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ماجستري يف اإلعالم اجلديد ـ لبن�ان

حوار مع الربفسور طالل عرتييس

تساعدنا الحياة عىل الشبكات االجتامع ّية الصاخبة عىل غرار
 Instagramو facebookو twitterو snapchatيف التحكّم
بالصورة التي نق ّدمها لآلخرين عن ذواتنا .ومن السهل ج ًدا
بكل ما هو إيجا ّيب ،عىل الرغم من أ ّن ذلك ليس
أن تتظاهر ّ
صحي ًحا.
كانت الفكرة التي بُني عليها إنستغرام يف بداياته عبارة عن
قطع جزء صغري من صورة كاملة ،والرتكيز عىل تفاصيلها واملعنى
منصة لعرض “الجامل والكامل”.
الجام ّيل فيها ،وقد تح ّول إىل ّ
بشكلٍ تلقا ّيئ ال ميكن أن ينقل الحائط اإللكرتو ّين تفاصيل
ما يجري يف الحقيقة بدقّة .عاد ًة ما مييل مستخدمو مواقع
االجتامعي إىل إضفاء ملسات تجميل ّية لحياتهم
التواصل
ّ
يقتص التفاصيل التي ال يريد
بدرجات مختلفة ،بعضهم قد ّ
ألحد معرفتها وينرش ما يو ّد أن يعرفه اآلخرين فقط ،ويفرط
بعضهم يف الحكاية عن حياته الشخص ّية إىل درجة تثري العجب،

قضايا الشباب

n

آالء شمس الدين

ّ
ارسم صورتك الحقيقية...
بعض آخر منهم صو ًرا غري حقيق ّية ومنافية للواقع متا ًما.
وينقل ٌ
إ ّن غالبية األشخاص يف الواقع ال يتمتّعون بالسعادة نفسها
التي تظهر يف صورهم الباسمة عىل فيسبوك وإنستغرام .وهذا
ما تؤيّده منظّمة «»National Alliance of Mental Illness
كل
املختصة بالص ّحة العقليّة ،والتي تقول إ ّن واح ًدا من ّ
ّ
خمس أشخاص يعاين من مشاكل يف الص ّحة الذهنيّة .وبحسب
الحقيقي لوسائل التواصل
الباحث جورج نيتزبرغ ،فإ ّن الخطر
ّ
االجتامعي يكمن يف «املقارنات االجتامعيّة» التي نخوضها
ّ
عندما نقارن حياتنا ومظهرنا مبا يظهره اآلخرون عن حياتهم
ومظاهرهم ،وشعورنا بأ ّن غرينا ينعم بالسعادة أكرث م ّنا.
االجتامعي صورة «مثال ّية» عن
إ ًذا تُظهر وسائل التواصل
ّ

حياتنا وأنفسنا .لكن ،ماذا عن الحقيقة التي تُخفيها؟
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علم االجتامع يف الجامعة اللبنان ّية عن املثال ّية عىل املواقع

قضايا الشباب

االجتامعي .فكان الحوار اآليت:
التواصل
ّ

رقمية ّ
هوية ّ
ما الذي يدفع الشباب إىل تشكيل ّ
مثالية؟

االجتامعي هي أه ّم تقنيّة يف هذا العرص
إ ّن وسائل التواصل
ّ
للتواصل وتقديم أجمل صورة عن الذات .وتغلب عىل مواقع
االجتامعي الطريقة املثاليّة يف تقديم الذات؛ حيث
التواصل
ّ
الشخيص،
يقوم املستخدم بوضع أجمل صورة له مبنظوره
ّ
يص ّور نفسه يف أماكن مختلفة ،يضع صو ًرا للطعام يف املطعم،
أو صو ًرا له يف إحدى الدول األجنبيّة ،أو صو ًرا له يف العمل.
والهدف من هذه الصور هو أن يربز الشخص أه ّميّته وذاته،
ويشبع «األنا» لديه .هذه «األنا» ال تعلم كيف تربز يف الحياة
الواقعيّة بسبب العوائق واملوانع التي تحيط الشاب يف
االفرتايض فال أحد مينعه
الحياة الواقعيّة .أ ّما يف العامل
ّ
من إبراز ذاته وأناه.
يتوقّع الفرد من تشكيل هويّة مثال ّية أن
يك ّون اآلخرون صورة إيجاب ّية عنه ،فيقوم
املنصات االجتامع ّية بشكل
بتحديث صوره عىل ّ
افرتايض متواصل ،ويراقب
دائم ،فهو يعيش يف عامل
ّ
تزايد عدد املعجبني عىل صوره ،وكلّام ازداد
عدد املعجبني شعر بأه ّم ّيته أكرث .إنّه وهم ،هذا
الشعور مزيّف ،فث ّمة جزء كبري من املعجبني عىل
االجتامعي يضغطون زر اإلعجاب
مواقع التواصل
ّ
للمدارة والتزلّف فقط .الواقع هو الواقع،
املنصات
يتغي بازدياد عدد املعجبني عىل ّ
ال ّ
االفرتاض ّية.

ّ
ّ
ّ
املنصات
للمثالية على
النفيس
ما هو األثر
ّ
االفرتاضية؟

االجتامعي
تكمن خطورة املثال ّية عىل مواقع التواصل
ّ
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يف أنّها قد تشكّل انفصا ًما يف الشخصيّة؛ فاإلنسان يعيش
رضا فيه ،فيق ّدم صورة
عاملني متناقضني ،عامل
افرتايض يكون حا ً
ّ
منوذجيّة عن نفسه .وعاملٌ
شخصا عاديًّا،
حقيقي يكون فيه
ً
ّ
مثله مثل املاليني غريه.
بعد املراقبة ،فإ ّن مث ّة انطبا ًعا سلب ًّيا عن الشخص الذي ينرش
صوره وتفاصيل حياته الشخص ّية من العمل والعائلة والطعام
منصات التواصل
والسفر ،فاآلخر الذي يشاهد ويراقب ّ
االجتامعي ،ينظر باستخفاف للمثال ّية املعروضة عىل هذه
ّ
املنصات .كام يشعر بأ ّن مث ّة نو ًعا من الكذب والتباهي وفرض
ّ
املنصات االفرتاض ّية ،وقد
الذات عىل اآلخرين املوجودين عىل ّ
يشعر بعضهم باإلحباط ،عندما يقارن حياته الواقع ّية بحياة
اآلخرين االفرتاض ّية.
تؤث ّر هذه الوسائل عىل قناعات األفراد أيضً ا ،فيتحقّق
الرىض عن الذات من خالل تظهري صورة مثاليّة ،وليس من
العلمي ،التصالح
خالل اإلنجاز بالحياة الواقعيّة ،كالتحصيل
ّ
الخلقي .وبالتايل
مع الذات ،تشكيل أرسة مستق ّرة ،وااللتزام
ّ
تصبح معايري الحياة الناجحة هي معايري افرتاضيّة وهميّة،
القيمي عند األفراد .ويتح ّول الهدف إىل
فيختل التوازن
ّ
ّ
وهمي.
هدف
ّ
ّ
ّ
ّ
االفرتاضية؟
للمثالية
االجتماعي
ما هو األثر

االجتامعي األفراد بشكل كبري،
تضغط وسائل التواصل
ّ
ما قد يؤدي إىل االنفجار ،فيعيش الفرد يف حالة من القلق
والضياع وعدم اإلنتاج ّية والتوتر .فالحضور عىل مواقع
االجتامعي لساعات طويلة أمر مقلق وخطري90% ،
التواصل
ّ
االجتامعي هو وقت
من الوقت الضائع عىل مواقع التواصل
ّ
مهدور دون فائدة ،وهذا األمر ال يقترص عىل الدول العرب ّية
وإنّ ا ينترش يف العامل كلّهِ .
يهدر هذا الوقت الطويل عىل مواقع
االجتامعي حيا َة الشباب .فهذه الوسائل هي عوامل
التواصل
ّ
مفتوحة ال نهاية لها ،تأخذ املستخدم من عامل إىل عامل من
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دون أن يشعر بالوقت ،ومبا أ ّن عمر الشباب هو العمر الذي يراكم فيه
الفرد إنتاجاته عىل كافّة األصعدة املعرف ّية واألخالق ّية والثقاف ّية والفكريّة،
فإ ّن خطر هذه الوسائل يكمن يف أنّها تجعل الشباب ضائ ًعا ،يخرج من عمر
أي انتامء أو ثقافة
الشباب دون تشكيل هويّة ّ
خاصة به ،ودون أ ّن يك ّون ّ
املنصات االفرتاض ّية .والشباب هم
خاصة به ،وذلك بعد أ ْن أهدر عمره عىل ّ
ّ
ق ّوة املجتمع االسرتاتيج ّية ،وإذا كانت هذه الق ّوة فارغة من الداخل تصبح
املجتمعات كلّها بخطر.

نصيحة للشباب :كيف نستخدم هذه الوسائل؟

ال يوجد قواعد ثابتة يف هذا املجال .نصحت بعض األفراد باالبتعاد
الشخيص عن هذه الوسائل ،فإذا انقطع الفرد عن
عىل املستوى
ّ
أي يشء ،بل يصبح أكرث إنتاجيّة
مواقع التواصل
االجتامعي ال يخرس ّ
ّ
أي ضغط مفتعل.
يف الحياة الواقعيّة ،ويعيش حياة هادئة دون ّ

علينا أن ندرك أ ّن التكنولوجيا مه ّمة وتس ّهل الكثري من األمور،
كل اخرتاع مه ّم ومتط ّور يجب أن نستخدمه  24ساعة،
ولكن ليس ّ
أو نستخدمه للتباهي .إ ّن هذه الوسيلة امله ّمة ال ب ّد أن يكون
استخدمها الحتياجات وفوائد مح ّددة .وإذا اقتنع الشباب بالحاجة
تتغي الكثري من سلوك ّياتهم عىل هذه
إىل استخدام هذه الوسائل ّ
الوسائل.

يا شبابنا األعزاء...ح ّددوا ماذا تريدون من هذه الوسائل،
ملاذا تستخدمونها؟ ح ّددوا الوقت واملكان والحاجة الستخدامها،
فأنتم َمن تتحكّمون بها ،أنتم األقوياء ،ال سلطة ملواقع التواصل
الحل .ابحثوا عن
االجتامعي عىل أحد .ابحثوا عن البدائل ،فهي ّ
ّ
هوايات متارسونها مثل :الرياضة ،القراءة ،الكتابة ،اسعوا لتنمية
مهاراتكم ،ونظّموا وقتكم...
سهل يف البداية ،وقد يتطلّب جه ًدا وسعيًا لخلق
قد ال يكون األمر ً
عادات جديدة.
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