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 :لخصامل 

ىي ىي صناعة عالمية تبمغ قيمتيا مميار دوالر و  عبر اإلنترنت أو ألعاب الفيديولعاب ال    
 ( ( King,&Delfabbro,2020في التوسع واالبتكار.  ةستمر م

أصبحت ممارسة اللعاب  ،ف الذكية والشبكات الالسمكيةمع التطور السريع لميواتو 
لدي الطفال والمراىقين عبر اإلنترنت في أي وقت وفي أي مكان أحد الشكال الرئيسة لمترفيو 

أدى الوصول المريح إلى ألعاب اإلنترنت أيًضا إلى زيادة عدد  ،ومع ذلك الشباب، و
في  الشباباب الفيديو بشعبية كبيرة بين تحظى ألعو  ،الشخاص الذين أصبحوا مدمنين عمييا

فيي مفيدة لتخفيف التوتر واالستمتاع  ،وعند استخداميا باعتدال جميع أنحاء العالم،
وقد ينتج  ،فرطعند استخداميا بشكل م  َمرضية تصبح ألعاب اإلنترنت ، و والتواصل مع اآلخرين

 Internet Gaming Disorder (IGD) . (He نترنتإل عن ذلك اضطراب ألعاب ا
,Pan,   Nie,  Zheng, & Chen, 2021)         

 
 اليــدف مــن الــورقــة البحثــية: 

 .   اللعاب عبر اإلنترنتالتعريف باضطراب  -
 معايير تشخيص اضطراب اللعاب عبر اإلنترنت.   -
 اضطراب اللعاب عبر اإلنترنت.  تناول بعض من نتائج الدراسات السابقة التي تناولت   -
جيــة لخفــض اضــطراب العال التــدخالتتنــاول بعــض مــن نتــائج الدراســات الســابقة حــول   -

 بر اإلنترنت.عاللعاب 

 المقترحات والتوصيات: 
 عمى ضوءاإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة تم تقديم عدة مقترحات وتوصيات.  

https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
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Introduction: 

Online gaming or video games is a billion dollar global industry that is 

constantly expanding and innovating.( King, & Delfabbro, 2020) 

With the rapid development of smartphones and wireless networks, 

playing online games anytime and anywhere has become one of the main forms 

of entertainment for children, teenagers and young adults. However, 

comfortable access to internet games has also led to an increase in the number 

of people who have become addicted to them. Video is very popular among 

young people all over the world, and when used in moderation, it is useful for 

relieving stress, enjoyment and communicating with others, and Internet games 

become satisfying when used in excess, and this may result in Internet Gaming 

Disorder (IGD). (He, Pan, Nie, Zheng, & Chen, 2021) 

The goal of the research paper: 

Introducing Internet gaming disorder.- 

Criteria for diagnosing Internet gaming disorder.- 

-Examine some of the results of previous studies on Internet gaming disorder. 

-Examine some of the results of previous studies on therapeutic interventions 

to reduce Internet gaming disorder. 

Suggestions and recommendations: 

In light of the previous studies and the theoretical framework, several 

proposals and recommendations were presented. 
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ىي صناعة عالمية تبمغ قيمتيا مميار دوالر  أو ألعاب الفيديو اإلنترنتعبر لعاب ال 
 ( ( King,&Delfabbro,2020في التوسع واالبتكار.  ةستمر ىي مو 

أصبحت ممارسة اللعاب  ،مع التطور السريع لميواتف الذكية والشبكات الالسمكيةو 
لدي الطفال والمراىقين الرئيسة لمترفيو عبر اإلنترنت في أي وقت وفي أي مكان أحد الشكال 

أدى الوصول المريح إلى ألعاب اإلنترنت أيًضا إلى زيادة عدد الشخاص  ،ومع ذلك ،شبابالو 
في جميع  شبابالتحظى ألعاب الفيديو بشعبية كبيرة بين و  ،الذين أصبحوا مدمنين عمييا

التوتر واالستمتاع والتواصل مع  فيي مفيدة لتخفيف ،وعند استخداميا باعتدال أنحاء العالم،
وقد ينتج عن ذلك  ،فرطعند استخداميا بشكل م  َمرضية تصبح ألعاب اإلنترنت و  ،اآلخرين

   .Internet Gaming Disorder (IGD) نترنتإل اضطراب ألعاب ا
(He ,Pan,   Nie,  Zheng, & Chen, 2021)        قذ أدرجث الجمعية األمريكية

 اإلصذارفي  (IGD)"اضطراب األلعاب عثر اإلوحروث"  (APA, 2013)للطة الىفسي 

وأدرجث مىظمة  ،DSM-5 لالضطراتات العقلية  واإلحصائيالخامس مه الذليل الحشخيصي 

الصحة العالمية "اضطراب األلعاب" في المراجعة الحادية عشر للحصىيف الذولي لألمراض 

ICD-11  . (Zajac, Ginley & Chang,2020) 

  ,World Health Organization) فت منظمة الصحة العالميةرَ منذ أن عَ و  

2018)  
Game Addiction كبيرأصبح ىناك اىتمام أكاديمي  ،رضبأنو مَ   إدمان اللعاب 

 ,Problematic  Gaming Use  (PGU)   (Ok .اللعاب الم شكلاستخدام  حول 

2021) 
-DSMفي  IGD اضطراب  يزال ىناك العديد من الخالفات والمخاوف المتعمقة بإدراج وال    

 ،االضطراب الجديد يتطمب مزيًدا من الدراسة نفسو عمى أن DSM- 5 الدليل ينص  و، 5
يشير تشخيص "اضطراب ألعاب اإلنترنت" و "اضطراب اللعاب" إلى مشكمة استخدام ألعاب و 

  الضطراب اللعاب عبر اإلنترنت  وىي:  ، تم سرد تسعة معايير DSM-5في و  ،الكمبيوتر
( تطوير التسامح 3، )حاب( أعراض االنس2غال المفرط بمعب ألعاب الكمبيوتر، )االنش 1)
اوالت غير ( مح4، )”الحاجة إلى قضاء أوقات متزايدة في المشاركة في ألعاب اإلنترنت“

نشطة الترفييية )الخرى( ( فقدان االىتمام باليوايات وال 5، )ناجحة لمتحكم في المعب
، االجتماعيةلعواقب النفسية و با، عمى الرغم من التبصر فرط( استمرار المعب الم  6، )السابقة

https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
https://www.tandfonline.com/author/Ginley%2C+Meredith+K
https://www.tandfonline.com/author/Chang%2C+Rocio
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( استخدام ألعاب الكمبيوتر لميروب أو 8، )اآلخرين فيما يتعمق بنطاق المعب ( خداع7)
( المخاطرة أو فقدان عالقة ميمة أو وظيفة أو 9) ،السمبيةالتعويض عن الحالة المزاجية 

ذا تم استيفاء خمسةو  ،تدريب / فرصة مينية بسبب المعب ، أو أكثر من ىذه المعايير التسعة ا 
اضطراب فيمكن إعطاء تشخيص ؛ شيًرا 22التي تولد أضراًرا أو محنة كبيرة لمدة ال تقل عن و 

 IGD. (Wartberg, Kriston, &Thomasius, 2020) اللعاب عبر اإلنترنت 
اإلحباط اليومي لالحتياجات الساسية )أي ب ،اإلنترنتويرتبط اضطراب اللعاب عبر 

حباط ،ودوافع اللعاب الخارجية القوى واالرتباط(،الكفاءة واالستقاللية  الحاجة اليومية  وا 
 .IGD عبر اإلنترنتاللعاب  سيم في ارتفاع اضطرابي   انفس؛ ممالي قوض وي ضعف ضبط 

                                                            , 2020) (Mills, & Allen 

 ) (2020 , وميمز وألين (Yu,Mo,Zhang,Li,& Lau, 2021)يو وآخرون ويشير     

Mills, & Allen     إلي أن( اضطراب ألعاب اإلنترنتIGD )يسبب العديد لعاب الفيديو وأ
كاديمي والرفاىية االجتماعية لداء ال ا ويسبب انخفاض ،الضرار الجسدية والنفسيةمن 

 لدي المراىقين. العقميةالنفسية و والصحة 
 ,Wong,Mo,Potenza, Chan, Lau) وآخرون وونغوأظيرت  نتائج  دراسة      

Chui, Pakpour, &Lin, 2020)  أن استخدام اللعاب عبر اإلنترنت ووسائل التواصل
العديد من الفراد، ومع ذلك، فالمشاركة  االجتماعي ي عد أمرا سائدا وجزءا اليتجزأ من حياة

المفرطة في أي منيما يمكن أن يؤدي إلي آثار سمبية، وأكدت النتائج عمي أن شدة استخدام 
اللعاب عبر اإلنترنت، وشدة اإلفراط في استخدام مواقع التواصل االجتماعي يرتبطان بزيادة 

 الضغوط النفسية )قمق،اكتئاب،توتر(، وضعف جودة النوم.
إلى أن شدة  (Yuan, Elhai, & Hall, 2021)يوان وآخرون دراسة   أشارت نتائجو 

، PSU   استخدام الياتف الذكي الم شكلاالكتئاب كانت مرتبطة بشكل كبير بزيادة أعراض 
 .IGD اضطراب اللعاب عبر اإلنترنتو 

كل من القمق االجتماعي  أن)  (Wang, & Cheng, 2021 وانغ وتشينغكما أوضح 
 .اإلنترنتاللعاب عبر رتبط باضطراب يالوحدة النفسية واالكتئاب و 

     ,Wartberg, Kriston)وآخرون  وارتبرج نتائج دراسةوتوصمت 
&Thomasius, 2020)   وانخفاض الثقة بين الشخاص ،بأن أعراض االكتئاإلي، 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563219303425#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563219303425#!
https://scholar.google.com/citations?user=Iuk4LYYAAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=Iuk4LYYAAAAJ&hl=ar&oi=sra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563219303425#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563219303425#!
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اضطراب اللعاب كانت مرتبطة إحصائًيا بشكل كبير مع كل من  ةودور السر  انخفاض وظيفةو 
جنس وارتبط   ،PSMUواستخدام وسائل التواصل االجتماعي الم شكل  IGDعبر اإلنترنت 

ارتبط جنس و  ،IGD باضطراب اللعاب عبر اإلنترنتالذكور وانخفاض التحصيل الدراسي 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي الم شكل  ،IGD باضطراب اللعاب عبر اإلنترنتالذكور 
PSMU، وانخفاض أداء السرة ،اكتئاًبا والعراض الكثر ،في حين أن انخفاض العمر ،

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي كانت مرتبطة  IGDاللعاب عبر اإلنترنت  ب اضطراو 
 . PSMU الم شكل

أن االستخدام عن  (Kim,Choi,&Kim, 2020) كيم وآخرون  نتائج دراسةوأسفرت 
يعانون من الذات بين البالغين الذين  تقديررتبط بشكل سمبي بيالمفرط لميواتف الذكية 

فراط في استخدام الياتف وا   منخفض اتذ لدييم تقدير ذكورالوكان  ،نتاضطراب ألعاب اإلنتر 
يجب بذل المزيد من الجيود لتقميل االستخدام  ،ناًء عمى النتائجب  و  ،ناثالذكي أكثر من اإل 

ولئك الذين ل ، وعالجية إرشاديةلميواتف الذكية من خالل تطوير تدخالت  الم شكلفرط أو الم  
 .اإلنترنتيعانون من اضطراب ألعاب 

التدخالت إلي تطور  ) ( King,&Delfabbro, 2020 دلفابروو  كنجويشير 
بشكل مطرد خالل العقد  بر اإلنترنتع ضطراب اللعاباالخاصة بوالعالجية  اإلرشادية
 .من ىذا االضطراب خاصة فيما يتعمق بالوقاية ،ولكنيا ال تزال محدودة لمغاية ،الماضي
 ,He,Pan,   Nie,  Zheng, & Chen)وآخرون هي اجضح مه وحائج دراسةقذ و

نخفضت درجات شدة اضطراب ألعاب اإلنترنت فعالية التعديل السموكي، حيث إنو قد ا   (2021
 لدي الشباب مدمني اللعاب عبر اإلنترنت.   القمق والشغفومستوى 
 ,Han, Seo,Hawang, Kim, Han) ىان وآخرونتبين من خالل نتائج دراسة و 
عالًجا فعااًل الضطراب ألعاب اإلنترنت كان ( CBT) المعرفي السموكيالعالج أن   (2020

(IGD .) ق، واالندفاع، والتجنب إدمان اإلنترنت،  واالكتئاب، والقم حيث انخفض مستوي
 التماسك السري. حدث تحسن في مستويات االنتباه و االجتماعي، و 

https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
https://081018w97-1104-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0306460320308169#!
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 املقرتحـات والتوصيـات:
 عمى ضوء اإلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة يمكن تقديم المقترحات التالية:

وعالقتو  اإلنترنتعبر حول اضطراب اللعاب  دراساتىناك حاجة إلى مزيد من ال .2
 .الخرىتغيرات النفسية بالم

 .اإلنترنتعبر  دراسة العوامل الكامنة وراء أعراض اضطراب اللعاب .2
عن طريق البرامج  اإلنترنتعبر وعالج اضطراب اللعاب دراسة كيفية خفض وتقميل  .3

 والعالجية. واإلرشاديةالوقائية 
طراب اللعاب ضا في عالج فعالية أنواع مختمفة من العالجات النفسيةدراسة مقارنة بين  .4

 .اإلنترنتعبر 
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