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 فرادا فراغت اوقات هم ای رسانه بازیهای باایجاد توانند می ورسانه ها.... است افراد زندگی سبک دهنده نشان وتفریحات بازی وعن

 خودبازی هستندچون فعال مخاطب ای رایانه دربازی تقریباً  افراد  /// بگذارند. اثر بازی ازطریق زندگی افراد سبک بر وهم پرکند را

 .کنند می وهدایت انتخاب را

 

نشان می دهد که بازیهای مجازی باعث زندانی شدن انسان یا به عبارتی فردگرایی و انزوا شده اند و فرد را از دنیای حقیقی او دور کرده 

ندگی زالبته این به این معنی نیست که نباید بازی رایانه ای یا ویدیویی انجام داد بلکه صحبت این است که اگر بازی هم می کنیم از .اند

م یواقعی دور نشویم برای بازی تایم داشته باشیم نه اینکه آسیب ببینم . و هدفدار بازی کنیم مثال نقد کننده بازی باشیم و به این فکر کن

 راوآزادی بسیاری از مزایای دنیای سنتی   اراده فرصت وامکان بازی های گروهی ومتحرک،ها رسانه   ///  .که چی بدست می آوریم

 محدودیت تصویردیگراختیاروعدم اما//   .کرده انداسیرکودکان  ونوجوانان را در قفس های رسانه ای محبوس ووسلب کرده اند  ازکودکان

 .دهد می رانشان کودک

 

 مغزش به نیز رو رایانه های رابط حتی یعنی شده غافل مه خودش از حتی که شده ها رسانه مطالب مجذوب نقدرآ انسان   ●  

  /است. گرفته دستش از نیز رو جسم کنترل روحش کنترل عدم بر وعالوه باشد نداشته اختیاری هیچ ازخود تا کرده وصل

 امپیوترک و تربا یک همچون نیز خود بیند می که مطالبی ادراک برای حتی که اینترنتی های رسانه توسط شده مسخ انسان  ●  

 .اردند دیگر را درست شناخت و تحلیل برای را الزم فکری و روحی استقالل آن و کند می عمل دیگران توسط شده ریزی برنامه
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عینک های واقعیت مجازی را نشان می دهد هم اکنون هم در بسیاری از پارک ها در دسترس هست فرد با زدن عینک به چشم خود وارد 

بازی کن فینالیست در واقع اثرات بازی را بر افراد نشان می فیلم . دنیایی دیگر می شود و اشیاء و افرادی را به صورت مجازی می بیند

 .دهد

 

 
 اشاره به نظام رتبه بندی دارد با مراجعه به سایت اسرا می توان از رده بندی بازیها اطالع پیدا کرد در فیلم ها که ابتدای فیلم معموال

 . همه ی افراد E .تمامی بچه ها eC به شرح زیر هستاخطارهای مربوط به شرایط سنی مخاطبین فیلم داده می شود توضیح عالئم 

E+10 افراد باالی ده سال . T  نوجوانان باالی سیزده سال. M باالی هفده سال . A  بزرگساالن باالی هجده سال ممکن این سوال پیش

بازیهایی می شود که در آن  سال سن قانونی است و شامل 18سال تفاوت اساسی این هست که  18سال و  17بیاد که چه تفاوتی داره 

که بازیهایی هستند که در انتظار رتبه بندی هستند یعنی رتبه  RP . ... امکان شکل گیری جرم وجود دارد مثل کالهبردای ، اخاذی و

 .بندی نشده اند و باید در استفاده از آنها احتیاط کرد


