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فهرست مطالب

چه باید -۵
کرد؟

بازی ها چه . 4
ضرری دارند؟

چرا بازی ها . 3
ضرر دارند؟

بازی ها چه . ۲
فایده ای 
دارند؟

چرا بازی ها . 1
اهمیت دارند؟



چرا بازی رایانه ای مهم است؟

فصل اول



چرا بازی رایانه ای مهم است؟
:بازی رایانه ای مهم است چون

داردکیفیت رسانه ای( الف
که در استرسانه ی تعاملییعنی یک 

.زمان کم اثرگذاری زیاد دارد

شدت رسانه ای دارد( ب
کرار تو زمان زیادیعنی به علت صرف 

.تدر آن اثرگذاری شدیدتر اسمحتوا
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فایده ها و فرصت های 
بازی های رایانه ای

فصل دوم



اثر بازی های رایانه ای بر مهارت های شناختی

ادشکل تازه ای از سو* 
سواد تلویزیونی-
راستقالل محتوا از اث-
طرح های نمادین-
تکامل رمزنگاری-



رشد مهارت های فضایی* 

ضاییتوانایی شناسایی رابطه های ف-1
توانایی تجسم فضایی -2
سرعت ادراك-3

برتری مردان به زنان در این مهارت-
چاشنی سرعت، رمز موفقیت-
شرط سنی برای رشد این مهارت-
کشف استقرایی فضاها-



ازی هابو درمانی اجتماعی روانی مثبت جنبه های 

لافزایش رشد ذهنی و تعام-
اجتماعی

زش، گسترش رابطه ها، انگی-
رفتار مبتنی بر همکاری



تهافزایش اعتماد به نفس و خودارزشمندی بهبود یاف
در اثر آموختن، ارزیابی و پذیرش قواعد بازی

ازی هاجنبه های مثبت اجتماعی روانی و درمانی ب



ماری ها، انتقال پیام های اجتماعی، بهداشتی درباره بی* 
...  سی و مصرف الکل و مواد مخدر، کنترل بدن، مسایل جن

بازی ها برای درمان جدی تر از استفاده های * 
انجسمی، توانبخشی، حوزه سالخوردگبیماری های 

جنبه های مثبت روانی و درمانی بازی ها



بازی آزمون گونه و بازی شبیه سازی* 
آموزش جراحان و مشاغل حساس* 

جنبه های مثبت روانی و درمانی بازی ها



بهبود توانایی پرسنل نظامی* 

جنبه های مثبت روانی و درمانی بازی ها



  Gamificationبازی واری* 

جنبه های مثبت اجتماعی و روانی بازی ها



چرا بازی ها مشکل ساز هستند؟

فصل سوم



؟مشکل ساز استچرا بازی رایانه ای 

.ودجدی گرفته نمی ش( الف
ظاهر جذاب و تفننی ( ب

.دارد
تنوع ساختاری و ( ج

.موضوعی دارد
هدف سرمایه گذاری های ( د

.عظیم اقتصادی است



.دجدی گرفته نمی شو( الف



.ظاهر جذاب و تفننی دارد( ب



ساده باش-۱

جدی نباش-۲

کمی خالق باش-۳

رنگارنگ باش-۴

طمع را تحریک کن-۵

جایزه بده-۶

شبکه باش-۷

!تمام نشو-۸

زمان را متوقف کن-۹

زمان را بفروش-۱۰

ر ده فرمان معتب
برای تولید 

بازی  موبایلی



.تنوع ساختاری و موضوعی دارد( ج



خانگی
کنسول های بازی

رایانه خانگی

همراه
کنسول همراه

تلفن همراه

انواع

ابزار

بازی



انفرادی
خانگی

ابزار همراه

گروهی
خانگی

ابزار همراه
بازی سرا

شبکه ای
بین المللی

ایرانی

یتنوع ساختاری بازی های رایانه ا



بازی رایانه ای هدف سرمایه گذاری های عظیم اقتصادی است( د





آسیب ها و تهدیدهای  
بازی  های رایانه ای

فصل چهارم



 های رایانه ایمخاطرات بازی 
تأثیر بر سالمت جسم( الف

تأثیر بر ذهن و روان( ب
الاتالف وقت و اعتیاد دیجیت( ج
اخالقیمسایل ( د



تأثیر بر سالمت جسم ( الف
گونه های جدید درد در بدن-
آسیب به اعصاب بینایی-
زخم های ناشی از بازی-
غرق شدن در بازی و فراموشی نیازهای جسمانی-



یختگیاثرهای انگ: تأثیر بر سالمت جسم( الف
وژیکی توانایی رسانه ها در ایجاد انگیختگی فیزیول-
افزایش احتمال بروز پاسخ های رفتاری-
...(ترس و )تأثیرهای عامل واقع نمایی -



تأثیر بر ذهن و روان ( ب
ز آنبازی های گروهی و ایجاد صمیمیت و تنفر و ابرا-



تأثیر بر ذهن و روان ( ب
بازی سراها، نمود زندگی اجتماعی و جامعه پذیری-
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امکان بازیِ گروهی

انجام بازی هایی که در خانه ندارم

هیجان بیش تر بازی

انگذراندن وقت در کنار دوستان و آشنای

م كدام يك از گزينه هاي زير علتِ اصلي مراجعه ي شما به گي
نت مي باشد؟
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بعضی ها بر روی بازی ها شرط بندی می کنند

بعضی ها از الفاظ نامناسب و رکیک استفاده می کنند

عده ای سیگار می کشند و فضا برای این کار فراهم است

متوجه وجود مواد مخدر یا مشروبات الکلی در گیم نت شده ام

خالی

بي محيط گيم نتي را كه معموالً به آن جا مي رويد چگونه ارزيا
مي كنيد؟



10

36

18.5
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از نظر فرهنگی و اخالقی کامالً برای من مناسب است

مطالب مفیدی در گیم نت آموخته ام و می آموزم

اما بر روی من تأثیر ندارد. بدآموزی هایی وجود دارد

تأثیر منفی فرهنگی و اخالقی بر روی من می گذارد

خالی

ارزيابي كلي شما از محيط گيم نت ها چيست؟



تأثیر بر ذهن و ( ب
روان

گیری و آسیبگوشه -
مهارت های اجتماعی



خشونت* 
(برای فروش)رایج ترین موضوع بازی ها -



خشونت* 
رخاشگرانه؟زوال مهارگر درونی پرخاشگری یا تخلیه تکانه های پ-



س از خودکشی نوجوان کره ای معتاد به بازی رایانه ای پ
قتل مادرش 

(89ایسنا، پاییز )
رش با ساله کره ای مادر خود را به دلیل اعتراض به بازی کردن زیاد پس15پسر 

.رایانه، به قتل رساند و سپس خودکشی کرد
43د مادر به نقل از خبرگزاری ایسنا، خواهر این متهم به قتل نوجوان ابتدا جس

ود را ساله خود را روی تخت خوابش پیدا کرد و بعد متوجه برادرش شد که خ
.از لوله گاز حلق آویز کرده بود

ائما ساله این خانواده به پلیس گزارش داده است که مادر و برادرش د12دختر 
.بر سر اعتیاد برادر به بازی های رایانه ای با هم نزاع و اختالف داشتند

حساس گناه از بازرسان پلیس می گویند به نظر می رسد که پسر نوجوان به دلیل ا
به به گفته پلیس، پیش از این نیز اعتیاد.قتل مادر خود را نیز کشته است

.بازی های رایانه ای در کره جنوبی قربانیانی داشته است





:هربرت شیلر درباره نظام سرمایه داری نوین می گوید
ولد شده متنظامی طبقاتی در انقالب صنعتی مانند انقالب اطالعات 

برای آن ها که قادرند اطالعات و فن آوری های اطالعاتی . است
.تولید می شودپول آن را بپردازند

در باتالق آن هایی که نظام طبقاتی رو به پایین دارند، هر چه بیشتر
.فرو می روند« اطالعات آشغال»

اتالف وقت و اعتیاد دیجیتال( ج

:  اطالعات آشغال
(  مثل تفریحات و شایعات)سرگرم می کند 

.اما اطالعات با ارزش کمی را ارایه می نماید
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هیچ تأثیر محسوسی نداشته است

باعث بهتر شدن درك و فهم مطالب درسی شده است

ذهنم درگیر می شود و نمی توانم روی درس تمرکز کنم

وقتِ درس خواندنم را می گیرد

يلي شما بازي با رايانه در منزل چه تأثيري بر روي وضعيت تحص
داشته است؟



اتالف وقت و اعتیاد دیجیتال( ج

رزندان عصر برخی از ف. مشکل را نیز انکار  نکنید. هراسان نشوید
شکل رسانه های دیجیتال در طول زندگی خود احتماال به این م

.دچار می شوند



تالاتالف وقت و اعتیاد دیجی( ج

ه بازی اعتیاد بنشانه های 
های رایانه ای

ساعات زیادی از روز مشغول
به طوری که از. بازی است

یل، کارهای روزانه نظیر تحص
ورزش و ارتباط با خانواده و

.دوستان باز می ماند



تالاتالف وقت و اعتیاد دیجی( ج

هاعتیاد بنشانه های 
بازی های رایانه ای

ازی عدم دسترسی موقتی به ب
.او را کالفه می کند

ب حتی شب ها به هنگام خوا
ر و در کالس درس نیز در فک
.بازی مورد عالقه خود است







در قفس موش ها، اهرم کوچکی را قرار 
ن دادند، طوری که اگر موش اهرم را تکا

د به می داد، سیگنالی از طریق الکترو
فرستاده مغزش و بخشی از سیستم لیمبیک

.می شد که مدار لذت را فعال می کرد
ی که بعد از انجام این کار، عمال تنها کار

موش های انجام می دادند، تکان دادن 
.این اهرم بود

گی سرانجام موش ها از خستگی و گرسن
.تلف شدند





مسایل اخالقی(د

خشونت
ترویج دخانیات و مواد مخدر

محرك های جنسی
ترس

نقض ارزش های دینی و ملی
فحش و رفتارهای زشت

نا امیدی



بر تأثیر( الف
مسالمت جس

ر تأثیر ب( ب
ذهن و روان

اتالف وقت و( ج
الاعتیاد دیجیت

ل مسای( د
اخالقی



با مشکل بازی های رایانه ای
چگونه برخورد کنیم؟

فصل پنجم



فتدچهارفصل زندگی یک بار اتفاق می ا



تالل اثر غیر قابل جبران اخ
در فرایند رشد



چه باید کرد؟
کمک در انتخاب(الف

نظارت بر استفاده( ب
برخورد با تخلف( ج
آموزش تفکر انتقادی(د



م؟از درجه بندی بازی ها چه می دانی



!بفرمایید هندوانه ی دربسته



!بفرمایید هندوانه به شرط چاقو
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ESRBنمادهای رده بندی در نظام 



ESRBتوضیحات محتوایی در نظام 
•Alcohol Reference

•Animated Blood

•Blood

•Blood and Gore

•Cartoon Violence

•Comic Mischief

•Crude Humor

•Drug Reference

•Fantasy Violence

•Intense Violence

•Language

•Lyrics

•Mature Humor

•Nudity

•Partial Nudity

•Real Gambling

•Sexual Content

•Sexual Themes

•Sexual Violence Simulated 

Gambling

•Strong Language

•Strong Lyrics

•Strong Sexual Content

•Suggestive Themes

•Tobacco Reference

•Use of Alcohol

•Use of Drugs

•Use of Tobacco

•Violence

•Violent References
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www.PEGI.info
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محتوایینشانه ها و توضیحات 
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www.ESRA.org.ir
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گفتار نامناسب
تبعیض

ترس
خشونت

قمار و شرط بندی
مسائل جنسی

مواد مخدر
یاتمشروبات الکلی و دخان

نقض ارزشها
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اطالع ندارم و برایم فرقی نمی کند

اطالع دارم، ولی اهمیت نمی دهم

اطالع دارم و برایم مهم است

عالوه بر من، پدر یا مادرم از رده بندی سنی اطالع دارند وآن را کنترل می کنند

در مورد رده بندي سني بازي هاي رايانه اي كه در منزل انجام 
…مي دهيد



ESRA

بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای
ircg.ir

ESRB

آمریکای شمالی
esrb.org

PEGI

اتحادیه اروپا
pegi.info

نام بازی
محبوبیتبه ترتیب 

ر

FIFA 07,09,10, PES 09,10۱

Stronghold Crusader, 

legends, …
۲

GTA 4,5۳

Counter-Strike۴

need for speed: carbon, 

most wanted, shift, king of 

the road
۵



ESRA

بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای
ircg.ir

ESRB

آمریکای شمالی
esrb.org

PEGI

اتحادیه اروپا
pegi.info

نام بازی
محبوبیتبه ترتیب 

ر

IGI 1,2۶

Max Payne1,2۷

Call of duty۸

Prince of Persia۹

Delta Force۱۰



ESRA

بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای
ircg.ir

ESRB

آمریکای شمالی
esrb.org

PEGI

اتحادیه اروپا
pegi.info

نام بازی
محبوبیتبه ترتیب 

ر

Neighbors from Hell۱۱

Assassin's Creed 2۱۲

Command & Conquer: 

Generals
۱۳

resident evil۱۴

Tom Clancy's Splinter Cell۱۶



GTA 4,5

Max Payne1,2

Call f duty

Prince of Persia

Assassin's Creed 2

Counter-Strike

resident evil
Tom Clancy's Splinter Cell

Stronghold 

IGI 1,2

need for speed

Delta Force

Neighbors from Hell

Command & Conquer: 
Generals

Spider Man

fifa 

+۷: سبز+     ۱۲: آبی+    ۱۵: نارنجی+     ۱۸: قرمزغیرمجاز    : سیاهراهنمای رنگ ها



اده  نظارت بر استف( کمک در انتخاب       ب(الف
قادیآموزش تفکر انت( برخورد با تخلف           د( ج
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آن ها من را تشویق به بازی کردن می کنند

آن ها به بازی کردن من خیلی اهمیتی نمی دهند

آن ها می خواهند که زمان بازی در خانه را کاهش دهم

آن ها دایماً مانع بازی کردن من در خانه می شوند

پدر و مادر شما در 
ه مورد بازي با رايانه چ

رويكردي از خودشان 
نشان مي دهند؟





ازیهمراهی با بچه ها در الگوی درست ب



بازی را جدی بگیریم




