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 تاثیر بازی های رایانه ای بر کودکان

 اسماعیل احمدی
 پردیس دکتر شریعتی مازندران دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

                                                                                                                                                                  سید محمدرضا رستگار

 پردیس دکتر شریعتی مازندران دانشگاه فرهنگیان دبیری ادبیاتدانشجوی رشته ی 

                                                              هاتف خدادادی                                                                                                                 

              رانپردیس دکتر شریعتی مازند دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

                                                               کمیل ذلیکانی                                                                                                                 

 دکتر شریعتی مازندران پردیس دانشجوی رشته ی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان

 

 چکیده :

 با که است مروری و ای کتابخانهاست.روش تحقیق و تجزیه و تحلیل  کودکان بر ای رایانه های بازی تاثیرهدف اساسی پژوهش ، 

 .است شده پرداخته مفهوم پردازش به الکترونیکی غیر و الکترونیکی دیدگاههای و آرای به مراجعه

 روی دو بشر، دست های ساخته دیگر چون هم اند، یافته راه ها انسان زندگی شئون تر بیش در تقریباً امروز که ها رایانهیافته ها : 

 روی و است امور رفت پیش به کمک و کارها در دقت بخشی، سرعت برای مفید و درست گیری بهره آن، روی یک که دارند سکه

 .دارد پی در را فراوان های آسیب گاه، که است نابجا و نادرست های استفاده آن، دیگر

 به بودن آمیز خشونت از ای رایانه های بازی محتوای هرچه که نمود بیان توان می شده انجام های بررسی به توجه بانتیجه گیری :

 بازی صرف که هم زمانی مدت چنین هم است مفیدتر و بهتر نوجوانان و کودکان برای شود، داده سوق بودن آموزشی و علمی سمت

 .گردد کنترل باید نیز شود می ای رایانه ها

 کلید واژه :

 اثرات اجتماعی ، بازی های رایانه ای ، کودکان ، نوجوانان ، والدین
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 مقدمه : 

  زندگی که میکند یاد انقالبی از (Fidder, 0222)فیدر جان.  است آمده بهوجود شگرفی انقالب اطالعات، و ارتباطی فنون در امروزه

  و سیاسی اقتصادی، گسترده آثار دارای و رایانه بر مبتنی که انقالبی. است داده قرار تأثیر تحت را زمین کره روی انسانهای همه

  دیگر، سویی از و شود می قدرت باعث آن مالکیت که کرده بدل سودآور و تجاری کاالی به را اطالعات سویی از یعنی، است؛ فرهنگی

  نیاز و سلیقه و ذوق بر تأثیر بر عالوه جدید های رسانه و آوریها فن.  گذارد می برجای ماندگاری آثار انسانها هویت و شخصیت بر

  شدن، خانگی و شدن ای رسانه فرآیند دو. است داده قرار تأثیر تحت نیز را آنها فراغت اوقات گذران جوانان، و نوجوانان ارتباطی

  در پیش از بیش را خود فراغت جوانان ، نتیجه در.  است مدرن جوامع در جوانان فراغت اوقات از زیادی بخش گذران کننده توصیف

 (Zokaei .0222)  رسانه های جدید متکی هستند. به ای فزاینده طور به شدن سرگرم برای و میکنند سپری خلوت

  این که طوری به باشد، می نوجوانان و کودکان بین در ها رسانه ترین جذاب و ترین پرمخاطب از یکی ویدیویی  رایانهای بازیهای

 (Dietz,  8991.)است شده آنها هویت گیری شکل اجزای از ها، بازی

 از ای ه عمد بخش ناپذیری اجتناب صورت به رایانهای های بازی سنی، قشر این اجتماعی زندگی  در بازی اهمیت به توجه با

  خود، تعاملی ماهیت علت به و (Shaverdi & Shaverdi،0229)  اند داده اختصاص خود به را نوجوانان و کودکان پذیری جامعه

  آن، بر کنترل اعمال و بازی رویدادهای با که میکنند خود مشغول قدری به را بازیکنان و دارند کننده مسحور جاذبهای نیروی

 ، پنداری ذات هم:  مانند یادگیری اصول از بسیاری همچنین، (Alipour et al., 2012)کنند می ایجاد متقابل ای رابطه

 .(Anderson et al 0228)  گیرند می کار به را تقویت و پاداش و تکرار تمرین، ،(الگوسازی) 

 آوری، فن مختلف زوایای از که پدیدهای آیند، می حساب به فرهنگی پدیده موسیقی، و تلویزیون از بیش امروزه کامپیوتری، بازیهای

 ادعا برخی حتی که است حدی تا نوظهور های رسانه این اهمیت. است بررسی و مطالعه قابل فرهنگی البته و هنری اقتصادی، 

 کند توجه کامپیوتری بازی یعنی، رسانه؛ این به باید بداند، کشور یک فرهنگ درباره چیزی بخواهد کسی اگر اند، کرده 

.ssense, 2006) (Rae 
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 ضرورت تحقیق :

 مهم جامعه یعنی بازی و بازی های رایانه ای و تاثیر آن بر افراد جامعه را مورد بررسی قرار می دهد. عناصر از یکی حاضر پژوهش

 پیشینه ی پژوهش :

 ( به نکات دانش آموزان هویت تغییر بر غیربومی رایانه ای های بازی تأثیر( ، در مقاله ای خود  با عنوان )8390)وحید فالح 

 زیر اشاره داشتند :

  ملی، هویت های مؤلفه براساس آموزان دانش هویت تغییر بر غیربومی رایانهای های بازی تأثیر شناسایی اصلی هدف با تحقیق این

  دانش کلیه: شامل آماری، جامعه. است یابی زمینه نوع از توصیفی تحقیق، روش. شد انجام شخصی و جنسیتی خانوادگی، دینی،

  نمونه روش با نفر 212 کوکران، فرمول از استفاده با که بود نفر 09292 تعداد به مازندران استان متوسطه دوره پسر و دختر آموزان

  محقق نامه پرسش ابزار و میدانی و ای کتابخانه روش از ها داده گردآوری برای.  شدند انتخاب ای چندمرحله ای خوشه گیری

  ضریب از استفاده با آن پایایی و شد تأیید مربوطه متخصصان توسط پرسشنامه محتوایی و صوری روایی.  است شده استفاده ساخته

  تحلیل  و مستقل گروه دو،  tای، آزمون  نمونه تک t آزمون از داده ها تحلیل و تجزیه آمد . جهت به دست درصد98 کرونباخ آلفای

  جنسیتی خانوادگی، دینی،  ملی، هویت بر ای رایانه های بازی که داد نشان نتایج. است شده استفاده (ANOVA)راهه  یک واریانس

 . ندارد داری معنی تأثیر آنها شخصی هویت بر و دارد داری معنی تأثیر آموزان دانش

 و جنسیتی خانوادگی، دینی،) هویت متغیرهای در ای رایانه های بازی تأثیر در پسران و دختران بین داری معنی اختالف همچنین،

  برحسب آموزان دانش هویت بر ای رایانه های بازی تأثیر و است دختران از بیشتر پسران هویت در تأثیر این. دارد وجود( شخصی 

  ای رایانه های بازی از نامناسب و زیاد استفاده داد، نشان نتایج کلی، طور به. ندارد داری معنی اختالف تحصیلی رشته و پایه

 .شود می متوسطه دوره آموزان دانش هویت تضعیف سبب غیر بومی
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 هدف پژوهش :

 بوده است. کودکان بر ای رایانه های بازی هدف از انجام این پژوهش ، تاثیر

 سوال پژوهش :

 اثرات مثبت بازی های رایانه ای چیست؟-8

 اثرات منفی بازی های رایانه ای چیست؟-0

 روش پژوهش :

  به الکترونیکی غیر و الکترونیکی دیدگاههای و آرای به مراجعه با که است مروری و ای کتابخانه تحلیل و تجزیه تحقیق روش

 .بپردازد تاثیر بازی های رایانه بر کودکان بررسی به که است درصدد محقق است شده پرداخته مفهوم پردازش

 یافته های پژوهش :

 دارد رو دو بشر دست های ساخته دیگر همچون ، است یافته راه انسان زندگی شئون درهمه تقریباً که بشری دانش جدید پدیده این

  در جز معموالً که است غلط استفاده دیگرآن روی و. بشراست سعادت و رشد به کمک و کارها در صحیح استفاده آن روی یک که 

 شود. می استفاده ازآن وشغلی علمی موارد

 از جمله اثرات مثبت و منفی بازی های رایانه ای در قسمت زیر امده است.

 ای : رایانه های بازی مثبت اثرات

 . کند می جلب را کودکان توجه و آسان را یادگیری-8

 .کنند تمرین را هایی مهارت تا کند می کمک کودکان به آموزشی های برنامه-0

 .دهد می آموزش کودك به ساده و مختلف های شکل کمک با را ریاضیات مبانی و مفاهیم-3

 .شود می کودك ظریف عضالت پرورش و دست و چشم هماهنگی باعث-2

 .است آنان فراغت اوقات کردن پر و معلولین برای آموزشی کمک وسیله-9

 .برند می لذت بازی این از آنها دلیل همین  به و آنهاست دست در کنترلش که کند می دنیایی وارد را ها بچه ای رایانه های بازی-6
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 ای رایانه های بازی منفی اثرات

  جسمانی های آسیب( الف

 .شود می مشکل دچار او بندی  استخوان و فقرات ستون نشیند، می ها ساعت تا ثابت وضعیت یک در کودك

  طوالنی و ثابت نسبتاً کار عوارض دیگر از چشمی مشکالت و دست مچ و ها کتف گردن، شدن سفت و سوزش احساس همچنین

 .شود می پخش رایانه صفحه از که گیرد می قرار هایی اشعه مداوم معرض در فرد پوست .است رایانه با مدت

 تربیتی -روانی های آسیب( ب

  پرخاشگری حس تقویت.8

  استفاده آن از افراط حد به کامپیوتری های « خشونت»  بازی ترین جذاب و جدیدترین طراحی در که است ای محرکه مهمترین

  دالیل از یکی و شود می بازوها و ها دست ناحیه در عصبی و استخوانی بیماریهای بروز باعث تحرك پر ای رایانه های بازی.شود می

 .“است ای رایانه ترسناك های بازی انجام کودکان، در ادراری شب

  طلبی انزوا.0

 دیگران با اجتماعی ارتباط برقراری در و منزوی جامعه، در. شوند می گرا درون درگیرند ها بازی این با مداوم طور به که کودکانی

 بروز برای سرآغازی خود این که شود جدا همساالن گروه از کودك که شود می باعث انزواطلبی روحیه. گردند می ناتوان 

 است دیگر های ناهنجاری

 ذهن شدن تنبل( ج

 تصرف و دخل قدرت کمتر و پردازد می بازی به دیگران های برنامه و ها ساختنی با نوجوان و کودك که این دلیل به ها بازی این در

 .شود می متزلزل دیگران پیشرفت و ها ساختنی برابر در او نفس به اعتماد کند می پیدا آنها در 

  بلکه نیست فکری مداخله، این اما. دارد مداوم فکری مداخله بازی در فرد ای رایانه های بازی در که است این ها خانواده بیشتر تصور

 .دهند می حرکت را کودك انگشت چند فقط نیز حرکتی نظر از و زنند می گول را مغزی های سلول ها بازی این
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 خانوادگی روابط در منفی تأثیر( د

 بودن هم کنار در و باخته رنگ عاطفی روابط خود، به خود رود، می پیش شدن ماشینی سوی به ها زندگی که کنونی دوره در

 روابط سردی باعث که جادویی جعبه عنوان به تلویزیون وجود از مردم از بسیاری وضعی، چنین در. است شده تر کم خانواده

 ما ماشینی زندگی به نیز رایانه نام به سحرآمیزتری جاذبه با دیگری جادویی جعبه که حالی در کنند؛ می یاد است، شده خانوادگی

 .است کرده چندان دو را ها دشواری و شده وارد

. بود آن ضمیمه هم بازی دیسک چند که آورد منزل به رایانه یک اش دانشگاهی های پژوهش انجام برای همسرم: گوید می خانمی

 وقت نوین، کننده سرگرم وسیله این با داند می ترجیح ها سرشب وحتی شدند می بازی سرگرم آن با روز طول در من پسر دو

 روابط ترتیب، این به آنان وقت صرف و تمرکز که دریافتم کم کم. شد جلب ها بازی این به هم همسرم که نکشید طولی. بگذرانند

 .کند منتقل کارش محل به را رایانه که خواستم همسرم از قاطعیت با و آمدم خود به است؛ داده قرار تأثیر تحت را عادی و خانوادگی

 شده تأمین پیش از نیز آن مقدمات و مخارج. داشتیم مسافرت قصد تابستانی تعطیالت در: کند می شکایت گونه این دیگری خانواده

 .کرد محروم شاد، و سالم تفریح این از را آنان ای، رایانه بازی به ها بچه عالقمندی و حد از بیش اشتغال اما بود؛

 تحصیلی افت( و

 روانی و عصبی انرژی مصرف با واقع، در و کنند می آن صرف را بسیاری وقت نوجوانان ها، بازی این کننده مسحور جاذبه دلیل به

 اندکی نیز مدرسه از پیش تا شوند می بیدار معمولی وقت از زودتر صبح گاه، و روند می بستر به خسته ذهنی و چشمان با و خویش

 .شد خواهد تحصیلی افت سبب عالقه، این تردید، بی. کنند بازی

 نتیجه گیری 

  و علمی سمت به بودن آمیز خشونت از ای رایانه های بازی محتوای هرچه که نمود بیان توان می شده انجام های بررسی به توجه با

 ای رایانه ها بازی صرف که هم زمانی مدت چنین هم است مفیدتر و بهتر نوجوانان و کودکان برای شود، داده سوق بودن آموزشی

 .گردد کنترل باید نیز شود می

  عالوه.باشد می موثر و بوده اهمیت حایز بسیار ها خانواده و کودکان آموزش .نماید ایفا زمینه این در را مهمی نقش تواند می آموزش

  و تولیدکنندگان حمایت از نباید بین این در. است اهمیت حایز نیز ما کشور فرهنگ با متناسب ها بازی توزیع و تولید آن، بر

 شده برداریی کپ های بازی توزیع احتمال ها، آن تولید از حمایت عدم صورت در زیرا. بود غافل هایی بازی چنین کنندگان تهیه

 از ناشی صدمات اوقات برخی که .مییابد افزایش شوند، می تهیه ما کشور فرهنگ نیاز به توجه بدون که بیگانه، های فرهنگ از

 .است ناپذیر برگشت آنها
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 پیشنهادات

 را معماهایی ها، آن وسیله به باید که خالق تصویری های بازی است بهتر بگیرید، بهره ای رایانه های بازی از است قرار چه چنان اگر

 .گیرد قرار توجه مورد دیگر های بازی از بیش کرد، حل

 های ساعت برای تنهایی به را ما که است گر ویران تر بیش زمانی ها، بازی این است؛ ساز مسئله تر کم جمعی، دسته های بازی

 .کند خود مسحور طوالنی،

 و «نینتند» به موسوم ای رایانه های بازی سازنده ژاپنی بزرگ شرکت دو. کنیم استراحت بازی نوبت دو بین همیشه که است ضروری

 .دهید استراحت خود به منظم طور به ها، بازی بین که کنند می توصیه و داده هشدار خریداران به سگا ـ

 .باشد رایانه صفحه به مسلط ها چشم تا شود داده قرار ها چشم از تر پایین اندکی رایانه، گر نمایش صفحه

 .برسد حداقل به نور زنندگی و بازتابش که شود تنظیم نحوی به اتاق روشنایی

 .باشیم ها بازی این از گیری بهره به مجاز تعطیلی روزهای در تنها مثالً که ببندیم عهد خودمان با است بهتر

 . نکنیم فراموش وقت هیچ را آن های آفت و رایانه های آسیب

 تمام به باید ما و شوند می ظاهر صفحه بر مکرر طور به ها آن تصویرهای که هستند هایی بازی تصویری، های بازی گرترین ویران

 .برویم ها بازی گونه این سراغ به تر کم کنیم می توصیه کنیم؛ شلیک گذرند، می ما چشم برابر از که تصویرهایی

 فرزندان سن با متناسب های بازی انتخاب و ای رایانه های بازی با والدین آشنایی-8

 برسانند حداقل به را ها آن از استفاده الاقل یا کنند استفاده ها بازی این از فرزندانشان که ندهند اجازه صحیح تدابیر اتخاذ با -0

 دهید اختصاص خویش نوجوان و کودك به بیشتری وقت والدین -3

  های بازی از آنان استفاده ای، رایانه های بازی توسط ها بچه نوآوری و خالقیت پرورش برای مناسب کارهای راه از یکی شاید-2

 .کند درگیر را آنان فکر و وادار کار به را مغزی های سلول بیشتر که هایی بازی. باشد معمایی و فکری
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