S44_45_ro

25.11.2008 13:34 Uhr

Page 44

Satisfacﬂie surogat:
jocurile pe calculator?
În special bæieﬂii sunt fascinaﬂi
de jocurile pe calculator. Unora
le este greu sæ se mai despartæ
de lumea fascinantæ a acestora. Grupul de cercetare a dependenﬂelor de la Berliner
Charité a descoperit cæ 1 din 10
elevi de clasa a VI-a aratæ semnele unei dependenﬂe. Ellen
Nieswiodek-Martin a vorbit cu Gerald Hüther, cercetætor al creierului la
Universitatea Göttingen, despre
fenomenul jocuri pe calculator.
Ce se întâmplæ în creier în cazul
consumul excesiv de calculator?
Gerald Hüther: Când copiii øi tinerii
petrec zilnic mai multe ore în faﬂa calculatorului, asta nu le schimbæ doar
percepﬂia, percepﬂia spaﬂiului øi a timpului øi lumea emoﬂionalæ – tot ceea
ce træiesc în jocurile pe calculator le
schimbæ øi creierul.
În ce mæsuræ?
Hüther: Felul în care sunt legate
celulele nervoase unele de altele în
creier depinde de ceea ce faci cu creierul tæu. Cine petrece mult timp în
lumi virtuale sau pe internet, creierul
acestuia se adapteazæ din ce în ce mai
bine la ceea ce se întâmplæ acolo øi la
ceea ce se cere de la utilizator.
Asta înseamnæ, creierul nostru
devine aøa cum îl folosim?
Hüther: Da, øi acest lucru este valabil
în special pentru creierul copiilor øi al
tinerilor. La ei, în scoarﬂa creierului
mare este pregætitæ mai întâi o super
ofertæ de conexiuni nervoase. Dintre
acestea însæ, ræmân stabilizate øi se
pæstreazæ doar acelea care sunt cu
adeværat folosite, adicæ acelea care au
fost activate suficient de des. Restul
se desfac din nou.
Pentru mulﬂi tineri, jocurile pe calculator sunt una din mai multe
ocupaﬂii din timpul liber. O parte
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ajung sæ aibæ un comportament
dependent. Din ce cauzæ?
Hüther: Fireøte, computerul este un
ajutor minunat. Dar dacæ este folosit
ca sæ compenseze un deficit, atunci
devine problematic. Copiilor øi tinerilor care ajung sæ fie dependenﬂi de
calculator, le lipseøte propria tærie øi
capacitatea de a relaﬂiona. Nu au suficiente ocazii ca sæ creascæ pentru
sarcinile pe care le primesc. Bineînﬂeles cæ nu mæ refer aici la temele
pentru acasæ øi la aruncarea ocazionalæ a gunoiului. Mæ refer la sarcinile
adeværate, cele care permit personalitæﬂii sæ se maturizeze.
Asta înseamnæ cæ, dacæ lipseøte
sprijinul sau provocærile corespunzætoare vârstei, jocurile sau chat-ul
servesc drept surogat?
Hüther: Nevoia de bazæ dupæ apartenenﬂæ sau autonomie, nevoie care nu
este împlinitæ, duce la o excitaﬂie nespecificæ, care cuprinde øi centrii emoﬂionali mai profunzi ai creierului øi
care este simﬂitæ ca neliniøte læuntricæ
øi indispoziﬂie profundæ. Pentru liniøtirea acestei excitaﬂii pot sæ fie folosite jocurile pe calculator sau chat-ul
ca o soluﬂie surogat. Apoi se ajunge la
activarea aøa-zisului sistem de recompense øi la secretarea de transmiﬂætori
care contribuie la stabilirea øi întærirea conexiunilor activate pentru rezolvarea problemei în creier. Aøa cæ
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la urmætoarea stare de nemulﬂumire se
recurge mai uøor la computer øi devenim øi mai buni la joc.
Cum se ajunge la dependenﬂæ?
Hüther: Dependenﬂa nu a fost niciodatæ altceva decât cæutarea dupæ o
fericire surogat. Perfidia la dependenﬂa de calculator este reværsarea de
dopaminæ cu acﬂiunea sa dublæ: când
un om gæseøte, dupæ pærerea sa, o
strategie potrivitæ ca sæ rezolve problemele, se porneøte centrul de ræsplatæ din creier. Acesta secretæ transmiﬂætori, deci opiate proprii creierului
øi dopaminæ, care mæresc sentimentul
de fericire al omului. Aceste træiri pozitive ne fac mereu sæ jucæm „World
of Warcraft“ sau sæ recurgem la bæuturæ. Creierul se adapteazæ la procesele care se repetæ: cu cât se revarsæ
mai mult dopaminæ, cu atât mai mult
se imprimæ aceastæ rutinæ. Apar astfel
traiectorii în creier, conexiuni între
celule nervoase øi regiuni ale creierului care apoi se transformæ în stræzi øi
ulterior în autostræzi.
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