
�إال  و�الحتيال  �لن�صب  �ىل  تعر�صي  من  �لرغم  "على 
�أنني م�صطره �ىل �لتعامل معهم "بهذه �لعبارة ��صتهلت 
�صاحبة �إحدى �ل�صفحات �خلا�صة باملنا�صبات حديثها 
بع�ض  "هناك  و�أ�صافت:  ��صمها  �ىل  �ال�صارة  ر�ف�صة 
�الأ�صخا�ض �لذين يتالعبون مب�صاعر �لنا�ض وال يقدرون 
وب�صكل  له  �أتعر�ض  ما  فاأغلب  �ملبذول،  و�جلهد  �لتعب 
�لن�صاء  كبري �الحتيال بطريقة �صبيانية من قبل بع�ض 
بالثقة  يتمتعون  �أ�صخا�ض  فهناك  �أغلبهم،  �أقول  وال 
يف  متعة  يجد  من  هناك  ولكن  �لتعامل  يف  و�الإخال�ض 
�التفاق على عمل معني،  بعد  �ملحتاجني خا�صة  �إذالل 
وما �أن يتم �الت�صال يرف�صون ت�صلم �الوردر �خلا�ض بهم 
�و يتعمدون غلق �لهاتف �و تاأخري �ملندوب وال �أملك �أي 

�صيء يثبت حقوقي، فتعاملي مبني على �أ�صا�ض �لثقة". 
وقال �لباحث �الجتماعي �لدكتور خالد حنتو�ض: "خدمة 
�ال�صتهالكية  �لثقافة  من  نوع  هي  �ملجاين  �لتو�صيل 
وبالنظام  �ل�صائدة  �القت�صادية  �لقيم  باأ�صل  يرتبط  
�مل�رصيف وب�صوق �لعمل و�النتاج، و�ملنظومة �لقانونية 

�ملرتبطة باالقت�صاد، لذلك �ذ� مل تتكامل هذه �لعنا�رص 
مع بع�صها ال ميكن لنا �صمان �ن�صيابية خدمة �لتو�صيل 
تالقي  �أن  �لطبيعي  ومن  م�صكالت،  وبدون  ب�صال�صة 
�لق�صية  و�أن  تطبيقها،  بد�ية  يف  وم�صكالت  �صعوبات 
ترتبط  �لتجربة  فهذه  جد�،  مهمة  �الجتماعية  �لقيمية 
�ملجتمعات  تنا�صب  وال  �لتح�رص  عايل  مبجتمع  �أ�صال 
منخف�صة �لتح�رص �و ذ�ت �لقيم �لريفية، وجمتمع بغد�د 

ومعظم مدننا هو مزيج ريفي ح�رصي".
�ل�صفحة  �صاحبة  بينت  عميقا  نف�صا  �أخذت  �أن  وبعد   

�خلا�صة باملنا�صبات:
خريج  فزوجي  �حلاجة،  و�الأخري  �الأول  �صببه  "عملي 
جماله،  �صمن  بالعمل  �حلظ  يحالفه  ومل  �لهند�صة  كلية 
�ىل  دفعني  ما  وهذ�  ك�صباغ،  �لعمل  �ىل  فا�صطر 
مع  ولكن  مل�صاندته،  �ليدوية  �العمال  على  �العتماد 
�ل�صعوبة  وكانت  �صعوبة،  هناك  عمل  كل  يف  �الأ�صف 
بيعها  ميكن  ال  �لتي  �لقطع  يف  خا�صة  �خل�صارة؛  �الأكرب 
�أ�صخا�ض  �أ�صماء و�صور  حتى بن�صف �ل�صعر وهي حتمل 

بيعه و�تالف  �لذي ميكن  بيع  ��صطر �ىل  لذلك  بعينهم، 
�لباقي، ولكن على �لرغم من كل �لتاأمينات �لتي �أعملها 
كاإغالق  منفذ�  يجدون  �أنهم  �إال  كهذه  حاالت  لتاليف 
مبلغ  ت�صليم  رف�ض  �و  �ملندوب  تاأخري  �و  �لهاتف 
�لتو�صيل وغريها من �الأمور ويف بع�ض �الأحيان ��صطر 
لتحذيرهم  �لبيج  �صفحات  على  �ملر��صالت  عر�ض  �ىل 
و�الكادميية  �لباحثة  و�أ�صارت  مناذج".   هكذ�  مثل  من 
يف علم �الجتماع �لدكتورة نهى �لدروي�ض �إىل �أن:"خدمة 
�لبطالة الأن  �لتو�صيل �ملجاين هي عالج من عالجات 
يوجد عنده  �و ال  زيادة مورده  يريد  �ل�صباب  كثري� من 
�أن ي�صاعده �صخ�ض ما مببلغ  مورد �أ�صال، ومن �ملمكن 
وهذ� �أمر �ختياري ولي�ض �إجباريا، وهي ت�صاعد �لزبون 
�لر�حة، وحتتاج  �ليه ب�صهولة وتوفر  �لب�صاعة  الإي�صال 
�ل�صلوك، �الن�صان عندما يريد  �ىل ثقافة وم�صد�قية يف 
و�أن  �رص�ئها  �إر�دة  على  ي�صتقر  �أن  عليه  معينة  ب�صاعة 
ب�صاعته  عن  و�ٍف  �رصح  لديه  �لب�صاعة  �صاحب  يكون 
كثري  يف  فمثال  مبميز�تها،  للتعريف  فيديو  ومقاطع 
�ملعلومات  كل  توفر  �لعاملية  �الأجنبية  �ملو�قع  من 
�لقيا�ض و�اللو�ن و�ال�صعار و�ي  �خلا�صة باملنتوج عن 
يعطي  �مل�صوقني  من  كثري�  فنجد  �أخرى،  مو��صفات 
�و  باملئة  كذ�  تخفي�صات  عن  لب�صاعته  مو��صفات 
ب�صاعتنا حمدودة لكن هذه تعد عرو�صا حمرية الأنها ال 
تذكر �ل�صعر بل تذكر تكلفة �لتو�صيل فقط، و�ن �صاحب 
�و  يوم  خالل  �لتو�صيل  مدة  يحدد  �أن  عليه  �لب�صاعة 

يومني خالل 24 �صاعة وغريها من �لعرو�ض".
�لكيك  بيجات  �إحدى  "�صاحبة  علي  زينب  وبينت 
عملي  يف  �لتو�صع  �أجل  بغد�د":من  يف  و�ملعجنات 
وت�صهيل ت�صليم �لطلبات �ىل �ملو�طنني مت توفري خدمة 
خالل  من  بغد�د  مناطق  جلميع  �ملجاين  �لتو�صيل 
�الوردر  بتو�صيل  يقوم  �أجرة  �صيارة  �صائق  �التفاق مع 
�ىل �لزبون بعد �إعطاء �لعنو�ن وعالمة د�لة مقابل مبلغ 
مايل يتم �التفاق عليه م�صبقًا بني �لزبون وبيني، وقد 
بد�أت �لعمل بهذه �ملهنة منذ �صنتني، وهذه �خلدمة �صهلت 
�ي�صال �ملنتوج �ىل عدد كبري من �لزبائن وروجت كثري� 
تخلف  ثالث  �و  حالتان  معي  حدثت  لالأ�صف  ولكن  له، 
جمال  يف  �أعمل  �أين  ومبا  طلبه،  ت�صلم  عن  �لزبون  فيها 
�لكيك فقمت باإهد�ء �لكيك �ىل �الأ�صدقاء �و ن�صتخدمه يف 
�لبيت، فال م�صكلة يف رف�ض �لزبون ت�صلم طلبه".  وقال 
�لتجارة  وز�رة  م�رصوع  "�إن  حمل:  عبيد  �ملايل  �خلبري 
�الأخري للتو�صيل �ملجاين هو نوع من �لرتويج  لت�رصيف 
ويحقق  �لب�صاعة  ت�صويق  ي�صهل  �المر  وهذ�  ب�صائعها، 
�لدولة  من  �لقرو�ض  �أخذ  على  �العتماد  من  بدال  مو�رد 
على  كله  �المر  وينعك�ض  �أ�صا�صية،  مو�رد  وهذه  و�ل�صلف 
�الولية من  �ملو�د  ��صتخد�م  �القت�صاد مثال �صوف يفعل 
جهات �أخرى و�يجاد فر�ض عمل من خالل ت�صغيل عدد 
�ملوظفني  بع�ض  يقوم  وكذلك  لل�صيار�ت،  �ل�صائقني  من 
�قت�صادية كاملة، وهو  �لبيع وبهذ� تكون دورة  بعملية 
و�ملو�طن  �ل�رصكة  على  �يجابية  �آثار  وله  جيد  عمل 
�لقطاع  �خلا�ض  �لقطاع  و�صبق  عموما،  و�القت�صاد 

�صلبيات  ومن  �ملجاين،  �لتو�صيل  خدمة  يف  �حلكومي 
هذه �خلدمة �أنها قد تدفع �ملو�طن �ىل زيادة �ال�صتهالك 
ب�صهولة  �ملو�طن  ت�صل  �لب�صاعة  الأن  �لن�صاء  وخا�صة 
وتبقى �يجابياتها �أكرب من هذ� �المر، ونتمنى من وز�رة 
عدة  مناطق  يف  وتعممه  م�رصوعها  تو�صع  �أن  �لتجارة 
�خلدمة  بهذ  �أخرى  حكومية  �رصكات  وتقوم  بغد�د،  من 
�ملو�د  �رصكة  مثل  �ملحلي  �النتاج  ت�رصيف  �أجل  من 
يتم  �ل�رصكات  بني  �لتناف�ض  و�ن  وغريها،  �الن�صائية 
�أوجه  بينها  للتناف�ض  وتبقى  �لب�صاعة  من خالل جودة 
خمتلفة يقوم بها �مل�صوق �ذ� و�صع هدية �و يبلغ �ن خدمة 
�لتو�صيل جمانية وهي كلها و�صائل ت�صويق الن �لت�صويق 
وقالت  �الأكرب".  �ملروج  هو  �لتعامل  ح�صن  و�ن  علم 
�لفي�ض بوك  �خلا�ض بتوفري م�صتلزمات  مديرة بيج يف 
خدمة  تاأكيد  "بكل  �ملنا�صبات:  وخمتلف  �مليالد  �أعياد 
للزبائن كي يطلبو�  �أكرب  �لتو�صيل �ملجاين تفتح جماال 
من  �لكثري  ت�صلنا  ولهذ�  ذلك،  على  ويت�صجعو�  بحرية 

ونوزع  �أربيل،  يف  موقعنا  ونحن  بغد�د  من  �لطلبات 
�لعر�ق ونتحمل  �ىل عدد كبري من حمافظات  منتجاتنا 
�أجل  من  �ملحافظة  تلك  �ىل  �أربيل  من  �لتو�صيل  نفقات 
�لرتويج لب�صاعتنا وتو�صيع عملنا، وهذ� ما حدث فعال، 
وقد ي�صل مبلغها �ىل35 �ألفا و�أحيانا ي�صل �ىل 70 �ألفا 
وح�صب حجم �لطلبية ونتحمل كل هذه �لنفقات من �أجل 
باأف�صل �صورة" و�أ�صافت  �لزبون  �ىل  ب�صاعتنا  �ي�صال 
خالل  من  ب�صيطة  بفكرة  م�رصوعنا  "بد�أ  �لبيج:  مديرة 
توفري م�صتلزمات عيد ميالد �بنتنا، وتطورت �لفكرة �ىل 
هذ� �لبيج و�أ�صبح �الآن م�رصوعا كبري� ويعمل معنا ع�رصة 
�اليجابية  �جلو�نب  ومن  و�أربيل،  بغد�د  من  �أ�صخا�ض 
�لتي تتميز بها خدمة �لتو�صيل �ملجاين هو ج�رص �لثقة 
يريد  ما  يطلب  كي  �ملنتوج  �صاحب  وبني  �لزبون  بني 
�لطلبيات ال  )1( باملئة من  �أن  �صلبياتها  ب�صهولة، ومن 
�إعد�دها وتغليفها  �أ�صحابها ونكون قد كلفتنا  يت�صلمها 
رف�صها  وعند  �ملحافظات،  �إحدى  �و  بغد�د  �ىل  ونقلها 

نلتزم باإرجاعها �ىل �ملخزن وتفكيكها ومن ثم ترتيبها 
و�ر�صالها من جديد عند طلبها، لكن �مل�صكلة ترتكز يف 
�أما  �لطلب  و�لكذب يف رف�ض  و�الحتيال  �لت�رصف  �صوء 
�جلو�ل  �لهاتف  �إغالق  �و  �الأقرباء  �أحد  بوفاة  باالإخبار 

وغريها من �لت�رصفات �لتي ال تنم عن ذوق و�أخالق".
كل  در��صة  �لب�صاعة  �صاحب  "على  �لدروي�ض:  وبينت 
�لوعي  ن�رص  �ىل  نحتاج  نحن  �لزبون،  لوم  قبل  �جلو�نب 
للزبون، وعلى �لزبون �أن يفهم هذ� �ل�صخ�ض �لذي يو�صل 
ي�صاعده يف  �أن  �لب�صاعة فهو يعمل مقابل مبلغ وعليه 
كبري  جزء  يف  مرهونة  �ل�رص�ء  و�إر�دة  �لب�صاعة،  ت�صلم 
وهناك  �لب�صاعة،  �صاحب  قبل  من  بالعرو�ض  منها 
�ل�صغوطات  نتيجة  �لعر�قي  �لفرد  �صخ�صية  يف  �صفات 
�ر�دة  من  جعلت  و�لتغري�ت  جمتمعنا�ض  يف  �ملوجودة 
�الن�صان �صعيفة الأن  �صعوره بامل�صوؤولية �صعيف جتاه 
�لنكتة  باب  و�لتحايل من  �لكذب  ثقافة  و�نت�صار  قر�ره، 

و�ل�صحك ويقوم بها بع�ض �ل�صباب �ملر�هقني، 

من هنا فاإن ثقتنا باأنف�صنا تعني قدرتنا على �لنجاح 
لكون �لثقة يف �لنف�ض هي م�صدر �ملبادرة و�ملحّفز 
م�صتمر  د�فع  وهي  �الأمام،  نحو  لالنطالق  �الأهم 
ل�صرينا ُقُدما يف حياتنا وم�صاريعنا، كما �أنها حترُك 
فينا روح �ملثابرة، لذلك تعترب �لثقة بالنف�ض �إحدى 
�صخ�ض  كل  على  يجب  �لتي  �لنف�صية  �ملهار�ت  �أهم 
�أو  �متالكها �ليوم، �صو�ء على �ل�صعيدين �ل�صخ�صي 
�ملو�قف  من  �لكثري  فاإن  ذلك  �إىل  �إ�صافة  �ملهني، 
و�أن  �لثقة  بهذه  تتحلى  �أن  منك  تتطلب  و�لتجارب 
تظهر و��صحة يف كالمك و�صلوكك، لكي تكون قادر� 
على �أن تقنع �الأ�صخا�ض من حولك باأفكارك و�آر�ئك 

وم�صاريعك �لفكرية و�لعملية.
�لبدء  يف  �لرنج�صية،  لل�صخ�صية  فهمنا  �إطار  ويف 
نوع  �إنها  �لرنج�صية،  تعني  ماذ�  نفهم  �أن  علينا 
�ملبالغ  بالنف�ض  و�الإعجاب  �ملفرطة  �الأنانية  من 
ذ�تيا  �لنف�ض  الإ�صباع  م�صتمر  �صعي  ي�صحبه  فيه، 
�لذين  �الأ�صخا�ض  ويت�صف  �الآخرين،  مب�صاعدة  �أو 
يعانون من �لت�صخم �لرنج�صي بالعجرفة و�لتعايل 
وكرثة �ملطالب، مع �صعيهم �ملفرط و�مل�صتمر لنيل 
ي�صن  لهم، حيث  �النتباه  �الآخرين، وجذب  �إعجاب 
�لرنج�صيون باأنهم من جن�ض �أرقى �أو �أنهم متفوقون 
على غريهم باملز�يا و�ل�صفات و�لذكاء وما �صابه، 
�لرنج�صية  من  يعانون  �لذين  يف�صل  ما  وغالبا 
�أو  فريدون  باأنهم  يعتقدون  باأ�صخا�ض  �الرتباط 

موهوبون بطريقة ما مثلهم.
وثقتهم  �لذ�ت  حب  لديهم  �الرتباط  هذ�  ويعزز   
باأنف�صهم �لتي عادة ما تبدو ه�صة حينما تطفو على 
�الجتماعي  �لتو��صل  ملو�قع  فاأن  هنا  من  �ل�صطح. 
بالنف�ض  و�لثقة  �لرنج�صية  ت�صخيم  على  تاأثري 
ما  معروف  وغري  �ملو�قع،  هذه  م�صتخدمي  لدى 
مو�قع  نحو  تدفعهم  �لرنج�صيني  طبيعة  كانت  �إذ� 
�لتو��صل �الجتماعي، �أم �أن طبيعة مو�قع �لتو��صل 
م�صتخدميها  من  جتعل  �لتي  هي  �الجتماعي 
مزيجا  �الأمر  يكون  ورمبا  نرج�صية،  �أكرث  ورّو�دها 
رمبا  �لرنج�صية  �أن  بع�صهم  ويعتقد  وذ�ك،  هذ�  من 
�لقادمة  �لثقافات  بع�ض  تاأثري  ب�صبب  �نت�رصت 
�حلال  بطبيعة  ذلك  �أدى  ثم  �لعوملة،  و�صائل  عرب 
�لتو��صل  �صبكات  على  ظهورها  �نعكا�ض  �إىل 
هذه  على  �ملو�قع  هذه  ت�صبح  لكي  �الجتماعي، 

�لدرجة من �ل�صعبية.
يت�صفون  �لذين  �الأ�صخا�ض  �أن  يرى  من  وهناك 
بالرنج�صية ي�صتخدمون مو�قع �لتو��صل �الجتماعي 
�لو�قع،  يف  �أر�دوها  �لتي  حياتهم  لتكوين  كو�صيلة 
و�أ�صارت  باأنف�صم،  ثقتهم  زيادة  ذلك يف  ي�صهم  وقد 
مو�قع  من  نوع  م�صتخدمي  �ىل  �الأبحاث  بع�ض 
يقوم  من  باأن  بوك(  )�لفي�ض  �الجتماعي  �لتو��صل 

بن�رص حالة له كل ب�صعه دقائق عن نف�صه، ويقوم 
�أ�صابته  بن�رص �صور له طو�ل �لوقت فاإن �حتماليه 

بالرنج�صية تكون عالية.
وفهمه  �ملو�صوع  �أكرث يف فحوى  �لتعّمق  ولغر�ض 
حول  �لت�صاوؤالت  بع�ض  طرحت  �أف�صل،  ب�صورة 
و�ملهتمني،  �الخت�صا�ض  �أ�صحاب  على  �ملو�صوع 
�لتو��صل  ملو�قع  )هل  �الأول:  �ل�صوؤ�ل  وكان 
لدى  �لرنج�صية  م�صاعفة  يف  تاأثري�  �الجتماعي 

م�صتخدمي هذه �ملو�قع(.
عبد  )�إميان  �الجتماعية  �لباحثة  �أجابتنا  وقد 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  �إن  بقولها:  �لباقر( 
توؤ�ص�ض  فهي  معزولني،  الأ�صخا�ض  م�صممه  لي�صت 
�أن  ويبدو  و�حد،  �آن  يف  �مل�صتخدمني  بني  لعالقة 
هذ�  تطور  يف  حموري  دور  له  �لرنج�صي  �ل�صخ�ض 

�ملجال.
هذه  نتذكر  �أن  �ملهم  من  )�إميان(:  و�أ�صافت 
ب�رصية  عالقات  وجود  عن  تنم  �لتي  �ملالحظات 
�أن مو�قع �لتو��صل  فح�صب، فهي لي�صت دليال على 
ومن  �لعك�ض،  �أو  �لرنج�صية  ت�صبب  �الجتماعي 
مليول  �ل�صخ�صية  بحمل  ن�صك  �لنظرية  �لناحية 
�لتو��صل  مو�قع  دخول  قبل  م�صبقة  نرج�صية 
�لوقت  يف  �ملتوفر  �لدليل  كان  و�إن  �الجتماعي، 

�حلا�رص ي�صري �إىل وجود عالقة بني �الثنني.
�لنف�ض  بعلم  �لطبيب  �لتقينا  نف�صه  �الإطار  ويف 
على  قائال:  �صوؤ�لنا  عن  فاأجابنا  مظهر(  )حممد 

�ل�صخ�صية  عن  �صمعتها  �لتي  �لق�ص�ض  �أن  �الأرجح 
�لرنج�صية �ملتفوقة يف مو�قع �لتو��صل �الجتماعي 
مو�قع  مع  تتعامل  فعندما  �صحيحة،  ق�ص�ض  هي 
نرج�صية  مع  تتعامل  فاإنك  �الجتماعي،  �لتو��صل 
بحجم �كرب مما هي عليه يف �لو�قع، ومن �صاأن هذه 
�أكرث  فرت�ه  �لعامل  عن  ت�صورك  ت�صوه  �أن  �ملالحظة 
نرج�صية عما هو عليه، كما �أن تعزيز �لثقة بالنف�ض 

ميكن تطويره عرب هذه �ملو�قع.
كذلك وجهنا �صوؤ�لنا �ىل �صاب يبلغ من �لعمر)25( 
مو�قع  ��صتخدم  �أنا  فقال:  كاظم(  )يو�صف  عاما 
هذه  �أن  والحظت  بكرثة،  �الجتماعي  �لتو��صل 
�لذ�ت  تقدير  على  �يجابيا  تاأثري�  قد متتلك  �ملو�قع 

يظهر  �لغالب  يف  الأنه  �ملو�قع،  هذه  م�صتخدم  لدى 
�لن�صخة �اليجابية من �أنف�صنا وكذلك ميكنه �أن يعزز 

ثقتك بنف�صك وتقديرك لذ�تك.
يت�صف  قد  �لرنج�صية  �إن  قائال:  )يو�صف(  ويكمل 
بها �لبع�ض لعو�مل �أخرى وال توؤثر مو�قع �لتو��صل 
لدى  �لرنج�صية  تكوين  �أو  زيادة  على  �الجتماعي 

�لبع�ض.
 ثم طرحنا �صوؤ�لنا على �ل�صحفي )عبد �هلل �لزيدي( 
نرج�صية،  ميوال  ميلك  منا  :كل  بالقول  فاأجابنا 
ب�صبب  بب�صاطة،  ب�صفاتها  وعيا  �أكرث  و�أ�صبحنا 
ال  و�أ�صاف:  �الجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  �نت�صار 
ميكن �أن �أت�صور باأّن مو�قع �لتو��صل �الجتماعي قد 

�إليها  �أنظر  �ل�صخ�صية، بل  تكون �صببا يف ��صطر�ب 
حرية  فيه  جند  وجمال  �لر�أي  عن  تعبري  كو�صيلة 
كثرية  ق�صايا  حيال  نظرنا  وجهات  عن  للتعبري 
م�صرييا،  بع�صها  يكون  وقد  وجماعية،  �صخ�صية 
كما هو �حلال يف ردود فعل �ملو�طنني على بع�ض 
�الأحد�ث �الأمنية �أو �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية و�القت�صادية 

و�لق�صائية و�صو�ها.
طريق  عن  �ملاأرب،  هذ�  لتحقيق  عديد  �صبل  هناك 
�إز�لة  و�لذي يرتكز على  �ل�صلوكي و�ملعريف  �لعالج 
�لعاد�ت و�ملعتقد�ت و�ل�صلوكيات �ل�صلبية من د�خل 
�يجابية  �إحالل �صفات  �ل�صخ�ض، مع �حلر�ض على 
طرق  وهناك  �مل�صكلة،  حل  يف  ت�صاهم  مكانها، 
�لتعامل  و�لتقليل من  للحقيقة،  �لعودة  �أخرى منها 
�إىل  و�لعودة  �الإمكان  بقدر  �الفرت��صي  �لعامل  مع 
مع  �خلروج  وكذلك  �لو�قعية،  �حلياة  ن�صاطات 
�لريا�صة،  نقال، وممار�صة  بدون هو�تف  �الأ�صدقاء 
و�لرفق باحليو�نات �الأليفة، و�أي�صا تقليل �لت�صديق 
�الجتماعي،  �لتو��صل  مو�قع  يف  تر�ه  ما  بكل 
للتو��صل  ومتقدمة  �رصيعة  كو�صيلة  و��صتخد�مه 

ولي�ض و�صيلة للتزييف و�لغرية و�حلقد.
وحلل م�صكلة �لرنج�صية علينا �أن نفهم ماهيتها �أواًل، 
ولذلك ت�صاعدنا �لفل�صفة يف هذه �ملهمة متاًما مثل 
علم �لنف�ض، ففي �لقرن �لثامن ع�رص، كتب �لفيل�صوف 
�لفرن�صي جان جاك رو�صو عن “حب �لذ�ت” وهو ما 
عّرفه على �أنه “حب �لذ�ت بناًء على �آر�ء �الآخرين”، 
م�صري�ً �إىل �أنه �أمر غري طبيعي وغري �صحّي، و�عتقد 
�إىل  دفعتهم  �لنا�ض  بني  �الجتماعية  �ملقارنة  �أن 

تبديد حياتهم يف حماولة جذب �هتمام �الآخرين.
يف  منه  نعاين  �لذي  �لوباء  ي�صف  هذ�  �أن  ويبدو   
�ليونانية يحكى باأَنّ  �ليوم؛ ويف �الأ�صطورة  عاملنا 
نف�صه  حب  يف  يقع  مل  “نر�صي�صو�ض”  �أو  “نرج�ض” 
بينما  �ملاء،  على  �صورته  �نعكا�ض  حب  يف  بل 
يقع  “نر�صي�صو�ض”  �أن  �حلديثة  �لن�صخة  يف  نرى 
�لليل  ويعاين طو�ل  �إن�صتغر�م،  على  يف حب �صوره 
و�لنهار الإح�صاء عدد متابعيه على مو�قع �لتو��صل 

�الجتماعي.
�إذ� كانت �لـ “�أنا” تعاين من ت�صخم مفرط يف حب 
�الجتماعي  �لتو��صل  لو�صائل  ميكن  فاإنه  �لذ�ت، 
لذلك،  منه،  نعاين  �لذي  “�حلب”  هذ�  تغذينا  �أن 
ا  �صخ�صً تخلق  ال  وغريه  �إن�صتغر�م  مثل  فاملو�قع 
مبثابة  �أنها  �إىل  �لدر��صات  ت�صري  ولكن  نرج�صًيا، 
ي�صميه  ما  لت�صهيل  مثالية  ومن�صة  حمفز،  عامل 
ي�صمى  فيما  �لظهور”،  حب  “هو�ض  �لنف�ض  علماء 
بها”،  و�لتباهي  قدر�ته  �إىل عر�ض  �ملرء  “نزعة  بـ 
وال �صك �أنك ر�أيت هذ� يف بع�ض �الأ�صخا�ض، ورمبا 
“�صور  تن�رص  و�أنت  نف�صك  ذلك يف  �لقليل من  ر�أيت 
�ل�صيلفي”، ثم تتابع عدد “�لاليكات” �لتي ح�صلت 

عليها تلك �ل�صور.

التوصيل المجاني.. خدمة أساسها الثقة وسبيل جيد النهاء البطالة

هل عززت شبكات التواصل االجتماعي الثقة بالنفس أم فاقمت نرجسية مستخدميها؟
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الثقة بالنف�س هي 
اأح�شا�س ال�شخ�س 

مبكانته وقيمته 
االعتبارية يف املجتمع، 

ومدى ما يتمتع به من 
احرتام وقبول لدى اأفراد 
املحيط الذي يعي�س فيه، 

حيث ترتجم هذه الثقة 
كل حركه من حركات 

وت�شرفات ال�شخ�س، 
واالإن�شان الواثق من 
نف�شه يت�شرف ب�شكل 
الطبيعي دون قلق اأو 

رهبة، فت�شرفاته هو من 
يتحكم بها ولي�س غريه. 

5


