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نقش مخرب بازیهای رایانهای بر ارتباط اجتماعی نوجوانان با تأکید بر محیط آموزشی
محمدصادق مهدی زاده1

چکیده
این پژوهش به نقش مخرب بازیهای رایانهای بهعنوان پدیدهای که امروزه اکثر افراد جامعه بخصوص نوجوانان را درگیر
خودکرده پرداخته است و اثرات و تبعات روانی و اجتماعی آن را در جامعه و در محیط آموزشی ،که یکی از نهادهای جامعه است
موردبررسی قرار داده است و بدین طریق بررسی کرده است که آثار مخرب روانی و اجتماعی آن ،چه تأثیری میتواند بر روابط
اجتماعی و عملکرد نوجوانان در محیط آموزشی بگذارد و نهایتاً باریشه یابی علل اثرات سوء بازیهای رایانهای بر روابط اجتماعی،
به خواننده کمک میکند تا درصدد اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری از آسیبهای ناشی از بازیهای رایانهای برآیند .الزم به
ذکر است که در تمام مراحل نگارش این مقاله از روش کتابخانهای استفادهشده است.
کلیدواژهها :بازیهای رایانهای ،ارتباط اجتماعی ،نوجوانان ،محیط آموزش
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مقدمه
بدون شک جهان معاصر نسبت به دو سه دهه پیش ،تفاوت کیفی دارد که مرهون پدید آیی و تحوّل سریع رایانهها و گسترش و
فراگیری دسترسی به آنها است .امروزه فنآوریهای ارتباطی جدید ،در ساختار زندگی خانوادهها جایگاه ویژهای پیداکردهاند و
عرصه زندگی اجتماعی را دچار تحوّل و تغییر نموده و روابط اجتماعی جدیدی با ویژگیهای نوینی را در جامعه حاکم نمودهاند.
یکی از پیامدهای این گسترش و تحوّل ،ظهور بازیهای رایانهای و ویدئویی است (دوران ،آزاد فالح و اژهای )1881 ،بازیهای
رایانه ای-ویدئویی قدمتی نزدیک به چهل سال دارند .نخستین بازیهای ویدئویی الکترونیکی در دهه  1607ابداع شدند .با ورود
بازیهای تازه به بازار و افزایش پیچیدگیهای آنها ،در بسیاری از کشورها محبوبیت گستردهای به دست آوردهاند (اندرسون
.)4772
از طرفی نوجوانى دوره انتقال از کودکى به بزرگسالی است .تغییرات این دوره از رشد ممکن است زمینهساز مشکالت خاصى
شوند .هنگامیکه نوجوانان نمیتوانند بهطور موفقیتآمیز بر بحرانها و چالشهای تحوّلى غلبه کنند ،پریشانیهای روانشناختی را
تجربه خواهند کرد و اختالل فراوانی در جریان بهنجار زندگى روزمره و جنبههای عاطفى ،اجتماعى و شناختى بروز خواهد کرد
که به دنبال آن شخصیت آنها دچار اغتشاش خواهد شد (گاربر ،کیلى و مارتین  ،4774به نقل از خوش کنش ،اسدى ،شیرعلی پور
و کشاورز افشار.)1886 ،
شرایط حاکم بر نوجوانی بیانگر نیاز نوجو ان به آرامش روانی بیشتر است ،عالوه بر آن نوجوان نیاز دارد وجودش بهگونهای که
هست ،توسط دیگران درك شود .در این میان گرایش به دنیای مجازی ،فضای الزم را برای بروز هیجانات نوجوانان فراهم میسازد
تا آنها بهراحتی بتوانند ارتباط خود را با دیگران برقرار نمایند و شکلهای جدیدی از انسان اجتماعی را تولید کنند .گسترش
بازیهای الکترونیکی و سرگرمیهای رایانه ای در بین قشر نوجوان ،نشانگر اهمیت دنیای مجازی برای پر کردن اوقات فراغت و
تفریح آنان است (فرهمند )1880 ،اما با گسترش سریع استفاده از این فناوری سؤال مهمی که ایجاد میشود ،تأثیر آن بر ارتباطات
اجتماعی است .استفاده از رایانه به این دلیل که فعالیت زمانبر و وقتگیری است میتواند مدت تعامل افراد جامعه را کاهش دهد.
یکی از اصلیترین پرسشهای پژوهشگرانی که درزمینهٔ پیامدهای بازیهای رایانهای به مطالعه پرداختهاند ،تأثیر این بازیها در
قلمرو رفتار اجتماعی است .به سخن دیگر این مطلب که ارتباط فرد با دنیای بازیهای رایانهای ،ارتباطهای انسانی او را متأثر
میسازد ،تردیدهای فراوانی را در استفاده از این بازیها به میان میآورد .اگرچه بعضی بیان داشتهاند که بازیهای رایانهای موجب
انزوای اجتماعی نمیگردند ،ولی تحقیقات دیگر حاکی است که این بازیها نهتنها سبب انزوا میشوند ،بلکه میزان نوعدوستی را
کاهش داده و ارزشهای مبتنی بر همکاری و همیاری را بیرنگ میسازند (دوران و همکاران)1881 ،
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در دو دهه گذشته شمار فراوانی از پژوهشهای انجامگرفته به این موضوع پرداخته است که تماشای خشونت دربازیهای رایانهای
بالقوه ،اثرهای زیان باری بر کودکان داشته است (کوفر و هاستون  1689گانتلت  .)1661عقیده بر آن است که استفاده از برنامههای
خشونتآمیز ،استفاده از خشونت در موقعیتهای مختلف و نیز شیوههای توجیه آن را به کودکان میآموزد .مشاهده و انجام
اینگونه برنامهها و بازیها به کودکان کمک میکند تا در برابر آسیبها و رنجهای قربانیان خشونت احساس ناراحتی کمتری
کنند .همچنین اینگونه اظهارشده است که کودکان پس از مشاهده الگوهای خشونت در پارهای از موارد به تقلید آنها میپردازند
و مهار گر درونی پرخاشگری در آنها از بین میرود( .اشتاین و فردریش  ،1604استیوراپل ویلد و اسمیت  )1601مواردی مانند
افزایش خطرپذیری فردی در جهان واقعی ،کاهش نگرانی افراد درباره قربانیان خشونت ،تضعیف مهارتهای شرطی شده اجتماعی
در برابر رفتار پرخاشگرانه و سازش بازیکنان با الگوهای قابل تقلید نقشهای خشنی که با آنها روبرو میشوند نیز از پیامدهای
اجتماعی بازیهای رایانهای خشن و نامناسب است( .فانک و باکمن )1661
همچنین رابطهی مثبتی میان مهارتهای اجتماعی و رشد اجتماعی وجود دارد (ابراهیمی قوام .)1808 ،کمبود مهارتهای اجتماعی
اغلب در میان نوجوانانی که مشکالت رفتاری بیرونی و چهارچوب ازهمگسیخته دارند وجود دارد .همچنین کمبود مهارتهای
اجتماعی با تعدادی از بیماریهای روانی نظیر افسردگی و یا اضطراب و مشکالتی چون پرخاشگری ،سوءاستفاده از مواد ،بزههای
جنسی ،مشکالت تحصیلی و حرفهای ،تنهایی و  ...همراه شده است( .هانسن ،نانگل ،میر)1668 ،
افزایش میزان مشغولیت با بازی ،بالطبع کاهش تماس و تعامل با دیگران را به همراه دارد که این امر ضمن آنکه فرصت آموختن
مهارتهای اجتماعی مؤثر و کارا را از فرد سلب میکند ،آموختههای قبلی وی را نیز رو به نقصان میبرد (هارجی .)1800
پیامدهای اجتماعی و روانی بازیهای رایانهای
بازی های الکترونیکی مانند هر پدیده اجتماعی دیگری برخی از تبعات روانی و اجتماعی را در پی دارد .القای خشونت و
پرخاشگری ،القای برخی از ارزش های فرهنگی خاص ،القائات سیاسی و عقیدتی و به همین ترتیب اعتیادی که به بازیهای اخیر
پدید میآید برخی از تبعات بازیهای مزبور است.
بازیهای رایانه ای ممکن است نیازهای طبیعی را که در تعامالت اجتماعی برآورده میشوند ،ارضا کرده و بنابراین به انزوای
اجتماعی منتهی گردند (زیمباردو )1684،رایانه بهعنوان یکی از وسایل این بازیها ،میتواند باعث کم شدن تعامل اجتماعی فرد،
خصوصاً با اهل خانه گردد( .گرونهوك ،ونکاش و ویتاالری  ،1681به نقل از مریسن و کروگمن )4771،در طی تحقیق دریافتند
افرادی که دارای یک رایانهی شخصی میباشند ،بهطور معناداری زمان بیشتری را بهتنهایی و زمان کمتری را با خانواده و دوستان
سپری میکنند .ساختار فیزیکی رایانه خود بهگونهای است که موجب استفاده انفرادی میگردد ضمن آنکه محیطهایی که در خانه
برای آن در نظر گرفته میشود ،اتاق شخصی فرد یا در محلی دور از تردد و تجمع افراد است .این انزوا و تنهایی میتواند باعث
کاهش تعامل اجتماعی فرد با دیگران و درنهایت کاهش مهارتهای اجتماعی وی گردد .ویناشتین ( ،1661به نقل از افنسو)1661،
عقیده دارد که استفادهکنندگان رایانه ،مهارت و شکیبایی برای اداره یک ارتباط اجتماعی در دنیای واقعی را از دست خواهند داد.
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دریکی از پژوهشها ،بازیکنانی مشاهدهشدهاند که با دستگاههای بازی ،مانند دوستانی الکترونیکی رفتار میکنند (سلنو )1682
بااینهمه ،نباید پدیده یادشده را چنین تعبیر کرد که بازیکنان بهجای دوستی با دیگران و تعامل با همساالن به بازی میپردازند.
درواقع جوانان و نوجوانان در پژوهش سلنو نشان دادند رفتن به کلوپهای بازی نمایانگر جنبهی مهمی از زندگی اجتماعیشان
است .این کلوپها محل مالقات دیگران ،آموختن شیوهی رفتار آنان و چگونگی رفتار در برابر آنان بود.
اضطراب نیز یکی از تبعات محتملی است که دربازیهای رایانهای نامناسب و خشونتآمیز موردتوجه محققان قرارگرفته است.
مشاهده افرادی که به بازیهای مزبور میپردازند (خاصه بازیهای پر زدوخورد) حکایت از اضطراب آنها دارد .مشاهدهشده در
جریان این بازیها دلهره شدیدی در بازیگران ایجاد میشود بهنحویکه به نظر میرسد آنها کنترلی بر رفتارهایشان ندارند .آنها
نهتنها در جریان بازی از الفاظ رکیک استفاده میکنند بلکه با حرکات خشن اطرافیان را از خود دور میکنند و از آنها میخواهند
تا سروصدا نکنند و حرف نزنند .عالوه بر این بازیگران بدون آنکه خودشان متوجه شوند تحرك بدنی زیادی از خود نشان میدهند
و دائم به اینسو و آنسو میروند و چهرهشان را منقبض میکنند و ابروهایشان را به شکل غیرعادی به حرکت درمیآورند و در
یککالم به نظر میرسد که گاهی اوقات آنها مشغول کشتی گرفتن با دسته بازی هستند( .منطقی)1887،
تأثیر بازیهای رایانهای بر فعالیتهای آموزشی
یکی از نگرانکنندهترین دلمشغولیها دربارهی بازیهای سرگرمکننده ،این است که آنها احتماالً بهواسطهی پیشنهاد گزینههای
جذابتر نسبت به انجام تکالیف ،در عملکرد تحصیلی مداخله کنند .انجام بازیهای رایانهای ،باعث بروز نگرانیهایی درباره اثرات
جانبی احتمالی آنها بر بازیکنان شده است .اضطرابهای همگانی در مورد این بازیها بیشتر از دو عامل اصلی سرچشمه میگیرد:
نخستین عامل به مقدار زمانی مربوط میشود که کودکان و نوجوانان صرف بازی میکنند و دومین عامل با ماهیت بسیاری از
بازیها ارتباط دارد .هنگامیکه کودکان و نوجوانان به بهای نادیده انگاشتن دیگر فعالیتهای آموزشی ،اجتماعی و اوقات فراغت
خود ،وقت خود را صرف بازی میکنند ،این بازیها بالقوه زیانبار به شمار میروند .در این مورد ،نگرانی عمده آن است که
بازیهای ویدئویی و رایانهای وقت فعالیتهای دیگری همچون انجام تکالیف مدرسه ،مطالعه آزاد یا ورزش را بگیرد (دورکین و
باربر .)4774
اما از طرفی طرفداران بازیهای رایانهای اینگونه بازیها را منبع یادگیری و نیز سرگرمی به شمار آوردهاند .به عقیده برخی
فعالیتهای موجود دربازیهای رایانهای میتواند هماهنگی چشم و دست را افزایش دهد و یا مهارتهایی ویژه برای تجسم فضایی
یا ریاضیات را بیاموزد (دانچین  ،1688لوین و کاریو  .)1681انجام اینگونه بازیها افزاری نیرومند برای رشد و افزایش عزتنفس
بازیکنانی است که ازنظر اجتماعی دچار اختاللاند (لینچ )1688
یکی از نکتههای مهم درباره بازیهای رایانهای این است که معموالً بازیکنان باید از راه آزمایش و خطا از قاعدههای بازی سر
درآورند و فرضیهها را بیازمایند ،نه اینکه قاعدهها پیشاپیش به آنها گفته شوند .این عمل ،بازیهای رایانهای را به یک منبع قدرتمند
یادگیری شناختی و مهارتها تبدیل میکند .بازیکنان باید تعیین کنند که چه نشانهها و اصطالحهایی بر صفحهنمایش وجود دارند،
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مفهوم هریک چیست و چگونه عمل میکند .در این روش بازیهای رایانهای سبک تفکر خاصی را برمیانگیزند که در بسیاری از
جنبه ها همانند شیوه استدالل و استنتاجی است که دانشمندان ناگزیرند در نخستین رویارویی با موضوعی پژوهشی به کار برند
(گرین فیلد  )1682،1688 ،1668چنانچه این بازیها به همین روش ،فرآیندهای بنیادی تفکر را بیاموزد ،میتواند ابزاری نیرومند در
آموزش و یادگیری باشد .بهطورکلی اینطور میتوان نتیجه گرفت که یافتههای تحقیقی گوناگون در ارتباط با اثرات انجام
بازیهای رایانهای بر عملکرد تحصیلی ،نتایجی چندگانه و متفاوت دارند ،اما بهطورکلی استفاده بیشازاندازه و به مدت طوالنی از
بازی های خشن و دارای محتوای نامناسب با عملکرد ضعیف در محیط آموزشی بخصوص در میان نوجوانان مرتبط است.
بحث و نتیجهگیری
آیا بازیهای رایانه ای سودمندند و یا مضر هستند؟ سؤالی که برای عموم مردم ،مسئوالن و صاحبنظران مطرح است و پژوهشگران
نیز در تالش برای پاسخگویی به آن هستند .سودمندی یا آسیبرسان بودن این فنّاوری به نوع بازی ،سن بازیکنان ،مدتزمان بازی،
شخصیت بازیکنان ،جنسیت بازیکنان ،محیط بازی ،پیشینهی متفاوت بازیکنان و شاید عواملی دیگر بستگی دارد .بنابراین ،اینکه
بازیهای رایانه ای چه اثرات مثبت یا منفی بر بازیکنان دارند ،به عوامل متعددی وابسته است.
یکی از چالشهای موجود در برخی بازیهای رایانهای اثرات ناشی از خشونتآمیز بودن آنهاست .یکی از راهها برای مقابله با این
مسئله ،کنترل سطح خشونت بازیهاست ،یعنی انتخاب و استفاده از بازیهایی با سطح خشونت پایینتر و اجتناب از صحنههای
پرخاشگرانهی بازیهای با خشونت باال؛ راه عملی دیگر عدم استفاده از بازیهای خشن بهتنهایی است ،مثالً کودکانی که در کنار
والدین بازی میکنند ،خشونت موجود در بازی را جدی نمیگیرند و همچنین زمان بازی در ارتباط با این کودکان کنترلشده تر و
مشخصتر است .یکی از جنبههایی که باعث اثر تخریبی بازیهای رایانهای میشود ،ساعت طوالنی بازی کودك ،آنهم بهتنهایی
است .در این شرایط بازی رایانهای برای کودك غرق بازی ،مسئلهساز خواهد شد .درواقع ،وقتی بازیکن از دنیای پیرامون خود جدا
و با تمام ذهنیت درگیر بازی میشود ،یعنی در چهارچوب قوانین بازی و پذیرش اصول آن در حالت تعامل و حرکت است .این
مسئله شرایط را برای اثرات تخریبی مربوط به خشونت بازی مهیا میکند.
بنابراین با مقایسه بازیهای رایانهای بهعنوان فعالیتی در دنیای مجازی با بازیهای عینی در دنیای طبیعی ،مالحظه میشود که
بازیهای رایانهای یاریدهندگان مطلوب ،اما ناکافی دنیای کودکان هستند که شاید با قرار گرفتن در کنار بازیهای دیگر،
کودکان را برای دنیای آینده آمادهتر کنند؛ بنابراین ،میتوان گفت بازیهای رایانهای وقتی میتوانند آسیبرسان باشند که به
حذف بازیهای طبیعی سنتی سایر فعالیتهای آموزشی و پرورشی که نقش ارزندهای در رشد جسمی و روانی و اجتماعی کودکان
دارند ،بیانجامد.
منابع
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آموزشوپرورش ،پژوهشکده تعلیم و تربیت.
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