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تؤدي إلى الكسل واضطراب النوم

التكنولوجيا قلبت موازين حياة الناس
للتكنولوجيا احلديثة في حياتنا
املعاصرة فوائد إال أن الستخدامها
آثارا ً سلبية خاصة تلك األجهزة
واألن��ظ��م��ة ال��ت��ي نتعامل معها
ب��ش��ك��ل ي���وم���ي وال���ع���دي���د من
الباحثني والعلماء يؤكدون أنها
ميكن أن تغير حياتنا وعاداتنا
ال��ق��دمي��ة وش��خ��ص��ي��ات��ن��ا نحو
األسوأ واملدهش في األمر أن كل
ذلك يحدث بسرعة مذهلة ومن
دون أن نشعر بأننا رمبا نكون
في مستنقع نكاد نغرق فيه.
ب�����رزت ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة
ظاهرة انتشار األخبار الكاذبة
على مواقع اإلنترنت ووسائل
التواصل االجتماعي .وقد يرى
الكثيرون أن ذل��ك ال يؤثر على
حياتنا إال أن ذلك غير صحيح.
ففي بحث أج��راه األمريكي سام
واينبرج من جامعة ستانفورد
العريقة أكد فيه أن لهذه األخبار
ت��أث��ي��را ً ك��ب��ي��را ً ف��ه��ي تضللنا
وجتعلنا ت��ائ��ه�ين ع��ن معرفة
احلقيقة.
وك��ان الباحث أج��رى اختبارا ً
على أشخاص بأعمار مختلفة
ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقييم
مصداقية املعلومات على إحدى
صفحات اإلنترنت وتبني أن 80
 %من املشاركني فشلوا في معرفة
األخبار الصحيحة من الكاذبة.
قدرات عقلية أقل

م��ن ج��ان��ب آخ��ر رمب��ا ال يوجد
شخص في العالم ال يستخدم
محرك البحث العمالق «غوغل»
ال��ذي أصبح ج��زءا ً ال نستطيع

االستغناء عنه لدى استخدامنا
لإلنترنت لكن هل سألتم أنفسكم
م��دى تأثيره على طريقة عمل
ع��ق��ول��ن��ا ف��ي ح��ف��ظ وم��ع��اجل��ة
املعلومات؟ ففي دراسة أجرتها
جامعات كولومبيا وهارفارد
ووسكنسن أك��د الباحثون أن
«غ��وغ��ل» يغ ّير فعليا ً الطرق
ال��ت��ي تتعامل بها عقولنا في
معاجلة املعلومات واحملافظة
عليها وجتعلنا نتذكر املعلومات
بشكل أقل.
وفي سياق متصل كشفت دراسة
كندية حديثة أجراها ع��دد من
الباحثني ف��ي جامعة ووترلو
أن الهواتف الذكية تدفعنا نحو
الكسل .وأك��دت أن األشخاص
ال��ذي��ن ميلكون ق���درات عقلية
كبيرة ال يقضون وقتا ً طويالً
في استخدام الهواتف الذكية
وال يضيعون س��اع��ات طويلة
في تصفح هواتفهم على عكس
األشخاص الذين ميلكون قدرات
عقلية ضعيفة حيث أصبحت
الهواتف الذكية سببا ً في شعورنا
بالكسل فأي شيء يقف أمامنا
نلجأ إلى الهاتف حلله في ثوان
معدودة دون أن نبذل أي مجهود
عقلي للتفكير فيه فالبحث عن
املعلومات على اإلنترنت يقلل من
الفضول وحب التعلم .وكانت
الدراسة أجريت على نحو 660
شخصا ً حيث متكن الباحثون
من حتليل قدرات الدماغ املختلفة
وامل��ه��ارات املعرفية جنبا ً إلى
ج��ن��ب م��ع امل���ه���ارات اللفظية
وال��ك��ت��اب��ة واحل��س��اب بجانب

• حاسوب

مطالبة املشاركني في الدراسة
بكتابة ع��ادات��ه��م اليومية في
استخدام الهاتف الذكي وأظهرت
ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة وج���ود صلة
واضحة بني الوقت الذي ميضي
في استخدام الهاتف واملهارات
املعرفية واالس��ت��ع��داد للتفكير
بطريقة حتليلية.
تغيير أمناط النوم

يسبب استخدام الهاتف الذكي
أو اجلهاز اللوحي أو احلاسوب
احمل��م��ول تغيير أمن���اط نومنا
وفقا ً لعلماء في كلية الطب في
جامعة هارفارد الذين وجدوا أن
أطوال موجات معينة من الضوء
ميكن أن تثبط امليالتونني وهو
ال��ه��رم��ون امل��وج��ود ف��ي ال��دم��اغ
والذي يساعد على النوم.

وبحسب العلماء ف��إن معظم
الناس في الواليات املتحدة وكندا
وبريطانيا واليابان يستخدمون
الكمبيوتر أو ال�ل�اب ت��وب أو
اجلهاز اللوحي في الساعة التي
تسبق النوم .وبحسب تشارلز
سيزلر أستاذ طب النوم في كلية
الطب في جامعة هارفارد« :لقد
حول اإلنسان نفسه من الناحية
البيولوجية وبالتالي لم نعد
نستطيع النوم في وقت أبكر».
حتديد املوقع واالجتاهات

من اآلث��ار السلبية للتكنولوجيا
على حياتنا أن استخدامنا لنظام
حت��دي��د امل��واق��ع «ج��ي ب��ي إس»
يعطل أجزاء من دماغنا عن العمل
وأظهرت دراس��ة جديدة أجراها
باحثون في كلية لندن اجلامعية

أن تشغيل ج��ه��از امل�لاح��ة عبر
األقمار الصناعية « »GPSيعطل
ج���زءا ً ف��ي ال��دم��اغ م��س��ؤوالً عن
حتديد املوقع واالجتاهات.
وأجري مسح لدماغ  24متطوعا ً
اس��ت��خ��دم��وا م��ح��اك��اة حل��ي في
وسط لندن وركزوا على املنطقة
املستخدمة للذاكرة واملالحة في
ال��دم��اغ وق��ش��رة الفص اجلبهي
املسؤولة عن التخطيط وصنع
القرار.
وعندما جتول املشاركون في احلي
دون استخدام برنامج املالحة
أظهر املسح ارتفاعا ً في إشارات
الدماغ العصبية لكلتا املنطقتني
ع��ن��دم��ا وص���ل امل��ش��ارك��ون إل��ى
شوارع جديدة وعندما استعانوا
بتوجيهات نظام املالحة توقفت
اإلشارات العصبية.
وب��ح��س��ب م���ا ج����اء ف���ي ن��ش��رة
«جورنال سيل ريبورت» وجدت
البحوث أنه حتى في أقل احلركات
وحني وج��ود عدة خيارات يقوم
العقل بعمل حسابات بديلة لكل
خيار مثل محاولة قطع الشارع أو
تغيير مسرب السيارة على سبيل
املثال.
وأظ��ه��ر ال��ب��ح��ث ح���ول خ��ي��ارات
امل�لاح��ة املنشور ف��ي «ج��ورن��ال
نيتشر كوميونيكاشن» أنه كلما
زادت اخل��ي��ارات املالحية أظهر
الدماغ نشاطا ً أكبر.
فعند الوصول إل��ى ش��ارع معني
تلتقي فيه سبعة ش��وارع أخرى
أظ��ه��رت املنطقة امل��س��ؤول��ة عن
املالحة نشاطا ً أكبر في حني أن
الوصول إلى شارع بنهاية مغلقة

أظهر نشاطا ً أقل في املنطقة ذاتها.
توجيه ورعاية الصغار

وج����د ب���اح���ث���ون م���ن ج��ام��ع��ة
ميشيغان األميركية أن تقنيات
االتصال احلديثة التي يستخدمها
اآلب���اء لها أث��ر سلبي بالغ على
سلوكيات الطفل وخاصة سرعة
التوتر والغضب وسهولة شعور
الطفل باإلحباط وظهور املزيد من
عالمات فرط النشاط.
وبحسب الدراسة التي نشرتها
مجلة «تشايلد ديفيلومبنت»
اختصرت تكنولوجيا االتصاالت
احلديثة من الوقت الذي يقضيه
اآلب���اء م��ع األب��ن��اء وأ ّث���رت سلبا ً
على نوعيته نتيجة كثرة انقطاع
التواصل مع الطفل واالنشغال
باحملادثات على شبكات التواصل
االجتماعي.
وأظ��ه��رت ن��ت��ائ��ج ال���دراس���ة أن
انقطاع تواصل اآلباء مع األبناء
بسبب الهواتف الذكية يحدث
لـ ٪ 48من اآلباء  3مرات على األقل
في اليوم بينما يحدث انقطاعان
لهذا التواصل يوميا ً لـ  ٪ 24من
اآلباء ويحدث انقطاع واحد يوميا ً
لـ ٪ 17من اآلباء.
وتبني للباحثني أن��ه كلما زادت
انقطاعات التواصل ب�ين اآلب��اء
واألبناء بسبب االنشغال بالرد
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة زادت
املشاكل السلوكية لدى األطفال
وكانوا أكثر ميالً لسرعة االنفعال
ّ
تعطل
وفرط النشاط إلى جانب
وظائف وأدوار األمومة واألبوة
في توجيه ورعاية الصغار.

