
 الشاشة يلقي بظالله عىل األطفال إدمان

 ج� أ. برودي

 )@7amanito(ترجمة: عبدالرحمن الزعيبي 

 

يبدو أن االستخدام املفرط أللعاب الكمبيوتر ب� صغار السن يف الص� بدأ يأخذ منحنـًى يتطلـب الحـذر، وهـذا األمـر 
يبدو مرتبطاً باآلباء واألمهات يف أمريكا الذين يقيضـ أوالدهـم سـاعات عديـدة مـن اليـوم متسـّمرين أمـام الشاشـات 

، يبـ� اآلثـار املأسـاوية عـيل PBSسيعرض يوم االثن� القادم عىل  والذي” مدمن الويب“اإللكرتونية. الربنامج الوثائقي 
املراهق� اللذين يرتبطون بألعاب الفيديو، حيث يلعبون لساعات طوال يف املرة الواحدة من غ� أوقات توقـف لألكـل 

 زيّف.أو للنوم أو حتى للذهاب اا دورة امليا . بدأ العديد منهم بالن ر اا العال الحقيقي كعاٍل م

األطباء الصينيون يعتربون هذ  ال ـاهرة خلـًً إكلينيكيًـا وقـاموا بإنشـاء مراكـز إعـادة التأهيـل حيـث يقيضـ الشـبّان 
ًم، وبفعالية ما زالت تحتـاج إا  املصابون شهوراً شديدة القسوة أحياناً من العًج، يف عزلة تامة عن جميع وسائل اإلع

 أن تتّضح.

اإلنرتنت غ� معـرتف بـه كتشـخيٍص طبـي يف الواليـات املتحـدة، ال مجـال للشـك بـأن الشـباب  يف وقٍت ال يزال إدمان
لساعات طوال من اليوم إا الدرجة التـي يعتربهـا الخـرباء صـحيًة ” الحقيقية“وال يهتم بالحياة ” متّصل  دائاً “األمريك 

 ً م، حـ� يعطـي الوالـدين أطفـالهم الهواتـف املحمولـه للنمّو الطبيعي. وهذا يبدأ مبكراً، غالباً قبل أن يبدأ الطفل الك
 واألجهزة اللوحية لتسلية األطفال يف وقت يتطلب منهم أن يراقبوا العال حولهم ويتفاعلوا مع والديهم.

األطفـال، املـراهق�، ووسـائل “بعنـوان:  ٢٠١٣األكاديية األمريكية ألخصائ األطفال قامت بأعداد بيان خطتها يف عـام 
 ”:مؤسسة كايزر لألرسة“واقتبست هذ  اإلحصائيات املفزعة من دراسة أعدتها ” ًماإلع

ًم، ويقيضـ  ٨سنوات  ١٠-٨يف املتوسط يقيض الطفل الذي يبلغ “ ساعات من اليـوم تقريبـاً مـع مختلـف وسـائط اإلعـ
طفال املشهورة ملدة طويلة، وسـيلة اال ” حاضنة“ويعترب التلفاز، ” ساعة يومياً. ١١األطفال األكرب سنًا واملراهق� أكث من 

ًم املهيمنة، ولكن الكمبيوتر، واألجهزة اللوحية، والهواتف املحمولة بدأت بنزع السيطرة تدريجياً.   اإلع

يبدو أن العديد من اآلباء واألمهات لديهم عدد قليل من القوان� في� يتعلق يف استخدام األبنـاء واملـراهق� لوسـائل “
ًم، لثيي األبناء الذين تم سؤالهم يف دراسة كايزر قالوا أن ببـاءهم ل يكـن لـديهم أي قواعـد ّرص ” اإلع حت األكاديية، وثُث

ًم.   في� يتعلق بعدد الساعات التي يقضونها مع وسائل اإلع

اشـات، لكـنهم يف ح� أن اآلباء يتنّون للوسيلة التي تهدئ أبناءهم املشاغب� من غ� مقاطعة نشاطات األبناء عىل الش
 ال يعون الرر املحتمل من كل هذا الوقت يف العال اإلفرتايض.

 



نحن نرمي الشاشات عىل األطفـال طـوال اليـوم، نعطـيهم املثلهيـات بـدل أن نقـوم بتعلـيمهم كيـف يقومـوا بتهدئـة “
االنفصال الكبـ�: ح�يـة “يعاً: قالت كاثرين ستاي  أدير، عاملة النف  التابعة لهارررد و مؤلفة الكتاب األكث مب” الذات،

ًقات األرسية يف  ”العرص الرقمي. الطفولة والع

 

ًم إلكرتونية، يحّث أطباء األكاديية عىل هذا ألن  عقل الطفل “قبل العام اليا�، ال يجب تعريض األطفال ألي وسائل إع
فضـل خـًل التفاعـل مـع البرشـ، ولـي  ينمو بشكل رسيع خًل هـذ  السـنوات األوا، ويـتعلم األطفـال بالشـكل األ 

كذلك، يجب أن ال يقيض األطفال األكرب سنًا واملراهق� أكث من ساعة أو ساعت� يومياً مـع وسـائل الرتفيـه، ” الشاشات.
ويفّضل أن تكون من ذات املحتوى عايل الجودة، وأن يقضوا وقتاً أكرب يف اللعب خارجاً، والقـراءة، وم�رسـة الهوايـات، 

 ك� تويص األكاديية.” ن يستخدموا الخيال يف اللعب الحرّ أ ”و

قال دييرتي أ.كريستاك  من معهد سياتل ألبحاث األطفال أن االستخدام املفرط للوسـائل االلكرتونيـة لـه بثـار سـلبية 
عتيادي يف الكي� مهّمة عىل سلو  األطفال، والصحة، واألداء املدر.. األطفال الذين يشاهدون العنف بكثة، وهو أمر ا

من ألعاب الفيديو الشه�ة، يجعل األطفال يف مناعة من العنف، وبهذا يكونون أكث احـت�الً للترصـف بعدوانيـة وأقـل 
 احت�الً للترصف بتعاطف مع اآلخرين.

و املفضـلة وسألت كريستينا إي. هاتش يف أطروحة نالت درجة االمتياز يف جامعة رود أيًند أطفاالً عـن ألعـاب الفيـدي
هنا  زومبـي يف اللعبـة، “ألنه ” Call of Duty: Black Ops“لديهم. اختار أحد األطفال يف السنة الرابعة ابتدائ لعبة 

  ”وتقوم بقتلهم بالبنادق وهنا  عنف أيضاً .. أنا أحب الدم والعنف.

دون برامج عنيفـة عـىل التلفـاز وثجـد أنهـم املراهق� الذين يقضون وقتاً كب�اً يف لعب ألعاب الفيديو العنيفة أو يشاه
 أكث عدوانية وأكث عرضة للعرا  مع أقرانهم وأكث جدالً مع معلّميهم، حسب دراسة يف مجلة الشباب واملراهقة.

ًم وقـت القـراءة والدراسـة. وتحّفـز طبيعـة الجلـوس يف أغلـب  ويعا� العمل املدر. حين� يقاطع وقت وسائل اإلعـ
تهيئة البيئة لزيادة الوزن الـذي بلـغ  -مقرونًة بإعًنات التلفاز للطعام عايل السعرات الحرارية  -النشاطات االلكرتونية 

 حًدا وبائياً ب� شبّان املجتمع.

عاماً مرتبطاً باملعاناة من بعض اآلثار السلبية لهذا االسـتخدام املفـرط  ١٣و  ١٠مص� إثن� من أحفادي البالغْ� ويبدو 
أللعاب الفيديو. يستيقظ ذو العارشة قبل موعد  بنصف ساعة يف أيام املدرسة ليلعب ألعـاب الكمبيـوتر، ويبقـى هـو 

قـال جـّدهم الـذي ” ل يعـد هنـا  وجـود للحـوار“ا املدرسـة. وأخو  متّصل� بـاألجهزة املحمولـة يف الرحلـة مـن وإ
يصطحبهم من املدرسة غالباً. حين� تخـرج العائلـة لوجبـة العشـاء، يسـتخدم األوالد أجهـزته� قبـل أن يصـل العشـاء 

 وبجرّد أن ينتهيا من األكل.

 



حلة هادئة، لكن هـذا مـا ال يحتاجـه يف الطريق إا املدرسة، ستكون الر ” Candy Crush“عندما يثتاح لألطفال لعب “
ًم اليق ـة، إا التعامـل مـع املخـاوف، إا أن ” قالت الدكتورة ستاي  يف أحد املقابًت.” األطفال يحتاج األطفال إا أح

 ”يقوموا برتكيب أفكارهم ومشاركتها مع والديهم، الذان يكن أن يقدما الط�نينة.

 خيص.التكنولوجيا بديٌل يسء عن التواصل الش

عىل األطفال أن يعلمـوا أن الحيـاة ال بـأس بهـا بـدون الشاشـة، وأنـه مـن املمتـع ” وعىل املأل أضافت الدكتورة ستاي :
والجيّد أن يكون املرء فضوليًا مع اآلخرين، وأن يتعلّم كيف يستمع لهم. الحياة تعلّمهم الذكاء االجت�عـي والعـاطفي، 

 ”وهو أمر حاسم للنجاح يف الحياة.

ــت  ــ  الوق ــددة يف نف ــام املتع ــارًة يف أداء امله ــث مه ــات أك ــتخداماً لًلكرتوني ــث اس ــال األك ــون األطف ــن أن يك ويك
“multitasking” ولكنهم من املمكن أن يفقدوا القدرة عىل الرتكيز عىل ما هو األكث أهميّة، وهي خصلة ذات أهمية ،

 لعديد من األع�ل وكذلك يف املساعي األخرى يف الحياة.ع مى للتفك� العميق وحّل املشكًت األساسيْ� يف ا

رسـالة  ٦٠عامـاً بتبـادل  ١٧و  ١٢وتطّل الرسائل النصية كالوباء الوطني القادم، حيث يقوم نصف األبنـاء البـالغ� بـ� 
راسـة ) حسـب دPew Research Centerنصية أو أكث يف اليوم، ك� تش� أمانـدا لينهـارت مـن مركـز بيـو لألبحـاث (

. ويف دراسة سـابقة قـام بهـا بـاحي� مـن مركـز جـون إف كينيـدي الطبـي، وجـدت الدراسـة أن ٢٠١٢نثرشت يف العام 
رسالة كل ليلة بعد أن يذهبوا إا الرسير، مضيفاً إا فقدان النوم الشـائع جـداً بيـنهم  ٣٤املراهق� يرسلون يف املعدل 

زاد األطفال من التواصل االلكـرتو� وقلّلـوا مـن التواصـل وجهـاً لوجـه، وكل� “واملّر بهم. ك� أشارت السيدة هاتش، 
 ”كل� زاد لديهم الشعور بالوحدة واالكتئاب.

وهنا  أرضار جسدية أيضاً. من املمكن أن يطّور األطفال بالماً يف األصابع والرسغ�، وضـيق األوعيـة الدمويـة يف العـ� 
حتى اآلن)، وبالم الرقبة وال هر نتيجًة لًنحناء عىل الهواتف، واألجهزة اللوحيـة (ذو األرضار طويلة املدى غ� املعروفة 

 والكمبيوتر.

 

ًم االلكرتونية من قبـل األطفـال واليـافع�. االسـبوع القـادم:  هذا هو الجزء األول من عمودين يف استخدام وسائل اإلع
 دور الوالدين يف استخدام األبناء لًلكرتونيات.

 


