
 

  



 مع مواقع التواصل االجت�عية اإلدراكيّ التفاعالت 

 

 اإلتحاد لألبحاث والتطوير  مركز زينب فرحات ـ 

، ذلك أنها باتت متثّل جانباً  الك�ليات والرضورياتتعّددت أسباب وكيفيّة استخدام مواقع التواصل االجت�عي ب� 

يف مقابل إشباع   املواقف و ال يُستهان به من حياتنا اليوميّة. هذه املواقع تُحتّم علينا بذل الوقت، املال، املشاعر، 

خاّصة يف زمن انتشار جائحة كورونا وتقليص   ،تفاعل عصبي ونفيس تام الذاتيّة. مبعنى آخر، هي عمليّةحاجاتنا 

 سلوك غ�  يف نهاية املطاف إىل  قد يقود ذلكلكن  ،للتواصل البرشيّةالحاجة بدافع أو  ، ب� البرش تواصل املبارشال

  متوقّع.

ر  توفّ ، والسبب هو أنها  ة اإلنسانيّةمع الشخصيّ تتقاطع بصورة مبارشة    االجت�عي  ن مواقع التواصل، إ الحقيقةيف  

ة جداً،  مهمّ ة للوجود البرشي  ألن األبعاد االجت�عيّ ة. و االجت�عيّ   العالقات  وتحّفز   ة،اء وبناء الهويّ د أل اً للمستخدم مكان

من هنا، كان ال    .وحالته النفسيّة  املستخدم سلوك  ز الباحثون عىل فهم تأث�ات وسائل التواصل االجت�عي عىل  ركّ

   .يف حال وجودهاالوقاية منها أو معالجتها  ة ملواقع التواصل بهدفمعرفة التأث�ات السلبيّ بّد من 

تعرّف مواقع التواصل االجت�عي بأنها تطبيقات "تسمح بتكوين مجتمعات عرب اإلنرتنت من خالل متك� األشخاص  

هي متعّددة األشكال، إذ  و   . (Webster, 2010)من مشاركة املعلومات واألفكار واآلراء والرسائل ومقاطع الفيديو"،  

ات  شبكة اجت�عيّة مختلفة تعمل يف جميع أنحاء العامل. منصّ   200كان هناك أكرث من    2015ابتداًء من عام  إنه  

إنشاء ملف تعريف عام أو شبه عام،  "الشبكات االجت�عية هي خدمات قامئة عىل الويب تسمح لألفراد مبا ييل:  

التي أجراها   لذين يشاركونهم يف االتصال، عرض قامئة االتصاالت الخاصة بهم وتلكإنشاء قامئة باملستخدم� اآلخرين ا

استخداماً ة  االجت�عيّ أكرث الشبكات    اً حالي  Facebook  عديُ .  (Boyd and Ellison, 2007)  "اآلخرون داخل النظام

  مثالً   محّددة،األخرى عىل استخدامات  ة  ز الشبكات االجت�عيّ ركّتُ   في�  ،مليار مستخدم دائم  1.5، مع  عىل اإلنرتنت 

LinkedIn  يُعنى بالحياة املهنيّة ،  Twitter  يستخدمولتدوين املصّغر،  ل  Instagram  أي هناك كمية  .  شاركة الصورمل

املستخدمون    يقومكل يوم    يف   قّدر أنه يُ . وهائلة من املعلومات والبيانات التي يتداولها مستخدمو مواقع التواصل

 عاماً عىل   12مقاطع فيديو ملدة    ويحّملون Twitter مليون رسالة عرب  400  ويغرّدون  Facebook مشاركة عربليار  مب

youtube  (Meshi et al., 2015)  . 

 



 تأث� مواقع التواصل عىل وظائف الدماغ

 العصبيّة لهذه املواقع.   يقودنا للبحث يف اآلثار  ، إن االستخدام الكثيف ملواقع التواصل واملتنامي بشكل تدريجي

متّ  1997عام  يف   التواصل  الذي  "وسائل  مصطلح  صياغة  فيه  هذا  ا  (Bercovici, 2010) "االجت�عيت  ستخدم 

واالقتصاد   الباحثون يف مجاالت مثل علم النفس. ويف وقت الحق، بدأ  مقال صحفي منشور  10000املصطلح أكرث من  

. مع  (Wilson, 2012)�عي يف تحقيقاتهم  علم االجت�ع يف استخدام وسائل التواصل االجتالت و والتسويق واالتصا

ستخدام وسائل التواصل االجت�عي دون الحصول عىل رؤى كاملة  ال  نتائج سطحيّة إىل الباحثون سوى يصلمل  ذلك،

 .اً متأّخر   يف دراسة مواقع التواصل  أن مجال علم األعصاب   ملعرفية االجت�عية لإلنسان. بالتايل، بدا العمليات ا  عن

(Mauri, 2011; Bayer, 2015) 

للسلوكيّ  العصبي  التصوير  دراسات  االجت�عيّ أظهرت  اآلخرين  ات  أفكار  يف  التفك�  أن  باإلنرتنت  املتّصلة  غ�  ة 

الدماغ، مبا يف ذلك القرشة الظهريةة،  األماميّ   ومشاعرهم ونواياهم يحّفز بشكل كب� شبكة من مناطق   الجبهية 

(DMPFC) لتقاطع الصدغي الثنايئوا (TPJ) لفص الصدغي األماميوا (ATL)تالفيف األمامية السفليةوال (IFG) 

ربطت الدراسات الحديثة بشكل  في�    .(wolf, 2010; Schurz, 2014( (PCC) والقرشة الحزامية الخلفية / الطليعة

أن تساعدنا هذه املناطق   اً ومن املحتمل أيض . (Falk, 2013)ملناطق وتبادل املعلومات، مبارش ب� النشاط يف هذه ا 

 .وسائل التواصل االجت�عي  ة التي تسبّبهاات االجت�عيّ يف معالجة األفكار والسلوكيّ 

ذلك فحسب،   األبحاث  ليس  الحايل  أنه    أظهرتبعض  العرص  نوع جيف  تطوير  (ديد من  يتم   Veen andالبرش 

Vrakking, 2006) كب� عىل جميع جوانب املجتمع البرشي مبا يف    النظر ملا لوسائل التواصل االجت�عي من تأث�ب

  الوصالت العصبيةلكن    ،هيكلنا املادي األسايس هو نفسه  ،بالطبع.  ذلك العالقات والعمل والتعلم والفن واللعب

، الذين نشأوا مع تواصل شبيك  "أطفال عرص اإلنرتنت"  همبرش الجدد  . هؤالء الالوالدة تتغّ� نت بعد  لدماغ التي تكوّ ل

   . (Judd and Kennedy 2011)االستخدام ة غ� محدودة مستمر ووسائط مرئيّ 

 اإلدراك الذايت  

ا التواصل  وسائل  األشخاص  أنفسهم، يستخدم  عن  معلومات  لنرش  الشخصيّ   الجت�عي  تجربتهم  يشاركون  ة  فهم 

فإن استخدام وسائل   ، عىل هذا النحو . (Naaman, 2010)الخاصة  آرائهمالذي عاشوه أو  ية أو املايض القريب الحال

  فالتفك� يف الذات قد يدفع املستخدم إىل بثّ   كب� من التفك� الذايت املرجعي،  التواصل االجت�عي ينطوي عىل قدر

إىل  يؤدي تلقي التعليقات    ك� أفكار املرء إىل إثارة املزيد من التفك� الذايت املرجعي.    يؤدي بثّ ، وقد  تلك األفكار



ذاتية منعكسة الخاص  من املست  ب املقارنة االجت�عية أيضاً وتتطلّ   تقيي�ت  التفك� يف سلوكهم  يتعلّ مبخدم�  ق  ا 

 .باملستخدم� اآلخرين

 السلوك 

التكنولوجيا، وبالتايل كان لظهور    .ةالثقافيّ و ة  االجت�عيّ مبا يف ذلك العوامل  عوامل  عديد من الالبالسلوك البرشي  ر  يتأثّ 

ث عن أثر جانبي �ّس بحياة اإلنسان،  . وهنا ال نتحدّ عىل حياة اإلنسانلتواصل االجت�عي، آثاره� ا وانتشار مواقع

ات  ة وامليول والخلفيّ ة واملعتقدات الذاتيّ البرشي، تتقاطع مع التجارب الخاصّ إ�ا عن تغي�ات جذريّة يف السلوك  

 ة. الثقافيّة والفكريّ 

لألبحاث يف الواليات املتحدة األمريكية استهدف فئة البالغ� عام    pewعىل سبيل املثال، يف استطالع رأي أجره مركز  

ة سياسية أو اجت�عية يف العام املايض  وا وجهات نظرهم حول قضيّ غ�ّ  من النساء والرجال٪ 14ه مثّة  ، تبّ� أن2018

 .)Bialik, 2018( وه عىل وسائل التواصل االجت�عيبسبب يشء رأ

من ٪) أكرث  17ب� الد�قراطي� واملستقل� ذوي امليول الد�قراطية ( اآلراء  تغي�  إىل  أّدت  ل االجت�عي  التواص  مواقع

  ٪ 14في� بلغت نسبة اإلناث اللوايت غّ�ن آرائهن  ٪ 21غّ�وا آرائهم بنسبة  د�وقراطيون الرجال ال٪). 9(  الجمهوري� 

 . ٪ لكل منه�9 مبعدلالرجال والنساء   ب�  أما بالنسبة للجمهوري� فقد تساوت النسبة

فرد، فمن يعترب مفهوم مواقع التواصل بالنسبة لكل  إىل  ة  بحسب االستطالع يعود تغي� اآلراء السياسية واالجت�عيّ 

أما الذين ال يعتقدون  . االجت�عي السيايس يتأثر بها أداة للمشاركة السياسية الشخصية والنشاط  أن مواقع التواصل

 فغالباً ال تتغّ� آرائهم.  سية أو االجت�عية املواقع مهمة عندما يتعلق األمر باملشاركة يف القضايا السياهذه  أن

سلوكياتنا بالتايل تغّ�  معتقداتنا وقراراتنا و   ها تغّ� أن  يعود بالدرجة األوىل إىلتصال  ة واال ملجتمعات الجديدا كان تأث�  

متكّرر بوعي    ات جديدة تت�ىش مع املجتمعات املختلفة من األشخاص الذين نتفاعل معهم بشكلسلوكيّ   نتبنّى إذ 

أن    -صغ�ة كانت أم كب�ة    -الرضوري لكل رشكة  أصبح من  "  باإلضافة إىل ذلك  .(Jackson 2010)  أو من دون وعي.

االجت�عيّ تتضمّ  الشبكات  التجاريّ اة كعنرص أسايس يف  ن مفهوم  الشاملةسرتاتيجيتها  إىل    يعود نجاحهم جزئياً و   ،ة 

التجارية  بشكل عام، يكون الرتكيز األسايس لجميع األع�ل   (Qualman 2012) .االجت�عيلنجاح يف وسائل التواصل  ا

وفرة من   سايس عىل بشكل أ نحو العمالءاإلسرتاتيجية املوجهة  في� ترتكز  ، وكيفية الوصول إليه وإرضائهالعميلهو 

 .العمالء تستهدف البيانات واملعلومات التي 

هي الطرق   ة تعترب االختيارات الصغ�ة مثل العالمات التجارية، أو القرارات السياسيّة مثل التصويت،يف حياتنا اليوميّ 

 crano andالتي نعّرب بها عن مواقفنا. يعد تغي� املواقف واإلقناع من املفاهيم األساسية يف دراسة السلوك الفردي (



prislin, 2006) ولذلك تستثمر الرشكات يف تغي� مواقف العمالء (Alba and Hutchinson ،  2000  .(  �تعترب  في

تجذب انتباه    لذلك  ثل التلفزيون والصحف من أكرث وسائل اإلقناع فعالية،اإلعالنات يف وسائل اإلعالم الرئيسية م

و  مثل    قدالباحث�.  االجت�عية،  الوسائط  منّصات  املصّغر)،    Weiboو    Twitterأصبحت  للتدوين  صيني  (موقع 

تغي� من    الجمهور  ). �كنParslow   ،2011منصات ال تقدر بثمن للتفاعالت االجت�عية عرب اإلنرتنت (مثة  تدريجياً  

 .انطباعات مجموعات معينة

  ، بيد أن التأث�ات السلبيةرت لنا فرصة غ� محدودة لالتصال عرب اإلنرتنت أن وسائل التواصل االجت�عي قد وفّ  ورغم

تس�  ل محدود  الال  التواصل  مواز معه  هذا  التواصل   . يبشكل  ملواقع  املفرط  االستخدام  يؤّدي  املثال  سبيل  عىل 

. كذلك قد يؤدي استخدام مواقع التواصل إىل )Swar and Hameed, 2017ة (إىل إدمان الهواتف الذكيّ  االجت�عي

 . عرب اإلنرتنت  بتزازال التعرّض لو  ةة، فقدان الخصوصيّ األرسيّ  ك العالقاتتفكّ

 (Tang et al., 2016) . 

 الذاكرة 

مة عالقات جديدة، ولكن زيادة التواصل االجت�عي  ة البقاء عىل اتصال مع األصدقاء وإقاتتيح لنا املنصات االجت�عيّ 

 the Journal of Experimental  نُرشت يف مجلة دراسة  أيت بنتائج معاكسة لها آثار عىل آداء الذاكرة، ففي قد ي 

Social Psychology ّقوا وشاركوا تجاربهم عىل وسائل التواصل االجت�عي حفظوا  أظهر الباحثون أن أولئك الذين وث

دّق  بالفعل.  تلك األحداثة من  ذكريات أقل  التييف    التي عاشوها  تام� من    الباحثة  أرشفت عليها  الدراسة  ديانا 

  ر عىل متعةأن التقاط الصور ومقاطع الفيديو لوسائل التواصل االجت�عي يؤثّ   ، اكتشف الباحثونPrincetonجامعة  

 الناس ومشاركتهم وذاكرتهم.  

لب  وطُ يف حرم جامعة ستانفورد.  الذهاب يف جوالت اختيارية    الدراسة قامت عىل الطلب من مجموعة مشارك�

ا،  دون حفظه  عن الجولة، تسجيل التجربةمالحظات  ة،  : التقاط صور فوتوغرافيّ هم تسجيل تجاربهم بعدة طرقمن

داخليًا. ثم ُسئلوا عن مدى استمتاعهم بالتجربة،    ا عىل وسائل التواصل االجت�عي أو التفك� فيهمشاركة التجربة  

 Tamir et)وإىل أي مدى حافظوا عىل تركيزهم أو ما إذا كانت أذهانهم شاردة، ثم أجروا اختباراً الختبار ذاكرته  

al., 2018) . 

٪ يف  10بنسبة  من اآلخرين  داؤهم أسوأ  أ كان  لوا تجاربهم أو شاركوها  أولئك الذين سجّ ت تام� وفريقها أن  وجد

ثم خلص الباحثون إىل أن السبب املحتمل وراء عجز الذاكرة مل يكن وسائل    .اختبارات الذاكرة يف جميع التجارب

كان  إ�ا  دون نرشها أظهر نفس التأث�ات. ور أو كتابة املالحظات ألنه حتى التقاط الصفحسب التواصل االجت�عي 



جعلهم   -ي شكل  بأ   أي إعادة إنتاج التجربة  -  عجز الذاكرة بسبب إضفاء الطابع الخارجي عىل تجربة املشارك�

األصليّ   يفقدون شيئاً  التجربة  البحث عن   .ةمن  متجذرة يف  النتائج  نقسّ   هذه  التي  املعلومات ب�  الطريقة  بها  م 

 .  بحسب تام�نه يف مكان آخر، والتخزين الخارجي وهو ما نخّز  -ما نقرر تذكره  - التخزين الداخيل 

 التأث� النفيس ملواقع التواصل

و  النفيس  التفاعل  فطريّ إن  برشية  لحاجة  طبيعي  امتداد  هو  االجت�عي  التواصل  مواقع  مع  للحب  العاطفي  ة 

والتقدير، ومن هنا �كن تفس� حاالت الحب والصداقات واإلدمان التي تنشأ عرب مواقع التواصل االجت�عي، فبالنظر 

شاعر  يف ح� أن األوىل تتمثّل مب، و واإليجابيةإىل الخوارزميّة البرشيّة، �يل البرش إىل البحث عن املشاعر السلبية  

التي يفرزها الدماغ كحالة دفاع ملواجهة التهديدات املحتملة، فإن املشاعر اإليجابية تتمثّل بدفق  قلق والخوف  ال

الحب واألمل واإلثارة، وهي أول حاجة برشية للبقاء قبل الطعام واملاء، فاملولود الجديد يبيك حتى تحضنه أمه،  

 . (The social dilemma, 2021)تلك اللحظة، نواصل البحث عن الحب والعاطفة بقية حياتنا  ومنذ

ة إىل إبداءات اإلعجاب، مشاركات،  دور التكنولوجيا يف هذا الصدد، يكمن يف أنها ترتجم املشاعر والحاجات البرشيّ 

محتوى ما عرب اإلنرتنت، عندما نحب،  متابع�، تعليقات وهي خوارزمية برشية ـ اجت�عية، ذلك أننا عندما نشارك 

نتفاعل، نقوم بتنشيط كل من الخوارزميات االجت�عية والبرشية ملواصلة تغذيتنا دماغياً وعاطفياً عن طريق  و نعلّق،  

 (The social dilemma, 2021) التكنولوجيا.

في بشّقيه السلبي واإليجايب، فسواء  يف التفاعل العاطإذاً، فخ استخدام مواقع التواصل االجت�عي يكمن هنا تحديداً  

 نتج عن هذا االستخدام إثارة مشاعر القلق والخوف أو املتعة والسعادة لكال التجربت� تبعاتها.   

  اإلنرتنت لتنظيم مخاوفهم االجت�عية والتعويض عنها   إىل استخدام   الذين يعانون من القلق والخوف األفراد  يلجأ  

(Shepherd & Edelmann, 2005).   قد ينظرون إىل اإلنرتنت عىل    اً إىل أن األفراد القلق� اجت�عيّ   تش� األبحاثو

بدالً من   ، تناإلنرت التواصل عرب  رغباتهم للبقاء ضمن حدود، م� يؤثر عىل االجت�عية أكرث راحة للتواصل أنه منصّ 

 .  (Erwin et al., 2004) لوجه اً التواصل وجه

يُ ةجت�عيّ ملعتقداتهم اال   توقّعةجة مكنتي القلقون اجت�عيّ   فّضل، قد  التفاعالت  لتفاعل  ا  اً األفراد  عرب اإلنرتنت عىل 

لكن املشكلة أن األفراد الذين    (Caplan,  2005)  لالنرتنت    مكثّف ة مشاركتهم بشكل  ، م� يزيد من احت�ليّ املبارشة

يحصل ذلك    د استخدام مواقع التواصل.رى يف شباك هذه الدّوامة عنمرّة أخ  والخوف سيقعونيعانون من القلق  

خالل سلبيّ إذ    ، ةسلبيّ ال  ةجت�عيّ اال قارنات  امل   من  أكرث  بشكل  أنفسهم  إىل  مقارنةً ينظرون  اآلخرين   ة    باألشخاص 

(Antony, Rowa, Liss, Swallow, & Swinson, 2005)   ًمع   اً مقارنة الذات سلبح أن ، من املرجّ أيضاً   لذلك نتيجة

الشعور بالعزلة االجت�عية  مبا يف ذلك إثارة  االجت�عي لخطر متزايد    ض األفراد الذين يعانون من القلقاآلخرين يعّر 

 واالكتئاب. والوحدة

 .Honnekori et al)  ة إىل االرتباط ب� القلق االجت�عي والصفات اإلدمانيّ  اً أشارت األبحاث أيضعالوًة عىل ذلك، 

قضاء  بسبب    مواقع التواصلتقليل استخدام    عىلعدم القدرة    نتيجةكان    سوألقلق االجت�عي األ ا  ، أي أن(2017

أما بالنسبة    .لهروب من املشاكل اليوميّةل  اواستخدامه  ا بالعمليات التفاعليّة الحاصلة فيه  التفك�يف  من الوقت    كث�ال

 للتفاعل اإليجايب مع مواقع التواصل أي الشعور بالسعادة واملتعة فسيتم رشحه يف الفقرات أدناه.  

   املكافآت

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245195882100018X#bib79
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245195882100018X#bib36
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245195882100018X#bib3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245195882100018X#bib46
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245195882100018X#bib46


االجت�عيّةوس  ميزة املكافآت  من  ثابتاً  إمداداً  للمستخدم�  توفّر  أنها  االجت�عي  التواصل  اتصالمع  ،  ائل    كل 

شكل "إعجاب" أو اتصاالت    عىل تلقي تعليقات إيجابية   Facebook ملستخدمي ، �كن  اجت�عي. عىل سبيل املثال

 ، وتجعلنا نعود إىللبسيطة قد تنّشط نظام املكافأة يف دماغناارات اعاإلش  اجت�عية يف شكل طلب "صداقة". هذه

Facebook ا يف ذلك  عىل تنشيط شبكة من مناطق الدماغ مبتعمل  املكافآت االجت�عية  والسبب هو أن    .للمزيد

 ,Fareri and Degado) ةالبطني ومنطقة السقيفة البطنيّ  واملخطط (VMPFC) ةة الجبهية البطنيّ القرشة األماميّ 

2014)  . 

أخ  اً شبيه Facebook "إعجاب" عىلإعطاء    يعترب  ،للمكافآت االجت�عيّة  دقيقة  مقاربةيف   السلوك  بأنواع  رى من 

 ,Harbaugh)  ظام املكافآت، مثل التربّع للجمعيّات الخ�يّةعىل تنشيط ن  اً االجت�عي اإليجايب، والتي تعمل أيض

W.T. et al, 2007) ألن   إىل إثارة نشاط املكافأةاً تؤدي قراءة مشاركات اآلخرين أيض  . أضف إىل ذلك، �كن أن ،

 .  (Arnone, M.P. et al. 2011)ي املعلومات يث� الفضول تلقّ 

مي وسائل التواصل االجت�عي أن اإلعجابات تعمل كشكل من أشكال الدعم  من ناحية أخرى، أفاد بعض مستخد

 Hayesاالجت�عي أو اإلنت�ء أو االعرتاف بالخربة املشرتكة، فإنها كث�اً ما تستخدم لإلشارة إىل املوافقة أو االستمتاع ( 

and all, 2016  .( 

 اإلدمان

التواصل يؤدي مع الوقت إىل حالة "إدمان"، ومرّد ذلك إىل أنه  إثارة شعور املتعة والدعم لدى مستخدمي وسائل  

 ى إشعارات عىل شكل زر المع أو صوت مث�نتلقّ   التعليقات واإلعجابات، ال يتم إبالغنا عىل الفور بل   عندما تصلنا

امل  اكتشاف طبيعة  الوارديؤخر  دقيق   حتوى  اإلجراء  ولذلك،  .  بشكل  أن  الضغط عىل ثبت  يف  املتمثل  زر    البسيط 

القهري واالستثارة  لكشف عن املعلومات يؤدي إىلا السلوك  امليزات املطوّ   ،إثارة  الهواتف    اً رة حديثوتضيف  عىل 

الرتقّ الذكيّ  من  إضافية  طبقات  للغايةب.  ة  خط�ة  مقاربة  تشبيه    ويف  الرسيعجرى  "التمرير    تطبيق   يف "  ميزة 

Facebook ًالق�ر يف الكازينو سحب ذراع ماكينات ب، املعلوماتإلنشاء دفق جديد من  مثال (Miller, 2021)  . 

ة، بالنظر إىل أنها �كن أن تؤدي  عىل التفاعالت واملكافآت االفرتاضيّ   "طات املفرطةاملنشّ أطلق بعض الباحث� وصف "

مي وسائل التواصل  فسيكون ملصمّ ،  ن املشاركة تعني املزيد من الربح، وطاملا أن املزيد مواالكتئاباإلدمان  إىل حاالت  

ة بحسب ميلر  ". هذه النتيجة العلميّ البؤس البرشي"ة يف تنفيذ التصمي�ت التي تؤدي إىل االجت�عي مصلحة فعليّ 

أن    تضاف عىل  املتزايد  اإلج�ع  الرقميّ املنشّ "إىل  املفرطةطات  تهديدتشكّ  "ة  لرفاهيتنا  اً ل  تلك    عىل  وزناً  وتضفي 

 .ة تصميم وسائل التواصل االجت�عي وتشغيلها وتنظيمهاإىل التغي� يف كيفيّ األصوات التي تدعو 

طالق  إباإلضافة إىل ذلك، تجعلك وسائل التواصل االجت�عي مدمنًا عىل الشاشة، إذ إن املكافآت الفورية تؤدي إىل  

) يف كل مرة تنرش فيها أو تتلقى إشعاراً من التطبيقات. هذا الوابل املستمر من املكافآت  ةدالدوبام� (هرمون السعا

يجعل عقلك يف حالة طلب املزيد دامئاً بسبب إطالق الدوبام�، م� يؤدي إىل إدمان وسائل التواصل االجت�عي. 

ي بكثافة تبدو مشابهة جداً ملدمني  تش� الدراسات إىل أن عمليات مسح الدماغ ملستخدمي وسائل التواصل االجت�ع

 . ,loh and karai, 2016) (Ophir and wanger ;2009الق�ر املخدرات أو 

ية" أي  جراحعملية  "  هناك أثر نفيس آخر الستخدام مواقع التواصل بصورة مكثّفة، وهو ما يصفه ميلر بأنه يسمى

 يف استخدام   استخدام فالتر الوجه ليبدو مثالياً جداً، عىل غرار ما يحصل

  



  



. هذا املظهر الجميل واملخادع الذي نبدو به يجذب لنا الكث� من إشارات اإلعجاب والتعليقات  Snapchatتطبيق  

اإليجابية األمر الذي يجعلنا نشعر بسعادة كب�ة، بالتايل الحاجة إىل الوجود الدائم يف تطبيقات مواقع التواصل، ومن  

 تياح عند البقاء خارج االتصال لفرتة طويلة.  املحتمل الشعور بالتوتر وعدم االر 

الواقع أن إدمان مواقع التواصل االجت�عي ال يرتبط بالحاجات النفسيّة للفرد فحسب، بل هو معد مسبقاً من قبل  

مؤسيس هذه الواقع. ذلك أن الفرد مل يعد ينتظر تلقي إشعارات اإلعجاب من األصدقاء أو اإلطّالع عىل منشوراتهم،  

أو "نظام االقرتاح" وهو فرع  شياء أخرى تحارصه مبجرّد أنه اتصل باإلنرتنت وهي ما تعرف بـ"محرّك التوصيات"  مثّة أ

 .من أنظمة تصفية املعلومات التي تهدف إىل توقع إعجاب املستخدم مبنتج أو خرب مع� بحسب اهت�ماته

أن هاري وسايل وسام   ،Netflixللمخرج أورلوفسيك الذي ُعرض عرب    The social dilemmaالفيلم الوثائقي    يفرتض

أصدقاء جامعيون أنشأوا حسابات عىل منّصة وسائط اجت�عية للبقاء عىل اتصال مع بعضهم البعض. إذا أنشأ هاري  

الدخول  صباًحا، فس�ى سام عند تسجيل    9.55صباحاً ثم أنشأت سايل منشوراً يف الساعة    9.51منشوراً يف الساعة  

إىل حسابه عىل وسائل التواصل االجت�عي، أوالً مشاركة سايل، ثم هاري. قد يستجيب سام ألي منهم ثم يعود إىل  

 Sinha)آداء واجباته املدرسية يف غضون بضع دقائق. هذا ما كان يحدث سابقاً، أما اليوم فاألمر ليس بهذه البساطة  

and Shaikh, 2020) . 

اليوم قد ال يرى سام منشورات هاري وسايل عىل اإلطالق. بدالً من ذلك، ينتهي به األمر إىل  بحسب الفيلم الوثائقي،  

وعدم   اإلعجاب  إبداءات  رصد  التوصيات"  "محرك  أن  والسبب  الف�وسية.  الفيديو  مقاطع  من  سلسلة  مشاهدة 

لدى ما   سام اإلعجاب  تحديد  جرى  وبالتايل  املنّصة،  عىل  التاريخي  نشاطه  إىل  الوسائط  استناداً  موجز  يف  س�اه 

متصالً باملنصة لعدة دقائق، وأحياناً   سام االجت�عية الخاص به. إن محرك التوصيات هذا هو الذي سيضمن بقاء 

ويف هذا الوقت، سينتهي األمر أيضاً مبشاهدة العديد من إعالنات املنتجات والخدمات التي يرّجح "محرّك   .ساعات

 .ليهاعوقتاً سينفق  سام التوصيات" أن

التوصيات"، فوفق اعرت  لـ"محرك  الفقري  العمود  الخوارزميات  الفيلم، امتثّل  الذين متت مقابلتهم يف  ف األشخاص 

جرى تصميمها للعمل عىل مستوى علم النفس العصبي لتغي� التصّورات البرشيّة. وهنا تتقاطع اقرتاحات "محركات  

عىل نحو أن يتم إرسال اإلخطارات يف أوقات محددة بعناية    التوصيات" مع نظام "املكافأة" النفيس، ليجري األمر 

باملائة منها.    75- 50باستخدام مفهوم يسمى "التعزيز املتقطع"، فبدالً من عرض جميع اإلخطارات، سيظهر لك حوايل  

التسليم املحسوب لإلخطارات دوائر املتعة واملكافأة يف الدماغ، واملفتاح لتفعيل ذلك هو تسليم املك افأة  ينشط 

 (اإلشعارات) يف كل مرة تقريباً. 

أنه هناك أيضاً جوانب إيجابية الستخدام مواقع التواصل االجت�عي، فهي تعد وسيلة الكتساب    يف الختام، ال شّك 

الفرد للحصول عىل فرصة عمل،   ثانية، أو تساعد  الجديدة مبا يف ذلك تعلّم لغة  املهارات  باإلضافة إىل  الكث� من 

يقود اإلنسان لإلدمان كونه تم تصميم لكن االستخدام املكثّف دون وعي ملواقع التواصل س  ، تكوين صداقات جديدة

ن ب�  لذلك ال بّد من االستخدام املنضبط لتحقيق التواز .  ىل نحو يشبع حاجات نفسية ورضوريةمواقع التواصل ع

الخاصة مع مواقع    ،العامل االفرتايض والواقعي العصبيّة والنفسيّة  التفاعالت  آثار  فضالً عن أنه كلّ� أدرك اإلنسان 

  تجنّب الوقوع يف خطر هذه اآلثار. التواصل كلّ�
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