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بازی محبوب نوجوانان، اعتیادی از جنس بازی فورتنایت

زنده باد سرزمین آزاد ما، سرزمین بازی های رایانه ای!

من 14 ساله عاشق پلی استیشن هستم!

چطور با گیم بازی کردن نوجوانم ارتباط برقرار کنم؟!

معرفی چند بازی  موبایلی برای نوجوانان

بازی های دیجیتال به نوجوانان ما میگویند که کیستند!

آموزش کودکان و نوجوانان در بازی های رایانه ای 

عالقه ی نوجوانان به بازی های ترسناک 

دنیای جذاب بازی وفیلم جومانجی برای نوجوانان

هدف بگیر بعد بازی کن!

شنیدن کی بود مانند دیدن؟!

بازی محبوب نوجوانان، اعتیادی از جنس فورتنایت

داستان بازی ویزیون

بازی های رایانه ای و الگو گیری در دوره نوجوانی
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چند بازی موبایلی برای نوجوانان

هدف بگیر، بعد »بازی« کن!

عالقه ی نوجوانان به بازی های ترسناک  

 فهرست مطالب 

شــما مــی توانیــد شــماره هــای قبلــی بــازی بــان را از روی ســایت بــازی 

بــان بــه نشــانی Bazibaan.com دریافــت کنیــد.



ما اینیم دیگه!گیم بازی کردن نوجوانان را جدی بگیریم
◄شـاید بارهـا شـنیده اید کـه می گوینـد کـودکان بـا بازی هایشـان زندگـی می کننـد و بـازی کـردن 

دنیـای کـودک اسـت و او تمـام شـئون زندگـی خـود را در قالـب یـک بـازی ترسـیم کـرده و دریافـت 

می نمایـد. از طـرف دیگـر بـرای بزرگسـاالن هـم بـه مراتـب از بـازی بـه منزلـه یـک سـرگرمی و فراغت و 

یـا کسـب درآمـد بـه عنـوان یـک شـغل و یـا یـک ابـزار سـرگرمی گونه بـرای مقصـودی آگاهانـه )ماننـد 

بازی هـای جـدی یـا آموزشـی( و یـا نیمه آگاهانـه )ماننـد بـازی بـرای فراموشـی یـک فکـر مخـرب 

 یـا رفـع اسـترس( صحبت هـا شـنیده اید. خـب حـاال در مـورد گیـم بـازی کـردن نوجوانـان چـه طـور؟

احتمـااًل یکـی از مهمتریـن مسـائلی کـه بـه ذهن تـان می رسـد ایـن خواهـد بود کـه هویت نوجـوان در 

بسـتر دنیـای مجـازی بازی هـای رایانـه ای تحـت اثـر قـرار خواهـد گرفـت. او در فضایـی میـان کودکـی 

و بزرگسـالی در تقابـل بـا گیم هـای ویدئویـی قـرار خواهـد گرفـت. در نگاهـی سـاده می تـوان گفـت که 

نوجـوان هـم گیـم را بـه منزله یک فرایند سـرگرمی طـورِ منطبق با عوامل شـناختِی ذهنـی که زندگیش 

را در آن بـروز می دهـد و شـخصیتش در قالـب آن شـکل می گیـرد در نظـر می گیـرد و هـم از آن بـه 

عنـوان وسـیله ای بـرای کسـب درآمـد یـا ابراز وجـود در دنیـای واقعی و یا حتـی رهایـی از بی توجهی ها 

 و نبـود شـرایط بـرای عرضـه خـود در اجتماع بهـره می برد.آیـا چیزی دیگری هـم می توان اضافـه نمود؟! 

پرداختـن بـه موضـوع نوجوانـان و بازی هـای رایانـه ای کـه یکـی از حوزه هـای کمتـر پرداختـه شـده این 

مطالعـات در کشـور اسـت وقتـی جـدی تـر خواهـد شـد که بدانیـم متوسـط سـنی بازی بـازان ایرانی 19 

سـال اسـت و ایـران دارای جمعیـت قابـل توجهـی از بازی بـازان نوجوان اسـت. البته اگر به این مسـائل 

متوسـط سـنی خریداران بازی که 18 سـال اسـت را هم اضافه کنیم از مسـئله حضور موثر نوجوانان در 

گـردش مالـی صنعـت گیم به راحتی نخواهیم گذشـت. این مسـائل ما را بر آن داشـت تـا در یازدهمین 

شـماره از مجلـه بازی بـان بـه ایـن موضـوع بپردازیـم. امیـد این داریـم که پرداختـن بازی بان بـه صورت 

پرونـده ای و متمرکـز بـر مسـائل مـورد نیـاز در حـوزه مطالعـات و سـواد بازی در کشـور منتهـی به تولید 

 ادبیـات مبتنـی بـر دانش و تجربه در زمینه بازی های رایانه ای شـود و مخاطبان گرامی را بهره مند سـازد.

در پایـان سـخن؛ شـهادت سـردار اسـالم و ایـران، حـاج قاسـم سـلیمانی که قلبی دلیـر و ذهنـی مدّبر و 

دلـی پرمهـر داشـت و همین طـور مصیبت جان باختن هم وطنان عزیز کرمانی در مراسـم تشـییع شـهدا 

و همچنیـن حادثـه غـم انگیز سـقوط هواپیمـای اوکراینـی را از طـرف مجموعه بازی بان تسـلیت عرض 

می نمایم.■

سر مقاله

سردبیر | مرتضی جمشیدی



زنده باد سرزمین آزاد ما، سرزمین بازی های 
رایانه ای

کنترل والدینی )11(: درد و دل های والدین و نوجوانشان

◄ همــه شــما کــه االن داریــد ایــن مطلــب را می خوانیــد یــا نوجــوان هســتید و یــا دوران نوجوانــی را ســپری کردیــد )ببخشــید کــه 

مخاطــب ایــن مجلــه کــودکان نیســتند(. منظــور مــن از دوره نوجوانــی قــرار گرفتــن در بــازه ســنی 11 تــا 18 ســالگی اســت. البتــه برخــی 

هــم معتقــد هســتند کــه ســن نوجوانــی افزایــش پیــدا کــرده و بیســت و چندســالگی هــم جــزء ســنین نوجوانــی بــه حســاب می آیــد. 

ــن دوره را از  ــای ای ــیاری از ویژگی ه ــم بس ــذر کردی ــن دوره گ ــه از ای ــا ک ــاید م ــای خاصــی دارد. ش ــی ویژگی ه ــًا دوره نوجوان طبیعت

یــاد بــرده باشــیم، امــا مخاطبیــن نوجــوان مــا االن دارنــد بــا ایــن ویژگی هــا زندگــی می کننــد. بــه نظــر مــن مهمتریــن ویژگــی دوره 

نوجوانــی تمایــل بــه دیــده شــدن، اســتقالل و ابــراز وجــود اســت. آن هــا دوســت دارنــد کــه نظــر بدهنــد و نظــر بگیرنــد. دوســت ندارنــد 

کــه مثــل کودکی شــان امــر و نهــی بشــوند. دوســت دارنــد کــه بــازی داده بشــوند. شــاید بتوانیــم ایــن طــور بگوییــم کــه اگــر کــودکان 

ــرای فراغــت و ســرگرمی بیشــتر اســتفاده می کننــد، نوجوان هــا  ــازی ب ــا بازی هایشــان زندگــی می کننــد و جوان هــا و بزرگترهــا از ب ب

هــم بــا بــازی ســعی دارنــد تــا زندگــی واقعــی خودشــان را در دنیــای بازی هــای رایانــه ای دنبــال کننــد و یــک راه ارتباطــی بیــن گیــم 

و زندگــی واقعی شــان برقــرار کننــد و بــه ایــن ترتیــب خالءهــای دنیــای واقعی شــان را جبــران کننــد. بــه طــور خالصــه نوجوان هــا 

بــا بــازی خودشــان را بــه جامعــه عرضــه می کننــد. آن هــا بــازی می کننــد تــا نشــان بدهنــد کــه هســتند! شــاید چــون دنیــای بــازی 

ــد.  ــرای هــر کاری اجــازه بگیرن ــا ب ــر الزم نیســت ت ــه ای دیگ ــه آن هــا می دهــد. در بازی هــای رایان ــات بیشــتری ب ــارات و امکان اختی

اصــاًل در مقابــل انجــام هــر کاری هــم مــورد نقــد و نکوهــش قــرار نمی گیرنــد. بازی هــا دنیــای عرضــه کــردن و عرضــه شــدن اســت. 

پــس زنــده بــاد ســرزمین آزاد مــا؛ ســرزمین بازی هــای رایانــه ای!
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ــا  ــه م ــتند ک ــا هس ــراف م ــی دور و اط ــال نوجوانان ــر ح ــه ه ب

بزرگترهــا ویژگی هــای خــاص دوره آن هــا را فرامــوش می کنیــم. 

شــاید بــرای همیــن هــم گیــم بــازی کــردن یــک چالــش اصلــی 

بیــن والدیــن و فرزنــدان نوجوان شــان اســت. نوجوان هــا کــودک 

نیســتند کــه حرف شــنوی کاملــی از والدین شــان داشــته باشــند 

ــرد و  و از طرفــی جــوان هــم نیســتند کــه بشــود رهای شــان ک

نیــازی بــه مراقبــت نداشــته باشــند. بنابرایــن مــا در مســئله گیم 

و نوجوانــان شــاهد دو نــوع نــگاه در دو طــرف ماجــرا هســتیم. 

یــک طــرف گیمرهــای نوجــوان )گیمرهــای معمولــی و حرفه ای( 

و طــرف دیگــر هــم والدینــی کــه یــا بــا گیــم آشــنا نیســتند و یــا 

مثــل فرزنــدان نوجوان شــان بــه گیم هــای ویدئویــی دلبســتگی 

ندارنــد.

حــال بایــد ببینیــم هــر طــرف چــه نظراتــی دارنــد! پــس در دو 

ــم: ــروع می کنی ــینیم و ش ــگاه می نش ــش در دو جای نق

مــن یــک نوجــوان هســتم! وقتــی نوجــوان هســتی و گیــم بازی 

می کنــی در ایــن فکــر هســتی کــه لــذت ببری و ســرگرم بشــوی، 

آن هــم بــه راحتــی و بــا اســتقاللی کــه دســت خــودت اســت. در 

ایــن ســرگرمی الزم نیســت بــرای انجــام هــر کاری اجــازه بگیری. 

ــذه  ــیله ای مواخ ــر وس ــردن از ه ــتفاده ک ــرای اس ــت ب الزم نیس

ــه  ــت، ب ــه ای اس ــای رایان ــرزمین آزاد بازی ه ــا س ــوی. این ج ش

ســرزمین مــا خــوش آمدیــد!

این جــا می توانــی بــا خیلــی از افــراد دوســت شــوی و بــا 

ــی. دوســت شــدن در فضــای مجــازی گیم هــا  ــازی کن آن هــا ب

و بــازی بــا دوســتان مجــازی می توانــد رابطــه عمیقــی بیــن مــا 

گیمرهــا ایجــاد کنــد. بــدون این کــه نیــاز باشــد اصــاًل در دنیــای 

ــا دوســتان واقعی مــان  ــازه مــا ب واقعــی همدیگــر را ببینیــم. ت

ــا در  هــم، قــرار و مدارهــای گیمــی می گذاریــم و در گیم نــت ی

ــای  ــر گیمره ــه اگ ــویم، البت ــازی می ش ــن هم ب ــای آنالی بازی ه

نــوب و بدردنخــور نباشــند. خالصــه بــر خــالِف نظــر بعضــی کــه 

می گوینــد گیم هــا مــا را منــزوی می کننــد؛ مــا بــا بــازی کــردن 

ــورهای  ــتری را از کش ــای بیش ــی آدم ه ــن، خیل ــای آنالی بازی ه

ــری آشــنا می شــویم.  ــای بزرگت ــا دنی ــف می  شناســیم و ب مختل

البتــه نــه در آن حــدی کــه رفقــای مدرســه مان را می شناســیم.

ــه اصــاًل  ــدی آشــنا می شــویم ک ــا دنیاهــای جدی ــم ب ــا در گی م

ــه یــک  ــم. در هــر مرحل ــه تصــور می کردی ــم و ن ــده بودی ــه دی ن

ــن زندگــی روزمــره ِکســل  ــا را از ای ــد اســت کــه م محیــط جدی

بــه یــک دنیــای باحــال فانتــزی می بــرد. در آن دنیــا می توانیــم 

بــا ســالح هایی کــه می خریــم یــا بدســت می آوریــم، بــا 

ــش  ــه نق ــی ک ــا گیمرهای ــم، ب ــدا می کنی ــه پی ــت هایی ک دوس

دشــمن مان را بــازی می کننــد ســرگرم بشــویم.

درســته کــه بعضــی از مــا نوجوان هــای گیمــر بــه تنهایــی بــازی 

می کنیــم و حتــی در بازی هــای آنالیــن هــم حاضــر نیســتیم بــا 

دوســتان واقعــی خودمــان هــم تیمــی یا هم بــازی بشــویم ولی 

در عــوض، در عیــن تنهایــی، شــناخته شــده هســتیم. هویــت مــا 

بــا بازی هــا گــره خــورده اســت. ایــن را می توانــی از پوســترهای 

روی دیــوار اتــاق مــن یــا از همیــن تیشــرتی که پوشــیدم متوجه 

شــوی. کاراکتــر مــا در بــازی یــا همــان آواتارمــان پیــش خیلــی 

از گیمرهــای دیگــر شــناخته شــده تر از خــود ماســت. خیلــی از 
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ــد.  ــازی کنن ــم ب ــد گی ــا بتوانن ــل م ــه مث ــد ک ــا آرزو دارن گیمره

ــد  ــه عــده ای از مــا هــم هســتند کــه گیمرهــای معمولی ان البت

و خیلــی خــوب نمی تواننــد بــازی کننــد. بــه نظــر مــن آن عــده 

یــا بایــد تــالش بیشــتری  کننــد تــا مثــل مــا حرفــه ای بشــوند 

یــا این کــه همیشــه در ایــن دنیــای عجیــب از مــا عقــب باشــند 

و افســوس بخورنــد و بــه خاطــر ناتوانــی در خــوب گیــم بــازی 

کــردن آدم هــای ضعیفــی بــه حســاب بیاینــد. 

ــاال  ــا ح ــم. ت ــان بگوی ــری برای ت ــب دیگ ــز جال ــک چی ــاال ی ح

دیدیــد کــه کســی یــک کاری را انجــام بدهــد و بقیــه بنشــینند 

ــا  ــیرک ی ــای س ــورم کار دلقک ه ــد. منظ ــا کنن و کار او را تماش

ــر نیســت. منظــورم  ــا هنرپیشــه های تئات بازیگرهــای ســینما ی

ایــن اســت کــه پشــت کامپیوترشــان بــازی کننــد و یــک عــده 

دیگــر بنشــینند و بــازی کــردن آن هــا را بــه صــورت آنالیــن یــا 

ضبــط شــده ببیننــد. مــا اســم ایــن کار را اســتریم کــردن گیــم 

ــم. وقتــی کــه خــود مــن گیمــی را اســتریم می کنــم  می گذاری

ــه آن  ــک ســخنرانی ب ــاًل ی ــم مث ــک کار مه ــوان ی ــه عن ــًا ب واقع

نــگاه می کنــم. ســخنرانی کــه انصافــًا خیلــی بامــزه هــم اســت 

ــا  ــا ب ــون م ــی رود. چ ــر نم ــه اش س ــم حوصل ــی ه ــچ کس و هی

مخاطــب هایمــان راحــت هســتیم. مــا زبــان هــم را مــی دانیــم 

ــردن  ــازی ک ــم ب ــا گی ــم ب ــم داری ــم نزنی ــی ه ــر حرف ــی اگ حت

ــد  ــا افــرادی کــه مــا را تماشــا می کنن صحبــت می کنیــم. مــا ب

راحــت حــرف می زنیــم. حتــی راحــت هــم لبــاس می پوشــیم. 

مــا جلــوی دوربیــن می خوابیــم، می رقصیــم، می خندیــم، 

ــد بعضــی  ــه بدانی ــم. جالب ــی راحتی ــیم و خالصــه خیل می ترس

ــا را  ــدن م ــن خوابی ــا حاضــر هســتند همی از تماشــاچی های م

هــم ببیننــد. مــا بــا گیــم اســتریم کــردن، یــک جورایــی زندگــی 

خودمــان را بــا بقیــه بــه اشــتراک مــی گذاریــم و معــروف 

می شــویم. مثــل نینجــا کــه یــک گیمــر اســتریمر پســر و خیلــی 

معــروف هــم اســت. البتــه بعضــی از دخترهــای اســتریمر هــم 

هســتند. تــازه بعضی شــان بیشــتر از این کــه گیمــر باشــند یــک 

مــدل هســتند و بــرای پــول درآوردن ســراغ مثــاًل گیــم اســتریم 

کــردن آمدنــد. در حالی کــه فقــط دارنــد بــا آرایــش و لباس هــای 

نیمه عریــان و از ایــن صحبت هــا بیشــتر خودشــان را نشــان 

می دهنــد تــا گیــم بــازی کردن شــان را. مــا دوســت داریــم 

گیــم بــازی کردن مــان مثــل هنرپیشــه های تئاتــر و ســینما بــه 

صــورت یــک چیــز مهــم در نظــر گرفتــه بشــود.

مــا بــه گیــم بــه چشــم یــک شــغل نــگاه می کنیــم. مــا دنبــال 

کســب درآمــد هســتیم. حتــی درس خوانــدن و مدرســه رفتــن 

ــان  ــدر و مادرهای م ــرار پ ــر اص ــه خاط ــتر ب ــا بیش ــرای م ــم ب ه

ــم.  ــاد نمی گیری ــز خاصــی ی ــًا از مدرســه چی اســت. چــون واقع

ــاد بگیریــم و هــم  ــر ی وقتــی در گیــم می توانیــم هــم کامپیوت

ــه  ــردن و ب ــم از تســت ک ــنا بشــویم و ه ــازی آش ــا ســاخت ب ب

نمایــش گذاشــتن گیــم )همــان اســتریم گیــم منظــورم اســت( 

مهــارت ارتبــاط و فــن بیــان و ایــن چیزهــا را بدســت بیاوریــم و 

معــروف بشــویم و پــول در بیاوریــم، چــه نیــازی اســت کــه اصاًل 

بــه دانشــگاه برویــم. البتــه بعضــی از مــا درس دانشــگاه را هــم 

دوســت دارنــد و بعضی مــان هــم بــه خاطــر این کــه یــک مــدرک 

داشــته باشــند بــه دنبــال تمــام کــردن درس و دانشــگاه هســتند. 
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ولــی خــب بــا همیــن گیــم می شــود خیلــی از اســتارت آپ هــا 

ــای  ــی از بچه ه ــه خیل ــول درآورد. می شــود ب ــرد و پ را شــروع ک

دیگــر کــه گیــم بلــد نیســتند، نحــوه ریختــن یــک بــازی یــا رد 

شــدن از یــک مرحلــه یــا آمــوزش نصــب یــک نــرم افــزار بــدرد 

بخــور را یــاد داد و پــول درآورد. می شــود یــک بــازی را تــا یــک 

مرحلــه ای رفــت و بعــد اکانتــش را فروخــت. البتــه بعضــی هــم 

می گوینــد کــه ایــن روش پــول درآوردن کــه اکانتــت را بفروشــی 

ــک راه  ــن هــم ی اشــکال دارد. خالصــه ای

بــرای پــول درآوردن اســت. یــک راه کــه ما 

ــا عالقــه انجامــش می دهیــم. ب

وقتــی تــو کــه یــک زمانــی نوجــوان 

پرانــرژی بــودی بــزرگ و خــودت پــدر 

بــه  نگاهــت  می شــوی،  مــادر  یــا 

ــدت )کــه خــودت هــم  فعالیت هــای فرزن

در زمانــی همیــن کارهــا را می کــردی( 

ــوان را  ــرف نوج ــب ح ــد. ُخ ــر می کن تغیی

شــنیدیم، حــاال بــد نیســت کمــی هــم در 

طــرف والدیــن او قــرار بگیریــم:

مــا والدیــن، خوشــحال هســتیم کــه 

ــون  ــو الک خودش ــون ت ــروف سرش ــول مع ــه ق ــان ب بچه های م

ــازی  ــا هــر کســی ب ــد و ب ــان نمی رون اســت و در کوچــه و خیاب

نمی کننــد. چــون مــا بــرای آن هــا وســیله بــازی رایانــه ای )یکــی 

ــت(  ــل، تبل ــول، موبای ــه، کنس ــتگاه ها: رایان ــن دس ــه ای ــا هم ی

خریدیــم و جلــوی چشــم خودمــان مشــغول بــازی کــردن 

ــم  ــت، ه ــر اس ــان راحت ت ــم خیال م ــوری ه ــن ط ــتند. ای هس

جــای بچه های مــان امن تــر و مــا بی خــود نگــران نیســتیم 

ــه از  ــم داشــت ک ــری خواهی ــه بچه هــای باهوش ت و هــم این ک

ــتند. ــب نیس ــه عق دوره و زمان

امــا مــا والدیــن نگــران ایــن همــه وقتــی هســتیم کــه 

ــدام  ــن م ــای م ــد. بچه ه ــی گذارن ــازی م ــای ب ــان پ بچه های م

ــد بعضــی  ــاور کنی ــد. ب ــرون نمی آین ــتند و بی ــان هس در اتاق ش

وقت هــا بــرای دستشــویی رفتــن هــم بــه 

زور از پــای بــازی بلنــد می شــوند. بعضــی 

می گوینــد کــه اعتیــاد بــه بــازی  و بعضی 

ــرف  ــاده روی در مص ــد زی ــر می گوین دیگ

ــا شــب ها  ــی م ــی وقت ــد. حت ــازی  دارن ب

دور هــم جمــع می شــویم، بــاز هــم از 

اتــاق بیــرون نمی آینــد تــا دورهمــی یــک 

اســتکان چــای بــا هــم بخوریــم. باالخــره 

مــا هــم پــدر و مادریــم و دوســت داریــم 

ــپ  ــیم و گ ــدم باش ــان هم ــا بچه م ــه ب ک

بزنیــم. وقتــی هــم کــه می گوییــم بیــا و 

پیــش مــا چایــی یــا میــوه ای بخــور، عیــن 

ــی  ــا کل ــه ب ــا این ک ــد ی ــورد می کن ــا برخ ــا م ــه ب ــای غریب آدم ه

خواهــش و التمــاس چایــی اش را تنــد تنــد می خــورد و مــی رود 

ــار هــم  ــد ب ــد. چن ــازی می کن ــه ب ــاره شــروع ب در اتاقــش و دوب

مــا خواســتیم بیاییــم داخــل اتاقــش تــا بــا هــم بــازی کنیــم، 

ولــی وقتــی آمدیــم و دیدیــم کــه هدفــون روی گوشــش اســت 
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و نگاهــش هــم بــه مانیتــور بــازی دوختــه شــده و اصــاًل متوجــه 

آمــدن مــا نشــده، ترجیــح دادیــم تــا مزاحمــش نشــویم. 

هــر چنــد وقــت یــک بــار کــه یــک تیرانــدازی در آمریــکا یــا جای 

ــدش  ــود و بع ــوان می ش ــا ج ــوان ی ــک نوج ــط ی ــری توس دیگ

می گوینــد کــه ایــن رفتارهــا را از بــازی کــردن بازی هــای 

ــا این کــه  ــدازی و خشــن یــاد گرفتــه و ی ــه ای اکشــن تیران رایان

ــرده و  ــه ای می ک ــازی رایان ــاد ب ــرده زی ــدازی ک ــه تیران ــی ک کس

خالصــه از همیــن خبرهــا کــه بــازی رایانــه ای را بــه خشــونت و 

ــه  ــزد ک ــان می ری ــنویم دلم ــد؛ می ش ــط می دهن ــگری رب پرخاش

نکنــد ایــن تأثیــرات روی فرزنــد مــا هــم باالخــره باعــث شــود که 

یــک کاری دســت خــودش و مــا بدهــد. خالصــه مــا نگرانیــم!

یــک روز بــه فرزنــدم گفتــم: »تــا قبــل از این کــه ایــن دســتگاه 

ــازی را برایــت بخریــم؛ خیلــی جنــب و جــوش داشــتی و یــه  ب

ــازی  ــیله ب ــن وس ــن ای ــرای همی ــاًل ب ــدی. اص ــد نمی ش ــا بن ج

ــلوغ  ــن از ش ــه پایی ــایه طبق ــه همس ــر ن ــه دیگ ــم ک را خریدی

بازی هــای تــو شــکایت کنــد و نــه مــا از ایــن ســر و صــدا کالفــه 

بشــویم. آن موقــع در پــارک و ورزشــگاه و خالصــه هــر فضــای 

بــازی کــه پیــدا می کــردی آرام نمی گرفتــی. امــا االن تمــام 

وقــت پــای وســیله بــازی ات هســتی. نگــو که بــزرگ شــدی و آن 

کارهــا بــرای دوران بچگــی ات بــود کــه بــاور نمی کنــم و کاًل یــک 

ــت  ــذرد. راســتی دق ــن دســتگاه نمی گ ــدن ای ســال هــم از خری

کــردی کــه هــم یــک ذره چــاق شــدی و هــم این کــه تــا چنــد 

قدمــی تنــد راه مــی روی خســته می شــوی. تــازه حوصلــه رفتــن 

تــا ســر کوچــه و خریــدن دو تــا نــان را هــم نــداری. پــارک هــم 

ــوی گوشــی ات اســت.« ــم فقــط ســرت ت کــه می روی

ــش را  ــتم اتاق ــود، داش ــه ب ــدم مدرس ــه فرزن ــش ک ــد روز پی چن

ــن ســی دی های  ــد ای ــز می کــردم. چشــمم روی عکــس جل تمی

بــازی افتــاد. وضعیــت پوشــش شــخصیت های بــازی کــه روی 

ــرای ســن و ســال  ــی ب ــود. یعن ــب نب ــود جال ــدش خــورده ب جل

فرزنــد نوجــوان مــن هنــوز خیلــی زود اســت ایــن وضعیت هــا را 

ببینــد. بــه هــر حــال مــا نگرانــش هســتیم. خــدا می دانــد چــه 

ــه  ــی هــم ک ــازی هــا هســت. وقت ــن ب چیزهــای دیگــری در ای

چیــزی می گوییــم چنــد تــا اصطــالح قلمبــه ســلمبه می گویــد 

کــه ایــن بــازی ژانــرش فــالن اســت و کاراکتــرش بهمان اســت و 

بــا ناراحتــی می گویــد مــن دیگــر بــزرگ شــدم و می شــود لطفــًا 

ایــن قــدر بــه مــن نگوییــد بکــن و نکــن!

یــک روز دیــدم پــدرش بــرای او نامــه ای نوشــته : » پســر گلــم 

ــت دو  ــردی و حال ــی ک ــد رو معرف ــازی جدی ــه اون ب ــروز ک دی

نفــره اش رو آوردی تــا بــا هــم بــازی کنیــم چقــدر جالــب بــود. 

راســتش رو بخــوای بــه خاطــر قســط های عقــب افتــاده ام 

خیلــی کســل بــودم. ولــی همیــن کــه بــا هــم بــازی کردیــم و 

صــدای هیجــان و شــادیمون تــوی خونــه پیچیــد، خســتگیم در 

رفــت و انــرژی بیشــتری بــرای کار کــردن پیــدا کــردم. فکــر کنــم 

ــد مــن  ــازی جدی ــن ب ــرص ای ــا ق ــر و پ یکــی از مشــتری های پ

ــدی!« ■ ــد جــواب مــادرت رو خــودت ب باشــم. اون وقــت بای

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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هستم!پلی استیشن ام من 14 ساله و عاشق 

◄چنــد روز پیــش، بــرای تهیــه ویدئویــی دربــاره مفهــوم عشــق 

از نــگاه کــودکان و نوجوانــان، بــا چنــد کــودک و نوجــوان 

ــه  ــد ک ــب ش ــم جال ــا برای ــرا از آنج ــردم. ماج ــه می ک مصاحب

ــرای  ــازی )ب ــول های ب ــودکان( و کنس ــرای ک ــازی )ب ــباب ب اس

نوجوانــان( از مــواردی بودنــد کــه بــدون اســتثنا همــه بچه هــا 

ــا عاشــقش  ــد ی ــی دوســتش دارن ــزی کــه خیل ــوان چی ــه عن ب

ــی  ــود وقت ــه ب ــل توج ــیار قاب ــم بس ــد. برای ــام بردن ــتند ن هس

پســر یازده ســاله ای گفــت عاشــق ps4 اســت. تقریبــًا همزمــان 

دربــاره  نوشــتن مقالــه ای  پیشــنهاد  ایــن مصاحبه هــا  بــا 

ــان  ــه بازی ب ــوی مجل ــان از س ــال و نوجوان ــای دیجیت بازی ه

بــه مــن شــد کــه باعــث شــد بیشــتر بــه بــازی و ســهم آن در 

ــم.  ــر کن ــا فک ــان بچه ه جه

ــان  ــه می ــان ب ــال و نوجوان ــای دیجیت ــی ســخن از بازی ه وقت

می آیــد، در ذهــن شــما اولیــن کلماتــی کــه تداعــی می شــود 

چیســت؟

ــات را  ــب، آن کلم ــن مطل ــه ای ــه ادام ــل از مطالع ــًا قب ◆ لطف
ــید. بنویس

ــا  ــد ی ــارت دارن ــرل و نظ ــرد کنت ــات بیشــتر رویک ــن کلم ◆ ای
ــردن؟ ــذت ب ل

◆ لطفًا قبل از خواندن این مقاله یک قلم و کاغذ آماده کنید.
بازی  دیجیتالی یک راهبرد است نه یک نیاز
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◆ بازی قدرت
بســیاری از والدیــن از نوجوانــی فرزنــد خــود نگرانند و ته دلشــان، 

ــام شــود!  ــر تم ــر چــه زودت ــی ه ــد ســال های نوجوان می خواهن

یکــی از مهمتریــن دالیــل آن، ایــن اســت کــه دیگــر زورشــان بــه 

بچه شــان نمی رســد! بچــه ای کــه تــا دیــروز »حــرف گــوش کــن« 

ــود، »ســرکش« و »قانون شــکن« شــده اســت و هــر کاری کــه  ب

ــدرت  ــازی ق ــه ب ــت ک ــد. از همین جاس ــد می کن ــش بخواه دل

ــد هســتند  ــه بل ــی ک ــواع ترفندهای ــن ان شــروع می شــود. والدی

ــش  ــون صالح ــد چ ــه کار می گیرن ــان ب ــرل نوجوانش ــرای کنت ب

ــواع  ــز ان ــوان نی ــد. نوج ــد- می خواهن ــودش نمی فهم ــه خ را -ک

ترفندهایــی را کــه بلــد اســت بــرای فــرار از کنتــرل و توصیه هــای 

ــن  ــرد. ای ــه کار می گی ــد- ب ــش نمی کنن ــاًل درک ــه اص والدین-ک

بــازی جنگــی چنــد ســالی ادامــه دارد تــا 

یکــی از طرفیــن یــا هر دو خســته شــوند.

ــازی  البتــه ایــن تنهــا ســناریو نیســت. ب

قــدرت ســناریوهای متعــدد و گاه بســیار 

ــا  ــده ای دارد. امــا چــه ب پیچیــده و فریبن

روش گفتگــو و لحــن مالیــم بــرای قانــع 

کــردن، چــه بــا تنبیــه و تشــویق و ... 

معمــواًل آتــش ایــن بــازی از آنجــا نشــأت 

ــد از  ــدام نمی توانن ــه هیچک ــرد ک می گی

ــگاه  ــئله ن ــه مس ــل ب ــرف مقاب ــر ط منظ

کننــد. والدیــن معتقدنــد نوجــوان »َصالح 

خــودش را نمی دانــد« و نوجوانــان از ایــن 

کــه والدیــن »درکشــان نمی کننــد« گالیــه 

دارنــد. 

ــدرت  ــازی ق ــه ب ــن اســت ک ــت ای واقعی

چــون  نــدارد.  برنــده ای  هیچوقــت 

»قــدرت« یکــی از نیازهــای مشــترک همه 

ــد  ــی می کن انسان هاســت و انســان زندگ

ــت؟ ــاره چیس ــس چ ــد. پ ــن کن ــش را تأمی ــا نیازهای ت

◆ چشمانتان را به روی واقعیت باز کنید
ــده  ــرد آفری ــه ف ــان ها منحصــر ب ــه انس ــن اســت ک ــت ای واقعی

می شــوند. هــر چــه خودآگاهــی انســان بیشــتر باشــد، منحصــر 

بــه فردتــر خواهــد بــود. بــاور کنیــد نوجــوان شــما نمی خواهــد 

سرکشــی و قانون شــکنی کنــد، او فقــط دارد خــودش را عمیق تــر 

ــن  ــازد و ای ــخصی اش را می س ــلیقه ش ــر و س ــد و فک می شناس

رشــد، خبــر خوبــی اســت. از آن جــا کــه فرزنــد شــما نیــز یکــی 

ــه فــرد اســت، طبیعــی اســت  از همیــن انســان های منحصــر ب

همــه انتخاب هایــش مطابــق نظــر شــما نباشــد. همــه این هــا 

ــان را  ــت خــود از فرزندت ــه شــیوه مراقب ــی وقتــش شــده ک یعن

ــی  ــد. وقت ــوق دهی ــت س ــه ســوی حمای ــرل ب ــارت و کنت از نظ

فرزنــد شــما از نظــر جســمی و روحــی بــه ســرعت در حــال تغییــر 

ــه  ــه رفت ــد، رفت ــت می مان ــی شــما ثاب ــا شــیوه مراقبت اســت ام

َتَرک هــای ارتباطــی بیــن شــما شــکل می گیــرد و اگــر دیــر بــه 

خــود بیاییــد شــکافی عظیــم را بیــن خــود و او می بینیــد کــه 

پــر کردنــش کار بســیار دشــواری اســت.

مکــث: موقعیتــی را بــه خاطــر آوریــد کــه بــا نظــر یــا انتخاب تان 

ــته اید؟  ــه احســاس هایی داش ــده اســت. چ ــدی ش ــت ج مخالف

)بــه احتمــال زیــاد کســی کــه بــا نظــر شــما مخالفــت کــرده بــر 

ایــن بــاور اســت کــه خــودش بیشــتر از شــما می دانــد.(

ــای  ــه گفتن ه ــا ن ــان ب ــود و فرزندت ــن خ ــه بی ــای این ک ــه ج ب

غیــر ضــروری دیــوار بکشــید، ســعی 

را  جهــان  او  نــگاه  دریچــه  از  کنیــد 

ــت  ــاده نیس ــاًل س ــن کار اص ــد. ای ببینی

کامــاًل شــدنی هــم نیســت. امــا هــر قــدر 

بیشــتر تــالش کنیــد و مهــارت همدلــی 

بیشــتری داشــته باشــید، ارتبــاط بهتری 

خواهیــد داشــت. بــرای این کــه بتوانیــد 

از دریچــه چشــم او ببینیــد راهــی وجود 

ــارش  ــا او و در کن ــه ب ــز اینک ــدارد ج ن

باشــید؛ بــا او باشــید کــه هــر دو خــوش 

بگذرانیــد نــه اینکــه بخواهیــد تربیتــش 

کنیــد. هــر قــدر بیشــتر در پذیــرش 

و  باشــید  خــود  فرزنــد  انتخاب هــای 

ــید و در  ــه رســمیت بشناس نظــرش را ب

ــه ســویی  ــت او ب ــان قصــد هدای ذهن ت

نداشــته  را  شماســت  خواســِت  کــه 

ــه  ــید، رابط شــما غنی تــر و صمیمی تــر خواهــد شــد. باش

ــد و  ــرا از فرزن ــون و چ ــت بی چ ــای اطاع ــه معن ــن ب ــه ای البت

ــای  ــه انتخاب ه ــما ب ــه ش ــدر ک ــت. همان ق ــاالری نیس فرزندس

ــان احتــرام می گذاریــد الزم اســت او نیــز همیــن توجــه  فرزندت

و پذیــرش را نســبت بــه شــما و ســایر اعضــای خانــواده داشــته 

باشــد. امــا ایــن پذیــرش متقابــل چطــور ممکــن اســت وقتــی 

ــال  ــازی دیجیت ــای ب ــاعت ها پ ــه س ــت ک ــن اس ــاب او ای انتخ

بنشــیند و شــما می خواهیــد کــه او وقتــش را بــه شــیوه دیگــری 

ُپــر کنــد؟

بــرای  قدرتمنــد  راهبــرد  یــک  دیجیتالــی،  بازی هــای   ◆
نوجوانــان

اگــر از آن دســته افــرادی هســتید که معتقدیــد فرزنــد نوجوانتان 

بیــش از حــد بــازی دیجیتــال انجــام می دهــد و ایــن امــر برایتان 

ــد از  ــه داری ــایندی ک ــاس های ناخوش ــت، احس ــایند اس ناخوش

وجه اشتراک همه انسان ها 

در همه نسل ها و مکان ها و 

با هر ویژگی  ژنتیکی، نیازها 

هستند. نیازها زبان مشترک 

همه انسان های جهان هستند. 

احساس ها معّرف نیازها 

هستند. احساس های خوشایند 

از تأمین یک یا چند نیاز و 

احساس های ناخوشایند از 

تأمین نشدن یک یا چند نیاز 

خبر می دهند.

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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فهرست والد

چه نیازی دارم؟) علت این احساس چیست؟(چه احساسی دارم؟

اطمینان خاطر )نگرانم از درس هایش عقب بماند.(نگرانی

قدرت )برایش قانون گذاشته بودم فقط روزی دو 
ساعت اما چهار ساعت است که دارد بازی می کند.( 

آگاهی )در اخبار خواندم که بازی های دیجیتال اثر 
بسیار بدی بر مغز و بینایی بچه ها دارد.(

وضوح و آگاهی )نمی دانم این قدر بازی برایش خوب 
است یا بد؟ نمی دانم محتوای بازی مناسبش است 

یا نه.(

هماهنگی و نظم )قرار است با هم به مهمانی برویم 
اما او هنوز از گیم نت برنگشته است.(

استراحت )می خواهم بخوابم اما سر و صدای بازی 
نمی گذارد.(

اعتماد )فکر می کنم از طریق بازی با کسی، دوستی 
خارج از چارچوبی دارد.(

صداقت )فصل امتحانات تبلتش را گرفته ام؛ اما به 
بهانه درس خواندن به خانه دوستش می رود و بازی 

می کنند.(

عصبانیت

ترس

تردید

ناراحتی

عصبانیت

بی قراری

عجز

یکدیگــر تفکیــک کنیــد و تک به تــک بنویســید. ســپس جلــوی 

هــر احســاس بنویســید کــه علــت اینکــه چنیــن احساســی دارید 

ــروز احســاس را پیــدا کنیــد.  از  ــه عبارتــی منشــأ ب چیســت؟ ب

فرزندتــان بخواهیــد او نیــز چنیــن فهرســتی تهیــه کنیــد و در آن 

احســاس های خوشــایندی را کــه از انجــام بازی هــای دیجیتــال 

ــاس های  ــن احس ــدام از ای ــر ک ــت ه ــپس عل ــد. س دارد بنویس

خوشــایند را پیــدا کنــد. اگــر فرزندتــان از کودکــی بــا احســاس ها 

و نیازهــای خــود آشــنا شــده باشــد تهیــه ایــن فهرســت برایــش 

چنــدان دشــوار نیســت، امــا اگــر زمینــه شــناخت احساســات و 

نیازهایــش برایــش فراهــم نشــده اســت، تهیــه ایــن فهرســت بــه 

تأمــل و کنــدوکاو بیشــتری نیــاز دارد.

شــاید بپرســید چــرا پیــدا کــردن ایــن احساســات و نیازهــا اینقدر 

ــه انســان ها در  ــه وجــه اشــتراک هم ــرای این ک ــم اســت؟ ب مه

ــا  ــی، نیازه ــی ژنتیک ــر ویژگ ــا ه ــا و ب ــل ها و مکان ه ــه نس هم

هســتند. نیازهــا زبــان مشــترک همه انســان های جهان هســتند. 

بــر اســاس اتفاق هــا، بعضــی اولویــت بیشــتر پیــدا کــرده و بارزتر 

ــه  ــه توج ــد و از حیط ــر دارن ــت کمت ــی اولوی ــوند و بعض می ش

ــان هســتند. احســاس ها نشــانگرهای نیازهــا هســتند.  ــا پنه م

ــدا  ــی پی ــاس هایمان آگاه ــق احس ــان از طری ــه نیازهای م ــا ب م

می کنیــم. مثــاًل بــا احســاس تــرس پــی می بریــم کــه نیــاز بــه 

امنیــت داریــم. یــا بــا احســاس کســالت، پــی می بریــم کــه نیــاز 

بــه بــازی یــا تفریــح داریــم.  

نکتــه: نیازهــا از طریــق احســاس های مختلفــی مــا را از خــود 

ــد  ــار می توان ــر ب ــاس ه ــک احس ــن ی ــد. بنابرای ــر می کنن باخب

مــا را از نیــاز متفاوتــی مطلــع کنــد. مثــاًل مــا نیــاز بــه دیــده 

شــدن داریــم. اگــر ایــن نیــاز تأمیــن نشــود، ممکــن اســت بــا 

ــا  ــاًل ب ــد. مث ــود کن ــه خ ــا را متوج ــی م ــاس های مختلف احس

احســاس غــم، خشــم، ســرخوردگی یــا ناامیــدی. از ســویی اگــر 

ــا احســاس های  ــز ممکــن اســت ب ــن شــود نی ــاز تأمی ــن نی ای

خوشــایند مختلفــی توجــه مــا را بــه خــود جلــب کنــد. از جملــه 

بــا احســاس مباهــات، خشــنودی، اشــتیاق، امیــدواری، غــرور، 

آرامــش یــا ...  

بــر ایــن اســاس، بــه منظــور وضــوح بیشــتر، نمونه هــای تکمیــل 

شــده از جــدول والــد و فرزنــد در موقعیتــی کــه شــرح دادیــم را 

: ببینید

انسانی که کم راهبرد یا تک راهبرد می شود 

به راهبردش می چسبد. آنقدر آن راهبرد 

برایش حیاتی می شود که فراموش می کند 

یک راهبرد است و ممکن است راهبردش 

را با نیاز اشتباه بگیرد. )راهبردها را می توان 

کنار گذاشت اما نیازها را نمی توان نادیده 

گرفت.(
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ــر  ــالوه ب ــد. ع ــگاه کنی ــاره ن ــوان دوب ــت نوج ــه فهرس ــه نمون ب

ــازی کــردن جــزو نیازهــای همــه انسان هاســت؛  اینکــه خــود ب

می بینیــد بازی هــای دیجیتــال چــه نیازهــای متعــددی را 

ــه نســبت  ــرای بچــه تأمیــن می کننــد؟ بازی هــای دیجیتــال ب ب

ــوع و  ــذت، تن ــرعت، ل ــان، س ــال، هیج ــر دیجیت ــای غی بازی ه

ــود دارد  ــا وج ــه در بازی ه ــه آن چ ــد. هم ــتری دارن ــش بیش چال

در بازی هــای دیجیتــال اغراق آمیزتــر اســت. همانطــور کــه 

ــازده ســاله ای  ــز ســن اغراق هاســت. پاســخ پســر ی ــی نی نوجوان

کــه گفتــه بــود عاشــق PS4 اســت را بــه خاطــر داریــد؟ وقتــی 

نوجوانــی ســن اغــراق اســت و بازی هــای دیجیتــال یــک راهبــرد 

قدرتمنــد کــه نیازهــای متعــددی را از نوجــوان تأمیــن می کنــد، 

ــال نشســتن عجیــب اســت؟ ــازی دیجیت ــای ب ــا ســاعت ها پ آی

پس تکلیف نیازهای تأمین نشده والدین چه می شود؟! 

◆ انتخاب راهبرد و پذیرش مسئولیت آن
ــات مان  ــه احساس ــه ب ــق توج ــه از طری ــد ک ــاره ش ــتر اش پیش

ــخیص ــا تش ــم. ام ــخیص دهی ــان را تش ــم نیازهای م می توانی

فهرست فرزند

چه نیازی دارم؟) علت این احساس چیست؟(چه احساسی دارم؟

تعلق )من عضو تیم ... در بازی ... هستم(رضایت

قدرت )من امتیاز خیلی باالیی دارم و توانستم ... را 
شکست بدهم.( 

بازی 

خنده )این بازی خیلی خنده دار است.(

کشف و یادگیری )این بازی خیلی پیشرفته است و 
مراحل پرچالشی دارد.(

ابراز خود و دیده شدن )من بیشترین امتیاز را در 
بین دوستانم دارم.(

آزادی و توانمندی )در بازی محدودیت های دنیای 
واقعی را ندارم( 

امنیت روانی )موقع بازی کردن، غم ها و مشکالتم را 
فراموش می کنم.( 

لذت

نشاط و سرحالی

شادمانی

شگفت زدگی

هیجان زدگی

اعتماد به نفس

بی خیالی

ارتباط )در بازی دوستان جدیدی پیدا می کنم که 
می توانم حرف هایم را به آن ها بگویم.(

آزادی و انتخاب )از طریق بازی پول در می آورم و 
می توانم آن چه می خواهم بخرم(

امنیت روانی )موقع بازی کردن، غم ها و مشکالتم را 
فراموش می کنم.( 

صمیمیت

نیرومندی

ارزشمندی

ــن آن  ــرای تأمی ــدارد. الزم اســت ب ــده ای ن ــی فای ــه تنهای ــاز ب نی

نیــاز کاری بکنیــم. بــه عبارتــی، راهبــردی انتخــاب کنیــم. ایــن 

ــر  ــر و بهت ــرد غنی ت ــه راهب ــر چ ــت. ه ــم اس ــیار مه ــه بس مرحل

باشــد نیازهــای بیشــتری تأمیــن می شــود و رضایــت بیشــتری 

ــم داشــت.  خواهی

مــا در انتخــاب راهبردهــا آزاد هســتیم و می توانیــم هــر راهبــردی 

ــرد، مســئولیتی  کــه می خواهیــم انتخــاب کنیــم؛ امــا هــر راهب

برای مــان بــه همــراه دارد. پشــیمانی وقتــی اتفــاق می افتــد کــه 

موقــع انتخــاب راهبــرد بــه مســئولیت آن توجــه نمی کنیــم. 

مثــاًل نوجــوان انتخــاب می کنــد کــه تــا نیمــه شــب بــازی کنــد 

امــا در آن موقــع بــه مســئولیت راهبــرد )دیــر بیــدار شــدن،

کســالت در روز بعــد، ســردرد یــا ...( فکــر نمی کنــد. خیلــی 

ــاد  ــدل و ایج ــث و ج ــای بح ــد بج ــن می توانن ــات والدی از اوق

محدودیــت، )کــه موجــب خدشــه دار شــدن ارتبــاط بــا فرزندشــان 

می شــود( فرزندشــان را متوجــه مســئولیت راهبــردش کننــد.  

ــا  ــه ب ــی اثربخــش اســت ک ــن کار وقت توجــه داشــته باشــید ای

هــدف آگاهــی بخشــی بــه فرزنــد باشــد نــه تهدیــد و بــه کرســی 

ــن. نشــاندن نظــر والدی

بــا توجــه بــه مســئولیت هــر راهبــرد، بــه نظــر شــما کــدام راهبــرد 

ــای  ــت در بازی ه ــاد محدودی ــت؟ ایج ــر اس ــن بهت ــرای والدی ب

ــه آن چــه آن هــا صــالح  ــردن فرزندشــان ب ــور ک ــال و مجب دیجیت

می داننــد؟ یــا غنــی کــردن محیــط زندگــی و فراهــم کــردن 

راهبردهــای متنــوع و پــر تعــداد کــه نیازهــای مختلــف فرزندتــان 

را تأمیــن کنــد؟

◆ به فرزندتان پیشنهادهای جذاب تر بدهید
بــه نظرتــان فرزندتــان بی رویــه بازی هــای دیجیتالــی انجــام 

می دهــد؟ فهرســتی از راهبردهــا بنویســید. راهبردهایــی کــه 

ــان.  ــرای نوجوان ت ــم ب ــت و ه ــایند اس ــما خوش ــرای ش ــم ب ه

ــد  ــز چن ــا نی ــی(، م ــماره آت ــه )در ش ــن مقال ــمت دوم ای در قس

راهبــرد پیشــنهادی بــرای حفــظ تعــادل فرزندتــان در پرداختــن به 

ــرد.  ــم ک ــه خواهی ــما ارائ ــه ش ــی ب ــای دیجیتال بازی ه

ــا  ــد ب ــه کرده ای ــی کــه تجرب ــد راهبردهای اگــر خواســتید می توانی

yasamanroomina@gmail. :مــن )از طریــق پســت الکترونیکــی

com( در میــان بگذاریــد تــا در بخــش دوم مقالــه، آن هــا را نیــز 

معرفــی کنــم. ■
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◄ در اینجـا قصـد داریم بـا ارائه راهکاری به بهبـود رابطه والدین 

بـا نوجـوان بپردازیـم. ایـن راهـکار، کمـک گرفتـن از بازی هـای 

دیجیتـال اسـت. بازی هـای دیجیتـال؟!!! بلـه... عجیـب اسـت! 

از  دوری  عامـل  را  دیجیتـال  بازی هـای  مـا  از  بسـیاری  چـون 

نوجـوان خـود مـی دانیـم. والدیـن عصـر مـا در یـک پارادوکـس 

تربیتـی گرفتـار شـده اند.

مـا دنیـای صفحات مجـازی و بازی های دیجیتـال را عامل دوری 

و عـدم درک متقابـل فرزنـدان خـود می دانیـم. و از همین دنیای 

مجـازی بـه دنبـال اسـتخراج اطالعاتـی هسـتیم کـه بـه مـا یـاد 

دهـد چگونـه بـه فرزندان مـان نزدیـک شـویم. از روزگار بی دغدغه 

و صمیمـی گذشـته صحبـت می کنیـم و ناراحـت از این کـه عصر 

ارتباطـات روابـط انسـانی را کمرنـگ کـرده ولـی سـاعت ها بـه 

تماشـای تصاویـر و کلیپ هـای نوسـتالژی آن روزگار، در همیـن 

دنیـای مجازی می نشـینیم.

شـاید ایـن سـوال مطـرح شـود که: مـا هم نوجـوان بودیـم. پس 

چـرا مـا این طور نبودیم؟ قصد ورود به مسـائل جامعه شناسـی را 

نداریـم ولـی فقـط ایـن را بدانیـم که مطالعـات نشـان می دهند، 

هرچقـدر زندگـی اجتماعـی پیچیده تـر می شـود سـن نوجوانـی 

باالتـر مـی رود. تا قبـل از این، اعتقـاد نظریه پردازان روانشناسـی 

بـر ایـن بـود کـه دوران نوجوانـی در حـدود 18 سـالگی بـه پایـان 

می رسـد. امـا امـروزه باور بر این اسـت کـه شـاید دوران نوجوانی 

مرزهـای ۲۵ سـالگی را نیـز رد کـرده باشـد. افزایش سـن ازدواج، 

تغییـر کیفیـت سـطح زندگـی و فرزنـد سـاالری فقط چنـد عامل 

از ایـن تغییـر هسـتند. ابتـدا بـرای ایـن کـه بـه درک بهتـری از 

حـاالت روانـی نوجـوان برسـیم بـه بررسـی تعـدادی از تغییـرات 

ایـن دوره اشـاره می کنیـم و در می یابیـم کـه کدام یـک از حاالت 

و رفتارهـای نوجوانـان می تواننـد طبیعی باشـد:

در طـول مدتـی کوتـاه فیزیـک بـدن او شـبیه بزرگسـاالن شـده 

اسـت.

طوفانـی از ترشـح هورمونهـای رشـد جنسـی و جسـمی در او بـه 

پا شـده اسـت.

 و مهم تـر از همـه سـاختار مغـز او بـه نحـوی اسـت کـه باعـث 

می شـود توانایـی تصمیم گیـری درسـت را نداشـته باشـد.

چگونـه؟ حـال خواهیـم دانسـت. مدیریـت عواطـف و هیجانـات 

بـر عهـده قسـمتی از مغـز اسـت بـه نـام » لمبیـک« کـه البتـه 

فعالیت هـای بخـش »لمبیک« نـه تنها مهم، بلکه حیاتی اسـت. 

تمـام انگیزه هـا، یادگیـری و حافظـه مـا مربـوط بـه ایـن بخـش 

اسـت. در مقابل بخش »کورتکس مغز« مسئول خودآگاهی، خود 

ذبیح موسویان

چطور با گیم بازی کردن فرزند نوجوانم 
ارتباط برقرار کنم؟!
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کنترلـی، برنامه ریـزی ،پرهیز از رفتارهـای پرخطر، و تصمیم گیری 

در کارهای دشـوار اسـت. به طور خالصه مسئولیت خطرپذیری و 

هیجان با دسـتگاه »لمبیک« و مسـئولیت تشـخیص خوب از بد 

بـا »کورتکس مغز«اسـت. حال سـوال این اسـت که چـرا فعالیت 

کورتکـس مغـز نوجـوان در بعضـی مواقـع عملکرد خوبـی ندارد؟ 

پاسـخ کوتـاه این اسـت که بخش »کورتکس مغـز« دوران تکامل 

خـود را سـپری می کنـد، در حالـی کـه اجـزا سیسـتم »لمبیـک« 

صاحب خانـه قدیمـی مغز هسـتند.

موضـوع وقتـی جالب تـر می شـود کـه بدانیـم مغـز نوجـوان مـا 

در هنـگام خطـر کـردن، بـا ترشـح دوپامیـن احسـاس رضایـت و 

پـاداش می گیـرد و بـه مـرور مغـز بـه ایـن پـاداش اعتیـاد پیـدا 

می کنـد و میـل بـه تکـرار آن را دارد. ایـن دانش »خـو گیری مغز 

بـه هیجـان« اسـت. عاملـی کـه سـازندگان بازی هـای دیجیتـال، 

بـرای بقـای خـود از آن اسـتفاده می کنند. از زمانی کـه کودک به 

شـناخت می رسـد و در تمـام طـول دوران کودکـی، بـرای تجربـه 

بسـیاری از چیزهایـی کـه مناسـب سـن او نبـوده اسـت، بارها و 

سـال ها ایـن پاسـخ را از والدیـن شـنیده اسـت:

وقتی بزرگ شدی...

بلـه؛ حـاال او بزرگ شـده اسـت و قـدرت و آزادی می خواهد. برای 

لحظاتـی چالش هـای یـک هفتـه اخیـر بـا نوجـوان خـود را مرور 

کنیـد. ببینیـد چـه تعـدادی از ایـن چالش هـا بـه خاطـر کسـب 

قـدرت و رسـیدن بـه آزادی و خودمختـاری بـوده کـه او طلـب 

می کـرده اسـت؟ وقتی تصمیم گیـری و حق انتخـاب از او گرفته 

شـود خشـمگین می شـود. یا به صورت پرخاشـگری بروز می دهد 

و یـا منفعالنه سـکوت و قهر می کند. نوجوان جسـم خـود، افکار 

خـود و خویشـتن خـود را بـرای مدتـی بـه ماننـد رازی از والدیـن 

خـود دور می کنـد چرا که قصد دارد خـود را پس از مدتی همتای 

آن هـا معرفـی کنـد. بـا خواندن مطالب باال شـاید این چند سـطر 

توضیـح خوبـی برای حـال و هـوای دوران نوجوانی باشـد.

دوره نوجوانـی بـا هـدف فطـری کسـب هویـت و بـه پشـتوانه 

نیروهـای غریـزی شـروع می شـود. ایـن نیروهـا باعـث ورود بـه 

و  اطالعـات  دریافـت  سـرعت  می گـردد.  گوناگـون  چالش هـای 

پـردازش مغـز، بـاال مـی رود. قسـمتی از مغز کارکـرد منطقی خود 

را از دسـت می دهـد و در هـر مسـیری کـه قـدم بگـذارد مغـز 

بـا سیسـتم پاداش دهـی بـه آن رونـد خـو می کنـد. و در پایـان 

نوجوانـی همه چیز آرام می شـود. مغز شـروع بـه تجزیه و تحلیل 

ایـن راه پـر پیـچ و خـم می کنـد و کسـب هویـت آغـاز می گـردد. 

پـس طبیعـی اسـت اگر اطالعـات ورودی و تجربه هـا و یادگیری 

بـا راهنمایـی درسـت صورت گرفته باشـد کسـب هویـت مطلوب 

نیـز حاصـل آن خواهـد بـود. از آنجـا کـه قصـد مـا بهبـود رابطـه 

والدیـن و نوجـوان بـا کمک بازی هـای دیجیتال بـود پس بیایید 

بـا مثالـی از بازی شـرایط درک نوجوان را ملموس تـر کنیم. بازی 

خاطره انگیـزDriver  را بـه خاطـر بیاوریـد در ابتدای بازی به شـما 

آمـوزش حرکت دادن ماشـین بدون برخورد بـا موانع، پارک کردن، 

مهارت هـای  آمـوزش  مـی داد.  آمـوزش  را  و...  دسـتی کشـیدن 

زندگـی بـه کـودکان نوپـا نیز این گونـه اسـت. گام بـه گام، آرام و 

بـا جزئیـات فـراوان. ولی در دنیـای بعد از بلوغ این گونه نیسـت. 

نوجـوان ناگهـان وارد مسـابقه رالـی می شـود.

...Go...1...۲...3

اون یهـو پشـت فرمـون می شـینه، کپسـول های نیتـرو روشـن، 

پـدال گاز تـا تـه...

)کارکـرد  اوج می رسـه  بـه  هیجـان، سـرعت، خطـر، هوشـیاری 

لمبیـک مغـز را بـه خاطـر بیاوریـد(

سـرعت بـه حـدی زیـاده کـه فرصـت تحلیـل و تصمیـم گیـری 

درسـت نیسـت )کارکـرد کورتکـس مغـز را بـه خاطـر بیاوریـد(

خیلـی از مواقـع او خـودش نمی خواهـد که با سـرعت بـرود ولی 

چـاره ای نیسـت، هورمون هـای رشـد و جنسـی مثـل نیتـرو کار 

خودشـان را می کننـد. شـما در بهتریـن حالـت ممکـن، سـعادت 

ایـن را خواهیـد داشـت کـه بـه عنـوان نقشـه خوان در کنـار او 

بنشـینید. وظیفـه یـک نقشـه خوان چیسـت؟ شـما نمی توانیـد 

بـه او بگوییـد: »عزیـزم راهنمـا بـزن، آروم بیـا بغـل تـا مـن برای 

شـما دربـاره مسـیرهای پیشـنهادی و همچنیـن موانـع احتمالی 

کـه ممکـن اسـت بـه خـودرو شـما آسـیب جبـران ناپذیـری وارد 

کنـد، صحبـت کنـم!!!« ماهیت ماشـین رالـی این گونه اسـت. به 

عبارتـی می بایسـت ایـن گونه باشـد. ایـن دوران، دوران »طالیی« 

زندگـی اسـت. ماشـین بـا آخریـن سـرعت در حـال حرکت اسـت 

و بهتریـن کار شـما ایـن اسـت کـه خونسـردی خودتـان را حفـظ 

بدتـر  اوضـاع  ببینـد  را  اگـر تـرس و اضطـراب شـما  او  کنیـد. 

می شـود. یـک نقشـه خوان خوب فقـط در زمان و مکان مناسـب، 

کوتـاه و مختصـر، راهنمایـی می کنـد. در بعضـی مواقـع ممکـن 

اسـت از جـاده منحـرف شـده و در گل، گیر کنـد. در این زمان اگر 

بـه حـال خـودش رها شـود ممکن اسـت ببینید که دوسـت دارد، 

سـاعت ها اندوهگیـن و افسـرده آن جـا بماند و حرکـت نکند. یک 

همـراه خـوب کمـک خواهد کـرد که دوباره در مسـیر قـرار بگیرد.

یاال... پاشو راه بیفت...

بدتریـن حالتی که ممکن اسـت رخ دهد این اسـت کـه نوجوان، 

مـا را بـه عنـوان نقشـه خوان نپذیـرد. در ایـن حالـت او یـا ادامـه 

مسـیر را تنهـا خواهـد رفـت یـا نقشـه خوان دیگـری بـرای خـود 

انتخـاب می کنـد... 

حاال راهکار عملی و گام به گام:

در ابتـدا بـه سـالمت رابطه خـود بـا نوجوانتان فکر کنیـد. از عدد 

صفـر تـا صـد نمره ای بـه این رابطـه بدهید.

عدد و تاریخ را ثبت کنید.

در پایان این دوره مجددًا به رابطه خودتان نمره دهید.
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زمـان و تعـداد جلسـات پیشـنهادی بـه صـورت حداقلـی بـوده و 

نبایسـت کمتـر از آن انجـام شـود.

حداقل به مدت 4 هفته

هر هفته حداقل سه جلسه

و هر جلسه حداقل نیم ساعت

اگـر اختصـاص ایـن مقـدار زمـان بـرای شـما زیـاد اسـت کافـی 

اسـت بـه ایـن سـوال جـواب دهیـد:

چـه مقـدار از زمـان روزانه تـان درمحـل کار و یـا منـزل یـا هنگام 

خـواب، اختصـاص بـه نگرانی شـما بابـت نوجوانتـان دارد؟

برگردیـم  بـه برنامه ریـزی. بـا او صحبـت کنیـد و بـه او پیشـنهاد 

دهیـد کـه می خواهیـد بـا او »بـازی دیجیتـال« انجـام بدهید.

اگـر در منـزل شـما ایـن نـوع گفتمـان مرسـوم نیسـت نگـران 

نباشـید. می توانیـد از 

مشـابه  جمله هایـی 

اسـتفاده کنیـد: ایـن 

او  کـه  هنگامـی  در 

بـازی اسـت  مشـغول 

)بـه  بگوییـد:  او  بـه 

منـم یـاد بده تـا بازی 

کنـم...(

خـود  لحـن  مراقـب 

شـما  فرزنـد  باشـید. 

تصنعـی  راحتـی  بـه 

را  شـما  کالم  بـودن 

. می فهمـد

یکدیگـر  بـا  ابتـدا  در 

ایـن قوانیـن را وضـع 

کنیـد:

او  بـه  قبـل  از   ◆
بگوییـد چـه روزهایـی 

از هفتـه، چه سـاعتی 

چنـد  جلسـه  هـر  و 

کـرد. خواهیـد  بـازی  دقیقـه 

◆ از او بخواهیـد بـازی را بـه طریقـی زمان بندی کنـد که در زمان 

مقـرر تمـام شـود. )او خودش می داند چـه کار کند(

◆ از او بخواهید که پایان زمان را خودش اعالم کند.

◆ حـق انتخـاب نـوع بـازی با اوسـت مگر این کـه او ایـن حق را 

بـه شـما بدهد. )البتـه با لحـاظ نظام رده بندی سـنی(

به هیچ عنوان خطاهای زیر را مرتکب نشوید:

◆ در هنـگام بـازی بـه هیـچ عنـوان نصیحـت نکنیـد، سـرزنش 

نکنیـد، آمـوزش زندگـی ندهیـد.

◆ از مضـرات بـازی دیجیتـال و یـا نوع بـازی که انجـام می دهد 

ایـراد نگیریـد. نگوییـد ایـن نوع بازی بـه بنیاد خانـواده و جامعه 

و کشـور و انسـانیت و کائنات و هسـتی آسـیب وارد می کند.

◆اگـر در هنـگام بـازی بـه شـخصیت های بـازی حـرف ناسـزایی 

گفـت بـا او برخـورد نکنیـد )تشـویق هـم نکنید(

◆از تلفـن همـراه اسـتفاده نکنیـد. گوشـی همـراه خـود را دور از 

خودتـان و در حالـت بی صـدا قـرار دهیـد.

◆ اگـر در طـول روز بـرای مسـائل روزمـره بـا او مشـاجره کردیـد 

بـه او نگوییـد: بـازی تعطیـل... و در هر شـرایطی بـه برنامه ریزی 

خودتـان پایبند باشـید.

◆ جلسـات بـازی دو نفـره خود را اهرم فشـاری نکنید برای درس 

خوانـدن یـا نخواندن، دیـر آمدن, تنها در خانه مانـدن و یا تمامی 

کارهایـی کـه فکـر می کنیـد از او سـر می زنـد و مورد پسـند شـما 

نیست.

◆ جلسـات را لغـو نکنید 

کـه بعـد بـه او بگوییـد: 

دفعـه بعـد دو برابـر بازی 

می کنیـم.

◆ تمامـی کارهـای خـود 

ریـزی  برنامـه  طـوری  را 

همـان  در  کـه  کنیـد 

سـاعت مقـرر بـا او، پـای 

سیسـتم نشسـته باشـید 

)اسـتثناها را از قبـل با او 

کنیـد( هماهنـگ 

او  کـه  بـازی  نـوع  اگـر 

مـورد  کـرده،  انتخـاب 

عالقـه شـما نیسـت و یـا 

اصاًل بازی هـای دیجیتال 

مورد عالقه شـما نیسـت؛ 

لحظاتـی چشـمان  بـرای 

سـه  و  ببندیـد  را  خـود 

بکشـید. عمیـق  نفـس 

مفهوم جمالت زیر را با خود مرور کنید:

تمامـی هسـتی ایـن فرصـت را بـه مـن داده اسـت کـه بـا بدنـی 

سـالم بتوانـم بـا فرزنـدم بـرای دقایقـی باشـم. در ثانیه هـای این 

حضـور مـن بـا او، هیـچ مشـکلی وجود نـدارد. تمامی مشـکالت 

مربـوط بـه افکار گذشـته و یا آینده اسـت. به حضور خـود در این 

لحظـه فکـر کنیـد. حتـی بـه شـور و شـوق فرزندتان که بـه خاطر 

بـازی بـا شـما خوشـحال اسـت فکـر نکنید. فقـط با تمـام وجود 

در ایـن لحظـه باشـید از ایـن حضـور در لحظـه حال، لـذت ببرید.

به آرامی تمام اتفاقات خوب رخ خواهد داد.

شما نقشه خواِن خوبی خواهید شد... ■
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معرفی چند بازی موبایلی برای نوجوانان 

ــی،  ــی ابتدای ــدن دوره تحصیل ــا گذران ــنی ب ــروه س ــن گ ــود. ای ــه می ش ــًا Teenager گفت ــال اصطالح ــا 1۹ س ــن 1۳ ت ــراد بی ــه اف ◄ب

آموزه هــا و مهارت هایــی کســب کرده انــد کــه توانایــی تجربــه بازی هــای بیشــتری را بــه آن هــا می دهــد. بــه عنــوان نمونــه 

تجربــه بازی هــای اســتراتژی، مبتنــی بــر ســاخت و ســاز، شــبیه ســازی و بازی هــای اکشــن و هیجــان انگیــز از جملــه ســبک هایی 

می باشــند کــه دارای ماهیــت پیچیــده ای هســتند کــه خردســاالن از درک کامــل ایــن دســته از بازی هــا به دلیــل نداشــتن ســواد کافــی 

ــد. ــونت و ... محروم ان ــل خش ــا مث ــی محتواه ــانی برخ و آسیب رس

ــان  ــا زب ــنایی ب ــی، آش ــش کاف ــل دان ــه دلی ــه ب ــم ک ــان را داری ــرای نوجوان ــازی مناســب ب ــن ب ــی چندی ــب قصــد معرف ــن مطل در ای

انگلیســی، تفکــر و اســتدالل قوی تــر، تــوان حــل مســئله بهتــر و عــالوه بــر ایــن بــا توجــه بــه هیجــان مــورد نیــاز بــرای ایــن گــروه 

ســنی، بازی هایــی در ســبک های مــورد اشــاره در ابتــدای متــن را انتخــاب کرده ایــم. تمامــی ایــن بازی هــا بــه رایــگان در فروشــگاه 

اندرویــدی تــوپ مارکــت قابــل دانلــود اســت.

سید علی متقی نژاد
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فرمانــروای قلمــرو خودتــان باشــید. در ایــن بازی اســتراتژی 

پرجزئیــات، یــک تمــدن ایجــاد کــرده و تاریــخ ایــن تمــدن 

را خودتــان رقــم می زنیــد. بــرای حیــات مــردم تــالش 

ــد  ــد. می توانی ــعه دهی ــازها را توس ــاخت و س ــد و س کنی

ــازی را ادامــه دهیــد و نظاره گــر پیشــرفت  مدت هــا ایــن ب

ــس مشــکالت و  ــر از پ ــه اگ ــید. البت ــان باش ــرو خودت قلم

ــازی  ــدای ب ــد. در ابت ــی برآیی ــه خوب ــای ســر راه ب چالش ه

قلمــرو شــما بیشــتر شــبیه بــه یــک دهکــده یــا روســتای 

کوچــک اســت امــا می توانیــد آن را بــه یــک شــهر توســعه 

یافتــه تبدیــل کنیــد کــه بــا قلمروهــای دیگــر وارد جنــگ 

می شــود. ارتبــاط شــما بــا قلمروهــای دیگــر می توانــد 

دوســتانه یــا خصمانــه باشــد. می توانیــد بــا آن هــا متحــد 

شــوید یــا بــه قلمروشــان حملــه و آن هــا را مغلــوب کنیــد.

ویژگی هــای بــازی: هشــت تمــدن مختلــف قابــل بــازی از 

جملــه ژاپــن، روم، بریتانیــا، چیــن، آلمــان، فرانســه، کــره و 

یونــان/ قابلیــت بــازی آنالیــن بــا بازیکنانــی از سراســر دنیا/ 

بــازی از عصــر حجــر تــا عصــر فضاپیماهــا/ آمــوزش نحــوه 

انجــام بــازی

آرکــو در ســیاره ای کوچــک زندگــی می کنــد. شــما بایــد بــه 

ــد از پــس شــرایط گوناگــون پیــش رویــش  او کمــک کنی

برآیــد. در ابتــدا یــک کولــه پشــتی و چــادری بــرای ســکونت 

در اختیــار داریــد کــه بایــد ســعی کنیــد بــا اکتشــاف محیط 

و ســاخت ابزارهایــی بــرای اســتفاده از منابــع طبیعــی بازی 

را ادامــه دهیــد و آرکــو را زنــده نگــه داریــد. در ایــن بــازی از 

کاشــت و برداشــت محصــول تــا تماشــای شــهاب ســنگ ها 

در آســمان را تجربــه خواهیــد کــرد. بــا پیشــروی در بــازی، 

اتــاق ســکونت شــما بــزرگ شــده و حتــی تولیــدات شــما 

ــد.  ــارت می کنی ــه تج ــروع ب ــه ش ــود ک ــاد می ش ــدر زی آنق

البتــه در ایــن ســیاره همیشــه اوضــاع آرام نیســت و گاهــی 

ــمی  ــای س ــاش و گل ه ــوت و خف ــل عنکب ــی مث موجودات

بــه شــما حملــه می کننــد تــا وســایل تان را بدزدنــد، پــس 

شــما بایــد از خودتــان مراقبــت کنیــد.

ــد  ــان دارای رون ــرای نوجوان ــب ب ــازی: مناس ــای ب ویژگی ه

کنــد/ مناســب بــرای افــراد ماجراجــو/ آفالیــن و بــدون نیــاز 

بــه اینترنــت

فرمانروایان

سیاره گرد کوچک
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بــا اســکن کــد بــازی را 

دانلــود کنیــد.

بــا اســکن کــد بــازی را 

دانلــود کنیــد.



کــودکان و نوجوانــان معمــواًل دارای حــس کنجــکاوی، 

رویاپــردازی و ماجراجویــی باالیــی هســتند. بــا ایــن بــازی 

کــودک می توانــد هرآنچــه کــه تصــور کنــد بــا بلوک هایــی 

در جنــس، شــکل و رنگ هــای مختلــف ایجــاد کنــد. یــک 

قلعــه بــزرگ را تصــور کنیــد بــا کلــی پلــه و اتــاق و طبقــه؛ 

همــه این هــا بــا دانــه دانه چیــدن بلوک هــای مناســب روی 

ــا صــرف  ــازی ب ــن ب ــری ای ــوند. یادگی ــاخته می ش ــم س ه

چندیــن دقیقــه وقــت و امتحــان گزینه هــای مختلــف 

ــوان  ــری می ت ــد از یادگی ــت و بع ــن اس ــو ممک آن در من

ــرد. ــاد ک ــی را ایج ــوع و جالب ــای متن ــکل ها و محیط ه ش

ــازی: تقویــت مهــارت خالقیــت در کــودکان  ویژگی هــای ب

ــر در  ــاد و تغیی ــن در ایج ــل بازیک ــان/ آزادی عم و نوجوان

محیــط/ نســخه رایــگان/ بــازی فاقــد قابلیــت ذخیــره کردن 

اســت

ــد از  ــور بای ــا موت ــک ماشــین ی ــر ی ــازی ســوار ب ــن ب در ای

ــه  ــد و خــود را ب ــور کنی مســیر از پیــش ســاخته شــده عب

نقطــه پایانــی برســانید. بــازی عــالوه بــر حالــت یــک نفــره، 

ــن  ــت. در ای ــز هس ــره نی ــد نف ــابقه چن ــت مس دارای حال

ــود را  ــه خ ــرده و رتب ــت ک ــر رقاب ــان دیگ ــا بازیکن ــش ب بخ

ایــن  جــذاب  بســیار  ویژگی هــای  از  می دهیــد.  ارتقــا 

بــازی، قابلیــت طراحــی و ســاخت مرحلــه اســت. در بخــش 

طراحــی مرحلــه بــا ابزارهــای مختلــف و بــه شــکل دلخــواه 

ــه را  ــه طراحــی کنیــد و بعــد آن مرحل خودتــان یــک مرحل

امتحــان کنیــد و در پایــان آن را بــه اشــتراک بگذاریــد تــا 

ــد.  ــازی کنن ــد ب ــه بتوانن ــز در آن مرحل ــان نی ــر بازیکن دیگ

ویژگی هــای بــازی: بــازی جــذاب مناســب بــرای نوجوانــان/ 

پــرورش مهــارت خالقیــت در طراحــی مرحلــه/ تقویــت 

ــتان ــا دوس ــازی ب ــی در ب ــای اجتماع مهارت ه

بلوک سازی

مسابقه ماشین و موتور

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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بـا اسـکن کـد بـازی را 

کنیـد. دانلـود 

بــا اســکن کــد بــازی را 
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مجموعــه ای شــامل 13 بــازی جــذاب چنــد نفــره. هــر بــازی 

ــن  ــار بازیک ــر چه ــن و حداکث ــل دو بازیک ــد حداق می توان

ــازی  ــامل ب ــه ش ــن مجموع ــای ای ــد. بازی ه ــته باش داش

ــازی،  ــین ب ــتانی، ماش ــتی باس ــی، کش ــه و ماه ــار، گرب م

ــی،  ــگ فضای ــگ پن ــال، پین ــازی، فوتب ــک ب ســکوبازی، تان

ــر اســت.  ــازی دیگ ــد ب ــا و چن ــرد نینجاه ــده، نب شــکار پرن

ایــن بــازی قابلیــت برگــزاری جــام انتخابــی هــم دارد. جــام 

ــا انتخــاب  ــزرگ ب ــام ب ــازی و ج ــا انتخــاب 3 ب کوچــک ب

ــرار  ــگ را پیــش روی شــما ق ــت تنگاتن ــک رقاب ــازی ی ۵ ب

می دهــد.

ویژگی های بازی:

ــش  ــی/ نمای ــام رقابت ــره/ ج ــازی ۲، 3 و 4 نف ــت ب قابلی

امتیــازات هــر بازیکــن/ سمناســب جمع هــای دوســتانه و 

ــی خانوادگ

هنرهــای  رزمــی کار  بهتریــن  بروس لــی،  نقــش  در 

مشــت زنی، بــا دشــمنان عدالــت مبــارزه کنیــد. بــا ضربــات 

مهلــک مشــت و لگــد، هــزاران دشــمن را شکســت دهیــد 

و از انجــام یــک بــازی هیجان انگیــز مبــارزه ای لــذت ببریــد. 

بــازی دارای رونــدی جــذاب و کنترلــی آســان اســت و بــه 

ــه  ــر مرحل ــد از ه ــود. بع ــام می ش ــه ای انج ــورت مرحل ص

ــدرت  ــد ق ــد، می توانی ــت می آوری ــه بدس ــی ک ــا امتیازات ب

آزاد  او  بــرای  ارتقــا دهیــد و ســالح هایی  را  بروس لــی 

کنیــد. بعــد از وارد کــردن ضربــات دقیــق و پشــت ســر هــم، 

قــدرت خشــم بــروس لــی را آزاد کــرده و بــا ســرعت و قدرت 

ــه کنیــد. بیشــتری حمل

ــه  ــه ای اســت ک ــر مرحل ــازی اکشــن پلتفرم ــک ب ــکاور ی ت

بازیکــن را در نقــش قهرمانــی قــرار می دهــد کــه بــه جنــگ 

ــی رود.  ــهر م ــده در ش ــی مان ــت های باق ــن تروریس قویتری

ایــن بــازی یــادآور بازی هــای کالســیکی چــون کنتــرا 

ــه  ــی و دو دکم ــای جهت ــا دکمه ه ــازی ب ــرل ب ــت. کنت اس

ــای شــلیک شــده  ــرش و شــلیک انجــام می شــود. تیره پ

ــض  ــه تعوی ــازی ب ــت و نی ــت اس ــدون محدودی ــن ب بازیک

ــدارد. می توانیــد از فروشــگاه لبــاس، شمشــیر و  خشــاب ن

تفنــگ کاراکتــر بــازی را ارتقــا دهیــد یــا مــوارد جدیــدی را 

خریــداری کنیــد. از چالش هــای بــازی می تــوان بــه حملــه 

دشــمنان انتحــاری، مــواد منفجــره و چاله هــای پــر از تیــغ 

اشــاره کــرد کــه بــازی را از رونــد ســاده "بکــش بــرو جلــو" 

کمــی خــارج می کنــد. ســعی شــده اســت تــا مراحــل بــازی 

متنــوع طراحــی شــوند و بازیکــن احســاس یکنواختــی در 

رونــد بــازی نکنــد.

بازی های کوچک چند نفره

بروس لی مبارز

تکاور
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◄ فرهنـگ روح جامعـه اسـت؛ هوایی سـت که نفس می کشـیم؛ 

شـیوه ای اسـت کـه زندگـی می کنیـم. فرهنـگ اسـت کـه بیـن 

عناصـر اجتماعـی ارتباط برقـرار می کند و به آن هـا معنا می دهد. 

افـراد مختلـف در پرتـو فرهنـگ و ظرفیت هـای آن اسـت کـه 

می توانند در مورد کیسـتی خود نظر دهند و خود را می شناسـند. 

انسـان ها در دوره هـای گوناگـون زندگـی به خصـوص در نوجوانی 

و جوانـی از این کـه چـه کسـی هسـتند،  چـه تمایالتـی دارنـد و 

چـه مسـیری را انتخـاب کننـد، پرسـش می کنند. مدام مشـغول 

بازخوردگیـری و ارتبـاط با عناصر بیرونی هسـتند تا بتوانند نظام 

هویتـی خـود را شـکل دهنـد و پـازل شـخصیتی خـود را کامـل 

کننـد. آن هـا از امکانـات فرهنگی که در اختیار دارند و به وسـیله 

محیـط پیرامونشـان تـالش می کننـد تـا به این پرسـش اساسـی 

پاسـخ دهند که کیسـتند! 

هویـت یکـی از پرچالش تریـن مفاهیـم علـوم انسـانی و بـه طور 

خـاص علـوم اجتماعـی ا سـت. متفکـران بسـیاری نیـز در مـورد 

هویـت در عصـر بازی هـای دیجیتـال صحبت کردنـد و مفاهیمی 

ماننـد  و  لذت بخـش  هویت هـای  لودیـک،  هویت هـای  ماننـد 

این هـا را بیـان کردنـد امـا در ایـن متـن بـه طـور مختصـر قصـد 

داریـم بـا ارجـاع به دنیـای بازی هـا، ببینیـم بازی هـای دیجیتال 

از طریـق چـه امکانـات و فرایندهایـی بـا هویـت بازیکـن نسـبت 

برقـرار می کننـد.

یکـی از ایـن ظرفیت هـا در دنیـای بازی هـای دیجیتـال امـکان 

سفارشی سـازی بازی هـای مختلـف اسـت.   بـرای مثال بـه بازی 

sims دقـت کنیـد. در این بازی، بازیکـن می تواند از بین انبوهی 

از لباس هـا، بـرای شـخصیت خـود در بـازی لبـاس انتخـاب کنـد 

و ظاهـر او را هـر گونـه کـه دوسـت دارد، درسـت کنـد و لبـاس 

ورزشـی، تجملـی، نظامـی، گنگ های خیابانی یـا دیگر تیپ هایی 

کـه می توانیـد تصـور کنیـد، بپوشـد؛ یـا لـوازم منـزل و جزئیـات 

قرارگیـری و جـای آن هـا را مشـخص کنـد. رنـگ دیوارهـا و نـوع 

کـف را مشـخص کنـد و البته بتواند پول آن هـا را پرداخت نماید.

نمونه هـای  کـه  ماشین سـواری  بازی هـای  در  دیگـر  مثـال  در 

ایرانـی بسـیاری نیـز دارنـد، بازیکـن می توانـد تغییرات بسـیاری 

بـرای اتومبیـل خـود بـرای تیون کـردن آن ایجاد کنـد. رنگ بدنه، 

برچسـب های زیبـا، رینـگ و نـوع رینـگ و انـواع و اقسـام لـوازم 

نبی. جا

هنـگام سفارشی سـازی، بازیکـن بـا انبوهـی از گزینه هـا مواجـه 

می شـود کـه بایـد بیـن آن هـا انتخـاب نمایـد و دقیقـًا در همین 

لحظـه اسـت کـه می توانـد بـه خـودش بـه عنـوان یـک موجـود 

بیرونـی نـگاه کنـد و در مـورد خـودش قضـاوت کند. مثـاًل تصور 

می کـرده اسـت کـه اگـر رنگ ماشـینم را مشـکی انتخـاب کنم و 

روی آن یـک برچسـب شـعله ی آتش به رنگ قرمـز انتخاب کنم، 

زیبـا )بخوانیـد خفـن!( خواهـد شـد اما بعـد از آن کـه نتیجه این 

تصـور خـود را بـه طـور بیرونـی و خـارج از ذهـن خـود می بینـد، 

متوجـه می شـود چنـدان تمایلـی بـه ایـن رنـگ تیـره نـدارد. در 

مثالـی دیگـر، بازیکن دختر، همـواره با خود تصور می کرده اسـت 

کـه اگر روزی اتاق شـخصی خودش را داشـته باشـد، چـه لوازمی 

محسن رزاقی

بازی های دیجیتال به نوجوانان ما می گویند که 
کیستند!

نسبت هویت و بازی های دیجیتال
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بـرای آن انتخـاب کنـد و یـا رنـگ دیوارهـا چطور باشـد و شـروع 

می کنـد ایـن چیدمـان را در sims پیـاده کـردن. امـا بـه محـض 

ایـن کار متوجـه می شـود کـه صورتی کـردن تمام اتاق اصـاًل ایده 

جذابـی نبـوده اسـت یا گذاشـتن تخـت خـواب زیر پنجـره باعث 

محدودیت هایـی برایـش می شـود.

در بندهـای قبلـی، مسـیری کـه در بازیکـن طـی می شـود بیـان 

شـد؛ امـا درسـت همیـن لحـاظ، هویـت او، در حـال دسـتکاری 

و شـکل گیری توسـط دیگـران نیـز هسـت. بازیکـن بـه واسـطه 

خـودش  کیسـتی  مـورد  در  می توانـد  سفارشی سـازی،  امـکان 

اندیشـه کنـد امـا در واقـع بازیکـن در محـدوده ای کـه بازی سـاز 

خواسـته یـا توانسـته ارائـه کنـد، مشـغول سـاختن هویـت خود 

اسـت. بازیکـن تصور می کند، آزادانه مشـغول انتخـاب بین تمام 

گزینه هاسـت و می توانـد انتخـاب خیلی خوبی داشـته باشـد اما 

او در واقـع مشـغول انتخـاب بین گزینه های »موجود« اسـت. 

بـه هـر حـال بـازی هرچقـدر هـم بـزرگ باشـد، محـدود و 

اسـت  شـده  سـاخته  و دنیایـی 

مثل سـایر رسـانه ها توسط 

اهدافـی  بـا  سـازندگان 

مشـخص »سـاخته« شـده 

ممکـن  بنابرایـن  اسـت. 

کـه  گزینه هایـی  اسـت 

بازیکـن  اختیـار  در  بازی سـاز 

قـرار می دهـد، جهـت دار و در پـی 

هدفـی انتخـاب کرده و در بـازی قرار 

داده باشـد. بـرای مثـال، تمامـی لباس هـای 

زنانـه در بـازی GTA V طـوری طراحـی شـده اند که حدی 

از جذابیت هـای جنسـی و زنانـه را ارائـه دهنـد یـا در بـازی 

برابـر خریدهـای  در  بازیکـن   ،  Talking Tom gold runner

متنـوع و بـه روز کردن مـدام تجهیزات، پـاداش دریافت می کند 

کـه این هـا خـود دارای اثـرات متفاوتـی هسـتند.

سفارشی سـازی تمام ظرفیت بازی برای هویت بخشـی به بازیکن 

نیسـت. از زاویـه ای دیگـر، بازی هـای دیجیتـال دارای روایـت نیز 

هسـتند. در واقـع روایـت اسـت کـه بـازی را ریل گـذاری می کنـد 

و بـه عناصـر مختلـف دنیـای بـازی معنـا می بخشـد. روایت های 

بازی هـای دیجیتـال، بـه عنـوان میانجـی بـا جهـان اجتماعـی 

بازیکـن عمـل کرده و هویـت اجتماعی بازیکـن را نیز تحت تاثیر 

قـرار می دهـد. نمونـه آشـکار هویت بخشـی روایت هـا، بازی هایی 

ماننـد Assassin's Creed هسـتند کـه روایت و داسـتان تاریخی 

دارنـد.  سـبک های گوناگـون بازی هـا دسـت بـه نوعـی بازسـازی 

تاریـخ می زننـد و روایـت از گذشـته را به بازیکـن منتقل می کنند 

کـه باعـث شـکل گیری ایده هـای ذهنی نسـل جدیـد و مخصوصا 

 Age of بازیکنـان از آن رویـداد تاریخـی باشـد. بازی هایـی مثـل

Battlefield1 ،Empires، Call of duty ww۲  و بسـیار بازی دیگر 

کـه بازیکـن را در یـک فضـای تاریخـی از روم باسـتان گرفتـه تـا 

انقـالب کبیـر فرانسـه و جنگ هـای جهانـی و حتـی تاریخ هـای 

معاصـر مثـل جنـگ آمریکا با عـراق یا افغانسـتان قـرار می دهد، 

از ایـن جمله انـد. ایـن چنیـن بازی ها عالوه بر سـاختن ایده های 

فـرد، بـر هویـت جمعی نیـز اثرگذار اسـت، آن ها بـا تعریف کردن 

آن دوران بـرای بازیکـن و بازتعریـف عناصـر و گروه هـای تاریخی 

در آن برهـه تاریخـی، روایتـی از آن ایـام را بـرای بازیکـن جـا 

می اندازنـد که سـهم بزرگی در شـکل دهی بـه حافظه جمعی یک 

ملـت )حتـی ملـت بازیکنـان( ایفـا می کند کـه هرچنـد رگه هایی 

از حقیقـت را در خـود دارنـد اما می تـوان در صداقـت آن ها تردید 

کـرد؛ ماننـد بـازی Revolution: Black Friday 1979  کـه در مورد 

انقالب اسـالمی ایران اسـت.

هویت هـای جنسـیتی، نـژادی و قومـی نیـز می تواننـد در بـازی 

مختلـف  اقشـار  ویژگی هـای  بـا  بازیکـن  و  شـکل  بگیرنـد 

اجتماعـی و مشـخصه معرفی کننـده ی آن هـا 

رو بـه رو و آشـنا شـوند. بـرای مثـال 

بازی هـای  بـه  دختـر،  بازیکنـان 

تمایـل  بیشـتر  دیجیتالـی ای 

دارنـد کـه شـخصیت  آن هـا 

طرفـی  از  اسـت.  دختـر 

بازنمایی هایـی کـه از بـدن 

زنـان در ایـن بازی ها صورت 

معنـاداری  شـکل  بـه  می گیـرد، 

شـبیه هم اسـت کـه باعث می شـود 

نقـش مهمـی در ارائـه ی الگـوی هویـت جنسـیتی بازیکنان 

ایفـا کنـد. همچنین زنـان در بازی ها یا قربانی اند یـا رفتارهای 

مردانـه ای از خـود نشـان می دهنـد کـه باعـث می شـود بازیکـن، 

نـگاه خاصـی را نسـبت بـه خـود و نقش آفرینـی اجتماعـی اش 

اتخـاذ کنـد. در مثـال دیگـر، در بـازی GTA san andreas  یـک 

جـوان گـردن کلفـت سیاه پوسـت در رقابـت با یک گـروه خالفکار 

در  دیگـر  خارجـی  خالفـکاری  گروه هـای  و  دیگـر  سیاه پوسـت 

ایـاالت متحـده، هـر خالفی را مرتکب می شـود. مشـخصا این جا، 

غیـر از بازنمایـی، نقـش روایـت و قواعـد بـازی در شـکل دهی به 

هویـت یـک سیاه پوسـت؛ پررنـگ اسـت.

همان طـور کـه گفتـه شـد، هویت یکـی از مباحث پیچیده اسـت 

کـه در نسـبت قرارگرفتـن آن با بـازی، بر پیچیدگـی آن می افزاید 

امـا در ایـن متـن تـالش شـد، بـه طـور خالصـه و سـاده مـرور 

بـر اندیشـه های ایـن حـوزه شـود. البتـه بایـد خاطـر نشـان کـرد 

کـه آنالیـن شـدن بازی هـای دیجیتـال ظرفیـت دیگـری بـه آن 

می افزایـد کـه پرداختـن بـه آن نیازمنـد مجـال دیگری سـت.■
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ــه  ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــان ب ــودکان و نوجوان ــه ک ــک ب ◄کم

ــن و  ــای والدی ــدر دغدغه ه ــد در ص ــئولیت پذیر، بای ــرادی مس اف

نهادهــای متولــی آمــوزش کــودکان قــرار گیــرد. یادگیــری نحــوه 

ــا نحــوه انجــام  ــی و اشــتغال، آشــنایی ب ــت مســائل مال مدیری

کارهــای روزمــره توانایــی تعامــل مؤثــر بــا همــکاران و دوســتان، 

ــوند و  ــاد نمی ش ــاره ایج ــک ب ــه ی ــه ب ــتند ک ــی هس مهارت های

ــن امــور  ــان در ای ــه همیــن دلیــل آمــوزش کــودکان و نوجوان ب

اهمیــت قابــل توجهــی دارد. در ایــن بیــن بازی هــای دیجیتالــی 

ــا  ــن زمینه ه ــان در ای ــه نوجوان ــد ب ــه می توانن ــد ک ــود دارن وج

ــه  ــی ک ــه مهارت های ــه ب ــد. در ادام ــه دهن ــوزش الزم را ارائ آم

ــاره  ــود اش ــاد می ش ــه ای ایج ــای رایان ــی از بازی ه ــط برخ توس

می گــردد.

ــه  ــادرت ب ــی نوجــوان مب ــی: وقت ــر منطق 1-حــل مســئله و تفک

 Incredible Machine, Angry جملــه  از  بازی هایــی  انجــام 

Birds یــا Cut the Ropes می کنــد، مغــز وی بــرای رســیدن 

ــاه،  ــه در جهــت حــل مســئله در زمــان کوت ــه راه هایــی خالقان ب

تمریــن می یابــد.

۲-هماهنگــی دســت و چشــم و مهارت هــای تفکــر چندبعــدی: 

ــت  ــن اس ــر ممک ــدازی، کاراکت ــر تیران ــی ب ــای مبتن در بازی ه

ــت  ــد. مدیری ــردن باش ــلیک ک ــدن و ش ــال دوی ــان در ح همزم

ــی  ــوارد مختلف ــه م ــاج دارد ک ــی احتی ــه بازیکن ــرایط ب ــن ش ای

از جملــه محــل اســتقرار کاراکتــر، ســرعت دویــدن وی و نحــوه 

ــا تفاســیری کــه مغــزش  ــرد و ب ــری اش را در نظــر بگی هدف گی

ارائــه می دهــد مطابقــت دهــد. ایــن فراینــد بــه یــک هماهنگــی 

ــاز دارد  ــی نی ــد فضای ــری و دی ــوه بص ــم، ق ــت و چش ــن دس بی

ــه  ــد ک ــات نشــان می ده ــم شــود. تحقیق ــت خت ــه موفقی ــا ب ت

افــراد می تواننــد مهارت هــای بصــری و فضایــی را از طریــق 

بازی هــای رایانــه ای کســب کننــد. مطالعاتــی نیــز انجــام شــده 

ــی منجــر  ــه بازی هــای ویدئوی اســت کــه نشــان می دهــد تجرب

ــود. ــز می ش ــری نی ــان ماهرت ــان و خلبان ــت جراح ــه تربی ب

3-برنامه ریــزی، مدیریــت منابــع و پشــتیبانی: افــرادی کــه 

اهتمــام بــه بازی هــای ویدئویــی دارنــد، نحــوه مدیریــت منابــع 

ــرا  ــی ف ــی واقع ــا را در زندگ ــه از آن ه ــتفاده بهین ــدود و اس مح

می گیرنــد. ایــن مهــارت بیشــتر در بازی هــای اســتراتژیکی 

ماننــد SimCity, Age of Empires و Railroad Tycoon دیــده 

ــازی  ــازنده ب ــه س ــن اســت ک ــه ای ــب توج ــه جال ــود. نکت می ش

SimCity اذعــان کــرده اســت کــه تعــداد قابــل توجهــی از افــرادی 

کــه ایــن بــازی را انجــام می دهنــد، معمــاری و شهرســازی را بــه 

آموزش کودکان و نوجوانان در بازی های 
رایانه ای

گالیل صفوی

نسبت هویت و بازی های دیجیتال
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ــد. ــود انتخــاب می کنن ــوان مســیر شــغلی خ عن

4-چندوظیفــه ای بــودن و انجــام هم زمــان چنــد کار: بــرای مثــال 

در بازی هــای اســتراتژیک، همزمــان بــا توســعه یــک شــهر، یــک 

ــن اســت  ــک دشــمن ممک ــد ورود ی ــره مانن ــر منتظ ــاق غی اتف

اتفــاق بیفتــد. ایــن امــر بازیکــن را وادار بــه انجــام انعطــاف و به 

ــد. ــی می کن ــری تاکتیک هــای ناگهان کارگی

۵-تفکــر ســریع و تجزیــه و تحلیــل و تصمیم گیــری تحــت 

محدودیــت زمانــی: در برخــی از بازی هــا، بازیکــن در هــر لحظــه 

ــات،  ــی از تحقیق ــج برخ ــق نتای ــد و طب ــزش کار می کش از مغ

را  جنــگ  ماننــد  اســترس زایی  شــرایط  کــه  بازی هایــی 

شبیه ســازی می کننــد، می تواننــد ابــزاری تمرینــی بــرای دنیــای 

ــای  ــه بازی ه ــی از آن اســت ک ــات حاک ــند. تحقیق ــی باش واقع

ــری ســریع کمــک  ــرای انجــام تصمیم گی ــز ب ــه مغ ــی ب ویدئوی

می کننــد و افــرادی کــه بازی هــای ویدئویــی انجــام می دهنــد، 

ــد.  ــاذ می کنن ــران اتخ ــه دیگ ــبت ب ــت تری نس ــات درس تصمیم

6-هوشــیاری موقعیتــی: از بازی هــای ویدئویــی می تــوان بــرای 

افزایــش اشــراف افــراد بــه موقعیــت نیــز اســتفاده کــرد. چنانچــه 

بــرای ســربازان نیــز از ایــن ابزارهــا بــرای افزایــش هوشــیاری در 

ــت  ــن قابلی ــا ای ــیاری از بازی ه ــد. بس ــتفاده می کنن ــگ اس جن

ــا  ــه ب ــد در لحظ ــه بتوان ــد ک ــن توســعه می دهن ــز در بازیک را نی

ــم  ــا آن تصمی ــه ب ــده و در در رابط ــه ش ــد مواج ــرایطی جدی ش

ــرد و عکس العمــل مناســبی از خــود نشــان دهــد. بگی

ــل  ــن دلی ــه ای ــات: ب ــدن و ریاضی ــای خوان ــعه مهارت ه 7-توس

ــازی و در  ــدن دســتورالعمل های ب ــه خوان ــاز ب ــان نی ــه بازیکن ک

برخــی مــوارد خوانــدن متونــی در مــدت زمانــی محــدود 

ــد.  ــعه می یاب ــا توس ــدن آن ه ــارت خوان ــتند، مه هس

همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه در برخــی بازی هــا 

بازیکنــان بــه تجزیــه و تحلیــل اعــداد ماننــد 

مدیریــت منابــع نیــاز دارنــد، مهارت هــای 

کّمــی آن هــا نیــز توســعه می یابــد.

بازی هــا  برخــی  8-پشــتکار: 

ماهیتــی بــه ایــن شــکل 

دارنــد کــه بازیکــن، برخی از 

مراحــل را پــس از چنــد بــار 

ــپری  ــام و شکســت س انج

کنــد و این امر روحیــه اراده 

بازیکنــان  در  را  و پشــتکار 

می کنــد. تقویــت 

9-اســتدالل استنتاجی 

فرضیــه:  تســت  و 

معتقدنــد  محققــان 

ــی  ــازی ویدئوی ــه انجــام ب ک

ماننــد کار کــردن بــر روی یــک مســئله علمــی اســت و ماننــد کار 

در آزمایشــگاه، بازیکــن بایــد بــا یــک فرضیــه مواجــه باشــد. برای 

ــف را  ــالح های مختل ــد س ــداوم بای ــور م ــه ط ــن ب ــال بازیک مث

بــرای مقابلــه بــا یــک دشــمن ترکیــب کــرده و نتیجــه را امتحــان 

ــد.  ــوض نمای ــب را ع ــید، ترکی ــت نرس ــه موفقی ــر ب ــد و اگ کن

10-توانایــی تشــخیص درســت و ســریع اطالعــات بصــری: نتیجــه 

ــل ســه  ــه حداق ــه پزشــکانی ک ــی از آن اســت ک ــی حاک تحقیق

ســاعت در هفتــه را بــه بازی هــای ویدئویــی می گذراننــد، 

نســبت بــه دیگــر پزشــکان 37% کمتــر مرتکــب خطــا در جراحــی 

شــده و ســرعت عمــل آن هــا نیــز ۲7% بیشــتر از دیگــر پزشــکان 

اســت. تحقیقــات همچنیــن عنــوان می کننــد کــه افــرادی کــه 

ــد، بیشــتر از دیگــر افــراد  ــه بازی هــای ویدئویــی اهتمــام دارن ب

می تواننــد داده هــای بصــری را ثبــت کننــد و بنابرایــن یادگیــری 

ــتری از  ــان بیش ــدت زم ــن م ــد و همچنی ــری دارن ــری بهت بص

ــد،  ــی کــه عوامــل مزاحــم دارن ــد در محیط های دیگــران می توانن

بــه یادگیــری بپردازنــد.

ــت در  ــرای موفقی ــه ب ــی ک ــارکت: بازی های ــی و مش 11-کار تیم

ــارت  ــد بازیکــن اســت، مه ــا چن ــه همــکاری دو ی ــاز ب آن هــا نی

همــکاری و کار تیمــی را در بازیکنــان ارتقــا می بخشــند و چنانکه 

ــن  ــه ای ــه ب ــی ک ــد، دانش آموزان ــان می دهن ــز نش ــات نی تحقیق

ــا هم کالســی های  ــری ب ــد، همــکاری بهت بازی هــا اهتمــام دارن

خــود دارنــد.

ــرای بازیکــن  1۲-مدیریــت: بازی هــای مدیریتــی کــه شــرایطی ب

ــی  ــات مدیریت ــد تصمیم ــه در آن بای ــد ک ــازی می کنن شبیه س

اتخــاذ کننــد و از منابــع محــدود اســتفاده بهینــه نماینــد، 

مهارت هــای مدیریتــی را در بازیکنــان ارتقــا می بخشــند.

از دیگــر مهارت هایــی کــه بــه واســطه بازی هــای ویدئویــی 

قابــل ارتقــا هســتند می تــوان بــه ریســک پذیری، 

ــی  ــن، بازشناس ــداف، تخمی ــری در اه بازنگ

و  مســتدل  قضــاوت  تمرکــز،  الگــو، 

مــواردی از ایــن دســت اشــاره کــرد. 

بنابرایــن اســتفاده هدفمنــد از 

بــرای  ویدئویــی  بازی هــای 

نوجوانــان می توانــد بســتری 

توســعه  بــرای  مناســب 

ــمار  ــه ش ــا ب ــای آن ه مهارت ه

می شــود  پیشــنهاد  و  رود 

والدیــن و نهادهــای آموزشــی نیــز 

بــا ایــن مزایــا آشــنا شــده و در 

ــری آن، گام  ــه کارگی جهــت ب

بردارنــد.■
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◄سـردبیر: تـرس یکـی از المان هـای ایجاد هیجان در بازی های رایانه ای اسـت کـه می تواند از طریق طراحی روایت و داسـتان، 

طراحـی صحنـه و حتـی طراحـی مأموریت هـای بـازی در گیم پلـی رخ بنمایـد. اقبـال نوجوانان به داسـتان های ترسـناک من را 

بـر آن داشـت تـا در ایـن شـماره از خانـم داسـتان پور کـه خـود از داستان نویسـان اسـت درخواسـت نمایـم تا در ایـن خصوص 

دسـت بـه قلـم شـوند. تـرس اگـر بـه همـراه القای پوچـی و بی هدفـی پیـش رود می توانـد هیجـان را در مسـیر نادرسـتی قرار 

دهـد و اگـر تـرس بـه همـراه المان هایـی از تفنـن و شـوخی گنجانده شـود می توانـد از بار هولناکـی آن بکاهد. شـاید کاری که 

آر. ال. اسـتاین می کنـد.

نوجوانـی، برزخـی در میـان سـال های عمـر انسـان! نقطه¬ای از زندگی که فرد، ایام شـاد و مفرح کودکی را پشـت سـر گذاشـته 

و هنـوز آنقـدر بـزرگ و توانمنـد نشـده کـه بـه روزهـای شـیرین و کارآمـد جوانـی وارد شـود. دورانی که انسـان در پی شـناخت 

خـود و آنچـه از زندگیـش می¬خواهـد دچـار آوارگـی و تردیدی کالفه کننده اسـت. 

امـا نوجـوان امـروز را بایـد از نوجوانـی کـه در قـرون گذشـته مـی زیسـته تمیـز داد. او در روزگاری بـا امکانـات ، تکنولـوژی و 

اطالعـات علمـی بسـیار بـاال بـه سـر مـی بـرد کـه هرچه مـی خواهـد در محیـط پیرامونـش می¬یابـد و تصـور می¬کنـد دیگر 

چنـدان موضوعـی بـرای کشـف و اختـراع وجـود نـدارد. در دنیـای امروز رقابـت برای رسـیدن به آینـده¬ای بهتر بین افـراد زیاد 

اسـت و او تنهـا تـا قبـل از پایـان نوجوانـی فرصـت دارد از دیگران جلـو بیفتد تا بتواند در سـال های جوانـی در جایگاهی درخور 

و شایسـته ی هـوش و اسـتعدادش قـرار بگیـرد؛ پـس در نتیجه شـرایط تحصیلی او بسـیار خسـته کننده و دشـوار خواهد بود 

و نوجـوان طالـب فرصتـی اسـت کـه بتوانـد جـدا از دغدغه های هـر روز و هر سـاعتش در آن به دنبال آرامش و هیجان باشـد.

حـال بایـد از خـود بپرسـیم در جهانـی کـه فضای کمتری برای کشـف و هیجـان وجـود دارد؛ او چطور می¬تواند ایـن فرصت را 

بدسـت آورد؟ پاسـخ، یافتـن یـک جهـان ناشـناخته اسـت. موقعیتی کـه تنها داسـتان های ترسـناک و فانتـزی آن را در اختیار 

عالقه ی نوجوانان به بازی های ترسناک  
به صدا درآمدن یک زنگ خطر ور

نپ
تا
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نوجـوان امـروز قـرار می¬دهـد. امـا او چگونـه در معـرض ایـن 

داسـتآن ها قـرار می-گیـرد و ایـن مواجهـه، در چنـد بخـش قابـل 

دسـته¬بندی می باشـد؟ 1- رمان هـای ترسـناک ، ۲- فیلم هـای 

ترسـناک ، 3- بازی هـای ترسـناک

ابتـدا بـه بررسـی دسـته¬ی دوم، یعنـی مواجهـه¬ی نوجوان مان 

بـا فیلم هـای ترسـناک می¬پردازیـم. فیلم هایـی ماننـد " IT و یا 

Saw و ... . " او ممکن اسـت یا به تنهایی ، یا همراه با دوسـتان 

و همسـاالن و یا در کنار خانواده به تماشـای این ژانر سـینمایی 

بنشـیند. حـال یا از دیـدن این چنین فیلمی زده شـده و به دلیل 

وحشـت¬زدگی از ادامـه¬ی آن حـذر می¬کند؛ یـا از آن لذت برده 

و بـه سـراغ فیلم هـای بعـدی مـی¬رود و یـا از دیـدن آن هـا منع 

می-شـود. در مـورد بازخـورد اول و دوم گفتگویی باقی نمی¬ماند 

ولـی در برخـورد سـوم، او چـون از سـوی والدین یا روانشـناس و 

یا سـایر بزرگسـاالن دچار ممنوعیت شـده؛ راه جدیدی برای ورود 

به فضای ترسـناک داسـتان پیـدا می¬کند. 

نوجـوان کـه در مسـیر اول به بن¬بسـت خـورده، این بـار از میان 

انبوهـی از کتاب هـای ترسـناک موجـود در بـازار، کتـاب مـورد 

عالقـه خـود را انتخـاب کـرده و بـه مطالعـه¬ی آن می¬پـردازد. 

بـا  نبـرد  مجموعـه¬ی  یـا  اشـباح  سـرزمین  "کتاب هـای  مثـاًل 

شـیاطین" کـه نوشـته رمـان نویـس مشـهور نوجوانـان، "دارن 

شـان" اسـت. داسـتان هایی کـه نوجـوان را بـه دنیایی ناشـناخته 

و مرمـوز و ترسـناک وارد می¬کنـد و شـخصیت انسـانی او را در 

برابـر دنیـای موجـودات هولنـاک تنـزل داده و ضعیـف نشـان 

می¬دهـد. داسـتان هایی کـه نیروهای شـیطانی مانند خوناشـام 

را در نظـر مخاطـب محبـوب، دوست¬داشـتنی و شکسـت ناپذیر 

نشـان می¬دهـد. اثراتـی کـه چنیـن داسـتان هایی بـر ذهن پاک 

و شـفاف نوجوان خواهد گذاشـت کاماًل مشـخص اسـت و نیازی 

بـه اشـاره بـه کمترین اثـر آن )که با یک سـرچ در دنیـای مجازی 

قابـل پیگیـری اسـت( یعنـی ایجـاد گروه¬های مختلـف مجازی 

یـا حقیقـی که خود را خوناشـام می¬نامند نیسـت. پـس در این 

مرحلـه از بحـث، از آن می¬گذریـم تا به دسـته¬ مـورد نظر یعنی 

بازی هـای ترسـناک برسـیم.

نوجـوان بـه دالیـل مختلـف از جملـه بـاال رفتـن قیمـت خریـد 

کتـاب و برخـالف آن، سـهل الوصول بودن بازی هـای رایانه ای که 

اغلب به سـادگی از اینترنت قابل دانلود و نصب اسـت؛ به سـوی 

بازی هـای رایانـه ای کشـیده می¬شـود. فقـط یـک جسـتجوی 

مختصـر الزم اسـت تـا تعـداد زیـادی از بازی هـای پرطرفـدار و 

البتـه ترسـناک خارجی یا حتـی ایرانی در اختیار دوسـت کوچک 

مـا که همـان نوجـوان امروزیسـت قـرار گیرد.

ایـن همـان زنگ خطری اسـت که در عنوان این یادداشـت به آن 

اشـاره کـرده بـودم. نوجـوان سـاکت و بی¬صـدا در کنج دلنشـین 

و دنـج اتـاق خـود قـرار گرفتـه و تنهـا بـا چنـد کلیـک مختصـر 

وارد دنیایـی می¬شـود کـه همزمـان دو دسـته¬ی دیگـر از انواع 

ارائـه¬ دهنـده داسـتان های هراس¬انگیـز را بـا خود همـراه دارد. 

یعنـی هـم ماننـد رمان هـای وحشـتناک صاحـب داسـتان های 

رعـب¬آور اسـت و هـم مانند فیلم های ژانر ترسـناک، فضاسـازی 

و شـخصیت های قابـل رؤیـت در آن وجـود دارد. از طرفـی نـه 

نیـاز اسـت کـه مانند سـینما تنهـا ناظـر اعمال شـخصیت اصلی 

داسـتان باشـد و نـه مانند کتـاب در محیطی تخیلـی و غیر قابل 

دیدن وارد می¬شـود. بالعکس، در بازی های رایانه ای کاربر کاماًل 

LIMB
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بـر محیـط مسـلط اسـت! یعنـی هم فضـای داسـتان را با چشـم 

می¬بینـد و نیازمنـد تصـور نیسـت و هـم می¬توانـد در جایـگاه 

شـخصیت اصلـی داسـتان بـا شـیاطین و موجـودات ترسـناک 

بجنگـد یـا از آن هـا بگریـزد و در هـر دو حـال قهرمانـی کند.

درسـت ماننـد ایـن اسـت کـه چشـم هایش را ببندد و آن چـه قرار 

اسـت داسـتان برایـش بیـان کنـد را تصـور کنـد؛ بعـد یکدفعـه 

چشـم بگشـاید و خودش را در آن فضای رعب آلود و در مواجهه 

بـا گروهـی از اهریمنان بیابد. این یعنی اوج هیجان و شـگفتی! 

همـان حـس وصـف ناپذیـری کـه نوجوان امـروز ما برای بیشـتر 

لـذت بـردن بـه آن پنـاه می¬بـرد. او برای فـرار از روزمّرگی دسـت 

بـه دامـان ابـزاری می¬شـود کـه ماننـد یک سـم مهلک اثـر قابل 

تشـخیصی نـدارد و والدیـن تنها با نظارت دقیق بـر کارهای فرزند 

دلبندشـان می¬تواننـد به آن پـی ببرند.

حـال بهتـر اسـت بـرای نمونـه چنـد بـازی را کـه مـورد رضایت و 

توجـه کاربـران بازی هـای رایانـه ای قـرار گرفتـه؛ معرفـی و کمـی 

دربـاره¬ی آن هـا صحبـت کنیم. مـن در این جا 4 بازی مشـهور را 

بـرای شـما مثـال می-زنم:

Limbo -1  ◆

بـازی پرطرفـداری کـه مـن آن را هیاهـوی بسـیار بـرای هیـچ یـا 

اتهـام بـه عدالت پـروردگار می¬نامم. یـک بازی رایانـه ای تاریک 

و بـدون روشـنایی کـه از هـر رنگـی در مـورد آن دریـغ شـده و 

بـه خـودی خـود و جـدا از داسـتان مأیـوس کننـده اش بـه روح 

مخاطـب ضربـه وارد می¬کنـد. 

در Limbo شـخصیت اصلـی داسـتان، پسـر کوچکـی اسـت که از 

ابتـدا تـا پایان بازی به دنبال خواهر گمشـده-ی خود گشـته و در 

برخـورد بـا موانـع و مشـکالت بزرگـی مانند عنکبوتـی غول¬پیکر 

کـه در برابـرش قـرار مـی گیـرد؛ قهرمانـی و رشـادت کـرده و بـا 

یافتـن  بـرای  را  آن گرفتـار شـده  در  کـه  او مکانـی  موفقیـت، 

خواهـرش پشـت سـر مـی گـذارد. و تـازه اینجـا زمانـی اسـت که 

در می¬یابـد در برزخـی تاریک و عذاب¬آور اسـیر شـده و پیش از 

ورود بـه آن یعنـی درسـت قبل از شـروع بـازی، دنیای زنـدگان را 

تـرک کـرده و تمـام مـدت بـازی را مـرده بوده اسـت. 

Limbo بـه معنـی بـرزخ، عذابـی را بـه کاربـر تحمیـل می¬کنـد 

کـه بـا سـن و سـال کـِم گـروه سـنی مخاطـب منافـات دارد و 

دلیلـی بـه تحمـل آن وجـود نـدارد. پس تنهـا نتیجـه¬اش ایجاد 

ناامیـدی و همین طـور وحشـت از جهـان پس از مرگ اسـت. اما 

ضربـه¬ی اصلـی وقتی به بدنه ی روح مخاطب وارد می¬شـود که 

در انتهـای بـازی متوجـه مـی شـود خواهـر نیـز مانند شـخصیت 

اصلی مرده اسـت و اینجاسـت که کاماًل در گرداب یأس فرورفته 

و عالقه اش به خداوند که نویسـنده ی سرنوشـت انسان هاسـت را 

نیـز مـورد هدف قرار می¬دهـد. چرا که ایـن را از عدالت پروردگار 

بـه دور می دانـد کـه نوجوانـی بیگنـاه را در برزخـی عـذاب¬آور با 

شـرایطی طاقت فرسـا ماننـد فضای داسـتانی این بازی، شـکنجه 

! دهد 

Identity V -2 ◆

ماجـرای یـک قاتـل و چهـار بازمانـده کـه از شـرکت سـازنده¬ی 

 Rules او پیـش از ایـن بازی هـای چنـد نفـره ی موبایـل ماننـد

of Survial ، Knives out و Crusader of light را مشـاهده¬ی 

کرده ایـم. داسـتان کارآگاهـی کـه وارد یـک سـاختمان متروکـه 

شـده و در می¬یابد که آنجا یک تیمارسـتان اسـت. تیمارسـتانی 

Identity V
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بـا 4 بازمانـده و قاتلـی در لبـاس دلقـک کـه بـه خـودی خـود 

می¬توانـد شـخصیتی آزاردهنـده¬ باشـد. چـرا کـه از او توقـع 

شـادی داریـم و حـاال بایـد بـرای زنـده مانـدن از او بگریزیـم.

ایـن بـازی آنالیـن کـه اجـازه ی انتخـاب بـه کاربـر داده و او را 

در برگزیـدن جایـگاه قاتـل یـا بازمانـده مخیـر مـی-دارد، مهمانـی 

هولناکـی را بـرای مخاطـب خـود ترتیـب داده اسـت. یعنـی هـم 

بـه او اجـازه مـی دهـد کـه شـخصیت یـک شـکارچی قاتـل بـا 

روحیـه¬ی ظالمانـه و وحشـی¬اش را تجربـه کنـد و یـا تمـام 

مـدت بـازی در هـراس از گرفتـار آمـدن بـه دسـت قاتـل، بگریـزد 

و سـعی در یافتـن راه نجاتـی بـرای خـود بنمایـد. صـدای تپـش 

هراس¬انگیـز قلـب شـخصیت کـه در تمـام لحظـات گریـز بـه 

گـوش مـی رسـد، عـالوه بـر نـور سـرخ رنگی کـه حضـور دلقک را 

هشـدار می¬دهـد؛ ضمیمـه¬ی فضای تاریک و رنگ های سـردی 

کـه حکایـت از تـرس و وحشـت دارد؛ همگـی دلیـل بـه صـدا در 

آمـدن زنـگ خطـری اسـت کـه خبـر از امـکان صدمـه خـوردن به 

روح حسـاس و آسـیب پذیـر نوجـوان دارد.

41148 -۳  ◆

بـازی ترسـناک سـاخته شـده توسـط یـک بازیسـاز ایرانـی که به 

گفتـه¬ی خـودش سـعی در بازسـازی ابتـدای آفرینـش بشـر و 

نشـان دادن دشـمنی قدیمی شـیطان و انسـان دارد. شیطانی که 

نـه تنهـا بـه انسـان سـجده نکـرد؛ بلکه قسـم یـاد کـرد او را از راه 

راسـت منحـرف سـاخته و چنـان فریبش بدهد که برای همیشـه 

از نـگاه رحمت¬بـار و مهربـان خداونـد خـارج شـود. 41148 یـک 

بـازی تاریـک و افسـرده کننده¬ اسـت کـه در چهار اپیـزود عرضه 

شـده و برخـالف گنـگ بـودن داسـتان و نامفهـوم بـودن وجـود 

عالئـم فراماسـونری و شـیطان پرسـتی اپیـزود اول و دوم کـه 

کاربـر متوجـه دلیـل گذشـتن از مینـی گیم های مربـوط به آن ها 

نمی¬شـود؛ در اپیـزود چهـارم به علت برخورد و گذشـتن از آن ها 

پـی بـرده و باالخـره از ماجـرا بـه طـور کامـل باخبر می-شـود. 

امـا داسـتان ایـن بازی ایرانی که در مقایسـه بـا همتایان خارجی 

و داخلـی خـود از کیفیـت خوبـی برخـوردار و قابل عرضه بـه بازار 

جهانـی اسـت چـه مـی تواند باشـد؟ مهندسـی جـوان کـه در پی 

بیهوشـی و از دسـت دادن حافظـه¬اش، در کلیسـایی مربـوط 

بـه شیطان پرسـتان چشـم بازکـرده و بـه دنبـال کشـف هویـت و 

شـناخت دوبـاره¬ی خـود در مسـیری قـرار می¬گیـرد کـه پـدر یا 

همان ابلیس که در این جا قصد فریب شـخصیت ایرانی داسـتان 

را دارد؛ او را بـدان راهنمایـی مـی کند. سـینا یا همان شـخصیت 

اصلـی بـازی 41148 پـس از فریب خوردن از شـیطان، مأمور به از 

بین¬بـردن و نابودکـردن مرکـزی به همین نام می¬شـود. مرکزی 

کـه بـه نیازمنـدان کمـک کـرده و در راهـی مخالـف ابلیـس قدم 

بـر مـی¬دارد. سـینا با به یـادآوردن معشـوقه¬اش یعنـی لی¬لی 

شـانیاک کـم کـم بـه ماجـرای اصلـی پـی بـرده و بـه مبـارزه بـا 

شـیطان می پـردازد. 

گذشـته از اینکـه چـرا بازی سـاز محترم یک شـخصیت خارجی را 

کـه از قضـا خیرخواهانـه در مرکـز کمـک بـه نیازمندان یـا همان 

41148 فعالیـت مـی کنـد بـه عنوان معشـوقه ی سـینا یا همان 

شـخصیت اصلـی داسـتان ایـن بـازی انتخـاب کـرده ؛ سـاخت و 

ورود بـه چنیـن فضایـی آن هـم از سـوی کشـوری ماننـد ایـران 

که برخالف تاریکی و سـیاهی شـایع در کشـورهای غربی، سرشار 

از امیـد و سرزندگیسـت جـای سـؤال و تشـکیک دارد. آیـا بهتـر 

نبود بازی سـاز محترم از چنین داسـتان و جهان تاریکی صرفنظر 

کـرده و داسـتان آفرینش را در فضایی جانبخـش و روح افزا بیان 

نمایند؟

Maryam -4  ◆

معصومیـت ایـن نـام، تله ایسـت برای هر کاربر که ممکن اسـت 

روی دکمـه¬ی دانلـود کلیـک کـرده و بـا نصـب ایـن بـازی وارد 

فضـای رعـب آور و صدالبتـه دیوانـه کننـده ی آن شـود. مریـم 

دخترکـی بـه ظاهر معصوم و بی آزار اسـت کـه در جنگلی تاریک 
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گمشـده و کاربـر مأموریـت مـی یابـد تـا او را از آن جنـگل سـیاه 

رهایـی بخشـیده و نجـات دهـد. امـا کاربـر حتـی بـا بـه اتمـام 

رسـاندن بازی از فضای داسـتانی آن بیرون نمی¬آید. شـاید چون 

در طـول داسـتان بـه او القـا شـده کـه دچار جـن زدگـی و ارتباط 

بـا شـیاطین اسـت. پـس حتـی اگـر بـازی تمـام شـود؛ بازیکـن 

در دنیـای داسـتانی باقـی مانـده و احسـاس می¬کند همـواره از 

سـوی موجوداتی ناشـناخته و وهم انگیز تهدید می¬شـود. تأثیر 

داسـتان ترسـناک بازی مریم به گونه¬ایسـت که امکان اقدام به 

خودکشـی را در مخاطـب خـود ایجـاد و یا حتی تشـدید می کند. 

او ناامیـد از نجـات یافتـن از شـر موجوداتی کـه آزارش می دهند 

تصمیـم به خودکشـی مـی گیرد.  

این هـا تنهـا چنـد نمونـه از بازی هایـی بود کـه نوجوانـان بیگناه 

مـا را از طریـق صفحـه ی کوچـک موبایـل، تبلـت یـا کامپیوتـر 

بـه دنیایـی بـزرگ و غریبـه مـی کشـاند کـه ممکـن اسـت بـرای 

همیشـه در آن گمشـده و روح معصـوم و پـاک خـود را در آن جا 

بگذارند.

ظالمانه¬تریـن کار و بدتریـن نـوع قتـل یـک انسـان ایـن اسـت 

کـه قاتـل از طریـق خوراکـی کـه فرد بـه خـوردن یا آشـامیدن آن 

نیـاز دارد، مسـمومش کـرده و او را از بیـن ببرد. داسـتان، حال به 

هـر نحـو کـه در اختیـار مخاطب قـرار بگیـرد؛ چـه از طریق کتاب 

باشـد، چـه فیلـم و یـا حتی بـازی رایانـه ای که در حـال حاضر به 

آن مـی پردازیـم؛ غـذای روح و نیـاز نوجوانان امروز ماسـت. پس 

الزم اسـت والدیـن کـه بیـش از بقیـه بـه سـالمت روح و جـان 

فرزنـد خـود اهمیـت می دهنـد؛ از او در برابر خطـرات احتمالی از 

ورود بـه چنیـن بازی هـای خطرناکـی کـه در رتبه ی بـازی کردن 

بـا آتـش اسـت؛ مراقبت کـرده و محافظ او باشـند.

در  کـه  داستان¬نویسـانی  و  ایرانـی  محتـرم  بازی نویسـان  امـا 

گروه هایـی  چنیـن  بـا  رایانـه ای  بازی هـای  سـاخت  زمینـه¬ی 

همـکاری می کننـد بهتـر اسـت بـه جـای صـرف عمـر و انـرژی و 

صدالبتـه هنـر خـود در مسـیری که خیر و صـالح کاربـر ایرانی را 

همـراه نـدارد؛ بـه سـاخت بازی هایـی همـت بگمارند که یا رشـد 

دهنـده ی هـوش و اسـتعداد ایرانـی باشـد یـا او را بـا تاریـخ و 

فرهنگـش آشـنا سـازد و یـا قهرمانـی هـای شـیرمردان عرصه¬ی 

نبـرد بـا کفـار و غارتگـران را بـه او یـادآور شـود.

در نظـر داشـته باشـید نوجوانـی، دوره ی آمادگـی فرد بـرای ورود 

بـه جوانـی و قـدم گذاشـتن بـه دنیـای بزرگسـالی اسـت. جـوان 

در مسـیری حرکـت مـی کنـد کـه در سـال های نوجوانـی بـرای 

آینده¬ی خود ترسـیم کرده اسـت. پس باید او را در این راه یاری 

کنیم. این مهم ، هم وظیفه ی نویسـندگان و داسـتان نویسـان 

و هـم وظیفـه¬ی والدین و معلمـان گرامی مدارس اسـت. ورود 

بـه فضـای فانتـزی و مهیـج کـه خالقیت نوجـوان عزیـز ایرانی را 

بیافزایـد؛ بسـیار پسـندیده و مقبـول بـه نظـر می¬رسـد. امـا باید 

دید راهی غیر از سـاخت داسـتان های ترسـناک برای این منظور 

وجود نـدارد؟ 

بـه دنیـای فانتـزی و ناشـناخته ی مـاوراء توجـه کنیـد. قطعًا ما 

نویسـندگان مسـلمان، برخالف ملحدین غربی که تنهـا از ماوراء، 

تاریکـی و سـیاهی را سـراغ دارنـد؛ جهانـی زیبـا و فرح¬بخش به 

نام بهشـت و ملکوت آسـمان ها را می¬شناسـیم که می¬توانیم 

بـا هنـر بی همتای خود در آن شـناور شـده و داسـتان هایی برای 

رشـد فرهنگی ، اسـالمی نوجوانانمان به رشـته ی تحریر درآوریم 

Maryam

•مجله تخصصی مطالعات، سواد و بررسی محتوایی بازی های دیجیتال
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◄ جومانجــی یــک بــازی اســت کــه همــه می تواننــد آن را بــازی 

ــات  ــا ، اوق ــه دورهمی ه ــد در هم ــه می توان ــازی ای ک ــد . ب کنن

خوشــی را بــرای همــگان فراهــم کنــد. امــا مراقــب باشــید کــه 

اســیر آن نشــوید . چــون ممکــن اســت در بــازی فــرو رفتــه و در 

آن گرفتــار شــوید!

ایــن فضــای رمانــی اســت 

کــه از روی آن در ســال 199۵ 

رابیــن  بــازی  بــا  فیلمــی 

ویلیامــز ســاخته شــد و در 

 ۲017 ســال  در  نیــز  ادامــه 

ــد  ــازه از آن تولی ــخه ای ت نس

شــد و در ادامــه نیــز قســمت 

دومــی بــرای ایــن نســخه 

جدیــد، بــر روی پــرده هــا 

نقــش گرفــت .

ــی  ــای مفصل ــدا از بحث ه ج

ــا در  ــن فیلم ه ــاره ای ــه درب ک

ــده  ــته ش ــال ها نوش ــی س ط

ــد  ــا قص ــت م ــت، یادداش اس

بــه  دیگــر  زاویــه ای  از  دارد 

ــردازد.  ــازی عجیــب بپ ــن ب ای

در متــن حاضــر، خبــری از 

پرداخــت بــه نحــوه ســاخت و 

ــان  ــا نویســنده ها و کارگردان ی

بلکــه  نیســت،  جومانجــی 

ــورد  ــا در م ســعی می شــود ت

ایــن  در  کــه  مفاهیمــی 

مجموعــه فیلــم بــه آن اشــاره 

ــود. ــان ش ــی بی ــده، نکات ش

در نســخه ســال 199۵ کــه بــر 

اســاس رمانــی بــه همیــن نــام ســاخته شــد، بــا یــک ُبردگیــم 

یــا همــان بــازی رومیــزی روبــرو هســتیم. بــازی ای کــه بــه طــور 

اتفاقــی بــه دســت چنــد نوجــوان می رســد و در یــک دورهمــی ، 

تصمیــم بــه بــازی کــردن می گیرنــد . امــا غافــل از این کــه ایــن 

بــازی بــا بازی هــای دیگــر متفــاوت اســت. در نســخه ســال ۲017 

نیــز بــاز هــم عنصــر اتفــاق بــه چشــم می خــورد. چنــد نوجــوان 

ــوند  ــتاده می ش ــار مدرســه فرس ــه انب ــه ب ــرای تنبی ــه ب در مدرس

ــتگاه  ــک دس ــا ی ــه ب ــد ک ــار بپردازن ــازی انب ــب س ــه مرت ــا ب ت

ــک دســتگاه  ــه درســت شــنیدید، ی ــازی مواجــه می شــوند. بل ب

ــال ۲017 رخ  ــخه س ــاخت نس ــرای س ــه ب ــی ک ــازی. در اقتباس ب

بســیاری  تفاوت هــای  داده، 

ــه  ــل ب ــه نســخه قب نســبت ب

ــورد. ــم می خ چش

ــم  ــر بردگی ــاوت اول، تغیی تف

بــه یــک دســتگاه یــا کنســول 

ــوع  ــن موض ــت. ای ــم اس گی

چیــز عجیبــی نیســت. البتــه 

ــر  ــن تغیی ــیاری ای ــرای بس ب

بســیار خالقانــه و جــذاب، 

یــک  بــا  امــا   . نمــود  رخ 

ــه  ــوان ب ــر می ت ــگاه دقیق ت ن

ــن  ــان ای ــوع می ــت موض قراب

دو گونــه یعنــی کنســول گیم 

ــرد . هــر دو  ــی ب ــم پ و بردگی

ــتند و در  ــازی هس ــیله ب وس

زمانــه خــود بســیار فراگیرنــد. 

هــر دو جهانــی در دل جهــان 

اصــال  می کننــد.  خلــق 

همیــن  فراغــت  معنــای 

اســت کــه َدمــی از تمــام 

اتفاق هــای اطــراف فاصلــه 

بگیریــم. نبایــد تکنولــوژی یــا 

تفاوت هــای ظاهــری مــا را 

ــویی و  ــد و همس ــب ده فری

هماننــدی ایــن دو ابــزار بازی 

را مشــاهده نکنیــم.

تفــاوت دوم ، جهــان بــازی کــردن اســت. در نســخه اول، فضــای 

روزمــره زندگــی و دنیــای واقعــی درگیــر جهــان بــازی می شــود و 

بــروز بــازی را مــا در محیــط پیرامونــی شــاهدیم. یعنــی بــازی، 

ــود را در  ــد و خ ــا می آی ــراغ بازیکن ه ــه س ــدن ب ــازی ش ــرای ب ب

معــرض بــازی شــدن قــرار می دهــد. امــا در نســخه ســال ۲017 

ــازی ، بازیکن هــا را  ــار شــاهد ایــن هســتیم کــه جهــان ب ، این ب
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ــا  ــاید بعضی ه ــد. ش ــرا می خوان ــود ف ــه خ ــازی شــدن ب ــرای ب ب

بگوینــد، رابیــن ویلیامــز هــم در نســخه ســال 199۵ بــه داخــل 

ــه  ــاله اینجاســت ک ــا مس ــد. ام ــیده ش ــم جومانجــی کش بردگی

ــازی  ــرای تنبیــه تقلبــی کــه در ب ــه ای ب ــه گون رابیــن ویلیامــز ب

ــی در  ــود. ول ــد می ش ــازی تبعی ــه ب ــود ب ــام داده ب ــردن انج ک

نســخه ســال ۲017 ، رفتــن بــه درون جهــان بــازی، اصــل بــازی 

کــردن اســت. در واقــع بــه گونــه ای می تــوان گفــت کــه گویــی 

میــدان اصلــی بــرای بــازی کــردن، جهــان واقعــی نیســت، بلکــه 

ــه  ــت ک ــر رف ــی دیگ ــه جهان ــان جــدا شــد و ب ــن جه ــد از ای بای

می تــوان آن جــا بــازی کــرد. گویــی کــه بــازی، جهانــی دارد کــه 

ــازی کــردن در آن، حضــور در آن اســت. شــرط ب

ــر ،  ــخه قدیمی ت ــت. در نس ــودن" اس ــری ب ــوم، "دیگ ــاوت س تف

بازیکن هــا در شــرایط مشــغول بــازی بودنــد کــه همچنــان 

ــا  ــت، ام ــم می گذش ــالیان ه ــر س ــی اگ ــد. حت ــان" بودن "خودش

بــاز هــم "خودشــان" بودنــد. در نســخه ســال ۲017 مفهــوم آواتــار 

ــرای  ــی ب ــود. یعن ــاهده می ش ــم مش ــازی در فیل ــا جســم مج ی

ــودن در جهــان دیگــر، بایــد جســم دیگــری هــم داشــت. امــا  ب

ایــن "دیگــری بــودن" تنهــا بــه اینجــا ختــم نمی شــود. داشــتن 

آواتــار و حتــی رویــای انتخابــی بــودن آن، ایــن حــس را ایجــاد 

ــر و  ــی، جذاب ت ــان واقع ــری" از جه ــان دیگ ــه "جه ــد ک می کن

آزادانه تــر اســت.

در ایــن "دیگــری بــودن" مفهــوم دیگــری نیــز جــاری اســت. در 

ــی  ــه در زندگ ــم ک ــی بودی ــاهد نوجوانان ــال 199۵ ش ــخه س نس

روزمــره خــود بــا مشــکالتی روبــرو هســتند و گویــا بــه واســطه 

بــازی کــردن می خواهنــد اندکــی از ایــن مشــکالت فاصلــه 

ــول  ــجاعت در ط ــس ش ــت ح ــا تقوی ــم ب ــه ه ــد. در ادام بگیرن

مبــارزات بــازی، در زندگــی عــادی خــود، رونــدی تــازه در پیــش 

می گیرنــد. امــا در نســخه ســال ۲017 ، بــا نوجوان هایــی مواجــه 

هســتیم کــه در حالــت عــادی توانایی هــای خــود را بــاور 

ــا "دیگــری بــودن"  ــازی کــردن ب ــازی و ب ــد. امــا در طــول ب ندارن

مواجــه می شــوند کــه توانایی هایــی در اختیــار بازیکن هــا قــرار 

ــه  ــی تجرب ــی در زندگ ــدی را حت ــای جدی ــه تجربه ه ــد ک می ده

کننــد.

ــور  ــه وف ــان ب ــروز در اطرافم ــه ام ــت ک ــی اس ــی دنیای جومانج

شــاهد آن هســتیم. شــاید اگــر عینکــی بــود کــه می توانســتیم 

تفــاوت واقعیــت جــاری در بازی هــا را بــا حقیقــت آن ببینیــم، 

ــال  ــا در ح ــه جومانجی ه ــم ک ــوح ببینی ــه وض ــتیم ب می توانس

ــا  ــازی هســتند و بازیکن ه ــان ب ــه درون جه ــا ب ــردن بازیکن ه ب

در رفتــن از ایــن جهــان بــه "جهــان دیگــری" در تکاپــو هســتند.■

پوستر اکران فیلم کاور بسته بندی بازی
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◄ بی تردیـد همـة مـا بارهـا اصطالح اوقـات فراغت را شـنیده ایم 

و احتمـال زیـاد برداشـت مان از معنـای آن زمانـی اسـت کـه از 

کارهـا و فعالیت هـای روزانـه و ضـروری آزاد یـا خالص شـده ایم. 

قصـدم اینجـا بحـث در مـورد درسـتی و نادرسـتی ایـن مفهـوم 

نیسـت بلکـه می خواهـم فـارغ از ایـن مسـئله در مـورد همـان 

مفهـوم پذیرفته شـده توسـط عموم صحبت کنـم. اگر فرض کنیم 

کـه زندگـی شـامل چند بخـش اسـت: کار، فعالیت هـای ضروری 

ماننـد خوابیـدن، غـذا خـوردن، نظافـت و ... و زمان هـای بـدون 

فعالیـت؛ می توانیـم در مـورد فرزندمـان این طـور تصـور کنیم که 

زندگـی او هـم شـامل همین سـه بخش اسـت با ایـن تفاوت که 

مدرسـه و امـور مربـوط بـه آن جایگزیـن کار می شـود. نتیجه این 

تقسـیم بندی ایـن می شـود کـه ما اغلـب از انجـام دو بخش اول 

یعنـی کار و فعالیت هـای ضـروری خسـته ایم یـا بـه دلیـل تکرار 

و یکنواختـی دچار کسـالت می شـویم. بنابرایـن در اوقات فراغت 

بـه دنبـال راهی هسـتیم کـه از وضعیت حاصـل از دو بخش اول 

بـه نوعـی فـرار کنیـم. در نتیجـه عمومـًا ره »هـر چـه پیـش آیـد 

خـوش آیـد« را پیـش می گیریم. حاصـل این اتفاق شـاید مفهوم 

بزرگ تـری بـه نـام روزمرگی اسـت کـه اغلـب بشـر در دوره هـای 

مختلـف تاریخـی گرفتـار آن بوده اسـت. اوقات فراغـت از جنس 

هـر چـه پیـش آیـد ... بـه ایـن فکـر نمی کنـد که چـرا ایـن کار را 

می کنـم، یـا بـه چـه کاری می آیـد، فقـط می خواهـد آن زمـان به 

نحـوی پر شـود و معمـواًل کارهایی که در زمان هـای دیگر فرصت 

آن دسـت نمـی داده اسـت، انجـام می شـود. اما خب بررسـی ها و 

پژوهش هـای متعـدد نشـان می دهد اکثریـت افراد، ایـن زمان ها 

کارهایـی  می شـوند.  بی هـدف  پرسـه زنی های  سـرگرم  معمـواًل 

مثـل پاسـاژگردی، نشسـتن در کافه هـا و رسـتوران ها، تماشـای 

بازی هـای  یـا  و  اجتماعـی  شـبکه های  در  گشـت  تلویزیـون، 

رایانه ای . این سـبک زندگی اغلب ما بزرگسـاالن اسـت و همین 

نسـخه را هـم بـرای نوجـوان )فرزندمـان( پیچیده ایم. 

بیایید ماجرا را از زاویة دیگر بررسی کنیم. فردی را در نظر بگیرید 

کـه در زندگـی خـود بـه دنبال رسـیدن به هدف خاصی اسـت. آن 

هـدف می توانـد متناسـب بـا هـر فـرد، نیازهـا، عالقه مندی هـا و 

دغدغه هایـش متفـاوت باشـد. امـا در هـر حال یـک نقطة خاص 

در زندگـی او مشـخص و پررنگ شـده اسـت. ایـن هدف مندی بر 

تمـام زندگـی او سـایه می انـدازد. دیگـر او نمی توانـد زندگی خود 

را بـه آن سـه بخـش تقسـیم کنـد بلکـه هـر آن چـه در زندگـی او 

اتفـاق می افتـد در راسـتا و در جهـت آن نقطـه اتفـاق می افتـد. 

گویـا زندگـی او تبدیـل بـه نقشـه راهـی شـده کـه او هـدف را در 

 آسیه حسینی نیکو

هدف بگیر، بعد "بازی" کن!
بازی های رایانه ای و بی هدفی نوجوانان در ایام فراغت
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آن می یابـد. در چنیـن زندگـی ای اوقـات فراغـت بـه معنای قبل 

یعنـی زمـان خالصی، معنا نـدارد. به صورت ناخواسـته فرد حتی 

در زمان هایـی کـه بـه لحاظ جسـمی اسـتراحت می کنـد هدفش 

را جسـتجو می نمایـد. زمـان بـرای او ارزشـمند می شـود و قـدر 

وقـت را می دانـد. او بـه انـدازة نیاز اسـتراحت کـرده و از اوقات و 

لحظـات خـود مراقبـت می کنـد. او زمـان اضافـی برای پرسـه زنی 

نـدارد. ایـن پرسـه زنی ها می توانـد از هـر نوعی باشـد. 

نوجوانـان  اوقـات  دزد  امـروز  متأسـفانه  رایانـه ای  بازی هـای 

بی هـدف مـا هسـتند! نوجوانـی کـه در مـورد خـود نمی دانـد، 

هویـت خـود را هنـوز درنیافتـه و یـا بـه عبارتـی در حـال گـذر از 

بحرانـی بـه نـام هویـت اسـت. نوجوانـی کـه بـه سـبب تغییرات 

هورمونـی عجیـب طالـب هیجـان اسـت و بعضـًا آن را در زندگی 

واقعـی خـود نمی یابـد. اضافـه کنیـد بـه این ها پـدران و مـادران 

بی هدفـی را کـه نـه تنهـا خـود بی هـدف زندگـی کرده انـد و برای 

فرزنـد خـود برنامه ریـزی نداشـته اند حـال بـا نوجوانـی روبـه رو 

هسـتند کـه از هـدف، نـه چیـزی دیـده و نـه چیـزی شـنیده 

اسـت. زندگـی او پـر اسـت از اوقـات فراغت! در دسـترس ترین ها 

اغلـب اولیـن انتخاب هـای ما هسـتند. واضح اسـت که رسـیدن 

و انتخـاب بـازی خیلـی اتفـاق عجیـب و غریبـی نیسـت! ایـن 

می شـود کـه آمار فـروش بازی های اکشـن از بازی های آموزشـی 

مـی رود. باالتر 

در ایـن نوشـته نمی خواهـم عوامـل دیگر عالقه منـدی نوجوان ها 

بـه بازی را بررسـی کنم، بلکه دغدغـة اصلی تمرکز بر یک عامل و 

آن هـم بی هدفی اسـت. می خواهـم حرفم را جمع 

و خالصـه کنـم؛ مشـکل نوجـوان امـروز 

کنتـرل  بـازی،  کـردن  قایـم  را  مـا 

سـخت گیرانه او و راهکارهایـی 

حـل  این هـا  بـه  شـبیه 

این هـا  تمـام  نمی کنـد. 

باشـند  هـم  کارا  اگـر 

و  هسـتند  موقتـی 

البتـه مـوردی، منظورم 

از  نوعـی  شـاید  صرفـًا 

بـازی و آن هـم بـرای 

مدتـی کوتـاه اسـت. ما 

بایـد شـر ایـن بی هدفـی، 

از  را  زندگـی  دشـمن  ایـن 

سـر زندگـی نوجوان مـان کوتاه 

کنیـم. آن وقت دیگـر خیلی نگران 

بـازی  یـک  امـروز  کـه  نیسـتیم  ایـن 

جدیـد بـه بـازار آمـده؛ نکنـد به گوشـش 

برسـد یا دوسـتش فالن بـازی را خریده؛ 

نکنـد بـه او بدهـد و هـزار نکنـد دیگـر. بـه هـر حـال جهـت نگاه 

نوجـوان مـا تغییـر کـرده و دغدغـة چیـز دیگـری را دارد.

امـا معنـای هـدف یا این عنصر شـگفت انگیز چیسـت؟ هدف در 

واقـع آن چیـزی اسـت کـه بـه زندگی معنـا و جهـت می دهد. به 

بیـان راحت تـر همـان معجـون خارق العـاده ای اسـت کـه بـه مـا 

می گویـد چـه کاری انجـام دهیم و چه کاری انجـام ندهیم و هر 

کاری را چقـدر انجـام دهیم.

اگـر چیـزی از سـواد رسـانه ای شـنیده باشـید می دانیـد کـه یکی 

از گام هـای مهـم در سـواد رسـانه، رژیـم مصرف رسـانه ای اسـت. 

رژیـم مصـرف رسـانه در واقـع می خواهـد بـه مـا بگویـد رسـانه 

هـم ماننـد تغذیـه بایـد کنترل شـود. ما وقتـی در مورد رسـانه ها 

صحبـت می کنیـم اعـم از بـازی و ... بایـد حواس مـان باشـد آیـا 

ایـن مناسـب مـن هسـت یـا خیـر؟ و در صـورت مناسـب بـودن 

چـه مقـدار بایـد برای آن وقت بگـذارم؟ اکثر ما معمـواًل در انجام 

ایـن رژیـم دچـار شکسـت می شـویم. اگـر بخـش مناسـب بـودن 

را رعایـت کنیـم امـا در بخـش زمان بنـدی از شکسـت خـوردگان 

هسـتیم! چـرا؟! چـه چیـزی برای ما بیشـتر اهمیـت دارد؟ یا چه 

چیـزی بـرای مـا اهمیـت نـدارد کـه مراقـب زمان مـان نیسـتیم؟ 

ماجـرا چیسـت؟! حـال اینجـا می خواهـم بگویـم یکـی از راه های 

دسـت یابی بـه رژیـم مصـرف رسـانه، داشـتن هـدف در زندگـی 

است.

قبـل از هـر اقدامـی در زندگـی هـدف خـود را بیابیـد و بدانیـد 

بـه دنبـال چـه هسـتید. مـا بایـد بدانیـم یکـی از امـور مغفـول 

تربیـت،  امـر  آمـوزِش همیـن امر به نوجوانان اسـت. در 

حتـی باید بدانیـم نوجوانانی که از 

کودکـی ایـن مسـئله در زندگـی 

آمـوزش  و  شـده  رعایـت  آن هـا 

الزم را دیده انـد، دوره نوجوانـی را بـا 

آسـودگی بیشـتری طـی می کننـد و 

راحت تـر از بحران هـای آن بیـرون 

می آینـد. امـا بدانیـم هیچ وقت 

بـرای شـروع دیـر نیسـت! هـم 

بـرای  هـم  و  خودمـان  بـرای 

زودتـر  چـه  هـر  نوجوان مـان! 

وقـت را دریابیـم! ■

◆ منابع:

یادگیـری  نظریه هـای   ◆

علی اکبـر  ترجمـة  )هرگنهـان، 

) سـیف

◆ ماهنامه تربیت مدیران، شمارة 9-10
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◄ انسـان در تعامـل بـا محیـط اطراف 

خـود یـاد می گیـرد از چـه محرکی دوری کند و بـه چه محرکی 

نزدیـک شـود. ایـن میـل به بروز نوع خاصـی از رفتار را انگیـزش می گویند. 

انگیـزش، مـا را بـه سـوی بـروز رفتارهـا و انتخاب هایـی می کشـاند کـه مغـز ما در 

حافظـه خـود آن را بـه عنـوان محـرک پاداش دهنـده ذخیره کرده اسـت. مغز ما همیشـه 

دنبـال بازسـازی اتفاقاتـی اسـت کـه یـا همـان سـطح از لذت قبلـی را تکـرار کند یا بـه تجربه 

سـطوح باالتـر لـذت منجـر شـود. در حقیقـت یادگیری که شـکل می گیـرد؛ یک یادگیری شـرطی 

شـده اسـت و در همـه افـراد مشـابه نیسـت. گاهـی یـک محرک بـرای فـردی لذت بخش اسـت اما 

بـرای فـرد دیگـر لذت بخـش نیسـت. ماننـد در آغـوش گرفتـن یـک مـوش کـه می توانـد بـرای یـک 

کودک خوشـایند و دوسـت داشـتنی باشـد اما برای کودک دیگر نباشـد. این موضوع بخاطر شـکل گیری 

حافظـه اولیـه اسـت کـه بـا محـرک دیگـر شـرطی شـده باشـد. در عصـر حاضـر کـه دریافـت پـول و جایزه 

بصـورت آموختـه شـده نوعـی رفتـار پاداشـی تلقـی می شـود، ایـن امر با احسـاس لـذت نیز در مغـز همراه 

اسـت. الزامـًا احسـاس لـذت بخاطـر دریافـت واقعـی پـول رخ نمی دهـد بلکـه بصـورت مجـازی و در حیـن 

بازی هـای رایانـه ای هـم اتفـاق می افتـد. بنابرایـن هـر چـه بـازی بتوانـد بـا تلفیـق محرک هـای دیـداری 

شـنیداری و محرک هـای همـراه دیگـر، ایـن حـس دریافـت پـول یـا جایـزه را قوی تر القـا کند، مغز بیشـتر 

تحریـک می شـود و سیسـتم پـاداش بیشـتر فعـال می گـردد. مطالعـات نشـان داده انـد کـه هر چـه میزان 

پـاداش و لـذت حیـن تجـارب مختلِف حسـی باالتر باشـد، حافظـه قوی تـری از آن تجربه شـکل می گیرد. 

بـه همیـن دلیـل اسـت که کـودکان صحنه هـای بازی های رایانـه ای مخصوصـا آن مواردی کـه جایزه های 

خوبـی گرفتنـد را قوی تـر در حافظـه خـود دارنـد. در مدل های کارامـد تربیتی نیز این نکته تاکید می شـود 

کـه همیشـه سـعی کنیـم یادگیری را با سـطح خوبـی از پاداش همـراه کنیـم. بنابراین از آنجاکه شـالوده 

بازی هـای رایانـه ای بـا پاداش و جایزه همراه اسـت، ابزار بسـیار مناسـبی برای آموزش های غیر مسـتقیم 

مخصوصـًا در سـبک زندگـی اسـت. کـودک و نوجوانـی کـه سیسـتم هیجانـی او بخوبـی فعال شـود در 

بزرگسـالی از توانمندی هـای ذهنـی ماننـد کنتـرل هیجانـات، حـل مسـئله، توجـه و حافظـه بهتری 

برخـوردار اسـت زیـرا تحریـکات هیجانـی مثبـت بـه افزایـش مـواد مغـزی محـرک رشـد و فعالیـت 

قشـر مغـز منجـر می شـود. مطالعـات نشـان داده انـد زمانی کـه فردی بـه تازگی بـه بازی هـای رایانه ای 

می پـردازد و ایـن امـر برایـش تازگـی دارد مغـز او خیلـی بیشـتر از زمانـی که بـازی را برای بارهـا تکرار 

می کنـد تحریـک می شـود. ایـن موضوع هم در انجام بازی های اکشـن مسـابقه ای و هـم در بازی های 

اکشـن خشـونت آمیـز مشـاهده شـده اسـت که توسـط مطالعات بررسـی تصویربـرداری عملکـردی مغز 

بـه اثبـات رسـیده اسـت. بـه همین دلیـل  محققان می گویند کسـی که مـدام در معرض دیـدن تصاویر 

خشـونت آمیـز در بازی هـای رایانـه ای می باشـد، حساسـیت او بـه رفتارهـای خشـونت آمیـز 

کاهـش پیـدا می کنـد و ممکن اسـت بـه رفتارهای ضـد اجتماعی بپـردازد بـدون این که از 

علوم شناختی، مغز و هیجان های ناشی از بازی های رایانه ای

شنیدن ِکی بود مانند دیدن؟!

ف
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آن متاثر شـود. 

خـوب اسـت در این جـا کمـی بـه ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد 

مرکـز هیجانـات در مغـز یعنی آمیگـدال بپردازیم. این هسـته در 

زیـر قشـر قـرار دارد و بـا مناطـق زیـادی از مغـز مرتبـط اسـت. با 

فعـال شـدن ایـن هسـته سیسـتم پاداشـی بـه جریـان می افتـد. 

البتـه ایـن هسـته، فعـال کننـده رفتارهای استرسـی و تـرس نیز 

می باشـد. در حقیقت نقش دوگانه آن بسـتگی به محل و شـدت 

تحریکات دارد. این هسـته از همه مناطق حسـی بینایی، بویایی، 

شـنیداری و المسـه اطالعـات دریافت می کنـد و حافظه هیجانی 

مـا را شـکل می دهـد و در نهایـت رفتارهای ما را کنتـرل می کند. 

ایـن هسـته همـراه بخش هایـی از قشـر پیـش پیشـانی مـا را به 

ایـن درک می رسـاند کـه آیـا رفتارهـای مـا آسـیب زننده اسـت یا 

پـاداش گیرنـده. این هسـته مسـئول رفتارهای شـرطی شـده نیز 

می باشـد. اگـر تحریکـی از لحـاظ شـدت و همـراه 

بـودن آن بـا محرک هـای یادگرفته شـده 

قبلی پـاداش را پیش بینـی کند ما 

می دهیـم  انجـام  را  رفتـار  آن 

فعـال  پـاداش  سیسـتم  و 

محـرک  اگـر  و  می شـود 

ناخوشـایند  و  مخـرب 

احسـاس  باشـد 

آسـیب و فعـال شـدن 

استرسـی  سیسـتم 

بدنبـال خواهد داشـت. 

در ضمـن در ایـن هسـته 

خاصـی  عصبـی  سـلول های 

محرک هـای  بـه  کـه  دارنـد  قـرار 

جنسـی پاسـخ می دهد. بطور اسـتثنائی آمیگدال، اطالعات 

می کنـد  دریافـت  آوران  اعصـاب  از  مسـتقیم  بطـور  را  بینایـی 

حتـی قبـل از اینکـه بـه قشـر بینایـی بـرود و اطالعـات پـردازش 

شـوند. در حالیکـه در مـورد حس هـای دیگر این طور نیسـت. این 

توانایـی خـاص، آمیگـدال را قـادر می کنـد در سـطح ناخـودآگاه 

تحـت تاثیـر محرک های بینایی قـرار گیرد که هنـوز پردازش های 

آگاهانـه روی آن صـورت نگرفتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل مدیـا 

می توانـد بـا نشـان دادن تصاویـری بـا سـرعت حرکـت فریـم زیر 

سـطح آگاهـی ، آمیگـدال را فعال کند بـدون اینکه فـرد بداند چه 

چیـزی را دیـده اسـت. از ایـن تکنیک در تحریک جنسـی بخوبی 

می تـوان اسـتفاده کـرد. چـون همان طـور کـه گفتیـم آمیگـدال 

دارای سـلول های جنسـی اسـت کـه بـا فعـال شـدن آن محـور 

جنسـی فعـال می شـود. فرد با مشـاهده تصاویری کـه از آن آگاه 

هـم نیسـت بـدون این کـه بداند، دچار تحریکات جنسـی شـده و 

میـل جنسـی او فعـال می شـود. و در دزارمـدت اگـر ایـن امیـال 

بـر انگیختـه ارضـا نشـوند فـرد را دچار اسـترس و بـروز رفتارهای 

خشـونت آمیـز می کنـد. حـال اگـر ایـن تحریـکات بـا تحریـکات 

آگاهانـه نیز تقویت شـود پاسـخ سـلول های جنسـی آمیگـدال به 

محرک هـا بیشـتر می شـود. امـا شـاید خطـر اصلـی در تحریکاِت 

ناخـوداگاه باشـد. بدیـن معنـی کـه جـوان یـا نوجـوان، بظاهـر 

مشـغول انجـام بـازی اسـتراتژیک اسـت امـا سـازندگان بـازی 

می تواننـد بـا دسـتکاری های تکنیکـی، فـرد را در معـرض دیـدن 

تصاویـر محـرک جنسـی قـرار دهنـد  کـه در درازمـدت او را دچـار 

اسـترس می کنـد و فـرد واقـف نیسـت. 

بنابرایـن در بررسـی رابطـه هیجانـات و بازی هـای رایانـه ای دو 

مسـئله اساسـی قابـل تأمـل اسـت. یکـی میـل بـه بـازی بخاطر 

تحریـک سیسـتم پاداشـی و احسـاس لـذت و دوم میـل بـه 

بـازی بیشـتر بـرای دریافت محـرک بیشـتر و جلو رفتـن در بازی 

بـرای کسـب پـاداش بیشـتر و درک لـذت بیشـتر. بـه 

ایـن دلیـل کـه بـازی در همـان سـطح 

قبلـی ماننـد گذشـته لذت بخش 

بـا  مـا  بنابرایـن  نمی باشـد، 

اعتیادگونـه  رفتـار  یـک 

داریـم.  سـروکار 

مختلـف  مطالعـات 

کـه  داده انـد  نشـان 

در  درگیـر  مناطـق 

اعتیـاد بـه بازی های 

مشـابه  رایانـه ای 

اعتیـاد بـه مـواد مخدر 

اسـت. بطور کلـی مناطق 

شـبکه های  و  شـناختی 

رفتارهـای عاقالنه و هدفمند 

دچـار کاهش فعالیت و شـبکه های 

رفتارهـای هیجانی و عادتی دچـار افزایش فعالیت 

می شـوند. یکـی از آسـیب های بسـیار خطرنـاک عادت 

قـدرت  کاهـش  رایانـه ای  بازی هـای  بـه  اعتیـاد  نهایـت  در  و 

خودمهـاری بعنـوان یـک رفتار عالی مغـز برای زندگـی اجتماعی 

سـالم اسـت. وقتی فـرد، کنترل کننده اصلی دنیـای مجازی خود 

می شـود و همیشـه لـذت طلبانه زندگـی می کنـد، در خودکنترلی 

و ممانعـت از بـروز رفتارهای هیجانی ناتوان می شـود و به نوعی 

ایـن رفتـار را تمریـن نمی کنـد کـه عـوارض خطرناکـی در زندگـی 

واقعـی او خواهـد داشـت. از بیـن ریسـک فاکتورهـای دخیل در 

بـروز رفتارهـای اعتیادگونـه، دوری فـرد از جامعـه و بـه نوعـی 

اجتمـاع گریـزی را می تـوان ذکـر نمـود، کـه متأسـفانه این مدل 

سـبک زندگـی در جوامـع مـدرن رو بـه افزایـش اسـت. ■
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◄  هـر چنـد وقـت یـک بـار بـازی ای وارد بـازار شـده و قلب هـا، 

ذهن هـا و انگشـتان بازیکنـان را بـه تسـخیر خـود در مـی آورد و 

فورتنایـت بتـل رویـال )Fortnite: Battle Royale( آخریـن پیـروز 

این میدان اسـت. طبق گزارشـی که هفته گذشـته توسـط شرکت 

مطالعـات بـازار SuperData منتشـر شـد، ایـن بازی توانسـته در 

مـاه مـارس ۲۲3 میلیـون دالر بـه دسـت آورد و چنـدی بعـد نیـز 

فصـل جدیـدش، با ِتمی جدیـد و چند تغییر دیگر وارد بازار شـد.

 ،  Hunger Gamesو  Minecraft از  ترکیبـی  هماننـد   Fortnite

صـد نفـر گیمـر هـم آورد را وارد یـک جزیـره می کنـد و از آن هـا 

بـه  دیگـر  منابـع  و  بـه سـالح  دسـتیابی  بـرای  تـا  می خواهـد 

را  رقبـا  و  بسـازند  دفاعـی  سـاختارهای  پرداختـه،  جسـت وجو 

در راه تـالش بـرای بقـای خـود بـه عنـوان آخریـن فـرد زنـده در 

جزیـره شکسـت دهنـد. ایـن بـازی بـرای سیسـتم های مختلـف، 

رایانه هـا و تلفن هـای همـراه بـه صورت رایگان ارائه شـده اسـت؛ 

امـا بازیکنـان بـرای خریـد لـوازم جانبـی و لبـاس شـخصیت ها 

می بایسـت پـول پرداخـت کننـد. 

جـای تعجـب نـدارد که مـدارس راهنمایـی و دبیرسـتان با دانش 

آموزانـی کـه کل روز خـود را بـه صـورت مخفیانـه مشـغول بازی 

هسـتند، بـه مشـکل خورده انـد. ایـن بـازی در بیـن بزرگسـاالن از 

جملـه بازیکنـان لیـگ برتـر بیسـبال نیـز محبوب اسـت؛ چـرا که 

آن هـا از طریـق تقلیـد رقص هـای داخـل بـازی و اجـرای رقـص 

واقعـی  زندگـی  وارد  را  بـازی  از  عنصـری  زمیـن،  در  پیـروزی 

می کننـد. 

در ایـن قسـمت اطالعـات مفیـدی بـرای والدیـن سـردرگمی کـه 

احسـاس می کننـد ایـن بـازی فرزندانشـان را در خـود غـرق کرده 

اسـت، بـه ویـژه از اواخر ماه مارس که نسـخه موبایل آن منتشـر 

شـد، ارائه شـده اسـت.

این یک تجربه اجتماعی است ...

در حالـی کـه Fortnite را می تـوان بـه صـورت انفرادی بـازی کرد، 

امـا ایـن بـازی اغلـب بـه صـورت یـک تجربـه اجتماعـی بـرای 

بازیکنـان در می آیـد؛ زیـرا آن هـا می تواننـد بـه صـورت تیم هـای 

دوتایـی یـا چهارتایـی بـا هم بازی کننـد. اگر از نظـر فیزیکی هم 

در کنار هم حضور نداشـته باشـند، از طریق فیس تایم )هدسـتی 

کـه بـه سیسـتم بـازی متصل اسـت(، یـا هرچیـز مشـابهی برای 

هماهنگ کردن اسـتراتژی ها، هشـدار دادن، حمایت کردن و سـر 

بـه سـر گذاشـتن، با هـم ارتبـاط برقـرار می کنند.

جوانـان از ایـن بـازی بـرای اتصـال بـه دیگـران بـه روش هـای 

مختلفـی اسـتفاده می کننـد. اوون پورسـل 11 سـاله کـه اهـل 

ترجمه: نارنین نوری
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شـیکر هایتـز، اوهایـو اسـت، بـه دلیـل مهارتـش در قلعه سـازی 

مشـهور اسـت و اغلـب در تیم هـای بـرادران بزرگترش و دوسـتان 

دبیرسـتانی و دانشـگاهی آن ها به کار گرفته می شـود. زمانی هم 

کـه بـا ایـن تیم ها همـکاری نمی کنـد، با یک سـری از دوسـتان 

هـم سـن و سـال خـود مشـغول بـازی می شـود: "بـا دوسـت ها 

بیشـتر خـوش می گـذرد؛ البتـه بسـتگی بـه نـوع دوسـت ها دارد! 

چـرا کـه فقط بـا دوسـتان واقعی ای خـوش می گذرد کـه دل تان 

می خواهـد بـا آن هـا وقـت گذرانـی کنید."

در فورتنایـت کـه بـرای 13 سـال و سـنین باالتر توصیه می شـود، 

سـالح های گـرم نیز به چشـم می خـورد؛ اما گرافیـک آن عاری از 

خـون و خونریـزی اسـت و گرچـه ممکن اسـت بزرگسـاالن نگران 

ایـن موضـوع باشـند کـه بازی هـای تیرانـدازی موجـب ایجـاد 

پرخاشـگری می شوند، اما سی شـاون گرین، استادیار روانشناسی 

دانشـگاه ویسکانسین-مدیسـون کـه در مورد بازی هـای ویدئویی 

تحقیـق می کنـد، خاطرنشـان کرده اسـت کـه "هیچ گونـه مدرکی 

مبنـی بـر ایـن که یک بـازی ویدیویی خشـن بتواند کسـی را که 

تمایـالت خشـونت آمیز نداشـته، به طـور ناگهانی به یک انسـان 

خشـن تبدیـل کند، وجود نـدارد." 

بـا ایـن وجـود، مطالعـات تایید می كننـد كه بازی هـای ویدئویی 

اکشـن، مهارت هـای فضایـی مـورد نیـاز در ریاضیات و مهندسـی 

پیشـرفته را پـرورش می دهنـد. و یـک نکتـه جالـب کـه ممکـن 

اسـت بـرای فرزنـدان و والدین به طور یکسـان جذاب باشـد، این 

اسـت کـه حداقـل یـک کالـج اعـالم کـرده که بـه بازیکنـان ماهر 

فورتنایـت بورسـیه ارائـه می دهد.

... اما این بازی ساخته شده تا اعتیاد آور باشد.

فورتنایـت، بخـش اعظم آن چه طراحـان بازی درباره نحوه کسـب 

اطمینـان از جـذب مخاطبـان می داننـد را شـامل می شـود. برخی 

از مـواردی کـه بازیکنـان را شـدیدًا مجذوب خود می کنـد، در این 

بـازی مشـهود اسـت: گرافیـک بـاال، حس شـوخ طبعی و سـرعت 

پیشـروی بـاالی بـازی. در عیـن حـال، فورتنایـت ویژگی هـای 

خوگیـری و عادت سـازی پنهانـی ماننـد شـانس را نیـز در خـود 

جـای داده اسـت کـه باعث می شـود مانند قمار همـواره بازیکنان 

را وسوسـه کـرده و بـه سـوی خـود بازگرداند.

هنگامـی کـه بازیکنـان می آموزنـد کـه چگونـه می تواننـد مـدت 

زمانـی طوالنی تـری در بـازی زنـده بماننـد، ممکـن اسـت درگیـر 

پدیـده قدرتمنـدی بـه نام "نزدیک بـه هدف یا نیر میس" شـوند. 

بازیکنـان بـه جـای ایـن کـه احسـاس کننـد بـازی را باخته انـد، 

احسـاس می کننـد کـه تقریبـا برنده شـده بودند. مایلز ویسـکوف 

14 سـاله از یونیورسـیتی هایلـز، اوهایـو می گویـد: وقتـی حـس 

می کنیـد کـه نزدیـک بوده برنـده شـوید، هیجان آن، وسوسـه تان 

می کنـد تـا بـه خودتـان بگوییـد من بایـد دوبـاره بـازی کنم.

را جذاب تـر  بـازی  نیـز  فورتنایـت  اجتماعـی  بـه شـدت  جنبـه 



می کنـد. همان طـور که الورنس اسـتاینبرگ، اسـتاد روانشناسـی 

دانشـگاه تمپـل کـه متخصـص برجسـته دوران نوجوانـی اسـت، 

توضیـح می دهـد، "هـر کاری کـه کـودکان انجـام می دهنـد، اگـر 

بـا همراهـی هـم سـن و ساالن شـان باشـد، از آن لـذت بیشـتری 

می برنـد."

تعیین محدودیت ها به روشی مثبت

بـا توجـه بـه قـدرت بـاالی جذابیت بـازی، ممکـن اسـت جوانان 

بـرای محـدود کـردن خـود نیـاز به کمـک داشـته باشـند. والدین 

چگونـه بایـد بـه ایـن مسـئله ورود کنند؟ برخـی از بزرگسـاالن در 

واقـع بـه جـای این کـه مخالـف بـازی فورتنایـت باشـند، موافـق 

انجـام تکالیـف، فعالیـت بدنـی،  فعالیت هـای مهمـی ماننـد  

حضـور در جمـع خانـواده و خـواب کافـی هسـتند. همان طـور 

کـه دکتـر گریـن خاطرنشـان می کنـد، "تعییـن محدودیـت بـرای 

فعالیت هـای جوانـان حائـز اهمیت اسـت؛ زیرا داشـتن تجربیات 

متفـاوت و شـرکت در بسـیاری از فعالیت هـای مختلـف فکـری 

بـرای آن هـا مفیـد خواهـد بود."

دلیـل دیگـری نیـز بـرای اصـرار پـدر و مادرها بـر اولویت داشـتن 

فعالیت هـای دیگـر نسـبت بـه مقابـل صفحـه نمایـش نشسـتن 

وجـود دارد؛ زیـرا راه هـای زیـادی فـرای بـازی کـردن بـرای درگیـر 

فورتنایت شـدن وجود دارد. عالقه مندان ممکن اسـت سـاعت ها 

بـه تماشـای ویدئوهـای پخـش شـده از بازیکنـان بسـیار ماهـر 

بنشـینند، هایالیـت ریلـز ارسـال شـده در یوتیـوب را ببیننـد و 

حضـور گسـترده بـازی در رسـانه های اجتماعـی را دنبـال کننـد. 

در ایـن شـرایط، والدیـن می تواننـد بـا صحبت در مـورد چگونگی 

تحـت کنتـرل قـرار دادن فورتنایت بـا بازیکنی که در خانـه دارند، 

وابـان  از  پاینـز  داویـدا  دهنـد.  کاهـش  خانـه  در  را  اصطـکاک 

توقـف  کـه  دریافتنـد  نـوآ،  و پسـر 14 سـاله اش،  ماساچوسـت 

ناگهانـی فایـده ای نـدارد؛ زیـرا همان طـور کـه نـوآ بـرای مـادرش 

توضیـح داد، "متوقـف کردن بدون هشـدار قبلـی مانند ترک بازی 

فوتبـال یـا یک ورزش تیمی دیگر در زمانی اسـت که تیم بیشـتر 

از هـر وقـت دیگـری بـه آن فـرد نیـاز دارد."

آن هـا در حـال حاضر بر سـر زمان مشـخصی به توافق رسـیده اند. 

در یـک مقطـع مشـخص، دکتـر پاینـز بـا دانسـتن این کـه یـک 

بـازی می توانـد کمتـر از یـک دقیقه بـرای بازیکنی که دشـمنش 

در کمیـن اوسـت و بـه سـرعت یـک اسـلحه پیـدا می کنـد و یـا 

کمتـر از ۲0 دقیقـه بـرای رقیبـی کـه بـازی را می بـرد، بـه طـول 

بینجامـد، بـه نوآ هشـدار می دهد کـه در حال انجـام آخرین بازی 

خود اسـت.این بازی ممکن اسـت مزیتی نیز در بر داشـته باشـد 

کـه بزرگسـاالن بتواننـد از آن بـه نفع خود اسـتفاده کننـد. اگرچه 

فورتنایـت رایـگان اسـت، امـا بازیکنـان می تواننـد لباس هایی به 

نـام "اسـکین" را بـرای جنگجـوی خـود خریـداری کننـد. ممکـن 

بازیکنانـی کـه عاشـق خریـد اسـکین هسـتند،  اسـت والدیـِن 

پیشـنهاد خریـد یکـی از آن هـا را بـه خاطـر یـک دوره اطاعـت از 

قوانیـن فنـاوری خانگـی بـرای فرزندان شـان در نظـر بگیرند.

بزرگسـاالنی کـه در مـورد فورتنایـت کنجـکاو هسـتند، بایـد از 

جوان ترهـا در مـورد آن پرس وجـو کننـد. در ایـن مـدت متوجـه 

شـده ام کـه بسـیاری از نوجوانـان دوسـت دارند در مـورد آن با هر 

کسـی کـه مایـل باشـد، صحبـت کننـد. البتـه ممکـن اسـت کـه 

بـرای والدیـن دانسـتن جزییات آن چندان هم در اولویت نباشـد؛ 

امـا دانسـتن ایـن کـه چـرا ایـن بـازی فرزندان شـان را بـه شـدت 

مجـذوب خـود کـرده، احتمـااًل در اولویـت قـرار دارد! ■
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ــا،  ــن نوجوان ه ــدار بی ــی پرطرف ــای تلویزیون ــی از برنامه ه ◄یک

برنامــه بازی ویزیــون اســت کــه از شــبکه امیــد پخــش می شــود. 

نــوع نــگاه ایــن برنامــه کــه خیلــی راحــت بــا مخاطــب نوجوانش 

ارتبــاط برقــرار می کنــد و فهــم خوبــی هــم از بــازی دارد و 

ــا ســایر  ــر از برنامه هــای صــدا و ســیما ی برخــالف بعضــی دیگ

رســانه های مکتــوب، بازی هــای رایانــه ای را یــک ســرگرمی 

ــن  ــا در ای ــث شــد ت ــد، باع ــن نمی دان ــت تلف ک بی هــدف و وق

شــماره بازی بــان، بــه ســراغ بازی ویزیــون و داســتانش برویــم و 

آن را بــا هــم مــرور کنیــم.

ــن کار  ــرای ای ــد ب ــه می ش ــرادی ک ــن اف ــی از بهتری ــاید یک ش

سراغشــان رفــت، مجــری پرانــرژی و خوش برخــورد بازی ویزیــون 

ــی  ــک روز حوال ــن ی ــرای همی ــود. ب ــی علیرضــا خنجــری ب یعن

ســاعت 10 صبــح بــا علیرضــا یــه قــرار مصاحبــه گذاشــتم. تهــران، 

ــاال  ــت. ح ــه وی کس ــوآوری، مجموع ــه ن ــان آزادی، کارخان خیاب

مــن و علیرضــا خنجــری در دو طــرف میــزی بودیــم کــه رنــگ 

دیوارهــای اطرافــش آبــی و فضــای آرام و دلنشــینی را رقــم زده 

ــری  ــای مج ــود آق ــه خ ــای ک ــگ چ ــفید رن ــای س ــود. لیوان ه ب

زحمــت پرکردنشــان را از ســماور چــای البــی وی کســت کشــیده 

ــود.  ــو شــده ب ــن گفت وگ ــر شــدن ای ــذت بخش ت ــود؛ باعــث ل ب

گفت وگویــی کــه اول از داســتان مجری گــری خــود علیرضــا 

خنجــری شــروع شــد.

آقــای مجــری یک جوان دهه شــصتی اســت کــه از همــان دوران 

مدرســه عاشــق اجــرا و مجــری گــری بــوده . او بــه هــر بهانــه ای 

ســرِ صــِف مدرســه می رفتــه و یــک برنامــه ای را اجــرا می کــرده. 

ــم  ــه ک ــای مدرس ــه بچه ه ــرده ک ــرا می ک ــدر اج ــه این ق خالص

مانــده بــوده مثــل بعضــی فیلم هــا گوجــه و تخم مــرغ نثــارش 

ــا ایــن  ــرای همیــن ب ــود و ب کننــد. امــا علیرضــا آرزوش اجــرا ب

ــه در نشــد. گوجه هــا از میــدان ب

بــه دانشــگاه رفــت و کارشناســی صنایــع خوانــد ولــی همچنــان 

از ایــن دانشــکده بــه آن دانشــکده می رفــت تــا برنامه هــای 

ــش  ــی در نق ــت و حت ــی راه رف ــد. خیل ــری کن ــی را مجری گ ادب

پســر محمــد علــی کشــاورز در یــک ســریال نقــش ایفــا کــرد. امــا 

ــی  ــد از کل ــه بع ــود. خالص ــرا ب ــت اج ــه او می خواس ــزی ک چی

دوندگــی در صــدا و ســیما و برنامه هایــی مثــل میکروفــون 

طالیــی در اوج نابــاوری شــاهزاده ای کــه قــرار بــود، آن رو پشــت 

ــد.  ــدا ش ــفید پی ــبی س ــا اس ــاند ب ــون بنش ــرا در تلویزی ــز اج می

شــبکه 4، جمعه هــا ســاعت 7 صبــح؛ چــه برنامــه پراســتقبالی! 

ــرده  ــرح می ک ــش را درســت مط ــا دعای ــد علیرض ــم بای ــر کن فک

مرتضی جمشیدی
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ــری  ــه پربیننده ت ــک برنام ــل ی ــه الاق ــته ک ــدا می خواس و از خ

نصیبــش بشــود.

ــی  ــای علم ــی برنامه ه ــار و باق ــبکه چه ــوع ش ــه طل ــا برنام ام

ایــن شــبکه مثــل شــب دانــش و َپنــگان و فصــل دانایــی همــه 

مقدمــه ای بــود بــرای این کــه او یــک شــخصیتی را در خــودش 

ــه  ــی را ب ــائل علم ــه مس ــز" ک ــام "دانش پ ــه ن ــد ب ــف کن کش

صــورت خیلــی ســاده ای می پــزد و بــه خــورد مخاطــب می دهــد.

علیرضایــی کــه بــا کــت و شــلوار در شــبکه 4 حرف هــای قلمبه و 

ســلمبه مــی زد، حــاال بــا یــک لبــاس آشــپزی عجیــب و در قامــت 

ــا  ــد کودک ه ــی در مه ــز حت ــای دانش پ ــام آق ــه ن شــخصیتی ب

هــم اجــرا می کــرد؛ آن هــم پــر انــرژی و بــا عالقــه زیــاد. انــگار 

ــر می شــد. ــش نزدیک ت ــه هدف داشــت ب

ــه علیرضــا  ــد خــودش را ب ــود در شــبکه امی ــرار ب ــه ق ــی ک هدف

ــک روزی و یــک شــخصی و یــک جلســه ای و  نشــان بدهــد. ی

یــک پبشــنهادی بــه نــام اجــرا در برنامــه بازی ویزیــون. در نــگاه 

اول ایــن پیشــنهاد بــرای او خیلــی عجیــب بــود چون هــم دنیای 

ــاده  ــز س ــک چی ــه ای را ی ــای رایان ــش بازی ه ــی او برای پیرامون

ــی  ــا خیل ــرای ســرگرمی اســتفاده می شــود و آدم ه ــط ب ــه فق ک

ــاًل او  ــود. اص ــرده ب ــف ک ــد، تعری ــت نمی گذارن ــش وق ــم برای ه

ــازی کجــا! ــش کجــا و ب ــود، دان ــز ب دانش پ

ــا از  ــم ت ــاال گفت ــن همــه از زندگــی علیرضــا خنجــری را در ب ای

قــدرت بازی هــای رایانــه ای برایتــان بگویــم. قدرتــی کــه باعــث 

ــی  ــزی گیم ــه فانت ــه برنام ــوع ب ــی طل ــه علم ــد او از برنام ش

بازی ویزیــون بیایــد. اگــر صرفــا قــرار بــود او پیــاده کننــده یــک 

متــن باشــد ایــن مســئله خیلــی تعجبــی نداشــت ولــی وقتــی 

ــد  ــی از تولی ــه جزئ ــاده ک ــک مجــری س ــط ی ــه فق ــود را ن او خ

محتــوای بازی ویزیــون می دانــد، مســئله قابــل توجــه می شــود. 

ــت و  ــی نیس ــر علم ــک کار غی ــازی ی ــه ب ــت ک ــد گف ــه بای البت

ــود  ــده ب ــوب فهمی ــئله رو خ ــن مس ــم ای ــری ه ــا خنج علیرض

ــی از اصــول روانشناســی و  ــر خیل ــی ب ــازی مبتن کــه ســاخت ب

ــزی اســت. ــای مغ شــناخت کارکرده

ــل  ــه مقاب ــد ک ــودش آم ــه خ ــی ب ــا وقت ــال علیرض ــر ح ــه ه ب

ــود: ــه ب ــرار گرفت ــس ق ــط آنون ــرای ضب ــن ب دوربی

بــاال، غول هاتــون کشــته،  ِلِول ها تــون  ُپــر،  "... جون هاتــون 

ــان  ــی غفاری ــاال عل ــد ..." چــی شــد؟! ح ــره save کنی ــون ن یادت

ــرده  ــع ک ــینی جم ــدی حس ــید مه ــه س ــون ک ــم بازی ویزی و تی

بــود نــوع نــگاه آقــای مجــری را تغییــر داده بــود. حــس دوربیــن 

ــای  ــرد. آق ــوب نمی ک ــا را خ ــال نوجوان ه ــط ح ــن فق بازی ویزی
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مجــری کــه بــه گیــم بــه چشــم هــر چیــزی غیــر از یــک دنیــای 

بــزرگ و جــدی و فانتــزی نــگاه می کــرد، حــاال خیلی عوض شــده 

ــون  ــود. او در بازی ویزی ــاده ب ــاق دیگــری هــم افت ــا اتف ــود. ام ب

ــه  ــود ک ــده ب ــی فهمی ــد. یعن ــم بکن ــخنرانی ه ــت س می توانس

اصــاًل عالقــه زیــادی بــه ســخنرانی دارد و نــه مجری گــری! حــاال 

ــم  ــون گی ــل از بازی ویزی ــا قب ــه علیرض ــود ک ــده ب ــور ش این ط

بــازی می کــرد و وقتــی جلــوی دوربیــن قــرار می گرفــت از روی 

یــک نوشــته فقــط متن هــا را تکــرار نمی کــرد. گیــم دنیــای او 

را عــوض کــرده بــود. حتــی باعــث شــده کــه دنیــای خــودش را 

هــم بــا دنیــای گیــم شبیه ســازی کنــد. نــه بــه ایــن صــورت کــه 

مســائل دنیــای واقعــی را پــوچ و َاَلکــی در نظــر بگیــرد، بلکــه بــه 

ــای واقعــی و تالش هــای الزم  ــن صــورت کــه مشــکالت دنی ای

بــرای حــل ایــن مشــکالت را بپذریــد و بــا خــودش بگویــد همــان 

طــور کــه دیزاینــر )طــراح( گیــم چالش هــا و مهارت هــای بــازی 

را بــه انــدازه طراحــی می کنــد، طــراح ایــن دنیــا هــم بــه انــدازه 

ظرفیت هــای مــا چالــش در زندگــی مــا قــرار داده اســت و تــازه 

مهــارت حــل ایــن مشــکالت را هــم بــه مــا داده!

البتــه بــه غیــر از گیــم، روحیــه فانتــزی او هــم در ایــن ارتبــاط 

ــر  ــوان بی تأثی ــان نوج ــه ای و مخاطب ــای رایان ــا بازی ه ــری  ب گی

نبــود. حــاال نوجوان هایــی کــه گیــم را حتــی بــه صــورت 

ــی  ــه خوب ــا رابط ــا علیرض ــد ب ــال می کنن ــم دنب ــه ای ه غیرحرف

ــود  ــد داده، خ ــوان امی ــان نوج ــه مخاطب ــون ب ــد. بازی ویزی دارن

ــی کــه حتــی  ــا نوجوان های ــاوری داده و باعــث شــده اســت ت ب

ــازی کننــد، احســاس  یــک گیــم را خیلــی خــوب نمی تواننــد ب

ــزوی شــدن نداشــته باشــند. من

ــره 8 از 10  ــون نم ــه بازی ویزی ــا ب ــا، نوجوان ه ــر علیرض ــه نظ ب

می دهنــد. مخاطب هــای بازی ویزیــون، نوجوان هــای 9 تــا 1۲ 

ــان  ــد از موفقیت هایش ــت دارن ــا دوس ــتند. نوجوان ه ــاله هس س

در بازی ســازی حــرف بزننــد. مــا در بازی ویزیــون ســعی کردیــم 

کــه نوجوان هــا را بــه ســمت فهمیــدن دنیــای بــازی و ســاخت 

بــازی ببریــم. شــاید ایــن مســئله بــه خاطــر ایــن اســت کــه علی 

ــی  ــه( خیل ــوای برنام ــد محت ــر درتولی ــای موث ــان )از اعض غفاری

ــاز  ــاگرد ممت ــان ش ــی غفاری ــازی دارد. عل ــاخت ب ــه س ــه ب عالق

دانشــگاه و البتــه یــک گیمــر حرفــه ای اســت.

ــه  ــا رفت ــی نوجوان ه ــن بعض ــدر بی ــون این ق ــه بازی ویزی خالص

ــی  ــه یعن ــه کالم مجــری برنام ــری، تک ــی ذاک ــول عل ــه ق ــه ب ک

"ســالم، نوجوون هــای بامــرام" شــده گیــف دوِنیــت اســتریمرها!

بعــد از تمــام شــدن صحبــت، گوشــی ام را برداشــتم و بــا متوقف 

کــردن نــرم افــزار ضبــط صــدا و ذخیــره آن بــه نــرم افزار)برنامــک( 

دیگــری بــه نــام اینســتاگرام رفتــم. الیــو کوتاهــی از دیــدارم بــا 

علیرضــا خنجــری گرفتــم و بعــد هــم یــک عکــس دو نفــره بــا 

پشــت صحنــه نارنجــی در وی کســت گرفتیــم. در حــال بیــرون 

آمــدن از اتــاق بــه ایــن فکــر می کــردم کــه بــه هــر حــال زمانــه 

دارد عــوض می شــود. نــوع نگاه هــا هــم در حــال تغییــر اســت، 

ــول مــارک  ــه ق ــر نســل هســتند. ب چــون آدم هــا در حــال تغیی

ــد.  ــاوت دارن ــا نســل قبلی شــان تف ــال ب پرنســکی، نســل دیجیت

هرچــه هــم نســل قبلــی ســعی کننــد تــا اســتفاده از تکنولــوژی 

ــد درســت مثــل آدم هــای غیــر  ــاد بگیرن را مثــل نســل جدیــد ی

محلــی هســتند کــه بــا لهجــه بــه زبــان محلی هــای یــک 

منطقــه صحبــت می کننــد و بــه قــول معــروف، بین شــان 

ــن شــبکه  ــگار بی ــه و شــکاف نســلی وجــود دارد! ان ــک فاصل ی

ــا  ــه کننده ه ــه تهی ــون ک ــل بازی ویزی ــی مث ــد و برنامه های امی

ــا  ــتند ب ــر هس ــد نزدیک ت ــل جدی ــه نس ــش ب ــت اندرکاران و دس

باقــی رســانه ها بــا نســل هایی ســنتی تر، همیــن شــکاف وجــود 

ــان را در  ــد خودش ــی بخواهن ــل قدیم ــم نس ــدر ه ــر چق دارد. ه

مســائلی مثــل بــازی بــه نســل جدیــد نزدیــک کننــد، چــون فقــط 

دارنــد از دیــده و شنیده هایشــان و نــه تجربیات شــان حــرف 

مــی زننــد درســت مثــل آدم هایــی هســتند کــه مــارک پرنســکی 

گفــت. آدم هــای غیربومــی کــه زبــان محلــی را بلــد نیســتند و 

لهجــه دارنــد! ■
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◄ امــروزه بــا پیشــرفت علــم و گســترش فضاهــای ارتباطــی از 

ــش  ــی، نق ــانه های جمع ــا رس ــه ت ــی گرفت ــبکه های اجتماع ش

ــر هیچ کــس پوشــیده  رســانه و تبعــات آن در زندگــی روزمــره ب

ــه  ــه بیشــتری را ب ــی توج ــر وقت ــش موث ــن نق ــا ای نیســت. ام

ــا و  ــی و الگوگیری ه ــای ارتباط ــه فض ــد ک ــب می کن ــود جل خ

ــاوری  ــم و فن ــدی در عرصــه عل ــرو جدی ــازی ها، وارد قلم الگوس

ــزاری  ــوان اب ــًا به عن ــون صرف ــه تاکن ــه را ک ــت و آن چ ــده اس ش

بــرای ســرگرمی در اذهــان همــه مــردم، قبــاًل مطــرح شــده بــود؛ 

تبدیــل بــه روشــی نویــن بــرای ایجــاد ســبک جدیــدی از ارتبــاط 

ــه ای  ــای رایان ــت. بازی ه ــرده اس ــردازی ک ــازی و ایده پ و الگوس

جدیــد در همیــن زمینــه بهتریــن مصــداق هســتند. آن گونــه کــه 

ــد کــرده و ســبک و  ــاط جدی ــک نوعــی از ارتب ــر ی ــر را درگی کارب

ــد.  ــات وی فراهــم می کن ــذران اوق ــرای گ ــدی را ب ســیاق جدی

از دیــدگاه روانشناســی، اطــالع داشــتن از نقــش مهــم تقلیــد و 

یادگیــری غیرمســتقیم، درزمینــه ادراک بهتر شــیوه الگوگیری در 

بازی هــای رایانــه ای بســیار کمــک کننــده اســت. زیــرا همیشــه 

بــرای یادگرفتــن امــور، نیــازی بــه تجربــه مســتقیم یــک رخــداد 

نیســت. به عنــوان مثــال بــرای اینکــه کســی پرخاشــگری را یــاد 

بگیــرد، نیــازی بــه بــروز مســتقیم آن و تجربــه مســتقیم تبعــات 

ــن  ــی را در همی ــا فیلم ــازی ی ــه ب ــت ک ــی اس ــت، کاف آن نیس

رابطــه تجربــه کنــد یــا ببینــد و ســبک پرخاشــگری موردنظــر را 

درآن کــه توســط کاراکتــر یــا بازیگــر اجــرا می شــود، تقلیــد کنــد. 

به عنــوان مثالــی دیگــر، کافیســت نگاهــی بــه دهه هــای شــصت 

ــه  ــی ب ــه راحت ــم. ب ــی آن دوره کنی ــای رزم ــاد و فیلم ه و  هفت

خاطــر خواهیــم آورد کــه در آن زمــان پــس از مشــاهده فیلم های 

ــده  ــه ش ــبک ارائ ــه س ــربچه ها ب ــابه آن، پس ــا مش ــلی و ی بروس

ــه شــده را  ــد از آن، پرخاشــگری های آموخت ــه تقلی ــم و ب در فیل

ــد از  ــور نســلی جدی ــا ظه ــروز ب ــا ام ــتند. ام ــرا می گذاش ــه اج ب

ــگری  ــک پرخاش ــر از ی ــی فرات ــه ایده های ــه ای ک ــای رایان بازی ه

ــد  ــد؛ مواجــه هســتیم. کــه می توان صــرف را الگوســازی می کنن

میــزان شبیه ســازی و الگــو گرفتــن و تقلیــد را درذهــن مخاطــب 

افزایــش دهــد.  بنابــر آن چــه کــه به عنــوان واقعیت هــای 

بازی هــای رایانــه ای  در ســال ۲019، توســط   ESA منتشــر شــده، 

قریــب بــه 79 درصــد افــرادی کــه درگیــر دربازی هــای رایانــه ای 

هســتند؛ معتقــد هســتند کــه بازی هــا بــرای آنهــا نوعــی 

ــازی  ــونامی الگوس ــان س ــن هم ــت. ای ــی اس ــازی ذهن شبیه س

ــا آن مواجــه هســتند. ــران بازی هــا ب ــدی اســت کــه کارب جدی

آن چــه بیــش از پیــش توجــه بــه ایــن حــوزه را حائــز اهمیــت 

بازی های رایانه ای و الگوگیری در دوره 
نوجوانی

 دکتر علیرضا روحی، روان شناس
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ســاخته، جمعیــت مخاطــب ایــن بازی هاســت، کــه درکشــور مــا 

ــت.  ــان دانس ــه نوجوان ــط ب ــوان مرتب ــیب را می ت ــترین آس بیش

نوجوانــی دورانــی اســت کــه فــرد در گــذر از دوره کودکــی، 

ــه عرصــه بزرگســالی خواهــد گذاشــت؛ امــا ایــن  ــا ب کــم کــم پ

ــرد،  ــرای ف ــی ب ــن دوره زندگ ــش انگیزتری ــوان چال دوره را می ت

خانــواده و جامعــه دانســت زیــرا در ایــن دوره ایده آل هــا درکنــار 

ــار  ــا در کن ــون و خط ــت و آزم ــار حقیق ــل در کن ــت، تخی واقعی

تصمیم گیــری منطقــی اســت و بــه عبــارت دیگــر دوره زندگــی 

کــردن بــا پارادوکس هــا نیــز هســت. بــه همیــن دلیــل نگاهــی 

ــه  ــای ارائ ــه بازی ه ــان ب ــن نوجوان ــا س ــب ب ــت و متناس درس

ــن  ــد جایگزی ــا می توانن ــن بازی ه ــه ای ــی ک ــده و دغدغه های ش

نیازهــای واقعــی و حقیقــی روزمــره کننــد، بســیار حائــز اهمیــت 

اســت. 

قطعــًا نوجــوان هیــچ وقــت صرفــًا یــک کاربــر منفعــل و دریافــت 

کننــده اطالعــات نیســت، پــس الگوگیــری بــه تعبیــر یک طرفه 

و بــدون درنظــر گرفتــن نقش خــود نوجــوان در الگوگیری، 

اگــر رویکــردی غلــط نباشــد، درســت هــم نیســت. دراین 

ــه  ــوان ک ــالت نوج ــته ها و تمای ــالیق، خواس ــه س رابط

ــازی اســت،  ــک ب ــه ســمت انتخــاب ی ــده ب هدایت کنن

ــرد. آن چــه کــه انجــام  ــرار گی ــد مــورد توجــه ق بای

جــدا  می کنــد،  جذاب تــر  را  بــازی  دادن 

شــدن موقتــی از دنیای واقعــی و غرق 

ــت  ــازی اس ــی مج ــدن در دنیای ش

کــه می توانــد طبــق خواســته ها 

پیــش  نوجــوان  تالش هــای  و 

بــرود. احساســات ابــراز نشــده دنیــای 

واقعــی را یــدک بکشــد و امــکان رشــد 

برنامه هــا  از  آســان تر  درآن  پیشــرفت  و 

و زمانبنــدی بلندمــدت دنیــای واقعــی باشــد. 

اینجاســت کــه ممکــن اســت افــت در عملکردهای 

مختلــف )از جملــه تحصیلــی( در نوجــوان دیــده 

ــیوه های  ــت؛ ش ــخص اس ــل آن مش ــود و دلی ش

ــار مختلــف  ــازی از ابزارهــای یادی یادگیــری در ب

حافظــه بهــره می بــرد. به عنــوان مثــال در بــازی 

وقتــی نوجــوان درگیــر یــک رخــداد و معمــای 

طراحــی شــده درآن اســت، از حافظــه رویــدادی 

)چیــزی شــبیه بــه تجــارب روزمــره( خــود 

ــرای  ــه ســرنخ های بســیاری ب ــرد ک ــره می ب به

یــادآوری دارد. امــا آیــا بــه راســتی در فضــای 

آموزشــی هــم می تــوان اینچنیــن هماهنگی 

ســطح باالیــی در بکارگیــری حــواس بــرای 

یادگیــری را بــی ثمــر دانســت؟ قطعــًا 

پاســخ خیــر اســت.

ــن  ــوان از ای ــه نوج ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــه می ت ــس چگون پ

فضــای یادگیــری جــذاب و فــارغ از مســئولیت های دنیــای 

ــن  ــه ای ــت ک ــم اینجاس ــه مه ــد؟ نکت ــی کن ــی، چشم پوش واقع

ورود بــه دنیــای بــازی می توانــد یــک فــرار رو بــه جلــو از دامنــه 

مشــکالت دنیــای واقعــی و ســردرگمی آن باشــد؛ یعنــی نوعــی 

ُمســّکن موقــت بــرای درد واقعــی در دنیــای خــارج از کنســول!!

ــود  ــکالتی وج ــت مش ــن اس ــواده ای ممک ــر خان ــه در ه اگرچ

ــه  ــرد ک ــاد ب ــز از ی ــن مســأله را نی ــد ای ــا نبای داشــته باشــد؛ ام

ــاط  ــکان ارتب ــود ام ــواده و نب ــکالت در خان ــه مش ــن ب نپرداخت

بیــن اعضــا و ابــراز وجــود و اظهــار نظــر از یــک ســو و تفــاوت 

بیــن الگوگرفتــن گفتــار و الگــو گرفتــن رفتــار والدیــن از ســوی 

دیگــر، می توانــد یکــی از علــل فــرار بــه ســمت دنیــای مجــازی 

ــن  ــه از ای ــه ک ــد و آن چ ــی باش ــبکه های اجتماع ــا و ش بازی ه

طریــق یادگرفتــه می شــود، اگرچــه صددرصــد مضــر نیســت، امــا 

قطعــًا صــد درصــد مفیــد هــم نیســت. 

درایــن میــان ممکــن اســت برخــی خانواده هــا درمــورد 

ــادی  ــات زی ــا اطالع ــوای آن ه ــه ای و محت ــای رایان بازی ه

ــن  ــه همی ــوند. ب ــتیصال ش ــار اس ــند و دچ ــته باش نداش

ــه  ــه ب ــود ک ــه نم ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــت بای جه

هیــچ وجــه هــدف ایــن نیســت کــه همــه 

اعضــای خانــواده بایــد کاربــر حرفــه ای 

ــار  ــه انتظ ــور ک ــند، همانط ــازی باش ب

ــرای  ــواده ب ــا خان ــه اعض ــی رود هم نم

حفــظ ســالمت اعضــا، پزشــک باشــند، 

ــی  ــاری منطق ــوان انتظ ــه به عن ــه ک آن چ

بایــد  ارتباطــی هــر خانــواده  در فضــای 

باشــد، چارچوبــی از امــکان برقــراری رابطــه 

بیــن اعضــا بــه گونــه ای اســت کــه هیــچ نوجوانــی بــه 

دلیــل غیرقابــل حــل دانســتن و نبــود خروجــی ابــراز 

وجــود و احساســات بــه ســمت بازی هــای رایانــه ای 

ــزی  ــای فانت ــی آن و راه حل ه ــای تخیل ــرود و فض ن

ــی  ــای واقع ــائل دنی ــکالت و مس ــن مش را جایگزی

نســازد. امــا به عنــوان نکتــه پایانــی نبایــد فرامــوش 

کــرد کــه تقلیــد و الگوگرفتــن دوره نوجوانــی موقتی 

بــوده و از شــخصی)کاراکتری( بــه شــخص)کاراکتر(  

ــوان  ــن مســأله را می ت ــر جابجــا می شــود و ای دیگ

بــه راحتــی مدیریــت کــرد بــه شــرط آن کــه مقدمــه 

ــد  ــه ش ــه گفت ــه ک ــق آن چ ــی مطاب ــی خوب ارتباط

براســاس صمیمیــت در روابــط بیــن اعضــای 

ــد.■ ــده باش ــم ش ــواده فراه خان
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