
 األلعاب اإللكرتونية.. سالح ذو حدين

 أضرار عديدة ب تتسبب ارتفيه إال أنهكوسيلة للاأللعاب اإللكرتونية  اعتمادرغم                                                   

 

 

( اضطراب األلعاب اإللكرتونية يف التصنيف whoصنفت منظمة الصحة العاملية )

، وفقا ملنظمة الصحة العاملية يعرف اضطراب األلعاب اإللكرتونية بأنه لألمراضالدولي 

منط لسلوك األلعاب الرقمية أو الفيديو اليت تتميز بصعوبة التحكم يف الوقت الذي 

 األخرى".    امواملهيقضيه املصاب، كما أنها تعطي أولوية لأللعاب على األنشطة 

هم حاليا ضد اإلدمان مريضًا نعاجل 269وقال الدكتور هيغوشي "من بني جمموع 

منهم يعانون من االضطراب الناجم عن اللعب،  241على استخدام اإلنرتنت، فإن 

 ".من هؤالء املرضى ذكور 215والذي يشكل جمال اإلدمان الرئيسي لديهم. كما أن 

وتظهر على املرضى الذين يعاجلهم الدكتور هيغوشي جمموعة متنوعة من األعراض، 

احلد من الوقت الذي يقضونه يف اللعب، كما أنهم يواصلون  وهم عاجزون عموما عن

اللعب على الرغم من اآلثار السلبية النامجة عنه، مثل ترك املدرسة أو فقدانهم 

 .لعملهم

 

عاًما أثر  13ذو  “إحدى احلوادث اليت هزت اجملتمع السعودي انتحار الفتى "ع.ك 

قبل انتحاره، كان يف غرفته  أنه تعليمات من لعبة "احلوت األزرق" وأفاد قريب املتوفى 

بني جهاز األلعاب وهاتفه الذكي الذي ال يفارق يده، وطلب من شقيقته أن تعد له بعض 

ا ا منتحًرعشرا عاًم13الطعام، فذهبت وعادت إليه لرتى منظرا ال يوصف، شقيقها ذو 

ا بكيبل جهاز األلعاب الذي ربط طرف الكيبل األول يف الزاوية العلوية خلزانة املالبس ومعلًق

 .وقفز من فوق اخلزانة لرتاه شقيقته معلقا

 

 نورة املطريي، سارة الصاحل -الرياض   

من حياتهم اليومية،  يتجزأعن األلعاب اإللكرتونية، أصبحت جزء ال  االستغناءال ميكن 

يعودون من املدرسة متلهفني للعب أكثر من لقاء والدّيهم، باتت هذه األلعاب شيئًا فشيئًا 

وتطورها التقين احلاصل،  تسلب املراهقني عن واقعهم وعمن حوهلم جباذبية رسوماتها

 وأدى انتشار هذه األلعاب أضرار كبرية على حياة املراهقني من شتى اجلوانب. 

 

أثناء هذا األدمان باأللعاب اإللكرتونية نتساءل عن اآلثار اليت قد حتدثها األلعاب على يف 

ما الذي  الالعبني؟ وهل هلا آثار نفسية وسلوكية؟ وهل تنمي العنف لدى املستخدمني؟

 األلعاب اإللكرتونية؟  استخدامميكن أن نفعله للحد من 

 إدمان بال خمدرات

 وتتالعب بفطرتهم السليمة. املراهقنيتسرق بعض األلعاب عقول 

إىل مسامع إبين، صارحين  “ك "ع. انتحاروتابع "ح.س": " بعد وصل خرب 

بأن املتوفى كان يعرف لعبة التحديات االجتماعية "احلوت األزرق" واليت بدأ 

 ."ممارستها منذ بداية شهر رمضان، ويبدوا أن ما حدث كان أحد نتائج اللعبة

 ضحايا لعبة

بوجود وقت حمدد يقضيه  االبنأشار الدكتور هاشم الفاخوري اىل أنه من الالزم تعليم 

والتقرب إليه وإشغاله  ابنهمأمام اللعبة، والبد على الوالدين تعويض وقت الفراغ لدى 

نقطة مهمة  ، أوضح الفاخورياألسرية الودية بأنشطة مثل الرياضة او العالقات

هذا  أخطر منللوالدين بعدم استعمال التعنيف حتى ال يتم اللجوء اىل أنواع أخرى 

 اإلدمان، وشيد الدكتور هاشم الفاخوري على كون الوقاية دائًما خري من العالج.

 الوقاية خري من العالج

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 غسل العقول

 اضطرابات رقمية

اإللكرتونية على املراهقني، هنالك أضرار قد تنتج بسبب ويف احلديث عن تأثري األلعاب 

إدمان هذه الفئة على لعبة، تنقسم إىل أضرار نفسية وأخرى جسدية، فمثًلا القلق 

واالكتئاب يندرج حتت األضرار النفسية، وكذلك الرهاب االجتماعي بسبب عدم 

إىل األضرار اجلسدية . أما بالنسبة عن الزيارات األسريةللمجتمع، وانعزاهلم تهم خمالط

فهي عديدة، ومن أبرزها زيادة الوزن الناتج عن قلة احلركة، واحنناء العمود الفقري 

بسبب اجللسة اخلاطئة لساعات طويلة، وأيًضا إجهاد العني، ومن أخطر أضرار األلعاب 

ملراهقني من خالل بعض األلعاب على العنف والسلوك العدواني، يض ااإللكرتونية حتر

 اجملتمع ويؤثر به. فاألمر أكثر ما خييوهذا 

 
 مدخول إضايف

اإللكرتونية أمور أخرى إجيابية بالرغم كثرة سلبيات هذا األمر اال أن لأللعاب 

وممتعة، فعلى سبيل املثال أصبح لكثري من األفراد مصدر دخل منها حيث يقومون 

” واللعب فيه ألعابهم املفضلة ويتم دعمهم Twitchببث مباشر من خالل برنامج"

" أن Rawqnaمن املتابعني للبث، حيث ذكر أحد العيب الربنامج امللقب ب" 

 العامل وتكوين قاعدة مجاهريية له أصبح لديه دخل إضايف جيد. مبجرد دخوله هذا 

 


