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األخيرة

العدد ( )549االثنني  1مايو 2017

منحتهم ثقة بأنفسهم وجعلتهم «مدمنين» عليها

مواقع التواصل..ملجأ الخائفين من المواجهة
كثير من األحيان تسيطر املخاوف غير املبررة على
بعض األش��خ��اص ل��دى حتدثه أو عمله شيئا ً ما
أمام التجمعات في املناسبات أو قاعات الدرس أو
في املواقف التي يشعرون فيها بأنهم حتت املجهر
وأن الكل ينظر إليهم فيخاف أن يظهر عليه اخلجل
واخلوف أو أن يخطئ أو يتلعثم ما يؤدي به لالرجتاف
وضيق التنفس وجفاف احللق والتعرق وغيرها من
األعراض التي تشيع لدى كثير من الناس .ويعرف
علم النفس تلك األعراض باسم «الرهاب االجتماعي»
وهو من أكثر االضطرابات النفسية شيوعا ً ويصيب
نحو  % 10على اختالف األنواع واجلنسيات ويدفع
املصابني به إلى التوقف عن مواجهة اآلخرين وإبداء
آرائهم عالنية.
مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي بدا أنها منصة
مناسبة لتلك الفئة فاتخذوها ستارا ً يتخفون وراءه
للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بشكل جريء ومباشر
بعيدا ً عن املواجهة .في احلقيقة ساعد ظهور وسائل
التواصل االجتماعي كثيرا ً من ه��ؤالء على إب��داء
آرائهم بطالقة بال خوف فهم يجلسون وراء قناع
يستر شخصياتهم احلقيقية ما يجعلهم ينطلقون
في التعبير بسهولة يكتبون ويناقشون ويطرحون
امل��واض��ي��ع .ع��ن دور وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل ف��ي عالج
الرهاب االجتماعي أو مساهمتها في زيادته كان لنا
هذا التحقيق..
ناصر علي طالب في كليات التقنية العليا يقول:
في األغلب أرغب في التحدث كتابة على «فيسبوك»
و«تويتر» ألنني أشعر باخلجل واخلوف الشديدين
من الكالم مباشرة أمام الناس وما زال هذا الشعور
يكبر معي ي��وم��ا ً بعد ي��وم ويظهر ذل��ك م��ن خالل
مالمحي لذلك ابتعد بقدر املستطاع عن التحدث مع
األشخاص في مواضيع متعددة ودفعني ذلك إلى
اللجوء لوسائل التواصل للتعبير عن رأيي بال خجل
كما يحدث في العادة حني أحتدث معهم.
وجدت مرمي محمد معلمة رياض األطفال في وسائل
التواصل الطريقة األفضل للهروب من املواجهة بشكل
مباشر تقول« :ليست لدي القدرة على طرح رأيي في
مشكلة أو موضوع معني أمام اآلخرين ووجدت في
مواقع التواصل مالذي للتعبير عن نفسي والتواصل
وط��رح اآلراء والنقاش كما أن تركيزي وطريقة
تفكيري وتعبيري بالكتابة أفضل وأكثر راحة من
التحدث بشكل مباشر».
اخلجل والقلق واخل��وف من اخلطأ مشاعر دفعت
محمد علي سيف موظف إلى البحث عن بديل إلعالن
اآلراء والتعبير عما داخ��ل��ه أفضل م��ن املواجهة
املباشرة .يقول« :وج��دت أن «فيسبوك» وسيلة
تواصل مفتوحة أستطيع التعبير من خاللها عما أريد
وأنشر على صفحاته رأيي في أي قضية أو موضوع
من دون ت��ردد» مؤكدا ً أن مواقع التواصل ساهمت
بشكل كبير في حل مشكالت العديد من األشخاص
للتحدث بحرية.

ر ّب����ات امل���ن���ازل أي��ض��ا ً وج����دن ف��ي امل��واق��ع
االجتماعية ن��اف��ذة للتعبير ع��ن رأيهن
وأصبحن يفضلنها على التحدث أمام
اآلخرين .ليلى البلوشي إحدى هؤالء
ت��ق��ول« :أستطيع التعبير عن
أفكاري بالكتابة بشكل أفضل
من التحدث أمام اآلخرين
كما أستطيع املناقشة
بطريقة حضارية
غ������ي������ر ت���ل���ك
امل����وج����ودة
في الواقع.
ل��ذل��ك أجل��أ
إل����ى وس��ائ��ل
التواصل للنقاش
والتحدث في كثير من
املواضيع بال حرج حتى
إن جميع أصدقائي يعرفون
تفاصيلي اليومية ويشاركونني
جميع مناسباتي .لذلك وج��دت
في وسائل التواصل بأنواعها عالجا ً
خلوفي وخجلي االجتماعي».
أما آي��ات جميل املوظفة في وزارة الصحة
فتقول :في احلقيقة ظهور وسائل التواصل
ساعد كثيرا ً من الناس على إبداء آرائهم بطالقة بال
خوف كأنهم يجلسون وراء ستار حيث النقاش أسهل
خالفا ً للمواجهة املباشرة التي تربكني خوفا ً من
إعطاء معلومة خطأ أو شرح ال يوصل ما أريد .لكن
عبر تلك املواقع ال أشعر بتلك الرهبة بل العكس اكتب
وأناقش بحرية وبسهولة وأطرح مواضيع للنقاش
ممكن االستفادة منها مشيرة إلى وسائل التواصل
كانت مبثابة عالج لها ولصديقاتها من مشاعر القلق
واخلجل التي تسيطر عليهن والعزلة التي تسببها
تلك األعراض.
جمال فتحي متخصص مبواقع التواصل االجتماعي
يقول« :السوشيال ميديا وسيلة اتصال وتواصل
وتفاهم وتعارف وانسجام بني ماليني ال يجمعهم
سوى الرغبة في التواصل واملعرفة حتت قناع الشبكة
العنكبوتية وفتحت مواقع التواصل االجتماعي
الفضاء لهؤالء الذين أمضوا حياتهم وأوقاتهم في
الظل واخلفاء والهامش االجتماعي سنوات طويلة
فوجدوا فرصة ومساحة كبيرة للظهور على املأل بل
وتكوين جمهور ومنابر يتحدثون منها كاملنتديات
واجلروبات وغيرهما أو حتى التعبير بشكل فردي
على صفحاتهم وحساباتهم عن أفكارهم وآرائهم
ومعتقداتهم بل وثقافتهم وتصوراتهم اخلاصة من
دون سقف أو حدود وتبادل املعارف واملعلومات
املغلوطة حتى وص��ل األم��ر إل��ى تكوين شعبية
وجمهور كبير».
ويضيف« :في مقابل ذلك هناك بال شك عدد ال بأس
تصدر عــن شـركة الدار الكويتية لإلعـالم
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به من هؤالء املاليني الذين وجدوا أنفسهم أمام
طوفان من االنفتاح على العالم واجلماهير
م��ن دون أن يكون لديهم ال��ق��درة من
األس��اس في الواقع على االتصال
وال���ت���واص���ل اجل���ي���د مب��ع��ن��اه
اإليجابي الصحي واحلقيقي
م��ع ال��ن��اس أو املجتمع
أو ت��ك��وي��ن ع�لاق��ات
اجتماعية ناجحة
م������ع ال���غ���ي���ر
امل��خ��ت��ل��ف�ين
ع����ن����ه����م
وه��������ؤالء
فاقدون أساسا ً
مل��ه��ارة التواصل
امل��ب��اش��ر والتعبير
بسالسة وصراحة وثقة
واتزان مع اآلخر واملواجهة
االجتماعية احلية وجها ً لوجه؛
إما لضعف مهارة التواصل والذكاء
االجتماعي وإما لضعف الثقة بالنفس
وباإلمكانات ورمبا يعاني كثير من هؤالء
عُ قدا ً ومشكالت نفسية تصل إلى حد األمراض
املزمنة التي حتتاج إلى طبيب متخصص».
ويتابع« :لم يكن أمام هؤالء إال التعبير والتواصل
مع اآلخرين عبر تلك املواقع من خلف قناع يخلص
كثير منهم من عبء املواجهة املباشرة مع الشخص
أو املجموعة ويرحمهم من حتمية اللجوء ملهارات
اجتماعية ليست لديهم في األس��اس وت��واص��ل ال
يشعرهم بعجز أو إحباط أو شعور بالنقص أو خوف
من احتماالت الفشل االجتماعي ورمبا عانى بعضهم
أيضا ً نقصا ً ما أو عيبا ً في الشكل أو املالمح أجبرهم
على العزلة واالنطواء وهؤالء حتديدا ً وجدوا احلل
السحري في احلضور
م����ن خ���ل���ف أق��ن��ع��ة
تتفاوت درجاتها إما
ظهور زائف متاما ً بدءا ً
م��ن االس��م وال��ص��ورة
والبيانات التي يظهر
بها صاحب احلساب
أو ن��ص��ف ق��ن��اع ك��أن
يظهر باسمه احلقيقي
ل���ك���ن دون ص����ورة
مكتفيا ً بصورة طفل
أو وردة أو منظر
طبيعي وه���ؤالء
يتفجرون نشاطا ً
وم�����ش�����ارك�����ات
وت����ع����ل����ي����ق����ات
وص���������راع���������ات

واش��ت��ب��اك��ات وت��راش��ق��ا ً ب��األل��ف��اظ ورمب���ا سباب
وحترشات معبرين بأمان تام عن مكنون صدورهم
وهواجسهم وأفكارهم وشطحاتهم من دون خوف أو
شعور بالضعف من أي نوع».
يع ّرف د.إحسان الرفاعي أستاذ علم النفس الرهاب
أو اخلوف االجتماعي على أنه اضطراب يظهر عند
اإلنسان في حالة اجتماعه مع عدد من األشخاص
في موقف ما وتظهر عليه مجموعة من األع��راض
النفسية تتراوح شدتها مع شدة هذا االضطراب لديه.
وتتمثل معظم األعراض في التوتر والتعرق وبرودة
األط��راف مع حركة غير عادية في العني فضالً عن
التلعثم والنسيان وقلة التركيز.
ويقول« :اعتياد اإلنسان على العمل وحيدا ً لفترة
طويلة واالبتعاد عن املشاركة االجتماعية يؤدي
إل��ى تقوقع الشخصية وبناء حاجز نفسي صلب
جتاه اآلخرين مينع التبادل االجتماعي مع الغير
سواء العائلة أو األصدقاء أو زمالء العمل .وبالتالي
يحيط نفسه مبجموعة من قواعد الثبات االنفعالي
جتعل من الصعب عليه الحقا ً أن يشارك اجتماعيا ً أو
يتبادل احلديث أو حتى الظهور باملظهر املناسب للحدث
االجتماعي ما يؤدي إلى غياب التوازن واالضطراب
النفسي امل��ؤدي الحقا ً إل��ى االبتعاد أكثر وأكثر عن
االخ��ت�لاط والتفاعل وامل��ش��ارك��ة .وهنا يتحول هذا
االضطراب من سوء تك ّيف اجتماعي إلى اضطراب في
الشخصية .وينعكس استخدام التقنيات في التواصل
سلبيا ً على األفراد الذين ال يقومون بأنشطة التوازن
النفسي مثل االنخراط في النشاطات والتقاء األصدقاء
ما يزيد شدة تأثير هذه األعراض االنعزالية وبالتالي
شدة االضطراب» .ويوضح الرفاعي أن التخلص من
آثار الرهاب االجتماعي بسيط وممكن مهما اختلفت
شدة تأثيره على اإلنسان وذل��ك من خالل برامج
إرشادية وعالجية على يد متخصصني.
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