرف  مــا  ــى  إل ونصل 
باالنتباه املنقسم. ال يمكننا أن نركز 
التشتت   بوسائل  منشغلون   ونحن 
الرقمي، وقد نشعر بالعصبية وعدم 

تحـديــات العيــش
فى الحقبة الرقمية

أصبحنا نعيش في عالم لم يكن 
باإلمكان حتى تخيله قبل عقود 
قليلة من اآلن. عالم يقضي فيه 
البالغون عشر ساعات يوميا على 

األقل متصلني باإلنترنت، وهو 
عالم من الشاشات اإللكترونية، 

واملعلومات الفورية، أو بعبارة 
أخرى عالم التشتيت الرقمي. 

وأصبح اإلنسان املعاصر كأنه دائما 
»تحت الطلب« الستقبال رسائل 

البريد اإللكتروني، والرسائل 
النصية، وتحديثات الحالة،. تحولنا 

إلى مجتمع من األذهان املشتتة؛ 
فعملية املقاطعة الرقمية املستمرة 

واملعلومات التي تزيد عن الحاجة 
تفتت انتباهنا وتشتته وتعوق 

تركيزنا، والجيل الحالي، أو بعبارة 
أخرى جيل الشاشة يراقب عن 

كثب التدفق السريع للمعلومات، 
إنهم يستيقظون على صوت منبه 
الهاتف، ويتصفحون آخر األخبار 

والشائعات على الجهاز نفسه. إننا ال 
نستخدم اإلنترنت وإنما اإلنترنت 
هو الذي يستخدمنا ويرغمنا على 

القيام بمهام متعددة في الوقت 
نفسه مما يؤدي إلى زيادة األخطاء 

أثناء معالجة املعلومات، وأصبحت 
وسائل اإلعالم االجتماعي تحوز 
الكثير من انتباهنا، وتضع طنينا 

متواصال في الخلفية. ويعد االنتباه 
وعاء الذهب الذي نبحث عنه 

جميعا لكي نكون أكثر إنتاجا، وأقل 
توترا.

الذهن 
املشتت

جيب
َ
د ن د. أشرف ُمحمَّ
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الرضا والضغط، واالعتقاد بالقدرة 
الوقت  في  مهام  بعدة  القيام  على 
أكثر  ويعد  خاطئ  اعتقاد  هو  نفسه 
الخرافات املتعلقة باإلنترنت، فأداء 
املهام  تعدد  يكون سيئا عند  األفراد 
قادرين  غير  يكونون  إنهم  حيث 
بهدفهم  له  صلة  ال  ما  استبعاد  على 
على  القدرة  عــدم  ويعني  الحالي. 
بفعل  يتباطأ  أداءهــم  أن  االستبعاد 
الصلة.  ذات  غير  املعلومات  تلك 
املهام  تعدد  أن  البحوث  ذكرت  كما 
الرقمية  التقنيات  استخدام  في 
من  التحقق  ــن  م الــتــحــول  )مــثــل 
رسائل البريد اإللكتروني إلى إجراء 
مع  الفورية  الرسائل  عبر  محادثات 
شخص ما، وكتابة الرسائل النصية 
يؤدي  إلى آخر(  التنقل من موقع  أو 
إلي إعاقة االستذكار، وإطالة الوقت 
إلكتروني  كتاب  قراءة  في  املنقضي 
مقارنة بكتاب مطبوع، وتضرر الفهم 
أوضحت  كما  املحاضرات،  أثناء 
كم  بني  عكسية  عالقة  هناك  أن 
الفيسبوك  علي  املنقضي  الوقت 
وقد  للدرجات.  التراكمي  واملعدل 
أيضا  الفيسبوك  مستخدمو  ذكــر 
كل  في  أقل  ساعات  يقضون  أنهم 
باملقارنة  االستذكار  في  أسبوع 
للفيسبوك،  املستخدمني  غير  مع 
أن  إلــى  املتوفرة  النتائج  فتشير 
وقت  إطالة  إلى  يؤدي  املهام  تعدد 
أثناء  األخــطــاء  وزيـــادة  التعلم، 

معالجة املعلومات.
املنقسم  االنتباه  مــن   

ٌ
كــل يدمر 

والتشتيت الرقمي قدراتنا اإلنتاجية. 
بل إن 70% يشعرون بالقلق عندما ال 
يتفقد  باإلنترنت.  متصلن  يكونون 
من  أكثر  هواتفهم  الناس  من  كثير 
تترك  ال  وبذلك  دقيقة   15 كل  مرة 

املقاطعات العديدة وقتا للتفكير.
املحمولة  الــهــواتــف  وتــجــذب   >
انتباهنا وتشتتنا بالكامل، إذا كانت 
نستطيع  ال  جديدة،  رسالة  هناك 
فعل  رد  وهـــذا  تفقدها.  مــقــاومــة 
تعطينا  فالرسالة  للمتعة؛  السعي 
بأنفسنا،  غرورنا  من  وتزيد  مكانة، 
تسمع  عندما  يحبني،  ما  شخص 
رسالة  لوصول  املصاحب  الرنن 
إلكتروني  بريد  رســالــة  أو  نصية 
بعيدا  جــســديــا  هــاتــفــك  يــجــذبــك 
في  نتورط  وبذلك  تفعله.  كنت  عما 
السريع  التفكير  مناطق  تطوير 
مناطق  وندع  العقل،  في  والتشتيت 
ــداع  ــ واإلب ــدى  املـ طــويــل  التفكير 
بالذات.  لالختالء  والسعي  والتأمل 
العقل  في  التفكير  تقوية  وأجــزاء 
عندما  حتى  إهمالها.  نتيجة  تتلف 
ال ترن الهواتف، أو تستقبل رسائل، 

وجــزء  اســتــعــداد،  ــع  وض فــي  نكون 
لذلك  عليه؛  ينصب  تركيزنا  من 
على  تركيزنا  كامل  صب  يمكننا  ال 

املهمة التي ننجزها
الــتــواصــل  ــع  ــواق وتــجــذبــنــا م  >
ألنها  انتباهنا؛  وتبدد  االجتماعي 
قضاء  ويشغلنا  اجتماعية  أداة 
وتحسن  بناء  في  الوقت  من  الكثير 
ويجعلنا  اإللــكــتــرونــيــة،  هويتنا 
»الخوف من التفويت« نتفقد املواقع 
أي  لحدوث  تحسبا  الوقت،  طــوال 
من  األصدقاء  ويعتبر  جديد  شيء 
مواقع  على  التشتيت  مصادر  أكبر 
التواصل االجتماعي، نقرأ تحديثات 
ولكننا  صورهم،  ونشاهد  حالتهم، 
إنها  نعرفهم،  بالكاد  الــواقــع  في 
صداقات »حياة الشاشة« ، أصبحنا 
وجها  املقابلة  ــادات  ع عن  نتخلى 
»الحياة  صداقات  وتكوين  لوجه، 
ــة مع  ــف ــة«، وفــقــدنــا األل ــي ــع ــواق ال
اآلخرين واالستماع إلى أصواتهم ، 

ورؤية وجوههم.
والــتــشــتــت الــرقــمــي تــحــول من 
محفوف  سلوك  إلى  مزعج  سلوك 
باملخاطر السيما عند القيادة، إنك 
أضعاف  أربعة  بمقدار  عرضة  أكثر 
للتعرض للحوادث في أثناء القيادة 
ويصبح  الهاتف،  في  تتحدث  وأنت 
رسائل  كتابة  عند  أكبر  الخطر 
بثمانية  عرضة  أكثر  تصبح  نصية 
من  للحوادث  للتعرض  أضــعــاف 

السائق غير املشتت.
< كما أن السير تحت تأثير التشتت 
يؤدي إلى إصابات خطيرة، أكثر من 
1000 شخص تم عالجهم في أقسام 
عام  املتحدة  الواليات  في  الطوارئ 
بسبب  إلصابات  لتعرضهم   2011
أو  املحمولة  الهواتف  استخدامهم 
في  ــرى  األخ اإللكترونية  األجــهــزة 
أثناء السير مثل االصطدام بأعمدة 
اإلنارة، أو السقوط في حفرة أو كسر 

إشارة املرور.
من  الرقمي  التشتت  يحرمنا   >
وهو  التعقل  أو  العقلية  اليقظة 
حيث  العميقان  والتأمل  التفكير 
بالكامل  حاضرا  انتباهك  يكون 
التي يحتاجها اإلنسان  وتلك األمور 
املشاكل  ــل  وح التنمية  ــل  أج مــن 
هو  التركيز  ــق  ــدف وت ــار،  ــك ــت واالب
الحالة املناقضة لالتصال والتشتت 
كامل  بشكل  والتركيز  الدائمن 
ففي  أيدينا؛  بن  التي  املهمة  على 
العقل  يعمل  الرقمي  التشتت  حالة 
تحميل  في  يفرط  وعــادة  بسرعة، 
املــعــلــومــات. أمــا فــي حــالــة تدفق 
على  بشدة  العقل  فيركز  التركيز، 

شيء واحد فقط.

    ولقد اتسع مفهوم اإلعالم في عصرنا الحاضر ولم يعد مقصورًا على األخبار 
تعريفاته،  تنوعت  هنا  ومن  بذاته  قائما  علما  وأصبح  توسع  بل  فحسب  السريعة 
واإلعالم اليومي هو الذي يحصل عليه كل مواطن في وطنه إما عن طريق منزله 
اختالطه  أو  املنتديات  في  جلوسه  أو  العامة  الطرقات  في  سيره  أثناء  أو  عمله  أو 
من  غيره  خضوع  لها  يخضع  التي  الطبيعية  اإلعالمية  الوسائل  بطريق  باآلخرين 

املواطنن في الوطن أو البيئة التي يعيش فيها.
  فاإلعالم ضرورة إنسانية ألن النفس البشرية ُجبلت على التواصل، وقد ظهرت 
أدوات إعالمية للتعبير عن عقلية الجماهير وميولها، والعالم اليوم في حاجة إلى 
الصوت اإلعالمي الواعي الذي يقدم النصح واإلرشاد للجميع في مختلف مجاالت 

الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية والثقافية وغيرها.
 واإلعالم املعاصر تشوبه بعض الشوائب من الضروري معرفتها وانتقاء الصالح 
تارة  الخطأ من منظور إسالمي، فاإلعالم  منها وتقويمه وإحالل الصحيح محل 
واعيا، ال  رأيا عاما  فالهادف منه غالبا يصنع  يكون مغرضا،  وتارة  يكون هادفا، 
أمام  الطريق  ويجعل  واملؤامرات،  املكائد  عليه  تنطلي  وال  للظلم،  الخضوع  يقبل 
الفرد واملجتمع واضحا وجليا، مما يسهل عليه اختيار ما ينبغي اختياره واجتناب 

ما ينبغي اجتنابه.
  أما اإلعالم املغرض فغالبا ما يصنع رأيا عاما متفككا ومهزوزًا، نتيجة لأفكار 
فإنه  عليها،  وتطبع  املجتمع  بها  تأثر  فإذا  ينقلها،  التي  الصحيحة  وغير  املشوشة 
وتسميم  املجتمع  اختراق  على  يساعد  مما  والتخلف  الجهل  يعمه  سوف  بالشك 

األفكار. 
  ونحن بحاجة إلى إعالم إسالمي يهدف إلى نشر كلمة الدين وإعالئه ومعالجة 
الدينية  الحقائق  يعي  إسالمي  عام  رأى  إعداد  على  والعمل  الدينية،  القضايا 

ويدركها ويتأثر بها  في معتقداته وعباداته ومعامالته.
كبير  بشكل  واإلعالم  العام  الرأي  بن  عالقة  هناك  أن  على  اثنان  يختلف  وال   
الصدى  رجع  ومعرفة  الرسالة  صياغة  أسلوب  في  اإلعالم  تقدم  فكلما  ووثيق، 
والتنمية  والتنشئة  الثقافة  زادت  وكلما  وأوسع،  أكبر  العام  الرأي  في  تأثيره  كان 

السياسية كان تفاعل الجمهور أكبر مع اإلعالم السياسي.
والتصريحات  والتغطيات  والبرامج  األخــبــار  اإلعالمية  الرسالة  وتضم   
والضيوف كلها تقع تحت بند الرسالة اإلعالمية، وكذلك البرامج اإلعالمية لها 
تأثير كبير على الجمهور في تشكيل الرأي العام، ويمكن توضيح تأثير اإلعالم على 

الرأي العام فيما يلي:
- يعمل اإلعالم على الحفاظ على الوضع القائم وإبقائه على حاله وهذا يشير 

إلى بث االستقرار.
- تختار وسائل اإلعالم ما تراه هي مناسبا للجمهور وتطرح من خالله فكرها 

وفلسفتها ورؤيتها لأحداث واملواضيع.
- تحديد األولويات في إبراز أو تجاهل بعض املوضوعات.

- اختيار أحداث ومواضيع وإعطاؤها التغطية اإلخبارية واألهمية.
يعرضها  التي  األخبار  نوع  باختيار  العام  الــرأي  يغير  أن  اإلعــالم  يستطيع   -
املحافظة  أو  معاكس  بشكل  االتجاهات  تغيير  أو  عليها  والتعليق  عرضها  وطريقة 

على االتجاهات كما هي. 
 في صناعة الرأي العام ، وخصوصا 

ً
- وأخيرًا .. وليس آخرًا أن لإعالم دورًا فّعاال

في  األساسية  املرتكزات  أحد  ويعد  بالغة،  أهمية  يحتل  حيث  اليوم،  عاملنا  في 
صناعة القرار والتحكم في آراء الناس وكسب عواطفهم.

د. محمد محمود العطـار
أستاذ مساعد

جامعة الباحة

سيكولوجية اإلعالم .. والرأى العام 
ــي  ــار وف ــ ــب ــ ــو اإلخ ــالم هـ ــ ــ اإلع
اإلنباء،  أو  التبليغ  هو  االصطالح 
آية(  ولو  عنى  غوا 

ِّ
)بل السيرة  وفي 

وبثها،  املــعــلــومــات  إشــاعــة  يعنى 
أعلم   « فعل  من  مشتق  اللغة  وفي 
منه  واملــضــارع  املاضي  الرباعي   «
»يعلم« واملصدر إعالمًا، ومعنى أعلم 
لغيره  واإلخــبــار  بالتعريف  قــام 
عــّرف  أي  »عــلــم«  منه  والــثــالثــي 
الرسالة  نقل  هو  واإلعــالم  وخّبر، 
من مرسل إلى مستقبل دون مبالغة 
دون  الحقيقة  بنقل  يرتبط  وأنه 
تضخيم أو تشويه إلى نقل الصورة 

الواقعية.


