
 
 ای بر سالمت جسمی و روانی کودکانهای رایانهتأثیر بازی

 *سیده طاهره موسوی

 اشاره

ست که نقش مهمی در رشد و تربیت او دارد. ترین نیاز کودک ابازی مهم
ای هـای رایانـهآوری سـبم شـده امـروزه بازیگسترش روزافـزون فـن

های های واقعی شوند. گرچه تأثیرات مثبت برخی از بازی ایگزین بازی
های  سـم و روان ها و توانمنـدیای مناسم، سبم افزایش مهارترایانه

ای نامناسم و ود های رایانهبازی ۀبارهایی درشود؛ اما نگرانیکودکان می
اهداف تجاری و مقاصد سیاسـی، دارد؛ چراکه در ساخت آنها با تو ه به 

 شود. کننده استااده میکننده سالمت  بازیاز عناصر تخریم
هـا، ارتقـای سـط  آگـاهی و ها باید ضمن شناخت تأثیرات بازیخانواده

کان به رعایت فرهنـ  اسـتااده ای، نسبت به الزام خود و کودسواد رسانه
 ای اقدام کنند.های رایانهصحی  از بازی

ای بـر هـای رایانـهدر این نوشتار تالش شـده بـازی و آثـار مناـی بازی 
 سالمت روان و  سم کودکان بررسی شود.

                                                                                       

 * پژوهشگر رسانه و فضای سایبری.
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 بایستگی بازی کودکان از دیدگاه اسالم

سـاز مینهاز نظر اسالم بازی در  ایگاه یکی از نیازهای طبیعـی کـودک، ز

های بـزرگ گیری مسئولیتهای زندگی و برعهدهتربیت، یادگیری مهارت

ها بر سـالمت و رشـد در آینده است؛ بنابراین شناخت تأثیرات انواا بازی

 کودک اهمیت فراوانی دارد.

و روان   سـم تقویـت در یو اسـتقامت یهـای رزمـبازیبا تو ه به تأثیر 

ــاز روا کودکــان، در بســیاری ــز اتی ــه آمــوزش باز نی ــدهــایب  یی همانن

ــدازیت ــنا، اسمران ــواری و ...ی، ش ــده اســت س ــاارش ش ــامبرس  . پی

ماکُرَعلِّمواَأوادََ»فرمایند: می رباَحَةََوالرِّ َالسِّ ؛«ةََیَرُم
شـنا و  بـه فرزنـدان خـود 9

 .  دیاموزیراندازى بیت

اساس شرای  زمانی تغییردادنی اسـت  است ورزش و ابزار بازی برگاتنی 

بـرای »توان برداشت از احادیث را با تو ه به نیاز روز گسترش داد. و می

ای را توسعه داد؛ به گونـه یسواررشت یحت ای یسواراسم ماهوم دیبا نمونه

 2.«بشود هم یرانندگ نیتمر و یارتورسومو ،یسوارچرخ شامل هک

 ایهای رایانهفی بازیآثار من

 ای بر سالمت روان کودکهای رایانهالف( آثار منفی بازی

هایی در بـروز آسـیمای بر حسم نوا و محتوا منجر بـه های رایانهبازی
 شود.شوند که در این بخش به آنها پرداخته میروان کودکان می

                                                                                       

 .4، ح 45،   6،   ، الکافی. محمد بن یعقوب کلینی9
بررسی نقش بازی در تربیت کودک از دیدگاه قـرآن ». سعید بهشتی و یگانه منطقی، 2

 . 15های نوین تربیتی،   ، اندیشه«و سنت معصومین

http://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/1400192
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 . وابستگی 1

، تجربــه لحظــات نداشــتن والــدینای، نظارتهــای رایانــه ــ ابیت بازی

در انجـام  گـریانگیز، تنهایی و عـدم خودنظـارتی از  ملـه افرا هیجان

ای هسـتند. گرچـه بعضـی از کودکـان در مراحـل اولیـه های رایانـهبازی

آمیز، شاید به دلیل ترس و اسـترس های خشونتدر سبک ویژه، بههابازی

عـادت و  گردان شوند؛ ولی بـه مـروز زمـان نسـبت بـه آناز بازی روی

  9کنند.وابستگی پیدا می

شـدن زمـان و تـو هی بـه سپریبی، بـا بیشتر کودکان وابسـته بـه بـازی

بـه بـازی انگاری نیازهای طبیعی خود )گرسنگی، تشنگی، خـواب( نادیده

پردازند و فق  هنگام خستگی شدید  سـمانی و ذهنـی از آن دسـت می

 دارند. برمی

ای اذعـان داشـته و های رایانهبودن بازیهای بسیاری بر اعتیادآورپژوهش

دربـارۀ دلیـل  2انـد. مـارک گـریایتسهر کدام دالیل متااوتی را بیان کرده

ــه بازی ــان ب ــتگی کودک ــهوابس ــای رایان ــان دارای ه ــاور دارد کودک ای ب

دهانی )وابسته یا پ یرای اعتماد( یا دارای قوۀ تخیـل ضـعیف،  3شخصیت  

در آورنـد. ای روی میهای رایانهنه به بازیپردازابرای تجربۀ لحظات خیال

 ،یذهنـ اشـتغال ای منجـر بـه تشـدیدهـای رایانـهوابسـتگی بـه بازیکل 
                                                                                       

 ۲6، سایت گرداب، «یاهای رایانهشناختی بازیتأثیرات روان»ادی، آب. مسعود نصرت9
 .8318مرداد 

 . پروفسور دانشگاه ناتینگهام ترنت.2
شود و نه تحریک بیـرون کـه از شخصیتی ناشی میهای درون. بازی افراطی از عامل3

 گیرد.ها ریشه میبازی

http://www.gerdab.ir/fa/news/11931/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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و   سـمی یامـدهایپ تـو هی بـهیو ب 9افسـردگی، انزواطلبـی، اسـترس
 2شود.ها میبازی یشناختروان

 . انزواطلبی2

سـاله، رده( دربارۀ کودکان ده تا چها9130) 3های سلنوربر اساس پژوهش
کند و عامـل تـداوم بـازی، انجام بازی ل ت خاصی در کودکان ایجاد می

شود کـودک تنهـایی تر از همنشینی با دیگران است و منجر میبخشل ت
خود را فراموش کند و احساس همنشینی با یـک دوسـت در وی ایجـاد 

   0شود.
ای، عامــل افــزایش وابســتگی هــای رایانــهگــرفتن دوســت از بازیفرض

بـروز »ها و در مقابـل کـاهش تعامـل بـا خـانواده و نیـز کودکان به بازی
چراکـه تجربـۀ  5؛«شـوداحساس تنهایی در گروه خـانواده و دوسـتان می

نکردن آنها در رواب  واقعی، احساس انـزوای و تجربه های مجازیهیجان
 گیری کودک ازنداشتن به گروه را دربردارد که منجر به کنارهناشی از تعلو
 ای، میـزانی رایانـههـایباز»تـوان گاـت شود. بنابراین میافراد گروه می

                                                                                       

رابطـه »خدادادی و همکـاران، ؛ به نقل از داود حا ۲22۲. ر.ک به: تجیرو و برسابه،2
هـای ویـدیویی در گری با اعتیـاد بـه بـازیخواهی و پرخاشعملکرد خانواده، هیجان

 .8۲1،   8، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ش «آموزاندانش

 .4۲،  ای بر کودکانهای ویدیوئی و رایانهاثر بازی. گانتر بری، 0
تـأثیر اسـتااده از »؛ بـه نقـل از مهـدیان و همکـاران، ۲228. موریسون و گروکمن، 5

آوری اطالعـات و ارتباطـات در ، فـن«آموزانای بر ابعاد رفتاری دانشهای رایانهبازی
 . 11،   ۲علوم تربیتی، ش 
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 را یهمیـار و یهمکـار بـر مبتنـی یهاارزش و داده کاهش را دوستینوا
 9«.سازندمی رن بی

هـای اشـتغال بـه بازی»نیـز  2بر اساس نتای  تحقیو پروفسـور زیمبـاردو
های ا تمـاعی ده در محی شآور برآوردهای، نیازهای طبیعی و نشا رایانه

 3«.شوددهد و به انزوای ا تماعی منتهی میرا کاهش می
ای، در بسـیاری از ا تماعـات های رایانهکودکان منزوی و وابسته به بازی

ممکــن بــرای اســتااده از تلاــن همــراه یــا تبلــت، بــه  ــای تعامــل بــا 
 پردازند.ای میساالن، به بازی رایانهوسنهم

 طراب. استرس و اض3

هـای خطرنـاک و پنداری با قهرمان، قرارگیری قهرمان در موقعیتذاتهم
درن ، سبم روبرویی کودک به طـور پیوسـته در طـول نیاز به واکنش بی

 وش، دلهـره و دسـتپاچگی وبازی با فشارهای عصـبی، هیجـان،  نـم
ــار تنششــدن موســیقیشــود. از ســویی پخشمی ــای های راک در کن ه
ر به باالرفتن ضربان قلم و در نهایت اضطراب و اسـترس گاته، منجپیش
 شود.می

هــای هــا و برانگیختگیکــودک در طــول بــازی، تنش»بـه عبــارت دیگــر 
تواند هم با تحریک سیستم عصـبی کند. این امر می سمانی را تجربه می

تدری  این سیستم را حساس کرده و آن را آمادۀ واکـنش بـه سمپاتیک، به

                                                                                       

1  

 و استاد دانشگاه استناورد. شناس. روان2
 .8۲2، مطالعات فرهن  ـ ارتباطات،   «های نوین وانان و رسانه»کمال کوهی،   3.
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هـای اضـطراب د سازد و هم خود، باعث ایجاد عالمتهای محدومحرک
بودن، احسـاس فشـار و لـرزش در شود و عالیمی ماننـد عصـبیدر فرد 
های بدن، ترس ناگهـانی، احسـاس وحشـت، اخـتالل در خـواب و اندام

های  سـمانی، خطـای خوراک، نگرانی نسبت بـه آینـده و برخـی  نبـه
   9«.عملکرد و کارایی بروز کند

هـای بـر رابطـۀ اضـطراب بـا بازی 2هـابسـیاری از پژوهش گاتنی است
اند و نوا بازی و افزایش مدت زمان بازی را در میزان ای تأکید کردهرایانه

اند؛ ولی برخی دیگر اضطراب را تنها بـا انجـام اضطراب تأثیرگ ار دانسته
اند، بلکـه عوامـل دیگـری همچـون ای مـرتب  ندانسـتههـای رایانـهبازی
را نیز در بروز اضطراب  3«دادن وظایف درسی و عوامل خانوادگینانجام»

 اند. تأثیرگ ار دانسته

 . افسردگی4

ای منجـر بـه افسـردگی کودکـان های رایانـهاند بازیپژوهشگران دریافته»
گ اری و آرزوی کودکانی که بـازی را ترین هدفچراکه بزرگ 0«.شودمی

                                                                                       

ای بـر سـالمت روانـی و هـای رایانـهبازی بررسی تـأثیر» همکاران، قطریای و  مریم. 9
، فصـلنامه «آموزان دختر و پسر مقطـ  راهنمـایی شـهر تهـرانشعملکرد تحصیلی دان

 .81ـ  ۲   ،8شناسی و علوم تربیتی، ش روان
ای و اثرات آن بر سـالمت های رایانهبازی». ر.ک به: سیدمحمد شبیری و همکاران، 2

 .4، نشریه روان پرستاری، ش «آموزانروانی دانش
، «آمـوزانای بر ابعاد رفتـاری دانشای رایانههتأثیر استااده از بازی». حسین مهدیان، 3
 . 13آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،   فن
هـای تـأثیر اسـتااده از بازی»کروگمن؛ به نقل از مهدیان و همکاران،  و . موریسون 0

آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ، فن«آموزانای بر ابعاد رفتاری دانشرایانه
  14. 
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اند، رسـیدن بـه مرحلـه ظر گرفتهشان در ندر  ایگاه نیاز اصلی در زندگی
شدن است. چنین کودکانی در صورت باخت، دچار ناامیدی نهایی و برنده

کننـد. از دیگرسـو در صـورت شدیدی شده و مدام خود را سـرزنش می
بردن با تو ه به فکرنکردن به اهداف دیگـری  ـز بـازی، پـس از پایـان 

ناگاه دچـار بـهشـدن، های خوشـایند و زودگـ ر ناشـی از برندهاحساس
 شوند. انگیزگی میاحساس پوچی و بی

ارتبا  انارادی، منجر به کاهش از سویی انجام بازی برای زمان طوالنی و 
شـود کـودک بـه مـرور زمـان بـه کالمی بـا خـانواده شـده و سـبم می

های  معی نیز عـادت گرایی و عدم برقراری ارتبا  در سایر محی درون
طای و انزوا، زمینه را بـرای افسـردگی وی فـراهم نشدن نیاز عاکند. تأمین

 کند. می

 گرایی. خشونت5

ای های رایانـههای   ابیت بازیترین محرکعنصر خشونت یکی از مهم
اسـت ... . درن ،  نگـی واکشن، استراتژیک بیویژه در انواا ژانرهای به

س های بسیاری بر رفتار و واکنش کودکـان دارد؛ چراکـه براسـاکه آسیم
ای هـای رایانـهگرانه در بازینمایش رفتارهای پرخاش»ی شناختبوم یۀنظر

گری و عامـل مهمـی بـرای بـروز خشـونت در منجر به شناخت پرخاش
 9«.گرددکودکان می
بـرای تحلیـل تـأثیر  دانشـگاه میسـوری آمریکـا ه پژوهشـگرانبرای نمون

هنگـام نار را  31فعالیت مغز ها، ای خشن بر رفتار بازیکنهای رایانهبازی
                                                                                       

هـای آوریراهنمـای والـدین در اسـتااده فرزنـدان از فن. ر.ک به: مرتضی منطقـی، 9
 .861   ای"،رایانه –های ویدیویی ارتباطی  دید: "بازی
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در افـراد  مغـز  گیری واکـنشانـدازهبررسی کردند. آنها با  انجام بازی
ها را به کسانی که این صـحنه نسبت، آمیزهای خشونتزمان دیدن صحنه

متو ـه شـدند ، تخیلی یمخالا دادن برای تنبیه  فرصتدیدند و سپس نمی
 ،)بینندگان خشـونت( داشتند  کسانی که بیشترین کاهش را در واکنش

   9ها را اعمال کردند.هیشدیدترین تنب
هایی ماننــد ای، بــا تو یــههــای رایانــهســازان در ســناریوهای بازیبازی
گرانـه در بردن دشـمن، بـروز رفتارهـای پرخاشدادن خود یا ازبیننجات

پنـداری ذاتدهنـد و همکردن طبیعی  لـوه میطول بازی را به بهانۀ دفاا
کننـده شـود باورهـای هنجـار من کاراکترهـای بـازی سـبم میکودک با 
زمـان مهـارگر  رگری در وی تحت تأثیر قـرار گرفتـه و بـه مـروپرخاش

 2گری از بین برود.درونی پرخاش
آمیز مانند کشتن با سـالح های خشونتتکرار بیش از حد برخی از صحنه

درد و رنـ  و رفـتن ماهـوم گرم، بریدن سر، سالخی و .... منجر بـه ازبین
تو ه  با»شود و نیز شدن خصمانگی و خشونت در ذهن کودک مینهادینه
، چـون بـازیکن بـه دلیـل بـروز رفتارهـای شـدن فعـالیشـرط هینظربه 

کنـد، بـه عبـارت دیگـر شـرطی گرانه پاداش )امتیاز( دریافت میپرخاش
گری در ذهـنش سـودمند و بـه صـورت ارزش در نظـر شود؛ پرخاشمی

شود و پاداش یا تقویت مثبت به وسیله امتیاز منجـر بـه تحکـیم گرفته می
گری شود و کـودک پرخـاشگری در رفتارهای درونی کودک میپرخاش

                                                                                       

 .858. همان،   9
گری با اعتیاد خواهی و پرخاشرابطۀ عملکرد خانواده، هیجان»خدادادی، . داود حا  2

آوری اطالعـات و ارتباطـات در علـوم ، فـن«انآمـوزهای ویدیویی در دانـشبه بازی
 .8۲2تربیتی،   



   997   ای بر سالمت جسمی و روانی کودکانهای رایانهتأثیر بازی

کـردن فردی و برطرفآمدن بـر تعـارض میـانرا روش مناسبی برای فایو
 9«.دانداحساس ناکامی یا خصومت می

 بر جسم کودکان اییانهرا هاییباز ب( آثار منفی

 یکمتابول سندرم. 1

گرا ای خشـونتهای رایانهدهد انجام بازینشان می 2های بسیاریپژوهش
 منجـر بـهآور و اضـطراب )انواا ژانرهای اکشن،  نگی/ بزن بکش و ...(

 یقلبـ یهایینارسا ل فشار خون باال،یاز قب یکمتابولسندرم  بروز نشانگان
 .شودیم یچاقو 

که اغلـم راک  -ها، موسیقی متن آنها بار بازیافزون بر محتوای خشونت
اساس  شود. برسبم اثرات فیزیولوژیکی در بازیکنان می - و تکنو هستند

تحقیقات بسیار ضربان قلم، فشـار خـون و کـورتیزل )اسـترس( هنگـام 
افـزایش  ـ  دادن به موسیقی تکنو در مقایسه بـا موسـیقی کالسـیک گوش

 3معناداری دارند.
شـوند کـه سـبک کودکانی دچـار چـاقی می 0سونهای رابینبنابر پژوهش
تحرک را پیش گرفته و تمامی اوقات فراغت خود را با اسـتااده زندگی کم

                                                                                       

هـای آوریراهنمـای والـدین در اسـتااده فرزنـدان از فنر.ک به: مرتضی منطقـی،  .9
 .865 -866،   ارتباطی  دید

؛ آماندا و همکـاران، ۲283؛ بوشمن و همکاران، ۲288همکاران،  و . ر.ک به: وینچرا2
ای بر خالقیت و رابطه های رایانهتأثیر بازی»می و دیگران، ؛ به نقل از: توران غال۲286

،   5های تازه در علـوم تربیتــی، ش ، اندیشه«آموزانآن با سـازگاری روانـی دانش
61. 
 .888  ای: فرصت یا تهدید؟، های رایانهبازیپور و همکاران، . ر.ک به: احمد علی3
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کننـد. وی بـرای تبیـین ایـن ای پر میهای رایانههایی چون بازیاز رسانه
)کنایه از فرد تنبل( را طرح کرد کـه بـه  9زمینی وارفتهنظریه، فرضیۀ سیم

هایی با الزمۀ صـرف انـرژی بیشـتر بـا ندن فعالیتمو م آن، زمان گ را
شـوند. بـه ای  ـایگزین میهای رایانـهتحرکی نظیر بازیهای کمفعالیت

 ابجـایی بـه ، هنگام کار با رایانه کل حرکت و  نبش بـدن»عبارت بهتر 
 ماننـد.حرکـت میشود و سایر اعضای بدن بیانگشتان دست خالصه می

هـا در بـدن و در نهایـت چـاقی چربی شـدنتحرکی مو م  م این بی
همچنین افزایش دریافت کالری هنگـام بـازی از طریـو تنـاول  2«.شودمی

های مواد غ ایی پرحجم به طور ناخودآگاه و در برخی موارد ح ف وعده
ای هـای رایانـهغ ایی، دلیل دیگری برای تبیین چاقی  ناشی از انجام بازی

 است.

 . اختالالت مَفصَل2

ستن کودک پای کامپیوتر در وضعیتی نامناسـم و بـدون رعایـت نشثابت
گرفتن غیراصولی تبلت یا موبایل در زمـان طـوالنی آرگونومی یا دردست

 بازوهـا و هااخـتالالت ماصـلی در سـتون فقـرات، دسـت منجر به بـروز
 .شوندمی

 از مشـکالت در دسـت یست ماصلکیجاد یا، آرتروز، هاافتـادن سرشـانه
اساس چند پژوهش  بر اسـت.بازی با رایانه  کیپزشـ یهامیسمرتب  با آ

                                                                                       

 .11ـ  15. ر.ک به: همان،   9
ای بـر های رایانـهآثار سوء تربیتی بازی»اللهی و منصوره ملکی توانا، اّله فضل. سیف2

های تربیتی، ش ، اسالم و پژوهش«استان قم ۲کودکان از دیدگاه مربیان پرورشی ناحیه 
3   ،833. 



   991   ای بر سالمت جسمی و روانی کودکانهای رایانهتأثیر بازی

در آمریکا و انگلستان بعضی از بازیکنان از دردهای خاصی در ماهیچـه و 
بردند و به اختالل حرکتی، کیست یا ازکارافتادگی برخـی ها رن  میماصل

ها و اهـرم ها به دالیل بازی بیش از اندازه، فشـار پیوسـتۀ دکمـهاز ماصل
نو ـوانی بعـد از  2002همچنین در سال  9ل دستی دچار شده بودند.کنتر

درپی، به بیماری سندرم ارتعاشی دسـت و پی ایهات ساعت بازی رایانه
ای، ابـتال بـه سـندروم از دیگر اختالالت بازی رایانه 2بازو مبتال شده بود.

ی بـه هایی است که نیاز بسیارتونل کارپال برای آن گروه از بازیکنان بازی
   3موس دارند.

سـتون فقـرات بازیکنـان  مشـکالت و اخـتالل متخصصـان دلیـل اصـلی
نکردن آرگونـومی هنگـام رعایـت و نداشـتنکتحر ای راهای رایانـهبازی

رایانـه و اسـتاادۀ نادرسـت از موبایـل  مـدت پشـت میـزطوالنی نشستن
خصـو  در مـدت بـهتحرکی طوالنیبیبه گاته نادر معروفی »دانند. می

های ژنتیکـی و سـایر زمینـهبه همـراه پـیش، سنین پایین و دوران کودکی
های ساختاری و انحرافـات شـدید سـتون عوامل ناشناخته به تغییر شکل

ن اسـت ایـن ممک و شودمی منجر فقرات به شکل قوز یا انحناهای  انبی
د. بـه عبـارت سالی نیز ادامه پیدا کرده و تثبیت شـوها تا بزرگتغییر شکل

                                                                                       

 .83۲،   ای بر کودکانهای ویدیوئی و رایانهاثر بازی. گانتر بری، 9
 .885   ای: فرصت یا تهدید؟،های رایانهبازیکاران، پور و هم. احمد علی2
کند که اعصاب اصلی بین دسـت و سـاعد تحـت فشـار . این سندرم زمانی بروز می3

افتد که تونل کارپال یعنی قسمتی از مـچ کـه این فشار نیز زمانی اتاا  می قرار گیرند.
فوایـد و »ر بـی، محمـد گ رد متورم شـود. )علیاعصاب اصلی و تاندون از آنجا می

مهـر  8، سایت کودک و اینترنت،«ای برای کودکان و نو وانانهای رایانهمضرات بازی
8316.) 
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فعالیـت فیزیکـی کودکـان محـدود اند ای سبم شدههای رایانهگر بازیدی
مغز نسبت به شکل و قامت ستون  تحرک،شده و در وضعیت ساکن و بی

و ]درگـ ر  کـمشـود کـممی منجرتو هی و این بی گرددتو ه فقرات بی
 9برداشت شود.وضعیت غل  بدن به عنوان وضعیت نرمال در مغز  زمان[

ای در زمـان طـوالنی های رایانههای انجام بازیگر آسیمدرد گردن از دی
 صورت سر خمیـده بـه وضعیتی به»است. وقتی فرد هنگام بازی با رایانه 

بار اضـافی بـر گـروه عضـالت ضـد اذبه دارد، این وضعیت طرف  لو 
همراه خستگی قـرار  این عضالت در وضعیت کشیدهکند؛ گردن ایجاد می

 ـزء ... کـه  اند در شروا درد گردن مؤثر باشدتویگیرند و این خود ممی
دهـد ینشـان مـ هـاپژوهش...  شودبندى میى درد مزمن طبقههاسندروم

 لو و کاهش قوس گردنـی سـبم کشـیدگی در نخـاا  ناهنجارى سر به
 2«.همراه دارد به شخصعوارض عصبی بسیارى را براى  و شودیم

 . اختالالت بینایی3

ان با صاحۀ نمایش کامپیوتر یا موبایـل، سـبم ساعات طوالنی بازی کودک
فشار بر چشم و بروز عوارضی همانند سندرم بینایی، خطر ابتال بـه تنبلـی 

 شود.بینی میچشم و نزدیک
کـه  یدر افـرادبینـایی متخصصان احتمال بروز سـندرم  بر اساس دیدگاه

                                                                                       

کند. )خبرگزاری فارس، تحرکی کودکان را دچار قوز میهای کامپیوتری و بی. بازی9 
 (.8313اردیبهشت  ۲۲
ن دانشـجویان بررسی زاویه درد گردن با زاویه سـر در بـی». رضا ر بی و همکاران، 2

، 3، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، ش «دختر و پسر با تأکید بر مقاط  تحصیلی مختلف
  ۲۲2. 



   919   ای بر سالمت جسمی و روانی کودکانهای رایانهتأثیر بازی

 یافـراد اما ؛و ود دارد کنند،یاستااده م انهیاز دو ساعت از را شیروزانه ب
 کیـدچار یقین به کنند،یاستااده م انهیاز پن  ساعت در روز از را شیکه ب
 ،یینـایسـندرم ب میـعال نیتـراز مهـم خواهند شد. میچند مورد از عال ای

 یزیـراشـک مانند سوزش و خارش، ییهاچشم: با نشانه یسندرم خشک
زدن و پلـک در چشم یاحساس و ود  سم خار  ،ی چشمقرمز کاذب،
 لیـبـه دل و احساس فشار در چشـم و پلـک: یخستگ ؛یرارادیو غ یاربس
 تیـاز ظرف شـتریب یی  نایب یازهایو تحمل ن شیمدام به صاحه نما یرگیخ
کـدورت  ؛یبـاز یبـرا یطـوالن یهـازمان رفص لیبه دل :سردرد ؛یینایب
و  ؛یعـیطب یینـایرفـتن بازدسـت و حـروف و ارقـام ینـیبدرهم با :یینایب

شـدن بـا خـواب( در اثـر کـار ها )برطرفچشم یحراف موقتبا ان :ینیدوب
 9.است یاانهیرا شکالله به دور حروف و اهاۀ و مشاهد انهیممتد با را

 های مغز. تحلیل سلول4

های های بسیاری صدمات مغزی از دیگـر آسـیمپژوهش  بر اساس نتای
هـای بازی»ای خشـن بـر  سـم کودکـان اسـت؛ زیـرا های رایانـهبازی
نه مغـز عـالی  هستند 2)آمیگدال( مغز خزندهکنندۀ تحریک تنها مپیوتریکا

 یهـابازی در هـاخانواده بیشـتر در حالی که بر اساس تصور 3«.)فرونتال(
 این مداخله فکـری دارد؛ اما مداوم فکری مداخلۀ بازی در ، کودکایرایانه

                                                                                       

) سندرم بینایی ناشی از کامپیوتر». رضا قنبرپور، 9  13، پیک پزشکان امـروز، ش «(
 )با تلخیص و کمی تغییر(.

 دهد.نشان می بیند واکنش. مغز خزنده بدون فکر بالفاصله در مقابل چیزی که می2
شود و واکنش بـا تـأخیر صـورت . در مغز عالی اطالعات بینایی تجزیه و تحلیل می3
، باشــگاه «ایهـای رایانــههای مغــزی در تیــررس بازیسـلول»گیـرد. )سوشــیانت، می

 .8314تیر  ۲3خبرنگاران  وان، 



911    ویژۀ خواهران» 9317محرم  راهیان نورتوشه ره» 

 حرکتـی ظرن از و زنندمی گول را مغزی یهاسلول هابازی این بلکه نیست،
بنــا بــر نظــر  9دهنــد.مــی را حرکــت کــودک انگشــت چنــد فقــ  نیــز

های زیـادی بـه بـازی اختصـا  کودکـانی کـه سـاعتها نورولوژیست
شـتر ؛ اینگونـه افـراد بیکندمغزشان تکامل پیدا نمی 2لم فرونتال دهند،می

آمیزند و کمتر توانایی کنتـرل رفتارهایشـان را مستعد انجام اعمال خشونت
   3.دارند

 یـا تخریم ای بهرایانه هایزیاد بازی یهاهمچنین ممکن است هیجان
 0شـود؛ هـای خشـن منجـرویژه در بازیبـه کاربر ذهنی عملکرد یکند

تصـاویر اکشـن و خشـن  مغز کودکان قابلیت تجزیه و تحلیـل»چراکه 
بنـابراین  .پنـداردمی را واقعـی کـودک تصـاویر؛ زیـرا ها را نداردبازی
کودکـان های مغـزی یک سلول ۀدر  دشمن   ،شن و خشنی اکهابازی
رفـتن تر شدن و ازبـینکوچک باعثتوانند که به مرور زمان می هستند

ام.آر.آی و چینـی براسـاس بـاره محققـان در این 5«.ها شـونداین سلول
کودکانی که حداقل هشت ساعت در روز و شش روز در  اسکن مغزی

                                                                                       

هـای یبررسـی آثـار سـوء تربیتـی باز»اللهی و منصوره ملکی توانا، اّله فضل. سیف9
 .11،   85، پژوهش و اندیشه، ش «ایرایانه
کره است که نقش بسـزایی در تکامـل حافظـه، . لم فرونتال مغز، قسمت  لویی نیم2

 دارد. …احساس، یادگیری و 
ای بـر های رایانـهآثار سوء تربیتی بازی»اللهی و منصوره ملکی توانا، اّله فضل. سیف3

هـای تربیتـی، ، اسـالم و پژوهش«استان قم ۲ناحیه کودکان از دیدگاه مربیان پرورشی 
  83۲. 
ای بر چگونگی پـردازش های رایانهتأثیر بازی»آرا، . حسین زارا و عبدالرحیم  هان0

 . 41ـ  ۲5،   4، تاکر و کودک، ش «اطالعات نو وانان
 .1،   8314بهمن  ۲1. علی محمدی، روزنامه  ام  م، ضمیمه چاردیواری، 5



   913   ای بر سالمت جسمی و روانی کودکانهای رایانهتأثیر بازی

اند کردنـد، بـه اثبـات رسـاندهده میای اسـتااهـای رایانـههاته از بازی
ای کوچـک کننـدههای ساید مغز ایـن کودکـان بـه طـور نگرانقسمت
 9شوند.می

                                                                                       

احساسـی تـا ای بـر کودکـان؛ از بیهـای رایانـهتأثیر مناـی بازی»دی، . نرگس محم9
 .8318آبان  ۲1، خبرگزاری فارس، «کوچکی مغز




