جائحة الكورونا والوقت الذي يمضيه األوالد أمام شاشاتھم
ساھم وباء كوفيد ،19-وبصورة غير مسبوقة ،في زيادة الوقت الذي يمضيه االوالد أمام شاشاتھم حول العالم .وقد أدى الحجر
المنزلي ،الذي بدأ في نوفمبر  2019في بعض البلدان ،إلى تعزيز نمط الحياة المتّسم بقلّة الحركة ،وھو وضع قد يمت ّد مع العطلة
الصيفية .على الرغم من وجود بعض الفوائد الناتجة عن استخدام الشاشات بالنسبة لألوالد ،مثل الحد من التوتر والقلق واالكتئاب
وما إلى ذلك ،إال أنھم يواجھون أيضًا مخاطر مرتبطة باستخدامھا طويالً ومن دون ضوابط .أسلوب الحياة الجديد ھذا له تأثير
مدمر على بعض األوالد المعرّضين لخطر الوقوع في حلقة الدوبامين ،وھي المادة التي يفرزھا الدماغ عندما نتناول موادًا أو
نمارس نشاطًا يشعرنا بالراحة والسعادة ،مما يدفعنا للبحث مجددًا عن ھذه المواد أو األنشطة للحصول على المكافأة ،ما يؤدي في
ھذه الحالة إلى اإلدمان الرقمي.
خالل األزمة كورونا التي ال نزال نعيشھا ،على األھل أن ينتبھوا للوقت الذي يقضيه أوالدھم أمام شاشاتھم .فكلما زاد عدد
الساعات أمام الشاشة ،كلما زاد خطر االدمان الرقمي .لذلك من الضروري استخدام وقت الشاشة ھذا باعتدال وحكمة ،ما يتيح
لألوالد التعلم والقيام باألبحاث والعمل والمشاركة في األنشطة البدنية واالستمتاع والتواصل مع األجداد وأفراد األسرة البعيدين
واألصدقاء .من ناحية أخرى ،يساعد التعلم عبر اإلنترنت في التخفيف من آثار الحجر وتاليًا تجنب االدمان الرقمي .عندما يتعلم
األوالد عبر اإلنترنت ،يصبحون أكثر إنتاجية .في الواقع ،يعتبر التعلم عن بعد طريقة مناسبة وصحيّة الستخدام التكنولوجيا م ّما
يجنب األوالد الجرعة الزائدة من الدوبامين التي يمكن أن تضر بأدمغتھم .مثال آخر ھو مقاطع الفيديو التعليمية .من غير المحتمل
أن يصبح األطفال مدمنين على التكنولوجيا إذا شاھدوا مقاطع فيديو تعلّمھم ،على سبيل المثال ،الرسم وح ّل المعادالت الرياضية
وكتابة الكودات البرمجية ،وبالتالي تش ّجعھم على القيام بھذه األنشطة.
يتأثر األطفال سلبًا بھموم الحياة وبالضغط الذي يھدد أسرھم في ھذه األوقات الصعبة .نتيجة لذلك ،يلجأ بعضھم إلى التكنولوجيا
أثناء الحجر ھربًا من الواقع أو بحثًا عن تحديات جديدة ،ليطوروا قدراتھم أو ليتواصلوا مع الناس في جميع أنحاء العالم ،مما
يساعدھم يشكل أو بآخر على رفع معنوياتھم .مع ذلك ،يمكن أن تصبح ھذه العزلة الرقمية مدمرة إذا ظل األوالد معزولين إلى ما
ال نھاية وتوقفوا عن ممارسة األنشطة البدنية واالختالط مع اآلخرين في العالم الحقيقي .يجب أال تستبدل العادات الجيدة بوسائل
التواصل االجتماعي وألعاب الفيديو دون وضع ضوابط .فقد أظھر بحث أجراه مركز الدراسات حول اإلدمان على اإلنترنت
والتكنولوجيا ) (INTAفي جامعة سيّدة اللويزة أن اإلدمان على التقنيات الرقمية له عواقب سلبية خطيرة .في الواقع ،قد يعاني
األوالد الذين يقضون ساعات طويلة على وسائل التواصل االجتماعي وألعاب الفيديو من انخفاض مھارات التفكير النقدي ،كما
يفقدون فرصتھم في التعلم واالستعداد للحياة ما بعد الحجر.
صحيح أن األھل تساورھم مخاوف كثيرة في أوقات األزمات ھذه ،لكن عليھم تنظيم وقت أوالدھم ،والسيّما الوقت الذي يمضونه
أمام الشاشة .في ھذا السياق ،نَحت مركز  INTAمصطلح االنضباط اإللكتروني ) ،(e-disciplineالذي يدعو إلى وضع قواعد
واضحة إلدارة وقت الشاشة وتطبيقھا .وقدم التوصيات عندما كان العالم ال يزال يعيش في مناخ من الحياة الطبيعية النسبية ،ولكنھا
ال تزال تنطبق اليوم أيضًا .على األھل وضع جدول يومي بمشاركة أوالدھم ،بما يضمن موافقتھم واحترامھم لھذه األوقات .ويمكن
أن يتضمن ھذا الجدول الروتين اليومي للصفوف عبر اإلنترنت ووقت االستحمام ووقت النوم والوجبات واألنشطة الداخلية مثل
القراءة والطبخ والموسيقى والشطرنج ومشاھدة أفالم وثائقية على سبيل المثال .إلى ذلك ،يساھم قضاء وقت ممتع بين األھل
وأوالدھم في تعزيز العالقات األسرية .لذلك ،يجب أن يقتصر وقت الشاشة الترفيھي ،بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية
ومشاھدة التلفزيون على ساعتين كحد أقصى يوميًا ،مما يساھم في التخفيف من مخاطر االعتماد على التكنولوجيا .أخيرًا ،ال
تخافوا من أن يعاني أوالدكم من الملل ألن الملل يحفّز اإلبداع ويساعد على كسر دائرة المكافأة التي تتسبب في إفراز الدوبامين
في الدماغ وتاليًا االدمان.
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