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Background and Objective: In recent decades, coinciding with the emergence 

and expansion of new technologies,  major changes have taken place in the style and 

nature of children's games. The role of culture in acceptance and extension of computer 

games is the most important factor that should be seriously investigated. Therefore, the 

aim of this study was to analyze mothers’experiences of their children tendency to 

computer games. 
Methods: The research was carried out as phenomenology and colaizzi's 

proposed stages were used for  data analysis. The method of collecting data is semi-

organized interviews with 20 mothers of children aged 4-7 years. Interviews were 

about parents' attitude towards the games, in particular, computer games, based on the 

theory of Developmental niche theory and were conducted in 1394. 

Results: According to the results of data analysis, there are seven major reasons 

for the increase in children’s tendency to computer games: lack of enough space for 

kids to play group games; the fail in children's social interaction with others; parents 

do not devote enough time to their children; parents do not bother teaching games to 

their kids; parents’ and other children's use of computer equipment; the charm, variety, 

and complexity of computer games; and finally, the wide accessibility of computer 

games. 

Conclusion: The results of this study highlight the cultural defects in nurturing 

children’s scene of games and also the need for future research on the ways to 

removing cultural weaknesses in order to overcome such barriers. 

KeyWords: computer games, parents' attitudes, children’s computer games 

phenomenology 
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 و سبک در ایعمده تغییرات جدید، هایفناوری گسترش و ظهور با زمانهم و اخیر هایدهه درف: زمینه و هد  

 ترینمهم از ای،رایانه و مدرن هایبازی گسترش و پذیرش در فرهنگ نقش. است ایجاد شده کودکان هایبازی ماهیت

 علل به نسبت مادران تجارب واکاوی رایب مطالعه این رو،ازاین. شود بررسی جدی صورتبه بایستی که است عواملی

 .گرفت انجام ایرایانه هایبازی به کودکان گرایش

 به انجام کالیزی روش با اطالعات تحلیلوتجزیه و شد انجام پدیدارشناسی صورتبه پژوهشها: مواد و روش  

 سال 1-7 سنی بازة با عادی کودکانِ  مادرانِ از نفر 02 با یافتهسازماننیمه مصاحبة اطالعات، آوریجمع روش. رسید

 در رشدی، آشیانة نظریة براساس ای،رایانه هایبازی ویژهبه و بازی به نسبت مادران نگرش محور حول هامصاحبه. است

 .شد انجام 3131 سال

 باطارت گروهی، هایبازی برای مکانی محدودیت) اصلی مفهوم هفت پژوهش، این هاییافته مجموع از ها:یافته  

از  کودکان به ندادن بازی آموزش فرزندان، برای کافی وقت ندادن اختصاص کودکان، دیگر با نداشتن کودک اجتماعی

 در نیز و ای،رایانه هایبازی پیچیدگی و تنوع جذابیت، ای،رایانه وسایل از کودکان دیگر و والدین استفادة والدین، سوی

 .شد استخراج( زمان و کانم هر در ایرایانه هایبازی بودن دسترس

 حاکم فرهنگیِ بسترِ در موجود کمبودهای و ضعف نقاط کشف تواند بهمی حاضر پژوهش هاییافته: گیرینتیجه  

 و هاضعف رفع منظوربه هاییروش یافتن در زمینة آتی هایپژوهش انجام برای باشد ایمقدمه و کمک کند جامعه، بر

 .کنونی جامعة بر حاکم فرهنگی سیر در موجود کمبودهای

 کودکان یا یانهرا یها یباز یشناس یدهپد والدین، نگرش ای،رایانه هایبازیکلمات کلیدی:   
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 23355535171  تلفن:
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 مهمقد 
 مادی، هدف بدون و بخشلذت است فرایندی بازی       

 که آن ادامة و انتخاب در آزادی احساس و درونی انگیزة دارای

 گرچه. (1،0) پذیرد انجام گروهی یا فردی صورتبه است ممکن

 تمام در کودکان زندگی در همگانی و مشترک فعالیتی بازی

 تفاوت گوناگون هایفرهنگ در آن ماهیت اما ست،ا هافرهنگ

 مستتر موضوعات آن، برای شدهصرف زمان بازی، نوع. (9) دارد

 کلی فرهنگ متأثر از آن، در شدهاستفاده هایبازیاسباب و آن در

 با آن رابطة و بازی حوزة در فرهنگیبین تحقیقات. است جامعه

 والدین مختلف، هایفرهنگ در که دهدمی نشان والدین، عقاید

 تعامل و کودکان رشد در آن نقش بازی، دربارة متفاوتی عقاید

 که ستا جابدان تا گستره این. دارند بازی جریان در فرزند ـوالد 

 کودکان، بازی بین ایویژه ارتباط والدین ها،فرهنگ بعضی در

 هایفرهنگ بعضی در کهدرحالی تند،هس متصور رشد و یادگیری

 یک چشم به و نیستند قائل بازی برای تحولی ارزش والدین دیگر،

 برای نمونه، .(4) نگرندمی آن به زائد و غیرضروری فعالیت

 هایانگیزه ترینمهم از یکی داد نشان آمریکایی والدین با مصاحبه

 ناختیش هایتوانایی تحریک کودکانشان، با بازی برای آنان

 مشارکت مکزیکی، فرهنگ در کهدرحالی است؛ فرزندانشان

 ترمهم بسیار حوزه این به مربوط هایفعالیت یا و کار در کودکان

 .(9) شودمی نگریسته آن جریان در فرزند - والد تعامل و بازی از

 محتوای با رابطه در فرهنگی هایتفاوت این، بر افزون

 Shinae  (1) و  Farver. است دیده شده نیز کودکان هایبازی

 به تمایل آمریکایی ـای کره کودکان که دادند نشان پژوهشی طی

 بازی در ادب و نیز خانوادگی روابط از هاییصحنه نمایش

در  آمریکایی و انگلیسی کودکان کهدرحالی خود دارند، وانمودی

 تعامل .دارند پردازیخیال و خطر نمایش به تمایل خود، هایبازی

 ژپوهشی علمیۀ فصلنام 
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 گوناگونی اشکال مختلف، هایفرهنگ در نیز بازی در والد ـ فرزند

 خود کودکان با والدین جوامع، از بسیاری در. گیردمی خود به

 کودکان که شرقی و غیرصنعتی جوامع در ویژهبه ؛کنندنمی بازی

 هایفرهنگ در کهدرحالی. دارند مشارکت خانه کارهای در عمدتا  

 برابر در مانعی بازی، جریان در کودک -مادر  تعامل وجود نبود غربی،

 .(9) شوددانسته می دلبستگی همچون موضوعاتی در ویژهبه رشد،

 در توانمی را فرهنگ تأثیر جز موارد ذکرشده، ردپای

 دنیای به رایانه ورود و مدرن هایبازی چون دیگری هایحوزه

 پررنگ نقش اگرچه. کرد مشاهده نیز کودکان هایبازی

 روزافزون این رشدِ در آنها، از استفاده جاذبة و جدید هایوریفنا

 نگرش نوع ویژهبه فرهنگ، نقش اما نیست؛ انکارکردنی هابازی

 با توجه به که است عواملی ترینمهم از نیز هابازی این به والدین

بدان پرداخت و آن را  باید ایرایانه هایبازی روزافزون گسترش

 .(6) بررسی کرد

 رفتارها برخی تبیین به قادر که تحولی هایدیدگاه از کیی 

 از کودکان بین در ایرایانه هایبازی توسعة و گسترش جمله از

 (Developmental niche) رشدی آشیانة نظریة ،است فرهنگی زاویة

 در ایرایانه هایبازی سریع رواج نظریه، این طبق .است (0،0)

 :است توضیح قابل یرز زیرسیستمِ سه براساس کشورمان

 زندگی آن در کودک که فیزیکی و اجتماعی موقعیت الف(

 از کودک تحول بر فرهنگ تأثیر قدرتمند هایراه از یکی کند:می

 نشینیآپارتمان اخیر، هایسال در. است روزانه زندگی محیط طریق

 و وجود زادوولد کاهش ها،خانه در بازی فضای کاهش و

 (3) کشورمان در هادستگاه این بهای یرچشمگ کاهش فرزندی،تک

 شدن رونقکم موجب (17) هابازی تنوع و کیفیت بهبود و همچنین

 .است شده کامپیوتری هایبازی محبوبیت و سنتی هایبازی

 هایتئوری: (caretaker psychology) مراقب فرد شناسیب( روان

 سیستم یگر،عبارت دبه یا ،(Parental ethnotheories) والدین قومی

 ماهیت و میزان کودکان، بازی نوع بر والدین، فرهنگی باورهای

 از والدین تشویق و حمایت میزان کودکان، بازی در آنان مشارکت

 بازی، از دیگر نوعی نکردن از حمایت یا و خاص بازی یک

 کودکان بازی زمان حتی و کودکان برای شدهخریداری بازیاسباب

 شمالی، آمریکای نوپای کودکان ویر که تحقیقی. است مؤثر

 که آمریکایی مادران داد نشان گرفت، صورت اندونزیایی و مکزیکی

 تمایل بیشتر هستند، قائل شناختی و پرورشی ارزش بازی برای

 این از تا باشند داشته مشارکت کودکانشان هایدر بازی دارند

یاری  آنان رشد به و تر کنندغنی را کودکان بازی بتوانند رهگذر

 را بازی که اندونزیایی و مکزیکی مادران مقابل، در. رسانند

 بازیهم گاههیچ گیرند،می نظر در زائد و غیرضروری فعالیتی

 شرایط نمودن فراهم درصدد حتی یا و شوندنمی خود کودکان

 ویژهبه والدین، عقاید نقش. (9) نیستند آنان برای بازی مناسب

 سپری کودک با را بیشتری مانز پدران به نسبت که مادران

 است عواملی از ای،رایانه هایبازی فراوان محبوبیت در کنند،می

 غفلت دربارة آن کشورمان در شدهانجام تحقیقات در تاکنون که

 .است شده

: کودک پرورش و مراقبت برای معمول فرهنگی رسومات ج(

 در که ندهست هاییآیین و آداب رفتارها، فرهنگی، رسومات از منظور

 متفاوتی اشکال به مختلف، هایفرهنگ در فرزندپروری، حوزة

مردم  روزمرة فرهنگ در ایرایانه هایبازی بانفوذ. شوندمی گرجلوه

 به نسبت والدین نگرش نوع آن، تبعبه و باورها عقاید، کشورمان،

 است؛ شده دگرگونی و تغییر دچار شدتبه کودکان، هایبازی

 سمتبه کودکان هدایت و انتخاب در والدین گاه کهطوریبه

 .شوندمی تردید دچار شدتبه ایرایانه هایبازی یا و سنتی هایبازی

 گوناگون تأثیرات بر مبنی موجود شواهد به توجه با

 خواهد این بر حاضر پژوهش هدف کودکان، بر ایرایانه هایبازی

. بپردازد ایانهرای هایبازی دربارة مادران نگرش بررسی به که بود

 کودک اصلی مراقب مادر کشورمان، فرهنگ در که آنجایی از

 بندیزمان و هدایت نظارت، را در اساسی نقش و است

 زمینه این در مادران دیدگاه کند،می ایفا کودک هایفعالیت

 در هابازی این رواج علل دربارة را خوبی اطالعات تواندمی

 در زمینة هرچند است ذکر به مالز. دهد دستبه اخیر هایسال

 زمینه، این در هاخانواده مشکالت نیز و ایرایانه هایبازی تأثیرات

 تحقیقات، این همة اما است؛ انجام شده ما کشور در تحقیقاتی

 اندکی هایپژوهش. است بوده عینی ابزارهای از استفاده با و کمّی

 به رانماد نگرش نوع و دربارة عقاید کیفی روش به نیز که

 اروپایی و غربی جوامع به متعلق انجام شده، ایرایانه هایبازی

 بسیار ما جامعة با اجتماعی و فرهنگی نظراز نقطه که است

 بسیار که است موضوعاتی از بازی، که آنجا از. هستند متفاوت

 لذا دارد؛ قرار فرهنگی ویژهبه و اجتماعی روانی، زمینة تأثیرتحت

 حوزه این تحقیقیِ ادبیات در جامع کیفیِ یقِتحق یک وجود خالء

 تجربة بررسی که است بدیهی. شودمی احساس کامال   کشورمان در

 کمّی رایجِ هایپژوهش با مادران( Lived experience) زیستة

 در بیشتری توانایی و قابلیت کیفی، و تحقیقات شدنی نیستتبیین

 .ددارن درونی هایتجربه و هاپدیده عمیق شناخت

 وش بررسیر

انجام  یدارشناسیو از نوع پد یفیحاضر به روش ک پژوهش

 هدف بر مبتنی گیرینمونه روش از گیریبهره با هانمونه. گرفت

مشهد،  7های ناحیة در مهدکودک پژوهشگر، شدند، انتخاب
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 را الزم اطالعات که رفت کسانی سراغ هدفمند به صورتبه

 کینگ پل ،پدیدارشناسی ژوهشپ در نمونه تعداد دربارة. داشتند

 همگی که نفر 05 تا 5 با که محققان کندمی توصیه (11) هورن

. دهند انجام مصاحبه را دارند، موردنظر پدیدة به مربوط تجربة

 گیرینمونه باید پژوهشگر پدیدارشناسی، مطالعة در این، بر افزون

 از تن 02 پژوهش، این جامعة. دهد ادامه شدن اشباع زمان تا را

 این انتخاب است. سال 1-7 سنی بازة با عادی کودکان مادران

 دارد قرار بازی هایسال در کودک که است دلیل این به سنی بازة

 بیشترین کودک ـ اجتماعی روانی رشد بر کردن، بازی نحوة و

 .داشت خواهد را تأثیر

 و عمیق هایمصاحبه از هاداده گردآوری برای

 دلیلبه هامصاحبه نوع این .شد استفاده فردی ساختاریافتةنیمه

 مناسب کیفی هایپژوهش برای بودن عمیق و پذیریانعطاف

 از. بود دقیقه 12 تا 12 ها،مصاحبه انجام زمان متوسط. هستند

 از برخی. شد فراهم تحلیلوتجزیه برای رونوشتی ها،مصاحبه تمام

 کودکان یباز اهمیت به نسبت شما اعتقاد: از ندعبارت هاپرسش

را  ایرایانه هایبازی به کودکتان گرایش عوامل ترینمهم چیست؟

 هایبازی منفی و مثبت کارکردهای دربارة شما نظر بگویید؟

 را هاییبازی نوع چه فرزندتان دارید دوست چیست؟ ایرایانه

 .دهید شرح را علت دهد؟ انجام

 زارافنرم از هاداده وتحلیلتجزیه برای پژوهش، این در

MAXQDA (32 نسخة )ایمرحلههفت روش از و شد استفاده 

 تمام خواندن .3: شودمی ذیل موارد شامل که (10) کالیزی

 در هاپروتکل کنندگان وشرکت از سوی شدهارائه هایتوصیف

 با شدن مأنوس و مشترک احساس آوردن دستبه برای مطالعه،

 کردن فرموله .1 ا؛هپروتکل از مهم هایجمله استخراج .0 ؛آنها

 معانی گرفتن قرار .1 مهم؛ جمالت معانی به بردن پی یا معانی

 موضوعات) هاتم از هاییخوشه در هم به مرتبط و شدهفرموله

مورد  موضوع از جامع توصیف یک قالب در نتایج تلفیق .5 ؛(اصلی

 مطالعه تحت پدیدة جامع توصیف کردن . فرموله1 پژوهش؛

 پدیدة اساسی ساختار از روشن و صریح ایبیانیه صورتبه

 گذارینام «پدیده ذاتی ساختار» عنوان با بیشتر که شدهمطالعه

 انجام و کنندگانشرکت از هریک به مجدد مراجعة .7 شود؛می

 .هایافته نهایی اعتبارسنجی برای منفرد مصاحبة یک

 معیار 1به  تا شد تالش پژوهش این در است ذکر به الزم

 قابلیت یعنی آنها تحلیلوتجزیه و کیفی هایداده نبود موثق

توجه  انتقال قابلیت و تصدیق قابلیت اطمینان، قابلیت اعتبار،

 پژوهش داخلی اعتبار به مربوط مطالعه، یک بودن معتبر. شود

 اینکه و مطالعهتحت  هاییافته بودن حقیقی درجة یعنی است؛

 کنندگانشرکت اعیاجتم واقعیت و پژوهش هدف بازتاب هایافته

 پژوهشگران هدف، این به رسیدن برای. (19) هستند پژوهش در

 ارائة با و کردند کنندگانشرکت با مصاحبه صرف را زیادی زمان

 دربارة را آنها نظرات کنندگان،شرکت به حاضر مطالعة هاییافته

 .شدند جویا شانشخصی تجربیات با هایافته هماهنگی

 سازگار، معنای به که اطمینان، لیتقاب به دستیابی برای

اقداماتی  از پژوهشگران هاست،یافته بودن پیوسته و منطقی

. جستند سود همکاران تحلیل و اعضا از سوی بازبینی همچون

 بدین شود،می یدأیت پژوهش یک برای بودن معتبر معیار وقتی که

. (19) است شده یدأیت نیز اعتماد قابلیت معیار که است معنی

 با تماس نیز و اعضا از سوی بازبینی همچون اقداماتی با ققانمح

 هایپاسخ در احتمالی هایسوءتفاهم رفع برای کنندگانشرکت

 برای .کردند تأمین نیز را پژوهش اطمینان قابلیت شده،داده

 ورود از تا کوشیدند محققان تصدیق، قابلیت تعیین

 گیرینتیجه یژهوبه و پژوهش روند در خود پیشین هایفرضپیش

 رونوشت و مستندات حفظ با محققان منظور بدین کنند؛ اجتناب

 به پژوهش، مراحل تمامی در کنندگانشرکت هایپاسخ از کتبی

 تا است شده تالش همچنین. کردند کمک تصدیق قابلیت تضمین

 جمالت ذکر جمله از ها،یافته از مبسوط توصیفات کردن فراهم با

 برای زمینه کنندگان،شرکت از سوی شدهنبیا کلیدیِ مفاهیم و

 .شود فراهم انتقال، قابلیت راستای در دیگران، ارزیابی و قضاوت

شامل این  حاضر رعایت شد که پژوهش اخالقی مالحظات

 رضایت کسب و کنندگانشرکت برای پژوهش هدف بیان موارد است:

 یا ضبط نیز و پژوهش در شرکت برای آنها از کتبی آگاهانة

 کنندگانشرکت نکردن نام درج ،آنها هایمصاحبه از بردارینوشترو

 ماندن محرمانه و رازداری اصل رعایت شده،پیاده متون و هافایل روی

 پژوهش. مراحل همة در انصراف حق نیز و اطالعات

 هایافته
 مطالعه تحت جامعۀ جمعیتی خصوصیات

 12 تا 01 بین سنی ردیف در مادر 02 شامل مطالعه جامعة

 با سال 1 تا 1 بین کودکان سنی و ردیف 55/03 میانگین با سال

 درصد 15 توصیفی هاییافته براساس. است سال 02/5 میانگین

. هستند دانشجو درصد 5 و دارخانه درصد 52شاغل، مادران، از

 درصد 5 و فرزند دو درصد 12فرزند، یک مادران این درصد 55

 .دارند فرزند سه

 دهآمدستبه مضامین

 مصاحبه، به نسبت کافی بینش آوردن دستبه برای ابتدا

 عبارات سپس .ندشد مطالعه بار چندین شدهنوشته هایمصاحبه
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 :زیر آمده است شرح به 3در جدول شمارة  آمده،دستبه موارد. آمد دستبه مصاحبه هر از با مطالعه کردن مرتبط،
 

 آمدهدستبه مضامین .1 شمارۀ جدول

 ایرایانه هایبازی از هاستفاد علل

 شدهاستخراج معانی اصلی مضامین

 گروهی هایبازی برای مکانی محدودیت

 نشینیآپارتمان

 بازی فضای در محدودیت

 خانه بودن کوچک

 اجتماعی نداشتن ارتباط

 فرزندیتک

 هاهمسایه نداشتن با ارتباط

 هم شتن باندا ارتباط و خانواده هایبچه بین زیاد سنی فاصلة

 یکدیگر با هاخانواده کم ارتباط

 خانه در کودک تنهایی

 خانه از خارج در بازیهم و تفریح نداشتن

 کودکان برای کیفی ندادن وقت اختصاص
 مادر و پدر بودن شاغل

 ایرایانه هایبازی به جای مناسب هایبازی نکردن جایگزین

 کودکان به بازی آموزش ندادنِ
 ندارد. وجود گروهی بازی امکان و اکنون بودند گروهی پیش دوران هایبازی اینکه به والدین اشتند اعتقاد

 ندارد. جذابیت امروزی کودکان برای و بودند ساده گذشته هایبازی اینکه به والدین داشتن اعتقاد

 از ایرایانه بازی وسایل از استفاده در کودک الگوپذیری

 اطرافیان

 ایرایانه هایبازی و رایانه و تبلت از خانواده اعضای و فیاناطرا استفادة

 هابازی این از استفاده به همساالن تشویق

 ایرایانه هایبازی پیچیدگی و تنوع جذابیت،

 ایرایانه هایبازی موزیک و ظاهری جذابیت

 قهرمان عنوانبه بازی هایشخصیت جایبه خود گذاشتن

 هابازی این طریق از تمتفاو هیجانات تجربة

 کودکان تصورات هایخیال به بازی هایشخصیت بودن نزدیک

 بازی هایبا شخصیت همزادپنداری

 ایرایانه هایبازی از استفاده سهولت
 بازیهم و بازی وسایل به نداشتن نیاز

 هابازی این بودن قابل حمل

 

 اییانهرا هایبازی از استفاده علل اصلی مضامین توصیف

 یگروه هاییباز یبرا یمکان یتمحدود

که با  ییهاشده از مصاحبهاستخراج یاصل یناز مضام یکی

 هاییانجام باز یبرا یمکان هاییتمحدود ،مادران انجام شد

مردم برخالف گذشته  بیشترکودکان است. امروزه  از سوی یگروه

در کردند، زندگی میدار و بزرگ یاطح یهاخانه که در

 یبرا یادیفضا و مکان ز و کنندیم یزندگ یکوچک یهاپارتمانآ

ناچار کودک به .کودکان ندارد یو باز یحرکت هاییتانجام فعال

 .گزیندیرا برم اییانهرا هاییباز ثلم تحرکینشسته و ب هاییباز

ما  ةخان» :ساله با دو فرزند01زن  ؛3 ةشمار ةکنندشرکت

و  هایباز تواندیندم نمندارد و فرز یاطکوچک است و ح

 .«خانه انجام دهد یرا در فضا یادیز یحرکت هاییتفعال

: فرزند یکساله با 05زن  ؛0 ةشمار ةکنندشرکت

فرزندم به  یشسبب گرا خانهو کوچک بودن  ینینشآپارتمان»

 «.شده است اییانهرا هاییباز

 یگرانکودک با د یارتباط اجتماعنداشتن 

 یبرادر یاو خواهر  هستندفرزند تک کودکان بیشترامروزه 

و  هایعلت گرفتاربه ینکنند. همچن یباز اوندارند که بتوانند با 

چندانی  یلها فرصت و تماخانواده ی،شهر یپرمشغله بودن زندگ

کودکان بتوانند  تاها ارتباط برقرار کنند خانواده یگرندارند که با د

مرتبط باشند و د گذشته ها و اقوام ماننخانواده یگربا کودکان د

 کنند. یباز

 چونفرزند است و کودک من تک: »3 ةشمار ةکنندشرکت

 گرایش ،کند و سرگرم شود یباز اوبا  کهندارد  یبرادر یاخواهر 

 .«دارد ایرایانه هاییبه باز یشتریب

 هایهرا ندارم که با همسا ینوقت ا: »0 ةشمار ةکنندشرکت

 .«کند یباز آنها انبا کودک بتواند ارتباط برقرار کنم و فرزندم

 فرزندان یبرا یاختصاص ندادن وقت کاف

است که موجب  یاز مسائل یگرد یکی ینشاغل بودن والد

کودک  اکردن ب یباز یرا برا یکاف یوقت و انرژ آنان شودیم
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شاغل  آنها ینکه والد یکودکان یگرخود نداشته باشند و از طرف د

 و در کنندیم یسپر ،ها در خانهرا تن یشتریساعات ب ،هستند

 .آورندیم یرو اییانهرا هاییبه باز یجهنت

به این من » :فرزند یکساله با 12زن  ؛1 ةشمار ةکنندشرکت

که شاغل هستم و نصف روز را خارج از خانه و در محل کار  علت

 فرزندم با بازی برای کافی انرژی و وقت معموال   کنم،یم یسپر

 .«ندارم

انجام » :فرزند یکساله با 05زن  ؛5 ةشمار ةدکننشرکت

 یزخانه آرام و تم یکه فضا شودیموجب م اییانهرا هاییباز

را ندارم که مدام به  ینشاغل بودن، وقت اسبب من به یراز ؛بماند

که منزل  یدر ساعات یلدل ینمرتب کردن خانه بپردازم. به ا

انجام دهد تا در  یایانهرا هاییکودکم باز دهمیم یحترج ،یستمن

 .«بماند مرتب خانه و نکند پاشویختنبود من ر

 ینوالد از سویبه کودکان  یبازندادن آموزش 

 را هایییکه باز ندکرد یانمطالعه ب یناز مادران در ا یمین

. دهندیش نمزبه کودکان خود آمو دادند،یگذشته انجام م که در

تحرک  یباز برا یو فضا یگروهبه هم هایبازآن که  یلدل ینبه ا

محروم  آنهااز  یدارد که کودکان امروز یازجوش نوو جنب

 ترپیشکه  را هایییاند بازکرده یانهم ب یگرید یمین .هستند

 ؛اندموزش دادهآبه فرزندان خود  یتا حدود دادند،یخود انجام م

فضا و مکان نداشتن و وجود  هایباز ینعلت ساده بودن ااما به

تمایلی به انجام آن کودکان  ها،یباز ینانجام ا یرامناسب ب

 .اندها از خود نشان ندادهبازی

 یتاحدود» :ساله با دو فرزند11زن  ؛1 ةشمار ةکنندشرکت

ما  ةدور هایی. بازدهمیم یادگذشته را  هاییبه فرزندم باز

 یول ،خوب است یلیخ ،باشد یادها زتعداد بچه کهدرصورتی

 هاییها با هم، انجام بازکم خانواده ارتباطجه به متأسفانه با تو

 .«یستن آسان گروهی

 یر،خ» :فرزند یکساله با 13زن  ؛7شماره  ةکنندشرکت

 ةدور هاییکه باز یلدل ینام. به احال به او آموزش ندادهتابه

 .«دارد کنندهشرکت یادیبه تعداد ز یازاست و ن یمن گروه

 یاناطراف از اییانهرا یباز یلز وساکودک در استفاده ا یریالگوپذ

 یانب ،مصاحبه شده است آنهاپژوهش با  ینکه در ا یمادران

 هاییو تبلت و باز یانهدر استفاده از را آنهاکه کودکان ند کرد

و  کنندیم یخود الگوبردار یانو اطراف یگراناز د اییانهرا

ای بازی بر یانهخود از تبلت و را یاناطراف دکه همانن خواهندیم

  کردن استفاده کنند.

که برادر ینعلت افرزند من به: »1ة شمار ةکنندشرکت

مند است عالقه یاربس کند،یم یخود باز یلبا موبا اشیرستانیدب

  .«کند یو تبلت باز یلکه با موبا

 هاییپسر من از همکالس: »7 ةشمار ةکنندشرکت

انجام دهند و با  آزاد یباز توانندیها مشنبهپنج که کودکستانش

کردن با  یباز یاورند،خود را به مهد ب ةعالق مورد یلةخود وس

شنبه او در روز پنج دوستکه  یلدل ینبه ا .گرفت یادتبلت را 

کرد تا  یو لجباز یهگر آنقدربود، پسرم  به مهد بردهتبلتش را 

 یبا آن باز بار ینو االن در روز چند یدمتبلت خر یشباالخره برا

 .«کندیم

 اییانهرا هاییباز یچیدگیتنوع و پ یت،جذاب

 یز،انگیجانشاد و ه هاییقیصدا، موس یفیتتنوع رنگ، ک

 هایباز ینکه در ا یادیو تنوع ز یجانه ،متحرک و جذاب یرتصاو

 ینمجذوب ا یارکودکان بس کهموجب شده است  ،وجود دارد

 د.کنن یسپر هایباز ینرا با ا یادیشوند و ساعات ز هایباز

 یتجذاب»فرزند:  سه با ساله15 زن ؛5 شمارة کنندةشرکت

که  شودیباعث م معموال  هایباز یبندگنرو  یکموز ی،ظاهر

 .«شوند هایباز ینکودکان جذب ا

مکان و  هر در اییانهرا هاییدسترس بودن باز در

 زمان

که از نظر مادران در استفاده از  یعوامل ینتراز مهم یکی 

در دسترس بودن  ،توسط کودکان نقش دارد اییانهرا هاییباز

 یداراهمه  یبا  در هر مکان و زمان است. امروزه تقر هایباز ینا

و کودکان هر زمان که اراده  هستندهوشمند و تبلت  هاییگوش

 یلوسا ینبه ا ،که قرار داشته باشند یدر هر مکان وکنند 

 انجام دهند.دلخواه خود را  یباز توانندیدارند و م یدسترس

 ینا» فرزند: یک با ساله03 زن ؛3 شمارة کنندةشرکت

 یلو وسا یبازبه هم یازیدر دسترس هستند و ن یشههم هایباز

 .«ندارند یرونب یفضا یابزرگ و  یمتعدد، فضا

 هایبازی منفی و مثبت کارکردهای مورد در شما نظر

 مصاحبه این در که بود هاییپرسش از یکی این چیست؟ ایرایانه

 و فواید مقوالت به زیر در. بود همراه گوناگونی هایپاسخ با

 شده اشاره مادران دیدگاه و نظر از ایرایانه هایبازی مضرات

 مضرات مادران، نظر از شود،می مشاهده که طورهمان. است

 بیشتری مقوالت به و است آن فواید از بیش ایرایانه هایبازی

 :(0جدول ) اندکرده اشاره ایانهرای هایبازی مضرات برای
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 یناز نظر والد اییانهرا هاییو مضرات باز یدفوا .0 شمارۀ جدول

 یناز نظر والد اییانهرا هاییو مضرات باز یدفوا

 مضرات یدفوا

 تحرکنداشتن  رایانه با کار یادگیری

 یچاق کودک یتهوش و خالق یشافزا

 پرخاشگری خانه یطکننده و آرام ماندن محسرگرم

 اعتیاد روز هاییکودک با تکنولوژ ییآشنا

 پیرامون محیط از کودک یجداساز دقت و سرعت عمل یشافزا

 شدن یمنزو 

 ازحدیشب یلتخ 

 کمر یو خستگ یناییب هاییبآس 

 یواقع یایکاهش ارتباط با دن 

 کودک ینافرمان 

 در کودک یبعدتفکر تک یجادا 

 

 حث ب
 بیانگر که اصلی مفهوم 7 پژوهش، این ایهیافته مجموع از

 کودکان گرایش افزایش علت به نسبت والدین نگرش کلی ساختار

از: ند مفهوم عبارت 7این  شد؛ استخراج است، ایرایانه هایبازی به

 اجتماعی ارتباط نداشتن گروهی، هایبازی برای مکانی محدودیت

 رزندان،ف برای کافی وقت ندادن اختصاص دیگران، با کودک

 کودک الگوپذیری والدین، از سوی کودکان به ندادن بازی آموزش

 و تنوع جذابیت، اطرافیان، از ایرایانه بازی وسایل از استفاده در

 هایبازی بودن دسترس در و ایرایانه هایبازی پیچیدگی

 .زمان و مکان هر در ایرایانه

 ظریةن طبق موجود، هاییافته از کیفی تحلیل برای ارائة

ـ  اجتماعی موقعیت کلی، شامل حیطة سه هارکنس و سوپر

 در فرهنگی رسومات و سنن و مراقب فرد شناسیروان فیزیکی،

 مختلف هایجنبه در بسزایی نقش توانندمی که شد گرفته نظر

 از آمدهدستبه مفهوم 7. باشند داشته بازی جمله از کودک رشد

 حیطة 1 این از ایعهزیرمجمو غالب در پژوهش این هاییافته

 :هستند زیر شرح به که شدند بررسی کلی

 :فیزیکی ـ اجتماعی موقعیت الف(

 فضای کمبود حاضر، مطالعة در کنندهشرکت والدین

 تریناساسی از یکی را پرتحرک و گروهی هایبازی برای فیزیکی

 که دانند و برآنندمی ایرایانه هایبازی به کودکانشان گرایش علل

 نشینیآپارتمان اخیر هایسال در شهرها، فیزیکی ساختار ییرتغ با

 گرایش تغییر موجب خود امر این که داشته چشمگیری افزایش

 جمله از انفرادی هایبازی به گروهی هایبازی از کودکان

 .(14) است ایرایانه هایبازی

 با کودک اجتماعی ارتباط کاهش بر والدین همچنین

 ایرایانه هایبازی به کودکان گرایش علل از یکی عنوانبه سایرین

 محیط» اصطالحبه (16) و همکاران Shackell .کردند اشاره

 برای بازی مناسب محیط که کنندمی بیان و اشاره «انگیزبازی

 افراد قرارگرفتن کنار هم قابلیت آن در که است آنجایی کودکان،

 که داد نشان هشپژو نتایج کهدرحالی. باشد فراهم گروه عنوانبه

 ساالنهم سایر با کودکان ارتباط کاهش موجب عمده عامل دو

 همچون عواملی شامل که زیست فضای الف( است؛ شده خود

 بازی مناسب فضای نبود همچنین و حیاط نبود و خانه کوچکی

و  فرزندیتک آن در که امروزی زندگی الگوی که است محالت در

 مخرب اثرات تشدید بر ارد،د رواج والدین هردوی بودن شاغل

 با ارتباط کاهش همچنین و افزوده زیستی فضای هایمحدودیت

 والدین هایدغدغه ب( .است داشته پی در را هاخانواده سایر

 برای والدین است شده موجب که کودک امنیت حفظ دربارة

 حذف همسایگان با بازی دهند ترجیح خود کودکان امنیت حفظ

 .(16) یابد کاهش یا شود

از  نیز ایرایانه هایبازی تنوع همچنین ظاهری هایجذابیت

 طبق. شد ذکر والدین از سوی هابازی این به گرایش عوامل جملة

 و اجتماعی هایزمینهپس از افراد نیازهای کاترز و بالمر الگوی

 جستجوی به افراد در نتیجه و گیردمی ریشه آنان شناختیروان

 از سازند؛ برآورده را آنان نیازهای بتوانند که روندمی هاییرسانه

 و تنوع است، گسترده بسیار افراد انتظارات تنوع که آنجایی

 نیز رایانه جمله از هارسانه محتویات و ابزارها بروزرسانی سرعت

 را الزم تنوع نتواند ایرسانه اگر و کندمی پیدا چشمگیری افزایش

 نگاهی با همچنین. ودشمی حذف رقابت چرخة از باشد، داشته

 هابازی این که یابیمدرمی ایرایانه هایبازی ماهیت به اجمالی

 باعث که هاییانگیزه .دارند خود مخاطبان برای خاصی انگیزش

 شامل هاانگیزه این. شوندمی هارسانه این به مخاطبان ترغیب

 که عملی هایآزادی داشتن مخاطبان، به روانی هایپاداش دادن

 پس برگشتن عقب به و تکرار امکان ندارد، وجود واقعی نیاید در

 جز اینها و مختلف هایموقعیت و حاالت انتخاب امکان اشتباه، از

 هابازی به مخاطب بیشتر ترغیب باعث عوامل این همة که ستا

 .(10) شوندمی

 دسترسی ،مطالعه این در حاضر شده، والدینجز موارد گفته

 عنوان ایرایانه هایبازی گسترش مهم عوامل از را رایانه به آسان

 در کـه کسـانی تعـداد بیشـترین دهـد،می نشان آمارها. کردند

 تـا 7 سنی محدودة در دهند،می انجام ایرایانه هایبازی آمریکا

 به دسترسی سریع افـزایش رو،ازاین. اندقرارگرفته سـال 37
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 و کودکان بین رایانه از استفاده افزایش مؤثر عوامل از هارایانه

 .(10) است عنوان شده نوجوانان

 :مراقب فرد شناسیب( روان

 اختصاص پژوهش، این در کنندهشرکت والدین نظر طبق

 گرایش مهم عوامل از فرزندانشان با بازی برای کافی زمان ندادن

 از. است ایرایانه هایبازی از جمله انفرادی هایبازی به کودکان

 است؛ بوده دانشجو نفر یک و شاغل نفر 3 کننده،تشرک مادر 02

 شدهانجام مطالعات. اندداشته اشاره عامل این به نفر 32 هر که

بیش از دیگر  که اندبه این نتیجه رسیده یافته این با سوهم نیز

 تنها در نتیجه، و زمانهم طوربه والد دو هر بودن شاغل عوامل،

 افزایش را ایرایانه هایبازی بهاو  گرایش خانه، در کودک ماندن

 به که داشتند اذعان نیز کنندهشرکت والدین سایر. (10) دهدمی

 و الزم انرژی نداشتن متعدد، هایمشغله همچون مختلفی دالیل

 خود کودکان با بازی برای فرصتی منزل، با نظافت مرتبط کارهای

 .ندارند

حوزة  در دینوال انتظارات حیطه، این در دیگر اثرگذار عامل

 گرفته،صورت هایمصاحبه طبق. شد ذکر کودکانشان بازی نوع

 به ایرایانه هایبازی کردندمی تصور مطالعه این در حاضر والدین

 طرفی از و کندمی کودکشان کمک خالقیت و هوش افزایش

 بازی، با رابطه در والدین انتظارات و باور نگرش، که است روشن

. است ثیرگذارأت بسیار کودک ز سویا بازی نوع انتخاب در

 را، کودک تحول نحوة در تأثیرگذار مهم عوامل از یکی والسینر،

 محیطی برخوردهای که داندمی افرادی از دسته آن هایویژگی

 کودک پرورش در ،آنها عقاید و کنندمی کنترل را کودک

 .(13.07) است ثیرگذارأت

 :معمول فرهنگی رسومات ج(

 فراهم موجب مختلف سطوح در تاریخی فرهنگی ـ عوامل

. کندمی فراهم را کودک که تحول شودمی هاییمحرک آمدن

 و هاو دانش ورسوم،آداب محیطی، شرایط در جامعه یک افراد

 والدین، از سوی که الگوهایی و اندسهیم یکدیگر با ها،ارزش

 در مهمی نقش شوند،می معرفی عمومی هایرسانه و ساالن،هم

 شخصی تجارب همچنین. دارند کودک رشد مختلف هایجنبه

 تأثیر نیز است شده اندوخته محیط با تعامل بر اثر که کودک

 زندگی مختلف هایزمینه در او هایانتخاب و نگرش بر زیادی

 هر در که هاییبازی که گفت چنین توانمی در نتیجه. (01) دارد

. (11) است فرهنگ نآ از متأثر ایتااندازه شود،می انجام جامعه

 چنان سرگرمی برای اسبابی همچون هارایانه از استفاده امروزه

 و خصوصی فضاهای جامعه در افراد بیشتر که است یافته رواج

 به را بسیاری زمان فردیو بین عمومی فضاهای همچنین و فردی

های یا استفاده و کاری استفادة یا و سرگرمی برای ایرایانه وسایل

 و ساالنمربوط به بزرگ فقط امر این دهند.می تصاصاخ دیگر

 در باال الگوپذیری قابلیت به توجه با بلکه شود،نمی نوجوانان

 ایرایانه ابزارهای از استفاده به نیز کودکان کودکی، دوران

 اند.پیدا کرده گرایش مختلف

 یا محدودیت ایجاد است، حاکم جامعه در آنچه به توجه با

 دشوار بسیار رایانه از استفاده در کودکان برای ممنوعیت

 کودکانشان که داشتند اذعان نیز کنندهشرکت والدین. نمایدمی

 کنندمی الگوبرداری اطرافیان از ای،رایانه هایبازی از استفاده در

 وسایل آن در که سنتی هایبازی آموزش امکان طرفی از و

 هابازی این اکنون ازیر نیست؛ فراهم ندارند، کاربردی ایرایانه

 کهدرحالی است؛ نیز گروهی و ندارد کافی جذابیت و محبوبیت

 طبق واقع در. است دشوار امری کافی تعداد به بازیهم یافتن

 بازی حیطة در جامعة کنونی بر حاکم قواعد شد، گفته آنچه

 ایرایانه هایبازی سمتبه کودکان که ستا ایگونهبه کودکان

 .اندیافته گرایش

 دارای علمی مطالعات دیگر مانند نیز پژوهش این

 پایین، نمونة حجم به توانمی جمله آن از که است هاییمحدودیت

 .کرد اشاره پژوهشی پیشینة فقدان و هنجارنشده پژوهشی ابزار

 گیرینتیجه
 که کرد برداشت چنین توانمی پژوهش این کار حاصل از

 کودکان بازی نوع انتخاب در گسترده صورتبه تواندمی فرهنگ

 هایشیوه به جامعه یک بر حاکم فرهنگی ابعاد. باشد داشته نقش

 تحول سویوسمت و کنندپیدا می نفوذ کودک کارکرد بر مختلفی

 تا شد سعی حاضر پژوهش در که گیرندمی دست در را کودک

 توانمی هاشیوه این شناسایی با. شوند روشن هاشیوه و ابعاد این

 جامعه یک کودکان تحول کیفیت بهبود برای هاییاهر به

 بازی شد، مطرح تفصیلبه مقدمه در طور کههمان. یافتدست

 دبستانیپیش سنین در کودک تحولی مهم بسترهای از یکی

 به کودکان گرایش ایران، گذار حال در جامعة در اکنون. است

 و تحرکپر هایبازی از و است داده مسیر تغییر های متنوعبازی

 .است پیدا کرده سوق ایرایانه هایبازی سمتبه گروهی

 هایپژوهش در هابازی از دسته این زایآسیب و مفید آثار

 در تواندمی حاضر پژوهش هاییافته اما ؛است شده مطرح مختلف

 بر حاکم فرهنگی بستر در موجود کمبودهای و ضعف نقاط کشف

 تلویحا  پژوهش این هایهیافت. کند ایجاد را جدیدی دید جامعه

 هایجنبه تمام در بازی مؤثر نقش رغمعلی که دهندمی نشان

 این به مسئولین و جامعه ها،خانواده کودکی، دوران رشدی

 زندگیِ شناختیِبوم مختلف سطوح و ندارند کافی توجه موضوع
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 اختیار در هاییبازی گسترش برای مناسبی ریزیبرنامه کودک،

 کمک کودک هیجانی و شناختی جسمانی، رشد به که ندارند

 هایحوزه در بنیادی تغییرات است، نیاز در نتیجه کند.می

از  رسانیاطالع مناسب، شهرسازی جمله از پذیرد. مختلف صورت

 و هاخانواده در فردی بین روابط بهبود موجود، هایرسانه طریق

 ایدمهمق پژوهش این هاییافته است امید. دیگر مسائل بسیاری

 هاییروش یافتن در زمینة آتی هایپژوهش انجام برای باشد

 حاکم فرهنگیِ سیرِ در موجود کمبودهای و هاضعف رفع منظوربه

 مبنایی تواندمی پژوهش این هاییافته همچنین. کنونی جامعة بر

 هایگذاریسیاست در ذیربط مسئولین آتی هایریزیبرنامه برای

 بازی، مبحث ویژهبه کودک، تحولی هایجنبه حوزة در فرهنگی

 .دهد ارائه

 سپاسگزاری
 .سپاسگزاریم کردند، شرکت مصاحبه در که مادرانی همة از

 تعارض در منافع

 بین نویسندگان تعارضی در منافع گزارش نشده است. 
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