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النفس المطمئنة

مرضى  اعتياد  هو   : اإلدمان   <
لإلنسان على سلوك معني أو عقار 
معني أو مادة مخدرة بحيث يصبح 
سلوكيات  كل  في  تأثيرها  تحت 
بل  يستطيع  وال  اليومية،  حياته 
االستغناء  يستطيع  أنه  يتخيل  ال 
أو  مفعولها  غياب  وبمجرد  عنها 
عدم القيام بالسلوك املعتاد تتأثر 
بشكل  واملزاجية  النفسية  حالته 
ما  وكل  همه  ويصبح  ملحوظ، 
له  لتعود  عليها  يتحصل  أن  يشغله 
سعادته الزائفة ولو كان ذلك على 
حساب أسرته وأقرب الناس إليه.

للوهلة األولى قد يثير عنوان   <
عند  اإللكترونية  األلعاب  إدمان 
والتحفظ  االستغراب  القارئ 
من  األمر  أن  البعض  يظن  فقد 
البساطة والسطحية من أن نطلق 

حقيقة  وفى  اإلدمان،  لفظ  عليه 
املبسطة  الرؤية  تلك  فإن  األمر 
اإللكترونية  األلعاب  إدمان  لحالة 
تكون  أن  بمكان  الخطأ  من 
استراتيجية تعاملنا مع هذا امللف 
باستهتار أو تهاون، فحالة اإلدمان 
ال  ونفسية  سلوكية  حالة  في  تتمثل 
االبتعاد  فيها  الشخص  يستطيع 
الذى  السلوك  أو  الشيء  عن 
وتلك  به  القيام  على  دوما  اعتاد 
الحالة النفسية ينتج عنها العديد 
تخلف  التي  السلبية  اآلثار  من 
النفسية  األضرار  من  العديد 
الصحية  وأيضا  بل  واالجتماعية، 
الفرد  على  الخطورة  شديدة 
هذا  األمر  حقيقة  وفى  واملجتمع 
على  مقوماته  بكل  ينطبق  التصور 

ملف إدمان األلعاب اإللكترونية..

مناقشة  في  نبدأ  أن  وقبل 
أن  إلى  نشير  أن  البد  امللف  هذا 
ال  اإللكترونية  األلعاب  إدمان 
ألعاب  مجرد  على  وفقط  يقتصر 
حاسوبك  على  مسبقا  مسجلة 
بل  الكريم..  أخي  الشخصي 
األحيان  من  كثير  في  األمر  يمتد 
األونالين  األلعاب  إدمان  إلى 
من  خطرا  أشد  تكون  قد  وهى 
التي  اإللكترونية  األلعاب  إدمان 
أو  الجوال  هاتفك  على  تكون  قد 
ويشاركها  الشخصي،  حاسوبك 
في الخطورة أيضا إدمان األلعاب 
حالة  في  عنه  ينتج  ملا  الفيديو 
وإدمان  األونالين  األلعاب  إدمان 
مادية  تكلفة  من  الفيديو  األلعاب 
في  تنفق  أكانت  سواء  ومالية 
واألونالين  الفيديو  ألعاب  نوادي 

خاص  مالي  تحويل  في  تنفق  أو 
األلعاب  لتلك  املنتجة  بالشركات 
منتجوها  يحرص  دائما  التي 
اإلنفاق  لزيادة  تطويرها  على 
املالي عليها، وكل هذا غالبا يكون 
العمرية  الشريحة  طاقة  فوق 
واألطفال  املراهقني  في  املتمثلة 
تلك  مع  وتعامال  استهالكا  األكثر 
إدمان  يدفع  هنا  ومن  األلعاب، 
األلعاب األونالين وإدمان األلعاب 
إلى  املراهقني  بعض  الفيديو 
املنزل  أو  الوالدين  من  السرقة 
لتلبية رغباتهم املتجددة من تلك 

األلعاب …
األلعاب  إدمان  أن  نؤكد  لذلك 
األونالين وإدمان األلعاب الفيديو 
إدمان  ومظاهر  أنواع  أخطر 
كله  وهذا  اإللكترونية،  األلعاب 

 انتشرت ظاهرة إدمان األلعاب اإللكترونية، وقد زاد انتشارها بسبب 

التي فرضها فيروس كورونا املستجد، وقد قررت  العزلة االجتماعية  

عمل بحث عن أضرار وأسباب وكيفية عالج هذه املشكلة .

إدمان األلعاب اإللكترونية
إعداد:

نور الدين محمود
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يقودنا إلى اإلشارة إلى ملف هام 
جدير باالنتباه والدراسة وهو:

األلعاب  على  األطفال  إدمان 
اإللكترونية:

االعتياد  في  تتمثل  ظاهرة  هي 
الطفل  لدى  واملستمر  الكامل 
على ممارسة األلعاب اإللكترونية 
دائم  بشكل  وسيطة  وسائل  عبر 
الطبيعي كطفل  يؤثر على نشاطه 
دائم  انفصال  حالة  في  ويجعله 
الطبيعية مخلفا حالة  الحياة  عن 
األلعاب  بتلك  الشديد  التعلق  من 
يقظته  في  الطفل  وجدان  تحتل 

ونومه ….
األلعاب  إدمان  أسباب 

اإللكترونية :
إدمان  أسباب  أهم  تتمثل 
التي  اإللكترونية  االلعاب 
دراسات  وفق  رصدها  تم 

وإحصائيات عملية وواقعية في:
واإلحساس  النشوة  حالة  أوال: 
الشخص  بها  يشعر  التي  بالقوة 
اإللكترونية  االلعاب  فضاء  في 

التي يفتقدها في الواقع.
ثانيا: نجاح االلعاب اإللكترونية 
املادي  الفراغ  حالة  قتل  في 
منه  يعانى  قد  الذى  والشخصي 
في  خاصة  االشخاص  من  كثير 

فترة املراهقة .
في  الجامحة  الرغبة  ثالثا: 
الواقعي  العالم  من  الهروب 
عالم  إلى  وهمومه  بمشاكله 

األلعاب املرح.
والتحفيز  التجديد  رابعا: 
إنتاج  شركات  تتقنه  الذى  الدائم 
إضافة  اإللكترونية  االلعاب 
بروح  اإلحساس  حالة  إلى 
تنتاب  التي  والتواصل  الفريق 
االلعاب  ممارسته  عند  الشخص 

اإللكترونية..
اسباب  اهم  ومن   : خامسا 
فشل  اإللكترونية  االلعاب  إدمان 
اإليجابي  التواصل  في  األسرة 

والفاعل مع اطفالهم وأبنائهم.
األلعاب  إدمان  أضرار 

اإللكترونية:
اضرار  نتجاهل  ان  يمكن  ال 
التي  اإللكترونية  االلعاب  إدمان 
الشباب  على  حقيقيا  خطرا  تمثل 
وتتمثل  األمة  عماد  هم  الذين 
اضرار إدمان االلعاب اإللكترونية 

في:
الخطورة  شديدة  تأثيرات  أوال: 

على الصحة تتمثل في:

في  وآالم  الظهر  أسفل  آالم   -
في  شديد  ضعف  مع  الرقبة 
شديد  كسل  مع  املثانة  عضالت 
دائم  وإحساس  العضالت  في 
إلى  أضف  املزمن…..  باإلمساك 
العني  آالم  من  دائمة  شكوى  ذلك 

وضعف النظر.
وضعف  دراسي  تأخر  ثانيا: 

ملحوظ في التحصيل العلمي.
ثالثا: التوتر الشديد واضطراب 
عالمات  ظهور  مع  النوم  في 

االكتئاب.
االقتصادية  التكلفة  رابعا: 
االسرة  تتكلفها  قد  التي  العالية 
افرادها  احد  إدمان  نتيجة 

االلعاب اإللكترونية.
الطفل  اكتساب  خامسا: 
العنف  مثل  سلبية  سلوكيات 
دراسات  وأثبتت  والعدوانية، 
عنف  معظم  ان  متخصصة 
املتحدة  الواليات  في  املراهقني 
االلعاب  إدمان  الرئيسي  سببه 

اإللكترونية..
أن  وبعد  املنطلق  هذا  ومن   <
األلعاب  إدمان  أضرار  أوضحنا 
إلى  نشير  أن  يجب  اإللكترونية 
عالج إدمان األلعاب اإللكترونية ..
األلعاب  إدمان  عالج 

اإللكترونية:
إدمان  عالج  في  ننجح  لكى 
اتباع  علينا  اإللكترونية  األلعاب 

الخطوات والتوصيات التالية:
أن  الطفل  تعليم  من  البد  أوال: 
أمام  يقضيه  محددا  وقتا  هناك 
حتى  عليها  أدمن  التي  اللعبة 
تأثيرها  من  نخلصه  أن  نستطيع 

اإلدماني تدريجيا.
وقت  تعويض  من  البد  ثانيا: 
به  يشعر  سوف  الذى  الفراغ 
مفيدة  حياتية  بأنشطة  املدمن 
األسرية  العالقات  أو  كالرياضة 
الودية، وهنا البد أن يقترب األهل 
كثيرا من املدمن في تلك املرحلة.

ثالثا: ال يجب التعنيف أو الشدة 
ألنواع  يلجأ  ال  حتى  املدمن  مع 

أخرى من اإلدمان أشد خطرا.
وأخيرا:

من  خير  دائما  الوقاية  إن 
 ..… طفلك  راقب  العالج….. 
صديقا  وكن   …… منه  واقترب 
تنجح  حتى   … إليه  محببا 
أنواع  كل  من  حمايته  في  دائما 

اإلدمان…

مركز التدريب 
وتنمية املهارات

1 - مدرسة اإلدمان

2 - األخصائى النفسى األكلينيكى

3 - فن التعامل مع األطفال

4 - فن التعامل مع املراهقني

5 - فن العالقات الزوجية الناجحة

6 - السمنة والعالج النفسى

7 - كيف تحدد مستقبلك وتختار كليتك

8 - كيف تقلع عن التدخني

9 - أخصائى علم النفس العصبى

للحجز واالستعالم : 

01111660232  

دورات تدريبية

د. جمال ماضى أبو العزائم

بمستشفى


