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تأثير فلسفة التواصل شكالً ومضمونًا من خالل برنامج تويتر 
 على المجتمع السعودي.

 أد. وديعة بنت عبداهلل بن أحمد بوكر.      
 حمد المسلم.أسماء بنت عبدالعزيز أ. 

 جدة-جامعة الملك عبد العزيز  -قسم الرسم والفنون -أستاذ الرسم والتصوير
 مستخلص البحث :

 : الشكل والمضمون في الفلسفة. المحور األول .أ
 .: مفهوم التواصل  لثانيالمحور ا .ب
: برنامج التواصل االجتماعي " تويتر " ومدى تأثير أشكاله  الثالمحور الث .ت

 على مضامين المتلقين .
 على برنامج التواصل االجتماعي " توتير " تجريبي  : تطبيق رابعالمحور ال .ث

  البحث:مقدمة 
 "،"صنع التطور التكنولوجي الحديث في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي    

 العالمر شبكات اإلنترنت في كافة أنحاء امن حيث انتش ،ثورة حقيقية في عالم االتصال
حيث   .سهلت الطرق لكافة المجتمعات التواصل والتعارف وتبادل الرغبات واألفكار واآلراءف

فأصبحت أحسن وسيلة  فيها،بكة من الوسائط المتعددة المتوفرة استفاد كل متصفح للش
لتحقيق التواصل بين الجماعات واألفراد والجماهير , ومن ثم ظهرت المدونات الشخصية 
و المواقع التي غيرت شكل ومضمون التواصل ,وسمحت بفرصة التفاعل بين المجتمعات 

كبيرة جدا، ومن هذه المواقع التي  وتبادل األفكار ونشرها المواقع ألكبر جمهور بسرعة
انتشرت بشكل كبير والتي نالت إعجاب واستحواذ الماليين من المعجبين بخدماته، هو 
موقع التواصل االجتماعي تويتر المشهور بشعار العصفور األزرق والذي يمتلئ 

بإلقاء الضوء على تأثير  نقومالدراسة سوف  هوفي هذ .بالمستخدمين عبر أنحاء العالم
من خالل  السعودي،ا من خالل برنامج تويتر على المجتمع  ومضمونً فلسفة التواصل شكاًل 

الضوء  إلقاءفي تتحدد  مشكلة البحث. لذا فإن دراسة نظرية وتجربة على برنامج تويتر
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تويتر ( شكاًل ومضمونًا على المجتمع  )برنامجعلى تأثير فلسفة التواصل من خالل 
 السعودي . 

 البحث:أهداف 
 .التواصل فلسفًيايهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم  -1
مكانياته.التعرف على ماهية برنامج تويتر  -2  وا 
 .يهدف البحث إلى التأكيد على أن شكل الهاشتاق يؤدي إلى مضامين مختلفة  -3

 البحث:أهمية 
 وفلسفًة .التعرف على مفهوم التواصل لغًة  -1
 .إمكانيات أشكال الخط على برنامج للتأثير على مضامين المتلقيناستخدام  -2

 البحث:فروض 
أشكال الخط على برنامج التواصل "تويتر " يمكن أن تساهم في تغيير مضامين  -1

 المطروحة.المتلقين تجاه المشكلة 
إمكانية حل الكثير من المشاكل المجتمعية وتغيير مضامين سلبية من خالل طرح -2

 ". عال على برنامج "تويتر " هاشتاق ف
 البحث:حدود 

 ." تويتر " االجتماعيبرنامج التواصل 
 البحث:منهج 

 ". يتبع البحث المنهج التجريبي على عينات "هاشتاق " من خالل برنامج " تويتر 
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