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هذا الكتاب 

 
 من العديد لدى املعتادة اليومية الحياة مظاهر إحدى اإلنرتنت   صارت
 استخدامات به نقيد أن يجب الذي الحد ما: للتساؤل مايدعو. األطفال
 األساسية املعلومات الكتاب هذا يقدم األطفال؟ لدى الرقمية األجهزة
 السلوك عىل ا سلًب  تؤثر التي لإلنرتنت املفرط االستخدام ظاهرة لتحجيم
 إل مارتن. د يحلل. كذلك البدنية الصحة عىل بل األرسية، والحياة والرتبية
 استخدام يصبح متى ليكشف الرتبوية، والنفسية العصبية األبحاث كوترش

 حاالت تشخيص كيفية ويب�. ضار بشكل مفرطًا ويص� مفيد غ� اإلنرتنت
 يرد املنطلق، هذا من. متكاملة أرسية أساليب مستعرًضا الرقمي، اإلدمان
 أجهزة استخدام آثار الصلة إىل عن األسئلة، من العديد عىل املؤلف

 وامليول العنيفة الفيديو ألعاب ب� وصوالً الدراسية، الفصول يف الكمبيوتر
 -االنتباه نقص اضطرابات حاالت تكون كيف املؤلف يوضح ك�. العدوانية

 تبني مقرتًحا اإلنرتنت، إلدمان ُعرضة أكث- التوحد وطيف النشاط فرط مع
الخاصة  االحتياجات هذه مع للتعامل عملية اسرتاتيجيات
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 املحب�، وآبائهم الرائع� أطفالنا إىل

 
 مًعا يتعلمون الذين

 
 الرقمي العال مكوِّنات ب� املوازنة كيفية
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 مقدمة

 
 ال! قططًا أرعى وكأنني أشعر! شاشته عىل منكبًا زاويته، يف كٌل  …جلسوا  «

 عىل بعٍض  إىل بعضهم يتحدث وأن أجهزتهم، الجميع يرتك أن سوى أنشد
. »العشاء

 
 أما. الذك بهاتفي ليلعب الدوام عىل يستجديني الخامسة ابن طفيل  «

 عىل يدها يف هو بل يدها؛ من الخلوي هاتفها ترتك فال املراهقة، ابنتي
 يف واملصاعد الطرقات وأجد. املنضدة عىل منها ذراع بُعد عىل أو الدوام،
 الربيد رسائل أو النصية رسائلهم يطالعون بن حافلة العمل مكان

. »اإللكرتو�
 

 ابني يرصخ ملاذا التقنية؛ األدوات استخدام من أطفايل عىل قلق أنا  «
 عىل أنشطتها بشأن صادقة ابنتي وهل الحاسوب؟ عن إبعاده أحاول عندما
 وكيف املعقول؟ القدرَ  الرقمية املشاهدة تتجاوز ومتى اإلنرتنت؟ شبكة
 هذه كل أثر وما رضوًسا؟ حربًا أشِعل أن دون من االستخدام حدود أضع

. »وسلوكياتهم؟ وتعليمهم أطفايل عقول عىل والتقنيات الوسائط
 

 الصفة، هذه من وانطالقًا. الطفل سلوكيات يف متخصص أعصاب عال أنا  
 أطفالهم، عىل األمور أولياء من بالقلق مفعمة رصخات الدوام عىل أتلقى
 تلكم. الرقمية التقنية إىل- أمورهم وأولياء هم -املتزايد انجذابهم جراء

 عىل عصية هي وال األساس، عد�ة ليست- لنا سيتجىل ك� -املخاوف
 لكم الكتاب هذا يقدم لذلك املعرفة، فرتياقه داءً  الخوف كان وإذا. التذليل
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 منا هذا ويقتيض. ناجحةً  مواجهةً  املشكالت ملواجهة الالزمة املعرفة
 يف التوازن لتحقيق وأطفالنا أنفسنا نحفز كي� الحقائق عىل الوقوف

 تأث�ات استجالء عرب التوازن هذا أهمية دواعي وسأرشح. سلوكياتنا
 تحقيق لكيفية سأتعرض ك�. حياتنا ويف عقولنا، يف املفرطة املشاهدة

 الهائلة الفوائد ب� الحميد التصاحب إدراك بغية املشاهدة مدد ب� التوازن
. أطفالنا إىل الرقمي العرص جلبها التي الوف�ة والتهديدات

 
 الرقمية والخدمات التقنية يف الحديث االنفجار

 
 فرص عن مضت عاًما 15 مدار عىل املتسارع التقني االنفجار أسفر  

 استحضار سوى عليك ما ذلك، ولتخيّل. جميًعا لنا مسبوقة غ� وتحديات
 واآليفون، اآليبود، أجهزة: 2000 عام منذ عاملنا يف الجديدة التقنية األجهزة
 عريض االتصال وأجهزة القوية، الكام�ات وهواتف واألندرويد، واآليباد،
 الخدمات أما. والروكو الوضوح، فائق والتلفاز والوايفاي، باإلنرتنت، النطاق
 وتويرت، فيسبوك،: فمنها ،2000 عام منذ العال يف ظهرت التي التقنية

 وهولو، ونتفليكس، وآيتونز، إن، ولينكد ومايسبيس، وإنستغرام، وسكايب،
 وفايرفوكس والتطبيقات، التقنية، فائقة اإللكرتونية واأللعاب ويوتيوب،

: مثل ،»القد�ة «تقنياتنا إىل ليضاف ذلك كل جاء وقد). 2012 روزن(
 تلك إىل ويُشار. والتلفاز اإللكرتو�، والربيد والرتاسل، الفيديو، ألعاب

 بأنها علً�  ،»الرقمية املشاهدة «بلفظ مجتمعةً  التقنية والخدمات األجهزة
 سي� ال قليلة، عقود يف معها التكيف يعرس كث�ة ُمدخالت عىل شاهدة
 للتطور السن� آالف استغرق الذي البرشي العقل من املطلوب التكيف
. وبطئًا اختالفًا األكث البواعث من مجموعة الستيعاب الالزم الحرك
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 كان وملّا الرقمية، التقنية من واحد نوع مجرد اإلنرتنت شبكة كانت وملّا  
 سأستخدم فإنني ما، شاشة عىل بطالعته مرتبطًا الرقمية املعلومات معظم

 استخداًما »الرقمية املشاهدة«و »اإلنرتنت«و »الرقمية التقنية «مصطلحات
. األعم الغالب يف تبادليًا

 
 الحميد الجانب: اإلنرتنت

 
 ذلك الرقمية؛ والتقنية اإلنرتنت شبكة إىل املنسوبة املحامد من كث� ثّة  

 أشكال من وغ�ها والرتفيه، والفنون والفكر األخبار انتشار تتيح أنها
 مهارات اكتساب تتيح أنها ك�. محدود غ� افرتاضيًا انتشاًرا املعلومات،

 من حققته ع� فضًال  املتنوعة، اآلراء ولعرض لإلبداع نافذة أنها أي جديدة؛
. املتالقية واألهداف االهت�مات ذوي من البرش بني ب� مبسوق غ� ترابط
 مع الفوري التواصل يف الرقمية والتقنية اإلنرتنت استخدام سبق ملا يضاف
 إفساح ويف العال، أنحاء بشتى والغرباء واملحب� واألصدقاء العمل زمالء

 كث� عىل اشت�لها بل املشكالت، حل يف للتعاون كث�ة عقول أمام املجال
 عرض يف �يض أن ولنا نصيب؟ من حياتنا يف للرتفيه أليس الرتفيه؛ أوجه من
 اليوم مدار عىل غرفنا قلب يف متاحة بأنها علً�  نهاية، ال ما إىل املحامد تلك

. شئنا إن والسنة، واألسبوع
 

 التقنية من متوخى إيجاب جانب فلكل. املحنة تأت املنحة مع ذلك، ومع  
 الجوانب عىل سأركز ثّم، ومن. سلبي قلق مبعث من يواكبه ما الرقمية
 اإليجابية جوانبها ألن نظرًا الرقمية التقنية من الغالب يف الخفية املقلقة

. للعيان بادية
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 الرقمية املشاهدة استغالل مدى
 

 في� أعرض لذا ،)وليله (الطفل يوم من عظيً�  قدًرا التقنية هذه تلتهم  
 لطب األمريكية األكاد�ية عن الشأن هذا يف الصادر »السياسة بيان «ييل

): 2013 (األطفال
 

 يوميًا ساعات 8 يقضون سنوات 10و 8 ب� العمرية الفئة يف األطفال  • 
. الرقمية الوسائط أمام تقريبًا

 
 أمام يوميًا ساعة 11 من أكث يقضون واملراهقون سنًا األكرب األطفال  • 

. الرقمية الوسائط
 

 .غرفهم يف باإلنرتنت متصل جهاز أو تلفاز لديهم األطفال من% 71  • 
 
. خلويًا هاتًفا يحملون سنة 17و 12 ب� شباب 4 كل من 3• 
 

 �حو يكاد با (يوميًا نص 100 من أكث يرسل مراهق� 3 كل من مراهق  • 
). الهاتف وظيفة

 
 املدرسة، يف يقضونه م� الرقمية الوسائط أمام أطول وقتًا أطفالنا يقيض  • 

. املهمة األنشطة كل ب� من النوم بعد ثانيًا يحل الوسائطي واالستخدام
 

 قواعد يفرضون ال أموره� أولياء إن يقوالن أطفال 3 كل من طفالن  • 
 )2013 األكاد�ية(                     .الرقمية الوسائط استخدام لتنظيم
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: اإلحصائية البيانات من املزيد وإليكم  
 

 6 بتوسط أي شهريًا؛ نصية رسائل 3705 وأرسلوا املراهقون تلقى  • 
). 2012 روزن (الساعة يف رسائل

 
 يطالعون) املراهق� (الطالب من)» i (آبل «منتجات جيل من% 62  • 

 روزن (دقيقة 15 عن تقل زمنية فواصل ذات بوت�ة الرقمية أجهزتهم
2012 .(

 
 يسجلون منهم% 50 ،2013 يف مستخدم مليار 1.19 فيسبوك حقق  • 

). 2014 ود�يرتوفيكس وكوس غريفيثس (يوميًا دخولهم
 

 من فواحد شاشاتهم، عىل القوة بهذه املنكبّ� وحدهم األطفال ليس  • 
 الفراش من النهوض قبل املتحرك جهازه شاشة يطالع إنه يقول بالغ� 3 كل

). 2012 روزن (صباًحا
 

 وقت خالل عاًما 18و 8 ب� العمرية الفئة من- فعليًا -األطفال يفعل ماذا  
 أو املدرسية الفروض عمل فيه يدخل ال الذي الوقت أي (الحاسوب الرتفيه
 ؟)املوسيقى أو التلفاز وقت

 
%. 25: االجت�عي التواصل إىل املتجه� نسبة  • 
%. 19: اإللكرتونية األلعاب لعب إىل املتجه� نسبة  • 
%. 6: الفيديو بث مواقع مشاهدي نسبة  • 
%. 12: األخرى اإللكرتونية املواقع زائري نسبة  • 
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%. 13: الفوري الرتاسل إىل املتجه� نسبة  • 
%. 6: اإللكرتو� الربيد حسابات مطالعي نسبة  • 
%. 5: الصور/الرسوميات مطالعي نسبة  • 
%. 5: أخرى ألنشطة املتجه� نسبة  • 

) 2010 رايداوت  (
 

. الكتاب هذا فصول يف تقدمنا كل� األخرى اإلحصاءات من كث�ًا وسنطالع  
 
 السابقة؟ االخرتاعات إبّان »الحضارة نهاية «الناس يعلن أل 
 

 تكهنات واكبه السن� آالف قبل الكتابة اخرتاع إن فعلنا؟ ردة يف نبالغ هل  
 متعلل� ُمحكً�، إتقانًا ما صنعة يتقن شخص أي بنهاية بارزين فالسفة من
 مكتوبًا يجده أنه دام ما شيئًا يحفظ أن شخص أي عىل لزاًما يعد ل بأنه

. مدونًا
 

 ستجلب »غوتنربغ «مطبعة أن مفاده عام، خمس�ئة قبل ظنٌ  ساد ولقد  
 بدالً وذلك املفروز، غ� الكثيف اإلنتاج خالل من التهافت، من جارفًا تياًرا
 يعني كان ما وهو الخطاط�؛ برقابة مرّت مسطورة معلومات إنتاج من

 ذلك الستحضار فهل! حينئذٍ  البرشية عون يف هللا وليكن الكتاب، شيوع
 امتداده عىل التاريخ أن الحق اإلنرتنت؟ تأث� نناقش ونحن وجاهة التاريخ

 اخرتاع كل جرّاء املعلومات فرط يف املتمثل املخوف، الشبح إثارة شهد
 يختلف املعلومات إتاحة يف الحايل االنفجار أن بيد االتصال، عال يف جديد

. السابقة الثورات عن عديدة أوجه من
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 قد تدفق أي عىل بكث� يربو معلوماتيًا تدفًقا العرص هذا يشهد: فأوالً  
 من الغث غربلة عىل القدرة امتالك وعلينا التاريخ، من املشاكلة تستدعيه
 مكان إىل وتحويلها املعلوماتية، املواد تلك بعض من عقولنا وإفراغ السم�،

 ذلك لعمل الراسخة الوسائل ومن. الوقائع صدق من التحقق فيه �كن
 واملحامون األطباء ذلك أمثلة ومن -اآلخرين عقول يف املعلومات تخزين

 املتخصص� هؤالء أن غ�. والكهربائيون والسباكون واملعلمون واملحاسبون
 الوسائل ومن. التعاظم دائم املعريف صندوقهم إفراغ إىل أيًضا بحاجة
 محرك عرب عنها االستفسار ثم اإلنرتنت، شبكة إىل املعلومات نقل األخرى
 الفنية املعلومات من العقل إفراغ يؤدي أن املمكن ومن. »جوجل «البحث

 يقرتن أن عىل جديدة، معلومات اكتساب يتيح با اليشء، بعض تحريره إىل
. الحاجة عند السابقة املعارف عىل االطالع وسائل باستدامة ذلك

 
 مع بعضنا تفاعل لنا تتيح املعلومات لتوصيل الحالية الطريقة: وثانيًا  

 يف اإلنسانية التفاعالت من جديدة أنواًعا نشّكل فنحن آنيًا، تفاعًال  بعض
 أو اإللكرتو� الربيد نظم خالل من واملنازل، واملدارس العمل أماكن

 أضحى حتى الهاتفي، أو الشخيص التحادث من بدالً املخترصة، النصوص
. حياتنا واقع يف البرشية العالقات يف حارضة تجربة ذلك

 
 والصوتية، املرئية املعلومات نرش حاليًا الرقمي االتصال يتيح: وثالثًا  

 نأتيه الذي الرتفيه ويف بل فحسب، الكتاب يف ال اإلنرتنت شبكة تؤثر وبذلك
 نقرأ ما يف اإلنرتنت يف الحادث التطور يؤثر: أخرى وبعبارة. الفراغ أوقات يف

. الرتفيه كيفية ويف بعض، مع بعضنا تفاعل ويف بل قراءته، كيفية ويف
. تقريبًا يشء كل يف تؤثر باتت اإلنرتنت شبكة إن: القول وخالصة
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 الحدود وضع يف ودورهم األمور أولياء معضلة
 

 رفقةَ  ساعات يقضون وهم الرقمي العرص يف أطفالهم األمور أولياء يراقب  
 برباعة الفخر ب� ترتاوح متضاربة، مشاعر فتنتابهم الرقمية، أجهزتهم
 من والخوف للمستقبل، أطفالهم بإعداد والسعادة التقنية، أطفالهم
 عقول يف التقني االستخدام من الكم لهذا اآلن حتى املجهولة التأث�ات
 املطلوب؟ التوازن هو ف�. ومستقبلهم االجت�عية ومهاراتهم أطفالهم

 
 أن س�ى إننا بل سيئة، وال جيدة ليست- ذاتها بحد -التقنية إن

 يقرر ما هي) أطفالَنا نعلمها أن ينبغي التي (وحدودها التقنية استخدامات
 نحن -أخفقنا إن أطفالنا عىل لوم وال. به إرضارها أو للمجتمع التقنية إفادة
 املشاهدة مدد ب� املوازنة كيفية تعليمهم يف- واملعلم� اآلباء معرش

 األمر، هذا يواجه جيل أول أننا مفادها حقيقة بصدد لكننا. ومحتواها
. السابقة األجيال من بها نهتدي �اذج أمامنا وليس

 
 الرقمية املشاهدة استغالل مشكالت مطياف

 
 الِحدة؛ حيث من متدرج مطياف عىل الرقمية املشاهدة مشكالت تتد  

 أوساط يف التي املشكالت األد� طرفه عند نجد مطياف وهو
 الرتاسل يف الحال هي ك� -املعتاد الكفء األداء ذوي املراهق�/األطفال

 موثوقية من التأكد يف اإلخفاق أو الواحدة، الساعة يف عديدة مرات النيص
 الذين األطفال فئة تأت ثم. منها االقتباس قبل اإلنرتنت شبكة عىل املصادر

 من العمل، يف محدود ونقص خفيف، أرسي خالف عن مشاهداتهم تسفر
 درجات فيها يحققون متوازنة، حياة انتهاج عىل بقدرتهم ذلك يخل أن دون

١١



 عىل أما. مثالً رياضية أخرى، أنشطة يف ومشاركة كافية وصداقات مناسبة
 إدمانًا «تسميته �كن م� يعانون من فنجد املطياف، من األقىص الطرف
 السلوك ضبط عىل القدرة فقدان: بعنى ؛»لإلنرتنت حقيقيًا

 مشكالت إىل السلوك ذلك إفضاء رغم اإلنرتنت، عىل الرقمي/الشخيص
 األصدقاء دوائر من االنسحاب أو الدرايس، املستوى تراجع: مثال (جوهرية

 التي املقاومة مستوى فإن ثم، ومن). العنيف األرسي الشقاق أو واألنشطة،
 عىل جيًدا مؤًرشا يعد إ�ا جهازه عن طفلك إبعاد تحاول عندما تجدها

 قد الرقمية بالشاشة قوي ارتباط من يعا� فمن. بالشاشة ارتباطه مدى
 ويل يحاول عندما انسحابية متالزمة عن يكشف با فعله، ردة يف يبالغ
 من األقىص الطرف بيان وسيأت. الرقمية الشاشة مطالعته مدة تحديد األمر

 يف ،)اإلنرتنت إدمان: أي (املشكلة الرقمية املشاهدة حيث من املطياف،
. السادس الفصل

 
 مشكالت مع التعاطي يف جديًدا ليس املشكالت مطياف مفهوم إن  

 من كاملة مجموعة عىل فعليًا مطبق إنه بل الرقمية، املشاهدة
 ترصد لألطفال املوسعة الدراسات إن حتى العصبية، السلوكية االضطرابات

 املقرتن االنتباه نقص واضطراب التوحد، مجاالت يف الصعوبات من مطيافًا
). 2015 وايت (والذهان واإلحباط، واالنزعاج، ،)ADHA (النشاط بفرط
 رفضت أن) 2013 إيه ب إيه (النفيس للطب األمريكية للجمعية سبق وقد

 ذوي األطفال أوساط يف محددة متالزمات الستحداث سابقة محاوالت
 مطياف اضطراب «باسم بأرسها املجموعة تسمية فأعادت التوحد، س�ت
 حاالت من »ملمح «وجود املمكن من أنه والحق). ASD (»التوحد

 لدى الرقمية املشاهدة عىل املُشِكل العكوف أو القراءة عرس أو اإلحباط
 من نظراءهم إن حيث املريض، االنزعاج من »ملمح«بـ املصاب� األطفال
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 للعناية يخضعون ال قد الرقمية املشاهدة بشكالت البسيطة اإلصابة ذوي
 بأن لالعتقاد دواعٍ  لوجود نظرًا لألىس، يدعو م� وهذا البتة؛ اإلكلينيكية

 األطفال مع التعامل مخرجات بتحس� كفيالن املبكرين والعالج الوقاية
. اإلكلينيكية دون املشكالت ذوي

 
 الكتاب هذا ترتيب

 
 عىل وحرًصا. شامل بأسلوب لعرضها أسعى وف�ة علمية مادة ثة  

 سيع� العرض يف اإليجاز أن شك وال -قراءتها من بد ال فإنه منها، االستفادة
 بيانات وسأعرض. املنشودة االستفادة تلك تحقيق عىل املضطربة األرس

 عىل الُحكم الكريم للقارئ يتسنى حتى (أطرحها مشكلة كل عن إحصائية
 بوجز ثم باملشكلة، املتعلقة البحوث من بعينة مشفوعة ،)املشكلة حدة
 الوقاية مقرتحات عدد يف اإلفراط اجتناب إىل سأسعى ك�. املوضوع عن

. املردود قوية منتقاة تدخالت عىل سأركز بل والعالج،
 

 لهذا بيانه اآلت املحتوى عن تكشف املحتويات لجدول رسيعة ملحة إن  
 إحداث دواعي عىل باألساس تركز الثالث إىل األول من الفصول: الكتاب
 والخامس الرابع الفصالن يركز في� والواقعي، الرقمي العامل� ب� التوازن

.  التوازن ذلك تحقيق كيفية عىل باألساس
 
 للتقنية الفعيل االستخدام عن الناجمة املشكالت يتناول: األول    الفصل  

 لتلك تييزًا وذلك املعلومات؛ عربها تتدفق التي القناة بوصفها الرقمية،
 عىل وسأركز. القناة تلك عرب املتدفقة املعلومات طبيعة عن املشكالت
 والتفس�ات السطحية، القراءة مثل -املشكالت من متنوعة مجموعة

١٣



 خالله �كن الذي االمتناع وقت وانعدام عملنا، مع املتداخلة املستمرة
 من الرقمية املشاهدة تأث�ات سأستعرض ك�. اإلبداعي التفك� م�رسة
. بد� صحي ومنظور عصبي، ومنظور تعلمي،/نفيس منظور

 
 يف وسأركز. الرقمية التقنية محتوى عن الناجمة املشكالت: الثا� الفصل  

 االجت�عي، التواصل وسائل: بينها من عدة، جوانب عىل الفصل هذا
. وغ�ها واألغا�، والعنف، واإلباحية، الجنيس، والرتاسل والتنمر،

 
 يف النظر ذلك وسيتخلل. معينة بفئات املرتبطة املشكالت: الثالث الفصل  

. التوحد ومطياف ،ADHD واضطراب الصغ�ة، العمرية الفئات
 

 واقع من العالجية التوصيات أناقش وفيه. األمر ويل دور: الرابع الفصل  
 األمور، أولياء دور عىل بأكمله يركز الفصل هذا أن غ� السابقة، الفصول
. لألطفال بالنسبة قواعد وواضعي ومرشدين أسوة بوصفهم

 
 عىل واتفاقها األرسة باجت�ع املتعلق القسم يركز: الخامس الفصل  

 ب� املناسب التوازن بشأن موقّع اتفاق إىل املؤدية الشفهية املناقشة
. لها املقررة والحدود الرقمية الوسائط استخدامات

 
 األسباب مناقشة عىل نركز وفيه. اإلنرتنت إدمان مشكلة: السادس الفصل  

. التفيش يف اآلخذة املشكلة لهذه والعالجات والوقاية
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 هذا بأن علً�  عرضها، السابق املادة أوجز وفيه. امللخص: السابع الفصل  
 ملن بالنسبة مستقًال  لعرضه يكفي با شامل لكنه مراجعة، يعد الفصل

. الكتاب محتويات أهم قراءة يريدون
 

 بعضنا التعلم، إىل نسعى- واألطفال واملعلم� األمور أولياء -جميًعا إننا  
 تكتنفنا ملشكلة للتصدي بل للتالوم، مكان ال أنه دوًما تذكروا لذا بعض، من

 !املواجهة يف جميًعا لنا طيبًا حظًا. جميًعا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥



 
 األول  الفصل

 الرقمية التقنية استخدام مشكالت
 

 الرقمية، التقنية باستخدام املرتبطة املشكالت عىل الفصل هذا يف أركز  
 تلك عرب املتدفق املحتوى عن الناجمة املشكالت ال (ناقلة قناة بوصفها

 العصبية، التأث�ات تليها التعلمية،/النفسية التأث�ات بعرض وسنبدأ). القناة
. البدنية الصحية ثم

 
 التعلم وجوانب النفسية الجوانب يف الرقمية التقنية تأث�ات

 
 التقنية عرص يف نشأوا من عىل »الرقمي العرص أهل «مصطلح أُطلِق  

 بالتقنية أخذوا الذين »الرقمي العرص وافدي «عن لتمييزهم وذلك الرقمية،
: »الرقمي العرص أهل «أن والخالصة. حياتهم من متأخرة مرحلة يف
 

 االنتباه يف الرسيع بالتحول املتسم ،»الضحل «االستعالم �ط إىل ينجذبون  
 الفئة هذه نجد سنًا، األكرب باألجيال وبقارنتهم. املختزلة والتداوالت

 وهي زائًدا، انخراطًا »متزامنة متعددة مهام «ذات سلوكيات يف منخرطة
. التنفيذية السيطرة قدرات وضعف الزائد، بالتلّهي مرتبطة سلوكيات

) 2. ص ،2015 لوه  (
 

 إىل فاستناًدا. املذكورة االستنتاجات إىل املؤدية الدراسات بعض يف ولننظر  
: املدارس يف التقنية مشكلة بشأن للمعلم� استبانة
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 مشتتًا، متلّهيًا جيالً أنتجت التقنية أن املعلم� من تقريبًا% 90 استشعر  • 
. قص�ة لفرتات إال انتباه له يَْسلم ال
 

 أي الشخيص؛ التواصل ويف الكتابة، يف معوقات منهم% 60 استشعر  • 
 قصاصات إىل عنها عزفوا األطفال إن حتى أطول، ف� تاّمة بجمل التواصل

. الوسائط عىل أو الكتابة يف قص�ة
 

 أداء عىل والقدرة الناقد بالتفك� أرضت التقنية أن تقريبًا% 50 استشعر  • 
. املنزلية الفروض

 
. رسيعة إجابات إيجاد عىل ُجِبلوا قد الطالب أن منهم% 76 استشعر  • 

 
) 2013 بورتر  (

 
 ليس تغي� وهو التعلم، يف طالبنا أسلوب تغ� التقنية أن والخالصة  

. الدوام عىل لألفضل
 

 الدراسة؟ غرف يف العمل مع التقنية تتداخل هل
 جيل من% 62 أن ثبت ،)2012 روزن (طالبية استبانة إىل فاستناًدا. نعم  

 الرقمية أجهزتهم يطالعون) املراهق� (الطالب من)» i (آبل «منتجات
 أو دقيقة 15 كل فيسبوك موقع منهم% 32 ويطالع النيص، الرتاسل بغرض

 أثناء يف تتغ� الوت�ة كانت إذا ما تحدد ل املذكورة االستبانة بأن علً�  أقل،
 جيل يف املقابلتان النسبتان تتجاوز ال املقابل، ويف. الدراسة غرف يف الحضور

. أقل أو دقيقة 15 كل الرتتيب، عىل ،%8و% 18 املواليد زيادة
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 وت�ة عن جامعيون طالب ُسئل ،)2015 بارون (أخرى استبانة ويف  
 متصلة غ� ألسباب املحارضات أثناء يف الخلوية هواتفهم استخدامهم
% 15 استخدم في� يوميًا، مرة 11 بعدد النتائج متوسط فجاء باملحارضات،

 وإذا. املحارضات أثناء يف دقيقة 30 من ألكث الخلوية هواتفهم الطالب من
 استخداًما يعني فهذا ساعات، 3 قوامها يومية محارضات وجود افرتضنا

! الواحدة املحارضة يف مرات 10 عىل يزيد
 

 بأن الدراسات إحدى أفادت فقد التعلم، حساب عىل يأت النشاط وهذا  
 نتائج حققوا محارضة مطالعة أثناء يف نصية رسائل يرسلون الذين الطالب

). 2014 تومبسون% (19 بنسبة املرتاسل� غ� عن تقل اختبارات
 

 املئوية النسبة جاءت املحارضات، أثناء يف الرتاسل عن الطالب وبسؤال  
: قوي أو عادي باتفاق التالية

 
 أثناء يف التعلم عىل بقدرتهم يرض نصية رسائل تلقي أن% 77 استشعر  • 

 .املحارضة
 

 أثناء يف التعلم عىل بقدرتهم يرض نصية رسائل إرسال أن% 72 استشعر  • 
. املحارضة

 
 نصية رسالة آخر شخص يتلقى عندما التشتيت من قدًرا% 37 استشعر  • 
. املحارضة أثناء يف
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 نصية رسالة آخر شخص يرسل عندما التشتيت من قدًرا% 31 استشعر  • 
. املحارضة أثناء يف
 

. املحارضة أثناء يف بالرتاسل بأس ال أنه% 49 رأى  • 
) 2012 روزن  (

 
 يرض ال الكلية أو املدرسة يف الرتاسل أن الطالب أدرك فقد ذلك، وعىل  

 يرى ذلك، ومع. اآلخرين الطالب بانتباه يرض إنه بل فحسب، فرد كل بتعلم
! بالرتاسل بأس ال أنه تقريبًا املستطلَع� نصف

 
 عدم: أي (اإلنرتنت شبكة إىل بالولوج للطالب الس�ح أن عجب وال  

 وقد. اآلخر هو ينتهِ  ل املحارضة أثناء يف) النيص الرتاسل إتاحة عىل االقتصار
 أثناء يف اإلنرتنت بتصفح الطالب من ملجموعة الدراسة إطار يف ُسمح

 يلج فلم. املحمولة حواسيبهم األخرى املجموعة طالب أغلق في� املحارضة،
 إن بل املحارضات، بوضوعات متعلقة مواقع إىل األوىل املجموعة طالب

 الربيد ومتابعة الفيديو، مقاطع ومشاهدة التسوق، إىل اتجه بعضهم
 بوضوعات تتعلق مواقع تصفحوا الذين الطالب بأن علً�  اإللكرتو�،
 املحارضة، محتوى من ضئيل قدر سوى يتذكروا ل فحسب املحارضات

). 2011 كار (مغلقة املحمولة حواسيبهم عىل أبقوا بن مقارنة
 

 باستخدامهم أفادوا الطالب أغلبية أن إىل الدراسات من كث� انتهى وقد  
 مطالعة أو التصفح أو للرتاسل املحارضة أثناء يف اإللكرتونية األجهزة

 للمرىض الرسمية غ� استبانتي مع الدراسات تلك نتائج وتتفق .الوسائط
 يستخدمون دراستهم غرفة يف الطالب بأن- ُسئلوا عندما -أجابوا الذين
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 يخضعون من إن حتى تعليمية، غ� أنشطة يف اآليباد/املحمولة حواسيبهم
 يف املحمولة حواسيبهم استخدموا اإلنرتنت إىل الولوج يف القيود أو للمراقبة

 بالغ، شخص اقرتاب استشعروا فإن. باإلنرتنت اتصاالً تتطلب ال ألعاب لعب
 نسخة إن. مرشوع نشاط ذات نافذة إىل الشاشة يحول زًرا يكبسون فإنهم
 تلك تذكرون هل (مدمج قرص عىل املقدمة ،)MAD (»ماد «مجلة

 عند الطالب يكبسه إن ما ؛»الفجأة زر «يسمى زًرا تحوي ،)األقراص؟
 يُعد أن �كن ما به كتابة ملف الجهاز يعرض حتى منه البالغ� أحد اقرتاب
 أما! »مجدًدا نفسه الفخ يف وقعوا والديّ  أن أصدق ال: «مفادها رسالة،
 الشاملة، الرقمية التجارب صوب بطالبها التحول يف اآلخذة املدرسية النظم

. تلك التلّهي عوامل كل تستحق املزايا كانت إذا ع� التساؤل من لها بد فال
 

) والقلم الورقة من بدًال  (املحمول الحاسوب عىل امللحوظات تدوين هل  
 التعلم؟ مع يتداخل

 
 الورقة لتفوق الظاهرة األسباب من كث� فثمة. قائم احت�ل هذا نعم،  

 الفعيل التشكيل عىل املرتتبة املزايا فهناك التعلم، يف الحاسوب عىل والقلم
 -إنشائه من بعبارات املحارضة محتوى صياغة وعىل الطالب، بيد لألحرف

 امللحوظات تدوين فرص تقلل ولذا نسبيًا، بطيئة باليد الكتابة أن غ�
 وهي بالحواسيب، ملتصقة املفاتيح ألواح أن ذلك إىل يضاف. الشفهية

 إلضافة الصفحة تصفح صعوبة عن فضًال  والتشتيت، اإللهاء بعوامل عامرة
 أوًال  ولننظر. املعلم إىل لإلنصات السعي مع بالتزامن املعلومات من املزيد

. التفصيل من بزيد املشكلت� يف
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 وتخللها بالهجاء، متعلق سياق يف باليد الكتابة فائدة عن دراسة أجريت  
) 1: (هي للم�رسة، طرق ثالث عرب كلمة 30 هجاء بتعلم الطالب تكليف

 الحروف قوالب استخدام) 2 (أو الكل�ت؛ لكتابة رصاص قلم استخدام
 وقد. حاسوبية مفاتيح لوحة عرب الكل�ت طباعة) 3 (أو الكل�ت؛ لهجاء
 لإلمالء الحق اختبار يف النتائج أفضل األوىل الطريقة أصحاب الطالب حقق

 من الحروف مخرجو أظهر أخرى، دراسات ويف). 2016 وفريدريك دوران(
 توجيًها الحروف توجيه عىل أفضل قدرةً  باليد الكتابة عرب جديدة ألفبائيات
 بأن الباحثون أقر ولذا،. حاسوبيًا الحروف لطباعة لجأوا بن مقارنة صحيًحا،

 واتجاهاتها الحروف معرفة ترسيخ يف أسهمت الكتابة أثناء يف اليد حركة
). 2016 وفريدريك دوران (للقراءة كذلك مطلوبة مهارات وهي -الصحيحة

 
 بلوحة أو باليد الكتابة: أي -املستخدمة الطريقة موضوع إىل اآلن ونتحول  

 فقد. الطالب عند التدوين من مستوى أفضل بتحقيق الكفيلة- املفاتيح
 برينستون يف جامعيًا طالبًا 65 عىل دراسة) 2014 (وأوبنها�ر مولر أجرى

 استخدموا من أن إىل فيها وانتهيا أنجلِس، لوس يف كاليفورنيا وجامعة
 أكث ملحوظات تدوين من تكنوا) إنرتنت دون من (املحمولة الحواسيب

 يف املجموعت� كلتا مخرجات كفاءة ورغم ذلك، ومع. بالقلم دّونوا ممن
 مستخدمي فإن التقد�ي، العرض أثناء يف أجري الذي »الحقائق «اختبار

 أسئلة عىل املشتملة االختبارات يف أضعف أداءً  أدوا املحمولة الحواسيب
 أن مفادها فرضية الباحثون وقدم. العلمية املادة صياغة تطلبت مفاهيمية

 نسبيًا، سلبي حريف تدوين إىل أفضت املفاتيح لوحات عىل الطباعة رسعة
 اضطروا بأيديهم دّونوا من فإن املواكبة، إىل وسعيًا املقابل، ويف. تفك� وبال
 أثناء يف انتباههم اقتىض ما وهو لُبّها، إىل وصوًال  املحارضات، تبييض إىل

 عن كشفت للمتابعة، الدراسة من مرحلة ذلك وأعقبت. املحارضات إلقاء
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 التحيل إىل الطالب توجيه بعد حتى اليدوية، الكتابة مزية استمرارية
. امللحوظات تدوين أثناء يف بالبطء

 
 تويص الحالية الدراسات فإن النتائج، يف التباين من يشء وجود ورغم  

 تدوين بغرض الحاسوبية املفاتيح ألواح إىل التحول يف الحذر بتوخي
 للطالب املستقبلية واالسرتاتيجيات الجديدة التقنيات أن غ�. امللحوظات

. التوصيات تلك من تغ� قد
 

 العميق؟ التعلم مع تتداخل الشاشة من القراءة هل  
 :الشأن هذا يف أسباب أربعة يف ولننظر. نعم  
 

. الشاشات يف اللمسية الحاسة انعدام. 1  
. التشعبية النصوص يف التصفح وصعوبة اإللهاء س�ت. 2  
. السطحية القراءة اعتياد. 3  
. األجهزة عىل حارضة الرقمية امللهيات. 4  
 

 الشاشات يف اللمسية الحاسة انعدام
 

 أثناء يف املخ عمل أن تؤكد فالبحوث الحواس، متعددة تجربة القراءة  
 يتعلق يشء فهناك. أيًضا اللمس يضم بل اإلبصار، عىل يقترص ال القراءة

 من التحول «أن ذلك استيعابًا، أكث ويص�ها ورقية، بصفحة باإلمساك
 يف يؤثر بل فحسب، الكتابة تصفح يف طريقتنا يغ� ال الشاشات إىل الورق
 كار (»القراءة يف انغ�سنا عمق ويف للصفحة، نكرسها التي االنتباه درجة
). 90. ص ،2011
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 النصوص مع سي� ال والتوجيه، التصفح تعّرس  الشاشة من القراءة 
 التشعبية

 
 أدوات أهم من) للنقر القابلة اإللكرتونية الروابط: أي (التشعبية النصوص

 ؛»الويب شبكة «باسم اإلنرتنت شبكة تسمية سبب إنها بل الويب، شبكة
 عىل نقرة بجرد أخرى إىل نقطة من القفز للمستخدم تتيح أنها ذلك

 القفزات من »شبكة «بذلك لتتشكل -دواليك وهكذا أخرى، إىل ثم الفأرة،
 وصولك كيفية وال الشبكة، من مكانك لك يتضح ال ما وغالبًا. اإللكرتونية

 تنقية باستمرار تحاول كنت إن بها بأس ال نتيجة وهذه إليه؛ وصلت ما إىل
. محددة معلومات عن بحثك

 
 قراءة محاولتك لدى الرئيسة امللهيات من تبدو التشعبية النصوص أن غ�  

 من «بأن تفيد التي نتائجها يف مستمرة فالبحوث تاسًكا، وأكث أطول نص
 مقارنة والتعلم، والتذكّر الفهم من أفضل مستوى يحقق طوليًا، نًصا قرأ

 ذلك ولبيان). 127. ص ،2011 كار (»اإللكرتونية بالروابط مفعم نص بقارئ
 قصة تقديم الدراسات إحدى شهدت كث�ة، بحثية أمثلة من واحد بثال

 قورنت ثم املعتاد، الطويل النيص النسق وفق لقراءتها بالًغا، 35 إىل قص�ة
 تشعبية، نصوص ذات بصيغة نفسها القصة لهم قُدمت م�ثل بعدد النتائج

 اإللكرتونية النسخة قارئ أن ورغم. اإلنرتنت صفحات يف نرى ما غرار عىل
 تتبع يف مشكالت بوجود أفادوا 4 كل من 3 فإن أطول، وقتًا استغرقوا

. االعتيادي الطويل النص قارئ من 10 كل من بواحد مقارنة النص،
 

 ذلك مردّ  أن يبدو التشعبية؟ النصوص يف للفهم اإلضعاف هذا نفهم كيف  
 ذلك من واألهم األزرق، النص يف املتمثل اإللهاء عامل هو األول: سبب� إىل
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 لفهم (تشعبي نص كل عند يفعل ع� للتوقف مضطر القارئ عقل أن
 الذهنية عملياته تكريس إىل فيلجأ ،)املؤلف يريده الذي التعليل مسار

 ال قد. »ال؟ أم التشعبي النص هذا مطالعة يلزمني هل: «التايل للسؤال
 ويف. للقصة الدقيقة املتابعة إليقاف كاٍف  لكنه معضل، األمر هذا أن يبدو

 طبيعة يدري فمن: مهً�  قراًرا السؤال هذا عن اإلجابة تشكل النهاية،
 من: قبيل من كلعبة يبدو األمر إن اإللكرتو�؟ الرابط وراء الكامن املحتوى

 العقل يكتشف الوقت، وبرور! واحد؟ رقم الباب خلف الجائزة أن يعرف
 يطغى ربا النسيان أن غ� التشعبي، النص حيال باالتخاذ الجدير القرار

 أن يخفى وال. القرار اتخاذ لحظة بحلول ذلك قبل فيه يفكر كان ما عىل
 معها التعامل/استذكارها �كنه التي األشياء عدد حيث من محدود، العقل

 مسودة بثابة وهي ،»العمل ذاكرة «تسمى ذهنية مهارة هذه (بالتزامن
. للغاية كث�ة حولها االلتفاف من بد ال التي العصبية فالخاليا ،)العقل

 
 الشاشة من القراءة س�ت من أخرى سمة التشعبية النصوص إىل تضاف  

 عىل التنقل فخاصية. القراءة أثناء يف مكانه إدراك القارئ عىل تعّرس  التي
 ذلك إىل وما املعروضة، األعمدة عدد وتعديل النص، حجم وتعديل الشاشة،

 مرئ تصور بناء تعّرس  ،)القارئ يراه ما يف املستمر التغي� إمكانية: أي(
 املعلومة تلك كانت: «لنفسك تقول أن �كنك ال إذ املقروءة، لل�دة موثوق
 تطالع التي التالية املرة يف ألنه ،»الكتاب ظهر عند الصفحة يسار أسفل

 أن ك�. نفسه إبصارها مكان يف املعلومة تكون ال قد املقروءة املادة فيها
 من القارئ، ارتباك يضاعف ما وهو صفحات، إىل تتجزأ ال الطويلة املقاالت

 ألن أهميتها، العوامل تلك ولكل. املقروء النص يف املعلومات موضع حيث
 استيعاب إىل يؤدي للنص املادية للحدود املوفَق املكا� الذهني العرض«

 أن سلف ملا يضاف). 215. ص ،2015 غرينفيلد (»املقروء للنص أفضل
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 عىل يسهل إذ املشكلة، يضاعف الذكية الهواتف يف الشاشة حجم صغر
 موضع تعي� إعادة من بدًال  املطبوعة، أو الكتاب صفحات تقليب كث�ين

. الشاشة عىل ما
 

 ليست التشعبية النصوص لقراءة السلبية التأث�ات فتلكم ذلك، ومع  
 بأن علً�  ذلك، يف املعاونة شأنه من للتصفح داعم هيكل فاتباع حتمية،

 وسابق ،»الكب�ة الصورة «رؤية عىل القدرة مثل -القارئ يف بعينها خصائص
 التخفيف يف املساعدة شأنها من- به الزائد واالهت�م باملوضوع، املعرفة

). 2015 لوه (والصعوبة االرتباك من
 

 أقل استيعاب إىل الرقمية التقنية إفضاء إمكانية
 

 أن القراءة موضع بشأن القارئ إرباك عن الناجم اإلشكال إىل يضاف  
 الضحلة؛ السطحية للقراءة الرئيسة األسباب من التشعبية النصوص قفزات

 وقتًا قىض قد املطبوع التقليدي الكتاب مؤلف أن املفرتض من أنه ذلك
 أثناء يف للقارئ و�كن. مناسب تعلييل مسار أو منطقية، قصة بناء يف كب�ًا

 التفك� من فراغه  وبعد له املتكّشفة املادة يف ويتأمل يتوقف أن القراءة
 عىل مجدًدا بعقله يأخذ ك يديه ب� هو ك� الكتاب سيجد للتو، قرأه ما يف

 التشعبية، النصوص أما. املنطقي الرتابط من مليًا مدروسة طويلة طريق
 انقر «عبارة فورود. الكاتب يريده ما وفق لألحداث، املنطقي املسار فتقتل

 مكان من وينقله عليه، يستويل إ�ا القارئ أمام »املعلومات من ملزيد هنا
 النقطة إىل ترده ما ونادًرا بل -آلخر موضوع ومن آلخر، مؤلف ومن آلخر،
 إن حتى به، بدأ الذي املدروس الشامل النص عن بعيًدا منها قفز التي

 ،)الضحلة السطحية القراءة: أي (املواقع قراءة يتعجل نفسه ليجد القارئ
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 صحفة إن. له املُجزي الرسيع املنشود عن بحثًا الروابط ب� تقافزه ظل يف
 سلّمنا وإذا. فقط ثانية 18 ملدة القارئ نظر تستديم املتوسطة الويب

 عدها �كن ال فإنه املطلوبة، املعلومات عن بحثًا الرسيعة القراءة بأهمية
 وجدت هل باملناسبة،. (لألطفال تعليمها ينبغي التي الوحيدة القراءة مهارة

 نقره؟ حاولت وهل أعاله؟ الوارد التشعبي النص مثال بفعل مشتتًا نفسك
 أنك لو ذلك، ومع! مطبوع ورقي كتاب فهذا بالطبع، نقره عليك يستحيل

 اإللهاء عوامل لفداحة بسيطة تجربة هذه فُعدَّ  للتو، نناقشه كنا ما نسيت
). التشعبية النصوص عرب القفز بينها ومن والتشتيت،

 
 يف خطأ أُفَهم أال وأرجو. أيًضا املشكلة من جزًءا البحث محركات وتثل  

 من العمل أستطيع ال إنني حتى ،»جوجل «محبي من فأنا الصدد، هذا
 من وال الطبية، بحوث يخص ما يف» PubMed «محرك دون من وال دونه،
 إىل تأخذنا البحثية املحركات تلك فكل. »أمازون «يف البحث خصائص دون

 عن يبتعد ذلك أن غ�. منا كث�ين مبتغى ع� وهذا املبارشة، النتيجة
 البحثية النتيجة تلك سياق يفوتنا وقد املؤلف، ينشده الذي املحيط املنطق
 طالب بحوث يف املرجعية لالقتباسات مراجعة أظهرت وقد. املبارشة

 اتجه في� املصدر، من األوىل الصفحة إىل عمدوا منهم% 46 أن جامعي�
 ل الجامعي� الطالب أن أي -األوىل الثالث الصفحات إىل منهم% 77

 من هذا ولعل)! 2015 بارون (بحوثهم يف البتة الثالثة الصفحة يتجاوزا
. السطحية القراءة لتوقعات األخرى العوامل

 
 400 لدى البحثية العادات تناولت التي دراستهم يف الباحثون انتهى وقد  

 النتقاء اإلنرتنت شبكة عرب املتاحة املوادَ  الطالب استحسان إىل كندي طالب
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 ألع�ل التصدي عند املطبوعة الكتب فضلوا في� البحثية، املواد عنارص
). 2015 بارون (االكت�ل من بيشء أوحى املطبوع الكتاب أن أي مهمة؛

 
 يرض قد السطحية القراءة عىل االعت�د أن مفاده للقلق، باعث وثة  

 والتحليل الواعي، التأمل بينها من التي املتعمقة، القراءة مهارات باكتساب
 تولّد عدم من الخوف ينبعث هنا، ومن. االستنباطي والتفك� الناقد،

 املرتبطة املخ مناطق مثل املتعمقة، للقراءة الالزمة العصبية الروابط
 بالقراءة يتعلمون من لدى وذلك الصوتية، واملعالجة البرصية باملعالجة
). 2015 لوه (فحسب السطحية

 
 رقمي جهاز من القراءة عند التشتت

 
 فيديو ألعاب يحوي جهاز من أو باإلنرتنت، متصل جهاز من القراءة  

 الطالب من% 90 أن ذلك للغاية؛ مشتت نشاط التنزيل، مسبقة
 في� الرقمية، القراءة أثناء يف عديدة بهام انشغالهم رجحوا املستطلَع�

 واستشعر مطبوع، ورق من القراءة حال عديدة بهام انشغالهم% 1 رجح
 ما يف له، اعتبار ال) ورقي وإما إلكرتو� إما: أي (القراءة وسط أن% 9

. املتزامنة املهام بتعدد يتعلق
 

 وإبعادنا انتباهنا، اجتذاب عىل املتنافسة اإلعالنات ننىس أال بنا وحري  
 لبيان اآلن حتى أحد يتصدَ  ل بأنه علً�  املؤلف، ينشدها التي األغراض عن

 شبكة عىل اإلعالنات أما. مطبوع كتاب يف منبثق إعالن نرش كيفية
 املواقع عىل لتنبثق إنها حتى الرتكيز، وتخرتق تتوسع تنفك ال فهي اإلنرتنت،

 تستع� اإلعالنات من كث�ًا أن ك�. اإلعدادات من حجبها رغم اإللكرتونية
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 الحيوا� العقل ألن فوًرا، القارئ انتباه يجتذب ما وهو التحريك، بعنرص
 تعني العقل هذا من القريبة فالحركة (للحركة قوية رواصد عىل مشتمل

 الحركة فإن ولذلك. آخر ملخلوق غداءً  أصبح وإال منه، الحركة صدور قرْب
 الشديد انجذابنا سبب- جزئيًا ولو -يعلل ما وهو بقوة، انتباهنا تختطف

). الفيديو ومقاطع الفيديو ألعاب إىل
 

 بشبكة اتصالهم بقطع طالبنا إلزام الدوام عىل بوسعنا أنه املعلوم ومن  
 املهام يف اآلخر التعدد بنع كفيل اإللزام هذا وكأن العمل، أثناء يف اإلنرتنت
! احرتام محل سيكون اإللزام هذا كأن أو املتزامنة،

 
 تعلم أداة يكن ل إن حتى (بالتأكيد الورق من القراءة يفضلون القراء 

) أفضل
 

 أثناء يف سي� ال بالتعلم، الرقمية القراءة إرضار عىل األدلة ذيوع رغم  
 أما. ما حد إىل قاطعة غ� تزال ما األدلة تلك فإن باإلنرتنت، االتصال
 من القراءة عىل الورق من القراءة يفضلون القراء أن فهو فعًال، به املقطوع
 ،%11 البالغ العكيس بالتفضيل مقارنة ،%89 بنسبة اإللكرتونية الشاشات

 تكينهم حال الرقمي، الوسيط عىل الورق ستختار الكاسحة النسبة أن أي
 سواء كث�ًا، متشابهة عديدة دراسات عن الصادرة والنسب. االختيار من

. أملاني� أم ياباني� أم أمريكي� طالبًا املبحوثون أكان
 

 الطالب يولِ  ل إذ التفضيل، يف بدور يستأثر املقروءة املادة طول أن    ويبدو
 من قص�ة، نصوص مع التعامل عند املستخدم القراءة بوسيط اهت�ًما

 عند الورق األمريكي� الطالب من% 92 فّضل في� الصحفية، املقاالت قبيل
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 الطالب أن أي للمتعة؛ والقراءة املنزلية الفروض تخص طويلة نصوص قراءة
 التوقف، مواضع ومعرفة الورق، ملس من تكنهم التي التجربة فّضلوا

 رائحة واشت�م بل ،)ورجوًعا تقدًما (الصفحات تقليب عىل القدرة وامتالك
 بتدوين يحوزون، ما عىل الشخيص الطابع إضفاء فكرة أحبوا ك�. الكتاب

 عن الناجم البرصي اإلجهاد قلة تقدير عن فضالً اليد، بخط ملحوظات
 األشياء كل بفعل التشتت وعدم ،)2015 بارون (الورق من القراءة

. زر بكبسة إليها ينرصفون التي الرقمية أجهزتهم عىل املوجودة
 

 النتائج، تلك إىل بالنظر «أنه إىل بارون العصبية الوظائف عال انتهى لذلك  
 بالطالب التعليمية املؤسسة اندفاع سبب عن التساؤل سوى يسعني ال فإنه

). 181. ص ،2015 بارون!» (الرقمية القراءة صوب
 

 عمله؟ البرشي االنتباه نظام يؤدي كيف
 

 قبل عمله، البرشي االنتباه نظام أداء لكيفية املعريف التأسيس من لنا بد ال  
. معدودات دقائق يف ذلك وسأوجز. موضوعنا يف التبّحر من مزيد

 
 سيطرة كيفية أو انتباهنا، عىل سيطرتنا كيفية بشأن متداخلة رشوح ثة  

 يف ولننظر). 2015 باالدينو ؛2014 ليفيت (التعب� جاز إن علينا، انتباهنا
 كيفية استجالء يف األساسية املعارف واستخدام األمرين، ب� الجمع إمكانية

 ولتعدد االنقطاع، لوقت املجال إفساح عىل قدرتنا يف الرقمية التقنية تأث�
 مواطن حيث من لدينا، اإلرادية السيطرة ملَكة ولتدريب املتزامنة، املهام
. الواعي انتباهنا تركيز
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 بعض، مع بعضها املتالقية، االنتباه شبكات من أنواع ثالثة باألساس يوجد  
: التعب� لقدرة تكينًا باستمرار

 
 اإلراديّ  االنتباه إيالء الشبكة هذه وتتطلب. املهمة يف االستمرار شبكة  • 

 تنفيًذا خطة تنفيذ لنا تتيح التي الوظيفة وهي بعينها، مهمة إىل الواعي
 لالنتقال واعيًا مستمرًا تركيزًا مقال كتابة تتطلب: مثال. طويلّ  بنسق فعليًا

 أن أي وتسليمه؛ املقال كتابة إىل ثم األفكار، تنظيم إىل املوضوع تحليل من
! »التنفيذ «شبكة هي »املهمة يف االستمرارية شبكة«
 

 وفق تتولد إذ ،»اإلراديّ  االنتباه «شبكة باسم أيًضا الشبكة هذه وتسمى  
. سواها م� االستبقاء يف أصعب يجعلها ما وهو التوجيه، ذات اختياري جهد
 الترشيحي املوضع إىل بالنظر ،»النازل «االنتباه من نوًعا عدها �كن ك�

 -التطورية بخصائصه املخ من »العلوي «املوقع ذات اإلراديّ  االنتباه ملراكز
 األجزاء عىل السيطرة »إنزال «إىل دائم سعي يف املراكز تلك يجعل ما وهو

. األساسية الحيوانية بغرائزنا املعنية األجزاء وهي املخ، من األد�
 

 شبكتنا فإن بالتوازي، نفعله ع� النظر بغض. الطوارئ/الحواس شبكة  • 
 مشكالت عن بحثًا لبيئتنا، دائم رصد حالة يف الحواس من االستشعارية

 اإلخبارية، النرشة غرار وعىل. بالفرص تتعلق احت�الت أو بالسالمة، تتصل
 أن سبق ما يف رأينا وقد. املخ عليها يكون حالة أية الشبكة تلك تقتحم
 مستمرًا رصًدا بيئتنا نرتصد لكننا دائم، شغل حالة يف عندنا الحركة رواصد
 الوسائط إىل تجذبنا الحواسيّة الرواصد تلك بأن علً�  أيًضا، أخرى بحواس

 أي رصد وفور. واأللوان بالحركة العامرة الفيديو ألعاب وإىل املتعددة،
: مثال. املوقف مع للتعامل »املهمة يف االستمرار شبكة «معه تشتبك باعث،
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 إىل النوم أثناء يف لتنبهه� إنها حتى الوالدين، عند الصوت رواصد تعمل
 تنبيه يف عملها »الطوارئ/الحواس شبكة «تؤدي إن وما. الرضيع بكاء

 هو الرضيع بكاء سبب أن »املهمة يف االستمرار شبكة «تقرر حتى الوالدين،
. الرضيع إطعام عىل الرتكيز إىل بذلك فتوجهه� الجوع،

 
 ومن ،»الالإراديّ  االنتباه «أنواع من نوع هي الطوارئ/الحواس شبكة إن  

 دائم شغل حالة يف أنها أي الشخص؛ من واعية نية تتطلب ال أنها املهم
 عند وتتولد الطابع، سلبية أنها ك�. السالمة عىل حفاظًا آيل واستنشاط

. ُمبتدًرا إراديًا جهًدا ليست أنها أي الباعث، رصد
 

 تتعامل ال عندما الشبكة هذه وظيفة تنشط. اليقظة أحالم شبكة  • 
 املخ يتأمل عندما تنشط إذ املوقف، مع فعاالً تعامالً األخريان الشبكتان

 مستعيًدا التعلم، معطيات ب� جامًعا طويل، غ� إبداعي بأسلوب مفكرًا
 التوقف، أو االنقطاع وقت أثناء يف الشبكة هذه وتنشط. العمل عىل قدرته

 يف للتمعن نتوقف عندما القراءة، أثناء يف وحتى النوم، أثناء يف وكذلك
 أية تنتفي عندما مساحتها »اليقظة أحالم شبكة «وتأخذ. قرأناه ما أهمية
 بعض إن بل امللل، باستشعار بأس ال أنه يعني وهذا. عندنا أخرى مهام
 أحالم شبكة فإن ثم، ومن. ينبغي ك� عمله املخ يؤدي حتى الزم امللل

 للمخ الحرية تكفل كونها اإلرادّي، االنتباه أنواع من آخر نوًعا تعد اليقظة
 .شاء حيث� يبحر كي�

 
 تكن ل لعلك. »الشبكات؟ تلك ب� املخ يتنقل كيف: «قائًال  تساءلت ربا

 ثة. حال أية عىل اإلجابة استعراض املهم من لكن ذلك، عن فعليًا تتساءل
- الدراسات حسب -املعني وهو ،»الجزيري الفص «يسمى مخنا من جزء
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 يتطلب التنقل من النوع هذا أن غ�). 2014 ليفيت (التنقل ذلك بإحداث
 التنقل «أن تؤكد الدراسات من وكث�. والتوتر اإلجهاد يسبب وقد طاقة،

 يعوق با اإلنسان، عند الذهني العبء من يزيد قد فقط اثنت� مهمت� ب�
 »تفس�ها سوء أو مهمة، معلومات إه�ل احت�الت من ويزيد التفك�،

). 133. ص ،2011 كار(
 

 عن اإلجابة من جزًءا العرض هذا يشكل: أوًال  ذلك؟ لكل األهمية وجه ما  
 للفروض يوليه وال الفيديو، أللعاب اهت�ًما طفيل يويل ملاذا: «التايل السؤال

 البرشي االنتباه من االستمراري االسرتاتيجي الجانب إن: اإلجابة. »املنزلية؟
 الطوارئ،/الحواس شبكة من قوية مستمرة محفزات يتلقى الفيديو أللعاب

 كتابة أما. جهًدا تتطلب وال ومستمرة الإرادية خصائص ذات شبكة وهي
 عديم الحواّيس  االنجذاب هذا عىل تنطوي فال رصاص، وقلم بورقة مقالة

 من طفلك تشّك  وكل�. جهيد إراديّ  جهد عىل باألساس تعتمد بل الجهد،
. اإلراديّة الشبكة يصيب أشد الستفزاز ذلك كان فلربا تجنبها، أو مهمة

. متفاوتة بدرجات يتعاونان ما غالبًا والالإرادي اإلرادي االنتباه أن ولنالحظ
 

 فهم أنه البرشي العقل يف االنتباه نظم فهم ألهمية األخرى الدواعي ومن  
 بتعدد اإلغواء: الرقمية املشاهدة مشكالت من أخري� ملشكلت� تأط�ي

. االنقطاع وقت وانعدام املتزامنة، املهام
 
!».. واحد آن يف يشء من ألكث االنتباه أستطيع أمي، يا لكن،« 
 »املتزامنة املهام تعدد «أسطورة 
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 ؟»املتزامنة املهام تعدد «مع لدينا االنتباه نظام يتعامل كيف
 

 املهام تعدد «يسمى ما األصل من يوجد ال بل أصًال، معها يتعامل ال  
 مراًرا يتنقلون «الناس أن مفاده الحايل التفك� أن والصحيح! »املتزامنة
 شيئ� يبارشون بأنهم شعور لديهم يتولد حتى آخر، إىل نشاط من »وتكراًرا

 �كنك ال إذ واحد، وقت يف واحد ليشء ينتبهون أنهم والحقيقة بالتزامن،
! واحد آن يف كتاب وقراءة نصية رسالة كتابة مثًال 

 
 مع لدينا االنتباه نظام يتعامل كيف: ييل ك� السؤال صياغة لنعد لذلك،  
 ؟»املتكرر التنقل«
 

 الصدد هذا يف الكث�ة الدراسات إحدى تفيد حيث مذهلة، بكفاءة ليس  
 ول واحدة، بيئة يف للمشارك� وتلفاز حاسوب إحضار تخللها تجربة بتنفيذ
 وهم رصدهم جرى بل ،»متزامنة متعددة مهام «مبارشة منهم يُطلب

 بإج�يل أي -الدقيقة يف مرات أربع قدره بتوسط الجهازين ب� يتنقلون
 تراءى وربا). 2015 لوه (املتابعة من ساعة نصف مدار عىل دقيقة 120

 الحقيقة يف لكنهم ،»متزامنة متعددة مهام «يبارشون كانوا أنهم للمشارك�
 أن املشارك� من طُلب أخرى، دراسة ويف. املهام ب� »مراًرا يتنقلون «كانوا

 أن إىل الدراسة وانتهت لهم، معروفة بيئة ضمن دقيقة، 15 ملدة يذاكروا
 ب� التنقل مقدار تناسب في� فقط، دقائق 10 ملدة فعليًا ذاكروا الطالب
 لتفيد أخرى دراسة وجاءت. املتاحة التقنية مقدار مع أخرى ومهام املذاكرة

 يبارشون الذين اآلخرين من مرأى عىل املشاركون جلس إن حتى بأنه
 املادة باستذكار ذلك أرض فقد حواسيبهم، عىل »متزامنة متعددة مهام«
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 والتلفاز يعملون الذين نحن لنا تحذيرًا ذلك كل يحمل وربا. املدروسة
. منهم قريبة الرقمية والتقنية يعملون أو مفتوح،

 
 فإن بكفاءة، املهام ب� مراًرا التنقل عىل قادر أنه يظن أغلبنا أن ورغم  

 تعدد «ولعل. بعينها مهام عىل مقصوران تنفيذها وكفاءة املهام ب� التوافق
 األع�ر، مختلف من الجميع عىل األيرس هو املوسيقى مع »املتزامنة املهام

. البعض عند التعلم بحفز كفيلة املوسيقى أن عىل تدل الشواهد إن بل
 ألخوتك اإلنصات من تشتيتًا أقل يكون قد للموسيقى اإلنصات أن واملؤكد

 ألوان من لونًا عدها حال -والصحون األوا� لقرقعة أو يتجادلون، وهم
 لتشغيل ذك هاتف استخدام من الصعوبة تنجم قد (البيضاء الضوضاء

 أداء أثناء يف واإللهاء التشتيت لعوامل هائًال  مجاًال  بذلك فيفتح املوسيقى،
 مشغل انتقاء ومثلها تأث�ًا، أفضل اإلذاعة كانت وربا. املنزلية الفروض
). الفيديو خصائص دون من أو باإلنرتنت، االتصال عديم رقمي موسيقى

 املواليد زيادة جيل عىل »املتزامنة املهام تعدد «نتائج أصعب ظهرت وقد
. أخرى مهام مع ممكنًا بدا األكل مع التلفاز مشاهدة أن إىل انتهوا الذين

 املهام تعدد «من شكل أصعب أن األع�ر عىل كل يف النتائج واتفقت
 روزن (الفيديو ألعاب ولعب الكتب قراءة مع النيص الرتاسل هو »املتزامنة

2015 .(
 

 كونهم مع الذكية، الهواتف يستخدمون/باإلنرتنت يتصلون من ويتعرض  
 تلك الحواسيب مربمجو وجد وقد. املتكرر التشتت إىل للمقاطعة، عرضة
 الحواسيب استخدام أدى في� دقائق، 3 كل للمقاطعة عرضة الفئة

). 2015 روزن (دقيقت� كل املقاطعة إىل االجت�عات أثناء يف املحمولة
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 الرقمي، التشتيت عوامل من عامل عىل الرد يستغرقها التي املدة وفوق  
 ما إىل للعودة) املخ وطاقة (اإلضايف الوقت من هائًال  قدًرا يتطلب األمر فإن

 القراءة عن طفلك توقف إذا: فمثًال . املقاطعة حدوث قبل عنده توقفت
 ثانية 30 من أكث يستغرق لن الرد إن يقول فقد نصية، رسالة عىل للرد

 عىل عاكًفا كان التي املقالة يف أفكاره حبل قطعت الرسالة تلك لكن فقط،
 العودة فإن ثم، ومن. »أتناولها؟ كنت التي الفكرة ما توقفت؟ أين: «كتابتها

. منها الالحق الجزء يف التفك� ثم املقالة، من سابق جزء مطالعة تتطلب قد
 الرجوع مجرد أي -العودة هذه أن البحوث تبّ�  املذاكرة، طبيعة وحسب

 أحيانًا وتصل دقائق؛ خمس إىل دقيقة من تستغرق- التوقف نقطة إىل
. دقيقة 25 حتى

 
 أغلبنا إليه انتهى ما بعيد أمد منذ أثبتت النفسية البحوث «إن: الخالصة  

 من ويزيد ذاكرتنا، ويُضعف أفكارنا، يشتت املقاطعات تكرار إن: بالتجربة
 عن الناجم التعويق زاد األفكار، حبل تعقيد ازداد وكل�. والقلق التوتر
). 132. ص ،2011 كار (»واإللهاء التشتيت عوامل

 
 أداء أثناء يف »متزامنة متعددة مهام «مبارشة محاوالت فإن ثم، ومن  

 عىل للرد الوقت بذل أولها: العوامل ثالثية رضبة تشكل إ�ا املدريس العمل
 عليه كان ملا الطالب عودة لدى للوقت الشديد اإلهدار وثانيها املقاطعة؛

 واستشعار الطاقة، إهدار جراء أشد ببطء املخ إصابة وثالثها املقاطعة؛ قبل
 إىل نشاط من للتنقل سعيًا الجزيري الفص عىل للضغط املصاحب التوتر

 األجهزة بشأن ترتيبات طفلك مع تبحث عندما هذا كل تذكر لذلك،. آخر
 الفروض أداء أثناء يف معها التعامل وطبيعة غرفته، يف املشتِتة امللهية
). الخامس الفصل انظر (املنزلية
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 أنه األمر وحقيقة. الكفاءة عديم سلوك هي »املتزامنة املتعددة املهام  «
 أطول، فراغ وقت طفلك أمام وسيكون. املهام من التحرر وقت يقلل

. املذاكرة أثناء يف الرقمية التقنية ترك لو أقل، لضغوط وسيتعرض
 

.. »الفيديو ألعاب عن أبتعد عندما بامللل أشعر أمي، يا لكن،«  
 

 االنقطاع وقت أهمية
 

 ولعب) تاًما آلية مهمة وهي (الطعام مضغ من طفلك تّكن إن حتى  
 »متزامنة متعددة مهام «يبارش وكأنه بذلك ليبدو واحد، آن يف »نينتندو«

 االسرتخاء عىل املخ بقدرة ترض املذكورة الفيديو لعبة فإن ظاهرة، بكفاءة
 عىل الطفل اقترص لو ليحدث كان ما وهو ،»االنقطاع وقت «تسمى ملدة

. أرسته مع الحديث أطراف تجاذب أو شاء، كيف� يجول عقله وترك األكل،
 وديفيس غاردنر يقرر ذلك، وعن. االنقطاع وقت أهمية يؤكد وهذا

): 74. ص ،2014(
 

 اكتىس وربا إيجابية، جوانب لها والتساؤل الذهني والرشود اليقظة أحالم  
 ويف مصائرهم يف يتفكرون الذين الشباب عند خاصة أهمية الذات التدبّر

 املحكوم الحياة مسار عن االنفصال دون ومن …املستقبلية رغباتهم
 رسمديًا، ارتهانًا هوياتهم بارتهان الشباب يغامر اإللكرتونية، بالتطبيقات

 عن الرضا يحقق متكامل نحو عىل ذواتهم تحقيق يف فرصهم يقلل ما وهو
. النفس
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 غفوة يف استثمرناه ربا الذي الوقت الرقمية الشاشات تلتهم كذلك  
 تحسن دقيقة 20 - 10 ملدة غفوة أن عليه املتفق من أنه ذلك مريحة؛

 انتبه ذلك، ومع (واإلجهاد الخمول من وتقلل والنشاط، الذهنية الوظائف
 بالدوار يشعر ، أكث أو لساعة طويلة، غفوة بعد يستيقظ من أن إىل

). والخمول
 

 العفوي للهو املخصص الوقت تخرتق الشاشات
 

 بل فحسب، للراحة االنقطاع بوقت الرقمية املشاهدة أنشطة ترض ال  
 عقود، مدار عىل أجريت بحوث نتائج مطالعة فبعد. أيًضا العفوي وباللهو
 دون من العفوي اللهو أن إىل األطفال لطب األمريكية األكاد�ية انتهت

 حل: مهارات الصغار الكتساب األمثل املجال عىل ينطوي شاشات
 وقد. الحركية واملهارات واإلبداع، والتواصل، املنطقي، والتفك� املشكالت،

 املعارصة الثقافة يف «أنه إىل- األكاد�ية باسم -براون آري الدكتور انتهى
 املجال إفساح هو لصغارك عمله �كنك ما أفضل لعل اإلنجاز، عىل القائة

 من العال يف للتفّكر بحاجة فاألطفال- ووحدهم معك -العفوي للهو لهم
). ب 2011 األكاد�ية (»حولهم

 
 األخرى واألنشطة املنظم اللهو أوقات عىل تعتدي الرقمية الشاشات

 
 بالتفك� وترض للراحة، االنقطاع وقت تقلل الرقمية املشاهدة أن ثبت  

 تخصيصه املمكن الفراغ وقت عىل كذلك يعتدي فيها واإلفراط. اإلبداعي
 التعامل كيفية واكتساب والتمثيل، واملوسيقى الرياضة مثل منتجة، ألنشطة

 وفرط االنتباه نقص اضطراب أطفال أن ك�. الواقعية الحياة يف البرش مع
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 األنشطة م�رسة لفرص- خاصة بصفة -يفتقرون) ADHD (النشاط
 االنتباه، وتقوية العاطفية، النوبات عىل السيطرة من بتمكينهم الكفيلة

 تعزز قد الفيديو ألعاب أن والحق .النفس وضبط االجت�عي، والتفاعل
 نجد املقابل، يف (بها ُولدوا التي للطبيعة نظرًا السلبية، الس�ت تلك لديهم

 وقد األقران، مع للطفل االجت�عي التفاعل أساس هي الرقمية التقنية أن
 معينة مهارات تدريس إمكانية عن فضًال  نافع، اجت�عي تأث� لذلك يكون
 يف بعينها وفئات اإلنرتنت عن املزيد بيان وسيأت). القراءة مثل عربها،
. الثالث الفصل

 
 اإلراديّ  االنتباه بتطور ترض الشاشات

 
 االنتباه تركيز يتيح با املقصودة، السيطرة عىل القدرة أي -اإلراديّ  االنتباه  

 األهمية بالغة املهارات من- ذلك جرّاء الشخص ترصفات عىل والسيطرة
 بالنجاح األهم التنبؤي العامل املهارة هذه كانت ولربا. باإلتقان الجديرة

 الذي »مارشملو «اختبار خالل من السبعينات يف تجىل ما وهو املستقبيل؛
 مثل -حلوى قطعة الطالب أُعِطي حيث ستانفورد، جامعة شهدته

 قطعت� عىل الحصول وإما مبارشة بأكلها إما لهم الس�ح مع- املارشملو
 من الصغار أغلب يتمكن ل لكن). دقيقة 15 ملدة االنتظار رشيطة(

 ،)دقيقة 15 (كاملة للمدة% 30 انتظر في� دقائق، لثالث سوى الصمود
 بأساليب استعانوا الصابرين هؤالء أن بيد. مضاعفة مكافأة عىل وحصلوا
 إن حتى أمامهم، التي الحلوى عن مقصوًدا إبعاًدا انتباههم إلبعاد متنوعة
. إلخ للغناء، آخرون اتجه في� عينيه، غطى بعضهم
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 عىل أجريت للمتابعة دراسات يف فتمثل الدراسة، من املث� الجانب أما  
 من تكنوا الذين األطفال أن ثبت وفيها األربع�، سن حتى مبحوث�
 أداءً  حققوا- الجذاب الباعث عن بإبعاده أي -انتباههم عىل السيطرة

 »املدرسية الكفاءة اختبار «نتائج: مثل الحياة، من عديدة مناحي يف أفضل
)SAT(، يف النجاح أن أي. إلخ باألصدقاء، واالحتفاظ التعليم، يف والتفوق 

 يف با آخر، اختبار أي من التنبؤ عىل أقدر كان »املارشملو حلوى «اختبار
 مراًرا تأكدت النتائج تلك بأن علً�  ،)IQ (»الذكاء محصلة اختبار «ذلك

). 2015 باالدينو(
 

 االنتباه: أي (النفس ضبط م�رسة أطفالنا نعلم عندما فإننا ذلك، وعىل  
 من تكينهم أمل عىل هو فإ�ا الرقمية، الشاشات عن لالبتعاد) اإلراديّ 
 أن املقبول املفهوم ومن. الحياة يف املهارات أهم من واحدة اكتساب
 الرقمية؛ الشاشات إىل الشديد االنجذاب من إلخراجهم جهًدا ذلك يقتيض
 ب� مناوشات اقتضت وإن واإلتقان، باالكتساب حًقا جديرة مهارة وتلك

. التطور مراحل خالل والطفل الوالدين
 

 الرقمي بالتعلم التميز مجاالت
 

 ومن سواه، ما عن الرقمي التعلم فيها �تاز مجاالت توجد أنه املؤكد من  
 :أن ذلك

 
 .الورق توفر اإللكرتونية القراءة  • 
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 مصادر من وغ�ها الكتب، إىل الوصول بتعزيز كفيلة اإللكرتونية القراءة  • 
. املصادر محدودة مجاالت يف املعلومات،

 
 عىل تُبقي أنها ويبدو للطالب، جاذبة بالحواسيب املعززة التقنيات  • 

 وجيه، تحليل كشف وقد. التجويد/التكرار يقتيض الذي للتعلم انجذابهم
 تأث�ات «وجود عن ،)طالب ألف 36 من أكث عىل (دراسة 46 شمل

 تحليل انتهى في� الحاسوب، استخدام بسبب الرياضيات يف »مهمة إيجابية
 الربامج أن إىل) طالب ألف 60 من أكث بإج�يل (دراسة 84 واقع من آخر

 ضئيًال، كان وإن إيجاب، تأث� لها كان القراءة لتحس� املصممة الحاسوبية
 أمىض كانت التقنيات تلك كل أن باالهت�م الجدير ومن. القراءة مهارات يف

). 2015 غرينفيلد (املعلم� بدعم فعاليةً 
 

 إثر بعيد حد إىل إيجابية مزايا أظهروا الخاصة االحتياجات ذوي الطالب  • 
 القراءة، عرس من يعانون من ذلك وشمل. الرقمية التقنيات استخدام
 إذ الذهنية، واإلعاقة التوحد، مطياف واضطرابات البرصية، واإلعاقة
 غرينفيلد (التواصل أو التعلم عىل قدرتهم من التقنيات تلك حّسنت

2015 .(
 

 التعلم يف الطباعية التأث�ات مقابل الرقمية التأث�ات ملخص
 

: سبق ما عىل بناءً  نتائج من إليه انتهيت ما وإليكم  
 

 يعتزم ال التي القص�ة النصوص مع مناسبة تكون ربا الرقمية القراءة  • 
. أخرى بصورة قراءتها إىل الرجوع أو دراستها القارئ
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 من أفضل بالورق التعلم بأن يفيد- كلها يكن ل إن -الدراسات من كث�  • 
 أو دراستها املقرر النصوص أو الطويلة بالنصوص يتصل ما يف الرقمي التعلم

. مجدًدا قراءتها إىل الرجوع
 

 الرقمي الجهاز يف والتشتيت اإللهاء بعوامل مثقلة الرقمية القراءة  • 
 ،)متزامنة متعددة مهام ملبارشة الكفاءة عد�ة محاوالت إىل تؤدي(

 التشعبية النصوص ووجود القراءة، موضع تحديد عىل القدرة وبضعف
 ينشده الذي والتحليل األفكار مسار عن وتحيد الرتكيز، تقطع التي املشتتة
. والجهد الوقت فيه بذل والذي املؤلف،

 
 متعة حيث من الرقمية، النصوص عىل بجالء مفضلة الورقية النصوص  • 

 قد بالقراءة الطالب استمتاع فإن اآلن، حتى ذلك إثبات عدم ورغم. القراءة
 مستوى يعني با النص، مع التفاعل يف الوقت من املزيد قضاء إىل يأخذهم

. التعلم من أرقى
 

 إلهاء عامل يشكل مفتوحة ذكية وهواتف محمولة حواسيب وجود  • 
 حتى وبالتعلم، الدراسة، غرفة يف االنتباه بستوى إرضارها ثبت وقد ضخم،

. الدراسة بوضوعات تتعلق مواد تصفح يف مستخدمة كانت إن
 

 ال املعلم، إرشاف تحت للتقنية، املعتدل االستخدام من مرجوة الفائدة• 
 ذوي الطالب أوساط يف التجويد/التكرار تتطلب التي املواد يف سي�

. الخاصة االحتياجات
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 األصغر الجيل يكون فربا. اآلن حتى املنال عصية النهائية اإلجابات  • 
 وهم بيانه، سبق با يشعرون وكلياتنا الثانوية مدارسنا طالب لكن مختلًفا،

. »الرقمي العرص أهل «من شك وال
 

 حسن يكون قد الشامل الرقمي التواصل صوب املدارس يف التحول  • 
 لالنتظار نضطر وربا. عكسية بنتائج تأت اسرتاتيجية يكون قد لكنه النية،
 ب� النهائية للمفاضلة واملهنية االجت�عية حيواتهم يف الطالب انخراط لح�

 نحن هل الصلة، ذات الخيارات أتيحت ومتى الح�، ذلك وإىل. النهج�
 الشاشات عىل الوقت من املزيد قضاء إىل طالبنا لتوجيه حًقا بحاجة
 يف اليوم طوال الرقمية الشاشة فتح وهل ميولهم؟ تقتضيه ما فوق الرقمية

 يف الرقمي التوازن تحقيق من أطفالنا تك� يف حًقا يسهم الدراسة أثناء
 حياتهم؟

 
 الرقمية التقنية من أخرى نفسية تأث�ات

 
 تأث�ات التعلم، مشكالت من وغ�ها بالقراءة، املاّسة التأث�ات إىل يضاف  

) 2014 (وديفيس غاردنر يحدد وهنا،. مستخدميه يف لإلنرتنت نفسية أخرى
. والخيال واملودة، الهوية، بتشّكل تتعلق مشكالت

 
 بالهوية املاّسة التأث�ات

 
 لتشكل الوقت فلديك اإلنرتنت، شبكة عىل شئت من تكون أن �كنك  

 فاتتك ذكية إجابات الشبكة عىل تقدم وقد رغبت، كيف� األفاتاري وجهك
 اإليجابية الجوانب ونرش بالقوة، التحيل �كنك ك� الواقعية، حياتك يف

٤٢



 قد حياتك أن أي االجت�عي؛ التواصل وسائل عىل الواقعية حياتك من فقط
. اإلنرتنت عىل مثالية تكون

 
 إلكرتونية شخصية اختلقت فلربا. جحيً�  اإللكرتونية حياتك تكون قد أو  
 إىل لتضطر إنك حتى فيها، سجينًا أصبحت لكنك بحقيقتك، لها صلة ال

 يف اآلخرين ترصفات جرّاء املختلقة الشخصية لتلك مناقضة س�ت إبداء
 رسعة مدى عىل يتوقف قد الذات بقيمة شعورك أن ك�. اإللكرتو� الفضاء

 أي تتلقاها؛ التي »اإلعجاب مرات «عدد وعىل ملنشوراتك، اآلخرين استجابة
. للوقت ناهشة مستمرة متابعة تتطلب منظومة عن عبارة الفضاء هذا أن

. الثا� الفصل يف التفصيل من بزيد ذلك بيان وسيأت
 

 باملودة املاّسة التأث�ات
 

 طرقًا توِجد وبذلك كُث، آخرين مع اللحظي التواصل الرقمية التقنية تتيح  
 وهو ال؛ أم جغرافيًا قريب� أكانوا سواءً  اآلخرين، مع للتشارك مسبوقة غ�
. والصداقة التقارب تعزيز إمكانية يعني ما
 

 إىل يؤدي قد اإللكرتو� التواصل أن ذلك! ذلك بعكس جاءت وربا  
 الدائم التواصل أن ك�. لوجه وجًها التواصل بعدم متأثرة سطحية عالقات

 فمن (الهدف عد�ة دردشة محض- منفصلة بنظرة -يبدو قد نظ� مع
 لألمر، الشاملة النظرة أما). به؟ ترين الذي الشعر تصفيف بيوم يهتم

. بُعد عىل بدت وإنْ  املفصلة، املودة من درجة بوجود فتوحي
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 التواصل الشباب استخدام «عن تكشف البحوث أن الجميل ومن  
 لتعزيزه بل فحسب، املبارش الشخيص التواصل الستبدال ال عموًما اإللكرتو�

 مشاعر إىل األصدقاء مع للتواصل املضافة الفرص تستحيل وهنا، …أيًضا
). 108. ص ،2014 وديفيس غاردنر (»معهم التقارب من مزيدة

 
 بالخيال املاّسة التأث�ات

 
 يعزز قد الرقمية التقنية استخدام عىل االعت�د أن نؤكد سبق، ما رغم  

 أبوابًا تفتح اإلنرتنت وشبكة التطبيقات أن ذلك يقتله�؛ أو واإلبداع الخيال
 ؛)اإلبداع أسس من مهً�  جزًءا يشكل الذي (والتعاون اإلبداع أمام جديدة

 خالل من التواصل ضعف أو التقليد، بتشجيع اإلبداع تخنق قد أنها غ�
 من تحد التي والتشتيت اإللهاء لعوامل املجال بإفساح أو التغريدات،

. لإلبداع املتاح الوقت
 

 أخرى نفسية بحاالت االرتباط
 

 مفرطًا استخداًما الرقمية التقنية استخدام بأن الدراسات من كث� يفيد  
 هذا يف األسايس ومن. النفسية الحاالت من متنوعة كب�ة بجموعة مرتبط
 ل- والنتيجة السبب هي التي -االرتباطات تلك معظم أن إىل اإلشارة املقام
 للتقنية املفرط باالستخدام مرتبط اإلحباط أن نعلم: فمثًال . بعد تحدد

 حدوث ب�  التمييز الحالية البحوث معظم عىل يتعذر ذلك، ومع. الرقمية
 وب� مهربًا، بوصفها اإلنرتنت شبكة استخدام إىل وإفضائه أوالً، اإلحباط

 سعيًدا، كان طفل لدى الحياة يف مشكالت إىل اإلنرتنت استخدام إفضاء
 كربى مشكلة لهو والنتيجة السبب ب� التمييز تعذر أن أي محبطًا؛ فجعله
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 عىل الدراسات تلك تشتمل (»والرصد املالحظة عىل القائة الدراسات «يف
 أية يف محددت� فئت� يف احت�ل� حدوث قابلية ملدى السلبية املالحظة

). محددة مدة
 

 إذ املالحظة، عىل القائة الدراسات تلك سوى نحوز ال فإننا ذلك، ومع  
 أفضل تنفيذ) األخالقية للقيم املخالف من كان ربا أو (الغالب يف يستحيل

 مزدوجة التصنيف عشوائية االسترشافية الدراسة أي -البحوث أنواع
 يف أكث أو مجموعت� إىل عشوائيًا تصنيًفا املشاركون يُصنف ففيها (التعمية

 لكل يحدث ما لرصد املدة قابل يف متابعتهم ذلك وييل الدراسة، بداية
 التي املجموعة املشاركون وال الباحثون يعرف أن دون من وذلك مجموعة،

 إيجاد عمله؟ بالباحث� يُفرتض الذي ما: فمثًال ). املشاركون إليها ينتمي
 ساعات 5 ملدة الفيديو ألعاب لعب من نصفهم وتك� مراهق، 1000
 حتى املجموعت� متابعة ثم البتة، بذلك اآلخر للنصف الس�ح وعدم يوميًا،
 كان إذا. إحباطًا األكث األفراد ذات املجموعة ل�وا الرشد، سن أفراده� يبلغ
 يف كبدك فلذة لبذل استعداد عىل أنت فهل الصحيح، املسار هو ذلك

 كهذه؟ تجربة
 

 النفسية الحاالت ربط �كن الحسبان، يف التحفظ هذا وضع ومع لذلك،  
: الرقمية للتقنية الكثيف باالستخدام بيانها اآلت

 
 ADHD اضطراب  • 
 االجت�عي التواصل مشكالت  • 
 ASD اضطراب  • 
 االجت�عي القلق  • 
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  التوتر/القلق  • 
 القهري/الوسوايس االضطراب  • 
 اإلحباط  • 
 العالقات يف املشكالت  • 
 املدرسية املشكالت  • 
 املواد استهالك سوء  • 
). واملقامرة والجنس، الطعام،: مثال (األخرى اإلدمانية السلوكيات  • 

 
 املفرط باالستخدام املرتبطة النفسية الحاالت مراعاة من بد ال ثم، ومن  

 الرقمية التقنية يستخدم شخص أي حالة تقييم عند الرقمية للتقنية
. مفرطًا استخداًما

 
 الرقمية التقنية استخدام لسوء العصبية التأث�ات

 
 إعادة عىل القدرة أي -»املرونة «من هائل بكم البرشي العقل �تاز  

 مستوى عىل شديدة برسعة أو تطورّي، مستوى عىل ببطء نفسه تشكيل
 اإلدراَك  البداية يف يّرست التي البدائية املخية الدوائر أعادت: فمثًال . فردي

 أما. القراءة عىل قادرة متخصصة منطقة لتصبح نفسها تشكيل البرصي
 حسابية، لوظائف األصل يف العقل استخدمها التي البدائية املخية الدوائر

 تطور أن ك�. أعقد حسابية عمليات مع للتعامل »تدويرها أعيد «فقد
 مراحل تواكب أشد، أخرى مخية بتغ�ات مرتبط املتعمقة القراءة مهارات

. الطفل عند القراءة تعلم
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 بإساءة املرتبطة العصبية التأث�ات بعض يف املبحث هذا خالل وسأنظر  
 بأشعة املعنية الدراسات عىل باألساس وسأركز الرقمية، التقنية استخدام

 االرتباطات تلك يف والنتيجة السبب محددات بأن التذكرة أجدد وهنا،. املخ
. بالرضورة مرضة التغ�ات تلك بأن القطع �كن ال أنه ك� قطعيًا، تتحدد ل

. حميد تغ� وهذا القراءة؛ نتعلم عندما للتغي� املخ يتعرض: فمثًال 
 

 السبب تحديد علينا تعذر إن فحتى. عنه الكشف تم م� جانب وإليكم  
 الرن� أشعة واقع من »املثبتة العلمية النتائج «ارتباط فإن والنتيجة،

. تناولناها التي املشكالت وجود مصداقية يعزز إ�ا) MRI (املغناطييس
 دراسات عن ملخص ملطالعة) 2015 (والي ل� كتاب إىل الرجوع و�كن
. اإلنرتنت إدمان بحاالت املرتبطة العصبية األشعة

 
 بوجود) MRI (املغناطييس الرن� أشعة عىل معتمدة دراسة تفيد  • 

 أحجام وتضاؤل الرقمية الوسائط عىل »املتزامنة املهام تعدد «ب� ارتباط
. للمخ) الناصية (األمامي الثفني الجسم

 
 بتغ�ات الحركية الفيديو ألعاب يف »املتزامنة املهام تعدد «يرتبط  • 

 يف تحسينات تُحِدث الجبهة، منطقة يف االنتباه شبكة يف وهيكلية وظيفية
. االنتباه وظائف من معينة أنواع

 
 ضبط س�ت يف تتحكم املخ من أجزاء يف بتغ�ات اإلنرتنت إدمان يرتبط  • 

. مناسبة مستويات بلوغ عند باملكافآت اإلحساس ويف النفس،
) 2015 لوه  (
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 يف الدوبام� إلفراز طبيعي غ� تنظيم بوجود النووية الدراسات تفيد  • 
 باإلشباع الشعور يفرس ذلك ولعل اإلنرتنت؛ مدمن عند الجبهية القرشة
. سلوكه عىل السيطرة عن عجزه عن فضًال  املدمن، عند املفرط

 
 الفيديو ألعاب إدمان ب� متشابهة تغ�ات وجودَ  املخ أشعة توضح  • 

 تشابه أوجه رُصدت ك�. اإلدمان من األخرى األنواع يف املرصودة والتغ�ات
 اإلشباع منظومة نتائج رصد عند الدوبام� وإفراز الرتكيبة مستوى عىل

. واملكافأة
) 2015 هوانغ  (

 
 الناس، بعموم باملقارنة أنه تُظهر املخ أشعة دراسات إن: القول خالصة  

 وتثبيط الرمادية، املادة تناقص من يعانون اإلنرتنت مدمني فإن
 وبالتحفيز باألهداف، مرشوطة سلوكيات وإتيان املوفقة، غ� لالستجابات

 عىل املعتمدة الدراسات تكشف  ك�.واإلشباع باملكافأة املرتبط والتحرك
 يف) املخ مناطق ب� الرابطة املسارات أي (البيضاء املادة اختالف عن األشعة

 وآخرون يوان (الحواس متعددة واملدخالت الذاكرة يف املتحكمة املناطق
 من يزال ما اإلدمان، أعراض بدة املرتبطة التغ�ات تلك حدة ورغم). 2011

 أم اإلنرتنت، إدمان سبب هي التغ�ات تلك كانت إذا ما الواضح غ�
 البيولوجي األساس صحة من التحقق يف البيانات تسهم ذلك، ومع. نتيجته

 من بزيد التحيل عىل الرعاية مقدمي ذلك يعاون ولربا -اإلدما� للتصاعد
. اإلدمان وطأة تحت الرازح� مع التعاطف
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 الرقمية الوسائط الستخدام البدنية التأث�ات
 

 وأخطار تأث�ات وجود- البعض عند يستدعيها ال أو -للدهشة يدعو م�  
: استخدامها إساءة أو الرقمية، الوسائط باستخدام مرتبطة عديدة بدنية

 
 محمول حاسوب شاشة من املنبعث الضوء إن. النهاري والخمول األرق  • 
 الظالم، يف يُفرز طبيعي هرمون وهو امليالتون�، إفراز من املخ �نع قد

 الصف يف طالبًا 3076 شملت دراسة كشفت وقد. النوم إىل املخ ويوجه
 كانوا لإلنرتنت املُشكل االستخدام ذوي األطفال أن عن بسويرسا الثامن
 للشبكة املتوسط االستخدام ذوي من النوم يف مشكالت مواجهة إىل أقرب

 عرب متاحة (صفراء نظارات استخدام بأن علً�  ،)2014 وآخرون سوريس(
 الطيف من النوم ببداية املرض الجانب فلرتة يف يسهم) »أمازون «موقع

. الصادر الضوئ
 

 املشكالت من هذه. والصداع والعظم العضالت وآالم الظهر آالم  • 
). 2014 وآخرون سوريس (املذكورة األرق مشكالت تواكب التي اإلضافية

 
 املستخدم� جانب من حتى به، معرتف السلوك هذا. العدوا� السلوك  • 

 30 تتجاوز ال وجيزة بفرتة التقني االستخدام بُعيد مرصود وهو األطفال،
). 2015 وس�نيكوفا ورايت س�هيل (دقيقة

 
 السمنة أن يبدو. والسمنة الوجبات ترك فيها با السيئة، األكل عادات  • 

 استخدام إساءة بها ويلحق -الطفل غرفة يف التلفاز أمام بالجلوس مرتبطة
). 2013 األكاد�ية (اإلباحية للمواد والتعرض والتدخ�، املواد،
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 5 املتوسط يف األمر يستغرق. القيادة أثناء يف الرتاسل بسبب اإلصابة  • 
 خاللها تتحرك التي نفسها املدة وهي النص، عىل ملحة إلقاء ملجرد ثوانٍ 

 كرة ملعب عىل تزيد ملسافة الساعة يف ميًال  60 برسعة املتحركة السيارة
 طالب نصف نحو أن لكم أؤكد يحدث؟ ال السلوك هذا أن تظن هل. قدم

 رسالة أرسلوا أو قرأوا قد األمريكية املتحدة بالواليات الثانوية املرحلة
 تظن هل. املاضية الثالث� األيام خالل القيادة أثناء يف إلكرتونيًا بريًدا/نصية

 من% 31 أن لكم أؤكد فحسب؟ ذلك يرتكبون من هم املراهق� أن
 ذلك يفعلون عاًما 64و 18 ب� العمرية الفئة يف املتحدة بالواليات السائق�

). 2014 هوف�ن ب�يل(
 

 امليش أثناء يف الرتاسل أن تبّ� . امليش أثناء يف الرتاسل من اإلصابات  • 
 بال القيادة أثناء يف الرتاسل من الواحد امليل يف أكث إصابات عن يسفر
. الحال بطبيعة حدة أقل تكون املشاة حوادث أن من الرغم عىل تركيز،

 استخدام بسبب الطوارئ غرف إىل الداخلة الحاالت عدد تضاعف وقد
 2004 عامي ب� مرات ثالث أوهايو والية جامعة يف الخلوية الهواتف

 املشاة حوادث بسبب الطوارئ حاالت من اآلالف عرشات ب� ومن. 2010و
 الهواتف باستخدام منها املرتبط نسبة تبلغ املتحدة، الواليات يف السنوية
 ؛2014 دييل ساينس (الحوادث جملة من% 10 امليش أثناء يف الخلوية

). 2012 غالتر
 

 يف مثبت هو ك� للضوضاء، التعرض جراء يحدث. السمع فقدان  • 
 املشتبه العوامل أهم ومن. عاًما 19و 6 ب� األمريكي� األطفال من% 12.5

 النهاية، ففي. املحمولة املوسيقى بشغالت املرتبطة األذن س�عات بها
 اليوم، طوال املوسيقى تشغيل �كنك األذن�، عىل الس�عات وضع وبسبب
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! »الصوت هذا أخفض: «يصيح حتى الصوت مستوى األمر ويل يرصد وال
 بصفة السمع حاسة لفحص واملراهق� األطفال خضوع من بد ال ثم، ومن

 كريغر كينيدي (السمعية اإلصابات لعالج أو السمع، لفقدان منًعا دورية
). 2015 إنستيتيوت

 
 الرتاسل بسبب اإلصابة هذه تحدث. التحريك فرط جراء اإلبهام إصابات  • 

 جرّاء وقوامهم أطفالنا ألعناق سيحدث وماذا). 2014 وآخرون إيب (املفرط
 يف تحديقهم بسبب ألسفل منثنية وأعناقهم الطوال الساعات تلك قضاء

! حجورهم؟ يف القابعة الشاشات
 

 باإلفراط مرتبطة األمراض هذه. والربو الدم وضغط الكوليسرتول ارتفاع  • 
 وجوردون سرتاسربغر (التلفاز مشاهدة يف) عنه ناجمة بالرضورة وليست(

). 2010 ودونرستاين
 

 أو وفيات تحدث. الرقمية التلفزة أجهزة سقوط من واإلصابات الوفيات  • 
 تلفزة أجهزة سقوط بسبب األطفال أوساط يف كث�ة سنوية إصابات

 الطفل يُخِرج ما وغالبًا. لها الحاملة األثاث قطع أو/ و الشاشات مسطحة
 انسحاقه إىل يؤدي قد ما وهو األثاث، قطعة ليتسلق األدراج من درًجا

 ما وغالبًا. التلفاز أو األثاث قطعة سقوط بسبب) عصبيًا سي� ال (وإصابته
 من غ�ها أو بعد، عن التحكم وحدة بلوغ إىل ذلك وراء من الطفل يسعى
 التلفاز تثبيت يلزم ثم، ومن. حامله عىل أو التلفاز عىل املوضوعة األشياء
 وحدة وضع ينبغي وال .املتوفرة الجاهزة باألرشطة الجدار عىل آمنًا تثبيتًا

. منه بالقرب أو التلفاز عىل الجذابة، األشياء من غ�ها أو بعد، عن التحكم
 منخفضة العريضة القطع يف تقل األثاث قطع سقوط احت�الت أن ك�
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 »املنتجات سالمة مرشوع «مطالعة يرجى املعلومات، من وملزيد. الطول
)2015 .(
 

 عرشات السبب بهذا يقصد)». السيلفي (الذاتية الصور بسبب «الوفاة  • 
 تصوير محاولتهم لدى خطرة أوضاع يف أنفسهم وضعوا ألناس الوفيات
 وفيات عىل تزيد الذاتية الصور بسبب السنوية الوفيات إن حتى أنفسهم،
 بعد السيلفي صور حظر مومباي والية قررت ولذلك،. القرش هج�ت

 جرّاء حدثت الوفيات بأن علً�  بسببها، الهند يف وفاة حالة 19 وقوع
 الذات القتل أو بسيارة، أو بقطار االرتطام أو مرتفعات، من السقوط
 ال األسلحة أن يبدو هنا (املصور بالسالح اإلمساك لدى بالخطأ بالرصاص

 صور التقاط أن من يُخىش كذلك!). السبب هي السيلفي صور بل …تقتل
 الحدث من اقتناصها املراد واللحظة الحالة من فعليًا ينتقص السيلفي

 ).2016 سايل (السيلفي بالتقاط املُغري الخاص
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 الثا�  الفصل

 الرقمية التقنية محتوى مشكالت
 

 شبكة باستخدام املرتبطة املشكالت األول الفصل يف تناولنا  
 بوصفها نفسها، بالتقنية املرتبطة املشكالت أي -الرقمية التقنية/اإلنرتنت

 التأث�ات قبيل من مشكالت فناقشنا. خاللها من نتواصل التي القناة
 املهام تعدد«و التشعبية، للنصوص التعرض جراء القراءة أثناء يف الواقعة

 باستخدام املرتبطة البدنية واملشكالت املخية، والتغ�ات ،»املتزامنة
 التقنية عرب املقدم الفعيل املحتوى عىل فس�كز الثا�، الفصل أما. اإلنرتنت
. الرقمية

 
 رائعة اجت�عية وفرًصا عظيمة معلومات تتيح اإلنرتنت شبكة أن شك ال  

 يتعلق ما يف ذلك عن يتخىل قد- أصًال  ُوجدوا إن -وأقلنا فوري؛ نحو عىل
 اإلنرتنت شبكة ألن بل االختيار، ذلك �لك ال ألننا ليس -بأطفاله أو بنفسه
 املشاركة من أطفالنا �نع أن- رغبتنا هي وال -بوسعنا وليس لتبقى؛ جاءت

. الرقمي العرص يف
 

 أطفالنا بتعرض نسمح التي األخطار من هائلة مجموعة فثمة ذلك، ومع  
 بكميات »العادي «الطفل يستهلكه ما ومنها اإلنرتنت، شبكة عرب لها
 املحتوى أو األغا� يراقبون ال األمور أولياء أغلب إن حيث ،»معتادة«

 متعلقة أخطار وجود ذلك إىل يضاف. أطفالهم يتلقاه الذي الوسائطي
 -والتنمر الجنيس الرتاسل عن فضًال  كث�ة، شخصية معلومات عن بالبوح
 أنهم مرتكبيها بظن تيرست أصحابها من املسؤولية عد�ة سلوكيات وهي
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 ألوهام ودرًءا. املتلقي رؤية عىل القدرة بعدم اعتقادهم بسبب أو خفيون،
 املراهق� من% 64 أن فاملؤكد الصغار، أكبادنا فلذات عن ذلك بُعد مفادها

 أولياء برفض علمهم رغم اإلنرتنت، شبكة عىل يأتونها بسلوكيات يعرتفون
 سلوكيات يف البالغ� من% 81 يثق ال في� بها، علموا لو لها، أمورهم
. اإلنرتنت شبكة عىل أطفالهم

 
: ييل با متعلقة مشكالت يف وسننظر  
 

: االجت�عي التواصل وسائل  • 
  التنمر  • 
 الجنيس الرتاسل  • 
 الخصوصية  • 
الفيديو  ومقاطع األغا� مثل الرقمية، الوسائط  • 

 
: الرقمية األلعاب  • 
  األدوار أداء ألعاب  • 
 العنف  • 
. اإلباحية  • 

 
 االجت�عي التواصل وسائل

 
 شبكة عىل يتم االجت�عي التواصل من كب�ًا قدًرا أن رأينا أن سبق  

: أن فلنعلم لذلك، وتأييًدا. اإلنرتنت
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 وهو غرفهم، يف باإلنرتنت متصل جهاز أو تلفاز لديهم األطفال من% 71  • 
). 2013 األكاد�ية (الرقمية بالوسائط مستمرًا اتصاًال  �نحهم ما
 

 يطالعون بأنهم يفيدون)» i (آبل «منتجات جيل طالب من% 62  • 
). 2012 روزن (دقيقة 15 كل مرة من أكث الرقمية أجهزتهم

 
 يف رسائل 6 نحو أي -شهريًا نصية رسائل 3705 ويرسل يتلقى املراهق  • 

). 2012 روزن (الساعة
 

 با (يوميًا نصية رسالة 100 من أكث يرسل مراهق� 3 كل من مراهًقا  • 
). الهاتف وظيفة �حو يكاد

 
 يسجلون منهم% 50 ،2013 يف مستخدم مليار 1.19 حقق فيسبوك  • 

). 2014 ود�يرتوفيكس وكوس غريفيثس (يوميًا دخولهم
 

 يفرضون ال أموره� أولياء إن يقوالن ومراهق� أطفال 3 كل من طفل�  • 
 بشكله موجود »املتوحش الغرب «إن الرقمية؛ بالوسائط تتعلق قواعد

 وبال متكررة، اجت�عية وغ� اجت�عية أنشطة من يحويه با اإللكرتو�،
). 2013 األكاد�ية (إرشاف
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 االجت�عي التواصل وسائل جاذبية
 تلوينها أو حياتك، اخرتاع إعادة �كنك

 
 الحاسوب عىل يكتب كلب فيه كرتو� برسم »نيويوركر «مجلة طالعتنا  

. »اإلنرتنت عىل كلب أنك يعرف أحد ال:«قائًال  آخر، كلب إىل ينظر وهو
 إذ تريد، التي بالصورة اإلنرتنت عرب نفسك تقديم عىل قادر أنك والحقيقة

 الجوانب سوى حياتك من تعرض وأال شخصيتك، اخرتاع إعادة �كنك
 ال -بالكامل حياتك »تلوين «�كنك أنه أي السعيدة؛ واللحظات اإليجابية

 تعديل �كنك ثم، ومن. بالكامل وجودك أي- فحسب الفوتوغرافية صورك
 الذاتية الصور إن حتى السعيدة، األوقات وتجميل السيئة، األوقات

 حياتك تبدو وبذلك فحسب، سعيدة أوقاتًا ترسم وكأنها تبدو) السيلفي(
. عظيمة رائعة

 
 ك�. للوقت ناهشة االستمرار صعبة اإليجابية الذهنية الصورة تلك لكن  
 يرض قد والتغريدات الذاتية بالصور مستمرًا توثيًقا الحياة توثيق أن

 أمام الذاتية صورت التقطت: «لنفسك تقول قد أنك رغم الواقع، يف بعيشها
! »جاهز أنا لننطلق،. كانيون غراند

 
 الكشف عليك يعّرس  قد باستمرار مثاليًا تصويرًا الذات تصوير فإن كذلك  

 أي للتوتر؛ وأسباب ضعف ونقاط شكوك من يعرتيها ما بكل حقيقتك، عن
 شخصيتك من عليها مطغيًا نفسها تجد قد الحقيقية شخصيتك أن

 باسم اختصاًرا يُعرف شعور من معاناة اآلخرين لدى تتولد ك�. اإللكرتونية
 األوقات تلك كل فقد) -الفقد من الخوف: أي)» (FOMO (فومو«

 عند أيًضا ذلك ويولد. حياتهم يف يالقونها أقرانهم أن يبدو التي السعيدة
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 اإلعجاب، عد�ة للغاية كئيبة تبدو حيات: «ييل ك� ترجمته شعوًرا األطفال
 وعلينا. »الدوام عىل املتعة تلك كل أجد لست. اآلخرين بحيوات مقارنة

 .أيًضا بذلك نشعر ما غالبًا بأننا االعرتاف مع ألطفالنا، ذلك حقيقة رشح
 وجيزة لفرتات فيها نجتمع التي الحفالت يشبه االفرتايض العال هذا: فمثًال 

 بطاقات من نتلقاه ما يشبه أو أرسهم، يف ما بأفضل يخربوننا آخرين مع
 املعتاد يف نتلقى ال إننا. سعيًدا الكل فيها يبدو أوقات ضمن باألعياد التهنئة
 للتو خرج لكنه الصورة، هذه يف يبتسم ابني. بالعيد تهنئة: «بعبارة بطاقة

. »التأهيل إعادة فرتة من
 

 لإلدمان مثار »اإلعجاب«
 

 ترصفات بسبب بطيء إيجاب بتعقيب حظيت ،»الرائعة الخوايل «األيام يف  
 التواصل وسائل َمْقِدم مع لكن الثناء، تستحق إنجازات أو حميدة

 دقائق خالل »إعجابًا «أو عاجلة إجابة يتعجلون أطفالنا بات االجت�عي
 أو واحد، شخص إىل موّجه نص صورة يف سواء عاجلة، معلومة إرسال من
 رسالة أو كّونوهم، الذين »األصدقاء «مئات إىل ج�عية رسالة صورة يف

 مجدًدا أطالع أن عيلّ : «يقول الطفل بات حتى بأرسه، العال إىل موّجهة
 أو الرسالة عىل إيجاب رد وكل. »رد قد أحدهم كان إن أرى حتى

. باملخ واإلشباع املكافأة مركز يف الدوبام� من نقطة يفرز املعلومات
 باألشعة األعصاب بتصوير املعنية الدراسات أن ذلك من باالهت�م واألجدر
 ملا يضاف. فعليًا تلقيها من للمخ تحفيزًا أشد املكافأة توقع أن عن كشفت

 بل الكامل، اإلشباع لتحقيق كافية ليست رد كل من اآلتية املكافأة أن سبق
 السلوك س�ت من أخرى سمة وهذه -للمزيد نهً�  الشخص لدى تخلّف

 نفسك تقديم عىل القدرة فإن ذلك، وعىل). 2015 غرينفيلد (اإلدما�
٥٧



 التعقيب عىل املرتتبة الدوبام� بكافأة مقرتنة -تأملها التي بالصورة
 التواصل وسائل أمام املبذول الوقت زيادة يف تسه�ن إ�ا- الفوري

. االجت�عي
 

 اإللكرتو� التنمر
 

 يعيد األحيان، غالب ففي. بالتأكيد إيجابية التعقيبات كل ليست  
). »قاسية «تكون ما غالبًا (»جاذبة «بصورة أنفسهم اخرتاع األشخاص

 أو شخص إحراج يف الرقمية التقنية استغالل: اإللكرتو� بالتنمر ويُقصد
 ل اإلنرتنت شبكة أن املؤكد ومن. إغاظته أو مضايقته أو تهديده أو ترهيبه
 والسخرية التهكم نرش عىل قدرتها بفعل ذلك تيرس لكن التنمر، تخرتع
 املبارش التعرض انعدام أو البادية، العداوة وكذلك اآلخرين، إىل رسيًعا

 املجموعات إنشاء أصبح ك�. معيبة بأشياء للتلفظ الالزم) لوجه وجًها(
 دناءة إىل أدى ما وهو إليها، باالنض�م اآلخرين بإغواء كفيًال  ميسوًرا
 عىل أجريت دراسة ذلك وتؤكد. االجت�عي التواصل وسائل يف منترشة
 3 كل من واحدة تأكيد تخللها سنة، 13 أو 12 سن يف أمريكيات فتيات
 يف قاسية «كانت االجت�عي التواصل مواقع عىل التفاعالت أن منهن

 الذهنية الصورة يزوي ال التعرض وهذا). 2015 غرينفيلد (»معظمها
 من القسوة أن- الفعيل باملثال -يعلمهم بل فحسب، ألطفالنا الذاتية

. املقبولة االجت�عية األعراف
 

 رصاحةً  أطفالنا نعلم أن- أمور أولياء بوصفنا -مسؤوليتنا صميم يف يدخل  
 أم االفرتايض العال يف أكانت سواء بيئة، أية يف مقبولة ليست القسوة أن

 تطرح أن ولك. الرصاع حل كيفية أطفالنا نعلم أن أيًضا وعلينا. الواقعي
٥٨



 عىل يضايقه ما يجد كان إذا ع� عارًضا سؤاًال  بسؤاله طفلك مع املوضوع
 انتشارها فرص يقلل شخصيًا للخالفات التصدي أن بّ�  ثم اإلنرتنت، شبكة
: قبيل من عبارة كتابة) 55. ص ،2014 (هوف�ن ب�يل تقرتح وهنا،. رقميًا

 لك ينبغي حال، أية وعىل. »اإلنرتنت عىل األمر هذا عن التحدث أريد ال«
 نقر قبل دقائق 5 ملدة االنتظار أي -»الخمس الدقائق قاعدة «طفلك تعليم

 واألفضل. عداء أو هجوم أو دفاع حالة يف نفسك وجدت متى اإلرسال، زر
 تقرتح كذلك. األحوال تلك يف املوضوع عن »تسكت «أن- أحيانًا -ذلك من

 يتيح فيسبوك أن إىل هنا اإلشارة تجدر. املُضايق� حظر هوف�ن ب�يل
 ،www.stopbullying.org موقع وهذا. التنمر مع التعامل عن معلومات

 االجت�عي أو النفيس االختصايص من نفسه اإلرشاد الطفل يجد حيث
. الرابع الفصل يف ذلك بيان وسيأت. باملدرسة

 
 الجنيس الرتاسل

 
 أحببنا سواءً  شخصية، جنسية صوًرا يتلقون أو يرسلون أطفالنا من كث�  

 في� عمًدا، يُرسل الصور تلك معظم بأن علً�  كرهناها، أم الحقيقة تلك
 اإلباحية «بدافع تكون ما وأحيانًا مقصودين، غ� ملتلق� عرًضا بعضها يُرسل

. االنتقام أو الغضب عن التعب� إىل ترمي التي »االنتقامية
 

 الواليات يف الثانوية باملرحلة طالب 600 شملت دراسة كشفت  • 
 جنسية صوًرا أرسل مشارك� 5 كل من واحًدا أن عن الغربية الجنوبية
 عىل كان طالب 3 كل من أكث أو طالبًا أن ك�. هاتفه عرب شخصية فاضحة

. لذلك الخط�ة األخرى التبعات أو القانونية بالتبعات علم
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 بأنه� املذكورة بالدراسة مشمول� طالب 5 كل من تقريبًا طالبان أفاد  • 
 تلك توجيه ربعهم من أكث وأعاد هواتفهم، عىل فاضحة جنسية صوًرا تلقيا

. آخرين إىل الصور
) 2013 وباركر أدير-شتاي�  (

 
 !يفعلها الكل لكن

 
 طفلك تلقى فإذا جنسية، رسائل يرسلون ال األطفال أغلب. الكل ليس كال،

 رفض عىل قادر وأنه ،»يحاكيها وأال يحذفها «أن فعلمه جنسية، رسالة
 بعيًدا وإبقائه بالفكاهة، االقرتاح مقابلة خالل من الجنيس للرتاسل طلب

 من عبارات عن يتمخض الذي املحاكاة جموح ومقاومة اإلنرتنت، شبكة عن
 معاي� وجود لألسف يدعو وم�. »أشياءك أريتني إن أشيائ سأريك: «قبيل

 من أعتى لتبعات الفتيات تتعرض إذ والفتيات، الفتيان ب� في� مزدوجة
! سيان األمر فليس الفتيان،

 
 وقمت العمر، من 18الـ دون كنت إن حتى أنه شبابنا تعريف من بد وال  

 عد فيمكن تلقيها، أو إرسالها أو آخر، لقارص فاضحة جنسية صور بإنشاء
 الفيدرايل القانون أحكام وفق لألطفال، اإلباحية املواد قبيل من ذلك

 صورة التقاط ذلك ُحكم يف ويدخل. األمريكية املتحدة الواليات يف الساري
 بها يُعتد ال الُقّرص  موافقة ألن (بوافقته ولو آخر، قارص ألي أو لنفسك

). القارص بوافقة القانون يعرتف ال إذ العارية، الصور يخص في� قانونًا
 عرب واليتك يف القانو� الرتاسل ألحكام الناظمة القوان� مطالعة و�كن
: التايل الرابط

 http://mobilemediaguard.com/state_main.html 
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 هذا من بأشياء أخربك لو غضبًا تنفجر لن بأنك طفلك ط�نة عىل واحرص  
 لن بأنك الطفل ط�نة من بد ال لكن وتُحبط، ستغضب أنك شك ال. القبيل

 ويقدم. واإلرشاد للعون طلبًا الدوام عىل ملجؤه وأنك بلة، الط� تزيد
 هذا يف طيبة نصائح www.commonsensemedia.org اإللكرتو� املوقع
. الصدد

 
 وف�ة بعلومات البوح

 
 مثل -شخصية بعلومات باحوا املراهق� من% 50 نحو أن الدراسات تبّ�   

 يرسل نصفهم من وأكث لغرباء،- الشخصية الصور أو الشخيص الوصف
 500 عىل يربو بتوسط أي فيسبوك، عىل أصدقائهم كل إىل مجمعة رسائل

 وهللا). 2015 غرينفيلد (عادي شاب ألي بالنسبة واحدة لحظة يف شخص،
 ومن. املجموعات تلك إىل تصل أن بعد املعلومات تلك بآل أعلم وحده

 شبكة عىل »الخصوصية «مفهوم بانعدام أطفالنا تبص� من بد ال ثم،
 زر عن سمعت أن سبق هل. »سنابشات «تطبيق عىل ولو اإلنرتنت،

 ؟)forward (»التوجيه إعادة «زر أو ،)screen shot (»الشاشة تصوير«
 إعدادات تعديل �كن إذ ممكنة، األبوية الضوابط أن هو الفرس مربط

 إصدار يف الصدد هذا يف طيبة مقرتحات مطالعة و�كن فيسبوك، حساب
 The Smart Girl’s Guide to (»الخصوصية إىل الذكية الفتاة دليل«

Privacy (هذا بنهاية الوارد »املصادر «قسم يف وكذلك بلو، يف ملؤلفه 
. الكتاب

 
 الرشوع قبل نفسه عىل التالية األسئلة يطرح أن للمرسل ينبغي ثم، ومن  
: معلومات أية إرسال يف
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 لغ�ي؟ أو يل املتاعب املعلومات/الصورة هذه ستجلب هل  • 
 

 بالصورة؟ الشخص لربط موافقة أمتلك هل  • 
 

 هياج؟ حالة يف املعلومات/الصور هذه ستتسبب هل  • 
 

 شخص؟ أي إىل املنشور ترير الوارد من أنه أتذكر هل  • 
 

 املعلومات؟/الصورة هذه إرسايل عىل جدت ستوافق هل  • 
 

 اآلن؟ من عام بعد ذلك حيال سأشعر كيف  • 
 

 إىل فحسب مضاف� أناس إىل أم حقيقي�، أصدقاء إىل ذلك أُرسل هل  • 
 إذا هؤالء سيساند� وهل وانتشاًرا؟ شهرة أكث أبدو حتى »األصدقاء «قائة

 الصواب؟ جادة عن األمور حادت
 

 كث�ة معلومات إخفاء
 

 عىل األقدر األشخاص مع خصوًصا املخادع، السلوك مواكبة الصعب من  
 تطبيقات «يسمى ما لذلك الشه�ة األمثلة ومن. منا التقنية املهارات
 املرور كلمة تُدخل إن ما لكن بريئة، تطبيقات تبدو التي أي -»املخازن

. مخفية أخرى مواد إىل أو/ و رسيًا، املخزنة الصور  إىل تصل حتى الصحيحة
 وما اعتيادية، حاسبة آلة تطبيق هيئة عىل التطبيقات أحد يبدو قد فمثًال،

 يتاح املرور كود تُدخل عندما لكن حاسبة، آلة تظهر حتى تفتحه إن
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 مرور كلمة لديها التطبيقات بعض إن بل الخفية، املواد إىل الوصول
 إىل اصطحابه� �كن فإنه املرور، كلمة الوالدان طلب لو حتى للتمويه؛

. الربيئة املواد من زائف مخزن
 

 اإلعدادات ضبط خالل من استباقية، تداب� اتخاذ األمور ألولياء و�كن  
 تنزيل الطفل أراد كل� األمر ويل موافقة للطفل الذك الهاتف يطلب حتى

 املتعلقة األمور إيجاد و�كن. مجانيًا أم القيمة مدفوع أكان سواء تطبيق،
 يتطلب ما وهو اإللكرتو�، »آبل «موقع عىل »آيفون «هواتف يف بذلك
 Family (»العائلية املشاركة «خاصية وفق »آيفون «هاتف كل إعداد

Sharing(، الرشاء عند السؤال «خاصية تفعيل ثم«) Ask to Buy (عىل 
 إعدادات ضبط فيمكنهم أندرويد، أجهزة مستخدمو أما. الطفل هاتف
. للتطبيقات) Google Play (»بالي جوجل «متجر عىل األبوية الرقابة
 مغالق» (AppLock «املسمى »أندرويد «تطبيق تسليط و�كن

 بقفلها وذلك خافية، خزائن كونها يف املشكوك التطبيقات عىل) التطبيقات
 www.commonsensemedia.org مطالعة أيًضا ويرجى». PIN «بكود

. http://safetynet.aap.orgو www.teensafe.comو
 

 االجت�عي التواصل وسائل يف الحميد الجانب
 

 تيّرس  إذ االجت�عي، التواصل وسائل يف حميدة جوانب وجود املؤكد من  
 عرب التواصل أن الدراسات وتبّ� . الحقيقي� واألصدقاء األرسة أخبار مواكبة

 االجت�عية، املراهق� روابط تحس� شأنه� من الذات واإلفصاح اإلنرتنت
 املفيدة النتيجة هذه أن غ�. الذات بالرفاه الشعور يف تحسن يعقبه ما وهو

 أساليب استخدام فعند واألرسة، الحقيقي� األصدقاء مع سوى تحدث ال
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 االجت�عي بالرتابط ضئيل شعور تحقيق إىل تيل فإنها الغرباء، مع التواصل
). 2010 وآخرون سرتاسربغر(
 

 زهرية تنورة أرتدي «قبيل من تافهة، أمور عن املتواصل التغريد إن بل  
 لتلك الكيل التأث� بفعل يتشكل إيجاب تأث� له يكون قد ،»اليوم غريبة

 املعلومات قصاصات فإن ثم، ومن. منفردةً  جزئياتها من ال التغريدات،
 للحياة صورة تنسج إ�ا التغريدات تلك من وشهور أسابيع عرب املرتاكمة
 بقرب تشعر وقد حياته، روت� وتعرف تعرفه، فأنت لصديقك، الداخلية

. منه عجيب
 

 املشاعر يف يؤثر اإلعالميةاألخرى والوسائط اإلباحية للمواد التعرض هل
 الجنسية؟

 
 أي البرش؛ ذلك يف با نوع، أي لبقاء ومهم طبيعي الجنيس الحافز. نعم  

 عن تصورات تقديم فهو عادي، وال بطبيعي ليس ما أما. طبيعية غريزة أنه
 عىل املنترشة اإلباحية املواد إن. ألطفالنا الفور عىل متاحة جنسية »أعراف«

 ال أنها ك�. العادية الحياة يف الجنيس النشاط حقيقة تقدم ال اإلنرتنت
 الجنيس بالرشيك العناية رضورة عن »التقليدية األفكار «يسمى ما تتجاهل

 به سيمر ملا واقعية غ� توقعات يث� لها التعرض إن بل فحسب، حبه أو/ و
 اإلباحية املواد تلك أن يعرف ال الشباب أن أي الحقيقية؛ حياته يف املشاهد

 عىل تدل قيمة أي من خالية مهينة مبالغات بل -مبالغات إال هي ما
 النظر بأن تشهد واملقارنة. اآلمنة الجنسية امل�رسات أو العاطفة أو االحرتام

 وجه أي من يُقارن ال آبائنا أيام كانت التي) Playboy (»باليبوي «مجلة يف
 عن الرصيح النقاش من بد ال لذلك،. حاليًا أطفالنا أمام املتاحة باملواد

٦٤



 بحثًا اإلنرتنت، شبكة عىل األطفال فسيعتمد وإال اإلباحية، واملواد الجنس
 وإما بأنفسنا الجنسية املعلومات نقدم أن إما أنه أي الجنسية؛ املشورة عن
 مواقع: ملحوظة نريد؟ فأيه� -اإلباحية املواقع من األطفال يستقيها أن

 أنها يعني وهذا األبوية؛ الرعاية من بكث� أفضل هو ما تقدم اإلباحية املواد
. تختفي لن

 
 األكاد�ية من املقدمة الفعلية واالستنتاجات الحقائق بعض يف لننظر  

 بيان: «بعنوان الصادرة مقالتها يف ،)2010 (األطفال لطب األمريكية
 ثم، ومن. »والوسائط الحمل، ومنع الجنسية، املشاعر - السياسة

 يف التعرض ومدى املتحدة، الواليات يف الجنسية املشاعر حالة سنستعرض
 يف النظر ذلك وسييل املتحدة، الواليات يف للجنس املختلفة اإلعالم وسائل
. األمرين ب� العالقة

 
 املتحدة بالواليات املراهقة مرحلة يف الجنسية املشاعر  
 

. جنسية بعالقة مّروا الثانوية املرحلة يف النهائية السنة طالب من% 46  • 
 

 أربعة لهم كان الثانوية املرحلة يف النهائية السنة طالب من% 14  • 
. األقل عىل رشيكات/رشكاء

 
 بأن أفدن املراهقة سنوات يف الجنس مارسن اللوات الشابات من% 10  • 
. بإراداتهن تكن ل األوىل املرة
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 4 كل من مراهًقا بأن تفيد منها والوقاية األمراض مكافحة مراكز بيانات  • 
. جنسيًا منقولة بعدوى أصيب مراهق�

 
 أعىل صاحبة املتحدة الواليات تزال ما السطور، هذه كتابة لحظة حتى  • 

. الغرب العال يف املراهقات لحمل معدل
) 2010 األكاد�ية  (

 
 األمريكية اإلعالم وسائل يف الجنيس للمحتوى املراهقة خالل التعرض

 
 وسائل أمام يوميًا ساعات 7 األمريكيون واليافعون األطفال يقيض. التلفاز•  

 املشاهدة كثيفة الربامج من% 75 وتحوي. التلفاز وأهمها املختلفة، اإلعالم
 أو املخاطر بشأن نصًحا قدم%) 14 (أقلها أن ح� يف جنسيًا، محتوى

. الجنس ب�رسة املرتبطة املسؤوليات
 

 يقدم ول جنسية، مادة تحوي املوسيقية األشعار من% 40. املوسيقى  • 
. الجنس عن صحية رسائل منها% 6 سوى

 
 الرومانسية عن مشوهة آراء عىل املراهق� أفالم اشتملت. األفالم  • 

 فئة من املراهق� أفالم كل واشتملت اليافع�، عند االعتيادية واألنشطة
»R) «األقل عىل عاريًا مشهًدا) للكبار .
 

 17 إىل 10 سن يف األطفال عىل أجريت وطنية دراسة أفادت. اإلنرتنت  • 
 إباحية مواد شاهدوا املستطلَع� نصف نحو بأن ،2007 عام وصدرت سنة،
. املايض العام خالل اإلنرتنت شبكة عىل
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 ب� فتاة 2000 من أكث عىل ،1999 عام أجريت دراسة أفادت إج�ًال،  • 
 ل من فقط هن 11 سن يف الالت الفتيات بأن العمر، من سنة 17و 11

. الجنس م�رسة إىل تدفعهن إعالمية بضغوط يشعرن
) 2010 األكاد�ية  (

 
 املراهقة يف الجنيس والسلوك اإلعالمي التعرض ب� العالقة

 
 يتحد الزمن من »خاطفة «مرحلة يف أنه االرتباطية الدراسات تؤكد  

. اآلخر وجود يف تسبب أحده� أن عىل دليل دون من يرتابطان أي -عامالن
 أحده� لكن ،)ارتباط (األصفر والشعر الزرقاء العيون ب� ارتباط ثة: فمثًال 
 عن الكشف إىل االرتباطية الدراسات انتهت وقد. اآلخر وجود يف سببًا ليس
: بيانها اآلت الرتابط أوجه

 
. الجنس ب�رسة بالتبك� مرتبط جنسيًا دنيئة ألغانٍ  االست�ع  • 

 
 مرتبط اإلباحية للمواد أو »الراب «موسيقى لفيديوهات التعرض  • 

 الرشكاء تعدد باحت�الت أو جنسيًا، منقول برض اإلصابة باحت�الت
. السمراء البرشة ذوات املراهقات أوساط يف الجنسي�،

 
 عىل العزم من يزيد الجنيس املحتوى ذات اإلعالمية للوسائط التعرض  • 

. القريب املستقبل يف الجنس م�رسة
 

 الجنيس النشاط بازدياد مرتبط الطفل نوم غرفة يف التلفاز وجود  • 
) 2010 األكاد�ية(            .املراهق� أوساط يف املخدرات ومعاقرة
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 الدراسات وهي ،»الطولية الدراسات «يسمى الدراسات من نوع هناك  
 إىل التوصل يتيح با الوقت، مر عىل مبحوثة مجموعة سلوكيات تتتبع التي
) الطولية (املتابعة دراسات أن ويبدو. والنتائج األسباب بشأن أقوى أدلة
. الجنس ب�رسة التبك� بخصوص الجنسية اإلعالمية الوسائط تلوم

 
 ذات اإلعالمية والوسائط للتلفاز التعرض بأن عديدة دراسات تفيد  • 

 سي� ال الجنس، ب�رسة التبك� احت�الت من يضاعف الجنيس املحتوى
. البيض املراهق� ب�

 
 أولياء يقنن عندما املبكر الجنس يف اليافع� انخراط احت�الت تقل  • 

. لهم التلفاز مشاهدات األمور
 

. الجنيس للمحتوى املبكر التعرض مع املراهقة حمل مخاطر تتضاعف  • 
 

 قد التلفزة برامج أن مفادها مهمة، نتيجة عن أيًضا البحوث كشفت  • 
 املرتبطة باملشكالت الوعي زيادة خالل من للخ�، دافعة قوة تكون

. أمورهم وأولياء الشباب ب� املناقشة باب وفتح التوعية، وتقديم بالجنس،
) 2010 األكاد�ية  (

 
 العنيف؟ السلوك مخاطر من اإلعالمي التعرض يزيد هل

 
 نتائج ذات كثيفة بحوث إىل املستندة -اإلجابة هذه تكشف. نعم  

 العدوا� والسلوك رقميًا املتاح العنف ب� محدد ارتباط عن- بقوة متضافرة
 لوسائل التعرض أن عىل للدامغة تكون ما أقرب األدلة إن حتى العنيف،

٦٨



 اإلحصائ الجانب عىل يقترص ال تأث�ها أن أي الفعلية؛ املسببات من اإلعالم
 2009 األكاد�ية (األطفال لطب األمريكية األكاد�ية توصلت وقد. فحسب

 ،»اإلعالم وسائل يف العنف «بشأن عنها الصادر »السياسة بيان «يف ،)أ
 للصحة الوطني املعهد دراسات إليها انتهت م�ثلة بنتائج مستشهًدا

: ييل ما إىل ،)FCC (الفيدرالية االتصاالت ولجنة) NIMH (العقلية
 

 ازداد وقد. واملسؤولية اللوم من األعظم بالقدر يستأثر التلفاز يزال ما  • 
 من% 68و الرضع، من% 19 (األطفال نوم غرف يف بانتشاره سوًءا األمر

 وجود أن ذلك ؛)غرفهم يف تلفاز لديهم أكث، أو سن� 8 سن يف األطفال
 علً�  يوميًا، ساعة بقدار له التعرض من يزيد الطفل نوم غرفة يف التلفاز

 أية أو الذكية الهواتف عرب ُمشاَهًدا بات املتلفز املحتوى من كب�ًا جانبًا بأن
 كث� بوقت تستأثر اإلعالمية الوسائط أن يخفى وال. حاسوبية أخرى شاشة

 حيث من واملعلم�، األمور أولياء محل تحل باتت حتى الطفل، حياة من
 يُعّرس  الطفل نوم غرفة يف التقنية هذه إتاحة أن شك وال. القدوة �اذج

 كث�ًا محتوى أن أيًضا شك وال -الطفل يشاهده ما متابعة األمر ويل عىل
 التلفزة شاشات عىل العنف أن إىل التقديرات وتش�. عنف عىل منطوٍ 
 ميالده يوم بحلول مرة ألف 200 نحو الطفل عيني أمام بأشكاله يتكرر
 العنف استخدام عىل املنطوي التعرض أشكال من شكل وهو عرش؛ الثامن

 ).أ 2009 األكاد�ية (الرصاع حل وسائل من بوصفه� واألسلحة
 

%) 100 بنسبة (كل اشتملت إذ للعنف، التعرض يف أيًضا األفالم تسهم• 
 عىل 1999و 1937 عامي ب� الصادرة األمريكية املتحركة الرسوم أفالم

 اإليذاء بغرض للمشاهد العنف تقديم يف بتعاظم واقرتنت عنف، مشاهد
). أ 2009 األكاد�ية(
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 التعرض يف الوسائطية اإلعالمية املساهمة يف بدور أيًضا األغا� تنهض  • 
 ساعة بعدل للموسيقى املتوسط يف األمريك الشاب يستمع إذ للعنف،
 الشباب فئة تستمع في� يوميًا، الساعة ونصف ساعت� إىل الساعة ونصف

 يستمعون ما ومعظم يوميًا، ساعات 7 لنحو للموسيقى »للخطر املعرضة«
 عىل األمر ويل مقدرة من يحد ما وهو األذن، س�عات عرب يكون إليه

 األمور ألولياء �كن). (ب2009 األكاد�ية (املسموعة املوسيقى متابعة
 البحث يف املذكورة املواقع زيارة خالل من للطفل مناسبة أغانٍ  إيجاد

). »املوسيقية األغا�«بـ املتعلق
 

 عنيف؟ سلوك إىل العنيفة الفيديو ألعاب أدت هل
 

 تثل التي (العنيفة الفيديو ألعاب لعب أن عىل قوية أدلة تقوم إذ نعم،  
 كشف وقد. عنيف سلوك إىل تؤدي) الفيديو ألعاب مبيعات من% 60

 ألف 130 من أكث خاضها اختباًرا 381 من مؤلف شامل، موسع تحليل
 العنيف اإلدراك من زادت العنيفة الفيديو ألعاب أن عن مشارك،

 الحساسية قلصت في� زيادة، أّ�ا البدنية واالستثارة العدوانية والسلوكيات
 ثم، ومن). 2015 غرينفيلد (اإليجاب االجت�عي والتفاعل العنف تجاه

 مرحلة من بدًءا واعتياده، العنف لتجربة مثالية بيئة الفيديو ألعاب تشكل
 من وسيلة بوصفه م�رسته إىل وصوالً العنف، بابتداء مروًرا االستفزاز،

 بنقاط العنف عىل الالعب تكافئ األلعاب تلك إن بل الرصاع، فض وسائل
 من به بأس ال عدد ويؤكد). 2015 غرينفيلد (املستويات يف بالرتقي أو

 بعدوانية للترصف تدفعنا العنيفة الفيديو ألعاب أن املختربية الدراسات
 التأث� هذا استمرارية مدى فهو وضوًحا، ذلك من األقل الجانب أما. أكرب
 املواقف إىل وثبات باتساق يتسلل التأث� هذا كان إذا وما الالعب، عىل
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 ذلك ب� مباًرشا رابطًا- اآلن حتى -الدراسات تثبت فلم الواقعية، الحياتية
 التي الدراسات بعض يف اآلن ولننظر). 2015 غرينفيلد (الجنائ والعنف

. املذكورة النتائج إليها تستند
 

 إحدى ضمن للغاية عنيفة فيديو لعبة بلعب مراهق� لفتيان ُسمح  
 خيالية لعبة أو ،)مكان بكل وتتطاير الدماء فيها تسيل لعبة: أي (الدراسات

 اللعب بعد الفتيان وتنافس. عنيفة غ� فيديو لعبة أو عنف، عىل منطوية
 بإطالق له يُسَمح إنه باملهمة للفائز وقيل. عملية مهمة يف رشكاء مع

 إن) الحقيقة خالف عىل (أيًضا له وقيل -الخارس س�عات عرب عالية أصوات
 اللعبة العبو كان وقد. لألبد السمع حاسة فقدان تسبب قد الضوضاء
 ل الذين الرشكاء ضد العايل الصوت استخدام يف عدوانية األشد العنيفة

 الفيديو لعبة يف واالنغ�س الشديد العنف أن أي ضغينة؛ بهم تجمعهم
 الالحق العدوا� السلوك يف التسبب حيث من خصوًصا خطورة، عاميل كانا

). 2015 غرينفيلد(
 

 عنيفة غ� أو عنيفة فيديو لعبة بلعب لطالب ُسمح أخرى، دراسة ويف  
 الذين الطالب فكان املخترب، خارج زائف شجار افتُِعل ثم عشوائيًا، لعبًا

 عد أو واملساعدة، الرد يف استعجاًال  أقل العنيفة اللعبة لعب من للتو انتهوا
 يف العنيفة الفيديو لعبة أن ويبدو. الشجار س�ع حتى أو خط�ًا، الشجار

 العنف تجاه الالعب� حّس  من أضعفت قد املختربية التجربة هذه
). 2015 غرينفيلد(
 

 عنيفة غ� أو عنيفة فيديو لعبة بلعب للمبحوث� ُسمح أخرى، دراسة ويف  
 ينطوي فيلمي مقطع عرض ذلك وأعقب عشوائية، بصورة دقيقة 20 ملدة

٧١



 الفيديو لعبة لعبوا من فأبدى العنف، مفرطة حقيقية سلوكيات عىل
 وهو الفيلم، مقطع يف املتجسد الرعب تجاه التجاوب من أقل قدًرا العنيفة

 عىل والتعرق القلب نبض معدل يف انخفاض فيها ثبت بقياسات تأكد ما
). 2015 غرينفيلد (لديهم الجلد

 
 مسؤولة املخ من منطقة يف أقل بنشاط أيًضا الفيديو ألعاب لعب وارتبط  

 غرينفيلد (»الدماغية اللوزة «باسم املعروفة وهي العاطفية، الذاكرة عن
2015 .(

 
 من اكتسابها املمكن اإليجابية املهارات بعض وجود فاملؤكد ذلك، ورغم  

 املنضبطة الدراسات أفادت إذ الفيديو، بألعاب املرتبطة امل�رسات تلك كل
 البرصية املهارات من أفضل مستويات عن تسفر األلعاب تلك م�رسة بأن

 الصغ�ة، التفاصيل ورصد واليدين، العين� حركة ب� والتنسيق املكانية،
 يصبحون قد األلعاب تلك العبي أن والحقيقة. املهام ب� برونة والتنقل
). 2015 غرينفيلد (أكفاء مناظ� جراحي

 
 املواد؟ استهالك يف اإلعالم وسائل تؤثر هل

 للتدخ�، مشاهد عىل 2010 يف املنتجة األفالم من% 70 اشتمل فقد نعم،  
 التدخ� عادات يف ذلك يؤثر فهل.  السلبية تأث�اته إىل إشارة أية دون من
 التي لألفالم التعرض أن إىل الدراسات تش� إذ نعم،: اإلجابة أطفالنا؟ عند

 الخامس الصف� ب� الدراسية املراحل خالل للتدخ� مشاهد تحوي
 عام ب� ترتاوح الحقة فرتة خالل التدخ� ببدء احت�ًال  يعني والثامن
 أيًضا الكحولية املواد معاقرة عىل ذاته األمر وينسحب. أعوام وثانية

). 2010 وآخرون سرتاسربغر(
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 الرقمية اإلعالم وسائل األطفال بشأن لطب األمريكية األكاد�ية توصيات
 

 واألغا� الذكية والهواتف التلفاز شاملة -اإلعالمية الوسائط كل  • 
 تطال التي التأث�ات يف تسهم- املوسيقية الفيديو ومقاطع املوسيقية

. التأث�ات تلك بشأن الطبيب مراجعة وينبغي والعنف؛ الجنسية املشاعر
 

 ساعت� إىل ساعة عىل اليومية الرتفيهية الرقمية املشاهدة قرص رضورة  • 
. إج�ًال 

 
 نوم غرفة يف باإلنرتنت متصلة أجهزة أو تلفاز بوجود الس�ح عدم  • 

 يشاهده ما متابعة األمر ويلّ  عىل يعّرس  الغرفة يف تلفاز فوجود الطفل،
 املتلفز للمحتوى الطفل تعرض مدة من يزيد ذلك أن ثبت وقد الطفل،
 عن فضًال  الدرايس، األداء بضعف مثبت ارتباط ولذلك يوميًا، ساعة بعدل
 بالسمنة اإلصابة مخاطر وارتفاع الضعف، بعدل التدخ� احت�الت زيادة
 تلح التي التجارية باإلعالنات مرتبطة السمنة مخاطر ولعل%. 31 بنسبة

. البد� النشاط بقلة ذلك كل ارتباط عن فضًال  ضارة، غذائية خيارات عىل
 

 التي اإللكرتونية واملواقع الطفل، يطالعها التي اإلعالمية الوسائط مراقبة  • 
. يزورها

 
 أمان عامل فهذا واملراهق، والطفل األمر ويلّ  ب� املشرتكة املشاهدة  • 

. للمناقشة مجاًال  إفساحه عن فضًال  للجميع،
. أرسية خطة وضع  • 

) 2013 األكاد�ية  (
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 إفراط أن تبّ�  فالدراسات. اإلعالمي االستهالك يف الحسنة القدوة تقديم  • 
 هذا بانتقال األقوى التنبؤ عامل هو اإلعالمية املواد استهالك يف الوالدين
 للمشكالت األبوية املناقشة أن الدراسات أثبتت ك�. األطفال إىل املسلك

 املحتوى تأث�ات مواجهة يف وناجعة مفيدة اإلعالم وسائل تعرضها التي
 جنسية سلوكيات يف األطفال انخراط احت�الت تراجع فوائدها ومن الضار،

). 2010 وآخرون سرتاسربغر (عنيفة أو
 

 أصدرت قد األطفال لطب األمريكية األكاد�ية أن إىل اإلشارة تجدر  
 رسميًا شكًال  بعد تتخذ ل (»التحدث نقاط «من مجموعة) 2015 (حديثًا

 ما يف محددة زمنية قيود فرض أهمية من تقلل) »سياسة بيان «هيئة عىل
: ذكرها اآلت املقرتحات أنواع يخص

 
 نفسها األشياء عمل لألطفال �كن حيث مختلفة، بيئة الرقمي العال  • 
 وأخرى حميدة أشياء أي) -رقمية (افرتاضية بيئة يف ولكن اعتادوها، التي
: أي كافة؛ البيئات تجاه نفسها الواجبات األمور أولياء وعىل. حميدة غ�

 بل لها، بحاجة فاألطفال (الحدود ووضع التعطف، قيم أطفالهم تعليم
 كنت هل. إلخ من، ومع سيفعله، وما الطفل، مكان ومعرفة ،)ويريدونها

 لعمله؟ يخطط ع� سؤاله دون من الواقعي العال يف يخرج طفلك لترتك
 

 طفلك أن من فتحقق معه، املنقيض الوقت من أهم املحتوى جودة  • 
. منبّه بضبط االكتفاء دون األولوية، حيث من وقته يرتتب

 
 للعب وقت تخصيص مع األمر، ويلّ  مع للتفاعل للطفل وقت تخصيص  • 

 من ذلك وغ� العفوي، للعب وكذلك ،)دونك ومن معك (له املخطط
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 أم األنشطة تلك من الرقمية املشاهدة تأخذ هل: وانتبه. االهت�مات
 إليها؟ تضيف

 
 الليل، وخالل الوجبات أثناء يف التقنية عد�ة وأماكن أوقات تخصيص  • 
. ليًال  األجهزة لشحن مركزي مكان تحديد مع

 
 اللغوي للتطور األهمية بالغ مطلٌب  الطفل مع للتحدث وقت تخصيص  • 

 الخيار هو املبارش والتفاعل. أحاديًا ال ثنائيًا، تواصًال  يتطلب ما وهو عنده،
 يبدأ التعليمية اإلعالمية للوسائط للتعرض األمثل الوضع بأن علً�  األمثل،

 الوسائط تلك تفعل فال السن، هذه قبل أما. العمر من عام� بلوغ بعد
. والطفل الوالدين ب� للتواصل املخصص الوقت من االقتطاع سوى شيئًا

 
 بالنسبة رضوري أمرٌ  الوالدين جانب من للوسائط التعرض يف التشارك  • 

 جميع مع االجت�عي التفاعل ويف التعلم، يف ويسهم واليافع�، للصغار
. األطفال

) 2015 وهيل وشيفرين براون  (
 

: اإللكرتو� املوقع عىل التوصيات بتلك محّدث ملخص نرش أعتزم وإ�  
 

  www.kidsbehavioralneurology.com، عىل والنرش املراجعة بعد 
. األطفال لطب األمريكية األكاد�ية عن صادرة »رسمية سياسة «هيئة

 الفصل� يف إضافية، مقرتحات وكذا الصدد، هذا يف املزيد مطالعة و�كن
.  والخامس الرابع
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 الثالث  الفصل

 بعينها فئات يف مشكالت
 

 االرتباط حيث من الرقمية املشاهدة مشكالت عىل الفصل هذا يف نركز  
: وهي معينة، بفئات

 
). العمر من السنت� دون هم من سي� ال (للغاية الصغار األطفال  • 

 
). ADHD (النشاط وفرط االنتباه نقص باضطراب املصابون األطفال  • 

 
). ASD (التوحد بطيف املصابون األطفال  • 

 
 بل س�ى، ك� تثبت، ل للغاية الصغار لألطفال الرقمية التقنية إفادة إن  

. لديهم والرتكيز االنتباه وبهارات واإلدراك، اللغوي بتطورهم ترض قد إنها
 للوسائط مفرطًا انجذابًا ADHD باضطراب املصابون األطفال ينجذب فقد

 وهي -املهام ب� املُراِوحة وسلوكياتهم اندفاعاتهم تُشبع أنها ذلك اإلعالمية،
 الفئة هذه أن ك�. اآلخر الجانب عىل تقو�ها إىل نحن نسعى سلوكيات

 من بدرجة املصاب� أن عن فضًال  اإلنرتنت، إلدمان عرضة أشد األطفال من
 من لهم توت�ًا أقل الشاشة واجهة يجدون قد التوحد مطياف درجات
 االجت�عي التواصل وسائل فإن ثم، ومن. البرشي الشخيص التواصل
 لكنها االجت�عي، التفاعل مهارات مل�رسة نعمة تكون قد النيص والرتاسل

 االفرتايض عاملهم إىل االنسحاب لخطر التوحد مطياف درجات ذوي تعرض
. اإللكرتو�
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الرقمية  واملشاهدة الصغار األطفال
 

 االستخدام إحصاءات  
 

) أ 2011 األكاد�ية (األطفال لطب األمريكية األكاد�ية توصيات رغم  
 فإن العمر، من الثانية دون هم ملن بالنسبة الرقمية املشاهدة عن باالبتعاد

 أن والحق. الرقمية املشاهدة أشكال من لشكل تتعرض الفئة تلك من% 90
 أو ساعة ملدة املتوسط يف التلفاز يشاهد العمرية الفئة هذه يف الطفل
 التلفزة من أكث أو ساعات ألربع التعرض ذلك يشمل وال يوميًا، ساعت�

 سواء -منه قريب بالغ إلمتاع مشغًال  التلفاز يكون عندما به، »املحيطة«
 يشاهدون األمور أولياء من% 40 أن ورغم. ال أم للتلفاز منتبًها الطفل أكان

 كث�ة حاالت يف تُستخدم الشاشات فإن أطفالهم، بصحبة اإلعالمية الوسائط
). أ 2011 األكاد�ية (أخرى أنشطة أو مهام تنفيذ من األمر ويلّ  يفرغ حتى

 وآخرون براون (آنًفا املذكورة »التحدث نقاط «من أحدث قائة أن ويبدو
 هم ملن الس�ح عن األمور أولياء إثناء حيال ألطف طابًعا تحمل) 2015
 التفاعل رضورة عىل القائة تلك تركز إذ الرقمية، باملشاهدة السنت� دون

 أهمية ُمؤكدةً  املشرتكة، للمشاهدة األسايس االحتياج وعىل املبارش، األبوي
 عمر من ذلك وابتداء ،»اإلعالمية للوسائط التعليمي املثايل التعرض«

. السنت�
 

 العام� خالل مرات ثالث يتضاعف البرشي املخ ألن نظرًا أنه ويتب�  
 املنقيض الوقت بقدار لالهت�م قويًا سببًا هناك فإن الحياة، من األول�

 العامل ليس الوقت فإن ذلك، ومع. الفرتة تلك خالل الرقمية الشاشات أمام
 أوساط يف الرقمية للشاشات التعرض مناقشة عند باملراعاة الجدير األوحد
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 التنقل ذلك يف با املُشاَهد، املحتوى إىل أيًضا االنتباه إيالء يجب إذ األطفال،
 واألضواء الرسيع، الرقاب والتعديل الرقمية، الشاشات ب� املتسارع
 سياق «يسمى ما فهناك سلف، ما عىل وعالوة. الوامضة املتالحقة
 هذا عداد يف ويدخل. املحتوى الطفل مشاهدة كيفية: أي ؛»التعرض
 روابط تشكيل من بدالً عدمه، من باملشاهدة الطفل انفراد مراعاة السياق
 ال ما مراعاة »السياق «يشمل كذلك. األقران ومع أرسية، وِصالت لغوية
 كل يف بد وال. الكتب وتجربة عفوي فراغ وقت وجود مثل الطفل، يفعله

 مراحل إىل بالنظر وذلك املعروضة، املادة يف التناسب مدى مراعاة من ذلك
). 2009 كريستاكيس (الطفولة خالل املخ يف التطور

 
 السنت�؟ دون لألطفال بالنسبة املشاهدة لوقت فائدة من هل  
 

 التعليمية بالفائدة املتعلقة األطروحات تزال ف�. شيئًا ذلك عن نعرف ال  
 السنت� دون هم ملن بالنسبة الرقمية املشاهدة أنشطة من املتوخاة

 للربامج، الجذابة األس�ء من الرغم عىل وذلك مثبتة، غ� أطروحاٍت 
 بتلك املتعلقة الدراسات إن بل. الصدد هذا يف املسوقة واالستشهادات

» Sesame Street «مثل الجودة، عالية تعليمية برامج ومشاهدتها الفئة،
. املبحوث� عىل سلبيته أو تاًما التأث� انعدام إىل انتهت ،)سمسم شارع(

 أية انعدام عن السنت� دون طفل ألف عىل أجريت دراسة كشفت وقد
 املستهدف� وعدت التي) DVD (املدمجة الفيديو أقراص من فائدة

 من أسوأ بحالة مروا الصغار من كث�ًا إن حتى اللغوية، املهارات بتحس�
 التطور تحوز ال الفئة هذه أن ذلك ؛)2009 كريستاكيس (اللغوي التطور
. لها االنتباه أو الرقمية الشاشات عىل املعروضة الصور لفهم الالزم اإلدراك

 بالتتايل القصة مسار متابعة عىل القدرة يكتسبون ال خاصة بصفة واألطفال
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 ينتبه ال في� العمر، من عرش الثا� شهرهم يبلغوا حتى آلخر مشهد من
 .عرش الثامن الشهر بلوغ بعد إال املتلفز للمحتوى األطفال معظم

 
 عىل تأت الصغ�ة السن يف الرقمية املشاهدة أن بلة الط� يزيد    وم�

 املستفاد أن ذلك الحياتية؛ الحقيقية املعلومات مصادر من التعلم حساب
 العمرية الفئة عند والد�ومة االكتساب إىل أقرب واقعية حياتية تجربة من
 الصغار أن ك�. الرقمية الشاشات من باملستفاد مقارنة شهرًا، 18و 12 ب�

 بستوى الدراسات، من يتضح ك� معهم، املتحدث من اللغة يتعلمون
 رقمي وسيط أو تلفاز عىل شخص مشاهدة من يتعلمونه قد م� أفضل

 أثبتت فقد شهرًا، 36و 12 ب� العمرية الفئة أما). 2009 كريستاكيس (آخر
 تعلً�  املشكالت وحل املحاكاة مهارات أيًضا يتعلمون أنهم عديدة دراسات

 املواقف بشاهدة مقارنة الواقعية، الحياتية املواقف يتابعون عندما أفيد
 ،»املَصَور العجز «باسم الحالة هذه ُسميت وقد. فيديو شاشة عىل نفسها

 املُبدين بأنفسهم الحارضين أي -الواقعي العال يف الناس أن يبدو إذ
 متى خصوًصا الصغار، عند التعلم مراكز تحفيز يف أداءً  أنجع- االهت�م
 ذلك يُعزى ولربا). 2013 وباركر أدير-شتاي� (الصغار بهؤالء عالقة ربطتهم

 تعزيز يف األشخاص ب� العالقات به تستأثر الذي املهم للدور- جزئيًا وإنْ -
 للتفاعل بديًال  املصورة املقاطع مشاهدة وليست. اللغوي التطور

 من وما يداعبه، من عىل يرد أن الرضيع من املطلوب فليس االجت�عي،
! فيديو بقطع صلة الرضيع يقيم حتى سبيل
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 سنوات؟ 5 إىل 3 من العمرية الفئة يف األطفال عن ماذا  
 أي سنًا؛ أكرب هم ومن الرضع عند اإلدراكية املهارات ب� صارخ فارق ثة  

 هذه لها خضعت التي البحوث تفيد إذ سنوات، 5و 3 ب� العمرية الفئة
 شارع» (Sesame Street: «مثل -الكفاءة عالية التعليمية الربامج أن الفئة

 ذي دورا» (Dora the Explorer«و ،)بار�» (Barney«و ،)سمسم
 ميسرت» (Mister Rogers«و ،)كلوز بلوز» (Blue’s Clues«و ،)إكسبلورر

 واالستعداد واالجت�عية، اللغوية املهارات تحس� يف تسهم)- روجرز
 املراهقة حتى تستمر أن شأنها من تأث�ات وهي باملدرسة، لاللتحاق

). 2012 غ�نزي(
 

 الطفل؟ بتطور »الثانوي «أو »املحيط «التلفاز تأث� يرض هل  
 يف التلفاز عىل تُبقي الرضع أو األطفال ذات األرس من% 39 أن ثبت  

 نصف من ألكث الغرفة يف الصغار خاللها يكون ملدة التشغيل وضعية
 لل�دة كامل اهت�م إيالء من الطفل يتمكن ال قد أنه صحيح. الوقت

 دون ملادة تعرضهم الحال هذه لكن التلفزة، شاشات عرب للبالغ� املوجهة
 وقد. الطفل مع التفاعل عن األمر ويل ألهت- األهم وهو -وربا املناسبة،

 تفاعالت مقدار يف يؤثر »املحيطة «البيئة يف التلفاز تشغيل أن ثبت
 كان وملا). 2012 غ�نزي (التفاعالت تلك كفاءة ويف بل الطفل، مع الوالدين

 يقضيه ما بقدار مباًرشا ارتباطًا مرتبطًا الطفل عند اللغوية الحصيلة تطور
 »املحيطة «البيئة يف التلفاز تشغيل فإن التحدث، يف وقت من معه الوالدان

 فإن وباملثل،. الطفل عند اللغوية املهارات بتطور- قصد بغ� -يرض قد
 معه، البالغ� بتفاعل يرض الرقمي جهازه أمام الطفل يقضيه الذي الوقت

. اللغوي للتطور األمثل السبيل يعوق ما وهو
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 يتسنى بقوة األرسية اإلعالمية لل�دة املتعرض الطفل أن سبق ملا يضاف  
 وإذكاء االبتكار، لتشجيع حيوي مطلب وهو العفوي، للعب قليل وقت له

 خالل ومن والخطأ، باملحاولة يتعلم فالطفل املشكالت، حل مهارات
 فيها تنشط بيئة ضمن حوله، من واألشياء لألشخاص املبارش االستكشاف

 بوالديه، الطفل شعور أهمية هو الحقائق تلك ب� والرابط. عديدة حواس
 األطفال، لطب األمريكية األكاد�ية إىل واستناًدا. لعبه يف والديه وبشاركة

 2011 األكاد�ية (»املسلّ�ت من ألطفالهم الوالدين مجالسة أهمية «فإن
 االتجاه ثنائ التفاعل تَْعِدل أن �كن ال للتلفاز السلبية املشاهدة أن أي ؛)أ

. ورعاته ومحبّيه الطفل ب�
 

 وقتًا الكثيف اإلعالمي االستهالك ذات األرس تقيض سبق، ما عىل عالوة  
 القراءة يف أقل وقتًا األطفال يقيض في� ألطفالها، القراءة يف بكث� أقل

 اللغوية مهاراته يعزز للطفل والقراءة امللهيات ترك بأن علً�  بأنفسهم،
 لهم والقراءة أحضانكم، إىل أطفالكم ضم لكم ينبغي ثم، ومن. والفكرية

 تابلت من مًعا القراءة اجتناب وينبغي. مًعا والتباك بل ومضاحكتهم،
: قبيل من التوجيهات من العديد مع تتعاملون أنفسكم وجدتم وإال رقمي،

 الشاشات إن. ومغزاها القصة عن التحدث من بدًال  ،!»هنا تضغط ال«
 أن غ� برتكيز، الفأرة الستخدام معها احتياج ال ألنه للصغار جذابة اللمسية

 من يأت األمثل فالتعلم حميًدا، يكون ال قد االستخدام يف الزائد اليرس ذلك
. الحقيقي التفاعل

 يرض قد األرسة جانب من اإلعالمي االستهالك كثافة إن: القول خالصة  
 وتقليص الوالدين، مع للتحدث املخصص الوقت نقصان جرّاء الطفل بتطور
 العفوي اللعب وقت من االقتطاع عن فضًال  معه، واللعب له، القراءة وقت

 .والقراءة
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 اإلعالمية؟ بالوسائط املرتبطة املشكالت لتلك األجل قص�ة التأث�ات   ف�
 سي� ال اللغوي، والتأخر املتلفز االستهالك كثافة ب� عديدة دراسات ربطت

 الدراسات تلك بأن نذكّر وهنا،. فحسب الشاشة يشاهد الطفل كان إذا
 يسبب ما هو التلفاز هل: بعنى والنتيجة؛ السبب تحديد عليها يتعذر
 أمام طفله� الوالدين تثبيت إىل يفيض اللغوي التأخر أن أم اللغوي التأخر
 االستنتاجات أما املتأخرة؟ اللغوية حصيلته إثراء يف أمالً أعىل بوت�ة التلفاز

 فلم مبكرة، سن يف اإلعالمي لالستهالك األجل طويلة بالتأث�ات املتعلقة
. األهمية بالغ مبحثًا تزال ما لكنها املتاحة، بالدراسات تُرَصد

 
 املتقطعة؟ باملشاهدة له سمحت إن حًقا طفيل أرض هل  
 

 العال إن: مفاده املشكلة، لهذه ملخص) 2012 (غ�نزي دراسة يف ورد  
 بوصفها اإلعالمية الوسائط الستخدام الوالدين لجوء يشهد ال الحقيقي

 أثناء يف االسرتاحة ولعل. وجاهته وله مفهوم أمر وهذا للطفل، جليسة
 يلزم وهنا،. أداءهم يحّسن با نشاطهم، استعادة للوالدين يتيح املشاهدة

 املعروض، املحتوى عن فضًال  الطفل، بها �ر التي التطور مرحلة مراعاة
. اإلعالمية التجربة وسياق

 
 االستهالك أن يقرر أن ألحد ليس الحسبان، يف العوامل تلك وبوضع  

 لذلك،. تداُركه يتعذر للصغ� رضر يف سيتسبب اإلعالمية للوسائط املعتدل
 والتحادث والوقت، االهت�م من كث� تقديم إىل االطمئنان سوى عليكم ما

. صغاركم مع واللعب
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) ADHD (النشاط وفرط االنتباه نقص باضطراب املصابون األطفال  
الرقمية  واملشاهدة

 
 للغاية جذابة الرقمية املشاهدة تجعل التي االضطراب س�ت

 
) ADHD (»النشاط وفرط االنتباه نقص «الضطراب الرسمي التعريف  

. »االندفاعات/النشاط فرط أو/ و التشوش/االنتباه عدم من مزيج: «هو
 الوظائف يف صعوبات مواجهة: به لإلصابة حاليًا املثبتة الس�ت ومن

 القدرة ونقص املطلوبة، الرتكيز بؤرة عىل السيطرة صعوبة مثل التنفيذية،
 عن فضًال  الالحق، واإلدراك االسترشايف اإلدراك وُعرس امللهيات، قمع عىل

. الفوري� واإلثابة التعقيب إىل الحاجة ازدياد
 

) جو� (أن أعلم: «التايل التساؤل عىل مكتبي يف األمور أولياء يُجِمع ويكاد  
 لعب وبوسعه ذلك يتصور كيف… ADHD باضطراب يصاب أن �كن ال

 تعني ال االضطراب بهذا اإلصابة أن غ�!». نهاية؟ ال ما إىل الفيديو ألعاب
 أي إىل االنتباه إيالء تعذر تعني بل االنتباه، إيالء عىل تاًما القدرة انعدام

 املصاب� عىل يعرس: أخرى وبعبارة. جاذبية األشد الباعث باستثناء يشء
 تحويل لهم يتسنى حتى جاذبية، األشد اليشء إه�ل ADHD باضطراب
 إىل دوًما تنجذب التي الفراشات ك� أنهم أي األهم؛ اليشء إىل انتباههم

). جاذبية أشد (أقوى ضوء ظهور لح� حوله متحلّقة فتظل األقوى، الضوء
!) حرشات صاعق يكون ما أحيانًا األقوى الضوء أن املؤسف ومن(
 

 الخطر مدى ل�ى ،ADHD الضطراب املوسع املفهوم هذا لنستعمل  
 يف وقوعه احت�الت حيث من االضطراب، بهذا املصابون له يتعرض الذي
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 الفيديو ألعاب/اإلعالمية الوسائط- استخدام إساءة بل -استخدام براثن
: مفرطة بصورة

 
 أشد أنها املؤكد فمن الباهر، الضوء ذلك قبيل من هي الفيديو ألعاب  • 

 باملرحلة االلتحاق اختبارات من أو املنزلية، الجرب فروض من جاذبية
. عام� خالل خوضها عىل الطفل يوشك التي املقبلة الدراسية

 
 االنتباه يويل نحو عىل تطور البرشي واملخ الحركة، تبث الفيديو ألعاب  • 

. به املحيطة البيئة يف للحركة
 

 نظام/لحواسنا بطبيعتها جذابة- سبق ما عىل بناءً  -الفيديو ألعاب  • 
 األنشطة غرار عىل موجًها، إراديًا انتباًها تتطلب وال لدينا، التحذيري االنتباه
. جاذبية األقل األخرى

 
 اضطراب سمة مع يتناسب با دائم، تغ� حالة يف الفيديو ألعاب  • 

ADHD املتكرر التنقل ذات باألنشطة املتعلقة .
 

. فوريًا »تعقيبًا «تقدم الفيديو ألعاب  • 
 

. فوريًا تفاعًال  تتطلب الفيديو ألعاب  • 
 

 الدوبام� من- تاًما مشبعة ليست -متكررة نوبات تتيح الفيديو ألعاب  • 
. لدينا املكافأة/السعادة مراكز إىل
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 جرعة تعاظم يعني ما وهو العديدة، بستوياتها تتاز الفيديو ألعاب  • 
. املستويات يف التقدم مع الدوبام�

 
 املصاب� عند متكررة مشكلة وهذه الكتابة، تتطلب ال الفيديو ألعاب  • 

. ADHD باضطراب
 

 فيها يحظى قد اجت�عية أنشطة عن عبارة اإلنرتنت عرب الفيديو ألعاب  • 
. الواقعي العال من أفضل اجت�عي بقبول ADHD باضطراب املصابون

 
 الوسائط استهالك يف اإلفراط إىل اإلفضاء شأنه من سبق ما كل  • 

 العال يف األداء ضعف إىل يؤدي قد ما وهو الفيديو، ألعاب/اإلعالمية
 يرى حيث األلعاب، عال صوب زائد هروب عن بدوره يسفر با الواقعي،
 حتى الدائرة هذه تتضخم وقد. النجاح تحقيق عىل  قادًرا نفسه الشخص

. السيطرة عن تخرج
 

 األلعاب/لإلنرتنت املفرط واالستخدام االضطراب خطر
 

 املصاب� يعرض الفيديو ألعاب/اإلعالمية للوسائط املفرط االستخدام هذا  
 بإدمان اإلصابة احت�الت يف% 25 قدرها لزيادة ADHD باضطراب
 القادرين األسوياء أوساط يف املعتاد عىل بكث� أرب نسبة وهذه اإلنرتنت،

. التحكم عىل
 

 ال ADHD باضطراب لإلصابة املعرض� األطفال بأن الدراسات وتفيد  
 غ�هم، عند الثابت عىل فعليًا تزيد بوت�ة اإلعالمية الوسائط يستخدمون
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 عىل باالضطراب املصاب� قدرة عدم يف كامنة يبدو ما عىل الصعوبة إن بل
 وآخرون فيس (عليه املرتتبة واملشكالت لالستخدام، الدافع عىل السيطرة

 خطر معها يتزايد التي الوحيدة بالحالة االضطراب هذا وليس). 2011
 االجت�عي والرهاب والقلق فاإلحباط اإلعالمية، للوسائط املفرط االستهالك
 التوحد مطياف اضطرابات وكذلك أخرى، إدمانية عوامل ووجود والعدائية

)ASD) (�فيس (الخطر ذلك من تزيد عوامل كلها ،)قليل بعد س�ى ك 
). 2011 وآخرون

 
 ،ADHD واضطراب الفيديو ألعاب ب� االرتباط عىل آخر دليل وثة  

 وبإدمان باالضطراب مصاب� طفًال  62 شملت ماتعة دراسة من يُستفاد
 املث� ومن. ADHD اضطراب من بأدوية العالج لهم يسبق ول اإلنرتنت،
 االسم وهو (»فينيديت امليثيل «بادة أسابيع 8 ملدة العالج أن لالهت�م

 ADHD اضطراب مقاييس نتائج تقليل إىل أدى) »الريتال� «لعقار الشائع
 املنقيض الوقت تقليص عن فضًال  املبحوث�، لدى اإلنرتنت إدمان ومقاييس

). 2011 وآخرون فيس (الرقمية املشاهدة يف
 

 ADHD اضطراب ب� االرتباط تب� املذكورة الدراسة أن الواضح ومن  
 أعراض أن بعنى األرجح؛ عىل االتجاه ثنائية عالقة وهي اإلنرتنت، وإدمان

 بالعكس والعكس جاذبية، أشد الفيديو ألعاب تجعل ADHD اضطراب
 ومن). ADHD اضطراب أعراض حدة من تزيد الفيديو ألعاب إن حيث(

 أطفالنا تخليص نود التي السلوكيات تعزز الفيديو ألعاب أن له املأسوف
 املندفعة، العاجلة االستجابات: أي منها؛ ADHD باضطراب املصاب�

 الفورية، لإلثابة واالحتياج الصرب، وانعدام التكلم، أو التفك� قبل والترصف
 الوقت أن ذلك من واألدهى. إلخ مستمرًا، تغي�ًا الباعث لتغي� واالحتياج
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 أخرى ألنشطة املخصص الوقت عىل يطغى الفيديو ألعاب لعب يف املنقيض
 االندفاع، عىل السيطرة: مثل الالزمة، املهارات اكتساب يف اإلسهام شأنها من

 تلك وتشمل. اآلخرين مع والتواصل االنتباه، توجيه عىل اإلرادية والسيطرة
 املوسيقى، وعزف للنوادي، واالنض�م املنظمة، الرياضات: البديلة األنشطة

. الفنون م�رسة يف الوقت قضاء أو
 

 باضطراب املصاب طفلهم أن يظنون ما غالبًا األمور أولياء أن ورغم  
ADHD اضطراب بأن تفيد البحوث فإن الفيديو، ألعاب يف متفوق 
ADHD إن حتى الفيديو، ألعاب يف املصاب الطفل ألداء معوقًا يزال ما 

 تلك يف أقرانه من أفضل أداء يؤدي ال ADHD باضطراب املصاب الطفل
 من أفضل أداءً  الفيديو ألعاب يف يؤدي أنه هنالك ما غاية بل األلعاب،
! ظنكم لتخييب آسف). 2011 وآخرون فيس (يأتيها التي األخرى األنشطة

 
 باضطراب املصاب� عند القوي الطبيعي االنجذاب إىل وبالنظر ذلك، وعىل  

ADHD عن فضًال  (الفيديو ألعاب يف الرسيعة واإلثابة الرسعة لخصائص 
 لنا بد ال فإنه ،)اإلصابة عن الناجمة السلبية للس�ت األلعاب تلك تعزيز

 يف اإلفراط إىل املصاب� جنوح احت�الت إزاء العناية أشد توخي من
 االندفاع مخاطر إبراز بنا يجدر ك�. الفيديو ألعاب لعب/اإلنرتنت استخدام

 شبكة عىل األخرى األخطار بكل ارتباطها حيث من املتعجلة، والسلوكيات
 واملواد الجنيس، والرتاسل وف�ة، شخصية بعلومات البوح: مثل اإلنرتنت،
 املخصصة املدفوعات شاملة (اإللكرتونية واملشرتيات واملقامرة، اإلباحية،

 بخصوص الرابع الفصل مطالعة يرجى). الفيديو ألعاب يف اللعب ملتابعة
. عالجها أو املشكالت تلك من الوقاية يف للمساعدة املقدمة املقرتحات
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 الرقمية واملشاهدة) ASD (التوحد طيف باضطراب املصابون األطفال
 

 للغاية جذابة الرقمية املشاهدة تجعل التي االضطراب س�ت
 

 إىل مستند) ASD (التوحد مطياف درجات من بدرجة اإلصابة تشخيص  
 الصادرة التشخيص ملعاي� مبسط عرض وإليكم. األعراض من عامت� فئت�

 من) 2013 (الخامس اإلصدار يف النفيس للطب األمريكية الجمعية عن
): DSM-5 (»العقلية لالضطرابات واإلحصائ التشخييص الدليل«
 

 تقسيم و�كن. املتبادل التقابيل االجت�عي والتواصل التفاعل صعوبة  • 
: وهي مجاالت، ثالثة إىل الَعرَض هذا

 
 مشاطرة عىل القدرة: أي (والعاطفي االجت�عي التبادل مشكالت  • 

). اآلخرين إرشاك عىل أو اآلخرين، مع واآلراء والعواطف األفكار
 

 والتواصل الجسد، لغة مثل اللفظي، غ� التواصل مهارات مشكالت  • 
 االجت�عي للتبادل الزمة املهارات وتلكم الخفية؛ الرسائل وفهم بالعين�،

. والعاطفي
  

 تلك ترتاوح وقد. عليها واملحافظة وتكوينها العالقات فهم مشكالت• 
 اللعب وقلة صالت، لتكوين الحافز يف النسبي النقص ب� املشكالت

ل حسب السلوك تعديل كيفية ومعرفة التظاهري، االجت�عي  املواقف تبَدُّ
. االجت�عية
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» DSM-5 «دليل ويقرر. السلوكيات أو االهت�مات يف التنوع قلة  • 
 يُصنف ك ذكرها اآلت األعراض من األقل عىل اثن� عرَض� تلبية رضورة

: الفئة هذه ضمن صاحبه�
 

 املنتظم، التأرجح ذلك ومن املقولبة، أو املتكررة السلوكيات أو الحركات  • 
 الكالم أو امللموسة، األلعاب رص أو ،)الجناح� ك� اليدين حركة (والتجنيح
. قيل ما تكرار أو املتكرر،

 
 الغداء ترتيب تغي�: مثال. الروت� أو للمضاهاة املتصلب االحتياج  • 

). ASD (التوحد مطياف من بدرجة الطفل إصابة عن يكشف قد والراحة
 

 كل معرفة مثل بعلومات، أو بأشياء املعتاد غ� املفرط اإلعجاب  • 
 يف معه ملعقة حمل أو الثانية، العاملية الحرب يف الطائرات عن التفاصيل

. مكان كل
 

 يف املفرطة الرغبة مثل الحّيس، الباعث تجاه الحساسية تراجع أو زيادة  • 
 لكث� املفرط االجتناب أو تجري، الدواليب مشاهدة أو باألشياء، االرتطام

) 2013 األكاد�ية (                    .الضيقة للمالبس أو النكهات من
   

 »الكربى الصورة «فهم يف آنًفا املذكورة بالصعوبات الشخص يصاب وعندما
 بأعراض املعتاد يف مصحوبًا يكون ذلك فإن االجت�عي، والتفاعل للتواصل

 لألشياء النسبي والتفضيل باملضاهاة، العنيد التمسك مثل أخرى،
 والقلق؛ األقران، عن واالبتعاد البرش، حساب عىل) بها املتنبّأ (امليكانيكية

). 2014 كوتش� (ADHD باضطراب كث�ة حاالت يف مرتبط ذلك وكل
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 األطفال يف الشديد االنجذاب أسباب عن الكشف بداية بصدد نحن فهل  
 والتواصل الرقمية الوسائط إىل) ASD (التوحد مطياف بدرجات املصاب�
 الرقمي؟

 
 �اثلونك ممن كث�ين إليجاد باإلنرتنت االتصال أثناء يف الفرصة أمامك  • 
. واالهت�مات الحالة يف
 

 باستمرار جديدة معلومات عىل باإلنرتنت االتصال أثناء يف العثور �كنك  • 
. لها نهاية ال اإلنرتنت فشبكة املحددة، اهت�مك مجاالت عن

 
 مشاهدة مثل املفضلة، األنشطة تكرار باإلنرتنت االتصال أثناء يف �كنك  • 

. ومرات مرات الواحد الفيديو مقطع
 

 االتصال أثناء يف تفس�ها يلزم جسد لغة أو للوجه تعب�ات توجد ال  • 
. النص عىل مقصور فاألمر باإلنرتنت،

 
 تنتفي وبذلك الرد، لصياغة باإلنرتنت االتصال أثناء يف هائل وقت يوجد  • 

 الواقعي، العال يف األقران ب� املتالحق التواصل برسعة املتعلقة املصاعب
. مواكبته ASD بدرجات املصاب يستطيع م� بكث� أرسع يكون ما وهو

 
 وهو -شخصيتك ابتكار إلعادة باإلنرتنت االتصال أثناء يف الفرصة أمامك  • 
 »غرابة«بـ معارفهم عند اشتهروا ربا الذين ASD ملصاب يروق ربا يشء

. الشخصية
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 الواقعي، العال يف املشاركة اجتناب باإلنرتنت االتصال أثناء يف �كنك  • 
 إليها يحتاج التي االجت�عية املهارات م�رسة عدم إىل ذلك يؤدي وقد

 االتصال يكون قد املقابل، ويف. الواقعية الحياة يف التوحد مطياف مصابو
 لجس «جاذبية أشد وسيلة يجعله ما غ�ه، من أيرس الرقمية الوسائط عرب

. االجت�عي التواصل بخصوص »النبض
 

 اقرتانها مع يعانون ASD مطياف بدرجات املصاب� األطفال معظم  • 
 بها، الخاصة الخطر بعوامل تأت مزدوجة إصابة وهي ،ADHS باضطراب

. اإلنرتنت استخدام يف اإلفراط حيث من
 

 أن إىل الدراسات انتهت إذ املجال، هذا يف البحوث بعض يف اآلن لننظر  
 اليافع� أوساط يف أعىل كان الحاسوب واستخدام التلفاز مشاهدة معدل

 من اآلخرين باملراهق� باملقارنة حتى ،ASD مطياف بدرجات املصاب�
 من% 78 بأن علً�  التعلم، إعاقات أو اللغوية/الكالمية اإلعاقات ذوي

 يوم أي ويف الخصوص، وجه عىل ASD مطياف بدرجات املصاب� اليافع�
 منهم% 98 استخدام في� يوميًا، ساعت� لنحو التلفاز يشاهدون بعينه،

 مشاهدة وقت انقىض فيم: والسؤال. يوميًا ساعات 5 لنحو الحواسيب
 ونصف لساعت� (باألساس اإللكرتونية املواقع عىل: اإلجابة الحاسوب؟

 نصف أفاد وقد). يوميًا ساعة 2.4 ملدة (الفيديو ألعاب وعىل) يوميًا الساعة
 من واحدة ساعة- يوم بأي املتوسط يف -قضوا بأنهم تقريبًا املصاب� هؤالء
 التواصل برامج استأثرت في� املنزلية، الفروض إلنجاز الحاسوب وقت

 وقتهم من ساعة بنحو الدردشة وغرفة الفوري الرتاسل وبرامج االجت�عي
 بدرجات املصاب� املراهق� من فقط% 20 النسبة هذه وتقابل يوميًا،

). 2014 وآخرون كيو (ASD مطياف
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: بيانها اآلت باملعلومات أيًضا والزمالء كيو أفاد ثم، ومن  
 

 عىل) ASD (التوحد مطياف بدرجات املصابون املراهقون شاهد ماذا  • 
 ما وهو املتلفزة، األع�ل من األشهر الفئة الكرتون برامج كانت التلفاز؟

 ولكن. املراهق� هؤالء من% 37 يف ذلك ثبت إذ الدهشة، من لقليل يدعو
 إىل اعتيادية بصفة موّجهة أنها إىل ذلك مردّ  لعل بالذات؟ الفئة هذه ملاذا

 عن فضًال  اإليحائية، أو الخشنة اللغة فيها فتقل سنًا، الصغ� الجمهور
 الكوميدية األع�ل فئة الثانية املرتبة يف وجاءت. محتواها فهم سهولة
 التوحد مطياف بدرجات املصابون املراهقون أفاد  وقد%.15 بنسبة

)ASD (أفضل عالقات بوجود أمورهم أولياء رفقةَ  التلفاز يشاهدون الذين 
 هذا يف املعال واضحة غ� والنتيجة السبب عالقة تظل ذلك، ومع. معهم

 لطب األمريكية األكاد�ية توصية تعزز الحقيقة هذه أن غ�. أيًضا السياق
 عىل األمور أولياء إقبال رضورة من ،)قبل من رصدناها ك� (األطفال

 عىل مقصورة املسألة فليست أطفالهم، بصحبة اإلعالمية الوسائط مشاهدة
 األمور أولياء يعرّف التصاحب هذا إن بل فحسب، ذلك يف املتوخاة السالمة
 حقيقية؛ موضوعات بشأن التحادث أمام املجال ويفسح األطفال، بصالح

 نفوس يف السلبي التأث� لرد األهمية بالغ األمور أولياء وجود أن ك�
. الشاشة عىل املعروضة العنف ملشاهد األطفال

 
 ومن الحركية، األلعاب استأثرت لعبوها؟ التي الفيديو ألعاب نوع ما  • 

 يف لتحل األلعاب، جملة من% 48 بنسبة والقتل، التصويب ألعاب بينها
 يف يتميزون التوحد مطياف بدرجات املصاب� أن ثبت وقد. األوىل املرتبة
 الباعث وانتقاء التفاصيل، رصد عىل القدرة ولديهم املرئ، البحث مهام

 يف النجاح إىل املهارات تلك تؤدي وربا. املحيطة العامة البيئة من الصغ�
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 وارتبطت. عليها الفئة هذه إقبال يعلل ما وهو الحركية، األلعاب م�رسة
 بنا حريّ  لذا املراهق�، أوساط يف عدوانية بيول- رأينا ك� -الفيديو ألعاب

 مطياف بدرجات املصاب� باملراهق� محتمل ارتباط بوجود االهت�م
 الثانية املرتبة يف األدوار وأداء املحاكاة ألعاب وجاءت. أيًضا) ASD (التوحد

 إذ املطياف، بدرجات املصاب� اليافع� أوساط يف شيوًعا األكث األلعاب ب�
 ألعاب لعب يف املبذولة أوقاتهم من% 20و 10 ب� ترتاوح بنسبة استأثرت
. الفيديو

 
 أغلب أن املستغرب غ� من يزورونها؟ التي اإللكرتونية املواقع نوع ما  • 

 والبحث، باملعلومات اتصلت الفئة هذه زارتها التي اإللكرتونية املواقع
 فكانت. بالحقائق الحافلة باملواد العميق اهت�مهم إىل بالنظر وذلك

 تليها شيوًعا، األكث الزيارة موضوعَ  الفيديو بألعاب املتعلقة املعلومات
 املراهق� فئة أما). اليابانية املتحركة الرسوم (باألنيمي املتعلقة املعلومات

 الربامج ملشاهدة أقرب فكانوا التوحد، مطياف من حادة بدرجات املصاب�
 ذلك ولعل -ذاته املطياف عىل البسيطة الدرجات بذوي مقارنة اإلخبارية،

 بسبب ذلك لعل أو (اإلخبارية للربامج مباَرشةً  األكث الطبيعة إىل يُعزى
 املصابون املراهقون وأفاد). يشاهدونه أمورهم أولياء يرون ما محاكاة

 والربيد االجت�عي التواصل برامج يستخدمون ممن ASD مطياف بدرجات
 أمانًا أشد االجت�عية العالقات وجدوا بأنهم األصدقاء لدى اإللكرتو�
 السياق هذا يف املهم ومن. االستخدام بهذا يحظوا ل بن مقارنة وإيجابيًة،

 ومع األرسة أفراد مع الرقمية التقنية عرب يتواصلون الذين املراهق� أن
 املراهق� من أفضل اجت�عية عالقات أيًضا يكتسبون حقيقي� أصدقاء

 أن ويبدو. سطحي� معارف مع أو غرباء مع الرقمي وقتهم يقضون الذين
 األصدقاء ومن األرسة من املقدم األقوى االجت�عي الدعم إىل ذلك مردّ 
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 السبب ب� التمييز علينا يتعذر بأنه التذك� نعاود ذلك، ومع. الحقيقي�
. العالقات تلك يف والنتيجة

) 2014 وآخرون كيو  (
 

 انتهى العادي؟ التطور ذوي اإلخوة مع ذلك كل يف التشابه أوجه ما  
) 2013 وفاينسرتوب ومازورك ؛2015 وفيس ولونسك ماكمول� (باحثون

 ألعاب يلعبون التوحد مطياف درجات ذوي من والفتيات الفتيان أن إىل
 ألعاب استخدام جرّاء زائد لخطر عرضة وأنهم يوميًا، أكث أو لساعة الفيديو
 غ� مع وباملقارنة. العادي� باإلخوة مقارنة للمشكالت، املسببة الفيديو
 ASD التوحد بطياف املصاب� الفتيان فإن املطياف، بدرجات املصاب�

 عند غضبهم وازداد الفيديو، ألعاب لعب عدم أثناء يف غضبًا أكث كانوا
 لعبوا إن حتى اللعب، عن التوقف يف أقوى صعوبات وواجهوا املقاطعة،

 ألعاب لعب يف أطول ساعات قضاء وكان. العادي� أقرانهم من أطول لوقت
 بقلة املرتبطة العوامل من الغرفة، يف التلفاز أو الحاسوب ووجود الفيديو،

 التوحد بطياف املصاب� األطفال حاالت تقييم ينبغي ولذلك النوم؛ مدة
ASD اإلعالمية، الوسائط عادات يتناول تقييً�  النوم مشكالت ذوي من 

. ممكن عالجي لتدخل مدخالً ذلك بوصف
 

 التواصل وسائل يستخدمون قد ASD التوحد بطياف املصاب� أن ورغم  
 عندما -التواصل تفضيلهم الظاهر من فإنه الغ�، من أقل بعدل االجت�عي
 وقد. املبارشة الشخصية التفاعالت عرب ال الحاسوبية، الطرق عرب- يتواصلون

 311و ،ASD مطياف بدرجات مصابًا شخًصا 291 شملت دراسة أجريت
 عىل الحاسوب فضلوا  التفاعل املصاب� أن إىل وانتهت مصاب�، غ� شخًصا

 ما عىل وعالوة. والتحكم الفهم سهولة من فيه ملسوه ملا الشخيص التفاعل
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 ولقاء الحقيقية، ذواتهم عن بالتعب� املحوسب التواصل لهم سمح سلف،
 االجت�عي التواصل وسائل فضلوا فقد املصاب�، غ� أما. يشبهونهم أشخاص

 اآلخرين للقاء وكذلك واألصدقاء، األرسة مع العالقات عىل للمحافظة
 telegram @t_pdf  مكتبة). 2014 وآخرون لينش-جيليسبي(
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 الرابع  الفصل

 األمر ويل دور
 

 ركزت التي السابقة الفصول موضوعات عن الفصل هذا يف نتحول  
 مفهومي إىل اإلعالمية، الوسائط باستخدام املرتبطة املشكالت عىل باألساس
 سبب عن سنتحول أخرى، وبعبارة. منها والعالج املشكالت تلك من الوقاية
 إىل الرقمية، املشاهدة حيث من أطفالنا حياة يف التوازن تحقيق أهمية
 األمر، ويلّ  دور يف اآلن سننظر ثم، ومن. فعليًا التوازن ذلك تحقيق كيفية

. كذلك الحل من وجزًءا املشكلة، من جزًءا بوصفه
 

 لطفيل؟ أقدمها التي األسوة ما
 

. سيئة أم حسنة أسوة أكنا سواء أبينا، أم شئنا ألطفالنا، القدوة نحن  
 بؤرة حول رغبتهم تتمحور «الذين للصغار بالنسبة ذلك يكون ما وأصدق
 أدير-شتاي� (»كتبًا أم رقمية شاشة أم حلوى أكانت سواء -األمر ويل اهت�م
 يف األقران عالقات تبدأ الذين املراهق� إن بل). 72. ص ،2013 وباركر

 بكيفية حياتهم تتأثر للسلوك، أساسية دوافع بوصفها عليهم، السيطرة
 استمرارنا وكيفية -فيه لهم القدوة وتقديم القويم، السلوك بتعليمهم قيامنا

. ذلك يف
 

 التقنية بشأن البالغ� نحن سلوكياتنا يف النظر من لنا بد ال ثم، ومن  
: أطفالنا بعيون ألنفسنا نظرتنا من والبص�ة الفائدة جاءتنا وربا الرقمية،
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 هاتفنا، عىل نجيب هل. »الوجبات أثناء يف للرد مضطر إنه أب يقول  • «
 إىل الجلوس أثناء يف اإللكرتو�، الربيد رسائل أو النصية رسائلنا نطالع أو

 الرسائل مطالعة أن- حًقا -نزعم هل األرسة؟ مع الوجبات لتناول املائدة
 الخلوية هواتفهم ترك أطفالنا من ننتظر كيف دقيقة؟ 20 تأخ�ها يستحيل

 عليها؟ الرد يف التأخر استحالة يزعم من أننا ح� يف الوجبات، أثناء يف
 

 هل!». مًعا نفعل ما كان مه� الخلوي هاتفه عىل للرد فوًرا أب يتوقف  • «
 أو إلكرتونيًا بريًدا أو نصية رسالة تلقينا متى أطفالنا مع تفاعالتنا نقطع
 للتفاعل معهم كالمنا نقطع عندما أطفالنا يتعلمه الذي ما هاتفيًا؟ اتصاًال 

 العامر الكوكب هذا يف آخر شخص أي يحظى وعندما آخر؟ شخص أي مع
 اإلحساس يتأثر فكيف أطفالنا، أولوية تفوق بأولوية البرش من باملليارات
 نحن سلوكياتنا مراعاة بنا يجدر ربا حينها؟ عندهم واالهت�م باألهمية

 أحدث ملطالعة معنا الكالم أطفالنا قطع بسبب اإلهانة نستشعر عندما
. وصلتهم نصية رسالة

 
 نحن هل. »خاصتي الفيديو مقاطع أو بألعاب اهت�م أي أب يُبدي ال  • «

 يا أطفالنا؟ اهت�مات إىل البتة نلتفت ال إننا حتى شاشاتنا عىل منكبّون
 التي باألشياء نهتم أننا يعرّفهم ألطفالنا الرقمي العال يف مشاركتنا إن! للعار

 املشاهدة أن ك�. أهمية األشياء لتلك نجد ال كنا إن حتى بها، يهتمون
 حقيقية، متعة عىل ينطوي قد األلعاب يف األطفال مالعبة أو املشرتكة

 ذلك لنا يتيح ك�. عاملهم لدخول فرصة ويتيح للتجالس، وقتًا ويتيح
 يف البالغة الصعوبة سبب فهم يف ومساعدتهم أفكارهم، زناد قدح تعليمهم
 التعليمية اإلعالمية الوسائط أن سبق ملا يضاف. اإلعالمية الوسائط مقاومة

 حيث األمر، ويلّ  بصحبة الطفل يطالعها عندما- واضح هو ك� -تأث�ًا أنجع
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 تشغيل الطفل فيه يستطيع يوم بقرب توحي ال التقنية التطورات «إن
 وجودنا إن الصحيح؛ هو العكس بل دوننا، من للتعلم والجلوس الجهاز

. ص ،2012 غ�نزي (»قبل ذي من لزوًما أكث أصبح األمور أولياء نحن
276 .(

 
 الوقت من والداي يقضيه ما مقدار عند مطلًقا أتوقف ل أنني أظن  • «
 الوسائط مشاهدة يف البالغ� نحن نقيض الوقت من كم. »شاشاتهم عىل

 التلفاز يشغالن أو بالحاسوب، باستمرار مرتبط� الوالدان كان إذا الرقمية؟
 من وهل االعتيادي؟ البرشي السلوك ذلك يف األطفال يرى ألن باستمرار،

 الطفل؟ رآها التي األخرى السلوكيات وما الطفل؟ يتعلم غ�ه�
 

 سواء -الدوام عىل املحيطة البيئة يف التلفاز يشغالن والداي كان لو  • «
 وضعية يف الرقمية وسائطي ترك �كنني ال فلم- ال أم فعليًا يتابعونه أكانوا

 الدائم االستخدام ألن خاصة أهمية السؤال هذا يكتيس. »دائة؟ تشغيل
 اخت�ت أرسة 1000 شملت دراسة كشفت إذ منترش، شائع املنزل يف للتلفاز

 أو الوقت طوال مفتوًحا التلفاز برتك منها% 40 اعرتاف عن عشوائيًا
 التلفاز تشغيل تأث�ات الثالث الفصل تناول وقد). 2012 غ�نزي (معظمه
 الحل؛ هو االعتدال أن) 2012 (غ�نزي ويوضح. الطفل يف املحيطة بالبيئة

 مفتوًحا برتكه يقارن ال أسبوعيًا قليلة لساعات التلفاز تشغيل أن يُبِرش  وم�
 وربا. املرغوب الربنامج انتهاء بعد التلفاز إغالق سوى عليكم ما لذا،. دائًا
 مفتوًحا التلفاز ترك من بدًال  حًقا، املرغوبة الربامج تسجيل املفيد من كان

 للغاية، صعبًا التسجيل ذلك كان وإذا. املفيدة الربامج ملح� انتظاًرا يرصخ
 علّموا لكم؟ بالنسبة األهمية حيث من ذلك عنه يكشف الذي ف�

. عليه القدوة وبتقديم الرصيح، التوجيه خالل من األسلوب هذا أطفالكم
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. غرفتي يف تلفاز وضع عىل والداي دأب أتذكره، الذي عمري طوال• «  
. »الرقمية؟ الوسائط مطالعة يف حريتي عن التخيل مني ينتظرون واآلن،

 الفئة يف أطفال 3 كل من طفًال  أن عن 2006 عام أجريت دراسة كشفت
 5 كل من واحًدا إن بل غرفته، يف تلفاز لديه سنوات 6و يوم ب� العمرية

 سلوك إىل- مجدًدا -ذلك مردّ  ملاذا؟. غرفته يف تلفاز لديه السنة دون أطفال
 بوضع الحاالت نصف من أكث يف الحل جاء إذ الوالدين، عند املشاهدة

 الربامج مشاهدة من الوالدان يتمكن كي� الطفل غرفة يف إضايف تلفاز
). 2012 غ�نزي (للبالغ� املخصصة

 
 أو اإلنرتنت، شبكة عىل أفعل كنت با أخربته� لو غضبًا والداي ينفجر  • «

 باالنفتاح أطفالنا استقبال عىل دأبنا هل. »ومصاعب مشكالت بواجهتي
 سلوكياتهم بعض حيال األمل خيبة عن نعرب قد أننا يعرفون هل والهدوء؟

 با لنا البوح حال مأمن يف ذلك مع لكنهم خارجها، أو اإلنرتنت شبكة عىل
 هل املشكلة؟ من ال الحل، من جزًءا لنكون دوًما سنسعى وأننا يالقون،

 هل مستفادة؟ دروس إىل املريعة أطفالنا أخطاء تحويل عىل قادرون نحن
 التوبيخ يف نرسف ولن فعلنا، ردة يف نبالغ لن أننا يف واثقون أطفالنا

 من النفس ضبط م�رسة خالل من الثقة تلك اكتساب يلزم والوعظ؟
 صغار وأطفالنا بذلك االبتداء هو األمثل والوضع. دائبةً  م�رسةً  جانبنا
 بتجارب �روا أو صعوبة، أشد سلوكيات يأتوا حتى يكربوا إن ما ألنهم

 موضع والهدوء بالحكمة التحيل عىل قدرتنا سيجعل ما وهو أصعب،
 فيها يقع التي املصاعب السابقة القليلة الفصول يف عّددنا لقد. دائم اختبار
 الدرجات ضعف: مثل (أفعالهم تبعات أما الرقمية، الوسائط بفعل أطفالنا

) إلخ املزايا، وفقدان الرتبوية، واملعاقبة األقران، من واالمتهان الدراسية،
 أن يجب إذ الكريه، املسلك تجاوز بوسعنا ذلك، ومع. نفسها عن فتتحدث
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 األمر تزد ال! تقول ملا انتبه: «اآلتية النصيحة احرتامنا إىل أطفالنا يطمنئ
 ،2013 وباركر أدير-شتاي� (»صبوًرا تصبح حتى والتصرب الصرب مارس. سوًءا

). 259. ص
 

 املتعلقة وسلوكياتنا عاداتنا يف النظر إمعان لدى نجد ع� نرىض ال قد  
 أو للتلفاز استخدامنا معدل تقليل يف راغبون نحن فهل. الرقمية بالوسائط

 نود التي الربامج عن إال التلفاز إغالق يف راغبون نحن وهل الحاسوب؟
 دائرة يف األخرى مشكالتنا أو قصورنا مواطن إبراز نود وهل حًقا؟ متابعتها

 له؟ املبذول الجهد يستحق ال وأنه صعب؟ التغي� أن نظن وهل االهت�م؟
 ال اآلخرين، عىل ترسي القواعد وأن الحايل؟ وضعها عىل جيدة األحوال وأن

 أن نظن وهل ؟»ألطفالنا أو لنا أبًدا يحدث لن هذا «أن نظن وهل علينا؟
 األفعال ردود راعينا لو ربا الجميع؟ عند السائدة ألنها مقبولة سلوكياتنا

 يف أطفالنا يكابدها التي للمصاعب أوىف بفهم ألحطنا املشكالت تلك تجاه
 مع تعاملنا يف بتصب�نا كفيل املتعاطف الفهم وهذا. للتغي� السعي
 تقديم وهو أال للمشكلة، األمثل الحل أسانيد فهم يف سيعيننا ك� أطفالنا،
 وأطفالنا ذلك يف البدء مع قو�ة، بسلوكيات والتحيل لألطفال، القدوة
. صغار

 
 لطفيل؟ الحدود أضع كيف

 
 يستغرق إذ ،»الكامل النضج «عن تكون ما أبعد الصغار أطفالنا عقول  

 تعب� هذا (فشيئًا شيئًا التنفيذية وظائفها تعمل حتى عديدة عقوًدا األمر
 يف الفرتة تلك نستغل أن علينا ثم، ومن). »الحكمة «ملعنى متخيل نفيس
 النفس ضبط خصال إذكاء يف معاونتهم مع بالتوازي خارجية، حدود وضع
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 يجب فإنه ُمجٍد، وغ� ممكن، غ� بالت�م التقنية استئصال كان وملّا. لديهم
 وضع وعلينا الحياة، نواحي وبقية التقنية ب� املوازنة كيفية أطفالنا تعليم

. متوازنة متكاملة حياة للطفل أردنا إذا منهم، املنتظر وبيان الحدود،
 

 التقنية من الحد يف للمساعدة التقنية استخدام
 

 تطبيق بوجود أعلم نعم،. لألطفال الصدوق الصديق هي املُنبّهات  
 أن يعني التطبيق استخدام لكن الذكية، هواتفهم عىل منبّه إلكرتو�
 دعوة وهذه -العمل إىل السعي أثناء يف للطفل متاحة الرقمية التقنية
 عوامل من خالية أداة فهو الخاص، املنبّه أما. الكفاءة عدم إىل اإلغراء شديد

 حيال إيجاب توّجه ترسيخ إىل السعي ينبغي لذلك،. واإللهاء التشتيت
 إىل التنبيه سبيل عىل بل العقوبة، سبيل عىل استخدامه املراد فليس املنبّه،
 يُكتفى ال وملاذا: «تتساءلون قد. التايل النشاط يف للرشوع الوقت حلول

 ال اليوم أطفال معظم ألن »األطفال؟ عند املنبّهة اليد ساعة باستخدام
 خّمنتم ولعلكم. األصل من مكانها علموا إن هذا أصًال، يد ساعة يرتدون

 يف عنهم إبعادها ينبغي التي الذكية هواتفهم من التوقيت يعرفون أنهم
. املنزلية الفروض أداء أثناء

 
 ليسوا فاألطفال -تابعها (تقديرات لها تقريبًا الرقمية املشاهدة أنشطة كل  

 وتحدد املحتوى، تقلل أبوية ضوابط أو) الشأن هذا يف البرش من بدًعا
 العمرية، املتطلبات حسب املستخدم، ضوابط ضبط �كن ثم، ومن. الوقت
 »يوتيوب «مثل مواقع يف آمن نطاق ضمن البحث عمليات وتقييد

 تلك استع�ل يف ترتدوا فال الحديثة، التلفزة وأجهزة ،»نتفليكس«و
 موقع عرب األبوية الضوابط عن ممتازة نصائح  وستجدون.الضوابط
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www.commonsensemedia.org، أو www.familysafemedia.com، 
 يف «عن الصادر »اإلنرتنت عىل الخصوصية إىل الذكيات الفتيات دليل «أو

. الكتاب هذا نهاية يف »املصادر «قسم أيًضا وانظروا. »بلو
 

 منازل أطفالنا يزور عندما نفًعا تُجدي ال األبوية الضوابط أن صحيح  
 هو األمثل السبيل فإن ولذا الجامعة؛ مرحلة إىل ينطلقون أو أقرانهم،
 انعقاد مع الصغر، منذ الالزمة املهارات وإكسابهم الحسنة، األسوة تقديم
 معرش لكم ينبغي ك� -بها والتزامهم لديهم، املهارات تلك رسوخ عىل األمل
 يعني وهذا. األبناء إليها يفتقر عندما سي� ال بالهدوء، التحيل األمور أولياء
 االنتباه بذل وكيفية الوقت، إدارة مهارات اكتساب يف أطفالنا معاونة أيًضا

. الزمنية الجداول واحرتام املهام، عىل الرتكيز بغية اإلراديّ 
 

 االنتباه يف اإلرادي التحكم إذكاء يف الطفل مساعدة
 

: التايل بالرد الرقمية الوسائط مشاهدة وقت ببدء طلباتهم مع التعامل  • 
 ،2015 باالدينو (»الرفض «من بدًال  وذلك ، _______»بعد ولكن نعم،«

 يف املطاف بنهاية القاعدة هذه ترسيخ هو ذلك من والهدف). 103. ص
. الرتفيه وقت يليه أوًال، يأت املسؤوليات مع التعامل أن أي الطفل؛ ذهن

 الالزمة النفس ضبط م�رسة تيّرس  __________» بعد ولكن نعم،«
 النشاط عىل سيحصل الطفل أن يؤكد النهج وهذا. املنشود اإلشباع لتأجيل
 ملا يضاف. اليشء بعض أطول ملدة االنتظار سوى عليه ف� -لديه املفضل

 مكانًا له يكفل ألنه له، »السيئ التصنيف «شبح يُبعد النهج هذا أن سبق
. »امل�نعة «ناحية من بدًال  للطلب، »املطاوعة «ناحية يف
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 نشاط عن التحول يف املتمثل الصعب، التحدي اجتناب طفلك علّم  • 
 املنزلية الفروض إىل فيديو لعبة عن فالتحول. جذاب غ� نشاط إىل جذاب
 أن ذلك الفيديو؛ لعبة إىل املنزلية الفروض عن التحول من بكث� أصعب
 عديم املفضل االنتباه عن التخيل عىل العقل إجبار يعني األول التحول
 املصطلحات إىل وبالرجوع. حّيس  باعث عن الصادر االنتباه إىل الجهد

 التي املهام عن يتحول أن املخ عىل أيرس فإنه األول، الفصل يف املستخدمة
 لتنفيذها الطاقة بذل تتطلب التي املهام: أي (اإلراديّ  االنتباه تتطلب
: أي (الالإراديّ /الجهد عديم الحّيس  االنتباه تجذب التي املهام إىل) بوعي
 التحول يكون وبذلك ؛)الفيديو ألعاب مثل الكامنة، الجاذبية ذات املهام
 يف الرشوع اإلنسان قاوم إذا أنه ويُالحظ. الثا� التحول من أصعب األول
 فلربا عنها التوقف قاوم وإذا إراديًا، انتباًها تتطلب ألنها فلربا ما مهمة

). 2015 باالدينو (الإرادي انتباه عىل النطوائها
 

 فال أمس، الفيديو لعبة عن التوقف يف شديدة صعوبة طفلك واجه إذا  • 
 األسباب األمر ويلّ  فهم لو. اآلخر هو بسالسة اليوم �ِض  ل إذا تندهش

- وتوقّعها واستوعبها -الفيديو ألعاب عن التوقف لصعوبة الفسيولوجية
 عند واملواكبة الهدوء مهارات من أعىل بستوى التحيل من فسيتمكن

 تتعذر عندما يحدث اإلحباط أن إىل ذلك ومردّ . اإلحباط لحظات استقبال
 الفيديو، ألعاب عن األطفال توقف يف صعوبة توقعنا فلو. التوقعات تلبية
 بصفة الرفض استقبال أو باإلحباط، لإلصابة أد� احت�الت يعني فهذا

 املسؤول� أي الغرفة؛ يف البالغ� موقف يف لنكون قادتنا الصدفة. شخصية
 بُعدٌ  األمر يف فليس النفس، ضبط مهارات اكتساب يف الطفل مساعدة عن

 ما غاية بل االحرتام، إبداء عن مرتفًعا وال شقيًا، ليس طفلك أن أي شخيص؛
 إ�ا تقع النفس ضبط وم�رسة بالعقالنية للتحيل محاوالت أية أن هنالك

١٠٣



 جراء بالدوبام� واالنتشاء املفرط بالتحفيز املتسمة املخ لحالة فريسة
. املُشبعة التطورية بالجاذبية املقرتن للباعث الطاغية الهيمنة

 
 حلول عن البحث إىل طفلك ووّجه الهدوء، التزم حال، أية عىل  • 

 ال انفعال، حالة يف طفلك أو/ و أنت كنت لو. الطرف� تَُرس  للمشكلة
 للجميع فاألفضل واللحظة، التو يف الحلول أو/ و االعتذارات بناقشة تسمح

 بتفاعالت املحاولة تجديد قبل التفك� صفاء عودة انتظار مع املوقف، برت
 املخ قدرة من يقلل العصبي التوتر بفعل املنفرز الدوبام� أن ذلك جديدة؛

 الوعي كيفية طفلك تعليم هو األمثل والوضع. باملنطق التحيل عىل
 مهلة طلب من تكينه مع مفرطًا، فيها العصبي توتره يكون التي باملواقف

 ابنك النفيس التوتر يفارق وعندما). ربا دقيقة، 15 - 10 (للتفك�
 حل لبلوغ بهدوء التفاوض كيفية طفلك علّم ،!)أيًضا أنت ويفارقك(

 آر للمؤلف ،»املنفجر الطفل «انظر. تتجدد أن قبل الطرف� يريح للمشكلة
. املفيد النهج هذا عن تفاصيل ملطالعة غرين،

 
 الشاشة عن لالبتعاد الطرف� يريح با للصعوبات املمكنة الحلول من  • 

 الطفل يتحول أن �كن ما لبيان مسبًقا البديلة األنشطة مناقشة الرقمية
 وجود فينبغي ما، نشاط اجتناب أردنا إذا: اآلت املبدأ طفلك علّم. إليه

 السؤال يف يفكر أن- هدوء لحظة يف -الطفل من واطلب. له متاحة بدائل
 للتوصل مًعا فّكرا). 100. ص ،2015 باالدينو (»أفعله؟ ال الذي ما: «التايل

 بها، االستمتاع لطفلك �كن التي الوسائطية غ� األنشطة من العديد إىل
 أداة، عىل والعزف الرياضة، وم�رسة الطلق، الهواء يف اللعب: ذلك ومن

. إلخ ناٍد، إىل واالنض�م التطوعي، والعمل قصيدة، وكتابة والرسم،
 

١٠٤



 لكنه مؤقتة، متعة له يكفل قد الرقمي العال إىل هروبه أن طفلك علّم  • 
 املفرطة الرقمية املشاهدة أن والحق. الواقعي العال يف مشكلة أية يحل ال

 إىل- أحيانًا -لتؤدي إنها حتى الواقعية، الحياة مشكالت بفاقمة كفيلة
. اإلنرتنت إدمان تفاقم مشكلة السادس الفصل وسيستعرض. اإلدمان دائرة

 
 رصيحة زمنية قواعد بوضع التبك�

 
 من الرقمية املشاهدة مدة بتحديد املتعلقة الصعوبات حلحلة �كننا  

 يف القواعد تلك تتيح إذ إليها، االحتياج قبل رصيحة قواعد وضع خالل
 ضبط إىل النسبي افتقاره عن االستعاضة يف يعينه خارجيًا متكأً  البداية
 الطفل يتقن حتى املخ وتنامي امل�رسة عىل معقود األمل أن غ� النفس؛
 تلك عىل االستقرار و�كن. الضابطة السلوكيات من املنشودة الطرق

 يف الوارد البيان حسب اتفاق، يف وتوثيقها أرسي، اجت�ع خالل القواعد
: األمثلة بعض وإليكم. الخامس الفصل

 
 يف الخالف مسببات أكرب من. »املتزامنة املتعددة املهام «اجتناب  • 

 لذلك،. املنزلية الفروض أداء وب� بينها الجمع الرقمية الوسائط استخدام
 سوى يأت ال »متزامنة متعددة مهام «مزاولة بأن الطفل تبص� ينبغي

 زمن يطيل با ،»متعددة مهام ب� تنقل «إال هو وما جميًعا، فيها بالتقص�
 ب� عليها الرتكيز لتجديد حينئذٍ  مضطر الطفل ألن املنزلية، الفروض إنجاز
 �كن ذلك، وعىل). األول الفصل انظر (عنها انقطاع كل بعد واألخرى الفينة
 الوقت لتوزيع بيانها اآلت املمكنة البديلة السبل أحد عىل تتفق أن لألرسة

 ما ال الطفل، يناسب با يتحدد إ�ا البدائل من بديل اختيار أن تذكر(
). منك مصغرة صورة طفلك فليس بالرضورة، األمر ويلّ  يناسب
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 االجت�عي التواصل أدوات وقت يح� ثم املنزلية، الفروض كل إنجاز  • 
. واحدة جملة اإللكرتو� الربيد رسائل وقت ثم واحدة، دفعة

 
 األجهزة بصحبة دقائق لعرش االسرتاحة ثم دقيقة، 50 ملدة العمل  • 

. اإللكرتونية
 

. اثنت� أو دقيقة ملدة االسرتاحة ثم دقيقة، 15 - 10 ملدة العمل  • 
 

 مواطن من ذكرها اآلت القضايا أن سنجد. املكان وقواعد املدة تحديد  • 
: أطفالنا مع املقبل االتفاق يف املرتقب التفاوض

 
 عطلة ليلة يف/أسبوعيًا به املسموح الرقمية املشاهدة مدة إج�يل  • 

) 2013 األكاد�ية (األطفال لطب األمريكية لألكاد�ية سبق وقد. األسبوع
 املرتبط غ� العمل من الليلة يف اثنت� أو ساعة اقرتحت أن

. اإللكرتونية األجهزة باستخدام املتعلق/باملدرسة
 

 األجهزة الستخدام به املسموح- عليه اتُِفق إن -الوقت مقدار  • 
. املنزلية الفروض يف البدء قبل اإللكرتونية

 
 ويف الوجبات، وتناول املنزلية، الفروض إنجاز أثناء يف الهاتف مكان  • 

 األكاد�ية (األطفال لطب األمريكية األكاد�ية اقرتاح إىل هنا يُشار. الليل
. الطفل نوم غرفة خارج باإلنرتنت املتصلة واألجهزة التلفاز إبقاء) 2013

 مثل -مركزي مكان يف الخلوي هاتفه وضع �كنه ال إنه طفلك قال فإذا
. منبّهة ساعة له فوفّر إليقاظه، الغرفة يف له احتياجه بسبب ليًال - املطبخ

١٠٦



 أثناء يف والحاسوب الخلوي الهاتف عىل الواردة التنبيهات كل إيقاف  • 
. واإللهاء التشتيت عوامل عن لالبتعاد املحددة األوقات

 
 أو السيارة، يف الجلوس أوقات يف الحال هي ك� -املنزل خارج االستخدام•  

 باستخدام فالس�ح. إلخ املطاعم، أو االنتظار غرف يف الوجود أثناء يف
- بالتأكيد وأهدأ -أسهل الحياة يجعل قد األوقات تلك يف الرقمية األجهزة

 وقت «انعدام يف يسهم ك� الحًقا، والسيطرة الضبط م�رسة يعّرس  لكنه
 الشباب من لكث� فيها �كن التي باألوقات ويرض املطلوب، »االنقطاع

 �كننا التي هي الهادئة فاألوقات. املهمة املشكالت من بكنونهم البوح
 أمي،: «بالسيارة الخلفي املقعد من ييل ما قبيل من عبارة استقبال فيها
 ترك) 2014 (هوف�ن ب�يل تقرتح لذا. »الحشيش؟ دخنت أن لك سبق هل

 بشأن التناقش احت�الت تنتفي فبذلك باملنزل، اإللكرتونية األجهزة
. أصًال  املوقف يف حارضة ليست ألنها استخدامها

 
 األمر هذا يجد البعض. املنزلية الفروض إنجاز أثناء يف املوسيقى تشغيل  • 

 املوسيقى تكون وربا ممتعة، التعلم أنشطة يجعل إذ التعلم، يف مفيًدا
. املنزل من املنبعثة األصوات تطرد »بيضاء ضوضاء «بثابة

 
 يف مشكالت من معاناة وجود ثبت إذا. النوم قبل الرقمية املشاهدة  • 

 ساعة ملدة الرقمية املشاهدة عن تاًما االبتعاد فينبغي النوم، إىل الخلود
. النوم موعد قبل

 
 باألجهزة التواصل/مواقع تصفح/ألعاب لعب يجوز ال. املدرسية القواعد  • 

 أن إىل االنتباه واملعلم� األمور بأولياء ويجدر. الدراسة خالل اإللكرتونية
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 تجيز التي للمدارس بد وال بالتعلم؛ ويرض للغاية، شائع النشاط هذا
 هذه إدراك من الدروس تلقي أثناء يف اإللكرتونية األجهزة استخدام
 بُحكم محدوًدا، أو مقطوًعا باإلنرتنت االتصال كان لو وحتى. الحقيقة
 خاًصا اتصاالً يحوز الطالب فإن باملدرسة،) الراوتر (االستقبال جهاز وظيفة

 باإلنرتنت؛ االتصال تحتاج ال متاحة ألعاب كذلك ولديه الذك، هاتفه عرب به
 املبارشة املشاهدة رصد عىل املعلم بقدرة إال األلعاب تلك لرصد سبيل وال

 يقتيض ال وهذا. الغرفة مقدمة يف موقفه من الطالب شاشات عىل الظاهرة
. الدقيق االستخدام يستلزم نظام إنه بل فحسب، خاص متابعة نظام تركيب

. بها جدارتهم إىل االطمئنان من بد فال الزم، للطالب الثقة منح كان وإذا
 

! القيادة أثناء يف الذك الهاتف استخدام حظر  • 
 

 مخالفة عىل املرتتبة التبعات تحديد ينبغي. االلتزام يف اإلخفاق تبعات  • 
 أسلوب اتباع دون من التبعات تلك إنفاذ مع سلًفا، املوضوعة القواعد
 من املزيد إذكاء عن سوى تسفر ال اإلنفاذ يف العدائية أو فالسلبية سلبي،
. والنقمة الرفض

 
 طفلك حياة تنظيم يف للمساعدة مؤسيس بدرب االستعانة إىل تُضطر ربا  

 الطفل حياة تنظيم «كتاب بقراءة البدء �كنك أو العموم؛ وجه عىل
 عن موضوعات عىل مشتمل وهو ،)2009 وموران كوترش (»املشتت
 اتفاق «إىل التوصل عليك تعذر وإذا. واملذاكرة والكتابة القراءة مهارات
 لطلب تُضطر فقد مشتتة، األرسة حياة مجريات كانت إذا أو ،»األرسة

. عالجي اختصايص مساعدة
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 ملساواة غ�هم من استعداًدا الخلق أكث بعض لكن الخلق، سمة املساواة  
 مزيدة

 
 الخلق، سمة املساواة: «اآلت الوجه عىل الشائع التعب� هذا تعديل �كن  

. »مزيدة ملساواة غ�هم من أكث استعداًدا اكتسبوا الخلق بعض لكن
 بالقيم- املساواة قدم عىل -التمسك رضورة فهم األرسة أفراد لكل ينبغي

 الواقعية الحياة ويف اإلنرتنت، شبكة عىل) واالحرتام الوداعة مثل (األساسية
 مشكالت يف التسبب لدرجة اإلنرتنت استخدام عدم ذلك ويشمل. كذلك

 وكل. معها التعامل األطفال بوسع ليس أنشطة يف التورط وعدم حياتية،
. املعنى بهذا ِخلقةً  متساوون األرسة أفراد

 
 أن بعنى املساواة، من أعىل مستوى لهم أصبح الخلق بعض أن غ�  

 مثًال  فالبالغون. الدوام عىل بالتساوي الجميع عىل ترسي ال نفسها القواعد
 متوفر غ� استعداد وهو جنيس، محتوى ذات أفالم ملشاهدة مستعدون

 هواتفهم مع للتعامل مستعدين الصغار يكون ال وقد. املراهق� لدى
 من فيهم، بالثقة جدارتهم أثبتوا الذين -املراهقون ضمن وربا الذكية،
 يف الحرية من أكرب مساحة ألنفسهم- اإلنرتنت عن الذات االبتعاد حيث

 وسجل تطور مرحلة لديه األرسة يف فرد كل أن أي اإلنرتنت؛ استخدام
 يتحقق اإلنصاف أو العدالة فإن ثم، ومن. ذلك بعد يناله ما يقرر شخيص
 ومسؤولياته،) »السالمة «احتياج ذلك يف با (شخص كل احتياجات بإشباع
. األرسة أفراد كل عىل مقولبة واحدة معاملة ترسي عندما بالرضورة وليس

 
 التنبّه مع دوًما، بهم املنوطة القدوة دور يتذكروا أن األمور بأولياء ويجدر  

 طوال مفتوًحا التلفاز ترك مثل -أنفسهم بها يخصون استثناءات أية أن إىل
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 حسنة؛ أسوة تُقدم ال- العشاء أثناء يف الهاتفية املكاملات تلقي أو املساء،
 ال الحسنة، للقدوة أهًال  بوصفنا الحل، من جزًءا نصبح أن نريد أننا ذلك
. املشكلة من جزًءا

 
 املعلومات تقييم الطفل كيفية تعليم: البالغ� عىل أخرى مسؤولية  

 اإلنرتنت عىل املتاحة
  

 كيفية- تلقائيًا -ليعرفون إنهم حتى التقنية، يف مهرة أطفالنا أن   نظن
 دراسة انتهت إذ بالرضورة، صحيًحا ليس الظن وهذا ناقًدا؛ تقييً�  تقييمها
 ل جميًعا أنهم إىل متخرج غ� جامعي طالب 100 من أكث عىل أجريت

 اإللكرتونية املواقع محتوى مؤلفي وجدارة هوية يثبت ما البتة يتفحصوا
 بالغ� 3 كل من بالًغا أن عن كشفت أخرى دراسة وثة). 2014 تومبسون(

 روابط تشمل قد البحث محركات أن يعرفوا ل بالجامعة العمر ريعان يف
 ما غالبًا اإللكرتونية املواقع تقيي�ت إن). 2014 تومبسون (األجر مدفوعة

 بحثي محرك كل عن الصادرة التقيي�ت أن ك�. التالعب أنواع لكل تخضع
 �كن إذ اإللكرتونية، للمواقع املطلوبة الجدارة عوامل بصحة ختً�  ليست

 دون من اإلنرتنت، شبكة عىل يشء أي ينرش أن- دافعه كان أيًا -شخص ألي
 أن ك�. مكتبة أم� أو معلم أو نظ� من مراجعة أو نرش، جهة من مراجعة
 بل ،»ويكيبيديا «موقع عند تتوقف ال اإلنرتنت شبكة عىل البحث عمليات

 رشعت وقد. بالرضورة صحيحة كلها ليست نفسه املوقع هذا محتويات إن
 وإىل. للمصادر الناقد التقييم إع�ل رضورة طالبها تعليم يف املدارس بعض

 علينا واقعة املسؤولية فهذه املدارس، يف مطمنئ بستوى ذلك يحدث أن
 بتلك أنفسنا نحن نستع� أن يرض ولن أطفالنا، تجاه األمور أولياء نحن

. النقدية املهارات
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 من مستوحاة وهي اإللكرتونية، املواقع جدارة لتقييم أساليب وإليكم  
: »إيلينوي جامعة مكتبة «عن صادر دليل

 
 إليه؟ أحالك الذي ما أو املوقع، إىل أحالك الذي من  • 

 
 ورد هل: مثال باملدرسة؟ أخرى جهة أو معلم إليه أحالك هل  • 

 قاعدة يف أو به، موثوق موقع يف رابطًا له وجدت أو املوقع، بهذا االستشهاد
 البحث مجرد من بالثقة أجدر املصادر تلك تكون قد املكتبة؟ تخص بيانات

. »جوجل «محرك عىل
 

 رابط أدخل أي: [اإللكرتو� الرابط «أدخل باملوقع؟ املرتبطة الجهات ما  • 
URL بـ البادئ www «[البحث، محركات من بالعديد البحث رشيط يف 

. نتائج عن البحث يسفر ل إذا ،URL رابط اختزال األمر يتطلب وقد
 

 عىل العثور يف ملساعدتك موجودون املكتبات أمناء! املكتبة أم� سؤال  • 
. وكفاءة بدقة املعلومات

 
 املعلومات؟ كاتب من  • 

 
 هل باملوقع؟ أصًال  ُمدرجة الشواهد تلك هل املؤلف؟ جدارة شواهد ما  • 

 باملؤلف؟ لالتصال بيانات توجد
 

 املواقع من كث�ًا ألن انتبه (السمعة؟ طيبة بؤسسة مرتبط املؤلف هل  • 
). تستحقه ال رسميًا طابًعا عليها تضفي أس�ء تستغل
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. الراعية املؤسسة أو/ و املؤلف عن اإلنرتنت شبكة عىل بحث إجراء  • 
 

 اإللكرتو�؟ املوقع من الغرض ما  • 
 

 املوقع؟ من الغرض عن) domain (النطاق اسم به يوحي الذي ما  • 
 

 موقع أو رشكة، موقع أو شخيص، موقع هو» com.«بـ املنتهي النطاق  - 
. تجاري

 
 يف متخصصة بؤسسات مرتبطة» edu.«بـ أس�ؤها املنتهية املواقع  - 

. العايل التعليم
 

 مثل املنارصة، مجموعات تخص» org.«بـ أس�ؤها املنتهية املواقع  - 
. الحكومية غ� املنظ�ت

 
. حكومية فيدرالية مواقع هي» gov.«بـ أس�ؤها املنتهية املواقع  - 

 
. باملوقع املرتبطة اإلعالنات يف انظر ما؟ يشء لبيع املوقع يسعى هل  • 

 
 متحيز؟ أنه أم عرضه يف موضوعي املوقع هل  • 

 
 املعلومات؟ دقة مدى ما  • 

 
 للمراجع؟ ثبت يوجد هل معلنة؟ املعلومات مصادر هل  • 
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 أخرى؟ مصادر يف أنت وجدته وما املعلومات ب� الشبه أوجه ما  • 
 

 الروابط وهل لتحديثها؟ تاريخ أقرب وما حديثة؟ املعلومات هل  • 
 ومعارصة؟ صحيحة املوقع عىل املقدمة

 
) 2016 إيلينوي جامعة مكتبة  (

 
 مهارات إلع�ل حميدة م�رسة وهي البداية؛ يف كفاية بيانه سبق ما يف  

. تصادفنا التي املعلومات كل عىل تطبيقها لنا وينبغي الناقد، التفك�
 

 استخدام مع للتعامل محددة قواعد وضع يف التايل األمر ويل دور ويتمثل  
 عليه، مرتتب اتفاق وصياغة األرسة، اجت�ع عقد ذلك ويشمل التقنية؛

. الخامس الفصل موضوع هو وهذا
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 الخامس  الفصل
 القواعد وضع

 
 واتفاقها األرسة اجت�ع 
 

 القواعد لوضع املبارشة الجوهرية التفاصيل مع التعامل موعد اآلن حان  
 التقنية، باستخدام املتعلقة الضوابط وإنفاذ املزايا، تحصيل بغية فعليًا
 االجت�ع ذلك ويشمل. عرضها السابق املشكالت كل مع للتعامل وذلك

 بلوغه) أ (لح� مستمر اتفاق أي -موقّع اتفاق إىل والتوصل باألطفال،
 بسبب تعديله إىل االحتياج) ب (أو لالستمرار؛ معها يصلح ال مرحلة

. أخرى تقنية ظهور) ج (أو األطفال؛ عند السلوك أو التطور مرحلة اختالف
 غايات نستهدف فإننا العامة، املبادئ بعض استمرارية ورغم ذلك، وعىل

. راقبة بع� التغي� دواعي رصد من لنا بد وال متغ�ة،
 
 األرسة اجت�ع 
 

 وكيف عمله؟ منهم نريد ما يعرفون وكيف أطفالنا؟ يفعله ما نعرف كيف  
 ثم األساس، نريس أن) 2014 (هوف�ن ب�يل تقرتح اتفاق؟ إىل نتوصل
 ربا فإنه لألرسة، اجت�ع هيئة عىل ذلك تنفيذ أفضل أنني ورغم. نتحدث

 البنود لتنفيذ األمثل السبيل هو وحَده طفل كل مع املنفرد التنفيذ كان
. للتفاوض القابلة
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 األرسة اجت�ع قبل باملراعاة جديرة اعتبارات
 

. القلق مباعث تحديد ينبغي  • 
 

 طفل؟ كل يف الخطأ، إىل االنزالق عىل املوشك أو الخطأ، السلوك ما  • 
 

 يقضيها التي املدة من أم يشاهدون، ما محتوى من قلق أنت هل  • 
 من أم السالمة، أم الخصوصية، عنرص من أم اإلنرتنت، شبكة عىل الطفل

 ؟»الواقعية الحياة «عن االبتعاد
 

 العصبية، التأث�ات من أم التعلمية،/النفسية التأث�ات من قلق أنت هل  • 
 البدنية؟ التأث�ات من أم
 

 طفلك؟ يفعلها بأمور جهلك من قلق أنت هل  • 
 

. طفل كل عند الضعف ونقاط القوة نقاط تحديد ينبغي  • 
 

 باضطراب اإلصابة حيث من بالطفل، املرتبطة الحاالت عن ابحث  • 
ADHD، مطياف أو ASD، إلخ القلق، أو التعلم، اضطرابات أو .

 
 املسؤولية يف املشرتك� اآلخرين البالغ� مع إج�ع إىل التوصل ينبغي  • 
. الطفل عن

 
. األرسي الت�سك لتعزيز فرصة األرسة اجت�ع يكون أن ينبغي  • 
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. غاضبًا األرسة اجت�ع ودخول إياك  • 
 

. الهدوء التزم  • 
 

. الرتبوي للتلق� مجال فال االتفاق، أوان هذا  • 
 

: االجت�ع أع�ل جدول تحديد ينبغي  • 
 

. بعناية واستخدامها املرغوبة التقنية اختيار عىل الجميع مساعدة  • 
 

 اليومية، الرقمية املشاهدة مدة إج�يل وتحديد املواعيد، تنظيم  • 
. مسبًقا اإلعالمية الوسائط واختيارات

 
. والليلة اليوم أوقات مختلف يف الرقمية للشاشات مناسب مكان تحديد  • 

 
. الرقمي الوسائطي لالستهالك البديلة باألنشطة قائة وضع  • 

 
. الجميع يريض با اإلنصاف مشكالت مع التعامل  • 

 
 أن هي فالغاية عليه، باملتفق االلتزام يف التقص� تبعات عىل االتفاق  • 

. منها يستفيدوا وأن األخطاء، عىل املرتتبة املسؤولية األرسة أفراد كل يتحمل
 امتالك وعىل التبعات، يف والتناسب اإلنصاف مراعاة عىل الحرص وينبغي

. التبعات إلنفاذ الالزمة اإلرادة األمر ويلّ 
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  o احتياجاتهم بإشباع الجميع معه يشعر حل إىل السعي .
 

  o املطلوبة التغي�ات مناقشة .
 

 الكتاب وهذا. املستقلة والتوصيات بالحقائق املناقشة تدعيم ينبغي  • 
 ال بالحقائق، للمناقشة للتأسيس املناسبة الخرباء وآراء بالدراسات حافل

. الشخصية باملشاعر
 

 االتفاق
 

 تهيئةً - عملية ومقرتحات حلول من به قّفينا وما -السابقة الفصول قدمت  
 اآلت »االتفاق �وذج «يف كذلك وليكن األرسة؛ اجت�ع عقد بغية لك مناسبة

 املشكالت بعض أن إىل انتبه. له وسجٌل  االجت�ع، عقد عند لك دليٌل  بيانه
 بأسلوب أخرى مشكالت مع التعاطي �كن في� للتفاوض، محالً ليست
 طفل كل مع منفصلة اتفاقات وتوقيع للتفاوض تضطر وقد. الطرف� يريح
 االتفاق �وذج يف) 2014 (هوف�ن ب�يل إىل منسوب والفضل. حدة عىل

 بتعديالت مقرتنًا بيانه، اآلت النموذج استوحي ومنه أبدعته، الذي الرائع
. مهمة

 
: التايل الرابط عرب االتفاق هذا من للطباعة قابلة نسخة تنزيل �كن  
  www.jkp.com/catalogue/book/978178927126 
! سعيًدا حظًا  
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 الرقمية املشاهدة اتفاق
 

 مملوكة تستخدمها التي اإللكرتونية األجهزة كل أن إىل دوًما االنتباه يرجى  
. أدناه املذكورة بالقواعد التزامك عىل متوقفة استخدامها ميزة وأن لنا،

 والثقة بالصدق يتسم بأسلوب الترصف هو املزايا هذه اكتساب ورشط
. واملسؤولية

 
 للتفاوض القابلة غ� القواعد

 
. إلكرتو� بجهاز بإمساكك فيك تتغ� ال صفة وهذه طيّب؛ إنسان أنت  • 

 أن تحب الذي باألسلوب اإلنرتنت شبكة عىل اآلخرين مع تعامل لذلك،
. للتنمر وال للقسوة، مجال فال. به يعاملوك

 
 يف لنفسك أخرى شخصية اخرتاع تحاول فال أنت، ك� مميز إنسان أنت  • 

 تظهر أن من أضيق والوقت. االجت�عي التواصل بشبكات االتصال أثناء
. االفرتايض العال يف وأخرى الواقعية، الحياة يف واحدة: بشخصيت�

 
. جدتك عىل عرضها من تخجل صورة أو نص أي تنرش ال  • 

  
 حذف عىل القدرة وكذلك اإلنرتنت، عىل منعدمة الخصوصية أن تذكر•   

 »الشاشة صورة التقاط «زر عن سمعت هل. »اإلرسال «زر نقر بعد يشء
 هنالك ظل اإللكرتو� الفضاء دخل إذا اليشء إن ؟»التوجيه إعادة «وزر

 يف العمل وأرباب أقرانك كل أمام ترصفاتك عىل الدامغ الدليل ُمقيً�  لألبد،
. لغ�هم وس�سلونه س�ونه فهم املستقبل،

١١٨



 يف بالكامل حياتك لتوثيق مضطرًا ولست الهاتف؛ عىل حياتك تقِض  ال  • 
. لوجه وجًها الحضور تقتيض املهمة املحادثات أن واعلم. صور

 
 الجنس قبيل من موضوعات لطرح الكافية الشجاعة عنا غابت متى  • 

 فهي -اإلباحية املواد مع تهاون ال ولكن. طرحها منك نريد إننا واملخدرات؟
 االعتناء عىل تقوم أن ينبغي عالقات تصوير يف مغلوطة مبالغات

 تحصيل لك نريد ال. كريه حضيض إىل بها تنزل إنها بل والتعاطف،
 تحميل عىل قادر أحمق أي من املهمة املوضوعات تلك عن معلومات

. اإلنرتنت شبكة عىل أشياء
 

 نعد أو -بأن نعُدك ونحن. الحاجة عند بالغ شخص من املشورة اطلب  • 
. ونساعدك بالهدوء نلتزم- أن نحاول بأن األقل عىل

 
 حساباتك بكل الخاصة املرور وكل�ت املستخدم، أس�ء كل سنعرف  • 

 حجب وتطبيقات األبوية الضوابط تثبيت يف الدائم الحق ولنا اإللكرتونية؛
 الرشاء/التنزيل عمليات كل عىل مسبًقا لك نوافق أن ويجب املواقع،

. تنفيذها قبل اإللكرتونية
 

 ويجب. القيادة أثناء يف الخلوي الهاتف استخدام أو النيص الرتاسل �نع  • 
. للوفاة اآلخرين يعرض قد وتشغيله ينتظر، عليه ف� الهاتف، إغالق

 
 التقنية واألجهزة الذكية الهواتف بشأن املدرسية القواعد كل أطع  • 

. األخرى
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) ومكانها املشاهدة مدة بشأن (للتفاوض القابلة املزايا
 

. ال/نعم: األرسة مع الوجبات تناول أثناء يف الخلوي الهاتف إغالق  • 
 

: املنزلية الفروض يف الرشوع قبل اإللكرتونية األجهزة باستخدام الس�ح  • 
. دقيقة _____ مدة؟ فألي ،»نعم «اإلجابة كانت إذا. ال/نعم

 
 يف باإلنرتنت املتصلة واألجهزة الحواسيب كل استخدام يكون أن يجب  • 

. ال/نعم: مركزي مكان
 

 ألنها املنزلية، الفروض إنجاز مدة تطيل »متزامنة متعددة مهام «مبارشة  • 
. عنها االنقطاع بعد املنزلية الفروض إىل مراًرا الرتكيز توجيه إىل تضطرك

): املربعات أحد يف أرش (ييل ما ستنفذ املشكلة، هذه مع وللتعامل
 

 ثم أوًال، املنزلية فروضك إنجاز أجل من مواعيد إىل يومك  تقسيم❏  
. اإللكرتو� الربيد استخدام ثم االجت�عي، التواصل مواقع إىل الدخول

 

 50 كل بعد دقائق 10 ملدة الرقمية الوسائط بصحبة اسرتاحة  أخذ❏  
. العمل من دقيقة

 

 من دقيقة 15 - 10 كل بعد دقيقت� إىل دقيقة قدرها اسرتاحة  أخذ❏  
. العمل
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: ________________________________________.  أخرى❏  
 

 إلنجاز املخصص الوقت أثناء يف مركزي موقع يف الخلوي هاتفك ترك  • 
. ال/نعم: املنزلية الفروض

 
 الوقت أثناء يف تاًما إغالقًا الوارد باملحتوى الخاصة التنبيهات كل إغالق  • 

. ال/نعم: املنزلية الفروض إلنجاز املخصص
 

 الفروض إلنجاز املخصص الوقت أثناء يف للموسيقى االست�ع �كنك  • 
. ال/نعم): الذك الهاتف يف الجذابة للملهيات تجنبًا مذياع عرب (املنزلية

 
 الفروض من الخالية اليومية الرقمية املشاهدة ملدة األقىص الحد  • 

: املنزلية
 .________________________________________________  

 
: العطالت/األسبوع نهاية عطالت يف اختالفها حال املدة تحديد  • 

 
 .________________________________________________  

 
: األسبوعية العطالت ليايل يف اإللكرتونية األجهزة ترك موعد  • 

 
 ____________________________. أخرى/مساء  ______ 

 
): املربعات أحد يف أرش (النوم أثناء يف الخلوي الهاتف حالة  • 
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. النوم غرفة يف  يظل❏  
 

. الليل طوال مركزي مكان يف  يوضع❏  
 

 ،»نعم «اإلجابة كانت إذا. ال/نعم: املنزل خارج الرقمية باألجهزة الس�ح  • 
  فأين؟

 
 .________________________________________________  

 
: الفقدان أو للكرس الخلوي هاتفي تعرض إذا  • 

 
 .________________________________________________  

 
:  أخرى  • 

 
 .________________________________________________  

 
 .________________________________________________  

 
. أطرافه من عليها متفق تغي�ات إدخال لح� سارٍ  االتفاق هذا  
 

: _________. التاريخ  ________________________________ 
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) التقنية األدوات باستخدام له املسموح  (
 

: _________. التاريخ  ________________________________ 
 

)  التقنية األدوات باستخدام الترصيح حق مالكو/مالك  (
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 السادس  الفصل
 اإلنرتنت إدمان

 
 اإلنرتنت مشكالت يف املنتهى  

) روزن ناتايل مع  (
 

 الحدة درجات من واسًعا مقياًسا تشمل اإلنرتنت مشكالت
 

. الحدة درجات من واسع مطياف عىل الرقمية املشاهدة مشكالت تتوزع  
 العادي� املراهق�/األطفال) درجاته ألطف (املطياف هذا مبتدأ يف ونجد

 يف واألرسة األصدقاء يتجاهلون أو ساعة، كل عديدة نصية رسائل يرسلون
 وييل. الذكية هواتفهم عرب آخرين مع التواصل لحساب األرسية التجمعات

 متوسطة أرسية خالفات عن الرقمية أنشطتهم تسفر الذين األطفال هؤالء
 تحصيل عىل قادرون ذلك مع لكنهم األداء، كفاءة يف ضعف وعن الحدة،
 درجة عند أما. الرياضة مثل أخرى، أنشطة يف واملشاركة جيدة، درجات
 تسميته �كن م� يعانون من فنجد املطياف، هذا يف) درجة أشد (املنتهى
 الشخص سلوكيات عىل السيطرة عن العجز أي اإلنرتنت؛ عىل حقيقيًا إدمانًا

 مثل -ذلك عن الناجمة الجوهرية املشكالت رغم اإلنرتنت، عىل/الرقمية
 أو واألنشطة، األصدقاء دوائر من االنسحاب أو الدراسية، الدرجات تراجع

 باإلدمان املصابون املراهقون/األطفال يترصف وقد. الشديد األرسي الخالف
. الرقمية املشاهدة مدة تقييد األمر ويلّ  محاولة لدى بصخب
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 عليه؟ الحقيقي اإلدمان عن ما لنشاط الح�سة �يز الذي ف� ثم، ومن  
 اإلدمان أما الحياة، جودة تعزز الصحية الح�سة أن هي األبسط اإلجابة

) أ (هو بل السلوك، يف الزمني باإلفراط رهنًا األمر ليس أي منها؛ فينتقص
 رغم الحالة هذه رسوخ) ب(و سلوكه، عىل السيطرة عن الشخص عجز

 خارجة مشكالت يف السلوك يتسبب هل أخرى، وبعبارة. السلبية تبعاتها
 ؟)2014 وفيدر روزنربغ (الشخص سيطرة عن

 
 اإلدمان؟ ما 
 

: عادةً  بالتأكيد استئثاًرا األكث ه� معياران يوجد سبق، ما عىل بناء  
. إلخ …رغم الشخص، سلوك عىل السيطرة عن العجز. 1  
. السلوك عن الناجمة الجوهرية املشكالت. 2  
 

 لرصد معاي� أربعة إىل بها ليصل املعاي�، تلك يف الباحث� بعض ويتوسع  
: وهي أال اإلدمان، حالة

 بإه�ل أو بالوقت، اإلحساس بفقدان املقرتن املفرط االستخدام. 1  
. األساسية الدوافع

: ذلك عىل املرتتبة األعراض تشمل وقد التوقف، محاولة عند االنسحاب. 2  
. اإلحباط أو التوتر أو الغضب

 النتيجة لتحقيق مرة كل أزيد لجرعة االحتياج يعني ما وهو االنغ�س،. 3  
 أطول، لوقت أكث النغ�س مستمر احتياج يف اإلنرتنت فمدمنو نفسها،
. األجهزة يف أقوى وإمكانات الربمجيات، يف أعىل وكفاءة

 ضعف أو االجت�عية العزلة أو الكذب أو الجدل مثل السلبية، التبعات. 4  
) 2011 يونغ(                                            . اإلجهاد أو األداء
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 املعاي� أن غ� تسعة؛ إىل وصوًال  املعاي�، تلك يف الباحث� بعض توسع وقد  
 الصادر ،)DSM-5 (دليل يف منشورة املقبولة بالحاالت املرتبطة التشخيصية

 بحوث توجد ول). 2013 الجمعية (النفيس للطب األمريكية الجمعية عن
 »اإلنرتنت إدمان «بأن تفيد) DSM-5 (دليل نرش إبان الجودة رفيعة كافية
 بذلك الصلة وثيقة حالة فهناك ذلك، ومع. ذاته حد يف فعليًا اضطرابًا يعد

 ضمن »معلقة «الحالة تلك ظلت وقد ؛»اإلنرتنت ألعاب اضطراب «تسمى
 واالستقصاء، الدراسة من مزيد انتظار يف األخرى، االضطرابات من مجموعة

 فقد ثم، ومن. املثبتة الحاالت مجموعة يف مستقبًال  املحتمل تضمينها بغية
 كلمة أحللنا ولو ،»اإلنرتنت ألعاب اضطراب«لـ املبدئية املعاي� صدرت

- تبسيطها حال -املقرتحة املعاي� فإن ،»اإلنرتنت ألعاب «محل »اإلنرتنت«
 خالل بيان بها صدر التي التسع أصل من س�ت بخمس الوفاء ستتطلب

: املايض العام
 

 يف الدائم التفك� أي اإلنرتنت؛ شبكة عىل بأنشطة الشديد االنشغال. 1  
. الشخص حياة يف املهيمن النشاط أصبحت ألنها اإلنرتنت، إىل العودة

. التوقف محاولة عند االنسحاب أعراض ظهور. 2  
). الجرعة لزيادة املستمر االحتياج (االنغ�س. 3  
. التوقف محاوالت إخفاق. 4  
. بها التمتع السابق باألنشطة االهت�م فقدان. 5  
. مشكالت يف بتسببه الوعي رغم االستخدام يف االستمرار. 6  
. اإلنرتنت استخدام مقدار بشأن الكذب/الحقائق إخفاء. 7  
. والقلق اإلحباط ذلك يف با املشكالت، من للهرب اإلنرتنت استخدام. 8  
 شديًدا، إرضاًرا به اإلرضار أو مهم، بيشء املساس يف االستخدام تسبُب. 9  

. وظيفة أو شخصية عالقة مثل
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 لكنها ،»الرسمي «االعت�د انتظار يف تزال ما آنًفا املذكورة املعاي� قائة إن  
 الوقت بأن علً�  اإلنرتنت، بإدمان املرتبطة املصاعب أنواع فهم عىل تعيننا

 باإلدمان، للتشخيص معياًرا ذاته حد يف ليس الرقمية الوسائط عىل املبذول
 استخدام يف يوميًا ساعة 13و 6 ب� ما قضاء أن يرى البعض أن رغم

 استخدام هو إ�ا العمل/املنزلية للفروض يكون ما بخالف ألغراض اإلنرتنت
. بالتأكيد ُمقلق

 
 بعد؛ نهائيًا تتحدد ل) االضطرابات (االضطراب) أس�ء (اسم أن إىل انتبه  

: قبيل من أس�ء والباحث� املؤلف� ابتكار من ذلك عىل أدّل  وليس
 

 اإلنرتنت إدمان  • 
 اإلنرتنت ألعاب إدمان  • 
 اإلنرتنت استخدام اضطراب  • 
) 2012 روزن صّكه ك� (»آي «اضطراب  • 
املُعضل  اإلنرتنت استخدام  • 

 املُعضلة الرقمية املشاهدة•   
 

 كل يشمل (جامًعا يجعله ما األس�ء تلك من اسم أي يحوز ال أنه والواقع  
 عىل للرتكيز يكفي با محدًدا (مانًعا) املبحوثة املشكالت محرتزات
 إدمان «إىل كث�ة نصوص تش�: فمثًال ). غ�ها تسلل دون املشكالت
 االتصال أثناء يف اإلنرتنت أنشطة عىل موضوعيًا تقترص ال لكنها ،»اإلنرتنت
 ذلك، عىل عالوة. االتصال تتطلب ال التي األلعاب أيًضا تتناول بل بالشبكة،

 لذا. الكامل اإلدمان حالة من حدة أقل مشكالت إىل النصوص تش� قد
 يف املشكلة أن عىل يركز إذ ،»املُعضل الرقمية املشاهدة وقت «اسم نفضل
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 ما وهناك. ال أم اإلنرتنت شبكة عرب متاحة أكانت سواء الرقمية، التقنية
 موثًقا سؤاالً 20 من املؤلف ،)2016 يونغ (»اإلنرتنت إدمان اختبار «يسمى
 من بدًءا اإلنرتنت؛ إدمان مطياف عىل البالغ إليها وصل التي الدرجة لقياس

. الحاد ثم املتوسط، ثم البسيط، اإلدمان بستوى مروًرا الصفر، مستوى
: التايل الرابط عرب مجانًا متاح االختبار وهذا

 
  http://netaddiction.com/internet-addiction-test 
 حال املوضوع، مع تعاطينا طريقة توضيح يف االختبار هذا يسهم ك�  

: ه� نوع�، إىل »اإلنرتنت إدمان «مصطلح تقسيم
 

 طريًقا املستخدم سيجد كان التي األنشطة أي -املحددة اإلدمان أنواع  • 
 األنواع هذه كانت فقد. متاحة اإلنرتنت شبكة تكن ل إذا لتنفيذها، بديًال 

: ومنها كب�، بوقت اإلنرتنت شبكة ظهور قبل موجودة
 

. اإللكرتونية األلعاب  • 
. اإلباحية املواد  • 

 
 فإن اإلدمان، من األنواع تلك إىل الوصول يّرست اإلنرتنت شبكة أن فرغم  

. تحتكرها وال بل تبتكرها، ل الشبكة
 

 اإلنرتنت تصفح بعملية اإلدمان ارتباط حاالت أي -العامة اإلدمان أنواع  • 
. الشبكة عىل محدد محتوى بأي ال نفسها،
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 مدمنًا؟ الشخص يصبح كيف
 لإلدمان النفيس األساس

 
 هذه («املتعة إيجاد يف رغبةً  إما تبدأ قد اإلدمان؟ متوالية تبدأ كيف  

 عن عقيل تفصل اللعبة هذه («الهروب يف رغبة وإما!») ممتعة اللعبة
 يخلقه ماتع شعور إىل الرقمية املشاهدة تؤدي الحالت�، كلتا ويف). »درجات

 بفعل االستخدام تكرار يف الرغبة تشتد ثم العصبية، النواقل عرب الدوبام�
 لتحقيق مرة كل يف أقوى لباعث االحتياج أي (النفيس »االنغ�س «عمليات

). االمتناع محاولة من االنزعاج (»االنسحاب «أعراض وبفعل ،)نفسه التأث�
 فتبدأ الحياة، يف أخرى ملشكالت يؤدي الباعث وراء املتواصل السعي وهذا

 حتى سلبية، تبعات ذات إدمانية متوالية هيئة عىل جديد من الدائرة
 مصاب من كث�ين أن له يُؤىس وم�. الشخص سيطرة عن خروجها يتزايد

 يسهم با -عاجل رسيع لباعث لالحتياج أصًال  عرضة هم ADHD اضطراب
. اإلدمان أنواع كل إزاء بهم املحدق املتزايد الخطر تجلية يف
 

 لإلدمان البيولوجي األساس  
 

 إن ثقيلة، طبية مصطلحات من يحويه وما القسم، هذا تجاُوز �كنك  
 لها بدنية حالة اإلدمان أن هو منه به تعريفك إىل نسعى ما فغاية. شئت
 أسود نفيس ثقب إىل تأخذه متوالية يف الضحية معه ينجرف عصبي أساس
) وراثية (جينية سمة وله بيولوجي، أساس له فاإلدمان. التعمق دائم

 النصيحة مجرد تتجاوز ملساندة عادةً  املدمنون يحتاج ثم، ومن. متكررة
!». حياتك شتات اجمع: «للمدمن املجردة
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 أو اإلنرتنت تصفح مثل -املشبع بالنشاط لإلدمان البيولوجي الجانب يبدأ  
 منطقة يف الدوبام� أعصاب ينشط النشاط وهذا الفيديو؛ ألعاب لعب

 املركز وهي باملخ، املتكئة النواة بدورها لتنشط املخ، من البطني التجويف
 شعوًرا املخ يف هذا ويُحِدث املكافأة،/السعادة عن املسؤول املخي

 املرتتبة املتفاعلة للمواد املتكرر التعرض أن سبق ملا يضاف. »االنتشاء«بـ
 القرشة صوب املنشط الغلوت� حمض إفرازات تنشط االستخدام إساءة عىل

 تشكيًال  الفعلية العصبية املسارات تشكيل إىل ذلك ويؤدي الجبهية؛
. املتزايدة املُلّحة املستمرة الشخص لهفات إىل الباعث بوصفها متزايًدا،

 الوظائف مراكز إدراك بعد حتى قائة، العصبية املسارات تلك وتظل
 وفيدر روزنربغ (مزاياه تغلب اإلدما� السلوك تكاليف أن باملخ التنفيذية

2014 .(
 

 املغناطييس الرن� أشعة عىل القائة الدراسات من العديد كشف وقد  
)MRI (مدمنيها وغ� اإلنرتنت مدمني أمخاخ ب� اختالفات عن) يونغ 

 البيضاء واملادة الرمادية املادة أن إىل الدراسات إحدى انتهت إذ ،)2015
 العواطف تنظيم عن مسؤولة أنها يُعتقد التي املخ مناطق يف تختلفان
 غ� من أنه مجدًدا أؤكد أنني غ� ؛)2014 وآخرون ل� (السلوك وتثبيط
 أم اإلنرتنت شبكة عىل للسلوكيات سببًا التغ�ات تلك كانت إذا ما الواضح
. لإلدمان البيولوجية األسس حال أي عىل تؤكد لكنها لها، نتيجة
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اإلنرتنت؟  إدمان شيوع مدى ما 
 

 االختالف ذلك ومردّ  كب�ًا، اختالفًا اإلنرتنت إدمان شيوع تقديرات تختلف  
 ذكرها اآلت املعدالت لكن للدراسة، الخاضعة والبلد املتبعة، املعاي� إىل

): 2011 يونغ (معقولة تقديرات تبدو
 

%. 4.7 - 4.6: اليافع� أوساط يف  • 
 

%. 18.4 - 13: الجامعي� الطالب أوساط يف  • 
 

%. 15 - 6: العاّمة أوساط يف  • 
 

 %.25 إىل تصل: ADHD باضطراب املصاب� أوساط يف  • 
) 2011 وآخرون فيس(

 
 عىل مقصورة للتو املذكورة األعداد وأن كُُث، املدمن� أن يعني وهذا  

 إدمان أي املعضلة؛ الرقمية املشاهدة مقياس من حدة األشد الجانب
 ADHD باضطراب واملصاب� الجامعي� الطالب أن ويُالحظ. اإلنرتنت
. األخرى بالفئات مقارنة اإلدمان، من بكث� أعىل بعدالت �تازون

 
 الرقمية؟ الوسائط إدمانية سبب ما 
 

. الرقمية للوسائط اإلدمانية الطبيعة يف تسهم كث�ة عوامل ثة  
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 الرسيع الوصول  
 

) أيام 7 (واألسبوع) ساعة 24 (اليوم طوال متاحة الرقمية التقنية  • 
 ل ما ،)دونه من أم باإلنرتنت باتصال أكانت سواء) (يوًما 365 (والسنة
. لذلك محددة قواعد توضع

 
. الطفل غرفة يف تلفاز وضع األمور أولياء استسهال  • 

 
 الطفل نوم غرفة يف تلفاز بوجود مطلًقا يسمحون ال الذين األمور أولياء  • 
 يعني ما وهو املنزلية، الفروض إلنجاز فيها حاسوب بوجود يسمحون قد

 من أو باإلنرتنت اتصاالً تتطلب التي الرقمية األنشطة إىل الوصول تيس�
. بها اتصال دون

 
 إىل صغ�ة) الحقيقة يف مصغرة حواسيب هي التي (الذكية الهواتف  • 

. مكان ألي حملها ييرس الذي الحد
 

 باأليدي، ُتَسك لذلك الجيوب، تدخل أن من أكرب الذكية الهواتف  • 
. الدوام عىل مغوية ظاهرة فتكون

 
 من كث� معه يفطن ال الذي الحد إىل منترشة نافعة الذكية الهواتف  • 

. عليها اعت�دهم لدرجة وال حياتهم، يف الطاغي لحضورها الشباب
 

 بشأن للقلق داعي فال الصامت، املبارش الوصول تتيح الذكية الهواتف  • 
. الليل منتصف يف الهاتف رن� سبب عن الزميل والدي تساؤل
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 أو العمل، زمالء أو األقران من الدائم االتصال تتيح الذكية الهواتف  • 
. املغوي االتصال ذلك وراء حاملوها ينجرف ولذلك بهم،

 
 يف املرغوبة املواد عىل املبارش االطالع تتيح »بالطلب املتاحة «الخدمات  • 
 يف حلقة بعدل الحلقات ب� يُباعد السابق يف املتلفز البث كان وقت؛ أي

 غ� املشاهدة فإن اآلن، أما. مطلوبًا النفس ضبط يكن فلم األسبوع،
 هو ك� ،»الطلب حسب «تقنية عرب ممكنة »املتصلة «أو املحدودة
. إلخ …ويوتيوب وهولو نتفليكس مواقع يف معروف

 
 مبهرة الرقمية التقنية  
 

. جميلة تقنية عجائب هي والتطبيقات والربامج األجهزة  • 
 

 من عبارة تحمل عليها صفحة توجد ال إذ لها، حدود ال اإلنرتنت شبكة  • 
. »اإلنرتنت شبكة نهاية إىل وصلت لقد: «قبيل

 
. األعم الغالب يف لأللعاب حدود ال  • 

 
. شخص لكل مناسب يشء فيها الرقمية التقنية  • 

 
 -عديدة حواس من التفاعل تجتذب الوسائط، متعددة الرقمية التجربة  • 
. املتحركة لألشياء الطبيعي البرشي املخ انجذاب ذلك يف با
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 املراهق� عند سي� ال نفسية، احتياجات تلبي الرقمية  التقنية  
   

: ييل ما) 2013 (وباركر أدير-شتاي� يوضح
 

 ال كيف استقاللهم؛ تأكيد يف املراهق� احتياجات تناسب التقنية  • 
! البالغ�؟ من رقابة دون من صادر ومعظمها

 
 صياغة إعادة لألشخاص تتيح إذ ،»مرنة هويات «إنشاء تتيح التقنية  • 

. اإلنرتنت شبكة عىل شخصياتهم
 

 تُذك ال لكنها (الجنسية الدوافع عن الرسيع التعب� تتيح التقنية  • 
 من باالستفادة تُعنى وال باآلخرين، واالعتناء الفعلية، الباطنية املعارف
). األبوي اإلرشاف

 
. الوقت طوال »املراهقة دراما «الستمرار مجاًال  تتيح التقنية  • 

 
 -للرتفيه رسيًعا انطالقًا أو املشكالت، من رسيًعا مهربًا تتيح التقنية  • 

. اإلدمان متوالية إىل املفضية األساسية العوامل من وكاله�
 
 املخصوصة؟ اإلدمانية ذات اإلنرتنت أنشطة ما 

 :فمثًال  اإلدمان، قابلية حيث من متساوية اإلنرتنت أنشطة كل ليس  
 

 مقابل يف (األرسة أفراد/حقيقي� أصدقاء مع التواصل يف املنقيض الوقت  • 
. إدمان إىل املعتاد يف يؤدي ال) الشبكة عىل االفرتاضي� األصدقاء
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 األنشطة من لإلدمان إحداثًا أقل معلومات عن بحثًا الشبكة تصفح  • 
. الشبكة عىل األخرى

 
 قد) التفاعلية واأللعاب الدردشة، غرف: مثل (اآلنية التفاعلية األنشطة  • 

 تقرتن ال) اإللكرتو� مثل الربيد (أخرى أنشطة من إعضاالً أكث تكون
. فوري آ�ّ  بتفاعل

 
 فيديو، مقاطع أو/ و صوت عىل املشتملة الحواس، متعددة األنشطة  • 
. غ�ها من للشخص امتالكًا أكث

 
 تحمل) MMORPG (الالعب� كثيفة اإللكرتونية األدوار محاكاة ألعاب  • 

 املعززة واألنشطة الهائلة، الرسوميات إىل فباإلضافة. خاًصا إدمانيًا طابًعا
 واحد؛ آن يف املشارك� آالف عىل األلعاب تلك تنطوي قد الدوبام�، إلفراز

 وينضمون الحقيقي، الواقع يف والتزامات تحالفات يقيمون الالعب� أن غ�
 إذا كث� يفوته الشخص فإن األلعاب، تلك حالة يف أما. فعلية منافسات إىل

 أو اللعب سيواصلون اآلخرين الالعب� ألن العشاء، ليتناول اللعب ترك
). إيقافها �كن التي املنزلية الفيديو ألعاب أجهزة عن هذا يختلف (التقدم
 وقت يخلو فال العال، أنحاء شتى من العبون يؤمها األلعاب هذه ألن ونظرًا

 وال للعبة، نهاية ال: القول وخالصة. نشطة بحالة العب� من نهار أو ليل من
 اجتنب: إذن فالنصيحة. نهاًرا أو ليًال  اللعب، لوقت نهاية وال لالعب�، نهاية

 حقيقي�، أصدقاء بصحبة التفاعلية األلعاب أما)! MMORPG (ألعاب
. بكث� ذلك من أقل اإلدمان إىل إفضائها فاحت�الت
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 اإلنرتنت؟ بإدمان املرتبطة الشخصية الس�ت ما 
 

 علينا يتعذر أنه ورغم. النفسية الحاالت من بكث� مرتبط اإلنرتنت إدمان  
 من مفرغة دائرة وجود احت�ل أو (بالرضورة النتيجة من السبب تحديد
 الالزم فمن ،)إلخ آخر، سبب إىل بدوره املفيض التأث� إىل املفيض السبب

 أي ضمن معها والتعامل اإلنرتنت، بإدمان املرتبطة الحاالت تلك استقصاء
 فرط عن توقفت: «قائل ليقول سهًال، األمر وليس. عالجية خطة وأية تقييم،

 الحاالت تتبدد ل ما واردة فاالنتكاسة ،»ُشفيت لقد اإلنرتنت؛ استخدام
: مثًال  ذلك ومن -لإلدمان املعززة

 
. ADHD اضطراب  • 

 
 والقلق) ASD (التوحد مطياف عىل بدرجة اإلصابة س�ت من  • 

 ما وهو لوجه، وجًها للتواصل الراحة بعدم الناس يشعر أن االجت�عي
 العال بأن علً�  مفرطًا، استخداًما اإلنرتنت الستخدام بشدة يعرضهم

 شخصية أية الفتعال الالزم� والخفاء الوقت للمستخدم� يتيح اإللكرتو�
. ألنفسهم يريدونها

 
 البرشي بالتواصل مقارنة اإلنرتنت، عرب االجت�عي التواصل تفضيل  • 

. اإلنرتنت بإدمان التنبؤ عىل قوي مؤرش املبارش،
 

. الوحدة  • 
. االكتئاب  • 
. بالنفس الثقة عدم  • 
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. العقاق� إدمان مثل األخرى، اإلدمان أنواع  • 
. األرسي االختالل  • 
. اإلنرتنت شبكة عىل أسبوعيًا ساعة 20 من أكث قضاء  • 
 استخدام مدة تقليل الوالدين محاوالت تجاه القوية الفعل ردود  • 

. اإلنرتنت
 
 اإلنرتنت؟ إدمان نعالج كيف 

 األساسيات  
 

. عالج خ� الوقاية  • 
 

 أن قبل اإلنرتنت، بإدمان املرتبطة أعاله، املذكورة العوامل مع التعامل  • 
 مع التعاون ذلك يشمل وقد. عموًما التقنية مع مشكالت إىل تفيض

 مع التعامل يف االستمرار وينبغي. طبي عالج تناول أو/ و عالجي اختصايص
. بالنجاح معها للتعامل األوىل الجهود تكلل ل إذا املشكالت، تلك

 
 يف ذكرها السالف واالتفاقات الحدود وضع واسرتاتيجيات القواعد  • 

 اإلنرتنت؛ إدمان من للوقاية األساس تشكل والخامس الرابع الفصل�
 الوقت، ضبط أجهزة/وبرمجيات املواقع فلرتة االسرتاتيجيات تلك وتشمل

 ل وإذا. الرياضية األلعاب مثل التقنية، غ� واألنشطة البدائل وتشجيع
. اآلن موعدها حان فقد ذلك، من أي تنفيذ يسبق

 
. مستحب وغ� ممكن غ� التقنية عن التام االمتناع بأن اليق�  • 
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 تلك أكانت سواء املعارصة، للحياة افرتاضية رضورة الحواسيب استخدام  • 
 إساءة خالف وعىل. االجت�عية املواقف يف أم العمل أم املدرسة يف الحياة

 عن االمتناع فإن والزًما، بل ممكنًا، عنها االمتناع يكون التي املواد استخدام
. للتحقيق القابل بالهدف ليس التقنية

 
 سأستخدم: «فمثًال . اإلنرتنت استخدام ترشيد هو الهدف ثم، من  • 

. »فقط اإللكرتونية املرصفية واألع�ل اإللكرتو� والربيد للعمل الحاسوب
 

 أو ،»أبًدا املقامرة مواقع أزور لن:«فمثًال . »أساسية سلوكيات «تحديد  • 
 فإن أخرى، وبعبارة. »الليل منتصف بعد اإلنرتنت بشبكة متصًال  أظل لن«

 عن تاًما امتناًعا تشهد مجاالت عىل سينطوي املُرّشد املعتدل االستخدام
. املجاالت بتلك »املغرية «األنشطة مقاربة

 
 الشخص محاربة به اإلصابة وتتخلل مرض، اإلدمان أن إىل االنتباه  • 

 تكون وقد. وراثية جينية وربا وبيوكيميائية، وعصبية نفسية مؤثرات
. الفعيل اإلدمان حاالت مع للتعامل مطلوبة باملختص� االستعانة

 
 املعالج خالل من التدخالت  
 

 عالج يف متخصص معالج يد عىل وتأت اقرتاحها، يشيع عالجات ثة  
 ،)CBT (اإلدراك السلوك والعالج التحفيزية، املقابالت وتشمل اإلدمان،
. األرسي والعالج ،)DBT (االستقصائ السلوك والعالج
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 التحفيزية املقابالت
 

 يخشون فقد اإلدما�، نشاطهم عن التخيل يف املدمن� من كث� يرتدد
 من الهروب أو املتعة، أو االجت�عي، التواصل مساحات من مساحة فقدان

 مشكلة بوجود أصالً يقتنعون ال قد أنهم والحق. الواقعية الحياة مشكالت
 حتى املدمن توعية هو التحفيزية املقابالت من الهدف فإن لذا لديهم،
. سلوكه تغي� له يتسنى وبذلك عليه، ويتغلب الرتدد، ذلك يدرك

 
 املدمن من تفاصيل الستخراج مخصصة أسئلة عىل العملية هذه وتنطوي  

 واملواقع املشاهدة، يف املنقضية الساعات عدد مثل (اإلنرتنت استخدام عن
 تولده الذي الشعور وطبيعة ،)إلخ له، بالنسبة االهت�م حيث من املزورة،

 العنارص ومن. حياته يف ذلك تأث� وكيفية الشخص، يف اإلنرتنت شبكة
 يف مبارشة البدء قبل شعوره طبيعة إىل االنتباه الشخص يبدي أن املهمة

 العمل، يف األداء سوء أو املدرسة، بسبب اإلحباط: مثال (الرقمية املشاهدة
 توجيه ذلك وييل). إلخ األصدقاء، أو األرسة مع التشاجر بسبب الغضب أو

 وإىل عليها، املرتتبة والتبعات أنشطته، عىل الباعث استجالء إىل العميل
 اسرتاتيجيات يف واالنخراط تردده، عىل التغلب بغية عنها، املسؤولية تحّمل
). 2015 يونغ (لحالته مفيدة

 
 اإلدراك السلوك العالج

 
 املواد إدمان عالج يف االستخدام ذائع) CBT (اإلدراك السلوك العالج  

 من وغ�ها ،)OCD (القهري والوسواس واالضطراب والقلق واإلحباط
 ولعل األمر، هذا متخصص معالج ويتوىل. األخرى السلوكية االضطرابات
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 الج�عي، بالعالج املتبوع الفردي، النهج هو فيه لالبتداء األمثل السبيل
: ومنها الرئيسة، املكونات من العديد يضم العالج هذا بأن علً� 

 
 الوظيفي، لالختالل الجذرية البواعث يستجيل الذي الوظيفي التحليل  • 

 يعزز با األجل، قص�ة سعادة/راحة السلبية السلوكيات تقديم وكيفية
 توفر اإلنرتنت شبكة أن اإلنرتنت مدمنو يظن وقد. بقوة السلبية السلوكيات

 يقدم لذلك. الواقعي العال يف البرشية املعاملة من أفضل معاملة لهم
 يعزز االفرتايض العال عىل االعت�د أن يعوا حتى للعمالء العون امل�رسون

 شعور تحقيق أو الحقيقي، العال مشكالت حل دون املؤقت، الهروب
 لها �كن التي بالفرص حافلة الواقعية الحياة أن أي الذات؛ بتقدير حقيقي

 ومن. مناسبة وجهود صحيحة اسرتاتيجيات وفق حقيقية، احتياجات إشباع
 تنظيم إعادة عىل العميل يع�) CBT (اإلدراك السلوك العالج فإن ثم،

. العالج هذا يف »اإلدراكّ «الجانب عىل مثال ذلك ويف املشوشة، أفكاره
 

 املفيدة، التأقلم مهارات اكتساب عىل يع� املهاري التدريب  • 
 تلك وتشمل. املعيبة السلوكيات محل لتحل النافعة، التكيفية والسلوكيات

 أنشطة واستحداث الوقت، وإدارة األوليات، وترتيب التنظيم، املهارات
 مع للتعامل محددة أساليب واتباع الدعم، بصادر واالرتباط ُمشبعة، بديلة

 يف »السلوك «الجانب عىل أمثلة مجرد وهذه. النفيس الضغط مسببات
. العالجية الفئة هذه
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) DBT (االستقصائ السلوك العالج
 

 السلوك العالج أشكال أحد هو) DBT (االستقصائ السلوك العالج  
 واملشاعر األفكار قبول أي -القبول عىل يركز أنه غ� ،)CBT (اإلدراك

 من النوع هذا ويسعى). مصارعتها من بدًال  (املريحة غ� والسلوكيات
 عىل الشخص يع� وبذلك والتغي�، القبول ب� توازن تحقيق إىل العالج
 عىل العالج هذا يركز ك�. التدريجي التحول يف املتمثل الهدف، بلوغ

. الذهني والحضور االسرتخاء، وأساليب التأقلم، مهارات
 
 األرسي العالج 
 

 عانت ربا أو/ و املدمن، إدمان أسباب بأحد مساِهمة األرسة تكون قد  
 مجال وثة مًعا؛ األمرين اجت�ع الوارد ومن املدمن، إدمان من األرسة

 يرمي العالج فإن الحال، كانت ما وأيًا. املعني� كل من املرشوعة للشكاوى
 نع� أن علينا لذا املترضرة، العالقة إصالح خالل من الفرد تعايف تعزيز إىل

 فإن ثم، ومن. »الضحايا «ال ،»املعالج� «بصفة نفسها إىل النظر عىل األرسة
. األسايس الدعم مصادر من بوصفها األرسة، دور استعادة هو العالج هدف

 
 األخرى العالجات  
 

 12 من مؤلفة برامج ومنها للتجربة، خضعت أخرى عالجية أساليب ثة  
 والتأمل للكحوليات، السابق� املدمن� نادي مبادئ إىل تستند خطوة،
. واليوغا العميق، والتأمل الذهن، لصفاء املستند
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 تزال ف� شديًدا، انضباطًا منضبطة دراسات إيجاد لألسف الصعب ومن  
 من عالج أي فاعلية إثبات بغية البحوث، من للمزيد قائة الحاجة

 غضاضة فال ذلك، ومع). 2011 وآخرون فيس (اآلخر عىل لتقد�ه العالجات
 السلوك بالعالج سي� ال للعالج، قابًال  يبدو اإلنرتنت إدمان أن استنتاج يف

 األدوية دور بعد يتحدد ل أنه ك�). 2015 وبانغر داو) (CBT (اإلدراك
 واالستخدام ،)اإلنرتنت بإدمان املرتبطة الحاالت عالج أدوية عن بعيًدا(

. واحد آن يف عديدة عالجية ألساليب املمكن
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 السابع  الفصل

 امللخص
 

 عندما طفيل يرصخ فل�ذا. طفيل لدى التقنية استخدام من قلق أنا  
 عىل أنشطتها بشأن معي أمينة ابنتي وهل الحاسوب؟ عن إبعاده أحاول
 أضع وكيف الرقمية؟ املشاهدة من املعقول القدر هو وما اإلنرتنت؟ شبكة

 كل عن الناجم التأث� وما حاًدا؟ أرسيًا خالفًا أشعل أن دون من الحدود
 تعلمه؟ وعىل طفيل، سلوكيات عىل التقنية تلك

 
 تجاه الشديد السلوك ميلنا عن معروف هو ما املقام هذا يف أوجز  

 أناقش ك�. وحيواتنا عقولنا يف تأث�ات من به يرتبط وما الرقمية، شاشاتنا
 املصاحبة الكث�ة والتهديدات الهائلة املزايا مع الصحيح التعايش كيفية

 مت يف املرجعية واملصادر املعلومات من املزيد مطالعة و�كن. للتقنية
. الكتاب

 
 الرقمية والخدمات التقنية يف الحديث االنفجار

 
 أدى املاضية عاًما عرش الخمسة خالل الرقمية للتقنية املتسارع االنفجار  

 ما ذلك، حجم ولندرك. جميًعا لنا بالنسبة مسبوقة غ� وتحديات فرص إىل
 عام منذ للنور خرجت التي الجديدة التقنية األجهزة يف النظر سوى علينا

 الكام�ات وهواتف واألندرويد، واآليباد، واآليفون، اآليبود، أجهزة: 2000
 فائق والتلفاز والوايفاي، باإلنرتنت، النطاق عريض االتصال وأجهزة القوية،

 عام منذ العال يف ظهرت التي التقنية الخدمات أما. والروكو الوضوح،
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 ولينكد ومايسبيس، وإنستغرام، وسكايب، وتويرت، فيسبوك،: فمنها ،2000
 فائقة اإللكرتونية واأللعاب ويوتيوب، وهولو، ونتفليكس، وآيتونز، إن،

 ذلك كل جاء وقد). 2012 روزن (وفايرفوكس والتطبيقات، التقنية،
 والربيد والرتاسل، الفيديو، ألعاب: مثل ،»القد�ة «تقنياتنا إىل باإلضافة

 مجتمعةً  التقنية والخدمات األجهزة تلك إىل ويُشار. والتلفاز اإللكرتو�،
 يعرس كث�ة ُمدخالت عىل شاهدة بأنها علً�  ،»الرقمية املشاهدة «بلفظ

. فقط عاًما 15 يف معها التكيف
 

 فهي الرقمية، التقنية من تحصيلها املمكن املذهلة املزايا من كث� وهناك  
 مجاالت وتعزز والتفك�، الفكر وتُذك لها، حرص ال أخباًرا وتقدم ممتعة،
 بينهم في� التعاون للناس يتيح با الفوري، والتواصل والرتفيه، الفنون
. إلخ العال، أنحاء شتى يف لحظيًا

 
 الرقمية املشاهدة استغالل مدى

 
 ييل ما ويف). وليلهم (أطفالنا نهار من هائل بقدر التقنية هذه تستأثر  

 األكاد�ية عن الصادر ،»2013 السياسة بيان «إىل استناًدا ذلك، بيان
: األطفال لطب األمريكية

 
 يوميًا ساعات 8 يقضون سنوات 10و 8 ب� العمرية الفئة يف األطفال  • 

. الرقمية الوسائط أمام تقريبًا
 

 أمام يوميًا ساعة 11 من أكث يقضون واملراهقون سنًا األكرب األطفال  • 
. الرقمية الوسائط
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. غرفهم يف باإلنرتنت متصل جهاز أو تلفاز لديهم األطفال من% 71  • 
 

 �حو يكاد با (يوميًا نص 100 من أكث يرسل مراهق� 3 كل من مراهق  • 
). الهاتف وظيفة

 
 املدرسة، يف يقضونه م� الرقمية الوسائط أمام أطول وقتًا أطفالنا يقيض  • 

. املهمة األنشطة كل ب� من النوم بعد ثانيًا يحل الوسائطي واالستخدام
 

 قواعد يفرضون ال أموره� أولياء إن يقوالن أطفال 3 كل من طفالن  • 
. الرقمية الوسائط استخدام لتنظيم

) 2013 األكاد�ية  (
 

 جيل من% 62 أفاد إذ الدراسة، غرف إىل بالتقنية االنبهار وصل ولقد  
 الرقمية أجهزتهم يطالعون بأنهم) املراهق� الطالب من (»آبل «منتجات

 وحدهم األطفال وليس). 2012 روزن (دقيقة 15 كل مرة عىل تزيد بوت�ة
 إنه يقول بالغ� 3 كل من واحًدا إن بل الرقمية، شاشاتهم عىل منكبّ�
). 2012 روزن (صباًحا فراشه من النهوض قبل املتحرك جهازه يطالع

 
 الحدود وضع يف ودورهم األمور أولياء معضلة

 
 رفقةَ  ساعات يقضون وهم الرقمي العرص يف أطفالهم األمور أولياء يراقب  

 برباعة الفخر ب� ترتاوح متضاربة، مشاعر فتنتابهم الرقمية، أجهزتهم
 من والخوف للمستقبل، أطفالهم بإعداد والسعادة التقنية، أطفالهم

١٤٥



 عقول يف التقني االستخدام من الكم لهذا اآلن حتى املجهولة التأث�ات
. ومستقبلهم االجت�عية ومهاراتهم أطفالهم

 
 أن س�ى إننا بل سيئة، وال جيدة ليست- ذاتها بحد -والتقنية  

 يقرر ما هي) أطفالَنا نعلمها أن ينبغي التي (وحدودها التقنية استخدامات
. به إرضارها أو للمجتمع التقنية إفادة

 
 الرقمية التقنية استخدام مشكالت

: ييل ما إىل) 2013 بورتر (للمعلم� استبانة انتهت  
 

 مشتتًا، متلّهيًا جيالً أنتجت التقنية أن املعلم� من تقريبًا% 90 استشعر  • 
. قص�ة لفرتات إال انتباه له يَْسلم ال
 

 أداء عىل والقدرة الناقد بالتفك� أرضت التقنية أن تقريبًا% 50 استشعر  • 
. املنزلية الفروض

 
. رسيعة إجابات إيجاد عىل ُجِبلوا قد الطالب أن منهم% 76 استشعر  • 

 
 أي الشخيص؛ التواصل ويف الكتابة، يف معوقات منهم% 60 استشعر  • 

 قصاصات إىل عنها عزفوا األطفال إن حتى أطول، ف� تاّمة بجمل التواصل
. الوسائط عىل أو الكتابة يف قص�ة

 
 هذا وليس أطفالنا، أوساط يف التعلم أسلوب تغ� التقنية إن: والخالصة  

. دائًا األفضل صوب التغي�
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الدراسة؟  غرف يف العمل مع التقنية تتداخل هل
 

 منتجات جيل من% 62 أن ثبت ،)2012 روزن (طالبية استبانة إىل استناًدا
 بغرض الرقمية أجهزتهم يطالعون) املراهق� (الطالب من)» i (آبل«

 أقل؛ أو دقيقة 15 كل فيسبوك موقع منهم% 32 ويطالع النيص، الرتاسل
 أن إىل الدراسات إحدى تش� إذ التعلم، حساب عىل يأت النشاط هذا وكل

 يف أقل نتائج حققوا املحارضة أثناء يف نصية رسائل يرسلون الذين الطالب
 ك�). 2014 تومبسون (الرتاسل عن املمتنع� من% 19 بنسبة االختبارات

 بل فحسب، بالتعلم يرض ال املدرسة يف الرتاسل أن يدركون الطالب أن
 يف مناسب النيص الرتاسل أن منهم% 49 يرى ذلك، ومع -زمالئهم وبانتباه

). 2012 روزن (الدراسة غرف
 

 املحارضة أثناء يف اإلنرتنت شبكة إىل بالولوج للطالب الس�ح أن عجب وال  
 بتصفح الطالب من ملجموعة الدراسة إطار يف ُسمح وقد! اآلخر هو ينتهِ  ل

 حواسيبهم األخرى املجموعة طالب أغلق في� املحارضة، أثناء يف اإلنرتنت
 بوضوعات متعلقة مواقع إىل األوىل املجموعة طالب يلج فلم. املحمولة

 الفيديو، مقاطع ومشاهدة التسوق، إىل اتجه بعضهم إن بل املحارضات،
 تتعلق مواقع تصفحوا الذين الطالب بأن علً�  اإللكرتو�، الربيد ومتابعة

 محتوى من ضئيل قدر سوى يتذكروا ل فحسب املحارضات بوضوعات
). 2011 كار (مغلقة املحمولة حواسيبهم عىل أبقوا بن مقارنة املحارضة،

 
 محمول؟ حاسوب عىل أم ورقة عىل بقلم التدوين: أفضل أيه�  
 الورقة لتفوق الظاهرة األسباب من كث� فثمة. األرجح عىل والقلم، الورقة  

 التشكيل عىل املرتتبة املزايا هناك: فأوال. التعلم يف الحاسوب عىل والقلم
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 إىل العودة ثم املحارضة، مواكبة �كن: وثانيًا الطالب؛ بيد لألحرف الفعيل
 إىل الفعيل التعلم إرجاء يعني ما وهو الحريف، »التدوين من سلبي �ط«

 سوى معه الطالب يسع وال أبطأ، فهو اليد بخط التدوين أما. الحقة مرحلة
 الفعيل الرتكيز يعني ما وهو -املوضوع خالصة بتوثيق املحارضة مواكبة
 وهي بالحواسيب، ملتصقة املفاتيح ألواح: وثالثًا الدراسة؛ غرفة داخل
 الصفحة تصفح يف صعوبة ثة: ورابًعا والتشتيت؛ اإللهاء بعوامل عامرة

 ورغم. الحاسوب استخدام أثناء يف املعلومات من املزيد إلضافة اإللكرتونية
 التحول يف بالحذر بالتحيل تنصح الحالية الدراسات فإن النتائج، يف التفاوت

 واالسرتاتيجيات التقنيات تؤدي وقد املفاتيح؛ ألواح إىل اليدوي التدوين عن
. التوصيات هذه تغي� إىل املستقبلية الطالبية

 
 العميق؟ التعلم مع تتداخل الشاشة من القراءة هل  
 

: شتى بطرق نعم،  
 

. الشاشات يف اللمسية الحاسة انعدام  • 
 

. التشعبية النصوص يف التصفح وصعوبة اإللهاء س�ت  • 
 

 املؤلف ألفكار الدقيقة املتابعة أيام ولّت حتى السطحية، القراءة اعتياد  • 
. املنطقي العرض ذات

 
. األجهزة عىل حارضة الرقمية امللهيات  • 
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 األخبار مثل القص�ة، النصوص مع مناسبة تكون ربا الرقمية القراءة  
 ومع). فقط ثانية 18 ملدة القارئ نظر تستديم املتوسطة الويب صحفة(

 األكث القراءة يف املطبوعة الصفحة تفضيل إىل الناس معظم انتهى ذلك،
 يف الحال هي ك� -النص من أجزاء إىل مراًرا العودة تتطلب التي جدية

 لنصوص الورقية النسخة األمريكي� الطالب من% 92 فضل وقد. املذاكرة
 طلبًا القراءة عند الطويلة، للنصوص وكذلك املطولة، املنزلية الفروض
. للمتعة

 
 يرض قد السطحية القراءة عىل االعت�د أن مفاده للقلق، باعث وثة  

 والتحليل الواعي، التأمل بينها من التي املتعمقة، القراءة مهارات باكتساب
 تولّد عدم من الخوف ينبعث هنا، ومن. االستنباطي والتفك� الناقد،

 املرتبطة املخ مناطق مثل املتعمقة، للقراءة الالزمة العصبية الروابط
 بالقراءة يتعلمون من يف وذلك الصوتية، واملعالجة البرصية، باملعالجة
). 2015 لوه (فحسب السطحية

 
 عمله؟ البرشي االنتباه نظام يؤدي كيف  
 

 ثالثة باألساس يوجد إذ االنتباه، من املختلفة األنواع توضيح أوًال  بنا يجدر  
 لقدرة تكينًا باستمرار بعض مع بعضها املتالقية االنتباه شبكات من أنواع

: التعب�
 

 اإلراديّ  االنتباه إيالء الشبكة هذه وتتطلب. املهمة يف االستمرار شبكة  • 
 تنفيًذا خطة تنفيذ لنا تتيح التي الوظيفة وهي بعينها، مهمة إىل الواعي

١٤٩



 وهي ،»اإلراديّ  االنتباه «أيًضا الشبكة هذه وتسمى. طويلّ  بنسق فعليًا
. املنزلية الفروض قبيل من ملهام الزمة

 
 شبكتنا فإن بالتوازي، نفعله ع� النظر بغض. الطوارئ/الحواس شبكة  • 

 مشكالت عن بحثًا لبيئتنا دائم رصد حالة يف الحواس من االستشعارية
 الطوارئ/الحواس شبكة إن. بالفرص تتعلق احت�الت أو بالسالمة، تتصل

 بل مقصودة، طاقة تتطلب وال ،»الالإراديّ  االنتباه «أنواع من نوع هي
 ثم، ومن. العاجلة األخبار غرار عىل فيها، هو حال أية عىل العقل تقتحم

 انتباهنا تجتذب الالعب من جهد بال حركة تعرض التي الفيديو ألعاب فإن
 يف االستمرار شبكة من بسهولة تنتزعنا طوارئ/حواس شبكة خالل من

 مثل مملة، مهمة إىل اإلرادي انتباهنا اجتذاب بدورها تحاول التي املهمة
 .مقال كتابة

 
 تتعامل ال عندما الشبكة هذه وظيفة وتنشط. اليقظة أحالم شبكة• 

 املخ يتأمل عندما تنشط إذ املوقف، مع فعاالً تعامالً األخريان الشبكتان
 مستعيًدا التعلم، معطيات ب� جامًعا طويل، غ� إبداعي بأسلوب مفكرًا
 التوقف، أو االنقطاع وقت أثناء يف الشبكة هذه وتنشط. العمل عىل قدرته

 يف للتمعن نتوقف عندما القراءة، أثناء يف وحتى النوم، أثناء يف وكذلك
. قرأناه ما أهمية

 
 املخ يف جزء من والجهد الطاقة بذل يتطلب الشبكات تلك ب� والتنقل  

. »الجزيري الفص «يسمى
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 »املتزامنة املتعددة املهام «أسطورة
 

 ؟»متزامنة متعددة مهام «مبارشة مع البرشي االنتباه نظام يتعامل كيف  
 تعدد «يسمى ما األصل من يوجد ال بل أصًال، معها يتعامل ال: اإلجابة
 يتنقلون «الناس أن مفاده الحايل التفك� أن والصحيح ؛»املتزامنة املهام
 يبارشون بأنهم شعور لديهم يتولد حتى آخر، إىل نشاط من »وتكراًرا مراًرا

 ال إذ واحد، وقت يف واحد ليشء ينتبهون أنهم والحقيقة. بالتزامن شيئ�
! واحد آن يف كتاب وقراءة نصية رسالة كتابة مثًال  �كنك

 
 مع لدينا االنتباه نظام يتعامل كيف: ييل ك� السؤال صياغة لنعد لذلك،  
. مذهلة بكفاءة ليس ؟»املتكرر التنقل«
 

 يشكل املنزلية الفروض أداء أثناء يف املهام ب� املتكرر التنقل محاوالت إن  
 املقاطعة؛ سبب مع الفعيل التعامل/لإلجابة وقت يوجد فأوًال،: ثالثية رضبة
 التي النقطة عن باحثًا الطفل يعود عندما للوقت هائل إهدار هناك وثانيًا،
 البطء، من بزيد الطفل مخ يصاب وثالثًا، املقاطعة؛ قبل عندها توقف
 لذلك،. آخر إىل نشاط من لالنتقال املصاحب والتوتر املبذولة الطاقة بفعل
 املشتتة األجهزة بشأن للطفل ترتيبات وضع عند دوًما الحقائق هذه تذكر

 أثناء يف غرفته يف ووجودها ،)املتزامنة املهام تعدد تتطلب التي (للرتكيز
. املنزلية الفروض إنجاز

 
 أنه األمر وحقيقة. الكفاءة عديم سلوك هي »املتزامنة املتعددة املهام  «

 أطول، فراغ وقت طفلك أمام وسيكون. املهام من التحرر وقت يقلل
. املذاكرة أثناء يف الرقمية التقنية ترك لو أقل، لضغوط وسيتعرض
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 االنقطاع وقت مزايا يقلل الرقمية للشاشات املستمر االستخدام
 

 إىل الذهاب أثناء يف بالتأمل عقلنا عىل الرقمية الشاشات أنشطة تضن  
 حتى موعد، انتظار أو الدراسية، الحصص مواعيد ب� التجول أو العمل،

. اليقظة أحالم شبكة يف الكامنة املزايا تضاؤل إىل ذلك أفىض
 
 له، املخطط العفوي، واللعب اللعب وقت عىل تطغى الرقمية الشاشات 

 األنشطة من وغ�ه�
 

 نتائج مطالعة فبعد. العفوي باللعب أيًضا الرقمية الشاشات أنشطة ترض  
 األطفال لطب األمريكية األكاد�ية انتهت عقود، مدار عىل أجريت بحوث

 الكتساب األمثل املجال عىل ينطوي شاشات دون من العفوي اللعب أن إىل
 واإلبداع والتواصل املنطقي والتفك� املشكالت حل مهارات الصغار

 املمكن الفراغ وقت تقلل الرقمية املشاهدة أن ك�. الحركية واملهارات
. إلخ والتمثيل، واملوسيقى الرياضة مثل منتجة، ألنشطة تخصيصه

 
 بصفة) -ADHD (النشاط وفرط االنتباه نقص اضطراب أطفال ويفتقر  

 عىل السيطرة من بتمكينهم الكفيلة األنشطة م�رسة لفرص- خاصة
. النفس وضبط االجت�عي، والتفاعل االنتباه، وتقوية العاطفية، النوبات
 نظرًا السلبية، الس�ت تلك لديهم تعزز قد الفيديو ألعاب أن والحق

 أساس هي الرقمية التقنية أن نجد املقابل، يف (بها ُولدوا التي للطبيعة
 اجت�عي تأث� لذلك يكون وقد األقران، مع للطفل االجت�عي التفاعل

). القراءة مثل عربها، معينة مهارات تدريس إمكانية عن فضًال  نافع،
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 اإلراديّ  االنتباه بتطور ترض الشاشات
 

 تركيز يتيح با املقصودة، السيطرة عىل القدرة أي -اإلراديّ  االنتباه  
 بالغة املهارات من- ذلك جرّاء الشخص ترصفات عىل والسيطرة االنتباه،
 األهم التنبؤي العامل املهارة هذه كانت ولربا. باإلتقان الجديرة األهمية
 النفس ضبط م�رسة أطفالنا نعلم عندما فإننا لذلك،. املستقبيل بالنجاح

 ملهارات تعزيز فذلك الرقمية، شاشاتهم عن لالبتعاد الالزم) اإلرادي االنتباه(
. لهم بالنسبة مهمة حياتية

 
الرقمي  بالتعلم التميز مجاالت

 
 ومن سواه، ما عن الرقمي التعلم فيها �تاز مجاالت توجد أنه املؤكد من  

: أن ذلك
 

. الورق توفر اإللكرتونية القراءة  • 
 

 مصادر من وغ�ها الكتب، إىل الوصول بتعزيز كفيلة اإللكرتونية القراءة  • 
. املصادر محدودة مجاالت يف املعلومات،

 
 عىل تُبقي أنها ويبدو للطالب، جاذبة بالحواسيب املعززة التقنيات  • 

 أن باالهت�م الجدير ومن. التجويد/التكرار يقتيض الذي للتعلم انجذابهم
). 2015 غرينفيلد (املعلم� بدعم فعاليةً  أمىض كانت التقنيات تلك كل
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 إثر بعيد لحد إيجابية مزايا أظهروا الخاصة االحتياجات ذوي الطالب  • 
 القراءة، عرس من من يعانون ذلك وشمل الرقمية، التقنيات استخدام
 إذ الذهنية، واإلعاقة التوحد، مطياف واضطرابات البرصية، واإلعاقة
 غرينفيلد (التواصل أو التعلم عىل قدرتهم من التقنيات تلك حّسنت

2015 .(
 

 الرقمية التقنية من أخرى نفسية تأث�ات
 

 واملودة الهوية بتشكيل تتعلق مشكالت) 2014 (وديفيس غاردنر يحدد  
 إذ يريد، هوية أية إنشاء للشخص �كن اإلنرتنت، شبكة فعىل. والخيال

 عليها الحياة تصبح وقد. اإلنرتنت شبكة عىل مثالية حياة اخرتاع �كن
 تحوز، التي الرسعة مدى عىل يتوقف قد الهوية حّس  أن سي� ال جحيً�،

 بالتواصل املودة مستوى تحس� و�كن. تتلقى التي اإلعجابات وعدد
 و�كن. السطحية التبادالت بفعل يعاق وقد الواقع، من الشبكة عىل األيرس
 بسبب للتكبيل يتعرض وقد التعاون، آفاق أمام األبواب بفتح الخيال تعزيز

. التقليد
 

 أخرى نفسية بحاالت االقرتان
 

 كب�ة بجموعة مرتبط الرقمية التقنية استخدام بأن كث�ة دراسات تفيد  
 تلك االرتباط أوجه معظم أن إىل االنتباه املهم ومن النفسية، الحاالت من

 اإلصابة: املرتبطة الحاالت وتشمل. نتيجة أم سببًا كونها حيث من تُصنف ل
 مطياف عىل بدرجة أو ،)ADHD (النشاط وفرط االنتباه نقص باضطراب

 أو ،)OCD (القهري الوسواس أو االضطراب، أو القلق، أو ،)ASD (التوحد
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 عن فضًال  العالقات، يف املشكالت أو املدرسية، املشكالت أو اإلحباط،
. املقامرة أو الجنس أو الطعام أو املواد عىل اإلدمان

 
 اإلنرتنت استخدام لسوء العصبية التأث�ات

 
 وباملقارنة أنه، باألشعة املخ تصوير عىل املعتمدة الدراسات من الخالصة  

 مناطق يف الرمادية املادة تناقص من اإلنرتنت مدمنو يعا� الناس، بعموم
 وتنفيذ الخطأ، االستجابات وقمع الواعية، السيطرة عن املسؤولة املخ،

 تكشف ك�. املخية املكافأة وإنفاذ والتحفيز، بالهدف، املرشوط السلوك
 الواصلة املسارات أي (البيضاء املادة يف اختالفات وجود عن الدراسات تلك
 متعددة واملُدخالت الذاكرة، يف املتحكمة باملناطق) املخ مناطق ب�

 تلك كانت إذا ما الواضح غ� من زال وما). 2011 وآخرون يوان (الحواس
. لها نتيجة أم اإلنرتنت إدمان يف سببًا التغ�ات

 
 الرقمية الوسائط الستخدام البدنية التأث�ات

 
 وآالم الظهر، وآالم النهاري، والخمول األرق،: البدنية التأث�ات تشمل  

 املواد، استخدام وإساءة األكل، هبط/وفرط والصداع، واملفاصل، العضالت
 آمنة، جنسية عالقات تعرض ال التي اإلباحية للمواد والتعرض والتدخ�،
 السمع حاسة وفقدان تركيز، دون من القيادة عن الناجمة واإلصابات

 الدم، ضغط وارتفاع بالدم، الكوليسرتول وارتفاع األذن، س�عات بسبب
 أجهزة سقوط جراء لألسف كث�ة وفيات إىل وصل قد األمر إن حتى والربو،
 وفيات «عن فضًال  تثبيتها، عدم بسبب له الحاملة األثاث وقطع التلفاز
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 أثناء يف خط�ة ملواقف أنفسهم امللتقط� لتعريض نظرًا ،»السيلفي صور
. الصور التقاط

 
 الرقمية التقنية محتوى مشكالت

 
 االجت�عي التواصل وسائل مشكالت  
 

 إعادة للشخص تتيح ألنها للغاية، مغرية االجت�عي التواصل وسائل  
 الوقت بسبب الصعوبة بالغة كذلك وهي حياته،) »تلميع «أي (ابتكار
 أن سلف ملا يضاف. الجديد ثوبها يف الحياة تلك عىل لإلبقاء تتطلبه الذي
 يجد إذ الواقعية، حياته من بكث� أفضل تبدو) ًرسا امللمعة (الشخص ذات
 التنمر كذلك وهناك. »اإلعجاب «ومرات »األصدقاء «من أكرب عدًدا معها

 ال ملن زائدة شخصية بعلومات والبوح الشائع، الجنيس والرتاسل اإللكرتو�،
 كشفوا املراهق� من% 50 نحو أن الدراسات وتوضح. هللا إال نواياهم يعلم

. الفوتوغرافية الصور أو الجسم أوصاف مثل شخصية، معلومات عن لغرباء
 من مراهق�/طفل� فإن الرقمية، الوسائط أمام طويل وقت قضاء ورغم

 تلك مع للتعامل قواعد يقررون ال أموره� أولياء إن يقوالن ثالثة كل
. الوسائط

 
 املشاعر يف يؤثر األخرى اإلعالمية والوسائط اإلباحية للمواد التعرض هل  

 الجنسية؟
 

 لن الشباب فإن األمور، لتوضيح مسؤولون بالغون يتدخل ل وما. نعم  
 خالية مهينة، مبالغات بل -مبالغات إال هي ما اإلباحية املواد أن يعرفوا
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. اآلمنة الجنسية امل�رسات أو العاطفة أو االحرتام عىل تدل قيمة أي من
 عرب الجنيس للمحتوى التعرض ب� العالقة تؤكد كث�ة بحوث وهناك

 والتبك�) اإلنرتنت وشبكة واألفالم واألغا� التلفاز ومنها (املختلفة الوسائط
 الفئة يف فتيات عىل أجريت دراسة كشفت وقد. الجنيس النشاط ب�رسة
 اإلعالمية الوسائط من ضغوطًا استشعارهن عن عاًما 17و 12 ب� العمرية

 الوسائطي الجنيس للمحتوى التعرض بأن علً�  الجنس، م�رسة يف للبدء
 يف تلفاز وجود وأن ألوانها، سابقة جنسية عالقة يف الوقوع خطر يضاعف

 استخدام وبإساءة الزائد، الجنيس بالنشاط ارتباط له الطفل نوم عرفة
. املراهق� عند العقاق�

 
 العنيف؟ السلوك مخاطر من اإلعالمي التعرض يزيد هل  
 

 وجود- النتائج متالقية كث�ة بحوث إىل املستندة -اإلجابة هذه تبّ� .  نعم
. واقعيًا العنيف العدوا� والسلوك رقميًا املعروض العنف ب� محدد ارتباط
 محل اإلعالمية للوسائط التعرض أن عىل دامغة تكون تكاد أدلة وهناك

 انتهت فقد. فحسب إحصائيًا ليس االرتباط وجه وأن الربط، هذا يف اتهام
 يف) أ 2009 األكاد�ية (النتائج تلك إىل األطفال لطب األمريكية األكاد�ية

 اإلعالمية، الوسائط يف العنف بشأن ،2009 يف عنها الصادر »السياسة بيان«
 العقلية للصحة الوطني املعهد عن صادرة م�ثلة نتائج إىل أشارت وفيه

)NIMH(، الفيدرالية االتصاالت ولجنة) FCC .(�أن إىل التقديرات وتش 
 200 نحو الطفل عيني أمام بأشكاله يتكرر التلفزة شاشات عىل العنف

 التعرض أشكال من شكل وهو عرش؛ الثامن ميالده يوم بحلول مرة ألف
. الرصاع حل وسائل من بوصفه� واألسلحة العنف استخدام عىل املنطوي
 ميتال، والهيفي والروك الراب موسيقى ومثلها للوم، محل بدورها واألفالم
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 العقاق� استخدام وإساءة واالنتحار، والقتل املوت موضوعات إىل بيلها
 تأخذ ما فغالبًا املذكورة، املوسيقى أنواع يف األغا� كل�ت أما. والجنس

 عن فضًال  جنسيًا، للمرأة مهينًا الجنسية، للمثلية معاديًا عنرصيًا منحى
 ميتال والهيفي الراب موسيقى وأما. والعقاق� والكحول التدخ� تجيد

 بالسلوكيات) عرَيض االرتباط أن بعد يثبت ول (فمرتبطة الفيديو، ومقاطع
 إن. الجنسية العالقات وتعدد املواد، استخدام إساءة ذلك يف با الالمبالية،
 محل تحل باتت إنها حتى الطفل، حياة يف الوقت تنهش اإلعالمية الوسائط

 األكاد�ية (واالسرتشاد القدوة مصادر حيث من واملعلم�، األمور أولياء
). أ 2009

 
 عنيف؟ سلوك إىل العنيفة الفيديو ألعاب تؤدي هل  
 

 تثل التي (العنيفة الفيديو ألعاب لعب أن عىل قوية أدلة تقوم إذ نعم،  
 كشف وقد. عنيف سلوك إىل يؤدي) الفيديو ألعاب مبيعات من% 60

 ألف 130 من أكث خاضها اختباًرا 381 من مؤلف شامل، موسع تحليل
 العنيف، اإلدراك من زادت العنيفة الفيديو ألعاب أن عن مشارك،

 قلصت في� زيادة، أّ�ا البدنية، واالستثارة العدوانية، والسلوكيات
 من األقل الجانب أما. اإليجاب االجت�عي والتفاعل العنف، تجاه الحساسية

 هذا كان إذا وما الالعب، عىل التأث� هذا استمرارية مدى فهو وضوًحا، ذلك
 تثبت فلم. الواقعية الحياتية املواقف إىل وثبات باتساق يتسلل التأث�

. الجنائ والعنف ذلك ب� مباًرشا رابطًا- اآلن حتى -الدراسات
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 املواد؟ استهالك يف اإلعالم وسائل تؤثر هل  
 

 للتدخ�، مشاهد عىل 2010 يف املنتجة األفالم من% 70 اشتمل فقد. نعم  
 التعرض أن إىل الدراسات وتش�. السلبية تأث�اته إىل إشارة أية دون من

 الصف� ب� الدراسية املراحل خالل للتدخ� مشاهد تحوي التي لألفالم
 ب� ترتاوح الحقة، فرتة خالل التدخ� ببدء احت�ًال  يعني والثامن الخامس

 أيًضا الكحولية املواد معاقرة عىل ذاته األمر وينسحب. أعوام وثانية عام
). 2010 وآخرون سرتاسربغر(
 

 الرقمية اإلعالم وسائل األطفال بشأن لطب األمريكية األكاد�ية توصيات  
 

 واألغا� الذكية والهواتف التلفاز شاملة -اإلعالمية الوسائط كل  • 
 تطال التي التأث�ات يف تسهم- املوسيقية الفيديو ومقاطع املوسيقية

. التأث�ات تلك بشأن الطبيب مراجعة وينبغي والعنف؛ الجنسية املشاعر
 

 ساعت� إىل ساعة عىل اليومية الرتفيهية الرقمية املشاهدة قرص رضورة  • 
. إج�ًال 

 
 نوم غرفة يف باإلنرتنت متصلة أجهزة أو تلفاز بوجود الس�ح عدم  • 

 يشاهده ما متابعة األمر ويلّ  عىل يعّرس  الغرفة يف تلفاز فوجود الطفل،
 املتلفز للمحتوى الطفل تعرض مدة من يزيد ذلك أن ثبت وقد الطفل،
 عن فضًال  الدرايس، األداء بضعف مثبت ارتباط ولذلك يوميًا، ساعة بعدل
 بالسمنة اإلصابة مخاطر وارتفاع الضعف، بعدل التدخ� احت�الت زيادة
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 تلح التي التجارية باإلعالنات مرتبطة السمنة مخاطر ولعل%. 31 بنسبة
. البد� النشاط بقلة ذلك كل ارتباط عىل عالوة ضارة، غذائية خيارات عىل

 
 التي اإللكرتونية واملواقع الطفل، يطالعها التي اإلعالمية الوسائط مراقبة  • 

. يزورها
 

 أمان عامل فهذا واملراهق، والطفل األمر ويلّ  ب� املشرتكة املشاهدة  • 
. للمناقشة مجاًال  إفساحه عن فضًال  للجميع،

 
 أن إىل الدراسات تش� إذ الرقمي، السلوك بشأن الحسنة األسوة تقديم  • 

 بانتقال األول التنبؤ عامل هو بكثافة الرقمية الوسائط الوالدين استهالك
 للمشكالت الوالدين مناقشة أن ثبت ك�. األطفال إىل نفسها امل�رسة
 ويشمل الضار، املحتوى مجابهة يف ناجعة اإلعالمية الوسائط عىل املرتتبة

 سلوكيات يف العناية بهذه املتمتع� األطفال وقوع احت�الت تراجع ذلك
. خطرة جنسية

). 2010 وآخرون سرتاستربغر  (
 
 

). 2013 األكاد�ية (أرسية خطة وضع  • 
 

 مزيد وإيالء توصياتها، تحديث بصدد األطفال لطب األمريكية واألكاد�ية  
 حرص من بدًال  والطفل، األمر ويلّ  ب� التعاون وإىل املحتوى، إىل الرتكيز من

. الرقمية املشاهدة زمن حدود يف الرتكيز
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 الرقمية واملشاهدة الصغار بعينها األطفال فئات يف مشكالت 
 
االستخدام  بشان إحصاءات 
 

) أ 2011 األكاد�ية (األطفال لطب األمريكية األكاد�ية توصيات رغم
 فإن العمر، من الثانية دون هم ملن بالنسبة الرقمية املشاهدة عن باالبتعاد

 أن والحق. الرقمية املشاهدة أشكال من لشكل يتعرض الفئة تلك من% 90
 أو ساعة ملدة املتوسط يف التلفاز يشاهد العمرية الفئة هذه يف الطفل
 التلفزة من أكث أو ساعات ألربع التعرض ذلك يشمل وال يوميًا، ساعت�

 سواء -منه قريب بالغ إلمتاع مشَغًال  التلفاز يكون عندما به، »املحيطة«
. ال أم للتلفاز منتبًها الطفل أكان

 
 السنت�؟ دون لألطفال بالنسبة املشاهدة لوقت فائدة من هل  
 

 التعليمية بالفائدة املتعلقة األطروحات تزال وما. شيئًا ذلك عن نعرف ال  
 السنت� دون هم ملن بالنسبة الرقمية املشاهدة أنشطة من املتوخاة

 للربامج، الجذابة األس�ء من الرغم عىل وذلك مثبتة، غ� أطروحاٍت 
 بتلك املتعلقة الدراسات إن بل الصدد، هذا يف املسوقة واالستشهادات

» Sesame Street «مثل -الجودة عالية تعليمية برامج ومشاهدتها الفئة،
. املبحوث� عىل سلبيته أو تاًما التأث� انعدام إىل انتهت)- سمسم شارع(

 هم- االنتباه املبدين بأنفسهم الحارضين -الحقيقي� األشخاص أن ويبدو
 كانت إذا سي� ال الصغ�، الطفل لدى التعلم مراكز تحفيز يف األفضل

). 2013 وباركر أدير-شتاي� (صلة به تجمعهم
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 سنوات؟ 5و 3 ب� العمرية الفئة يف األطفال عن ماذا  
 

 أي سنًا؛ أكرب هم ومن الرضع عند اإلدراكية املهارات ب� صارخ فارق ثة  
 هذه لها خضعت التي البحوث تفيد إذ سنوات، 5و 3 ب� العمرية الفئة
 شارع» (Sesame Street «مثل -الكفاءة عالية التعليمية الربامج بأن الفئة

 ذي دورا» (Dora the Explorer«و ،)بار�» (Barney«و ،)سمسم
 ميسرت» (Mister Rogers«و ،)كلوز بلوز» (Blue’s Clues«و ،)إكسبلورر

 واالستعداد واالجت�عية، اللغوية املهارات تحس� يف تسهم)- روجرز
 املراهقة حتى تستمر أن شأنها من تأث�ات وهي باملدرسة، لاللتحاق

). 2012 غ�نزي(
 

 الطفل؟ بتطور »الثانوي «أو »املحيط «التلفاز تأث� يرض هل  
 

 نظرًا طفلها بتطور ترض قد اإلعالمية للوسائط االستهالك كثيفة األرسة  
 إىل للتحدث الوالدين جانب من- هذه والحال -املخصص الوقت لقلة

 اللعب بوقت السلوك هذا يرض ك�. معه واللعب له، والقراءة الطفل،
 االستهالك كثافة ب� عديدة دراسات ربطت وقد. العفوية والقراءة العفوي
 التلفاز يشاهد الطفل كان إذا سي� ال اللغوي، التطور يف والتأخر التلفازي

 عن السبب تييز الدراسات تلك عىل تعذر بأنه هنا التذكرة وأجدد. منفرًدا
. النتيجة
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) ADHD (وفرط النشاط االنتباه نقص باضطراب املصابون األطفال 
 الرقمية واملشاهدة

 للغاية جذابة الرقمية املشاهدة تجعل التي االضطراب س�ت  
 

 الباعث) صدّ : بعنى (قمع ADHD باضطراب املصاب� بقدور ليس  
 املوّجه اإلرادي االنتباه عىل املحافظة يف صعوبة إىل يؤدي ما وهو الوافد،

 التحذيري/الحوايس االنتباه نظام أن ك�. بطبيعتها الجذابة غ� األنشطة إىل
 يف املاثلة والتحديات واألصوات الحركة عىل منكبّ� يجعلهم لديهم

 من دائة حالة يف الفيديو ألعاب أن سبق ملا يضاف. الرقمية الوسائط
 تتيح ك� عَجل، عىل منه التجاوب وتطلب التفاعل، تقدم فهي التغ�،

 يف املكافأة مراكز إىل الدوبام� من- كليًا مشبعة وليست -متكررة جرعات
 ومن). التايل املستوى إىل الشخص ارتقى إذا أكرب بكافآت وعد عىل (املخ

 متى االندفاع، ونوبات البص�ة، ضعف األخرى الرقمية الوسائط مشكالت
 وكلها. اإلنرتنت شبكة بها تحفل التي األلغام حقول يف بالتصفح األمر تعلق
 بشكالت التأثر ملخاطر عرضة ADHD باضطراب املصاب� تجعل أمور

 املصاب� هؤالء أوساط يف اإلنرتنت إدمان أن إىل التقديرات وتش�. اإلنرتنت
 الفئات من بكث� أعىل نسبة وهي% -25 إىل نسبته تصل إذ مرتفع،

. بواعثها يف املتحكمة
 

 املصاب� يف التأث� مضاعفة تبدو الرقمية األلعاب أن له يُؤىس وم�  
 انعدام: مثل (لديهم السلبية الس�ت تعزز أنها ذلك ؛ADHD باضطراب

 اإليجابية لألنشطة املتاحة الفرص وتقلل ،)فورية ملكافآت واالحتياج الصرب،
 م�رسة أن إىل االنتباه ويجدر). النوادي وارتياد الرياضة، م�رسة: مثل(

 قبيل من وذلك  العصبي، التدريب من يشء عىل تنطوي الرقمية األلعاب
١٦٣



 عىل القدرة األلعاب بعض تعزز في� املكانية، - البرصية باملهارات االرتقاء
. إليه املفتقر الصدّ 

 
 الرقمية واملشاهدة) ASD (التوحد طيف باضطراب املصابون األطفال  
 جذابة الرقمية املشاهدة تجعل التي ASD اضطراب س�ت 
 

 االتصال أثناء يف تفس�ها يلزم جسد لغة أو للوجه تعب�ات توجد ال  
 فضًال  الرد، لصياغة باإلنرتنت االتصال أثناء يف هائل وقت ويوجد باإلنرتنت،

 مشابه�؛ أناس ومقابلة الرغبة، حسب الشخصية صياغة إعادة إمكانية عن
 لجس «جاذبية وأكث أيرس الرقمية الوسائط عرب التواصل يجعل ما وهو

 الجاذبة األخرى الس�ت ومن. االجت�عي التواصل بخصوص »النبض
 عىل القدرة التوحد مطياف بدرجات املصاب� لدى اإلنرتنت عرب للتواصل
 ،)وتكراًرا مراًرا محتوياتها وتشغيل (اهت�مهم مجاالت يف فأكث أكث التعمق

 الواقعي، العال يف املربكة الضغوط من الهروب للشخص يتيح ما وهو
 مطياف بدرجات املصاب� ومعظم. الرقمي النشاط م�رسة مع بالتوازي

ASD باضطراب اقرتانها من يعانون ADHS، تأت مزدوجة إصابة وهي 
. بيانه سلف ك� ADHD اضطراب حول ترتاوح بشكالت

 
 واستخدام التلفاز مشاهدة معدالت أن إىل البحوث انتهت والنتيجة؟  

 حتى ،ASD مطياف بدرجات املصاب� اليافع� أوساط يف أعىل الحاسوب
. التعلم أو اللغة/الكالم إعاقات ذوي من اآلخرين باملراهق� باملقارنة
 وكذلك األمر وسيان خاص، اهت�م ذا مجاًال  الكرتونية الربامج وتشكل
 والرسوم باأللعاب املتعلقة للنصائح املخصصة كتلك املعلومات، مواقع

 يف االجت�عي التواصل وسائل استخدام معدالت أما. اليابانية املتحركة
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 عىل وذلك أقل، بوت�ة كانت فقد االعتيادية، العصبية الس�ت ذوي أوساط
 عرب التواصل فضلوا التوحد مطياف بدرجات املصاب� أن من الرغم

. املبارشة الشخصية التفاعالت عىل الحاسوب
 
 األمر ويل دور 

 لطفيل؟ أقدمها التي األسوة ما  
 

 وهل األرسة؟ وجبات إىل معنا الهواتف نجلب فهل! يتابعوننا األطفال  
 يف آخر شخص أي من واردة مكاملة عىل للرد ألطفالنا مجالستنا نقطع
 عىل حرًصا اإلنرتنت شبكة عىل بأنشطتهم اهت�ًما نبدي وهل العال؟

 مفتوًحا التلفاز نرتك وهل به؟ يهتمون با نهتم بأننا ولتبص�هم سالمتهم،
 فعليًا؟ نشاهده ال ونحن حتى

 
 عن نعرب قد أننا يعرفون وهل أطفالنا؟ تجاه والهدوء باالنفتاح تحلينا هل  

 ذلك ومع غ�ها، أو اإلنرتنت شبكة عىل ترصفاتهم بعض تجاه أملنا خيبة
 لنا؟ والبوح فينا والثقة إلينا العودة هو لهم اآلمن فاملالذ

 
 لنفسه الحدود يكفي ليضع با نضجه لح� (لطفيل؟ الحدود أضع كيف  

 ؟)بنفسه
 

 دوًما وانتبه التقني، لالستخدام حدود وضع يف للمساعدة التقنية استخدم  
 عىل املتاحة األبوية بالضوابط واستعن املحتوى،/النضج تصنيفات إىل

 مطالعة و�كنك. املشاهدة ومدة املحتوى لتحديد الربمجيات ويف األجهزة
. املزيد ملعرفة الكتاب هذا يف »املصادر«
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 لدى ويعززها بنفسه، اإلرادي االنتباه س�ت ليكتسب طفلك ساعد  
: خالل من وذلك نفسه،

 
 بالرد الرقمية الوسائط مشاهدة وقت ببدء طلبه مع بإيجابية التعامل  • 

. »الرفض «من بدًال  وذلك ، _»بعد ولكن نعم،: «التايل
 

. الطرف� تريح حلول عن البحث إىل الطفل وإرشاد الهدوء، التزام  • 
 

. األجهزة وضع ومكان واملحتوى املدة بشأن مسبقة واضحة قواعد وضع  • 
 

 االسرتاحات/املدد تحديد خالل من املهام ب� املتكرر التنقل اجتناب  • 
. الرقمية املشاهدة عند

 
 واتفاقها األرسة اجت�ع: القواعد وضع 
 

 األرسة اجت�ع
 

 يسبق أن عىل بهدوء، القواعد ومناقشة األرسي، لالجت�ع األوان آن  
 والضعف القوة مواطن تقدير مع قلقه�، مباعث األبوين تحديد االجت�ع

. أطفاله� مع التناقش قبل بينه� في� االتفاق األبوين وعىل. طفل كل لدى
. للتأديب جلسة ال لالتفاق، توقيتًا بوصفه االجت�ع عقد وينبغي

 
 الرقمية، التقنية استخدام توقيت عن البحث يف االجت�ع بنود وتتمثل  

 عواقب تحديد مع الطرف�، يريح منصف نحو عىل ومحتواها، ومكانه،
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 وتوصيات فعلية بحقائق املناقشة تعضيد ويلزم. االلتزام يف لإلخفاق
. الكتاب هذا يف بيانه سلف ك� مستقلة،

 
 يف املذكور »الرقمية املشاهدة اتفاق «وفق االجت�ع توجيه و�كن  

. طفل لكل منفرد اجت�ع عقد يلزم وقد ؛94 رقم الصفحة
 

 اإلنرتنت مشكالت يف املنتهى: اإلنرتنت إدمان
 

 اإلدمان؟ ما  
 

 سلوك عىل السيطرة عن العجز) 1 (أنه عىل حقيقته يف اإلدمان يُعرف  
 املعاي� ومن. السلوك عن الناجمة الجوهرية املشكالت) 2 (رغم الشخص،

 االحتياج: أي (واالنغ�س التوقف، محاولة لدى االنسحاب الشائعة األخرى
 التوقف، محاوالت وإخفاق ،)نفسها النتائج لتحقيق واملزيد للمزيد

 فينتظر اإلنرتنت، إدمان أما. اإلدما� النشاط إىل بالعودة الدائم واالنشغال
 من رسمي باعرتاف يحظى أن قبل وجوده عىل كافية علمية أدلة ظهور

 معقولة، تقديرات وثة. اضطرابًا بوصفه النفيس للطب األمريكية الجمعية
 الشعب عاّمة من% 15و 6 ب� يرتاوح اإلنرتنت إدمان شيوع أن مفادها

. الجامعي� الطالب أوساط يف% 18.4و 13 وب� األمريك،
 

 لإلدمان النفيس األساس
 اللعبة هذه («املتعة إيجاد يف رغبةً  إما تبدأ قد اإلدمان؟ متوالية تبدأ كيف

). »درجات عن عقيل تفصل اللعبة هذه («الهروب يف رغبة وإما!») ممتعة
 الدوبام� يخلقه ماتع شعور إىل الرقمية املشاهدة تؤدي الحالت�، كلتا ويف
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 عمليات بفعل االستخدام تكرار يف الرغبة تشتد ثم العصبية، النواقل عرب
 التأث� لتحقيق مرة كل يف أقوى لباعث االحتياج أي (النفيس »االنغ�س«

 وهذا). االمتناع محاولة من االنزعاج (االنسحاب أعراض وبفعل ،)نفسه
 فتبدأ الحياة، يف أخرى ملشكالت يؤدي الباعث وراء املتواصل السعي
 حتى سلبية، تبعات ذات إدمانية متوالية هيئة عىل جديد من الدائرة
. الشخص سيطرة عن خروجها يتزايد

 
 املخصوصة؟ اإلدمانية ذات اإلنرتنت أنشطة ما  
 

: فمثًال  اإلدمان، قابلية حيث من متساوية اإلنرتنت أنشطة كل ليس  
 

 مقابل يف (األرسة أفراد/حقيقي� أصدقاء مع التواصل يف املنقيض الوقت  • 
. إدمان إىل املعتاد يف يؤدي ال) الشبكة عىل االفرتاضي� األصدقاء

 
 األنشطة من لإلدمان إحداثًا أقل معلومات عن بحثًا الشبكة تصفح  • 

. الشبكة عىل األخرى
 

 قد) التفاعلية واأللعاب الدردشة، غرف: مثل (اآلنية التفاعلية األنشطة  • 
 تقرتن ال) اإللكرتو� الربيد مثل (أخرى أنشطة من إعضاالً أكث تكون

. فوري آ�ّ  بتفاعل
 

 تحمل) MMORPG (الالعب� كثيفة اإللكرتونية األدوار محاكاة ألعاب  • 
 telegram @t_pdf  مكتبة .خاًصا إدمانيًا طابًعا
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 اإلنرتنت؟ إدمان نعالج كيف  
 
 األساسيات 
 

. عالج خ� الوقاية  • 
 

 مع فعلية ملشكالت تؤدي أن قبل لإلدمان املفضية األمور مع التعامل  • 
. التقنية

 
 يف ذكرها السالف واالتفاقات الحدود وضع واسرتاتيجيات القواعد  • 

. اإلنرتنت إدمان من للوقاية األساس تشكل الخامس الفصل
 

. مستحب وغ� ممكن غ� التقنية عن التام االمتناع بأن اليق�  • 
 

 تلك أكانت سواء املعارصة، للحياة افرتاضية رضورة الحواسيب استخدام  • 
 إساءة خالف وعىل. االجت�عية املواقف يف أم العمل أم املدرسة يف الحياة

 عن االمتناع فإن والزًما، بل ممكنًا، عنها االمتناع يكون التي املواد استخدام
. للتحقيق القابل بالهدف ليس التقنية

 
 سأستخدم: «فمثًال . اإلنرتنت استخدام ترشيد هو الهدف ثم، من  • 

. »فقط اإللكرتونية املرصفية واألع�ل اإللكرتو� والربيد للعمل الحاسوب
 

 أو ،»أبًدا املقامرة مواقع أزور لن: «فمثًال . »أساسية سلوكيات «تحديد  • 
. »الليل منتصف بعد اإلنرتنت بشبكة متصًال  أظل لن«
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 املعالج خالل من التدخالت  
 

 عالج يف متخصص معالج يد عىل وتأت اقرتاحها، يشيع عالجات ثة  
 ،)CBT (اإلدراك السلوك والعالج التحفيزية، املقابالت وتشمل اإلدمان،
. األرسي والعالج ،)DBT (االستقصائ السلوك والعالج
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 اإلنرتنت مصادر
 
 تقىض التي املدة ويف اإلعالم لوسائل الوصول يف التحكم يف تساعد مواقع 

 أمامها
 

  www.commonsensemedia.com 
 

 وسائل أنواع لجميع موضوعية واقرتاحات تصنيفات املوقع هذا يقدم  
 هذا يشملها التي التقيي�ت ب� ومن. العمرية الفئات وجميع اإلعالم،
 الذي املوقع هذا أن والحق. املناسبة العمرية والفئة التعلم، إمكانية املوقع
 هذا زرت هال. مذهلة بدرجة مفيًدا يعد للربح هادفة غ� مؤسسة أسسته
! منه وتحققت املوقع

 
  www.familysafemedia.com 
 

 اإلعالم، وسائل إىل الوصول يف للتحكم الالزمة األجهزة املوقع هذا يوفر  
. املحتوى أو الوقت حيث من سواء

 
  www.getScreen.com 
 

 الرقمية األجهزة جميع براقبة لآلباء الس�ح إىل املوقع هذا يهدف  
 املخصص الوقت يف التحكم ذلك يف با بها، والتحكم بأرسهم، الخاصة
. التلفاز مشاهدة أو الفيديو ألعاب مل�رسة

  www.TimeTimer.com 
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 بسهولة تتميز الجودة عالية مرئية وقت ضبط أجهزة املوقع هذا يبيع  
. ضبطها

  www.Livescribe.com 
 

 وفوائده، الذك سكرايب اليف قلم استخدام كيفية املوقع هذا يصف  
 يقوم ك رقمية، بصورة املعلم يرشحه ما بتسجيل القلم هذا يقوم حيث

) فارغة (لورقة الحق وقت يف القلم ملس فور رشح ما كل عرض بإعادة
 املتعلقة الفجوات سد عىل قدرته يف القلم هذا فائدة وتكمن. مشّفرة
. املعلم خلف املالحظات بتدوين

 
  www.KidsBehavioralNeurology.com 
 

 من العديد حول معلومات عىل ويحتوي باملؤلف، الخاص املوقع هو هذا  
 ذلك يف با الرقمية، باملشاهدة تتعلق معينة بخاطر املحفوف� األطفال
 والذين النشاط، وفرط االنتباه نقص اضطراب من يعانون الذين األطفال
 توصيات عن محّدث موجز بنرش وسأقوم. التوحد طيف من يعانون

 املوقع، هذا عىل اإلعالم وسائل بشأن األطفال لطب األمريكية األكاد�ية
. لألكاد�ية »الرسمية السياسة «بصفتها ونرشها مراجعتها فور وذلك

 
 املجتمعية بالسالمة صلة ذات مواقع 
 

  http://safetynet.aap.org 
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 عىل ويحتوي األطفال، لطب األمريكية األكاد�ية برعاية املوقع هذا يعمل  
. الرقمية اإلعالم لوسائل املناسب االستخدام تتناول رائعة وروابط مقاالت

! منه وتحققت املوقع هذا زرت هال
 

  www.TeenSafe.com 
 

 عرب أطفالهم أنشطة من كث� ملراقبة لآلباء فرصة املوقع هذا يقدم  
. اإلنرتنت

 
  www.google.com 
 

 خالل من إليها استمع قد ابنك يكون ربا أغنية أية كل�ت معرفة �كنك  
 متبوًعا »كل�ت «مصطلح كتابة سوى عليك ف�. املوقع هذا يف البحث

. املوسيقي الفنان أو األغنية باسم
 

  http://mobilemediaguard.com/state_main.html 
 

. واليتك يف اإلباحي املحتوى قوان� املوقع هذا يحدد  
 
 اإلنرتنت بإدمان الصلة ذات املواقع 

  http://netaddiction.com 
 

 هذا يف الرواد أحد وهو يونج، كيمربيل بالدكتور الخاص املوقع هو هذا  
 أن ك�. والبالغ� املراهق� عىل األول املقام يف املوقع هذا ويركز. املجال
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: الرابط عىل املطروح اإلنرتنت إدمان اختبار
http://netaddiction.com/internet-addiction-test 20 عىل يحتوي 

 هذا يرتاوح بحيث لإلنرتنت، البالغ إدمان مدى لقياس معتمًدا سؤاًال 
. بشديد وانتهاء ومعتدل، بخفيف مروًرا يشء، ال من املقياس

 
  www.smartrecovery.org 
 

 يوفر ك� علمية، بطريقة اإلنرتنت إدمان من للتعايف املوقع هذا يسعى  
. شخصية ملقابالت إضافة اإلنرتنت، شبكة عرب مقابالت

 
 مقالة هي »وامل�رسات األبحاث ألبرز موجز ملخص: اإلنرتنت إدمان  «

: الرابط عرب متاحة للمهني�
 

  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480687 
 

 آراء بالرضورة بها املستشهد واملواقع املواد تثل ال: مسؤولية إخالء  
 . حيالها رضاه� تستلزم وال املؤلف�،

 
 

 telegram @t_pdf  مكتبة
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 4مقدمة  
 16الفصل األول 
 53الفصل الثا� 

 76الفصل الثالث 
 96الفصل الرابع 
 114الفصل الخامس 
 124الفصل السادس 
 143الفصل السابع 

 171املراجع 
 183املصادر 
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