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األجهزة والهواتف الذكية
وصحة األطفال والمراهقين
إعداد :د .عبدالرحمن لطفي أمني

«هــذه األيــام لدينــا الهواتــف الذكيــة ،الســيارات الذكيــة ،األلــواح الذكيــة ،البيــوت الذكيــة،
كل شــيء أصبــح ذكي ـ ًا ولكــن يجــب أن نضــع فــي االعتبــار اآلتــي :إذا كانــت التكنولوجيــا قــد
أصبحت أكثر ذكاء فهل سيصبح اإلنسان اكثر غباء؟»

ريبيكا ماكنوت
الهواتــف الذكيــة ،كونهــا اختــراع جديــد لإلنســانية ،قد أصبحت جــزءا ال يتجــزأ من حياة
اإلنســان .فالهاتــف الذكــي يجمع بــن ميزات متطورة مختلفة إذ أنه يســمح للمســتخدمني
باحلفــاظ علــى الصور،والذكريات ،املعلومات الشــخصية ،املراســات ،الصحــة والبيانات
املاليــة فــي مكان واحــد .كما أنه يجمع بني كونه منبه وآلة حاســبة ومنظــم مواعيد ومذياع
وتليفزيــون وفيديــو وبوصلة وجهاز عــزف ومكتبة ومحفظة نقود ووكالــة أنباء وحتى عيادة
طبية والكثير الكثير من االستعماالت التي ال يستطيع اإلنسان االستغناء عنها.
والهواتــف الذكية أيضا أصبحت جزءا ال يتجزأ مــن مرافق االتصاالت احلديثة .والهواتف
تســمح للناس باحلفاظ على التواصل املســتمر دون انقطاع في حركاتهم وعبر املســافات.
كمــا أن الهواتــف الذكيــة واألجهــزة احملمولة جتمــع بني القــدرة احلاســوبية املتقدمة ،مثل
االتصــاالت عبر اإلنترنت ،واســترجاع املعلومــات ،والفيديو ،والتجــارة اإللكترونية وغيرها
من امليزات ،التي جتعل اجلهاز هو واحد من الضروريات لكثير من الناس.
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ووفقاً ألحدث اإلحصاءات فإن عدد األجهزة النقالة قد بلغ في العام  2016حوالي 7.22
مليار في حني يقول مكتب اإلحصاء األمريكي أن هذا الرقم ال يزال بني  7.19و 7.2مليار.
إن العــدد املتزايــد من الهواتف الذكية وأصحاب الهواتف الذكية يثير القلق حول تأثير تلك
الهواتــف على صحة اإلنســان واحلياة .وبالرغم من االنتشــار العاملــي للهواتف الذكية فإنه
مازال هناك القليل من املعلومات حول اآلثار اجلانبية الصحية لتلك األجهزة.

الصغير قبل الكبير
هــذا االســتخدام الواســع النطــاق للتكنولوجيــا يســتخدمه الصغيــر اآلن قبــل الكبيــر فــي
مجتمعاتنــا .وتشــير البيانــات الــواردة من بريطانيا إلــى أن  70في املائــة تقريبا من «الذين
تتــراوح أعمارهم بني  11و 12ســنة يســتخدمون الهاتف احملمول ،وهــذا يزيد إلى ما يقرب
من  90في املائة بحلول سن الرابعة عشرة».
وفي منشور آخر صدر مؤخرا ،لوحظ أن  56في املائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بني  10و 13عاما ميتلكون هاتفا ذكيا .في حني أن احلقيقة التالية وحدها قد تصدم الكثير
منــا ،حيــث تشــير التقديرات إلى أن  25في املئة من األطفــال الذين تتراوح أعمارهم بني 2
و 5سنوات لديهم الهاتف الذكي!!!
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وقد ال تفاجأ لو علمت أن الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية قد حلت اآلن محل ألعاب كرة
القدم وكرة السلة ولعب وعرايس األطفال وأصبحت على رأس قائمة رغبات الطفل امللحة

حيث يبدأ األطفال في ســن املدرســة االبتدائية بطلب األجهزة الذكية بإحلاح شديد بشكل
يشبه التسول.
وهــذا يثيــر تســاؤالت حول كيفيــة تأثير تكنولوجيــا الهواتــف الذكية ،على منــو الدماغ في
مرحلــة الطفولــة .هذا املوضوع قد خلق الكثير من النقاش بــن اآلباء واملعلمني والباحثني.
ولســوء احلــظ ،فــإن الهواتــف الذكية جديدة نســبيا ولذلك فــإن الكثير من األدلــة التي مت
جمعها غير واضحة أو غير مثبتة علمياً حتى اآلن.
ولكن من املهم على اآلباء واألمهات ضرورة النظر في اآلثار احملتملة للهواتف الذكية خاصة
على نفسية الطفل وتنمية قدراته.
وقد أجريت الكثير من البحوث على مر السنني لفهم كيفية تعلم األطفال .هناك العديد من
النظريــات املعممــة ،ولكــن نظرية «جان بياجيه» قد تكون األكثــر احتراما في مجال التعلم.
وقد كان واحدا من أوائل الذين بحثوا في كيفية تطور دماغ الطفل.
إن نظريتــه في التطور املعرفي تفســر أساســاً كيف أن التعلم هو عمليــة عقلية تقوم بإعادة
تنظيــم املفاهيــم القائمــة على البيولوجيا واخلبرات .واســتنتج أن األطفــال يتعلمون بنفس
الطريقــة  -عقولهــم تنمــو وتعمــل في أمنــاط مماثلة ،وتنتقــل من خالل أربــع مراحل عامة
للتطور.
ويقــوم اختصاصيــو التربية بتنفيذ مجموعة متنوعة من التقنيات واألســاليب في دروســهم
التي تستند إلى مبادئ «بياجيه» .حيث يحتاج األطفال الكتشاف العالم من حولهم الستيعاب
األفكار اجلديدة .فاألطفال «يبنون فهم للعالم من حولهم» ويحاولون فهم أفكار جديدة على
أساس ما يعرفونه بالفعل ويكتشفونه.
وبالنســبة لألطفال ،فإن التفاعالت وجها لوجه هي الوســيلة األساســية التي يكتسبون بها
املعارف ويتعلمونها.
د .جينــي راديســكي مــن مركــز بوســطن الطبي ،تقــول أنها أصبحت تشــعر بالقلــق عندما
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الحظــت عــدم وجــود تفاعل بني اآلبــاء واألطفال .وقالــت إنها الحظــت أن الهواتف الذكية
واألجهزة احملمولة تتدخل في الترابط واالهتمام األبوي.

وتقول راديســكي« :فاألطفال يتعلمون اللغة ،ويتعلمون املشاعر ،ويتعلمون كيفية تنظيم تلك
املشاعر .يتعلمون من خالل مراقبتهم لنا لكيفية التحدث مث ً
ال ،وكيفية قراءة تعبيرات وجه
اآلخرين .واذا لم يحدث ذلك فان االطفال يفقدون معالم هامة للتطور».
إن الوقت الذي يســتغرقه الطفل أمام شاشــة اجلهاز يأخذه بعيدا عن التعلم واالستكشاف
اجلسدي للعالم من خالل اللعب والتفاعل .وجتدر اإلشارة إلى أن األطباء واملعلمني قلقون
من مدى تأثير التعرض املفرط لتكنولوجيا الشاشات التي تعمل باللمس على تطوير العقول.
لقد ظلت اإلشــعاعات الصادرة من الهواتف احملمولة ولفترة طويلة متثل خوفا أساســيا من
إمكانيــة تأثيــر تلــك الهواتف الذكيــة على الدماغ .ومع ذلــك ،لم يتم إثبات نظرية اإلشــعاع
ويدعي العديد من العلماء بأن الهواتف احملمولة ال تعرضنا إلشعاع يكفي إلحداث الضرر.
وهــذا قــد يوفر للوالديــن القليل من الراحة والطمأنينة ،ولكن يبــدو أن الترددات الراديوية
املنبعثة من الهاتف الذكي قد تضر بالفعل الدماغ في مرحلة النمو.
فقــد لوحــظ أن الفــص الصدغــي واجلبهــي للدماغ يكونا مــازاال في مرحلة النمو في ســن
املراهقــة كمــا أنهمــا أقرب إلــى اجلزء من األذن الــذي مييل املراهقون إلــى وضع أجهزتهم
عليــه .وفــي الواقع،فقــد أظهــرت األبحــاث أن كال مــن الفــص الصدغي واجلبهــي ينموان
بنشاط خالل مرحلة املراهقة ،وهما أساسيان في جوانب الوظائف املعرفية املتقدمة.
وإلى جانب تعريض األدمغة النامية ألمواج الراديو أو اإلشعاع الضار ،يبحث الباحثون كيف
ميكــن للهواتــف الذكيــة واإلنترنت إعاقة أو إثراء وظيفة الدمــاغ .وقد أجرى الدكتور غاري
سمال ،رئيس مركز أبحاث جامعة كاليفورنيا ومركز أبحاث الشيخوخة ،جتربة توضح كيف

تتغير أدمغة الناس نتيجة استخدام اإلنترنت.
وقد قسم التجربة إلى مجموعتني :مجموعة لديها الكثير من الذكاء احلاسوبي ومجموعة
أولئك الذين يعانون من احلد األدنى من اخلبرة في مجال التكنولوجيا ( مجموعة املبتدئني).
وبعملية مسح الدماغ ،اكتشف أن اجملموعتني لديهما وظائف مخية متماثلة أثناء قراءة نص
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مــن كتــاب .ومع ذلــك ،أظهرت مجموعة التكنولوجيا نشــاط أوســع في الدمــاغ في اجلزء
األمامي األيســر من املخ واملعروف باســم «القشــرة األمامية اجلبهية الظهرانية الوحشية»،

فــي حــن أظهرت اجملموعة األخرى (مجموعة املبتدئني) القليل ،إن وجد ،من النشــاط في
هذا اجملال.
وكلما كبر الطفل فإنه -في كثير من األحيان -يشعر وكأنه بحاجة إلى ممارسة التكنولوجيا
للبقاء على دراية بالتطورات احلديثة .ومع ذلك ،تظهر جتربة الدكتور سمال أنه بعد بضعة
أيام من التعلم ،فإن مجموعة املبتدئني تظهر نفس وظائف الدماغ التي أظهرتها مجموعة
الكمبيوتر.
فالتكنولوجيــا ووقت التعرض للشاشــة قــد جددت أدمغتهم .ويبــدو أن زيادة وقت التعرض
للشاشــة يهمــل الدوائر فــي الدماغ التي تتحكم في األســاليب التقليدية للتعلم .وتســتخدم
هذه الدوائر عادة في القراءة والكتابة والتركيز.
وقــد وجــد الباحثــون أيضــاً أن الهواتــف الذكيــة واإلنترنت تؤثــران على مهــارات التواصل
والتنميــة العاطفيــة للبشــر .وإذا كان الطفــل يعتمــد علــى االلكترونيات فــي التواصل ،فإن
هناك خطر محقق فيما يختص بإضعاف مهارات التواصل .ويشــير الدكتور ســمال إلى أن
األطفال في هذه احلالة قد يصبحوا منفصلني عن اآلخرين وعن مشاعرهم.
وســبحان الله فإن العقل البشــري مبا فيه من تعقيدات وتركيبات هائلة صنعها اخلالق عز
وجــل فإن العقل البشــري نفســه ال ميكنه تخيــل كمية الوصالت واألســاك املوجودة باملخ
الذي ال يزال في مرحلة النمو.
ومع ذلك ،فليس هناك دليل ملموس على أن تكنولوجيا الهاتف النقال ترتبط بنتائج سلبية.
فاملعروف حتى اآلن أن الهواتف الذكية والتكنولوجيا تقدم فوائد ألطفالنا.
والنقاط التالية حتدد بعض فوائد تلك التكنولوجيا التي ميكن أن تُ َق َدم ألطفالنا وشبابنا:

٭يصبــح الطفــل أكثر قدرة علــى البحث الســريع ،واتخاذ قرارات ســريعة ،وتطوير حدة
البصر ،وتعدد املهام.
٭تساعد ألعاب الكمبيوتر على تطوير الرؤية الطرفية.
٭تتحسن املهام احلركية البصرية مثل تتبع األجسام أو البحث بصريا عن العناصر.
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٭مييل مســتخدمو اإلنترنت إلى اســتخدام مناطق صنع القرار وحل مشــاكل الدماغ في
كثير من األحيان.

٭يشــعر العديــد مــن اخلبراء أن وســائل اإلعــام التفاعلية لهــا مكان في حيــاة الطفل.
فالهواتف الذكية وأجهزة التابليت ميكن أن تعزز مفاهيم التعلم ،والتواصل ،والصداقة
احلميمة.
وفيمــا يلــي بعــض التوصيات لتحقيق أقصى اســتفادة مــن الوقت الذي يقضيــه الطفل مع
األجهزة الذكية:
٭األطفال دون سن الثانية ال ينبغي أن يستخدموا الشاشات أو األجهزة اإللكترونية.
٭يجب اللعب جنبا إلى جنب مع أطفالك والتفاعل معهم وجها لوجه.
٭تأكد من أن الهواتف الذكية ال تتداخل مع فرص اللعب والتنشئة االجتماعية والدينية.
٭ضــرورة احلــد من اســتخدام الشاشــة ملدة ســاعة أو ســاعتني في اليوم .ويشــمل ذلك
الهواتف الذكية والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك.
٭ال بأس من استخدام الهاتف الذكي باعتباره عالج من حني آلخر.
٭كن منوذج جيد ألوالدك في استخدامات الهاتف الذكي اإليجابية.
٭يجب تشجيع الوجبات العائلية والتواصل بني أفراد األسرة.
٭ابحــث عــن تطبيقات ذات جودة تعزز مفاهيم بناء املفــردات والرياضيات ومحو األمية
والعلوم.
٭يجب وضع الهواتف الذكية بعيداً عن غرف النوم.

كيف يؤثر اإلدمان على استخدام األجهزة الذكية على الصحة في سن
المراهقة؟
أصبــح اإلدمــان على األجهزة الذكية فــي عصرنا احلالي قضية خطيــرة تواجه املراهقني.
وعندمــا نتحــدث عن "اإلدمان" ،فإنه غالبا ما نفترض أنه شــيء ســيء أو غير قانوني ،مثل
إدمان الكحول أو تعاطي اخملدرات ،ولكن احلقيقة هي أن الناس ميكن أن يصبحوا مدمنني
على مجموعة واسعة من األشياء ،مبا في ذلك األشياء التي قد ال تبدو ضارة جدا.
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وبعد أن وصلنا إلى النقطة التي ميلك فيها غالبية الناس في العالم الهاتف احملمول ،ونحن
نحملها جميعا اآلن أينما ذهبنا فإننا ببســاطة نتحدث اآلن عن أن "امتالك الهاتف الذكي"

هو تلميح باإلدمان.

إدمان الهاتف الذكي وصحة المراهق

هــذا املنظــر نــراه يومياً وفي كل حلظة مع الشــباب والكبار ،أصبح النــاس كاملدمنني الذين
يختبئــون فــي األزقــة  -ال يجلس الشــاب على طاولة الغذاء مع أهله كمــا كنا نفعل مع آبائنا
وأمهاتنا زمان .رمبا كان ذلك بســبب رســالة نصية أو تويتة أو بســبب حديث على الفيس
بوك مع صديق.
وجــدت دراســة أجريــت عــام  2012أن  66فــي املئــة مــن النــاس يشــعرون بالذعــر عندما
يكونــون بــدون هواتفهــم .وقــد وصــف العلمــاء هــذا النوع مــن اإلدمــان باســم «نوموفوبيا
 »nomophobiaوهــو اســم مقتــرح لنوع مــن الرهاب الناجت عن بُعد الشــخص عن هاتفه
الذكي ،ومع ذلك ،ميكن القول إن كلمة "رهاب" يســاء اســتخدامها وأنه في معظم احلاالت
هو يعتبر شــكل آخر من أشــكال اضطرابات القلق ،والتي توصف بأنها نوع من اخملاوف أو
اإلجهاد عندما ال يستطيع الشخص التواصل مع هاتفه.
ونحــن كل يــوم نشــاهد أبناءنــا وبناتنــا يتبادلــون الســناب شــات واالنســتجرام وغيرها مع
أصدقائهــم .وبالفعــل فقــد غيــرت الهواتف الذكيــة ووســائل التواصل االجتماعــي طريقة
املراهقني في التواصل مع الغير ،ولكن األدلة العلمية تبني أن إدمان الهاتف الذكي ميكن أن
تؤثر على صحة املراهقني بطرق لم نتخيلها أبدا.
واآلثار املدرجة أدناه هي بعض اخملاوف الصحية التي قد تواجه شبابنا في سن املراهقة:

 .1وظيفة الدماغ والتغيرات الكيميائية
أتاحــت التطــورات فــي مجــال التكنولوجيــا للباحثــن إمكانية قيــاس التغيــرات الفيزيائية
والكيميائيــة فــي دمــاغ املدمن علــى اســتخدام الهاتف الذكــي .فقد وجدت األبحــاث تأثر
املناطق في الدماغ التي تتحكم في "الســيطرة على االهتمام والعاطفة" .وقد اكتشــفت هذه
الدراسات أن التغيرات اجلسدية حتدث أيضا في نظام الدوبامني.
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والدوبامني هو مادة كيميائية تنتج في أجســادنا وتســمح لنا أن نشــعر باملتعة واملكافأة .وقد
الحــظ العلمــاء أن كميــات مســتقبالت الدوبامــن فــي أدمغة األشــخاص الذيــن يتعرضوا

لإلدمان على الهواتف الذكية واإلنترنت تقل .وهذا ما يفســر الشــعور باالرتياح أو الســعادة
لدى بعض املراهقني عند تلقي إشعارات جديدة على هاتفه اجلوال ،والعكس صحيح والذي
قد يؤدي إلى االكتئاب عند عدم احلصول على إشعارات جديدة من الواتساب أو الفيسبوك
أو تويتر أو غيرها من وسائل التواصل االجتماعي أو عند فقدان هواتفهم الذكية.

 .2االرتباط بين الهواتف المحمولة واإلشعاع
اكتشــف الباحثــون أن األشــخاص الذيــن يســتخدمون الهواتف احملمولة ملدة نصف ســاعة
فقــط كل يوم ملدة عشــر ســنوات يتضاعف لديهــم خطر اإلصابة بســرطان الدماغ .وإذا لم
يكــن هــذا كافيا لضمان احلذر قليال أثناء اســتخدام الهواتف احملمولــة ،فقد وجدت نفس
الدراســة أن النــاس الذيــن بــدأوا اســتخدام الهواتــف احملمولة في ســن املراهقــة هم أكثر
عرضة لإلصابة بهذا املرض بأربعة أضعاف .لذا ينصح األطباء ضرورة اتخاذ االحتياطات
اإلضافية باســتخدام ســماعات الرأس ،أو اتباع اإلرشــادات املوصى بها حول املسافة التي
يجب أن تكون بينك وبني اجلهاز.
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 .3مشاكل العظام والعمود الفقري بسبب استخدام الهاتف الذكي
وجد العلماء أن هناك زيادة في مشــاكل عظام الظهر والعمود الفقري مرتبطة باســتخدام
األجهــزة الذكية وخاص ًة أثناء كتابة الرســائل النصيــة .وكلمة «مخلب النص» هو مصطلح
جديــد يصــف وجع في املعصم واألصابع بســبب كتابة الرســائل النصيــة ،وهذه األعراض
قــد أصبحــت آخــذة فــي االرتفاع ،كما أن هنــاك زيادة في حالة تعرف باســم «كوع الهاتف
اخلليوي» (متالزمة النفق احلجاجي ).
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 .4تأثير الهواتف الذكية على النوم

نحن نعلم جميعاً أن النوم مهم للجســم البشــري ،ويوصي األطباء بأن ينام املراهقني يومياً

ما بني ثماني وعشــر ســاعات .واملثير للدهشة أنه وجد في بعض الدول املتقدمة من خالل
األبحاث أن  ٪15فقط من املراهقني ينامون املدة الكافية بسبب األجهزة الذكية.
كما أن استخدام الهواتف الذكية قد يشغل الكثير من املراهقني عن النوم وخاصة عند ورود
رســائل نصيــة أثنــاء الليل ،فقــد ثبت أيضاً أن األضواء املنبعثة من الشاشــات أو ما يســمى
«توهج الشاشة» ميكن أن يسبب األرق وعدم النوم الكافي.
وعلــى مــا يبــدو فــإن مســؤولو الصحة مازالــوا غير قادريــن على االتفــاق على مــدى تأثير
الهواتــف الذكيــة واألجهزة املماثلــة لها على تطوير العقول .وما زالت الدراســات حتى اآلن
تتناقض بعضها البعض كما أن الفوائد اجلديدة للتكنولوجيا مازالت تتكشــف شــيئاً فشــيئاً
بشكل منتظم.
ومــن الواضــح أن اآلباء بحاجة إلــى البقاء على علم بأنه يجب أن يكونوا على بينة من اآلثار
اجلانبية احملتملة التي ميكن أن يحملها الهاتف الذكي .وكل هذه األدلة الغير حاسمة ميكن
أن تؤدي إلى تســاؤالت الوالدين حول متى ينبغي أن يســمحوا ألطفالهم باستخدام الهواتف
الذكيــة أو التكنولوجيا .ومع ذلك ،شــيء واحد يبــدو أن جميع اخلبراء يتفقون عليه وهو أن
االعتدال هو األساس.
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