نرشة حقائق:
التحدث مع أوالدك املراهقني بشأن األلعاب الرقمية
ألعاب الكمبيوتر هو إحدى التسليات االجتامعية لكثري من املراهقني األسرتاليني ،فهم يلعبونها لفرتات ترتاوح بني ساعتني إىل  18ساعة أسبوعيا وأحيانا
لفرتات أطول أثناء عطل نهاية األسبوع عنها أثناء األيام العادية .وتقول التقارير بأنها منترشة بشدة ( 8إىل  )٪15بني املراهقني وطالب الجامعات
وخاصة بني الذين ميارسون ألعاب الفيديو عىل اإلنرتنت.

حقائق هامة حول األلعاب الرقمية

عالمات عليك توخي الحذر منها

فهمك أ
لللعاب سيساعدك ف ي� الحصول عىل فهم أفضل
أ
ت
ال� تجعل طفلك يلعبها!
للسباب ي
• ممارسة أ
اللعاب اليوم نوع متنوع للغاية من ت
ال�فيه
المناسب للجميع
• ألعاب الفيديو الحديثة معقدة ث
أك� ف ي� تركيبتها
ين
الالعب�
ويمكن أن تكون ّأخاذة سيكولوجيا لتجذب
• إذا تم استخدامها بصورة صحيحة يمكن أ
لللعاب
ن
والنفس
البد�
الرقمية أن تفيد التعليم والتطور ي
ي
للشباب.

عىل الرغم من أن عدد قليل من األفراد قد
تتطور لديهم أعراض اإلدمان عىل ألعاب
الفيديو يف غضون فرتة قصرية من الزمن،
فبالنسبة ملعظمهم يكون األثر أكرث مكرا.
يبدأ اإلدمان عىل ألعاب الفيديو عادة يف
مرحلة املراهقة املبكرة وتشمل املؤرشات
املبكرة أو العالمات املحذرة من إدمان ألعاب
الفيديو التايل:
•

االستخدام املفرط

•
•

ميكن أن يؤدي االستخدام املفرط لأللعاب الرقمية إىل
مامرستها بشكل مرض واإلدمان عليها .ويتميز هذا
باالستعامل املفرط أللعاب اإلنرتنت بدون تحكم لدرجة
تتعارض بشكل كبري مع الحياة اليومية وتؤدي إىل عواقب
نفسية واجتامعية وبدنية سلبية.

•
•

قضاء معظم ساعات الفراغ ف ي� ممارسة ألعاب
الفيديو
انخفاض إنتاجية العمل أو الدراسة أو كالهما
تفضيل ممارسة ألعاب الفيديو عىل الحياة
االجتماعية أو النوم أو كالهما
الكذب أو التكتم عىل استعمال ألعاب
الفيديو،
وتفادي أي نشاطات أخرى أو عدم المشاركة
فيها ت
ح� يتوفر للشخص المزيد من الوقت
لممارسة ألعاب الفيديو.
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كيف تتحكم يف األلعاب يف بيتك

الحصول عىل املساعدة
المحل:
طبيبك الخاص أ ي
الرجاء زيارة طبيب الرسة الذي تعاوده بانتظام كأول
نقطة اتصال.
مساعدة ن
مدم� القمار:
ي
مساعدة ن
مدم� المقامرة عىل الرقم 1800 858 858
ي
ين
المدمن� للقمار عىل
أو خط استعالمات الشباب
الرقم 1800 262 376
خط مساعدة أ
الطفال:
 1800 551 800أو خدمة إرشاد مخصصة للصغار
والشباب ما ي ن
ب� عمر  5و 25عاما.

بصفتك ويل األمر يجب أن تتعلم كيف تتحكم يف مامرسة
طفلك لأللعاب يف بيتك .وفيام ييل بعد النصائح:
•

•

•

•

•

ت
اخ� اللعبة الصحيحة :تأكد من أن تصنيف محتوى
اللعبة محايد ومن أنها تناسب طفلك
وضع الحدود المناسبة :بصفتك ول أ
المر فعليك أنت
ي
وضع القواعد والحدود ف� نز
م�لك بما فيها تحديد الوقت
ي
أ
الذي يقضيه طفلك ف ي� ممارسة اللعاب
التحكم ف ي� البيئة :شجع أطفالك عىل استعمال أجهزة
ت
المش�كة وحاول أن تشاركهم
اللعب ف ي� الغرف والمناطق
بقدر إالمكان
إيجاد بدائل صحية أخرى :يمكنك أن تساعدك
طفلك ف ي� تنمية اهتمامات أخرى واكتساب الشعور
بالنجاز والحصول عىل المكافآت وذلك من خالل
إ
ف
مشاركته ي� النشاطات
ال تن�نت :ويشتمل هذا عىل
توعية طفلك بالسالمة عىل إ
حماية خصوصيتهم عىل إال تن�نت والتوقف عن استخدام
محتوى ي ن
مع� أو حذفه إذا ما تعرضوا للمضايقات وعدم
فتح محتوى من مصادر ال يعرفونها
أ

عىل موقع الحكومة ال ت
س�الية Cybersmart

)(https://esafety.gov.au/?from=cybersmart

أ
أ
أ
ال تن�نت
معلومات لولياء المور والطفال عن ألعاب إ
ال تن�نت.
والحفاظ عىل السالمة عىل إ
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خدمات بلغتكم
•

المنظمة العربية للخدمات االجتماعية
تتعامل المنظمة العربية للخدمات االجتماعية مع
الفراد و أ
احتياجات أ
الرس من مختلف الخلفيات
الناطقة بالعربية ممن يواجهون الحرمان
والصعوبات ف ي� الحصول عىل الخدمات
لالتصال :هدى نحال
qoweh@arabicwelfare.org.au

61+ 3 93809346

•

الخدمات االجتماعية العربية ف ي� فكتوريا ()VASS
خ�ة
ئيس لكل والية فيكتوريا له ب
مقدم خدمات ر ي
ومعرفة متخصصة ف ي� العمل مع الجاليات ذات
الخلفيات الناطقة بالعربية ومنارصتها.
لالتصال :عصام عالمة
issam.alameh@vass.org.au
61+ 3 93592861
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