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مقدمة
تعرف ظاهرة استخدام الشاشات وألعاب الفيديو لدى األطفال تناميا في السنوات األخيرة .فبتنوع ألعاب
الفيديو ارتفع استهالكها واإلدمان عليها خصوصا في العطل حيث يقض ي األطفال معظم أوقاتهم أمام
شاشات التلفاز أوالكمبيوتر أو اللوحات االلكترونية.
وقد تطورت هذه األلعاب لتصبح شبكة كبيرة موسعة ،تمكن أكثر من طفل واحد من ممارسة نفس
اللعبة مع بعضهم البعض في ان واحد ومن أماكن مختلفة عن طريق اإلنترنت.
ويساعد االستخدام العقالني أللعاب الفيديو والشاشات الطفل على تطوير قدرته عل التفكير النقدي
والسريع وعلى تنمية الحس الحركي لديه...
إال ان ألعاب الفيديو أصبحت تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة لدى العديد من البلدان وذلك بسبب
اإلدمان الذي قد ينتج عن االستعمال املفرط .هذا وقد أظهرت دراسة أنجزت بفرنسا 1على ان:
 ٪46 من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  14إلى  24سنة يقضون ما ال يقل عن ساعة
ً
يوميا في ألعاب الفيديو ٪60 ،منهم إناث؛
٪16 من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18إلى  22سنة يقضون أكثر من  5ساعات ً
يوميا
في ألعاب الفيديو و ٪7أكثر من  8ساعات.
وتجدر اإلشارة الى ان إدمان ألعاب الفيديو أو "اضطراب ألعاب الفيديو " قد تم االعتراف به كمرض من
قبل منظمة الصحة العاملية في شهر يونيو.2018
و ُي ّ
عرف االضطراب الناجم عن اللعب بأنه نمط من سلوكيات اللعب ("اللعب باأللعاب الرقمية" أو "اللعب
بألعاب الفيديو") تتميز بضعف القدرة على التحكم في ممارسة اللعب ،وإعطاء األولوية للعب على حساب
األنشطة األخرى إلى حد يجعله يتصدر سائر االهتمامات واألنشطة اليومية ،ومواصلة ممارسة اللعب أو
ّ
زيادة ممارسته برغم ما يخلفه من عواقب سلبية.

IPSOS-2018

1

عو اقب اإلدمان على الشاشات وألعاب الفيديو
ومن بين النتائج السلبية الشائعة لإلدمان على الشاشات وعلى ألعاب الفيديو نجد ما يلي:
 عو اقب على املستوى العاطفي والنفس ي:
 الحاجة املتزايدة إلى قضاء أكبر وقت ممكن امام الشاشة أو لعب ألعاب الفيديو؛
 اإلحساس بالفراغ عند االبتعاد عن الشاشات أو لعب ألعاب الفيديو؛
 عدم القدرة على التوقف عن مشاهدة الشاشات أو لعب ألعاب الفيديو؛
 ظهور أعراض القلق أو االكتئاب؛
 محاولة االنتحار واالنتحار؛
... 
 عو اقب على مستوى العالقات:
 ظهور خالفات مع أفراد األسرة عند محاولة هذه األخيرة مراقبة أو منع مشاهدة الشاشات أو
منع استعمال االنترنيت بصفة عامة؛
 الكذب والغش فيما يخص استعمال الشاشات واالنترنيت بصفة عامة؛
 امليول إلى العزلة؛
 امليول إلى السلوكات العدوانية؛
 التخلي عن األنشطة الترفيهية األخرى؛
 تردي العالقات األسرية وكذا عالقات الصداقة.
 عو اقب على الصحة الجسدية:
 نقص أو اضطراب في النوم؛
 نقص في الشهية أو سوء التغذية والذي يؤدي حتما إلى نقص أو زيادة في الوزن؛
 الشعور بالتعب؛
 ضمور عضلي؛
 صداع مزمن؛
 النقص في القدرة على التركيز؛
 إرهاق بصري؛
 تهيآت سمعية؛
 متالزمة النفق الرسغي ()Syndrome du canal carpien؛

 اضطرابات عضلية-هيكلية ( )Troubles musculo-squelettiquesو آالم الظهر؛
 الشعور بالدوار
 اضطراب في النطق
... 
 عو اقب على مستوى املسارالدراس ي:
 تدهور القدرة على التعلم؛
 التغيب عن املدرسة و الذي قد يؤدي إلى االنقطاع عن الدراسة أو الفشل الدراي ي.
أعراض اإلدمان على ألعاب الفيديو/الشاشات
 استعمال اللعبة ملدة طويلة أكثر مما حضر لها؛
 عدم االشباع من االستخدام والرغبة في العودة اليها من جديد بمجرد مغادرته لها؛
 اللجوء الى نوم عميق بعد لعب مجهد؛
 عدم االهتمام باألنشطة االعتيادية كاألكل والقيام بالواجبات املدرسية والجلوس مع العائلة...
عوامل إختطار( )facteurs de risquesاإلدمان على ألعاب الفيديو/الشاشات
 غياب الحوار األسري مع األبناء؛
 عدم اكتساب مهارات التعامل والتواصل مع األخرين؛
 عدم القيام بأنشطة تنمي القدرات الذهنية والجسدية للطفل كالقراءة والرسم واملسرح والنشاط
البدني؛
 وضع التلفاز أو الحاسوب بالغرفة الخاصة بالطفل؛
 عدم تحديد الوقت واملدة املناسبين الستعمال ألعاب الفيديو/الشاشات واألنترنيت؛
.... 
الوقاية
لوقاية أطفالنا من هذه الظاهرة يتوجب علينا احترام مايلي:
 معاييراختياراأللعاب اإللكترونية:
تصنف ألعاب الفيديو حسب الفئة العمرية و محتوى اللعبة .يجب على األطفال والشباب وأولياء
األمور معرفة هذا التصنيف لحسن اختيار اللعبة املالئمة لكل فئة عمرية ومعرفة محتوى اللعبة
من عنف وألفاظ بديئة ومشاهد رعب...لتجنب ما قد يؤثر سلبيا على املستعمل لها.

 االستفادة من القاعدة  12-9-6-3للتآلف مع الشاشات التي وضعها عالم النفس سيرج تيسرون
في سنة  2008والتي توص ي بأربع معايير :ال شاشات قبل  3سنوات ،ال ألعاب فيديو قبل  6سنوات،
ال انترنت دون مراقبة قبل  9سنوات ،وال شبكات تواصل اجتماعي قبل سن .12
 وضع ميثاق أسري متفق عليه بين أفراد األسرة .ويمكن استعمال النموذج التالي لصياغة ميثاق
األسرة:
 اختيارنوع األلعاب اإللكترونية املناسبة؛
 تحديد الوقت واملدة املناسبين الستعمال اللعبة؛
 تجنب وضع تلفاز وحاسوب بالغرفة الخاصة بالطفل للتمكن من مر اقبته ولكي يستطيع أن
يستريح ويدرس ويقرأ وينام جيدا؛
 إطفاء األنترنيت بالبيت عند الساعة العاشرة ليال؛
 تناول األسرة الوجبات الغذائية جماعة؛
 وضع الهاتف املحمول لكل افراد األسرة في مكان محدد وبعيد عن الجميع وقت تناول الوجبات
وعند النوم؛
 اجتناب تملك اللعبة .األلعاب اإللكترونية ملك لكل األسرة ويجب وضع برنامج للعب لكي يتعلم
الطفل النظام في البيت؛
 تشجيع القيام بأنشطة أخرى تنمي القدرات الذهنية والجسدية للطفل كالقراءة والرسم
واملسرح والنشاط البدني ومشاركته لها.

