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اي با سالمت روانی و  هاي رایانه رابطه میزان استفاده از بازي
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  چکیده
آمـوزان   اي بـا سـالمت روانـی و عملکـرد تحصـیلی دانـش       هـاي رایانـه   این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از بـازي 

جامعـه آمـاري شـامل    . تحقیق از نظر هدف کـاربردي و از لحـاظ روش، توصـیفی از نـوع همبسـتگی اسـت      . انجام گرفت
  بــود کـه تعـداد آنهــا در سـال تحصــیلی   ) اســتان گلسـتان ( هرسـتان گـالیکش  آمــوزان پسـر دوره راهنمــایی ش  کلیـه دانـش  

اي بـر حسـب    گیـري تصـادفی طبقـه    حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه. نفر بود 1576 ،1391-1390
بـا   SCL -25نامـه سـالمت عمـومی     نامـه بـود کـه از پرسـش     گیـري، پرسـش   ه ابزار انـداز . نفر انتخاب شد 310 توزیع پایه

بـا  ) اي هـاي رایانـه   ي جهت گردآوري اطالعات پیرامون میزان استفاده و نـوع بـاز  (نامه محقق ساخته  و پرسش 88/0پایایی 
و ضـریب همبسـتگی پیرسـون مـورد      tاطالعات با استفاده از آزمـون کـاي اسـکوئر و آزمـون     . استفاده شد 826/0پایایی 

آمـوزان   اي و سـالمت روان دانـش   هـاي رایانـه    اد که بین میزان استفاده از بـاز هاي پژوهش نشان د یافته. بررسی قرار گرفت
آمـوزان رابطـه معنـاداري     اي و عملکـرد تحصـیلی دانـش    هـاي رایانـه    بین میزان اسـتفاده از بـاز  . رابطه معناداري وجود دارد

مـورد اسـتفاده، تفـاوت    ) خشـن  سـاده و (اي  آمـوزان بـا توجـه بـه نـوع بـازي رایانـه        بین سالمت روانی دانـش . وجود دارد
اي مـورد اسـتفاده، رابطـه معنـاداري      هـاي رایانـه   ي   آمـوزان بـا نـوع بـاز     بین عملکرد تحصیلی دانش. معناداري وجود ندارد

 ،لـذا  .اي بـر سـالمت روان و عملکـرد تحصـیلی تـأثیر دارد      هـاي رایانـه    توان نتیجه گرفت کـه بـاز   بنابراین می. وجود دارد
  .اي توسط فرزندان دقت بیشتري داشته باشند هاي رایانه  والدین بر میزان استفاده و نوع باز ،ضروري است
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  مقدمه

اي و دیجیتالی، دوره تحقیق و انفجـار دانـش، دهکـده     هزاره سوم را عصر انقالب اطالعاتی، رایانه
را موج سوم نامیده است شیوه نـوینی   راستی عصر حاضر که تافلر آن به. اند جهانی و نظایرآن نامیده

. را کلبه الکترونیک نامید مبتنی اسـت  آن  ،توان از زندگی را با خود آورده و بر نهادي نوین که می
. ده اسـت اطالعات در میان آحاد مردم موجـب تغییـر شـیوه زنـدگی آنـان شـ        آوري نفوذ سریع فن

اطالعاتی در زندگی بشر  آوري آوري مولد و فن آوري اعم از فن تحوالت سریع ناشی از کاربرد فن
است و  وجود آورده  تغییرات شگرفی را در ساختارهاي صنعتی، اقتصادي، سیاسی و مدنی جوامع به

اسـت    این تغییرات، تأثیرات بـه سـزایی در رونـد زنـدگی و کـار مـردم در سراسـر جهـان گذاشـته         
)Heydari et al., 2010 .(  اطالعـات و ارتباطـات در جهـان معاصـر بـا سـرعت        آوري  کـاربرد فـن

هـاي   اي در حال گسترش است و همه ابعـاد زنـدگی از جملـه، تعلـیم و تربیـت را در شـکل       فزاینده
یـابی بـه تعلـیم و تربیـت      بعضـی از کشـورها بـراي دسـت    . است متفاوت آن دچار دگرگونی کرده 

آوري را  خواهند فـن  اند و می گذاري کرده اطالعات و ارتباطات سرمایه آوري  در زمینه فنمطلوب 
هـایی بـراي تعلـیم و تربیـت      ها به کارگیرند تـا مزیـت   یابی به بهترین و جدیدترین روش براي دست

کـامپیوتر بـه عنـوان یکـی از ابزارهـاي اصـلی       ). Afkhami Aqda et al., 2012( باشـند  داشـته  
هـاي   اطالعات و ارتباطات نه تنها به عنوان ابزاري بـراي کمـک بـه تجزیـه و تحلیـل داده      آوري  فن

کـار مـی رود    آمـوزان بـه   مدارس، بلکه به عنوان ابزاري فراگیر جهت بهینـه سـازي آمـوزش دانـش    
)Adeymi, 2012.( هـا نـه    اطالعات و ارتباطات، گاهی این تکنولوژي آوري  توجه به اهمیت فن با

تأثیر مثبت ندارند بلکه در صورت استفاده نادرست یا سوء استفاده ازآنها مشـکالت و عواقـب    تنها
 . اند دنبال داشته وخیمی به
در دسترس بودن ایـن وسـیله بـراي    . باشند ها و امکانات متعدد و متنوع می ها داراي قابلیت رایانه

م به نحوي با این وسیله تعامل داشته آورد که کودکان و نوجوانان ه می  همگان این امکان را فراهم
هـاي   یکـی از قابلیـت  . گیرند ناخواه تحت تأثیر پیامدهاي مثبت و منفی این وسیله قرار باشند و خواه

هـایی بـراي گذرانـدن اوقـات و سـرگرم نمـودن افـراد         توانـایی انجـام بـازي    ،آوري پیشرفته این فن
سـازان فـرداي ایـن     ها، کودکان هم که آینده با گذشت زمان و افزایش جذابیت این بازي. باشد می

کـه هـم    هـایی  بـازي . ها مبـادرت ورزیدنـد   ها و سرگرمی گونه بازي باشند نیز به انجام این جامعه می
شـدن خیـل عظیمـی از ایـن      بـا روانـه  . هم حـاوي مطالـب غیراخالقـی اسـت     حاوي مطالب علمی و
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ها به نحوي که فرد را  تعاملی بودن این سرگرمیافزارهاي سرگرم کننده به بازار و  افزار و سخت نرم

 ,PourMohseni Kelvari(هـا دوچنـدان گردیـد     کند، نگرانـی  درگیر ماجرا و سناریوي بازي می

اي و افزایش پیچیدگی آنها، سبب افزایش محبوبیـت ایـن    هاي رایانه تولید روزافزون بازي). 2004
هاي همگانی  محصوالت فرهنگی و در زمره رسانهاي،  هاي ویدیویی و رایانه بازي. بازي شده است

یابنـد و بـراي بسـیاري از کودکـان و نوجوانـان       اهمیت اجتماعی و تربیتی فراوانـی مـی   ،لذا .هستند
اطالعات و ارتباطـات و کسـب مهـارت در اسـتفاده از رایانـه       آوري  نخستین گام ورود به جهان فن

دهـد، بیشـترین تعـداد کسـانی کـه در       مارها نشان میآ). Jadidian et al., 2012(روند  شمار می به
افـزایش  . انـد  سـال قـرار گرفتـه    17تا  7دهند در محدوده سنی  اي  انجام می هاي رایانه آمریکا بازي

هـا   نظیـر ایـن بـازي    سریع دسترسی و استفاده از رایانه در بین کودکان و نوجوانان و نیز جذابیت بـی 
هـاي اقتصـاد و تجـارت در جهـان      از پرسـودترین عرصـه   صنعت ساخت و عرضه آنهـا را بـه یکـی   

که بخشی از فرهنگ کودکان و نوجوانان در سراسر جهان  اي  هاي رایانه انجام بازي. درآورده است
  ). Javadi et al., 2009(است  دنبال داشته هایی را به شده نگرانی
هـاي   همواره بحـث و جـدل  کنان موضوعی است که  اي بر شخصیت بازي هاي رایانه تأثیر بازي

اي که مخالفان سرسخت با اشاره به خشـونت موجـود در    گونه است، به فراوانی در جامعه برانگیخته
اي بـه   هـاي رایانـه   گیرایـی برخـی از بـازي   . انـد  ها، خواستار بازنگري جدي در تولید آنها شده بازي
هـا،   در گروهـی از ایـن بـازي     .آورد کنـان پدیـد مـی    رفتارهاي اعتیادآور را در بـازي اي است که  اندازه
آمیز الگو  گیرد؛ بنابراین محتمل است که از رفتارهاي خشونت کن به جاي شخصیت اصلی قرار می بازي
. اي گرفتـه اسـت   اي شتاب فزاینده هاي رایانه گونه که پیشتر گفته شد، تحول و تکامل بازي همان. بردارد

کند؛ میزان واقعیت  کن را وارد جهان مجازي بازي می تصویر بازيها دوربینی دارند، که  نسل نوین بازي
کـن بـا فضـاي بـازي      بـودن بـازي   پارچـه  گیر است و به احساس یـک  مجازي طراحی شده در آنها چشم

هاي ایران بیانگر آن  ها و گیم نت هاي انجام شده در کلوپ بررسی .)Ganter, 2009(  کند کمک می
 ـهـاي ویـدیویی     کودکـان و نوجوانـان و جوانـان ایرانـی، بـا بـازي      است که تعداد قابل تـوجهی از  

هـاي   اي آشنایی داشته، در مدارس ابتـدایی، راهنمـایی، دبیرسـتان و بعضـاً دانشـگاه در بحـث       رایانه
هـاي   که یکی از افراد گروه، بـا بـازي   کنند و در صورتی هاي مزبور یاد می گروهی خویش از بازي

به تعبیـر دیگـر، در    .نگرند دوستان و اطرافیان وي با دیده تحقیر به او می باشد، اخیر آشنایی نداشته 
اي، در عمل با اعتبار اجتماعی نوجوانان و جوانان گره خـورده   هاي رایانه ایران نیز پرداختن به بازي
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  کاهـد  هـا بـه اعتبـار اجتمـاعی آنـان افـزوده یـا از آن مـی         است و آشنا بودن و نبـودن بـا ایـن بـازي     

)Manteghi, 2008 .(   هـا، جـذاب بـودن،     از علل عمده گرایش کودکان و نوجوانان بـه ایـن بـازي
هـا بـراي پرکـردن     قابلیت دسترسی آسان به آنها و نبودن برنامه مناسب از طرف والـدین و خـانواده  

. اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و عدم دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحـی مناسـب اسـت   
اي براي مدت طوالنی منجر بـه عـوارض جسـمانی، روانـی و اجتمـاعی       هاي رایانه زيپرداختن به با

 & Patton(هـایی نیـز دارد    هـاي مناسـب مزیـت    شود، اگرچه اسـتفاده از بـازي   متعدد در افراد می

Sawyear, 2000 .(  
: انـد  اي را به چندبخش به این شـرح تقسـیم نمـوده    هاي رایانه معایب بازي 1در سایت علمی دانشجو

 -2تقویت حـس پرخاشـگري    -1:تربیتی شاملـ هاي روانی   آسیب) ب، هاي جسمانی آسیب) الف
بـه نظـر    .افـت تحصـیلی  ) خـانوادگی و ه  تـأثیر منفـی در روابـط   ) د ،تنبل شدن ذهـن ) ج، انزواطلبی
توان به  اي در بعد جسمانی می هاي رایانه از پیامدهاي منفی دیگر بازي 3، کراس و کوئلک2کراوت
  هایی چون خستگی چشم، دردگردن، انحراف ستون فقرات و افـزایش فشـارخون و ضـربان    آسیب

اجتماعی و افت کارکردهـاي مدرسـه،    اجتماعی، انزواي  قلب، در بعد اجتماعی به کاهش تعامالت
آمیـز، اعتیـاد بـه رایانـه،      به افزایش پرخاشگري و رفتارهاي خشـونت  ،توان در بعد روان شناختی می

نتـایج  . (Kruot & Gross, 2000, Plaus & Quellec, 2000)ی و اضطراب اشاره کـرد  افسردگ
کـاهش   و گیـري اجتمـاعی   ها نه تنها سبب انزوا و کناره تحقیقات حاکی از آن هستند که این بازي

هاي مبتنی بر همکاري  شوند، بلکه میزان نوع دوستی را کاهش داده و ارزش ارتباطات اجتماعی می
هـاي   دهنـد کـه بـازي    هـا نشـان مـی    برخی از مطالعه. )Wei, 2007(سازند  رنگ می ا بیو همیاري ر

اي  هـاي رایانـه   رسـد کـه بـازي    در بعد روانی به نظر می. اي بیش از آن که مفید باشند، مضرند رایانه
رابطه منفی با وضعیت سـالمت روانـی داشـته و تـأثیر مسـتقیمی بـر میـزان رفتارهـاي پرخاشـگرانه،          

). Ganter, 2009( پردازنـد، دارد  گیري نوجوانانی که به این بازي می افسردگی و گوشه اضطراب،
روز در حال افزایش است و به همین ترتیـب   اي در اوقات فراغت روزبه هاي رایانه پرداختن به بازي

هـاي   بـازي . اسـت  اي نیـز درحـال گسـترش    هـاي رایانـه   آمیز و جنسیتی بـازي  هاي خشنونت مضمون
هاي الکترونیک اغلب جایگزین فعالیت اجتماعی با پدر و مادر  هاي سرگرمی اي و سایر شکل رایانه

                                                     
http://www.daneshju.ir .1  
Kruot .2  
Gross & Quellec .3 
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شود  ها استفاده می داشتن بچه اي براي ساکت نگه شود و در خانه از آن به عنوان وسیله و خانواده می

)Kardars, 2007 .(افـت   اي از عوامـل مـؤثر در   هـاي رایانـه   اند که بازي برخی مطالعات نشان داده
کنند و فکـر و ذهـن    آموزان را اشغال می شوند، چرا که وقت زیادي از دانش تحصیلی محسوب می

بـا توجـه بـه گسـترش روزافـزون      ). Manteghi, 2001(کنند  آنها را درگیر مسایل غیرآموزشی می
روانـی و   منـدي کودکـان و نوجوانـان بـه ایـن فعالیـت، اهمیـت سـالمت         اي، عالقـه  هاي رایانـه  بازي
لکردتحصیلی و با توجه به نظرات برخی مؤلفان که پیشتر به آن اشاره شد، باید بررسی نمود که عم

اي با سالمت  هاي رایانه هاي آماري متفاوت و در جوامع مختلف بین میزان و نوع بازي آیا در نمونه
  دار وجود دارد؟ کنندگان ارتباط معنا روانی و عملکرد تحصیلی استفاده

نقـش انجـام   «اي تحـت عنـوان    در مقالـه  )Amiri & Afsharinia, 2011( نیـا  امیري و افشاري
اشاره نمودند اختالالت رفتاري با میزان استفاده از » اي و اختالالت رفتاري کودکان هاي رایانه بازي
 ,Samadi(هـاي پـژوهش صـمدي     یافتـه . دهـد  داري را نشـان مـی   ي معنی اي رابطه هاي رایانه بازي

 ،اي هـاي رایانـه   این بود که بین انواع اختالالت رفتاري و طول مدت استفاده از بازيبیانگر ) 2009
حرکتی، رفتارهاي تخریبـی، عصـبانیت    -جویدن، تیک عصبی داري وجود دارد و ناخن معنی  رابطه
با توجه بـه نتـایج پـژوهش،    . آید شمار می فعالی و کمبود توجه، از انواع اختالالت رفتاري به و بیش
اي را بـه   هاي رایانه شود که بازي آموزان و کودکانی دیده می اختالالت رفتاري در بین دانش اغلب

اي  هاي رایانه چنین اختالالت رفتاري با میزان استفاده از بازي هم. دهند اوقات فراغت اختصاص می
هـاي   ز بـازي هاي صـمدي بیـانگر ایـن بـود کـه بـین اسـتفاده ا        سایر یافته. داد داري نشان  معنی  رابطه
آموزانی که اعتیاد  آموزان رابطه وجود دارد، به عبارت دیگر دانش اي و پرخاشگري در دانش رایانه

اي و  هـاي رایانـه   چنـین بـین اسـتفاده از بـازي     اي دارند، پرخاشگرند و هم هاي رایانه بیشتري به بازي
آمـوزان در طـول شـبانه     هرچقدر دانـش  ،به بیان دیگر. آموزان رابطه وجود دارد اضطراب در دانش

اي اختصـاص دهنـد، بـر میـزان احسـاس پریشـانی و        هـاي رایانـه   روز وقت بیشتري را به انجام بازي
 & ,Ghatrifi, Rashid(نتایج تحقیق قطریفی، رشید و دالور . شد  اضطراب آنها نیز افزوده خواهد

Delaver, 2006 (   کـه بـه لحـاظ     اي عـالوه بـر ایـن    رایانـه هـاي   نیز بیانگر این بوده اسـت کـه بـازي
نیـز    آمـوزان  تحصیلی دانـش  گذارند، باعث افت اجتماعی تأثیر می  بهداشت بدنی در رفتارهاي ضد

نشـان داد کـه   ) Abdolkhalghi et al., 2005(نتـایج پـژوهش عبـدالخالقی و دیگـران     . شـوند  می
اي را جزء برنامـه   هاي رایانه بازي ،)درصد 1/72( در تحقیق ويآموزان مورد مطالعه  اکثریت دانش
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تحصـیلی در   ها سبب کاهش عملکرد بودند و انجام این بازي هاي هفتگی خود قرار داده و سرگرمی

میـزان   بیانگر این بود کـه ) Gentil et al., 2004(تحقیق جنتیل و همکاران . آموزان شده بود دانش
ها منجر  آمیز بازي محتواي خشونت  و است تأثیر داشتهاي برعملکرد افراد  هاي رایانه استفاده از بازي

 ,Gentile & Block( جنتیـل و بلـوك   نتـایج پـژوهش   . شـود  پیامدهاي رفتاري پرخاشگرانه میبه 

2008, cited in Snider, 2012 (آمریکا بیانگر این بود که تقریباً یک نفر از هر ده کودك یـا   در
  هایی از اعتیاد را در رفتـار خـود بـروز    بودند، نشانه  ت کردههاي کامپیوتري عاد نوجوان که به بازي

حداقل شـش عالمـت از    ،کردند درصد از کودکانی که با کامپیوتر بازي می 5/8 ،چنین هم. داد می
تحصیلی، عملکـرد    مجموع یازده عالمت اعتیاد رفتاري از جمله عالیم فرار مسمتر از انجام تکلیف

ایـروین  . داد می هاي کامپیوتري براي فرار از مشکالت را بروز از بازي تحصیلی نامطلوب و استفاده 
هـاي ویـدیویی بـا     در پژوهشی دریافتند پسـرانی کـه بـه بـازي    ) Irwin & Gross, 1995( و گراس

هاي دیگر نیز به گونه معنادار، پرخاشگري بیشتري  بودند، هنگام بازي  محتواي پرخاشگرانه پرداخته
دادند و در رویارویی با موقعیتی ناکام کننده نیز پرخاشگري میان فردي بیشتري  می را به اشیاء بروز 
  . نشان می دادند

به استناد مطالعات انجام شده و با توجه به این که هدف اصـلی پـژوهش بررسـی رابطـه اسـتفاده از      
ش آمـوزان بـود، در ایـن پـژوه     تحصـیلی دانـش   اي بـا سـالمت روانـی و عملکـرد     هاي رایانـه  بازي
 .بررسی شده به این شرح مطرح شد هاي هفرضی
  .آموزان رابطه وجود دارد روان دانش اي و سالمت هاي رایانه بین میزان استفاده از بازي :اول  فرضیه
آمـوزان رابطـه وجـود     حصیلی دانـش ت اي و عملکرد هاي رایانه بین میزان استفاده از بازي :دوم  فرضیه
 . دارد
ـاده و خشـن  (اي  آموزان با توجه بـه نـوع بـازي رایانـه     روانی دانشبین سالمت  :سوم  فرضیه ـتفاده   ) س مـورد اس

  .تفاوت وجود دارد
اي مورد استفاده رابطه وجود  هاي رایانه آموزان با نوع بازي بین عملکرد تحصیلی دانش :چهارم  فرضیه
  . دارد
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  روش 

بـین متغیرهـا بـا اسـتفاده از     روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در آن روابـط  
 . شوند ضرایب همبستگی، توصیف، کشف و تبیین می

آمـوزان پسـر دوره راهنمـایی مـدارس      از کلیـه دانـش   ،عبـارت اسـت   ،جامعه آماري ایـن پـژوهش  
. در این شهرستان مشغول به تحصـیل بودنـد   1390-91تحصیلی  شهرستان گالیکش بود که در سال 

تحصیلی با توجـه بـه اسـتعالم از مرکـز آمـار و بودجـه         این دوره آموزان جمعیت آماري کل دانش
 . بودنفر  1576آموزش و پرورش شهرستان گالیکش 

. اسـتفاده گردیـد  ) 1970( 1براي برآورد حجم نمونه در این پژوهش از جدول کرجسی و مورگـان 
رصـد و  د 95بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روي حجـم جامعـه بـا توجـه بـه سـطح اطمینـان        

گیري از جامعه آمـاري   براي نمونه. برآورد گردید  آموز نفر دانش 310درصد تعداد نمونه  5خطاي 
. اسـت  اي بر حسـب توزیـع پایـه اسـتفاده شـده      گیري تصادفی طبقه با مشخصات فوق از شیوه نمونه

 .باشد می 1هاي نمونه مورد مطالعه به شرح جدول  ویژگی

  مطالعه هاي نمونه مورد ویژگی. 1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت تحصیلی پایه
 9/32 102 پسر اول
 2/33 103 پسر دوم
 9/33 105 پسر سوم
  100  310    جمع

  
 20سـاخته   محقـق  نامه و پرسش scl-25سالمت عمومی : نامه ها از دو پرسش آوري داده جهت جمع

  . است سؤالی استفاده شده
است که توسط نجاریـان و   SCL-90-R2 مقیاس کوتاه شده SCL-25نامه سالمت عمومی  پرسش
سؤال با خرده  25یابی شده است و شامل  ساخته و اعتبار) Najarian, & Davoudi, 2001(داودي 
 ـ  وسـواس  ) نامـه  پرسـش  25-16-17-12-6-2سـؤاالت  (ماده  6 شامل سازي، هاي جسمانی مقیاس
 2افسردگی  ،)20-9-5سؤاالت (ماده  3فردي  حساسیت بین  ،)22-21 -11سؤاالت (ماده  3اجبار، 

                                                     
 Krejcie & Morgan .1 

2. The Symptom Checklist-90-Revised 
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 ،)15-14-10سؤاالت (ماده  3هراس  ،)8 -7 -3سؤاالت (ماده  3اضطراب  ،)13-4سؤاالت (ماده 
. باشـد  مـی ) 23 -19 -1(مـاده   3گرایـی   و روان گسسـته ) 24سؤال (ماده  1پردازي پارانوئید  اندیشه

وهشگران مختلف بررسی و ضرایب قابل قبولی حاصـل شـده   نامه، توسط پژ پایایی و روایی پرسش
  . دست آمد به 88/0نیز از طریق ضریب آلفاي کرونباخ حاضر پایایی این ابزار در پژوهش . است
گویـان   عمومی پاسـخ  سؤالی از دو قسمت سؤاالت مرتبط به اطالعات 120نامه محقق ساخته پرسش

سـطح درآمـد و وضـعیت اشـتغال      زان تحصـیالت، آموزان، میـ  تحصیلی دانش شامل جنسیت و پایه 
والدین و سؤاالت مربوط به متغیرهاي پژوهش ازجمله نوع بازي، میزان اسـتفاده از بـازي، معـدل و    

. اي تشـکیل شـده اسـت    هاي رایانـه  مندي از امکانات تفریحی و بازي عملکرد تحصیلی، میزان بهره
اي لیکرت تنظـیم گردیـد و در اختیـار     جهدر 5سؤاالت مربوط به متغیرهاي تحقیق بر حسب طیف 

 .اسـت  عملکرد تحصیلی بر اساس معدل سنجیده شده  ،الزم به ذکراست. نمونه انتخابی قرارگرفت
گیـري معـدل کـه     انـدازه  اي که کاي اسکوئر استفاده شـده اسـت، مقیـاس    براي آزمون فرضیه ،اما

صـورت بسـیار    بـه  10-99/11ترتیب کـه معـدل    این  به .اي تبدیل شد به مقیاس رتبه ،اي است فاصله
صورت بسیار  به 18-20خوب و معدل 16-99/17متوسط،  14-99/15ضعیف،  12-99/13ضعیف، 
نظـران و   مـون از طریـق بررسـی نظـر صـاحب     روایـی محتـوایی آز  . بندي و بررسـی شـد   خوب رتبه

ن پایایی ابزار به کارگرفتـه شـده،   دست آوردن میزا براي به. متخصصان تعلیم و تربیت تأیید گردید
آموزان مـدارس شهرسـتان گـالیکش کـه در جامعـه       نفر از دانش 50یک اجراي آزمایشی بر روي 

نامه از طریق آلفاي کرونباخ  آماري مورد نظر قرار داشتند، انجام گرفت، ضریب پایایی این پرسش
  . محاسبه شد که ضریب باال و قابل قبولی است 826/0برابر با 

بررسـی  ( tاسـکوئر، آزمـون    ها در بخش آمـار اسـتنباطی از آزمـون کـاي     و تحلیل داده  براي تجزیه
  . و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است) ها تفاوت گروه

. اي استفاده شد آموزان از لحاظ نوع بازي رایانه براي بررسی تفاوت سالمت روان دانش tازآزمون 
-سازي، وسواس هاي سالمت روانی مانند جسمانی دست آمده از مؤلفه که میانگین به صورت به این

دادند مورد مقایسه قرار گرفته شد  در دو گروه که بازي ساده و خشن انجام می بقیه متغیرهااجبار و 

                                                     
مربـوط بـه وضـعیت تحصـیلی، نـوع       هـاي   نامه مذکور را براي کار پژوهشی آماده نمودند کـه در ایـن مقالـه تنهـا  داده     محققان پرسش. 1

  .هاي مورد استفاده و زمان اختصاص یافته به آن مورد استفاده قرار گرفت بازي
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یـن  در ا. ها به خشن و ساده تقسیم شد نوع بازي. و سطح معناداري آن محاسبه و نتایج تشریح شدند

هـاي   هاي ساده و بازي اي مرتبط با دروس مدرسه، معمایی و آموزنده بازي هاي رایانه پژوهش بازي
هـاي   نفـر از بـازي   48از کل نمونه مورد نظـر  . بازي خشن محسوب شدند، اي اکشن و پلیسی رایانه

نفر بازي  141مجموعاً (هاي آموزنده و ساده اما غیر درسی  نفر از بازي 93مرتبط با دروس مدرسه، 
 1نفر  130ز نظر مدت زمان بازي ا. کردند هاي اکشن و پلیسی استفاده می نفر از بازي 169و ) ساده

ساعت در طی یک شبانه روز  5نفر بیش از  38ساعت و  4-5نفر  37ساعت،  2-3نفر  105ساعت، 
است و در مورد  1390-91 اطالعات حاصل مربوط به سال. کردند اي استفاده می هاي رایانه از بازي
  .هاي گذشته و دوران کودکی این نمونه اطالعاتی گردآوري نشد سال

 ها  یافته

نتـایج   .تأییـد و فرضـیه سـوم رد شـد    هـاي اول، دوم و چهـارم    ، فرضـیه هاي آمـاري  پس از انجام آزمون
 .است خالصه شده 6تا  2ها در جداول  آزمون

آموزان رابطـه معنـاداري وجـود     اي و سالمت روان دانش رایانههاي  بین میزان استفاده از بازي :فرضیه اول
  .دارد

اي و  هاي رایانه محاسبه ضریب همبستگی و سطح معناداري بین دو متغیر میزان استفاده از بازي .2جدول 
  سالمت روان

 معناداري سطح همبستگی ضریب تعداد متغیر مالك بین پیش متغیر

میزان استفاده 
هاي  از بازي
 اي رایانه

 293/0 060/0 310 سازي جسمانی
 040/0 137/0 310 اجبارـ   وسواس
 434/0 045/0 310 فردي بین حساسیت

 441/0 041/0 310 افسردگی
 026/0 536/0 310 اضطراب
 434/0 045/0 310 هراس

 326/0 -020/0 310 پارانوئید پردازي اندیشه
 045/0 197/0 310 گرایی گسسته روان

 039/0 467/0 310 )کل(سالمت روان 
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اي و  هـاي رایانـه   دهد کـه بـین میـزان اسـتفاده از بـازي      نتایج به دست آمده نشان می 2با توجه به جدول 
رابطـه   039/0و سـطح معنـاداري    467/0آموزان در مجمـوع بـا ضـریب همبسـتگی      سالمت روان دانش
هاي وضعیت جسمانی،  اي و مالك هاي رایانه بین میزان استفاده از بازي ،چنین هم. معناداري وجود دارد

ولـی بـین    .حساسیت بین فردي، افسردگی، هراس، اندیشه پردازي پارانوئید رابطه معناداري وجود ندارد
گرایی رابطـه   اي و مالك هاي وسواس ـ اجبار، اضطراب، روان گسسته  هاي رایانه میزان استفاده از بازي

اي و سـالمت روان کلـی    هـاي رایانـه   بنابراین فرضیه اول که وجود رابطه بین بازي. ري وجود داردمعنادا
  .گیرد است، مورد تأیید قرار می

آموزان رابطه معناداري  اي و عملکرد تحصیلی دانش هاي رایانه بین میزان استفاده از بازي :فرضیه دوم
 . وجود دارد

اي و عملکرد  هاي رایانه و سطح معناداري بین دو متغیر میزان استفاده از بازي) پیرسون(محاسبه ضریب همبستگی  .3 جدول
  تحصیلی 

 سطح معناداري همبستگی ضریب تعداد تحصیلی پایه متغیر مالك بین متغیر پیش

میزان استفاده از 
 رایانه بازي

عملکرد 
 تحصیلی

 138/0 -148/0 102 اول
 182/0 -132/0 103 دوم
 063/0 -182/0 105 سوم
 006/0 -157/0** 310 کل

  
اي و عملکـرد تحصـیلی در کـل     هـاي رایانـه   دهـد کـه بـین میـزان اسـتفاده از بـازي       نشـان مـی   3جدول 
اطمینـان رابطـه   % 95با  006/0و سطح معناداري  - 157/0آموزان مورد مطالعه با ضریب همبستگی  دانش

همبستگی محاسبه شده بـین دو متغیـر از نـوع منفـی اسـت،      از آنجایی که ضریب . معناداري وجود دارد
از  ،کننـد  اي مـدت زمـان زیـادي اسـتفاده مـی      هـاي رایانـه   آموزانی که از بـازي  توان گفت که دانش می

اي اسـتفاده   هـاي رایانـه   تر از بازي آموزانی که کم عملکرد تحصیلی پایینی برخوردارند و بالعکس دانش
 . گردد بنابراین فرضیه دوم تأیید می. خوردارندکنند از نمرات باالیی بر می

ـاده و خشـن  (اي  آموزان با توجه بـه نـوع بـازي رایانـه     بین سالمت روانی دانش :فرضیه سوم ـتفاده   ) س مـورد اس
  . تفاوت معناداري وجود دارد
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  اي نوع بازي رایانه با توجه بهآموزان  براي بررسی تفاوت سالمت روان دانش tآزمون  .4جدول 

 t میانگین  تعداد نوع بازي متغیر مالك

 جسمانی سازي
 41/7 169 خشن 59/1 32/8 141 ساده

 اجبار –وسواس 
 92/3 169 خشن -01/0 91/3 141 ساده

 حساسیت بین فردي
 92/3 169 خشن 89/0 23/4 141 ساده

 افسردگی
 30/2 169 خشن 69/0 46/2 141 ساده

 اضطراب
 45/3 169 خشن 45/1 94/3 141 ساده

 هراس
 51/3 169 خشن 91/0 81/3 141 ساده

 پردازي پارانوئید اندیشه
 46/1 169 خشن 10/0 48/1 141 ساده

 گرایی روان گسسته
 36/3 169 خشن -02/0 35/3 141 ساده

 99/0 37/31 141 ساده )کل(سالمت روان 
  

ـین   دهـد کـه   نشان می% 5با خطاپذیري  324/0و سطح معناداري  t 99/0، مقدار 4جدول بر اساس  ب
ـاده و خشـن  (اي  آموزان با توجه به نوع بازي رایانـه  سالمت روانی دانش ـاداري     ) س ـاوت معن ـتفاده تف مـورد اس

روان که شامل وضـعیت   هاي سالمت اي وکلیه مالك هاي رایانه بین نوع بازي ،چنین هم. وجود ندارد
پـردازي   فـردي، افسـردگی، اضـطراب، هـراس، اندیشـه      بـین  اجبـار، حساسـیت    -وسواسجسمانی،  

میزان سالمت  ،عبارتی دیگر به .گرایی است، تفاوت معناداري وجود ندارد گسسته پارانوئید و روان
کننـد، یکسـان بـوده و نـوع بـازي       هاي سـاده و خشـن اسـتفاده مـی     آموزانی که از بازي روان دانش

ایـن فرضـیه رد    ،آمـوزان تلقـی شـود، لـذا     عامل مؤثري بر سـالمت روان دانـش   ،واندت اي نمی رایانه
 . گردد می

اي مـورد اسـتفاده رابطـه     هـاي رایانـه   آموزان بـا نـوع بـازي    بین عملکرد تحصیلی دانش :فرضیه چهارم
  . معناداري وجود دارد
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  اي و عملکرد تحصیلی هاي رایانه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب متغیرهاي نوع بازي. 5جدول

 متغیرها
 بسیارخوب خوب متوسط ضعیف ضعیف خیلی  جمع عملکرد تحصیلی

  نوع بازي
  رایانه

 141 57 38 26 17 3 ساده
 169 52 46 55 12 4 خشن

 310  109 84 81 29 7 جمع
  

اي با استفاده از  هاي رایانه آموزان و انواع مختلف بازي تحصیلی دانش  بررسی رابطه بین عملکرد. 6جدول 
  آزمون کاي اسکوئر

 معناداري سطح آزادي درجه مقادیر اسکوئر کاي آزمون
 931/9 4 042/0(a)  اسکوئر کاي آمار

 039/0 4 087/10 برازش مدل
 237/0 1 398/1 پیوند خطی
 - - 310 تعداد

  
اي مورد استفاده با  بازي رایانهآموزان با نوع  دهد که بین عملکرد تحصیلی دانش ، نشان می6جدول 

نتـایج  . رابطـه وجـود دارد   042/0و سـطح معنـاداري    4و درجـه آزادي   931/9مقدار کاي اسکوئر 
کنند، از  استفاده می) آموزشی، درسی، معمایی(هاي ساده  آموزانی که از بازي دانش ،دهد نشان می

ــ  ــاالتر، خــوب و عملکــرد تحصــیلی بــاالیی برخوردارنــد و داراي وضــعیت تحصــیلی ب ه مراتــب ب
استفاده ) جنگی، اکشن و پلیسی(خشن  هاي آموزانی که از بازي از طرفی دانش. بسیارخوب هستند

تحصیلی ضـعیف یـا بسـیار ضـعیفی      عملکرد تحصیلی پایینی برخوردار بوده و وضعیت  کنند، از می
اي و عملکـرد   هاي رایانـه  بین نوع بازيگرفت که  توان چنین نتیجه این فرضیه تأیید و می ،لذا. دارند

 . آموزان رابطه معناداري وجود دارد تحصیلی دانش

 گیري  بحث و نتیجه

آموزان  اي و سالمت روان دانش هاي رایانه هاي پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از بازي یافته
 -هـاي وسـواس   اي و مـالك  هـاي رایانـه   در مجموع رابطه وجود دارد و بین میزان استفاده از بـازي 

در تبیـین نتـایج ایـن فرضـیه،     . گرایی نیز رابطه معنـاداري وجـود دارد   گسسته اجبار، اضطراب، روان
 ,Gentile and Block(هـاي جنتیـل و بلـوك     توان گفت، نتایج این فرضـیه بـا برخـی از یافتـه     می
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2008, cited in Snider, 2012( جنتیــل و همکــاران ،)Gentile et al., 2004( صــمدي ،

)Samadi, 2009 ( و قطریفی، رشید و دالور)Ghatrifi, Rashid & Delaver, 2006 (خوانی  هم
با افزایش میزان ساعات بازي میزان اضـطراب و وسـواس    ،زیرا .این نتیجه نگران کننده است. دارد

روانـی فرزنـدان و   شود والدین به منظور حفظ سـالمت و بهداشـت    لذا، توصیه می. یابد افزایش می
هـاي روانـی میـزان زمـان بـازي فرزنـدان خـود را کنتـرل کننـد و بـه آنهـا در             گیري از آسیب پیش
  .اي کمک کنند هاي رایانه ریزي صحیح براي استفاده از بازي برنامه

اي و عملکـرد   هـاي رایانـه   هاي پژوهش بیانگر این بود که بین میزان استفاده از بازي تحلیل یافته
آمـوزانی کـه مـدت     به عبارت دیگر دانش. آموزان رابطه معنادار و منفی وجود دارد دانش تحصیلی 

تحصــیلی پــایین و بــالعکس  از عملکــرد  ،کننــد اي اســتفاده مــی هــاي رایانــه زمــان زیــادي از بــازي
. کننـد، از نمـرات بـاالتري برخوردارنـد     اي اسـتفاده مـی   هاي رایانه تر از بازي آموزانی که کم دانش

 Gentile and Block, 2008, cited in(هـاي پژوهشـی جنتیـل و بلـوك      ج حاصـله بـا یافتـه   نتـای 

Snider, 2012( قطریفی، رشید و دالور ،)Ghatrifi, Rashid & Delaver, 2006( عبدالخالقی ،
آموزانی که زمـان   باتوجه به این که دانش. سو است هم) Abdolkhalghi et al., 2005(و دیگران 
تـري دارنـد و ازآن جـا کـه از علـل       کنند، عملکرد ضعیف اي استفاده می هاي رایانه ازيبیشتري از ب

ها، قابلیت دسترسـی آسـان بـه آنهـا و نبـودن برنامـه        عمده گرایش کودکان و نوجوانان به این بازي
ها بـراي پرکـردن اوقـات فراغـت کودکـان و نوجوانـان و عـدم         مناسب از طرف والدین و خانواده

بنـابراین بـه   ). Patton & Sawyear, 2000(امکانات ورزشی و تفریحی مناسب است دسترسی به 
ریزي مناسـبی جهـت    اي، برنامه هاي رایانه شود، در ضمن کنترل میزان زمان بازي والدین توصیه می
اي  هـاي رایانـه   تر بـه سـراغ بـازي    چنین مطالعات فرزندان خود داشته باشند تا کم هم ،اوقات فراغت

         .از زمان خود به بهترین وجه ممکن استفاده کنندبروند و 
و ) ساده و خشن(اي  هاي رایانه که بین نوع بازيبود هاي فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن  یافته

اي و کلیـه   هـاي رایانـه   بین نوع بازي. آموزان تفاوت معناداري وجود ندارد سالمت روان کل دانش
فـردي،   بـین   جسـمانی، وسـواس، اجبـار، حساسـیت    روان کـه شـامل وضـعیت     هـاي سـالمت   مالك

گرایی، تفاوت معناداري وجود  گسسته پارانوئید و روان پردازي  افسردگی، اضطراب، هراس، اندیشه
ایـن  . آمـوزان تلقـی شـود    تواند عامل مؤثري بر سالمت روان دانـش  اي نمی ندارد و نوع بازي رایانه

 & ,Amiri(نیا  ، امیري و افشاري)Irwin, & Gross, 1995(یافته با نتایج تحقیق ایروین و گراس 

Afsharinia, 2011 (هـا، تفـاوت در جامعـه     خـوانی پـژوهش   احتماالً دالیل عدم هم. سو نیست هم
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 ،توانـد  هـا مـی   خـوانی یافتـه   یکی دیگر از علـل نـاهم  . باشد آماري، روش پژوهش و سایر موارد می

 Rosenthal, 1991, cited in ( روزنتـال  بـه نظـر  دیگـر   از طـرف . ها باشـد  تفاوت در حجم نمونه

Ferguson, 2007 (ها این است که ویراستاران نشـریات علمـی در    ها در پژوهش گیري یکی از سو
تـر هسـتند و در    هایی با نتایج مثبت منتشر کنند، چـون آنهـا جـذاب    دنیا بیشتر تمایل دارند، پژوهش

شـوند،   پژوهشـی جدیـد بـراي تحقیـق مواجـه مـی       آخر وقتی محققان براي اولین بار با یک حـوزه 
در مــورد . هــاي جـدي در آن حـوزه زیــاد اسـت    شـناختی و نقـص   احتمـال وجـود مشــکالت روش  

هایی کـه روي کودکـان انجـام گرفتـه چنـین مشـکالت        اي خصوصاً اولین پژوهش هاي رایانه بازي
 ,Chereny, 2008, Ferguson, 2007, Bushman & Gibson( دارد   شـناختی وجـود   روش

2011, Moler & Krahe, 2009, Funk, 2006( .        پژوهشـگران نیـز بـه نتـایجی کـه بیـانگر عـدم
هـا   ارتباط بین نوع بازي و سالمت روانی باشد دست نیافتند و نتـایج دسـت یافتـه در سـایر پـژوهش     

یـت  بـه دلیـل اهم   ،امـا  .بیانگر وجود ارتباط و یافته پژوهش حاضر بیانگر عدم وجـود ارتبـاط اسـت   
در جوامـع   شود این پژوهش را سالمت روانی کودکان و نوجوانان به سایر پژوهشگران پیشنهاد می

هـاي   هـایی در زمینـه بـازي    چنـین اجـرا پـژوهش    هاي مختلف اجرا کنند، هـم  آماري دیگر به روش
 . شود اي به روش فراتحلیل در این راستا نیز توصیه می رایانه

آموزشی، درسی (هاي ساده  آموزانی که از بازي داد، دانشپژوهش نشان چهارم بررسی فرضیه 
آمـوزانی کـه از    امـا دانـش   ،کنند، از عملکرد تحصـیلی بـاالیی برخوردارنـد    استفاده می) و معمایی

کنند، از عملکرد تحصیلی پایینی برخوردارند  استفاده می) جنگی، اکشن و پلیسی(هاي خشن  بازي
 & ,Ghatrifi, Rashid(ج پژوهش قطریفی، رشید و دالور نتای. و وضعیت تحصیلی ضعیفی دارند

Delaver, 2006( عبــدالخالقی و دیگــران ،)Abdolkhalghi et al., 2005 ( بــا یافتــه مــذکور
اي بـه   هـاي رایانـه   شـود در انتخـاب بـازي    لذا به والدین و اولیا مدارس توصـیه مـی  . خوانی دارد هم

ب درست و روش صحیح بازي را بـه آنهـا آمـوزش    کودکان و نوجوانان کمک کنند و نحوه انتخا
افزارهـا از   شود، براي سـاخت و تولیـد نـرم    هاي فرهنگی نیز توصیه می به تولیدکنندگان بسته. دهند

هـایی طراحـی کننـد کـه      هاي مشاوران تعلیم، تربیت و متخصصان استفاده نمایند تا برنامـه  راهنمایی
  . ودآموزان ش موجب افزایش عملکرد تحصیلی دانش

تدریج تـا حـدي جـاي تلویزیـون را      اي به هاي رایانه که در چند سال اخیر کامپیوتر و بازي نتیجه آن
اي نزدیـک نقـش بـارزتري از تلویزیـون را در زنـدگی       رود کـه در آینـده   انـد و احتمـال مـی    گرفته

ولـی  . دارد آوري صحیح استفاده شود، اثرات مثبتی اگر از این فن. کودکان و نوجوانان داشته باشد
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رویه و غلط از آن است که تمـامی کـاربران، بـه ویـژه      تحقیقات بیانگر خطراتی ناشی از کاربرد بی

اي ضــداخالقی و مــروج فحشــاء،  هــاي رایانــه تولیــد و توزیــع بــازي. کنــد کودکــان را تهدیــد مــی
. کند میپرستی و خشونت، کودکان و نوجوانان را از اهداف آرمانی و ارزشی اسالم منحرف  خرافه

بنابراین  .اي عواقب جسمی و روانی به دنبال دارد هاي رایانه استفاده نابجا و بیش از حد زیاد از بازي
الزم اسـت در حـوزه فرهنگـی آثـاري تولیـد شـود کــه اثرگـذاري مفیـد در پـی داشـته باشـد و بــا            

هـاي مناسـب از    هـا و آمـوزش   سازي و استفاده بهینه و مفید از این بـازي  سازي جامعه، فرهنگ آگاه
اي  هاي رایانه صدمات مخرب ناشی از بازي ،نوجوانان ها، مدارس و والدین کودکان و طریق رسانه
  . را کاهش داد
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