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دراسات

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

أكدوا أنها تثير الكوارث االجتماعية وتتسبب بمخاطر صحية كثيرة

خبراء وأكاديميون لـ«الشاهد»:
التواصل االجتماعي خراب بيوت

عدي إبراهيم :مرضى الشهرة من خالل وسائل التواصل بحاجة إلى عالج
كتب أحمد يونس:

اكد أستاذ علم النفس بجامعة
الكويت خضر بارون ان وسائل
التكنولوجيا احلديثة ساهمت
ف��ي اي��ج��اد م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي التي انشئت بهدف
التواصل مع األصدقاء وتبادل
اآلراء ح���ول م��ا ي��ح��دث داخ��ل
املجتمع حيث قربت البعيد ويتم
تبادل األخبار واآلراء ووجهات
النظر من خاللها.
وأض�������اف ف����ي ت��ص��ري��ح��ات
لـ«الشاهد» أن وسائل التواصل
ساهمت بشكل كبير في تعزيز
ان��ت��ش��ار ال��ش��ائ��ع��ات وشوهت
سمعة اآلخرين بطريقة وصلت
مل��ن��ش��ورات ت��ق��ع حت��ت طائلة
ال��ق��ان��ون ض��م��ن ب��ن��ود ال��ق��ذف
اجلماعي مشيرا إلى أن وسائل
ال��ت��واص��ل جنحت على فترات
في زعزعة األمن الوطني والثقة
باحلكومة لتجسد ح��ال��ة من
التفكك االجتماعي والسياسي
وزيادة حدة االستقطاب.
وأش������ار إل����ى أن ال��ت��واص��ل
االج��ت��م��اع��ي س��اه��م ف��ي زي��ادة
نسبة الطالق بالوطن العربي
وخ��ل��ق��ت ح��ال��ة م��ن االح��ت��ق��ان
األس��ري والعائلي بسبب قدرة
ك��ل ط��رف م��ن أط���راف األس��رة
على التواصل مع أشخاص غير
معروفني ومن الصعب التعرف
على طبيعة احمل��ادث��ات التي
ت���دور بينهما س���واء جتسدت
ه��ذه احمل��ادث��ات في تعارف أو
صداقات مرفوضة وصوال إلى
حد اخليانة الزوجية.
وأكد أن وسائل التواصل لديها
ال��ق��درة على تقريب وجهات
النظر ولكنها أي��ض��ا ساهمت

بشكل كبير في تأجيج العالقات
الدولية على املستوى احمللي
واالقليمي والدولي مشيرا إلى
انه في الفترة األخيرة شاهدنا
عددا ً كبيرا ً من القضايا واملشاكل
الدولية بني عدد من الدول كانت
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي
سبب رئيسي فيها.
وأوض����ح أن���ه ال مي��ك��ن اغ��ف��ال
ايجابيات وسائل التواصل في
خلق حالة من التواصل املستمر
بني الرأي العام وصانع القرار
بشكل أسرع بكثير من وسائل
اإلع��ل�ام امل��رئ��ي��ة واملسموعة
وامل��ك��ت��وب��ة م���ش���ددا ع��ل��ى أن
سرعتها تساهم بشكل كبير في
تهدئة الرأي العام أو تأجيجه
بحسب احملتوى املنشور.
وت��اب��ع أن ل��ه��ا أث����را ً نفسيا ً
يكمن في ادم��ان الشباب على
م��ت��اب��ع��ة وت��ص��ف��ح صفحات
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي بشكر
يؤثر على صحتهم النفسية
وق��درات��ه��م ال��ع��ق��ل��ي��ة وحتى
حياتهم االجتماعية احلقيقية
بشكل عام مؤكدا أن التواصل
االج��ت��م��اع��ي خلقت ح��ال��ة من
ال���ب���رود االج��ت��م��اع��ي ألن��ه��ا
قصرت التواصل على االجهزة
االلكترونية واللوحية عبر
مواقع تواصل افتراضية ألغت
اجتماعاتنا ولقاءاتنا التي كنا
حريصني عليها بشكل دوري
لتغلق الديوانية ويتم قصر
ال��ت��واص��ل ع��ل��ى م��ج��م��وع��ات
الكترونية على مواقع التواصل
ومن أبرزها «واتساب».
ول��ف��ت إل��ى ان احلكومة يجب
أن يكون لها دور في مواجهة
سلبيات وسائل التواصل التي
باتت خ��ارج السيطرة وينشر

فيها األخبار التي حتض على
الكراهية وتؤجج الفنت الطائفية
وتبث االشاعات املغرضة مشيرا
إلى أن الفضاء االلكتروني بات
بحاجة حلزمة من القوانني التي
تنظم استخدامة.
ملفات وكوارث

فيما أك��د عُ ��دي ابراهيم منتج
محتوى مصور ومقدم برامج
على شبكات التواصل االجتماعي
أن وسائل التواصل االجتماعي
باتت هي احملرك الرئيسي لكل
األح��داث والقضايا االجتماعية
والسياسية مبا تفتحه من ملفات
وتكشفه من ك��وراث اجتماعية
ونفسية كما أن لها دورا ً كبيرا ً
ع��ل��ى امل��س��ت��وى االج��ت��م��اع��ي
والتطوعي في ارساء قيم محددة
على الرغم من انتشار احملتوي

السيئ والسطحي م��ؤك��دا أن
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل لها العديد
من املميزات وفي املقابل عليها
الكثير من السلبيات.
وأشار إلى أن اهمية السوشيال
ميديا تكمن في صناعة احملتوى
ال��ذي يشكل ذه��ن ال��راي العام
في أي دول��ة يتابع مواطنوها
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي
بأنواعها مشددا على ان وسائل
اإلعالم التي كانت تشكل الرأي
العام اجتهت لتقوية تأثيرها
باالعتماد على وسائل التواصل
االج���ت���م���اع���ي وت��خ��ص��ي��ص
أب���واب ذات م��س��اح��ات كبيرة
لـ «السوشيال ميديا».
وأوض��ح أن السوشيال ميديا
في الوطن العربي باتت رائدة
في صناعة الترفيه واحملتوى
الساخر ال��ذي يعكس حالة أو

• مواقع التواصل ..احيانا ً مد ّمرة

قضية موجودة داخل مجتمعاتنا
في فيديوهات قصيرة أو من
خالل استطالعات راي مصورة
تعبر ع��ن م��ض��م��ون احلقيقة
بشكل عام مضيفا« :الشركات
الكبرى تسوق نفسها من خالل
احملتوى املصور املنشور على
وسائل التواصل سواء كان هذا
احملتوى عبارة عن اعالن مصور
أو م��ن خ�لال ب��رام��ج ترفيهية
حتتوي على م��واد ساخرة أو
كوميدية.
وقال ان السوشيال ميديا تعاني
من أزم��ة مشاهير السوشيال
ميديا الذين ميلكون قوة تأثير
تتفوق على مشاهير وسائل
اإلع�ل�ام وال��دي��ن وح��ت��ى الفن
مشددا على أن االزمة تكمن فيما
يتم تقدميه من اسفاف ومحتوى
غير ه��ادف يساهم في تخريج
جيل كامل أجوف وفارغ بال أي
هدف سوى حصد املتابعني على
السوشيال ميديا.
وأك��د أن��ه يؤمن ب��أن صفحات
التواصل االجتماعي الفردية
هي مساحة شخصية ألصحابها
م���ردف���ا « :ول���ك���ن اذا ظ��ه��رت
موجات عامة من السطحية من
ال��ض��روري مواجهتها حفاظا
على قيم مجتمعاتنا العربية
واخلليجية».
وأش��ار إل��ى أن��ه ال ميكن اغفال
عدد كبير من منتجي احملتوى
االل���ك���ت���رون���ي ع��ل��ى وس��ائ��ل
ال��ت��واص��ل ي��ق��دم��ون محتوى
ه��ادف��ا ً وم���ؤث���را ً بشكل كبير
داخل املجتمع مضيفا« :مرضى
الشهرة على وسائل التواصل
بحاجة لعالج نفسي من مرض
جنون الشهرة».
وق����ال امل��ت��خ��ص��ص ف���ي نظم

املعلومات د.سمير حمادة ان
التطورات التي أدت إلى انتشار
ادمان اإلنترنت والعوارض التي
تصيب الشخص املدمن ساهمت
ف��ي ت��زاي��د الشكاوى النفسية
بسبب املتابعة املستمرة للعالم
االفتراضي.
وأشار إلى ان السوشيال ميديا
على الرغم من منافعها الكثيرة
ال��ت��ي ساهمت فيها التقنيات
ال��س��ري��ع��ة امل��س��ت��خ��دم��ة من
خاللها اال أن مساوئ التعاطي
مع تلك التقنيات أكثر بكثير
من حسناتها فضال عن اآلث��ار
السلبية التي تسببها أشعة
الهواتف واألجهزة وأثرها على
اجل��ه��از ال��ع��ص��ب��ي وال��س��ل��وك
اإلنساني.
أمراض
كشفت دراس���ة حديثة أعدتها
«الشاهد» أن  % 10من مستخدمي
اإلنترنت ال يستطيعون التحكم
ف���ي ال���وق���ت ال����ذي يقضونه
ف��ي تصفح وس��ائ��ل التواصل
االج��ت��م��اع��ي مب��ا يشكل حالة
م��ن ح���االت االدم�����ان النفسي
وغياب القدرة على ادارة الوقت
واالجن��از فيما يتميز املوظفون
ال��ذي��ن يقضون أوق���ات عملهم
عبر التنقل بني األماكن باألداء
األفضل عن هؤالء الذين يقضون
فترات دوامهم داخ��ل مكاتبهم
مستهلكني وقتهم الطويل في
تصفح وسائل التواصل التي
ساهمت بشكل كبير في تقليل
االنتاجية في العمل واطالة مدة
اجنازه.
ورغم أن شبكة اإلنترنت سهلت
ال��ع��دي��د م��ن األع��م��ال وقلصت
من فترات االجن��از الطويلة اال

