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إعداد إيفا الشوفي

اس ـت ـخ ــدام ـه ــم ل ـل ـفــاي ـس ـبــوك مل ـعــرفــة
كـيــف يـتـغـيــر مـسـتــوى ال ـس ـعــادة مع
مرور الوقت بالتوازي مع استخدام
الـ ـ ـف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك .ش ـ ـم ـ ـلـ ــت م ـق ــاي ـي ــس
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك :اإلعـ ـج ــاب
ب ـم ـن ـش ــورات اآلخـ ــريـ ــن  ،likeكـتــابــة
امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات  postingوالـ ـنـ ـق ــر عـلــى
الروابط ،في حني تم تحديد مستوى

التفاعالت االجتماعية
عبر ًاإلنترنت ليست
بديال من العالقات في
العالم الحقيقي

فــإنــه سيجعله يشعر أس ــوأ ،وكلما
ق ـضــى وق ـتــا أك ـثــر ع ـلــى الـفــايـسـبــوك
كلما ازدادت تعاسته وبــالـتــالــي إن
انـخـفــاض مستوى الـسـعــادة يتعلق
ب ـك ـم ـي ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ول ـ ـيـ ــس ف ـقــط
بنوعية االستخدام.
يـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــان مـ ـلـ ـخ ــص عــن
دراس ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ــي مـ ـجـ ـل ــة Harvard
 Business Reviewح ـيــث يـشــرحــان
اإلش ـكــال ـيــة وامل ـن ـهــج وال ـن ـت ــائ ــج .في
الـ ــواقـ ــع ،أراد ال ـب ــاح ـث ــان ان يـفـهـمــا
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بـ ـ ــن وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادة لـ ــذلـ ــك
قـ ــامـ ــا بـ ـ ــدراسـ ـ ــة  5208ف ـ ـ ــرد وط ـ ــرق

ال ـس ـع ــادة م ــن خـ ــال عـ ــدة م ــؤش ــرات
هــي الــرضــا عــن ح ـيــاة ال ـف ــرد ،صحة
الفرد النفسية والجسدية كما يراها
الشخص ،ومؤشر كتلة الجسم.
ي ـق ــول ال ـب ــاح ـث ــان إن ال ـن ـتــائــج الـتــي
حـ ـص ــا ع ـل ـي ـه ــا أظـ ـ ـه ـ ــرت أن ـ ـ ــه «ف ــي
ح ــن أن ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي في
العالم الحقيقي كــان مرتبط إيجابًا
بسعادة الفرد العامة ،كان استخدام
الـفــايـسـبــوك مرتبطًا سلبًا بسعادة
ال ـفــرد الـعــامــة .وكــانــت ه ــذه النتائج
ق ــوي ــة ب ــوج ــه خـ ــاص بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
الصحة العقلية ،فلقد تنبأت معظم
مقاييس اسـتـخــدام الـفــايـسـبــوك في
ع ــام واح ــد بــانـخـفــاض فــي مستوى
الصحة النفسية في السنة الالحقة.
ل ـقــد وج ــدن ــا ب ــاس ـت ـم ــرار أن ك ــا من
اإلعـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ب ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــورات االخ ـ ــري ـ ــن
والنقر على الــروابــط ينبئ بتراجع
الح ــق ف ــي الـصـحــة الـجـســديــة املبلغ
عنها ،الصحة العقلية ،والــرضــا عن
الحياة».
يتابع الباحثان أنه وعلى الرغم من

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

ُ
أن ـن ــا يـمـكــن أن ن ـظ ـهــر أن اس ـت ـخــدام
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك يـ ـب ــدو أن ـ ــه يـ ـ ــؤدي إل ــى
تضاؤل سعادة الفرد ،لكن ال يمكننا
أن ن ـقــول بـشـكــل قــاطــع كـيــف يـحــدث
ذلــك .فــي الــواقــع لــم يلحظ الباحثان
فــرقــا كـبـيـرًا ًب ــن األنـ ــواع الـثــاثــة من
األنـشـطــة الـتــي رصــداهــا (اإلع ـجــاب،
كتابة املنشورات ،النقر على الوابط)
والتأثير في املستخدم ،وهو ما أثار
اهتمامهما ،إذ توقعا أن «االعجاب»
ب ـم ـح ـتــوى اآلخ ــري ــن م ــن امل ــرج ــح أن
يؤدي إلى املقارنات الذاتية السلبية
وب ــال ـت ــال ــي ي ـق ـلــل م ــن الـ ـسـ ـع ــادة ،إال
أن ك ـتــابــة املـ ـنـ ـش ــورات وال ـن ـق ــر على
ال ـ ــرواب ـ ــط ك ـ ــان ل ـه ـمــا ت ــأث ـي ــر مـمــاثــل
مــع اإلش ــارة إلــى أن طبيعة تحديث
الحالة « status updateيمكن أن تكون
ظاهريًا نتيجة للمقارنة االجتماعية
لتكييف صفحة الفايسبوك الخاصة
بالفرد وفق ما يريده اآلخرون».
ف ـت ــراج ــع ال ـث ـق ــة بــال ـن ـفــس م ــن خ ــال
املقارنة االجتماعية غير املواتية مع
اآلخــريــن تعد من أبــرز تأثيرات هذه
الــوســائــل على الـفــرد ال ــذي يتعرض
ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر لـ ـص ــور وص ـف ـحــات
منسقة بعناية مــن حـيــاة اآلخــريــن،
إذ إن ـهــا يـمـكــن أن ن ـكــون ذات تأثير
قــوي في سلوك الـفــرد« ،وألن الناس
يميلون إلــى عــرض الجوانب األكثر
إيـجــابـيــة فــي حـيــاتـهــم عـلــى وســائــل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،فـمــن املمكن
لـلـفــرد أن يـعـتـقــد أن حـيــاتــه تعيسة
مقارنة مع حياة اآلخرين املعروضة
على الفايسبوك».
تخلص الــدراســة إلــى أن قضاء وقت
ع ـلــى ال ـشــاشــة بـشـكــل ع ــام يـمـكــن أن
يـكــون مـشـكـلــة ،إال أن األم ــر الصعب
ف ــي وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
هو أنــه عندما نستخدمها ،نحصل
على انطباع بأننا ننخرط في عملية
تفاعل اجتماعي قيمة وذات معنى،
لكن مــا يـبــدو واضـحــا تمامًا هــو أن
التفاعالت االجتماعية عبر اإلنترنت
ً
ليست بديال من العالقات في العالم
الحقيقي.

تطبيق

 :istudiezمفكرة الطالب اإللكترونية
فاطمة ترمس
لم يعد حمل املفكرة الورقية التقليدية رائجًا بني طــاب الجامعات واملــدارس
الثانوية ،إذ أصبح الهاتف الذكي وسيلة الطالب في حفظ كل ما يتعلق بالدرس
من مواعيد وفروض.
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باد» ،في حفظ :أوقات الصفوف ،مواعيد االمتحانات والفروض املنزلية .بداية،
يقوم املستخدم بتحديد مــدة الفصل الــدراســي ،ومــن ثم ُيدخل معلومات عن

البرنامج :اسمه ،أوقاته ،مكان الصفوف وأسماء األساتذة ،ثم ُيحدد أيام العطل
الــدراسـيــة ،ليقوم التطبيق آليًا بحذف الصفوف املـقــررة في هــذه األي ــام .كذلك
باستطاعة املستخدم دمج ( )Syncروزنامة الـ«آي فون» والـ«آي باد» مع روزنامة
«أي ستاديز» ،لتتضمن بذلك روزنامة التطبيق كل األحداث اليومية ،علمًا بأن
التطبيق يقوم بتنبيه مستخدمه إذا ما حصل تضارب في األوقات بني حدثني.
بإمكان املستخدم أن يحدد إذا ما كان يريد أن ّ
يفعل تنبيهات ()Notification
للتذكير بـ:أوقات الصفوف ،أيام العطل ،مواعيد االمتحانات والفروض املنزلية.
أما بالنسبة إلى العالمات ،فبإمكان الطالب الذي يريد أن يحتسب عالمته على
مدى الفصل الدراسي إدخالها على التطبيق ليحتسبها له ،بعد اختيار النظام
املعتمد في جامعته أو مدرسته.

منتجات

خ ـصــائــص امل ـ ــواد وعـمـلـيــة اإلن ـتــاج
لألجزاء املطبوعة في وقت الحق من
هــذا الـعــام ،مــا سـيــؤدي إلــى تحقيق
خـ ـط ــوة ه ــائ ـل ــة م ــن خ ـ ــال ال ـس ـم ــاح
لـهــا بـطـبــاعــة آالف األجـ ــزاء األخ ــرى
لكل طائرة  ،Dreamlinerمن دون أن
يتطلب كل جزء موافقة منفصلة من
سـلـطــة ال ـط ـيــران امل ــدن ــي الـفـيــدرالـيــة
األم ـيــرك ـيــة ،مــا س ـيــؤدي إل ــى توفير
املــايــن مــن ال ـ ــدوالرات فــي تصنيع
كل طائرة.
سـتـبــدأ طـبــاعــة األجـ ــزاء فــي الـنــروج
ل ـكــن ال ـش ــرك ــة ت ـه ــدف إلـ ــى أن يـكــون
لــديـهــا  9طــابـعــات نـهــايــة هــذا الـعــام
فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك ع ـل ــى م ـس ــاح ــة 620
ألــف متر مربع .ولفتت رويـتــرز إلى
أن «جـنــرال الكتريك» تطبع فوهات
الوقود املعدنية ملحركات الطائرات،
إال أن ن ــورس ــك وبــوي ـنــغ ي ـق ــوالن إن
أجزاء التيتانيوم هي أول املكونات
الهيكلية املطبوعة املصممة لتحمل
الضغط في هيكل الطائرة.
لـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــاع ع ـ ـل ـ ــى ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــة طـ ـب ــاع ــة
التيتانيوم:
https://youtu.be/JNGXVQsjTwA

 :Scewoكرسي متحرك
متطور لذوي االحتياجات
الخاصة
ل ــم ت ـت ـطــور ال ـك ــراس ــي امل ـت ـحــركــة املـخـصـصــة ل ــذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـش ـك ــل م ـش ــاب ــه ل ـســرعــة
التطورات التكنولوجية الحاصلة .لذلك قرر عدد من
ال ـطــاب أن ي ـط ـ ّـوروا  Scewoكــرســي ال ـقــرن الــواحــد
العشرين ،القادر على صعود ونزول الساللم بشكل
سلسل ومــريــح ومــن دون أي مساعدة مــن أحــد .ال
يزال الكرسي في مرحلة التجارب على أن يطرح في
األسواق عام .2018
 Scewoهو كرسي متحرك متطور لذوي االحتياجات
ّ
الخاصة يمكن األشخاص من صعود ونزول الدرج
بشكل مستقل وسـهــل ويــوفــر تـجــربــة ديناميكية

للتنقل عـبــر الـعـقـبــات مــن خ ــال ع ـجــات مطاطية
ً
كبيرة تؤمن انتقاال آمنًا ومريحًا .يتميز الكرسي
املتحرك بخمسة أوضاع قيادة مختلفة اعتمادًا على
الـتـضــاريــس الـتــي يسير عـلـيـهــا :يـسـتـخــدم الــوضــع
«اآلم ــن» للدخول أو اإليـقــاف أو الــوصــول إلــى طاولة
أو ال ــوق ــوف .أم ــا وض ــع «االرت ـف ــاع» يمكن الشخص
مــن الــوصــول إلــى األغ ــراض املرتفعة أو التحدث مع
اش ـخ ــاص بــوض ـع ـيــة ال ــوق ــوف .ف ــي ح ــن أن وضــع
«املسار» يستخدم للتغلب على األسطح الزلقة مثل
الثلوج أو الحصى ،والعقبات الصعبة أو االنحدارات
الحادة .وضع «القيادة» للسير على األسطح السلسة
ويمكن التحكم فيه إما من خالل عصا تحكم أو من
خالل تبديل وزن الجسد للتحكم بالكرسي .وأخيرًا
وضع «الساللم» الذي يتيح صعود وهبوط الساللم.
لالطالع على الكرسي:
8nmy90c_3lb/https://youtu.be

فورد تكشف
عن سرير لألطفال!
الـكـثـيــر م ــن األطـ ـف ــال ال يـمـكـنـهــم ال ـن ــوم س ــوى في
السيارة ما يضطر األهــل إلى أخذهم في جولة كل
ليلة لـيـغـفــوا ،إال أن ه ــذه املشكلة ب ــات لـهــا حــل من

«فورد» .لم تصمم «فورد» سيارة لألطفال إنما هذه
املــرة صنعت سريرًا يضم كافة خصائص الجولة
الليلية فــي الـسـيــارة مــن أص ــوات وحــركــة وإض ــاءة.
 Max Motor Dreamsهــو ســريــر لألطفال ينقل
أجــواء سيارتك الخاصة إلى املنزل فيسجل صوت

املـ ـح ــرك م ــن خـ ــال ت ـط ـب ـيــق ،ي ـخ ـلــق ح ــرك ــة لطيفة
للسرير وكــأن السيارة تتحرك ،وفيه أضــواء تشبه
أضواء الشارع عند سير السيارة .يعتقد الكثير من
األهــل أن هــذا السرير مناسب لنوم أســرع لألطفال
ّ
إال أن «فورد» لم تصنع سوى سرير واحد إلى اليوم
ألنها تنتظر أن تتلقى طلبات كافية لتصنيعه ،وفي
َ
حال لم تتلق الشركة ما يكفي من الطلبات سيبقى
هذا السرير وحيدًا.
لالطالع على السرير:
4F-QxDNFZjE/https://youtu.be

