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مشغول شدن بيش از حد كودكان و نوجوانان به بازی های رايانه ای و خصوصاً آثار سوءاحتمالی برخی از آن ها 
دغدغه ای است كه در سال های اخير، توجه والدين، روان شناسان و دست  اندركاران تعليم وتربيت را به خود مشغول 

كرده است. اما به نظر می رسد با فراگير شدن گوشی های تلفن همراه هوشمند و تبلت، اين موضوع ابعاد جديدی 
به خود گرفته است. طبق آمار هم اكنون چيزی بيش از 40 ميليون گوشی تلفن همراه در دست مردم ايران قرار 

دارد، يعنی به طور متوسط در هر خانوادة ايرانی بيش از يك گوشی يا تبلت وجود دارد. اين رقم را بايد در كنار رقم 
ميليونی بازی های توليد شده برای اين نوع وسايل مدنظر قرار داد.

با اش��تغال بيش��تر والدين به مشكالت زندگی، سرگرم 
كردن كودكان اهميت بيشتری يافته و محدوديت های 
موجود آپارتمان ها و ديگر محيط های زندگی ش��هری 
امكان انجام بازی های حركتی را دش��وارتر كرده است. 
از س��وی ديگر، در شرايط فش��ار اقتصادی، دسترسی 
رايگان ب��ه بازی های نرم افزاری، هزين��ه نكردن برخی 
خانواده ه��ا ب��رای خري��د اس��باب بازی  را توجيه كرده 
اس��ت. به نظر می رس��د همة اين موارد در كنار يكديگر 
باعث ش��ده اند كه اين روزها بازی های رايانه ای س��هم 

قابل مالحظه ای در پ��ر كردن اوقات فراغت كودكان و 
نوجوانان جامعه داش��ته باشند و همين مسئله اهميت 

توجه به اين موضوع را بيشتر كرده است.
در عي��ن حال، با وجود اهمي��ت موضوع و تأثيرگذاری 
اين بازی ها بر س��المت جس��می و روان��ی مخاطبان، 
اطالع رس��انی الزم ب��رای چگونگی مواجه��ة والدين و 
دس��ت  اندركاران مس��ائل تربيتی با اين پديده به خوبی 
انجام نش��ده است و حداكثر به توصيه هايی درخصوص 
محدود كردن زمان بازی كودكان يا منع انجام بازی های 

بازی های رايانه ای 
تهديد يا فرصت؟
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خشن خالصه می ش��ود. اما به نظر می رسد با  توجه به 
شرايط موجود، توصيه های ايجابی از توصيه های سلبی 
اهميت بيش��تری دارد. بدين مفه��وم كه آيا می توان از 
حجم تهديد چنين پديده ای كاس��ت يا حتی در برخی 
م��وارد آن را به فرصت تبديل ك��رد؟ به نظر نگارنده، با 
توج��ه به تنوع موجود در نوع اي��ن بازی ها، می توان با 
مداخلة  مؤثر والدين ي��ا مربيان، از فرصت های پيش رو 
بهره برداری كرد. در درجة اول بايد در نظر داش��ت كه 
گرچه بخ��ش بزرگی از بازی های رايانه ای به ش��دت از 
درآمد اقتصادی باالتر متأثر است و شركت های سازنده، 
بدون توجه به آثار س��وء اين بازی ها، اميال پرقدرت تر 
مخاطب��ان مانن��د جذابيت ه��ای جنس��ی، خش��ونت، 
برتری جوي��ی ي��ا در نهايت پ��ر كردن اوق��ات فراغت 
مخاطبان را هدف گذاری كرده اند، اما در اين بين بخش 
قابل مالحظه ای از اين بازار نيز به بازی هايی تعلق دارد 
كه به وس��يلة آن ها می توان اهداف مثبتی را در رش��د 
ش��ناختی، عاطفی و حتی ارادی كودكان را دنبال كرد. 
به نظر می رس��د، اگر والدين و مربيان چنين بازی هايی 
را شناس��ايی كنند و به شكل كنترل شده ای در اختيار 
كودكان و نوجوانان قرار دهند، چه بس��ا اين بازی ها به 

ابزاری كارآمدتر برای تربيت تبديل شوند.
ب��ه هر حال، بايد در نظر داش��ت ك��ه موضوع بازی، از 
گذشتة دور به  عنوان ابزاری تربيتی مورد توجه و تأكيد 
فيلسوفان و روان شناسان تربيتی قرار داشته و بازی های 
رايانه ای نيز با وجود برخی آس��يب ها در انواعی از آن ها 
و يا آس��يب های ناشی از افراط در به كارگيری آن ها، از 

شمول كلی اهميت بازی خارج نيستند.
با اين مقدمه، برای انتخاب بازی های رايانه ای مناس��ب 
ب��رای كودكان و نوجوانان چه معيارهايی را می توان در 

نظر گرفت؟
بازی نيز مانند ديگر روش های تربيتی بايد متناس��ب با 
ويژگی های متربی انتخاب شود. عالوه بر سن و جنسيت 
كه ويژگی های شناخته ش��ده تر به  شمار می آيند، الزم 
اس��ت برای انتخاب بازی مناسب از خصوصيات كودك 

اطالعات بيشتری داشت. برای مثال، در حالی كه برخی 
بازی     ها نتايجی چون تقويت حافظه، افزايش معلومات، 
افزايش قدرت اس��تدالل علمی، رشد خالقيت، پرورش 
خيال ورزی، تقويت اراده يا مواردی مش��ابه را به دنبال 
دارند، اين ما هستيم كه بايد با شناخت نيازهای مهم تر 
كودك خود، بازی مناس��ب را در اختيار او قرار دهيم. 
بديه��ی اس��ت، اين انتخاب ع��الوه بر نياز به داش��تن 
ش��ناخت از ويژگی های كودك، به داش��تن آشنايی با 
ان��واع اين بازی ها نيز وابس��ته اس��ت. متأس��فانه بايد 
پذيرفت، امروزه، خصوصاً در كشور ما، ابزار اطالع رسانی 
مناسب و قابل اعتمادی برای تحليل اين بازی ها وجود 
ندارد. با وجود اين مسئله يك راه حل جايگزين و البته 
كمی دش��وارتر می تواند اين باشد كه خود ما با بررسی 
برخی بازی های موجود، مش��كل را تا حدی رفع كنيم. 

به نظر می رسد، اگر والدين و مربيان 
چنين بازی هايی را شناسايی كنند و به 
شكل كنترل شده ای در اختيار كودكان و 
نوجوانان قرار دهند، چه بسا اين بازی ها به 
ابزاری كارامدتر برای تربيت تبديل شوند

بازی نیز مانند دیگر روش های تربیتی باید 
متناسب با ویژگی های متربی انتخاب شود.
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برای اين منظور الزم است در خريد يا دانلود بازی ها با 
كودك همراه ش��ويم و احيان��اً دقايقی را نيز در بازی با 
او همراه شويم. آشنايی والدين با بازی، به آن ها كمك 
می كند ويژگی های مثبت بازی را تا حدی بشناس��ند و 
از ميزان انطباق اين ويژگی ها با نيازهای تربيتی فرزند 

خود آگاه شوند.
اگر مش��كل وقت در ميان نباش��د، ادامة همراهی بازی 
با كودك می تواند ثمرات بيش��تری نيز به دنبال داشته 
باشد. در بسياری از بازی های مفيد، كودكان در برخی 

مراحل نيازمند كمك والدين هستند.
البت��ه اكث��ر بازی های مفي��د در بهتري��ن حالت فقط 
برخ��ی نيازهای كودك را برآورده می س��ازند. لذا بهتر 
اس��ت به اين بازی ها به عنوان يك جعبة ابزار نگاه كرد 
و بر حس��ب نياز بازی های مناس��ب را به او پيش��نهاد 
داد. اما به ياد داش��ته باشيد برخی از ويژگی های بازی، 
ويژگی هاي��ی كليدی محس��وب می ش��وند و از ارزش  
خاصی برخوردارن��د. برای مثال، بازی هايی كه قواعد و 
س��ناريوهای از پيش تعيين ش��دة كمتری دارند و در 
آن ها كودك به ج��ای يادگيری و دنب��ال كردن قواعد 
خاص، امكان بيش��تری برای انتخاب چگونگی پيشبرد 
ب��ازی دارد، از ارزش تربيتی بيش��تری برخوردارند. در 
اين گون��ه بازی ها ك��ودك خالقان��ه و انتخابگرانه بازی 

می كند.
نكتة ديگر اين كه ممكن است در بازی های رايانه ای نيز 
مانند برخی ديگر از رسانه ها مانند فيلم، شما با مواردی 
مواجه ش��ويد كه ب��ا وجود داش��تن ارزش های مثبت، 
نكات منفی نيز دارند. در اين شرايط، اگر ظرفيت الزم 
را در كودك خود مش��اهده می كنيد، به جای منع او از 
اي��ن بازی، با او در مورد اين نكات منفی صحبت كنيد 
و از او بخواهي��د پس از بازی در مورد آن قضاوت كند. 
بدين ش��كل شما قابليت نقد را در او پرورش می دهيد. 
مهم نيست كه او تا چه حد مصداق های خوب و بد را از 
يكديگر درست تشخيص می دهد، مهم اين است كه او 
به تدريج می فهمد خود بايد بخشی از مسئوليت مميزی 
بازی ه��ا را برعهده گيرد. در عصر ارتباطات اين قابليت 

بسيار مهم است.
آخر از همه به اين س��ؤال فكر كنيد ك��ه آيا اگر ذائقة 
فرزن��د خود را از كودكی به س��مت بازی هايی با ارزش 
تربيتی بيش��تر هدايت كنيم، بهتر از آن نيست كه در 
نوجوانی كه اميالی آفت پذيرتر در او شكل می گيرند، او 

را با اين پديده مواجه كنيم؟

 بازی هایی که قواعد و سناریوهای از پیش تعیین 
شدة کمتری دارند و در آن ها کودک به جای 
یادگیری و دنبال کردن قواعد خاص، امكان 

بیشتری برای انتخاب چگونگی پیشبرد بازی دارد، 
از ارزش تربیتی بیشتری برخوردارند.
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معرفي نشانه ها

سامانه تعیین و تشخیص محتواي برنامه ها و یا بازي 
هاي ویدیویي که محصوالت تولید شده را رده بندي 
مي کند، با این  شش عالمت محتوا را براي گروه هاي 

سني مختلف مشخص کرده است.

بر اس��اس اين سامانه محتوا به ترتيب از چپ به راست به 
اين گونه مشخص مي شود: 

 محتوا براي همه س��نين از جمله كودكان نيز مناسب 
است.

 محتوا براي همه سنين از جمله كودكان باالي 10 سال 
نيز مناسب است. ممكن است شامل كارتون، رويا پردازي 
يا خشونت خفيف به صورت دوره اي به همراه الفاظ كمي 

ركيك باشد.
 محتوا براي باالي 10 سال مناسب است. ممكن است 

شامل كارتون بيشتر، رويا پردازي يا خشونت خفيف به صورت قالب هاي تاثيرگذار باشد.
 محتوا براي باالي 13 سال مناسب است. ممكن است شامل خشونت، قالب هاي تاثيرگذار، شوخ طبعي خام، خونريزي 

محدود، شبيه سازي قمار به همراه الفاظ ركيك.
 محتوا براي باالي 17 سال مناسب است. ممكن است شامل خشونت زياد، ترس و اضطراب و خونريزي، ارتباط جنسي 

و الفاظ ركيك.
 محتوا براي باالي 18 سال و باالتر مناسب است. ممكن است شامل صحنه هاي طوالني خشونت، قالب هاي جنسي 

و  ارتباط جنسي ، قمار به همراه پول واقعي باشد.

با توجه  به نشانه هاي موجود 
والدين مي توانند بدون 
نياز به اطالعات بيشتر 
دربارة بازي ها ويژگي بازي 
را بر اساس عالمت ها براي 
گروه هاي سني تشخيص 
دهند
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