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  يف هذا العام وللمرة األوىل، سيتم إدراج اإلدمان على اإلنرتنت يف الدليل املستخدم عامليًا لتنصيف
 .–الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطراابت العقلية  -االضطراابت العقلية

 عندما نتعلم مهارة جديدة مثل العزف على آلة موسيقية؛ تنشأ روابط بني اخلالاي العصبية، يرتتب عليها 
إنشاء مسارات جديدة داخل املخ، يف حال توقفنا عن العزف على اآللة املوسيقية على سبيل املثال، 

بناء على  -ستكون هذه الروابط بال استخدام وستضعف. وستتكون روابط جديدة قوية يف مكان آخر
 .-ما نفعله

  زن ( املشاركني إىل ، قسم ) الري رو 2011مراهقًا وابلغًا عام  750يف استطالع للرأي أجري على
( واجليل  1989-1980( وجيل اإلنرتنت ) املولود يف  1998-1990اجليل آي ) املولود يف 

أن أكثر (. وقد وجد  1965( وجيل طفرة املواليد ) املوالد قبل  1979-1965إكس ) املولود يف 
(، ل عشر دقائق( يتفقدون الرسائل النصية طوال الوقت )غالباً ك %56من نصف جيل اإلنرتنت ) 
 (. %34(، وأكثر من ثلث جيل إكس )  %49وكذلك نصف جيل اآلي ) 

 سنة  18إىل  8ايزر فاميلي أن األمريكيني الذي ترتاوح أعمارهم ما بني أظهر تقرير صادر عن مؤسسة ك
ساعات  10دقيقة يوميًا، وقد تصل إىل  38ساعات و  7يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي ملدة 

 يقة يف حال احتساب وقت استعمال أجهزة متعددة يف الوقت ذاته.دق 45و
 إنك أكثر عرضة  "رتايرديفيد سري يف القيادة حتت أتشري التشتت "قال الربوفيسور يف جامعة يواته واخلب

مبقدار أربعة أضعاف للتعرض للحوادث يف أثناء القيادة وأنت تتحدث يف اهلاتف. ويصبح اخلطر أكثر 
ئل نصية تصبح أكثر عرضة مبقدار مثانية أضعاف للتعرض للحوادث من السائق غري عند كتابة رسا

 املشتت.
 منذ مىت وأنت تقبل أن تكون "حتت الطلب"؟ 
  .يقول الربوفيسور "كاري كوبر" أستاذ علم النفس يف جامعة النكسرت: "حنن حاليًا خدم للتكنولوجيا

 وجيب أن نتوىل زمام األمور ونصبح السادة".
  التنقل  –لنوم ا –الذاكرة  –االختالء ابلذات  –املهارات اليت فقدانها بسبب التشتت الرقمي: القراءة

 العالقات. -التعلم –اإلصغاء  –اإلبداع  –
  يعد االنتباه مفتاح تقوية الذاكرة أو الفهم العميق، حيدث عكس ذلك متامًا عندما نكتب رسائل نصية

 فحه يف الوقت نفسه. هيلني كريوان.ونتحادث عن طريق اإلنرتنت ونتص
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  ،) يقول "جيمس بورج"، خبري العقل، أن الذاكرة مكونة من ثالث أقسام: ترميز ) استقبال املعلومات
  والتخزين، واالسرتجاع )استدعاء املعلومات(.

ويتوقف عمل الذاكرة إذا حدث أي عطل يف أي من هذه األقسام. ويقول"بورج" إن أسباب أغلب 
ور الذاكرة حتدث خالل مرحلة الرتميز؛ ألننا ال نعطي االهتمام الكايف لألشياء: إذا مل نركز حاالت قص

على األشياء اليت نصغي إليها أو نراها، فإن التجربة تفوتنا. يف معظم األحيان يكون السبب أننا حناول 
 "معاجلة" أكثر من شيء واحد يف الوقت نفسه.

  اعتمادان على اإلنرتنت كذاكرة خارجية. إذا ما رسخ يف عقولنا أنه بوسعنا تغيري آخر حدث مؤخراً وهو
 الوصول إىل املعلومات أكثر من تذكران للمعلومات ذاهتا.

 :فكر يف عادات نومك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية 
مواقع  –الربيد اإللكرتوين  –اإلنرتنت  –مىت يتوقف اتصالك بـ : اهلواتف الذكية أو احملمولة  -1

 التواصل االجتماعي.
 هل قاطع اهلاتف احملمول/ احلاسب احملمول نومك من قبل؟ -2
 هل تشعر ابلتعب عادة ؟ -3

  اعتدان، يف ما مضى، على اعتبار التنقل هو الوقت املثايل للتفكري، ولكننا أصبحنا اآلن ننتهز أية فرصة
ا يف القيام ابلعمليات الرقمية، واحلصول على املزيد من !!! ( الستغالهل) حىت وإن كانت مخس كاملة

املعلومات الزائدة على احلاجة. إننا نفعل ذلك يف الوقت الذي ميكننا خالله أن مننح عقولنا وقت 
 االسرتخاء والتجول، الذي حتتاج إليه ونرحب به بشدة.

  املكان  املكان الذي يليه، مث إىلالتأمالت واملناقشات حباجة إىل الذهاب إىل مكاهنما، مث تنتقل إىل
اشراً؛ وقد متر وهذا ليس طريقًا مبالذي يليه، مث إىل املكان الذي يليه ... ويف النهاية تتحول إىل فكرة.

أحياانً ابلعديد من املنعطفات قبل الوصول إىل النهاية. ولكن إذا مسحنا مبقاطعة تدفق أفكاران، فإننا ال 
 تشكل.نعطي ألفكاران الفرصة لكي ت

 "ما يهم هو أن تبدع، وال يهم أي شيء آخر؛ ألن اإلبداع هو كل شيء."اببلو بيكاسو 
  يقول "ليو اببوات"، خبري اإلنتاجية، إن التشتت يؤذي اإلبداع. ويقارن بني اإلبداع، والتواصل

 واالستهالك، ويوضح أنه ال ميكن حتقيقهما معاً يف الوقت ذاته.
  املتحدة األمريكية التواصل الرقمي على الشخصي.من سكان الوالايت  %50يفضل  
  التواصل  –الغرور  –إن األسباب اليت جعلتنا نلجئ إىل تلك املنصات الرقمية معقدة، وهي: الضجر

 –خلوف ا –املتعة  –التعلم  –السعي للحصول على القبول االجتماعي  –االتصال  –االجتماعي 
د من التشتت )الذي يؤدي إىل مزي –اإلدمان  –العادة  –لومات املعرفة/املع –احلاجة للشعور ابألمهية 

 التشتت(.
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  مرات يف اليوم الواحد على أقصى  5قبل ظهور اهلواتف الذكية، كنا ندخل إىل شبكة اإلنرتنت حوايل
 مرة يف اليوم الواحد. 27تقدير، أما اآلن فقد أصبحنا ندخل إىل شبكة اإلنرتنت 

 اإللكرتوين: حتليل سريع الستخدام الربيد 
 هل لديك بريد إلكرتوين تستخدمه دائماً ) عن طريق جهاز لوحي أو هاتف حممول (؟ -
 كم عدد املرات اليت تتفقد فيها بريدك اإللكرتوين يف اليوم الواحد؟ -
 يف أي وقت يف اليوم تتفقد بريدك اإللكرتوين؟ -
لة لتعرف نظر إىل رسائلك املرسكم عدد رسائل الربيد اإللكرتوين اليت ترسلها يف اليوم الواحد ) ا -

 ذلك ( ؟
 كم متوسط عدد رسائل الربيد اإللكرتوين اليت تتسلمها يف اليوم الواحد ؟ -
 ساعة ؟ 24مىت تغلق عادة بريدك اإللكرتوين هنائياً ألكثر من  -
هل تتفقد بريدك اإللكرتوين عندما تكون بصحبة اآلخرين، على سبيل املثال، عندما تكون جالساً  -

 ئدة الطعام؟على ما
  يقدم يورجني وولف "خبري الرتكيز"، خبري الرتكيز نصيحة رائعة؛ حيث يقول: "فكر يف عدد مرات تفقدك

 . هل حددت رقمًا؟ جيد، اقسمه على اثنني؟"لربيدك اإللكرتوين يف اليوم الواحد
  هي إجابتك مقسومة على اثنني؟  إذن ما

حيتاجون إىل تفقد بريدهم اإللكرتوين أكثر من أربع يقول وولف: هناك عدد قليل جدًا من األشخاص 
 مرات يف اليوم، بيد أن مرتني أو ثالث يف اليوم الواحد ستكون أفضل.

  ومع ظهور اهلواتف الذكية أصبح هناك امتداد ال هنائي ليوم العمل؛ وذلك بسبب توقع أن اجلميع
 سرعة.ي رسالة سيتم الرد عليها بمتصل دائماً ابلربيد اإللكرتوين. ويرتتب على ذلك، توقع أن أ

  الرنني الومهي"، وهو عندما تعتقد أنك مسعت رنني هاتفك، ليس سوى إشارة صغرية إىل مدى ارتباطك"
 هباتفك.

  متالزمة اإلمساك يف اليد" ، األشخاص الذين حيملون هواتفهم يف أيدهم طوال الوقت، هي إشارة"
زأ من امتداد وجودان. قال شخص ما يل مؤخراً: "هل مت أخرى. يبدو أن هواتفنا أصبحت جزءاً ال يتج

 حلامهم هبذه األشياء؟".
  شخص أن يعطي كل شخص  500حتدث "روزن" عن أحد االجتماعات اليت طلب احملاضر فيها من

دقيقة سأل احملاضر عن شعورهم،  15هاتفه للشخص الذي على ميينه ليبعده عنه. بعد مرور حوايل 
ق عرون ابإلنزعاج لدرجة أهنم مل يستطيعوا الرتكيز يف هذه املرحلة. هل تشعر ابلقلفقال معظمهم إهنم يش

 عندما ال تستطيع تفقد هاتفك كلما شعرت ابلرغبة يف ذلك؟
  :فكر يف هذه األسئلة 



 www.Abo-osamah.com |  زيد بن حممد الزعيرب

 

4 

 ما هي احلدود اليت وضعتها، أو تود وضعها هلاتفك الذكي؟ -1
 أين جيب إغالقه؟ -2
 مىت جيب إغالقه؟ -3

 اإلنرتنت؟ كيف تدير صداقاتك على 
 هي مواقع التواصل االجتماعي اليت هتدر الوقت ابلنسبة لك؟ ما 

  ،س؟عندما ننطلق يف رحلة مل خنطط هلا من األسامييل الوقت إىل التسرب من بني أيدينا على اإلنرتنت 

 .اخلوف من التفويت هو عامل جذب كبري على مواقع التواصل االجتماعي 

 :لتقييم تشتتك الرقمي  
 نظرة على جهازك احملمول، أو هاتفك الذكي.ألق 

 فيها هنائيًا؟ عدد اليت تغلقه كم 
 كم عدد املرات اليت "يناديك" فيها ليخربك آبخر التحديثات والرسائل واملكاملات؟ 
 هل تتوجه إليه مباشرة عندما يفعل ذلك؟ 
 كم عدد املرات اليت جتد فيها نفسك منكباًّ عليه تكتب؟ 
  الربامج اليت تستخدمها يف معظم الوقت؟أي التطبيقات أو 
 أي املواقع اإللكرتونية تذهب إليها تلقائيًا؟ 
 كم من الوقت تستخدمه؟ 
 يف أي وقت من اليوم تشغله؟ ويف أي وقت تطفئه؟ 

 
 :واآلن فكر يف األمر بوجه عام، واسأل نفسك 

 هل تنجذب إىل مشتت رقمي بعينه؟ 
 .الربيد اإللكرتوين 
  االجتماعي )مبا فيها الفيس بوك، تويرت(.مواقع التواصل 
 .اهلواتف الذكية 
 .اإلنرتنت 
 .)شيء آخر ) اذكره 
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 لى حافة اخلطر:ع 

 .ال تشعر أحياانً مبرور قدر كبري من الوقت يف أثناء تصفحك لإلنرتنت 
 ( ريد ب على سبيل املثال: التسوق اإللكرتوين بينما ترسل رسالةتقوم عادة مبهمة أو اثنتني يف آن واحد

 إلكرتوين(.
 .تستخدم مواقع التواصل االجتماعي ملتابعة تعليقات بعينها أو حتديد الوقت 
 .تقضي وقتاً أكثر من الالزم على الربيد اإللكرتوين 
 .تؤجل االتصاالت اهلاتفية يف أثناء العمل، أو تفضل عليها أموراً أخرى حتتاج إىل أن تنتهي أواًل 
 د وم هبا؛ بسبب طلبات اآلخرين خالل مواقع التواصل االجتماعي/ الربيعادة تنصرف عن املهام اليت تق

 .اإللكرتوين/ اهلاتف
 
 :يتعلق تشخيص إدمان اإلنرتنت، وفقاً لتعريف معظم اخلرباء، صفتني مميزتني 

 إضاعة الكثري من الوقت، بغض النظر عما يضيع الوقت من أجله على اإلنرتنت. -1
النشاطات والعالقات األخرى يف خسارة كبرية للفرد، مثل الطالق، يتسبب الوقت املأخوذ من  -2

 ومواجهة صعوابت كبرية يف املدرسة والعمل.
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 دام املقياس التايل.، أجب عن األسئلة التالية ابستخلتقدير مستوى إدمانك 
 من فضلك ضع عالمة عند املستوى الذي اخرتته.

 على اإلطالق.= 1
 اندرًا.= 2
 أحيااًن.= 3
 عادة.= 4
 دائماً.= 5
 

 

 5 4 3 2 1 التقيــــــــــيم الرقم
      كم عدد املرات اليت تظل فيها على اإلنرتنت لوقت أطول أكثر مما كنت تنوي؟ 1
      كم عدد املرات اليت تتجاهل فيها األعمال املنزلية من أجل قضاء املزيد من الوقت على اإلنرتنت؟ 2
      فيها اإلاثرة اليت يقدمها اإلنرتنت على األلفة اليت يقدمها شريك حياتك؟كم عدد املرات اليت تفضل  3
      كم عدد املرات اليت تشكل فيها عالقات جديدة مع مستخدمي اإلنرتنت؟ 4
      كم عدد املرات اليت يشتكي فيها من يعيشون معك من كم الوقت الذي تقضيه على اإلنرتنت؟ 5
      تتأثر فيها درجاتك أو أعمالك املدرسية بسبب الوقت الذي تقضيه على اإلنرتنت؟كم عدد املرات اليت  6
      كم عدد املرات اليت تتفقد فيها بريدك اإللكرتوين أبمر آخر حتتاج إىل فعله؟ 7
      كم عدد املرات اليت يعانيها أداؤك أو إنتاجيتك يف العمل بسبب اإلنرتنت؟ 8
      تصبح فيها دفاعياً، أو متحفظاً عندما يسألك أي شخص عما تفعله على اإلنرتنت؟ كم عدد املرات اليت 9

      كم عدد املرات اليت تقضي فيها على أفكارك املزعجة عن احلياة عن طريق أفكارك املهدئة حول اإلنرتنت؟ 10
      أخرى؟كم عدد املرات اليت جتد فيها نفسك تتعجل موعد اتصالك ابإلنرتنت مرة  11
      كم عدد املرات اليت فكرت فيها أن احلياة بدون إنرتنت ستكون مملة، وفارغة، وخالية من السعادة؟ 12
كم عدد املرات اليت تقول فيها كلمة الذعة، أو تصيح، أو تنزعج عندما يضايقك شخص ما، وأنت على  13

 اإلنرتنت؟
     

      بسبب البقاء على اإلنرتنت لوقت متأخر؟كم عدد مرات عدم قدرتك على النوم  14
      كم عدد املرات اليت جتد فيها نفسك مشغواًل ابإلنرتنت يف الوقت الذي ال تستخدمه فيه، أو تتخيل استخدامه؟   15
      كم عدد املرات اليت جتد فيها نفسك تقول "بضع دقائق أخرى فقط" عندما تكون على اإلنرتنت؟ 16
      املرات اليت حتاول فيها تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه على اإلنرتنت، وتفشل؟كم عدد  17
      كم عدد مرات حماولتك إخفاء الوقت الذي جلست فيه على اإلنرتنت؟ 18
      كم عدد مرات اختيارك قضاء املزيد من الوقت على اإلنرتنت بداًل من اخلروج مع اآلخرين؟ 19
اليت تشعر فيها أبنك حزين، أو نكد، أو عصيب عندما ال تكون على اإلنرتنت، ويذهب هذا كم عدد املرات  20

 الشعور مبجرد العودة لإلنرتنت مرة أخرى؟
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": "كلما زادت نقاطك، زاد مستوى إدمانك، وكذلك املشكالت اليت يسببها استخدام يونج"يقول 

 اإلنرتنت".
 متوسط، ومن احملتمل أنك تتصفح اإلنرتنت لفرتة طويلةنقطة: تستخدم اإلنرتنت بشكل  20-39

 نسبياً، ولكنك تتحكم يف استخدامك.
نقطة: تعاين مشكالت متكررة بسبب اإلنرتنت. وجيب أن تضع يف اعتبارك أثرها الكبري  40-69

 على حياتك.
 نقطة: استخدام اإلنرتنت يسبب مشكالت خطرية يف حياتك، وجيب أن تعاجلها اآلن. 70-100

 
ويليام "التأمل. و لنا الوقت للوقوف فر ااحلياة البائسة هي تلك احلياة املليئة ابالهتمامات؛ حيث ال يتو 

 "هنري دافيس
 

 عندما حتاول وتركز، هناك بعض اليت من املرجح أن حتدث، وهي كالتايل:
 اجة ملحة لتفقد بريدك اإللكرتوين.شعر حبت 
 وين/ لفتح موقع للتواصل االجتماعي/ الربيد اإللكرت  تتحرك يدك بشكل تلقائي لتنقر على أيقونة

 اإلنرتنت.
 .تشعر أبن املهمة اليت تنوي الرتكيز عليها صعبة للغاية 
 .تفكر يف عدم االستمرار يف أداء املهمة 

 
عندما نشعر ابمللل، أو نشعر أبن ما حنن بصدد القيام به صعب، فمن السهل للغاية أن يتم تشتيتنا، 

أيضاً أن التشتت يولد التشتت، لذا، إذا متكنا من جتنب التشتت، فسنتمكن من الرتكيز ولكننا ندرك 
 على املهمة اليت بني يدينا.

 
دقيقة ) لذا أطفئ هاتفك 15حاول مرة أخرى، ولكن هذه املرة أطفئ مشتتاً رقمياً واحداً ملدة 

متصفح اإلنرتنت ملدة الذكي، أو بريدك اإللكرتوين، أو موقع التواصل االجتماعي، أو أغلق 
 دقيقة(.15
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 ملاذا حتتاج إىل فعل هذا؟
 

من الصعب للغاية مقاومة اإلغراء الناتج عن رسالة بريد واردة، عندما تكون أمام عينيك؛ لذا أغلقه، 
 دقيقة فقط، وركز على أداء مهمتك.15إىل 10ملدة ترتاوح من 

 مث ركز على ما كنت تفعله. 
 ال حظ كيف تشعر.

 الرتكيز، وإذا مت تشتيتك فال تقلق، فقط سجل مدة استمرار تركيزك.استمر يف 
يف اليوم التايل، أطفئ مشتتاً رقمياً إضافياً، على سبيل املثال أغلق بريدك اإللكرتوين، وموقع التواصل 

 دقيقة.15االجتماعي ملدة 
لك هاتفك ال )مبا يف ذمع هناية األسبوع، قرر إذا ما كنت تستطيع إطفاء مجيع املشتتات الرقمية أم 

 دقيقة.إذا كنت تعتقد أنك تستطيع فعل ذلك، فافعله على الفور.15احملمول( ملدة 
يف احملاولة الثانية، حدد لنفسك هدفاً أبن تبقى على تركيزك ملدة أطول قلياًل؛ لذا، زد املدة تدرجيياً 

 دقيقة إىل نصف ساعة.15من 
 

 لطاقة املرتفعة واملتدنية؟ما الذي ينبغي أن تفعله خالل مستوايت ا 
 أنشطة أوقات الطاقة القصوى: -

 .اإلبداع 
 ابة.الكت 
 .أصعب مهام اليوم 
 .أكثر مهام اليوم أمهية 
 .التخطيط 
 .خلق األفكار 
 .)احلصول على اإلهلام )ابلذهاب للتنزه على سبيل املثال 
 .إجراء االجتماعات املهمة 
 .أداء املهام الصعبة 
 .إعداد التقارير 
 .التعلم 

 أنشطة أوقات الطاقة املتدنية: -
 .تفقد الربيد اإللكرتونية 
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 .التشتت الرقمي 
  دقائق.10إغماض عينيك ملدة 
 .إجراء حمادثة نصية مع زميل 
 .إعداد كوب من الشاي 
 .االجتماعات األقل أمهية 
 .األعمال الروتينية 
 .املهام السهلة 
 .احلصول على اسرتاحة 
 .جتديد الطاقة 

 تعرف على نقاط ضعفك:
لدى اجلميع نقاط ضعف، ومن املفيد أن حتدد نقاطك بدقة، حىت تعرف جيداً ما تواجهه. ضع عالمة أمام 

 إجابتك الصحيحة:

 هو أسوء مشتت رقم ابلنسبة لك:  ما
 .يء آخرش –اهلاتف الذكي/اهلاتف احملمول. –اإلنرتنت. –مواقع التواصل االجتماعي. – الربيد اإللكرتوين. -

 ما هي األوقات من اليوم اليت تزداد فيها احتمالية تشتتك الرقم؟ 
 خالل فرتات –مساًء.      –بعد الظهر.      –وقت الظهرية.      –    قبل الظهر.  –يف الصباح.      -

 يف أي وقت. - معدالت طاقتك املتدنية من اليوم.

 تقاطعك املشتتات الرقمية بشكل كبري عندما:
رد أن مبج –تكون وحدك.      –تكون بصحبة اآلخرين.      –تكون مسافراً.      –تكون يف العمل.      -

 تكون يف املنزل. –تشغل حاسبك.     

 ما نوع املزاج/ احلالة اليت تكون فيها معظم األوقات اليت تتشتت فيها رقميًا؟
 السعادة. – الغضب. – التسويف.  -صعبة.   الرتدد حيال القيام مبهمة – اإلرهاق.   – الضجر.  -
 اخلوف )من أي مهمة قادمة(. -الوحدة.  – 

  نسيم الصباح إذا مل يتنفسه الرجال يف بداية اليوم، فهذا أدعى إذن إىل أن نعبئ بعضاً منه يف زجاجات
ذا العامل. يف فرتة صباح ه ونضعه يف واجهة احملالت لنبيعه، من أجل الذين أضاعوا تذكرة اشرتاكهم

 ديفيد ثورو.
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مدير وحمرتف أن ربعهم ينامون وجبانبهم هواتفهم، ويتفقد حوايل 1600بداية، أظهر استقصاء حول 
هواتفهم يومياً فور استيقاظهم من النوم، وأكثر من النصف تقريباً يتفقدها ابستمرار خالل  70%

 عطالهتم.

ساعة على  50ل أسبوع يف متابعة أعماهلم واليت تستغرق حوايل ساعة إضافية ك25وأقّر أغلبهم بقضاء 
 األقل كل أسبوع )ابلنسبة ملعظمهم(.

 ضع عينيك على اجلائزة ) املكافأة (. -
 أسند املهام املشتتة رقمياً آلخرين. -
أغلق الدائرة لتزداد إنتاجيتك: إن تصفح سبعة متصفحات يف الوقت نفسه، وحماولة أن تقوم  -

 يف ثالث مشروعات ال عالقة له إبغالق الدوائر.مبهام متعددة 
 أجنز أمراً واحداً. أغلق الدائرة، مث أبدأ يف غريه.

 
  .اإلنرتنت هو أكرب مستنزف للوقت مت اخرتاعه يف حياتنا 

 
  إذا كانت كل حلظة من الفرتة اليت تقضيها متيقظاً خالل اليوم مليئة ابملعلومات، فمىت ميكن لعقلك أن

إن طاقته تستهلك ابستمرار، وال ميكنك أن تتوقع من أية بطارية أن تستمر  نفسه؟يعيد تشغيل 
 لألبد، وكذلك عقلك. 

 حيتاج اجلميع إىل اسرتاحة مما يفعلونه، ليعيدوا الشحن مرة أخرى، واحلصول على أفكار جديدة. 
 ملاذا هذه الفكرة جيدة؟ 

 .حيصل جسدك على اسرتاحة 
 خر.يتفرغ عقلك متاماً إىل شيء آ 
 .سينتهي بك األمر منتعشًا 
 .ستحصل على أفكار جديدة عندما تعود مرة أخرى إىل مهمتك 
 .يساعدك اإلطفاء ابستمرار على جتنب اإلرهاق 
 .ال يستطيع أي شخص الرتكيز طوال الوقت؛ فنحن لسنا رجاالً آليني 
  احة.يعمل الرتكيز بكفاءة على فرتات قصرية وابنبعااثت قوية، لذلك حتتاج إىل الر 

 
تقريباً ) وتظهر بعض التقديرات أنك  %40عندما تنتقل بني املهام، فإن إنتاجيتك تنخفض بنسبة 

 من املعلومات اليت اكتسبتها تقريباً (. %75ختسر حوايل 
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ملاذا؟ أواًل، يف كل مرة تنتقل فيها بني املهام، جيب أن تعيد قراءة ما كنت تفعله مرة أخرى، وتستغرق 

لتتذكر ما كنت تفعله لتجد مكانك ابلضبط، وتنسى املهمة اليت انتقلت منها، واليت ما بعض وقت 
 دقيقة للعودة إىل مهمة قوطعت من قبل مهمة أخرى.25زالت حية يف عقلك، وقد تستغرق 

، هناك فرصة كبرية ألن تتشتت ابلكامل، وتضيع متاماً بطريق رقمي خمتلف، وال تتمكن من العودة اثنياً 
 رى إىل ما كنت تفعله، خاصة إذا كانت املهمة صعبة.مرة أخ

 
 :اكتب مخس ميكنك استخدامها لتقلل من املشتتات بشكل يومي 

1- 
2- 
3- 
 

 :إذا كنت تشك أبنك يف حاجة إىل تقييم عالقتك مع هاتفك، فاطرح على نفسك األسئلة التالية 
 هل تشعر ابلقلق إذا نسيت هاتفك الذكي يوم كامل؟ -
 هاتفك حتت وسادتك؟ هل تنام، وتضع -
 هل أغلقت هاتفك من قبل؟ -

 :األشخاص املشتتني رقمياً يفعلون األمور التالية 
 يضعون اهلاتف على الطاولة. -
 يستمعون إليك بنصف انتباه. -
 حياولون دائماً القيام أبمرين يف الوقت نفسه ) مشاهدة التلفاز ابإلضافة إىل التسوق (. -
 .يقرتفون أخطاء بسبب التشتت الرقمي -
 يلقون ابللوم على "ذاكرهتم السيئة" عند نسيان الكثري من األمور. -
 يستغرقون وقتاً أطول يف إمتام املهام. -
 ينتبهون فوراً هلواتفهم الذكية عند رنني وصول رسالة بريد إلكرتوين. -
يتحدثون حول أمور / أشخاص/ قصص/ تعارفوا عليها عرب وسائل التواصل االجتماعي وليس  -

 وجهاً لوجه.
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 :كيف تعرف األشخاص املركزين 
 حيققون نتائج رائعة. -
 يكونون دائماً من خيرج األفكار املبدعة. -
 ينجزون قدراً من العمل. -
 ال يطيقون التشتت غري الضروري. -
 يبدون وكأهنم منهمكون يف عملهم. -
 يبدون مستغرقني، وليسوا متململني. -
 يتذكرون كل ما مروا به. -
 د.يغادرون العمل يف املوعد احملد -

 
 إن رفض التشتت الرقمي مرة بعد األخرى لن يكون سهاًل.لنكن واقعيني ، 
  رران حىت إذا ق –؟ أظهرت األدلة أن مقاومة وسائل التواصل االجتماعي أكثر صعوبة السيئاخلرب

من اإلغراءات األخرى، حيث أننا نفشل يف حماولة مقاومتها أكثر مما حيدث مع  -عدم استخدامها
 أشياء أخرى.

 حنتاج كثرياً إىل استخدام مجيع اخلدع اليت يف جعبتنا، وجنمع كل ما نستطيع مجعه من عزميه. -
ال تبالغ يف القسوة على نفسك إذا شكل إطفاء األجهزة اإللكرتونية كارثة ابلنسبة لك يف املرة  -

 األوىل اليت جترب فيها ذلك.
 

  ًلإلنرتنت، فمن احملتمل أنك "تكافح يقول "جراي مسول"، خبري العقل: حىت إذا مل تكن مدمنا
 إغراءاته".

 :مخسة أساليب لزايدة قوة الرتكيز 
 ال حتاول أن تركض ملسافات طويلة قبل أن تكون مستعدًا. -1

إذا وضعت توقعات غري واقعية وحاولت أن تركز، لنقل ثالث ساعات، مباشرة يف املرة األوىل، 
 فسوف خييب أملك عندما تفشل.

 دقيقة يف كل مرة. 15دقيقة من الرتكيز الكامل، وزد 15وابدأ خبطوات صغرية. ابدأ ملدة كن واقعياً، 
 اخرت شخصًا، لديه أسلوب تركيز يعجبك، واختذه مثالً أعلى. -2
 ابدأ مبهام تستمتع هبا. -3
 حدد األهداف. -4
 ال تصعب األمر على نفسك. -5
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 :اضغط على نفسك 

ن يف طريقة استخدامك للتكنولوجيا، بدالً من أ هدف التطهري التكنولوجي ببساطة هو أن تتحكم
 تتحكم التكنولوجياً فيك.

 كيف أتخذ عطلة رقمية؟ 
 أتخذ واحدة معك للبيت؟ إذا كنت قد فوت فرصة أخذ عطلة رقمية هذا العام، فلماذا ال -
 يوم العطلة الرقمية ميكن أن يكفي ملساعدتك على إعادة الشحن. -

 الرقمية:ن تطفئها خالل عطلتك أشياء جيب أ
 اآليفون. -
 اآليباد. -
 اهلاتف الذكي. -
 البالك بريي. -
 اهلاتف احملمول. -
 احلاسب احملمول. -
 احلاسب. -
 أي جهاز حممول آخر. -
 

متتلئ  اهإذا أردت التقدم أكثر فإنه ميكنك أن تضيف كذلك التلفاز، واجلرائد، واجملالت ) مجيع
 بفيضان من املعلومات اليت حيتاج العقل إىل االجتهاد ملعاجلتها (.

 ما الذي تستطيع فعله؟
 التحدث. -1
 قراءة الكتب. -2
 اإلبداع. -3
 االسرتخاء. -4
 التدرب. -5
 النوم. -6
 املشي. -7
 إعداد الطعام. -8
 االكتشاف. -9
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 التخطيط لعطلة ) من دون استخدام اإلنرتنت (. -10
 زايرة مكان جديد. -11
 ديدة.احلصول على أفكار ج -12
 الكتابة. -13

  إذا كنت تفكر يف تقليل التشتت الرقمي، وتفقد بريدك اإللكرتوين أربع مرات فقط يف اليوم، فاقسمها
 نصفني، واجعلها مرتني فحسب يف اليوم.

  دقائق من كل ساعة ملواقع التواصل االجتماعي، ففكر جمدداً يف ختصيص  10إذا خصصت
 دقيقة يف اليوم الكامل هلا.30

  ،يقول"كارل هونوريه":السرعة تعين االنشغال، وحب السيطرة، والعدوانية، والتعجل، والتحليل
واإلجهاد، والسطحية، ونفاذ الصرب والنشاط، والكم قبل اجلودة، أما البطء فيعين العكس: اهلدوء، 

 م.كواحلرص، والتقبل، والثبات، واملبادرة، وعدم التعجل، والصرب، والتأمل، واجلودة قبل ال
  ذه الطريقة.هبيقول توم شاتفيلد: لننمو ) ليس فقط لننجو ( يف عامل رقمي، حنتاج إىل تفكري يف حياتنا 

إذا أردان احلصول على االستفادة القصوى من العامل من حولنا، ومن بعضنا، فإننا حنتاج إىل معرفة أن 
 لة االنفصال.أمامنا اآلن طريقني رئيسيني للوجود يف العامل: حالة االتصال، وحا

مير معظمنا أبوقات حنتاج إىل االتصال، والتواصل، واآلن أصبحنا نعرف كيفية فعل ذلك، فأصبحنا 
 نرغب يف االنفصال.

 لذا يقرتح شاتفيلد تضمني عامل إطفاء األجهزة الرقمية كل يوم.
  :اكتب إجابتك لألسئلة التالية 

 وأوقات االنفصال؟ما التوازن الذي تريد حتقيقه بني أوقات االتصال،  -1
 مىت يكون من املهم أن تكون غري متصل؟ -2
 مىت يكون من املهم ابلنسبة لك أن تكون متصاًل؟ -3
 

  هذا األسلوب اجلديد ميكن أن مينحك اخلطوات السريعة للعامل الرقمي، أبطئ خطواتكعلى عكس .
 أفكاراً جديدة.

 يف نرحب مبا هو موجود ابلفعلما مدى الفائدة الصحية لعدم االتصال ابإلنرتنت، والرتكيز. ك ،
 ولكننا مل نعد قادرين على رؤيته.

 ستجد الطمأنينة. -1
 ستحظى بنوم أفضل. -2
 ستكون أكثر إبداعًا. -3
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 ستخطر لك أفكاراً أفضل. -4
 ستكون أقل إرهاقًا. -5
 ستستمتع بشكل مناسب لألشخاص املوجودين من حولك. -6
 ستصنع وتتذكر ذكرايت أكثر. -7
 ستفكر بعمق أكرب. -8
 ابلرتكيز على مهمامك.ستستمتع  -9

 ستحسن من عالقاتك. -10
 ستصبح احلياة أسهل بكثري. -11

 
ما جوانب التكنولوجيا األكثر أمهية ابلنسبة لك؟ ضع قائمة ) على سبيل املثال؛ منصات التواصل  -1

 ؛ أو مواقع معينة، أو مزود معني خلدمة األخبار العاجلة، أو مدوانت (.االجتماعي
رهها من بني تلك اليت تستخدمها؟ هل ميكن االمتناع عنها إذا مل هل توجد أية منصات رقمية تك -2

 تكن قد فعلت بعد؟ 
 ما أكثر األوقات من اليوم اليت تستخدم فيها املنصات الرقمية عادة؟ هل يناسبك هذا الوقت؟ -3
هل لديك قواعد، أو سياسات للتحكم يف املنصات الرقمية؟ ضع قائمة بذلك. إذا مل تكن لديك  -4

 أية قواعد بعد، فهل ميكن وضع بعضها؟ 
دقائق، 5دقيقة / 55دقيقة تشتت/ 15دقيقة عمل/ 45) األمثلة على القواعد ميكن أن تكون 

 .مساء، وغريها ( 8بعد الساعة بريد إلكرتوين ثالث مرات يف اليوم، إطفاء اهلاتف احملمول 
 

  إن أحد أصعب األمور اليت ستواجهها يف البداية هو حتمل امللل، فقط اعتدان استخدام املشتتات
 .الرقمية مللئ أي فراغ نشكل به، أو أية فجوة يف وقتنا. تواجهنا حني نفكر إبطفاء هواتفنا


