
 
   ای و عوارض آن ھای رایانه بازی

  

ای بھتر از این است که کودک با ھر کسی  بازی رایانه «به نظر برخی والدین 

ذرد و گ طور ھم وقتش درخانه می . این داشته باشد و نتوان او راکنترل کرد آمد و فتر

ھای  کنترلاید که این  اما آیا به این اندیشیده ».  توان او را تحت نظرداشت ھم می

دایی ر و صس آری ھمین سکوت و بی شوند؟ حساب به چه قیمتی تمام می بی

  کودکان و نوجوانان در برابر رایانه ممکن است باعث عوارض جبران ناپذیری گردد.

تواند اثرات  ای می ھای رایانه گرچه بسیاری ازکارشناسان تربیتی معتقدند که بازی

، پرورش  ، ایجاد خالقیت پرورش استعدادھا مثبتی مانند تکامل شخصیت و رفتار،

  . به ھمراه داشته باشندنیز ، انتقال فرھنگ و غیره را  ، آموزش مفاھیم پیچیده ، تقویت ذوق ھنری ، گسترش جھان بینی تمرکز و دقت

ای سرشار از  ھای رایانه . دنیای بازی ه اندبر رفتارھای فردی و اجتماعی افراد پی برد ای رایانهامروزه جامعه شناسان به تأثیرات مثبت بازی ھای  

در این دنیای مجازی کودکان  . شوند دنیایی ھیجان انگیز و پرماجرا رھا میدربرد و آنان  . جایی که کودکان را تا مرز تحقق رویاھا می ھاست شگفتی

ھای  یادآوری این موضوع مھم است که اعالم شود منظور از بازی.  گیرند خورند و در عین آزاد بودن در جبر قرار می ، شکست می در عین پیروز شدن

طور  ای و انواع آن به ھای رایانه ، معرفی بازی به کودکان و نوجوانان  : عدم آموزش صحیح ولی به دالیلی مانند  ھای استاندارد است ای بازی رایانه

ھایی  ای به درستی شناخته نشده است و کودکان در عمل به سمت بازی ھای رایانه ، آشنا نبودن کاربران به زبان رایانه و ... اھداف بازی غیرصحیح

توانند پرخاشگری را  ثر است ومیموای در ایجاد و بروز پرخاشگری بسیار ھای غیراستاندارد رایانه . بازی باری دارند اند که اثرات زیان سوق داده شده

   . در کودکان باال ببرد

  

 ای رایانه ھای بازی مثبت اثرات

 .کنند مرور و ببینند را توانند موضوعی می بخواھند، که بار چندھر .کند جلب می را کودکان توجه و آسانرا  یادگیری -

 بازار در ھایی بازی یا و کنند خلق ھایی را داستان یا نقاشی ھا تا دھد می امکان به کودکان که دارند وجود متنوعی بسیار ھای برنامه -

 .کند می مند عالقه جغرافیا یا تاریخ به را کودکانکه  است موجود

 .کنند تمرین را یی ھا مھارت تا کند کمک می کودکان به آموزشی ھای برنامه -

 اش نقاشی سبز رنگ از اگر مثال  .عوض کند را ھا رنگ و بکشد نقاشی راحتی به تواند اطراف می و ھا لباس کردن کثیف بدون کودک -

 …و آبی رنگ نکرد ، فراھم را او رضایت رنگ قرمز کن، انتخاب را قرمز رنگ گوید می رایانه نیامد به خوشش

 .دھد آموزش می کودک به ساده و مختلف ھای کمک شکل با را ریاضیات مبانی و مفاھیم -

 .کنند پیدا حتیاج کمترا داروھای مسکن به که کند کمک می کودکان به ای ھای رایانه بازی پزشکان، از بعضی عقیده به -

 .برند می لذت بازی این از آنھا دلیل ھمین به و آنھاست تدس در کنترلش که کند دنیایی می وارد را ھا بچه ای رایانه ھای بازی -

 .شود می کودک ظریف عضالت پرورش و دست و چشم ھماھنگی باعث -

 .است آنان فراغت اوقات پرکردن و معلوالن برای آموزشی کمک وسیله -

  

  ای رایانه ھای بازی منفی اثرات

 

t جسمانی ھای آسیب 

 .گردد می دچارعوارض و گیرد می قرار نور فشار تحت شدت به رایانه نمایش صفحه به مداوم شدن خیره دلیل به فرد چشمان -

 ھمچنین  .شود می مشکل دچار او بندی استخوان و فقرات ستون نشیند ، می ھا ساعت ثابت وضعیت یک در کودک که این دلیل به -

 .ست رایانه ا با مدت طوالنی و ثابت نسبتا کار عوارض دیگر از دست مچ و ھا کتف گردن ، شدن سفت و سوزش احساس

 .شود می پخش رایانه صفحه از که گیرد می قرار ھایی اشعه مداوم معرض در فرد پوست -

t تربیتی –روانی  ھای آسیب 

ü مرحله به رسیدن باید برای فرد که این و آنھاست اکثر جنگی حالت ای رایانه ھای بازی مشخصه ترین مھم  :پرخاشگری حس تقویت 

 خشونت  .آورد می بار جو ستیزه پرخاشگرو را کودک ھایی بازی چنین استمرار بجنگد ، دشمن اصطالح به نیروھای با بازی بعدی

 از برخی شود، می استفاده آن از افراط حد به ھای کامپیوتری بازی ترین جذاب و جدیدترین طراحی در که است محرکی ترین مھم



 ناپذیر شکست ھای قھرمان صورت به ھا بازی ین درا ھستند، غیراخالقی و ضدارزش ھای  انسان ما فرھنگ در که معروف ھای چھره

  . کنند می نمایی جلوه

Ã نحوه عملكردشان آشنا باشند و بدانند كه اي و ھاي رايانهحدي با بازي والدين اصوًال بايد با رايانه و طريقه استفاده از آن و تا - : راه حل

كنند و به آنان بگويند كه مجاز به مشخص اي را براي فرزندانشان ھاي رايانه. معیارھاي استفاده از بازي ھر بازي براي چه سني است

  اند.ھايياستفاده از چه بازي

  . ھا را در اين راه ھمراھي كننديا آنو ھاي مناسب سن فرزندانشان برآيند خودشان درصدد خريد بازي -        

  .ھا را برايشان شرح دھندگونه بازي ھاي اينھا استفاده كنند و آسیببا اتخاذ تدابیر صحیح اجازه ندھند كه فرزندانشان از اين بازي -       

ü در و جامعه منزوی در  ، شوند  می گرا درون درگیرند ھا بازی این با مداوم طور به که کودکانی :ايجاد روحیه انزواطلبي در كودكان 

 خود که این شود جدا ھمساالن گروه از کودک که شود می باعث انزواطلبی گردند . روحیه می ناتوان دیگران با اجتماعی برقراری ارتباط

    .است دیگر ھای ناھنجاری بروز برای سرآغازی

Ã :زيرا كار بیش از حد با آن  و معین استفاده كرد اعتدالبه فرزندان بیاموزيم كه از رايانه نیز مانند ديگر وسايل زندگي بايد در حد  - راه حل ،

كنیم  ھاي مشخصي تعیین. لذا براي بازي كردن كودكان و نوجوانان با رايانه زمان تواند ضررھاي جسمي و روحي به دنبال داشته باشدمي

، اما به مرور زمان به نظم  . شايد براي دفعات اول آنان كمي مقاومت نشان دھند ، كار با رايانه را تعطیل كنیم اتمام وقت و در صورت

  . كننداستفاده از رايانه عادت مي

  . ھر قدر وقت گذاري و ارتباط صحیح بین فرزندان و والدين والدين وقت بیشتري به كودك و نوجوان خويش اختصاص دھند  -

  شود. بھتر است پدران و مادران با فرزندان خويش به كوه پیمايي و كمتر فراھم مي ھايي، زمینه استفاده از چنین بازي بیشتر باشد           

  رژي ، ان . بدين ترتیب ھاي مورد عالقه كودكان بپردازندھاي ورزشي بروند و به بازيھا و میدانراھپیمايي بپردازند، به باشگاه           

  شود.اي منحرف ميعصبي و رواني آنان تخلیه و توجه آنان از بازي ھاي رايانه          

ه تنھا والدين تمھیداتي بینديشند كه خود نیز به نحوي از رايانه براي انجام امور مختلف استفاده كنند تا فرزندان اينگونه نپندارند كه رايان -

، به ھمین میزان وسوسه فرزندان براي  طول شبانه روز رايانه ساعاتي در اختیار والدين باشد. اگر در  اي است براي بازي آنانوسیله

  شود.استفاده از آن كمتر مي

  ، خارج كردن رايانه از اتاق كودك است. : بھترين راه حلند معتقد انروانشناسبرخی       

ü دخل قدرت کمتر و پردازد یم بازی به دیگران ھای برنامه و ھا ساختنی با نوجوان و کودک که این دلیل به ھا بازی این در  :ذھن شدن تنبل 

 است این ھا  خانواده بیشتر تصور .شود می متزلزل دیگران پیشرفت و ھا ساختنی برابر در او نفس به اعتماد کند می پیدا آنھا در تصرف و

 گول را مغزی ھای سلول ھا بازی این بلکه نیست فکری ، مداخله این اما .دارد مداوم فکری مداخله بازی در فرد ای رایانه ھای بازی در که

    .دھند می حرکت را کودک انگشت چند فقط نیز حرکتی نظر از و زنند می

Ã :ھاي اي، استفاده آنان از بازيھاي رايانهھا توسط بازيكارھاي مناسب براي پرورش خالقیت و نوآوري بچه شايد يكي از راه راه حل

ھا ھم كم . شمار اين گونه بازي ھاي مغزي را به كار وادار و فكر آنان را درگیر كندھايي كه بیشتر سلول. بازي معمايي باشدفكري و 

ھاي . بايد بازي مند استھاي عالقه، مگر قشر خاصي كه به اين بازي كنندھا استقبال چنداني از آنھا نمينیست، اما متأسفانه بچه

  اي براي كودكان جذاب و پركشش باشد.ھاي حادثهكرد كه به اندازه بازيفكري جذابي طراحي 

ü ھاي عصر صنعت به سھم خود در دور كردن اعضاي خانواده از يكديگر، به طور خواسته ھريك از پديده  :یخانوادگ روابط در منفی تأثیر

تر شده اعضاي خانواده با دنیاي ماشیني روز به روز كمرنگيا ناخواسته، نقشي به عھده دارند. روابط خانوادگي به خاطر درگیر بودن 

اي، كمتر وقت ھاي رايانه. اعضاي خانواده به خاطر مشغول بودن به تماشاي تلويزيون يا درگیر بودن با رايانه و اينترنت و بازي است

اي كه آنان كمتر فرزندان شده است، به گونهكنند با يكديگر بنشینند و صحبت كنند. اين خود باعث سرد شدن روابط بین والدين و  مي

  حوصله يكديگر را دارند.

Ã ھاي ھايشان ھمراه شوند و در مورد بازي، با كودكان و نوجوانان در انجام بازي ، ھر چند كوتاه بھتر است كه والدين به مدتي  : راه حل

تواند به گرمي روابط آنان و ايجاد رقابت سالم در اعضاي خانواده ميھاي دسته جمعي اي به آنان به بحث و تبادل نظر بپردازند. بازيرايانه

 . میانشان كمك كند

ü حتی ، کنند می آن با بازی صرف را زیادی انرژی و وقت ھا بچه دارد، ھا بازی این که ای کننده حورمس جاذبه دلیل به  :تحصیلی افت 

 صورت بدین ھم را شده تلف ھای وقت و کنند می بازی کمی مدرسه از قبل تا شوند می بیدار معمول وقت از زودتر ، صبح کودکان از بعضی

   .کنند جبران

ü ھاست كه بیش از ھر چیز به اين بازي“ اعتیاد ” اي ھاي رايانهترين آثار سوء بازييكي از خطرناك:  اياعتیاد به بازي ھاي رايانه

 ٢٠٠٥، كما اين كه در سال  شودآن قدر جدي است كه گاه منجر به مرگ مي. اين تھديد  كندكودكان و خصوصًا نوجوانان را تھديد مي



كرد و اين امر نھايتًا منجر به مرگ او ھا وابسته شده بود كه از خوردن و آشامیدن ھم امتناع مينوجواني در كره جنوبي آنقدر به اين بازي

  دھد.نظامي به مدت يك ماه ترك ميھاي . دولت چین معتادان به بازي ھاي كامپیوتري را در پادگان شد

ü آيد، چاق شدن كودكان و ھاي آن به وجود مياز ديگر عوارض جسماني كه به دنبال استفاده بیش از حد از رايانه و برنامه:  چاقي

-خالصه مي به انگشتان دست رایانه. كل حركت و جنبش بدن در ھنگام كار با  نوجوانان به علت كم تحركي در مقابل اين دستگاه است

  شود.ھا در بدن و نھايتًا چاقي مي، كه اين بي تحركي باعث جمع شدن چربي مانندحركت مي شود و ديگر اعضاي بدن بي

Ã :رایانه. در فواصل كار با  ، فرزندان را به تحرك و ورزش تشويق كرد و خود نیز با آنھا به ورزش پرداخت بايد در كنار استفاده از رايانه راه حل 

، براي جلوگیري از  . به عقیده پزشكان مدتي را به حركت و جابه جايي اختصاص داد

، چند قدمي راه برود و  ، كاربر بايد از مقابل رايانه برخیزد صدمات اسكلتي و بینايي

، ساعد، پا و ديگر اعضا را انجام دھد تا  ، كمر، مچ چند حركت نرمشي مربوط به گردن

اعضاي بدن ثابت و بي حركت نمانند و از بروز چاقي نیز ھم رفع خستگي شود و ھم 

  جلوگیري شود.
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