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تحقيق

غباء؟
ذكاء أمً ...
التكنولوجيا تجعلنا أكثر ً
بسّام القنطار
أدخلت التكنولوجيا تعديالت جذرية
ع �ل��ى ق ��واع ��د ع �ل��م ال �ن �ف��س ال �س �ل��وك��ي،
وأس �ه �م��ت ف��ي ت�غ�ي��ر ط��ري�ق��ة تفكيرنا
وم�ش��اع��رن��ا وح�ت��ى أح�لام�ن��ا .التأثير
واضح على ذاكرتنا وتركيزنا ونومنا.
أدى ذل ��ك ال ��ى ان �ط�لاق ظ��اه��رة علمية
ج��دي��دة ت�س�م��ى «ط��واع �ي��ة األع �ص��اب»
أو قدرة الدماغ على تبديل التصرفات
باالستناد إل��ى تجارب ج��دي��دة .ولقد
أم �ك��ن م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال �ظ��اه��رة رص��د
كم هائل من ردود الفعل الناتجة من
اس �ت �خ��دام اإلن �ت��رن��ت وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
التفاعلية.
يشيد بعض خبراء اإلدراك بالنتائج
ال�ه��ائ�ل��ة ال�ت��ي سببتها التكنولوجيا
ع�ل��ى أداء ال��دم��اغ ال �ب �ش��ري ،وق��درت�ه��ا
على تنظيم حياتنا وتحرير عقولنا
ل�ل�ت�ف�ك�ي��ر أع �م��ق .ف��ي امل �ق��اب��ل ،يخشى
ال �ب �ع��ض اآلخ� � ��ر م ��ن اآلث � � ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة
للتكنولوجيا ال�ت��ي شلت العديد من
اه �ت �م��ام��ات �ن��ا وج �ع �ل �ت �ن��ا أق� ��ل إب ��داع ��ًا
وجلدًا.
ظهر خ�لال السنوات املاضية العديد
م ��ن ال� ��دراس� ��ات ال �ت��ي رك� ��زت ع �ل��ى أث��ر
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �س �ل��وك��ي وال��ذه �ن��ي،
وتتراوح هذه الدراسات بني اإليجابية
وال�س�ل�ب�ي��ة ت �ج��اه ه��ذا ال�ت��أث�ي��ر ،وس��ط
ميل واضح إلى تغليب اآلثار السلبية.
وق��د خرجت ه��ذه ال��دراس��ات بالعديد
م ��ن ال �ن �ظ��ري��ات امل �س �ت �ن��دة إل� ��ى ب�ح��ث
علمي واستبيانات علمية .وخلصت
ال��ى أن ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا س �ت��ؤدي بعقل
اإلن� � �س � ��ان ب� �ح� �ل ��ول م �ن �ت �ص��ف ال� �ق ��رن
الحالي إلى أن يصبح طفوليًا تمامًا،
وع��رض��ة للوقوع ف��ي متاهات السهو
واإلف��راط في الحساسية وعدم القدرة
على التركيز والحس املهزوز بالهوية.
ال� � �ت� � �ل� � �ف � ��زي � ��ون ه � � ��و أول ال� � �ظ � ��واه � ��ر
التكنولوجية التي رص��دت م��ن خالل
آث � � ��اره ال ��واض� �ح ��ة ع �ل��ى األح � �ل ��ام .ف��ي
ع � ��ام  ،2008ب � ّ�ي �ن ��ت دراس � � ��ة أج��رت �ه��ا
جامعة دندي في اسكوتلندا أن الذين
تجاوزوا عامهم الخامس والخمسني
ق��د ن �ش��أوا ف��ي زم ��ن ك ��ان ال ي� ��زال فيه
ال� �ت� �ل� �ف ��از ي� �ب ��ث ال � � �ص� � ��ورة ب��ال �ل��ون�ي�ن
األبيض واألسود ،وأن هؤالء كانوا في
غالبية األح�ي��ان يتصورون أحالمهم
ب��األب �ي��ض واألس� � ��ود أي �ض ��ًا .ال�ش�ب��اب
الذين شاركوا في هذه الدراسة والذين
عايشوا التلفزيون امللون كانوا على
العكس يتصورون أحالمهم باأللوان،
وقد صادقت الجمعية األميركية لعلم
النفس على نتائج ه��ذه النظرية في
عام .2011
نظرية «الخوف من أن فقدان اللحظة»
هي واحدة من النظريات التي عرفتها
صحيفة نيويورك تايمز بأنها «مزيج

م ��ن ال �ق �ل��ق وع � ��دم ال �ك �ف��اي��ة ،واإلث� � ��ارة
التي يمكن أن تشتعل بسبب وسائل
اإلعالم االجتماعية».
وب �ع��د دراس � ��ات ع��دي��دة أج��ري��ت على
أشخاص ال ينامون جيدًا ،تم الكشف
أن م ��ن أس� �ب ��اب األرق ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
الحديثة ،حيث وجد أن حوالى  16في
امل �ئ��ة ف�ق��ط م��ن األش �خ��اص يحصلون
ع� �ل ��ى ث� �م ��ان ��ي س� ��اع� ��ات ن � ��وم م�ن�ت�ظ��م
خ�ل�ال األس� �ب ��وع .وب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى دراس ��ة
لشركة  Potter’s Herbalsف��إن حوالى
 44في املئة من األشخاص يقولون إن
الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر
ً
اللوحي تعيق من نومهم ليال.
وي� �ق ��ول ال �ب ��اح �ث ��ون إن اإلج � �ه� ��اد م��ن
ال �س �ه��ر ي�م�ك��ن أن ي� ��ؤدي إل ��ى م�ش��اك��ل
سلوكية كبيرة ،بما ف��ي ذل��ك املشاكل
م��ع أف ��راد األس� ��رة ،وع ��دم ال �ق��درة على
التركيز في العمل.
ت �ع� ّ�رض ال ��دم ��اغ ل �ت �غ� ّ�ي��رات م�ت�س��ارع��ة
نتيجة للتطور التكنولوجي ل��م تعد
م��وض��ع ج ��دل .ال �ت �س��اؤالت ح �ي��ال أث��ر
التكنولوجيا على األدمغة ال تقتصر

على علماء األعصاب ،بل تشمل أيضًا
ع�ل�م��اء األح �ي��اء ال��ذي��ن ي��درس��ون وق��ع
أل�ع��اب الفيديو على ال��دم��اغ .ويعكف
ه � � ��ؤالء ع� �ل ��ى ت� �ح ��دي ��د ك �ي �ف �ي��ة ت��أث �ي��ر
تمضية امل ��رء ل�س��اع��ات م�ت�س� ّ�م�رًا أم��ام
ً
الشاشة ومتفاعال مع ألعاب الفيديو
ع�ل��ى ت�ب��دي��ل وإع � ��ادة ت�ش�ك�ي��ل سلوكه
بواسطة التصوير الوظيفي بالرنني
املغناطيسي.
ت��وص �ل��ت إح� � ��دى ال � ��دراس � ��ات إل � ��ى أن

 44في المئة يقولون
إن الهواتف وأجهزة
الكومبيوتر تعيق
ليال
من نومهم ً

ال� �ق ��درات ال �ب�ص��ري��ة ل ��دى مستخدمي
ألعاب الفيديو األكثر شراهة ّ
تحسنت
ب �ص��ورة واض �ح��ة ،وذه �ب��ت ل�ت�ق��ول إن
ه� ��ذه األل � �ع� ��اب ي �م �ك��ن أن ت �ح��ل م �ك��ان
النظارات أو العدسات الالصقة .كما
ّ
تركز الدراسة على تأثير األلعاب على
قدرة الدماغ على حل املشاكل واتخاذ
القرارات.
ال شك أن هناك تضاربًا بني الدراسات
ال � �ت ��ي ت� �ت� �ن ��اول أث� � ��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ال �ح��دي �ث��ة ع �ل��ى ال� ��دم� ��اغ .ه ��ل ت�ج�ع��ل
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� �ب� �ش ��ر أك � �ث ��ر ذك� ��اء
أو غ� �ب ��اء؟ ت �ع �ق �ي��دات ك ��ل م ��ن ال��دم��اغ
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ت�ج�ع��ل م��ن اإلج��اب��ة
ع��ن ه��ذا ال�س��ؤال مسألة مستعصية،
وت�س�ت�ح�ض��ر م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ع��وام��ل
املتداخلة التي ينبغي التدقيق فيها.
فاألمر ال يتعلق بمدى سوء أو حسن
وق� ��ع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ع �ل��ى األدم� �غ ��ة،
وبالتالي على ح�ي��اة البشر .املسألة
تتعلق ب�م��دى تطويع التكنولوجيا
ل�خ��دم��ة اإلن �س��ان أو اإلن �س��ان لخدمة
التكنولوجيا.

◄  Amazonتطلق
جهاز Fire TV

أط �ل �ق��ت ش��رك��ة « »Amazonأول ج�ه��از
ب��ث ال��وس��ائ��ط امل �ت �ع��ددة واالل �ع ��اب «Fire
 »TVلها ،إضافة إلى إط�لاق ذراع تحكم
بااللعاب مع الجهاز.
وت ��أت ��ي م��واص �ف��ات ج �ه��از «»Fire TV
بمعالج رباعي ال�ن��واة ،وب��ذاك��رة عشوائية

◄ مكاملات صوتية
من «فايسبوك مسنجر»

تعرض شركة بلجيكية جهاز تكنولوجي متخصص ملعالجة الصداع النصفي (أ ف ب)

مسحة  DNAبمليون غيغابايت
بدأت مفاعيل اكتشاف الحمض النووي
الصناعي بالظهور ،ولكن العمل عليها
ال يزال في البدايات .وبما أن الحوسبة
ه��ي سمة ال�ع�ص��ر ،فلقد عمد باحثون
بيولوجيون إل��ى تطوير عمل ال�ـ XNA
الس �ت �خ ��دام ��ه ف ��ي ت �خ��زي��ن امل �ع �ل��وم��ات
ال��رق �م �ي��ة ك��ال �ص��ور واألص� � � ��وات .وه ��ذه
العملية تتيح تخزين كمية هائلة من
البيانات ف��ي مساحة صغيرة ج �دًا ،إذ
إن غ��رام��ات قليلة منه ت�س��اوي  20ألف
قرص .DVD
ال ت ��زال ه��ذه االب �ت �ك��ارات ف��ي بداياتها،
وي�ش��وب�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ع �ق �ي��دات .إال
أن مجرد نجاح النموذج األول��ي منها
يدفع إلى االهتمام .وقد عرض ًتلفزيون
«دوتشي فيللي» األملاني ،تجربة ناجحة

◄ تلفزيون  OLEDمن آبل

تختبر شركة آبل تلفزيونًا جديدًا بقياس
 65إنشًا ،ويعمل بتقنية  .OLEDوستبدأ
آب��ل عملية اإلن �ت��اج ال�ع��ام امل�ق�ب��ل ،بحسب
ت�س��ري�ب��ات أك ��دت أن ال�ت�ل�ف��زي��ون ال�ج��دي��د
مزود بتقنية  .OLEDإذ عملت آبل خالل
الفترة املاضية على اختبار هذا النوع من
التلفزيونات بتقنية  ،LCDومن املتوقع ان
يكون سعر هذا التلفزيون مرتفع بسبب
املواصفات العالية التي يتمتع بها.

س �ع �ت �ه��ا  2غ �ي �غ��اب��اي��ت ،وي �ع �م��ل ب�ن�ظ��ام
التشغيل « ،»Androidوي��دع��م ع��ددًا من
تطبيقات الفيديو الشهيرة «،»Netflix
و« ،»Huluو« ،»Vimeoو«،»Youtube
وت �ط �ب �ي �ق��ات أخ � ��رى ك� � � � � � �ـ« »Facebookو
« »Twitterو « ،»Pandoraإضافة إلى أنه
يدعم خدمة بث اإلنترنت «.»Frequency
ويمكن شراء جهاز بث الوسائط املتعددة
واألل �ع��اب « »Fire TVم��ن م��وق��ع شركة
« »Amazonب�س�ع��ر ي�ب�ل��غ  100دوالر
أم� �ي ��رك ��ي ،ب �ي �ن �م��ا س �ع ��ر ذراع ال �ت �ح �ك��م
باأللعاب يبلغ  40دوالر أميركي.

علوم

عبد الغني قطايا

أخبار

لعالم ال�ح��اس��وب «نيك غ��ول��دم��ان» ،في
إطار أبحاثه حول الحمض النووي.
ي � �ق� ��وم غ � ��ول � ��دم � ��ان ب� �ت� �ص ��وي ��ر ش �ج ��رة
أم� � ��ام م �ع �ه��د ال �ح��وس �ب��ة ال �ع �ل �م �ي��ة ف��ي
«كامبريدج» ،ثم يقوم بتحويل الصورة
إل��ى ش�ي�ف��رة خ��اص��ة أش�ب��ه ب�ن�ظ��ام العد
ال �ث �ن��ائ��ي .وم ��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج خ��اص،
يقوم ه��ذا العالم بتحويل تلك النتائج
إل��ى لغة الشيفرة ال��وراث�ي��ة املكونة من
األحرف .ومن ثم يقوم بإدخالها في آلة
تقوم ببناء جزيئات الحمض النووي.
في النهاية ،يحصل على كمية بسيطة
من الحمض النووي املجمد واملجفف،
ي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام��ه ل�ت�خ��زي��ن ال�ب�ي��ان��ات
ف��ي ح� ّ�ي��ز صغير ج �دًا .أم��ا إع ��ادة ق��راءة
البيانات الجينية ،فهي معقدة أيضًا.
ت��وض��ع ع�ي�ن��ة ال �ح �م��ض ع �ل��ى ش��ري�ح��ة
زجاجيةّ ،
تمر بمنظم يقوم بفك شيفرات

غرامات من الحمض
النووي الصناعي تساوي
 20ألف قرص DVD
ال �ح �م ��ض ال � �ن � ��ووي ب �ك ��ل ت �ف��اص �ي �ل �ه��ا،
ث��م ي �غ��ذي ب�ه��ا ال �ح��اس��وب ال� ��ذي يعيد
تشكيل صورة الشجرة ،بدرجة وضوح
أق��ل ،بالرغم من أن تلك املسحة في قاع
األنبوب تكلف حاليًا نحو عشرة آالف
يورو ،إال أنها تحتوي على سعة تخزين
ملليون غيغابايت .يعترف «غولدمان»

ب��أن ه��ذه التقنية تحتاج إل��ى مزيد من
الجهد والوقت ،لكنه يتفاءل بنجاحها
وبإمكانية طرحها ل�لأف��راد والشركات
خالل عقدين من الزمن.
ال ت�ب��دو ال �ص��ورة امل�خ��زن��ة على مسحة
ال� �ح� �م ��ض ال� � �ن � ��ووي ال� �ص� �ن ��اع ��ي ،ب�ع��د
اس �ت��رج��اع �ه��ا ،ب��ال �ج��ودة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
ص � ّ�ورت ب�ه��ا .لكن تطوير ه��ذه التقنية
ال �ت��ي ت�س�ت�ط�ي��ع ت �خ��زي��ن ك ��م ه��ائ��ل من
ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات ،ق��د ي��دف��ع إل��ى
اك �ت �ش��اف��ات ع �ل��ى ص�ع�ي��د ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
الحواسيب والطب والعلوم .فهي يمكن
أن تمهد الطريق للتكامل بني الحاسوب
وال�ن�ظ��م البيولوجية ،بحيث تستفيد
اآلالت م� ��ن ق � � ��درة ال �ب �ي��ول��وج �ي��ا ع�ل��ى
ال �ت �خ��زي��ن ،ف�ي�م��ا تستفيد األخ �ي��رة من
مساعدة الحواسيب على فك شيفرات
األمراض.

أط� �ل� �ق ��ت ش ��رك� ��ة ف ��اي� �س� �ب ��وك ال �ت �ح��دي��ث
رق��م  4.0لتطبيق ال�ت��راس��ل ال �خ��اص بها
«ف��اي �س �ب��وك م �س �ن �ج��ر» ،وذل� ��ك ل�لأج�ه��زة
العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» .وأصبح
باإلمكان إجراء املكاملات الصوتية مجانًا
بني املستخدمني ،باإلضافة إلى ميزة نقل
عبارة أو صورة من محادثة ألخرى عبر
النقر عليها واخ�ت�ي��ار ال�ص��دي��ق املطلوب
ن �ق �ل �ه��ا إل� �ي ��ه .ودع � ��م ال �ت �ط �ب �ي��ق ب�ن�س�خ�ت��ه
ال�ج��دي��دة إن �ش��اء امل�ج�م��وع��ات وتسميتها
ووض � ��ع ص� ��ور خ ��اص ��ة ل �ك��ل م �ج � ُم��وع��ة،
�ات أخ��رى.
وحفظها للعودة إليها في أوق� ٍ
ك ��ذل ��ك ت �ض �م��ن ال �ت �ح��دي��ث م� �ي ��زة وض��ع
اخ� �ت� �ص ��ار ل �ل �م �ج �م��وع��ة ع� �ل ��ى ال ��واج� �ه ��ة
الرئيسية للجهاز.

◄  Nokiaتكشف
عن 930 Lumia

اطلقت شركة « »Nokiaهاتفها الجديد
« .»930 Lumiaوتأتي مواصفات الهاتف
ال �ج��دي��د ب �س �م��ك ي �ب �ل��غ  9.8م �ل��م وب� ��وزن
ي �ب �ل��غ  167ج� � ��رام ،وب �ش��اش��ة م ��ن ال �ن��وع
« »ClearBlack AMOLEDقياسها 5
بوصة ودرج��ة وضوحها 1080×1920
بكسل ،تعمل بدقة « »HDوتمتاز بكثافة
ب�ك�س�لات ت�ق��در بنحو  441بكسل لكل
ب��وص��ة ،وبمعالج «»800 Snapdragon
رباعي النواة سرعته  2.2غيغاهرتز من
شركة «.»Qualcomm

