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چکیده
امروزه تقریباً حدود دو قرن است که صنعت و فنّاوری دنیای بشر را تسخیر کرده و بهصورت
لجامگسیختهای زندگیاش را در سیطره خود درآورده است بهطوریکه بشر بهشدت به این صنعت و
فنّاوری وابسته شده و ناگزیر معایب آن را میپذیرد .چراکه دیگر تقریباً زندگی بشر بدون فنّاوری محال
است؛ اما به چه قیمتی و تا کجا میتوان پا بهپای فنّاوری پیش رفت و فنّاوری را در خدمت بشر گرفت
و نه بشر را در خدمت فنّاوری و چرخه زندگی بشر را به شکل متعادلی پیش برد .از گذشته تاکنون

همیشه بازی و سرگرمی جز جداییناپذیر زندگی کودکان بوده است؛ اما حدود نیمقرن است که بازیها
نیز از صنعت و فنّاوری بهره گرفته و پا بهپای آن پیش میرود و هر روز بر تعداد کاربران این بازیها که
اکثرا کودکان و نوجوانان هستند افزوده می شود هدف از این تحقیق تبیین جرم شناختی بازیهای رایانه
ای است که ببینیم آیا در این بازیها اهدافی دیگری غیر از سرگرمی یعنی اهداف ایدئ.لوژیکی و سیاسی
نهفته است؟ و این که این بازیها چه پیامدهایی برای کودکان و نوجوانان دارند؟ برای این منظور از روش
کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این بازیها ماهیتی غیر از
سرگرمی دارند و پیامدهای منفی زیادی نیز به دنبال دارند.
کلیدواژهها :بازی رایانهای ،کودکان و نوجوانان ،اهداف سیاسی و ایدئولوژیکی

استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه اصفهانtkadijh@yahoo.com
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مقدمه
بازی لذتبخشترین فعالیت برای کودک است که دنیایش را با آن میگذراند .از گذشته تا به امروز
وسایل و بازیهای متنوعی برای بازی و سرگرمی وجود داشته است؛ اما کمکم با پیشرفت فناوری
بازیها نیز دستخوش تغییر شدند .تا جاییکه امروزه بازیهای رایانهای بازی مسلط در بین کودکان و
نوجوانان شده است و نقش برجستهتری نسبت به سایر سرگرمیها و بازیها دارند .با توجه به ساختار و
اهداف طراحان و سرمایهداران ،این بازیها میتوانند نقش دوگانهای در انتقال هنجارها و ارزشها داشته
باشند و کودکان و نوجوانان را با مفاهیم ارزشی یا ضد ارزشی آشنا کنند .کودکان و نوجوانان تحت تأثیر
احساسات و هیجانات در فضای بازیها قرار میگیرند و آن را تجربه میکنند .در واقع در این بازیها
سیاست های مورد پذیرش غرب به عنوان سیاست برتر و بهتر ترسیم می شود و اسالم ستیزی و ایران
هراسی در بسیاری از این بازیها عنصر و هدف اصلی بازی می باشد .همچنین این بازیها پیامدهای
جبران ناپذیری برای کودکان و نوجوانان به دنبال دارند که عواقب سختی برای فرد و جامعه به دنبال
دارند.
روش تحقیق
در این پژوهش برای بررسی علل و عوامل بردگی جنسی و اینکه چرا این پدیده در کشورهای
مختلف در حال افزایش است از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است همچنین سایت های
خبری و اطالع از آمار و ارقام رو به گسترش این جرم برای اطالع رسانی استفاده شد.
مبانی نظری:
-1تعاریف :هرچند تعریف روشنی از بازیها وجود ندارد اما بسیاری از نظریهپردازان بازی را یک
بخش طبیعی از زندگی کودکان میدانند( .الکترون ) 110 ،بازی را اینگونه تعریف کرده است .بازی
یک نوع ورزش یا سرگرمی است که نیاز به مشارکت و رقابت با خود و دیگر رقبا بهمنظور دستیابی به
اهداف خاص و مقررات ویژه است ) 017 ، 1 1 ،Donmus( .همچنین بازی رایانهای یا ویدیوی
( )Computer Gamesنوعی سرگرمی تعاملی است که توسط یک دستگاه الکترونیکی مجهز به
پردازشگر یا میکرو واپایشگر انجام میشود بسیاری از بازیهای رایانهای به دلیل تولید تصویر متحرک
باقابلیت نمایش روی صفحه تلویزیون یا نمایشگر رایانه ،بازی ویدیوی نیز محسوب میشود.
(ویکیپدیا) درواقع تفاوت بازیهای رایانهای با بازیهای ویدیوی در وسایل مورداستفاده جهت انجام
بازیهاست که دربازیهای رایانهای این بازیها بهوسیله رایانه یعنی صفحهکلید یا ( )Joystickصورت
میگیرد؛ اما دربازیهای ویدیوی بهوسیله استوانکهای بازی این کار انجام میشود( .احمدی)87 ، 088،
بازیهای رایانه ای نوعی تعامل انسان و فنّاوری باهدف سرگرمی است که شخص فرمان هدایت بازی را
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در چارچوبی که طراحان بازیهای رایانهای ترسیم کردهاند باید به دست گیرد تا پیروزتر این نبرد باشد.
در اینجا بازیگر بازی همانند دستگاهی که او هدایتگر آن است دیگری نیز هدایتگر اوست که از دور
کنترل میشود؛ و باید بر اساس اهداف طراحیشده سازندگان و سرمایهداران عمل کند.
-تاریخچه بازیهای رایانهای :در سال  197ویلیام هیگین بوتام آزمایش معروفی به نام “ Tennis For

” Towرا در آزمایشگاه ” “Brookhavenانجام داد که کاربر در آنجا میتوانست کنترل صفحهنمایش را به
عهده بگیرد .هرچند در حال حاضر بسیاری بر این باورند که این آزمایش یک بازی واقعی نبوده است؛
اما در سال  17نسخه نهایی بازی  SpaceWarدر دانشگاه  MITنوشته شد که این بازی به ایده اولیه
نوالن بوشنل برای ساخت بازی  Computer Spaceدر سال  18شد؛ و در این سال اولین دستگاه
ژتونی بازیهای ویدئویی با بازی معروف  Computer Spaceکه توسط نوالن بوشنل نوشتهشده بود
ساخته شد )ww .IrpDf.com ( .در سال  18شرکت آتاری یک بازی الکترونیکی تنیس روی میز به
نام پنگ را که نوشته بوشنل بود معرفی و به بازار عرضه کرد که پسازآن بر تعداد شرکتهای سازنده
بازیهای ویدئویی –رایانهای افزوده شد( .هراتیان ،احمدی )89 ، 071،در سال  171استفاده از
بازیهای رایانهای بهصورت عمدهای مورداستفاده قرار میگرفت( .سیمون وشوستر )70 ، 070،کمکم
این بازیها از دهه  111به بعد به یک تفریح فراگیر تبدیل شد( .احمدی )80 ، 088،اگرچه حدود چند
دهه بیشتر نیست که بازیهای رایانهای در عرصه زندگی کودکان و نوجوانان واردشده اما بهسرعت جای
بازی های سنتی را گرفته و حتی بخشی از زندگی آن ها شده و موجب اعتیاد برخی نسبت به این بازیها
شده است یعنی این افراد چنان شیفته این بازیها شدهاند که برای انجام چنین بازیهایی در خیلی از
مواقع حاضرند مرتکب رفتارهای بزهکارانهای مثل فرار از مدرسه ،دزدی از خانواده و...شوند .خالی
نبودن گیم نت ها در اکثر مواقع نشانگر استقبال کودکان و نوجوانان از این

بازیهاست.

-3انواع بازیهای رایانهای :بازیهای رایانهای برحسب پیام و محتوا به انواع مختلفی تقسیم
می شوند که هرکدام بیانگر معنا و مفهوم خاصی است که در آن نهفته است .استفاده از هرکدام از این
بازیها مزایا و معایب خود را دارد که در اینجا آنها را بیان میکنیم.
کریم و مک فارلین ( ) 110بازیها را به هفت دسته تقسیم کردهاند- .بازیهای اکشن - ،بازیهای
ماجراجویانه  -0بازیهای مبارزهای -0بازیهای ماجرایی همراه با ایفای نقش -9بازیهای شبیهسازی
-7بازیهای ورزشی -8بازیهای استراتژی ()77 , 1 ,,Connolly et al
 -4تبیین ماهیت بازیهای رایانهای :اگرچه بازیهای رایانهای بهعنوان یک سرگرمی و بازی
شناختهشدهاند و جنبه تفریحی برای بازیکنان این بازیها دارند اما با اشباع بازار بازیهای رایانهای توسط
غرب و نبود مرجع رسمی برای نظارت بر بازیها نباید از جنبههای دیگر آن غافل شد چراکه با
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موشکافی این بازیها جنبه تفریحی این بازیها به حاشیه رانده میشود و حقایق دیگری در طراحی این
بازیها آشکار میشود .آیا صرف هزینههای هنگفت ،کشت و کشتار و خشونت در این بازیها فقط برای
تفریح است و اهداف دیگری در پشت آن سازماندهی نشده است؟ آیا بازیهای خارجی که از فرهنگ
غربی نشأتگرفته و جای بازیهای سنتی را بهسرعت گرفته و فرهنگ غرب را برای کودکان و نوجوانان
جال میدهد نمیتواند هدفی غیر از سرگرمی داشته باشد؟
 4-1رسانهای بودن بازیهای رایانهای :قبل از توضیح مطالب الزم است که ببینیم با توجه به تعاریف
ارائهشده در مورد رسانهها آیا بازیهای رایانهای رسانه محسوب میشوند یا نه؟ و ماهیت این بازیها را
برای اعمال برخی از قوانین و مقررات مرتبط با رسانهها مشخص کنیم .رسانه یعنی هر پدیدهای که عامل
انتقال فکر و فرهنگ باشد( .مرتضوی )97 ، 071،همچنین بنا بر یک تعریف رسانههای اجتماعی
رسانه هایی هستند برای برقراری تعامل اجتماعی که مبتنی بر وب هستند و راهی ارزان و قابلدسترسی
برای انتشار اطالعات از سوی عموم کاربران( .خلقتی ) 1 ، 071 ،در این مورد که آیا بازیهای رایانهای
رسانه هستند یا نه اختالف است .در اینجا رسانه به عامل انتقال فکر و فرهنگ تعریفشده است .بر
اساس فرهنگ عمید فرهنگ ازنظر لغوی یعنی تعلیم و تربیت ،دانش و معرفت و ادب است( .عمید،
 ) 708 ، 070اما در اصطالح یعنی مجموعه پیچیدهای از دانش ،عقیدهها ،هنر ،اخالقیات ،آدابورسوم و
هر عادت دیگری که انسان بهعنوان عنصری از جامعه به دست میآورد( .صانعی )91 ، 08 ،بازیهای
رایانهای نیز یکی از طرق انتقال افکار و فرهنگها محسوب میشوند چراکه رسانه یعنی پدیدهای که
بتواند اطالعات یا فرهنگی (عقیده ،اخالق ،آدابورسوم یا هر عادت دیگری) را به دیگران منتقل کند
شاید در نگاه اول این نظرسقی باشد .چراکه با تصور رایج مردم از بازیها که فقط جنبه سرگرمی آن را
وجه شاخص این بازیها میدانند و آن را همانند بازیهایی می دانند که فراغت کودکان و نوجوانان را
سامان میدهد کمی مشکل باشد اما با اندک توجهی میتوان پی برد که این بازیها یکی از مؤثرترین
عوامل انتقال فکر و فرهنگ میباشند؛ و از رهگذر این بازیها طراحان این بازیها عقیدهها ،اخالقیات و
ارزش های خود را به کودکان و نوجوانان میآموزند .بار فرهنگی این بازیها بر جنبه سرگرمی آنها
غالب است؛ و با توجه به سبک این بازیها که فرد هدایتگر این بازیهاست و بیشتر کودکان و
نوجوانان شرکتکننده این بازیها هستند فرهنگ طراحیشده دربازیها بهسرعت به آنها منتقل میشود
و گروه عظیمی از جامعه انسانی را که در جستجوی یک الگوی مناسب برای خود هستند شیفته فرهنگ
موجود در این بازیها میکند که بافرهنگ ملی آنها کامالً متفاوت است .با این وضوح میتوان بازیهای
رایانهای را رسانه محسوب کرد و قوانین مربوط به رسانهها ازجمله قواعد پیماننامه حقوق کودک که
مرتبط با رسانهها هستند را در خصوص این بازیها اعمال کرد و از خودسریها و بیقانونیهای موجود
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در طراحی این بازیها اعتراض کرد.
 4اهداف بازیهای رایانهای بهعنوان ابزار آموزشی :آیا رسانهها بیطرفانه و بدون جهتگیریهایسیاسی ،ایدئولوژیکی و  ...فقط در پی رضایت مخاطبان خود هستند تا آنان را با برنامههای متنوع سرگرم
کنند یا اهداف دیگری را نیز دنبال میکنند؟ در برخی از بازیها با مواردی برخورد میکنیم که با یک
نگرش سطحی متوجه میشویم که این بازی ها فراتر از یک سرگرمی و دارای محتوی و مضمون
پیچیدهتری هستند .در البهالی این سرگرمیها و لذتها از مهارتهای خاصی در آموزش و انتقال افکار
خود به کاربر استفاده می کنند و در یک جنگ روانی رسانهای بد ون اینکه که مخاطب بازی در جریان
این فرآیند قرار بگیرد او را توجیهگر افکار و سیاست و ایدئولوژی خود میکنند.
تأثیرگذاری باالی این بازیها بر روی مخاطبان ،این بازیها را به ابزار مؤثری برای آموزش ،آگهی،
ترویج مذاهب ،بهرهگیری های سیاسی ،شستشوی مغزی ،به دست آوردن سودهای کالن و  ...تبدیل کرده
است .بسیاری از این بازی ها دارای محتوا و پیام سیاسی هستند و کاربران را در مسائل سیاسی و
اجتماعی دخالت می دهند و در این جریان سیاست موردپذیرش خود را به آنها القا میکنند.
()www.IrpDf.com
 4- -1رسانهها و یکسویه نگری :درواقع مالکیت رسانهها بهخصوص بازیهای الکترونیکی توسط

کشورهای غربی خصوصاً ایاالتمتحده آمریکا مانع تکثر و تنوع فرهنگی میشود و یکسویه نگری را
سبب میشود این معضل نگرانی های فراوانی را برای اکثر کشورها به وجود آورده است .طبق تحقیقات
صورت گرفته بیشترین حجم مطالب خشونتآمیز از طریق رسانهها توسط ایاالتمتحده منتشر میشوند
این در حالی است که برنامههای آمریکایی صادرشده به دیگر کشورها نبست به برنامههای پخششده در
ایاالتمتحده خشونت کمتری دارند Gerbner,1997( .به نقل از شفقتی )88 ،79 ، 071 ،در حقیقت
تمرکز مالکیت رسانهها توسط غرب فرهنگ ساختهوپرداخته آنها را که نوعی ترویج فرهنگ و
خواسته های آنان هست در کشورهای دیگر سرازیر میکنند فرهنگ و تمدنی که شاخصه بارز آن
خشونت ،کشتن ،قمار و برهنگی است .این امر مانع از آن است که کشورها بتوانند ارزشها و مقدسات
خود را حتی برای کودکان و نوجوانان کشور خود ترسیم کنند و آنها را از فرهنگ و تمدن خودشان
آگاه کنند .درواقع آنان بافرهنگی آشنا میشوند که شاید کمتر شباهتی باارزشهای آنها دارد و آنها را
شیفته فرهنگ و ارزشهای خود میکنند.
  4-بازنمایی واقعیت :در برخی از بازیها تشخیص اینکه صرفاً یک بازی است و بهطورجدی پیامی رامنتقل نمیکند دشوار است) .میری، 07 ،

( کلیدیترین مفهومی که در مطالعه بازیهای رایانهای باید

آن را مدنظر قرارداد مفهوم بازنمایی واقعیتها در پس سرگرمی است و اکثراً مردم از بازیهای رایانهای
تنها تصور یک وسیله سرگرمی رادارند .با یک بررسی موشکافانه و دقیق در اکثر بازیهای رایانهای
7
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مشهور دنیا میبینیم که در اکثر آن ها تولیدکننده در تالش است تا با اقناع مخاطب آنها را تحت تأثیر
قرار دهد .بسیاری از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای برای مخاطبان نقشی فراتر از یک پذیرنده مطلق و
بیچون چرای پیام قائل نیستند .نقش منفعلی که نیاز به تفکر آگاهانه ندارد .بهطور مثال در بازی " Call

 "of Dateشخص به وظیفهای که از قبل برای او تعریفشده فراخوانده میشود که در مورد علت آن
اصالً مجال تفکر ندارد و در یک محدوده زمانی مشخص باید بازی را انجام دهد .یکی از ویژگیهای
مهم بازیهای رایانهای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب بدون فعالسازی خودآگاه است .از پیامدهای چنین
تسخیری بر ذهن مخاطب هدایت افکار او به سمتی است که منافع تولیدکننده در آن است، 01 ،...( .
)97
 4- -3اهداف سیاسی :القائات سیاسی بازیهای رایانهای امری کامالً آشکار است که پژوهشهای کمتری
نسبت به آن صورت گرفته است( .منطقی ) 70 ، 071 ،در مورد بازیها این طرز تفکرحکمفرما بوده که
این بازی ها راهی برای فرار از دردسرهای روزانه است اما سازندگان جدید این بازیها اثبات کردهاند که
این بازیها میتوانند وسیلهای مؤثر برای ابراز نظرات سیاسی باشند .در این بازیها چنین میتوان نتیجه
گرفت که سبک و سیاق بازیها هدفمند است و در پشت این هزینهها و سودهای کالن مالی سعی در
القای پیام خاصی به مخاطبان خود است و این اهداف با توجه به سیاستها و اهداف تأثیرگذاری آن
متفاوت است .ممکن است این بازیها با داشتن تمام جنبههای مثبت گاهی تأثیرات منفی مثل برگشت
عقاید و  ...را بدون خواست مخاطب در ذهن او قرار دهند )www.IrpDf.com( .در بسیاری از بازیها
سوژههایی مثل به خطر افتادن جان رئیسجمهور آمریکا ،جا سوسه آمریکا و مواردی از این قبیل است
که کاربر موظف به نجات و حفاظت از آنها میشود .این موارد بهطور غیرمستقیم نشاندهنده آن است
که باید به حمایت از سیاستهای آمریکا پرداخت و اعمال آنها را کامالً موجه و منطقی نشان میدهند.
(منطقی 70 ، 071 ،و  ) 70در بطن بعضی از بازیهای رایانهای سیاستهای خاصی جای گرفته است
و سازندگان این بازیها بااطالع از آمار پرفروش بازار بازیها اهداف و مقاصدی که از طرف دولتها و
صهیونیسم بینالملل به آنها دیکته میشود را دربازیهای خود میگنجانند .آنها اهداف خود را به
کودکان و نوجوانان آموزش میدهند .البته بیشتر حمله این بازیها بهسوی مسلمانان و کشورهای
خاورمیانه است .تا جایی که کشورهای سلطهگر بدون صرف هزینه کشورها را تسخیر میکنند .بازی
"توفان صحرا "" ،بازگشت به قلعه والن اشتاین" و بازگشت به بغداد در شمار بازیهایی هستند که در
بازارهای جهانی بهطور گسترده یافت میشوند؛ و در این بازی ها سرباز آمریکایی نماد خیر در برابر شر
معرفیشده است، 079،...( .

و) 0

 0- -0اهداف ایدئولوژیکی و اسالمستیزی :تالش و حرکتهای غرب بهخصوص در حوزه بازیهای
7
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رایانهای منجر به تولیداتی شد که ایران هراسی و اسالم ستیزی را برای گمراهی و تحریف واقعیتهای
جهان امروز به دنبال داشتند و با وارونه انگاری واقعیت سعی در تحریف حقایقی دارند که بسیاری از
آن ها ریشه در خود جهان استکبار دارد اما برای مخفی کردن این حقایق با حمایتهای مالی کالن
استکبار جهانی و صهیونیسم دست به تولیدات بازیهای غیرواقعی و دروغپردازیهای گستردهای زدهاند.
( )kayhan.irازجمله اهداف این بازی ها ضربه زدن و مبارزه مستقیم با ادیان الهی است در این بازیها
گاهی مسلمانان بهعنوان تروریست هستند البته در این بازیها ترفندهایی بهکاررفته تا باعث جبههگیری
سریع کاربران نشوند مثالً در بازی  IGIکه بسیاری از کاربران مسلمان را جذب خودکرده در لحظات
حساس بازی صدای اذان از پایگاه تروریستها شنیده میشود و یا آنها به زبانهای فارسی و یا عربی
که اکثراً مسلمان هستند صحبت میکنند )www.IrpDf.com( .در بعضی از این بازیها فضای جامعه
ایران بهصورت تعدادی جمجمه ترسیمشده که میخواهد نوعی خشونت در نظام مذهبی ایران را بیان
کند .در بسیاری از این بازیها دین و معنویت با خشونت و خرافهپرستی همراه شده است .طرح مکرر
جهنم ،شیطان ،ارواح و ...همچنین طرح مسائلی مانند جادوگری ،خونآشام و...از مواردی هستند که حتی
در اذهان افراد متعادل نیز مشکلساز بوده و در نگاه آنها نسبت به جهانبینی الهی ،دین و دینداری و
معنویت کراهت و زدگی ایجاد میکند( .منطقی) 18 ، 071،
طراحان این بازی ها سعی دارند اعتقاداتی را که در کشورهای کمونیستی و سکوالر وجود دارد با طرح
مسائلی در طول این بازی ها موجه نشان دهند و اعتقادات خود را بهنوعی ترویج کنند مثالً با جادوگری
و یا تسخیر شیطان و ارواح می توانند پیروز شوند و درنهایت دین و مسائل اعتقادی را کمرنگ نشان
دهند و در افکار عمومی شبهه ایجاد میکنند.
 4- -5بازی و مبارزه فرهنگی :مخدوش کردن ارزش های دینی و فرهنگی و القای فرهنگ خاص،
ایجاد روحیه نژادپرستی در طراحی سوژه بعضی از بازیها و دیدی تحقیرآمیز نسبت به زن ازجمله
مواردی هستند که پژوهشگران و محققان به آن اشارهکردهاند( .شاوردی )78 ، 077 ،در حال حاضر
دنیای غرب با استفاده از اهرم فرهنگ و به تعبیری تشدید جنگ نرم در سالهای اخیر تولید و ارائه
کا الهای فرهنگی در فرمت سینما و دنیای گیم مقابله با انقالب اسالمی را در دستور کار دارد .یکی از
نمونههای متأخر آن بازی ( )Revolution1979که برگرفته از روایت جعلی فیلم آرگواست فیلمی که در
مورد تسخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان بود .به عقیده بسیاری از صاحبنظران تولید فیلم و گیم با
موضوع ایران هراسی نشانه ترس استکبار از ایران و تالش برای تضعیف آن با اهرم فرهنگ و مخدوش
کردن چهره صلحطلب آن با صحنههای خشونت مجازی است .استفاده از این بازیها بهمنظور تحریف
وقایع انقالب و مخفی کردن نقش استکبار در تحمیل رنج و درد بر مردم ایران که خود قربانی جنگ و
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خشونت و تروریست هستند از اهدافی است که کمپانیهای سرگرمی ساز غربی دنبال میکنند.
( )ircg.ir/nes/p/full/lang/fa/ir/

عوام اکثراً بازیهای رایانهای را وسیلهای برای سرگرمی میدانند و غافل از اینکه این بازیها چه چیزی
را به کودکان و نوجوانان آنها القا میکند آنها را ساعتها برای انجام این بازیها آزاد میگذارند؛ اما
واقعیت چیز دیگری است و این بازیها فرهنگهایی را به کودکان منتقل میکنند که کامالً بافرهنگی که
با آن عجین شدهاند بیگانه است .تسخیر بازار بازیها بهوسیله بازیهای خارجی که یک فرهنگ بیگانه را
به کودکان و نوجوانان تحمیل میکند و تصویر دیگری از حقیقت را نمایان گر میکند نشانگر اهداف
طراحان و سرمایهگذاران این بازیهاست .در بعضی از این بازیها طراحان با اهداف سیاسی و
ایدئولوژیک فکر کودکان و نوجوانان را مورد هدف قرار میدهند و اهدافی را که میخواهند در کشور
هدف انجام دهند اول سعی می کنند با موجه نشان دادن آن افکار را به نفع خود جلب کنند یعنی در قالب
جنگ نرم اهداف خود را بهتدریج و به شکلی موجه نشان میدهند و سپس در یک فرصت مناسب آنها
را در فرمت جنگ سخت پیاده میکنند.
 -5تحلیل بازیهای رایانهای:
 5-1بازیهای رایانهای صنعتی برای رشد و بالندگی :بازیهای رایانه ای علیرغم اثرات منفی اگر به طرز
صحیحی طراحی شوند میتوانند بسیار آموزنده و مناسب باشند .با توجه به پژوهشهای صورت گرفته
آثار مثبت این بازیها به اثبات رسیده است که بهاختصار یادآوری میکنیم.
 5-1-1یادگیری و بازی :امروزه پیشرفت درزمینهٔ علم و فناوری تا حد زیادی سبک زندگی ما را تحت
تأثیر قرار داده و باعث تغییر در جنبه های مختلف زندگی ما شده است که یکی از این تحوالت روشهای
تدریس و یادگیری است .تحقیقات در مورد بازیهای رایانهای نشان داده است که این بازیها میتواند در
یادگیری و آموزش افراد در علوم ،ریاضی ،پزشکی ،مهندسی ،آموزش زبان و حل مسئله کمککننده باشند.
( )8 1 ، 1 1 ،Demirbik & et alمطالعات اخیر نشان داده که بازیهای مبتنی بر یادگیری باعث
جلبتوجه و افزایش انگیزه و یادگیری فعال در دانش آموزان میشود( .آبرامز و همکاران ) 117 ،معتقد
بودند که بازیهای رایانهای میتوانند باعث بهبود مهارت های شناختی ،عاطفی و روانی – اجتماعی دانش
آموزان شوند( .دراسکل ، 11 ،را بر  117و مالول  ) 17هنگامیکه بازی و یادگیری باهم ترکیب شوند
میتوان محیطهای آموزشی را سرگرمکننده دانست) 117 ،Kebritchi( ) 91 ، 1 1 ،Donmus( .
یادگیری زبان انگلیسی از طریق این بازیها بهطور معناداری بیشتر از یادگیری معمولی است,Smith( .
) 80 , 1 0
 5-1درمان اوتیسم :اوتیسم یک اختالل عصبی در رشد مغز است و باعث نقص در تعامل اجتماعی ومهارتهای ارتباطی میشود( .اسمیت ) 110،بر اساس مطالعات صورت گرفته یکی از روشهای مؤثر
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برای بهبود مبتالیان به اوتیم مهارتهای استقالل رفتاری است که بازیهای رایانهای آموزشی بهطور مؤثر
در آ موزش ،ادراک ،توسعه زبانی ،عاطفی و اجتماعی در کودکان مبتالبه اوتیسم و کودکان دیگر میتواند
مؤثر باشد .همچنین از بازیهای رایانهای میتوان برای تشخیص زودهنگام اوتیسم و عقبماندگی ذهنی
استفاده کرد)7 7 ، 1 1 ،Cankaya( .
 5-1-3هوش و ادراک :در رو و واترز به این نتیجه رسیدندکه انجام بازیهای رایانهای هوش عمومی و
هوش کالمی را افزایش میدهد .همچنین این بازیها سرعت پردازش اطالعات را افزایش میدهند و
باعث بهبود فرآیندهای ادراکی و شناختی
میشوند و بهبود فرآیندهای ادراکی حرکتی را نیز سبب میشوند( .دلبری) 0 ، 0 ، 077 ،
 5-1-4آموزش کودکان استثنائی :بازیهای رایانهای قابلیت بالقوه زیادی برای یکپارچهسازی محتوای
آموزشی و آموزش به دانش آموزان کمتوان ذهنی دارند .این بازیها می توانند برای دانش آموزان کمتوان
ذهنی که در عملکرد ذهنی و مهارتهای ارتباطی محدودیت اساسی دارند مؤثر واقع شوند .دراینبین
معلمان باید بر جنبه آموزشی آن تکیه کنند( .والیتی )9 ،91 ، 01 ،این بازیها باعث رشد کودکان
عقب افتاده ذهنی و درک بهتر از فضا حل بهتر مسئله ریاضی و افزایش دایره لغات و  ...میشوند( .رخش
بهار، 117 ، Hauge et all) 7 ، 011 ،

 1برخی آثار مثبت این بازیها را اینگونه بیان کردهاند:

مهارت تخیل ،ایجاد رابطه علت و معلولی ،هماهنگی دست و چشم ،گذار از تفکر انتزاعی و بازیهای
تعاملی هستند،Keser( .

) 07 ، 1

 5پیامدهای مخرب جسمانی :این بازیها میتوانند آثار سوء فراوانی ازنظر جسمانی بر روی کودکانو نوجوانان داشته باشند .این بازی ها ممکن است عوارض جسمانی متعددی در فرد ایجاد کنند و او را
دچار نابهنجاریهای فیزیکی کنند.
یکی از پیامدهای جسمانی ناشی از بازیهای رایانهای مشکالت بینایی است .چشمان فرد به دلیل خیره
شدن به صفحه ممکن است فرد دچار عوارض سندرم بینایی دچار و همچنین در معرض خطر
نزدیکبینی هم میباشند (جعفری راینی )0 ، 077،ایجاد عوارض جسمانی از قبیل آرتروز ،سوزش و
سفت شدن گردن ،کتفها و مچ دست و ستون فقرات از دیگر عوارض این بازیهاست( .فضل اللهی و
همکاران 01 ، 011 ،و  ) 00همچنین تحقیق ات صورت گرفته در سال  111نشان داده است که
بازیهای رایانهای خشن سبب افزایش معنیداری در متغیرهای انگیختگی که مواردی مثل فشارخون،
ضربان قلب و تعداد تنفس میشود را سبب میشود( .قربانی و همکاران ) 17 ، 077،همچنین در
افزایش و واکنشپذیری قلبی -عروقی و فشارخو ن تأثیر دارد خصوصاً در افرادی که سابقه خانوادگی
پرفشاری خون در مورد آنها گزارششده است( .علی پور و همکاران ) 90 ، 078 ،به نقل از منطقی
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سیلورن و ویلیامسون به این نتیجه رسیدند که تلویزیون و بازی های ویدئویی به شکل مشابهی در
برانگیختگی کودکان نقش دارند .اندر سون در تحقیقاتی که راجع به اثرات منفی بازیهای رایانهای انجام
داده بود این امر را تائید کرده بود که بازی های خشن منجر به برانگیختگی فیزیولوژیک میشوند.
( ) 80 , 1 0 ,smithبرنت دی وال اثرات عصبشناسی و فیزیولوژیک دربازیهایی مانند نینتندو در
افرادی که به نور حساسیت دارند خصوصاً کودکان و نوجوانان منجر به می بروز حمالت صرع میشود؛
و توافق کلی در مورد وجود آن هست( .میلت ،فیش و تومپسون ) 118 ،اما میزان شیوع آن مشخص
نشده است( .منطقی ) 17 ، 071،همچنین پیامدهایی مانند شبادراری ،بیاختیاری دفع ،توهم شنیداری،
آماس ،زردپی و آسیب رشته عصبهای پیرامونی شود 110، .Hauge et al.و ،Laten
پیامدهای منفی این بازیها را اختالل بینایی ،سردرد و...بیان کردند،Keser( .

 1برخی از

) 07 ، 1

 6-9پیامدهای رفتاری بازیهای رایانهای:
بسیاری از کودکان ترجیح میدهند بازیهای خشن که دارای هیجان کاذب زیادی هستند را انجام
دهند .پر بودن مغازهها و گیم نتها از بازی های خشن و جنگی که اکثراً هم خارجی هستند و گفتههای
خود کودکان و نوجوانان دلیلی بر این امر است .درواقع آنها دوست دارند کارهایی را که در حقیقت
امکانپذیر نیست در دنیای مجازی تجربه کنند .فرمانروایی کنند ،نجات دهند ،بکشند ،تخریب کنند و
یکه تاز میدان باشند و درنهایت به خاطر این کارها پاداش دریافت کنند .اما آیا انجام این رفتارها در
شخصیت فرد خصوصاً کودک و نوجوانی که شخصیت او در حال شکلگیری است هیچ تأثیری ندارد؟
بر اساس مدل شرطی شدن کالسیک اثرپذیری افراد از الگوها و اسوهها به این صورت است که
ویژگیهای مثبتی را در الگو جستجو میکنند و کمکم تمام ابعاد اسوه را مطلوب قلمداد میکنند( .منطقی
 ) 7 ، 08چیزی که دربازیهای رایانهای به بهترین شکل انجامگرفته است .شخصیتهای قهرمانان
این بازیها درنهایت تبحر و اندیشمندانه بهگونهای در ذهن کودکان و نوجوانان ترسیم میشوند که آنها
با توجیهات خود آنها را قهرمانانی حقیقی میدانند .درواقع طراحان این بازیها ابتدا رفتارهای مثبتی را
توسط قهرمانان بروز میدهند و درنهایت با ذهنیت مثبتی که در فرد ایجادشده رفتارهای ضد ارزشی
دیگری که توسط قهرمانبازی صورت میگیرد توسط خود بازیکن توجیه میشود.
 6-9-9پیامدهای رفتاری فردی :این بازی ها ازنظر فردی تبعات سوء فراوانی به دنبال دارد و به خاطر
نحوه طراحی این بازی ها ارتباط فرد با دیگران نیز به لحاظ اجتماعی ضعیف میشود؛ و فرد بهنوعی
منزوی و درونگرا میشود و این خود میتواند منشأ اضطراب و افسردگی باشد که اینها نیز خود منبع
بسیاری از بیماریهای دیگر است .همچنین ازنظر تحصیلی هم میتواند آثار سویی به دنبال داشته باشد
و با استفاده مستمر از این بازیها افت تحصیلی کودکان و نوجوانان را سبب شود .در ذیل نمونههایی از
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این آثار آورده شده است.
 6-9-2درونگرایی :بازیهای رایانهای بهگونهای فرد را غرق بازی میکند که متوجه سپری شدن
زمان نمیشود و زمانی به خود میآید که زمان زیادی را ازدستداده است .بهعبارتدیگر فرد حاضر
نیست رایانه را به خاطر بازیهایش رها کرده و به سراغ دیگر فعالیتهای نشاطآور اجتماعی برود لذا
کودکانی که مدام بازی میکنند درونگرا می شوند و در جامعه منزوی و در برقراری ارتباط اجتماعی با
دیگران ناتوان میگردند؛ و این روحیه انزواطلبی باعث میشود کودک از گروه همساالن خود جدا شود
که این خود سرآغازی برای بروز ناهنجاریهای دیگر است( .جعفری راینی )01 ، 077،استفاده
بیشازحد از این بازی ها فرصت تعامالت رودررو با دیگران و همکاری و ایفای نقشهای مختلف در
گروه را از فرد میگیرد .همچنین صرف وقت زیاد برای اینگونه بازیها فرد را از برقراری ارتباط عاطفی
با والدین و سایر اعضای خانواده محروم میکند( .تمجید تاش )0 ، 011 ،کودکی که از سنین اولیه
خود را محدود به کامپیوتر و بازیهای آن می کند ممکن است چیزهای جالبی بیاموزد اما مهمترین
چیزی که شخصیت آن را تشکیل میدهد یعنی ارتباط داشتن با مردم را فرانمیگیرد( .احمدی، 088،
)7
 6-9-9افت تحصیلی :میتوان گفت هر چیزی که ذهن دانشآموز را از مسیر آموزش منحرف کند از
عوامل افت تحصیلی است؛ بنابراین واضح است که با ویژگیهایی که برای بازیهای رایانهای برشمردیم
این بازیها یکی از عوامل مؤثر درافت تحصیلی هستند چراکه دانشآموزان وقت زیادی را به انجام این
بازیها اختصاص میدهند و فکر و ذهن آنها درگیر مسائل غیردرسی میشود( .جعفری راینی، 077،
 )0به دلیل جاذبه جادو کننده این بازی ها کودکان و نوجوانان وقت زیادی را برای انجام این بازیها
اشغال میکنند .درواقع آن ها با مصرف انرژی عصبی و روانی خویش و با چشمان و ذهنی خسته به بستر
می روند و گاه صبح زودتر از وقت معمولی بیدار میشوند تا پیش از مدرسه اندکی بازی کنند .بیتردید
این عالقه موجب افت تحصیلی خواهد شد( .فضل اللهی) 0 ، 011،
پیامدهای رفتاری اجتماعی :این بازی ها ازنظر فردی تبعات سوء فراوانی به دنبال دارد و به خاطر
نحوه طراحی این بازی ها ارتباط فرد با دیگران نیز به لحاظ اجتماعی ضعیف و بهنوعی درونگرا میشود
و در انجام تکالیف فرد وقفه ایجاد میکند در اینجا برخی از این آثار را بیانگر میشویم:
خشونت :امروزه رسانههایی مانند تلویزیون و بازیهای رایانهای ،خشونت را شاهکلید مشکالت بیان
میکنند و عمالً به مخاطب و کاربر میفهمانند که برای پیروزی و فائق آمدن بر مشکالت خشونت و زور
حرف اول را میزند .دراین بین کودکان و نوجوانان در سنین بسیار حساسی هستند که بهسرعت تحت
تأثیر قرار میگیرند و الگوپذیری میکنند .گروس در تئوری پیش تمرین خود بازی کودک را نوعی
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حالت تمرین و آماده شدن برای انجام اعمال اصلی در زندگی آینده میداند( .طباطبایی نیا) 0 ، 077 ،
کما اینکه این بازیها و نحوه انجام آنها که فرد بهطور مستقیم در هیجان و استرس ناشی از آن قرار
میگیرد و خشونت ،کشتن ،درگیری و مواردی از این قبیل را تجربه میکند بدون شک میتواند تأثیرات
عمیقی را بر روی فرد بگذارد که اثرات آن به شکل های متفاوتی در زندگی واقعی او اثر میگذارد.
خشونت نوجوانان یکی از بزرگترین مشکالتی است که بسیار بحثبرانگیز است .در اینجا خشونت
ناشی از بازیهای رایانهای که کاربران بهصورت نامحدودی شاهد این خشونتها هستند را مورد کنکاش
قرار خواهیم داد .استفاده از خشونت هیجان بازیها را زیاد میکند و یکی از مواردی است که بازار
بازیها را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و روزبهروز بر تعداد مخاطبان این بازیها میافزاید .سازندگان
بازیها بهخوبی بر این امر واقفاند و در این راستا هیچ اصولی را بر منافع خود ترجیح نمیدهند؛ و در
اکثر بازیها خشونت بهصورت بیحدوحصری ادغام شده و کاربران زیادی را از این طریق جذب
میکنند؛ یعنی کودکان و نوجوانان در دنیای مجازی پرخاشگری و خشونت را تجربه میکنند و بهنوعی
این عمل برای آنها عادی میشود.
دکتر جرج گربنر ( )George Gerbnerمتخصص خشونت در رسانهها در ایاالتمتحده خشونت رسانهای
را اینگونه تعریف کرده است" :ابراز خشونت فیزیکی علیه دیگران یا خود ،یا الزام به نشان دادن واکنش
علی رغم خواست شخصی در حین احساسات درد ناشی از آسیب دیدن ".همچنین کمیسیون سلطنتی
خشونت در صنعت ارتباطات کانادا که بهعنوان گروه الماش ( )Lamarshشناختهشده است برای ماهیت
خشونت و خشونت در رسانهها این تعریف را ارائه داده است :خشونت هرگونه کنشی است که بهطور
تأسفانگیزی با عنوان رفاه و سالمت فیزیکی ،روانشناختی یا اجتماعی بر اشخاص یا گروههای مختلف
اعمال میشود )0 ، 111 ،Olivier( .خشونت رسانهای در دهههای اخیر وارد ادبیات رسانهها شده است
و استفاده از آن رواج زیادی یافته است .بازیهای رایانهای نیز بهعنوان یکی از سرگرمیهای جدید مملو
از انواع خشونتهاست .در بازی کاربران آدم بد تلقی شده و نقش جنایتکاران خیالی را بازی میکنند و
به ازای خشونت نسبت به دیگران امتیاز میگیرند ) 7 ، 079 ،...( .انجمن روانشناسی آمریکا در زمینه
خشونت رسانهای به این نتیجه رسیدند که مشاهده خشونت در رسانهها میتواند علت پرخاشگری ،ترس
و حساسیتزدایی (منفی) بیننده باشد( .حکیم آرا ) 88 ، 077،خشونت ،بزهکاری ،جنایت و از بین بردن
هر آنچه فراروی آدمی است ،یکی از اساسیترین موضوعات مطرح دربازیهای رایانهای است( .منطقی،
 ) 9 ، 071بازیهای خشونتآمیز باعث تحریکات خشونتآمیز در کودکان میشوند،Agina( .

، 1

 )871درواقع رسانه ها برای مخاطبان خود پیامی جز خشونت و سکس نخواهند داشت، 118 ،Karen( .
 ) 9با در نظر گرفتن بازیهای ویدئوئی ،اینترنتی بیشتر فرض بر این است که این بازیها بازیگران را به
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درگیری غیرمنطقی و احساسی ،رها کردن توانایی های خطرناک و لذت بردن از تجارب جایگزین
خشونت بیدلیل و بیجهت دعوت میکند .همچنین خشونت در رسانهها ممکن است تعداد زیادی از
مردم را در برگیرد درحالیکه خشونت در نوع خود اینگونه نیست )0 ، 111 ،Olivier( .جنایات
خشونتآمیز زیادی درکشورهای صنعتی مثل ژاپن و آلمان در رابطه با بازیهای رایانهای گزارششده
است .استفاده از بازیهای خشونتآمیز به طور گسترده در میان کودکان و بزرگساالن رواج یافته است.
افرادی که مشغول این بازیها میشوند در جریان بازی قرار میگیرند و تا حدودی فعالیتهای بازی را
خلق میکنند و ناگزیر راههای خشونتآمیز را شناسایی و انتخاب میکنند و خشونتهای ارائهشده بدون
پیامدهای منفی توجیه میشوند( .بربر )07 ، 01 ،در سال  117در یک مدرسهای در آلمان که در آن
بازیهای رایانهای صورت میگرفت یک نوجوان هجدهساله بهطور مسلح وارد مدرسه شد و سیوهفت
نفر را کشته و زخمی کرد و بعد از هراسی که در بین شهروندان ایجاد کرد سیاستمداران خواستار
ممنوعیت بازیهای رایانهای خشن شدند و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت،Sorensen( .
 )170 ، 1سازندگان این بازیها سعی دارند تا بازی ها را تا حد امکان جذاب کنند و با ماجراهای
موردتوجه کودکان و نوجوانان به بازار این بازیها رونق بدهند .لذا خشونت و استفاده از سالحهای
گوناگون جز الینفک بسیاری از این بازیهاست .مهمترین مشخصه بازیهای رایانهای حالت جنگی اکثر
آنهاست .خشونت مهمترین محرکهای است که در طراحی جدیدترین و جذابترین بازیهای رایانهای
به حد افراط از آن استفاده میشود .چهره های هالیوود که در فرهنگ ما انسانهای ضد ارزش و
غیراخالقیاند در این بازیها بهصورت قهرمانانی شکستناپذیر جلوه گری میکنند؛ و خشونتهای
بیشمار آن ها که برای کودکان و نوجوانان جذاب است آنان را پرخاشگر و ستیزه جوی بار میآورد.
(جعفری راینی 1 ، 077 ،و  )01بازیهای رایانهای دارای محتوای پرخاشگرانه تبعات زیادی به دنبال
دارند؛ که به دنبال پیامدهای این بازیها باید انتظار عا دی شدن پرخاشگری و الگوبرداری از قهرمانان
پرخاشگر را از سوی کودکان و نوجوانان داشت( .منطقی ) 00 ، 071 ،طبق گزارشی که مبتنی بر سی
سال تحقیق و بررسی توسط چهار سازمان بهداشت ملی آمریکا ،انجمن روانپزشکی آمریکا و آکادمی
روانپزشکی کودک و نوجوان آمریکا بهدستآم ده اظهار داشته که ارتباط مستقیمی میان خشونت در
رسانهها و خشونت در کودکان وجود دارد، 111 ،Olivier( .

)et al

 ، Gentilبه نقل از صفاریان

همدانی 01 ،در تحقیقاتی که انجام داد به این نکته پی برد که بین استفاده از بازیهای رایانهای و
عملکرد افراد رابطه وجود دارد؛ و محتوای خشونتآمیز بازیها منجر به پیامدهای رفتاری پرخاشگرانه
میشود.
در پژوهشی دیگر که در این زمینه انجام شد این نتیجه حاصل شد که پسرانی که از بازیهای ویدئویی
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با محتوی پرخاشگران استفاده میکردند هنگام انجام بازیهای دیگر به گونه معناداری پرخاشگری
بیشتری نسبت به اشیاء بروز میدادند و هنگام مواجهه شدن با موقعیتهای ناکام کننده نیز پرخاشگری
میان فردی بیشتری نشان میدادند ) 07 ، 119 ،Irwin&Gros( .ازنظر علمی تأثیر بازیهای رایانهای
خشونتآمیز در افزایش شاخصهای پرخاشگری (کالمی ،جسمی ،خشن) اضطراب ،ناامیدی را میتوان
اثباتشده در نظر گرفت)10 ، 1 0 ،Uaidullakyzy( .
در پژوهشی که در ایران صورت گرفت نیز بین استفاده از بازیهای رایانهای و خشونت و پرخاشگری
رابطه معناداری وجود دارد( .احمدی ) 7 ، 088 ،اندرسون و کارن ( ) 111نیز پس از مطالعاتی که در
این زمینه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین بازیهای رایانهای خشونتآمیز و رفتارهای
پرخاشجویانه و بزهکاری رابطه مثبتی وجود دارد( .قطریفی و همکاران )9 ، 079 ،دکتر ارون ()Eron
طی تحقیقی که در آن به مدت

سال افراد جوان را موردمطالعه قرارداد دریافت که کودکانی که زیاد

تلویزیون نگاه میکنند در هشتسالگی قریب به وقوع خشن بوده و در  01سالگی مرتکب جنایات
هولناک بیشتری شده و در هنگام شرابخواری پرخاشگر و تهاجمیتر بوده و کودکان خود را بهطور
بیرحمانهتری نسبت به دیگران تنبیه میکردند .با تحقیقات دیگر نتایجی شبیه نتایج دکتر ارون به دست
آمد .موسسه ملی بهداشت روانی نیز پس از انجام تحقیقات به این نتیجه رسید که  71/0در صد از کل
برنامههای تلویزیونی بر اعمال خشونتآمیز مشتمل است؛ بنابراین کودکانی که در عصر حاضر به دنیا
آمدهاند تا رسیدن به سن هجدهسالگی شاهد دویست هزار عمل خشونتآمیز در تلویزیون خواهند بود.
( )9 ، 111 ،Olivierپژوهشگران بر این نکته توافق دارند که خشونت رسانهای میتواند با رفتار
پرخاشگرانه کودکان ،جوانان و بزرگ ساالن رابطه داشته باشد همچنین خشونت رسانهای میتواند بر
ادراک و نگرش بینندگان نسبت به خشونت در دنیای واقعی هم مؤثر باشد( .حکیم آرا) 97 ، 077 ،
طبق پژوهشی که آقای فضل اللهی و همکاران انجام دادند با اطمینان  ./11میتوان گفت که بازیهای
رایانهای آثار سوء اجتماعی بر روی کودکان دارند( .فضل اللهی) 01 ، 011،
بر اساس تحقیقات صورت گرفته سه عامل که شاخص اساسی تحت تأثیر قرار گرفتن جوانان از
خشونت موجود در رسانهها است عبارتاند از - :تبیین و شناخت یکی از شاخصها :واکنش بستگی
به شاخصی دارد که بازیگر با آن شاخص شناسایی میشود؛ بنابراین به دلیل اینکه مهاجمان در رسانهها
معموالً مردان بودهاند وزنان نیز قربانی میباش ند پسران بعد از انجام بازی احساس رضایت و خرسندی
میکنند درحالیکه دختران احساس آرامش کمتری میکنند و تمایلی به ادامه بازی ندارند - .نقد و
تفسیر آنچه جوانان آن را واقعیت مربوط به زندگیشان میپندارند :یعنی اینکه خشونت در رسانهها در
زندگی کودکانی که با خطر مواجهه بودهاند مؤثرتر است .البته خشونت در رسانهها تأثیر مهلک و مخربی
11
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بر جوانان خواهد داشت به این دلیل که آنان از تجارب زندگی واقعی برای قضاوت در خصوص اینکه
آنچه بر روی صفحهنمایش میبینند واقعی یا غیرواقعی برخوردار نمیباشند -0 .خیالپردازی شخص در
مورد شخصیتهای بازیهای خشن :تجسم مجدد بازی و فیلم ،تأثیر صحنههای خشونتآمیز را افزایش
میدهد( .همان )1 ،در خصوص تبیین پرخاشگری نطریات مختلفی بیانشده است .عدهای آن را فطری
میدانند وعده ای معتقدند که پرخاشگری زاییده عوامل اجتماعی است .فروید و لورتز ازجمله
نظریهپردازانی بودند که به فطری بودن پرخاشگری معتقد بودند؛ اما در نقطه مقابل بندورا معتقد است که
پرخاشگری امری آموختهشده است؛ بنابراین انسان میتواند آن را هدایت کند .بندورا دریکی از تجربیات
تحقیقی خود نشان داد که پرخاشگری میتواند بهصورت یادگیری آموخته شود .بویاتزیس و همکارانش
در سال  119تحقیقی شبیه بندورا انجام دادند و نتایج وی را تائید کردند .در تحقیق دیگری که در این
راستا در سطح  17زندانی صورت گرفت  /11زندانیان اذعان داشتند که در شکل دادن به تجربیات
بزهکارانهشان ،از برنامههای پرجرم و خشونت تلویزیون سود جستهاند( .منطقی، 0 ، 0 ، 071 ،
) 01
پرخاشگری بهعنوان رفتاری آموختنی :برای تبیین تأثیر منفی بازیهای رایانهای خشونتآمیز سه رویکرد
نظری بیانشده است:
نظریه یادگیری اجتماعی :طبق نظریه یادگیری اجتماعی توجیه آشکار خشونت نمادین در حین انجام
بازی بهآسانی توسط بازیکن نوجوان درون سازی میشود و متعاقباً میتواند به دنیای واقعی منتقل شود.
(بربر)07 ، 01 ،
مدل انتقال هیجانزدگی میزان برپایی :بر اساس این مدل انتقال هیجانزدگی میزان برپایی یعنی شدت
احساساتی که انرژی کنشهای متعاقب را تعیین میکند و در حین انجام بازی ایجاد میشود ،منجر به
افزایش پاسخهای پرخاشگرانه بازیکنان می شود بر این اساس هر بازی که حالت برپایی ایجاد میکند
میتواند منجر به القای پرخاشگری شود حتی اگر محتوای خشونتآمیز هم نداشته باشد( .همان)
مدل اثرات آمادهسازی :این مدل بر پایه مفهوم آمادهسازی شناختی تدوینشده است بر این اساس
بازیهای رایانهای خشونت آمیز منجر به افزایش دسترسی به مجموعهای از شناختها میشود که
مخصوصاً این شناخت ها با خشونت و پرخاشگری در ارتباط هستند و بعدها میتوانند منجر به انتقال
این پرخاشگری و خشونت به رفتارهای پرخاشگرانه در دنیای واقعی شوند( .همان)
به اعتقاد دی گاتانوو بندر

( Bander

&  ) 117 ،De Gaettanoبازیهای ویدئویی اینترنتی خشونتآمیز

پیامهای کاذب و گمراهکنندهای را به مخاطب این بازیها القا میکند که عبارتاند از:
مشکالت بهسرعت و با سرمایه شخصی اندک میتواند حل میشود.
1
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بهترین راه برای حل مشکالت حذف نمودن منبع و علت مشکالت است.
مشکالت درست یا غلط ،سیاه یا سفید هستند.
غرق شدن در قانون بازی ویدئویی نشأتگرفته از واقعیت صرفنظر از مورد سؤال قرار دادن قوانین
موردقبول و پذیرش است.
بهره گرفتن از رفتارهای غریزی بهج ای رفتارهای متفکرانه و مسئولیت دار در قبال واکنش به
مشکالت
ذهنیت و تصور شخصی ،مهارت مهمی برای حل مشکل نیست.
این پیامهای کاذب به دلیل ساختار بازیهای ویدئویی یعنی کنشگری متقابل تقویت میشوند.
()9 ، 111 ،Olivier
اشاعه فرهنگ غربی :برخالف بازیهای سنتی که بازی های هر نقطه برگرفته از فرهنگ و رسوم آن
دیار است دربازیهای رایانهای که اکثراً هم خارجی هستند فرهنگ غربی فرهنگ غالب است و
سازندگان این بازی ها فرهنگ غرب یعنی برهنگی ،فحشا ،سکس و اصول غیراخالقی را دربازیها
میگنجانند و نوعی تشتت فرهنگی در بین کودکان و نوجوانان ایجاد میکنند و آنان را از همان اوان از
فرهنگ خود بیگانه و با جذابیتهای مختلف شیفته فرهنگ غرب میکنند که آثار وخیم این غربزدگی
دامنگیر جامعه نیز میشود و رهایی از آن بهسادگی امکانپذیر نیست.
اشاعه فرهنگ برهنگی و ترویج سکس ،دربازیها بهوفور دیده میشود .نبرد تنبهتن دختران نیمه
عریان ،رقص و موسیقی غربی در این بازیها فراوان تبلیغشده است که بیانگر محتوای غیراخالقی این
بازیهاست( .فضل اللهی ) 00 ، 011 ،ترویج ضد ارزش هایی که در کشورهای اسالمی جایگاهی ندارد
مواردی است که در این بازیها بهوفور دیده میشود .هویت بخشی جدید به زن ،مردساالری نوین،
تبلیغ قمار و شرط بندی مواردی هستند که نظام ارزشی کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر قرار میدهد.
زن که موجودی سرشار از عاطفه و احساس است با خشونت و کینهتوزی ترسیم میشود و با نمایش
گذاشتن برهنگی او به زن ارزش کاالیی میدهد .در مردساالری نوین این بازیها این مردان هستند که
همیشه منجی نجاتاند و بااراده آنها زنان دربند و اسیر آزاد میشوند .قماربازی شاخصه مهم دیگری
است که در این بازیها به چشم میخورد و از شاخصهای برجسته در بین غربیهاست( .منطقی،
 01 ، 071و  ) 81بر اساس تحقیقیاتی که در این زمینه صورت گرفته وجود همبستگی بین بازیهای
رایانهای و بیگانگی اجتماعی-فرهنگی تائید شده است( .احمدی ) 0 ، 088،این بازیها رفتارهایی را
که در فرهنگ غرب عادی و رایج هستند را در کشورهای مسلمان که نوعی ضد ارزش هستند ترویج
میکند و ه یجانی که فرد در طول بازی با انجام این کارها به دست میآورد او را از فرهنگ و ارزشهای
1
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جامعه خود زده میکند و کمکم گرایش به فرهنگ بیگانه پیدا میکند و دچار نوعی ازخودبیگانگی
میشود .درواقع این بازیها بحرانی به نام ریزش اخالقی را در جوامع کودکان سبب شده است که
پیامدهای آن میتواند برای جامعه خطرساز و ناگوار باشد.
 6-9پیامدهای شخصیتی:
 6-9-9خشم :در طول انجام بازیها و قرار گرفتن در شرایط استرسزا و هیجانآور بازیهای
خشونتآمیز فرد دچار عصبانیت و خشم میشود .اگر در حین انجام بازی بازیکنان را مشاهده کنیم
متوجه خواهیم شد که بسیار عصبی و برافروخته هستند و تمام سعی و تالش خود را میکنند تا پیروز
شوند .کودک یا نوجوان منتظر است تا به طریقی خشم خود را تخلیه کند و به هر دلیلی ممکن است
بهصورت پرخاشگری آن را بروز دهد؛ بنابراین انجام بازیهای خشن مدام فرد را در حالت عصبانی و
خشم قرار می دهد و شرایط را برای بروز رفتارهای نابهنجار و پرخاشگرانه را فراهم میکند.
 6-9-2اعتیاد به بازی :انجام هر کاری درصورتیکه از حد تعادل بیشتر شود به سمت افراط پیش
میرود و میتوان گفت که به آن کار اعتیاد پیداکرده است .دربازیهای رایانهای نیز گاهی افراد چنان
شیفته بازی میشوند که حساب زمان از
دستشان می رود و حتی کارهای روزمره خود را هم انجام نمیدهند هیجاناتی که در این بازیهاست
کودکان و نوجوانان را برای انجام این بازیها میخکوب میکند و پیامدهای زیادی نیز دامنگیر آنها
میشود.
در مورد اعتیاد به بازیهای رایانهای تعریف مشخصی وجود ندارد و اختالفنظر وجود دارد؛ اما
پژوهشگران یک استدالل مشترکی دارند که اعتیاد به بازیها یک مشکل رفتاری است .طبق یکی از این
تعاریف اعتیاد به بازی یعنی استفاده بیشازحد و وسواس از بازیهای ویدئویی و رایانهای به علت
مشکالت اجتماعی و عاطفی خارج از کنترل کاربر،Keser( .

 ) 08 ، 1اندرسون یکی از اثرات منفی

بازیها را اعتیاد به این بازیها و انزوای اجتماعی میداند،Connolly( .

 )77 ، 1یکی دیگر از اثرات

منفی اعتیاد به بازیها تأثیرات منفی در تحصیالت است،Keser( .

 ) 07 ، 1تحقیقاتی که در

خصوص بازیهای رایانه ای در آمریکا صورت گرفت نشان داد که تقریباً یک نفر از هر ده نفر کودک یا
نوجوان که به بازی کامپیوتری عادت کرده بودند نشانههایی از اعتیاد را در رفتار خود بروز میدادند.
همچنین  7/9درصد از کودکانی که با کامپیوتر بازی میکردند ،حداقل شش عالمت از مجموع یازده
عالمت اعتیاد رفتاری ازجمله عالئم فرار مستمر از انجام تکلیف تحصیلی ،عملکرد تحصیلی نامطلوب و
استفاده از بازیها برای فرار از مشکالت را بروز میدادند( .صفاریان همدانی )11 ، 01 ،زمانی که افراد
برای پرداخت هزینه بازی در کلوپها به ربودن پول روی می آورند و یا هزینه ناهار خود را صرف آن
میکنند دلیلی بر اعتیاد به این مکانها و بازیهاست( .شاگردی و همکاران )9 ، 077 ،برای اعتیاد به
10
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بازیهای رایانهای سه دلیل ذکرشده که بهاختصار آنها را یادآور میشویم- :نوجوانان اغلب به دنبال
راهی برای فرار از تعامالت اجتماعی هستند- .بازیهای رایانهای درعینحال جایگزینی برای روابط
انسانی هستند و نقش جبرانی برای مشکالت اجتماعی نوجوانان بازی میکنند-0 .انجام این بازیها
احساس خود مهار گری را در نوجوانان ایجاد میکند که در دنیای واقعی دستیافتنی نیست( .بربر،
 )09 ، 01در پژوهشی که در مدارس ترکیه در ارتباط با اعتیاد به بازیهای رایانهای صورت گرفت از
 078دانش آموزی که در پژوهش شرکت کرده بودند حدود  7درصد خود را دچار مشکالت اعتیاد به
بازیها شرح دادند .همچنین مشخص شد که عامل سن و جنسیت تفاوت معناداری با اعتیاد به این
بازیها دارد .بر اساس پژوهشهای صورت گرفته روی گروههای سنی مختلف هر چه سن پایینتر برود
اعتیاد بیشتر میشود .که شاید بیشتر به این دلیل است که کودکانی که ازنظر سنی پایینتر هستند نیاز
بیشتری به بازی کردن دارند و خود را بیشتر وابسته این بازیها میکنند .همچنین اعتیاد در پسرها بیشتر
از دخترهاست؛ که این نشاندهنده عالقه کمتر دخترها به بازیهای رایانهای است .درحالیکه عواملی مثل
سطح اجتماعی و اقتصادی تفاوتی در اعتیاد به این بازیها ندارد و شاید به این خاطر است که مردمی که
ازنظر اجتماعی و اقتصادی در سطح پایین تری هستند نسبت به بقیه دسترسی یکسانی به فناوریهای
کامپیوتری دارند،Keser( .

) 91 ، 01 ، 08 ، 1

 6-9-9افسردگی :کسانیکه بهصورت مداوم از این بازی ها استفاده میکنند با کاهش تحرک و افزایش
اضافهوزن و پایین آمدن عزتنفس دچار یک سری اختالالت میشوند که ازجمله آنها میتوان به
افسردگی و تبعات ناشی ازاینگونه ناراحتیها اشاره کرد( .تمجید تاش )0 ، 011 ،بر اساس تحقیقات
صورت گرفته با اطمینان  ./11میتوان گفت که استفاده از بازیهای رایانهای آثار سوء روانی بر کودکان
دارد( .فضل اللهی) 07 ، 011 ،
 -7روش تحقیق :روش تحقیق با توجه به موضوع و محتوای پژوهش مشخص میشود .در این مقاله هم
با توجه به اینکه هدف بررسی تأثیر بازیهای رایانهای بر میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان است و
تحقیقات زیادی در این زمینه به عمل نیامده سعی شده ابتدا به تجزیهوتحلیل مبانی و نظریاتی که در این
زمینه صورت گرفته پرداختهشده و بعداً توسط پژوهشگر یا افراد دیگر تجزیهوتحلیلهای آماری
بهصورت پرسشنامهای صورت خواهد گرفت .لذا این پژوهش با استفاده از مقاالت علمی و سراچههای
معتبر و همچنین مشاهده و پاسخهایی که از کاربران این بازیها انجامگرفته صورت پذیرفته است.
نتیجه:
هرچند خشونت و مواردی ازایندست دربازیها میتوانند باعث وقوع رفتارهای مشابه و بزهکاری
شوند اما بهطورقطع این عامل رسانهای بهتنهایی نمیتواند زمینهساز وقوع چنین رفتارهایی شود و علت
10
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را باید بهصورت ریشهای در خانواده ،محیط اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی فرد و ...جستجو کرد؛ اما
بهطورقطع وقتی فرد از تربیت ناصحیح برخوردار باشد و یا دچار اختالالت روانی باشد نسبت به سایر
افراد آسیبپذیرتر خواهد بود و بازیهای خشن در این موارد بیشتر میتوانند جوالن دهند و زمینه بزه و
انحراف را برای فرد فراهم آورند .در مباحثی که پیرامون بازیها گذشت و همچنین اطالع از
پژوهشهای صورت گرفته رابطه بین بازیها و آثار روانی _اجتماعی آن اثباتشده است؛ و کودکان و
نوجوانانی که از بازیهای خشن استفاده میکنند این مفاهیم را در رفتار خود بروز میدهند .آنچه مسلم
است این است که افراد عادی و سالم که دارای روحیهای آرام هستند کمتر بهسوی ارتکاب جرم کشیده
می شوند و بیشتر عصبانیت و خشونت زمینهساز انحراف میشود و فرد را از حالت عادی خارج میکند.
چیزی که دربازیهای رایانهای بهوفور یافت میشود .وقتی فرد در حالت هیجانی و استرسآور این
بازیهای خشن قرار می گیرد این حاالت طبیعتاً باعث بروز رفتارهای خشونتآمیز حداقل در حین انجام
بازی میشود .در هنگام انجام بسیاری از این بازی ها کودکان باحالت عصبانی از جای خود بلند میشوند
از الفاظ رکیک در حین انجام بازی و ح تی در کوچه و بازار و مدرسه استفاده میکنند از مدرسه فرار
می کنند تا ساعات بیشتری را بازی کنند و حتی از خانواده خود دزدی میکنند تا پول رفتن به گیم ها را
تهیه کنند در بعضی مواقع به تقلید از رفتارهای خشونتآمیز این بازیها در کوچه و بازار دست به
تخریب میزنند و فرار میکنند .این ها همه یا رفتارهای بزهکارانه و یا رفتارهای مستعد و زمینهساز
بزهکاری هستند که شاید تنها دلیل بزهکاری نباشند اما جز علل مهم بزهکاری هستند و به فرد
آموزشهای الزم جهت ارتکاب بزه و انحراف را میدهد و به او میفهماند که انجام چنین رفتارهایی
غیرممکن نیست و با تمرین این رفتارها در دنیای مجازی انجام این اعمال را در نظر کودکان و نوجوانان
عادی جلوه میدهد و از قباحت آن میکاهد .بر اساس آموزه های دینی نیز پوشیدن گناه و آشکار نکردن
آن توصیه فراوان شده است تا زشتی آن نزد دیگران از بین نرود؛ اما در این بازیها انجام چنین اعمالی
نهتنها آموزش داده میشود و از قبح آن کاسته میشود و عادی میشود بلکه برای انجام چنین رفتارهای
قبیحی پاداش نیز دریافت می کنند و به انجام این کار تشویق هم میشوند؛ و به سمت و سویی گرایش
پیدا میکنند که شاید بتوان گفت رفتارهای بزهکارانه ماحصل آن هستند چراکه وقتی کاربر در فضای
بازی قرار میگیرد و برای پیروزی میکشد ،تخریب میکند و برای این کار تمجید میشود چهبسا هیجان
آن را نیز خواهد داشت که در واقعیت هم چنین کند با همساالن خود دعوا کند به تخریب وسایل و ...
دست بزند؛ بنابراین این بازی ها همانند محیط زندان که انواع خالفها و راه و روش جنایتها آموخته
میشود انواع خشونتها و کشتارها را آموزش میدهد .و به جرات میتوان گفت که این بازیها کارگاه
جرم آموزی هستند که کودکان و نوجوانان در آن خشونت ،کشتن ،تخریب و انواع رفتارهای بزهکارانه را
19
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در فضای مجازی تجربه میکنند و آموزش میبینند .هرچند اخیراً زندانها به خاطر بدآموزیهایی که
دارند مسئولین درصدد زندان زدایی برآمدهاند تا از جرائم احتمالی بعدی جلوگیری کنند؛ اما متأسفانه در
خصوص بازیهای رایانهای ایدئولوژیهای سیاسی ،سکوالریسم و سودهای کالن آن مانع از گنجاندن
اصول اخالقی و قانونی در این بازیها میشود .خشونت ،کشتن و  ...جز الینفک این بازیها شده و با
افزایش کاربران به تعبیری بر آموزشدیدگان جرم افزوده میشود.
راهکارها :برای تقلیل آثار زیانبار این بازیها باید اقدامات مهمی در این زمینه برای اطالعرسانی به مردم
و چگونگی رفتار با فرزندان خود و آگاه کردن آنها از پیامدهای این بازیها ارائه داد .برای طراحی این
بازیها همانطور که در بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در ایران نیز چنین اقدامی صورت گرفته باید از
متخصصان امر مثل روانشناسان و جامعه شناسان استفاده کرد و نظام ردهبندی سنی بازیها را
بهطورجدی اعمال کنند و در خرید بازیها به نوع بازی ها و رده سنی آن توجه داشته باشند و این
ردهبندیها از پشتوانه قوی و ضمانت اجرای مناسب برخوردار شوند بازرسی و نظارت در فروشگاههای
این بازیها و گیم نتها بهصورت جدی و مکرر صورت بگیرد خانوادهها نظارت بیشتری بر فرزندشان
داشته باشند و وقت زیادتری نسبت به آنها اختصاص دهند تا برای کمبود حضور آنها بهصورت
بیوقفهای به این بازی ها متوسل نشوند شاید بتوان گفت هراندازه حضور والدین در زندگی کودک و
نوجوان پررنگتر باشد کودک کمتر در معرض آسیب است بهنحویکه آزادی و اعتماد فرزندانشان را
سلب نکنند بر فعالیت آن ها نظارت داشته باشند و در مورد اهداف سازندگان این بازیها با کودک و
نوجوان خود بحث و گفتگو کنند که الزمه این امر این است که والدین خود قبالً از طریق رسانهها
اطالعرسانی شوند و از پیامدهای منفی این بازیها مطلع شوند .چون طبق گزارشها والدین بهطورکلی
دید مثبتی نسبت به بازیهای رایانهای دارند .خانوادهها باید فرزندان خود را متوجه کنند که فرهنگ
کشورها باهم متفاوت است و چیزی که در یک کشور ارزش است ممکن است در کشور دیگر ضد
ارزش باشد و آنها را با واقعیت زندگی و پیامدهای قانونشکنی و رفتارهای خشن و بزهکارانه آشنا
کنند و به آنها بفهمانند که رفتارهای خشونتآم یز و کشت و کشتار شایسته پاداش نیست بلکه مستحق
مجازاتی سخت است .همچنین والدین در ساعاتی که فرزندشان بازی میکند در صورت امکان با او
بازی کنند و بازی های استاندار سن او را برایش تهیه کنند و از او بخواهند جریان بازی را برایشان شرح
دهد و اینکه چه نتیجهای از آن گرفته را بیان کند .تا درنهایت بتوانند کودک خود را توجیه کنند که هدف
از این بازی چه بوده است همچنین اگر بتوان سامانههایی را طراحی و بر روی رایانه و یا کنسولهای
بازی نصب کرد که هنگام انجام بازیهای دارای خشونت و یا کشت و کشتار سیستم را دچار اخالل کند
که قادر به نمایش نباشد و درنهایت سرگرمیهای متنوع دیگری مثالً در پارکها ،شهربازیها و  ...ایجاد
17
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کنند که برای کودکان و نوجوانان هیجان آفرین باشد .همچنین کشورها سعی کنند بازیهای مربوط به
فرهنگ و رسوم خود را طراحی کنند و از واردکردن بازی های کشورهای بیگانه تا حد امکان جلوگیری
کنند و حداقل این کار این است که بازیهای خارجی به قیمت های نازل عرضه نشوند تا باعث تحریک
هر چه بیشتر به خرید این بازیها نشوند چراکه آثار و پیامد بازیها نسبت به هر کشوری میتواند متفاوت
باشد و واضح است که بیشترین آسیب آن نصیب کودکان متعلق به فرهنگ های دیگر می شود .بهطور
مثال بازیهای خارجی که بر اساس فرهنگ غربی ،برهنگی ،قماربازی و یا اندیشههای سکوالریسم در
آن ها مملو است در کشورهای غربی آثار منفی کمتری دارد چراکه این ضد ارزشها را نوعی ارزش
میدانند؛ اما در کشوری که بافرهنگ اسالمی عجین شده است این موارد میتواند آثار وخیمی را بر فرد
و اجتماع وارد کند که ترمیم آن نیز بهآسانی امکانپذیر نیست؛ بنابراین ب اید در ساخت بازیهایی که
ریشه فرهنگی و تمدن اسالمی را یادآوری میکنند سرمایهگذاری کرد .بنابراین سرمایهگذاران داخلی
باید معیارهای انسانی مثل عدالت ،درستی و  ...را دربازیها جایگزین خشونت ،پرخاشگری و قتل کنند
مثالً بازیهایی را طراحی کنند که افراد بزرگی که دارای فضیلت و معرفت هستند را بهعنوان قهرمان
مشخص کنند تا اعمال و رفتار آنان الگویی برای افراد شود و اعمال آنها را در زندگی تقلید کنند تا در
عین بازی مفاهیم دینی و ارزشی و رفتارهای صحیح به کودکان و نوجوانان منتقل شود .نوجوانان را
نمیتوان از بازی کردن محروم کرد اما میتوان بازی هایی را برایشان طراحی کرد و در دسترسشان قرارداد
که بر رشد و بالندگی شان بیفزاید نه اینکه زمینه انحطاط و سقوطشان را فراهم کند.

منابع و مآخذ:
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اسداللهی ،سعید رضا (« ،) 070بازیهای رایانهای مربیان نسل فردا» نشریه اطالعرسانی و18
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قربانی ،سعید ،محمد زاده ،حسن ،ترتیبیان ،بختیار، 077 ،تأثیر بازیهای رایانهای برانگیختگینوجوانان پسر ،فصلنامه حرکت،شماره ،00ص11
- 0قطریفی،مریم،خسرو رشید،علی دالور (« ،) 079بررسی تأثیر بازیهای رایانهای بر سالمت روانی
و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران» نشریه روانشناسی
"روانشناسی تربیتی ،شماره ،0ص7تا7
- 0گانتر ،باری ،ترجمه حسنپور عابدی نائینی( « ،) 070اثر بازیهای ویدئویی و رایانهای بر
کودکان ،تهران ،جوانه رشد
- 9مردان پور ،ناصر (« ،) 001نوجوان و نقش نهادهای اجتماعی» نشریه فلسفه و کالم ،شماره
،0ص 7تا70
- 7منطقی ،مرتضی ( « ،) 071بررسی پیامدهای بازیهای ویدئویی و رایانهای »  ،تهران ،مؤسسه
فرهنگ و دانش
- 8میری  ،سارا ( « ،) 07خشونت و بازیهای رایانهای» نشریه هنر و معماری "عروس هنر ،شماره
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 تا1ص، 9
ظرفیت و محدودیت رسانه در جامعه و دولت زمینهساز ظهور، 071،محمد، مرتضوی- 7
71تا99 ص، 7شماره،نشریه مشرق موعود،منجی
، بررسی تأثیر رسانههای جمعی بر میزان بزهکاری، 01 ، بهنام، کمالی، مراد، نصیری مغان لو- 1
07 تا9 ص، 9  شماره،نشریه مطالعات پیشگیری از جرم
ص، 09 شماره،سال یازدهم،  «بزهکاری» اصالح و تربیت،) 01 (  بابک، نعمت گرگانی-01
07تا00
 «تأثیر بازیهای رایانهای بر میزان حرمت خود،) 071(  محمدرضا احمدی،عباس علی،هراتیان-0
71تا89  ص،  سال سوم شماره، نوجوانان» نشریه روانشناسی و دین
،بازی رایانهای از دیدگاه فرهنگی و تأثیرات اجتماعی، مقاالت کوتاه، 079 ، ---------- -0
9 تا0 ص، 7  شماره،نشریه مکاتبه و اندیشه
97 ص،87  شماره، ماهنامه پیام انقالب، تسخیر ذهن مخاطب با بازیهای رایانهای، 01 ،... -00
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