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 چکیده

نوع  نی. ااست داده اختصاص خود به را کودکانزمان  از یتوجه قابل بخشکودکان است که  یجذاب برا یها یاز سرگرم یکی ی،ا انهیرا یها یباز :مقدمه

خشن بر  یا انهیرا یها یبه باز ادیاز اعت یناش یها بیآس یبررس ،پژوهش حاضرانجام از  هدف. گذارد یم ریثأت کودکان یروان و یجسمان ،یرفتار سالمتبر  ی،باز

 .بود رازیش شهر ساله 5-7 کودکان سالمت یو جسمان یرفتار ،یروان ابعاد

 و منفرد مورد مطالعه قالب در مداخله انجام ،یعیمشاهده طب یها اطالعات از روش یآور جمع یبود که برا یقیمطالعه تلف کی ،پژوهش نیا ها: روشمواد و 

 ست،یل آن از. دیگرد هیته رازیش شهرفعال در سطح  ها نت میگ از یستیل ،ابتدا. شد استفاده کودکان نیوالد با یتلفن و افتهی  سازمان مهین مصاحبه قیطر از یفیک لیتحل

  یدارا ،نت میگ نیا. شد انتخابقرعه  دیبه ق یتصادف صورت به ها نت میگ نیا از یکی. شدند مشخص ،نداشتند یسن تیمحدودکاربران  یبراکه  ییها نت میگ

 تیرضا اخذ از پس ساله 5-7 پسر کودک 5 عملکرد و رفتار افراد، نیا انیم از. بودند نت میگ تیحق عضو یدارا و یمیدا کاربرها  آن نفر 33بود که  کاربر 09

 در کودکان نیا یرفتارها مورد درماه به کودکان داده شد.  3به مدت  نیگزیجا یها یبرنامه باز ،سپس. دیگرد ثبت و یبررس ،ماه مشاهده 3مدت  یط ن،یوالد

 .شد مصاحبه ها آن نیوالد با مطالعه انیپا

 فیتکال انجام به یعالقمند کاهش و دنیجو ناخن ،ییتنها از ترس ،یتکانش یرفتارها اضطراب، و کاذب جاناتیه شیافزا موجب ،یروان بعد در یا انهیرا یها یباز :ها یافته

وزن  شیو افزا یتحرک کم ،یینایباعث ضعف ب یجسمان بعد در و تیعصبان و ییتندخو ،یاخالق بد خشن، یشینما حرکات انجام ،یپرخاشگر ،یرفتار بعد در. ی شددرس

 .دیبخش بهبودرا  خود برادران و خواهر و هایباز هم با ها آن یسازگار و کاهش را کودکان پرخاشگرانه یرفتارها ،نیگزیاج یها یباز از استفاده. بودکودکان شده 

 یها و کالس یزیآم رنگ ،ینقاش ،یفکر یها یاز)ب کودکان عالقه مورد یها یبازبا  یا انهیرا یها یبازکردن  نیو جانش  یساعت باز کاهش گیری: نتیجه

 .شد یا انهیرا یها یباز ی( موجب کاهش اثرات منفیآموزش

 یجسمان یها بیآس؛ یروان یها بیآس ؛یرفتار یها بیآس ؛یا انهیرا یها یباز ها: کلید واژه

 

ساله  5-7ای خشن بر کودکان  های رایانه های ناشی از اعتیاد به بازی آسیب .، خردمند علینگار السادات طباطبا، مژده یمهاجربی عشرت،  بی یزمان ارجاع:

 .333-353(: 6) 15؛ 1398ی پژوهش در علوم توانبخش. شهر شیراز: مطالعه تلفیقی

 

 51/55/5931تاریخ چاپ:  51/55/5931تاریخ پذیرش:  51/51/5931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 چند براست که  بردن لذت و یسرگرم هدف با یاریاخت یتیفعال اغلب ی،باز

 قواعد ،یمکان و یزمان یها تیمحدود بودن، داوطلبانه ای یاریاختشامل  نکته
ی معمول یزندگ با تفاوت از یآگاه لذت،و  تنش احساس بودن، هدفمند ،یباز

 از را ها آن دارندکه ییها یژگیو یا انهیرا یها یباز ،حال نیا با. (1) دارد دیکأت
 از عبارت ی،ا انهیرا یها یباز یژگیو نیتر مهم. سازند یم جذاب کنانیباز منظر

 کسب و خود یساز یرونیب ،یگرید یراهبر تیقابل بودن، یداستان بودن، یتعامل
 اوقات از یادیز بخش ما کشور در ،حاضر حال در(. 2)باشند  می دیجد یها تجربه
 یها یباز صرف ،هستند مدرسه از خارج ساعات درکه  آموزان دانش فراغت

 ز،یانگ رتیح یا جاذبه و کشش با ی،ا انهیرا یها یباز(. 3) شود یم یا انهیرا
 و دننک انتخاب نوجوانان و کودکان انیم از را خود مخاطبان نیتر عمده توانستند

هند؛ د اختصاص خود به را قشر نیا فراغت اوقات از یتوجه قابل بخش تنها نه
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 خانواده جمع در حضور ای یدرس فیتکال انجام به دیبا آنان که را یاوقات بلکه
 (.3) دهند پوشش زین دهند، اختصاص

 ،شود یم یا انهیرا یها یباز در کودکان خشونت سبب که یعوامل از یکی
 به توجه با مختلف یها یباز در یپرخاشگرو  رقابت نیا. است رقابت عنصر وجود

 یها یباز به ادیز پرداختن. (5متفاوت است ) ،یمختلف باز یها تیقابل و سرعت
 افراد یروانو  یسالمت جسمان زینو  یجسمان تیفعال کاهش باعث ی،ا انهیرا
 به قهیدق 65 یروز متوسط طور به ساله 8-11 کودکان ،کایآمر در(. 6) شود یم

 سال در کایآمر یسرگرم یافزارها نرم انجمن(. 7) پردازند یم یا انهیرا یها یباز
 وقت ییکایآمر جوانان و نوجوانان درصد 71-91 متوسط طور به کرد اعالم 2118

 درکودکان و نوجوانان  انیم از(. 8) کنند یم یا انهیرا یها یباز صرف را خود
از  درصد 93 و پسران از درصد 99به طور متوسط  کا،یآمر متحده االتیا سراسر

 کنند یم یا انهیرا یها یساعت از وقت خود را در هفته صرف باز 31دختران حدود 
 یا انهیرا یها یکشورها به باز هینوجوانان و جوانان در بق ،ها نسبت نی( و با هم9)

 یا لهیوس به یا انهیرا یها یباز ،امروزه گفت توان یم ،واقع در(. 11) دارند شیگرا
 ح،یتفر و یسرگرم یبرا ازین همچون خود کاربران یروان یازهاین یارضا جهت
 ازین ،یاجتماع متقابل یازهاین ت،یواقع از فرار یبرا یراه کردن، غلبه یروان زمیمکان

 (.11) است شده بدل قدرت، احساس به ازین و رقابت ،یختگیبرانگ به
 و اکشن ،ییجنگجو یمحتوا با ییها یباز ،یا انهیرا یها یباز نیاز ب
بارز  یژگیو(. 12) اند داده اختصاص خود به را کاربران نیشتریب یی،ماجراجو

 یبرا گرم و سرد سالح از استفاده و ادیز خشونت ،ییجنگجو و اکشن یها یباز
 ای نما انسان واناتیح از ،ها یباز نوع نیا در(. 13) است فیحر تیشخص کشتن
 همچون یحرکات از هدف به دنیرس یبرا کاربر و شود می استفاده ها ربات

 یها یباز تیجذاب(. 13) کند یم استفاده دنیخز ای رفتن باال دن،یپر دن،یدو
 ها، یباز نیا در(. 13) است ها آنو طراحی  ساخت نحوه از یناش یا انهیرا

قسمت به خود کاربران  کیها با اختصاص  سازندگان برای جذاب کردن بازی
 تصمیم خود آنان تاگذارند  آنان می اریمتفاوت را در اختهای  فرصت انتخاب

 کنند عبور هایی راه چه از و کنند استفاده یا وهیش چه به و وسایلی چه از بگیرند
 به نسبت خشن یا انهیرا یها یباز انجام به پسر کودکان(. 13) برسند هدف به تا
 نیا که راچ ؛دهند یم نشان یشتریب لیتما خشن یونیزیتلو یها برنامه دنید

 یو در ط دارند کودکان یپرخاشگر یازهاین یارضا در یتر یقو اثر، ها یباز
 .دارد اریاخت در را زیآم خشونت اقدامات کنترل امکان و است فعال کودکها  آن

اجازه  ایپاداش  کنیرفتار خشن به باز شیبا افزا ،ها یگونه باز نیا در ن،یهمچن
 (. 9) شود یماستفاده  یدر مرحله بعد یباز شبردیپ یکه از آن برا شود یداده م

 یعالقمند شیافزا ژهیبه و یا انهیرا یها یبازروزافزون کاربران  شیافزا
از محققان و  یاریجلب توجه بس موجب ،ها یبازگونه  نیکودکان پسر به ا
 یجسمان و یرفتار ،یروان یبر سالمت یا انهیرا یها یباز ریثأپژوهشگران به ت

 یا دسته .است داشته دنبال به را آن رامونیپ عمده نظر دسته دو و شده کودکان
 نه ،ها یبازگونه  نیو معتقدند ا دانند یثر مؤو م دیرا مف ها یبازنوع از  نیکارکرد ا

بلکه انجام  ؛رساند ینم یبیکودکان آس یو جسمان یو رفتار یتنها به سالمت روان
 ،یدر باز یروزیو پ شود یمکودکان  یو احساسات درون جاناتیه هیآن باعث تخل

 ریثأت ها تیفعال انجام در ها آن تیموفق و نفس به اعتماد و نفس عزت شیافزا بر
 خشونت و تجاوز از ییها صحنه دنید گر،ید یسو از(. 15) گذارد یم مثبت
 تیحساس کاهشو  یروان بیآس باعث یعاد ریغ یرفتارها بروز و یجنس

 (.16) شود یمل یمسا نینسبت به ا کودکان

 نظیر یمشکالتبروز  موجب ی،نترنتیا یها یباز به حد از شیب شیگرا
 ها تیفعال و فیوظا انجام از غفلت ،یاجتماع روابط کاهش روان، سالمت کاهش
 شود یم کودکان در ترس میعال و اضطراب ،یلیتحص و یخانوادگ امور به نسبت

 پرخاشگرانه یرفتارها بروز بر یا انهیرا یها یباز یمنف ریثأت نیشتریب(. 17)
 نیتر برجسته و هستند همراه دیشد جاناتیه با ،یا انهیرا یها یباز. است متمرکز

که  یبه نحو ؛(18) است خشم و خصومت ،یپرخاشگر زین ها آن یجانیه لفهؤم
 برقرار یدار یمعن ارتباط یپرخاشگر انواع با ها یباز نیا به پرداختن زمان مدت نیب

 زانیم خشن، یها یباز ژهیو به ها یباز نیا به پرداختن زانیم شیافزا باو  است
(. 21) شود یم زینشامل کودکان  یریرپذیتأث نیا(. 19) ابدی یم شیافزا یپرخاشگر

 ییباال ازیامت یدارا ییدئویو یها یاز باز درصد 89 ،کایآمر متحده االتیا سراسر در
 یها در سال ییکایبر جوانان و نوجوانان آمر ها یباز نیا ریثأتاز خشونت هستند. 

 نیدر نوجوانان و جوانان و از ب یپرخاشگر جادیبوده است که موجب ا یبه حد ریاخ
 (.9است )  کشور شده نیدر ا یاجتماع تیرفتن نظم و امن

 ریثأت .ذارندگ یم ریتأث زین کنانیها بر جسم باز یباز نیحال، ا نیع در
 و یا چهیماه یها یماریب به مربوط شتریب یجسمان بعد بر یا انهیرا یها یباز

 دار یمعن راتییتغ و بدن سازو  سوخت کاهش ای شیافزا موجب که است یاسکلت
 باعث یا انهیرا یها یباز ،نیهمچن(. 18شود ) یم خون یمنیا یها سلول تعداد
 بدن حرارت درجه و تنفس تعداد ،دار ضربان قلب و فشار خون یمعن شیافزا

یا  RSI) مداوم فشار بیآس ،یا انهیرا یها یباز جیرا خطر کی(. 21) شود یم
Repeated stress injury )ریسا. است حرکات یبرخمداوم  کردن تکراراثر  بر 

 شود انینما یطوالن مدت به ها یباز دادن انجام از یناش تواند یم که ییها بیآس
 و چشم یخستگ و بیآس عالوه، به .است بازوها و ها دست لرزش سندرم شامل

 (.22) باشد یم ها یبازاین  تحرک بدون تیماه از یناش زین یچاق
 

 ها مواد و روش
 .استمرحله انجام شده  سه در ی،فیک پژوهش نیا

 یا انهیرا یها یباز به ادیاعت یدارا کودکان عالقه مورد یها یباز ییشناسا -1
 (مصاحبه و مشاهده قیطر از)

 -یروح ،یجسم ییزا بیآس لیپتانس نظر از ها یباز نیا یها یژگیو ییشناسا -2
 (مصاحبه نیهمچن و ها یباز یمحتوا لیتحل قیطر از) یرفتار و یروان

 کاهش یبرا یآموزش یها یتکنولوژ از استفاده ای یدرمان یباز ریثأت -3
 گزارش) یا انهیرا یها یباز به ادیاعت ای و ها بیآس نیا از یناش مشکالت

 (ینقاش دنیکش ای ها لمیف دنید و استخر به بردن ،یعمل روش

 که ندبود رازیش شهر ساله 5-7 کودکان ،پژوهش نیا در یآمار جامعه
 مشغول یا انهیرا یباز به شهر سطح یها نت میگ در یطوالن مدت یبرا روزانه
 انیم از. شد هیته رازیش شهر در فعال یها نت میگ تمام از یفهرست ،ابتدا. بودند

 کاربران یبرا یسن تیمحدود که ییها نت میگ از یستیل موجود، یها نت میگ
 ،کنند دایپ حضور نت میگ در توانستند یم مختلف یسن دامنه با کاربران و نداشتند

 انتخاب( قرعه دیق به) یتصادف صورت به نت میگ کی ست،یل نیا از. شد هیته
 کاربر 38 ان،یماین  از که بود ساله 3-19 پسر کاربر 91 یدارا ،نت میگ نیا. شد

 سال، 8-12با سن  کاربر 6 سال، 5-7 سن با کاربر 12 سال، 3با سن  کاربر 2)
 کد داشتن با( سال 16-19 با سن کاربر 8 و سال 12-16با سن  کاربر 11

 رفتار ها، آن انیم از. بودند یمیدا کاربر و تیعضو حق یدارا ،ید یآ و اشتراک
 در ماه 7-8 مدت به نیوالد از تیرضا اخذ از پس ساله 5-7 کودک 5 عملکرد و
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. گرفت قرار یبررس و مشاهده مورد نامحسوس صورت به نت میگ در یباز نیح
 کودکان رفتار مشاهده ابزار سه از استفاده با اطالعات یآور جمع پژوهش، نیا در
 با افتهی ساختار مهین مصاحبه آنان، رفتار ضبط و ثبت و یباز انجام نیح در

 یتلفن تماس و ماه 8 مدت طول در نت میگ در حضور هنگام به کودکان مادران
 یماه) ماه 8 مدت یبرا یا انهیرا یباز یجا به ها یباز ریسا ینیگزیجا ها، آن با

 .گرفت صورت( بار دو
 یها یباز به ادیاعت به مبتال کودکان ییشناسا و کی مرحله انجام یبرا

 انتخاب منظور به پژوهشگر. شد استفاده مصاحبه و مشاهده یابزارها از  ی،ا انهیرا
 گانه سه ابعاد بر یا انهیرا یها یباز ریثأت لهأمس از تر قیعم و بهتر درک و نمونه

 رازیش یها نت میگ از یکی در یانسان یروین عنوان به ،یجسمان و یرفتار ،یروان
 انجام به کاربران لیتما زانیم یبررس به ،مرحله 3 در و شد کار به مشغول

 .پرداخت یباز انجام نیح در ها آن عملکرد و رفتار مشاهده و یا انهیرا یها یباز
نت  میول گؤماه با کمک مس 3پژوهشگر ابتدا به مدت  ،اول مرحله در
 یافراد و دارا ریاز سا شتریدر طول هفته ب ی آنانرا که مدت ساعات باز یکاربران

 کاربر 12 نیب از را مطالعه مورد نمونه 5 ،و سپس ییشناسا ،کد اشتراک بودند
( ساله 7 کودک 2 و ساله 6 کودک 1 ساله، 5 کودک 2) سال 5-7 سن یدارا

 حضور و یباز از استفاده ادیز زمان مدت کودکان، انتخاب اریمع. نمود انتخاب
 و نت میگ با کودکان یزندگ محل بودن کینزد هفته، طول در نت میگ در مداوم
 در کودکان نیوالد با یحضور تماس یبرقرار با. بود آنان نیوالد با ارتباط امکان

 موافق و مثبت نظر ها، آن به کار روند و اتیجزئ دادن حیتوض ضمن نت، میگ
 .دیگرد جلب قیتحق انجام به نسبت ها آن

 انجام نیح در کودکان عملکرد و رفتارها ماه 7-8 مدت به دوم، مرحله در
 و شتریب اطالعات کسب منظور به و دیگرد ضبط و ثبت مشاهده، دقت به یباز

 یجسمان و یرفتار ،یروان یها یژگیو بر یا انهیرا یباز ریثأت نهیزم در یلیتکم
 از بعد آنان عملکرد و رفتار نهیزم در کودکان نیا مادران با   مصاحبه کودکان،

 ت.گرف صورت خانه، در یباز انجام
 یها یباز ریثأت یبررس و مطالعه از پس پژوهشگر ،مرحلهپایان این  در

 انجام نیح در کودکان یجسمان و یرفتار ،یروان یها یژگیو بر یا انهیرا خشن
 داد بیترت کودک مشاور کی حضور با یا جلسه کودکان نیوالد موافقت با ،یباز
 یها یباز به کودک هر قیعال کودکان، نیوالد و کودک مشاور کمک با و

 یو کارتون شنیمیان یها لمیکردن به ف نگاه ،یورزش و یفکر یها ی)باز نیجانش

 یمشاور برا یاز سو ییو راهکارها یی( شناسای کردنو رفتن به استخر و نقاش
 هیارا ماه 8در طول مدت  نیبه والد یمدت زمان انجام باز یجیکاهش تدر

 ری)سا یآموزش یها یتکنولوژ ریثأت نیوالد کمک با پژوهشگر ،سپس. دیگرد
 یا انهیرا یها یباز به ادیاعت از یناش یها بیآس کاهش در را( نیجانش یها یباز

 مورد خانه در ساله 5-7 کودکان یجسمان و یرفتار ،یروان یها یژگیو بر خشن
 نیجانش و ماه 8 مدت طول در یباز انجام مرحله دو هر در. داد قرار یبررس

 ماه، 8در مدت زمان  یا انهیرا یها یباز یجا به یآموزش یها یباز ریسا کردن
 از نیجانش یها روش ریثأت زانیم یبررس و اطالعات لیتکم یبرا پژوهشگر

 از طیشرا یبرخ در ،(بار کی ی)ماه  افتهیساختار مهین صورت به مصاحبه روش
 دو بار( استفاده کرد. ی)ماه یتلفن و آزاد و یرسم ریغ یگفتگو

 

 ها یافته
نام  یدار کنندگان و امانت  شرکت یبه منظور حفظ حقوق شخص ،پژوهش نیا در

 داده شد. رییکاربران تغ
 یا انهیرا یها یبازبه  ادیاعتمورد عالقه کودکان مبتال به  یها یباز -1
 بود؟کدام 

  نت، میگموجود در  یها یباز نیاز ب ،اساس مشاهدات صورت گرفته بر
 داشتن ،ییزا جانیه باال، تیجذاب لیدل به ها یباز ریسا از شیب یباز 6

 قرار کاربران توجه و اقبال مورد ،محتوا و متنوع یفضاساز اکشن، یها صحنه
 از نوع نیا به کاربران از نفر 25 ،نت میگ یمیدا کاربر 38 از ،واقع در. داشتند

 کودکان، با مصاحبه ،نیهمچن و نت میگ ولؤمس کمک با. بودند عالقمند یباز
 .باشد یم 1 جدول شرح به که شد مشخص آنان عالقه مورد یها یباز

انجام  به ،(سال 3-7تر ) با سنین پایین کودکان داد، نشان مشاهدات
به صورت  ریتصاو ،داشتند که در آن لیهیجانی تما -های فضایی تخیلی بازی

و مراحل  محتوا نما، انسان وانیح کی ای کودک داستان یاصل قهرمان ،یکارتون
 یکنند )مانندباز های فکری می و کمتر خود را درگیر بازی بودتر  آن ساده و راحت

Ben10 و Ninja turtles)، بر عالوه ،سال( 9-19در کودکان با سنین باالتر ) اما 
وجود داشت  یشتریب تمایلهای فکری  بازی به ،ییجنگجو و اکشن های بازی

 نهایت در و یباز انیجر در مهم یها تصمیم گرفتن ،لهأتفکر حل مس نیازمند که
 و Call of Duty ،Counter یباز و باخت )مانند برد یبرا ها یباز هم با رقابت

Stronghold crusader .بودند ) 
 

کودکانعالقهموردیهایباز.1لجدو

)سال(عالقمندکاربرانسنیبازنوعیبازمشخصاتینامباز

Ben10 
 اطالعات چیه بدون کاربران ،یباز یها کیگراف میتنظ امکان

 کنند برقرار تعامل یباز با توانند یم یراحت به یقبل
 4-7 ییماجراجو و اکشن

Ninja turtles 4-7 ییجنگجو و اکشن سرعت عمل شیافزا تن، به تن ینبردها جذاب، یکاراکترها 

GTA 
 کاربران به یآزاد دادن ،یعال یساز هیشبو  یبعد سه طیمح

 مختلف هینقل لیوساو  یجنگ لیوسا از استفاده یبرا
 4 ≤ ییماجراجوو  ییجنگجو اکشن،

Call of Duty 
 باال ،یگروه زیجوا کسبو  دوستان ریسا با رقابت تیقابل

 ازیامت جدول در رفتن باال یبرا مهارت بردن
 3 ≤ یفکر ،ییجنگجو ،ییماجراجو اکشن،

Counter 
 ت،یمحدود بدون نیآفالو  نیآنال صورت به کردن یباز

 یجنگ یاراهبرده ساخت ییتوانا
 3-59 یفکر ،ییجنگجو اکشن، ،ییماجراجو

Stronghold crusader 
و  نفره چند صورت به رقابت ،یحماس حالو  حس جادیا

 مختلف یکاربردها با متنوع یها ساختمان یدارا ن،یآنال
 55-53 یفکر ،ییجنگجو اکشن،
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 کدام کودکان، عالقه مورد یا انهیرا یها یباز یمحتوا لیتحل در -2
 وجود دارد؟  شتریب یو جسمان یرفتار ،یروان یها بیآس

Ben10: نام به شخصی توسط که است یشنیمیان مجموعه کی  
«Steven Seagal »داشتن با که است کودکی ماجرای به مربوط و شد طراحی 

 را مختلفی اقدامات کاربران تا شود می ظاهر مختلف فضاهای در العاده، فوق نیروی
 یا بچه نام پسر Ben Tennyson ای Ben10 ی،باز نیا در. دهند انجام او کمک به

 نام به ساعت نیا(. 23) دارد دست به که است یساعت در اواست که تمام قدرت 
 Ben10 که کند یم عمل یا گونه به و است یادیز یانرژ یدارا کسینتریاوم
 یالیو خ ییاز ده موجودات فضا یکی شکل به دکمه دادن فشار بار هر با تواند یم

 موجود جثه، میعظ موجود مرداب،شر )آتش  یرویو با ن آمده درموجود در ساعت 
 دست، چهار ،یوحش سگ ،ییفضا مگس سر، عیسر موجود کوچک، ای ینگولیفا
 ،یالماس کله موجود ،ییفضا روح ،یرنگ سنگ ،یخی موجود ،یعنکبوت مونیم
 Ben ،یباز نیا از نسخه هر در. کند  مبارزه( یقطب ستاره و ییربا آهن موجود ت،یتف
مانند موش  نویساخته شده توسط دکتر آم کریپ موجود غول ای ییموجود فضا کیبا 

و با کشتن هر موجود  کند می مبارزه کریپ غول قورباغه و نیآتش خفاش کر،یپ غول
پشت سر  تیو چنانچه تمام مراحل را با موفق کند یم افتیدر ازیامت کی ،کریپ غول

به شارژ ساعت توجه داشته  دیکاربر با ،تمام مراحل ی. در طشود یبرنده م ،بگذارد
 (.23) بازد یم کاربر ،شود تمام ساعت شارژ اگرکه  راچ ؛باشد

 1983در سال  یالدیم 81 ی مجموعه در دهه نیا: Ninja یها پشت الک
خلق و قدم  پیاستر کیکمکتاب  کیدر  Kevin eastmanو  Peter lordتوسط 

 یباز لم،یف ،ییانمایپومجموعه  ،آن یاز رو هانهاد و بعد یبازار جهان  به عرصه
 مجموعه نیاشد.  ها ساخته  پشت مختلف با نشان الک یها یباز اسباب ،یا انهیرا
 یها پشت الک ،1983 خشن یها پشت الکشامل  یسر 5 شامل ی،شنیمیان

)نسخه  نجاین یها پشت الک ،1998ی ا افسانه یها پشت الک ،1996 کوچک
 یشنیمیمجموعه ان نیا. است 2112 ندهیآ نجاین یها پشت الک و 2119( یکنون

 .است گون انسانه افتی  جهشقهرمان   پشت ک  ال 3در رابطه با 
Michael Angelo نیتر یو دوست داشتن نیتر از محبوب یکیم ای 

 خنگ یحت و یچلفت پا و دست اوقات یگاه و شوخ ؛ چرا کهها است پشت الک
 کوینانچاش دو عدد  مورد استفاده یها و سالح یاو به رنگ نارنج پوشش. است

 ینوع به و تر بزرگ برادر ،شود یم خوانده وئل اختصار به که Leonard. باشد یم
 کاتانا جفت کی او استفاده مورد یها سالح. است نفره چهار گروه نیا رهبر

. است یآب رنگ به ییبازوبندها و بند چشم او پوشش و( زیت و بلند ری)شمش
Donatello اختراع به دست اوقات یگاه که است  گروه فرد نیتر باهوش ،دان ای 

 ینابود و اهداف به دنیرس در را ها پشت الک که زند یم یابزار و لیوسا
 استفاده مورد سالح و)بنفش(  یارغوان ،دان پوشش. دهد یم یاری خود دشمنان

 اوگروه است.  نیپشت ا الک نیتر خشن ،Raphael. است( bō) چوب ینوع او
 ،لیدل نیهم به ؛شود یم یعصب زود و است یاحساسات و مزاج یدمدم تندخو،

 استفاده قرمز پوشش از ،راف. کند یم جادیا دردسر گروه یبرا ناخواسته یگاه
چهار  نی(. ا25) است خنجر ینوع ییانمایپو نیا در او یدفاع لهیوس و کند یم

  جهش خودشان مانند که( نتریاسپل)استاد  موش کیرا از  نجوتسوین ،پشت الک
و  کنند یم یزندگ ورکیویندر فاضالب  ها  آن. آموزند یم ،است گون انسان و افتهی

. روند یبه مبارزه با دشمنان م ،که دارند یبه فرد منحصر یها یژگیبا و
که  است یباز نیکار گرفتن جنگ تن به تن در ا به ،یباز نیا بارز یها یژگیو

 (. 23) است آورده همراه به کودکان یبرا را یشتریب تیجذاب

GTA که است دهیچیپ و یطوالن داستان کی ،یباز داستان :یآ یت یج ای 
 در سال یباز نیا اول نسخه. است پوست اهیس فرد کی یباز قهرمان آن در

 با و Take-Two یساز یتوسط شرکت باز Grand Theft Autoبا نام  1998
 مرد ،یبازاز  نسخه نیا در. شد ساخته یدوبعد طیمح کی در لندون یکارگردان

 تیشخص یبررس حول یباز که شود یم داده شینما صفحه یباال از یکوچک
 و یسوار نیماش ،ها ابانیاو چون گردش در خ یو کارها کویداستان ن یاصل

 سال در دوم، نسخه. شود انجام می مختلف یها تیمورأم انجام و یراندازیت
 یها کیموز و دیجد یها لیاتومب افزودن نقشه، رییتغ یها یژگیو با ،1999
 ی،باز نیا در. شد منتشر ،2112 سال در سوم، نسخهبود.  همراه یباز در متنوع

 بر شدن سوار ییتوانا و شد لیتبد یبعد سه یطیمح به یباز یبعد دو طیمح
 ی وفروش یبستن ،یتزافروشیپ نظیر یمختلف یها مکان از دیخر امکان و موتور
با  2115 سال در چهارم، نسخه. دیگرد اضافه نسخه نیا به یساز لمیف یویاستود

 نیا در. دیبه بازار عرضه گرد Grand Theft Auto: San Andreasعنوان 
 ید و مراحل انجام بازوش میآغاز  سیدر شهر سان آندر یداستان باز ،نسخه

. ختسا یکه کاربر را غرق در خود م بود یدنیو د عیوس یو به قدر یطوالن اریبس
 رییتغ دوچرخه، بر شدن سوار ییتوانا ینیب شیپ ی،باز نیبارز ا یها یژگیو از

خانه  دیخر و تزایپ دیخر لباس، دیخر ،یکوب خال اسلحه، دیخر ها، نیماش سرعت
در  د،یگرد منتشر 2118 سال در که ،5 نسخه. بودمختلف شهر  یها در قسمت

تبهکار  کیو  یفرد روس کی کوین. بود کویداستان ن یاصل تیرابطه با شخص
 کودک کی به)تجاوز(  مزاحمت جرم به کهساله است  31-35 یا حرفه
 دنیرس خاطر به و شده آزاد ها ییایاندونز زندان از یتازگ به و یزندان ،ییایاندونز

 یعیعمل وس یآزاد یکاربر دارا ،یباز نیا در. زند یم یکار هر به دست پول به
و استفاده از  سیپل نیماش دنیاست و با وارد کردن رمز مورد نظر امکان دزد

 افراد کشتن منفجره، مواد از استفاده مخدر، مواد فروش و دیخر ،یکوپتر جنگیهل
 یفضاگرفتن در  قرار دختران، با یدوست روابط یبرقرار گرم، و سرد یها سالح با

 یها آهنگ به دادن گوش دختران، با عاشقانه روابط داشتن و دنیرقص و یپارت
 (.25) آورد یم دست به را گوناگون و جذاب یها تیمورأم انجام و متنوع و مختلف

Call of Duty: عرصه به ورودبا  کنانیآن، باز در که اکشن یباز نوع کی 
 از توانند یم کنانیباز. کنند مبارزه وقفه بدون سربازها ریسا با همگام دیبا نبرد

 یها اسلحه تنوع. کنند انتخاب را یکی متنوع ظاهر با گوناگون یها تیشخص نیب
 درون یها مبارزه یبرا یباز طراحان. داد ارتقا را ها آن توان یم و است باال یباز
 هر جذاب یها چالش دیبا کنانیباز و گرفتند نظر در را یمختلف حاالت نیزم

 و است شخص اول صورت به یباز شینما وهیش. برسانند انیپا به را حالت
Game play و دیشو جا جابه یسادگ به دهد یم اجازه شما به یباز یا حرفه 

جدول  در کنانیبازرفتن رتبه  باال یبه معنا نبرد در بهتر مبارزه. دیکن یریگ هدف
 انتقال در که است باال اریبس کیگراف ی،باز قوت نقاط از یکیاست.  یبند رتبه

 با و دارد ییباال تنوع یباز اطراف طیمح. دارد یاساس نقش مبارزات جانیه
 ینبردها از بردن در به سالم جان کنانیباز فهیوظ. است شده پر یجذاب موارد
 یحت ای نفره چهار ایبه صورت دو  یمیت یحالت باز در توانند یمو  است یحماس
 یبرا توانند یم کنانیباز ،نیهمچن. کنند شرکت نبرد 111 از شیب در نفره تک

 ،کوپتریهل ندمان متفاوت هینقل لیوسا سوار هواو  یخشک ا،یدر در حرکت
 (.26شوند ) ATV یها نیماشو  یجنگ یها قیقا

Counter: شرکت توسط که است یراندازیت یا انهیرا یباز کی Volvo  و
 در کنانیباز که شود یم آغاز یحال در یباز. شدتوسعه داده  Rush team شرکت
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 شروع یبرا انتظار حالت در موارد اغلب درو  یرندگ می قرار خود مخصوص مکان
 از و انتخاب را تیشخص مختلف یاه مدل تواند یم ،کنیباز کی. هستند
 که یا مرحله چند زیآم خشونت یباز کی. کند استفاده مختلف یها اسلحه

 ریسا همراه به کنیباز. کند یم دعوت سمیترورظلم و  هیعل امیق به را کنانیباز
 گوشه هر در دشمن حضور احتمال که شود یم یمختلف یها مکان وارد کنانیباز
 تفنگ ک،یاتومات یها تفنگ ها، نقشه از استفاده با کنانیباز. دارند وجود آن کنار و

 (.27) ندیبرآ دشمن پستوانند از  یم یدست نارنجک یحت و ی ساچمه
 یویاستود ساخت قلعه، راهبرد یسر یها یباز از یکی :یبیصل یها جنگ

Firefly ییباال کیگراف یدارا ی،باز نیا(. 28) شد منتشر 2112 سال در که بود 
 در ینظام یبرتر و یروزیپ بر ی،باز نیا. شد رو روبه یادیز استقبال با اما ،نبود

 در فکر یب حمالت انجام و یانفراد کار و است متمرکز یوسط قرون یها جنگ
بلند و  یها با ساخت قلعه کنانیباز ،یباز نیا در. شد خواهد شکست باعث آن

و  کنند یم دفاع متجاوزان برابر در خود ییایرو نیسرزم از رومندین ارتش لیتشک
از  یدشمنان ،یباز ری. در مسشوند یمخود  ییایرو یها نیپادشاه سرزم

 کنیباز .را دارند فیحر یها نیقصد حمله و تصاحب سرزم گرید یها نیسرزم
بلند  یوارهایبه دفاع از منابع خود بپردازد و با ساخت د ارانهیو هوش ریبا تدب دیبا

 رینظ یمراحل شامل ی،باز نیااز قلعه خود در برابر حمالت دشمنان حفاظت کند. 
 از دنیکش یگاریب دشمن، سربازان درآوردن اسارت به ها، محاصره شکستن
 لیوسا دیخر یبرا شتریب پول ،جهینت در و شتریب یطال استخراج یبرا دشمنان

 (.28) باشد یم رهیغ و دشمنان هجوم از یریجلوگ و یجنگ
 نابود و کشتن خشونت، شتم، و ضرب اساس بر ها یباز نیا عمده یمحتوا

 تجاوز ،عالوه بر آن ای ،(نجاین یها پشت الک و Ben10 یها ی)باز فیحر کردن
و  دیو خر قاچاق ن،یماش دنیدزد ،یعموم اماکن از سرقت گران،ید حقوق به

 رییتغ س،یپل دست از فرار یراهکارها و ها روش ،نیهمچن و مخدر موادفروش 
 ای ،(GTA، Call of Duty ی)باز یشکن قانون یکل طور به و نیماش شغل، افه،یق

 گرید یکشورها از ییها تیاقلو  ها تیچهره قوم بیو تخر ینژادپرست جیترو
(Counter یبیصل یها و جنگ )یباز نوع و یا انهیرا یباز انجام مدت سن،. بود 

 ،یروان مشخصات همراه به حاضر طرح در یبررس مورد کودک 5 عالقه مورد
 .است شده یآور جمع 2 جدول در ها آن یجسمان و یرفتار

 نیماه در ح 8 یمشاهده کودک در ط است، آمده 2 جدول در که طور همان
 ریثأت نیشتریب داد نشان ها آن نیوالد با صاحبهم زینت و ن گیمها در  یانجام باز

 صورت به دیشد جانیه و استرس اضطراب، بروز با ،یدر بعد روان ها یباز نیا
 از ترس ،یا تکانه یرفتارها و فیحر از ازیامت گرفتن ای باخت زمان در زدن ادیفر

 یها تیموقع نیا. افتی  نمود پا و دست شدن سرد و دنیجو ناخن ،ییتنها
 چون هینقل لهیوس تیهدا و کنترل در ،GTA یباز در مثال، طور به زا استرس

 گرم و چاقو سرد سالح از استفاده و یعموم اماکن از سرقت ما،یهواپ و نیماش
 ،Ben10 یباز در شتر،یب ازیامت گرفتن و افراد کردن نابود و کشتن یبرا اسلحه

 موجودات ریسا ای و یالماس کله موجود جثه،ال میعظ ،یخی موجود با ههمواج در
 چون بد یروین چند با زمان هم مبارزه در ،Ninja یها پشت الک در و یلیتخ
 حرکات انجام ،یپرخاشگر یرفتار بعد در. دیگرد  مشاهده کودکان در در،یشر
 و یچاق ،یتحرک یب یجسمان بعد در و یاخالق بد و تیعصبان خشن، یشینما
 .شد مشاهده کودکان در لکنت و یادرار شب و وزن شیافزا

 کاهش در ها ینیگزیجا ای و یآموزش یها یتکنولوژ از استفاده یامدهایپ
 است؟ چگونه ها بیآس

 و صحبت و یباز انجام نیح در کودکان یبررس و مطالعه ماه 8از  بعد
با مشاور  یجلسه مشاوره حضور کیها  با موافقت آن مادران، با یحضور تماس

 نیوالدو  کودکانشد و مشاور ضمن صحبت با  لیکودک در مرکز مشاوره تشک
 ییراهکارها ،تینها . درکرد یبررس نیجانش یها یها را به باز آن قیعال ها، آن
 ینوع باز .داده شد هیارا نیبه والد یمدت زمان انجام باز یجیکاهش تدر یبرا

 . است شده ارایه 3جدول  در هرکودک یبرا یو مدت زمان انجام باز نیجانش
 

یبازانجامنیحدریجسمانویرفتار،یروانبعد3دریرفتاریهابیآسوزمانمدت،یبازنوع.2لجدو

نام
کاربر

سن
)سال(

موردیبازنوع
عالقه

دریبازمدت
(ساعت)هفته

یبازانجامنیحدرمشاهدهموردیرفتارهایجسمانویرفتار،یروانییزابیآس
یجسمانیرفتاریروان

 7 یعل

GTA، Ben10، 

Call of Duty، 

 Ninja یها پشت الک

11-51 

 دن،یکش ادیفر اضطراب، ،یا تکانه یرفتارها

 بیفر ایزدن به خود به هنگام اشتباه  ضربه

در  یافراط جانیخوردن و داشتن ه

 یحساس باز یها قسمت

 با یجسم برخورد و یپرخاشگر

حرکت  انجام گر،ید کودکان

 از،یامت افتیدر ازبعد  یشینما

 ییو تندخو یاخالق بد ت،یعصبان

 یچاق

 7 دیسع
GTA، Ben10، 

 Ninja یها پشت الک
15-51 

 شدن قرمز و دنیکش ادیفر ،یافراط جانیه

 یباز انجام در استرس و صورت رنگ

 حرکات انجام ،یپرخاشگر

 یباز از دیتقل به یشینما
- 

 6 دیام
Ben10، 

 Ninja یها پشت الک
53-3 

 و یباز نیح در بدن مکرر انقباض اضطراب،

 پا و دست شدن سرد

 خشن، یشینما حرکات

 مورد یب تیعصبان
 یینایب ضعف

 6 محمد
GTA، Ben10، 

 Ninja یها پشت الک
51-51 

 جانیه و استرس اضطراب، ،یا تکانه یرفتارها

 رفتن ییدستشو در ییتنها از ترس ،یافراط

 حرکات انجام ،یپرخاشگر

 یاخالق بد خشن، یشینما

 ،یتحرک یب و یچاق

  لکنت ری،ادرا شب

 زبان

 1 دیمج
Ben10، 

 Ninja یها پشت الک
54-7 

 دن،یجو ناخن زدن، ادیفر د،یشد استرس

 ،یباز انجام نیح پا و دست شدن سرد

 از ترس و مکرر یها یریگ بهانه و یزودرنج

 رفتن ییدستشو ییتنها

 دیتقل و یشینما حرکات انجام

 داستان یها تیشخص حرکات
 یینایب ضعف
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کودکهرباکاریبرایبازانجامزمانمدتونیجانشیبازنوع.3لجدو

ماه8طولدر

نام

کاربر

یبازانجامزمانمدتنیجانشیباز

)ساعت(هفتهدر

  کیمناستیژ آموزش ،یفکر یها یباز یعل

 کاراته و

1-9 

 4 شطرنج و استخر آموزش دیسع

 یتماشا ،یباز تیاسک ،یسوار دوچرخه دیام

 مختلف یها کارتون

1 

  ک،یمناستیژ آموزش پازل، محمد

 ها نیماش کارتون

4-1 

 5-1 ها نیماش کارتون ،ینقاش ،یساز ساختمان دیمج

 
 ماه 8 مدت طول در نیجانش یها یباز)مادران(،  نیگزارش والد اساس بر
 هفته طول در کاربران از کی هر در یباز انجام ساعات ریگ چشم کاهش موجب

 عالقه مورد لیوسا کردن نیجانش از بعد کودکان مادران با مصاحبه جینتا. دیگرد
 ساعات کاهش از یحاک زین ماه 8 مدت طول در یا انهیرا یباز یجا به آنان
لزوم دقت و  ،لهأمس نیاز آن است که ا یناش یها بیآس و یا انهیرا یها یباز

 قیعال و ازهاین به نسبت آنان یآگاه شیافزا و حیصح ییبه شناسا نیتوجه والد
 نیگزیجا از بعد نیوالد با مصاحبه جینتا ،ادامه در. دهد یم نشان را کودکان

 آن از یناش یامدهایپ و یا انهیرا یباز یجا به کودکان عالقه مورد لیوسا کردن
 . است دهیگرد هیارا

 مورد یها یباز ریسا کردن نیگزیجا از پس کودکان مادران با مصاحبه
و محمد  یعل :آن از یناش یامدهایپ و یا انهیرا یباز یجا به کودکان عالقه

 کاراته و کیمناستیژ کالس به رفتن محمد، و یعل مادر نظر ازبرادر بودند. 
 بر خانه به یوقت و کرد یم هیتخل یادیز حدود تا را محمد و یعل یانرژ

 شتریب فراغتشان اوقات درها  آن ،نیکردند. همچن یمکمتر با هم دعوا  ،گشتند یم
با  ،البته. پرداختند  یم کارتون یتماشا به ایو  کردند یم)پازل(  یفکر یباز هم با

 یها پشت الک و GTA، Ben10 یباز انجام زمان کاهش از ماه 8 گذشت
Ninja، از خود  بیو غر بیعج یرفتارها و کردند یم دعوا گریکدید با هم باز اما

. شد کمتردعوا  نیها در ح آن یصدا و سر ،گذشته به نسبت اما ،دادند یم بروز
به  رفتناو به مرور بهتر شد و از  یاررشب اد د،یخواب یم تر راحت ها شب محمد

از خواب  ادیو فر غیبا ج گرید او ،نیهمچن .دیترس یم کمتر ییتنهابه  ییدستشو
 در کمتر و کرد یم فیتکال انجام صرف خانه در را خود وقت شتریب یعل. دیپر ینم

مادر او را . داد یم نشان یانگار خود سهل یشخص یکارها انجام و فیتکال نوشتن
 یبرا محمد به یگاه هنوز ،چند هر؛ کرد فیبه گذشته توص نسبتتر  و آرام تر عاقل
 . شد یم ی بین آنانکار کتک و دعوا باعث که داد یم دستور یشخص فیوظا انجام

 یآموزش یها یکردن باز نیگزیخود بعد از جا یها در مصاحبه دیام مادر
 یباز انجام و نت میگ به رفتن یبرا یادیز یناراحت و یقرار یب چند هر بودمعتقد 

 نیزم به خواهرش و او بردن اما داشت، وجود دیام یسو از یطوالن مدت یبرا
. به شد او یها یناراحت کاهش موجب ی،مرب نظر ریز تیاسک یریادگی و تیاسک

 را اوقات شتریب که خصوص به ،بود زیانگ جانیه دیام یبرا تیاسک دیرس ینظر م
 نیرا که در زم یتمام اتفاقات خانه، به دنیرس محض به دیام. اندرگذ یم پدرش با

 ،در گذشته کهی حال در ؛کرد یم فیتعر مو به مو ،بوداو اتفاق افتاده  یبرا یباز

 با و کرد یم صحبت کمتر ،خانه به آمدن و یا انهیرا یباز انجام از بعد
 روابطش ،مدت نیا در. کرد یم یاخالق بد و شد یم یعصبان یحرف نیتر کوچک

 کارتون یتماشا به هم با تاوقا شتریب وبود به مراتب بهتر شده  خود خواهران با
 کمتر یدبستان شیپ به رفتن و Ben10 آرم با لیوسا دیخر یبرا دی. امنشستند یم

 لینداشت و به دل یخاص رییتغ دیام چشمان تیوضع. کرد یم هیگر و یریگ بهانه
 .کرد یم استفاده نکیع از همچنان یی،نایضعف ب
 شتریب مدرسه، از بعد شطرنج و استخر کالس به رفتن د،یسع مادر نظر از

مشغول انجام  شتریب ،برد یخانه به سر م در دیسع که یزمان. کرد پر را دیسع وقت
 دیسع مادر. کرد یم یباز شطرنج پدرش با ،تاوقا یبعضو  بودمدرسه  فیتکال

تا چند ساعت  داد یم اجازه او به فشیتکال انجام از بعد یگاه هفته طول در هنوز
شدن کالس استخر و  نیگزیجا ،یو نظر ازبپردازد.  یا انهیرا یدر خانه به باز

 یو ارضا جاناتیه هیتخل و دیتر شدن سع در خانه در آرام یشطرنج و انجام باز
به  دیسع یاخالق بد و یپرخاشگربود.  دیمفساالنش  با هم دیحس رقابت سع

 دیتقل را یباز موجودات یرفتارها یگاهچند  هر .کاسته شد یادیز زانیم
 موجود زد یم ادیفر ورفت  میمادر  طرف به بلند یصدا با برای مثال،. کرد یم

را به  یانجام باز زانیتا م بود درصدد دیسع مادر. یخی موجود ای جثهال میعظ
 قطع تا ها یباز نیا ریثأت داشت دهیعق نچو ،دساعت در هفته برسان 1حدود 
 .رود ینم نیب از آن کامل

 که نیا یبرا خود وقت میتنظ ماه 8 نیا طول در بود،معتقد  دیمج مادر
 ییها زمان یبرا کودک پرستار کی استخدام و باشددر خانه  یشتریمدت ب بتواند

 ،چند هر .ثر بودؤم اریبس دیمج یدر کاهش مشکالت رفتار ،نبود خانه در که
 جیتدر بهاما  ،کرد یم یو بد اخالق یبگینسبت به پرستارش غر دیمج لیاوا

 شد خوب اریبس داشت، دیپسر هم سن و سال مج کیکه  پرستارش، با روابطش
 کارتون یتماشا ،ینقاش دنیکش به پسرش و پرستار با را وقتش شتریب و

 داشتن و خانه طیمح در گرفتن قرار. گذراند یم یساز ساختمان یگاه و ها نیماش
 اخالق خوش یلیخ و بود رگذاریثأت اریبس دیمج رفتار در سال و سن هم یباز هم

و  مادربه  اش یوابستگ مادرش، دگاهید ازو  کرد یم یریگ . کمتر بهانهشد تر آرام و
 ییدستشو به رفتن از ها شب یبرخهمچنان  ،چند هر .کم شد یادیپدر تا حدود ز

 هیارا مشاور که ییراهکارهااز  استفاده با دیمج دنیجو ناخن. دیترس یم ییتنها به
 .داد یم انجام را کار نیا ندرت به و شد بهتر اریبس، داد
 

 بحث
 اند پرداخته کاربرها یرو ها بر یباز نیا ریثأت یبه بررس یاندک قاتیتحق رانیا در
 ابعاد بر یا انهیرا یها یباز ریثأت یبررس به حاضر قیتحق رو، نیا از(. 21-19)

 رازیش شهر ساله 5-7 کودکان یجسمان و یرفتار ،یروان سالمت گانه سه
 یکودکان انیم از و انتخاب نت میگ کی رازیش شهر یها نت میگ انیم از .پرداخت

با داد  نشان جینتا. گرفتند قرار یبررس مورد نفر 5 ،ردندک یم مراجعه نت میگ به که
و  یجسم راتییدر بروز رفتارها و تغ یا انهیرا یها یبه باز ادیاعت یآثار منف وجود

 یازهایو ن قینسبت به عال حیو صح نانهیب واقع شناختنامطلوب در کودکان،  یروان
مناسب  یها یها با باز کردن وقت آزاد آن پر یبرا حیصح یزیر ها و برنامه آن

 یها یاز انجام و مشاهده باز یناش یها بیموجب کاهش آس تواند یم نآنا اتیروح
 شود. شانیا یو جسمان یرفتار ،یسالمت روان شیخشن و افزا یا انهیرا

 صرف کودکان فراغت اوقات از یتوجه قابل بخش ،ریاخ یها دهه در
 و جذاب یمحتوا با ها بازی نیا(. 3) شود می ای رایانه های بازی به پرداختن
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 نیتر زا جانیه از یکی به آسان دسترسی قابلیت متنوع، یفضاساز و زیانگ جانیه
 شده لیتبد یسن مختلف یها گروه در بشر یزندگ های سرگرمی ترین محبوب و

 راتیثأت از یهمگان ینگران کودکان، نیب در ها یباز نیا عیسر گسترش. است
 را کودکان یو جسمان یرفتار ،یروان سالمت گانه سه ابعاد بر ها یباز نیا بار انیز

 سوی از مناسب های ریزی برنامه نبود ،گرید یسو از(. 6) استداده  شیافزا
 یآگاهگاهی عدم  و کودکان فراغت اوقات کردن پر برای ها خانواده و والنؤمس
 کودکان دسترسی عدم و ها یباز نیا کننده رانیو گاه و مخرب اثرات از نیوالد
(. 29) است کرده چندان دو را مشکل نیا ،مناسب ورزشی و تفریحی امکانات به

 تنش، حال در مدام طور به را کنانیباز ها، بازی این مدت یطوالن انجام
 بر و ها تنش کنانیباز بازی طول در که ینحو به ؛دهد یقرار م دلهره و قراری بی

 (.6) کنند می تجربه را جسمانی واقعی های انگیختگی
 نشان ها آن نیوالد با مصاحبه و کودکان رفتار مشاهده ،حاضر قیتحق در

 استرس، شیافزا شامل کودکان یروان بعد بر ها یباز نیا ریثأت نیبارزتر که داد
 مطالعات جیبا نتا جینتا نیا. بودو ترس  یا تکانه یرفتارها جادیا اضطراب،

 نیا ریثأت نیبارزتر ق،یتحق نیا جینتا اساس بر. بود راستا هم (16-17) نیشیپ
 کودکان با یجسم برخورد و خشونت ،یپرخاشگر جادیا ،یرفتار بعد بر ها یباز
در  ییو تند خو یاخالق بد مورد، یب تیعصبان خشن، یشینما حرکات انجام گر،ید

 اساس بر ن،یهمچن. بود (9، 18-21) مطالعات ریسا جینتا مشابه که بودکودکان 
 دراحتمالی  ضعف ،یبعد جسمان بر ها یباز نیا ریثأت نیبارزتر ق،یتحق نیا جینتا
 زین( 23) یکه در مطالعات قبل بودوزن در کودکان  شیو افزا یتحرک یب ،یینایب

 بر یا انهیرا یها یباز اثر بر عالوه ،حاضرپژوهش  در .ها اشاره شده بود به آن
کودکان  عالقه مورد یها یباز یمحتوا ،یرفتار ،یروان ،یجسمان گانه سه ابعاد
 یها بیآس کاهش یبرا مناسب نیگزیجا یها یباز و دیگرد لیتحل و یبررس

از  یبخش قابل توجه ،ماه 8 یکه در ط شد گرفته نظر در یا انهیرا یها یباز
شده در کودکان را بهبود  جادیا یمنف یو جسم یرفتارها و مشخصات روان

 یو فکر یجسم یها تیپوشش زمان آزاد کودکان در فعال ،ی. به عبارتدیبخش
ها در  تواند به خانواده یم ،نظر مشاور ریها و ز آن یتیشخص یها یژگیمتناسب با و

 کمک کند.  یا انهیرا یها یمدت از باز یاستفاده طوالن یبازگشت آثار منف
 

 ها محدودیت
 در را رفتار ثبت ،واکنش دادن نشان در کودکان از یبرخ بودن محتاط ،اول مرحله در

 کیپژوهشگر به  یدسترس عدم ل،یدل نی. به همکرد  رو روبه تیمحدود با مواقع یبرخ
 کنندگان شرکت ژرف و قیعم مشاهده یبرا مجزااستاندارد و  یشگاهیآزما طیمح

به طور رفتار کودک در خانه  گر،ید یمطالعه حاضر بود. از سو یها تیاز محدود یکی
 خانه در کودکان رفتار قیدق ثبت و مشاهده امکان ، امانت تفاوت داشت میمسلم با گ

 محدود بود. نیوالد یها به گزارش نهیزم نیوجود نداشت و اطالعات پژوهشگر در ا
 

 پیشنهادها
 یمختلف، مشاهده و بررس یسن یها در گروه یا انهیرا یها یتوجه به نفوذ باز با
ساله در  11-19بر کابران نوجوان و جوان  یا انهیرا یها یاثرات سوء باز قیدق
 یلیصحت شرفتیو پ یبر روابط خانوادگ ها یباز نیسوء ا ریثأت یها و بررس نت میگ

 یبرا یموضوع مناسب تواند یم ،رستانیو دب ییآموزان در مقاطع راهنما دانش
 باشد.  سایر پژوهشگران گرید قاتیتحق

 به کودکان، بر ی پر طرفدارها یگروه از باز نیکاهش اثرات نامطلوب ا یبرا
 یارتقا و آموزش با تا شود یم شنهادیپ آموزشی و فرهنگی امور اندرکاران دست

با  دیمف یها یباز ینیگزیاز خدمات مشاوره و جا استفاده ن،یوالد و مردم فرهنگ
. دهند قرار کودکان و خانواده یآموزش یها برنامه أسر در را نامناسب یها یباز

 و عیتوز مراکز یرو درست نظارت و صحیح ریزی برنامه بااست  الزم ن،یهمچن
 سرگرم از رانهیگ سخت و یبه صورت قانون ها نت یکاف و ها نت میگ در یباز انجام
 ها ن آ یسن دامنه یبرا متخصصان یسو از که ییها یباز با کودکان شدن

 از قبل تا کودکان تیعضو است الزم. گردد یریجلوگ ،اند شده اعالم نامناسب
 قیطر از و باشد نیوالد نظرات با ها نت یکاف و ها نت میگ در یقانون سن

 یها یباز به ادیاعت و یبریسا یها یماریب میعال با نیوالد یآموزش یها کالس
 .شوند آشنا خشن یها یباز ژهیو به یا انهیرا

و  مناسب یها یباز دیتول و یطراح و گسترده مطالعات از تیحما ،نیهمچن
 یها یباز یتجار و یجهان یاستانداردها با رانیا جامعه فرهنگ با متناسب

 که ییها یباز. ردیگ قرار حوزه نیا ارانذگ استیس کار دستور در دیبا یا انهیرا
 به مثبت، رقابت جادیا با و دباش داشته را خود یرانیا ریغ یها نمونه با رقابت توان
 به ،نیهمچن. شود منجر کاربر در مثبت یروان و یرفتار یها شاخص تیتقو

 و کنند یبررس خود را یا انهیرا یها یباز یمحتوا ابتدا شود یم شنهادیپ ها خانواده
 استفاده ،زند ینم یبیآس ها آن به و است فرزندانشان سن مناسب که ییها یباز

 را یشتریب وقتشود  یم هیتوصها  خانواده به حاضر، مطالعه جینتا اساس بر. کنند
 .دهند اختصاصخود  فرزندانسالم در کنار  حاتیبه تفر

 

 گیری نتیجه
 به یو جسم یرفتار ،یروان یها بیآس ،خشن یها یباز به ادیاعت یدارا کودکان در
رسد  یکامل بارز بود و به نظر مبه طور ها  یباز نیمدت از ا یطوالن استفاده لیدل

 یخوب به ،شد انتخاب یو نیوالد و کودک مشورتکه با  نیگزیجا یها یبرنامه باز
 .بگذارد مثبت ریتأث کودک میعال بر توانست

 

 تشکر و قدردانی
 طرح از IR.SBMU.RETECH.REC.1399.288 کداخالقی با مقاله این

 ای رایانه های بازی به اعتیاد روانی و رفتاری های آسیب بررسی عنوان با پژوهشی
 و تحقیقات محترم معاونت از وسیله بدین که شده استخراج ایرانی نوجوانان در

 سندگانینوگردد.  می سپاسگزاری بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه فناوری
 کمال ،نمودند یهمکار قیتحق نیا انجام امر در که یکسان هیکل از مقاله نیا

مقاالت ارسال شده به  انیمقاله حاضر از م .دارند ابراز می را یقدردان و تشکر
ها و  فرصت ؛یا انهیرا یها یباز» یالملل نیکنفرانس ب نیپنجم رخانهیدب

 ی، اصفهان(، از سو1398)بهمن ماه  یدرمان یها یبه باز ژهیبا نگاه و« ها چالش
 نیقرار گرفت. بد ریمورد تقد یبخش مجله پژوهش در علوم توان هیریتحر أتیه

به  یمجاز یفضا یمرکز مل یمجاز یسندگان از پژوهشگاه فضاینو لهیوس
از مرکز  ن،ی. همچنآورند یعمل م به یمقاله قدردان نیاز انتشار ا تیجهت حما

ها و به ثمر  داده یآور دانشگاه اصفهان که در جمع یسرگرم عیصنا ینوآور
 .گردد یم یداشتند، سپاسگزار یپروژه نقش مهم نیا دنیرس
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 نقش نویسندگان
 و ییاجرا و یبانیپشت خدمات، مطالعه یپرداز دهیوا یطراحی، زمان عشرت یب یب

 میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز، هتنوش دست میتنظ، مطالعه یعلم
 حفظ تیولؤمس، مجله دفتر به ارسال جهت یینها نوشته دست دأییتی، علم

، داوران نظرات به ییگو پاسخ و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی
، ها داده یآور جمع، مطالعه انجام یبرا یمال منابع جذبنگارالسادات طباطبا، 

 نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز، هتنوش دست میتنظ، جینتا ریتفس و لیتحل
 تیولؤمس، مجله دفتر به ارسال جهت یینها نوشته دست دأییتی، علم میمفاه
 نظرات به ییگو پاسخ و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی حفظ

 یآور جمع، مطالعه یها نمونه و زاتیتجه کردن فراهمی، مهاجر مژده ،داوران
 یابیارز، هتنوش دست میتنظ، آمار یتخصص خدمات، جینتا ریتفس و لیتحل، ها داده

 ارسال جهت یینها نوشته دست دأییتی، علم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص
 و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی حفظ تیولؤمس، مجله دفتر به

 یعلم و ییاجرا و یبانیپشت خدمات، خردمند علیو  داوران نظرات به ییگو پاسخ

 نوشته دست یتخصص یابیارز، هتنوش دست میتنظ، جینتا ریتفس و لیتحل، مطالعه
، مجله دفتر به ارسال جهت یینها نوشته دست دأییتی، علم میمفاه نظر از

 به ییگو پاسخ و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی حفظ تیولؤمس
 را بر عهده داشتند. داوران نظرات

 

 منابع مالی
 طرح از IR.SBMU.RETECH.REC.1399.288 کداخالقی با مقاله این

 ای رایانه های بازی به اعتیاد وروانی رفتاری های آسیب بررسی عنوان با پژوهشی
 فناوری و تحقیقات معاونت مالی باحمایت و شد استخراج ایرانی نوجوانان در

 .گردید تنظیم بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
 

 تعارض منافع
 .دنباش ینم منافع تعارض یدارا مقاله نیا سندگانینو
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Abstract 
 

Introduction: Computer games today are widely used to improve cognitive performance. Selective attention is one 

of the cognitive skills whereby individuals can process certain events from among several driving factors and neglect 

others. The purpose of this study is to investigate the effect of the first-person shooting (FPS) computer game style 

on the level of selective attention (visual focus). 

Materials and Methods: This study was an experimental study with experimental (n = 15) and control (n = 15) 

groups. The game was designed in the style of a first person sniper controlled by the eye tracker as an input tool. 

Data analysis was performed using univariate analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: There was no significant difference between the two groups before the study (P ≤ 0.502). After participating 

in the study, the visual concentration in the control group did not change significantly (P ≤ 0.001), meaning that the 

game scores improved after the intervention. 

Conclusion: It seems that the FPS computer game using an eye-tracking tool improves visual focus through a 

cognitive-rehabilitation process. 
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