
Trò chơi điện tử không làm hỏng trí não của 

trẻ em. Ngược lại, nó có thể giúp phát triển 

Chơi game có lợi ích về mặt nhận thức khi thanh thiếu niên 

và thanh niên chơi có chừng mực, mặc dù những game thủ 

chơi quá mức thì hoạt động kém hơn trong một số nhiệm vụ 

Một số tin tốt cho bậc cha mẹ lo lắng rằng trò chơi điện tử đang làm suy 

yếu tâm trí con cái họ: Tất cả những nhiệm vụ ảo mà họ đang bận rộn hoàn 

thành đều tốt cho bộ não đang phát triển của trẻ, theo một nghiên cứu mới. 

Tất nhiên, có những lưu ý. 

Một đánh giá gần đây về các nghiên cứu chơi game trong hơn một thập kỷ 

cho thấy rằng những người chơi game ở tuổi vị thành niên và thanh niên 

vượt trội hơn những người không chơi game trong một số chức năng nhận 

thức. Họ có thể chuyển đổi tốt hơn giữa các nhiệm vụ trực quan, phân chia 

sự chú ý của họ giữa các đối tượng chuyển động khác nhau và ghi nhớ vị 

trí của các đối tượng ẩn.  

Một số nghiên cứu cũng cho thấy các game thủ có khối lượng chất xám 

cao hơn, lớp bên ngoài của não bộ xử lý thông tin. 

Các thói quen sử dụng màn hình khác, bao gồm xem video ngắn, tốc độ 

nhanh như video trên TikTok, có liên quan đến thời gian chú ý bị rút ngắn 

và việc chuyển đổi giữa các thiết bị và ứng dụng đã được chứng minh là 

nguyên nhân gây ra tắc nghẽn trong não. Các nhà nghiên cứu cho biết, 

chơi game nằm trong một danh mục riêng của việc sử dụng kỹ thuật số đã 

được chứng minh trong nhiều năm để mang lại nhiều lợi ích cho não bộ. 

Tuy nhiên, những lợi thế sẽ biến mất khi chơi game quá mức. 

Mona Moisala, một nhà tâm lý học ở Phần Lan, người đã giúp thực hiện 

đánh giá tài liệu, cho biết: “Tất cả những kết quả tích cực đều đã được 

nhìn thấy ở những người có mối quan hệ lành mạnh với việc chơi game. 

Tất nhiên, thách thức là biết chơi game quá nhiều là bao nhiêu.  



Bài đánh giá được công bố vào tháng trước trên tạp chí European 

Psychologist đã loại trừ các nghiên cứu liên quan đến những người có dấu 

hiệu rối loạn chơi game trên Internet, được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là 

một năm trở lên luôn ưu tiên chơi game hơn các hoạt động khác bất chấp 

những hậu quả tiêu cực. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người 

chơi bị rối loạn chơi game thực hiện các nhiệm vụ nhận thức kém hơn và có 

nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần hơn những thanh thiếu niên khác. 

 

Không thờ ơ hoặc hoàn toàn không phản ứng (No zombies) 

(Zombie = một người đang hoặc xuất hiện vô hồn, thờ ơ hoặc hoàn 

toàn không phản ứng với môi trường xung quanh.) 

Các nhà nghiên cứu cho biết, tất cả các loại trò chơi điện tử đều có thể 

mang lại lợi ích. 

Tiến sĩ Moisala, cùng với các đồng nghiệp khác ở Phần Lan, đã thực hiện 

một nghiên cứu về trò chơi vào năm 2017 và phát hiện ra rằng những 

người trẻ tuổi càng chơi thường xuyên hơn — cho dù là các trò chơi bắn 

súng như “Call of Duty” hay các trò chơi đua xe như “Mario Kart” - thì càng 

tốt họ đã thực hiện trong các bài kiểm tra trí nhớ làm việc. (Đây là phần 

của bộ nhớ ngắn hạn cho phép mọi người lưu giữ thông tin tạm thời, giống 

như RAM của máy tính.) 

Không giống như nhiều nghiên cứu khác, nghiên cứu này không so sánh 

những game thủ ham mê với những người không thích game, cũng không 

bao gồm bất kỳ game thủ “nặng ký” nào, những người chơi vài giờ một 

ngày. Tiến sĩ Moisala và các đồng nghiệp của cô đã nghiên cứu thanh 

thiếu niên và thanh niên mà họ coi là những người chơi game vừa phải, có 

nghĩa là họ đã báo cáo việc chơi hàng tuần hoặc hàng tháng, để kết quả 

có thể áp dụng cho một nhóm game thủ nói chung. 



167 người tham gia, có độ tuổi từ 13 đến 24, đã được cho xem hoặc nói 

các chữ cái qua tai nghe khi nằm trong máy MRI. Họ được yêu cầu nối 

hoặc tìm các chữ cái trong một bài kiểm tra với mức độ khó tăng dần. 

Mức độ khắt khe nhất liên quan đến việc hỏi xem một bức thư họ được 

xem hoặc kể có trùng khớp với một bức thư mà họ đã thấy hoặc nghe hai 

chuỗi trước đó hay không. Những người tham gia đã báo cáo dành nhiều 

thời gian để chơi trò chơi điện tử mắc ít lỗi hơn trong các bài kiểm tra và có 

thời gian phản hồi nhanh hơn. Họ cũng cho thấy sự gia tăng hoạt động 

nhiều hơn ở các vùng não liên quan đến trí nhớ hoạt động khi nhiệm vụ trở 

nên khó khăn hơn. 

'Nhưng các bậc cha mẹ cũng không nên lo lắng về việc chơi game rán 

não trẻ em hoặc biến chúng thành thây ma, bởi vì điều đó không đúng.' 

- Mona Moisala, một nhà tâm lý học 

Tiến sĩ Moisala cảnh báo rằng lợi ích nhận thức của việc chơi game đã 

không được chứng minh là giúp thanh thiếu niên học tốt hơn ở trường hay 

nói cách khác, trở thành những người lái xe tốt hơn nhờ “Mario Kart”.  

Tiến sĩ Moisala nói: “Cha mẹ không nên nghĩ rằng con cái của họ nên ra 

ngoài và bắt đầu chơi trò chơi điện tử để có được lợi thế về nhận thức, nếu 

chúng chưa có. “Nhưng các bậc cha mẹ cũng không nên lo lắng về việc 

chơi game làm hỏng trí não của trẻ em hoặc biến chúng thành thây ma, 

bởi vì điều đó không đúng.” 

 

Bạn cần tìm gì 

Làm thế nào để biết liệu thói quen chơi game của con bạn có hữu ích hay 

không hoặc nếu tất cả thời gian trên bảng điều khiển là quá nhiều?  



Các nhà nghiên cứu cho biết không có con số kỳ diệu nào xác định thời 

điểm chơi game trở nên có vấn đề. 

“Ai đó có thể là một game thủ chuyên nghiệp và dành tám giờ mỗi ngày để 

chơi game, nhưng đó là vì công việc,” Tiến sĩ Moisala nói. “Ai đó có thể 

chơi một giờ mỗi ngày và cảm thấy rất khó để thư giãn sau đó.” 

Điều quan trọng là chơi game có ảnh hưởng đến giấc ngủ, hoạt động thể 

chất, dinh dưỡng hay điểm số của trẻ hay không và liệu trẻ có thích làm 

những việc với bạn bè không liên quan đến chơi game hay không. (Trong 

cột này, các nam thiếu niên sẽ tự giải thích cách họ cân bằng giữa việc 

chơi game với các hoạt động khác.) 

Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, các dấu hiệu của một rối loạn chơi game 

tiềm ẩn bao gồm các triệu chứng cai nghiện như lo lắng hoặc cáu kỉnh khi 

chơi game, mất hứng thú với các hoạt động yêu thích trước đây và lừa dối 

các thành viên trong gia đình về lượng thời gian họ chơi game. 

Nếu việc chơi game của trẻ em làm giảm quá nhiều so với các hoạt động 

khác và chúng gặp khó khăn trong việc cắt giảm thời gian, các chuyên gia 

khuyên nên tìm một bác sĩ trị liệu tổng quát thay vì một chuyên gia về 

chứng nghiện chơi game, để đánh giá xem chúng có sử dụng trò chơi để 

đối phó với các vấn đề khác hay không. 

 


