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 وكذلك قدرتها، أصبحت التكنولوجيا ذات كفاءة عالية من حيث الرسعة والقدرة الحسابية:ملخص
 وميكن أن ُيظهر.عىل جذب انتباه املستخدمني وإبقائهم مرتبطني بتجارب الحياة الرقمية
أعراضا مشابهة لتلك املوجودة
، يف بعض الحاالت،االستخدام املفرط واملهووس للتكنولوجيا
ً
 تبحث هذه الدراسة يف مؤرشات السلوك واالستخدام الشائعة التي.يف اإلدمان السلويك
 وترشح،أولية يف مكافحته
ّ  والنُهج التي تلقت أدلة نجاح،تعترب مهمة لتحديد اإلدمان الرقمي
الصحية واإليجابية
العالقة
 والذي يدل عىل،مفهوم "الرفاهة الرقمية" الذي نشأ مؤخ ًرا
ّ
 وكيف ميكن أن تُقلل تصاميم التكنولوجيا املستقبلية من اإلدمان الرقمي وتُعزّز،بالتكنولوجيا
الرفاهة الرقمية؛ مع األخذ يف االعتبار التغريات الحياتية األخرية املتعلقة بجائحة فريوس كورونا
. والتي أ ّثرت يف عالقتنا بالتكنولوجيا واستخدامنا لها،)19-املستجد (كوفيد
.)19- جائحة كورونا (كوفيد، التكنولوجيا املستقبلية، الرفاهة الرقمية، اإلدمان الرقمي:كلامت مفتاحية
Abstract: Technology has become powerful not only in terms of computational ability
but also in its ability to catch the attention of users and keep them attached to digital life
experiences. The excessive and obsessive use of technology can, in certain cases, exhibit
symptoms similar to those found in behavioral addiction. This paper studies indicators
that have been considered important to define Digital Addiction and approaches that
seen initial success in combatting it. It goes on to explain the emerging notion of Digital
Wellbeing that characterizes a healthy and positive relationship with technology and
how the design of technology can both reduce Digital Addiction and promote Digital
Wellbeing, taking into account the recent lifestyle changes related to the COVID-19
pandemic that also affected our relationship with and use of technology.
Keywords: Digital Addiction, Digital Wellbeing, Future Technologies, COVID-19 Pandemic.
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مقدمة
 أصبح اإلدمان الرقمي،نظ ًرا إىل القلق املتزايد يف املجتمع بشأن استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية
ً مجال
ً
 حيث ُيراوح بني، ويختلف انتشار اإلدمان الرقمي يف العامل.(((مهم للبحث يف السنوات األخرية
(((
 وال يوجد توافق يف اآلراء بشأن كيفية.  يف املئة يف الدول الغربية4.6 و، يف املئة يف الدول الرشقية8.9
 فإننا نستخدم، ومن ثم.((( مبا يف ذلك املصطلح الذي يجب استخدامه لتحديده،تعريف اإلدمان الرقمي
، أو الهويس،املترسع
 أو،املصطلح عىل نحو غري رسمي لإلشارة إىل أسلوب استخدام التكنولوجيا املفرط
ّ
.((( سواء عىل املستخدم أم عىل دائرته االجتامعية،واملرتبط بالرضر
، أو معايري التشخيص لإلدمان الرقمي، أو املفهوم العام،إجامع عىل الحقائق
عىل الرغم من عدم وجود
ٍ
فإن املنظامت الصحية بدأت تدرك أنّ بعض جوانب االستخدام الرقمي ميكن أن تكون مؤرشًا عىل
 جرى إدراج اضطراب األلعاب عرب اإلنرتنت موضو ًعا، فعىل سبيل املثال.اب ُمس ِّب ٍب يقف وراءه
ٍ اضطر
 اإلصدار الخامس- بحث ًيا ملزيد من االستقصاء يف الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية
ٍ
تصنيف
)(((؛ واعرتفت منظمة الصحة العاملية باالضطراب النفيس املتعلق باأللعاب يف أحدثDSM-5(
 مثل، تم اقرتاح مناهج التدخل ملعالجة أشكال متعددة من اإلدمان الرقمي،ثم
ّ  ومن.(((دويل لألمراض
 استجاب ًة لألفراد الذين يسعون، وألعاب الفيديو عرب اإلنرتنت،تلك الخاصة بوسائل التواصل االجتامعي
 تتوافر مجموعة متزايدة من تطبيقات، وعالوة عىل ذلك.(((للحصول عىل مساعدة مختصة ومهنية
 وتسعى.(((برمجيات املساعدة الذاتية ملساعدة املستخدمني يف التعامل مع استخدام أجهزتهم الرقمية
1 Basel Mohamed Almourad et al., "Defining Digital Addiction: Key Features from the Literature," Psihologija,
vol. 53, no. 3 (April 2020), pp. 237-253.
2 Yuan-Chien Pan, Yu-Chuan Chiu & Yu-Hsuan Lin, "Systematic Review and Meta-analysis of Epidemiology of
Internet Addiction," Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 118 (November 2020), pp. 612-622.
3 Almourad et al.
4 Raian Ali et al., "The Emerging Requirement for Digital Addiction Labels," Paper presented at the 21st
International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ),
Essen, Germany, 23-26 March 2015.
5 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)
(Washington, DC: American Psychiatric Association, 2013).
6 ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Geneva: World Health Organization, 2018).
7 Yubo Hou et al., "Social Media Addiction: Its Impact, Mediation, and Intervention," Cyberpsychology: Journal
of Psychosocial Research on Cyberspace, vol. 13, no. 1 (2019); Chor-lam Chau, Yvonne Yin-yau Tsui & Cecilia Cheng,
"Gamification for Internet Gaming Disorder Prevention: Evaluation of a Wise IT-Use (WIT) Program for Hong Kong
Primary Students," Frontiers in Psychology, no. 10 (November 2019), p. 2468; Ruggero Andrisano Ruggieri et al., "Internet
Addiction: A Prevention Action-research Intervention," Epidemiol Biostat Public Health, vol. 13, no. 3 (2016), pp. 1-5.
8 Amen Alrobai et al., "Exploring the Rrisk Factors of Interactive e-Health Interventions for Digital Addiction,"
in: Information Resources Management Association, Internet and Technology Addiction: Breakthroughs in
Research and Practice (Pennsylvania: IGI Global, 2019), pp. 717-732.
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مثل هذه اإلجراءات املضادة لتحقيق التوازن يف استخدام اإلنرتنت يف الحياة اليومية ،مع الح ّد من
األنشطة الرقمية غري املالمئة .غري أنه ميكن أن تحتوي هذه التطبيقات عىل ميزات غري ناجحة ،أو حتى
ضا ّرة .فعىل سبيل املثال ،توفر بعض هذه التطبيقات ما يسمى "مقياس درجة اإلدمان" ،من دون
دليل علمي عىل ما يجب اعتباره ضمن مستوى اإلدمان الرقمي .يف حني يقارن آخرون األفراد الذين
يستخدمون التكنولوجيا بأقرانهم ،عىل الرغم من أنّ مقارنة األقران ميكن أن تكون ضارة يف رحلة التعايف،
ويف تشجيع ضبط االستخدامّ ،
وأقل فائدة أيضً ا إذا أخذنا يف االعتبار اختالفاتهم من حيث الشخصية
ومنط الحياة(((.
رئيسا لها ،فإن ما يلفت
ومبا أنّ التكنولوجيا هي وسط تحدث فيه املشكلة ،وليست بالرضورة سب ًبا ً
االنتباه هنا أنه يف إمكاننا تصميمها لتسهيل الحل .فعىل عكس الوسائط األخرى املعروفة بطبيعتها
املسببة لإلدمان ،مثل منتوجات التبغ ،ميكن التكنولوجيا مراقبة كيفية استخدامنا لها ،وقياس ما إذا كانت
أمناط معينة من االستخدام تشري إىل بعض أشكال اإلدمان .ومن ثم ،تعمد إىل إرسال رسائل تحذيرية
ذكية ،أو جعل االستخدام أقل سهولة ،يف محاولة لتفعيل التفكري فيام إذا كانت هناك حاجة إىل هذا
االستخدام .فعىل سبيل املثال ،باستخدام بعض خوارزميات الذكاء االصطناعي ،ميكن اكتشاف متى ينرش
شخص ما صو ًرا لنفسه ،من دون تفكري وعىل نحو يبدو مندف ًعا ،أو حينام يتصفح شخص وسائل التواصل
االجتامعي عىل نحو مفرط يف أثناء وجوده يف مكان التعلم أو العمل ،أو يف أثناء قيادة السيارة ،وحينام
يتبادل رسائل حتى يف األوقات غري االعتيادية من اليوم( .((1وميكن تصميم وسائل التواصل االجتامعي
واأللعاب لتج ّنب إثارة املشكلة ،يف املقام األول ،وتعزيز رفاهة مستخدميهاً .
فمثل ،ميكن املستخدم توفري
طرق لتسهيل إدارة الوقت وترشيد املحتوى واألخبار واإلخطارات للرتكيز عىل ما يهم ،وإتاحة تحديد
ٍ
سقف زمني ملدة املحادثة مع اآلخرين( .((1وبتعبري آخر ،ميكننا تصميم هذه الوسائل الرقمية نفسها يك
تحتوي عىل إجراءات وقائيةً ،
بدل من انتظار ذلك من املستخدم نفسه ،أو من أدوات خارجية.
عىل الطرف اآلخر من اإلدمان الرقمي ،يقف مفهوم الرفاهة الرقمية الذي يرمز إىل الوجود واالستخدام
اإليجايب والصحي للتكنولوجيا ،سواء يف سياقات شخصية أم مجتمعية .وجزء مهم من الرفاهة الرقمية
هو تصميم التكنولوجيا لتكون مالمئ ًة وشامل ًة ملجموعات مختلفة من املستخدمني من حيث قدراتهم
البدنية والعقلية ،سواء كانت دامئة أم ظرفية ،ومنط حياتهم وسياقات استخدامهم .وهذا يعني أنّ
استخدامهم للتكنولوجيا يجب أن يهتم بزيادة اإليجابية وتقليل اإلحباط والقلق والشعور باالستبعاد
9 Ibid.
10 Ali et al.
"11 Aarif Alutaybi et al., "Combating Fear of Missing Out (FoMO) on Social Media: The FoMO-R Method,
International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, no. 17 (August 2020), p. 6128; Abdulaziz
"Alblwi et al., "Procrastination on Social Media: Predictors of Types, Triggers and Acceptance of Countermeasures,
Social Network Analysis and Mining, vol. 11, no. 1 (February 2021), pp. 1-18.
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منصات التعلم اإللكرتوين لتكون أكرث اعتنا ًء
يف أثناء التفاعل معها .فعىل سبيل املثال ،ميكننا تصميم ّ
(((1
التوحد  .كام ميكننا تصميمها بطريقة
مبواطن القوة واهتاممات األشخاص املصابني باضطراب طيف ّ
تجعلها أكرث شمولية ل ُتل ّبي حاجات الطالب الذين يعانون صعوبات التعلم وتخفف من مشاعر القلق
والضغط العصبي لديهم(.((1
تسلط هذه الدراسة الضوء عىل التعريفات املختلفة لإلدمان الرقمي ،والعواقب املرتبطة بأمناط االستخدام
نجاحا أول ًيا يف مكافحتها ،ودور تصميم التكنولوجيا يف تعزيز
اإلشكالية للتكنولوجيا ،والنُهج التي أظهرت ً
املشكلة وح ّلها أيضً ا .ثم تناقش مفهوم الرفاهة الرقمية وكيفية جعل التكنولوجيا تتوافق عىل نحو أفضل
مع الحاجات وسياقات االستخدام املختلفة لألفراد ،سواء كانت شخصية أم اجتامعية .ونظ ًرا إىل أنّ كال
املفهومني جديد نسب ًيا ،تختتم الدراسة مبجموعة من التوصيات لسياسات ميكن اتّباعها من أجل األبحاث
العلمية املستقبلية حولهام ،وأفضل املامرسات التي من شأنها أن تفيد التصاميم املستقبلية للتكنولوجيا.

أول :ما اإلدمان الرقمي؟
ً
يع ّد اإلدمان الرقمي ً
مجال بحث ًيا ناشئًا الستكشاف االستخدام اإلشكايل لألجهزة الرقمية ،ويتضمن
ذلك مناقشات حول ما إذا كان ميكن اعتامد هذا السلوك بوصفه حالة اضطراب صحية أو ذهنية
(رسم ًيا) ،وإذا كان األمر كذلك ،فام معايري التشخيص التي يجب أن ُيستند إليها( .((1هناك تباين يف
اإلحصاءات املتعلقة بانتشار اإلدمان الرقمي يف بلدان مختلفة من العامل؛ إذ ُتراوح التقديرات بني
 2.6يف املئة من السكان يف شامل أوروبا وغربها ،و 10.9يف املئة يف الرشق األوسط( .((1وال ينبغي
أن تؤخذ هذه األرقام مبعزلٍ عن املعايري واملقاييس املستخدمة ،وتحتاج إىل مزيد من البحث .ففي
الوقت الحايل ،ال توجد معايري تشخيصية لإلدمان الرقمي ،عىل الرغم من أنّ اضطراب األلعاب عرب
12 Cara Wilson et al., "Digital Strategies for Supporting Strengths-and Interests-Based Learning with Children
with Autism," in: Proceedings of the 19th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and
Accessibility, Baltimore, Maryland USA, 20 October-1 November 2017 (New York: Association for Computing
Machinery, 2017).
13 Tas Adam & Arthur Tatnall, "The Value of Using ICT in the Education of School Students with Learning
Difficulties," Education and Information Technologies, vol. 22, no. 6 (November 2017), pp. 2711-2726; Nihal
Ouherrou et al., "Comparative Study on Emotions Analysis from Facial Expressions in Children with and without
Learning Disabilities in Virtual Learning Environment," Education and Information Technologies, vol. 24, no. 2
(March 2019), pp. 1777-1792.
14 Roberto Poli, "Internet Addiction Update: Diagnostic Criteria, Assessment and Prevalence," Neuropsychiatry,
vol. 7, no. 1 (January 2017), pp. 4-8.
15 Cecilia Cheng & Angel Yee-lam Li, "Internet Addiction Prevalence and Quality of (Real) Life: A Meta-analysis
of 31 Nations Across Seven World Regions," Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, vol. 17, no. 12
(December 2014), pp. 755-760.
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اإلنرتنت ( ،)Internet Gaming Disorder, IGDبوصفه نو ًعا من السلوك املتعلق باإلدمان الرقمي،
قد ُأدرج يف الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية الذي تُصدره الجمعية األمريكية للطب
النفيس( ،((1باعتباره ً
مجال مستقبل ًيا للبحث والتحقيق( .((1وباملثل ،يتضمن اإلصدار الحادي عرش من
التصنيف الدويل لألمراض الذي تُصدره منظمة الصحة العاملية( ،((1اآلن ،اضطراب األلعاب ،سواء
تلك املتعلقة بألعاب اإلنرتنت ،أم غري املتطلبة االتصال باإلنرتنت .وهناك أيضً ا عدم اتفاق بشأن
املصطلحات التي يجب استخدامها لتحديد هذه الظاهرة ،كام هو موضح عند روبرتو بويل( ،((1مع
اقرتاحات عدة ،مبا يف ذلك إدمان اإلنرتنت واستخدام الكمبيوتر القهري و"استخدام اإلنرتنت اإلشكايل"
( .)Problematic Internet Usage, PIUويالحظ كريستيان مونتاغ وآخرون( ((2االستخدام املتزايد
ملصطلح "اضطراب استخدام اإلنرتنت" ( )Internet Use Disorder, IUDمن قبل الباحثني يف هذا
املجال ،إضافة إىل عبارة "إدمان" الهاتف الذيك لإلشارة إىل السلوك املرتبط بـهذا النوع املحدد من
األجهزة .ويستخدم ريان عيل وآخرون( ((2مصطلح "اإلدمان الرقمي" ( )Digital Addiction, DAالذي
يعتمد جزئ ًيا عىل فرضية أنّ الفرد ميكنه استخدام جهاز رقمي بطريقة إشكالية ،من دون أن يكون لهذا
الجهاز ،بالرضورة ،اتصال نشط باإلنرتنت ،وعىل فرضية أنّ هذا االستخدام مرتبط بتصميم الوسائط
الرقمية التي تُس ّهله ،أو عىل األقل ال متنعه.
ويف حني أن هذه الدراسة ال تسعى لتقديم معايري التشخيص لإلدمان الرقمي أو تقييمها ،فمن املفيد
النظر يف تأثري املعايري والنامذج املقرتحة لإلدمان الرقمي يف كيفية تعريف هذا السلوك يف األدبيات
املنشورة ،حيث يعتمد تفسرينا لنتائجها عىل كيفية تعريف هذا السلوك املستجد وتحديده .ويناقش
فريسكا أندريا سانتوس( ((2ثالثة مناذج لإلدمان الرقمي ،تعترب بارزة يف األدبيات البحثية؛ النموذج األول
مبني عىل أنّ السلوك مك ّون من عنارص محددة ،وهذه هي الحال يف تعريف "القامر املريض" ،سواء
القامر التقليدي أم عن طريق اإلنرتنت ،حيث تشارك عنارص بيولوجية نفسية اجتامعية يف تعريف
السلوك ،مثل املشاعر السلبية يف حال عدم إمكانية مامرسة السلوك وانشغال الذهن به والتساهل
16 American Psychiatric Association.
17 Daniel L. King et al., "Craving for Internet Games? Withdrawal Symptoms from an 84-h Abstinence
from Massively Multiplayer Online Gaming," Computers in Human Behavior, vol. 63, no. C (September 2016),
pp. 488-494.
18 World Health Organization.
19 Poli.
20 Christian Montag et al., "How to Overcome Taxonomical Problems in the Study of Internet Use Disorders
and What to do with 'Smartphone Addiction'?" Journal of Behavioral Addictions, vol. 9, no. 4 (January 2021),
pp. 908-914.
21 Ali et al.
22 Veruska Andrea Santos et al., "Treatment of Internet Addiction with Anxiety Disorders: Treatment Protocol
"and Preliminary before-after Results Involving Pharmacotherapy and Modified Cognitive Behavioral Therapy,
JMIR Research Protocols, vol. 5, no. 1 (2016).
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مع زيادة االستخدام والرصاع بني االستخدام مع أولويات حياتية أخرى ،واالعتامد املفرط عىل السلوك
اإلشكايل يف تحسني املزاج ،واالنتكاس بعد إحراز تقدم يف اإلقالع عنه .فعىل سبيل املثال ،يقرتح جريالد
ً
مؤهل للظهور عىل نحو ُمعتمد يف كتيبات تشخيص
بلوك( ((2أنه يك يكون استخدام اإلنرتنت املَ َريض
االضطرابات النفسية ،يجب أن ُيظهر أوج ًها من التشابه مع معايري األعراض ا ُمل ّتبعة هناك ،مثل تلك
الخاصة باضطرابات تعاطي املخدرات ،عىل الرغم من أنّ هذا االقرتاح قد يثري ً
جدل واس ًعا حول ما إذا
كان اإلدمان السلويك ميكن ،من حيث املبدأ ،مقارنته باإلدمان عىل العقاقري أو املواد األخرى .ومع ذلك،
يجادل أليكس كوي( ((2بأنّ مصطلح إدمان اإلنرتنت قد ال يحمل قيمة تشخيصية حقيقية ،ألنّ العالقة
يتم إثباتها من خالل األد ّلة التجريبية ،بعكس ما هي عليه الحال
بني تصنيف إدمان اإلنرتنت وأعراضه مل ّ
يف اضطرابات تعاطي املخدرات .ويدعم بحث دانيال كارديفيلت وينرث( ((2هذه الرؤية ،ويجادل بأنّ
وصف شخص ما بأنه "مدمن عىل اإلنرتنت" قد ال يشري إىل أنّ الفرد يعاين اضطرا ًبا عقل ًيا راسخً ا ،لكن
يجب أن ُينظر إليه عىل أنه اسرتاتيجية للتك ّيف مع تجارب الحياة السلبية أو الهروب منها .وعىل هذا
النحو ،يف بعض الحاالت ،قد يكون إدمان اإلنرتنت أحد أعراض مشكلة صحية ذهنية أكرث عم ًقا ،وليس
حالة يف ح ّد ذاتها (وهو ما قد يسبب ً
جدل آخر حول إمكانية تطبيق الفرض ّية نفسها عىل السلوكيات
اإلدمانية األخرى أيضً ا).
يركز النموذج الثاين عىل عنرص التحكم يف النفس بوجه خاص ،وهو مشتق أيضً ا من أبحاث القامر املريض.
و ُيع َّرف إدمان اإلنرتنت يف هذا النموذج بأنه عدم القدرة عىل التحكم يف الدوافع لدى محاولة مقاومة
تنفيذ السلوك اإلدماين .وميكن أن يؤدي هذا إىل التساهل مع االستخدام اإلشكايل ،مبعنى أنّ الشخص
محتاجا إىل املزيد من اإلنرتنت الكتساب مستويات السعادة نفسها ،وإىل املعاناة من تقلبات
يصبح
ً
مزاجية وأعراض وعواطف سلبية ،حينام ال يكون قاد ًرا عىل استخدام اإلنرتنت عىل النحو الذي اعتاده
ويريده ( ،)Withdrwal Symptomsوإىل اضطراب يف فهم الوقت واستخدامه ،وإىل انهيار يف العالقات
أو يف العمل أو التعليم ،وبذلك يستخدم اإلنرتنت للهروب من املشكالت األخرى .عىل سبيل املثال ،يحدد
دوغ هيون هان( ((2إدمان اإلنرتنت باعتباره استخدا ًما إشكال ًيا واضطرا ًبا يف التحكم يف االنفعاالت ،يرتافق
مع رغبة ال تقاوم لالنخراط يف نشاط متصل باإلنرتنت ،عىل الرغم من العواقب السلبية.
23 Jerald J. Block, "Issues for DSM-V: Internet Addiction," American Journal of Psychiatry, vol. 165, no. 3 (March
2008), pp. 306-307.
24 Alex W. Kwee, E Komoru-Venovic & Janelle L Kwee, "Treatment Implications from Etiological and Diagnostic
Considerations of Internet Addiction: Cautions with the Boot Camp Approach," Paper read at Proceedings of the
International Conference of e-CASE, Distinguished Paper, CD Format, Singapore, 8-10 January 2010.
25 Daniel Kardefelt-Winther, "The Moderating Role of Psychosocial Well-being on the Relationship between
Escapism and Excessive Online Gaming," Computers in Human Behavior, vol. 38 (September 2014), pp. 68-74.
26 Doug Hyun Han et al., "Dopamine Genes and Reward Dependence in Adolescents with Excessive Internet
Video Game Play," Journal of Addiction Medicine, vol. 1, no. 3 (September 2007), pp. 133-138.
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وينص النموذج الثالث عىل أنه يجب أن يكون هناك أعراض واعتالل واضح يف مشاعر الفرد وترصفاته يك يعاين
ّ
إدمان اإلنرتنت .وميكن أن تشمل األعراض االنشغال الدائم مبا يحدث عىل اإلنرتنت وفقدان االهتامم باألشياء
األخرى والهروب من الواقع عرب عيش حياة افرتاضية ،أو االستخدام املستمر عىل الرغم من العواقب السلبية.
ويجب أيضً ا تحديد معنى االعتالل ( ،)Impairmentوهو أم ٌر مهم يف التشخيص الرسيري لدى فرد يعاين ً
اعتالل
وظيف ًيا ،عىل سبيل املثال ،يكمن االعتالل يف انخفاض القدرات االجتامعية أو األكادميية أو املهنية .وقد ذكر
جريوين ليمنز( ((2أنّ االستخدام املفرط والقهري للكمبيوتر أو ألعاب الفيديو يؤدي إىل مشكالت اجتامعية و /أو
عاطفية .وعىل الرغم من هذه املشكالت ،فإن ا ُملستخدم غري قادر عىل التحكم يف هذا االستخدام املفرط.
جرى اقرتاح أنّ اإلدمان الرقمي ال يأيت وحده ،بل يرتافق مع مشكالت أخرى متعلقة بالصحة العقلية ،قد
تؤثر يف كيفية تعريفه والتشخيص املحتمل له .فعىل سبيل املثالُ ،وجد أنّ اضطراب نقص االنتباه /فرط
النشاط ( )ADHDمرتبط بتطوير اضطراب ألعاب اإلنرتنت ( .)IGDويف دراسة مط ّولة ،مدة عامني،
عىل  2293مراه ًقا ،وجد تشيه هونغ كو وآخرون( ((2أنّ أهم مؤرشات اإلدمان الرقمي كانت أعراض
اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ،والعدائية أيضً ا .واستخدم املؤلفون املقابالت الرسيرية لتحديد
تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ،ويدعمون فكرة أن اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
مرتبط باضطراب ألعاب اإلنرتنت عند الشباب .عالو ًة عىل ذلك ،يشري تشيه هونغ كو( ((2إىل أنّ من
املرجح أن ُيظهر مرىض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه رضً ا منخفضً ا عن العالقات األرسية وردات
فعل إيجابية أكرث من املعتاد عىل املكافآت والجوائز التي قد تكون عوامل مساهمة يف زيادة خطر
اإلدمان الرقمي؛ إذ إنّ األلعاب ووسائط التواصل االجتامعي مبنية عىل نحو بعيد عىل عنارص التحفيز
تم اقرتاح أنّ املستويات املنخفضة من املهارات
والجوائز ،مثل النقاط وعدد اإلعجابات ( .)Likesكام ّ
توجه األفراد املصابني باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه نحو سلوكيات أكرث انعزالً،
االجتامعية( ((3قد ّ
اجتامع ًيا ،لكنها مجزية عىل الفور ،مثل ألعاب اإلنرتنت(.((3
يبدو أن هناك ارتباطات بني االكتئاب والقلق واإلدمان الرقمي ،وال سيام فيام يتعلق باضطراب ألعاب
اإلنرتنت .وقد خلص سيلني بونري( ((3إىل أنّ الالعبني الذكور ،من فئة الشباب ،الذين واجهوا صعوبة يف
27 Jeroen S. Lemmens, Patti M. Valkenburg & Jochen Peter, "Development and Validation of a Game Addiction
Scale for Adolescents," Media Psychology, vol. 12, no. 1 (March 2009), pp. 77-95.
28 Chih-Hung Ko et al., "Predictive Values of Psychiatric Symptoms for Internet Addiction in Adolescents: A
2-year Prospective Study," Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, vol. 163, no. 10 (2009), pp. 937-943.
29 Wen-Jiun Chou et al., "Multi-dimensional Correlates of Internet Addiction Symptoms in Adolescents with
Attention-deficit/ Hyperactivity Disorder," Psychiatry Research, vol. 225, no. 1-2 (January 2015), pp. 122-128.
30 Morris Zwi et al., "Parent Training Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder," The Cochrane
Database of Systematic Reviews, vol. 21, no. 3 (2009).
31 Chou et al.
32 Céline Bonnaire & Darlèn Baptista, "Internet Gaming Disorder in Male and Female Young Adults: The Role of
Alexithymia, Depression, Anxiety and Gaming Type," Psychiatry Research, vol. 272 (February 2019), pp. 521-530.
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التوصل إىل أنّ
التعرف إىل مشاعرهم ،هم أكرث عرضة إلظهار االكتئاب والقلق .عالو ًة عىل ذلك ،جرى ّ
الرهاب االجتامعي مرتبط باضطراب ألعاب اإلنرتنت عند ساشا سيوين( .((3ويدعم هذه الحجة عمل إمريا
هالل يايان وآخرين( ،((3الذي وجد ً
ارتباطا إيجاب ًيا بني الرهاب االجتامعي واضطراب ألعاب اإلنرتنت ،يبدو
أنه مرتبط باستخدام "األفاتار" ( )Avatarsداخل اللعبة .و ُيقرتح أن األفاتار الذي يعطي مظه ًرا افرتاض ًيا
للشخص ميكن أن يعوض عن التواصل وج ًها لوجه ،وميكن أولئك الذين يعانون الرهاب االجتامعي،
والذين ال يرتاحون للتواصل وج ًها لوجه ،تلبية حاجات التفاعل االجتامعي من خالل األفاتار الذي ميثلهم
داخل اللعبة .ويثري هذا املثال ً
سؤال حول ما إذا كانت املشكلة األساسية هي ح ًقا اإلدمان ،أو ما إذا كان
من األفضل اعتبار سلوك اإلدمان أح َد أعراض أو آليات التك ّيف مع مشكلة صحية عقلية منفصلة.
تضمنت أبحاث اإلدمان الدوائية والسلوكية عوامل عصبية نفسية وعصبية بيولوجية ،وقد شملت
هذه األبحاث إدمان اإلنرتنت مؤخ ًرا .وأظهرت هذه الدراسات أنّ اإلدمان الرقمي رمبا يشرتك يف بعض
الخصائص املعرفية العصبية مع أشكال اإلدمان الدوايئ والسلويك األشد رسوخً ا .ويتضمن ذلك وجود
االندفاع ( ،)Impulsivityكام هو موضّ ح يف املراجعة املنهجية عند ريكو يل وآخرين( .((3ومع ذلك ،هناك
عدد أقل من األدلة عىل أنّ القهرية واالندفاع من العوامل املشرتكة الثابتة بني أنواع اإلدمان .كام الحظ
املؤلفون ،أنه يجب توخّ ي الحذر عند النظر يف نتائج املراجعة املنهجية فيام يتعلق باإلدمان الرقمي،
نظ ًرا إىل ق ّلة الدراسات املوجودة حول هذه الظاهرة التي مت َّكن الباحثون من تضمينها ومراجعتها،
مقارنة مبجاالت اإلدمان األخرى(.((3
املبي يف الشكل (،)1
وعند باسل املراد وآخرين( ،((3جرى تحديد مجموعة من امليزات ووضعها يف املخطط ّ
مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالعواقب االجتامعية والعواقب العاطفية ،وسامت استخدام األجهزة الرقمية
والتحفيز ،ومثل معايري التشخيص املستخدمة يف إساءة استخدام العقاقري ،استمرار السلوكيات عىل
الرغم من تسببها يف األرضار .ووف ًقا لتلك الدراسة ،ميكن تقسيم تعريفات اإلدمان الرقمي مجموعتني:
öالتعريفات املرتكزة عىل الجوانب املتعلقة بالرضر :وقد ُوجد أنّ العديد من تعريفات اإلدمان
الرقمي تركز عىل العواقب الضا ّرة التي يتعرض لها األفراد نتيجة استخدامهم املفرط لألجهزة
الرقمية ،برصف النظر عن كميته ووقته ونوعه .وتتضمن العواقب االجتامعية الضا ّرة تلك
33 Sasha R. Sioni, Mary H. Burleson & Debra A Bekerian, "Internet Gaming Disorder: Social Phobia and
Identifying with your Virtual Self," Computers in Human Behavior, vol. 71 (June 2017), pp. 11-15.
34 Emriye Hilal Yayan et al., "Examination of the Correlation between Internet Addiction and Social Phobia in
Adolescents," Western Journal of Nursing Research, vol. 39, no. 9 (2017), pp. 1240-1254.
35 Rico S.C. Lee, Sylco Hoppenbrouwers & Ingmar Franken, "A Systematic Meta-review of Impulsivity and
Compulsivity in Addictive Behaviors," Neuropsychology Review, vol. 29, no. 1 (March 2019), pp. 14-26.
36 Ibid.
37 Almourad et al.
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،((3( مبا يف ذلك العزلة االجتامعية وإهامل األنشطة االجتامعية األخرى،املتعلقة بالعالقات
 بني الشخص ودائرته املق ّربة بسبب االستخدام املفرط، عىل سبيل املثال،والرصاع االجتامعي
 مثل انخفاض، ميكن أن يحدث رضر مهني أو متعلق بالدراسة، وعالو ًة عىل ذلك.((3(للتكنولوجيا
 يوصف اإلدمان الرقمي بكونه نزع ًة نحو أفعال وقرارات، إضافة إىل ذلك.((4(األداء واإلنتاجية
 ميكنها أن،ثم
رقمية غري واعية
ّ  ومن، تؤثر يف نوعية العمل أو الدراسة، وبذلك.((4(ومترسعة
ّ
((4(
 كام لوحظ أنّ العديد من املؤلفني.  وتُنتج تجربة حياة سلبية،تتسبب يف مشاعر ضيق وندم
يشريون إىل األعراض والسلوكيات التي غال ًبا ما يرسدها الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات
.((4( التي ُذكرت ساب ًقا،) فيام يتعلق بالظروف القابلة للتشخيصDSM-5( النفسية
 مل تركز تلك الدراسات عىل أرضار:التعريفات املرتكزة عىل الجوانب املتعلقة بنمط االستخدامö
ً  بل ر ّكزت،اإلدمان الرقمي
بدل من ذلك عىل تجربة املستخدمني وسلوكياتهم يف أثناء التفاعل مع
 وميكن تقسيم تحليل هذا املوضوع عىل نحو أكرب إىل القسم املتعلق باالستخدام.األجهزة الرقمية
 وهناك من ُيع ّرف االستخدام. والقسم املتعلق باملشاعر التي ترافق هذا االستخدام،الفعيل
ّاإلدماين عن طريق الوقت الذي يقضيه املستخدم عىل اإلنرتنت؛ إذ تُح ّدد بعض التعريفات أن
ً ،طويل عىل جهاز رقمي
ً املستخدم الذي يقيض وق ًتا
 ساعة30  أو، ساعات يف اليوم4 مثل أكرث من
((4(
 مصاب بإدمان رقمي ؛ كام يرتبط اإلدمان بالتحقق املتكرر وتصفح الجهاز عىل،يف األسبوع
38 Orsolya Király et al., "Problematic Online Gaming," in: Kenneth Paul Rosenberg & Laura Curtiss Feder
(eds.), Behavioral Addictions: Criteria, Evidence, and Treatment (Cambridge, MA: Elsevier Academic Press, 2014),
pp. 61-97; Block.
39 Antonius J. Van Rooij et al., "Treating Internet Addiction with Cognitive-behavioral Therapy: A Thematic
Analysis of the Experiences of Therapists," International Journal of Mental Health and Addiction, vol. 10, no. 1
(2012), pp. 69-82.
40 Jee Hyun Ha et al., "Psychiatric Comorbidity Assessed in Korean Children and Adolescents who Screen
Positive for Internet Addiction," The Journal of Clinical Psychiatry, vol. 67, no. 5 (May 2006), pp. 821-826.
41 Ali et al.; Alrobai et al.
42 Ha et al.; Amen Alrobai et al., "Exploring the Risk Factors of Interactive e-Health Interventions for Digital
Addiction," in: Information Resources Management Association, Substance Abuse and Addiction: Breakthroughs
in Research and Practice (Pennsylvania: IGI Global, 2019), pp. 375-390.
43 Marta Beranuy, Xavier Carbonell & Mark D Griffiths, "A Qualitative Analysis of Online Gaming Addicts
in Treatment," International Journal of Mental Health and Addictio, vol. 11, no. 2 (2013), pp. 149-161; Hilarie
Cash et al., "Internet Addiction: A Brief Summary of Research and Practice," Current Psychiatry Reviews,
vol. 8, no. 4 (November 2012), pp. 292-298; Mariano Chóliz, "Cognitive Biases and Decision Making in Gambling,"
Psychological Reports, vol. 107, no. 1 (August 2010), pp. 15-24; Antonius J. Van Rooij et al., "Online Video Game
Addiction: Identification of Addicted Adolescent Gamers," Addiction, vol. 106, no. 1 (2011), pp. 205-212.
44 Beomwoo Nam et al., "Comparing the Effects of Bupropion and Escitalopram on Excessive Internet Game Play
in Patients with Major Depressive Disorder," Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, vol. 15, no. 4 (November
2017), pp. 361-368.
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الشكل ()1
مك ّونات تعريفات اإلدمان الرقمي يف أدبيات البحث
اﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﺮاﻓﻘﺔ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻴﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻘﺪان ﻗﺪرة ﺿﺒﻂ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﴤ
اﻻﺳﺘﺨﺪام أﻛرث ﻣام ﻧﻮى اﳌﺴﺘﺨﺪم
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻨﻤﻂ اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮﳼ وﻏري ﻣﺪرك
ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺘﻜﺮرة ﻓﺎﺷﻠﺔ
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ رﻏﻢ اﻟﻌﻮاﻗﺐ

ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺺ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﲇ

اﻹدﻣﺎن
اﻟﺮﻗﻤﻲ
اﻷذى اﻻﺟﺘامﻋﻲ

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺪف اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌني
ﻫﻮس مبﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻌني
ﻫﻮس ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ

اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﴤ

ﺗﻔﺤﺺ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﻦ دون ﺗﻔﻜري
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﴤ

اﻟﻌﻤﻞ/اﻟﺪراﺳﺔ

أﺧﻄﺎء وﺗﴪع
ﺗﻌﺐ وأداء ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف

اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻀﺎرب ﺑني اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
اﻟﻌﺰﻟﺔ وراء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷذى
اﳌﻌﺎﻳري اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻌﺎﻳري )(DSM

اﻷذى اﳌﺮﴈ
اﻟﱰاﻓﻖ ﻣﻊ اﺿﻄﺮاﺑﺎت أﺧﺮى

اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴري اﳌﺰاج
اﻟﺘﻀﺎرب ﺑني اﻻﺳﺘﺨﺪام وأوﻟﻮﻳﺎت ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻧﺸﻐﺎل اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻗﻤﻲ
أﻋﺮاض ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻻﻛﺘﺌﺎب
اﻟﺮﻫﺎب اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﻘﻠﻖ
اﺿﻄﺮاب ﻧﻘﺺ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻣﻊ ﻓﺮط اﻟﻨﺸﺎط )(ADHD

املصدر :من إعداد الباحثني.

نحو هويس( .((4عالو ًة عىل ذلك ،تض ّمنت التعريفات املستندة إىل منط االستخدام وظائف معينة
يتم استخدامها كنرش الصور واإلدمان عىل محتوى معني ،مثل أخبار املشاهري ،وليس الجهاز
نفسه( .((4وتتضمن التعريفات املرتكزة عىل املستخدم ومنط االستخدام سياقات ال يكون فيها
ً
مرتبطا عىل نحو مفرط
لدى املستخدم هدف واضح ملا يحققه عىل الجهاز الرقمي ،ويكون
بالوسائط الرقمية( .((4ويتضمن قسم مشاعر املستخدم تعريفات للسيطرة ،مبا يف ذلك استمرار
45 Yu-Kang Lee et al., "The Dark Side of Smartphone Usage: Psychological Traits, Compulsive Behavior and
Technostress," Computers in Human Behavior, vol. 31 (January 2014), pp. 373-383.
46 Ibid.
47 Richard A. Davis, "A Cognitive-behavioral Model of Pathological Internet Use," Computers in Human
Behavior, vol. 17, no. 2 (March 2001), pp. 187-195.

170

الكتـاب السادس 2021 -
تاسارد

السلوك ،عىل الرغم من النتائج السلبية واملحاوالت الفاشلة للسيطرة( .((4كام تتضمن هذه
التعريفات اعتبا ًرا لن ّية االستخدام فيام يتعلق بالوقت املستهلك عىل األجهزة والوسائط الرقمية،
حيث يتصف االستخدام اإلدماين بفقدان الشعور بالزمن املستهلك عىل األجهزة( ،((4واستخدامها
فرتة أطول مام يحتاج إليه املستخدم ،أو َعز َم عىل تخصيصه(.((5

ثانيًا :الطرق الحالية يف مواجهة اإلدمان الرقمي
يف مراجعتنا الحديثة لألبحاث املنشورة يف مجال مناهج مكافحة اإلدمان الرقمي التي أجريناها
حدي ًثا( ،((5قمنا بتضمني  87دراسة ،استوفت رشوط املالءمة والنوعية للتحليل النهايئ .وتُقسم األبحاث
ا ُملدرجة يف هذه املراجعة بحسب الدول التي أجرتها ،من حيث األكرث عد ًدا إىل األقل عد ًدا ،وهي كوريا
(العدد  ،)26والصني (العدد  ،)26تليها الواليات املتحدة األمريكية (العدد  ،)6وإيران (العدد  .)4ويظهر
عدد الدراسات ّ
لكل بل ٍد يف الشكل ( ،)2يف حني نُظهر األشكال األربعة من اإلدمان الرقمي التي تم
رصدها ودراستها يف األدبيات يف الشكل (.)3
ومن حيث الفئة العمرية للعينة ،أعلنت األغلبية العظمى من الدراسات عن عمر املشاركني ( 86من
أصل  87دراسة) .وركزت  35دراسة عىل املشاركني الذين ُتراوح أعامرهم بني  12و 19سنة ،يف حني ر ّكزت
دراسة واحدة عىل املشاركني الذين تقل أعامرهم عن  12سنة ،وهي الدراسة التي أجراها يانغ جيونغ يو
وآخرون( .((5كان النطاق العمري للدراسات الباقية أوسع ،مبن يف ذلك املشاركون الذين تراوح أعامرهم
بني  13و 67سنة .ومن بني الدراسات التي أبلغت عن جنس املشارك ( 80من  87دراسة) ،كان  53.7يف
املئة من العينة املجمعة لجميع هذه الدراسات من الذكور .شملت  22دراسة من الدراسات مشاركني
من الذكور فحسب ،مع تركيز  21منها عىل اضطراب ألعاب اإلنرتنت .مل تفحص  25دراسة املشاركني
فيام لو كان لديهم استخدام إدماين ،حيث جرى تصميمها الستهداف الع ّينة من املشاركني بتدابري وقائية،
ّ
بغض النظر عن كيفية استخدامهم الرقمي وإمكانية وجود استخدام إشكايل ،يف حني فحصت باقي
الدراسات املشاركني مبعايري تشخيصية ملعرفة ما إذا كان لديهم مظاهر من االستخدام اإلدماين.
48 Shari P. Walsh, Katherine M. White & Ross M. Young, "Over-connected? A Qualitative Exploration of the
Relationship between Australian Youth and their Mobile Phones," Journal of Adolescence, vol. 31, no. 1 (2008), pp. 77-92.
49 Block.
"50 Elias Aboujaoude et al., "Potential Markers for Problematic Internet Use: A Telephone Survey of 2,513 Adults,
CNS Spectrums, vol. 10, no. 11 (2006), pp. 750-755.
"51 Deniz Cemiloglua et al., "Combatting Digital Addiction: Current Approaches and Future Directions,
Technology in Society, vol. 68 (2022).
52 Yang Gyeong Yoo et al., "The Effect of Mind Subtraction Meditation on Smartphone Addiction in School
Children," Global Journal of Health Science, vol. 11, no. 10 (2019), pp. 16-28.
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الشكل ()2
توزع الدراسات عىل البلدان التي أجريت فيها

ﺼني
اﻟ رﻳﺎ ﳌﺘﺤ
ﻛﻮ ت ا
ﻻﻳﺎ
ﻟﻮ
ا ﺮان
ﻳ
إ ﺎﻧﻴﺎ
أﳌ
ﺑﺎن
اﻟﻴﺎ
ﺮﻛﻴﺎ
ﺗ ﺎﻧﻴﺎ
ﺳﺒ
إ ﻠﻨﺪ
ﺗﺎﻳ ﴪا
ﻳ
ﺳﻮ ﺘﺎن
ﻛﺴ
ﺑﺎ ﺞ ﺪة
رنوﻳ ﳌﺘﺤ
اﻟ ﻜﺔ ا
ﻤﻠ
اﳌ ﺎﻟﻴﺎ
ﻳﻄ
إ
ن
ا
ﺎﻳﻮ ﻮﻧﻎ
ﺗ
ﻛ
ﻧﻎ ﻤﺴﺎ
ﻫﻮ واﻟﻨ
ﺎﻧﻴﺎ
أﳌ
وﺑﺎ
أور
ﺪ
ﻨ
اﻟﻬ ﺴﻴﺎ ﺔ و
وﻧﻴ امﻟﻴ
إﻧﺪ اﻟﺸ
ريﻛﺎ
أﻣ ﺰﻳﺎ
ﻣﺎﻟﻴ
ﺪة

ﻛﻴﺔ
ﻣري
اﻷ

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()3
األشكال األربعة من اإلدمان الرقمي التي تم رصدها ودراستها يف األدبيات

إدﻣﺎن وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘامﻋﻲ

إدﻣﺎن
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ

إدﻣﺎن اﻹﻧﱰﻧﺖ

املصدر :املرجع نفسه.

اﺿﻄﺮاب
أﻟﻌﺎب اﻹﻧﱰﻧﺖ
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 دراسة) إىل تقليل اإلفراط يف االستخدام الرقمي87  من أصل73( هدفت األغلبية العظمى من الدراسات
 دراسات فحسب عىل زيادة الرفاهة النفسية لألشخاص5 )؛ ور ّكزتIntervention( من خالل التدخالت
ً الذين يعانون
شكل من أشكال اإلدمان الرقمي؛ عىل سبيل املثال بحث مايانغ أفريويلدا وموالورمان
86  من بني، وفيام يتعلق بالفرتة الزمنية للتدخل.((5( وباباجيد أوساتوي وأوفري توريل،((5(موالورمان
 كانت الفرتة األكرث شيو ًعا مثانية أسابيع؛ يف حني كانت أطول فرتة تدخّ ل،دراسة تضمنت الفرتات الزمنية
.((5( التي كانت عبارة عن برنامج تعليمي ملراهقني ريفيني يف الصني،عامني
تم تقييم نتائج التدابري املضادة لإلدمان الرقمي عىل نحو أسايس من خالل التقارير الذاتية باستخدام استبيانات
 كام.يرصح به األشخاص فيام يتعلق بعدد الساعات التي قضوها عىل األجهزة أو الخدمات الرقمية
ّ  وما،التقييم
ً أجرت عدة دراسات
.تقييم لنجاح اإلجراءات املضادة من خالل التحسينات املتعلقة بالظروف املرضية للمشرتكني
((5(
((5(
((5(
((5(
. وشمل ذلك انخفاضً ا يف أعراض االكتئاب والقلق والقلق االجتامعي وزيادة احرتام الذات
 مثل تلك املوجودة، دراسة تقنيات تصوير الدماغ ملالحظة تأثري التدخل يف نشاط الدماغ13 استخدمت
 مل تتضمن معظم الدراسات تقييامت متابعة طويلة األمد.((6( ويف دراسات أخرى،عند هان وآخرين
53 Mayang T. Afriwilda & Mulawarman Mulawarman, "The Effectiveness of Motivational Interviewing
Counseling to Improve Psychological Well-being on Students with Online Game Addiction Tendency," Islamic
Guidance and Counseling Journal, vol. 4, no. 4 (January 2021), pp. 106-115.
54 Babajide Osatuyi & Ofir Turel, "Tug of War between Social Self-regulation and Habit: Explaining the Experience
of Momentary Social Media Addiction Symptoms," Computers in Human Behavior, vol. 85 (March 2018), pp. 95-105.
55 Chengmeng Tang et al., "Application of the Health Action Process Approach Model for Reducing Excessive
Internet Use Behaviors Among Rural Adolescents in China: A School-based Intervention Pilot Study," BMC Public
Health, vol. 21, no. 1 (2021), pp. 1-11.
56 Mereerat Manwong et al., "Effects of a Group Activity-based Motivational Enhancement Therapy Program on Social
Media Addictive Behaviors Among Junior High School Students in Thailand: A Cluster Randomized Trial," Psychology
Research and Behavior Management, vol. 11 (August 2018), pp. 329-339; Lin-Yuan Deng et al., "Craving Behavior Intervention
in Ameliorating College Students' Internet Game Disorder: A Longitudinal Study," Frontiers in Psychology, vol. 8 (April 2017).
57 Yuan-Wei Yao et al., "Combined Reality Therapy and Mindfulness Meditation Decrease Intertemporal
Decisional Impulsivity in Young Adults with Internet Gaming Disorder," Computers in Human Behavior, vol. 68
(March 2017), pp. 210-216.
58 Jiwon Han et al., "Efficacy of Cognitive Behavioural Therapy for Internet Gaming Disorder," Clinical
Psychology & Psychotherapy, vol. 27, no. 2 (March 2020), pp. 203-213; Guek Nee Ke & Siew Fan Wong, "Outcome
of the Psychological Intervention Program: Internet Use for Youth," Journal of Rational-Emotive & CognitiveBehavior Therapy, vol. 36, no. 4 (June 2018), pp. 187-200.
59 Hou et al.
60 D.H. Han, Y.S. Lee & T.Y. Choi, "The Effect of Family Therapy on the Changes in the Severity of Online Game
Play and Brain Activity in Adolescents with Online Game Addiction," Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence,
vol. 60, no. 5 (July 2012), p. S190; Joonyoung Park et al., "Interaction Restraint: Enforcing Adaptive Cognitive Tasks to
Restrain Problematic User Interaction," Paper presented at Extended Abstracts of the 2018 CHI Conference on Human
Factors in Computing Systems, Montreal, Canada, 21-26 April 2018; Tian-min Zhu et al., "Effects of Electroacupuncture
Combined Psycho-intervention on Cognitive Function and Event-related Potentials P300 and Mismatch Negativity in
Patients with Internet Addiction," Chinese Journal of Integrative Medicine, vol. 18, no. 2 (2012), pp. 146-151.
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( 56من أصل  87دراسة) .ومن بني الدراسات التي تضمنت تقييامت متابعة التدخل ،كانت أوقات
التقييم النموذجية ثالثة شهور ،وستة شهور بعد التدخل.
قسمنا اإلجراءات املدروسة يف األدبيات أثناء التدخالت والعالجات ثالثة أنواع ،نعرضها فيام ييل:
وقد ّ
 .1اإلجراءات املضادة النفسية واالجتامعية

نهجا عالج ًيا نفس ًيا اجتامع ًيا يف التدخل
اعتمدت معظم الدراسات يف املراجعة ( 52من أصل  87دراسة) ً
مع اإلدمان الرقمي ،مع كون العالج السلويك املعريف ( )Cognitive Behaviour Therapy, CBTاألكرث
ً
تدخل من تدخالت العالج املعريف السلويك يف مجموعات،
شيو ًعا ( 17دراسة) .وقد أعطي أحد عرش
أعطيت ستة تدخالت عىل أساس فردي .وعمو ًما ،يهدف العالج السلويك املعريف إىل مساعدة األفراد يف
فهم املك ّونات السلوكية واملعرفية ألفعالهم املفرطة ،وتدريبهم عىل التعامل مع االستجابات ووسائل
تج ّنب االنتكاس( .((6ويف سياق اإلدمان الرقمي ،اس ُتخدم العالج السلويك املعريف لزيادة الوعي الذايت
بشأن االستخدام اإلدماين من خالل تسليط الضوء عىل املح ّفزات الداخلية والخارجية التي تتحدى
التحكم يف االنفعاالت ،وعن طريق تسليط الضوء عىل املشاعر والحاجات النفسية والتش ّوهات املعرفية
املرافقة لهاً ،
مثل "أنا فقط محبوب ومحل اهتامم يف املنصات عرب اإلنرتنت"( .((6ميكن أن يساعد هذا
الفهم األفراد يف التعرف إىل أسباب أمناط االستخدام املسببة لإلدمان وتحدي املشاعر السلبية واألفكار
الخاطئة املرتبطة باإلفراط يف االستخدام الرقمي.
اعتمدت  8دراسات ضمن فئة التدابري املضادة النفسية واالجتامعية اسرتاتيجي ًة تعليمية؛ ق ّدم نصفها
تدابري وقائية ملكافحة اإلدمان الرقمي ،يف حني ق ّدم النصف اآلخر تدابري تفاعلية .وقد ركزت أغلبية
الدراسات يف هذه املجموعة ( 6دراسات) عىل املشاركني الذين تراوح أعامرهم بني  12و 17عا ًما،
ً
وإجامل ،تهدف دراسات التدابري التعليمية املضادة إىل
وتم تنفيذ اإلجراءات املضادة يف بيئة مدرسية.
ّ
تعليم الطالب وتثقيفهم حول اإلدمان الرقمي واسرتاتيجيات املواجهة ضد مثل هذا السلوك ،من خالل
استخدام األنشطة الجامعية ومشاهدة مقاطع الفيديو والنامذج املتوقع االحتذاء بها .وفيام يتعلق
باسرتاتيجيات املواجهة ،ر ّكزت إحدى الدراسات عىل الكفاءة الذاتية والتنظيم الذايت( ،((6يف حني ركزت
61 Kimberly S. Young, "Treatment Outcomes Using CBT-IA with Internet-addicted Patients," Journal of
Behavioral Addictions, vol. 2, no. 4 (2013), pp. 209-215.
62 Klaus Wölfling et al., "Treatment Outcomes in Patients with Internet Addiction: A Clinical Pilot Study on the
Effects of a Cognitive-behavioral Therapy Program," BioMed Research International (October 2014); Ke & Wong.
63 Sun‐Yi Yang & Hee‐Soon Kim, "Effects of a Prevention Program for Internet Addiction among Middle School
Students in South Korea," Public Health Nursing, vol. 35, no. 3 (2018), pp. 246-255.
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 واستهدفت دراسة استقصائية قامئة عىل التعليم.((6(دراسة أخرى عىل املعرفة بثقافة النوم الصحي
َ
.((6( من خالل إعطاء جلسة تعليمية لألمهات أيضً ا،األطفال واألمهات عىل حد سواء
تض ّمنت بعض الدراسات يف فئة اإلجراءات املضادة النفسية واالجتامعية تدخّ َل منع الخضوع للرغبة
 أي التعرف إىل املعتقدات غري املنطقية واملشاعر السلبية،)Craving Intervention( الشديدة
 بينام ركزت دراسات.((6( عىل سبيل املثال،فيام يتعلق بالرغبة الشديدة وتع ّلم كيفية التعامل معها
أخرى عىل دور ديناميات األرسة والبيئة األرسية من خالل السعي لتلبية الحاجات النفسية لليافعني
 من خالل تعزيز التواصل، والتي قد تكون سب ًبا وراء اإلفراط يف االستخدام الرقمي،التي تم إهاملها
 يف حني ركزت عدة دراسات عىل تدخّ ل البقاء عىل دراية.((6( عىل سبيل املثال،والعالقات األرسية
) كام هي الحال عند نرسينMindfulness Intervention( بالحالة الذهنية والعاطفية والجسدية
،((6()Abstinence Intervention(  واالمتناع القصري املدى عن االستخدام،((6(رحيمي شدباد
 والعالج التحفيزي املعزز،((7()Positive Psychology Intervention( والتدخل النفيس اإليجايب
،((7()Reality Therapy(  والعالج املر ّكز عىل الواقعية،((7()Motivational Enhancement Therapy(
.((7()Specialized Psychotherapy for Adolescents, PIPATIC( والعالج النفيس املتخصص للمراهقني
64 Arielle P. Rogers & Larissa K Barber, "Addressing FoMO and Telepressure Among University Students: Could
a Technology Intervention Help with Social Media Use and Sleep Disruption?" Computers in Human Behavior,
vol. 93 (April 2019), pp. 192-199.
65 Batol Gholamian, Hossein Shahnazi & Akbar Hassanzadeh, "The Effect of Educational Intervention Based on
BASNEF Model for Reducing Internet Addiction Among Female Students: A Quasi-experimental Study," Italian
Journal of Pediatrics, vol. 45, no. 1 (December 2019), pp. 1-7.
66 Jin-Tao Zhang et al., "Altered Resting-state Neural Activity and Changes Following a Craving Behavioral
Intervention for Internet Gaming Disorder," Scientific Reports, vol. 6, no. 1 (2016), pp. 1-8; Deng et al.
67 Qin-Xue Liu et al., "Multi-family Group Therapy for Adolescent Internet Addiction: Exploring the Underlying
Mechanisms," Addictive Behaviors, vol. 42 (March 2015), pp. 1-8.
68 Nasrin Rahimi Shadbad, "The Effectiveness of Mindfulness-Based Group Therapy on Reducing Internet
Addiction and Increasing the General Health of Adolescent Girls," Indian Journal of Public Health Research &
Development, vol. 8, no. 4 (October 2017), pp. 44-48.
69 Julia Brailovskaia et al., "Less Facebook Use-more Well-being and a Healthier Lifestyle? An Experimental
Intervention Study," Computers in Human Behavior, vol. 108 (July 2020).
70 Fatemeh Khazaei, Omonabi Khazaei & Bahramali Ghanbari-H, "Positive Psychology Interventions for
Internet Addiction Treatment," Computers in Human Behavior, vol. 72 (July 2017), pp. 304-311.
71 Afriwilda & Mulawarman.
72 Hatice Odacı & Çiğdem Berber Çelik, "Group Counselling on College Students' Internet Dependency and
Life Satisfaction," Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, vol. 27, no. 2 (July 2017), pp. 239-250.
73 Alexandra Torres-Rodríguez et al., "Treatment Efficacy of a Specialized Psychotherapy Program for Internet
Gaming Disorder," Journal of Behavioral Addictions, vol. 7, no. 4 (2018), pp. 939-952.
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ومن بني  52دراسة ضمن فئة التدابري املضادة النفسية واالجتامعية ،أسفرت  46دراسة عن نتائج ميكن
الثقة بها .إضافة إىل ذلك ،أسفرت بعض الدراسات عن نتائج إيجابية للتدخل يف تقليل أعراض االضطراب
املريض املصاحب ،أي الذي يحدث بالتزامن مع اإلدمان الرقمي.
 .2اإلجراءات املضادّة بوساطة الربمجيات املساعدة

اعتمدت  19دراسة قمنا بتضمينها يف املراجعة ً
حل بوساطة برمجية ،وتم تقسيمها عىل نحو أسايس
مجموعتني :وساطة الربامج لزيادة الوعي باإلدمان الرقمي ،والوساطة الربمجية إلدخال تدخالت مبارشة
لتغيري السلوك .وقد ركزت  5دراسات عىل زيادة الوعي باعتباره أسلو ًبا ملواجهة اإلدمان الرقمي.
واستخدمت دراستان من هذه الدراسات موق ًعا إلكرتون ًيا بوصفه منصة رئيسة للتدخل( .((7وقد
زار الطالب املوقع اإللكرتوين الكتساب معرفة عامة حول إدمان اإلنرتنت وتل ّقي مالحظات شخصية
بشأن استخدامهم الرقمي والتعرف إىل آليات املواجهة ،بينام تب ّنت دراسة أخرى نهج التلعيب
( )Gamificationواستفادت من وحدات التدريب عرب اإلنرتنت( .((7وتم ْ
إطالع الطالب عىل السلوك
املتسارع عرب اإلنرتنت ،والعواقب السلبية املتعلقة باضطراب ألعاب اإلنرتنت ،وطرق منع مثل هذه
املشكالت من خالل العروض التقدميية التعليمية واأللعاب واملنافسات ومناقشات الفيديو .واستخدمت
دراستان ضمن مجموعة التوعية باإلدمان الرقمي تطبيقات إدراك الحالة الذايت ( ،)Mindfulnessالتي
تشتمل عىل مزايا ومهامت لزيادة وعي الشخص بحالته الذهنية والعاطفية والجسدية ،والتي تفرس
الرغبة الشديدة يف فعل يشء ما ،عىل الرغم من العواقب السلبية( .((7وقد أظهرت النتائج وجود عالقة
سلبية بني اإلدراك للحالة الذاتية واإلدمان الرقمي ،أي إنّ زيادة اإلدراك ترافقت مع تراجع يف اإلدمان.
اعتمدت  12دراسة استخدام التدخل املبارش لتغيري السلوك .ر ّكزت  9دراسات منها عىل وضع الحدود
لالستخدام الرقمي؛ أربع منها تعتمد عىل تدخالت ضمن مجموعة ،والخمس األخرى دراسات فردية.
ويف الدراسات الجامعية ،تم اقرتاح التنظيم الذايت ( ،)Self-regulationووضع الحدود القصوى
( )Limit Settingآلي ًة أساسية تتعلق بالسلوك اإلدماين ،حيث يحتاج األفراد إىل مامرسة ضبط النفس
74 Jungetsu Sei et al., "Effect of Web-based Intervention on Internet Addiction among Adolescents: A QquasiExperimental Trial," Journal of Adolescent Health, vol. 62, no. 2 (2018), p. S126; Wenliang Su et al., "Internet-based
Intervention for the Treatment of Online Addiction for College Students in China: A Pilot Study of the Healthy
Online Self-helping Center," Cyberpsychology, Behavior & Social Networking, vol. 14, no. 9 (2011), pp. 497-503.
75 Chau et al.
76 Cristina Quinones & Mark D. Griffiths, "Reducing Compulsive Internet Use and Anxiety Symptoms via Two
Brief Interventions: A Comparison between Mindfulness and Gradual Muscle Relaxation," Journal of Behavioral
Addictions, vol. 8, no. 3 (September 2019), pp. 530-536; Chiao-Li Ke & Shih-Tsung Cheng, "Applied Mindfulness
Smartphone App Helps Mitigating Smartphone Addiction," European Neuropsychopharmacology, vol. 29, no. 1
(September 2019), pp. S530-S531.
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أساس فردي عىل إنشاء
ٍ  وركزت دراسات تدخل وضع الحدود عىل.((7(لتجاوز الدوافع وإدارة سلوكهم
 أو الح ّد من خالل تحديد وقت، عن طريق تحديد وقت عدم االستخدام،((7(قواعد تقييد االستخدام
 دراسة عىل السلوكيات االندفاعية التي تنشأ من اتخاذ القرار12  وركزت دراستان من الـ.االستخدام
 فقد ُأدخِ لت مهمة متنع املستخدم من، وبنا ًء عىل ذلك.((7(البديهي أو الفطري يف رشح السلوك اإلدماين
.البقاء عىل اتصال مع األجهزة الرقمية بهدف فصل ربطه الالواعي بني املتعة واالستخدام الرقمي
 عىل سبيل،ميكن تحسني تنفيذ التدخالت التي تجري بوساطة الربامج من خالل تكييفها لتوافق السياق
 والتي ميكن تنشيطها إذا ما كان، من خالل استخدام اإلخطارات التذكريية املستندة إىل املكان،املثال
 وتعمل مراقبة.((8( مثل املدرسة أو مكان العمل،املستخدم يف مكان ينبغي فيه عدم استخدام األلعاب
 ألن هذا سيح ّد من،االستخدام عرب أجهزة متعددة عىل تحسني التدخالت التي تتم بوساطة الربامج
ً
 عوضً ا عن الرتكيز عىل، ويأخذ يف االعتبار استخدام كل األجهزة،شمول
السلوك اإلدماين بأسلوب أكرث
 وقد استخدمت دراستان إضافيتان الواقع االفرتايض للتدخل يف.((8( ال سيام الهاتف الذيك،بعضها فحسب
(( يف استخدام الواقع االفرتايض يف تحسني إدارة8(((؛ ففي حني بحث يو بن شني وآخرون8(اإلدمان الرقمي
(( الواقع االفرتايض8( استخدم جينوك سونغ وآخرون،النزاعات الشخصية بني اآلباء واألبناء من فئة الشباب
.)Conditioning( للتكييف من خالل اإلقران
77 Charles S. Carver & Michael F Scheier, On the Self-regulation of Behavior (Cambridge: Cambridge University
Press, 2001).
78 Markus Löchtefeld, Matthias Böhmer & Lyubomir Ganev, "AppDetox: Helping Users with Mobile App
Addiction," in: Proceedings of the 12th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, Lulea,
Sweden, 2-5 December 2013 (New York: ACM, 2013).
79 Park et al., "Interaction Restraint"; Jaejeung Kim et al., "Lockn Type: Lockout Task Intervention for
Discouraging Smartphone App Use," Paper presented at the CHI Conference on Human Factors in Computing
Systems, Glasgow, Scotland, UK, 4-9 May 2019.
80 Jaejeung Kim, Chiwoo Cho & Uichin Lee, "Technology Supported Behavior Restriction for Mitigating Selfinterruptions in Multi-device Environments," Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and
Ubiquitous Technologies, vol. 1, no. 3 (September 2017), pp. 1-21; Koji Yatani Choi & Uichin Lee, "Lock n'LoL:
Group-based Limiting Assistance App to Mitigate Smartphone Distractions in Ggroup Activities," Paper presented
at the the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, San Jose, CA, 7-12 May 2016.
81 Kim, Cho & Lee.
82 Sung Yong Park et al., "The Effects of a Virtual Reality Treatment Program for Online Gaming Addiction,"
Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 129 (June 2016), pp. 99-108; Yu-Bin Shin et al., "Managing
Game-Related Conflict with Parents of Young Adults with Internet Gaming Disorder: Development and Feasibility
Study of a Virtual Reality App," JMIR Serious Games, vol. 9, no. 1 (2021).
83 Shin et al.
84 Jinuk Song et al., "Comparative Study of the Effects of Bupropion and Escitalopram on Internet Gaming
Disorder," Psychiatry and Clinical Neurosciences, vol. 70, no. 11 (2016), pp. 527-535.
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ووف ًقا لنظريات التعلم ،تتطور السلوكيات اإلدمانية عاد ًة نتيجة االقرتان املستمر لإلدمان مع النتائج
اإليجابية ملشاعر السعادة ونسيان املشكالت .ووف ًقا لذلك ،اس ُتخدم الواقع االفرتايض إلقران مشاهد
األلعاب التي سبق االستمتاع بها ،مع قليل من الضوضاء املزعجة لتقليل اللعب املفرط غري املرغوب فيه.
وأظهرت النتيجة تأث ًريا مشاب ًها للعالج السلويك املعريف يف تقليل مستويات اإلدمان الرقمي .ومن بني 19
دراسة ضمن فئة اإلجراءات املضادة بوساطة الربامج ،أبلغت  13دراسة عن نتائج ميكن أخذها مبحمل
الثقة فيام يتعلق بنجاح اإلجراءات املضادة.
 .3اإلجراءات املضادة الدوائية

نهجا دوائ ًيا مضا ًدا( .((8وقد فحصت جميع الدراسات
يف مراجعتنا الحالية ،استخدمت  4دراسات ً
فاعلية مضادات االكتئاب (سواء  Bupropionأم  )Escitalopramيف الح ّد من اضطراب األلعاب عرب
اإلنرتنت .وفحصت إحدى الدراسات مثل هذه اآلثار يف املشاركني الذين يظهرون أيضً ا أعراض اضطراب
االكتئاب الشديد( .((8وأظهرت الدراسات السابقة أنّ مضادات االكتئاب تقلل عىل نحو فعال االعتامد
عىل الكوكايني والنيكوتني واملقامرة( .((8وميكن تفسري هذا التأثري بأنّ مضادات االكتئاب تساعد يف تحرير
إفراز الدوبامني ( )Dopamineالذي يع ّد أحد األسباب يف النزعة إىل اإلدمان ،حيث يتم اللجوء إىل
سلوك غري اعتيادي للوصول إىل املستوى نفسه من املتعة التي ميكن لآلخرين الوصول إليها أو تق ّبلها
بحياة اعتيادية( .((8وميكن تفسري ذلك بأنّ مضادات االكتئاب تق ّلل من أعراض االكتئاب الذي قد يشرتك
يتم تقليل االثنني م ًعا( .((8وقد أبلغت جميع الدراسات ضمن
يف اآلليات األساسية مع اإلدمان ،وبذلك ّ
هذه املجموعة عن نتائج ميكن اعتبارها جدية يف الح ّد من أعراض اضطراب األلعاب عرب اإلنرتنت ،مع
دراستني تظهران أيضً ا تأثري التدخل يف نشاط الدماغ(.((9
85 Ibid.; Han, Lee & Choi; Nam et al.; Sujin Bae et al., "Bupropion Shows Different Effects on Brain Functional
Connectivity in Patients with Internet-based Gambling Disorder and Internet Gaming Disorder," Frontiers in
Psychiatry, vol. 9 (April 2018), p. 130.
86 Nam et al.
87 Pinhas N. Dannon et al., "Sustained-release Bupropion Versus Naltrexone in the Treatment of Pathological
Gambling: A Preliminary Blind-rater Study," Journal of Clinical Psychopharmacology, vol. 25, no. 6 (December
2005), pp. 593-596; James Poling et al., "Six-month Trial of Bupropion with Contingency Management for Cocaine
Dependence in a Methadone-maintained Population," Archives of General Psychiatry, vol. 63, no. 2 (February
2006), pp. 219-228; Scott Wilkes, "The Use of Bupropion SR in Cigarette Smoking Cessation," International Journal
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, vol. 3, no. 1 (March 2008), pp. 45-53.
88 Barrett R. Cooper, Teresa J. Hester & Robert A. Maxwell, "Behavioral and Biochemical Effects of the
Antidepressant Bupropion (Wellbutrin): Evidence for Selective Blockade of Dopamine Uptake in Vivo," Journal of
Pharmacology and Experimental Therapeutics, vol. 215, no. 1 (October 1980), pp. 127-134.
89 Aviel Goodman, "Neurobiology of Addiction: An Integrative Review," Biochemical Pharmacology, vol. 75,
no. 1 (January 2008), pp. 266-322.
90 Nam et al.; Bae et al.
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 ما الرفاهة الرقمية؟:ثالثًا
ينمو البحث يف املجال العام للرفاهة باعتباره بح ًثا متعدد التخصصات لتحديد معنى الرفاهة من خالل
وع ّرفت الرفاهة النفسية باعتبارها قدرة األفراد عىل
ُ .((9(النظر يف األبعاد املختلفة للحياة اليومية للفرد
 وقيست درجة الرفاهة من خالل الحالة،التغلب عىل الصعوبات التي يواجهونها يف حياتهم اليومية
 تتم مناقشة نهجني للرفاهة؛ يتعلق األول، يف األعامل البحثية عمو ًما.((9(العاطفية اإليجابية أو السلبية
.((9( وغال ًبا ما تكون أكرث استدامة، ويتعلق الثاين بالغبطة املعنوية،باملتعة التي غال ًبا ما تكون آنية
يركز منظور املتعة عىل نح ٍو أكرب عىل السعادة واملشاعر اإليجابية والسلبية والراحة واالسرتخاء والرضا عن
((؛ ويغطي جزء الغبطة املعنوية جوانب التنمية البرشية اإليجابية واألداء النفيس والنمو الشخيص9(الحياة
((9(
 يحدد مارتن سيليغامن، وعىل وجه الخصوص.((9(وتحقيق الذات
)PERMA( منوذجا يسمى منوذج
ً
 مبا يف ذلك املشاعر اإليجابية واملشاركة والعالقات واملعنى،يركز عىل خمسة جوانب قابلة لقياس الرفاهة
، ويلخص هذا النموذج قدرات األفراد عىل الحفاظ عىل عالقة إيجابية وتعزيز منط حياة صحي.واإلنجاز
 تشري الرفاهة إىل نقطة التوازن بني موارد الفرد وقدراته،((9( ووف ًقا لراشيل دودج وآخرين.والرضا عن الحياة
.والتحديات التي تواجهه فيام يتعلق بالتغريات النفسية واالجتامعية واملادية وحاجة التكيف معها
لقد أدى إدخال التكنولوجيا الرقمية يف الحياة اليومية عمو ًما إىل تأث ٍري إيجايب يف جوانب مختلفة من
 إذ ميكن،((9( مبا يف ذلك الروابط االجتامعية وأسلوب العمل والصحة العقلية وغريها،حياة اإلنسان
91 Roger Crisp, "Well-Being," in: Edward N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Palo Alto,
CA: Stanford University, 2017).
92 Norman M. Bradburn, The Structure of Psychological Well-being (Chicago: Aldine Publishing Company, 1969).
93 Joar Vittersø, "Do it! Activity Theories and the Good Life," in: Ed Diener, Shigehiro Oishi & Louis Tay (eds.),
Handbook of Well-being (Salt Lake City, UT: DEF Publishers, 2018).
94 Ed Diener, Christie Napa Scollon & Richard E Lucas, "The Evolving Concept of Subjective Well-being: The Multifaceted
Nature of Happiness," Advances in Cell Aging and Gerontology, no. 15 (December 2009); Daniel Kahneman, Edward Diener
& Norbert Schwarz, Well-being: Foundations of Hedonic Psychology (New York: Russell Sage Foundation, 1999).
95 William C. Compton & Edward Hoffman, Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing
(Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2019); Carl R. Rogers, On Becoming a Person: A Therapist's View of
Psychotherapy (Boston: Houghton Mifflin Company, 1961); Alan S. Waterman, "Two Conceptions of Happiness:
Contrasts of Personal Expressiveness (Eudaimonia) and Hedonic Enjoyment," Journal of Personality and Social
Psychology, vol. 64, no. 4 (1993), pp. 678-691.
96 Martin E. Seligman, "Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being," Policy, vol. 27,
no. 3 (2011), pp. 60-61.
97 Rachel Dodge et al., "The Challenge of Defining Wellbeing," International Journal of Wellbeing, vol. 2, no. 3
(2012), pp. 222-235.
98 Sir Peter Gluckman & Kristiann Allen, "Understanding Wellbeing in the Context of Rapid Digital and
Associated Transformations," The International Network for Government Science Advice (August 2018), accessed
on 15/10/2021, at: https://bit.ly/32nb9W3
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األفراد اآلن تحسني تجاربهم اليومية والحياتية من خالل استخدام تقنيات مثل تصفح شبكة اإلنرتنت
واستخدام الشبكات االجتامعية والربيد اإللكرتوين واأللعاب والعمل املكتبي ،وغريها .ومع ذلك ،فإنّ
الزيادة الهائلة يف استخدام التكنولوجيا (عىل سبيل املثال الهواتف الذكية) ميكن أيضً ا أن تُحدث تأث ًريا
سلب ًياُ ،يطلق عليه غال ًبا االستخدام املفرط للتكنولوجيا( .((9وتُع ّد الهواتف الذكية املصدر األسايس لتشتيت
االنتباه ،إذ ميكن أن يؤدي استخدامها املثري للمشكالت أو اإلدمان إىل عواقب سلبية عىل الصحة العقلية،
ما يجعل مخاوف مجتمعية متصاعدة حولها( .((10ويف حني أنّ بعض امليزات ميكن أن تزيد من الرفاهة،
ّإل أنها قد ترضّ بها بالدرجة نفسها .فعىل سبيل املثال ،قد تجعل عنارص التحفيز ،أي استخدام عنارص
األلعاب إلبقاء املستخدمني مشاركني يف مهمة جادة كجمع النقاط وإظهار مستويات األداء ،متع ًة يف
العمل ،لكنها يف الوقت نفسه تخلق مخاوف مثل اإلفراط يف العمل( .((10وتُع ّد ميزة اإلشعار عىل الهاتف
الذيك مفيدة ،حيث يكون الشخص متأك ًدا من معرفته باألخبار واالتصاالت الجديدة ،لكن يف الوقت
نفسه ميكن أن تكون مصد ًرا كب ًريا للضغط النفيس وتشتيت االنتباه ،خاصة حينام تتزايد كميتها ،أو حال
استالمها يف أوقات ال ميكن املستخدم أن يتفحصها ً
(مثل يف أثناء قيادة السيارة)(.((10
يف اآلونة األخريةُ ،ق ِّدم نوع جديد من األبحاث يسمى أبحاث الرفاهة الرقمية ،التي تأخذ يف االعتبار تأثري
التقنيات والخدمات الرقمية يف الصحة العقلية والعاطفية والجسدية الفردية( .((10والهدف الرئيس من
الرفاهة الرقمية هو تصميم التكنولوجيا بطريقة تدعم عىل نحو استباقي املستخدمني للحفاظ عىل منط
حياة صحي ،مبا يف ذلك روتني استخدامهم الرقمي .ويوجد منظوران للرفاهة الرقمية متّت مناقشتهام
يف األدبيات العلمية الناشئة يف هذا املجال .يركز املنظور الضيق عىل كيفية توافق التطبيقات الرقمية
مع األهداف الشخصية الطويلة املدى ،وتسمى أيضً ا الرفاهة الشخصية ،يف حني يستند املنظور األوسع
إىل اإلطار املفاهيمي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDللرفاهة ،من خالل قياس الرفاهة
عىل مستوى السكان بالرتكيز عىل نوعية الحياة بوصفها ظاهرة وهد ًفا مجتمع ًياً .
مثل ،هل تساعد بعض
استخدامات وسائل التواصل االجتامعي األفراد يف تحقيق مستويات أمان أكرب ،وهل تؤثر بعض الوسائط
الرقمية يف زيادة اللحمة االجتامعية أم إنقاصها .وال يزال مجال تطوير تكنولوجيا تراعي الرفاهة ير ّكز
99 Antti Oulasvirta et al., "Habits Make Smartphone Use More Pervasive," Personal and Ubiquitous Computing,
vol. 16, no. 1 (January 2012), pp. 105-114; Alberto Monge Roffarello & Luigi De Russis, "The Race Towards
Digital Wellbeing: Issues and Opportunities," Paper presented at the 2019 CHI Conference on Human Factors in
Computing Systems, Glasgow, Scotland, UK, 4-9 May 2019.
100 Lee et al.
101 Ali Darejeh & Siti Salwah Salim, "Gamification Solutions to Enhance Software User Engagement: A Systematic
Review," International Journal of Human-Computer Interaction, vol. 32, no. 8 (May 2016), pp. 613-642.
"102 Seeun Kim & Tae Hyun Baek, "Examining the Antecedents and Consequences of Mobile Qpp Engagement,
Telematics and Informatics, vol. 35, no. 1 (April 2018), pp. 148-158.
103 Marta E. Cecchinato et al., "Designing for Digital Wellbeing: A Research & Practice Agenda," Paper presented
at the Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Glasgow,
Scotland, UK, 4-9 May 2019.
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باألساس عىل الرفاهة عىل املستوى الشخيص وليس يف مستواها األوسع (املجتمعي) .وال يزال أيضً ا
محدو ًدا ج ًدا من حيث كمية املزايا والخدمات التي يقدمها ،ومدى تغطيتها جوانب االستخدام املتعددة.
يف منتصف عام  ،2018قدمت رشكة غوغل مبادرتها للرفاهة الرقمية يف مؤمتر سنوي للمطورين ،تحت
شعار "التكنولوجيا العظيمة يجب أن تحسن الحياة ،وال تشتت االنتباه عنها" .ووف ًقا لغوغل ،ينبغي أن
تساعد الرفاهة الرقمية الفرد يف إنشاء عالقة أفضل مع التكنولوجيا من خالل مراعاة سياق التصميم
االجتامعي والشخيص إليجاد التوازن الصحيح مع التكنولوجيا( .((10وقد تسارعت األبحاث حول مفهوم
الرفاهة الرقمية بعد أن أطلقت غوغل تجربتها ملجموعة أدوات الرفاهة الرقمية ،وبعد أن بدأت رشكات
مثل فيسبوك بعض التدابري للمساعدة يف استخدام أفضل للوقت عرب اإلنرتنت ،ومنها ،عىل سبيل املثال،
رسالة إنستغرام ( ،)You are all caught upالتي تشري إىل عدم الحاجة إىل التصفح أكرث حينام تكون
الصور الباقية أثناء التصفح قد شاهدها املستخدم من قبل .وتستجيب هذه التغيريات أيضً ا للضغط العام
لتقنني االستخدام غري املسؤول للتكنولوجيا .فعىل سبيل املثال ،اشتىك كثريون من اآلباء من عمليات رشاء
متكررة قام بها أوالدهم داخل تطبيقات األلعاب للحصول عىل مكافآت افرتاضية ،مثل امللحقات الجاملية
وعنارص اللعبة املعززة ،وما شابه ،إضافة إىل الخسارة املرتبطة بإضاعتهم الكثري من الوقت عليها(.((10
كام أصبح الباحثون ومصممو املنتجات يف اآلونة األخرية ُيص ّممون أدوات لتحسني الرفاهة الرقمية
من خالل النظر يف مختلف املكونات املتعلقة بالصحة ،مبا يف ذلك إدارة وقت الشاشة أو تقليله،
ودعم املستخدمني يف مواجهتهم مشكالت الصحة العقلية( ،((10والرتكيز عىل التغذية والنشاط البدين(،((10
منصات توزيع
وتحسني منط النوم( ،((10وما إىل ذلك .وأصبحت تتوافر العديد من التطبيقات عىل ّ
التطبيقات (متجر  Google Playومتجر  )Apple Storeت ّدعي مساعدة األفراد يف إدارة استخدامهم
التقنية الرقمية ،من خالل تعيني حدود وفرتات لالستخدام ،وقياس معدل تصفح األجهزة .ومؤخ ًرا،
طرحت رشكتا غوغل وآبل ميز ًة جديدة يف أنظمة تشغيل األجهزة املحمولة الخاصة بهم لتت ّبع سلوك
املستخدم ومراقبته ،وذلك للح ّد من استخدام األجهزة املحمولة من أجل رفاهة أفضل.
104 Daniel Svensson, "Digital Wellbeing, According to Google," MSc thesis, Media and Communication, Lund
University, Sweden, 2019, accessed on 15/10/2021, at: https://bit.ly/3pwb0bj
105 Joseph Macey & Juho Hamari, "eSports, Skins and Loot Boxes: Participants, Practices and Problematic
Behaviour Associated with Emergent Forms of Gambling," New Media & Society, vol. 21, no. 2 (July 2019),
pp. 20-41.
106 Nikki Rickard et al., "Development of a Mobile Phone App to Support Self-monitoring of Emotional
Well-being: A Mental Health Digital Innovation," JMIR Mental Health, vol. 3, no. 4 (2016).
107 Tuomas Kari & Petriina Rinne, "Influence of Digital Coaching on Physical Activity: Motivation and Behaviour
of Physically Inactive Individuals," Paper presented at the 31st Bled eConference, Beld, Slovenia, 18-21 June 2017.
108 Roffarello & De Russis.
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ص ّنفت دراسة ألربتو مونغ روفاريلو ولويجي دي روسيس( ((10هذه التطبيقات الرقمية يف فئتني :فئة
املراقبة الذاتية ( ،)Self-monitoringوفئة التدخل ()Intervention؛ إذ ميكن تطبيقات املراقبة الذاتية
تتبع أنشطة املستخدم تلقائ ًيا ،يف حني توفر تطبيقات التدخالت تنبيهات أو إخطارات تتعلق بأخذ
اسرتاحة وجمل تحفيزية ،وإظهار توقيتات االستخدام أو اقرتاحها.
منت فئة املراقبة الذاتية املدعومة من خالل التكنولوجيا عمو ًما ،عىل نحو بعيد يف السنوات األخرية،
حيث يستخدم املستخدمون تطبيقات مختلفة ،أو أجهزة ميكن ارتداؤها كالساعات الذكية لتقييم تجربة
الرفاهة الشخصية الخاصة بهم يف شكل تسجيل األحداث اليومية من خالل صور مأخوذة أوتوماتيك ًيا
ضمن فاصل زمني معني ،أو الذكريات اإللكرتونية الكاملة ،مثل معدل النشاط واستهالك السعرات
الحرارية واألماكن التي تم التنقل بينها ونوعية النوم وساعاته( .((11وميكن مليزة املراقبة الذاتية أن
تخلق دور ًة من التغذية الراجعة املرتافقة مع تغيري السلوك ،وتستمر حتى الوصول إىل السلوك املنشود
وتقويته واملحافظة عىل استمراريته( .((11فعىل سبيل املثال ،قامت نييك ريكارد وآخرون( ((11بتطوير
تطبيق للهاتف املحمول ،يسمى ( )Mood Prismملراقبة التغريات العاطفية لدى الفرد ،يف مسعى لدعم
صحته العقلية ،واستخدم الباحثون كلًّ من الطرق الضمنية (املراقبة اآللية من خالل الساعات الذكية
وتحليل ترصفات املستخدم) ،والطرق الرصيحة (من خالل السؤال املبارش) لجمع البيانات .وتظهر
النتائج التي توصلوا إليها أنّ املراقبة القامئة عىل األدلة والبيانات املتعلقة بالصحة العاطفية ،والتي يتم
جمعها وتحليلها من خالل تطبيقات الهاتف املحمول ،ميكن أن تساعد األفراد يف التعامل مع مشكالت
الصحة العاطفية عىل نحو أكرث فاعلية وأكرث قابلية عىل التتبع والفهم.
إضافة إىل ذلك ،ميكن أن يكون للتدخل واإلجراءات الوقائية الرقمية فاعلية يف تعزيز الرفاهة النفسية،
نظ ًرا إىل أنها نسب ًيا قليلة التكلفة ،وتساعد يف تقليل الشعور مبا يسمى وصمة املشكالت النفسية
( )Stigmaكونها تسمح للناس بأن ُيبقوا عىل هويتهم مخفية ،وميكنها إرشاك عدد كبري من األفراد،
مقارن ًة بتلك الرسائل واإلرشادات العامة املع ّدة ملجموعات من دون اعتبارات لالختالفات الشخصية
وبيئة العيش .فعىل سبيل املثال ،أجرت أكاسيا باركز وآخرون( ((11دراسة قامئة عىل املالحظة للتحقق
من مدى فاعلية التدخل عىل مرىض األمراض املزمنة كالسكري .وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أنّ
التدخل الفعال من خالل وسائل تكنولوجية يقلل التكلفة املرتبطة باألمراض املزمنة ،ويعطي نتائج
109 Ibid.
110 Ben Lyall & Brady Robards, "Tool, Toy and Tutor: Subjective Experiences of Digital Self-tracking," Journal of
Sociology, vol. 54, no. 1 (August 2018), pp. 108-124.
111 Jennifer R. Whitson, "Gaming the Quantified Self," Surveillance & Society, vol. 11, no. 1-2 (2013), pp. 163-176.
112 Rickard et al.
113 Acacia C. Parks et al., "The Effects of a Digital Well-being Intervention on Patients with Chronic Conditions:
Observational Study," Journal of Medical Internet Research, vol. 22, no. 1 (January 2020).
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مقاربة لتلك املبنية عىل الوسائل التقليدية ،كجلسات التعريف والتذكري باإلجراءات الوقائية .وتحققت
دافنا يشوا كاتز وآخرون( ((11من العالقة بني وصمة العار أو الخجل املتعلقة مبشكالت الصحة والدعم
االجتامعي ،وأظهرت النتائج التي توصلوا إليها أنّ الدعم االجتامعي عرب اإلنرتنت ميكن أن يشجع طلب
املساعدة و ُيق ّلل من وصمة العار .وأجرت جريالدين إسكريفا بويل وآخرون( ((11مراجع ًة منهجية للتحقق
من فاعلية التدخل والرسائل من خالل الوسائط الرقمية عىل حياة مرىض الرسطان أو الناجني منه،
وتظهر النتائج التي توصلوا إليها أنّ التدخل الرقمي قد يساعد مرىض الرسطان والناجني يف التعامل
ثم ،ميكن أيضً ا التفكري يف
والتك ّيف مع املرض ،إذ ميكنهم تحسني رفاهتهم النفسية عىل نحو فعال .ومن ّ
التدخل الرقمي ملجاالت تطبيق أخرى مبا يف ذلك مشكالت اإلدمان الرقمي ،خاصة تلك املتعلقة بالقامر
الرقمي املرتبط كث ًريا بوصمة العار.
هناك أيضً ا قضايا أخالقية تستدعي االهتامم واألبحاث املستفيضة يف مجال الرفاهة الرقمية ،مبا يف
ذلك توفري الرعاية الصحية والشخصية والتعليم واملجتمع والتصميم املستقبيل للتكنولوجيا لدعم
األفراد واملجتمعات يف الحصول عىل مستويات رضا وحياة أفضل( .((11ويف عام  ،2019نظم املؤمتر
الدويل حول العوامل البرشية يف أنظمة الحوسبة ( ،)CHIوهو أحد املؤمترات الرئيسة يف هذا املجال،
ورشة عمل بعنوان "التصميم من أجل الرفاهة الرقمية"(((11؛ ودعت الورشة الباحثني من األوساط
األكادميية والصناعية إىل توضيح مسألة الرفاهة الرقمية وأبعادها وكيفية قياسها .وتضمنت مجاالت
الرتكيز الرئيسة املشكالت املختلفة لإلفراط يف استخدام التقنيات الرقمية من وجهات نظر مختلفة ،مثل
يتم تقييم الرفاهة يف الرعاية الصحية من
الرعاية الصحية واملستخدم والتصميم .فعىل سبيل املثالّ ،
خالل جودة حياة الفرد ،وميكن أن تساعد التقنيات الرقمية يف تحسني نوعية الحياة ،رقمية كانت أم
فيزيائية .وتسمح التقنيات الرقمية لألفراد بالعناية بصحتهم بطريقة أكرث دقة ،لكن يف الوقت نفسه،
يصبح تدخلها أحيانًا مستفيضً ا ،ما يثري مسألتني أخالقيتني تتعلقان بخصوصية البيانات ،وهي عادة من
طبيعة حساسة (كمعدالت النوم ومعدل رضبات القلب والحالة العاطفية) ،واستقاللية األفراد من حيث
مدى اعتامدهم عليها ليس يف تنظيم أعاملهم فحسب ،بل حتى حالتهم النفسية .وهذا يعني أنه عىل
الرغم من قوة التكنولوجيا ،فإن قبولها للمساعدة يف الرفاهة الرقمية قد يكون من الصعب تحقيقه.
114 Daphna Yeshua-Katz et al., "Digital Stigma Coping Strategies: A Meta-analytic Review of the Association
between Health-related Stigma Dimensions and Social Support Messages Shared Online," The Information Society,
vol. 36, no. 1 (2020), pp. 19-29.
115 Géraldine Escriva Boulley et al., "Digital Health Interventions to Help Living with Cancer: A Systematic
Review of Participants' Engagement and Psychosocial Effects," Psycho‐oncology, vol. 27, no. 12 (December 2018),
pp. 2677-2686.
116 Christopher Burr, Mariarosaria Taddeo & Luciano Floridi, "The Ethics of Digital Well-being: A Thematic
Review," Science and Engineering Ethics, vol. 26 (January 2020), pp. 2313-2343.
117 Cecchinato et al.
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عا :نحو تحسني الرفاهة الرقمية عرب ًيا
راب ً
ميكننا تصميم الحلول التقنية يك ال تكون أكرث اعتنا ًء باإلنتاجية وإنجاز األعامل برسعةٍ ،وعىل نحو
ال يتطلب جه ًدا عال ًيا من املستخدمني فحسب ،بل أيضً ا يك تراعي حاجاتهم وإمكاناتهم ،وأن تكون
مهتمة بهم عىل نحو شمويل ،ومن دون إقصاء الختالفاتهم .وسيعرض هذا املحور حالتني دراسيتني
يوضحان هذا املفهوم.
تتعلق الحالة األوىل بجعل منصات التعليم اإللكرتوين أكرث مالءم ًة للفئات الخاصة التي يتم عادة
إقصاؤها عند تصميم األلعاب واألنظمة ،وعدم مراعاة حاجاتها الذهنية والنفسية ،ويف حالتنا هذه
نصمم ملجموعة األطفال املصابني باضطراب طيف التوحد ( .)Autismومؤخ ًرا ،خلقت الدراسة عن بعد
الكثري من التحديات للطالب الذين يعانون محدودية الوصول إىل التكنولوجيا (الكمبيوتر أو الهاتف
الذيك) أو اإلنرتنت ،خاصة آلباء األطفال ذوي اإلعاقات النامئية ،مبن يف ذلك األطفال الذين يعانون
اضطراب طيف التوحد( .((11وتجدر اإلشارة إىل أنّ عدد األطفال املصابني باضطراب طيف التوحد ٌ
آخذ
يف االرتفاع يف أنحاء العامل كلها ،لكن عىل الرغم من ذلك ،فإنه ال توجد منصات تفاعلية تس ّهل عملية
التعلم عن بعد واالتصال باآلخر لألطفال املصابني باضطراب طيف التوحد ،إذ إنه يف التعليم ،قد مييل
األطفال املصابون باضطراب طيف التوحد إىل الرتكيز عىل املعلومات غري ذات الصلة ،وميكن بسهولة أن
يتشتت انتباههم .ونتيج ًة لذلك ،فإنّ عملية تعليم أطفال اضطراب طيف التوحد غال ًبا ما تقترص عىل
الصفوف الفردية ،وذلك لضامن استفادتهم وانتباههم .وقد تكون املنصة التعليمية املصممة لألطفال
غري املصابني باضطراب طيف التوحد ليست مناسب ًة لهم ،من حيث توزيع املعلومات عىل الشاشة
واستخدام املح ّفزات الصوتية أو املرئية(.((11
يف مرشوعنا البحثي ،صممنا منص ًة تعليمية تفاعلية تدمج تدريس املعلم يف الفصل والتدريس االفرتايض
باستخدام شخصية كرتونية افرتاضية ( ُينظر الشكل  .)4وهذا العمل هو نتاج تعاوننا املستمر مع مراكز
التعليم الخاص والتكنولوجيا املساعدة التي ت ّتخذ من دولة قطر مق ًرا لها ،حيث ط ّورنا م ًعا تطبي ًقا
مخصصا لألطفال املصابني باضطراب طيف التوحد لتعلم املفردات باستخدام تقنية الواقع املعزز
تعليم ًيا
ً
( ،)Augmented Realityوباللغتني اإلنكليزية والعربية.
عقد الفريق البحثي يف هذا العمل سلسل ًة من جلسات التصميم املشرتك يف كل مراحل املرشوع،
من جمع البيانات إىل التصميم والتطوير وتجربة املنصة .وحال ًيا ،توفر املنصة مهارات تعليم الحروف
والكلامت يف بيئة تفاعلية .ويتعلم الطفل يف هذه املنصة أيضً ا يف بيئة يف الوقت الحقيقي ()Real-time
 118هو اضطراب يرافق األشخاص املصابني به مدى الحياة ،ويتسم بصعوبات يف مهارات التواصل االجتامعي؛ وقد يظهر يف مجموعة
محدودة أو متكررة من السلوك.
119 Bilikis Banire et al., "Impact of Mainstream Classroom Setting on Attention of Children with Autism Spectrum
Disorder: An Eye-Tracking Study," Universal Access in the Information Society, vol. 25 (July 2020).
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حيث يكون املعلم والطفل واآلباء عىل اإلنرتنت م ًعا يف اآلن ذاته .ومع ذلك ،عند غياب املعلم ،تدعم
الشخصية التفاعلية الكرتونية الطفل ووالديه يف بيئة افرتاضية .وقد ُصممت هذه الشخصية مع
اختصاصيني يف التعليم الخاص ،حيث تجذب انتباه الطفل املصاب باضطراب طيف التوحد وتشجعه
عىل التفاعل مع املادة التعليمية .ويف السنوات األخرية ،اكتسب الواقع املعزز اهتام ًما مع ظهور عد ٍد
من األبحاث التجريبية التي تدرس إذا ما كانت له القدرة عىل جذب انتباه األطفال املصابني باضطراب
طيف التوحد( .((12وعالو ًة عىل ذلك ،فإنّ العمل البحثي يف تطبيقات الواقع املعزز مع األطفال واملراهقني
املصابني باضطراب طيف التوحد ٌ
آخذ يف االزدياد يف جميع أنحاء العامل ،لكن ،مل يركز ٌّأي منها عىل التعليم
والتعلم عرب اإلنرتنت لألطفال املصابني باضطراب طيف التوحد.
الشكل ()4
التوحد
طيف
اب
ر
باضط
املصابني
األطفال
للمنصة التعليمية املوجهة إىل
الواجهات املختلفة
ّ
ّ

املصدر :املرجع نفسه.

120 Patricia Mesa-Gresa et al., "Effectiveness of Virtual Reality for Children and Adolescents with Autism
Spectrum Disorder: An Evidence-Based Systematic Review," Sensors, vol. 18, no. 8 (2018), p. 2486.
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مت ّكن املنصة املعلمني من التواصل مع األطفال وأولياء أمورهم يف أي وقت عرب آلية التواصل املريئ،
وتسمح للمعلمني واملتخصصني واآلباء مبتابعة أداء الطفل أيضً ا .وعىل عكس الطالب غري املصابني
باضطراب طيف التوحد الذين ميكنهم الدراسة والتفوق عىل نحو مستقل ،ميكن األطفال املصابني
باضطراب طيف التوحد االستفادة من املنصة من خالل التواصل مع معلميهم يف الوقت الفعيل بانتظام،
وتنفيذ باقة من املهامت التعليمية والرتفيهية داخل بيئة املنصة(.((12
وتتعلق الحالة الثانية بالتصميم الرقمي ملساعدة الوصول إىل حياة صحية ورفاهة مستمرة
للجميع ،وال سيام ذوي األمراض املزمنة .ففي اآلونة األخرية ،ازداد استخدام حلول الصحة الرقمية
( )Digital Healthيف إدارة األمراض املزمنة .وعالو ًة عىل ذلك ،أصبح لدى مقدمي الرعاية الفهم
الواضح ألهمية التكنولوجياّ ،
وتجل ذلك يف العديد من التجارب الناجحة للصحة الرقمية يف العامل؛ فقد
أصبح استخدام املرىض لهذه الحلول ،مبا فيها تلك التي تعمل عىل الهواتف الذكية ،أم ًرا رضور ًيا يف فهم
احتياجاتهم وضامن رفاهتهم ،ويف الكثري من األحيان ،قد تكون السبيل الوحيد إلدارة املرض املزمن(.((12
تجدر اإلشارة إىل أنّ مرض السكري من أكرث األمراض انتشا ًرا يف العامل العريب ،ومن املتوقع أن تزداد
نسبة اإلصابة به بنسبة  35يف املئة يف دولة قطر بحلول عام  .((12(2040ولهذا السبب ،بدأت تطبيقات
الصحة املحمولة التي ميكن تشغيلها عىل الهواتف الذكية ( )mHealthيف الظهور ملحاولة السيطرة عىل
انتشاره ،من خالل دعم األفراد املصابني بالسكري ،وغري املصابني به أيضً ا ،إلدارة حالتهم والعيش حيا ًة
أكرث صحة( .((12وإضافة إىل ذلك ،لتحقيق أقىص قدر من فاعلية تطبيق الصحة املحمولة ،جرى دمج
تكنولوجيا اإلقناع لتغيري سلوك املستخدم ليعيش حياة أكرث صحة .وتجمع تكنولوجيا اإلقناع بني مجموعة
من النظريات النفسية واإلقناع(((12؛ وميكننا استخدام العديد من أدوات تكنولوجيا اإلقناع لتغيري سلوك
األفراد( .((12ففي دراسة نور األنصاري وآخرين( ((12التي أجراها فريقنا البحثي يف جامعة حمد بن خليفة،
 121املنصة اآلن يف طور التجريب يف عدد من املراكز املختصة بتعليم أطفال اضطراب طيف التوحد ،بطريقة تزيد من إنتاجيتهم وتراعي
حالتهم النفسية والذهنية .وعىل ح ّد علمنا ،ال يوجد منصة تعليمية تلبي حاجات األطفال املصابني بالتوحد يف األوساط التعليمية.
122 Mohammed Tahri Sqalli & Dena Al-Thani, "On How Chronic Conditions Affect the Patient-AI Interaction:
A Literature Review," Healthcare, vol. 8, no. 3 (2020), p. 313.
123 Abdulbari Bener et al., "Prevalence of Diagnosed and Undiagnosed Diabetes Mellitus and Its Risk Factors in
a Population-Based Study of Qatar," Diabetes Research and Clinical Practice, vol. 84, no. 1 (2009), pp. 99-106.
124 Joseph A. Cafazzo et al., "Design of a mHealth App for the Self-Management of Adolescent Type 1 Diabetes:
A Pilot Study," Journal of Medical Internet Research, vol. 14, no. 3 (May 2012), pp. 1-13.
125 Maurits Kaptein & Aart van Halteren, "Adaptive Persuasive Messaging to Increase Service Retention: Using
Persuasion Profiles to Increase the Effectiveness of Email Reminders," Personal and Ubiquitous Computing, vol. 17,
no. 6 (August 2013), pp. 1173-1185.
126 Brian J. Fogg, Persuasive Technology (Amsterdam: Morgan Kaufmann, 2011).
127 Noor Al-Ansari et al., "Testing Tailored Weekly Feedback Messages for Behavioral Change of People Living
with Diabetes Using a mHealth Application," Paper presented at the 7th International Conference on Behavioural
and Social Computing (BESC), Bournemouth, UK, 5-7 November 2020.
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بالرشاكة مع املستشفى األهيل بدولة قطر ،قمنا بقياس استخدام تطبيق صحي محمول يعمل من خالل
الهواتف الذكية يف دعم املصابني بالسكري من النوع الثاين يف اكتساب عادات صحية ،واملحافظة عىل
معدالت طبيعية للسكر طوال اليوم .ومي ّكن التطبيق املستخدم من إدارة مرض السكري ،إذ يتيح له
تدوين مختلف الوجبات خالل اليوم ،كام يذ ّكره مبواعيد األدوية .وإضافة إىل ذلك ،يعرض التطبيق موا ّد
تعليمية وتوعوية خاصة مبرض السكري ،كام يساعد املستخدمني يف تحديد أهداف قصرية وطويلة األمد
متعلقة بصحتهم ،ويسهل لهم متابعة الوصول إىل تلك األهداف .ويف هذه الدراسة ،ركزنا عىل استخدام
تكنولوجيا اإلقناع من خالل إرسال رسائل تدخّ ل جرت شخصنتها وصياغتها ()Personalized Message
لتالئم حالة كل مستخدم وسياقه ،حيث تح ّفزهم للوصول إىل أهدافهم الصحية(.((12
عىل حد علمنا ،هذه هي الدراسة األوىل لدراسة مستوى تفاعل املستخدمني مع التطبيق الصحي املحمول
تم اعتامد تصميم املجموعات
وقياس فاعليته ،وال سيام يف الدول العربية عامة ،ويف دولة قطر خاصة .وقد ّ
التجريبية يف هذه الدراسة ،إذ تل ّقت كل مجموعة رسائل تدخّ ل أسبوعية ،تتعلق مبراقبة مرض السكري
عرب التطبيق الصحي املحمول .تل ّقت املجموعة األوىل (مجموعة التحكم) رسائل عامة ،واملجموعة الثانية
(املجموعة التجريبية) رسائل شخصية تناسب بيانات املستخدمني ونشاطاتهم .وتم جمع البيانات من
التطبيق للمستخدمني املصابني مبرض السكري من النوع الثاين ،مدة  16أسبو ًعا .وأشارت النتائج إىل أنّ
رسائل التدخل األسبوعية التي كانت تعطي تعليقات ونصائح مل ِ
تف بالغرض ،ألنّ املشاركني يف املجموعتني
مل يقرؤوها .ومع ذلك ،سمحت لنا النتائج األخرى التي ر ّكزت عىل مدى تفاعل املستخدمني مع التطبيق
عمو ًما ،وليس عىل رسائل التدخل فحسب ،يف فهم سلوك املستخدمني ومستوى تفاعلهم مع التطبيق
الصحي املحمول .وعىل وجه التحديد ،أظهرت النتائج أنّ قياس السكر يف الدم أثناء الصيام (قياس الغلوكوز)
ً
تسجيل ،وأنّ املشاركني استخدموا التطبيق قبل بدء يومهم ،لكن ليس عىل مدار اليوم .وفيام
يع ّد األكرث
يتعلق بوقت الشاشة الذي يقضيه املستخدم عىل ميزات مع ّينة يف التطبيق ،أظهرت النتائج أنه مع زيادة
عمر املستخدمني ،يقل متوسط الوقت الذي يقضونه يف تسجيل مستوى الغلوكوز والنشاط البدين.

خامسا :مناقشة وتوجهات عمل مستقبلية
ً
غريت قيود جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-تفاعلنا مع التكنولوجيا ،إذ أصبح الكثري من
الناس أكرث اعتام ًدا عىل التكنولوجيا واإلنرتنت لجوانب رئيسة من حياتهم ،مثل العمل والتواصل
والرتفيه( .((12وعىل الرغم من أنّ زيادة استخدام اإلنرتنت ميكن أن تساعد األشخاص يف التك ّيف مع
128 Ibid.
"129 Anja Feldmann et al., "The Lockdown Effect: Implications of the COVID-19 Pandemic on Internet Traffic,
Paper presented at the ACM Internet Measurement Conference, Association for Computing Machinery Virtual
Event, Pittsburgh, 27-29 October 2020, pp. 1-18.
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قيود اإلغالق التي فرضتها الجائحة ،فإنه ميكن أيضً ا تعزيز السلوكيات الرقمية التي ميكن اعتبارها إدمانًا
وإشكالية( .((13وما زلنا غري متأكدين حتى اآلن مام إذا كانت العالقة بالتكنولوجيا قد أعيد تشكيلها
من خالل التغيريات األخرية يف منط الحياة والقيود عىل التجمعات االجتامعية التي فرضتها جائحة
كورونا ،نظ ًرا إىل أنّ العمل من املنزل أصبح أسلو ًبا شائ ًعا يف العديد من املؤسسات .وإننا يف حاجة إىل
مزيد من البحث حول رفاهة املوظفني عند االفتقار إىل االتصال وج ًها لوجه ،وما إذا كانت التصميامت
الحالية لربامج املؤسسة ستلبي الحاجات االجتامعية والشخصية لألشخاص عىل نحو أكرب ،مثل االرتباط
بـاآلخرين والشعور باالنتامء ودعم األقران.
وقد خلصت األبحاث السابقة حول السلوكيات ،عرب استخدام اإلنرتنت باستمرار ،إىل أنّ الشعور بالوحدة،
ومؤخ ًرا الرضا عن الحياة ،يرتبطان باستخدام اإلنرتنت اإلشكايل وإدمان اإلنرتنت( .((13ونتيج ًة لذلك ،من
املحتمل أن الشعور بالوحدة املتزايد وانخفاض الرضا عن الحياة الناجم عن قيود جائحة كورونا عىل
التجمعات االجتامعية ،إىل جانب االعتامد غري املسبوق عىل اإلنرتنت ،و ّلد كل ذلك ظرو ًفا مواتية لزيادة
استخدام اإلنرتنت اإلشكايل .وقد اك ُتشف مثل هذا النمط يف األبحاث التي ُأجريت يف أثناء الجائحة(،((13
وجرى ربط استخدام اإلنرتنت اإلشكايل بالرتاجع يف النجاح األكادميي والعمل والرفاهة البدنية والعالقات
صحيحا يف حاالت اإلغالق والعمل
الشخصية( .((13لذلك ،من الجدير معرفة ما إذا كان الرابط ال يزال
ً
من املنزل ،حني يكون اإلنرتنت حتم ًيا ورضور ًيا .وبرصف النظر عن األسباب النفسية واالجتامعية ،ر ّكزت
دراسات كثرية يف استخدام اإلنرتنت اإلشكايل عىل الفوارق بني الجنسني ،إذ أظهرت غالبية الدراسات
أنّ استخدام اإلنرتنت اإلشكايل لدى الذكور أعىل من اإلناث( .((13ومع ذلك ،فإنّ التعامل مع جميع
130 Orsolay Király et al., "Preventing Problematic Internet Use During the COVID-19 Pandemic: Consensus
Guidance," Comprehensive Psychiatry, vol. 100 (July 2020).
"131 Rui Miguel Costa, Ivone Patrão & Mariana Machado, "Problematic Internet Use and Feelings of Loneliness,
International Journal of Psychiatry Clinical Practice, vol. 23, no. 2 (June 2019), pp. 160-162; Zekavet Kabasakal, "Life
Satisfaction and Family Functions As-predictors of Problematic Internet Use in University Students," Computers
in Human Behavior, vol. 53, no. C (December 2015), pp. 294-304; Jung-Hyun Kim, Robert La Rose & Wei Peng,
"Loneliness as the Cause and the Effect of Problematic Internet Use: The Relationship between Internet Use and
Psychological well-being," Cyberpsychology Behavior, vol. 12, no. 4 (July 2009), pp. 451-455.
132 Király et al., "Preventing Problematic Internet Use"; Hasah Alheneidi et al., "Loneliness and Problematic
Internet Use during COVID-19 Lock-Down," Behavioural Science, vol. 11, no. 1 (January 2021).
133 Sandeep Kumar et al., "Relationship of Internet Addiction with Depression and Academic Performance in
Indian Dental Students," Clujul Medical, vol. 91, no. 3 (July 2018), pp. 300-306.
134 Mustafa Baloğlu, Rukiye Şahin & Ibrahim Arpaci, "A Review of Recent Research in Problematic Internet
;Use: Gender and Cultural Differences," Current Opinion in Psychology, vol. 36 (December 2020), pp. 124-129
Katarzyna Tomaszek & Agnieszka Muchacka-Cymerman, "Sex Differences in the Relationship between Student
School Burnout and Problematic Internet Use among Adolescents," International Journal of Environmental
Research and Public Health, vol. 16, no. 21 (2019), p. 4107.
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االستخدامات الرقمية باعتبارها شيئًا واح ًدا يؤدي إىل حدوث أخطاء ،حيث ميكن ربط االستخدام اإلدماين
لأللعاب ووسائل التواصل االجتامعي بدوافع وأعراض وعواقب مختلفة.
ويف ٍ
بحث حديث لنا( ،((13أكمل  334مشار ًكا ( 147منهم من اإلناث بنسبة  44يف املئة ،وجميعهم
ُتراوح أعامرهم بني  18و 67سنة ،مبتوسط عمر  27سنة) ،استبيانًا حول التسويف أو املامطلة
( )Procrastinationعىل وسائل التواصل االجتامعي ،أي تأخري مهامت أخرى ذات أولوية ملصلحة
قضاء املزيد من الوقت مع وسائل التواصل االجتامعي .وش ّكل األفراد من اململكة املتحدة أكرب مجموعة
دميوغرافية ( 165مشار ًكا ،بنسبة  49يف املئة) ،يف حني كان  123مشار ًكا من اململكة العربية السعودية
(بنسبة  37يف املئة) ،و 48مشار ًكا من دول أخرى (بنسبة  14يف املئة) .وكانت معايري التضمني هي
أنه ينبغي أن يكون لدى املشاركني ما ال ّ
حساب واحد نشط عىل وسائل التواصل االجتامعي،
يقل عن
ٍ
ويجب أيضً ا أن يصفوا أنفسهم باملامطلني من خالل استخدام وسائل التواصل االجتامعي.
وجدنا أنّ الثقافة تش ّكل مؤرشًا ً
مهم عىل كيفية حدوث التسويف عىل وسائل التواصل االجتامعي ،لكن
تم تحديده هو التجنب
ليس بالقدر الذي يتوقعه املرء .فعىل سبيل املثال ،كان أحد أنواع التسويف الذي ّ
(التسويف لتج ّنب املهامت الصعبة أو غري السا ّرة) .وكان املشاركون من اململكة العربية السعودية ّ
أقل
ً
احتامل لالتفاق عىل أنهم عانوا هذا النوع من التسويف .ويتوافق هذا مع ال ُبعد الثقايف عند هوفستد
الخاص ب ُبعد املسافة بني األفراد من حيث قوتهم وقدرتهم عىل التحكم يف القرارات( ،((13حيث قد يشعر
األفراد يف الثقافات التي لديها مسافة أعىل ودرجة أوضح من الهيكلية الهرمية ()Power Distance
بأنهم ّ
أقل قدرة عىل تجنب املهامت الصعبة أو غري السارة .ويف املقابل ،تشري التقديرات إىل أنّ لدى
ثقافة دول الخليج درجة أعىل من تجنب عدم اليقني ( ،)Uncertainty Avoidanceمقارن ًة باململكة
املتحدة .ويشري هذا إىل درجة استعداد األفراد لتح ّمل الغموض .ومع ذلك ،مل تكن الثقافة مؤرشًا ً
مهم
لنوع التسويف الخاص باالستجابة لإلخطارات والرسائل (عدم مقاومة الرغبة يف التحقق من اإلخطار
مبجرد استالمه) الذي كان من املتوقع أن يكون أحد الفروق ،إذ ميكن اعتبار اإلخطار غري املقروء ً
شكل
من أشكال الغموض الذي يستدعي فتح الوساطة اإللكرتونية الستجالئه .وتشري التقديرات إىل أنّ الثقافة
الربيطانية تُظهر أيضً ا مستويات أعىل من الفردية ( ((13()Individualityمن ثقافة دول الخليج .فعىل
سبيل املثال ،تعترب الثقافة العربية عمو ًما ثقاف ًة جامعية يف هذا البعد ،إذ ينزع األفراد نحو الحفاظ عىل
عالقات قوية ،والنظر يف رفاهة مجموعتهم األوسع .وعىل هذا النحو ،ميكن توقع ارتباط هذا العامل
باستخدام وسائل التواصل االجتامعي عىل نحو أكرب نتيج ًة لالهتامم االجتامعي والتعرض لضغط األقران،
135 Alblwi et al.
ُ 136يدرج هذا ال ُبعد ضمن "نظرية األبعاد الثقافية عند هوفستيد" ( )Hofstede's Cultural Dimensions Theoryالتي ط ّورها غريت
هوفستيد ( )Geert Hofstedeيف ستينيات القرن املايض وسبعينياته ،إلبراز آثار ثقافة املجتمع يف قيم أعضائه ،وكيف ترتبط هذه القيم
بالسلوك ،وذلك من خالل أربعة أبعاد :البعد الفردي  -الجامعي ،وتجنب الغموض ،ومسافة السلطة ،والبعد األنويث الذكوري.
 137تشري الفردية إىل درجة االعتامد املتبادل بني أفراد املجتمع التي تتعلق مبا إذا كانت الصورة الذاتية للفرد محددة بـ "أنا" أو "نحن".
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ثم ،يتوقع أن يقود إىل التسويف (تجنب املهامت) عند استخدام هذه الوسائط .ومل يكن هناك
ومن ّ
دليل عىل أنّ الثقافة كان لها تأثري قوي يف مدى التسويف مع وسائل التواصل االجتامعي .وعمو ًما ،قد
يكون النقص النسبي يف تأثري الثقافة يف التسويف مؤرشًا عىل أنّ السلوك مع وسائل التواصل االجتامعي
يتجاوز معايري السلوك الجغرافية والثقافية .ويعكس هذا أحد األسئلة األساسية املطروحة يف مجال علم
يغيه( .((13ويف حالة
النفس السيرباين ( ،)Cyber-psychologyوهو ما إذا كان اإلنرتنت يع ّزز السلوك أو ّ
التسويف مع وسائل التواصل االجتامعي ،قد تكون معايري استخدام وسائل التواصل االجتامعي أكرب
وأكرث إقنا ًعا من القاعدة الثقافية التي يعمل الفرد ضمنها ،ويظل هذا ً
مفتوحا ملزيد من التحقيق.
سؤال
ً
يف دراسة حديثة أخرى( ،((13قمنا بالتحقيق يف عوامل القبول والرفض ملجموعات دعم األقران
( )Online Peer Support Groupsملكافحة اإلدمان الرقمي .وعاد ًة يجري اإلرشاف عىل مثل هذه
املجموعات من وسيط ،والغرض من ذلك هو أن يقدم األفراد الذين يعانون مشكالت مامثلة الدعم
املتبادل ،ويخوضون رحلة التعايف م ًعا .ونرشنا استبيانًا عىل نحو رئيس يف اململكة املتحدة واململكة العربية
السعودية وسورية .كان الحجم اإلجاميل للعينة املستخدمة يف التحليل املذكور هنا  189استقصا ًء ،إذ
قمنا بجمع  104استقصاءات مكتملة من اململكة العربية السعودية وسورية ( 55ذك ًرا ،و 49أنثى،
مبتوسط عمر  26.7سنة) ،و 85استقصاء من اململكة املتحدة ( 35ذك ًرا ،و 50أنثى ،مبتوسط عمر 24.07
سنة) ،يف حني كان الباقي من دول متفرقة أخرى (معظمها يف أوروبا) .وسمح لنا ذلك بدراسة إحصائية
ملعرفة ما إذا كان هناك اختالف بني ثقافة املنطقة العربية (اململكة العربية السعودية وسورية)،
تم العثور عىل اختالفات قليلة
والثقافة الغربية (اململكة املتحدة وبعض الدول األوروبية) .ومرة أخرىّ ،
فحسب يف التفضيالت بني سكان اململكة املتحدة واملنطقة العربية .فعىل سبيل املثال ،سألنا املشاركني
أسئل ًة عدة عن الدور الذي يتوقعون أن يقوم به مرشف املجموعة ،والحظنا أنّ املرشف أو الوسيط هنا
شخصا كان لديه املشكلة يف املايض
يكون عادة أحد أعضاء املجموعة ،أو عض ًوا خب ًريا يف املجموعة ،أو ً
ً
وتعاىف منها .وقد كان املشاركون من املنطقة العربية ّ
احتامل لقبول دور الوسيط يف مراجعة تحقيق
أقل
ً
احتامل لقبول أن الوسيط ميكنه
األهداف املتفق عليها مع األعضاء عىل نحو متكرر ،وباملثل ،كانوا أقل
النصية والصوتية وغري اللفظية،
اختيار قناة االتصال الستخدامها مع األعضاء ،عىل سبيل املثال االتصاالت ّ
ً
احتامل أيضً ا لقبول دور الوسيط الختيار لهجة
مثل الرموز التعبريية والدردشة وما إىل ذلك ،وأقل
التعليقات ،عىل سبيل املثال فيام إذا كانت تتسم بلغة التوجيه أو الحزم أو الرصامة أو الو ّد  ...إلخ.
138 John Suler, "The Online Disinhibition Effect," Cyberpsychology & Behavior, vol. 7, no. 3 (2004), pp. 321-326.
139 Manal Aldhayan et al., "Online Peer Support Groups for Behavior Change: Moderation Requirements," Paper
presented at the 14th International Conference on Research Challenges in Information Science, Limassol, Cyprus,
23-25 September 2020.
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سادسا :رؤية مستقبلية بتصاميم الرفاهة الرقمية
ً
رسمت دراسة ريم املنصوري وآخرين( ((14رؤي ًة يجب أن يتم فيها تصميم التكنولوجيا الرقمية
املستقبلية ،حيث ال تكون شاملة ومالمئة للقدرات البدنية واملعرفية لألفراد فحسب ،لكن أيضً ا لوضعهم
االجتامعي والعاطفي وضامن رفاهتهم .وهناك من قد يجادل بأنّ األفراد يجب أن يديروا سامتهم
وضعفهم وانعدام األمن والقلق من خالل التنظيم الذايت ( .)Self-regulationومع ذلك ،نظ ًرا إىل أنّ
التصميم الرقمي ميكن أن يجعل تجربة املستخدم أكرث إقنا ًعا (وأحيانًا أكرث إدمانًا) ،فيمكنه أيضً ا أن
معي يف شبكات
يسهم يف تقليل املح ّفزات التي تدعم السلوك القهري( ،((14مثل الخوف من فقدان يشء ّ
اإلنرتنت ( ،)Fear or Missing out, FoMOالذي ُيع ّد نو ًعا من السلوك اإلدماين عرب اإلنرتنت ،وميثل
اعتام ًدا ً
مفرطا عىل وسائل التواصل االجتامعي ،بسبب الخوف من عدم رؤية األنشطة عرب اإلنرتنت
واالشرتاك فيها والرد عليها يف وقتها( .((14كام ميكن أن يؤدي اإلدمان الرقمي إىل القلق والنوم املتقطع
معي ً
مثال عىل
وقلة الرتكيز والسيطرة العاطفية( .((14عىل هذا النحو ،تع ّد حالة الخوف من فقدان يشء ّ
معي ،يف إثارة
كيفية أنّ التصميم قد يكون سب ًبا ،يف حالة اجتامعية وعاطفية مع ّينة وسياق استخدام ّ
املشاعر السلبية مثل الخوف .ويف الوقت نفسه ،ميكن أن يوفر التصميم املستقبيل ميزات تصميم ،مثل
إصدار متقدم من الرد التلقايئ والتعبري عن الحالة الراهنة للمستخدم (لتشري عىل سبيل املثال إىل كونهم
مشغولني) ،والتصفية للمحتوى األقل أهمية وتحديد بروتوكوالت التواصل مع األقران ً
(مثل من حيث
رضورة الرد الفوري عند استالم الرسائل) ومدة االنتظار املقبولة( .((14والهدف هو متكني أولئك الذين
قد يكونون أكرث عرضة للضغط االجتامعي ،ويفتقرون إىل التحكم يف االنفعاالت ،من التعامل مع هذه
التحديات وتحسني حياتهم الرقمية.
ميكن دعم الرفاهة الرقمية من خالل اإلجراءات املضادة التي تتم بوساطة الربامج ،والتي تستهدف
السلوكيات عىل نحو مبارش أو غري مبارش .ويتضمن ذلك استخدام إعدادات الحدود القصوى لالستخدام
140 Reem S. Al-Mansoori et al., "Digital Wellbeing for All: Expanding Inclusivity to Embrace Diversity in
Socio-Emotional Status," Paper presented at the 33rd British Human Computer Interaction Conference (BHCI),
University of West London, 19-20 July 2021.
141 Elizabeth Churchill, "Designing for Digital Wellbeing," Interactions, vol. 27, no. 1 (January-February 2020),
accessed on 15/10/2021, at: https://bit.ly/32mxItZ
142 Aarif Alutaybi et al., "How can Social Networks Design Trigger Fear of Missing Out?" Paper presented at IEEE
International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC), Bari, Italy, 6-9 October 2019.
143 Majid Altuwairiqi et al., "When People are Problematically Attached to Social Media: How would the
Design Matter?" Paper presented at IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (SMC),
Bari, Italy, 6-9 October 2019; Sainabou Cham et al., "Digital Addiction: Negative Life Experiences and Potential
for Technology-assisted Solutions," Paper presented at the 7th World Conference on Information Systems and
Technologies (World Cist'19), La Toja Island, Galicia, Spain, 16-19 April 2019.
"?144 Alutaybi et al., "How Can Social Networks Design Trigger Fear of Missing Out
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بنواحيه املتعددة( ،((14أو "الواقع االفرتايض" (ً ،((14()Virtual Reality
مثل عىل إقران السلوك اإلدماين
ثم تقليل اللعب أو االستخدام املفرط.
بالضوضاء املزعجة لربطها باملشاعر السلبية ،ومن ّ
حساسا للعافية والرفاهة عىل نحو شامل ،يجب
نقدم هنا رؤي ًة نفرتض فيها أنه يك يكون التصميم املستقبيل
ً
أن يعالج ثالث حاالت أساسية للشمولية :الحالة الجسدية ،والحالة املعرفية ،والحالة االجتامعية والعاطفية
(الشكل  .)5ونحن ندعو إىل ّأل يكون تصميم الوسائط الرقمية املستقبلية ً
شامل من حيث إمكانية الوصول
إليها واستخدامها من الجميع ويف مجموعة منوعة من السياقات فحسب ،لكن أيضً ا يف استيعاب التنوع يف
الحالة االجتامعية والعاطفية للمستخدمني بوصفه ً
رشطا للرفاهة؛ ذلك أنّ معظم التصاميم الحالية تُعنى
بالقدرات الجسدية (مثل النظر وحركة اليدين) واملعرفية (مستوى املعرفة التكنولوجية واملعرفة مبجال
التطبيقات) ،وليس الحالة أو السياق االجتامعي والعاطفي لألفراد واملجموعات.
متثل قاعدة هذا الهرم أول لقاء بني البرش وأجهزة الكمبيوتر من خالل إمكانية الوصول يف الدرجة األوىل
يتم ضامن الوصول إىل املنصات والخدمات الرقمية للمستخدمني ،والتأكد
إىل هذه األجهزة
ّ
واملنصات؛ إذ ّ
من توافق التصميم مع قدراتهم البدنية واملعرفية املنوعة (أي ضعف البرص وفقدان السمع) .ثم تأيت
قابلية االستخدام السهل ،حيث ميكن األشخاص استخدام املنتج أو الخدمة لتحقيق أهداف محددة بفاعلية
وكفاءة ورضا يف سياقات استخدام متعددة ضمن بيئتهم الحياتية أو العملية .ويف املرحلة األكرث تقد ًما،
ندعو إىل االقرتاب أكرث من مراعاة الحالة االجتامعية والعاطفية للمستخدمني ،حيث تأيت تجربة املستخدم
التي تراعي رضاهم ورفاهتهم وتنمية املشاعر اإليجابية لديهم( .((14ونعترب أنّ الحالة االجتامعية والعاطفية
لألفراد يجب أن تؤخذ يف االعتبار لدى تصميم الحلول الرقمية يك ال تؤدي إىل أذ ّيتها ،بل إىل تنمية اإليجايب
منها .فبهذه الطريقة ،ال نصمم لتحسني تجربة املستخدمني فحسب ،لكننا نهدف أيضً ا إىل حامية رفاهتهم
وصحتهم العقلية عىل املدى الطويل عند التفاعل مع التكنولوجيا ،عىل سبيل املثال من خالل مساعدتهم يف
تحقيق التوازن بني الحياة "الحقيقية" وتلك التي تحدث "عرب اإلنرتنت" ،ومن ّثم الحفاظ عىل رفاهتهم(.((14
ويف حني أن شمولية التصاميم املستقبلية (نظ ًرا إىل الحالة االجتامعية والعاطفية) بهدف زيادة الرفاهة
الرقمية هي هدف مرغوب فيه ،فإنه ينبغي معالجة عدد من التحديات لجعله واق ًعا .ويتطلب تطوير
املنهج املتبع ،لجمع املتطلبات وعملية التصميم لتحقيق هذا الهدف ،عملي ًة طويلة يك تشمل الحلول
الناتجة مستخدمني من مختلف القدرات االجتامعية والعاطفية التي ميكن محاكاتها يف سياق استخدام
145 Löchtefeld et al.
"146 Song et al., "Comparative Study.
147 Helen Petrie & Nigel Bevan, "The Evaluation of Accessibility, Usability, and User Experience," in: Constantine
Stephanidis (ed.), The Universal Access Handbook (Boca Raton, FL: CRC Press, 2009), vol. 1, pp. 1-16.
148 Kelly Widdicks et al., "Designing for Digital Wellbeing and its Challenges in Everyday Life," paper presented
at the 2017 ACM Conference on International Computing Education Research, Association for Computing
Machinery, Washington, 18-20 August 2017, accessed on 15/10/2021, at: https://bit.ly/3Eyiu1T

الكتـاب السادس 2021 -

192

تاسارد

الشكل ()5
رؤيتنا لهرم الشمولية والرفاهة بوصفها هد ًفا مستقبل ًيا

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم

اﻟ ُﺒﻌﺪ اﻟﺒﺪين

ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام

اﻟ ُﺒﻌﺪ اﳌﻌﺮﰲ

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
املصدر :املرجع نفسه.

مختلف .وسيكون استخالص النتائج من البيانات املج ّمعة صع ًبا أيضً ا من حيث القدرة عىل إعادة
استخدامها وتعميمها .ومل تج ِر بعد صياغة أفضل املامرسات واملبادئ التوجيهية يف هذا املجال ،إذ
ال تزال األدبيات املتعلقة بعلم النفس السيرباين يف طور الظهور ،وتركز الدراسات عىل نحو أسايس
عىل املستخدم وسلوكه عىل الوسائط الرقميةً ،
بدل من دور التصميم والفروق الدقيقة التي ميكن
خاصا به من حيث
أن تُحدثها امليزات التصميمية يف هذا السلوك .و ُيظهر كل فضاء إلكرتوين تجسي ًدا ً
روحيته وطبيعة مستخدميه وأهدافهم ،ما يجعل من الصعب افرتاض إمكانية تكرار النتائج التي نحصل
منصات أخرى .فعىل سبيل املثال ،يعتمد معنى زر اإلعجاب ()Like
عليها يف منص ٍة رقمية ما عىل ّ
عىل الشبكة االجتامعية ،وإذا ما كانت للرتفيه أم ألغراض عملية .وإضافة إىل ذلك ،نحتاج إىل أدوات
وطرق قياس لتحديد املسؤولية حينام يتعلق األمر بتقييم دور التصميم واالستخدام يف تغيري حالة
العاطفة االجتامعية ،والعكس صحيح .كام ميكن أن تنحاز افرتاضات املصممني وقراراتهم إىل ما يعتربونه
تصميم ً
ً
شامل ،صح ًيا وإيجاب ًيا ،وهو ما ميثل
ثم ينحازون يف تصميم ما يعتربونه
"مستخد ًما منط ًيا" ،ومن ّ
تحد ًيا للمصممني ،خاصة عند معالجة العالقة بني تنوع الحالة االجتامعية والعاطفية للمستخدمني من
جهة ،والتنويع الواجب إيجاده يف التصميم من جهة أخرى .وأبعد من ذلك ،نظ ًرا إىل أنّ عملية التصميم
واالختبار قد تنطوي عىل عدم قدرة عىل تفادي إثارة املشاعر السلبية لدى املستخدمني باعتبار ذلك
جز ًءا من االختبار ،فقد تنشأ مخاوف أخالقية أيضً ا شبيهة بتلك املوجودة يف اختبارات الدواء.
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يع ّد التصميم واالختبار من أجل الشمولية ،مبا فيه شمولية اعتبار التنوع يف الحالة االجتامعية والعاطفية
لألفراد ،وعالقة هذا التنوع بالتصميم واستخدامهً ،
سؤال معق ًدا تنبغي اإلجابة عنه .وينطوي التحدي
الرئيس يف تحديد هذا التنوع يف حالة املستخدمني عىل إيجاد التنوع يف التصميم الذي يوافقه .وللتغلب
عىل هذا التحدي ،ميكن االستفادة من طرق جمع البيانات الجديدة ،وواجهات االستخدام القابلة
للتك ّيف واملستخدمة يف تقنية الذكاء االصطناعي للتعرف إىل الحالة العاطفية للمستخدمني ،ووضع
حواجز ذكية لحامية املستخدمني وتلبية حاجاتهم( .((14وميكن تطبيق مثل هذه العملية ،عىل نح ٍو
متكرر ،ملساعدة املصممني عىل تحسني تصاميمهم من خالل التجربة الح ّية والبيانات املج ّمعة لالستجابة
ملتط ّلبات الرفاهة الناشئة.

خامتة
استعرضت هذه الدراسة ،من جهة ،املفهوم الجديد املسمى مجاز ًيا اإلدمان الرقمي ،وتعريفاته املختلفة،
وطرق الوقاية واملعالجة الخاصة به ،التي أظهرتها بعض النتائج التي ميكن أخذها يف االعتبار .ومن
جهة أخرى ،استعرضت املفهوم اآلخر ،وهو مفهوم الرفاهة الرقمية الذي يركز عىل نوعية االستخدام،
وإبقاء اإلنسان يف حالة ذهنية وعاطفية جيدة ،وليس إتاحة التكنولوجيا عىل نحو كمي له فحسب.
واستعرضت أيضً ا بعض الجهود املبذولة يف العامل العريب يف هذا االتجاه ،وناقشت احتاملية وجود فروق
ثقافية لدى تصميم تكنولوجيا املستقبل لتوائم املستخدم العريب وبيئته الثقافية واالجتامعية .وأخ ًريا،
قدمت الدراسة رؤي ًة مستقبلي ًة مبتكر ًة لتكنولوجيا أكرث تف ّه ًم لحالة املستخدم العاطفية واالجتامعية.
ال تأخذ هذه التكنولوجيا عىل عاتقها عدم التسبب يف ضغوط وارتباكات للمستخدمني فحسب ،بل
تشجعهم أيضً ا عىل اإليجابية وترفع من مستويات الرفاهة لديهم .ونحن نعتقد أنّ هذه املتطلبات
إلحاحا نظ ًرا إىل االعتامد غري املسبوق عىل التكنولوجيا يف أغراض عملية واجتامعية
أصبحت أشد
ً
وصحية ،سواء عىل صعيد مؤسسايت أم عىل صعيد األفراد .ونجادل بأنّ التكنولوجيا ليست حيادية ،بل
لكن لها تأث ٌري
هي مصدر تأثري ،وأنّ تصميمها وخوارزمياتها ميكن أن تكون أحد التدخالت غري املرئيةْ ،
ثم تؤ ّثر يف
قوي يف توجيه انتباهنا ورصفه ،سواء ألغراض حميدة أو هامشية أو حتى مشبوهة ،ومن ّ
قراراتنا ،الفردية منها والجمعية .ولهذا ،نعتقد أن فهم هذا الدور واالستجابة الرسيعة له يجب أخذهام
أولوي ًة لدى صناع القرارات والسياسات يف عاملنا العريب ،لصون مورد االنتباه والوقت الذي هو من أكرث
املوارد ندرة.
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