ص60-51:

اجمللد 3 :العدد(1 :جوان)2020

اإلدمان على األلعاب االلكترونية وأثره على صحة األطفال
د .بن فرج هللا خبته  ،*1د .نبار ربيحة ،2
 1جامعة الوادي (اجلزائر)،
اتريخ االستقبال2019/03/19 :؛ اتريخ القبول2019/10/24 :؛ اتريخ النشر2020/06/12 :

امللخص :لقد ظهرت األلعاب االلكرتونية كنتيجة حتمية للطفرة املعلوماتية اليت دخلت حياتنا من كل اجلوانب حيث انتقل اهتمام األطفال إىل األلعاب

االلكرتونية مثل البالي ستايشن و العاب الفيديو و نظرا لالرتباط الكبري و املتزايد ابأللعاب االلكرتونية من قبل األطفال اجته علماء خمتلف االختصاصات مبا
فيهم علماء االجتماع إىل دراسة هذه األلعاب و أثرها على صحة و سلوك و ثقافة مستعمليها وغريها من النواحي حيث انه رغم ما هلذه األلعاب من
اجيابيات و فوائد إال أهنا يف املقابل هلا جوانب سلبية تظهر أاثرها على اجملتمع بصفة عامة و على الفرد بصفة خاصة حيث ثبت أ ّن اإلدمان على هذه األلعاب
تؤدي إىل إصابته ابلتهاابت املفاصل ،وقلّة املرونة احلركيّة ،واالضطراابت
العامة للطفل أي صحته اجلسدية و العقلية على املدى البعيد فهي ّ
يؤثّر على ّ
الصحة ّ
ُ
النفسيّة .و يف هذا الصدد جاءت هذه الورقة البحثية تتطرق ملختلف املخاطر و األضرار الصحية الناجتة عن اإلدمان على األلعاب االلكرتونية لدى األطفال.

الكلمات املفتاحية :اللعب،اإلدمان ،األلعاب االلكرتونية ،الصحة ،صحة األطفال.
Absract: Electronic games have emerged as an inevitable result of the information boom that has entered
our lives from all sides as the children's attention to electronic games such as Playstation and video games
Due to the large and increasing association of electronic games by children, scientists of various disciplines,
including sociologists, went to study these games and their impact on the health, behavior and culture of its
users and other aspects. Although these games have advantages and benefits, Negative aspects that affect the
society in general and the individual in particular where it has been proved that the addiction to these games
affect the general health of the child, any physical and mental health in the long term it leads to injury to
arthritis, and lack of mobility and mental disorders.
In this regard, this paper discusses the various risks and health effects of addiction to electronic games in
children.
Keywords: the game, addiction, electronic games, health, child health.

مقدمة:
نظرا لالرتباط الكبري و املتزايد ابأللعاب االلكرتونية من قبل األطفال اجته علماء خمتلف االختصاصات مبا فيهم علماء االجتماع و الرتبية
و علم النفس إىل دراسة هذه األلعاب
فبعدما كانت هذه األلعاب بسيطة يدوية أصبحت بعد ذلك العاب فيديو مقتصرة على الشباب والراشدين املتحمسني للحاسوب لتصبح
يف وقتنا احلاضر أ لعااب الكرتونية تلعب عن طريق االنرتنيت و األجهزة االلكرتونية الرقمية املتطورة هذا من الناحية التقنية و موضوعا مهما
يف حياة األطفال من الناحية الوظيفية إضافة إىل أهنا أصبحت عبارة عن العاب الكرتونية حديثة تشمل مجيع اجملاالت السياسية و الثقافية
* نبار ربيحة .
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واالقتصادية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية.
لقد جنحت صناعة األلعاب االلكرتونية و احملسوبة يف جذب األطفال الصغار من الناحية الفنية للعبة حيث أصبح اللعب أسهل من
السابق حيث أن الفرد ال حيتاج إىل معرفة ابحلاسوب لكي يتمكن من اللعب كما أن احلواسيب الشخصية أصبحت أسهل استخداما
الشيء الذي ساعد االنتشار الواسع هلذه األلعاب كما أهنا جنحت لكنها وسيلة ترفيهية تتيح لألطفال االكتشاف و التجريب دون خطر
املسؤولية أو العقاب فقد أصبح األطفال ميارسون اختبار خماوفهم من أشياء معينة و الفشل من اجناز أشياء أخرى من خالل لعبة الفيديو
و دون اخلوف من الوقوع يف الفشل ونظرا للتغريات السريعة يف ميدان التكنولوجيا و وسائل االتصال احلديثة اليت شهدها العامل برزت يف
أعقاب ثورة االتصاالت يف العامل يف الربع األخري م ـن الق ـرن العشرين
وبعد انتشار وسائل اإلعالم احلديثة و التكنولوجيات الرقمية يف شىت أرجاء األرض .
فقد شهد مفهوم اللعب عند األطفال تغريا ملموسا نتيجة هلذه التغريات فبعدما ارتبط لعب األطفال بتعايل صيحاهتم و ضحكاهتم يف
ساحة املنزل أو احلديقة أو حىت أمام املنزل سواء منفردين أو ضمن مجاعة وبعدما كان األطفال يصنعون لعبهم أبنفسهم من أشياء بسيطة
اب إلضافة إىل األلعاب البسيطة املصنوعة ظهرت األلعاب االلكرتونية كنتيجة حتمية للطفرة املعلوماتية اليت دخلت حياتنا من كل اجلوانب
انتقل اهتمام األطفال إىل األلعاب االلكرتونية مثل البالي ستايشن و العاب الفيديو .
ومن هذا املنطلق جاءت هذه الورقة البحثية تتطرق إىل التساؤل التايل:
• ما هي خمتلف اآلاثر السلبية هلذه األلعاب على صحة األطفال؟ مبعىن آخر
• ما هو أتثري هذه األلعاب على صحة األطفال يف مفهومها الشامل أي الصحة اجلسدية والصحة العقلية؟ وكمحاولة لإلجابة على هذا
التساؤل تطرقنا اىل خمتلف العناصر اهلامة.
-1األلعاب االلكرتونية
-1-1مفهوم اللعب:
اللعب هو نشا ٌط فردي يف غاية األمهيّة ،وتكمن تلك األمهيّة يف أ ّن للّعب دور رئيسي يف تكوين شخصيّة اإلنسان من جهة ،ودعم
وأتكيد الرتاث اجلماعي من ٍ
جهة أخرى .اللعب هو إحدى الظاهرات السلوكيّة اليت تسود عامل الكائنات احليّة بشكل عام خاصةً اإلنسان
ّ
املعمقة يف الدراسات السلوكيّة والنفسيّة وحىت االجتماعية على
وهذه الظاهرة السلوكيّة مل تنل ما تستح ّقه من الدراسات ّ
اجلادة والبحوث ّ

الرغم من أمهّيتها العالية يف تكوين وصقل الشخصيّة اإلنسانيّة ،ولقد وردت العديد من التعريفات املختلفة للعب ،لكن كان يربط فيما
بينها العديد من السمات املشرتكة اليت ترتكز على النشاط والدافع له ،ومنها:
يعرف جود اللعب أبنه فاعلية ممتعة تؤدى لذاهتا والفاعلية هنا حتوي ضمنا نشاطا و حركة كما أهنا تزود صاحبها ابلسرور.ويعرف بياجيه اللعب أبنه عبارة عن عملية متثل أو تعلم تعمل على حتويل املعلومات الواردة لتالؤم حاجات الفرد  .واللعب كما جاء يف
ّ
موسوعة علم النفس هو ضرب من النشاط اجلسدي ينطوي على هدف رئيس هو اللذة و املتعة النامجة عن ذلك النشاط.

بينما يعرف حممد عدس اللعب أبنه استغالل طاقة اجلسم احلركية يف جلب املتعة النفسية للفرد .و ال يتم اللعب طاقة ذهنية أو حركة
جسمية.1
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جمرد طريقة لتمضية الوقت وإشغال
ّ - -أما كاترين اتيلور فقد عرفت اللعب على أنّه أنفاس احلياة ابلنسبة للطفل ،فاللعب حياته وليست ّ

الذات ،حيث أ ّن اللعب ابلنسبة للطفل كالرتبية واالستكشاف والتعبري الذايت والرتويح والعمل ابلنسبة

2

كما يعرف الدكتور حممد احليلة اللعب أبنه وسيلة إلعداد الطفل للحياة املستقبلية وهو نشاط حر و موجه يكون على شكل حركة أو
عمل ميارس فرداي أو مجاعيا و ستغل طاقة اجلسم العقلية و اجلماعية و ميتاز ابلسرعة و اخلفة الرتباطه ابلدوافع الداخلية و ال يتعب
صاحبه وال يهدف إال إىل االستمتاع .و يتصف اللعب بسمات عديدة ميكن حصرها فيما يلي:

3

-1اللعب نشاط ال إجبار فيه و غري ملزم للمشاركني فيه و قد يكون بتوجيه من الكبار أو بغري توجيه كما هو احلال يف األلعاب الشعبية.
-2تعد املتعة و السرور جزءا رئيسيا و هدفا حيققه الالعبون من خالل اللعب و غالبا ما ينتهي إىل التعلم.
 -3ميكننا من خالل اللعب استغالل الطاقة الذهنية واحلركية لالعب يف نفس الوقت
 -4ارتبط اللعب ابلدوافع الداخلية الذاتية للطفل حيث انه يتطلب السرعة واخلفة و االنتباه وتفتح الذهن
 -5يعترب اللعب مطلب أساسي لنمو الطفل وتلبية حاجياته املتطورة وكذلك تعليمه الفكري.
-6اللعب عملية متثل مبعىن أن الطفل يتعلم ابللعب .
-7اللعب مطلب أساسي إلاثرة تفكري األطفال و توسيع جمال ختيالهتم و بناء التصورات الذهنية لألشياء.
وتعرف سوزاان رايزكس اللعب على انه«:عمل الطفل و الوسيلة اليت ينمو و يرتقي هبا و نشاط اللعب رمز للصحة العقلية». 4-2-1اللعبة:
يعرف ويزجنا اللعبة أبهنا نشاط أو عمل إرادي يؤدي يف حدود زمان و مكان معينني حسب قواعد و قوانني مقبولة و موفق عليها حبرية من
قبل من ميارسها و تكون ملزمة و هنائية يف حد ذاهتا و يرافق املمارسة شيء من التوتر و الرتقب و البهجة و اليقني...أهنا ختتلف عن واقع
احلياة احلقيقية. 5
 -2األلعاب االلكرتونية و الطفل:
-1-2األلعاب االلكرتونية هي العاب تستخدم االلكرتونيات البتكار نظام تفاعلي يتمكن من خالله الالعب م اللعب.علما ابلشكل
األكثر شيوعا يف هذه األايم من األلعاب االلكرتونية هو العاب الفيديو وتشتمل األنواع األخرى الشائعة من األلعاب االلكرتونية على
سبيل املثال ال احلصر على املنتجات املرئية مثل األلعاب االلكرتونية احملمولة أو األجهزة املستقلة
االلكرتونية احملمولة أو األجهزة املستقلة(مثل الكرة و الد اببيس أو آالت السلوت أو العاب االركيد الكهروميكانيكية) و على وجه
اخلصوص املنتجات غري املرئية و هناك جمموعة من األلعاب االلكرتونية الشطرنج وكما أهنا ليست مجيعها خمصصة جلميع الفئات العمرية
فمثال لعبة الدما و السفن احلربية موجهة لألطفال ما فوق ثالث سنوات. 6
• تعريف العاب الفيديو:
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تعرف لعبة الفيديو أبهنا جمموع نشاطات اللعب ذات طابع آيل تضم بعدا تفاعليا و صورا يف حالة احلركة ولقد ظهرت أول لعبة فيديو سنة
 1958واليت اخرتعها عامل الفيزايء األمريكي ““Tennis for towوهي William Higinbothanكما تسمى العاب الفيديو
أيضا “الربانمج أملعلومايت لأللعاب و هي النشاط الرتفيهي األكثر استعماال يف جمال األلعاب املختلفة ومن أنواع العاب الفيديو
ما يلي:
وهي العاب الدور RPG-وهي العاب مجاعية حيث يلعبها عدد كبري من الالعبني MMORPG-
العاب تعتمد على العامل االفرتاضي MMOG-متوفرة 24س 24/العاب تصويب املنظور األول EPS-.ابإلضافة إىل العاب تصويب
املنظور الثالث و الرايضة و السباقات و التصويب الفضائي
والقتال واالكشن واأللغاز و احملاكاة.
كذلك هناك لعبة فيديو للتأمل هي نوع من ألعاب الفيديو تعتمد على التأمل .هذا النوع من األلعاب أيخذ الالعب حلل األلغاز أواأللغاز أو التنقل عرب األماكن املعقدة مثل املتاهات .بشكل عام  ،جيرب الالعب على التفكري وهي تلعب سواء على احلاسوب –
الكمبيوتر -أو النقال-احملمول -أو التلفاز.
هناك ميل يف الوقت احلاضر الستدعاء لعبة إسرتاتيجية أي لعبة تنطوي على التفكري .يف الواقع عندما نتحدث اليوم عن األلعاب
اإلسرتاتيجية  ،فإننا نتحدث بشكل أساسي عن ألعاب احلرب أو ألعاب احملاكاة سواء كانت حموسبة أم ال ابإلضافة إىل هذا كله هناك
األلعاب على االنرتنت لعبة على اإلنرتنت هي لعبة يتم لعبها عرب اإلنرتنت فهناك مجيع أنواع األشكال املختلفة  ،من مسابقات بسيطة إىل
ألعاب متثيلية متعددة الالعبني عرب اإلنرتنت. 7
هل ستكون ألعاب الفيديو مسؤولة عن فشل املدرسة  ،وزايدة العنف بني الشباب وجعلهم أكثر معاداة للمجتمع؟ كان هذا السؤال
موضوع العديد من اخلطب املتباينة .دعوان نرتاجع ونلل احلقائق .تظهر العديد من الدراسات أن ألعاب الفيديو ميكن أن يكون هلا
أتثريات إجيابية على الالعبني .عالوة على ذلك  ،فقد أصبحوا أكثر بكثري من جمرد هواية .هل هم بصدد التحول إىل أداة تعليمية جديدة
للشباب؟
•

مت إعداد نظام تصنيف أورويب  PEGI4جلعله أكثر وضوحا .استخدام ألعاب الفيديو من قبل األطفال هو ٍ
حتد حقيقي للوالدين.
ً
آاثر ألعاب الفيديو على الشباب

وغالبا ما يكون لديهم مسعة سيئة يف جمتمعنا .وتعترب وسائل اإلعالم هذه مبثابة "الوحوش السوداء" املسؤولة عن حاالت الفشل يف املدارس
 ،والتسرب من املدارس  ،والعزلة االجتماعية أو حىت االنتحار .مجيع األلعاب هلا أتثري على الشباب  ،األمر الذي خيتلف ابختالف معدل
االستخدام ونوع اللعب وعمر الطفل .سنرى التأثريات املختلفة على الصحة يف مرحلتني :اآلاثر السلبية واآلاثر اإلجيابية اليت ميكن أن
حتدثها ألعاب الفيديو.
•

اآلاثر السلبية أللعاب الفيديو
الوقت املفرط الذي يقضيه اللعب هو خوف هام لآلابء .ومع ذلك  ،ال يوجد وقت مرجعي موصى به للعبة .يعتمد ذلك على العمر
وسلوك الطفل والوقت الذي يقضيه يف األنشطة األخرى .االستخدام املفرط أللعاب الفيديو ميكن أن يكون له آاثر سلبية .لتحديد ممارسة
مسيئة  ،هناك مؤشرات معينة مثل فقدان العالقات مع ا ألصدقاء أو العائلة  ،واالنقطاع عن الدراسة  ،والعزلة  ،واضطراب البصر ،
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وفقدان النوم ...اضطراابت الرؤية االستخدام املفرط أللعاب الفيديو قد يؤدي إىل إرهاق العني وتقليل الرؤية .عندما ننظر إىل الشاشة
جذاب للنظر .لكن هذا الطرفة يغطي العني بسائل حيمي أعيننا .هذا التأثري من التعب هو أكثر وضوحا إذا كانت الغرفة مضاءة
فنحن أقل ً

بشكل سيئ أو الشاشة هي املصدر الوحيد للضوء.لعبة الفيديو املدمرة للنوم -النوم املدمرة-على عكس التليفزيون  ،يكون الالعبون

نشطني للغاية يف ألعاب الفيديو  ،مما يسبب فرط التحفيز الذي يؤخر النوم .العامل اآلخر الذي يعطل النوم هو الضوء األزرق املنبعث من
شاشات LED5هذا الضوء األزرق ينبه الدماغ ويبعث برسالة مفادها أنه ليس يف كل وقت للنوم .إذا مل يتم حظر الشاشات من حياة
الطفل  ،جيب علينا التفكري يف مىت ميكنه ستخدامها.
 الصمام الثنائي الباعث للضوء.إدمان لعبة فيديو يقلق االهتمام املتزايد للشباب يف ألعاب الفيديو اآلابء الذين خيشون من أن يصبح أطفاهلم مدمنني وينمون اإلدمان
(ابإلضافة إىل املخدرات والكحول) .مث تصبح ألعاب الفيديو النشاط الوحيد الذي ميارسونه ويصبحون إدما ًان .مدمن لعبة فيديو شاب
يفكر فقط يف اللعب.
االعتماد يؤدي إىل أن يصمت الشاب على نفسه .وقال انه ال يفكر يف الناس أو البيئة اليت حتيط ويعيش فقط يف العامل االفرتاضي للعبة.
الناس املدمنني يلعب طوال اليوم والليل ،واليت ميكن أن تسبب اضطراابت النوم مثل األرق.
أتثريات سلبية أخرى أللعاب الفيديو

•

•وميكن زايدة التوتر على سبيل املثال عندما جيرب مؤقت لالعب لتكون سريعة أو عندما ترى مكانتها يف اللعبة تزداد سوءا تدرجييا .
• أهنا تزيد من خطر التعرض للغاضب  :هي سبب التوتر واإلحباط من صعوبة املباراة ،واإلحباط من عدم القدرة على إهناء املباراة أو
شعر السلوك غري عادلة من قبل العبني آخرين (لأللعاب متعددة.8
• الكمبيوتر و صحة الطفل
لقد بينت نتائج دراسات عديدة اجريت يف كل من اليبان و املانيا و الوالايت املتحدة االمريكية ان التعامل املتواصل مع الكمبيوتر يؤدي
اىل :االرهاق النفسي و عدم انتظام الدورة الدموية و دقات القلب .كما يؤثر يف احلالة املزاجية و االنفعالية و الثقافية ابإلضافة اىل ما ميكن
حتمله االلعاب املستوردة من مناذج او قيم سلبية تؤثر بشكل سليب مباشر او غري مباشر يف شخصيات األطفال مما يستدعي املزيد م الرقابة
العلمية
والثقافية و الرتبوية عند اتقاء هذه األلعاب.
• ظاهرة اإلدمان على العاب االنرتنت:
يعرف اإلدمان أبنه احلالة اليت تنتج من تكرار تعاطي عقار ما حىت يصبح االستمرار على تعاطيه الزما
وضروراي و يرتتب على التوقف عن تعاطيه الزما و ضروراي و يرتتب على التوقف عن تعاطيه ظهور اضطراابت نفسية أو جسدية و هي
ما تعرف ابألعراض االنسحابية «االنقطاع»

9

إن مشكلة اإلدمان على العاب االنرتنت أصبحت تطرح نفسها على الساحة العاملية وحسب ما جاء يف دراسة لكيمربيل يونج أستاذة علم
النفس جبامعة بيتسربج يف براد فورد ابلوليات املتحدة  60%االمركية فان من مستخدمي االنرتنيت يف العامل هم يف عداد املدمنني.
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حيث يرى بعض العلماء أن اإلدمان هو عدم قدرة اإلنسان على االستغناء عن شيء ما ..بصرف النظر ع ما هو هذا الشيء طاملا
اس توىف بقية شروط اإلدمان من حاجة إىل املزيد من هذا الشيء بشكل مستمر حىت يشبع حاجته حني حيرمه .و ابلتايل اقتنع بعض
العلماء ا هناك من يسمون مبدمين االنرتنت حيث انه ال خالف على أن هناك عددا كبريا من مستخدمي االنرتنت يسرفون يف استخدامه
حىت يؤثر على حياهتم الشخصية حيث بينت نتائج الدراسات اليت أجريت يف هذا اجملال أن من بني أكثر جماالت استخدام املدمنني
لالنرتنت هو العاب االنرتنت اليت متاثل العاب الفيديو

10

• أعراض اإلصابة إبدمان على العاب االنرتنت:
املتابعة ألكثر من 5ساعات أو أكثر متصلة أو متفرقة خالل اليوم و الليلة يف متابعة االنرتنت.الشعور ابمليل للعزلة و االبتعاد عن خمالطة اآلخرين.الشعور ابلعيش يف أحالم اليقظة و عدم الواقعية يف التفكري.إمهال االلتزامات األخرى وتعرض العالقات اهلامة يف حياة الفرد للضرر..تناول الطعام بشكل غري منتظم و رمبا تناول الطعام أاثء اللعب.الشعور برغبة شديدة و شوق للعب.الشعور ابلنشاط و النشوة اثناء اللعب. -3مفهوم الصحة :
الصحة مفهوم نسيب ابلنسبة لإلنسان  ،فلقد حاول الكثري من العلماء تعريف الصحة و قد اختلفت و تعددت وجهة نظرهم كما هو
موضح يف ما يلي :
-1-3النظرة الطبية العلمية للصحة :
تسمح ابلنظر إىل اجلسم ككل أو إىل عضو من األعضاء أو إىل جهاز من أجهزة اجلسم على أنه يف حالة صحية طبية إذا كان يؤدي
وظائفه بفعالية  ،مشبعا للحاجات و مستجيبا ملتطلبات أو حاجيات البيئة سواء يف ذلك االحتياجات الداخلية أو اخلارجية مؤداي دوره
يف النمو و التكاثر.11
-2-3النظرة االجتماعية الطبية للصحة :
التفكري حول الصحة كقيمة اجتماعية يبعث إىل إطار واحد لتفكريين تقليدين مرتبطني فيما بينهما رغم أنه لكل واحد منهما أطره
املرجعية و هي العلوم الدقيقة و العلوم اإلنسانية فرغم االهتمام الذي تليه املعرفة الطبية لإلشكالية االجتماعية فهي جتد أسسها يف
البيولوجيا  ،فأمل اإلنسان مرتبط مباشرة بوجود ج سم الذي يف النظرة األوىل ال خيتلف يف األساس عن جسم غريه من الكائنات احلية
 ،نظرة أخرى و منظور أخر مرتبطني مبفهوم " القيمة " الذي ميثل جانب من الواقع الذي أصله ومنط وجوده هو يف األساس إنساين ،
ابلنسبة لالقرتاب الطيب البيولوجي  ،ظواهر مثل الصحة و املرض حتدث يف األساس على مستوى اجلسم ضمن سلسلة عالقات العلة و
املعلول أو السبب و النتيجة  ،أما العلوم اإلنسانية مبا أهنا تعترب الصحة كقيمة اجتماعية فهي تتعامل مع واقع أخر الذي ابلنسبة له
العالقات املعتربة معكوسة ضمن مفاهيم " االختيار الشخصي " و املعىن االجتماعي " هلذا االختيار.12
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الصحة من خالل هذا املنظور هي القدرة الذاتية الضرورية و الكافية بدرجة مرضية  ،لكي يؤدي الفرد بكفاءة و فعالية الوظائف املتعددة
و املتنوعة اليت يكون عليه أن يؤديها يف نطاق النظام االجتماعي الذي يعيش فيه  ،و عالقته ابلبيئة أو البيئات اليت يوجد فيها أو يرتبط
هبا. 13
وقد مت بركنز  PERKINSتعريف الصحة على أهنا " حالة التوازن النسيب لوظائف اجلسم و أهنا حالة التوازن هذه تنتج من تكيف
اجلسم من العوامل الضارة اليت يتعرض هلا  ،و أن تكيف اجلسم عملية اجيابية تقوم هبا قوى اجلسم للمحافظة على توازنه " . 14
-4تعريف الصحة العقلية :
الصحة العقلية ال تفي فقط غياب االضطراابت العقلية فاملنظمة العاملية للصحة ( )l’OMSترتكز على البعد االجيايب للصحة العقلية
يف تعريفها للصحة الظاهر يف ميثاقها  " :الصحة هي احلالة الكاملة احلسنة اجلسمية العقلية و االجتماعية و ال تعين فقط غياب
املرض أو اإلعاقة "  ،كما عرفت الصحة العقلية أبهنا حالة التوافق الكامل اليت من خالهلا يعرف الفرد قدراته  ،وهو قادر على مواجهة
القلق العادي للحياة ويعمل بطريقة منتجة و مثمرة و اليت مبسامهة جلماعته .
فمن حيث النظرة السلبية فإن الصحة العقلية ترتبط بغياب أعراض سوء التكيف سواء منها ما يكون يسريا أم خطريا و هذه األعراض
تندرج يف خط متصل من املشكالت اليومية البسيطة إىل مشاعر النقص أو الذنب إىل االضطراابت السيكوسوماتية ( النفسية اجلسيمة
و األمراض العصابية ( الن فسية) حىت األمراض الذهانية ( العقلية ) العضوية و الوظيفية ) حبيث يكون الفرد على صحة عقلية إذا كان
خاليا من كل أعراض سوء التكيف هذه صحة عقلية إذا كان خاليا من كل أعراض سوء التكيف هذه .
أما من الوجهة االجيابية فإن الصحة العقلية تعي التكيف املرضي و التالؤم مع متطلبات احلياة يف اجلماعة و هذا التكيف ميكن أن
نصفه يف مستوايت متدرجة .
و قد عرفت هيئة الصحة العاملية الصحة العقلية بصفة عامة أبهنا عرفت هيئة الصحة العاملية الصحة العقلية بصفة عامة أبهنا "
تكيف األفراد مع أنفسهم ومع العامل عموما  ،مع حد أقصى من النجاح
و الرضي و االنشراح و السلوك االجتماعي السليم و القدرة على مواجهة حقائق احلياة و قبوهلا " .
العقل السليم يف اجلسم السليم يف اجملتمع السليم  :كما بينا فإن الصحة هي حالة من السعادة و الكفاية
و الكمال النسيب يف التواصي اجلسمية و النفسية و ا الجتماعية  ،هذا يدعوان للقول أبن عبارة " العقل السليم يف اجلسم السليم "
صحيحة جزئيا فقط و األصح منها القول أبن العقل السليم يف اجلسم السليم يف اجملتمع السليم مما يدل على التكامل و التفاعل التام
بني عقل اإلنسان و جسمه حيث يوجد يف جمتمع يؤثر فيه و يتأثر به.
و على أية حال ميكن تعريف الصحة العقلية تعريفا شامال  " :هي حالة – عقلية انفعالية سلوكية – اجيابية و ليست جمرد اخللو من
االضطراب العقلي ،دائمة نسبيا تبدو يف أعلى مستوى من التكيف النفسي
و االجتماعي والبيولوجي حيث تفاعل الفرد مع حميطه الداخلي (ذاته ) وحميطه اخلارجي )االجتماعي
والفيزيقي الطبيعي ) وحيث تقوم وظائفه النفسية مبهماهتا بشكل متناسق ومتكامل ضمن وحدة الشخصية. 15
-5اآلاثر الناجتة عن اإلدمان على األلعاب االلكرتونية:
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• مشاكل صحية:
يتسبب اإلدمان يف اضطراب نوم صاحبه بسبب حاجته املستمرة إىل تزايد وقت استخدامه لالنرتنت حيث يقضي اغلب املدمنني ساعات
الليل كاملة على االنرتنت و ال ينامون إال ساعة أو ساعتني حيث أييت و ..كما يؤثر على مناعته مما جيعله أكثر قابلية لإلصابة ابألمراض
كما أن قضاء املدمن ساعات طويلة دون حركة تذكر يؤدي إىل أالم الظهر و إرهاق العينني.
-التأثري على الدماغ حسب دراسة قام هبا فريق من البحثني جبامعة مونرتايل بكندا.

16

وأكد خرباء الرتبية أن كثرة ممارسة األطفال هلذه األلعاب إىل حد اإلدمان ،قد تؤدي إىل أن يصبح الطفل أكثر عرضة لإلخفاق الدراسي،
إىل جانب ضعفه يف احلوار والتعبري عن أفكاره.
كما أن االستمرار الطويل يف اللعب يؤدي ابلطفل إىل العزلة االجتماعية ،ونقص التواصل مع اآلخرين".
وقد أكدت دراسات عديدة أتثري ألعاب العنف على املخ واألعصاب لدى األطفال ،كما أهنا تنمي العدوانية بداخلهم فيمارسوهنا يف
البداية على احمليطني هبم ،من أشقائهم ،مث على اآلخرين ،إىل أن يصبح هذا السلوك عبارة عن منظومة يبين عليها الطفل طريقة تعامله مع
اآلخرين

17

أتثري ألعاب الفيديو على الصحة ميكن أن يؤثر اإلدمان على األلعاب اإللكرتونية بشكل سليب على صحة املدمنني عليها؛ وحتديداًاألطفال منهم ،حيث يُفضل الطفل أن يقضي وقته يف اللعب بدالً من األكل أو النوم ،ابإلضافة إىل الكسل واخلمول لدى األطفال
اللذين قد يقضون أكثر من ساعتني من وقتهم يف اللعب أو مشاهدة التلفاز؛ وهذا يؤدي إىل السمنة يف مرحلة عمرية مبكرة ،وتشري دراسة
يف جامعة تكساس يف داالس إىل أن اإلدمان قد يؤدي إىل ع ّدة مشاكل صحية مثل :آالم الظهر ،والصداع ،وإجهاد العينني ،واألمل واخلدر
يف املعاصم واليدين والكتفني واملرفقني.
 هدر الوقت يتطلب لعب األلعاب اإللكرتونية إىل الكثري من الرتكيز والطاقة ،ابإلضافة إىل أهنا تستغرق الكثري من الوقت ،وغالباً مايكون على الالعب االلتزام يف اللعب بشكل منتظم لتجميع نقاط أكثر أو الفوز يف مرحلة ما ،لذا يُفضل ُمدمين األلعاب اإللكرتونية أن
يتخلوا عن نشاطات أخرى لقضاء وقت أكثر يف اللعب؛ وقد يؤدي األمر إىل التخلي عن هواايهتم ،وقد يواجه الشخص صعوبة يف

التكيف مع احلياة بعيداً عن اللعبة اليت قد أدمن عليها-املنظمة العالية للصحة-يناير 2018
• ما هو االضطراب الناجم عن اللعب؟
مسودة املراجعة احلادية عشرة للتصنيف الدويل لألمراض أبنه منط من سلوكيات اللعب ("اللعب
عرف االضطراب الناجم عن اللعب يف ّ
يُ ّ
ابأللعاب الرقمية" أو "اللعب أبلعاب الفيديو") اليت تتميز بضعف التحكم يف ممارسة اللعب ،وزايدة األولوية اليت تُعطى للعب على

حساب األنشطة األخرى إىل حد جيعله يتصدر سائر االهتمامات واألنشطة اليومية ،ومواصلة ممارسة اللعب أو زايدة ممارسته برغم ما
خيلّفه من عواقب سلبية.
وسعياً إىل تشخيص االضطراب الناجم عن اللعب ،جيب أن يكون منط السلوكيات وخيماً مبا يكفي ليسفر عن ضعف كبري يف األداء
الشخصي أو األسري أو االجتماعي أو التعليمي أو املهين أو جماالت األداء املهمة األخرى ،ومن شأن هذا النمط أن يكون يف العادة
واضحاً ملدة  12شهراً على األقل.
ِ
ب على إدراج االضطراب الناجم عن اللعب يف املراجعة احلادية عشرة للتصنيف الدويل لألمراض؟
ملم يُواظم ُ
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يستند القرار املتّخذ بشأن إدراج االضطراب الناجم عن اللعب يف املراجعة احلادية عشرة للتصنيف الدويل لألمراض إىل استعراض البياانت
ُ
التخصصات واألقاليم اجلغرافية الذين شاركوا يف عملية عقد املشاورات التقنية اليت
املتاحة ،وهو ُجي ّسد توافقاً يف آراء اخلرباء من خمتلف
ّ
أجرهتا املنظمة يف إطار عملية إعداد املراجعة احلادية عشرة املذكورة.
وقد جاء إدراج االضطراب الناجم عن اللعب يف املراجعة احلادية عشرة للتصنيف الدويل لألمراض عقب إعداد برامج عالج املصابني
حباالت صحية مماثلة لتلك اليت ُمتيّز حالة االضطراب الناجم عن اللعب يف أناء كثرية من العامل ،وسيفضي ذلك إىل زايدة اهتمام املهنيني
الصحيني مبخاطر اإلصابة هبذا االضطراب ،وإىل اختاذهم ابلتايل ما يلزم من تدابري يف جمايل الوقاية والعالج.

هل ينبغي جلميع ألشخاص الذين ميارسون اللعب أن يقلقوا بشأن اإلصابة ابالضطراب الناجم عن اللعب؟

18

تشري الدراسات إىل أن االضطراب الناجم عن اللعب ال يصيب إال نسبة قليلة من األشخاص الذين ميارسون أنشطة اللعب ابأللعاب
الرقمية أو ألعاب الفيديو .ومع ذلك ،فينبغي لألشخاص الذين ميارسون هذه األلعاب أن ينتبهوا إىل مقدار الوقت الذي يقضونه يف ممارسة
تغريات تطرأ على صحتهم
أنشطة اللعب ،والسيما عندما يؤدي ذلك إىل استبعاد األنشطة اليومية األخرى ،وأن ينتبهوا كذلك إىل أية ّ
البدنية أو النفسية أو على أدائهم االجتماعي ميكن أن تُعزى إىل منط سلوكياهتم يف اللعب.
-6اخلامتة
أن ما ميكن ذكره هو أن األلعاب االلكرتونية كما هلا إجيابيها هلا سلبياهتا فكما هو معروف اذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده و هذه
األلعاب االلكرتونية كما هي وسيلة للرتفيه هي يف نفس الوقت وسيلة للتدمري إذا استعملت بطريقة سيئة تؤدي إىل اإلدمان
حبيث أن هذه األلعاب ليست فقط وسيلة للرتفيه و التعلم بل هي كذلك وسيلة إعالمية تتضمن رسائل مشفرة و مرمزة يهدف املرسل من
خالهلا إىل حتقيق أهدافا و غاايت ثقافية و سياسية و دينية حيث أن قواعد اللعبة تفرض على الالعب تقمص دور الشخصية املفروضة
عليه و انغماسه يف الواقع االفرتاضي ضمن واقع من احلرب الف كرية أو العسكرية أو الثقافية أو اإليديولوجية كما تكمن اخلطورة أيضا يف
إمكانية تقريب الالعب الذي غالبا ما يكون طفال بني اخليال و الواقع إىل درجة كبرية حيث حياول الطفل تطبيق مضامني هذه األلعاب يف
حياته اليومية مما يعين تنميط السلوك على النحو الذي يرغب فيه صانعو هذه األلعاب
و هلذا جيب توخي احلذر من خطورة هذه األلعاب على صحة أبنائنا سواء الصحة اجلسدية أو العقلية مبعىن الصحة يف مفهومها الشامل إذ
ال جيب أن ننسى ما خلفته لعبة احلوت األزرق ولعبة الدمية من ضحااي يف جمتمعنا –انتحار ااالطفال األبرايء -و هذا يدعو اىل املزيد من
اليقظة و التوجيه و اإلرشاد النفسي الوقائي لألطفال من إمكانية الوقوع يف هذه املشكلة و املعروف أن الوقاية دائما خري و أفضل من
العالج.
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