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مشترك مربوط به الگوهاي نظارت، انواع والدین بر اساس دیدگاه نـسبت بـه              
 را شناسایی ها يباز دیدگاه نسبت به تأثیرات  وي و بازي فرزندان بند  رتبهنظام  
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 نتایج تحقیق بیانگر آن است کـه الگـوي نظـارت محدودکننـده     نیتر  مهم
.  اسـت تـر  جیرا ،ي دیگر نظارت در ایرانها سمیمکانزمانی به دلیل عدم وجود   

ه ي، مقولبند  رتبهي مربوط به دیدگاه نسبت به نظام        ها  مقولهدر مقایسه با دیگر     
ي نظارت بر رفتار بازي فرزندان ها وهیشوالدین مشتاق کسب آگاهی نسبت به      

 بـر فرزنـدان خـود دیـدگاه     ها يباز ریتأثاغلب والدین نسبت به  .  است تر  جیرا
 هر چه سن دهد یمي پیمایش نشان ها دادهتحلیل رابطه بین   .  منفی دارند  کامالً

ي ویدئویی فرزندان   ها يباز فرزندان کمتر باشد میزان نظارت والدین بر انجام       
  .ابدی یم افزایش ها آني از نظر بند رتبهو اهمیت ایجاد نظام 

ي، والـدین، نظـارت    بند  رتبهي ویدئویی، نظام    ها يباز :هاي کلیدي   واژه
  ي ویدئوییها يبازبر 

  
  مقدمه و بیان مسئله

ان جـوان ایـن     کامپیوتري بر کاربر   يها ي باز انباری تأثیرات ز  مطالعه بسیاري به    تحقیقات
؛ 2011،  ؛ جنتایـل  2001،  اندرسـون و بوشـمن    ؛  2004،  اندرسـون (انـد      پرداختـه  ها يباز

 دغدغـه بر اساس ). 2014،  ؛ کاکس 2003،  اسمیت و دیگران  ؛  2006،  جنتایل و اندرسون  
در بـسیاري از کـشورهاي دنیـا    ، کنـان یبازهـا بـر     والدین نسبت به تأثیرات منفی بـازي      

ها   محتواي احتماالً نامناسب بازييگرها فیر اساس سن و توص     ب ها ي باز يها يبند  رتبه
 کـه ممکـن اسـت بـراي         هـا  ي تا والدین را نسبت به محتواي این بـاز          است  شده  انجام

  .بخشند  فرزندانشان مضر باشد آگاهی
افـزایش   هـا  ي اسـتفاده جوانـان و نوجوانـان از بـاز    ي اخیـر هـا  سالطی در ایران   

 اغلب بصورت وارداتی و بدون توجـه  ي رایج در ایران   اه يباز. چشمگیري داشته است  
 اسـتفاده رو بـه   با وجـود . رندیگ یمورد استفاده قرار م  ،  ها در غرب    به قوانین مصرف آن   

 کـامپیوتري در ایـران   يهـا  ي متأسفانه تحقیقات اندکی درباره باز  ، در ایران  ها يرشد باز 
 هراس اخالقی با وجود که یکی از دالیل مهم این نقصان آن است       . صورت گرفته است  
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 موضوعی  ها يتحقیق درباره باز  ،  اند   کامپیوتري در جامعه برانگیخته    يها يبزرگی که باز  
  ).1385، کوثري(  است شدهدرخور جامعه علمی دانشگاهی تلقی ن

 بـر کودکـان و نوجوانـان برخـی          هـا  ي باز ری در خصوص تأث   ها یبا افزایش نگران   
متحـده    در ایـاالت  ) ) 1994افزار سرگرمی   بندي نرم   ئت رتبه  مانند هی  يبند   رتبه يها  نظام

 ییاروپاکشورهاي  در  ) 2003(اروپایی  ي  ها  آمریکا و کانادا و اطالعات بازي براي ملت       
 کـه از طریـق   داشـته اسـت   وجود ییها زمزمه،  اخیر در ایرانيها  در سال  .شکل گرفت 

ز نظر سنی بـراي برخـی افـراد          که ا  گردد یمارائه   نامناسبیی محتواي   یوئ وید يها يباز
نظر کمی وجود دارد که  حتی در دیگر جوامع نیز اتفاق، در این خصوص. مناسب نیست

 يهـا   این دیدگاه که نظام   با   يبند   نظام رتبه  .چگونه دسترسی به این محتوا محدود گردد      
 را افـزایش   کـه هـدف خـود   اي گونـه  به؛ باشد یم مخالف اجباري نوعی سانسور هستند  

 يهـا   گفـت هـدف نهـایی نظـام    تـوان  یم). 1999، فانک و دیگران ( کنند ی ذکر م  آگاهی
به محتـواي    پذیر  آسیب يها  گروهدسترسی   کنترل   جهت است که    ها این   بازي يبند  رتبه

 يهـا   گفت گـروه توان یدر خصوص ایران نیز م   . دناطالعاتی ارائه ده   ها  رسانهنامناسب  
 تـوان  ی کـه مـ   هـستند  سـال 18یعنی ، ن بلوغکمتر از س  کودکان و نوجوانان ریپذ  بیآس

  .را محدود کردي ویدئویی ها يها به محتواي نامناسب باز توسط والدین دسترسی آن
 به آمار و ارقام مربوط به مصرف رو بـه  توان یمدر خصوص اهمیت این پژوهش    

 صـنعت سـرگرمی    ایـن کـه   ي ویـدئویی در دنیـا اشـاره کـرد و            ها يبازرشد و فروش    
دي اف   ( اسـت  وودیلهـا   یدئویی در حال پشت سر گذاشتن صنعت سینماي       ي و ها يباز

 کامپیوتري  يها ي تنها بیانگر اهمیت اقتصادي باز     چنین آماري . )  ،2014سی اینتلیجنس 
 قـرار   ریهـا را تحـت تـأث        ها نماینده یک رسانه قدرتمند هستند که فرهنـگ          بازي. نیست

  اخالقـی در جوامـع مختلـف     يهـا   گیري هراس   و منجر به شکل   ) 2007،  پاور( دهند یم
 يها ي گستردگی استفاده از باز  آسیاییو برخی جوامع     آمریکا،  در جوامع غربی   .اند  شده

                                                
1. Entertainment Software Rating Board (ESRB) 
2. DFC Intelligence 
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 منجر  ، اخالقی يها  ها و همچنین ضرورت توجه به هراس        ابعاد فرهنگی بازي  ،  ویدئویی
عنـوان ابـزار     اسـت تـا بـه    شـده  ویـدئویی يهـا  يبندي باز  رتبهيها گیري نظام  به شکل 

عدم وجود    و ها ي باز مصرفروند رو به رشد     . بخش عمل کند    کننده و آگاهی    یشگیريپ
رعایت حق تکثیر  به دلیل عدم ، ویدئویی در ایران يها ي دسترسی به باز   يها  تیمحدود

ابعاد نظارت والـدین     شناختضرورت  ،  ها  انحصاري و نگرانی درباره اثرات منفی بازي      
 يهـا   نـسبت بـه ایجـاد نظـام        هـا   آنطالعـه دیـدگاه     بر رفتار بازي فرزندان و همچنین م      

  .سازد یازپیش آشکار م  را بیشها يبندي باز رتبه
  

  ادبیات تحقیق
ها جایگاه  بندي رسانه  رتبهيها  در جوامع غربی بویژه در آمریکا که نظام     پژوهی والدین
 که بـا    ها دشوار است     که براي خانواده   دهد ینشان م ،  اند   خود را کسب کرده     شده  تثبیت

 ویـدیوئی شـامل محتـواي     يها يتعیین کنند که آیا باز    ها    بازي يها بندي  استفاده از رتبه  
). 2000،  ؛ پیتوفـسکی  2004،  ؛ میلر 2004،  هانینگر و تامپسون  ( یا خیر    دنباش ینامناسب م 

 کـه ضـروري   دهـد  یمـ  نـشان  ها  رسانهيها بندي براي کارآمد ساختن رتبه ) 2004(میلر  
آگـاهی والـدین    ،   ویدئویی اطالعات توصیفی بیشتري ارائه کنند      يها ياست صنعت باز  

 تـا بـه والـدین    استفاده کنند ها يد و از دیگر تکنولوژ نبندي را افزایش ده     نسبت به رتبه  
گـزارش  ) 2005(اشـمیت و دیگـران      . بندي داده شـود     امکان دسترسی مضاعف به رتبه    

اي اس  "بندي  از سوي نظام رتبه که بسیاري از والدین خواهان اطالعات دقیق دهند یم
 ویـدئویی بـراي     يها يهستند و ممکن است از این اطالعات براي انتخاب باز          "آر بی 

بـه ارزیـابی آگـاهی والـدین در         ) 2002(جنتایـل و والـش      . فرزندان خود بهره بگیرنـد    
 کـه والـدین آگـاهی    دهـد  یهـا نـشان مـ     آنيهـا  افتـه یاند و   ها پرداخته   خصوص رسانه 

 درصـد  25 ویدئویی دارند و تنهـا   يها ي باز يها بندي   رتبه يها  سبت به نظام  محدودي ن 

                                                
1. Parental Studies 
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 بوشـمن و    .رنـد یگ یبهـره مـ    "اي اس آر بی   "بندي    که از مقیاس رتبه    بیان کردند ها    آن
 دهند یمي ملی فهمیدند که والدین ترجیح  ها  شیمایپبر اساس فراتحلیل    ) 2003(کانتور  

 استفاده کنند بیشتر  ها    بندي سنی بازي    ت به مقوله   نسب ،ها  از توصیفگرهاي محتوایی بازي   
  .تا بازي مناسبی براي فرزندشان انتخاب کنند

 فرزندان براي  شدهزمان صرف،  دینالش و یاز طریق پیما  ) 1999(جنتایل و والش    
نتایج .  ویدئویی و نوع محتوایی که فرزندان درگیر آن هستند را بررسی کردند            يها يباز

 يهـا  بنـدي    درصد والدین اغلـب قبـل از خریـد بـه رتبـه             40د که   این پیمایش نشان دا   
 کـه   نـشان داد  ) 2010(والش  پیمایش  . دهند ی ویدئویی توجه نشان م    يها يمحتواي باز 

هرگـز بـه   هـا     بـازي هـا قبـل از خریـد           والـدین آن   بیان کردند کـه    درصد نوجوانان    90
از طریـق پیمـایش     ) 2000(فیلیـپس   . کننـد  ی ویدئویی توجه نم   يها ي باز يها بندي  رتبه

 يهـا  يها ازجمله باز  کنترل خشونت رسانهنظارت بردانش آموزان کارآمدي والدین در   
 درصـد  یـازده مطالعه نشان داد که کمتـر از  این  نتایج .دادمطالعه قرار    موردرا  ویدئویی  

. کننـد  ی ویـدئویی مـ  يها يگرانه براي کنترل استفاده از باز رفتار دخالتاقدام به والدین  
 "اي اس آر بـی    " بندي  نظام رتبه در مطالعه استفاده والدین از      ) 2002(جنتایل و والش    

، 1999با گذشت سه سال از زمان انجام تحقیـق اولیـه خـود در سـال          که  متوجه شدند   
این پژوهشگران متوجه . یافته است کاهشاي اس آر بی     میزان استفاده والدین از مقیاس      
اي اس “بنـدي    رتبـه يها اسی درصد والدین از مق25تنها شدند که در مطالعه دوم خود     

ویـس  .  درصد بوده است 40 این میزان    1999که در سال      درحالی،  رندیگ یبهره م ” آر بی 
ي ویـدئویی نامناسـب   ها يبازآموزانی که   یافتند که والدین دانش   ) 2010(و کرانکاسکی   

 دهنـد  یمـ ندانـشان قـرار     بنـدي در اختیـار فرز       بدون توجه بـه نظـام رتبـه       را   ها  آنسن  
  .دهند یمي تحصیلی بعد از مدرسه کمتري انجام ها تیفعال

 جفـت والـدین و فرزنـدان بـه     536در پیمایش اینترنتی از   ) 2007 (نیکن و جانتز  
منـد   العه این موضوع پرداختند که والدین چه راهکارهـایی بـراي دخالـت و ضـابطه       طم
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تحلیل عامل . رندیگ یدر پیش م)  سال18-8( ویدئویی فرزندانشان يها يکردن انجام باز
دخالـت  ) 1: کننـد  ینشان داد که والدین و فرزندانـشان سـه دسـته دخالـت را ذکـر مـ                 

مقایـسه دیـدگاه والـدین و       . 3گري اجتماعی همبازی) 3،  2دخالت فعال ) 2،  1محدودکننده
. ارندفرزندان نشان داد که هر دو گروه دیدگاه متجانس زیادي نسبت به اعمال دخالت د  

انجام بـازي توسـط    سن فرزندان و    با   داًیدخالت والدین در انجام بازي فرزندانشان شد      
که والدین نسبت به اثرات منفـی بـازي بـر             هنگامی،  عالوه  به. رابطه داشت خود والدین   

؛ کنند ی اعمال ميتر تر و فعال دخالت محدودکننده، کنندرفتار فرزندانشان احساس ترس 
را عـاطفی حاصـل از انجـام بـازي       - نتظار تأثیرات مثبت اجتماعی   و اغلب اوقات که ا    

  .شوند ی با فرزندان خود همبازي مدارند
بنـدي و توصـیف گرهـاي         رتبـه کـه    نـد نشان داد ) 2007(جانتز و شوسترا    ،  نیکن
عنـوان ابـزاري بـراي دخالـت       بـه هـا در هلنـد   بندي بازي موجود در نظام رتبه  محتوایی  

از طریق نتایج نشان داد که راهکار دخالتگري     . رود یم بکار   دینمحدودکننده و فعال وال   
 ،هـا  ي اجتماعی با بازي کردن خود والدین و مـشاهده تـأثیرات مثبـت بـاز               گريهمبازی
در مطالعـه کـانونی بـا    ) 2008(کونتر و دیگـران     .  مثبت معنادار است   رابطه کامالً داراي  

هـا در    کـه آیـا دیـدگاه آن    کردنـد عه  نشان مطال ی تن از فرزندان به همراه والد      21حضور  
گذاري عمـومی در    مربوط به سیاستيها گذاري پیشنهادي و دیگر تالش     راستاي قانون 
نتـایج ایـن پـژوهش نـشان داد کـه دغدغـه       .  ویدئویی است یا خیر   يها يخصوص باز 

مهـارت  ،  ویدئویی نباید بر تکالیف مدرسـه يها يوالدین در وهله اول این است که باز     
) 2008(الورنس و دیگـران  . گذاردب منفی ری فرزندانشان تأث فیزیکیی و تمرینات اجتماع

در مصاحبه کانونی با پسران جوان و والدینشان دربـاره الگوهـاي نظـارت والـدین بـر                  
ي کامپیوتري به این نتیجه رسیدند که نگرانی اصـلی والـدین   ها يبازاستفاده فرزندان از    

                                                
1. Restrictive Mediation 
2. Active Mediation 
3. Social Co-play 
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جسمانی و روابط اجتماعی    ،  ي درسی ها  تیفعال بر   ها  آن ریتأثي ویدئویی   ها يبازدرباره  
که بـین دیـدگاه والـدین و فرزندانـشان نـسبت بـه محتـواي           درحالی،  فرزندانشان است 

نباید این نکته را .  اختالف وجود دارد،ها بندي بازي   ها بر اساس نظام رده      نامناسب بازي 
بنـدي     رتبـه  يهـا    نظـام   پـس از تثبیـت جایگـاه       یادشدهاز نظر دور داشت که مطالعات       

 ویدئویی در کشورهاي اروپایی و آمریکا صورت گرفتـه اسـت امـا در ایـران             يها يباز
 دیـدگاه  بتـوان کـه بـر اسـاس آن    شت وجود ندا 1387تا سال  بندي    گونه نظام رتبه    هیچ

 که دیرس یها به چاپ م بندي سنی روي جلد برخی بازي تنها رتبه. ردوالدین را مطالعه ک
 تحقیقـات رایـج در ایـران    .گونه آگاهی نداشته باشـند   والدین از آن هیچ  رسد یبه نظر م  

 مـثالً . انـد  پرداختـه ها بر فرزندانشان    بازي ریتأثبیشتر به مطالعه دیدگاه والدین نسبت به        
 و  بازیکنانمطالعه نظرات   ها را از طریق       اثرات مثبت بازي  ) 1388( شاوردي و شاوردي  

دوران و مهرابـی جـزء مطالعـات خیلـی انـدکی      ، ه کـوثري مطالع. بررسی کردندمادران  
. باشـد  یمـ ،  استمؤثري کامپیوتري  ها يبازبندي    درباره عناصري که در ایجاد نظام رتبه      

ها ارائه شود  بندي بازي  به این یافته کلیدي رسیدند که از نظر والدین باید نظام رتبهها آن
هـا نظـارت دقیـق     ده فرزندانشان از بـازي   رسانی کافی شود تا بر استفا        آگاهی ها  آنو به   
ابعاد نظارت والدین بـر رفتـار مربـوط بـه مـصرف       تحقیق حاضر به دنبال مطالعه     .کنند
 ایجادضرورت شرایط موجود و همچنین مطالعه به ي ویدئویی فرزندان با توجه    ها يباز

  . استها  ویدئویی از دید آنيها يبندي باز نظام رتبه
  
  ی تحقیقشناس روش

 يهـا  يبندي بـاز     رتبه يها  کنندگان نهایی نظام    عنوان مصرف   مطالعه دیدگاه والدین به    در
) 2006(بـرك   . گـرفتیم و پیمـایش بهـره       از دو روش تحقیق مصاحبه عمیـق      ،  ویدئویی

در جامعـه  ” اي اس آر بـی “بندي    هنگام نظرسنجی والدین نسبت به کارآمدي نظام رتبه       
 توانـد  یده صـرف از روش تحقیـق پیمـایش نمـ    آمریکا به این نتیجـه رسـید کـه اسـتفا        
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 يهـا  ها نیازمنـد پاسـخ   رخی از پرسشباز نظر وي .  مناسبی براي کاوش دهد  يها  پاسخ
ایـن مـسئله   . ی سـازي شـوند  سادگی کم  بهتوانستند یتر بودند که نم   تر و پیچیده    طوالنی

یـرا بـه   ق را نیز به خدمت بگیریم زییعنی مصاحبه عم،  که روش تحقیق کیفی   سبب شد 
ها نسبت بـه پاسخـشان    ها و احساسات والدین و همچنین تبیین آن        تر دیدگاه   فهم عمیق 

  .کند یکمک م
  

  ها حجم نمونهو ترکیب 
کم یک  عنوان نمونه تحقیق خود انتخاب کردیم که دست ما در این پیمایش والدینی را به

علـت انتخـاب    . ردازد ویدئویی بپ  يها ي سال داشته باشند که به انجام باز       18فرزند زیر   
بنـدي بـاالترین سـن بـراي       رتبـه يها  سال آن است که در نظام18والدین با فرزند زیر    

  بنـدي   در نظـام رتبـه  ) تنهـا بزرگـساالن   ("اي او"بنـدي   رتبـه .  سال است18بندي   رتبه
 به انواع توانند یم که  است شده  سال در نظر گرفته18براي افراد باالي    ” اي اس آر بی   “

شـرط دیگـر    .  سال مناسب نیست دسترسی داشته باشند      18ایی که براي افراد زیر      محتو
 ویـدئویی را  يهـا  يعنوان نمونه تحقیق این است که فرزندانشان بـاز          انتخاب والدین به  

به عبارتی باید داراي کنسول بازي در خانه یا کامپیوتر بـراي انجـام بـازي                . انجام دهند 
  .به انجام بازي بپردازد 1بازي سراها ها در  فرزند آناین کهباشند یا 

 بـازي  يهـا   بیانگر آن است که والدین بیشتر نگران عادت   شده   انجام يها  پژوهش
زیرا فرزندان پسر در قیاس با دخترها بیشتر        . فرزندان پسر خود هستند تا فرزندان دختر      

 خشن  يها يو باز ) 2005،  رابرتس و دیگران  ( دیجیتال به معناي عام      يها يبه انجام باز  
همچنـین ایـن   ). 1999  و دیگـران   رابـرتس  (پردازند یتن به معناي خاص م      به  یا نبرد تن  

و الی (  پرخاشگرانه از خود نشان دهند یاحتمال وجود دارد که پسرها رفتار ضداجتماع      

                                                
- Game Net شود که بـازیکن در آنجـا بـا پرداخـت پـول بـه        ها گفته می نت جاهایی مثل کافی  بازي سرا به

  کنند ها دسترسی پیدا می هاي بازي کنسول
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 در جامعه ایران نیز ایـن رونـد حـاکم باشـد و          رسد یبنابراین به نظر م   ). 1997،  دیگران
 ویـدئویی غربـی وارداتـی باشـند و بیـشترین            يها يرین مخاطب باز  فرزندان پسر بیشت  

 فرزنـد  داراياین دالیل سبب شد که ما نیز در این پیمایش والدین     . دغدغه را برانگیزند  
  .انتخاب کنیمبراي نمونه تحقیق  سال را 18پسر زیر 

 تعـداد  مـشخص کـردن  یکی از مشکالتی که در تعیین نمونه با آن روبـرو شـدیم     
 سال 18 چه تعداد از خانوارهاي ایرانی فرزندان زیر میدان ی نمقاًیما دق. آماري بودجامعه 

براي تعیین حجم نمونه به ادبیـات تحقیـق مراجعـه      . پردازند ی م بازيدارند که به انجام     
 765در پیمـایش اینترنتـی جامعـه هلنـد تعـداد       ) 2007(جانتز و شوسترا    ،  نیکن. کردیم

 کـه بـصورت   ها بخشی از مطالعه کالن ملـی بـود       پژوهش آن  .والدین را انتخاب کردند   
سـته  ا والـدین خو 52 نیز در پیمایش اولیه خـود از    )2006 (برك. آنالین صورت گرفت  

 پرسـشنامه در  450در ایـن تحقیـق مـا تعـداد     .  وي را پر کنند  ی سؤال 17بود پرسشنامه   
ـ  پرسـشنامه تکم 230در نهایـت  . مدارس مختلف توزیع کـردیم    بـراي تحلیـل     شـده  لی

توزیع مناسب سن فرزندان و میزان تحصیالت والدین ما را متقاعد سـاخت بـه       . داشتیم
 117 پرسشنامه را مـادران پـر کردنـد و    113 پرسشنامه 230از  . همین تعداد بسنده کنیم   

  .پرسشنامه را پدرها پر کردند
 در سـه  ي هدفمند تعداد هشت مدرسه در شهر تهران     ریگ  نمونهبا استفاده از شیوه     
عنوان نمونه انتخاب کردیم تـا   باالي شهر و جنوب شهر را به، منطقه آموزشی میانه شهر  

والدین بـراي مـصاحبه را بـر        .  لحاظ گردد  ها  آنمد  آتنوع میزان تحصیالت والدین و در     
از بین هـشت مدرسـه چهـار مدرسـه          . مبناي طبقه اجتماعی و اقتصادي انتخاب کردیم      

همچنین بـراي دسترسـی بـه والـدین داراي     . ن انتخاب گردیدراهنمایی و چهار دبیرستا  
مدرسه امیرکبیر وابسته بـه   (میزان تحصیالت باالتر نیز دو مدرسه غیرانتفاعی دانشگاهی         

را انتخاب کردیم زیـرا    ) دانشگاه امیرکبیر و مدرسه تالش وابسته دانشگاه تربیت مدرس        
درمجمـوع بـه ده     . باشد یملعه  سطح تحصیالت یکی از متغیرهاي مستقل ما در این مطا         
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از ، در خصوص تنوع سنی فرزنـدان    . ها را انجام دهیم     مدرسه مراجعه کردیم تا مصاحبه    
بـا روش  ، بـدین ترتیـب  . هر منطقه آموزشی مدارس راهنمایی و دبیرستان انتخاب شـد       

ماهیـت  ، عنـصرهاي جمعیـت  ، نمونه بر اساس آگاهی از جمعیت  «،  ي هدفمند ریگ  نمونه
: 1381، ببـی  (»ي مطالعـه هـا  هدفور خالصه بر اساس قضاوت شخصی و      تحقیق و بط  

  . است شدهانتخاب) 404-405
ي بـراي سـنجش دیـدگاه والـدین     ا  آزمودهازآنجاکه ادبیات تحقیق هیچ پرسشنامه      

ی ده شکلجهت ، ي ارائه نکرده استها يبازبندي  ها و نظام رتبه نسبت به تأثیرات بازي 
ابتدا شـش مـصاحبه عمیـق از والـدین و دو مـصاحبه از       ،ي پیمایشها پرسشنهایی به  

شـش نفـر از والـدین و دو مـدیر     مـصاحبه بـا   . مدیران مدارس مختلف صورت گرفت   
  . مبناي ساخت پرسشنامه قرار گرفته استمدرسه

. گردیدضبط والدین هنگام مصاحبه عمیق  صداي  ،  مصاحبه يها  دادهدر گردآوري   
 تنها براي مطالعه علمی مورد اسـتفاده قـرار     ها  دادهشد که    اطمینان داده    ها  آندر ابتدا به    

 و پـس از مطالعـه کلیـه     شـود  یمـ  داشـته   نگـه مشخصات پاسخگویان محفوظ    ،  ردیگ یم
 جهـت کدگـذاري روي    شـده  سپس صداهاي ضبط. رود یم از بین  شده  ضبطصداهاي  

 شـیوه   ی از ي کیفـ  هـا   دادهي مشترك موجود در     ها  مقوله در استخراج    .کاغذ پیاده گردید  
با مطالعه ). 1967، بارنی و استروس ،  گلیزر(استفاده شد    تحلیل کیفی    1"مقایسه مداوم "

 مـشترك اسـتخراج   يهـا  مقولـه ، ها مقوله و کدگذاري هر یک از    ها  و مقایسه مداوم داده   
اس پـی اس  (تحلیل کمی داده افزار    مربوط به پیمایش با استفاده از نرم       يها  داده. گردید

  . است شده لی تحل)اس
 

  ي تحقیقها افتهی
 سـؤال پرسـشنامه بـا بیـست    ، ي مصاحبه عمیقها دادهبر اساس ادبیات تحقیق و تحلیل      

 فضاي بازي و میزان نظارت بر هر : قرار گرفتموردسنجشطراحی گردید و این موارد  
                                                

1. Constant Comparative Method 
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، بـازي فرزنـدان  مربوط بـه انجـام    میزان نظارت و الگوي نظارت والدین بر رفتار         ،  فضا
 يها  ابتدا داده . ها  آني در نگاه    بند  همیت ایجاد نظام رتبه   ا،  ها ي باز ری نسبت به تأث   دیدگاه

در ادامـه  ، میکنـ  ی را ذکـر مـ   شـده   کالن استخراجيها حاصل از مصاحبه عمیق و مقوله    
  .میکن ی حاصل از پیمایش و تحلیل خود از آن را بیان ميها داده

  
  ها  و میزان نظارت بر آني انجام بازيها مکان

نخـست محـل انجـام      ،  در مطالعه میزان نظارت والدین بر رفتار بازي فرزندانشان        
 حاصـل از مـصاحبه عمیـق بیـانگر آن اسـت کـه           يهـا   داده. کـردیم بازي را شناسـایی     

فـضاي عمـومی خانـه    ، طورمعمول سه محل رایج انجام بازي در ایران اتاق شخـصی        به
در مواردي "کنندگان معتقد بود  شارکتیکی از م. و بازي سرا است ) مانند اتاق نشیمن  (

 عالقه زیادي داشته باشند بصورت دو یا چندنفره در خانه دوستان به       بازيها به     که بچه 
را  مـسابقه فوتبـال بـا یکـدیگر           مانند  جمعی خاصی  يها يباز و   پردازند یانجام بازي م  

  رایجـی کـه   يهـا    پرسـشنامه در خـصوص مکـان       یـک  بخش   يها  داده. "کنند یمبازي  
 درصد فرزندان بـراي  10 تنها  دهد ینشان م ،  پردازند ی م بازي ویدئویی فرزندان به انجام    

  .روند یانجام بازي به خانه دوستان م
ها را شناسایی کردیم و در مصاحبه عمیق میزان  در پرسشنامه رایج بودن این مکان    

 در انشانه فرزندک به اعتقاد والدین هنگامی. نظارت بر محل انجام بازي را مطالعه کردیم       
 در مقایسه با فضاي عمومی خانه میـزان نظـارت           پردازد یاتاق شخصی به انجام بازي م     

 درصـد فرزنـدان در اتـاق    9/64  کـه دهد ی پیمایش نشان ميها  داده. کمتري وجود دارد  
  .پردازند ی در فضاي عمومی خانه به انجام بازي م8/51شخصی و 

  1دهنده خدمات اینترنـت  ي ارائهها  فروشگاهها و فضاهایی مانند بازي سرا   مورددر  
ها کامالً منفی   مصاحبه عمیق بیانگر آن است که دید والدین نسبت به این مکان   يها  داده

                                                
1. Coffee net 
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میـزان نظـارت والـدین بـر     . ها واهمه دارنـد  است و از حضور فرزندانشان در این محل  
 داراي هـا  مکـان  ایـن   نسبت بـه ها و آن ابدی یمبسیار کاهش ها  فرزندانشان در این مکان 

 درصـد از فرزنـدان     6/10 دهـد  ی پیمایش نشان م   يها  داده. باشند ی اخالقی م  يها  هراس
  .روند ی مها  این مکانبراي انجام بازي به

  
  آنمیزان نظارت و الگوي 

 با توجـه بـه   میزان نظارت والدین و الگوي این نظارت بر رفتار بازي فرزندانشان          
مطالعـات  . موردمطالعـه قـرار گرفـت       در ایـران   ها يبازیع  شرایط حاکم بر تکثیر و توز     

ها بیانگر آن است که والـدین         در استفاده فرزندانشان از رسانه      والدین مداخلهمربوط به   
نـیکن و  . کننـد  ی فرزندانـشان مـ    يا   مختلفی اقدام به نظارت بر رفتار رسانه       يها  وهیبه ش 

 ها با طـرح سـؤال   آن. مقوله یافتندالگوي نوع دخالت والدین را در سه       ) 2007 (گرانید
ـ ا انجام بازي فرزندانتان نمودهدر  مداخلهتاکنون چند مرتبه اقدام به   " کلی بـا سـه   ( "دی
ي مناسـب جامعـه   هـا  سـنجه  از  اسـتفاده و  ) و اغلـب  ،  گهگاهی،  ندرت یا هرگز     به گویه

 همبـازیگري از طریـق  دخالت فعال و دخالـت      ،   دخالت محدود  يها  مقوله،  موردمطالعه
 این الگو را براي مطالعه نظـارت والـدین ایرانـی          میتوان یما نم . را ذکر کردند   1اجتماعی

بنـابراین در   . زیرا ممکن است الگوهاي نظارت دیگري وجود داشته باشـد         ،  مطرح کنیم 
 میزان نظـارت و  ، و در پرسشنامه بسته    کردیممصاحبه عمیق الگوهاي نظارت را مطالعه       

  .نجیدیمس نظارت را يها وهیبرخی ش
نـشان  ، والدین بر انجام بازي فرزندانمیزان نظارت   مربوط به    پرسشنامه   يها   داده

 2/42 و "گهگاهی"  درصد3/46، " هرگزوندرت " درصد والدین به  5/11  که دهد یم
 همطالعنتایج حاصل از    . کنند یه نظارت بر بازي فرزندان خود م      ب اقدام   "اغلب اوقات "

که در برخی موارد والدین بنا به دالیلی مانند ترس از مورد  دهد یمنشان ) 2010(والش  

                                                
1. Social Co-play 
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 انجـام   زمـان   مـدت چندان مایل به ارائه پاسخ دقیق در خـصوص          ،  قضاوت قرار گرفتن  
  .بازي فرزندان و میزان نظارت خود نیستند

 نظارت  نوع خود در خصوص     يها  دگاهی عمیق از والدین خواستیم د     هطی مصاحب 
 الگوهاي مـشترك مربـوط بـه نـوع         میدیما کوش .  را بیان کنند   بر رفتار بازي فرزندانشان   

بـر اسـاس    . نظارت برحسب میزان نظارت بر انجام بـازي فرزنـدان را اسـتخراج کنـیم              
. میریگ یما بازه نظارت را بصورت پیوستار در نظر م      ،   حاصل از مصاحبه عمیق    يها  داده

ایـن نـوع از   . انه قرار دارددر یک حد نهایی این پیوستار نظارت محدودکننده اقتدارگرای    
ـ   بدون چانـه  "والدین  در آن    که   نظارت طی مصاحبه عمیق شناسایی گردید       و بـا    "یزن

منظور از این   .  به انجام بازي بپردازند    دهند ی اجازه نم  شان به فرزندان  "نفی کامل بازي  "
 فرزنـدان را از  دهنـد  یمنوع نظارت آن است که والدین بنا به دالیلی که خود تشخیص      

این ، کننده در مصاحبه    البته به اعتقاد یکی از پدرهاي شرکت      . انجام بازي منع کامل کنند    
نسبت به نمرات تحصیلی یا سالمت فرزندم احساس خطر     "حالت تنها زمانی است که      

 درصد گهگاهی به این نوع نظـارت متوسـل         9/53 درصد والدین اغلب و      8/15. "شود
  .شوند یم

عدم نظارت است که بر اسـاس جمالتـی ماننـد          ،  ستاردر حد نهایی دیگر این پیو     
دوره زمانـه تغییـر کـرده    " یا "آید کاري از دستمان برنمی  "،  "رسد یزورمان به او نم   "

شـان را     خیلی باید مالحظـه   "عدم نظارت دالیل متنوعی مانند      .  استخراج گردید  "است
ران بهتـر   مـاد "،  " کنتـرل کـرد    شـود  یفرزند بالغ را نمـ    "،  "يشنو  عدم حرف "،  "کرد

میانـه   .ما سه الگوي کلی نظارت را شناسایی کـردیم    .  دارد " رابطه برقرار کنند   توانند یم
 کـه  میریـ گ یدر نظـر مـ  ) 2008، نیکن ("نظارت همبازیگري اجتماعی  "این پیوستار را    

 ییها  وهیما ش .  بر محتواي بازي ویدئویی نظارت کنند      کوشند یوالدین با رفتار دوستانه م    
ممانعـت از   بـراي  "خرید بازي باقیمتی چند برابـر از وي " و  "ه با فرزند  معامل"مانند  

 کـه  میریگ ی را جزء مقوله نظارت همبازیگري اجتماعی در نظر مانجام یک بازي خاص  
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این نوع نظارت بین والـدین ایرانـی        .  موردمطالعه قرار گرفت   تر  قیدر مصاحبه عمیق دق   
  خاصـی يهـا  تیـ  محدود بـه موقع ، اولطور دائم وجود دارد و برخالف نوع نظارت         به

بـر اسـاس تحلیـل      ،  در مورد نظارت همبازیگري اجتماعی     . نیست مانند فصل امتحانات  
به ) 2007(  نیکن و دیگران   يها  تفاوتی که ما در مقایسه با داده      ،   مصاحبه عمیق  يها  داده

 يا يوالدین ایرانی براي نظارت بر محتواي بـاز     ،  طورمعمول  آن رسیدیم این است که به     
در کنـار   "بلکـه   ،  پردازنـد  یخـود بـه انجـام بـازي نمـ         ،  دهنـد  یکه فرزندانشان انجام م   

 8/8. "هـا توصـیف کننـد     بازي را بـراي آن  خواهند یها م    و از آن   نندینش ی م شانفرزندان
اسـتفاده  انجام بازي   شیوه نظارتی    درصد گهگاهی از     4/39طور دائم و      بهدرصد والدین   

از شیوه نظـارتی توصـیف    گهگاهی 7/48طور دائم و  به درصد   9/21،  در مقابل . کنند یم
  .کنند یمحتوا توسط فرزندانشان استفاده م

محـدود  ،  حاصل از مـصاحبه آن را تقویـت کـرد       يها   که داده  ییها  هییکی از فرض  
نداشتن وسیله الزم براي کسب آگـاهی در خـصوص          "کردن زمان انجام بازي به دلیل       

زمـان    جز محدود کردن مـدت يا چاره"قاد یکی از والدین به اعت.  است"يمحتواي باز 
 بـه محتـواي آن پـی ببـرم و فرزنـدم      تـوانم  ینمـ ، بازي وجود ندارد چون قبل از خرید    

 درصـد والـدین نظـارت       5/86 دهد ینتایج نشان م  . "کند یخودش بازي را خریداري م    
 نـسبت بـه   ی آگاهداشتنعدم " درصد دلیل 6/63،  دهند یرا انجام م  محدودسازي کمی   

  .کنند ی مدیی را تأ هنگام خرید بازي"محتواي بازي
  

   والدینيبند مقوله
 مختلف والدین بـر اسـاس   يها  این تحقیق استخراج مقولهمهم يها یکی از بخش  

، در این بخش ما از برخی والـدین       . استها نسبت به رفتار بازي فرزندانشان         دیدگاه آن 
، کننـده در مـصاحبه عمیـق حـضور داشـت      مشارکتعنوان   که بهيا ویژه مدیر مدرسه   به

توصیفی از ، فرزندانکردن ویدئویی بازي موارد مربوط به خواستیم بر اساس برخورد با   
تا حد ممکـن از بـین   ، در نهایت کوشیدیم پس از کدگذاري   . دیگر والدین نیز ارائه کند    



  

  
  

  
 15    ...   هاي  مطالعه ابعاد نظارت والدین بر مصرف بازي

ا بر اساس مـصاحبه    م.  کالن مشترك را استخراج کنیم     يها  تنها مقوله ،   متنوع يها  دگاهید
  .ي رایج والدین را شناسایی کنیم و موردسنجش قرار دهیمها مقولهکوشیدیم عمیق 

والدین مشتاق  ،   که در همان ابتداي مصاحبه با آن روبرو شدیم         ییها  یکی از مقوله  
مند به کسب آگاهی در خصوص گـسترش اطالعـات از    والدین مشتاق گروه عالقه   . بود

 مـضر   احتمـاالً ي محدودسازي محتواي    ها  وهیشي مسئول و    ها بخشی  رسان  اطالعطریق  
 درصد والدین 2/98  کهدهد ینتایج پیمایش نشان م. دنده یمبازي بر فرزندان را تشکیل   

 درصد نیـز مـشتاق کـسب    2/95 مسئول و يها جزء مقوله مشتاق داراي انتظار از بخش     
ـ      يها  وهیآگاهی نسبت به ش     ویـدئویی  يهـا  ياز محدودسازي محتـواي احتمـاالً مـضر ب

اتفاق والدین ایرانـی در مقولـه مـشتاق            گفت اکثر قریب به    توان یبدین ترتیب م  . هستند
  . مسئول باید به این نیاز مردم پاسخ دهنديها  که بخشرندیگ یقرار م

 ری دغدغـه تـأث    داًیاین دسته از والدین شـد     .  والدین نگران است   ،مقوله رایج دیگر  
طی مصاحبه برخی والدین با اشـاره بـه مـصادیق         . ن را دارند   بر فرزندانشا  ها يمنفی باز 

حملـه بـه   "، "اسـترس و هیجـان زا بـودن    "،  "عدم تمرکـز  " مانند   ها ي منفی باز  ریتأث
ما نگرانـی را بـا سـه    .  را نشان دادندها ي بازری نگرانی خود نسبت به تأث   " ما يها  ارزش
 دهد ینشان مپیمایش نتایج  ، کهیم نگران و بدون نگرانی سنجیدنسبتاً،  نگرانکامالًگویه 

 هـیچ   4/20 هـستند و     هـا  يبـاز  منفی   ریتأث نگران   نسبتاً 9/32،   نگران کامالً درصد   7/46
  . ندارندها يباز منفی ریتأثنگرانی نسبت به 

عنوان مـشکل خـود بـه آن اشـاره      طور مستقیم به مقوله دیگري که والدین کمتر به    
بـسیاري از   "،  از دیدگاه مدیر مدرسه   .  است "نییا محدودیت زما  زیاد  مشغله  "،  کردند

از  از وضعیت تحصیل فرزندان اطالع بگیرنـد و بنـابراین          کنند یوالدین حتی فرصت نم   
 درصـد   9/43  کـه  دهد ینتایج نشان م  .  است  شده ها نیز بسیار کاسته     میزان نظارت بر آن   

ات نـسبت بـه    بـه کـسب اطالعـ   تواننـد  یند که به دلیـل مـشغله نمـ   قوالدین کامالً مواف  
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 نـد ق درصد کامالً مواف 9/64؛ در مقابل    بپردازند،  دهند ی که فرزندانشان انجام م    ییها يباز
مقایـسه  . رسانی براي نظارت بر بازي فرزندانشان دارند         نیاز به اطالع   ، به دلیل مشغله   که

والدین چندان قبول ندارند که مشغله بـر میـزان          که   دهد یها نشان م    این دودسته از داده   
 مسئول انتظار باالي يها که به دلیل مشغله از بخش  درحالی،  گذارد ی م ریها تأث   نظارت آن 

  . دارندیرسان اطالع
 بـر محتـواي   نندیب ی هستند که چندان ضروري نم   ییها   دیگر از والدین آن    يا  دسته

عـدم  دلیـل   در این گروه از والدین      . نظارت کنند ،  دهد یشان انجام م  ان که فرزند  يا يباز
عنوان   به. مشغله یا گرفتاري والدین نیست    علت  به  ي ویدئویی   ها يباز به نظارت بر     نیاز

 برخـورد کـرد تـا بـه     "امروزه باید با دیدگاه بـاز بـا فرزنـدان   "نمونه پدري معتقد بود   
 "فقـط گـیم   "از نظر برخی از این والدین بـازي ویـدئویی           .  برسند "نوعی مصونیت "

ایـن دسـته از والـدین    . "کننده اسـت تـا مـضر     بیشتر سرگرم " ها ياست و محتواي باز   
 نـوع   نـد کـه فرزندشـان هـر       ق درصد والدین کامالً مواف    4/5تنها  . هستندنادرترین گروه   

  . و با آن هیچ مشکلی ندارنددهند انجام دنتوان ید منبخواه، با هر محتوایی اي بازي
 را "اعینظارت همبازیگري اجتم"ما ،  والدین بر اساس نوع نظارتيبند در طبقه

 یا به انجام بـازي بـه    کهرندیگ یمدر این طبقه قرار والدینی در جامعه ایران    . ذکر کردیم 
همراه فرزندان خود بپردازند یا با اتخاذ رفتارهایی دوستانه مانند نشستن در کنار فرزنـد          

بـا  . شان نظارت کننـد ان بر رفتار بازي فرزند "توضیح خواستن درباره محتواي بازي    "و  
 حاصـل از پیمـایش در ایـن بخـش و بخـش نظـارت همبـازیگري                  يهـا   دادهه  توجه ب 

ی کـه  و بعـد از والـدین  ، این دسته از والدین در قیاس با انواع دیگـر والـدین          ،  اجتماعی
پس نباید انتظار داشت والـدین    . محدودترین دسته هستند  ،  دانند ینمنظارت را ضروري    

ها توصیف کنند تـا   واهند بازي را براي آن    خود به انجام بازي بپردازند یا از فرزندان بخ        
  .بر رفتار بازي فرزندان نظارت داشته باشند
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  ها ي بازریدیدگاه والدین نسبت به تأث
 تماشـاي   ریدر مطالعه دیـدگاه والـدین نـسبت بـه تـأث           ) 1999 (گرانیاوستین و د  

 ریتـأث بر اساس دیدگاه نسبت بـه       تلویزیون بر فرزندانشان چهار مقوله الگوهاي دخالت        
مـا  . گرفتـه  دیدگاه شـکل گزینشگر و فاقد ،  بدبین،  خوشبین: را تشخیص دادند  تلویزیون  

 و هـا  ي مثبـت بـاز  ری هم به تأثیافتیم که والدین گزینشگر آن دسته از والدینی هستند که 
وجود نظـارت بـراي سـودمندي    "حال   و درعین ،   اعتقاد دارند  ها ي منفی باز  ریهم به تأث  

 ری دیدگاه نسبت به تـأث   نیتر  جیها را   بر اساس داده   .دانند ی م "شرط  شیپ را کامالً    ها يباز
 در صـورت کنتـرل      ها يمعتقد به مفید بودن باز    والدین   دیدگاه متعادل است که      ها يباز

،  در مقایسه با تأثیرات مثبتها يباز منفی  ریتأثاعتقاد به   ،  حال بین والدین    درعین. هستند
 هـستند  هـا  يبـاز  مثبـت  ریتـأث  موافـق   کـامالً  درصـد    1/3تنها  .  است تر  جیرا و   تر  مسلط

بـا توجـه    . موافق دارندکامالً نظر ها يباز منفی ریتأث درصد نسبت به 5/20که    درصورتی
ــان   ــازي توســط نوجوان ــسترده ب ــه انجــام گ ــن صــورت ضــروري اســت  ب ــه در ای ک

  . گیرد ویدئویی صورتيها ي براي ترویج دیدگاه صحیح نسبت به بازییها يزیر برنامه
  

  يبند اهمیت ایجاد نظام رتبه
نتـایج  .  چیزي نـشنیده بودنـد     ها ي باز يبند  برخی از والدین از قبل درباره نظام رتبه       

 هـا  ي بـاز يبنـد    درصد والدین چیزي درباره نظـام رتبـه        1/66  که دهد یپیمایش نشان م  
ـ         . نشنیده بودند  ، ه شـد در مصاحبه عمیق با توجه به توضیحاتی که در اول مـصاحبه ارائ
د کـه ایـده ایجـاد    قن درصد والدین کامالً مواف  2/75. دانستند ی م "ضروري"ایجاد آن را    

 ضـرورت   دییـ در مصاحبه برخی والـدین پـس از تأ         . مفید است  ها ي باز يبند  نظام رتبه 
بالفاصله به مسائل دیگري مانند    ،   ویدئویی وارداتی  يها ي براي باز  يبند  ایجاد نظام رتبه  

ایجـاد خیـر و صـالح بـراي     "، "ها مقیدسازي خانواده"، "وازات آنم  رسانی به   اطالع"
اشـاره   "هـا    داخلی و غنا بخشی به آن      يها يسازي باز   ارزان"،  "ها  فرزندان در خانواده  
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ساماندهی بـه وضـعیت مـصرف    "، دهد ینشان معمیق  مصاحبه يها  تحلیل داده . کردند
 بـدون  يبنـد  د نظـام رتبـه   حـال ایجـا     بـااین .  کامالً ضروري اسـت    " ویدئویی يها يباز
ـ .  چندان کارآمـد نخواهـد بـود      " معتبر يها  ایجاد فروشگاه "،  "بسترسازي فرهنگی " ا ب

 تنها بخـشی  يبند  گفت ایجاد نظام رتبه   توان یمي مصاحبه عمیق    ها  دادهتوجه به تحلیل    
 براي کمک به نظارت والـدین بـر رفتـار بـازي فرزنـدان               تواند یاز اقداماتی است که م    

  .دصورت گیر
، شکل گرفت   و در مرور ادبیات تحقیق      که طی مصاحبه   ییها  هییکی دیگر از فرض   

بـاال بـودن   " نامناسب بر اسـاس     يها يفرزندان به روي آوردن به باز     ناخواسته  ترغیب  
اثرات احتمالی این برخی محققین   . محتواهاي خاص مانند برهنگی است    “ و   "بازه سنی 

 تبنا به اثرا  . اند  دهینام” اثرات بومرنگ “ راهادي   پیشن يها   و برچسب  يبند   رتبه يها  نظام
 به سمت محتواي نامناسب کشیده شوند يبند رتبهدلیل بومرنگ ممکن است فرزندان به 

در برخـی   کـه فرزنـدان   کنـد  یاین نظریه بیان مـ    ). 1992،  ستنسونی؛ کر 1998،  رابرتس(
نهادي واکنش نشان   پیش يها   یا برچسب  يبند   رتبه يها  نسبت به نظام  موارد ممکن است    

ي هـا محتوابرخـی  یـا  ، اند  که تحت کنترل قرار گرفته شوندو داراي این احساس     ،  دهند
هـا بـه دنبـال     بنـابراین آن ، )1998، رابـرتس (  اسـت  شـده ها سانـسور    ها براي آن    رسانه

والـدین  ، در مقابل ایـن رویـه فرزنـدان    . ها نامناسب است     که براي آن   روند یمحتوایی م 
مـا ایـن فرضـیه را در پرسـشنامه     . ارت خود را با شدت بیشتري دنبال کنند نظ توانند یم

 میـزان  يبنـد  نظـام رتبـه  وجـود  که آیا والدین حاضرند در صـورت  مطالعه کردیم  بسته  
 حاصـل از پیمـایش   يهـا   داده. نظارت خود بر رفتار بازي فرزندانشان را افزایش دهنـد         

 ،يبنـد  در صورت ارائه نظام رتبهکه ند ق درصد والدین کامالً مواف  6/79که   دهد ینشان م 
  .میزان نظارت خود بر رفتار بازي فرزندانشان را افزایش دهند
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  ي تحلیلیها افتهی
عنوان  بهما به مطالعه رابطه بین اطالعات جمعیت شناختی ،  بخش قبليها عالوه بر داده

بـراي   .تیمپـرداخ  مختلف پرسـشنامه  يها  حاصل از بخشيها و دادهي ا نهیزمي  رهایمتغ
مطالعه رابطه بین جنسیت و دیدگاه والدین مشتاق مبنی بر کسب اطالعـات نـسبت بـه            

 t از آزمـون  ي محدودسـاز يهـا  وهی مـسئول و شـ  يها  ویدئویی بواسطه بخش   يها يباز
) p-value  =/007(رابطـه معنـادار   متغیر بین این دو که  دهد ینتایج نشان م  . استفاده شد 
مادرها نسبت به پدرها اشـتیاق بیـشتري بـه کـسب آگـاهی از             ،  ردیگ  بیان   به .وجود دارد 

مادرها که   دهد یبرخی مطالعات نشان م   . ي نظارت بر رفتار بازي فرزندان دارند      ها  وهیش
جـانتز و  ،  نیکن(دخالت محدودکننده و فعال بکار برند       که   لندینسبت به پدرها بیشتر ما    

  ).2007: شوسترا
بـین میـزان تحـصیالت و    کـه    دهد ینشان م ) 2007 (گرانینتایج تحقیق نیکن و د    

فرزنـدانی کـه سـطح تحـصیالت     : زمان انجـام بـازي رابطـه معنـادار وجـود دارد             مدت
،  است نسبت به فرزندانی که والدینـشان تحـصیالت بـاالتري دارنـد             تر  نییوالدینشان پا 

 قبل از این الگو در مطالعات. کنند یمیزان بیشتري از اوقات خود را صرف انجام بازي م     
ما براي مطالعـه رابطـه بـین میـزان     ). 2002،  جنتایل و والش  ( است    شده نیکن نیز تأیید  

بـا  . کـردیم  اسـتفاده  ANOVAآنـالیز واریـانس   زمان انجام بـازي از      تحصیالت و مدت  
لیـسانس   فرزندان والدین داراي تحصیالت فوقکه  نتیجه گرفت  توان یممقایسه میانگین   

فرزنـدان والـدین داراي تحـصیالت        بـین .  انجام بازي را دارنـد      کمترین میزان  ،و باالتر 
شـاید دلیـل آن رواج   . زمان انجام بازي وجود نـدارد   تفاوتی در مدتتر نییپالیسانس و   

ن سـطح تحـصیالت    بـود اما بـاال ، ي ایرانی باشدها خانوادهي ویدئویی بین کلیه    ها يباز
  .ا به انجام بازي اختصاص دهندبیشترین نظارت را دارد تا فرزندان کمترین زمان ر

) 2007(جـانتز و شوسـترا   ، نتایج مطالعه نـیکن   ،  ي ادبیات تحقیق  ها  دادهبر اساس   
 هـا  ي بـاز ریکننـده رفتـار و اسـتنباط والـدین از تـأث       سن فرزندان تعیین کهدهد ینشان م 
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ه محدودکننـد ، همبازي( تر دارند اغلب انواع دخالت      والدینی که فرزندان جوان   . باشد یم
 .بندي عالقه بیشتري دارند    محتوایی و رتبه   يگرها  فی و به توص   برند یرا بکار م  ) و فعال 

رمن یما براي مطالعه رابطه بین سن فرزند و میـزان نظـارت از ضـریب همبـستگی اسـپ             
که  دهد ی نشان مp-value= / 006و  r=  -/185مقدار ضریب همبستگی  . استفاده کردیم 

دیگر هرچه سن فرزنـدان   بیان به.  و معکوس وجود دارددار ینبین این دو متغیر رابطه مع   
 بهتر بر رفتار وسال سن  کم والدین داراي فرزند     .ابدی  یکمتر باشد میزان نظارت افزایش م     

براي مطالعه رابطه بین سن فرزند و اهمیت ایجـاد نظـام        . کنند یمبازي فرزندان نظارت    
نـشان  / p-value= 046مقـدار  .  کـردیم رمن اسـتفاده ی از ضریب همبستگی اسپيبند رتبه

والدینی ، دیگر بیان   به . و معکوس وجود دارد    دار یبین این دو متغیر رابطه معن     که   دهد یم
وسال است بیشتر مایل به نظارت بـر رفتـار بـازي فرزندانـشان بـا          سن  که فرزندشان کم  

  .ي هستندبند رتبهاستفاده از مکانیسم ایجاد نظم 
 ویـدئویی بـر فرزنـدان و    يهـا  ي بازریین دغدغه نسبت به تأثبراي مطالعه رابطه ب  

نشان / p-value= 003مقدار . کردیمرمن استفاده یمیزان نظارت از ضریب همبستگی اسپ
ایرانی هرچه والدین ، دیگر بیان  به. وجود دارددار یبین این دو متغیر رابطه معنکه  دهد یم

 داشته باشند، میزان نظارت خود بـر  ها يباز منفی   احتماالً ریتأثدغدغه بیشتري نسبت به     
طورمعمول این انتظار نیز وجـود داشـت کـه          به. دهند یمرفتار بازي فرزندان را افزایش      

براي مطالعه .  اقدام به نظارت بیشتري بر فرزندانشان کنندها يباز منفی ریتأثوالدین نگران 
زندان و اهمیـت ایجـاد نظـام         ویدئویی بر فر   يها ي باز ریرابطه بین دغدغه نسبت به تأث     

نـشان  / p-value= 003مقـدار  . رمن اسـتفاده گردیـد  ی از ضریب همبستگی اسپيبند رتبه
دیگر، والدین نگران بیـشتر   بیان به. بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد   که   دهد یم

  .ي هستندبند رتبهمایل به کنترل رفتار بازي فرزندانشان از طریق نظام 
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  گیري هیجنت
ي رایج انجام بازي و میزان نظـارت احتمـالی     ها  مکاندر این پژوهش ما ابتدا به مطالعه        

 در فـضاهاي خـصوصی و دور از دسترسـی           هـا  يبازهر چه   .  پرداختیم ها  آنوالدین بر   
ي مـصاحبه  ها دادهتحلیل . ابدی یموالدین انجام گیرد واهمه والدین نسبت به آن افزایش     

 که والدین دیدگاه منفـی نـسبت بـه بـازي سـراها دارنـد و عـده            عمیق بیانگر آن است   
انجام بازي . روند یم ها محلبسیاري کمی از نوجوانان و جوانان براي انجام بازي به این 

در مقایسه بـا میـزان نظـارت    . ي رایج فرزندان ایرانی است  ها یسرگرمویدئویی یکی از    
ي ویدئویی که فرزندانشان بازي     ها يباز نتیجه گرفت که والدین بر       توان یمدائم والدین   

این عدم نظارت بـه دالیـل متنـوعی ماننـد عـدم             . کنند ینم نظارت کافی اعمال     کنند یم
ی توسط رسان اطالعي و عدم بند رتبهبخش ازجمله نظام  ي آگاهیها سمیمکاندسترسی به 

  .باشد یمي مسئول ها بخش
 تحقیقات گذشته در غرب اسـت        نتایج دیمؤي مهم این تحقیق که      ها  افتهیکی از ی  

والـدین داراي فرزنـد     . رابطه معنادار و معکوس بین سن فرزندان و میزان نظارت است          
معناداري رابطه بین سن . کنند یموسال بیشتر بر رفتار بازي فرزندان خود نظارت     سن  کم

ي هـا  گروهوسال  سن ي گویاي آن است که افراد کم   بند  رتبهفرزندان بااهمیت ایجاد نظام     
رابطـه معنـادار بـین میـزان        . شـوند  یمي ویدئویی محسوب    ها يباز در برابر    ریپذ  بیآس

بندي از دید والدین با سن فرزنـدان بیـانگر ضـرورت        نظارت و اهمیت ایجاد نظام رتبه     
ي زیر  برنامهحتی در   .  است ریپذ  بیآسي  ها  گروهي براي این دسته از      بند  رتبهایجاد نظام   

 و سال سن فرزندان کم توان یمکننده نیز  مناسب آموزشی سرگرمي ها يبازبراي معرفی   
  .را در اولویت قرار داد

 ،ي ویدئویی ها يبازي  بند  رتبهما کوشیدیم بر اساس دیدگاه والدین نسبت به نظام          
کـه  ترکیب دو روش کمی و کیفی به مـا کمـک کـرد              . ارائه کنیم را   ها  آني از   بند  مقوله

والـدینی کـه نظـارت را       ،  داراي مـشغله  ،  نگـران ،  مشتاق(دین  ي رایج وال  ها  مقولهتنها    نه
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ي دوسـتانه بـه اعمـال نظـارت     هـا  روشوالـدینی کـه بـا    ، داننـد  ینمـ چندان ضـروري   
. ي رایـج و میـزان رواج آن را نیـز بـسنجیم          ها  مقولهبلکه  ،  را شناسایی کنیم  ) پردازند یم

تنهـا از حیـث شـناخت         ي ویدئویی نـه   ها يبازمطالعه دیدگاه والدین نسبت به تأثیرات       
بلکه رابطـه آن بااهمیـت ایجـاد    ،  مهم استها يبازدغدغه والدین و میزان آن نسبت به    

ي حاصل از پیمایش بیـانگر آن  ها داده. مطالعه است  ي و میزان نظارت قابلبند  رتبهنظام  
ي ویدئویی بـر فرزندانـشان      ها يباز ریتأث والدین ایرانی نسبت به      بیشتراست که دیدگاه    

ـ توان یمـ  هـا  يبـاز عده بسیار کمی معتقدند     ،  حال  درعین. منفی است   مثبتـی بـر   ریتـأث  دن
 منفی نسبت کامالًاز بین هر سه پدر و مادر ایرانی یک نفر دیدگاه . دنفرزندان داشته باش 

 کاسـته  شـان  یمنف ریتأث با نظارت هم باشد از       ها يباز دارد و معتقد است اگر       ها يبازبه  
ي فرزنـدان در نظـر   جا بهعنوان بخشی از سرگرمی        را به  ها يباز باید   از طرفی . شود ینم

مطالعه رابطه معنادار بین دیدگاه نـسبت  .  رواج داردکامالًبگیریم که در جامعه ایران نیز       
 بیانگر آن است که والدین برحـسب  ، احتمالی محتواي نامناسب و میزان نظارت    ریتأثبه  

رابطـه معنـادار بـین     . دهنـد  یمـ زندان را افـزایش     دغدغه خود میزان نظارت بر بازي فر      
 بیانگر ضرورت   تواند یمي  بند  رتبه و ضرورت ایجاد نظام      ها يباز ریتأثدیدگاه نسبت به    

ي اصـلی در کـاهش دغدغـه والـدین     هـا  سمیمکانعنوان یکی از   ي به بند  رتبهایجاد نظام   
  .شدي ویدئویی بر فرزندان باها يباز منفی احتماالً ریتأثنسبت به 

این تحقیق جزء تحقیقات خیلی کم دربـاره دیـدگاه والـدین نـسبت بـه تـأثیرات            
 با دو روش ها آنها از نظر   بندي بازي   ها بر فرزندانشان و ضرورت ایجاد نظام رتبه         بازي

ي این تحقیق بـا توجـه بـه ادبیـات موجـود دربـاره               ها  افتهی. تحقیق کمی و کیفی است    
 که الزم است عالوه بر روش تحقیق کمـی   کند یمیان  ها این ضرورت را ب      تأثیرات بازي 

ها است از روش کیفی نیز استفاده شود زیرا   روش در مطالعه تأثیرات بازينیتر جیراکه 
 را هـا  آن با پرسـشنامه  صرفاً توان ینمي گسترده دارند که ها پاسخ نیاز به   سؤاالتبرخی  
  .سنجید
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  ها پیشنهاد
هـا و   لدین بدون توجه به صـنعت فـروش بـازي         ما در این مطالعه بر مسئولیت وا      

مطالعـه    این دو بخش را نیز مورد      تواند یممسئوالن دولتی تأکید کردیم و مطالعات آتی        
ها   تاکنون هیچ پژوهشی به مطالعه دیدگاه فروشندگان بازياین که با توجه به    . قرار دهد 

هـا صـورت    نـدي بـازي  ب ها نسبت به نظام رتبه و مسئوالن دولتی نظارت بر ترویج بازي    
ها  تحقیقات آینده عالوه بر دیدگاه والدین باید دیدگاه صنعت فروش بازي، نگرفته است

  .ها مطالعه کند بندي بازي و مسئوالن را نسبت به نظام رتبه
طور کامل عملیاتی گردد ضـروري         براي جامعه ایران به     بومی يبند  اگر نظام رتبه  

 در  تـوان  یمـ . کنندگان نهایی در آن لحاظ گردد       صرفعنوان م   دیدگاه والدین به  که  است  
 بنـدي  کننده نظام رتبـه  عنوان مصرف  ادراك والدین بهيها مطالعات آتی با طراحی سنجه    

دهی به این انتظارات  ي موجود و میزان پاسخ بند  رتبهبه مطالعه انتظارات والدین از نظام       
  .پرداخت

. بـراي سـنجش روبـرو بـودیم        داده با حجـم انبـوهی از اطالعـات           يدر گردآور 
 مربـوط بـه   يها هی را با گوها ي دغدغه والدین در خصوص باز     میتوانست یمثال م   عنوان  به

سنجش قـرار    ي مختلف مانند رفتار اجتماعی مورد     ها  حوزهدر   ها يتأثیرات مختلف باز  
 . تحقیق گنجاند پیش رو را در یکيها حال شاید نتوان حجم انبوهی از داده    بااین. دهیم
 تـا  کند یق بر والدین تکیه میاین تحقیق آن است که در مصاحبه عم     ي  ها یکاستاز  یکی  

 ي ازا ممکـن اسـت عـده   . درباره رفتارها و عقاید خود باصداقت و دقت اظهارنظر کنند      
همچنین ممکن است برخی  . والدین نتوانند برخی جزئیات را حین مصاحبه به یادآورند        

 چندان مایل به اظهار برخی موارد ،د قضاوت قرار گرفتن ترس از مور   دلیلاز والدین به    
 يهـا    استخراجی مصاحبه عمیق بـا داده      يها  ما کوشیدیم با ترکیب مقوله    . خاص نباشند 

                                                
-با عنوان7/10/78اي در تاریخ  هاي رایانه بندي ملی بازي  فازهایی از نظام رده  ESRA رونمایی گردید.  
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االمکان والدین را ترغیب کنیم   و حتی این ضعف را در پیمایش بپوشانیم     ،ادبیات تحقیق 
  .نظر خود در مورد دیگر والدین را نیز بیان کنند
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