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النف�س املطمئنة
هناك اهتمام متزايد في العقدين األخيرين حول العالقة بني الصحة النفسية واستخدام مواقع 
التواصل االجتماعي. وعلى الرغم من أن األبحاث وجدت ارتباطا بني زيادة استخدام وسائل التواصل 
الواضح  أنه ليس من  النفسية لديهم, إال  الصحة  املراهقني والشباب وزيادة مشاكل  االجتماعي في 

حتى اآلن كيف يرتبط استخدام مواقع الترابط االجتماعي بهذه املشاكل .  

تعريف اإلدمان :
اإلدمان هو تكريس أو إخضاع الحياة الشخصية 
لعادة ما أو مادة ما, أو هو عدم قدرة اإلنسان على 
هذا  عن  النظر  بصرف  ما،  شيء  عن  االستغناء 
الشيء طاملا استوفى بقية شروط اإلدمان من حاجة 
إلى املزيد من هذا الشيء بشكل مستمر حتى يشبع 
عن  السائد  املفهوم  وكان  منه.  يحرم  حني  حاجته 
اإلدمان غالبا أنه إدمان للمواد املخدرة، ولكن في 
السنوات األخيرة شاع استخدام مصطلح اإلدمان 
الهواتف  استخدام  انتشار  مع  وخاصة  السلوكي 
الذكية واإلنترنت واأللعاب اإللكترونية. فهل أصبح 
الكثيرون منا متورطني في إدمان اإلنترنت وخاصة 
مواقع التواصل االجتماعي التي ثبت أن لها جاذبية 
أسرى  الذكية  الهواتف  مستخدمي  تجعل  شديدة 
لها وتستنزف الكثير من وقتهم, وما هي العالمات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  إدمان  بني  الفارقة 
واالستخدام العادي لها, كل هذه تساؤالت تثار اآلن 

في أروقة الهيئات العلمية . 
يتجاهل  الشخص  بدأ  متى  أنه  آخرون  ويرى 
والدراسة  العمل  ومسؤوليات  واملناسبات  األنشطة 
والرياضة أو شكوى املقربني منه من قضائه الوقت 
وأصبح  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الطويل 
من املستحيل تقليل وقت متابعته لها أو تحديد وقت 
مع بروز أعراض انسحابية عندما يكون الشخص 
معها  ويصل  املحمول  الهاتف  جهاز  عن  بعيدًا 
وتفضيل  املهمة  واألعمال  الواجبات  ترك  ملرحلة 
 من املواجهة 

ً
الحديث مع الناس على اإلنترنت بدال

وجهًا بوجه .

مواقع  إدمان  على  اآلن  حديثنا  وسنركز 
التواصل االجتماعي نظرا النتشارها الشديد بني 
املفرط  ملواقع  االستخدام  بأنها  ونعرفها  الناس, 
االعتماد  من  نوع  وهو  االجتماعي،  التواصل 
التواصل  منصات  على  النفسي والسلوكي 
االجتماعي، ويعرف عامة بأنه االستخدام القهري 
ملنصات التواصل االجتماعي الذي ينتج عنه ضرر 
الحياة  أداء األفراد في مختلف مجاالت  فادح في 
توصل  فلقد  ذلك  إلى  وباإلضافة  طويلة،  ملدة 
عالقات  وجود  عديدة  إلى  مجاالت  من  خبراء 
النفسية  والصحة  الرقمي  اإلعالم  استخدام  بني 
الطبية  املجتمعات  في  الجدل  وأثاروا  وناقشوها، 
أنه  إلى  الدراسات  وأشارت  والتقنية،  والعملية 
وأوضحت  الرجال،  من  أكثر  النساء  على  يؤثر 
التواصل  منصة  بحسب  األفراد  على  يؤثر  أنه 
األفراد  تشخيص  ويمكن  املستخدمة،  االجتماعي 
بمثل هذا االضطراب في حال مشاركته في املواقع 
إلى  تحتاج  يومية   مسؤولية  باعتبارها  اإللكترونية 
العواقب  إعطاء  عدم  مع  أخرى  ألهداف  أو  تنفيذ 

السلبية أي اعتبار.
إطاللة عامة على مواقع التواصل :

تعرف مواقع التواصل بأنها أشكال من التواصل 
خاللها  من  املستخدم  ينشئ  التي  اإللكتروني 
واألفكار  املعلومات  فيه  يتبادل  افتراضيا  مجتمعا 

والرسائل الشخصية ومحتويات أخرى .
وقد عرف مصطلح مواقع التواصل االجتماعي 
جامعة  في  استخدمت  حني   2004 عام  مرة  ألول 
ثم  وأساتذتهم,  الطالب  بن  للتواصل  هارفارد 

وانتشرت  العام  املجال  إلى  استخدامها  انتقل 
انتشارا واسعا في العالم كله, وبدا في ذلك الوقت 
بني  مسبوق  غير  حد  إلى  التواصل  سهلت  أنها 
اإلنترنت  يستخدمون  ممن   %73 وأصبح  الناس, 

يدخلون على مواقع التواصل االجتماعي .  
أهم خمس مواقع للتواصل اإلجتماعي :

 Face book , Twitter , Instegram , هي  
 Linkedln , and Pinterest

حيث  رأسها  على  بوك  الفيس  ويقف 
اإلنترنت,  على  يدخلون  ممن  يستخدمه%71 
ومستخدموه ليسوا فقط كثيرين في العدد بل هم 
 %  63 أن  ُوجد  فقد  استخدامه,  في  نشطون  أيضا 
من مستخدميه يدخلون عليه على األقل مرة يوميا, 

وأن 40 % يدخلون مرات عديدة يوميا .
التواصل  ملواقع  الواسع  االستخدام  وهذا 
االجتماعي ينشأ من انتشار الهواتف الذكية ووجود 
على  سهل  مما  عليها،  وتطبيقات  تواصل  شبكات 
مستخدمي اإلنترنت التواصل والتسلية باستخدام 
كثيرة  أشياء  لهم  يتيح  أيديهم  في  صغير  جهاز 
األخيرة  السنة  في  أنه  ذلك  على  والدليل  ممتعة, 
التواصل  ملواقع  مستخدم  مليون   300 هناك  كان 
االجتماعي يعتمدون على جهازهم املحمول فقط. 

ملاذا نهتم بمواقع التواصل االجتماعي؟ 
على  يدخلون  اإلنترنت  مستخدمي  من   %93  -

واحد من مواقع التواصل االجتماعي على األقل .
- 93% من مستخدمي مواقع التواصل 

يستخدمونه ألغراض تسويقية . 
- 37% يستخدمونها إلصدار برامج .

إدمان مواقع التواصل االجتماعى
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التواصل االجتماعي  يتزايد مستخدمو مواقع   -
اإللكتروني  البريد  مستخدمي  من  أسرع  بشكل 

وصفحات الشبكة العنكبوتية األخرى . 
عناصر التواصل اإلجتماعي :

اإلجتماعي,  للتواصل  )موقع  أصلية  منصات:   -
 Huffington post ,( نوعية  أو  ملتقى(,  مدونة, 

)Twitter, Linkidln , etc
مدونة,  منشورات  )صور,  أصلية  محتوى:   -
فيديوهات(, أو نوعية ) فيديو الكرمة مقابل فيديو 

اليوتيوب( .
- أجهزة : هاتف محمول, تابلت, لوحة مفاتيح . 

الجماهير : والجماهير يحركون املحتوى .
أكثر مراحل العمر استخداما :

االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  من  الرغم  على 
في  نشاطا  أكثر  هم  الشباب  أن  إال  للجميع  متاحة 
استخدامها, فقد وجد سميث )2013( في بحثه أن 
84% من أصحاب الفئة العمرية 18-29 متواجدون 
أخرى,  عمرية  فئة  أي  من  أكثر  بوك  الفيس  على 
الصحة  الضطرابات  قابلية  أكثر  هي  الفئة  وهذه 
التواصل,  مواقع  استخدام  عن  الناشئة  النفسية 
وقد ُوجد أن واحدا من كل أربعة مستخدمني يعاني 
ازدياد  في  لألسف  الحاالت  وهذه  االكتئاب,  من 

مستمر مع الوقت . 
الدوافع الستخدام مواقع التواصل االجتماعي:
التواصل  مواقع  على  الذات  عن  اإلفصاح   
في  الداخلي  الحافز  منظومة  ط 

ِّ
ينش االجتماعي 

كالطعام  أولية  حوافز  وقوة  طريقة  بنفس  املخ 
والجنس . 

 االحتياج لالنتماء .
- إشباع احتياج الفرد للشعور بقيمته ونزاهته .

- التواصل مع األصدقاء الحاليني والقدامى .
- تكوين أصدقاء جدد . 

- التواصل مع أفراد العائلة .
عالقات  وإقامة  رومانسيني  لشركاء  الوصول   -

عاطفية .
- قراءة تعليقات املشاهير والسياسيني .

فوائد مواقع التواصل :
على  التواجد  أن  إلى  الدراسات  بعض  تشير   -
مفيدا  يكون  أن  يمكن  االجتماعي  التواصل  مواقع 

للصحة النفسية .

في  واالندماج  اإلنترنت  على  بروفايل  عمل   -
تقدير  يعزز  أن  يمكن  الذات  عن  التعبير  نشاط 

الذات ويقلل اإلحساس باالغتراب االجتماعي .
صفحته  على  الشخص  يضعه  فيما  اإلبداع   -
فرص  له  يسهل  وربما  الشخص  صورة  ن  يحسِّ

الحصول على وظائف محتملة .  
تأثيرات استخدام مواقع التواصل :

عالقة  ثمة  أن  الدراسات  من  العديد  أكد   
االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  بني 
االكتئاب  مثل  النفسية  االضطرابات  وبعض 
بالوحدة  والشعور  القهرية  والسلوكيات  والقلق 
لبذل  حاجة  ثمة  أن  الباحثون  ويرى  والنرجسية. 
املزيد من الجهد في أبحاث جديدة ملعرفة العوامل 
استعمال  مع  السلبية  النتائج  تلك  إلى  تؤدي  التي 

وسائل التواصل وكيفية تفاديها. 
 في عام 1995 منح مشروع HomeNet فرصة 
للدخول على اإلنترنت لـ93 ألف شخص ملن يكون 
تقصي  وحاول  ذلك  قبل  باإلنترنت  اتصال  لديهم 
أن  ووجد  سنوات  مدى  على  النفسية  حالتهم 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  املفرط  االستخدام 
بالوحدة  الشعور  أكبر من  كان مصحوبا بدرجات 

واإلكتئاب .
 Rosen , Cheever , and وفي عام 2012 اشتق 
اضطراب  )بمعنى   ”iDisorder“ كلمة   Crrier
اإلنترنت( ليصفوا العالقة السلبية بني تكنولوجيا 
الباحثون  النفسية. وقد وجد  والصحة  االتصاالت 
أن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يزيد من 
واعتالل  الجسيم,  باالكتئاب  اإلصابة  احتماالت 
القطب,  ثنائي  الوجداني  واالضطراب  املزاج, 
للمجتمع,  املضادة  والشخصية  والنرجسية, 

والسلوكيات القهرية . 
االجتماعي  التواصل  مواقع  يجعل  الذي  ما   

سببا لإلدمان؟ 
النفس  علم  أستاذ  جرهول  جون  الحظ 
االجتماعي  التواصل  مواقع  إدمان  أن  األمريكي 
الجدد  املستخدمني  إن  حيث  مرحلية،  عملية 
عادة هم األكثر استخدامًا بسبب انبهارهم بتلك 
عملية  للمستخدم  يحدث  فترة  بعد  ثم  املواقع، 
دخوله  من  كبير  حد  إلى  فيحد  منها  أمل  خيبة 

عليها، ويلي ذلك عملية توازن الشخص.
املرحلة  معهم  تطول  الناس  بعض  أن  بيد 
من  يتمكنون  وال  عليها  الدخول  في  فيسرفون 
بعض  حسب  أو  البعض  ويرى  عنها.  االستغناء 
أكثر  أن  املجال  هذا  في  تمت  التي  الدراسات 
االكتئاب  أصحاب  هم  لإلدمان  قابلية  الناس 
امللل  من  يعانون  والذين  القلقة  والشخصيات 
الناس  بأن  آخرون  ويرى  البيوت،  كربات 
الذين تكون لديهم قدرة خاصة على التفكير 

املجرد هم أيضًا عرضه لإلدمان بسبب انجذابهم 
الكم  لهم  يوفرها  التي  العقلية  لإلثارة  الشديد 
الهائل من املعلومات املوجودة على تلك املواقع وال 
مشاكل  في  إدمانه  ويتسبب  بالوقت  املدمن  يحس 

كثيرة .
التواصل  ومواقع  شبكات  مصممى  أن  ويبدو 
التي  العوامل  كل  فيها  وضعوا  قد  االجتماعي 
وجاذبية  وتغيير  وجدة  إثارة  من  إدمانية  تجعلها 
وسرعة بحيث يجتذبون ماليني البشر لهذه املواقع 

فيحققون مكاسب مادية هائلة .
التشخيص :

يظهر  أن  يمكن  التي  الطرق  من  العديد  هناك 
عوامل   4 ويوجد  األشخاص،  على  اإلدمان  فيها 
محتملة تشير إلى اعتماد األشخاص على منصات 

ا ألندريسن وزمالئها:
ً

التواصل االجتماعي وفق
الشخص  يستخدمها  عندما  املزاج:  تقلبات   >

لتحسني مزاجه أو الهروب من املشاكل الواقعية.
أفكار  على  تسيطر  عندما  املرجعيــــة:   >

األشخاص على حساب األنشطة األخرى.
وقت  من  الشخص  يزيد  عندما  االحتمالية:   >
لتجربة  االجتماعي  التواصل  منصات  استخدام 
مشاعر عاشها الشخص من قبل أثناء استخدامه 

لهذه املنصات.
الشخص  يستطيع  ال  عندما  االنسحابية:    >
تتغير  االجتماعي  التواصل  منصات  إلى  الوصول 
وقلق  اكتئاب  أعراض  وتظهر  وأكله  نومه  عادات 

عليه.
عندما  الواقعية:   الحياة  في  املشاكل   >
التواصل  منصات  استخدام  في  الشخص  يفرط 
االجتماعي فيمكن أن يؤثر ذلك على العالقات في 

الحياة الواقعية مع العائلة واألصدقاء.
وضح  أندريسن،  عوامل  إلى  وباإلضافة 
ملنصات  مدمنا  يكون  الشخص  أن  جريفثس 

د. مـحمــد املهـــدى
رئيس قسم الطب النفسى

جامعة األزهر - فرع دمياط

االستخدام املفرط ملواقع التواصل االجتماعي 
مرتبط بأعراض تختص بالصحة النفسية
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النف�س املطمئنة
على  سلوكياته  انطبقت  إذا  االجتماعي  التواصل 

إحدى هذه الستة تصنيفات:
التواصل  منصات  تصبح  عندما  البروز:   -  1

االجتماعي هي الجزء األهم في حياة األشخاص.
الشخص  يستخدم  عندما  املزاج:  تغيير   -  2
للهروب  كطريقة  االجتماعي  التواصل  منصات 

ألنها تشعره بالبرود والالمباالة كتأثير الخمور.
3 - االحتمال: عندما يزيد الشخص من الوقت 
االجتماعي  التواصل  منصات  على  املستخدم 

تدريجًيا ليحافظ على شعور الهرب.
االنسحاب: عندما يشعر الشخص بمشاعر   -  4
سيئة وأحاسيس جسدية في حالة عدم تمكنه من 

استخدام منصات التواصل االجتماعي.
منصات  استخدام  يسبب  عندما   : املشاكل   -  5
العالقات  في  املشاكل  االجتماعي  التواصل 
الشخصية وفقدان الرغبة في املشاركة في أنشطة 

أخرى ويصبح ذلك غالبا على حالة الشخص.
املدمن  الشخص  يشعر  عندما  االنتكاس:    -  6
منصات  الستخدام  العودة  في  بالرغبة  ا 

ً
سابق

التواصل االجتماعي بنفس النمط املفرط السابق.
األنشطة  ألحد  املفرط  االستخدام  أن  وأضاف 
 

ً
مباشرة يساوي  ال  االجتماعي  التواصل  مثل 
تؤدي  قد  أخرى  عوامل  هناك  ألن  اإلدمان، 
بالشخص إلى إدمان منصات التواصل االجتماعي 

تشمل الصفات الشخصية والقابلية املسبقة.
النماذج  من  أنواع  وسيرينكو3   توريل  ولخص 
التي قد تكون لدى بعض األشخاص وتسبب إدمان 

منصات التواصل االجتماعي:
يزيد  عندما   : السلوكي  املعرفي  النموذج 
التواصل  منصات  استخدام  من  الشخص 
املواقف  في  أو  معروفة  غير  بيئات  في  االجتماعي 

املحرجة.
يمسك  عندما  االجتماعية:  املهارة  نموذج 
منصات  ويستخدمون  هواتفهم  األشخاص 
التواصل  يفضلون  ألنهم  االجتماعي  التواصل 
الواقعي وجًها لوجه  التواصل  االفتراضي بدال من 

الفتقارهم ملهارة تقديم الذات لآلخرين.
يستخدم  عندما  االجتماعي:  املعرفي  النموذج 
ألنهم  االجتماعي  التواصل  منصات  األشخاص 
صورهم  على  واإلعجاب  التعليق  شعور  يحبون 
بالنتائج  مرتبطون  وهم  الصور،  في  ووسمهم 
منصات  من  عليها  يحصلون  التي  اإليجابية 

التواصل االجتماعي.
أكسيو  من   

ٌ
كل أشار  النماذج،  هذه  على  وبناًء 

إلى  الطبيعي  االستخدام  من  التحول  أن  إلى  وتان 
االجتماعي  التواصل  ملنصات  املفرط  االستخدام 
تخفيف  في  الشخص  عليها  يعتمد  عندما  يحدث 
على  للحصول  أو  االكتئاب  أو  الوحدة  التوتر أو 

مكافآت مستمرة.
إشكاليات التشخيص كاضطراب نفسي :

التواصل  ملنصات  املفرط  واالستخدام 
العاملية أو  الصحة  منظمة  تصنفه  لم  االجتماعي 
لالضطرابات  واإلحصائي  التشخيصي  الدليل 
الخالفات  وتشمل  أنه«اضطراب ،  على  النفسية  
التواصل  ملنصات  املفرط  االستخدام  حول 

االجتماعي ما إذا كان حالة مرضية منفصلة عن 
اضطرابات  عن  تنتج  حالة  أو  االضطرابات  باقي 

نفسية كامنة.
وجهات  من  السؤال  هذا  الباحثون  ناقش  وقد 
معتمد  واحد  تعريف  على  يتفقوا  ولم  عديدة  نظر 
عاملًيا وتسبب هذا في صعوبات في طرح توصيات 
تستند على براهني .واملشكلة في وضعها كتشخيص 
التواصل  منصات  متابعة  انتشار  شيوع  إلى  ترجع 
حد  وضع  وصعوبة  الناس  غالبية  بني  االجتماعي 
وبني  جدا  الشائع  العادي  االستخدام  بني  فاصل 
هذه  ُوضعت  ولهذا  املرضي،  اإلدماني  االستخدام 
التشخيصي  الدليل  نهاية  في  السلوكية  اإلدمانات 
تسبب  كحاالت   5  DSM الخامس  واإلحصائي 
مشاكل وتحتاج ملزيد من البحث قبل تصنيفها إلى 

اضطرابات نفسية .
العالمات واألعراض :

التواصل  ملواقع  املفرط  االستخدام  أن  لوحظ 
بالصحة  تختص  بأعراض  مرتبط  االجتماعي 
وصغار  األطفال  مثل«واالكتئاب عند  النفسية 
السن، وقد أظهرت دراسة منهجية وتحليل شمولي 
للفيسبوك  املفرط  االستخدام  أن  عام2018   في 
 )Well-being( العافية  على  سلبية  آثار  عنه  ينتج 
دراسة  وأوضحت  السن،  لدى«املراهقني وصغار 
و16    15 العمر  من  يبلغون  أفراد  على  جماعية 
التواصل  ملنصات  املتواصل  االستخدام  بأن  سنة 
االجتماعي مرتبط بأعراض من اضطراب نقص 
صدر  تقني  تقرير  ف  وَعرَّ الحركة  وفرط  االنتباه 
عن كٍل من تشاسياكوس وريديسكي وكريستاكيس 
النفسية  الصحة  تجاه  واملخاوف  الفوائد 
التواصل  باستخدام مواقع  وارتباطها  للمراهقني 
االجتماعي، وأظهر التقرير أن مقدار الوقت الذي 
التواصل  مواقع  استخدام  في  األشخاص  يقضيه 
االجتماعي هو ليس العامل املهم، بل كيفية قضائه 

املراهقني  أن  ُوجد  ولقد  األهم،  هي  الوقت  لهذا 
التواصل  مواقع  يستخدمون  الذين  عمًرا  األكبر 
مستوى  في  تدٍن  لديهم  وعي  بدون  االجتماعي 
الذين  عكس  وعلى  الحياة  عن  والرضا  العافية 
التواصل االجتماعي بفاعلية،  يشاركون في مواقع 
ا أن هناك عالقة منحنية على 

ً
وأوضح التقرير أيض

شكل حرف U بني الوقت الذي نقضيه في استخدام 
الرقمي وخطر اإلصابة باالكتئاب في كِل  اإلعالم 
استخدام  من   واملنخفضة  املرتفعة  النهايات  من 
مقدار  يالحظ  أن  الشخص  ويستطيع  اإلنترنت، 
التواصل  الوقت الذي يقضيه في استخدام مواقع 
حالة  من  يعاني  كان  إذا  ما  ليعرف  االجتماعي 
اضطراب  هي  اإلدمان  وحاالت  ال،  أم  إدمان 
تؤدي  أن  يمكن  التي  على«االنفعاالت،  السيطرة 
خالل  بالوقت  اإلحساس  فقدان  إلى  بالشخص 
استخدامه مواقع التواصل االجتماعي، على سبيل 
األشخاص  ألحد  السيكولوجية  الساعة  فإن  املثال 
د وعيهم الذاتي، 

َ
يمكن أن تمر أبطأ من العادة وُيفق

منصات  األشخاص  يستخدم  أن  يمكن  ولذا 
طويلة  ولفترات  وعي  بدون  االجتماعي  التواصل 
للمراهقني  الشائع  من  فإنه  وكذلك  الوقت،  من 
في العصر الرقمي أن يستخدموا هواتفهم الذكية 
وإلدارة  ولألخبار،  وتعليمية،  ترفيهية،  ألغراض 
أكثر  هم  املراهقني  فإن  ولذا  اليومية،  حياتهم 

عرضة لفعل تصرفات وعادات إدمانية. 
التواصل  مواقع  إلدمان  الضارة  اآلثار 

اإلجتماعي:
العني  تصيب  أضرار  ومنها  الجسمانية:  املضار 
نتيجة لإلشعاع التي تبثه شاشات الهاتف  الذكي ، 
وأضرار تصيب العمود الفقري والرجلني نتيجة نوع 
الجلسة واملدة الزمنية لها، وأضرار تصيب األذنني 
ملستخدمي مكبرات الصوت، ثم األضرار املترافقة 

مثل البدانة وماتسببة من أمراض مرافقة. 

العمر  ــل  ــراح م أكــثــر  ــم  ه الــشــبــاب 
استخداما لمواقع التواصل االجتماعى
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عن  النفسيون  العلماء  يتحدث  النفسية:  املضار 
عالم وهمي بديل تقدمة مواقع التواصل االجتماعي 
على  خصوصًا  هائلة  نفسية  آثارا  يسبب  قد  مما 
الواقع  يختلط  حيث  الصغيرة  العمرية  الفئات 
غير  وارتباطات  عالقات  تختلق  وحيث  بالوهم 
تقليل  إلى  تؤدي  قد  الواقعي  العالم  في  موجودة 
أن يخلق شخصية نفسية سوية  الفرد على  مقدرة 

قادرة على التفاعل مع املجتمع والواقع املعاش.
االجتماعية: انسحاب ملحوظ لإلنسان  املضار 
من التفاعل االجتماعي نحو العزلة املدعمة بتطور 
أيضًا  وهناك   . املتعددة  التسلية  وسائط  في  مائل 
األثر في الهوية، فإلى أي درجة تستطيع أي قومية 
أو ديانة اآلن املحافظة على هويتها الثقافية مع هذا 
كل  أسلحته  يمتلك  الذي  الهائل  املعلوماتي  الغزو 

من يستطيع إنتاج املعلومات بحجم وزخم هائلني.
املخاطر املحددة للمنصات :

الحوافز  في  اختالفات  الدراسات  أظهرت 
التواصل  منصات  بني  السلوكية  واألنماط 
املفرط  االستخدام  عند   

ً
وخاصة االجتماعي 

املتحدة  اململكة  في  دراسة  وقورنت  لها، 
عمر14   بني  من  شخصا  فيها1479  شارك 
واألضرار  النفسية  الفوائد  بني  سنة  إلى24  
تواصل  منصات  خمس  أكبر  استخدام  من 
بوك، وانستجرام،وسناب  فيس   : وهي  اجتماعي 
إلى  وباإلضافة  شات، وتويتر،«ويوتيوب، 
الذكية وواحدة  الهواتف  استخدام  من  األضرار 
مصطلح  لها  ظهر  التي  بالهاتف  االلتهاء  منها 
هذا  ويعني   ،»phubbing« اإلنجليزية  باللغة 
في  الهاتف  بتفقد  اآلخر  ازدراء  املصطلح 
هذا  مع  لوجه  وجها  واقعية  محادثة  منتصف 
للتأكد  الدراسة  هذه  واستخدمت  الشخص، 
املباشرة  وغير  املباشرة  االرتباطات  من 
من  الخوف  وصفة  القلق،  وصفة  بني العصابية، 
الخوف  حالة  في  بالهاتف  االلتهاء  مع  التفويت 
املفرط  لالنستجرام،  واالستخدام  التفويت  من 

سن  وفي  مراهق   423 الدراسة  هذه  في  شارك 
منهم   %53( سنة   21 إلى   14 عمر  بني  الشباب 
لديهن  الفتيات  أن  النتائج  وأظهرت  فتيات(، 
من  والخوف  بالهاتف،  االلتهاء  من  أعلى  درجة 
املفرط  لالنستجرام،  واالستخدام  التفويت، 
املفرط  واالستخدام  والعصابية،  القلق،  وصفة 
ملنصات التواصل االجتماعي )PSMU( الظاهر 
في الدراسة واملستخدم في العوامل املؤثرة على 
الكبرى  الخمس  والسمات  السكانية  التركيبة 
االجتماعي  التواصل  منصات  استخدام  في 
مواقع  تفضيالت  في  املحفزات  واستخدام 
السكانية،  التركيبة  االجتماعي:  التواصل 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  والشخصية، 
التواصل  منصات  استخدام  وتأثير  املعروفة، 
االجتماعي على االستخدام املفرط لها، واحتوت 
الجامعيني  الطالب  من   1008 على  الدراسة 
املشاركون  وفضل  سنة،   32 إلى   17 عمر  بني 
التي  بوك  وفيس  شات  وسناب  االنستجرام 
املفرط  االستخدام  من  معدالت  أعلى  سجلت 
الدراسة  وانتهت  االجتماعي،  التواصل  ملنصات 
إلى أن اليوتيوب هو املنصة الوحيدة التي حصلت 
متعلقة  سؤاال   14 على  بناء  إيجابي  تقييم  على 
الفيس  ثم  ومن  تويتر  ويتبعه  والعافية  بالصحة 
حصل  إنستجرام،  وأخيًرا  شات  وسناب  بوك 
بأن لديه  أقل نسبة، ولقد ُعرف  إنستجرام على 
والهوية  الذات  عن  التعبير  مثل  املزايا  بعض 
الذاتية واملجتمع ولكن كلها تتالشى أمام تأثيره 
السلبي على النوم، وصورة الجسم، والخوف من 

 .FOMO ا بمتالزمة
ً

التفويت الذي يعرف أيض
الحد من استخدام منصات

 التواصل االجتماعي:
منصات  استخدام  من  للحد  دراسة  أجريت 
طالب  على  أسابيع   3 ملدة  االجتماعي  التواصل 
جامعة  في  ذكور  و53  سيدات   108 جامعيني 
بنسلفينيا، وُطِلب من املشاركني أن يكون لديهم 

وسناب  وإنستجرام،  بوك،  فيس  في  حسابات 
تقوم  الدراسة،  بدء  قبل  آيفون  جهاز  على  شات 
من  املشاركني  عافية  مالحظة  على  الدراسة 
التجربة  بداية  في  لهم  استبيان  إرسال  خالل 
عن  الطالب  وُسِئل  أسبوع،  كل  نهاية  وفي 
عافيتهم في كٍل من: الدعم االجتماعي، والخوف 
واالكتئاب،  والقلق،  والوحدة،  التفويت،  من 
الذات،  وتقبل  واالستقاللية،  الذات،  وتقدير 
استخدام  من  الحد  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
منصات التواصل االجتماعي إلى 10 دقائق لكل 
العافية،  على  إيجابي  تأثير  له  اليوم  في  منصة 
فالوحدة وأعراض االكتئاب قلت عند املجموعة 
التواصل  منصات  الستخدام  حدا  وضعت  التي 
ملنصات  املحدود  االستخدام  ويؤثر  االجتماعي، 
التواصل االجتماعي على الطالب الذين يعانون 
قد  كانوا  إذا  أكبر  بدرجة  اكتئاب  أعراض  من 
االكتئاب،  من  عالية  بمستويات  التجربة  بدأوا 
بأن  تقول  التي  الحقيقة  بفهم  الناس  بعض  بدأ 
يضر  االجتماعي  التواصل  منصات  استخدام 
الصحة العقلية، ويعتقد البعض أن استخدامهم 
ولكن  سيحفزهم،  االجتماعي  التواصل  ملنصات 
استخدامك  بعد  سيئ  بشعور  تشعر  أن  يمكن 
قضائك  كيفية  على  باالعتماد  خصوًصا  لها 
الدراسات  من  العديد  وأثبت  عليها،  الوقت 
منصات  استخدام  كثرة  بني  ارتباط  وجود 
العقلية  الصحة  وسوء  االجتماعي  التواصل 
متضمنة: االكتئاب، والقلق، واإلحساس بالوحدة 
وحتى  الذات،  تقدير  وانخفاض  واالنعزال، 

السلوك االنتحاري.
أكدت دراستان جديدتان على هذه الحقيقة، 
سببية،  ا 

ً
أيض بل  فقط  بينهما  ترابط  تظهر  ولم 

تقضيه  الذي  الوقت  معدل  تغيير  أخرى  وبعبارة 
في استخدام منصات التواصل االجتماعي يؤثر 

بنسبة ملحوظة على الصحة العقلية.
بنسلفينيا  جامعة  في  األولى  الدراسة  أجريت 
االجتماعي  النفس  علم  مجلة  في  شرت 

ُ
ون

أن  إما  جامعي  طالب  من140   وطلبت  واإلكلينيكي، 
يكملوا استخدامهم االعتيادي لفيس بوك وإنستجرام 
وسناب شات أو أن يضعوا وقتا محددا وهو10  دقائق 
املشاركون  عطى 

ُ
وأ دقيقة،  واملجموع30   منصة  لكل 

الذي  الوقت  تظهر  هواتفهم  من  دقيقة  بيانات 
االعتماد  من   

ً
بدال التطبيقات  استخدام  في  يقضونه 

وبعد هذه  تكون دقيقة، قبل  التي قد ال  الذاكرة  على 
حتى  استبيانات  ملء  املشاركون  من  يطلب  الخطوة 
واهتموا  النفسية،  حالتهم  فهم  الباحثون  يستطيع 
خصيًصا بالقلق، واالكتئاب، والوحدة، واألكثر شهره 
»الخوف من التفويت«FOMO، وكما توقع الباحثون، 
دقيقة(   30( محددا  وقتا  وضعوا  الذين  األشخاص 
شعروا  االجتماعي  التواصل  منصات  الستخدام 
بانخفاض  وأفادوا  أسابيع،   3 فترة  بعد  بتحسن 
جاؤوا  الذين  وخصوًصا  والوحدة  االكتئاب 
لالهتمام  املثير  ومن  عاٍل،  اكتئاب  بمعدل  للدراسة 
من  الخوف  بانخفاض  أفادوا  املجموعتني  أن 
التفويت  FOMO والقلق، وفي النهاية، يرى الباحثون 

أنه لربما هذه فائدة ناتجة عن زيادة مراقبة الذات.

مواقع التواصل االجتماعى يسبب آثارًا نفسية 
هائلة خصوصًا للفئات العمرية الصغيرة


