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يميل الناس إلى
عرض الجوانب األكثر
إيجابية في حياتهم
على وسائل التواصل
االجتماعي

الفايسبوك والسعادة

عالقة
متناقضة

إنستغرام :المنصة األكثر نرجسية
فــي اسـتـطــاع أجــرتــه منصة  LendEDUتـبــن أن اإلنـسـتـغــرام هــو املـنـصــة األكـثــر
نرجسية في وسائل التواصل االجتماعي حيث اعتبر غالبية املستطلعني أن وسائل
التواصل االجتماعي هــي أداة قوية لخلق شخصية جــديــدة تمامًا مغايرة للواقع.
واعتبرت الدراسة أن «الصيغة بسيطة للغاية :إذا قمت بنشر ما يكفي من الصور
«الفنية» وصور أنيقة لنفسك تجذب الكثير من اإلعجابات،
عـنــدهــا لــن يـهــم ال ـفــرد إن ـجــازاتــه فــي الـحـيــاة الحقيقية ألن
شعبية حسابه على وسائل التواصل االجتماعي ستحدد
وضعه على السلم االجتماعي» .وأضافت الدراسة أن هذا
األمــر صحيح بشكل خاص مع انستغرام ،حيث اإلعجاب
هو الطريقة الرئيسية للتفاعل مع الصور وأشرطة الفيديو
الـتــي يـتــم نـشــرهــا مــن قـبــل املـسـتـخــدمــن .فـقــد أعـلــن %67
مــن املستطلعني أنهم يقومون باإلعجاب عمدًا بصور األشـخــاص الــذيــن ُيعجبون
بصفحاتهم بغض النظر عما إذا كانوا معجبني فعليًا باملحتوى ،و %78يقومون
بمحي صورهم عن املنصة في حال لم تحصل على ما يكفي من اإلعجابات.

كـلـمــا اسـت ـخــدمــت ال ـفــاي ـسـبــوك أكـثــر
ك ـل ـمــا ان ـخ ـف ــض م ـس ـت ــوى ال ـس ـع ــادة
لديك ،فقد أثبتت دراســة حديثة أنه
مهما كانت طبيعة اسـتـخــدام الفرد
لـلـفــايـسـبــوك ف ــإن ــه سـيـجـعـلــه يشعر
أسوأ .وقد يكون تراجع الثقة بالنفس
أحد أبرز العوامل السلبية نظرًا إلى
تعرض الـفــرد بشكل مستمر لصور
وصفحات منسقة بعناية من حياة
اآلخ ــري ــن ،فيقيم مـقــارنــة اجتماعية
غير مؤاتية معهم
ّ
غيرت وسائل التواصل االجتماعي
طــريـقــة تــواصــل ال ـنــاس مــع بعضهم
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــض وط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات

االجتماعية بينهم .دراس ــات عديدة
نــاقـشــت تــأثـيــرات ه ــذه الــوســائــل في
الناس وتوصلت إلى عالقة مترابطة
بــن وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ب ــاع ـت ـب ــاره
أبرزها ،وانخفاض مستوى السعادة
عند األفراد.
بعض الباحثني اعتبر أن انخفاض
مـسـتــوى ال ـس ـعــادة مــرتـبــط بطريقة
أو ن ــوع ـي ــة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـفــاي ـس ـبــوك
أكـثــر مــن الــوقــت ال ــذي يقضيه الفرد
في استخدام الفايسبوك بحد ذاته،
حـيــث أن كمية الـتـفــاعــل مــع وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ال عــاقــة لها

ب ــال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي سـ ـع ــادة ال ـ ـفـ ــرد ،وأن
نوعية هذه التفاعالت هي املهمة .في
ً
حــن ط ــرح الـبـعــض س ــؤاال إشكاليًا:
ه ــل الـ ـن ــاس األق ـ ــل سـ ـع ــادة يـمـيـلــون
أكثر إلى استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ،أم أن وســائــل التواصل
االجتماعي تــؤدي إلى التخفيف من
سعادة الفرد؟
فــي دراس ــة حديثة للباحثني هولي
ش ــاكـ ـي ــا م ـ ــن ج ــامـ ـع ــة ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا
ف ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــان دي ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــو ،ونـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــوالس
ك ــريـ ـسـ ـت ــاكـ ـي ــس مـ ـ ــن جـ ــام ـ ـعـ ــة يـ ـ ــال،
توصل الباحثان إلى أنه مهما كانت
طبيعة استخدام الـفــرد للفايسبوك

تقرير

الطباعة الثالثية األبعاد« :بوينغ» تبدأ باستخدام تيتانيوم مطبوع!
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى س ـت ـس ـت ـخــدم طــائــرة
ل ـن ـق ــل ال ـ ــرك ـ ــاب م ـ ـعـ ــادن م ـص ـنــوعــة
بتقنية الـطـبــاعــة الـثــاثـيــة األبـعــاد،
مـ ـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــة Norsk Titanium
النروجية املتخصصة في الطباعة
الرقمية الثالثية األبعاد للمعادن،
ك ـم ـك ــون ــات ل ـه ـي ـك ـل ـهــا .ف ـق ــد أع ـل ـنــت
شركة "بوينغ" منذ أيام أنها ستبدأ
ب ــاس ـت ـخ ــدام ق ـط ــع م ــن ال ـت ـي ـتــان ـيــوم
املـطـبــوع بتقنية الطباعة الثالثية
األبعاد في بناء طائرة Dreamliner
 ،787ب ـع ــدم ــا ح ـص ـل ــت ال ـش ــرك ـت ــان
على موافقة سلطة الطيران املدني
الفيدرالية األميركية إلنتاج أجزاء
م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة ب ـت ـق ـن ـي ــة الـ ـطـ ـب ــاع ــة
الثالثية األبعاد وذلك بعد سلسلة
اختبارات مكثفة انتهت في شباط
ال ـف ــائ ــت وفـ ــق ال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر عــن
الشركة النروجية.
ان ـت ـق ــال ش ــرك ــة ال ـط ـي ــران ال ـع ـمــاقــة
"ب ــويـ ـن ــغ" إل ـ ــى ال ـط ـب ــاع ــة ال ـث ــاث ـي ــة
األبعاد في طائرة Dreamliner 787
س ـب ـب ــه ح ــاج ــة ه ـ ــذه الـ ـط ــائ ــرة إل ــى
املزيد من املعادن ،أكثر من النماذج
األخرى ،بسبب هيكلها وأجنحتها

املكونة من ألياف الكربون ،خاصة
أن م ـ ـعـ ــدن الـ ـتـ ـيـ ـت ــانـ ـي ــوم امل ـص ـن ــع
ت ـق ـل ـي ــدي ــا ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون م ـك ـل ـفــا
لـلـغــايــة ف ــي ظ ــل إن ـت ــاج  144طــائــرة
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع س ـنــويــا .ف ـقــد نقلت
"روي ـ ـتـ ــرز" أن س ـبــائــك ال ـت ـي ـتــان ـيــوم
ّ
القوية والخفيفة الوزن تكلف أكثر
بـسـبــع مـ ــرات م ــن األمل ـن ـي ــوم وتـمـثــل
ن ـحــو  17م ـل ـيــون دوالر م ــن تـكـلـفــة
الطائرة البالغة  265مليون دوالر،

ستبدأ طباعة األجزاء
في النروج لكن الشركة
تهدف إلى أن يكون
لديها  9طابعات نهاية
هذا العام في نيويورك
معدن التيتانيوم المصنع تقليديًا يمكن أن يكون مكلفًا للغاية

أما بخطوتها هذه ستوفر الشركة
بــن  2و 3ماليني دوالر لكل طائرة
ع ـل ــى األق ـ ــل اب ـ ـتـ ــداء م ــن عـ ــام 2018
عندما تتم طباعة أجزاء أخرى.
تعد هذه الخطوة ،وخصوصًا أنها
ص ــادرة عــن "بــوي ـنــغ" ،داف ـعــا مــدويــا
ل ــاتـ ـج ــاه إلـ ـ ــى الـ ـطـ ـب ــاع ــة ال ـث ــاث ـي ــة
األبـعــاد في صناعة الطائرات وهي
دل ـيــل عـلــى أن ال ـشــركــات ب ــدأت تثق
في عملية التصنيع واملواد الناتجة
منها.
تستخدم شركة "نورسك تيتانيوم"
تقنية الـتــرسـيــب الـســريــع للبالزما
( )Rapid Plasma Depositionالتي
تقوم على إذابــة أســاك التيتانيوم
ف ــي غ ــاز األرغـ ـ ــون وم ــن ث ــم مــراك ـمــة
طـ ـبـ ـق ــات مـ ــن املـ ـ ـ ــادة بـ ـس ــرع ــة ودقـ ــة
بالشكل املطلوب تنفيذه التي تصل
دق ـتــه إل ــى  %80بـتـكـلـفــة إن ـت ــاج أقــل
بـكـثـيــر م ــن ال ـطــري ـقــة الـتـقـلـيــديــة ،إذ
تقلل هذه العملية من تكاليف املواد
ال ـخ ــام واس ـت ـخ ــدام ال ـطــاقــة مـقــارنــة
بالتصنيع التقليدي.
وت ـتــوقــع شــركــة ن ــورس ــك أن تــوافــق
الـهـيـئــة التنظيمية األمـيــركـيــة على

