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  مقدمه

هـاي  اي اسـت کـه پیرامـون بـازي    رشـته اي جدید و میانهاي دیجیتال زمینهمطالعات بازي

هـایی نظیـر علـوم ارتباطـات، مـدیریت،      دیجیتال شکل گرفته است. این حوزه از تالقی رشـته 

هـاي  هـاي دیگـر بـا بـازي    علوم تربیتی، اقتصاد، علوم شناختی، هنر و برخی رشته، شناسیروان

اي از ابعـاد گونـاگونی قابـل    رسانه یمثابه صنعتهاي دیجیتال بهگرفته است. بازي دیجیتال شکل

هـا تـا   آمیز بودن این بـازي خشونت دربارةبررسی و پژوهش است. از بحث تاریخی و طوالنی 

ات آن بـر سـالمت   تـأثیر هـا و  سالمت جسمانی بازیکنان؛ از اعتیاد به بـازي  ها برات بازيتأثیر

بازیکنـان گرفتـه   بازي در ها؛ از تغییرات هویتی روان گرفته تا یادگیري و آموختن از طریق بازي

وکـار ایـن   هاي دیجیتـال؛ از مسـائل مـرتبط بـا کسـب     بازي ةهاي جنسیتی در حوزتا سوگیري

هـاي  ماندن از آسیبهاي مصونۀ جدید؛ از شیوهحتوا و شکل این رسانشناسی مها تا گونهبازي

ات آن بـر سـبک زنـدگی بازیکنـان؛ از بررسـی ارتبـاطی       تـأثیر ها گرفتـه تـا   اي این بازيرسانه

؛ و بازیکنـان هنگـام مصـرف آن   شـدگی  هاي دیجیتال گرفته تا غـرق هاي نوین در بازيفناوري

شوند؛ همه و همـه موضـوعاتی اسـت    ساخته و عرضه میهایی که با اهدافی غیرسرگرمی بازي

  هاي دیجیتال قابل طرح است.مفهوم مطالعات بازي ۀکه در حیط

 ۀاي طوالنی در تاریخچـ شود که سابقهموضوعی بحث می ةدر فصل اول این کتاب دربار

هـاي گرافیکـی و همـراه آن رشـد کـرده      تحقیقاتی این حوزه داشته و از ابتداي ظهور بـازي 

تواند بر بازیکنان داشته باشد مهـم اسـت؛ اینکـه    اي که میبالقوه تأثیر منظرت. خشونت از اس

مقابـل آن حساسـیت   ۀهاي دیجیتال باعث افزایش پرخاشـگري و در نقطـ  خشونت در بازي

  هیجان و ایجاد حس آرامش در مخاطبان خواهد شد. ۀزدایی شده و یا باعث تخلی
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هـاي دیجیتـال بـر سـالمت روانـی و جسـمانی افـراد        بازيات تأثیردر فصل دوم نیز به 

کند، تحقیقـات اخیـر بیشـتر بـر روي ایـن     ات مثبت آن را مرور میتأثیربار اما این ؛پردازدمی

توانند باعث درمان یا بهبـود وضـعیت سـالمتی    اتی که میتأثیر ؛اندات متمرکز شدهتأثیرگونه 

  اي سنتی در این حوزه فاصله دارند.  هبا پژوهش نظردر بازیکنان شوند و از این 

اخـتالف در   ةکننـد توانـد تبیـین  اختصاص یافته که می در فصل سوم به مبحثی پژوهشی

ها موضـوعی اسـت کـه    در بازیکنان باشد. اعتیاد به بازيها بازيات مثبت و منفی تأثیرایجاد 

باشد. افـراط در اسـتفاده از   ها بر مخاطبان ات منفی بازيتأثیرتواند یکی از مهمترین دالیل می

هاي دیجیتال باعث بروز اختالالتی در سالمتی جسمانی و روانـی خواهـد شـد کـه در     بازي

  .شوده میاین فصل به بررسی و چگونگی فهم این اعتیاد پرداخت

هـاي دیجیتـال   دیگـر بـه مهمتـرین کـارکرد مفیـد بـازي       منظريدر فصل چهارم از 

طــوالنی داشــته و  اي نســبتاًق ســرگرمی ســابقهاســت. آمــوزش از طریــشــده پرداختــه 

هاي پژوهشی بسیاري براي فهم چگونگی و بهبود ایـن نـوع از آمـوزش صـورت     تالش

هـاي جـدي و   آموزي، بـازي یهاي دیجیتال، سرگرمگرفته است. یادگیري مبتنی بر بازي

در آموزشی انواع گوناگونی از تالش بشر براي آموزش از طریق ایجاد جذابیت و لـذت  

  اند.آموزش و فناوري آموزشی تبدیل شده ۀبه گرایشی در حیط مخاطب هستند که اخیراً

م شـناختی بـه نـا   شـناختی و جامعـه  فصل پنجم این کتاب به مفهومی فلسـفی، روان 

هاي دیجیتال بلکـه در تحقیقـات   بازي ةتنها در حوزپردازد. موضوع هویت نههویت می

هاي دیجیتـال و  تعاملی بازي تأثیرعلمی شایع است.  هايمتنوع و متعددي از سایر حوزه

تواند تغییـرات محسـوس و نامحسوسـی را در    ها میپذیربودن بازیکن در این بازينقش

 تـأثیر هـا موجـب ایـن    هایی در بازيکه چه مولفهد. اینوها موجب شمخاطبان این بازي

مـورد بحـث ایـن فصـل اسـت.       د مسـئلۀ افتـ شده و چگونه این فرآیند تغییر اتفاق مـی 

ي در نـوع بـازي   تأثیرنوع شخصیت و سبک هویتی بازیکنان چه  که متقابالًهمچنین این

  اي براي پژوهش در این حوزه است.دستمایه نیزکردن آنها دارد 

هاي جنسیتی در صنعت بازي اعم وجود داشته و موجب در فصل ششم به سوگیري

هـاي  شود و ایـن سـوگیري  مردان باشند پرداخته می ها نیز عموماشود مخاطبان بازيمی
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هاي مرتبط با محتـواي  گیرد. مرور پژوهشعلمی قرار می ۀجنسیتی مورد بررسی و مداق

  این مبحث پژوهشی را شکل دهد. ها شاید مهمترین بخشِبازي ۀمردان

هـاي  وکـار صـنعت بـازي   هاي مرتبط با کسببر پژوهشاست مروري  نیز فصل هفتم

کـردن  طور کلی و در مقیاس جهانی، میزان مخاطبان و زمـانی کـه بـراي بـازي    ل. بهدیجیتا

شناسـی  هاي دیگر بیشتر است، این واقعیت نیاز به مخاطـب کنند نسبت به رسانهصرف می

تبلیغـات و   ۀکند. همچنین رابطـ کنندگان را بیش از پیش گوشزد میرفتار مصرف ۀو مطالع

اینکه در عمل نیـز ایـن    ي نوین قابل بررسی است و با توجه بهاعنوان رسانهها نیز بهبازي

  شود.رو به پیشرفت است، اهمیت آن بیشتر نیز می ايطور فزایندهرابطه به

شـده  هـاي دیجیتـال نگریسـته    نظري هنري به پژوهش بـازي در فصل هشتم از نقطه

ندي محتـوا و  بهایی خواهد شد که به دنبال دسته، در این فصل مروري بر پژوهشاست

هـاي ژانـر در ادبیـات،    نوین از منظري هنري هسـتند. بررسـی تفـاوت    ۀشکل این رسان

 هاي دیجیتـال از چیستی ژانر در بازي که اصوالًهاي دیجیتال و اینموسیقی، فیلم و بازي

  شود.پژوهشی به آن پرداخته می ۀجمله مهمترین مسائلی است که در این حیط

هـاي  کارکردهاي مفیـد بـازي   ۀپردازد که نویدبخش توسعمیفصل نهم به موضوعی 

هـاي دیجیتـال را فراتـر از    آن، بـازي  دربـارة هاي جدي و تحقیقات دیجیتال است. بازي

مبحث سرگرمی خواهند برد و حل مسـائل اصـلی و مهـم زنـدگی فـردي و اجتمـاعی       

  تواند از طریق آن دنبال شود. می

تواننـد مخاطـب   شود کـه مـی  یی پرداخته میهادر فصل دهم به بررسی علمی روش

نـوین   ۀایـن رسـان   ۀات منفـی خواسـته و ناخواسـت   تـأثیر هاي دیجیتال را در برابـر  بازي

دهـد تـا خـود بـازیکن     اي به بازیکنان این توانمندي را میسازي کنند. سواد رسانهایمن

فرصـتی بـراي    بتواند در مقابل تهدیدهاي احتمالی این رسانه مقاومت کـرده و آن را بـه  

  رشد و ارتقاي فردي و اجتماعی مبدل کند.

تــر عبــارت دقیــقدربــارة موضــوعی فرهنگــی و یــا بــهایــن کتــاب،  فصــل یــازدهمِ

توانـد تحـت   بازیکنـان مـی   ةشناختی است. سبک زندگی و عادت رفتاري روزمرجامعه

کنـان  کردن آنهـا قـرار گیـرد. همچنـین، سـبک زنـدگی بازی      ها و عادات بازيبازي تأثیر
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گـذار  تأثیر ،کردنها و ژانرها براي بازيتواند بر نوع بازي کردن آنها و انتخاب پلتفرممی

  و تعیین کننده باشد.

اي اختصاص دارد کـه  هاي جدید رسانهفناوري دربارةعلمی  ۀفصل دوازدهم به مداق

افـزوده  گیرند. واقعیت مجازي، واقعیـت  برداري قرار میهاي دیجیتال مورد بهرهدر بازي

شـوند. بـر ایـن    واقعیت معرفـی مـی   ةو واقعیت آمیخته جایگزین واقعیت یا تغییر دهند

ها باعث ایجـاد  ها در مخاطبان چیست؟ این فناورياساس، تبعات استفاده از این فناوري

هـایی بـا قـدرت    توان از آنها در تولید بـازي چه تغییراتی در مخاطب شده و چگونه می

  اصلی تحقیقات در این حوزه است. ۀهره جست. این مسائل مایگذاري باالتر بتأثیر

گــذاري بــر مخاطــب اختصــاص یافتــه و تأثیرکتــاب بــه مبحثــی مهــم در آخــر فصــل 

موضوعی است کـه میـزان    شدگیغرقیا  وريغوطه. کندهاي این حوزه را مرور میپژوهش

اي تعاملی به نام بـازي  کند، این مولفه در رسانهدرگیري با مخاطب رسانه را تبیین می ةو نحو

توانـد  هـاي پـیش از خـود اسـت. همـین موضـوع مـی       دیجیتال بسیار قدرتمنـدتر از رسـانه  

توان به طور انحصـاري  که چگونه میآن نشان دهد. این دربارةشایستگی الزم را براي تحقیق 

  تیار گرفت و او را از دنیاي واقعی فراتر برد.توجه مخاطب را در اخ

مطالعـات  « ۀرو، از گـردآوري مقـاالت ماهنامـ   پـیش  الزم به توضیح است که کتـابِ 

شکل گرفته که در هر شماره به یکی از موضـوعات متقـاطع   » هاي دیجیتال: دریچهبازي

از  تـا هاي دیجیتال پرداخته است. همچنین، این سطور، فرصـت مغتنمـی اسـت    با بازي

محتواي این ماهنامـه، تقـدیر و تشـکر شـود. در      ۀکمک در تهی دلیلنژادي بهآقاي پویان

افـزایش کمـی و کیفـی مطالعـات      بـراي پایان، امیدواریم ایـن کتـاب بتوانـد مبنـایی را     

  هاي دیجیتال فراهم آورد.بازي

  



  

  

  

  دیجیتال و خشونت: هايبازي

  آمیز؛هاي خشونتبازي

  ؟تأثیریا عدم  تأثیر

  

منـدان فراوانـی   گذشـته مخاطبـان و عالقـه    ۀهـاي دیجیتـال نسـبت بـه دهـ     امروزه بازي

ساز، علمی، آموزشـی و فرهنگـی و   عنوان یک ابزار سرگرمیاند و جایگاه خود را بهپیداکرده

دیجیتـال   يهـا ين مخاطبـان بـاز  یتـر انـد. نوجوانـان عمـده   جدید تعریف کرده ايرسانه نیز

ها با هدف جلب نوجوانان، افزایش فروش و تسـخیر بازارهـاي   شوند. این بازيمحسوب می

حال حاضـر  آمیز و مرگبار دارند. در خشونت يهابه استفاده از صحنه يادیش زیجهانی، گرا

شـوند و از  ها در دنیا محسـوب مـی  هاي دیجیتالِ خشن جزء پرطرفدارترین سبک بازيبازي

هـاي  يبـاز  تـأثیر هاي داخلی و خارجی برخوردارند. اغلب پژوهش نیز فروش جهانی باالیی

آمیز را بر رفتار، افکار و احساسات پرخاشگرانه بررسی کرده و نتایج ناهمخوانی بـه خشونت

انـد کـه   به این نتیجـه رسـیده   ها با قطعیتطوري که برخی از این پژوهشاند. بهداشتههمراه 

منفـی گذاشـته و موجـب بـروز      تـأثیر آمیز بر رفتار، افکـار و احساسـات   هاي خشونتبازي

شوند و ازسویی دیگر، تعدادي از این تحقیقـات کـه   ر بازیکنان میدهاي پرخاشگرانه واکنش

آمیـز  خشونت هاي دیجیتالِکه بازي اندربرداشتهدرا نتیجه  این، به است ها اندكالبته شمار آن

  اند.شدهبسیار اندك ارزیابی ،اتتأثیرکه این اینشته یا ي بر رفتار پرخاشگرانه نداتأثیر

  شناسیمفهوم

هاي دیجیتال، بایست تعریف دقیقی از مفاهیم در اشاره به موضوع خشونت در بازي

هـاي مربـوط   تفاوت این اصطالحات پرکاربرد در پژوهش تا ه شودارائاصلی این حوزه 
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  هاي دیجیتال را بهتر بدانیم:به بررسی اثرات خشونت بازي

  پرخاشگري و خشونت

زننـده  اکنشی رفتاري نسبت به آسیبی است که از سـوي فـرد آسـیب   و 1پرخاشگري

پرخاشـگرانه و برنامـه یـا    پذیري، احساس یا افکار تأثیرمعناي پرخاشگري، بهزند. سرمی

به اشکال شـدید پرخاشـگري، ماننـد     2شود. ازسوي دیگر، خشونتتمایل محسوب نمی

 ؛شـوند انواع خشونت، پرخاشگري محسوب می ۀشود. همفیزیکی و قتل گفته می ۀحمل

  ).2001، و بوشمن آیند (اندرسونحساب نمیها خشونت بهپرخاشگري ۀاما هم

 زداییحساسیت

از این واژه تعاریف بسیار متعددي در علوم مختلـف وجـود دارد. از علـوم سیاسـی     

شود؛ اما علمی، تعریفی جداگانه از آن دیده می ةو بسته به هر حوز شناسیروانگرفته تا 

هـاي دیجیتـال   در موضـوع بـازي   3زداییحساسیت ةترین تعریف از واژبهترین و روشن

حساسیت ) بیان شده است. بر اساس تعریف ولپی1985( 4ولپیآمیز از جوزف خشونت

پذیري فیزیولوژیک وابسته به احساس نسـبت بـه خشـونت    زدایی، کاهش میزان واکنش

عنـوان  ر در ایجاد آن، بارها و بارها بهزدایی و عوامل مؤثشود. حساسیتواقعی تلقی می

  .اندبودهمی هاي علموضوع اصلی پژوهش

اي، خالصـه آزمـایش خـود را بـر     ) در مقاله2007و همکاران ( 5براي مثال کارناجی

هـاي دیجیتـال بـر    ات خشـونت در بـازي  تـأثیر «دانشجوي کالج بـا موضـوع    257روي 

انـد.  ، منتشـر نمـوده  »نسبت به خشونت در زندگی واقعی 6زدایی فیزیولوژیکحساسیت

                                                                                                                             
1. Aggressiveness 

2. Violence 

3. Desensitization 

4. Joseph Wolpe 

5. Carnagey 

6. Physiological Desensitization 



 تالیجید يهايبه مطالعات باز ياچهیدر/  16

است، بیـانگر  این پژوهش که براي نخستین بار مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته ۀنتیج

طـوري کـه   آمیـز بـه  هاي دیجیتال خشونتآن است که قرارگیري مکرر در معرض بازي

زدایـی فیزیولوژیـک   یقین موجـب حساسـیت  بهبراي فرد بازیکن، تبدیل به عادت شود، 

شود؛ یعنی خشونت در دنیـاي واقعـی   ی میهاي واقعی در دنیاي واقعنسبت به خشونت

هـاي خشـونت، قتـل و    تازگی براي فردي که مکرراً در معـرض صـحنه   ۀگونه جنبهیچ

  گیرد، ندارد.هاي دیجیتال قرار میکشتار بازي

 2006و همکـاران در پـژوهش آزمایشـی دیگـري در سـال       1عالوه بر این، بـارتولو 

» 2پتانسیل وابسته به رویداد مغزي«یا » پتانسیل انگیخته« P300 ۀمؤلف ۀمتوجه کاهش دامن

را در  تـأثیر ها شدند و این آمیز در بازيهاي خشونتدر اثر رویارویی بازیکنان با صحنه

کردند، مشاهده نکردند؛ بنابراین به این نتیجـه  هاي غیرخشن بازي میبازیکنانی که بازي

آمیـز موجـب سـلب    هاي دیجیتال خشونتبازيرسیدند که قرارگیري مزمن در معرض 

  ).2006شود (بارتولو و همکاران، زدایی در بازیکنان میحساسیت یا حساسیت

  هاي دیجیتالمطالعاتی خشونت در بازي ةحوز ۀاز آمریکا تا چین: سابق

انـد.  هـاي دیجیتـال پرداختـه   خشونت در بازي ةپژوهش به بررسی حوز 400تاکنون 

و یـا ترکیبـی از هـر دو،    با دو روش آزمایشی و غیرآزمایشی  یطور کلها بهاین پژوهش

ها را بر رفتار، ادراك و احساسـات پرخاشـگرانه بازیکنـان تحلیـل     گونه بازي اثرات این

هـاي آزمایشـی ایـن حـوزه بـیش از سـایر انـواع        اند؛ اما درمجموع شمار پـژوهش کرده

تـر، بـه   ها براي ارزیـابی دقیـق  پژوهش باشد. عالوه بر این، بسیاري از همینها میروش

اند که در ایـن  اثرات دو دسته بازي خشن و غیرخشن بر رفتار بازیکنان پرداخته ۀمقایس

و همکـاران   )، بـارتولو 2007و همکـاران (  هـاي کارنـاجی  تـوان بـه پـژوهش   زمینه مـی 

  ) اشاره کرد.2002) و بارتولو و اندرسون (2002( 1و اندرسون 3)، بوشمن2006(

                                                                                                                             
1. Bartholow 

2. Event Related Potential (ERP) 

3. Bushman 
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آمیـز  هاي دیجیتـال خشـونت  بررسی اثرات بازي ۀپژوهش علمی در زمین یطور کلبه

به بعد روند صعودي به خود گرفت. این روند با افزایش تولیـد و   2000در دنیا، از سال 

آمیز که طرفدار و مخاطبان فراوانی خشونتهاي ویژه بازيهاي دیجیتال و بهانتشار بازي

شـناخت و ارزیـابی    ۀالمللی دارد، اوج گرفت و سیر مطالعات در زمینـ در بازارهاي بین

هـاي  دست آمده، سـال طوري که طبق آمارهاي بهدیجیتال بیشتر شد؛ به هاياثرات بازي

بررسـی   ۀمینـ هـاي علمـی در ز  هاي اوج انتشار پـژوهش توان سالرا می 2010تا  2008

پژوهشـگر در دنیـا بـا     632ها دانست. بر همین اساس، تـاکنون  اثرات خشونت در بازي

هـاي  هـا، تزهـا، طـرح   هـاي دیجیتـال در مقـاالت، رسـاله    ارزیابی و تحلیل اثرات بـازي 

  ).39: 1395اند (دایرك، هاي این حوزه را گستردههاي خود، دامنهتحقیقاتی و کتاب

برتر در مطالعات ایـن حـوزه بایـد گفـت کشـورهاي غربـی       در اشاره به کشورهاي 

هاي علمی بیشتري را نسبت به سایر کشورها اند و تعداد مقاالت و پژوهشپیشگام بوده

 29انـد. از میـان کشـورهاي غربـی، آمریکـا بیشـترین تعـداد پژوهشـگر (        منتشر نمـوده 

خـود اختصـاص داده   مقاله) را بـه   94پژوهشگر فعال) و بیشترین تعداد مقاالت علمی (

گیـرد و بعـد   دوم دنیا قرار می ةاست. همچنین کشور چین در مطالعات این حوزه در رد

هاي بیشتري را نسبت به سایر کشـورها  از آن، کشورهاي آلمان، انگلیس و هلند پژوهش

  ).42: 1395اند (دایرك، منتشر نموده

پرکار دنیا داشته باشیم. در حـال  هاي مطرح و اي به دانشگاهدر این زمینه الزم است اشاره

تـرین دانشـگاه در   هاي خشن، فعالبررسی اثرات بازي ةدر حوز 2حاضر دانشگاه ایالتی آیووا

شود. این دانشگاه از باالترین فراوانی انتشار مقـاالت،  بین سایر مراکز علمی دنیا محسوب می

انتشـار   فزونـی هاي علمی برخوردار است. همچنـین عـالوه بـر    ها، تز و سایر پژوهشرساله

تـرین  علمی در این حوزه، بیشترین تعـداد پژوهشـگر فعـال دنیـا و یـا بهتـر بگـوییم فعـال        

ارزیابی اثـرات   ۀپژوهشگران این حوزه را به خود اختصاص داده است. درواقع آیووا در زمین

                                                                                                                             
1. Anderson 

2. Iowa State University 
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اي. ها پروفسـور کریـگ   ترین آنکه مهمهاي دیجیتال خشن، هفت پژوهشگر پرکار دنیا بازي

  ).42: 1395باشد را در خود جاي داده است (دایرك، می اندرسون

ها را در این حـوزه بـه ثبـت    هاي دانشگاهی که بیشترین پژوهشالزم به ذکر است رشته

علوم کـامپیوتر،   اي،رشتههاي پزشکی، علوم اجتماعی، عناوین میاناند، به ترتیب رشتهرسانده

پزشکی با انجام تحقیقـات متعـدد علمـی در ایـن      ۀاند. رشتمهندسی، اقتصاد و بازرگانی بوده

هـاي  ها به گسترش علمی موضوع خشـونت در بـازي  زمینه، درمجموع نسبت به سایر رشته

و  شناسـی روان ۀهاي علوم اجتمـاعی، رشـت  دیجیتال کمک کرده است. همچنین در بین رشته

هاي دیجیتـال  بازي ۀهاي این حوزه، در زمینم ارتباطات در دنیا، بیش از سایر رشتهسپس علو

  ).43: 1395اند (دایرك، هاي علمی منتشر نمودهآمیز، پژوهشخشونت

  برانگیزهاي جنجالپژوهش

در دانشـگاه ایـالتی    شناسـی روان ۀرشـت  ۀاستاد برجسـت  1پروفسور کریگ اي. اندرسون

 ةعنـوان اسـتاد مسـلم حـوز    علمی و پژوهشی، در حال حاضـر بـه   ۀسال سابق 35آیووا با 

هاي علمی خود بهشود. وي در پژوهشهاي دیجیتال در دنیا شناخته میخشونت در بازي

متمرکـز شـده و    ،هاي دیجیتالویژه خشونت در بازيبه ،خشونت ةطور تخصصی بر حوز

  دهد.ا در همین زمینه در مرکز مطالعات خشونت دانشگاه آیووا انجام میتحقیقات خود ر

هـاي دیجیتـال   ات بـازي تـأثیر  ةبرانگیزي را در حوزتحقیقات جنجال دکتر اندرسون

). 2007آمیز بر ادراك و رفتار انجام داده است (انتشـارات دانشـگاه آکسـفورد،    خشونت

بررسی اثرات  از پژوهشگران فعال این حوزه، در تحقیقاتاندرسون با همکاري تعدادي 

انـد کـه ایـن    یافتهآمیز بر رفتار پرخاشگرانه، اغلب به این نتیجه دستهاي خشونتبازي

پــذیري پرخاشــگرانه بــه همــراه تأثیراســت و ادراك، رفتــار و  علّــیات مثبــت و تــأثیر

کاهش مـی  3پسندرهاي جامعهها افزایش و رفتادر پی این بازي 2انگیختگی فیزیولوژیک

                                                                                                                             
1. Craig A. Anderson 

2. Physiological Arousal 

3. Prosocial behavior 
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 ).2001، (اندرسون و بوشمن یابد

هـاي  بار بازيات خشونتتأثیرمعتقدند که وي در نشان دادن  منتقدان دکتر اندرسون

هاي وي از ارتباط علّی رفتـار پرخاشـگرانه و   دیجیتال خشن، اغراق نموده است و یافته

کنـد. در ایـن میـان دکتـر     خوبی پشـتیبانی نمـی  آمیز بهیتال خشونتهاي دیجانجام بازي

هاي دکتر اندرسون از نتایج ضعیف و معتقد است که پژوهش 1. فرگوسنکریستوفر جی

  .نداي برخوردارکنندهگمراه

و همکـارش شـریل    2علمـی دانشـگاه استتسـون   عضو هیئت فرگوسنبر این اساس 

بـه ایـن    2013در پژوهشی جدید و کمی متفاوت به روش آزمایشی در سـال   3اولسون

آمیز تا حـدي از حـاالت عصـبی و    هاي خشونتنتیجه دست یافتند که پرداختن به بازي

ها را آرام میدچار کمبود توجه و افسردگی کاسته و آن نوجوانانِ ۀرفتارهاي پرخاشگران

هـاي دیجیتـال و ارتکـاب اعمـال     اي بین خشونت در بـازي کند. این محققان هیچ رابطه

ها با ایـن بـاور عمـومی در تضـاد اسـت کـه       آمیز در جوانان نیافتند. تحقیق آنخشونت

دهد و معتقدند قشر جوان را افزایش می در پرخاشگريمیزان هاي دیجیتال خشن، بازي

دهد، اگر فرد مسـلحی  هاي دیجیتال انجام مینحوي بازياي که هر نوجوانی به در دوره

  ).2013پیدا شود که بازي نکند، کمی عجیب خواهد بود (فرگوسن و اولسون، 

هـاي دیجیتـال خشـونت   هاي مرتبط با بررسی اثرات بازياز بازي تا مرگ: پژوهش

  آمیز

ـ اند که تمایل اغلب بازيآمارهاي مبتنی بر پژوهش نشان داده ه سـاخت بـازي در   سازان ب

درصـد از   85دریافت کـه   1991در سال  4پروونزو طوري کهباشد؛ بهآمیز میسبک خشونت

در سـال   و فونـک  آمیز هسـتند و نیـز بوشـمن   هاي دیجیتال دنیا خشونتترین بازيمحبوب

                                                                                                                             
1. Cristopher J. Ferguson 

2. Stetson University 

3. Sheryl Olson 

4. Provenzo 



 تالیجید يهايبه مطالعات باز ياچهیدر/  20

 دختـرانِ  ددرصـ  73پسـران و   رصـد د 59 ۀهـاي موردعالقـ  دریافتند که اغلـب بـازي   1996

  ).2001و بوشمن به نقل از پروونزو،  باشند (اندرسونآمیز میهاي خشونتچهارساله، بازي

هـاي دیجیتـال خشـونت   گذشته، اثرات بازي ۀبر اساس تحقیقات متعدد طی یک ده

نتـایج بسـیاري از   سنجش و ارزیابی قرارگرفته است و  هاي متعددي موردآمیز به روش

هـاي روانـی   ها، بر شـاخص گونه بازياند که اینها گویاي این حقیقت بودهاین پژوهش

هـاي  حال وجود شاهدي براي روابـط علّـی میـان انجـام بـازي     بازیکنان اثر دارند. بااین

 و همکـاران،  هاي پرخاشگرانه، همچنان نادر است (وبـر آمیز و واکنشخشونت دیجیتال

2006.(  

ــون ــاران ( اندرس ــه2001و همک ــم ) در مقال ــه ه ــل ک ــه روش فراتحلی ــون اي ب اکن

شود هاي دیجیتال محسوب میخشونت در بازي ةعلمی دنیا در حوز ۀپراستنادترین مقال

بـا قاطعیـت    ،)8: 1395استناد را به خود اختصاص داده است (دایـرك،   1600بر  و بالغ

آمیز، منجر به افـزایش رفتـار پرخاشـگرانه    هاي دیجیتال خشونتکه بازي انداذعان داشته

متغیرهـایی اعـم از    ۀهـا در ایـن پـژوهش رابطـ    شـود. آن ساالن مـی در کودکان و بزرگ

ــذیري تأثیر، 1پســند، انگیختگــی فیزیولوژیــک، ادراك پرخاشــگرانه رفتارهــاي جامعــه پ

هاي دیجیتـال بـر روي   ود در بازيو رفتار پرخاشگرانه را با خشونت موج 2پرخاشگرانه

هـاي دیجیتـال   ساالن بررسی کردند و به این نتیجـه رسـیدند کـه بـازي    کودکان و بزرگ

خشن با کلیه این عوامل مرتبط اسـت و موجـب کـاهش رفتارهـاي مثبـت اجتمـاعی و       

  شود.افزایش سایر متغیرها می

و تیم تحقیقاتی وي کـه شـامل    اندرسونازسوي  2010این فراتحلیل مجدداً در سال 

روزرسـانی شـد. ایـن    هـاي ژاپنـی بـود، بـه    هفت پژوهشگر از دانشگاه آیووا و دانشگاه

کرد، بـه  ها را در کشورهاي شرقی و غربی مقایسه میفراتحلیل که اثر خشونت در بازي

هاي دیجیتال خشن، یـک عامـل خطـر    که قرارگیري در معرض بازي انجامید این نتیجه

                                                                                                                             
1. Aggressive cognition 

2. Aggressive Affect 
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 1پذیري پرخاشگرانه و نیز کاهش همـدلی تأثیرلّیِ قوي براي افزایش رفتار، شناخت و ع

  .)2010باشد (اندرسون و همکاران، پسند میو رفتار جامعه

آمیـز بـر رفتـار    هاي دیجیتال خشـونت بررسی اثر بازي ةدر حوز هابسیاري از پژوهش

خصـوص  بـه کشورهاي غربی  2مدارسآموزان در زمان با تیراندازي دانشپرخاشگرانه، هم

، و بوشـمن  کلورادو، آرکانزاس، پادوکا، کنتـاکی و جونزبـورو (اندرسـون    آمریکا (لیتلتون،

هـاي  در معـرض بـازي   عـادت  از رويشود که ایـن افـراد   بوده است و گفته می ))2001

پژوهشـگران در تحقیقـات خـود     گرفتنـد. قـرار مـی   Doomآمیزي مانند دیجیتال خشونت

را اي ها و رفتار پرخاشـگرانه احتمال وجود رابطه و همبستگی میان بازي با این سبک بازي

هاي خود به این نتیجـه  اند و در تحلیلبررسی نموده ،که در محیط مدارس بروز پیدا کرده

زیولـوژیکی  آمیز، انگیختگی فیهاي دیجیتال خشونترسیدند که قرارگیري در معرض بازي

 ).2001دهد (اندرسون و بوشمن، و افکار و احساسات مربوط به خشونت را افزایش می

آمیـزي ماننـد   هـاي دیجیتـال خشـونت   دلیل اثـرات منفـی بـازي   در همین زمینه و به

Doom، نمونه و با انجـام   121در تحقیقات آزمایشگاهی خود روي  3و سوانسون اولمن

، Doomآمیـز  دریافتند کـه انجـام بـازي ویـدئویی خشـونت      4هاي ناآشکارآزمون تداعی

هاي پرخاشگرانه در خودشـان آشـنا سـاخته    کنندگان را با خصوصیات و واکنششرکت

جهه بـا خشـونت در   بازیکنان پس از موا ةخودپندار عالوه، پرخاشگري خودکارِاست. به

بینـی نمـوده بودنـد،    خودسـنجی پـیش   ةاي که به شیوها، بیش از پرخاشگري اولیهبازي

  ).2004ارزیابی شد (اولمن و سوانسون، 

آمیـز بـر   هاي دیجیتال خشونت، براي سنجش اثر بازي2006تحقیق دیگري در سال 

                                                                                                                             
1. Empathy 

2. School Shootings 

3. Uhlmann & Swanson 

Implicit-Association Test (IAT) .4     مقیاسی در روانشناسی اجتماعی است براي شناسـایی قـدرت تـداعی خودکـار :

  )1998غز (گرین والد، فرد با نمایشهاي اشیا (مفاهیم) در م
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ی کارکردي استفاده تصویربرداري تشدید مغناطیس یا 1FMRIبازیکنان در حین بازي، از 

فرضیات و نتـایج مطالعـات قبـل از    همسو با سابقه، نمود. این مطالعه بسیار جدید و بی

خود در علوم اعصاب انجام شد. مطالعات قبلی اثبات کرده بودند که خشونت مجـازي،  

را سرکوب می 3) و آمیگدال2ACCمناطق عاطفی و شناختی قشر کمربندي قدامی مغز (

بازیکنـان در   4پلـی هاي گـیم فعالیت ۀو با مقایس FMRIکند. این تحقیق به کمک روش 

آمیـز  هـاي دیجیتـال خشـونت   هاي با و بدون خشونت مجازي، نشان داد که بـازي بازي

بر مطالعات قبلی  تأییديدرواقع  وشود هاي پرخاشگرانه در بازیکنان میمنجر به واکنش

  ).2006کاران، و هم (وبر بودخود 

هـاي  اثرات بـازي  ۀهاي دیگري به دنبال مقایسعالوه بر تحقیقات آزمایشی، پژوهش

اند. در این آمیز بر رفتار پرخاشگرانه در محیط واقعی و آزمایشگاه بودهدیجیتال خشونت

طـی تحقیقـات خـود    ) اشاره کـرد کـه   2000( 5و دیل اندرسون ۀتوان به مطالعزمینه می

آمیز با رفتار پرخاشگرانه و بزهکاري در دنیاي واقعـی، رابطـه  پلی خشونتدریافتند گیم

جویانـه داشـتند و نیـز    اي مثبت دارد و این رابطه در مورد افرادي که شخصیتی پرخاش

 تر است.مردان، قوي

ــژوهش علمــی دیگــري، اندرســون ) طــی مطالعــه طــولی 2008و همکــاران ( در پ

هاي دیجیتال بر اي در کشورهاي آمریکا و ژاپن به بررسی اثر خشونت در بازيسابقهبی

نوجوان پرداختند. این محققان به ایـن نتیجـه    1595اي شامل رفتار پرخاشگرانه با نمونه

نت بـاال ماننـد   همراه با خشو آمیز، چه در فرهنگهاي دیجیتال خشونترسیدند که بازي

شدت بر رفتار بعدي نوجوانـان و  داراي خشونت کم، به آمریکا و چه در فرهنگ ۀجامع

 گـروه شـود. ایـن   هـا مـی  در آن 6گذارد و موجـب پرخاشـگري فیزیکـی   جوانان اثر می

                                                                                                                             
1. Functional Magnetic Resonance Imaging 

2. Anterior Cingulate Cortex 

  آمیگدال مغز در فرایندهاي یادگیري، حافظه و اضطراب نقش دارد. ۀناحی. 3

3. Gameplay 

5. Anderson & Dill 

6. Physical Aggression 
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کنند که الزامـاً قرارگیـري ایـن قشـر در معـرض      تحقیقاتی در پژوهش خود پیشنهاد می

  بایست کاهش یابد.بار میخشونت هايبازي

بـازي تمـام شـد: آنچـه والـدین در مـورد       «در کتابی به نام  1ویلیام ایلسی اتکینسون

، در اشاره به جدیدترین آمارهـاي  »بدانند بایدآمیز ازحد خشونتهاي دیجیتال بیشبازي

ـ   روز صنعت بازي  درصـد  89کنـد کـه   خشـونت بیـان مـی    ۀهاي دیجیتـال دنیـا در زمین

این یـک   عالوه بر آمیز برخوردارند.هاي دیجیتال پرفروش دنیا از محتواي خشونتبازي

کنـد.  هـاي دیجیتـال مـی   ساعت در هفته صرف انجام بـازي  15نوجوان به طور متوسط 

سـال،   17درصـد پسـران زیـر     87همچنین در طی پژوهشی مشخص شـده اسـت کـه    

کننـد و  سال بازي می 17یا باالي   Mديبنداراي رتبه 2آمیزازحد خشونتهاي بیشبازي

هستند، داراي محتـواي  » 3سنین ۀهم«یا براي   Eبنديهایی که داراي رتبهدرصد بازي 70

 ).2007باشند (اتکینسون، آمیز میخشونت

 يهـا يدر همین زمینه پژوهشی در ایـران طـی فراتحلیلـی دریافـت کـه انجـام بـاز       

دار دارد. ایـن  اي معنـی و برانگیختگـی، رابطـه   يدیجیتالی بـا افـزایش انـواع پرخاشـگر    

آمـده در تحقیقـات آزمایشـی    دسـت اثـرات بـه   ةپژوهش همچنین دریافته است که انداز

هـاي غیرخشـن،   خشن نسبت بـه بـازي   يهاينسبت به تحقیقات غیرآزمایشی و نیز باز

 بـار بـر رفتـار و احساسـات    هـاي خشـونت  تر بوده است و درواقـع بـازي  بیشتر و قوي

باشند. این بررسی همچنین نشـان  گذار میتأثیرپرخاشگرانه و برانگیختگی فیزیولوژیکی 

تـر باشـد، میـزان بـروز رفتـار و احساسـات       طوالنی يکه هر چه زمان انجام بازدهد می

  ).1391و همکاران،  (جدیدیانیابد پرخاشگرانه و برانگیختگی فیزیولوژیکی کاهش می

  گیرينتیجه

 ،هـاي دیجیتـال بـر بازیکنـان    گذاري خشـونت در بـازي  تأثیر ۀدر حال حاضر، مسئل
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شـده اسـت و بـه غیـر از تحقیقـات      خصوص قشر کودك و نوجوان، امـري پذیرفتـه  به

هـاي  هـا دارنـد، اغلـب پـژوهش    گونـه بـازي  گذاري اینتأثیرمعدودي که تأکید بر عدم 

ها را بـر ادراك، احسـاس و رفتـار    ازيگذاري این بتأثیرمتمرکز بر این حوزه در نهایت، 

حال همچنان یک خأل اساسی در این حـوزه وجـود   کنند؛ اما با اینپرخاشگرانه تأیید می

هـا و روابـط علّـی میـان     گذاري این بـازي تأثیردارد و آن این است که باوجود پذیرفتن 

یسـت؟  علّی ایـن مـاجرا چ   مستندبازي و رفتار، هنوز این نکته مشخص نشده است که 

چه فرایند یا فرایندهایی از طریق مشاهده خشونت در بازي، موجـب تحریـک ادراك و   

پذیري مغز انسان در حین تماشاي خشونت به چه نحوي است کـه  تأثیرشوند؟ رفتار می

  د؟شودرنهایت موجب انعکاس مشابهی در رفتار می

بسـیار   پرسـش ه ایـن  براي پاسخ ب شناسیروانهاي پزشکی و طور که گفته شد، رشتههمان

 انجـام شـده  هاي زیادي تاکنون براي روشـن شـدن ایـن مسـئله     اند و پژوهشفرسایی کردهقلم

دانشگاه ایالتی آیووا با تیم پژوهشـی بسـیار    شناسیروانتوان گفت گروه طوري که میاست. به

گونـاگونی سـعی در فهـم    هـاي  ها به روش، در طول این سالقوي به مدیریت کریگ اندرسون

تـاریکی   ۀنقطـ  عنـوان ات و فراینـد رخـداد آن بـه   تأثیر ۀحال، مسئلاند؛ با ایناین موضوع داشته

  وجود دارد و جاي خالی تحقیقات اکتشافی براي حل این موضوع بسیار خالی است.

هاي علمی محققان این حوزه بوده اسـت،  شده که مبتنی بر پژوهشبنابر مطالب گفته

دیجیتـال ضـروري اسـت و     يهاياستفاده از باز يسنی برا يبندتوجه به نظام ردهلزوم 

گذاران این بایست مورد توجه والدین، متولیان آموزش، کارشناسان و سیاستاین امر می

رسانی ادراکی، عـاطفی، گفتـاري و رفتـاري کودکـان و     حوزه قرار بگیرد تا میزان آسیب

  ها، کاهش یابد.گونه بازينوجوانان در اثر استفاده از این
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