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في لبنان
التربية واأللعاب اإللكترونية

مخاطر اإلدمان على ألعاب الفيديو
د .نظري حاوي*
بدأت الدراسات بتقديم أدلة تجريبية عىل وجود أشكال إدمان ال عالقة لها بتعاطي املخدرات ،وال سيام مع انشغال بعض الناس باأللعاب الرقمية ،فقد أدخل «الدليل
التشخييص واإلحصايئ لإلضطرابات العقلية» يف طبعته الخامسة ( ،)DSM-5الصادرة يف عام  ،2013اضطراب ألعاب اإلنرتنت ( )IGDكاضطراب عقيل محتمل .كذلك،
ص ّنفت منظمة الصحة العاملية يف حزيران  2018إدمان ألعاب الفيديو كمرض عقيل يف التصنيف الدويل لألمراض ( )ICD-11كنتيجة لألدلة املستندة إىل األبحاث.

© عمل فني لمنى أبي وردة

واليوم تتأث ّر نسبة كبرية من السكان بهذه األمراض الجديدة التي
تس ّبب اإلدمان مع اكتساح استخدام التكنولوجيا كل األرس تقريباً
من دون التفرقة بني فقري وغني .واملثري للقلق أن التكنولوجيا
الرسيعة التطور تُحدث أثرا ً مد ّمرا ً عىل األنظمة الحسية والحركية
وآليات التعلّق الناشئة يف األطفال ،مع تأثري سلبي طويل األجل
عىل صحتهم البدنية والنفسية والسلوكية .عالوة عىل ذلك،
نجد أشخاصاً من كافة الفئات العمرية تقريباً مدمنني عىل
الهواتف الذكية وألعاب الفيديو (مثال ألعاب  FortniteوPubG
و Apex Legendsوغريها) ،ووسائل التواصل االجتامعي (مثال
منصات  Facebookو Instagramوغريها) ،وحتى الرسائل
النصية بح ّد ذاتها ( .)WhatsAppفقد كشفت الدراسات
املنشورة التي أُجريت يف الكثري من البلدان ،عن وجود ارتباطات
ذات داللة إحصائية بني استخدام التكنولوجيا اإلدماين أو اإلشكايل
واالضطرابات النفسية املشرتكة (;Hawi & Samaha, 2017
.)Samaha & Hawi, 2016
يف لبنان ،قُمت بالرشاكة مع الدكتورة مايا سامحة روبرت ،بنرش
دراستني بحثيتني رائدتني قبل أشهر عدة من تصنيف منظمة
الصحة العاملية لإلدمان عىل ألعاب الفيديو كمرض عقيل .ونظرا ً
إىل حجم املشكلة ،قررنا إتاحة مقياس للعامل العريب بأكمله.
لذلك ،أجرينا دراسة للتحقّق من صحة النسخة العربية من
اختبار  ،IGD-20وهي أداة سيكومرتية موح ّدة تقيّم اضطرابات
ألعاب اإلنرتنت ( )IGDوفقاً للمعايري التسعة التي اقرتحتها
للطب النفيس يف اإلصدار األخري من «الدليل
الجمعية األمريكية
ّ
التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية» ( .)DSM-5تهدف
هذه النسخة العربية من اختبار  IGD-20إىل املساعدة يف
تحديد األشخاص الناطقني باللغة العربية الذين يلعبون عىل
اإلنرتنت بشكل مريض ،وتحفيز الدراسات التعاونية بني الثقافات
التي ميكن أن تسهم يف هذا املجال الذي يحتاج إىل املزيد من
األبحاث لتكوين نظرة متبرصة ولتحديد العالج .وقد أظهرت
دراستنا التي تحمل عنوان «التحقّق من صحة النسخة العربية من
اختبار اضطراب ألعاب اإلنرتنت  »IGD-20أن النسخة العربية
من اختبار  IGD-20هي مقياس صحيح وموثوق به الضطراب
ألعاب اإلنرتنت بني السكان الناطقني باللغة العربية .وتم نرش
هذه الدراسة يف املجلة املرموقة «علم النفس السيرباين والسلوك
والشبكات االجتامعية» (Cyberpsychology, Behavior, and
 )SocialNetworkingيف عام .2017
كان الهدف التايل الذي ح ّددته بالرشاكة مع الدكتورة سامحة
روبرت ،هو إجراء دراسة بحثية يف لبنان لتحديد مدى انتشار
ألعاب الفيديو ،وللنظر يف الرتابط بني ألعاب الفيديو وأعراض
االضطرابات النفسية والعوامل الدميوغرافية واالكتئاب والقلق

اإلنرتنت الذين يلعبون بشكل عريض ( 7ساعات) .كان متوسط
الدرجات املدرسية لالعبني الذين يعانون من اضطراب ألعاب
اإلنرتنت هو األدىن بني كافة فئات الالعبني ،وأدىن من متوسط
درجة النجاح يف املدرسة .تشكّل النتائج املذكورة أعاله قامئة
جزئية مبا ت ّم اكتشافه حول هذا االضطراب ومتثّل عواقب وخيمة
ألولئك الذين يعانون منه.
عىل الرغم من أن ألعاب الفيديو ميكن أن تكون ممتعة للغاية
حل املشكالت واملنطق وإدارة
لألطفال والكبار ،فهي تعلّم الالعبني ّ
املوارد والتوافق الحريك البرصي والتفكري برسعة ،إال أنه ينبغي عىل
أولياء األمور أن يكونوا عىل دراية باأللعاب التي ميكن ألطفالهم
لعبها والفرتة الزمنية لجلسات اللعب واألوقات واألشخاص الذين
يلعبون معهم ،وحجم املشرتيات داخل التطبيقات ،واألهم من
ذلك إرشاكهم يف الهوايات البديلة .تجدر اإلشارة إىل أن فرقة العمل
املعنية باإلعالم العنيف التابعة للجمعية األمريكية للطب النفيس،
خلصت إىل أن التع ّرض أللعاب الفيديو العنيفة مرتبط بزيادة
السلوكيات واألفكار والعواطف العدوانية فضالً عن انخفاض
مستويات التقمص العاطفي .الصبي الذي قتل والده وثالثة
أشخاص آخرين يف منطقة زقاق البالط ببريوت يف عام ،2017
وحادثة إطالق النار يف باركالند يف فلوريدا يف عام  2018التي
أودت بحياة  17طالباً وموظفاً ،وهجوما كرايست شريش اللذان
قتال  50شخصاً ،هي من الحوادث التي تؤدي إىل تساؤل الناس
حول تأثري ألعاب الفيديو العنيفة.
(نص مترجم من اإلنكليزية)
* رائد فكري بارز في قضايا اإلدمان الرقمي

وسامت الشخصية واألمراض املشرتكة األخرى .كان الهدف من
هذه الدراسة هو بناء اسرتاتيجية وقائية سليمة قامئة عىل األدلة
واقرتاح السياسات ،وتحفيز الباحثني من الدول العربية إلجراء
دراسات مامثلة .نُرشت الدراسة البحثية يف عام  2018بالتعاون
مع الدكتور مارك غريفيث بعنوان «اضطراب ألعاب اإلنرتنت يف
لبنان :العالقات مع العمر وعادات النوم والتحصيل الدرايس» .لقد
أظهرت هذه الدراسة أن معدل انتشار اضطراب ألعاب الفيديو
كان  %9.2يف العيّنة .باإلضافة إىل ذلك ،بيّنت أن اضطرابات ألعاب
الفيديو كانت مرتبطة بصغر السن وفرتات النوم األقرص ومستوى
التحصيل الدرايس األكرث تدنياً .يف حني يلعب بعض الالعبني عىل
شبكة اإلنرتنت بشكل ع َريض من دون االتصال بشبكة اإلنرتنت
أحياناً ،إال أن كافة الالعبني الذين يعانون من اضطرابات األلعاب
أبلغوا عن اللعب عىل شبكة اإلنرتنت فقط .وهؤالء ينامون
ساعات أقل بكثري يف الليلة ( 5ساعات) مقارنة بالالعبني عىل شبكة
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