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خضر بارون :ساهمت في انتشار الشائعات وتشويه سمعة اآلخرين
أن تأثير اإلن��ت��رن��ت ووس��ائ��ل
التواصل االجتماعي على الدماغ
البشري جاء سلبيا حيث قللت
من القدرات العقلية وساهمت
في الغاء االعتماد على العقل
والذاكرة البشرية مع استبدالها
بالعقل االلكتروني وأق��راص
الذاكرة الصلبة.
حيث ظهرت في اآلونة األخيرة
متالزمة «بانتوم» وهي ظاهرة
نفسية ج��دي��دة ت��ش��ع��رك ب��أن
هاتفك يهتز أو أن هناك اتصال
الكتروني على عكس الواقع
فالتكنولوجيا تغلغلت داخل
ال��ع��ق��ل ال��ب��ش��ري وأث����رت على
 % 89من العقول التي توحدت
م��ع انتشار وس��ائ��ل التواصل
العنكبوتية
والتكنولوجيا
احلديثة.
ومع تسارع التكنولوجيا حيث
أصبح العالم قريبا ً جدا من خالل
شاشات مصغرة باتت سجنا
كبيرا للمستخدمني الذين فقدوا
ادراكهم والقدرة على التفاعل بعد
أن اذهلتهم سرعة التواصل بل
اهتم الناس بتسجيل اللحظات
أكثر من أن يعيشوا فيها وبات
الطعام يوضع على الطاولة
ليتم تصويره واختزلوا مشاعر
األبوة في تغريدة صغيرة.
وس��اه��م��ت وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي رغ��م تسارعها في
اض��ع��اف امل��ش��اع��ر اإلنسانية
وغ��ي��اب ال��ع�لاق��ات األس��ري��ة
واالجتماعية وكشفت أحصاءات
أن ع��دد مستخدمي اإلنترنت
تضاعف في الفترة ما بني 2010
إلى  2015وفي كل دقيقة يتم
رف���ع  72س��اع��ة ف��ي��دي��و ح��ول
العالم على «يوتيوب» ويتم
نشر  277000تغريدة على
تويتر ومشاركة  347صورة
على «واتساب» و 2500محتوى
ع��ل��ى «ف��ي��س��ب��وك» وي��ق��ض��ي
املستخدمون ما يقارب 20دقيقة
م��ن ك��ل س��اع��ة وه���ذا م��ا يعني
 25سنة م��ن أعمارهم تقريبا
وارتفاع نسب الطالق إلى %50
ح��ول العالم ولها تأثير على
ال��ت��راب��ط األس���ري ال���ذي تفكك
بنسبة .%42
واثبتت أن وس��ائ��ل التواصل
ت��س��اه��م ف���ي ن��ش��ر ال��ك��راه��ي��ة
والعنصرية بني املجتمع الواحد
استخداما حلرية التعبير في
غياب الضوابط املنظمة للنشر

واحل���ري���ات وم��ع��اق��ب��ة ك��ل من
ي��ت��ع��رض ل��ل��ن��اس أو يتعامل
معهم بنا ًء على العرق والدين
أو اللون.
ال حواجز وال وسائط

ساهمت م��واق��ع ال��ت��واص��ل في
ظهور سلوكيات ومصطلحات
ك���ان���ت ت���ب���دو غ���ري���ب���ة ع��ل��ى
مجتمعاتنا العربية واإلسالمية
وأصبح من السهل على الرجال
والنساء التحدث إلى بعضهم
البعض بال حواجز أو وسائط.
وأك���دت دراس���ات أكادميية أن
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي
أصبحت أقصر الطرق إلى الطالق
واالنفصال بني الزوجني هذا ما
خلص اليه عدد من الدراسات
احلديثة أبرزها دراسة أجرتها
األك��ادمي��ي��ة األميركية حملامي
الطالق وأخرى نشرتها صحيفة
االن��دب��ن��دن��ت ن��ق�ًل�اً ع��ن جمعية
احملامني االيطالية.
وي��أت��ي م��وق��ع «فيسبوك» في
ص���دارة امل��واق��ع ك��اف��ة اذ يعد
املتهم األول املسؤول عن ارتفاع
نسب الطالق العاملية وتشير
االحصاءيات إلى أن  % 20من
ح���االت ال��ط�لاق ف��ي ال��والي��ات
املتحدة األميركية سببها املباشر
هو «فيسبوك»
وفي املرتبة الثانية يأتي تطبيق
«وات���س���اب» فبحسب جمعية
احملامني فإنه تسبب في % 40
من ح��االت الطالق في ايطاليا
وذل���ك لسهولة االت��ص��ال بني
الرجال والنساء وارتفاع نسب
خيانة األزواج.
وأك��د رئيس اجلمعية «جيان
اي���ت���وري» ان ب��داي��ة اخليانة
تكون ع��ادة م��ن خ�لال رسائل
نصية قصيرة عبر «فيسبوك»
ث��م ت��ت��ط��ور ال��ع�لاق��ة وص���ولاً
إل��ى «وات��س��اب» حيث يتبادل
ال��ط��رف��ان ال��ص��ور وب��ع��د ذل��ك
حتدث اخليانة.
وأوض�����ح األس���ت���اذ امل��ش��ارك
بجامعة امللك سعود محمد بن
عبدالعزيز الشرمي :هذه الوسائل
والتطبيقات حتمل نذر اخلالفات
ملن يسمح لها باالستحواذ على
حياته من جهة كونها تشغل
ال��ش��خ��ص ع��ن ش��ري��ك حياته
والس��ي��م��ا حينما ي��دم��ن عليها
ويقضي فيها وق ًتا طويلاً ينافس
الوقت ال��ذي ينبغي أن يقضيه

• شعارات عدد من املواقع

الزوجان مع بعضهما.
وتوصلت دراسة أجرتها جامعة
تكساس األميركية في  2008إلى
أن الناس يقبلون على استخدام
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
وعلى رأسها موقع «فيس بوك»
ب��ه��دف التعبيـر عـن حقيقـة
شخصياتهم بدالً من رسم صور
مثالية عنها حيث انها تشبع لدى
معظم املـستخدمني حـاجتهم
لتعريف أنفسهم باآلخرين
وأوضحت دراسة حديثة الحدى
الشركات العاملية العاملة في
استطالعات ال��رأي ودراس��ات
ال����رأي ال��ع��ام أن مستخدمي
وسائل التواصل االجتماعي في
الكويت أغلبهم من فئة الشباب
ي��ف��ض��ل��ون م��وق��ع ال��ت��غ��ري��دات
القصيرة «تويتر» وموقع الصور
«انستغرام» عن موقع التواصل
االجتماعي الشهير «فيسبوك»
وباقي وسائل التواصل.
كما بينت دراس��ة العتيبي في
العام  2008التي هدفت للتعرف
على تأثير الفـيس بـوك على
طلبـة اجلامعات السعودية أن
نسبة انتشار استخدام «الفيس
ب��وك» بـني طـالب اجلامعـات
الـسعودية وطالباتها بلغت
% 77وأن دور األهل واألصدقاء
وتأثيرهم ف��ي التعرف عليـه
بـدافع متـضية الوقت كعامل
رئيس الستخدامه حيث جاء
هذا العامل في املرتبة األولى في
االشاعات املتحققة من استخدامه
وخلصت العينة إلى أن «الفيس
بوك» حقق ما لم حتققه الوسائل
اإلعالمية األخرى وأن استخدام
الفيس بوك كان له تـأثيره على
الشخـصية أكثـر مـن الوسـائل
اإلعالميـة.
ت��ل��ع��ب وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل
االجتماعي أدوارا كبيرة في
املجتمعات اخلليجية فقد أعادت
تشكيل ال��س��اح��ات اإلعالمية
وغيرت قواعد اللعبة إلى درجة
كبيرة وأتاحت مساحات واسعة
للتعبير واحلوار املتبادل.
سلطت دراس��ات حديثة مزيدا
من الضوء على وسائل التواصل
االجتماعي وأدواره��ا ومكانتها
وأوج�����ه اس��ت��خ��دام��ات��ه��ا في
املجتمعات العربية عموما وفي
اخلليجية خصوصا.
وق��ال مؤلف «وس��ائ��ل اإلع�لام
االجتماعية في العالم العربي»

د.خالد اجلابر ان أهمية الكتاب
ت��ك��م��ن ف���ي ت��ف��ك��ي��ك ودراس����ة
ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ط���رأت على
وس��ائ��ل وأدوات اإلع��ل�ام في
الكويت واملجتمعات اخلليجية
والعالم العربي في السنوات
املاضية وطبيعة التغييرات التي
طالت املشهد االتصالي مبجمله
وم���دى ت��راج��ع أهمية وسائل
اإلع�لام التقليدية ومؤسساتها
وتأثيرها وانتشارها وصعود
دور م���ن���ص���ات ال���ت���واص���ل
االجتماعي والوسائط الرقمية
الديجتال خصوصا ف��ي دول
مجلس التعاون اخلليجي.
وأش��ار اجلابر إلى أننا نعيش
ف��ي منطقة جيواستراتيجية
مضطربة أشبه برمال صحراوية
متحركة وف���ي م��رح��ل��ة تشهد
انتقاالت ومتوجات وتصدعات
كبيرة وانقسامات متفاقمة وأن
دول اخلليج تتفاعل م��ع كل
ه��ذا املعضالت واملتغيرات في
وق��ت تتصدر فيه دول العالم
في نسبة املستخدمني النشطني
للتكنولوجيا الرقمية.
وألج���ل ذل��ك فهي بحاجة إلى
املزيد من ال��دراس��ات واألرق��ام
واالح���ص���اءات واس��ت��ط�لاع��ات
الرأي العام التي تساعدها على
معرفة وحتليل الوضع لالنتقال
إل��ى غ��د أف��ض��ل وأك��ث��ر معرفة
ووعيا وهو ما حتتويه فصول
الكتاب التي تستعرض أمناط
االس��ت��ه�لاك وتعامل اجلمهور
وتشكيل الرأي العام في منصات
التواصل االجتماعي في الدول
ال��س��ت «الكويت والسعودية
وق��ط��ر وال��ب��ح��ري��ن واالم����ارات
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وسلطنة
عمان».
وأكد اجلابر أن أدوات ووسائل
اإلع�لام اجلديد «النيو ميديا»
أعادت تشكيل الساحة اإلعالمية
اخلليجية وتغيرت معها قواعد
اللعبة وتبدلت أدوار الالعبني
ووف����رت أرض��ي��ة ق��ائ��م��ة على
اتاحة مساحة رمادية واسعة
من التعبير واحل���وار املتبادل
وامل��ش��ارك��ة ف��ي ال����رأي ميكن
أن نطلق عليها «دميقراطية
االتصال» حيث تشمل مشاركة
كبيرة من جانب السواد األعظم
م��ن ال��ن��اس خصوصا الفئات
املهشمة وفي صدارتها القطاعات
الشبابية والتي متثل األغلبية
والقوى الصاعدة في املجتمعات
اخلليجية.
وم��ن جانب آخ��ر مت استخدام
وس��ائ��ل التواصل االجتماعي
بشكل مفرط وغير مسؤول من
قبل البعض وأدى استخدامها
لوجود حالة من االستقطاب
ال���س���ي���اس���ي واالص���ط���ف���اف
األي���دي���ول���وج���ي وال��ت��خ��ن��دق
الطائفي وال��دي��ن��ي واملذهبي
وال��ق��ب��ل��ي ون��ش��ر األك���اذي���ب
واالش��اع��ات والفنت والترويج
للتطرف والعنصرية واإلرهاب
وتلك األدوات ليست اال انعكاسا
ل��ل��واق��ع السياسي والثقافي
والديني واالجتماعي في كل
مجتمع ول��ذا تأتي أهمية هذا
ال��ك��ت��اب ف��ي ت��ن��اول ك��ل ه��ذه
االشكاليات بالدراسة والتحليل
األك���ادمي���ي وال��ع��ل��م��ي الكمي
والكيفي.
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محتوى وسائل التواصل االجتماعي
الكويت

النسبة املئوية

مستخدمو اإلنترنت

٪ 75.0

نسبة النمو في استخدام اإلنترنت

٪ 600

مستخدمو شبكات التواصل /
يوميا

٪ 80.1

نسبة الذكور

٪ 65

نسبة اإلناث

٪ 35

احملتوى الرياضي

٪ 43

قضايا املجتمع

٪ 46

سياسة

٪ 34

دين

٪ 14

محتوى ترفيهي

٪ 67

محتوى وسائل التواصل االجتماعي  /يوم

نوع احملتوى

العدد

عدد ساعات الفيديو املنشورة
يوميا

277.000

مشاركات صور على «واتساب»

247.000

نشر محتوى على فيسبوك

2.500.000

مدة التصفح /ساعة

 20دقيقة

متوسط عدد الساعات يوميا ً

 8ساعات

متوسط عدد الساعات األسبوعي

 50ساعة

متوسط عدد الساعات شهريا ً

 190ساعة

نسبة تأثير وسائل التواصل على المجتمع

التأثير

النسبة

تأثير وسائل التواصل على أداء
العقل البشري

٪ 89

نسبة القادرين على التحكم في
مدة تصفح وسائل التواصل

٪ 90

نسبة غير القادرين على التحكم
في مدة تصفح وسائل التواصل

٪ 10

املستخدمون من الشباب

٪ 67

املستخدمون من النساء

٪ 33

تغريدات العالم العربي لليوم الواحد وترتيب الدول

الدولة

عدد التغريدات

الترتيب

الكويت

1.900.000

1

السعودية

1.600.000

2

مصر

630.000

3

اإلمارات

500.000

4

البحرين

280.000

5

قطر

180.000

6

لبنان

89.000

7

األردن

84.000

8

املغرب

72.000

9

سوريا

48.000

10

فلسطني

44.000

11

الدول العربية

36.889.500

