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اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
محاسن و معایب بازیهای رایانهای را بشناسند.
توصیههـای الزم در بهکارگیـری صحیـح بازیهـای رایانـهای
را بـه کار برنـد.
مقدمه
بـازی رایانـهای ،تبلـت و موبایـل امـروزه در بیشـتر خانوادهها راه
یافتـه و خانوادههـا هـم گهگاهـی بـدون توجـه بـه عواقـب سـوء
آن یا شـاید هم با آ گاهی به عواقب آن و تنها به برای جلوگیری
از نـقزدن فرزندشـان اجـازه ایـن بازیهـا را در هـر سـاعت و هـر
مكانـی میدهنـد .ایـن بازیهـا به دلیـل داشـتن جذابیتهای
ناشـی از تصاویـر متنـوع وگیـرا ،گرافیـك بـاال ،هیجـان زیـاد و
راحتی استفاده از آن ،به سرعت جای خود را در میان كودكان
و نوجوانان بازكرده و جایگزین بازیهای با هیاهوی كودكانه و
دسـته جمعی شـده اسـت.
دامن ــه گس ــتردگی اس ــتفاده از ای ــن پدی ــده بهان ــدازهای اس ــت
ك ــه كمت ــر ك ــودك ونوجوان ــی را میت ــوان یاف ــت كـــه از ایـــن
بازیه ــا بیبه ــره باش ــد ،ای ــن گون ــه بازیه ــا ه ــم محاس ــنی
دارد و ه ــم میتوان ــد پیامدهای ــی چ ــون آس ــیبهای جس ــمی

ی و ه ــم آس ــیبهای روان ــی
و روان ــی ب ــرای اس ــتفادهكننده ب ــاز 
خان ــواده را ب ــه دنب ــال داش ــته باش ــد.

میماننـد ،كـه ایـن بیتحركـی باعـث جمـع شـدن چربیهـا در
بـدن و در نهایـت چاقـی میشـود.

معایب اسـتفاده طوالنی بازیهای رایانهای وغیر اسـتاندارد
اثـرات مخـرب بازیهـای رایانـهای غیراسـتاندارد و اسـتفاده
بیـش ازحـد ایـن بازیهـا بیشـمارند ،بـه عنـوان مثـال بـا
جایگزینـی بازیهـای الكترونیكی و رایانهای روحیه جمعگرایی
بـه سـرعت ضعیـف شـده وبـه سسـت شـدن روابـط خانوادگـی،
بیحوصلگـی و بیقـراری در كـودكان و نوجوانـان انجامیـده
اسـت .معایـب اسـتفاده مـداوم از بازیهـای رایانـه ،تبلـت و
موبایـل را میتـوان در دو بعـد مهـم سلامتی طبقهبنـدی کـرد:

 .2آسیبهای روانی ،رفتاری
اعتی ــاد ( :)Addictionاعتی ــاد یعن ــی می ــل ش ــدید ب ــه چی ــزی
ب ــه ط ــوری ک ــه ع ــدم اس ــتفادهنکردن ی ــا کاه ــش اس ــتفاده از
آن ف ــرد را دچ ــار نش ــانههای ناخوش ــایندی کنـــد کـــه بـــه آن
نشــانههای تــرک گوینــد .ایــن حالتهــا اغلــب خــودکار و بــدون
تفکــر و اندیشــه اســت .بیشــتر افــراد فکــر میکننــد ،اعتیــاد تنهــا
وابســتگی بــه مــواد مخــدر اســت .امــا بایــد بدانیــم کــه وابســتگی
بــه هرچیــز دیگــر بــه غیــر از مــواد نیــز اعتیــاد محســوب میشــود.
ایــن رفتــار بــا تأثیــر روی سیســتم اعصــاب مرکــزی موجــب تغییــر
در رفتارشــخص ماننــد :سرخوشــی ،کیــف ،خشــم ،عصبانیــت،
اختــال در خلــق و خــوی ماننــد اضطــراب ،افســردگی و اختــال
در قض ــاوت و ش ــعور مانن ــد فراموش ــی و بیتوجه ــی میش ــود.
یک ــی از خطرنا کتری ــن اث ــرات منف ــی بازیهـــای رایانـــهای
«اعتی ــاد» ب ــه ای ــن بازیهاس ــت ک ــه بی ــش از ه ــر چی ــز ک ــودکان
و بهوی ــژه نوجوان ــان را تهدی ــد میکن ــد .ای ــن تهدیـــد آنقـــدر
ج ــدی اس ــت ک ــه گاه منج ــر ب ــه م ــرگ میش ــود.
تقوی ــت ح ـ ـ ـ ـ ــس پرخاشـ ـ ـ ـ ــگری :مه ــ ـمترین ویـژگـــــــــی
بازیه ــای رایان ـهای ،حال ــت جنگجویان ــه بیشت ــر آنهاس ــت و
ای ــن ک ــه ف ــرد بای ــد ب ــرای رس ــیدن ب ــه مرحل ــه بع ــدی ب ــازی ،ب ــا
نیروه ــای بهاصط ــاح دش ــمن بجنگ ــد.
«خش ــونت» مهمتری ــن محركـ ـهای اس ــت كـــه در طراحـــی
جدیدتری ــن و جذابتری ــن بازیه ــای رایان ـهای ب ــه ح ــد اف ــراط
از آن اســـتفاده میش ــود .اس ــتمرار بازیهـــای رایانـــهای،
نوجــوان را پرخاشــگر و ســتیزه جــو میســازد و او تــاش میکنــد
خواسـ ـتهایش را ب ــا بهرهگی ــری از الگوه ــای بـــازی بـــا زور و
تهاج ــم ب ــه دس ــت آورد .ای ــن دس ــته از بازیهـــا بهتدریـــج
باع ــث افزای ــش هیجانپذی ــری ب ــه ش ــکلی نامناس ــب در اف ــراد
میش ــود ،ب ــه ط ــوری ک ــه پ ــس از مدت ــی ب ــرای ای ــن ک ــه ف ــرد در
ه ــر موقعی ــت وا کن ــش مناس ــب نش ــان ده ــد ،نی ــاز ب ــه س ــطح
مح ــرک باالتـــری دارد.
هیج ــان مس ــتمر ناش ــی از بازیه ــای س ــتیزه جویانـــه در
ک ــودک و نوج ــوان باع ــث ترش ــح زی ــاد هورم ــون «اپینفری ــن»
و «نوراپ ــی نفری ــن» میش ــود ک ــه ب ــر سیس ــتم اعص ــاب مرک ــزی
تأثیــر گذاشــته و مشــکل پرخاشــگری ،بیتحملــی و تنشهــای
عصب ــی ب ــروز میکن ــد.
انــزوا طلبــی :بازیهــای رایانـهای ،بــه گونـهای افــراد را بــا خــود

 .1آسیبهای جسمانی
آسـیب چشـمی :چشـمان فـرد بـه دلیـل خیـره شـدن مـداوم
بـه صفحـه نمایـش رایانه به شـدت تحت فشـار نور قـرار میگیرد
و دچارعـوارض میشـود .مشـاهدات نشـان داده اسـت کـه
نوجوانـان چنـان غـرق بـازی میشـوند کـه توجـه نمیکننـد تـا
چه حد از لحاظ بینایی و ذهنی برخود فشـار میآورند .هنگام
بازی رایانهای تمركز روی صفحه رایانه و وسایل الكترونیكی به
شـکل مـداوم و پیاپـی اسـت كـه ایـن امـر باعـث تحریـك پذیـری
سیسـتم عصبـی شـده و در ادامـه فـرد را دچـار مشـكالتی از
جملـه تـاری دیـد ،پـرش پلك ،عدم تطابق ،ضعـف توان بینایی
وخسـتگی چشـم میكنـد.
آسـیب سـتون فقـرات :بازیهـای رایانـهای پرتحـرك بـا مـدت
زمـان زیـاد باعـث بـروز بیماریهـای اسـتخوانی و عصبـی در
ناحیـه دسـتها و بازوهـا ،سـتون فقـرات و اسـتخوانبندی فرد
میشـود .همچنیـن احسـاس سـوزش و سـفت شـدن گـردن،
کتفهـا و مـچ دسـت از دیگـر عـوارض کار ثابـت و طوالنـی مـدت
بـا رایانـه ،تبلـت و موبایـل اسـت.
آس ــیب پوس ــتی :پوس ــت ف ــرد در مع ــرض م ــداوم اش ــعههایی
ق ــرار میگی ــرد ک ــه از صفح ــه رایان ــه پخ ــش میش ــود.
چاقی :از دیگر عوارض جسـمانی كه به دنبال اسـتفاده بیش
از حـد رایانـه و برنامههـای آن بـه وجـود میآیـد ،چاقشـدن
كـودكان و نوجوانـان بـه علـت كمتحركـی در مقابل این دسـتگاه
است .همه حركت و جنبش بدن در هنگام بازی ،به انگشتان
دسـت خالصـه میشـود و دیگـر اعضـای بـدن بیحركـت
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همــراه میكننــد كــه گذشــت زمــان را بــه هیــچ وجــه درك نمیكننــد و وقتــی بــه خــود میآینــد كــه ســاعتهای زیــادی از وقتشــان
صــرف ایــن بازیهــا شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،حاضــر نیســتند رایانــه را بــه خاطــر ایــن بازیهــا رهــا كــرده ،بــه دنبــال فعالیتهــای
یتــر برونــد .لــذا كودكانــی كــه بــه طــور مــداوم بــا ایــن بازیهــا درگیرنــد ،درونگــرا میشــوند و در جامعــه ،منــزوی
نشــاط آور و اجتماع 
و در برقــراری ارتبــاط اجتماعــی بــا دیگــران ناتــوان میشــوند .روحیــه انزواطلبــی باعــث میشــود كــودك از گــروه همســاالن جــدا شــود
كــه ایــن خــود ســرآغازی بــرای بــروز نابهنجاریهــای دیگــر اســت.
تنبـل شـدن ذهـن كـودكان و نوجوانـان :بازیهـای رایانـهای سـبب صدمـات مغـزی طوالنـی مـدت میشـود .ایـن بازیهـا فقـط
قسـمتهایی از مغـز را كـه بـه بینایـی و حركـت اختصـاص دارد تحریـك كـرده ،بـه تكامـل نواحـی دیگـر مغـز كمك نمیكننـد .كودكانی
كـه سـاعتهای زیـادی بـه بـازی اختصـاص میدهنـد« ،لوب پیشـانی» مغزشـان تكامـل پیدا نمیكند .لوب پیشـانی نقش بسـزایی
در تكامـل حافظـه ،احسـاس و یادگیـری دارد .افـرادی كـه لـوب پیشـانی آنهـا تكامـل پیـدا نمیكنـد ،بیشـتر مسـتعد انجـام اعمـال
خشـونتآمیزند و كمتـر توانایـی كنتـرل رفتارشـان را دارنـد.
پیامــد منفــی در روابــط خانوادگــی :در دوره کنونــی کــه زندگیهــا بــه ســوی ماشــینی شــدن پیــش م ـیرود ،خودبــه خــود ،روابــط
متــر شــده اســت .در چنیــن وضعــی ،بســیاری ازمــردم از وجود تلویزیــون بهعنوان
عاطفــی رنــگ باختــه و در کنــار همبــودن خانــواده ک 
جعبــه جادویــی کــه باعــث ســردی روابــط خانوادگــی شــده اســت ،یــاد میکننــد؛ درحالــی کــه جعبههــای جادویــی دیگــری بــا جاذبــه
ســحرآمیزتری بــا نامهــای رایانــه ،تبلــت و موبایــل نیــز بــه زندگــی ماشــینی مــا وارد شــده و دشــواریها را دوچنــدان کــرده اســت.
افــت تحصیلــی :بــه دلیــل جاذبــه مســحورکننده ایــن بازیهــا ،نوجوانــان وقــت بســیاری را صــرف آن میکننــد و در واقــع بــا مصــرف
انــرژی عصبــی و روانــی خویــش و بــا چشــمان و ذهنــی خســته بــه بســتر میرونــد و گاه ،صبــح زودتــر از وقــت معمولــی بیــدار میشــوند
تــا پیــش از مدرســه نیــز اندکــی بــازی کننــد .بیتردیــد ایــن عالقــه ســبب افــت تحصیلــی خواهــد شــد.
افزایــش اســترس و اضطــراب :هیجــان زیــاد باعــث انقبــاض پیوســته عضــات شــده و كــودك و نوجــوان را دچــار عوارضــی همچــون
ضعــف اعصــاب بــا بــروز تیكهــای عصبــی ،جویــدن گوشــه لــب و ناخــن و قفــل شــدن دندانهــا میكنــد .همچنیــن افزایــش اســترس،
اضطــراب و پریشــانحالی نتیجــه پیامــد ضعــف اعصــاب آنهــا خواهــد بــود كــه در نهایــت موجــب تغییــرات فشــار خــون و تعــداد
ضربــان قلــب هــم میشــود.
محاسن بازیهای رایانهای
اسـتفاده صحیـح از بازیهـای رایانـهای اسـتاندارد میتوانـد بـر
رفتارهـای فـردی و اجتماعـی کـودکان تأثیـر مثبـت هـم داشـته
باشـد .بازیهـای اسـتاندارد و بومـی میتوانـد در تكامـل
شـخصیت و رفتار ،پرورش اسـتعدادها ،ایجاد خالقیت ،پرورش
تمركـز و دقـت ،افزایـش بهـره هوشـی ،تقویـت ذوق هنـری و
انتقـال فرهنـگ و ...تأثیرگـذار باشـند .از جملـه:
 .1برخـی از بازیهـای رایانـهای بـه فرزنـدان ایـن امـکان را
میدهـد تـا تصاویـر یا داسـتانهایی را خلق کنند یا این که آنان
را بـا تاریـخ ،جغرافیـا و ...آشـنا و عالقمنـد میکنـد.
 .2بازیهای اسـتاندارد به فرزندان کمک میکند تا بسـیاری از
مهارتهـای زندگـی را بـا خود تمرین کند.
 .3برخـی از بازیهـای اسـتاندارد بـه کـودکان و نوجوانـان مبتلا
به بیماریهایی چون « فلج مغزی» یا « نارسـایی در تشـخیص
واژههـا» کمـک میکند.
 .4فرزنـدان بـدون کثیـف کـردن لباسهـا و اطـراف میتواننـد بـا
اسـتفاده از بازیهـا و نـرم افزارهـای اسـتاندارد به راحتی نقاشـی
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بکشـند و رنگهـا را عـوض کنند.
 .5برخـی از بازیهـای اسـتاندارد ،مفاهیـم و مبانـی ریاضیـات را
بـا کمـک شـکلها بـه کـودک آمـوزش میدهد.
پیشنهادهایی برای بهورزان گرامی جهت آموزش والدین
محـروم کـردن فرزنـدان از انجـام بازیهـای رایانـهای چنـدان
راهـکار مناسـبی نیسـت وبـا توجـه بـه حـس کنجـکاوی کـودکان
و نوجوانـان جلوگیـری از ایـن امرتوصیـه نمیشـود ،امـا میتـوان
بـا اجـرای تمهیـدات مناسـب ،زمینـه اسـتفاده از بازیهـای
اسـتاندارد را بهشـکل برنامهریـزی شـده در اختیـار فرزنـد
قـرارداد ،تـا علاوه بر تجربه ،به تكامل شـخصیت و رفتار ،پرورش
اسـتعداد ،خالقیـت ،تمركـز ودقـت ،بهرههوشـی و ذوق هنـری
كـودكان نیـز توجـه كـرد ،امـا اجـازه ندهیـم كـه ایـن گونـه بازیها
جایگزیـن بازیهـای دسـتهجمعی و پرهیاهـوی كودكانـه و
تضعیـف روابـط والدیـن بـا فرزنـدان شـده و روابـط خانـواده را
متزلـزل کنـد.

لذا موارد ذیل به منظور بهره گیری شما بهورزان گرامی وانتقال
به والدین تا کید میشود:
 .1در ابتـدای امـر والدیـن بایدخودشـان بـا رایانـه ،وسـایل
الکترونیکـی و طریقـه اسـتفاده از آنـان و تـا حـدی بـا بازیهـای
موجـود در ایـن وسـایل و نحـوه عملكردشـان آشـنا باشـند و
بداننـد كـه هـر بـازی بـرای چـه سـنی مناسـب اسـت .تـا بتواننـد
وظیفـه نظـارت واجـرای بازیهـا را فراهـم کننـد.
 .2والدیـن بایـد معیارهـای اسـتفاده از بازیهـای رایانـهای را
بـرای فرزندانشـان تبییـن كننـد و بـه آنـان بگوینـد كـه مجـاز بـه
اسـتفاده از چـه بازیهایـی هسـتند.
 .3والدیـن بایـد خودشـان درصـدد خریـد بازیهـای مناسـب
سـن فرزندانشـان بـا نظـر کارشناسـان برآینـد ودر زمـان خریـد
همـراه بـا فرزندشـان باشـند و قبـل از فرزنـدان والدیـن بـازی را
مـروز کننـد.
 .4والدیـن بایـد بـه فرزنـدان بیاموزنـد كـه از رایانـه نیـز ماننـد
دیگـر وسـایل زندگـی بایـد در حـد متعـادل و معین اسـتفاده كرد
و معایـب اسـتفاده از ایـن بازیهـا را بـا زبـان قابـل فهـم بـرای
فرزنـدان خـود تفهیـم کننـد .لـذا بـرای بـازی كـردن كـودكان
و نوجوانـان بـا رایانـه زمانهـای مشـخصی تعییـن كننـد و در
صـورت اتمـام وقـت ،كار بـا رایانـه را تعطیـل كننـد .شـاید بـرای
دفعـات اول آنـان كمـی مقاومـت نشـان دهند ،اما به مـرور زمان
بـه نظـم اسـتفاده از رایانـه عـادت میكننـد.
 .5والدیـن زمـان بیشـتری برای همراهی وبـازی غیرالکترونیکی
بـه كـودك و نوجـوان خویـش اختصـاص دهنـد .هـر قـدر
وقتگـذاری و ارتبـاط صحیـح بیـن فرزنـدان و والدیـن بیشـتر
باشـد ،زمینـه اسـتفاده از بازیهـای الکترونیکـی نیزكمتـر فراهـم
میشـود.
 .6والدیـن تفریحـات سـالم همچون کوهپیمایـی ،راهپیمایی،
رفتـن بـه باشـگاهها و میادیـن ورزشـی ،انجـام بازیهـای
پرجنبوجـوش و مـورد عالقـه كـودكان را جایگزیـن بازیهـای
رایانـهای فرزنـدان خـود بکننـد.
 .7از قرار دادن رایانه دراتاق کودک خودداری شود.
 .8والدی ــن تمهیدات ــی بیندیش ــند ك ــه خ ــود نی ــز ب ــه نح ــوی از
رایان ــه ب ــرای انج ــام ام ــور مختل ــف اس ــتفاده كنن ــد ت ــا فرزن ــدان
ای ــن گون ــه نپندارن ــد ك ــه رایان ــه تنه ــا وس ــیل ه ب ــرای ب ــازی آن ــان
اس ــت .ا گ ــر در ط ــول ش ــبانه روز ،س ــاعاتی رایان ــه در اختی ــار
والدی ــن باش ــد ،ب ــه همی ــن می ــزان وسوس ــه فرزن ــدان ب ــرای
اس ــتفاده از آن كمت ــر میش ــود.
 .9در صورت اسـتفاده فرزندان از بازیهای رایانهای به والدین

پیشـنهاد میشـود بـه جهـت پـرورش خالقیـت و نـوآوری بچهها
توسـط بازیهـای رایانـهای ،از بازیهـای فكـری و معمایـی
اسـتاندارد اسـتفاده کننـد .بازیهایـی كـه بیشـتر سـلولهای
مغـزی را بـه كار وادار و فكـر آنـان را درگیـر كنـد.
 .10بهتـر اسـت كـه والدیـن بـه مدتـی ،هر چنـد كوتاه ،بـا كودكان
و نوجوانـان در انجـام بازیهایشـان همـراه شـوند و در مـورد
بازیهـای رایانـهای بـا آنـان بـه بحـث و تبادلنظـر بپردازنـد.
بازیهـای دسـته جمعـی اعضـای خانـواده میتوانـد بـه گرمـی
روابـط آنـان و ایجـاد رقابـت سـالم در میانشـان كمـك كنـد.
 .11در كنـار اسـتفاده از رایانـه ،فرزنـدان را بـه تحـرك و ورزش
تشـویق كـرد و خـود والدیـن نیـز بـا آنهـا بـه ورزش بپردازنـد تـا
علاوه بـر اسـتراحت از چاقـی و مشـکالت اسـکلتی ،چشـمی و
پوسـتی جلوگیـری شـود.
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