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 امياء الشََّرمة أ. َبمقدِّ
واقعم شاكلم مَ مَ  نح عَ  ديثان هذا الكتاَب ابحلَ تور حس  كح الد   استهل  

 لصحةم عالقتها ابعن ها و نح اٍت عَ فطرَح إحصائي   ،ماعيالتواصلم االجتم 
 ها.يح لَ ا وما عَ غاَص فيما لََ  ث   ،إدماهنا ث   ،سيةفح النـ  

ية: )ولذلك فهو هى األه م تَ نـح الذي هو بح  سح منهح هذا الكالمَ بم تَ قـح وهنا أَ 
لنشرم  كما أنهح مهم    ؛ثم التغيريم يف اجملتمعم والبيئةداحح يف إم  الوسيلةح األهم  

بصرفم  ،كارم والقناعاتفح من البادئم واألَ  سيخم كثريٍ رح الثقافةم بني الناسم وتَـ 
 .(وابأو خطٍأ وصَ  من خرٍي وشر ٍ  طوي عليهنح عما تَـ  النظر
 ل:التأم   تحق  سح دَف جلًة تَ رح أَ  ث  

 .عة(اتح إعالميٌة متنو م ص  نَ )وسائلح التواصلم االجتماعي هي مم 
كمنرٍب هي للعربم أكثرح من غريهم   وبرأيي اخلاص   ،أكيدوهي كذلك ابلت  

 .بريعح يةم والتـ  للحر م 
بل أشاَر إىل العديدم  ،هح فح ابحلديثم عن "الفيسبوك" وحدَ تفم الؤل م كح مل يَ 

 ماي سبيس وتويرت وغوغل بلس وغريها.  لثح مم من الواقعم 
ر اللبمَناتم األوىل لعاملم النرتنت يف هذا الكتابم وحديثهم ل تذك  جح وما أَ 

 . Dial - up دََيل َأب عن معاانة
 رم الشبكةم العنكبوتيةم إىل يومنا هذا. احلالح بتطو   ث يفيدَك كيف وصلَ 
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 قيفم والتحصنيم لواقعم التواصل.ثح فح بزيٍد من التـ  وطالَب الؤل م 
لذلك ، و وارتل نما حل  يح للطبيبم من أن ميارَس مهنتهح الس امية أَ  وال بد  

 ،ةـالصح   يفأتثريم تلك الواقعم  وحلَ حَ ة ان جوانَب عد  الدكتور حس   قد ذكرَ ف
يقول من الكتاب  29صفحة ي الـففرتاهح  ؛ادً ل م قَ ًئا وال مح هًدا ال متنب م ـمستش

 ة(:الصح   يفا اتح ل االجتماعي وأتثري ائل التواصح ـ)وس :تت عنوان
لكن  بعَض الباحثنَي يف هذا  ،ا)وقد يبدو استخدامح وسائلم التواصلم آمنً 

ةم النفسيةم والعافيةم عند هموهنا إبحداثم بعضم التأثرياتم يف الصح  ت  اجملالم ي
 .مني(الستخدم 
لح من حديثم ابم وأتثريها مل تَ ـي احلسـرم فوَ يريم الص  غح تَـ   عمليةوحّت  

 ف. الؤل م 
 ا من كليةم الطب م أن  تقريرً إىل  ننا يف ثناَي احلديثم الطب م أَ مح ولكنهح طَ 

ائَل التواصلم االجتماعي قد تسهمح ـإن  وس :يا األمريكيةم قالجبامعة كاليفورن
 يف نشرم السعادة.

 .43وطرَح الكتابح أسئلًة تمح كل  متابٍع لإلنرتنت عموًما يف الصفحة 
 فعلى سبيلم الثال: ؛يفةً ا الحصائياتح فكانت أرقاًما بليونيًة محم وأم  
  ؛نستغرام"إصورٍة ترفعح يومًيا على موقعم " مالينيَ  5

 ؛ريدةغح مليون تَـ  500 لىد مستخدمو "تويرت" ما يزيد عويغر م 
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دقيقة  17م إىل حساابتم لدة بليون مستخدم  1.23و حنويدخل 
 يوم. وسطًيا كل  

ا جعلهح م   ،احتوى الكتابح على دراساٍت عاليٍة عاليةم الستوىلقد 
 .والقراءة جديرًا ابلثقة

كتاٌب معاصٌر من األهيةم بكان أن يكوَن ر"  هَ جح "الفيسبوك تت الم 
 ة. ديًقا للمكتبة العربي  صَ 

 اميبراء الشَّ  هوكتب
 خنبة شعراء العربَمجموعة س مؤسّ  
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 وُرْؤَية مقدِّمة
 حيممحن الرَّ م هللا الرَّ سج ب  

نحرتنت يف العاملَ عح بَـ   تح دخلَ  ا، كثريً ةً بعيد تح ليسَ  فرتةٍ  ذح نح مح ، و َد انتشار الم
 اويومً  .ماعيتم ل االجح التواصح  ى وسائلَ سم  يح ا م   اس جمموعةٌ الن   على حياةم 

 تح وبدأَ  ،ال أبس به ا بلغت عددً حّت   دت هذه الوسائلح عد  تَ  ،يوم بعدَ 
َوحقعح هذا  "،الفيسبوك" َموحقعح ها ا كان أبرزَ ورب   ،اا فشيئً ابالنتشار شيئً 

 ال
 حيث يزيد عددح  ،ل االجتماعيمواقع التواصح  قَ مالعم  ى اليومَ عَ دح يح الذي 

إذا جتاوزان ف حّت  اآلن؛ متخدم سح مح  يح يارَ لح مراتديه أو مستخدميه على مم 
غار  عَ الرض    ان العاملَ من سك  واأَلطحفال الص م

َ
زين وبعض ضى العاجم رح  وال

  كون نسبةح تلها النرتنت سصم رائح اليت ال يَ الش  
َ
 وحقعالستخدمني ل

 .ك ان األرضـبني س اسبوك عالية جد  الفي
من   عددٍ رَب كح إىل أَ  ل االجتماعي الوصولَ وسائل التواصح  كل    تح حاولَ 

ها الفيسبوك فاقَ  أن   إال   ؛زال  ومااانً فيها جم   جيلح سح وكان الت   ،منيالستخدم 
 ،عن ابقي الوسائل تلفم ز بشيءٍ من هذه الوسائل تتمي   سيلةٍ ا كوَ جيعً 

 .بوتريٍة متسارعةيوم  ا بعدَ ه يومً ر نفسَ و م طهو يو 
ها إلي زات اليت يتاجالي م  كل م وي على  تَ َيح ن كح إن مل يَ  ،يسبوك فيهالفم 

التسجيل الرئي  وآخرها إضافةح  ،هامعظمح على هو َيحَتوي ف ،مح الستخدم 
س الناكثرٌي من   دح عح ومل يَـ  ،ةمهم   إعالمٍ  الفيسبوك وسيلةَ  أصبحَ لقد  .الباشر
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 كل  لقد أصبح   .اسابقً  كما كان األمرح األخرى  عالم الإىل وسائل  حباجةٍ 
 .دام هذه الوسائلخح ما عن طريق استم  ا بدرجةٍ ا وإعالميً إنسان صحفيً 

 ؛ل بني بلٍد وآخرة وسائل التواصح الفيسبوك وبقي   تفاوت استخدامح ولكن، ي
 ولكن   ،الفيسبوك م أكثر منستخدَ يح  َموحقعٌ البلدان فيها  د بعضَ نَم قد ف

ي لذلك مسح م  ا،عالية جدً  ى لصاحل الفيسبوك بدرجةٍ قَ بـح تَـ  كربىال النسبةَ 
 ل االجتماعي.وسائل التواصح  القَ مح عم 

س يول ،شاءيَ ما  كتبَ يأن  تخدممسح لمح يح لتم ه يح بوك أن  ـزات الفيسن مي م ـم
 َموحقعثل م ،ض الكلماتعح أو لالكتفاء ببَـ  هور ببالدح ا الختصار ما يَ طرً ض  مح 

 تويرت.
ا ورب   ،هاستخدامَ  أحسنَ  نح م إم كبري على الستخدم   ريٍ خب تم الفيسبوك قد أي

 ة ظهرت عربَ وسيلة تقني   وال خيتلف يف ذلك عن أي م  ؛ا عليهيكون شر  
 ة.ر البشري  مح الفرتة األخرية من عح  السي ما يف ،التاريخ

تخدممح تطيع ـسح يَ   وأشخصية  صفحةٍ  الفيسبوك من خالله إنشاءَ محسح
ومن  هشوراتنح شاء يرى مَ يمن  علَ يَ أن  بَقحدورهو  ،ةي  صفحة عائل وأجمموعة 

أن  هميكنكما   ،ذلك هشور ميكننح مَ  ويف كل م  ؛راهاشاء ال يستطيع أن يَ يَ ال 
عمه الشارة إىل من يحريد يف ةللعام  أو محتاًحا ا مرئيً   النشورَ علَ ي ، وبوحسم

َنحشور أو التـ  
 .عحليقال

 لص  ابلنسبة ل
َ
ول خح ي تتاج إىل دح فه ،موعاتجح فحات العائلية أو ال

ى سم  ق  أن تح حح  ،ولذلك .الصفحة ير يددير الصفحة أو مح ول من مح بح وقَـ 
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اجتماعية  أداةً  ،وعلى رأسها الفيسبوك ،ل االجتماعيالتواصح  وسائلح 
  .ل بني الناسزيز التواصح عح لتَـ 

 أبن   أن يقولَ أحٌد تطيع ـيس وال ،اتافـى الفيسبوك السوَ لقد طَ 
 ليس هناك وسيلةٌ  قولَ أن يَ  تطيع أحدٌ ـسح ه لن يَ كما أن    ؛مفيد الفيسبوك غريح 

 ا بشكلٍ إم   ،مع من تشاء تواصلَ أن تَ  ميكنكفأنت  ؛للتواصل مع اآلخرين
تطيع أن سح تَ ، )على اخلاص  كما يقولون( مباشر أو على انفذة الرسائل

 تطيع أن تنشرَ سح وتَ  ،ات والصورالت الصوتية واللف  جيسح الت   ترسلَ 
 .والقاطع الرئي ة الفيديوهات

 يوم يتطو   بعدَ  امً وح ويَـ 
َ
 زاتٍ ا سنرى يف الستقبل القريب مي  ورب   ،وحقعر هذا ال

 ميكن استخدامح  .ا وأكثر خدمًة لستخدمي الفيسبوكأكثر إبداعً  جديدةً 
أو من خالل تطبيقه  ،ثابت والالبتوبالفيسبوك من خالل الكمبيوتر ال

ومن اليز مات والالمح اليت يـحرحَجى أن أَيحتم هبا برانمجح . ةعلى األجهزة الذكي  
 ل األََيم:الفيسبوك برأيي يف قابم 

َنحشورات. -
 إاتَحة التـ عحليق الص وحتم على ال

َنحشور الصوت الباشر. -
 ال

ثحلما ةً ر شابم كالاشح لصوتي ة بختلف أَ َتحميل الفيديحوهات والقاطع ا - ، مم
محساعمدة براممَج أخرى ى ـإل ن دون الل جوءم ـالص َور، وم َتحميلري َيح 

ميل  .للت حح
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سه حبيث فح تمغحيري أَنحواع اخلحطحوط وأَلحواهنا بشكٍل عام، ويف النشور نَـ  -
 شوراتمتلفة للَمنح  ع إطاراتٍ ضح ن؛ ووَ وح يضم  النشورح أكثَر من خطٍ  ولَ 

ما أَمحكَن من . وبعىن آخر، إمكحساب الفيسبوك وتـَنحسيق الن صحوص
رير والكتابة كربانمج وورد.ص برامم خصائم   ج الت حح

بمح  تفيد منه  الفيسبوكوبذلك، قد يحصح ريس والدراسة، َتسح َموحقًعا للت دح
راء االختبارات )بوحجحود البث م ـالؤس سات ف ا إمجح  ي متابعة الطلبة ورب 

جال ت الطالب والت ملحميذ على كامل العام الد مراسي ـالباشر( وحفظ سم 
 واأَلعحوام السابقة.

يه قم بح عندما تـح  - إن أردتَ  -ر ـمباش لٍ ـبوك على تواصـقيك الفيسبح يـح 
 .امفتوحً 

  مل تكتفم شركةح 
َ
وتطبيقات  َمواقمعفقد قامت بشراء  ،وحقعفيسبوك هبذا ال

 َتطحبيقٌ الواتساب  َتطحبيقح ف ؛هـا الفيسبوك نفسهبعضح  وربا فاقَ  ،أخرى
زات  فيه مي م  ،الوقت ا طوالَ توحً فح ة رائع يبقى مَ جتماعي  االة ـدماخلتواصل و لل

 .هانفس ركةـللش ابح اتبعً ـوقد أص ،يوم ا بعدَ ر يومً كثرية تتطو  
 ه بعضح فيوأصبح  ،ار أيضً وقد تطو   ،للصور َتطحبيقٌ إنستغرام  َتطحبيقح 

وهناك  ،اهنفس درجة الواتساب أو الفيسبوكوإن مل يكن ب ،لالتفاع
 أخرى على الطريق كما يبدو. واقمعَتطبيقاٌت أو مَ 
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ا لالستفتاءات موقعً  ه ميكن أن يكونَ ا أن  الفيسبوك أيضً  سناتم من حَ 
 ةي  سر دلاو  ةي  ملعلاو  يةمثل القضاَي الطب م  ،يف قضاَي متلفةواالستشارات 

شاء نح ية إىل إم من الواقع الطب م  الكثريَ احلاجةح دعت  ،ولذلك ؛ةي  عامتجالاو 
وييب عن  ،منها ما يتواصل مع الناس ،صفحات لا على الفيسبوك

ل االجتماعي على وسائل التواصح  ا صفحاتٌ ولذه الواقع أيضً  .أسئلتهم
 األخرى.

فاد من ستَ للبحث يح  االً جمَ  -كما قلنا   - الفيسبوك ميكن أن يكونَ 
 دد الائل من الناس اته ومن العَ تقني  

ح
ات الناس عليه يف فهم سلوكي   لنيبم قح ال

كما   ؛ياسية والفكرية والثقافيةولم الدينية والس م يح كارهم ومح فح وطباعهم وأَ 
تستفيد  ولذلك، قد .آلخرين اىلإف من ذلك يف التعر   ستفادَ ميكن أن يح 
ويستعمله  .د من تشتبه هبمصح يف رَ ن مح واألَ رات ابخح ستم هزة االجح أَ  منه بعضح 

لة والَفوحضى أو الدعوة بَ لح أو إاثرة البَـ الرت حويج للش ائعات  بعضحهم اآلخر يف
ياء عح وَسربح ردود أَفحعال الناس على بَـ إىل الت جم عات،  ض القرَتححات أو اأَلشح

تعالم عنها  وما إىل ذلك. ،الراد االمسح
على  والدمانح  ؛ماندح ي إىل الم فقد يؤد م ، ساوئا مَ لكن للفيسبوك أيضً 

  والباحثونث العلماءح وقد تد   ؛مان على الفيسبوكدح من الم  دمح قح أَ النرتنت 
 على الفيسبوك أكثرَ  ا يكون الدمانح لكن رب   ،كثرية  عن ذلك يف دراساتٍ 

فحراط يف ون عن الناس ال ينفك   حيث جتد بعضَ ، ةشد   متابعة منشوراتم الم
من الشاكل  كثريَ ب هذا لم الويسب م  ،شورات اآلخرين على الفيسبوكنح ومَ 
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 يف النوم وأشياء ين والوظيفي واضطراابً هَ شاط الم ريط يف الن  فح ق والتـ  لَ مثل القَ 
أعراض وعالمات الدمان  ي هذا الكتاب بعضَ ـرض فعح سنستَـ و  .أخرى

 .على الفيسبوك
من خالل والت ناححر ا يف إاثرة الشاكل ببً ـالفيسبوك قد يكون س كما أن  

صيات خح اب الش  ـحّت أصح ،ئر م فهو يحَ ؛ هيتَ نـح تَـ  اجلداالت اليت ال
بني  اهناك حاجزً أن  دام  دال ماي اجلم ـول فـخعلى الد   ،الضعيفة

  .لنيجادم تال
 ةح رت عد  شم وقد نح  ؛النساء ما عندَ والسي   ،كتئابب الفيسبوك اال قد يسب م 

مقارنة الصور الشخصية  وذلك عندَ  ،دراسات يف هذا الوضوع
مع زمالئهم وأصدقائهم ورفاقهم وأقارهبم )والستخدممات( مني دم ستخللمح 

هذه ف ؛واالقتصاديَ  ماعي  ت العمر أو الستوى االجتم فاوح ومالحظة تَ 
 ياء يف النفس.شح األَ  ثري بعضَ تح  القارنةح 

يعتمد على هذا و  ؛يف ذلك ال شك   ،سناتوله حَ  ئح ساوم الفيسبوك له مَ 
 كل م ل جالًباخري أو  لكل م  حامالً  يكونَ فإما أن  ؛نكة ووعي الستخدمحم 

 الذي فيه. اخلري والشر م  دون بنيَ يرتد   وربا جتد البعضَ  ؛شر ٍ 
 مح ملفال أ ؛ى حد ٍ ـأقصى ـلإا فً صم نح مح  ذا الكتاب أن أكونَ ـي هـف حاولتح 

له وعليه ما  له ماف ل م شيء؛ـي كـفا د  ه جي م ار وال أَ  وَء كحل ه،سالالفيسبوك 
 عليه.
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كَر جزيَل الشكر كل  من اطلع على هذا الَعَمل ويَ  طيب يل هنا أن َأشح
العملحمي، وأَبحَدى بعَض القرتحات البن اَءة، وأخص  ابلذكر الشاعَر األستاذ 
س جَمحموعة ُنححبة شعراء الَعرب، لقراءته كاممل النص م بدق ة  براء الش امي، مؤس م

 ابَ ـت الكتـديدة اليت أَغحنــلقي ممة اجلار اـكـوإممحعان، واخلحرحوج ببَـعحض األف
 إبذن هللا.

ني والدارسني ق الباحثني والهتم م شو  ا من تَ شيئً   هذا الكتابح آمل أن يلب م 
 ديد.وسَ  صفٍ نح واضح ومح  خللفيات الفيسبوك ومزاَيه ومساوئه أبسلوبٍ 

ا ري أغذا الوقمع وتفاصيله، ـفاَي هتح بكل م خَ طح ال أد عي أبّن م َأحَ  ولكن ين هن 
ا ، با لَ أو النص ة االجتماعي ة ذه الظ اهمرةـهجَمحاهمل وَمعاملم ربح ـ لسَ اولٌة مين م حمح 
 يها.لح ما عَ و 

 ... دصح وهللا من وراء القَ 
 

حية  حسَّان أمحد َقمج
رب/أَيجلول ،الرايض  2017 سبَتمج
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 الم؟ْعاإِل سائُلَو َيما ِه

  نَ مم 
ح
ريفات وسائل العالم عح ريعة على تَـ عَل النظرةح الس  مل أال  جَتح تَ حح ال

 ، األشياَء واضحةً 
ح
 ثر من التوق ع.كح لح أَ طَ صح فهناك تعاريفح لذا ال

الم عج اإل  " و "الم اجلديدعج اإل  طلحات "صح اق مح إذا أَلحَقيحنا نظرًة على سيَ 
ياق الضمين جد بعَض الس م "، سنَ جتماعيل االتواصُ مواقع ال" و "القدمي

حتَوى
َ
، سالةري إىل الر م شم المي ال يح عح ؛ فاجلانبح الم ي يعرب م عن ذلكذال أو ال

َقل هبا الرسالَ  ، َحيث إن  األمَر اختلَف يف َوسيلةم ةولكن إىل الطرائق اليت تـحنـح
واها؛ فالرسائلح العالمي   ة ال تزال هي نـَفحسها، نـَقحل الرسالة، وليَس يف َفحح

ا  ا َتطو رت وتَبد لت يف وحضحوحها، ورب  ولكن بطحرحٍق وأساليَب متلفة، مع أهن 
هل وحصحوالً بحَ صح كما أَ   .فيما تححفمي وتـحعحلمن إىل الن اس، بسرعٍة  ت أَقـحَوى وَأسح

كيل الرأي العام وتـَغحيري جَمح  داث ى األَ رَ هائلة؛ وابَت لا دوٌر َكبري يف َتشح حح
 وتقيق األهداف الرجو ة منها.

ع( هي القصوَدة عنَدما نتحد ث َيَ ذح و )الم اديح لفاز والر  ن  الص ححَف والت م إ
ا الكتب ر ، و دميةالم القَ عح عن وسائل الم  َجال  ب 

َ
؛ وابالنتقال إىل الَورقي ةت وال

شرات الص وحتية أ احلديثح عن الدو انت والن  دَ بح وسائل العالم اجلديدة، يَـ 
وب وتيح ويح  twitter وات اليت ترك مز على التأليف أو الكتابة، مثل تويرَت دح واألَ 

YouTube  َوهات الباشرة.كال الفيديح شح وغريها من أ 
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ا تَـ  ٌر بني الوسائل الفضاالقنواتح  عح قَ ورب  سح ئي ة بني ذاك وذاك؛ فهي جم
داث أح ا يف الت  القدمية والوسائل احلديثة؛ وال تزال متارس دورًا كبريً  ثري يف اأَلحح

ناعة الرأي العام.  وتـَوحجيها وصم

 
 ،ر والعرفةكح اس بصادر العلم والفم الن   وعويد جحح زح تَـ  إىل العالمح يهدفح 

 كثريالنشر آراء من خالل ، وذلك هممن العلومات بينَ  ر أكرب قدرٍ شح ونَ 
 ،عةالتنو م عالم ال وسائل هذا األمرح عربَ  يريو  هم؛ومواقفشخاص من األ

 .اثنني معً اال م، أروءةقح مَ  مأ موعةً سح أكانت مَ  سواءٌ 
ا له مَ يف اجملتمع، وذلك لم ثري أح الت  ة ابلغ لطةٍ سح كالعالم  إىل  النظرح وميكننا 

 اكبريً   اأتثريً  لعالمح ار ث م يؤ يف اجملتمع واألفراد أنفسهم.  نيح كبريَ   َوقحعية و من أه م 
 األهم   الوسيلةح  هوذلك فلو والعلومة؛ العرفة  مصدرح أفراد اجملتمع، فهو  يف
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لنشر الثقافة بني الناس،  مهم  كما أن ه   ؛يري يف اجملتمع والبيئةغح تـ  الداث حح يف إم 
ناعات، بَصرحف النظر عم ا تـَنحطوي واألفكار والقَ  بادئكثرٍي من السيخ  رح وتَـ 

 وصواب. عليه من خرٍي وشر  أو خطأٍ 
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 َوسائُل التَّواُصل االجتماعّي
 واتم نَ جمموعٌة من قَـ منص اٌت إعالمي ة أو َوسائلح الت واصحل االجتماعي  هي 

)الرسائل كة احملتوى ل ومشاَر فاعح ر والت  شح ة يف الن  صال الباشر التخص مصَ االت م 
؛ مع واألفرادوالتعاوحن على مستوى اجملتع الصوتي ة والصو رة( والص ور والقاطم 

مل منص اتم وسائطم العالم اجلديد طَ صح وهي مح  أو الواقَع التفاعلي ة لٌح َيشح
تواصحل عام ة؛ الجتماعية وقنوات اال كو مانتالذات رتنت نح بكةم الم على شَ 

 FriendFeedَجديدة أيًضا، مثل فريندفيد  تضم ن إدراَج أنظمةٍ تو 
 ل االجتماعي.التواصح  ا من شبكاتم يحعَتقد أهن   ،وفيسبوك وأشياء أخرى

 امتزايدً  ممقحدارًا التواصحل االجتماعي  يعين أن   سائلم استخدام وَ  دَ زايح تَ إن  
 رغبةٌ  هناك اليومَ  نرتنت.على الأو محتاًحا  ائي  رح مَ أصبح من حياة الناس 

 وسيلةٍ كاستخدام وسائل التواصحل االجتماعي  على النرتنت  يف متزايدة 
 .ب احلياةجتارح ظ فح حلم 

يف الائة من رحو ادم مواقعم الت واصل  42اتم أن  لقد أظهرتح آخرح الحصائي  
َة مواقَع مًعا. و  ا ليَس من الستغَربم القولح االجتماعي م يستخدمون عد   رب 

إن  غالبي َة رو ادم هذه الواقعم هحمح من ال تتجاوزح أعمارحهم الثالثني سنة. 
ن ا يف ازدَيٍد. كما وعلى الر   غمم من ذلَك، فإن  عدَد الرو ادم من هحمح أكربح سم

يف الائة من محستخدممي النرتنت الذين هم  45اتح أن  الحصائي   رتم هَ أظح 
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هم ، بينما كانت نسبتح موقَع فيس بوك مثالً  سنة أو أكثر يراتدونَ  65بعمر 
 .م 2012يف الائة يف عام  35

ي الثال، َسبيل على  من ساعةً  (7.6) حواىل سطي ا،وَ  األمريكي ون، ميححضم
، لالت واصح  مواقع ارتيادم  يف شهرٍ  كل    وقتهم  يحستخدممون وهحم االجتماعي م

 ض.رَ الغَ  لذا النـ َقالةَ  هواتمَفهحم

 :ل االجتماعي  ل التواصح سائم البارزة على وَ  ثلةم مح ن األَ ومم 
ٍل اجتماعي جم انية منتشرة : وهو شبكةح تواصFacebook وكيسبُ الف  

لني إبنشاء محَتصف محات أو ، على النرتنت تسمح للمستخدمني السج م
وإرسال الرسائل إىل العائلة ، وتميل الصور والفيديو، صفحات شخصي ة

مي تخدم سح والزمالء هبدف الت واصحل. وطبًقا لبعض الحصائي ات، فإن  مح 
يـحنحفمقون وقًتا على  - مثالً  -ألمريكي ة الَيت الت حدة االنرتنت يف الو 

 أخرى. مواقعَ  الفيسبوك أكثر من أي م 

 َجعحلم  يـف الشاركةم  على القدرةَ  اسم الن   إعطاءم  إىل فيسبوك موقعح  يهدمفح 
 يصبحح  بينهم. فيما أكربَ  لٍ ـلتواص ةَ ـالفرص لم ويتيحح  انفتاًحا، أكثرَ  عالهم
،  مع تمر م ـالس االتصالم  على رينقادم  ك،للفيسبو  استخدامهم عند الن اسح

 نح ـمم  العاملم  يف يري با دائمٍ  اطالعٍ  على ويـحبحقميهم وعائالتم، أصدقائهم
ولكن ه، يف الوقت  احلياتي ة. وهومهم رهمشاعم مَ  تبادلم  نـم وميك منهم م،لم وح حَ 

 نفسه، يعل بـَعحَضهم يحراقمب بـَعحَضهم اآلخر.
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صح هذه الق  الت واصلم  مواقعم  غالبي ةح  عىسح تَ  الدَف الذي ولةح وقد تحلخ م
استسلَم  قد اجلمهورَ  أن   يف شك   هناك وملح يـَعحدح  لتحقيقمه، االجتماعي م 

، الت واصل لفكرة وسائل ا االجتماعي م  .ال الزم بقليل من أكثر ورب 
حيثح  يـحَعد  موقعح فيسبوك أكثَر مواقعم الت واصل االجتماعي م انتشارًا،

. كما يوجدح العديدح من  يمليارَ يراتدحهح حواىل  مستخدٍم حوَل العاملم شهرَي 
ار واسٍع بني رو ادم مواقع الت واصل مثل ـالواقعم األخرى اليت تَظى ابنتش

، (LinkedIn( لمينكد إن )Twitterتويرت )( و MySpaceماي سبميس )
 .margatsnI مار غتسنإو  rlbmut رلبمتو  (Beboوبميبحو )

لني ـج  ـر الشح الن   مواقمعمن  Twitter تويَت د  عَ يـح  انية للمحستخدمني السج م
. tweetsقصرية على شكل تـَغحريدات  شوراتٍ نح فيه، حيث ميكنهم نشر مَ 

ريدات اآلخرين غح ويستطيع مستخدمو تويرت نشَر التغريدات ومتابعة تَـ 
 ابستخدام أجهزة ومنص ات متعد مدة.

عح شبكٍة تواصل هو مشرو  Google+ (Google plus)س ل بلَ وغُ غُ 
اد طريقٍة يتفاعل هبا الناسح من يجرى َتصحميمحه ل ،اجتماعي من غوغل

دون إنرتنت وبشكل أكثر قـحرحاًب من احلالة اليت هي عليها خدماتح مواقع 
ة من دون اركة احلياة احلقيقي  ـعارح الشروع "مشالتواصل األخرى. وكان شم 

 ."إنرتنت
ٌة جم انية على النرتنت ذات حمتوى َموحسوع Wikipediaيبيداي يك  و  

ئت  من خالل جهٍد تعاوّن جملموعٍة من  2001يف عام مفتوح، أحنحشم
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؛ فأي  Wikipediansمني الذين يحعَرفون ابسم الويكيبيدي مني الستخدم 
ل يف الوقع يستطيع  جيَل سح ولكن  الت  ، مقالة رير َتح  وأنشَر شخٍص يسج م

حباجٍة إىل الت سحجيل لطالعةم  ه ليسَ ، كما أن  القاالت ليدعح لوب لتَـ طح غري مَ 
 عَ قو م ةح ص  نلا هذه نو كت ال دق ،نكلو  .ث فيهاحح القاالت والواضيع والبَ 

 .اهكرح اشتَ و  تامو لعلا رشح نَ ل عٌ متجم يه لب ،عئاشلا ىنعلاب لصح او ت
هو شبكةح تواصٍل اجتماعي صحم مَمت جملتمع  LinkedIn نج ينكد إ  ل  

ديد؛ والدفح من هذا الوقع هو الس ماح حح األعمال على وجه الت  
لني إبنشاء وتَـ  رفوهنم عح ن يَـ خاص الذيشح من األَ  بكاتٍ ثيق شَ وح لألعضاء السج م

 قون هبم مهني ا.ثم ويَ 

 
يري فيه وضعح ، دى اجتماعي إخباريتَ نـح هو موقٌع ومح  Redditيت يد  ر  

قمَصص اجتماعية متارة يحرو ج لا من قمَبل أعضاء الوقع. يتوي الوقعح على 
يديت  الئات من اجملتمعات أو التجم عات الفرعي ة العروفة ابسم "َسربح
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subreddits" ، يديت )جَمحموعة َتحرير فـَرحعَية( متخص مصة بوضوع وكل  َسربح
معني  مثل التكنولوجيا أو السياسة أو الوسيقى. يقوم أعضاء موقع 

بعرض أو ، ريديت، والذين يـحعحَرفون ابسم "ريديتورز أو الر ميديتي ون" أيًضا
والدفح  تـَقحدمي حمتوى يري التصويتح عليه من قمَبل األعضاء اآلخرين.

 ى أعلى الصفحة الرئيسية للَموحقع.ـال قمَصص معَترَبة إلـن ذلك هو إرسـم
هو موقٌع اجتماعي لعاجلة ومشاركة وَتصحنيف  Pinterest تينترييس  ب  

الصور الوجودة على النرتنت؛ ويتطل ب بينترييست أوصافًا موجزًة، ولكن  
ري. وسيأخذك النقرح صَ البَ قع يكون على احملتوى وح الرتكيَز األساسي للمَ 

على سبيل  -على الصورة إىل الصدر األساسي؛ وبذلك، إذا قمَت 
ا أيخذك ذلك إىل موقع  -الثال  ابلنـ قحر على صورة لَزوحٍج من األحذية، رب 

ا ستأخذك إىل  ميكنك شراؤه منه؛ والنـ قحرح على صورة لطعام معني  رب 
ا كح غريب الش  )بـَيحت( لقحنٍ   وصفته؛ أم ا النـ قحرح على صورة ل للطيور فرب 

 ه.ليمات بنائم عح خذك إىل تَـ أَتح 
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 ما الذي َيْجِذُبنا إلى وسائِل التَّواصل االجتماعّي؟
ر يف  الاتفي لإلنرتنت دَمةخل مزو مدٍ  أو ل إطالقح  َجَرى الث مانينيات، َأواخم

Internet service provider ISP تطو رت وقد. الت حدة الوالَيتم  يف 
 والعشرين مساخل السنواتم  يف كثريًا عم ا كانت عليهم   النرتنت تقني اتح 
 الن اس معظمَ  جتعلح " Dial-upالاتفي  الط لب" عبارةَ  أن   لدرجة الاضية،

م الس ابقَة مع النرتنت  .اآلَن يتذك رون محعاانتم

 
العواملم اليت كانت وال تزالح جتذمبحنا لالت مصال  وبطبيعةم احلال، فإن  أهم  

ابلنرتنت هَي أن  هذه الوسيلَة تتيحح لنا قدرًة أكرب على الت واصلم مع 
، سبيلم  اآلخرين؛ فعلى  رسائلَ  إبرسالم  استخدامح النرتنت لنا مسحَ  الثالم

. العادي م  الربيدم  عرب الرسائل إرسالم  لعملية كبديلٍ   اللكرتوّن م  عرب الربيدم 
 لذا الدف. االجتماعي م  الت واصلم  وسائلح  بحنَيتح  وقد

من واقع ثقافتنا اليومية  اجزءً الت واصل االجتماعي   حت وسائلح بَ صح أَ لقد 
 ق األفكار واألخبار والرسائل بكل م من وسائل تدف   العاصرة، ووسيلةً 

ا يف غاية القرب من نن  أبنشعر لقد جعلَتنا  ؛دافها ومصادرهاهح ضامينها وأَ مَ 
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 وصلت لا، حّت   اا ونشرً تلق ميً ب من العلومة رح ، ويف غاية القح ابعضً بعضنا 
ا   ؛حياتنايف  هرَ ظما و  فيَ خما ماق عح إىل أقصى أَ  هذه الربامجح  كما أهن 

 ها، الستثمار اخلري والشر م  عليها دعاةح  قح بَ اس؛ وتابتت أبيدي صغاران وكباران
ات لي  اآل ، يف ظل م غيابيالً يريًا وتبدغح ، تَـ واجلماعة اة الفرديَ يف حميط حَ 

 مٍ دح ل هَ عاوم من مَ  واقعه عرب هذه المتريرح  ريق ما يفاعلة لواجهة تدف  ال
ه من ضخ   ريمن األحيان، إىل جانب ما ي أخالقي وفكري يف كثريٍ 

ي ر سلبية تؤد م وَ ناعات، وتكريس صح ناء قَ نفسية، يحراد من خاللا بم  حربٍ 
يف  يصبحَ في، ل يف فكر التلق م لَ وخَ  خٍ رح يف هناية الطاف إىل إحداث شَ 

 كح ه ذلك الفم وج م عة بيد من يح طي م  النهاية أداةً 
َ
لومة، ومن ث  عح ر، أو تلك ال

 .امراد منهوما يح واالمرحتان الث قايف ك التبعية الفكرية قيادته إىل مهالم 
 تطبيقاتوسائل و م تخداـة اسياسَ ـس مسح رَ  ةدَ اعإن لذلك، البد  م

وير استخدامها طح صني، مع تَ حح قيف والت  ثح من التـ   التواصل االجتماعي بزيدٍ 
من يريد غزو جمتمعنا  أمامَ  وقوففاع إىل أسلوب المن لغة الواجهة والد م 

بابنا ومستخدمي هذه ـن لدى شا مل يكـذلك م حق قيت وال ؛اا وتريضً رً كح فم 
هة، وكيفية ائل الوج  ـداف تلك الرسهح وأَ  لوالتدح ائل اللام بَ ـالوس

حض دح ق رؤية تَ لح ة القادرة على خَ الل الشاركة اليابي  ن خم ـمواجهتها، م
 .سلبية َمَضامنيداف و هح ن أَ ـمله موما َتح  تلك األكاذيبَ 

و هيئة التدريس جبامعة حائل، ورئيس ضح عح  -أمحد الرضيمان  د.يقول 
ل ستعمَ التواصل االجتماعي قد تح  إن  وسائلَ : "- األمن الفكري ابجلامعة
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ا قد تح يف اخلري ونشر العلم وتقيق الصاحل ودرء الفاسم  ل ستعمَ د، كما أهن 
ل سب مستعمم ساد يف األرض، وذلك يكون حبَ فح ر الفنت والم شح ونَ  يف الشر م 

استفاد منها وأفاد،  فإن صلحَ  ؛هذه الوسائل ودَينته وأمانته وأفكاره ورؤاه
 .سبيل الرشاد" وأضل   أو جهل ضل   ن فسدَ وإ
ا تستطيع الوصولَ مح كح هذه الوسائل تَ  ن  قدرةَ إ إىل أقصى نقطة  ن يف أهن 

 ؛وال رقيب دون حسيبٍ من  جد عليها النسانح على هذا الكون يو 
ليدية قح من عجز وسائل الرقابة التـ  أحيااًن ل يف هذه الوسائم  اخلطورةح  وتكمن

إيايب أو يكون  ه العلومات، اليت قد يكون فيها جزءٌ ق هذن منع تدف  ع
 .تهووحد ك اجملتمعاسح فيها أثر سلب على متَ 

ة على هذه الوسائل، بقدر ما يعين مَ ود احملكَ القيح  عَ ضح ين وَ عح هذا ال يَـ و 
، مثل هذه الوسائلمع ل اليابية م بطريقة التعامح ة التحك  د فرصَ رح إعطاء الفَ 

ية والوَ وذلك من خالل َتحص  .ي الالزمعح ينه ابلبادئ الصح م
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 َوسائُل التَّواصل االجتماعيِّ وتأثيراُتها في الصَّحة
؛ال الربيدم  عربَ  رسالةٍ  أو ل استالمح  َجَرى م 1971 عام يف  وبعدَ  لكرتوّن م
 الت واصلم  وسائلح  رتح انتشَ  الت اريخ، ذلك على سنةً  أربعنيَ  من أكثرَ  مرورم 

 سك انم  ربحعح  أصبحَ  حبيثح  ،الشيم يف الن ار انتشارَ  العاملم  حولَ  االجتماعي م 
 بوككالفيس  االجتماعي لم التواصح  وسائملم  أحدَ  يستخدمونَ  الي ومَ  العاملم 

Facebook وتويرت Twitter شات وسناب Snapchat. دوبح يَـ  وقد 
 اجملالم  هذا يـف باحثنيَ ال بعضَ  لكن   ،ًناآمم  تلكَ  الت واصل وسـائلَ  دامح استخ

 عندَ  والعافية ي ةـالنفس الص حةم  يـف التأثرياتم  بعضم  داثم حح إبم  يت هموهنا
 مني.الستخدم 
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رتح يفتح إحدى الد مراساتأشار  أن  إىل ، 2012 عام ، اليت نحشم
ا يحول مدح ااستخداَم الفيس ابلن قص عنَد  عورـــن الش  ـــملقلَق، ويَزيدح بوك رب م

 اس.الن   بعض
راها اختصاصي  الص حة الن فسي ة اجملتمعي ة جح نتح دراسٌة حديثٌة، أَ وقد بي  

، أن  استخداَم Ethan Crossإيثَان كرحوس يف جامعة ميتشغان األمريكي ة 
 نا تـحَعساء.يعلَ  الفيسبوك ميكن أن

تيحح م "الفيسبوك" يح ـالعروف ابس لإن  موقَع الت واصح  كروس: "يقولح العاملمح 
ع اآلخرين". ـم ي الت واصلـدم فراـَة األفـوارَد قي ممًة تحلب م حاجا ظاهرَي  مَ ـلن

تخداَم ـابقة، ويظهرح أن  اسـإن  الواقَع يحنايفم القولَة الس :فح كروسـويضي
 ن َتحسينها.ـم ويض الص حة النفسي ة بدالً قح ى تَـ ـ"الفيسبوك" يعملح عل

 إىل أن   تشريح اليت  الد مراساتم مثل تلك  نمم  عديدَ ال أن   من الر غمم  على
 والبدني ة، النفسي ة الص حة يف الس لبي ة أتثرياتا االجتماعي م  الت واصلم  لوسائلم 

 أنح  حيث ميكن محعاكٍس لا؛ أتثريٍ  يد عوَن وجودَ  الباحثني بعضَ  أن   إال  
 تديدم  يف مفيدةً  أداةً  ااالجتماعي م حبد م ذات لم الت واصح  مواقعح  تكونَ 

 النفسي ة. ابلص حة تتعلقح  مشاكلَ  من عانونيح  الذين األشخاصم 
م ا الشك  فيه أن  هناك أتثرياٍت َسلبي ًة اَنجة عن ارتياد لكن، رغم أن ه و 

، ولكن، ميكن استخدامحها كوسيلٍة لتحسنيم  وسائلم الت واصلم االجتماعي م
 ني ة.الص حة النفسي ة والذه



 35     ةحسَّان أَْحمد قمحيَّ  د.                                   الفيسبوك تَْحت الِمْجهر  

رتح العاَم الاضي يف جمَ  ل ةم أخبار الط مب اليوم لقد بي نت دراسٌة نحشم
(Medical News Today أن  "حب  الش هرة" قد يكونح من أكثر )

 .مان استخدام الفيسبوك، مثالً دح األسبابم احملتملةم لم 
فري  جامعةم  من Dar Meshi بقيادةم دار ميشي ،البحث فريقح  وجدَ 

(Freie Universität) على حصلوا الذين األشخاصَ  أن   ألانيا، يف 
 الفيسبوك ازداَد لديهم نشاطح  من قمَبل متابعيهم يف أنفسهم إطراءاٍت على

 وهي - nucleus accumbensالت كمئة  تحدعى الن واةم  الدماغ بنيٍة يف
 استخدامح  ازدادَ وكل ما . ""الث واب أو الكافأة عملي ةَ ا يحدعى مرتبطة ب منطقةٌ 

 .الن شاط هذا الفيسبوك ازداد
، الذكورةح سابًقا دمننيلقد أظهرت الدراساتح

ح
 ، أن  معظَم األشخاصم ال

ثقتهم  من أجلم لفتم االنتباه وتعزيز على استخدامم الفيسبوك يراتدونَه
كي اتح التايل: هل تحؤث مرح هذه الس لو  نا يتباَدرح إىل أذهانمنا السؤالح أبنفسهم. وه

 سلًبا يف الص حة النفسي ة والقدرات الذهني ة؟
 (، نقالً Medical News Todayوقد ذكَر موقعح أخبار الط مبم اليوم )

، العاَم الاضي، أن  Missouriن دراسٍة أحجرمَيت يف جامعةم ميسوري ـع
ر على الص مح ة ـاَط على موقعم الفيسبوك ميكن أنح يحعَتَمد كمؤش م ـالن ش

 ي ة للش خص.ـالن فس
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 نشر يف نشاطحهم يكون الذين األشخاص بعضَ  أن   البحث فريقح  وَجدَ 
 على صحورمهم من القليلَ  شاركونتَ يَـ  أو دوًدا،حَمح  الفيسبوك على الصور
،  ما واندرًا األصدقاء، من أقل   عددٌ  ولديهم الوقع، يراتدون ما قليالً  الوقعم
ون  األشخاَص، أن   الباحثون زعمَ  وقد حلساهبم. الش خصي ة الصورةَ  يغري م
 االستمتاعَ  يفتقدون ما غالًبا الس ابقة، الواصفاتح  عليهم تنطبقح  الذين
 الس عادة فـحَرص انتهازم  على درونقح يَـ  وال االجتماعي   التواصل بذلك

 دقاء.صح األَ  مع احلديث مثل عادة، المتعة ابألنشطة واالستمتاعم 
 ،(UCSD) دييغو سان - كاليفورنيا  جامعة من ،أخرى دراسةٌ  وتشريح 

. الس عادة يساهمح يف َنشرم  قد االجتماعي م  الت واصلم  وسائلم  استخدامَ  أن   إىل
، فريقح  ووجدَ   كلي ة  من (James Fowlerفاولر ) جيمس إبشراف البحثم
ح عن الس عادةم  أن   كاليفورنيا،  جامعةم  يف الط مبم  عح  النشوراتم اليت تحعرب م  تحشج م

رم  اآلخرين الستخدممني  .أنفسهم سعيدة عن  منشوراتٍ على َنشح
يار اآلخرين تم يقولح فولر: "تشريح دراستحنا إىل أن  الناَس ال يقومون ابخح 

ملون فعلًيا على تغيري عح بوك، بل يَـ على الفيس على أساس الت شابه بينهم
 مشاعرم أصدقائهم".

ي أن  الشاعَر العاطفي ة تنتشرح عرب ـف"لدينا ما يدعمح ححج تنا بقوٍة 
النرتنت، وليس ذلك فقط، بل إن  العواطَف اليابي َة تنتشرح أكثَر من 

 مثيالتا الس لبي ة".
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 الت واصل مواقعم  على تنتشرح  الس عادة مشاعرَ  أن   حقيقةً  ونالباحث يعتقدح 
 هذه استغاللَ  أن   اأيضً  يعتقدون كما  ،عـوواس ريعٍ ـس كلٍ ـبش االجتماعي م 

 غامرة". سعادةٍ  "موجة إحداثم  إىل سيؤد مي األمثل ابلش كلم  احلقيقة
 علنا حباجةٍ عد ةم أشخاٍص بجردم تغري م مشاعرم أحدهم ي "إن  تغري َ مشاعرم 

 ".ي ة والبدني ةـني الص محة النفسـي جهودان البذولةم لتحسـف إىل إعادةم الن ظَر
 االجتماعي م  لت واصلا لوسائلم  احلقيقي ةَ  التأثرياتم  أن   يبدو عامٍ ، وبشكلٍ 

 الوحيدَ  الش يءَ  ولكن  . حباجٍة إىل دراسٍة أعمق تزال ال النفسي ة صح تنا يف
االجتماعي م ابت أمرًا واقًعا،  نا لوسائلم الت واصلهو أن  استخدامَ  الؤك د هنا

 .زول عم ا قريبال يبدو أن هح سيَ و 
وال خَيحَفى على عارمف ما ميكن أن يرتَكه اجللوسح الطويل على احلاسوب 
أو االستمرار يف الرتكيز على اجلو ال الذكي من آاثر سي مئة على الصح ة 
اجلسدي ة، مثل مشاكل الظهر والر قبة، وقل ة الرت حكيز واالنتباه، والتعر ض 

 للحوادث بَسبب ذلك.
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ل من ف لمواقع التواُصالمكثَّ يزيد االستخداُمهل 
 ة؟زلة االجتماعيَّالُع

 الوقائي ة األمريكية للطب م يف اجملل   تر شم نح )حديثة  راسةٌ دم  لتح وص  تَ 
Medicine Preventive of Journal American  إىل م(  2017عام

التواصل طويلة على مواقع  ضون أوقااتً الذين ميحح  األشخاصَ  أن  
 زلة االجتماعية، على الرغم من أن  للعح  اا متزايدً هون خطرً واجم اعي، يح االجتم

 اس.ل بني الن  لتعزيز التواصح  امت أساسً قد صحم م  هذه الواقعَ 
لواقع  ااألكثر استخدامً  األشخاصَ  أن  الباحثون  ة، فقد وجدَ قَ وللمفارَ 

تماعية، زلة االجعحرضًة للشعور ابلعح  التواصل االجتماعي كانوا األكثرَ 
لواقع  ااستخدامً  مع األشخاص األقل   مقارنةً  ،نيح فَ عح ض م الوذلك بقدار 

 ل االجتماعي.التواصح 
اث العالم حبح يقول الدكتور برَين برمياك، مدير مركز جامعة بيتسبريغ ألَ 

ل التواصح  وسائلَ  أبن   ة تذكريٍ نزلب هذه النتائجح  ة: "تحعد  والتكنولوجيا والصح  
لة زح عرون ابلعح شح لألشخاص الذين يَ  االجً عم  تح ليسَ االجتماعي 
 االجتماعية".

ى األوىل من نوعها اليت تتقص   هذه هي الدراسةَ  وحبسب برمياك، فإن  
 لة االجتماعية عندَ زح ل االجتماعي والعح ل التواصح دام وسائم خح بني استم  العالقةَ 
 ة األمريكية.حدَ ت  ن جيع أرجاء الوالَيت الـاركني مـن الشـكبرية م  جمموعةٍ 
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هم بني شخص تراوحت أعمارح  1800 وحنعلى  اشتملت الدراسةح 
ل إليهم عرب شبكة أحرسم  مل الشاركون استبياانً كح سنة. أَ  19-32

نصف  وح حن. كان ادقيقة تقريبً  20 ه حواىلنع النرتنت، استغرقت الجابةح 
تمون إىل نح الشاركني من الذكور ونصفهم اآلخر من الانث، ومعظمهم يَـ 

ق م  58رق األبيض )العم   الً خح من ثلث الشاركني دَ  ق أكثرح يف الائة(، ويح
 لكل م  ادوالرً  15الباحثون مبلغ  وقد منحَ ألف دوالر يف السنة.  75يفوق 

 يان.بح تم سح عن االم  شخص أكمل الجابةَ 
لة االجتماعية، ومدى زح ور الشخص ابلعح عح شح  حولَ  ه الباحثون أسئلةً وج  

ل غو غ، ل االجتماعي فيسبوك، تويرَت من مواقع التواصح  امه لكل ٍ استخد
وب، لينكد إن، إنستغرام، بمن إنرتست، متبلر، فاين، سناب بلس، يوتيح 

 ت.يتشات، ريد
ا لواقع التواصل األكثر استخدامً  األشخاصَ  أن  الباحثون  وجدَ 

ي لكل م الزمن ا مات الدخول إليها أمر   من حيث عددح  واءٌ االجتماعي، سَ 
لة عن األشخاص زح للشعور ابلعح  عرضةً  ضونه عليها، كانوا أكثرَ الذي ميحح 

 تمعاتم.اآلخرين يف جمحح 
لواقع التواصل  ااألشخاص األكثر استخدامً  ارنةم مق يقول برمياك: "عندَ 

األوىل يزداد  الفئةَ  أن  ا لا، ند استخدامً  تماعي مع األشخاص األقل  االج
ا هو عليه لدى ـمل ثالثة أضعاف االجتماعية بعد   لةزح العح  لديها خطرح 

 الفئة الثانية".
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على  اكاملة وسطيً   ضون ساعةً الشاركني كانوا ميحح  وجد الباحثون أن  
  اون ساعتني يومي  نحفمقالذين يـح  ألشخاصَ ا وسائل التواصل االجتماعي، وأن  

ضعفني ابلقارنة مع لال لة االجتماعية بعد  زح لإلصابة ابلعح  عرضةً  كانوا أكثرَ 
 على هذه الواقع. ادقيقة يومي   30من  األشخاص الذين ميحضون أقل  

 
ا مل ل أهن  ثح ور يف الدراسة، مم صح ض القح عح ثون إىل وجود بَـ يشري الباحم لكن، و 

لثبات عالقة سبب ونتيجة بني استخدام وسائل التواصل  مةً تكن محصم  
 ه من غري العلوم أي  ن  أ االجتماعي والعزلة االجتماعية، كما

َ
ؤول عن سح هما ال

للجوء إىل  دفع الشخصَ ياالجتماعية هي من  هل العزلةح  :حدوث اآلخر
وسائل التواصل االجتماعي  استخدامَ  وسائل التواصل االجتماعي، أم أن  

لكرتوّن مع إىل العزلة االجتماعية واالكتفاء ابلتواصل ال خصَ ـيدفع الش
الذين تزيد  خاصَ ـمل تشمل األش ةَ ـالدراس ن  أه. كما دقائه وأقرابئصح أَ 

أولئك  ج متلفة عندَ وجود نتائم  ين احتمالَ عح ا يَـ م  ة، ـنـس 32 لىهم عأعمارح 
 األشخاص.
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ق بني وسائل التواصل مل تفر م  الدراسةَ  شري برمياك إىل أن  كما يح 
اانت ، فال ميكن من خالل بيةواحد َكيحنونةكمعها   تعاملتاالجتماعي و 
وهم يشاهدون   الط موالَ خاص الذين ميضون الساعاتم شح األَ  الدراسة تفريقح 

رحالت الجازة، عن  كي تفاصيلَ اليت َتح  ،أصدقائهم منشوراتم 
وتيوب، أو يناقشون واثئقية على اليح  االمً فح اص الذين يشاهدون أَ األشخ

 ة على تويرت.قضاَي سياسي  
راسات إجراء الزيد من الد م  ىلإ نا حباجةٍ أن   تم برمياك ابلقول: "البد  وخَيح 

السريعة اليت ميكن  اخلالصةَ  أكرب، ولكن   لفهم طبيعة هذه العالقة بشكلٍ 
األمثل  التواصل االجتماعي قد ال تكون احلل   وسائلَ  الشارة إليها هي أن  

مباشرة مع  صداقةٍ  يكون ببناء عالقاتم  للعزلة االجتماعية، وإن احلل  
 اللكرتونية أن تكونَ  القاتح احمليطني، وهو ما ال تستطيع الع األشخاص

 عنه". بديالً 
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 تِنْرَتْناإِل ماُنْدِإ
أو   ،الفيسبوك إدمانَ ما يحسم ى  يعرب م عنواضح  سريٌ فح د تَـ وجَ ال يح  با أن ه

ط يف افر بني اللمقارنة لطريقة  أفضلَ  ، فإن  ذلك كيف ميكن قياس
هي تَتب ع القاالت العلمي ة حوَل  عادي  لاعمال ستواالاستعمال النرتنت 

ث علالنرتنت  ش إدمانح وقم نح  حيث ،نرتنتدمان الإ من فرتة طويلة  مياً وحبح
لدمان بقياس  لخحروجل ة وسيلةٍ نزلبذلك  ، وميكن أن يكونَ نسبًيا

رصَد على سبيل الثال، ف ؛Facebook Addiction scaleالفيسبوك 
ة أكادمييو  زوجيةً  النرتنت مشاكلَ  إدمانح  بَ سب م ين أن ميك كيفَ الباحثون  
شخص الدمن دى الالسلوك ليف  اتٍ تغري   ثَ دم يحح كيف ميكن أن و  ومهني ة،

ذَ ت  يَـ إلنرتنت، وكيف ميكن أن ل ذهات  يَـ  ا الالقرارات اليت رب   بعضَ  خم إذا مل  خم
عن نطاق ٌف متلإدمان النرتنت  تعريفَ  إن  إلنرتنت. ل امنً دح كن مح ي

ات اليت ال لوكي  من الس   عددٍ على مل تشيهو ف ،إلدمانلعروف الالتعريف 
  رتبطت

ح
فيديو الب العوأري هح مار القَ ، مثل لعب القم ات العروفةر كم سح ابل

 ومشاهدة التلفزيون. القات احلب م وعَ  مارينالت  راط يف تناول الطعام و فح والم 
 رييامتلفة من مع نرتنت تت جمموعةٍ ال دمانح إدرج نح أخرى، يَـ  بارةٍ وبعم 

 با أن  الناس. يف  أثريتله كوسيلة لالنرتنت ميكن استخدامح  ألن   ،لدمانا
 أن  إىل  نشري نا، فإن  اذات ا يف حد م نرتنت هو ظاهرة جديدة عمومً ال دمانَ إ

ي قد يكون له ماطر ذمن النرتنت، مثل الفيسبوك ال فرعيةً  هناك فئاتٍ 
 مان الرتبط به.دح الم على  حمتملة
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 اعدَ ـستميكن أن  ،نرتنتدمان الإتشخيص ة لمقرتحَ عايري مَ يلي وفيما 
 :أيًضا دمان الفيسبوكتشخيص إع معايري لـوض على
تغرمق مشغولٌ أن ك . هل تشعر 1  .النرتنت يف أو محسح
زايدة من الوقت تَ مح  اتٍ لفرت . هل تشعر ابحلاجة إىل استخدام النرتنت 2

 ضا؟ر م الحقيق لت
 أو ستخدام النرتنتتحك م ابفاشلة لل اا جهودً ا وتكرارً مرارً تـَبحذل . هل 3

 ؟عنه فوق  التأو من ذلك  التقليل
 هي ج )الن رفزة(تالاالكتئاب أو  وأب الزاج تقل  أو  ابلت ملمحلعر شح . هل تَ 4
 حماولة خفض أو وقف استخدام النرتنت؟ عندَ 
 ؟ تنوي انرتنت أطول م  على ال ىقبح تَـ . هل 5
 وأعمل  ةفرص وأة، مهم  بفقدان عالقة  جازفتَ أو  تطر ا. هل خ6
 تعليمية أو مهنية بسبب النرتنت؟  ةفرص
ني، أو غريهم لخفاء مدى العاجلم  وأكذب على أفراد األسرة، ت. هل 7

 لنرتنت؟ اب انشغالك
فيف خح أو الت  للهروب من الشاكل  م النرتنت كوسيلةٍ تخدم سح . هل تَ 8
 ؟كمزاجَتعك ر من 
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 صابةخيص الشح لتَ  ،استخدام هذه العايريعلى  تمادعح من خالل االم 
 يتعل قما فيا أيضً  ةتشاهبالبني األسئلة  ربطح الميكننا  ،دمان النرتنتإب
 دام الفيسبوك.خح دمان استخدام النرتنت واستم إب

وذلك جلعل  ،تنرتندمان الإخيص شح معايري لتَ  ى طرحح رَ لقد جَ 
َعت ثالثح  د د؛حمحَ  إطارٍ  ضمنَ التشخيص  دمان إمراحل لدراسة  حيث وحضم

 يريح العاوكانت ق والرحلة السريرية. مرحلة التحق  و  ءدح بَ مرحلة ال :نرتنتال
 و التايل:حح على الن   ةالقرتح
حنَو ة قوي   رغبةٌ وهو  :Preoccupationأو االستغراق  االنشغال •

اليومية َيت حياته رَ يطر على الشخص خالل جمحح يث يحسَ ح ،لنرتنتا
 ق.الحم ال الستخدامَ َيرتق ب اق على النرتنت أو يف النشاط السابم  ريح فكالت

 
زاج تعك ر اليف ذلك ى تجل  يَ  :Withdrawalوالُعزلة  االنسحاب •

 النرتنت.عن  االبتعادم من ة أَي  عد   بعدَ  ترب موال عصبي ةوالقلق وال
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ملحوظة يف  زَيدةٌ  :Toleranceظاهرة التحمُّل أو طلب املزيد  •
 رضا.ى اللع للحصولاستخدام النرتنت 

اوالت فاشلة ة أو حمح مستمر   رغبةٌ  :على األمر السيطرة ةبو صع •
 .عنه فأو التوق   هخفض أونرتنت الشاط على على هذا الن   للسيطرة
ط لإلنرتنت على تخدام الفرم االس ةواصلم ة:واقب الضارَّ جتاهل العَ  •

 اليت قدة التكرر م و ة سية الستمر  فح نـ  الة أو سدي  اجلشاكل الالرغم من معرفة 
 دام النرتنت.خح تفاقم بسبب استم تنجم أو ت

 هتمماماالَمظاهمر فقدان  :االجتماعي واالهت مام لصُ واالت انفقد •
 النرتنت.ستخدام مباشرة ال فيه كنتيجةٍ لرت ح والرغبة ابابقة والواَيت الس  

من تعك ر م النرتنت للهروب ادخح ستم ا املشاعر السلبية: ختفيف •
 .القلق( وأالذنب  وأ سأح يَ عر الاشم)مثل  هتخفيف منالزاج أو ال
 أوالتكاليف الفعلية  ييفزح تَـ  األصدقاء واألقارب:ن ـع اإلخفاء •

ج رة والعالم ـاألس أفرادى ـلعالنرتنت ي ـف احلقيقي لالُنراطت ـوقال
 .اآلخرينو 

 ؛دمان الفيسبوكاخلاص ة إب رييامع الع ةح القرتََ ريياالعهذه  ميكن مقارنةح 
 يه،عل نيندمم مح  ونطون يف استخدام الفيسبوك قد يصبحفرم أولئك الذين يح ف

رب من الستخدام الفرط أو ابال اجة أو الرغبةزَيدة احلوذلك من خالل 
 قدالستوى من استخدام الفيسبوك ذا ه ثبات أن  لو الشاعر السلبية. 
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 هاستخدامعن  شخصالامتناَع  أن   ثبتَ نأن  ل إىل إدمان، من الهم م يتحو  
يؤد مي إىل ميكن أن ( بحض إرادته هنعف لتوقح )َسواٌء بنعه من ذلك أم اب

 .أعراض جسدي ة ونفسي ة
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 جتماعيِّالتَّواصل اال إدماُن مواقِع
يف الائة من األمريكي مني الذين  63كَشفتح إحصائي اٌت حديثٌة أن  

لون دخوَلم إىل ذلك الوقعم مر ًة واحدًة  يستخدمون موقَع فيسبوك يسج م
اتدون رح يف الائة من الستخدمني يَـ  40على األقل م كل  يوٍم، يف حنيم أن  

 م.وح مر اٍت يف اليَـ  الوقَع عد ةَ 

 
ل االجتماعي وسائل التواصح قد ر أبن  عدَد الستخدمني النشيطني على يح 

ك ان العامل. يف الائة من سح  28بليون شخص، أي ما ميث مل حنو  2.03هو 
سنة ما ال يقل  وسطي ا  19-15ضي األشخاصح يف الفئة العمري ة من قح ويَـ 

 يقضي ساعات يومًيا على وسائل التواصل االجتماعي، يف حني 3عن 
سنة على هذه وسائل حنَو  29-20األشخاصح يف الفئة العمري ة من 

 facebookهو الفيسبوك  ي ا. وأكثر هذه الوسائل استعماالً ساعتني وسط
 سلب غوغلتيب: (؛ وأيت بعَده حسب الرت ح حالًيا ممستخدم  ييار لح )حنو مم 

google+  ولينكيد إنLinkedin  وتويرتtwitter  وتومبلرtumblr. 
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دقيقة  17بليون محستخدمم إىل حساابتم لد ة  1.23 ل حواىلخح دح يَ 
و وقتنا ران أاعمأ عو مجمسنة من  39757وسطي ا كل  يوم. وبذلك، فإن  

يف الائة  18يف اليوم الواحد تقريًبا. وال مير  على  تحنَفق على الفيسبوك مثالً 
 ل االجتماعي بضعح دقائق من دون أنمن محستخَدمي وسائل التواصح 

يف الائة من  16يـََتفق دوا حساابتم على الفيسبوك. ويتفق د أو يطالع 
 الصباحي ة عن طريق الفيسبوك أو تويرت. الناس األخبارَ 

 النستغرام. َموحقمعع يومًيا على رفَ تح  ماليني صورة 5 -
 مليون تغريدة يومًيا. 500 لىتويرت ما يزيد ع ود مستخدميغر م  -
 بليون نقرة يومًيا. 500 نحوغل بلس بغو  ويقوم مستخدم -
 تني جديدتني.ل موقع لينكد إن ما يزيد على عضوي  اثنية يسج م  يف كل م  -
 دقيقة عليه يومًيا. 15ار يوتيوب ما يعادل يقضي زو   -
يف الائة من وقت الذين يكون عملحهم على النرتنت  80-60ما بني  -

 نطاق العمل.  يحصَرف خارجَ 
 تويرت قبلَ  دون تديثاتم دمي اآليفون يتفق  خم تَ سح من مح  الائةيف  28 -

هم قيامهم  وضم  صباًحا.أو هنح
ل ح مواقع التواصح عملهم يف تصف   يومم  ن ما يقارب ربعَ و يقضي األمريكي   -

 لعملهم. بصلةٍ  وذلك يف أنشطة ال متت   ،االجتماعي
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؛ ة اليت تدفـَعحهح الر لكحلٍ  من ا أسبابحه اخلاص   تياد مواقعم الت واصل االجتماعي م

 هذه الواقعم لالط الع على َأححدثخوَل إىل ففي حني يب  البعضح من ا الد  
وسيلًة  اقعمنشورات اآلخرين وصورمهم، يرى البعضح اآلخر يف هذه الو 

 .Drهم. تَرى الد كتورة شانون م. روش )بري عن مشاعمر عح مالئمًة للتَـ 

Shannon M. Rauch) أريزوان  يندكتني يف والية، من جامعة بم
األمريكي ة، أن  األسباَب الرئيسي ة اليت تدفعح الن اس الرتيادم مواقع الت واصل 

 َمَلل.ـ، والت خل صح من الجتماعي م هي: ملءح أوقاتم الفراغاال
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وتضيفح الدكتورة شانون:" إن هح يف كل م مر ٍة يدخلح فيها أي  شخٍص الوقَع 
ته بارًاخح اٍت أو أَ سوف يتلق ى إشعار   ".ترفعح معنوَي 

 وراتم بعض األشخاصـليقاتح الد اعمةح لنشتحعطي العجاابتح والتع
ظى بدعمم لوكي اتم اليت َتح ـلنا يقيًنا أبن  الس   ن العلومـدعًما معنوَي  لم. وم

بةم بكاٍن على ن الص عو ـاآلخرين، نود  تكرارها دائًما. لذلك، فإن هح م
 ولة.هح ذه الس لوكي ات أنح يحقلمَع عنها بسح ـخٍص اعتاَد مثَل هـش

وقد تتطو رح هذه الس لوكي اتح لتؤد مي إىل حالةم الدمانم على الفيسبوك. يف 
، لقد َغَدا الدمان على الفيسبوك أمرًا شائمًعا جد ا لدرجةم أن  بعَض  الواقعم

حةم الن فسي ة طو روا أداًة حبثي ًة لقياس درجة هذا الباحثنَي يف جمالم الص  
 Berge Facebook Addictionياس بريغ لدمان الفيسبوك قح )مم الدمان 

Scale ،BFAS.) 
َع هذا القياسح من قمَبلم الدكتور سيزيل أندرسون )  Cecileوقد وحضم

Andraessenبريجني النرويي ة ) ( وزمالئمهم يف جامعةBergen 

University) ، حيث استخدموا ستَة معايرٍي لقياس درجة الدمانم على
ق.الواردة يف اجلدول السئلةم األالفيسبوك. واشتَمَلتح هذه العايريح على   الحم

ممنح وقتمَك يف الت فكريم والت خطيطم لكيفي ةم استخدامم  َهل متحضي الكثريَ  - 1
 الفيسبوك؟

 ثر فأكثر إىل استخدامم الفيسبوك؟عر حباجٍة ملح ة َأكح شح هل تَ  - 2
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 تخدمم الفيسبوك لتتهر َب من مشاكَلَك الش خصي ة؟سح هلح تَ  - 3

 هل حاولَت التوق َف عن استخدامم الفيسبوك ومل تنجح؟ - 4
هل شعرَت ابلترب م واالضطراب أو التملمحل عنَد االمتناع عن استخدامم  - 5

 الفيسبوك؟

 ك؟ك كثريًا، حبيث يؤث مر َسلحًبا يف أعمالك أو دراستم هل تستعمل الفيسبو  - 6

اقاَل الباحثوَن إىل أن  اختياَر "غالبًا ربٍع " لإلجابةم عن أ" أو "غالبًا جد 
ريح إىل الدمان على الفيسبوك؟ من أسئلةم القياسم الست    يحشم

بني برض اـ األشخاَص الصد يثريح االهتماَم أن  الباحثني وجدوا أن  ـوم ا ق
 تخداًما لواقعم الت واصلـجملتمعي م يكونوَن أكثَر الن اس اسا والر هاب القلق

.  االجتماعي م
ن  أب قد أفاَد بعضح األشخاصم من خالل إحدى الد مراساتل

استخداَمهم لوسائلم الت واصلم االجتماعي م قد جعَل حياَتم تزدادح سوءًا، 
 هم ابتت مهزوزًة عنَد مقارنةم محنحجزاتم بحنحَجزاتم وقد أقر وا أبن  ثقَتهم أبنفس

م.  أقراهنم
 االجتماعي م  الت واصلم  مواقعم  رو اد أغلبَ  أن   ميعللجَ  العلوم من إن هح 

 يلجأح  وقد اآلخرين؛ أمامَ  الثايل م  الشخص بظهرم  يظهروا أنح  ياولونَ 
 على ذلك يعودَ  أن كنومي هبم، التشب هم  إىل ،ئمسةَي حماولةٍ  يف هم،و عتابم مح 
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 الشكلةَ  هذه إيالء علينا يبح  إن نا يااًن".أح ابلحباطم  التابمعنيَ  أولئكَ 
 انتباهنا. من الكثري

م يعانونَ إقالوا  الشاركني ثلثي أن   الد مراسةح  كشفت  ذلك، على وعالوةً   هن 
 تماعي م،مواقع الت واصل االج استخدام بعدَ  والن وم االسرتخاء يف صعوبةٍ  من
م منهم ٪55 قال حني يف  عندما" االنزعاج أو ابلقلق" يشعرون إهن 

 الت واصلم  يف وسائل اابتمـحس إىل الدخولم  على قادرين يكونون غريَ 
.  االجتماعي م

رًا، أن  وجَدت الدكتورة روش، يف دراسٍة أجرتا هي وزمالؤها مؤخ  
االجتماعي ة كالفيسبوك  اعتماَد بعَض األشخاصم على منص اتم التفاعحلم 

ي قدرتم على إجراء مقابالٍت ـلًبا فـي التفاعلم مع اآلخرين يؤث مرح سـف
 .انون من مستوَيٍت عالية من القلقوخصوًصا أولئك الذين يع، شخصي مة

، ومن شاكم ظهرت مَ  لح أخرى بعَد انتشار وسائل الت واصل االجتماعي م
، فإن  معظَم نت". وكما مر م معنا آنًفاالنرت  هذه الشاكلم "الضايقاتح عربَ 

نة، وغالبي تهم ـــس 30ارحهم ـم ن ال تتجاوزح أعمـل هم مـرو اد مواقع الت واص
 من الراهقني.

 Enough is (إَنف  إميز إمَنف  ) يفكح يَ  يفكح يَ تحدعى  تح منظ مةرَ جح وقد أَ 

Enough ، وهي منظ مٌة تدفح إىل جعلم النرتنت بيئًة آمنًة لألطفال
إحصائي اٍت عديدًة يف هذا اجملال. وبي نت هذه الحصائي اتح أن  ، وأحَسرهم
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يف الائة من الراهقني، الذين يراتدون مواقع الت واصل، لديهم قصص  95
يف الائة من هؤالء  33ي حني أن  ـيـَرحووهنا عن الضايقات عرب النرتنت، ف

 قات.هم أنفسهم ضحاَي لثل هذه الضايَ 
يس استخدامنا أن  األمَر اخلارج عن سيطرتنا هو ل الباحثنيبعضح عتقدح وي

 مت صلني هبذه الواقع طواَل الَوقت. لوسائملم الت واصل، بل حاجتنا للبقاء
ي عامٍل يحَت ممح ـون فـعلى اآلابءم أنح يدركوا أن  أبناَءهم اليافعني يعيشولذلك، 

 .كٍل مستمر ٍ ـعليهم البقاء على اتصاٍل ابلنرتنت بش
عح أبناَءهم من حث م اآلابء جيع البد  نا من هو  هم على إيادم طرٍق تحشج م

أو جتربَهم على قطعم ات صالم ابلنرتنت، بل وتبعدحهم عن هذا العامل 
االفرتاضي م وعن تلك األجهزة أيًضا. وقد تكون هذه النصيحةح جي مدًة من 

 أجلنا جيًعا.
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 "فيسبوك"ل االجتماعّي تواُصالقُع ْوَم
َعى  ق للتواصل رح د طح اإىل إيمضى،  وقتٍ  ، أكثر من أي م اليومَ  الناسح َيسح

 فيسبوكيـحَعد  و  .زمالء الدراسةو راد العائلة وزمالء العمل، فح مع األصدقاء وأَ 
ثَر  حيث   ،االجتماعيل التواصح شبكات من بني  اواقع استخدامً التلك َأكح
َحسب إحصائيات ط شم م نَ خدم ستَ مليون مح  800 منأكثر يـَرحاتدحه كان 
تخدمم( 2011عام  تخدميه إىل حنو ملياَريح محسح ؛ )واليوَم وصَل َعددح محسح

 .على الطالق ستخداًمااألكثر ا هو الوقعح و 

 
سح موقع مارك زوكربريغ أصبحَ  هر الرجال شح من أَ  اواحدً ، الفيسبوك، مؤس م
ره على شبكة شح بوك ونَ الفيسموقع ء ، حني قام إبنشااهمنغح وأَ  يف العامل

 نرتنت حولَ تخدمي شبكة السح من جيع مح  ساانً حح ى استم قلح النرتنت، ليَـ 
 كثري من الناس.قصرية إىل   العامل، ويصل خالل فرتةٍ 

، 2003بوك خالل دراسته يف جامعة هارفارد يف عام مارك الفيسس أس  
بوك يف للفيس اقتصر االنتسابح و  ؛ابلتعاون مع زميليه هيوز وموسكوفيتز
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يات يف ابقي اجلامعات والكل م  ع ليشملَ ب هارفارد، ث توس  بدايته على طال  
ب الدارس طالب اجلامعات، وطال   جيعَ  ر ليستضيفَ بوسطن، ث تطو  

واسع يف جيع أحناء  ، ث انتشر بشكلٍ اعامً  13 لىزيد أعمارهم عتالذين 
 .ا(عامً  13فوق )والفئات العمرية  األجناس العامل ليشمل جيعَ 

 وبوك Faceين: فيس أَ زح و نة من جح كَ والفيسبوك كلمٌة أعجمي ة، مح 
Book.س الوقمع  ؛ وهي تـَعحين كمتاَب الوحجحوه، مثلما أراد هبا مؤس م
 ووفقً 

ح
ف عدد الستخدمني صح نم  فإن  ما يزيد علىع، وقم يات هذا الطَ عح ا ل

على مدى السنوات و ا. إىل حساابتم يومي   ولَ الدخ ونلسج م يح طني شم الن  
هبدف ركات الش   األفراَد إىلالفيسبوك  استخدامح جَتاَوَز القليلة الاضية، 

دى  ل يحنكبريَ   اهتماٍم وقلقٍ إىل وهذا ما أد ى  ا؛وخدمات الرتويج لنتجاتا
 د  الوقع واحلهذا د استخدام صح ركات لرَ من اجلامعات والدارس والش   كثريٍ 

از لدى الطالب نح يؤث مَر ذلك يف طاقة العمل والم أن من  اخوفً  همن
خالل فرتات  لوصول إىل هذا الوقعل لديهم إمكانيةٌ  تإذا كانوالوظ فني 

 أداةً  الفيسبوك ميكن أن يكونَ  ، على الرغم من أن  لكن. و الدراسة والعمل
، هناك الجتماعي ةا على العالقات ةفظَ اعظيمة للتواصل مع األصدقاء واحمل

 ،م موقع الفيسبوك أكثر من الالزماستخديف االشخص قلٌق من إفراط 
صدرت ت. وقد اصفحتعق ب الاألخبار و  تتب عوقته وطاقته ل تكريس كل  و 
مان وسائل دح سري إم فح لتَـ يف حماولة دة د  احملهذه الفكرة  لَ حو  وحبوثٌ  فاتٌ ؤل  مح 
 الفيسبوك. ، السي ماsocial media addictionاالجتماعي  تواصلال
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 70كثر من وجوده أبمع ، ةعالي   الفيسبوك ظاهرةً  استخدامح  أصبحَ لقد 
٪ من جيع الستخدمني إىل 75ما يقرب من  اءنتمابوقع و العلى  ةلغ

جهاز  إليه من أي م  ميكن الوصولح و  حدة،بلدان خارج الوالَيت الت  
حبيث يبقى الة، األجهزة النق  العديد من من و  ي  حم عادي أو َلوح  حاسوب

على و يف جيع األوقات دائم صال" "ات م  على هالذين يستخدمون األفرادح 
ئة من مستخدمي ايف ال 48"فإن  ، اتدراسحدى الا لوفقً و مدار اليوم. 

أو الفيسبوك تحديث بأو يقومون ابلتحق ق االجتماعي  تواصلوسائل ال
ىل إون عو فدح م مَ ئة يشعرون أبهن  ايف ال 56و  ،إىل الفراش مهباذه تويرت بعدَ 

إدمان حوَل  ثح احباألوتعتمد  .ا"يوميً  واحدة على األقل   ةً الفيسبوك مر   فتح
 األهن   ،لفيسبوكابالستعمال االعتيادي لقة التعل م  قاالتالعلى الفيسبوك 

 عيطبيال طارح فال ؛الستخداملذا انموذجي ل الكح الش   فمكرًة عنر وف م قد ت
م الستخدم بني نة ز او الة و نَ قارَ العلى  ساعدَ يالستخدام الفيسبوك ميكن أن 

 ".انً مم دح "مح  د  م الذي يعالستخدم و العادي 
رمَيت  االجتماعي واستخدام  بني الخزون أو التوج همقارنة لل دراسةٌ أحجح

 ةً ـهناك عالق أن   توضحفأ ،االجتماعي تواصلواقع الل اجلامعات ةطلب
 ن الهم م ـــمولذلك، ماعي. ــاالجت الخزونعلى  ةفظابوك واحملــــــيسبني الف

ن أب ونــــرغبي نح ـمَ ا بني اك ارتباطً ـــهن ن  أب أن نفهمَ  ةي ـ ـــنفسة الــن الناحيـم
م على تواصلٍ  واعر ـــشح يَ  بوك ـــالفيسصفحات دام خح تمـ ـــاسبني اجتماعي و  أبهن 

 ة هبم.اخلاص  
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ري إم  دمي قح تَـ  منخدميه تَ سح ن مح ك م مي"الفيسبوك إىل أن   التاقالدى حح تحشم
ميكن  ناألصدقاء الذي إضافةرتنت، و نح الم  ساهبم علىمن خالل حم أنفسهم 

 .يشاهدوها، و اعلى صفحات بعضهم بعضً  ليقاتٍ عح تَـ أن َيَضعوا 

 ،ة لربط األفرادمفيد ابةٍ بو   بنزلةم لة األوىل، هح للوَ  ،دو الفيسبوكبح قد يَـ 
 واصلَ تتطيعون السح ال يَ أولئك الذين  ل معصح واى تَ ـل بقاء الناس عليهـستول

 قلقٍ  درح صح هو مَ  الدمانَ  با أن  ، لكن. و أو احلقيقيي يف العامل الاد م معهم 
ء أن رح كيف ميكن للمَ   أن نفهمَ  ن الهم م ـ، فمجيعهمماء النفس لَ عح لابلغ 
 .؟!لدماناب وليس مصاابً  ،لفيسبوكاب" مهتم ا" يكونَ 

مي الفيسبوك إىل االستفادة منها يف تطوير خدم تَ سح يـَلحجأ الكثريح من مح 
مهاراتم ومعرفتهم، كما هو األمرح يف اجملموعاتم الشعري ة واألدبي ة، حيث 

 
َ
تثممر األعضاءح يف هذه ال موعات وجوَدهم مع أشخاص آخرين جح َيسح
عر يف تَـ  ح رح طَ مية معلوماتم وتداولا والتحق ق منها و نح عارفني ابألدب والش م

اجملموعات ذلك على  لح ث؛ وينطبق مب َأطحراف احلديثراء وجتاذح اآل
 ... إخل.والديني ة األخرى الثقافية والعلمي ة والندسي ة 

وقد دأبت بعضح صفحاتح الفيسبوك على فتح منص اٍت لالستشارات 
له ان ـ، والندسي ة والثقافي ة والعلمي ة، م ا كالطب مية وَتداوحل التشخيص الرضي

 ع.ـي بكل م جديٍد وانفعح دح الوَ ـناء العرفة ورفَ غح ي إم ـغ فالفيد البالم  األثرح 
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 صية على الفيسبوكخج شَ  ظات  الحَ مُ 
-  

َ
رب من غريها، مثل الزواج كح أَ  شورات االجتماعي ة تلقى تفاعالً نح ال

ت للنظر يف التفاعل مع هذه فم لح وهناك شيٌء مح  والوالدة والنجاح ... إخل.
ا يصل ذلك إىل دح رات؛ فقد ند فيها قَ النشو  رًا كبريًا من المطحراء، ورب 

مستوى الن مفاق الذي ال مرب مر له. وهذا الطراءح قد ينسحب أيًضا على 
ا  ه حٍق؛ ورب  منشوراٍت أخرى، مثل فـَرحطم الديح للقصائد الشعري ة دون َوجح

ن الت عايل ـحالًة مب أو الزائمف خَيحلق هذا الستوى من الديح الكاذم 
ب النش  ور أو القالة أو الَقصيدة.ـواالنبهار ابلنـ فحس لدى صاحم

َللي مة واضٌح جد ا؛ حيث  َعى الش م كما أن  َموحضوَع الت حز ب أو ما يحدح
؛  ظ أن  هناك جتم عاٍت يـََتباَدلح أَفحرادحها الديَح والث ناء حبقٍ  وبغري حقٍ  نالحم

ريظ ابلتـ قحريظ، بصرف النظر عن جوَدة النشور وصح ته. ويكافئون التـ قح 
ولذلك، يف كثرٍي من األحيان ال تـحعحطي صفحةح الفيسبوك الشخصي ة صورًة 
حقيقي ة عن طبيعةم الش خحص؛ مع أن  تـَتَـب َع هذا الشخص يف تـَعحليقاته 

ا تحربحمَز جوتفاعله على صفحته وعلى الصفحات الشرتم  وانَب ك فيها رب 
ثر حقيقَة طمباعمه وأفكاره  أخرى من هذه الش خحصي ة، وجتحَل مي أكثَر فَأكح

لَغريح الَعوحرات  فَ ـومحيحوله، من دون أن يَقصَد التتب معح َفضَح العحيحوب وَكشح 
ب  .أو مرب ر غاية أو َهَدف نَبميل وم ا يساعد على متابعةم تفاعمل أي م صاحم

 يحوف مره موقمعح الفيسبوك على األجهزة الثابتة احلساب وجودح شريٍط جانب
 يحشري إىل نشاطم اأَلعحضاء )من األصدقاء( وتفاعحلهم حلظٍة بلحظة. 
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  من غريه.رَب كح أَ  ر الشخصية يلقى تفاعالً وَ نشر الص   -
 كبريًا.  ى تفاعالً قلح الواضيع اجلاد ة والطويلة ال تَـ  -
-  

َ
 ثري من مشاركة النشوراتأكرب بكَ  قى تفاعالً لح شورات الباشرة تَـ نح ال
 .هسفح نَـ  الشاَرك هو النشور األصلي  وإن كان النشورح ، حّت  نفسها

يقوم بعضح َأصححاب احلساابت على الفيسبوك بطلب َصداقة، ليس 
بغاية متابعةم صفحة من طلبوا صداقَته أو بدعوى العجاب به، بل 

هور أو األشخاص أو األ صدقاء لديهم؛ ومنهم من هبدف زَيدة عدد اجلحمح
يطلب ذلك هبدف َكسحب مزيٍد من التعليقات والتفاعل مع ما ينشرون، 

ض الشعراء من اجلنسني، عح خاص لدى بَـ  وقد الحظتح ذلك بشكلٍ 
حيث ال يتفاعل أبًدا مع من طلب صداقَته أو إضافته، بل يظن  أن  على 

منشورًا عليه حنو مائة ولذلك، تـَلحقى  يء.الطرف اآلخر أن يقوَم هبذا الش  
إمعحجاب مع أن  صاحَب احلمساب لديه آالف اأَلصحدمقاء الذين طَلبوا 

 َصداقـََته أبَنحفسهم.
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ة واألخرى بطرح اختبارات واستبياانت، رتح يقوم الفيسبوك بني الفَ  -

تتناول متلَف نواحي احلياة واألحمور الشخصي ة، مثل َمنح الر ئيس أو 
تواك يف اللغة العربي ة ومن أَقحرب الشخصي ة الشه بهها وما محسح ورة اليت تحشح

تحق ها وكم يـَبحدو عمرحك  اأَلصحدقاء إليك وَما هي الهن ةح أو النزلة اليت َتسح
ا قد تَـ  اانٍت دو استبيبح من خالل صورتك الشخصي ة ... إخل؛ ورغم أهن 

ا تححفمي وراَءها أهدافًا أخرى ما قد يكون البحثح ، كبريئًة، لكن رب 
دافها  .االجتماعي أحَد أَهح

ا من الضروري م  - إخفاءح أو إلغاء خاصي ة "آخر ظهور" اليت يعرف ورب 
طًا على  من خاللا أصدقاءح احلساب آخَر مر ة كان فيها الشخصح َنشم
فاظًا على خصوصي ة الستخدممني وَدفـحًعا  اًل، حم احلساب الشخصي أو محت صم

تَـ   تحبمع ذلك من إمشحكاالت.لا َيسح
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 َل الفيسبوكْوصائيَّات َحْحِإ

 خلون الوقَع يومي ا.دح خدمي الفيسبوك يَ تَ سح من مح  يف الائة 94
 دمي الفيسبوك يَتصف حون األخبار.خح تَ سح من مح  يف الائة 86
دقيقة  30دمي الفيسبوك يستعملونه لد ة خح تَ سح من مح  يف الائة 78

 كثر يومي ا.أو أ
لون نشَر صور عليه تَ سح من مح  يف الائة 69 خدممي الفيسبوك يفض م

 عن أشياء مهم ة لديهم.
خدمي الفيسبوك يب ون أن ينشروا جوانَب تَ سح من مح  يف الائة 61

 َحَسنًة عليه.

شخص، هبدف معرفة  1000بٍة على أكثر من رح ثون إبجراء جَتح قام ابحم 
شخص  1095. شارك ةشخصي  العافية ال يـفيسبوك دام الفخح تمـ  اسريثأت

جرى  ث   ؛متلفة توَيتٍ ـمسييم حياتم على قح ب منهم تَـ لم طح وقد  ؛يف التجربة
شاهمدة،  جمموعةمراقبة )أي موعة جَمح  تني:جمموع علىا عشوائيً  توزيعحهم
وجمموعة  ،يف استخدام الفيسبوك كالعادة( موعةح هذه اجمل ستمر  حي ت
  ة أسبوعٍ استخدام الفيسبوك مد   عن موعةح اجمل هحيث مَتتنمع هذ) َمعحني ة

ييم حياتم من قح تَـ حوَل  امنهم كل ٍ   لح ؤاـسجرى  ،أسبوع بعدَ و  .كامل(
 جديد.
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ون من الشارك ، ذكراستخدام الفيسبوكمن االنقطاع عن  أسبوعٍ بعَد 
ما زاد يف مستوى رضاهم عن احلياة، ك اجملموعة الثانية َتس ًنا ملحوظًا

عادتم بذلك، وأصبحت ـلهم االجتماعي احلقيقي وسواصح اطحهم وتَ ـنش
 عورحهم بضياع الوقت.ـى الرتكيز لديهم أفضل، وَقل  شح ـلـالقدرةح ع
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ة، سحئمل الشاركون من اجملموعتني عن بَ جرح م األخري من فرتة الت  وح يف اليَـ 
الثانية الذين أخذوا  عةم حالة الزاج لديهم يف هذا اليوم، فقال أفرادح اجملمو 

َة أس م ـاسرتاحًة من الفيسبوك مد   عادًة وأقل  شعورًاـابتوا أكثَر سبوع إهن 
ع اجملموعة األوىل )اليت واصلت استخداَم ـابحلزن والومحدة ابلقارنة م

 الفيسبوك(.
مييل األشخاصح على الفيسبوك إىل أن يكونوا أكثَر عرضًة للشد ة 

 39 الائة؛ كما يكونون أقل  شعورًا ابلسعادة بنسبة يف 55والضيق بنسبة 
من أن يكوَن الرتكيزح على ما يتاج إليه  يف الائة من أصدقائهم. وبدالً 

، يصبح َه ه الرتكيَز على ما لدى اآلخرين.  الشخصح
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 حاثْبيسبوك واأَلالِف
راسات االستقصائية بوك حمل  االختبارات النفسية والدهل سيحل  الفيس

 التـ قحلدية ابلنسبة لعلماء االجتماع الذين يقومون بدراسة الس لوك البشري؟
شخص يف  يح ة لنحو مليارَ ا من احلياة اليومي  هم  ما زءً الفيسبوك جح  بحَ صح أَ 

الفيسبوك  ثني أتثريَ من الباحم  ف كثريٌ شَ كح استَ ويف حني جيع أحناء العامل. 
ة إىل قوي   أداة حبثٍ ك  انً ايحأ َدوحره اهلح جتجرى  فقدت، عااألفراد واجملتمَ  يف

وك ميكن ها الفيسبح مح قد م يح عة كبرية ومتنو م   ناتٍ على عي م  احلصولح ف ؛كبري  حد ٍ 
يف العلوم والص عوبة دي تح م من الكبري جانٍب   بيةلح تَـ على  أن يساعدَ 
مثل  ،)من خالل طرح األسئلة واالستبياانت وما إىل ذلك( ةاالجتماعي  

بعض الفئات ب و طال  من الا، صغرية نسبيً  ناتٍ ط على عي م الفرم  هامادم اعت
على ذلك، ميكن  (. وعالوةً ... إخل اءغنياألو  نيمتعل م اخلاص ة )كال

الذاتية  قاريرح الت   يت تت صمف هباود اليح على القح  الفيسبوك لاللتفافم  استخدامح 
ول إىل صح انية الوح فري إمكوح من خالل تَـ وذلك  ة،والدراسات الختربي  

الفيسبوك فصل: )انظر  طبيعية يف بيئةٍ احلادمث لي عح لوك الفم ت الس  جال  سم 
 .(الس لوك البشري ودراسة

ا، عمومً  ةٍ قوي   نتائجَ إىل  ؤد مييح وث حح البح  الم الفيسبوك يف جمَ  استخدامَ  ن  إ
 .بدرجٍة مهم ة سهالً  وميكن أن يكونَ 
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تطيع الباحثون الي، ارب   َحوحسَبة َيسح
ح
وَم من خالل استخدام الط رحق ال

َعحلومات الستقاة من حنو ملياَريح 
االستفادَة من مقادير كبرية من ال

مستخدمم للفيسبوك، وفتح آفاٍق جديدة لدراسة الشخصية البشرية 
 والس لوك البشري.

وعلى الرغم من الوجود الواسع لبيئات وسائل التواصل االجتماعي 
تويرت أو يوتيحوب، لكن يـَبحدو أن  الفيسبوك بيئٌة متازة ألحباث األخرى، مثل 

العلوم االجتماعية؛ فحساابتح األشخاص على الفيسبوك تتوي على الكثري 
والص مفات الس لوكية اليت تعرب م يف معظم  مات السك انية )الد مميوغرافية(من العلو 

ل االجتماعي.  مواقع التواصح  ن احلالةم الش خحصية أكثر من ابقيـيان عحح األَ 
َد أن  العلوماتم على الفيسبوك ذات دق ة عالية.  كما وحجم

يسمح حجمح العلومات الكبري على الفيسبوك ابكتشاف مناذج ال ميكن 
اكتشافحها ابستخدام أساليب االستقصاء التقليدية؛ فعنَد َتحليل ودراسة 

تطيع إظهاَر الً ني الستخدممني على الفيسبوك مثإعجاابت مالي ، فإن نا َنسح
الن ماذج اخلفي ة اليت َيصحعحب كشفحها ابلطرق التـ قحليدية األخرى؛ فعلى سبيل 

من الصعب على احملل مل ، الثال، إذا هناك شخٌص ما يب  شيًئا ما
البشري ترجة هذا الشيء للتنب ؤ بصفٍة شخصية معي نة، ولكن  احلاسوَب 

َياق ماليني الستخدمني اآلخرين؛ وميكن يف مثل هذه ميكنه َوضحعها يف سم 
. ، لكن ه انطوائمي   احلالة االستنتاجح أبن  هذا الشخَص ذكي 
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أظهَر أحدح البحوث أبن  الاليكات أو العجاابت على الفيس بوك 
تـحنحبمئ ابلس مات الشخصية لألفراد بشكٍل أفضل من َأصحدقاء الشخص أو 

ا أتت أه مية الفيسبوك وغريه من وسائل التواصل أفراد عائلتمه؛ ومن هن
 االجتماعي كأداة حبث يف العلوم االجتماعية.

حوث ابالعتماد على الفيسبوك القدارح الكبري من األخرى للبح  نافمعمن ال
، وهذا يعين  أن ه حّت  اجملموعات الدميشح الناس الذين يَ  وغرافية ملهم البحثح

سبوك مثل كبار السن م أو األقل  تعليًما ميكن إدخالحم على الفي األقل  متثيالً 
 يف الدراسات أبعداٍد كبرية أيًضا.

ومع ذلك، فإن  استخداَم معطيات الفيسبوك له عيوب أيًضا؛ فمع أن  
هناك الكثري من األدل ة الهم ة اليت تفيد أبن  حساابت الفيسبوك تعكس 

عى إليها الشخصالصورَة الفعلي ة وليست الثالية اليت لكن يب على ،  َيسح
ي احلذر من أن  محسَتخدمي الفيسبوك ميكن أن يقوموا  الباحثني توخ م
بضبط وإزالة بعض العلومات من حساابتم بشكٍل انتقائي  هبدف رسم 

 صورة حلياتم أكثر أو أقل  مثالي ة من الواقع.
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 َذخيرُة الِفيسبوك

  زٍ نح كَ ل درٌ صح وك هو مَ الفيسبح 
َ
حعحطَيات، ات عحلوممن ال

 اتعً رح كان مَ قد  و وال
ًبا صح وسائل  القح مح عح ف ؛النرتنت لوك االجتماعي عربَ الس   حولَ  لدراساتٍ  خم

م لج فريق ع   ىعدلي البياانت )يح من حمل م  لديه فريقٌ هذا االجتماعي  لتواصح ال
انت اليت ايَ نظر يف جيع البَـ حيث ي ،(Data Science Team ياانتالبَ 

 جملر د ضغطعن أنفسنا أو  كانت العلوماتح أ سواءٌ و يف الفيسبوك.  تـحنحَشر
 الفيسبوك يعرف كل  فإن  فريَق ، simple Like" بسيطال"العجاب زر 

طبيعة منشوراتنا، ا إىل استنادً ، ةالزاجي   ناحالتَ ب راقم وبذلك، فهو يح  شيء.
 .ةأو سلبي   كانت إيابيةً ما  إذا 

 كاهل هنو  ،اعرف الفيسبوك عن  يماذا ؤال التايل: الس  لرء طر يف ابل اقد خَيح 
رى ت يَ جرم أح  دراساتٌ  واجلواب  عن هذا الوضوع؛ منالح دون عم من مع أو وجتح

ف شح كَ يف  الفيسبوك اليت تستفيد من رحو اد  دراساتٌ نعم هناك الكثريح من 
اهتنا ومحيحولنا، و  عن أنفسناكثرية أشياء    .ألهداف متلفةوعن اجت م
 عواطفنابالفيسبوك  عبُ الت. ي1

ا ب رَ تأثـ  تميكن أن وامنحفمعاالتنا فنا واطَ عَ  أن   راسات بعض الد م أظهرت نتائجح 
ة من سلبي   راتٍ و شنل نضو تعر  يأولئك الذين ف م؛العح الم ل وسائم راه على نَ 

لذين أولئك ا ا، يف حني أن  ذات هذه احلالة ثلَ م ملواح أن يالرج  
 .أيًضا إيابية ةٍ الخيرجون حبة إيابي   راتٍ و شنل نضو تعر  ي
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 ثّ لكاملنشور الذي تُعَجب به يُ . 2
 األشياءَ  جامعة كامربيدج أن   يف 2013ت يف عام يَ جرم أح  كشفت دراسةٌ 

من ف ؛تناكشف عن شخصي  تَ قد يف الفيسبوك  عليها نضع إعجاابً اليت 
، مثالً  سالكتاب القد  هو  للشخصل الفض   كتابح اله إذا ا أن  الواضح جد  

 هب أبعدَ ذح تَ  هذه الدراسةَ  ا. ولكن  يحيً سم مَ  كونَ ين ألكبري   هناك احتمالٌ ف
 هقرح عم  عنكشف به الش خصح ي أن  ما يحعَجبيبدو حيث  ؛من ذلك

 تهحالو  ئهسي ومستوى ذكانح اجلم  ههوج  ة وتَ السياسي   هولم يَ مح و  همرم عح و  هسم نح جم و 
اة في  عاطال  .إىل إدمان الخد مرات محيحوله ورب 

 لصاحب الصفحةبني املقرَّ  . الفيسبوك يعرف األصدقاءَ 3
رمن الشاركني يف هذه الدراسة  بَ لم طح   ث درسَ  يهم؛أقرب الناس إل ذمكح

ن هم بة ؤ بدق  وا التنب  عااستطو  ،الفيسبوكعلى الشاركني  الباحثون نشاطَ 
حض دح يَ  ماهذا و . االت٪ من احل84حنو  يف ،لمشاركنيلصدقاء قرب األأ

عن  منفصلةٌ  يف احلياة الواقعَية العالقاتم  ن  القائلة أب فكرةَ الابلتأكيد 
 رتنت.نح العالقات على الم 

 نافسَ نج ب أَ ق  ار نُ ن . َنج 4
ه يف رى ما كتبتَ يَ الفيسبوك ميكن أن ما إذا كان ا إذا يومً  لتَ ساءَ إذا تَ 

ا ستكون، هشر نح ولكن مل تَـ  ،حالتكأو خانة ع مرب   حيحة الص   الجابةح  فرب 
ديثات احلالة غري َتح  واعتب  الفيسبوك تَ يف البياانت ولكن  بعَض علماَء  ال؛
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َ
 حنن ناأن   واتجنح واستَـ عديدة، م َي  أعلى مدار  نيمستخدم ال نيياللورة ـشنح ال
طني علىعندما نكون أَنحفَسنا ب قم ار ن  الفيسبوك. انشم

اللن وم  عواملمع ال الباحثونهؤالء ل إليها ص  وَ النتائج اليت تَـ  طابقةم مح  خم
ة، ديولوجي  يح األَ  مولة وميح االجتماعي   حلقاتمو  نيملمستخدم لانية السك  
ر، وال يـَنحشروهنا ة ضَ عارم النظر ال وجهاتم  ونبقم ار يح  اسَ الن   أن   واوجد قـَبحَل الن شح
 وجهاتم قد يتحم لون  ةم االجتماعي  حلقاتمن  أن  اآلخرين ارفو عح يَـ  ما مل

 ها.نع ونكتسح ويَ نظرهم 
دممو الفميسبوك إىل َحجحب بـَعحض األشخاص عن رؤية لح وقد يَـ  َتخح جأ محسح

َمنحشوراتم اليت ال يريدون أن يط لَع أولئك عليها، وهذا متيس ٌر عنَد 
 ى النشور.رَ ميكن أن يَـ  نح َتحصيص مَ 

 الفيسبوك رونغاد  يُ ن قد و ق. املراه  5
رهون كح قد يَ لذلك، فو والزاج؛ ب التفكري تقل  بن و قالراهم يـَت صمف 

 ولكن   (،سنة 17إىل  13هم بني أعمارح )السي ما من كانت  الفيسبوك
ا ينتقلون إىل برامجالً عح فم  ونهيرتك ال معظَمهم جديدة أكثر  لةمراسَ  ؛ ورب 

 .اب شات، مثل السنَ تفاعالً 
  قليلةسنوات  ون ضُ غُ سوف يوت يف  كُ . الفيسبو 6

وسائل مالق عح يف استعمال  اسريعً  ااُنفاضً  تعَ قـ  وَ تَـ  هناك دراسةٌ 
 3ون ضح يف هناية الطاف يف غح  هتَ وح ومَ  "فيسبوك"، االجتماعي التواصل
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دراسة لة ماذج الوابئي  الن   على الدراسةح وقد اعتمدت هذه  ؛سنوات
 
ح
 فجأة. فيتَ َتح ر بسرعة، و شم تَ نـح تَـ  يتية، والدم عح األمراض ال

القصوى  قاعدةَ ال أبن   واؤ نب  تَ و  ،ثون هذا النموذجَ  الباحم اخترَب لقد 
)وقد أشاروا حينئٍذ إىل ٪ 80خفض بنسبة نح لستخدمي الفيسبوك سوف تَـ 

ولكن  ذلك مل يَتحق ق حّت  اآلن . (2017حبلول عام دث حح أن  ذلك سيَ 
ا بسبب سحوءعلى األقل   اتم  ، رب  الزمنية اليت  تـَقحدير أو عدم َمعحرفة ابلتغري 

، ففي العادة مَتر  احلياةح ابلنسبة لبَـعحض والظ واهمر األشياءبـَعحض يب صم تح 
ا َعشرات الس م الهم ة الظواهر  تغرق رب  نني، براحل قو ة ث  برحلة َتراجحع َتسح

ثحلها ممثحل الد َول ا يرتاجع يف  َأوحج انتم والفيسبوك اليوَم هو يف؛ (1)مم شاره؛ ورب 
، أم ا اآلن ديدةر جَ واهم لصالمح ظَ  أو ما فيما بـَعحد هناية العقد القادمم

 .فالفيسبوك يف َمرححلةم ازحدمهار
 لالكتئاب حمرّ ض  . الفيسبوك 7

نقول: إن  سلبية،  ردود فعلٍ  إىلالسلبية  احلاالتح  ههذأن تؤد مي  قبلَ 
رمَيت عام دراسةً  ه ستنتاج مفادح اب وخرجت ،جامعة ميشيغان يف 2013 أحجح

 زاد كل ما  هأن   وجدت الدراسةح حيث  ني؛بئم تَ كح مح  الفيسبوك يعل الناسَ  أن  
 أحباثٌ  تهفح شَ تَ اكما  ذا، وهالستخدمم ةح دات سعل  الفيسبوك، قَـ  مح استخدا

 سابق. أخرى مشاهبة يف وقتٍ 
                                                           

اَل هو على الفيسبحوك، حيث ق اميراء الش  لقه األستاذ الشاعر بَ طح طلٌح أَ صح بين مح جَ عح أَ لقد  1
ا يـَنحطبق عليها ما يـَنحطَبمق على المرباطورَي ت.  اليَـوحم مثل إمرباطوري ة، رب 
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قد  لكذ ، كشفت أن  أيًضا ة ميشيغانجامع يفلة طو  مح  دراسةً ولكن  
عدمح االكتفاء يب لذلك، لفيسبوك: ل ئطم ااستخدام خعن  انجًايكون 

 الفاعلةالشاركة البد  من ا من  إو بك،  ةالفيسبوك اخلاص  صفحة د قراءة جر  ب
هذه  نع تقط معالعن االبتعاد  فضالً ، ءدقاصح األَ جتماعي مع اال ُنراطواال

 ة.شبكة االجتماعي  ال
َي أن َنذحكَر أن  اجلزَء اخلاص من موقع الفيسبوك، وهو اليسنَجر أو بق

م الر سائل واحملاَداثت أو الد رحدشة فيه يوف مر خدمًة كبرية للمستخدمم، من  قمسح
حيث االت مصالح ابألصدقاء وتبادحل أو إرسال اللف ات والصور والقاطمع 

عن خدمات الربيد اللكرتوّن إىل  الصوتي ة ومقاطمع الفيديو بطريقٍة أَغحَنت
 حدٍ  بَعيد، وبطريقٍة أَيحَسر.
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 ة النفسيَّةالفيسبوك والصحَّ
 ةيَ تنام  مُ  ظاهرة   :الفيسبوك

حسح مح وسائلح التواصح سح تَ 
تخدميها ابلتواصل مع بعضهم ل االجتماعي ل

صحدقاء ، وابلساهة يف الشبكة االجتماعي ة اليت تشتمل على األَ بعًضا
ديثات واألحداث وتديثات حح عوات والت  ل األخرى والد  وأشكال التواصح 
 احلالة ... إخل.

 ال االجتماعي، طرقً التواصح من مواقع  وقعٍ مَ كالفيسبوك،   لقَ خَ لقد 
 ا؟دً ا جي م كان هذا شيئً هل  مني، ولكن ستخدم دى الللتواصل ل جديدةً 

ت من جريَ راسات اليت أح الد م  من كانت هناك وفرةٌ   ،نوات األخريةيف الس  
 راساتح الد م هذه  تز رك   قدو  ،ةي  نفسة الال الصح  صني يف جمََ ل التخص م بَ قم 

.  على رض عح ولذلك، نَـ استخدام الفيسبوك ووسائل التواصحل االجتماعي 
كري يف هذا السؤال: هل فح وث لساعدتنا على التـ  حح أبرز تلك البح  بعضَ هنا 

 ؟تفيد مأ ضر  تاعي  وسائل التواصحل االجتم
 ووسائل التواُصل االجتماعيّ  الفيسبوك بـَعجض اأَلرجقام املهمَّة حولَ 

كبري   كلٍ ـائل التواصحل االجتماعي  بشـالفيسبوك ووس استخدامح  قد تزايدَ ل
تخدمون سح الناس الذين يَ  معظمح ف ؛ر الاضيةشح نوات العَ ـدى الس  ـعلى م

.ـوس لاعمتـاسرك مزون على يح النرتنت   ائل التواصحل االجتماعي 
 نرتنت.لمحت صلني اب بقونسنة( ي 17-13قني )٪ من الراهم 95• 
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ن ــــم وعٍ ـــــناليوَم على دون نرتنت يرتد  ني على الــن الراهقــــ٪ م81• 
، ــــائل التواصحل االجتــــــوس ي ـــــن الراهقني فـــــ٪ م55 عــــمة ـــابلقارنماعي 

 .2006عام 
 الفيسبوك. ونخدمتسح يَ النرتنت  لى٪ من الراهقني ع77• 

التواصحل  وسائلَ  ونستخدمينرتنت البالغني مي التخدم سح ٪ من مح 74• 
 ،  .عشر سنوات ٪ فقط قبلَ 8 معقارنة ابلاالجتماعي 

 وسائل التواُصل االجتماعيّ وقًتا مهًما على  ق الناسُ ف  نج يُـ 

نرتنت ٪ من جمموع الوقت على ال28 نحور بقد  ما يح  إنفاقح  ريي• 
 .االجتماعيل التواصح شبكات على 

ل •  ل االجتماعي قع التواصح اإىل مو  دخولَ ال٪ من الراهقني 22يسج م
 ونلسج م يات يف اليوم، وأكثر من نصف الراهقني مر   10أكثر من 

 اليوم.ة يف ع أكثر من مر  قم او هذه الإىل  الدخولَ 

 8.3 نفقَ ألفيسبوك لالعادي  الستخدمَ  ر أن  د م قح  ،2014يف عام • 
 هذا الوقع.اعة يف الشهر على س

ة، من مواقع الشبكات االجتماعي   اهناك اآلن عددً  على الرغم من أن  • 
 ة.األكثر شعبي   هوالفيسبوك لكن يبقى 
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 ية النفسية والعواقبالصحّ   الفيسبوك: الفوائدُ 
وجود  احتمالَ  بتحر مينوات األخرية، يف الس   ،من الباحثني عددٌ قام 

االجتماعي  لتواصح تخدام الفيسبوك وغريه من مواقع البني اس تٍ الصم 
 ة.قاطع  اآلن نتائجَ م حّت  قد م مل ت األحباثَ ولكن  هذه ة النفسية. والصح  

 ة النفسيةلصحَّ املنافع ابلنسبة ل
الفيسبوك ميكن أن  ري إىل أن  شم تح اليت ج من احلجَ  عددٍ وضعح  ىقد جر ل
 ة النفسية:للصح   امفيدً  كونَ ي

 يةنفسة اللصحَّ ل ابلنسبة يَّةدلاجلد فوائال
 ل من االكتئاب والقلق.قل م يل االجتماعي صح واالت• 
 ينمفيد كوانَ يل التواصحل االجتماعي  ميكن أن الفيسبوك ووسائم • 

ر توف م  وسائلَ هذه ال ألن   ،لألشخاص الذين يعانون من القلق االجتماعي
حدوث بكة النرتنت دون ة على شوير العالقات االجتماعي  طح لتَ  الفرصةَ 

 .ا لوجهعن التفاعل وجهً اليت تنجم  شد ةال
زَيدة االكتئاب والقلق و  نقصع ـبوك مـالفيسعلى  صلح او الت افقيرت • 
 .الرضا
 اخلاص ة ابألفرادمن جمموعات الدعم التبادل  الفيسبوك العديدَ  يضم  • 

خاص  بشكلٍ ويستفيد من ذلك  ،صعبة لظروفٍ  ونضتعر  يالذين 
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ائل أخرى للتواصل ـال تتوف ر فيها وس ي مناطقـالذين يعيشون ف ألشخاصح ا
 .والدعم

 ةيَّ نفسة العلى الصحَّ  واقبُ عَ ال
ة احملتملة لواقع السلبي   واقبَ د العَ راسات تؤك م ا من الد م عددً  ، فإن  وابلقابمل

 القلق واالكتئاب دوثَ ق حتوث م  يهف ؛مثل الفيسبوك ،التواصحل االجتماعي  
ل االجتماعي هل يزيد االستخدامح الكث ف لواقع التواصح )انظر الفصل: 

اضطراابت األكل و  شاط العيب لالنتباهط الن  رح وفَـ ، (من العحزلة االجتماعية؟
مني. مان بني الستخدم دح والم )حالة من فرط الن شاط الزعمج لدى الطفل( 

 ا يلي:ـمعلى ية ـالنتائج الرئيس بعضح تمل ـوتش
 كتئاباال 
من خطر االكتئاب والقلق يف  ةاللكرتوني جةح لطبالالتنم ر أو زيد ي• 

 األطفال.
 قومي إذا كان الستخدمح  الفيسبوك االكتئابَ  بَ ميكن أن يسب م • 

 اآلخرين.ة بني نفسه و سلبي   قارانتٍ ب
شخص:  عافَية اليف والرتاجحع ُنفاض ابالالفيسبوك  استخدامح يَتنب أ • 

 .ن حياتم"ـاهم عـرض ي درجةح ـا هـم، و بلحظة حلظةً  لناسح عر اـكيف يش
ى ـي إلؤد م يي ميكن أن ذد، والسَ بوك احلَ ـالفيس بَ ب مـ ميكن أن يس• 

 االكتئاب.
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 باهشاط املعيب لالنت  ط النَّ رج فَـ 
ميكن أن تزيَد وسائل التواصل االجتماعي  من أعراض فرط  •

 النشاط العيب لالنتباه.
 اضطراابت األكل

ى اضطراابت ـي إلبوك ميكن أن يؤد م ـالفيس علىم ـاجلسل كح شَ  عرض• 
 األكل.

اضطراب صورة اجلسم لدى الفتيات يف سن الراهقة  يرتبط حدوثح • 
 .الفيسبوك ابستعمال

 (إدمان الفيسبوك)انظر فصل:  الفيسبوكو اإلدمان 
كذلك،   لفيسبوك؟ وإذا كان األمرح ل امدمنً  شخصح ال ميكن أن يكونَ هل 
تعاطي الكحول واضطراابت تعاطي مع  ماليت قد توجد لديه القةح ما الع
ة ي  نفسالتشخيصي والحصائي لالضطراابت ال الدليلح  ضعرات؟ ال يالخد م 

 استخدامَ )وهو كتي مب تنشره اجلهاتح األمريكي ة العني ة ابلصحة النفسي ة( 
قة تعل م االضطراابت ال فئةالفيسبوك أو وسائل العالم االجتماعي يف 

ه قد تشري إىل أن   من الباحثني دراساتٍ  ، فقد أجرى عددٌ لكنلدمان. و اب
 ما يلي:من خالل  ذلكو  ،دمانالة نزلب د  يع

نفسية  ة واضطراابتٍ عصبي   نرتنت مضاعفاتٍ ال ب إدمانح يسب م "• 
 .اجتماعية" ومشاكلَ 



 84     ةحسَّان أَْحمد قمحيَّ  د.                                   الفيسبوك تَْحت الِمْجهر  

 Bergen Facebookمقياس بريغن لدمان الفيسبوك  تطويرح  جرى• 

Addiction Scale يهقياس الدمان علل. 
وكذلك  ،عناصر الدمانبيف استخدام الفيسبوك  الفراطح يرتبط • 

 .neuroticismالعحصابي ة 
استعمال  يف اضطراابً  ستخدمنيال٪ من 10ما يقرب من دي بح يـح • 

 .االجتماعيل التواصح شبكات 
ة من صح   كل ٍ با لفيسبوك ضار  لالفرط  االستخدامح  ميكن أن يكونَ • 

هم نومَ  ونلعط م يح أو  ونر خ م يؤ الذين  األفرادح ف ؛ةالشخص وعالقاته االجتماعي  
 ماعلى  ونصلَيح مع اآلخرين يف الفيسبوك قد ال االنشغال  بسبب

 كما،  َوَهنابل م الشعورَ وح النـ   ةح قل   ميكن أن تثريَ و . من راحة هإلي يتاجون
الشخصح الذي يقضيه  الوقتح و ا. أيضً  ةسلوكي   اتٍ ي إىل تغري  ؤد م تميكن أن 

العالقات أو  يف ؤث مَر سلًباالشبكات االجتماعية ميكن أن يعلى 
 ،رسَ والعائالت واألح  األزواجَ حيث إن   ،ات االجتماعية األخرىالسؤولي  

 عندما يبدو أن   ضطربَ ميكن أن ت ، العالقات يف مكان العملوحّت  
 الفيسبوك.مفرط على  ز بشكلٍ رك م ي الشخصَ 

 ؟فينا الفيسبوككيف يؤثّ ر 

 دعو الناسَ ي ،ع وسائل التواصحل االجتماعي  وغريه من مواقم  ،الفيسبوكح 
 .ابعضً  ملشاركة مع بعضه اىلإ
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صال مع األصدقاء الفيسبوك على ات م  ومخدم تَ سح مح  ىقَ بـح يَـ  أنميكن 
للقاء  ةـصَ رح الفح يحتميح  ما، كونريديا ـبقدر م وحهنمرَ يَـ ال الذين  بباحح واألَ 
ف أو الخاوم  وأصاحل ي الـفهم الرءح معرك اـشتَ د قد يَـ دح خاص جح ـأش

 اخلربات.
. عافَيةل والصح وات  لاب عور العام  الش   يف هذه األنشطةح  مَ هم سح ميكن أن تح 

، فمن ـوس َحوحلَ اث حبح ألَ  اىلإ تناًداـاس، لكنو  ائل التواصحل االجتماعي 
وميكن  ،دةمعق  والتعامل معه الفيسبوك  تخدامـطرق اس بعضَ  ح أن  الواضم 

 ة.ضار   أن تكونَ 
قة بفرط استخدام ية النفسية التعل م من الخاطر الصح م  ثح احبر األذ م تحَ 

 غمَيابللتعويض عن  أنشطة الفيسبوك كوسيلةٍ  الفيسبوك والسعي وراءَ 
 َخلحونَيدح الناس  يبدو أن  و . خارج عامل النرتنت هم ةوالص مالت ال الوشائج

ويه شح استبدال أو تَ  ىلإالفيسبوك على  ي األنشطةح ؤد م شاكل عندما تيف ال
 ة والتفاعل.ة االجتماعي  كال األخرى للهوي  شح األَ 

 فإن  انعدامَ مع اآلخرين،  يف الشاركة د متعةً ابلنسبة للشخص الذي يَ 
ه اخليبة ل يسب مبَ ميكن أن  هاددم عَ قل ة " أو الشاَهَدات" أو "تابالعجا"

باط من أجل  تابالعجايعتمد على تلك  إذا كان الشخصح و . والمحح
 ة، فإن  سلبي   تعليقاتٍ برات و شنت القوبمل، أو َيحَصلح عليها ومل ،قالتحق  
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 نفسه ميكن أن يدثَ  ب ابلقلق أو االكتئاب. والشيءح اصيح قد  الشخصَ 
 خرين.اآلرات و شنح مَ  مع هراتو ـشَمنح  مقارنةم  عادةم  خصح علىـالش َدرَج إذا

ه والقيام به على يسبوك على ما ميكن رؤيتح الفم يف  لح صح وايقتصر الت  
مثل المياءات  ،ةلفظي  الغري  ابلالمح لذلك، ال ميكن الش عورح اشة. و الش  
ه، جح ا لوَ احملاداثت وجهً  خاللهبا ونشعر ع ه اليت نتمت  جح بريات الوَ عح وتَـ 

 الستخدمني ال ن  كما أابلضبط.   عهممالذين نتحد ث وكذلك معرفة 
 هم خَيحتارونو  ،الفيسبوك لىع همأو لغة جسد همهو تعبريات وجب يحشارمكون

ة أحاديث مع عد   يف والخدح يَ ميكن أن و غبون. رح ا يَـ مأنفسهم ك صورةَ 
 واحد إذا رغبوا يف ذلك. متلفني يف وقتٍ  أشخاصٍ 

شكال األ حمل   كن أن يل  ال ميو  ؛ا لوجهوجهً  التفاعلَ  شبهي الفيسبوك ال
 غزى.الة ذات القات االجتماعي  ل أو العَ صح واخرى من الت  األ
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 وك يسُبن الِفِم لُقالَق
نحن ف ؛طريقة تفاعل الناس مناالجتماعي  لتواصح ال وسائلح  تح ري  لقد غَ 

دقاء، صح أَ  ونم  سَ ن يح دائم مع مئات م   على اتصالٍ  يومَ قى البح نَـ ميكن أن 
 .اهم رَأحَي الَعنيح ما نر  ك اليت اندراً ئلأو حّت 

إىل  نيَ اجملتمع الباحث يفاالجتماعي  تواصلوسائل ال أتثريح  دفعَ  ذلك،لو 
ولكن  النتائَج تـَبحدو . اسلبيً  مأ اإيابيً  تأثريح هذا الما إذا كان  صاءتقسا

 التواصلع الستخدام مواقم  مًعاات وسلبي    فوائدَ بني م تح  ثيح، ةً لطتم
 لالتواصح ائل ـثري وسأَتح  علىز يف هذه الدراسات رك م ونجتماعي. اال

 ة.ي  نفسة الالصح   يفاالجتماعي 
 السي مامواقع التواصل االجتماعي،  استخدامَ  حديثة أن   أظهرت أحباثٌ 

 يؤد مي، و ناسالوالشد ة عنَد ر مستوَيت التوت  من  زيدَ يالفيسبوك، ميكن أن 
هذه  استخدامح ف ه؛شعور الشخص بذات يف سلب بشكلٍ ر ؤث م يو  ،القلقإىل 

م فاقم يح ة أو ي  نفسة الالصح  يف  ضطرابٍ ابالشخص إصابَة ب الواقع قد يسب م 
االجتماعي القدرة على  تواصلوسائل الكما أن  ل.  اموجودً  اي  نفس اضطراابً 

 العامل.ي ـف إىل كل م مكانبسرعة اآلخرين زجة مح أَ ر ـنش
 من وضع شخاصَ ألان ميك م  حي مزًااالجتماعي  صحلتواال ر وسائلح توف م 

ه اللذين بروفايل  نشاءح إم ف وهَنم هبما؛رح أن يَـ لآلخرين يريدون  الصورة أو الَوجح
ساب(   رَ ص أن يقر م خح يسمح للش   profile أو متصف مح شخصي)حم
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ابلنسبة لبعض الناس، ميكن و لآلخرين.  هاتقدميح اليت ميكن  ابلضبط الصورةَ 
 ما قدوهذا  ؛near-obsession ساوَ سح الوَ به شح ما يح إىل ذلك  يأن يؤد م 

 .اتدراسبعض الا ل، وفقً هذاتم بشخص ال عتداداعلى  يدل  
 ذاتهالشخص ب عحتمدادايف العالقة بني  اتراسالد م  إحدىثت قد حبَ ل
 السي ماة، الشخصي   صفحتهعلى  ةفظااحمل يف هقنفم الذي يح الوقت  ممقحدارو 

 الذين لديهمك ئلفأو  ؛نرتنتعلى ال تهخللق شخصي خذةت  الجراءات ال
يف  مه اآلخرون عنهنشر ا يب اريً كث  وناحرتام الذات يهتم  يف  نقصٌ 

 ىقبح أن يَـ مان لضَ  بـَعحض النشورات ذفحل َميحالً أكثر  همو  ،الفيسبوك
أن يَبدوا  يريدونَ اليت لصورة ل اانعكاسً دلياًل أو صي خح هم الش  حف م َتصمح 

بكات الفيسبوك ومواقع الش   "فيظنح يلجؤون إىل "تَـ قد  مهن  إحّت  عليها،
ية أو ر وَ ة أو صح ي  بم لح سَ  ظاتٍ الحَ مح  مان عدم وجود أي م األخرى لضَ  غري محرحضم

الذين لديهم اعتداٌد او أولئك فإن  . ويف القابل، الفمتة للن ظر أو االنتباه
ساهبم محَتصف مَحهم  ديف إيا الوقتَ  ونضقح يَـ ات لذ  َكبمري لاحرتام   أو حم

  رَ وَ الص   ونفيضم فيح الشخصي، 
َ
 خرينلآل وار ظهم يَ فسهم لنح لومات عن أَ عح وال

 ية.ئهان م الهم تشخصي  
عنَد ق لَ الفيسبوك يزيد من مستوَيت القَ  ى أنَ رَ خح أح  أظهرت دراسةٌ 

الزائد  هنماكاال إاثرةو  ،ةءَ كفاال بنقصعرون شح عن طريق جعلهم يَ  ،الناس
ما هذا و  ،ةمستمر   ديثاتٍ ر َتح وف م تماعي االجتم  ت واصحلال وسائلح ف ؛روالتوت  

بار خح األَ من هم و من حالتم  التواصلق لتحق  ى العمن الناس  ز الكثريَ يف م 
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ق للتحق   تمرٍ سح مح  دافعٍ بالناس  على األجهزة احملمولة. يشعر بعضح الوارمَدة 
اجلهاز تشغيل إيقاف  دَ نح عم إال  ة راحلل وال خَيحلحدونَ ديثات، من وجود َتح 

ذين خضعوا ف الصح أكثر من نم  وجداحملمول. يف هذه الدراسة، 
ل ائم ـى وسـول إلصح رين على الوح نوا قادم و كمل يعندما  النزعاجع ابتطالـسلال

 .اخلاص ة هبم االجتماعي وحساابت الربيد اللكرتوّن التواصحل
م وح يف النـ   صعوبةً ني للدراسة اخلاضع اثلح ثـح  دَ جَ وَ ابلضافة إىل ذلك، و 

.  همعمواقم  من تصف ح االنتهاء ة بعدَ ق وغريه من الشاعر السلبي  لَ بسبب القَ 
 اأيضً يف الد مراسة ديد من الشاركني لعَ اب تأد   ةَ الستمر   ديثاتم حح الت  كما أن  

ٍل متكر مر معمقارنة أنفسهم  ىلإ  رَ و عش  ال لم ب بـسا اآلخرين، مَ  بَشكح
ماكواالم  القلقح ذا ـهلق لنقص. خَيح اب هاد ر التوت  ن ـحالًة م هنح ن الزمم أو المجح

ة الصح   لح ي ذلك مشاكم ـية، با فل صح م اكم ـي إىل مشؤد م يميكن أن الذي 
 ة.ي  نفسال

دى ال  ممقحدارا من أيضً  زيدَ يالفيسبوك ميكن أن أن   اتراسد م ترى إمحح
عر به  social anxietyق االجتماعي لَ القَ  ل لقاء أو   ندَ ع الشخصح الذي َيشح

الذين يعانون  أن   هذه الدراسة، افرتض اخلرباءح  قبلَ و  آخر. خصٍ ـشله مع 
الصفحة اخلاص ة يف  همحبثتفيدوا من سح يَ أن  هممن القلق االجتماعي ميكن

يف  ،االجتماعي لتواصح أو غريه من وسائل ال ،الفيسبوكبشخٍص ما على 
 ؛الشخصمع هذا جتماع اال ة قبلَ ر العصبي  تفيف بعض مشاعم 
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االجتماعي  تواصلوسائل العلى ص خح لش  لالشخصي  تصف محال استعراضح ف
 .مقابلته قبلَ  يهلإف للتعر   هو وسيلةٌ 

األشخاص الذين يعانون من القلق  أخرى أن   وقد أظهرت دراساتٌ 
ل التواصح ثر من أكالنرتنت  مع الناس عربَ  لَ لون التواصح فض م االجتماعي يح 

 ء العالقات.دح ة لبَ مثالي   دو كوسيلةٍ بح ه يَـ فإن   ،لذلك الباشر؛ شخصيال
لعرفة ما إذا كان صغرية العدد  جراء جتربةٍ إبمن الباحثني  ريقٌ قام فَ 

تكوين  قبلَ ما،  الفيسبوك لشخصٍ على صي خح الش   تصف محال استعراضح 
ثون الباحم هؤالء درس حيث  ؛قلَ مستوَيت القَ من ل يقل م  عنه، صورة

 18بني  ن  أعماره تتراوح طالبةً  26 لدىالقلق االجتماعي  توَيتم ـمس
 .خاص  ابلقلق مقياسٍ  من خالل 20و 

من  يف واحدٍ  ىخر أ ةٍ مع طالب نَ تفاعلأن يَ  اتكالشارم الانث على كان 
 قياسح خالل ذلك  وجرى ،اعشوائيً أو شروط مححتارة  ظحرحوف أربعةم 

سية فح على االستثارة النـ   ا يدل  )م   skin response لدي ةاجلستجابة اال
 الصبعني الوسطىعلى َموحضوعة ة أقطاب كهرابئي   ابستعمالم( سح لجم ل

ه جح وَ  َتذك رالفيسبوك فقط ) َتَضمن ت الظروفح الذكورة آنًفاابة. والسب  
ه فقط جح لوَ  اوجهً والقابلَة ي فقط(، صم خح الش   هاحصف م خالل متمن  ةالطالب

ا وجهً والقابلَة (، نفسهاغرفة اليف  ةالطالب وجهَ  ةح شاركال َحيحث َتفح َصت)
قاء لتم الاث  ،الفيسبوكيف ر وَ الص   تَفح ص)مًعا ه والفيسبوك جح لوَ 
شخص ابلقاء لتم الاالفيسبوك )ث  يف ه جح ا لوَ وجهً والقابلَة لشخص(، اب
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تـَقحدمي طالبة  بعدَ و ته يف الفيسبوك(. ث عن صور حح البَ  ومن ث   ،ا لوجهوجهً 
 وأ ديدح َتح ينبغي على الشارمكات  ،األربع ط رحقهذه ال ىحدإب، أخرى

 ة متلفة.ي  عار جوَ يف أربع صح  ةالطالبإىل  الشارة
نَ  ل واتال اتم كالشارم  ثون أن  الباحم  جدَ وَ   عربَ  ىخر أ ةً طالب واَجهح

لديهن  اد دز اا صيً خح ـشَ  التهقابَ مح يهن  علكان   ومن ث   ،الً الفيسبوك أو  
، ويعين psychological arousal سيفح النـ  أو التيق ظ ثارة ستاالمستوى 

ن ـما دين متامً ا متأك م نو و كي مل نيَ الباحثلكن  ا. قً لَ قَـ  أكثرَ  ن  كح   ن  أهنذلك 
 ينَ ر يحح  اتكارم ـالشأن  ى ـإل عحودد يَـ ـق هأن   واـفرتضا فقد َسبب ذلك؛

صفحة الراض عح استم  عندَ  ن  وأنفسه تَيرَ خح األح  اتبلم ابني الط مقارانتٍ 
 مان أكثر يف البدايةأب نَ رح عَ ا شَ رب   اتكالشارم ا أن  ـكمعلى الفيسبوك.  

ينبغي  ن  هنأب رفتهن  ـعم عندَ  اتٍ بي  صَ ذلك عَ  دَ ـبع نَ بحـأص هن  ا، ولكن  أيضً 
 رفةً عح ل مَ عح ابلفم اآلن اك ـهن ألن   ،ةـقيقي  اة احلـي احليـف أن يحقابملَن الطالبةَ 

 .)الطالبة( صخح ش  ذا الـه ولَ ـحَبقة أو لية لديهن  ـمحسح 
ر ا أيضً  ت صمفالفيسبوك يَـ أن  حديثة  دراسةٌ كما ترى   ريثأتعلى الة ابلقحدح

إىل اآلخرين َحوحَل زاج هذا الم  قحل نَـ وحّت   للشخص،ة احلالة الزاجي   يف
 ؛صخح زاج الش  مم  يفثريها س وأَتح قح اط الط  منح ثون على أَ ز الباحم رك  يث ح العامل؛

عرون شح يَ  عل الناسَ ا َيح ، م  ما يف مكانٍ  ماءح ر الس  طم ه عندما متحح أن   واوجدف
نحطواء، بزيٍد من يف هذا ب تسب  يذلك، ل  نَتيجةً بيةً لح سَ  تعليقاتٍ  ونشر نح فيَـ  االم
ذين َنَشروا ال ئكلألو دقاء صح أَ  هماس الذين الن   دَ نعئة سي م الة جَ زم مح زَيدة األَ 
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طحل فيهامل  ي أماكنَ ـ، فافةـالس دعح بـح  رغم ،بوكــــي الفيسـفعن الطر   يـَهح
 
َ
ينئذٍ  رطَ ال  .حم

أو َمنحشورات  ديثاتٍ َتح  ؤحهمدقاصح أَ  شرح نح يَـ الذين  األشخاصَ  ل، فإن  ثح ابلم و 
ة، إيابي   زاج أكثرَ مم َذومي  واكونيَ أن إىل ا أيضً  ونيليف َصفححتهم ميَ  ةً جهم بح مح 
ابلنسبة  هثون أن  الباحم  وجدَ فقد  ؛على األقل   َمنحشوراتم ذلك يفعكس نح يَـ و 
 يـحنحَشر ما يحعادمل مر ًة ونمصحف من ب، لح سَ  َمنحشورٍ  كل م ل

َ
ة سلبي  ال نحشوراتال

  على الزائدة
ح
 نحشوراتم مَ لأم ا ابلنسبة لص. خح الش  َصفححة ذلك اد يف تَ عح ال

يف  ةدَ زَيَتظحهر ل ئم فاتَ مح  َمنحشور مع كل م ف ؛وىقح ثري أَ أَتح  فهي ذات ،ةار  سال
 
َ
اع ـة وثالثة أرببة مر  ـبنس االجتماعيالت واصحل ة يف شبكة يابي  ال نحشوراتال

عفني تـَقحريبً ـ)أقل  م هؤالء  بعضَ أن  إىل  ارةح ـدر الشـجَتح ن، ـلك. و ا(ن الض م
دمميـسح مح ن ـم همالباحثني   الفيسبوك. َتخح

الناس  علَ يع أن يف الواقم  هالفيسبوك ميكن أخرى أن   دراسةٌ  تح دَ وجَ 
من ، وشاب ة شاابً  82هذه الدراسة على إبجراء ثون قد قام الباحم ف ني؛سابئم 
 
ح
من الذكور.  29من الانث و  53لفيسبوك، الد ائممني ل منيتخدم سح ال

 "نرتنتعلى ال" تطالعٍ سح الم  َرَوابمطمع إليهم  يةل نص م رسائم  سالح رح إم  جرى
ة، دَ حم ابلوم  نعرو شح كانوا يَ ما  إذا و ن، و قلم قَ  وهل همورهم، عح شح  عن رستَـفحسم ي
 رة.باشَ مح  مع الناس ونفاعلتَ يَـ  مح كَ و الفيسبوك،  ونتخدمسح يَ  مح كَ و 

استخدام الفيسبوك، من ن و كح ه عندما زاد الشارم ثون أن  الباحم  دَ جَ وَ 
الوقت الذي  قدارَ مم  واأولئك الذين زاد يف حني أن   ؛همتح عافي تراَجعت
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هناك ما  نح كح ومل يَ . عافمَيةلاب همعورح شح  َتس نَ ه جح ا لوَ اس وجهً ه مع الن  ونَ ضقح يَـ 
 نعرو شح كانوا يَ عندما   الفيسبوك أكثرَ  واخدمتَ سح ا الناسَ  على أن   يدل  

فكمال  ؛ور ابلوحدة والفيسبوكعبني الش   لةً اك صم نَ هح  أو أن   ،ابئح ابالكتم 
رات ال َريحن ها من الؤش م  .عن بعضهما بعًضا ةستقل  اأَلمح

 الت واصحللبية لواقع اآلاثر الس   راسات حولَ من الد م  نةٌ عي م  وهكل  ما َسَبق 
 
ح
 هذه الواقعَ  على الرغم من أن  ولكن، مني. خدم تَ سح االجتماعي على ال

حيث  ،اسة على الن  آاثر إيابي   ذات اأهن   بني  ، تَ ب مشاكلَ سب م تميكن أن 
ضى، رح سية للمَ فح ة النـ  ة الصح  راقبَ مح على س فح النـ   لماءَ عح  دَ ساعم تح ميكن أن 

ة الصح   ي ذلك اضطراابتح ـ)با ف اكلشبـَعحض ال ي حولَ عح ر الوَ ـشح نَ و 
 .ةري غصَ  قـَرحيةعل العامل ، وجَ اضهم بعضً عح ع بَـ ـط الناس مبح سية(، ورَ فح النـ  

ل صح واالت  ع واقم نافع لديد من الهناك العَ  م من أن  غح على الر  لكن، 
 ات سلبي  ال رَ أن نتذك   االجتماعي، من الهم م 

ح
واستخدامها من  لا،ملة تَ حح ال

ة، مثل ي  نفسة الة لشاكل الصح  ضَ رح عح  مح أجل مساعدة الناس الذين هح 
القائمة  لَ م الشاكم فاقم نح أو لق ال َُنح لكياضطراب القلق أو االكتئاب، 

 ،عمن هذه الواقم الشخصح  دَ يستفحّت  ي طريقةٍ  ضلح فح أَ و . ااستعمال بسبب
إمبحقاء على  ةفظَ اواحمل هااستخدامم يف ل اعتداال يه ا،اتم ليل من سلبي  قح مع التـ  

 .دوهنا عني  محاجٍز 
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 يسبوكالِف ماُنْدِإ
نحرتنت أَثـحَبتت حبوٌث سابقة أن   ممنوا الم  Internetالناَس ميكن أن يحدح

addiction رَيت على مواقمع التواصل  ااثً بشكٍل عام. ولكن  أحب جديدة أحجح
اص، مثل فيسبوك، الحظت حدوَث مثل هذا االجتماعي بشكٍل خ

. لقد استَـقحَصت تلك الدراساتح دوَر بعَض العوامل، مثل الدمان أيًضا
نس  ، وأتثريها يف والَلل الضجرحالة و الشخص طبيعة الشخصي ة وجم

ا و ؛ ومتابعته الفيسبوكَتصف ح يف الناسح ه يضقح مقدار الوقت الذي يَـ  رب 
إىل مرحلة الَولَه أو به وصعوبة االمتناع عنه،  تعل قط الرح فَـ  مرحلةإىل يصلون 

أو اضطراب  Facebook Addictionمان الفيسبوك دح به، أو ما يحدعى إم 
 .Facebook Addiction Disorder (FAD)يسبوك إدمان الف
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على الفيسبوك  الفردح الذي يقضيه الوقت  مقدارَ  إىل أن   ري األحباثح شم تح 
 له؛ تخدامهـاس يفر ة اليت قد تؤث م والعوامل الظرفي   ي تهيعتمد على نوع شخص

وٍع نمان الفيسبوك من دح ي إم ـف اأتثريً  لوك أكثرَ ـع الس  ا نو دح أـأح يكونقد و 
 آخر.

ن نظرائهن ـعلى الفيسبوك م انً ادمأكثَر إ الانثح  كونَ تح أن جَ رح ن األَ ـم
من  أكثر) neuroticistsخاَص العحصابي مني ـكما يحالَحظ أن  األش  الذكور.

حنـحَفتحني( 
مان دح إم ى ـإل خاَص الماطملني أكثرح ميالً ـواألشأولئك الادمئني وال

 .الفيسبوك
 ة حبثي ةأدا ى تطويرـإليف جمالم الص حةم الن فسي ة  َعمَد بعضح الباحثني

 Bergeلقياس درجة هذا الدمان )مقياس بريغ لدمان الفيسبوك 

Facebook Addiction Scale ،BFAS)  :مواقع  إدمان)انظر فصل
 .(الت واصل االجتماعي م 

َع هذا القياسح من قمَبلم الدكتور سيزيل أندرسون )  Cecileوقد وحضم

Andraessen( وزمالئمهم يف جامعةم بريجني النرويي ة )Bergen 

University) ، حيث استخدموا ستَة معايرٍي لقياس درجة الدمانم على
 الفيسبوك. واشتَمَلتح هذه العايريح على أسئلةم مثل:

ي الت فكريم والت خطيطم لكيفي ةم ـَهل متحضي الكثري ممنح وقتمَك ف - 1
 بوك؟استخدامم الفيس
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ثر فأكثر إىل استخدامم الفيسبوك؟شح هل تَ  - 2  عر حباجٍة ملح ة َأكح
 هلح تستخدمم الفيسبوك لتتهر َب من مشاكَلَك الش خصي ة؟ - 3
 هل حاولَت التوق َف عن استخدامم الفيسبوك ومل تنجح؟ - 4
هل شعرَت ابلترب م واالضطراب أو التملمحل عنَد االمتناع عن  - 5

 لفيسبوك؟استخدامم ا
ي أعمالك أو ـلحًبا فـهل تستعمل الفيسبوك كثريًا، حبيث يؤث مر سَ  - 6

 دراستك؟
قاَل الباحثوَن إىل أن  اختياَر "غالًبا" أو "غالًبا جد ا" لإلجابةم عن أربٍع 

ريح إىل الدمان على الفيسبوك؟  من أسئلةم القياسم الست  يحشم
الل محشاهداتم اليومي ة،  هذه العايري الدال ة على  ظ مثلَ الحم أومن خم

ظ بعَض األَ  ثر، حيث أالحم ريون يف شح الدمان وَأكح خاص وهو يمسم
اجلو ال الذكي ،  َد أحمنححلة عن شاشةم يح الس احات والطرقات وعحيحوهنم ال تـَبحتعد قم 

ران أو أَعحمدة؛  ا اصَطَدموا با يـَعحرتضهم من شجٍر أو بشر أو جحدح ورب 
َمكان  مؤوهنم، َسواٌء يف النزمل أعحف الرت حكيز لديهم يف كل م شح َفضحاًل عن ضَ 

السي ارة )وما يـَنحَطوي عليه ذلك من خطورٍة ابلغة لدى السائق  مالعمل أ
ض عح ذان ذلك بَعنيح االعتبار لدى بَـ خَ خارجهما؛ فإذا أَ َضعيف الرت حكيز( 

لديهم، جسدي ة ل تقبَ ـــــي الســـف لَ اكم ـــشاألطفال، فمن التوق ع ظهورح مَ 
هاد اللكرتوّنم للَعيحنني ... إخل( ــــاكمل الر قبة ومشـــــ)مثل َمش كلة المجح
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اكل االجتماعي ة، وضعف األداء ــــــي ة )قل ة الرتكيز، والشـــونـَفحسي ة وذهن
 الدرسي  ... إخل(.
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 لوك البشريالسُّ الفيسبوك ودراسُة

أو رة قح نَـ  كل  ف ؛ريشَ لوك البَ الس   ةـراسة لدم مثالي   يئةٌ و بم ـبوك هـيسالفم 
محَتصف مح ة على فَ خاطم  نظرةٍ إملحقاء  أو (هضفح ديق )أو رَ صَ  ولبح قَـ أو  إمعحجاب

حّت إن ه يحقال:  ؛ًياموح اس يَـ اليني الن  من مَ َيحري َتعق بحه ص خح ـالش  أو حساب 
تاب عح على أَ  نحَنح ؛ فهل ة"لوم االجتماعي  للعح كبرية   ةٍ ـقيمذو بوك ـالفيس "إن  

نا الفح سح أَ حيث مل َيكحن  ؟ةلوم االجتماعي  ة العح ـمارسن ـمديدة جَ  طريقةٍ 
 .وع من البياانت اليت لدينا اآلن"ذا الن  هب ونلمَيح 

ن و ثابح  اليت يشري إليها عض األفكار موعة من بَ وفيما يلي َمج 
َل االجتماع يف ماء لَ ن وعُ و كادييُّ أَ   :جتماعيالتواُصل اال اتبكشَ َحوج

صف نتَ ون يف مح رجسي  الن  و  يحغر مدون؛باب الش   narcissistsون جسي  رح النـ   •
 تهم.حديث حالم تَ يـَقحومون بالعمر 
زيز ــــعح ازة لتَـ ـــــمتـم يلةً ــــــبوك وســـــعلى الفيس تكحفح صَ  َتفح صح  عد  ي •

 ك.اتم احرتام ذَ 
مل، لعا الستنزاف الدافع للقيام ابمتازة أيضً  هو وسيلةٌ ذلك  ولكن   •

يف األداء الد مراسي وزَيدًة  رو اَد الفيسبوك يبدون َتراجحًعاولذلك يحالحظ أن  
ويف والماطمَلة.  يف الت سح
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 قـَل ت حالةح الفيسبوك، على  نيقدقاء الراهم صح عددح أَ  دَ از كحَلما   •
َعحلومات عنهمهم، وذلك من خم يلدة صوصي  اخلح 

 .الل محشاركة َمنحشوراتم وال
ا  ، Stressbookابلنسبة للمحراهمق مثل السرتيسبحوك  الفيسبوكيكون ورب 
عم الش ركات والعامملني فميها  َموحقمعٌ وهو  أو تطبيق تفاعلي  على النرتنت َيدح

 للوقاية من الخاطمر والضغوط النفسي ة واالجتماعي ة والت عامحل معها.
 كابتم رح ثمريٌة لالم بوك مح ـيسالفم ي ـفة وصي  صح اخلح  داداتم عح إم  ا أن  ميً لح عم  تَ بح ثَـ  لقد •

 والتشو ش.
االفيسبوك على دقاء صح ة األَ مَ قائم  • عن طَبيعة الش خحص؛  شف كح تَ  رب 

ه قم رح وعم  هيندم و ة السياسي  وآرائه  هولم يح شف عن مح كح كما أن  ما يحعَجب به قد يَ 
 وما يحفض له.

، وذلك ظيفوح التـ   ستحق  من يَ  َمعحرفةح الفيسبوك  ميكن من خالل •
 .بتابعة منشوراته واهتماماته وجودة ما يـَنحشر وطبيعته

ل صح واالت  ع واقم على مَ  ميكمن ات مباعحها ةٍ ياسَ سم  ضلح فح أَ هو  قح دح الص م  •
 البحث عن عمل. عندَ االجتماعي 

ا يسبوك رب  الفم  َجيعها علىرهم شاعم ن مَ ـع ونسنف م يح الذين  شحخاصح األَ  •
على َتحسني دهم اعم ـسيح ه دو. ولكنَ بح يَـ ما على  ينتقر م ـمس غريَ  ونونكح يَ 

 .همر و عح شح 
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حلحتَـَقطَة يف المجازاترين ر اآلخَ وَ صح ب كثريًا  تم  ال تَ  •
 لكَ  عمندما َتظحَهر ال

تمماعي؛على ال َواه من َوسائل الت واصحل االمجح ك دقائم صح أَ  رؤيةح ف فميسبحوك أو سم
عمرَك  يلةٍ جَ  نَ يف أماكم  الل ابحلحزحن؛قد يحشح قارنة مح  ويَتجل ى ذلك من خم

 رين.ك مع اآلخَ سم فح نَـ 
أن  ونب  ينرتنت ياسة على الثون عن الس م تحد  الذين يَ  شخاصح األ •

 يف احلَياة الواقعي ة.ياسية الس م  سائليف ال واكشارم يح 
ون ب  الذين يح  شخاصاأل ةَ قصادَ مح لون ض م فَ عات يـح ب اجلامم ال  طح  •

 رأون.قح ا يَـ بن و م  تَ هح هم ال يَـ . لكن  هاسفح لموسيقى واألفالم نَـ لاالستماَع 
ة بات الدرسي  داء الواجم أأثناء يف ية الفيسبوك والرسائل النص م استعمالح  •
 .ةبلَ ط  لاب يضر  قد 
االجتماعي  تواصلال وسائلَ فإن    على شيٍء ما،ويتٍ صح تَ عنَد وحجحود  •

ارمس  .رانقح األَ  طَ غح ضَ  متح
ران عندما قح األَ من  اطً غم اض دورًااالجتماعي  تواصلال وسائلح  رسمتا •
 ."العجاب" وضعب ق األمرح يتعل  
، أكثر اأغصاهنح فكل ما امتد ت  ؛كبوتنح العَ شبكَة به شح الفيسبوك يح  •

 .الً صم ت  مح  زادت حاجَة الشخص للبقاء
•  

ح
 الَيقمظ مريلض  امن َذومي ني َواعم ال شحخاصَ األَ لالنتمباهم َأن   لحفمتح ال

 
ح
منيوال هم  نحَسجم  و مع أَنـحفحسم

ح
ديثات ر َتح شح لنَ  َميحالً  ا هم أقل  عاطفيً  ينتقر م سح ال

 .بـَعحض األشياءوك عن يسبح الفم على احلالة عن 
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ا لراقبة اآلخرينليةسح الفيسبوك للت   تعملونسح يَ  ض األشخاصعح بَـ  •  ، ورب 
ليس والتـ زحوير تميال والت دح  .أو لالحح
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