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چکیده
هدف کلي پژوهش حا ضر ،رابطه کار با بازیهای رایانهای و سازگاری (آموز شي ،عاطفي و اجتماعي)
در نوجوانان بود .نوع پژوهش از نوع مطالعات همبستتت ي بود که  200نفر از دانشآموزان دختر و پستتر
دبير ستاني ،پایه اول و دوم در آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تح صيلي  92-93م شغول به
تحصتتي بودند ،با روش نمونهگيری تصتتادفي خوشتتهای انتخاب شتتدند .ابزارهای مورد استتتفاد در این
پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه سازگاری نوجوانان بود .به منظور تجزیه و تحلي داد ها
از آمار توصيفي (ميان ين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (همبست ي و رگرسيون) استفاد شد .نتایج
به دست آمد از تجزیه و تحلي داد ها نشان داد که:
تأثير کار با بازیهای رایانهای بر ستتتازگاری اجتماعي هر چند مثبت استتتت ولي تأثيرگذاری آن کم
بود و از نظر آماری معنادار نيست (.)p>0/005
بين کار با بازیهای رایانهای و سازگاری آموز شي ارتباط منفي وجود دارد ولي از نظر آماری معنادار
نيست (.)p>0/005
بين کار با بازیهای رایانهای و ستتازگاری عاطفي ارتباط منفي وجود دارد ولي از نظر آماری معنادار
نيست (.)p>0/005
نتایج تحقيق رابطه معنا داری را بين استتتفاد از فنآوریهای نوین و ستتازگاری دانشآموزان آشتترار
نررد .و با توجه به منفي بودن جهت رابطه متغيرهای ميزان سازگاری و کار با بازیهای رایانهای ميتوان
نتيجه گرفت که با افزایش مدت زمان استتتتفاد از این بازیها شتتتاهد کاهش ستتتازگاری دانشآموزان
خواهيم بود.
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بیان مسئله
در چند دهه اخير که نام عصتتتر اطالعات و ارتباطات به خود گرفته ،وستتتای ارتباط جمعي
نقش ب سيار مهمي را در زندگيها ایفا ميکنند از جمله اینترنت و به خ صوص سایتهای شبره
اجتماعي که عالو بر ستتایت خدمات شتتبرهاجتماعي ،تبدی به مراني برای بازیهای مشتتتر
رایانهای ،به اشتتترا گذاری اطالعات ،جذابيتهای فرهن ي و زندگي افراد (پيامها ،موستتيقيهاو
یا فيلمها) شتتد استتت و کاربران آن جذب این جذابيتها شتتد اند .به همين دلي برخي بر این
باورند که این شتتبرهها توان رشتتد جوانان را در ارتباطات اجتماعي متوقف ميکند ،اما ارتباطات
جوانان پویا بود  ،مهارت و کمال را در رفتارهای شخصي خود توسعه داد  ،حساسيتشان نسبت
به اعمال دی ران افزایش مي یابدو ارزیابي از خودشتتتان را در ميکنند ،در نتيجه رفتارهای
پيچيد در آنان مشاهد ميشود (پچاکيو همراران .)2014 ،هم چنين ،در بررسي تأثير استفاد
از رایانه به طور عمد دو کاربرد عمومي آن ،شتتتام بازی های رایانهای و اینترنت مورد توجه
قرارميگيرد (آنتونتي و ملون)2003 ،رشتتد اینترنت و ورود و نفوذ آن در بستتياری از جنبههای
زندگي روزمر موجب ظهور مسائ بسيار جدیدی در رابطه با استفاد از آن و مشرالت سالمت
روان شد است .مطالعات متعدد نشان ميدهد به طور کلي استفاد از اینترنت و همچنين برخي
فعاليتهای مشتتخ آنالین از قبي شتتبرههای اجتماعي یک فعاليت زمانگير استتت و مدت
تعام جوانان با خانواد را کاهش ميدهد و این امر موجب خانواد گریزی و دوری گریزی از
دوستان مي شود که نوعي حالت رواني است که ممرن است با احساس تنهایي ،اعتماد به نفس
پایين و افسردگي مرتبط باشد (بنجانين و همراران.)2015 ،
کامپيوترها و اینترنت ق سمت جدایي ناپذیری از زندگي امروز شد اند .بازیهای م سئله ساز
با سالمت نوجوانان ارتباط دارند .آستينا ویسين )2016(3نشان دادند یک دهم ( )10%/6پسران
و  %7/7دختران سنين  13-18سال اعتياد به اینترنت دا شتند .پ سرهایي که به اینترنت اعتياد
دارند احتماال ميزان سالمتي کمتری در مقای سه با هم سن و سالهای شان که معتاد به اینترنت
نبودند ،داشتتتند .اعتياد به اینترنت به طور معناداری با ستتالمتي کمتر در ميان پستتران ارتباط
دارد.
تحقيقات اخير نشتتتان داد استتتت که بازی های افراطي و اعتياد به اینترنت بخش هایي از
رفتارهای جدید زیانآور برای ستتالمتي هستتتند .هر نستتلي ارزشها ،ستترگرميها و فعاليتهای
3 Ustinavičienė et al
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اوقات فراغت برای خودش دارد .بازی های اینترنتي و رایانهای بخش بزرگي از وقت نوجوانان را
در سالهای اخير به خود اختصاص داد است (هيل ارد و همراران .)2013 4،به عالو  ،بازیهای
افراطي ميتواند بر ستتالمت رواني ،افستتردگي ،کيفيت ضتتعيف خواب ،بد شتتدن دستتتاوردهای
تح صيلي ،پایين آمدن سطح بهزیستي و سازگاری و باال رفتن سطح تنهایي موثر با شد (ربين و
همراران2013 5،؛ الم .)2014 6،رتبهای و رواستتتان ( )1394در پژوهشتتتي نشتتتان دادند که بين
ميزان استتتفاد از بازیهای رایانهای و افستترگي جوانان رابطه وجود دارد .در گذشتتته ،بازیها از
طریق ارتباط کودکان با یردی ر انجام ميشد ،اما امروز کودکان از زمان در و فهم این بازیها
بيشتتتترین ستتتاعات روز را صتتترف اینگونه پرداخت بدانها ميکنند .در حالي که این ارتباط
هيچگونه رابطه عاطفي و انستتتاني ایجاد نميکند .اغلب این بازیها به صتتتورت انفرادی طراحي
شتتد و این عام باعث شتتد استتت که به نوعي ،مفهوم در جمع بازی کردن نزد این کودکان از
بين برود (کوثری ،1385 ،به نق از مهرابي فر ،مرت ضوی و ل ساني .)1391 ،نوجواني دور انتقال
از کودکي به بزرگسالي است .تغييرات این دور از رشد ممرن است زمينه ساز مشرالت خاصي
شتتتود .هن امي که نوجوانان نميتوانند به طور موفقيتآميز بحرانها و چالشهای تحولي غلبه
کنند ،پریشتتتانيهای روانشتتتناختي را تجربه خواهند کرد و اختالل قاب مالحظهای در جریان
بهنجار زندگي روزمر و جنبههای عاطفي ،اجتماعي و شناختي بروز خواهد کرد که به دنبال آن
شتتخصتتيت آنها دچار اغتشتتاش خواهد شتتد (گاربر ،کيلي و مارتين ،2002 7،به نق از خوش
کنش ،اسدی ،شير علي پور و کشاورز افشار .)1389 ،از همين رو یري از موضوعات مورد بررسي
در این دور سازگاری8این گرو است.
رحيم نيا و رستتوليان ( )1385ستتازگاری را مفهومي عام ميدانند که همۀ راهبردهای ادار
کردن موقعيتهای استتترسزای زندگي ،اعم از تهدیدات واقعي و غيرواقعي را شتتام ميشتتود.
هرگا تعادل ج سمي و رواني فرد به گونهای دچار اختالل شود که ناخو شایندی به وی د ست
دهد ،برای ایجاد توازن نيازمند به کارگيری نيروهای دروني و حمایت خارجي استتتت ،در این
صورت اگر در به کارگيری ساز و کارهای جدید موفق شود و م سئله را به نفع خود ح کند،
4 Hilgard et al
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فرایند سازگاری ایجاد شد ا ست .در روان شنا سي ،سازگاری فرایند کم و بيش آگاهانه فرض
ميشتتتود که بر پایه آن فرد با محيط اجتماعي ،طبيعي یا فرهن ي انطباق ميیابد .این انطباق
مستتتلزم آن استتت که فرد خود را تغيير داد یا این که فعاالنه تغييراتي در محيط ایجاد نماید و
در نتيجه هماهن ي الزم بين فرد و محيط ایجاد شود (بنرداری .)1384 ،سازگاری دارای ابعاد
مختلفي استتت .ستتينها و ستتين 9ستتازگاری را به ستته نوع اصتتلي تقستتيمبندی کرد اند :الف:
12نيردل .)1385 ،ستتازگاری
ستتازگاری تحصتتيلي10،ب :ستتازگاری اجتماعي11ج :ستتازگاری عاطفي (
تحصيلي ناظر به توانمندی فراگيران در انطباق با شرایط و الزامات تحصي و نقشهایي است که
مدر سه به عنوان یک نهاد اجتماعي فرا روی آنها قرار ميدهد .دوران تح صي  ،دور ای از زندگي
است که در آن تغييرات شناختي و اجتماعي سریعي اتفاق ميافتد .از این رو ،سازگاری تحصيلي
به عنوان یري از ابعاد کلي ستتتازگاری رواني اجتماعي ،مورد توجه پژوهشتتت ران تعليم و تربيت
بود استتت و تالشهای زیادی در راستتتای تعيين عوام مؤثر بر آن از ستتوی محققان به عم
آمد استتت (استتپير ،200013،به نق از اردالن و حستتين چاری .)1389 ،ستتازگاری عاطفي را
ميتوان شام سالمت رواني خوب ،ر ضایت از زندگي شخ صي و هماهن ي ميان اح سا سات،
فعاليتها و افرار دان ست .به عبارت دی ر ،سازگاری عاطفي یعني مرانيزمهایي که تو سط آنها،
فرد ثبات عاطفي پيدا ميکند و سازگاری اجتماعي شام سازگاری فرد با محيط اجتماعي خود
استتت که این ستتازگاری ممرن استتت با تغيير دادن خود و یا محيط به دستتت آید (پورافراری،
 .)1391بازیهای اینترنتي یري از فعاليتهای اصلي اوقات فراغت کودکان و نوجوانان شد است.
آنها ممرن استتت در بعضتتي جنبهها ستتودمند باشتتند :به عنوان مثال ،شتتادی ،کاهش استتترس،
اجتماعي شتتدن و تحول شتتناختي و فيزیري اما استتتفاد ی بيش از انداز از بازیهای آنالین
ميتواند به اعتياد به بازی منجر شود .بسياری از موضوعات عدم سازگاری اجتماعي و مشرالت
روان شناختي اخيرا حتي برای دانشآموزان ابتدایي گزارش شد ا ست .به نظر مير سد که سن
اعتياد به بازیهای اینترنتي کاهش یافته ا ست .بهویژ گزارش شد که نوجوانان معتاد به بازی
ممرن ا ست از م شرالت ب سياری رنج ببرند (کيم .)2016 ،کودکان در مرحلهی تحولي احتماال
9
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مشرالت بيشتری نسبت به بزرگساالن در تحول و رشد هيجاني ،فيزیري و تشري هویت تجربه
ميکنند (هان.)2010 ،
از عل عمد گرایش نوجوانان و جوانان به این بازیها ،جذاب بودن و قابليت دسترسي آسان
آنها ،نبودن برنامهریزیهای مناستتب از طرف مستتئوالن و خانواد ها برای پر کردن اوقات فراغت
نوجوانان و جوانان و عدم دستتترستتي به امرانات ورزشتتي و تفریحي مناستتب استتت .بازیهای
رایانهای و ستتایر شتتر های ستترگرميهای الرترونيک اغلب جای زین فعاليت اجتماعي با پدر و
مادر و خانواد ميشود و در خانه از آن به عنوان وسيلهای برای ساکت ن هداشتن بچهها استفاد
مي شود .نوجواناني که به طور مداوم به این بازیها م شغولاند ،اغلب درونگرا شد  ،در برقراری
ارتباط با دی ران ناتوان ميشتتتوند .این روحيه انزواطلبي ستتتبب ميگردد که نوجوان از گرو
همساالن جدا شود که این سرآغازی است برای بروز ناهنجاریهای دی ر که نوجوان با آنها رو به
رو خواهد شد (مطهری.)1390 ،
بحث تأثير بازیهای رایانهای از یادگيری م شاهد ای ری شه گرفته ا ست.پژوهشهایي که بر
استتاس نظریه یادگيری اجتماعي صتتورت گرفته استتت حاکي از آن استتت که شتتخصتتيتهای
تلویزیوني تأثير زیادی بر کودکان و نوجوانان باقي ميگذارند و شخ صيتها و قهرمانان کارتوني
به مرا تب بيش از قهر ما نان واقعي مورد تو جه کود کان بود و ال و های م ناستتتبتری برای
ستترمشتتقگيری و همانندستتازی محستتوب ميشتتوند (اترينستتون و همراران14،ترجمه براهني و
همراران .)1383 ،در بازیهای رایانهای فرد در هن ام بازی ،با تمام وجود خود را جای شخصيت
اصتتلي بازی ميگذارد و با او یري ميشتتود .در بعضتتي از مواقع تفريک محيط مجازی بازی از
محيط دنيای واقعي برای او د شوار ميگردد و اگر او در بازی خ شونت را تجربه کرد با شد این
امر باعث بروز خ شم او در دنيای واقعي مي شود (کارن ،200015،به نق از مهرابي فر و همراران،
 .)1391در مطالعهای لموال و همراران ( )2011به برر سي ميزان و زمان شبانه روزی بازیهای
رایانهای اعتيادآور با عالئم افستتتردگي در نوجوانان پرداختند که نتایج نشتتتان داد بازی های
هميش ت ي تا دیر وقت با یشتتتر عالئم افستتردگي ارتباط دارد و ورای تأثير ک زماني که صتترف
بازیهای رایانهای شب هن ام مي شود ممرن ا ست شام خواب کوتا  ،نامنظم و مخت شد و
به عالو تغيير ریتم شبانه روزی هم با شد 646 .نوجوان و جوان (در سنين  %90 :13-30مرد)
که درگير بازیهای رایانهای و اینترنتي بودند ،پرستتتشتتتنامه آنالیني را ترمي کردند .بازیهای
14
- Atkinson et al.
15
- Karn
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هميش ي کامپيوتری بين  10شب و  6صبح ،با افزایش ریسک نمرات باالی افسردگي مستق از
ک زمان بازی مرتبط بود .نوجوانان (سنين  13-17سال) بيشترین آسيبپذیری را زماني نشان
ميدادند که به طور مرتب و هميش ت ي در اوای شتتب بازی ميکردند (یعني  10-12شتتب) در
حالي که جوانان (در سنين  18-22سال) آ سيبپذیری بي شتری را در زماني که در اواخر شب
بازی ميکردند (مثال بعد از  2صبح) ابراز ميداشتند .خواب کوتا  ،نامنظم و مخت شد  ،بهعالو
م شرالتي در ریتم شبانه روزی با سازگاری ضعيف بهویژ طي دوران نوجواني و جواني مرتبط
استتت (رابرت و دوان  ،200816،شتتيرایاما و همراران .)200317،تحقيقات علمي بر استتاس تأثير
بازیهای رایانهای بر بهزیستتتي روانشتتناختي و ستتازگاری هنوز پيچيد و نادر استتت (کين و
گرادیستتتار .)201018،مدر

موجود پيشتتتن هاد ميک ند که بازی های را یا نهای بيش از ا نداز

ميتواند عام پر مخاطر ای برای ستتتازگاری ضتتتعيف باشتتتد (ویور و همراران .)200919،یک
مرانيزم که ن شان ميدهد ،بازیهای رایانهای ممرن ا ست با سازگاری ضعيف مرتبط با شد ،این
استتت که بستتياری از افراد در طول شتتب بازی ميکنند که ميتواند به کمبود خواب ،اختالالت
خواب و مراح تأخير خواب منتهي شود (گریفيت ،داویس و چاپ .)200420،
در برر سي دیدگا عمومي ن سبت به فناوری ر سانههای نوین در بریتانيا م شخ شد که بر
پایه نظر پا سخدهندگان بزرگ سال ،بازیهای رایانهای  -ویدئویي ميتواند باعث آ شفت ي زندگي
خانوادگي شود .بيشتر وابست ان به رایانه ،پدران خود را سرد و دیر آ شنا توصيف ميکردند .در
واقع ،به نظر ميرستتد وابستتت ان به رایانه در مقایستته با کاربران ناوابستتته ،اغلب والدین خود را
غيرصميمي قلمداد ميکنند .توصيفهای وابست ان به رایانه دربار ارتباط با والدینشان ،نمایان ر
ضعف یا نبود عاطفههای واقعي در آنان بود (گانتر21،ترجمه پور عابدیني نائيني.)1387 ،
انجام بازیهای رایانهای ،باعث بروز ن رانيهایي دربار اثرات جانبي احتمالي آنها بر بازیرنان
شد ا ست .ا ضطرابهای هم اني در مورد این بازیها بي شتر از دو عام ا صلي سرچ شمه ميگيرد:
نخستتتين عام به مقدار زماني مربوط ميشتتود که کودکان و نوجوانان صتترف بازی ميکنند و
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دومين عام با ماهيت بستتتياری از بازی ها ارتباط دارد .هن امي که کودکان به بهای نادید
ان اشتتتتن دی ر فعاليتهای آموزشتتتي ،اجتماعي ،اوقات فراغت خود را صتتترف انجام بازیهای
رایانهای ميکنند ،این بازی ها بالقو زیان بار به شتتتمار ميآیند .در این مورد ن راني عمد این
ا ست که بازیهای رایانهای وقت فعاليتهای دی ری مانند انجام تراليف مدر سه ،مطالعه آزاد یا
ورزش را ب يرند (گانتر ،ترجمه پور عابدی نائيني .)1387 ،امروز این بازیهای الرترونيري ،ابزار
سرگرمي مسلطي برای افراد جوان در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه شد است و هنوز
اطالعات اندکي در این زمينه بهدستتت آمد استتت که چ ونه ميزان مشتتخ مواجهه با بازیها
 )201622در پژوهشتتي با عنوان " چ ونه
ممرن استتت بر نوجوانان تأثير ب ذارد .پرزی بيلستتري (
کميت و کيفيت بازی های الرترونيري با درگيری علمي نوجوانان و ستتتازگاری رواني اجتماعي
آنان مرتبط است" بر تأثيرات کميت بازی ،مقدار زمان اختصاص داد شد به بازی در یک روز،
کيفيت بازی و انواع بازی هایي که به طور مرتب صتتتورت ميگيرد ،به عنوان پيش بين های "
ارزیابي معلمان از نوجوانان" درگيری علمي و عملررد رواني اجتماعي آنان ،تأکيد کرد استتتت.
که نتایج بهد ست آمد از نمونهی  217نفری از دانشآموزان ن شان داد که در مقای سه با ک ساني
که بازی نميکنند ،نوجوانان در ستتتطو پایيني از بازی 3 ،ستتتاعت در روز درگيرند .بهعالو
معل مان دانشآموزاني که گرایش به بازی های تک نفر داشتتتت ند ،گزارش کرد ند که این
دانشآموزان ستتتطو پایينتری از بيش فعالي و مشتتترالت رفتاری و هيجاني کمتر و بهعالو
ستتطو باالتری از درگيری فعال علمي نشتتان دادند .معلمان دانشآموزاني که بازیهای آنالین
گروهي و رقابتي انجام ميدادند ،این دانشآموزان را از لحاظ هيجاني باثباتتر ارزیابي کردند و
روابط بهتری با هم کالسيها داشتند.
دستتتهای از تحقيقات و شتتواهد تجربي به مطالعه اثرات مثبت و منفي بازیهای رایانهای بر
کودکان و نوجوانان پرداختهاند ،اما این تحقيقات ،این موضتتوع را که بازیهای رایانهای ،در همه
جهات و برای همه کاربران ستتتودمند ميباشتتتد یا ستتتبب بروز مشتتتر در آنان ميگردد تائيد
نميکند ،بلره ن شان ميدهد که برخي بازیها ،حداق در بع ضي جنبهها اثرات مثبتي دارند؛ به
عبارت دی ر ،در حالي که بازیهای رایانهای -ویدئویي از یک سو با ویژگيهای مثبت و ارتباطات
مطلوب اجت ماعي همرا مي باشتتتد .از ستتتوی دی ر این بازی ها ميتوا ند در بروز رف تار های
پرخاشتت رانه و خصتتمانه آثار مخربي بر فرد ب ذارد (دورکين و باربر .)200223،و بعضتتا کودکاني
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که به این بازیها معتادند به تنها بازی کردن و پرهيز از روابط اجتماعي گرایش دارند .ن راني از
خود بازیها ،حا ص م شاهد هایي ا ست که ن شان ميدهد که ب سياری از بازیها مو ضوعهای
خشتتونتآميز و ضتتداجتماعي دارد ،از این رو ممرن استتت گرایشهای ترانشتتي و پرخاش ت رانه
 )201624در پژوهشتتي تحت
بيشتتتری را در بازیرنان افراطي پدیدآورد (اندرستتون .)2004 ،کيم (
عنوان "بررستتي تأثير اعتياد به بازیهای رایانهای بر ستتازگاری در مدرستته" با هدف این که آیا
اعتياد به بازیهای رایانهای بر ستتتازگاری در مدرستتته تأثير دارد و همچنين بررستتتي تأثيرات
مستقيم و واسطهای ارتباط والد -فرزند پرداخت.
 25جوآن 26انجام شتتتد.
بررستتتي بر روی کودکان در کالس های پنجم و شتتتشتتتم گاوامجو و
پا سخهای  304آزمودني مورد تجزیه و تحلي قرار گرفت .نتایج ن شان داد که کودکان با سطو
باالتر اعتياد به بازی احتماال سطو پایينتری از سازگاری در مدرسه را دارند .تأثير ارتباط والد-
فرزند بر سازگاری در مدرسه نيز مورد تجزیه و تحلي قرار گرفت .نتایج تجزیه و تحلي پيشنهاد
کرد که روابط والد – فرزند بر ستتازگاری در مدرستته آنان نيز تأثير دارد .به عبارت دی ر ،ارتباط
بيشتر والد – فرزند ،به معني سازگاری بيشتر در مدرسه است .یم ( )2016همچنين در تحقيقي
با عنوان" برر سي تأثير برنامهی پي ش يری از اعتياد به بازیهای اینترنتي بر اعتياد به بازیهای
اینترنتي ،انعطافپذیری و ستتازگاری در زندگي و مدرستته برای کودکان چند فرهن ي " با هدف
چ ون ي تأثير اعتياد به بازی اینترنتي کودکان چند فرهن ي ،انعطاف پذیری و ستتتازگاری در
زندگي و مدرسه تأثير ميگذارد .آزمودنيهای این پژوهش شام  8نفر در گرو آزمایش و  6نفر
در گرو کنترل از کودکان چند فرهن ي استتتت که در ستتتالهای آخر دوران ابتدایي به ستتتر
ميبردند یافته ها نشتتتان داد که اعتياد به بازی های اینترنتي به طور قاب مالحظهای در گرو
آزمای شي کاهش یافت ،در حالي که انعطافپذیری و سازگاری در زندگي و مدر سه آنان به طور
معناداری افزایش یافت .بنابراین ميتوان نتيجهگيری کرد که برنامهی پيشتتتنهاد شتتتد  ،تأثير
مثبتي بر هر ستته فاکتور داشتتت .چنين نتيجهای از تحقيق جاری برای کمک به بچههای چند
فرهن ي جهت داشتن زندگي سالمتر پيشبيني ميشود.
در پژوهشتتي که به بررستتي رابطه بازیهای رایانهای و مهارتهای اجتماعي  258دانشآموز
پسر سال اول مقطع دبيرستان صورت گرفت ،یافتههای پژوهش نشان داد که بين مح بازی و
24
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حضتتتور دی ران در مح بازی با مهارت های اجتماعي رابطه معروس وجود دارد یعني هر چه
انتخاب منزل به عنوان مح بازی و سابقه بازی بي شتر با شد مهارتهای اجتماعي کمتر ا ست
(دوران ،آزاد فال و اژ ای.)1381 ،
نتایج مطالعات عباستتي ( )1387در مورد رابطه بازیهای رایانهای بر ستتالمت روان نوجوانان
نشان دهند رابطه بازیهای رایانهای ،زمان ،نوع و سابقه بازی با توانایي پيش بيني سالمت روان
نوجوانان است.
دورکين و باربر ( )2002به برر سي تأثير بازیهای رایانهای بر سازگاری عاطفي نوجوانان 16
ستتاله پرداخته و تأثير مثبت این بازیها را بر رشتتد نوجوانان بررستتي کرد اند .در این مطالعه
نوجوانان در ستته دستتته «گروهي که هرگز بازی رایانهای انجام نداد اند»« ،گروهي که کم بازی
ميکنند» و «گروهي که زیاد بازی ميکنند» قرار گرفتهاند .نتایج مطالعه نشان داد :خلق افسرد
و رفتارهای مخاطر آميز در «گروهي که کم بازی ميکنند» به طور معنا داری پایينتر استتتت.
عزت نفس ،خود پ ندار  ،هوش و م هارت های حرکتي و را یا نهای در افرادی که از این بازی ها
ا ستفاد کرد اند ،بي شتر از افرادی ا ست که ا صالً ا ستفاد نررد اند .سوءا ستفاد از مواد در هر
گروهي که کم و زیاد بازی ميکردند ،در مقای سه با ک ساني که ا صالً بازی نميکردند ،کمتر بود.
دو گروهي که از این بازیها استفاد ميکردند ،روابط نزدیک خانوادگي بيشتر و روابط دو ستانه
کم خطرتر و دلبست ي بيشتری به مدرسه داشتند ،اما ميزان پرخاش ری در پسران و در گروهي
که بيشتر بازی ميکردند در مقایسه با گرو های دی ر بيشتر بود.
در مطالعاتي که زارعي ( )1387در مورد رابطه بازی های رایانهای با مهارت های اجتماعي
انجام داد  ،نتایج به زیر به دست آمد:
الف) بين سابقه ا ستفاد و ميزان ا ستفاد از بازیهای رایانهای با رفتارهای اجتماعي مثبت
رابطه معروس معنادار وجود دارد.
ب) بين رفتارهای اجتماعي منفي با متغيرهای بازی رایانهای ،ميزان و سابقه استفاد از بازی
رابطه معنا داری به دست نيامد است.
ج)براساس نوع بازی (خشن و غير خشن) در رفتارهای اجتماعي مثبت و منفي تفاوتي وجود
ندارد.
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امروز گسترش بازیهای رایانهای به تهدیدی بزرگ برای جوانان تبدی شد است و این امر
ميتواند به بروز بيماریهای رواني و افسردگي در آنان بيانجامد (اندرسون و بوشمن.)200127،
تحقيقات علمي بر اساس تأثير بازیهای رایانهای بر بهزیستي روانشناختي و سازگاری هنوز
پيچيد و نادر ا ست (کين و گرادیسار .)2010 ،مدار موجود بع ضا نشان ميدهد که بازیهای
رایانهای بيش از انداز ميتواند عام پر مخاطر ای برای سازگاری ضعيف باشد (ویور و همراران،
 .)2009یک مرانيزم که نشتتان ميدهد ،بازیهای رایانهای ممرن استتت با ستتازگاری ضتتعيف
مرتبط با شد ،این ا ست که ب سياری از افراد در طول شب بازی ميکنند که ميتواند به کمبود
خواب ،اختالالت خواب و مرا ح تأخير خواب منتهي شتتتود (گریف يت ،داویس و چا پ ،
.)2004شتتناستتایي انواع مختلف بازیهای رایانهای و آشتتنایي با رابطهای که این آنها بر عملررد
تحصتتتيلي دانشآموزان دارند ،ميتواند به والدین ،مربيان و خود دانشآموزان در انتخاب بازی
مناسب کمک نماید.
با توجه به نتایج پژوهشهای فوق ،پژوهش حاضتتتر با هدف بررستتتي رابطه کار با بازیهای
رایانهای و سازگاری (آموزشي ،عاطفي و اجتماعي) در نوجوانان شر گرفت .بنابراین فرضيههای
پژوهش عبارتند از:
 -1بين سازگاری آموزشي نوجوانان و کار با بازیهای رایانهای رابطه وجود دارد.
 -2بين سازگاری عاطفي نوجوانان و کار با بازیهای رایانهای رابطه وجود دارد.
 -3بين سازگاری اجتماعي نوجوانان و کار با بازیهای رایانهای رابطه وجود دارد.
با توجه به فرضيههای فوق پرسش این است که:
آیا کار با بازیهای رایانهای در سازگاری نوجوانان تأثير دارد یا خير؟
روش پژوهش
در این تحقيق روش پژوهش ،غيرآزمایشتتي و از نوع همبستتت ي ميباشتتد .در واقع موضتتوع
پژوهش در را ستای این هدف دور ميزند که آیا ميتوان ا سا سا رابطهای بين متغيرهای نامبرد
یافت.
جامعه آماری
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جامعه آماری پژوهش حا ضر کليه دانشآموزان ،پ سر و دختر دبير ستاني در سال تح صيلي
1392-93شهر تهران ميباشد.
حجم نمونه وروش نمونه گیری
گرو نمونه شام  200نفر دانشآموز دختر و پ سر بود که در سال تح صيلي  93-92در
شهر تهران در مقطع اول و دوم دبيرستان مشغول به تحصي بود اند.
این گرو نمونه به صورت خو شهای ت صادفي انتخاب شد ؛ به این ترتيب که بعد از انتخاب
جامعه در دسترس ابتدا مدارس و سپس کالسها انتخاب شد اند.
نمونهگيری خوشهای ،نوعي نمونهبرداری تصادفي است که واحدهای نمونهبرداری آن را یک
دسته (یا خوشه)از عناصر تشري ميدهند.گستردگي جامعه پژوهش و وجود خوشههای مدرسه
و کالس در این جامعه ،استفاد از این روش با صرفه نمونهگيری را موجه ميسازد.
ابزار گردآوری اطالعات
 -1پرسشنامه محقق ساخته:

این پر س شنامه ،در برگيرند سؤاالتي ا ست که به ویژگيهای جمعيت شناختي آزمودنيها
( سن و جنس و مقطع تحصيلي و رشته) و هم چنين سؤاالتي در مورد کم و کيف پرداختن به
بازیهای رایانهای (ستتابقه بازی ،ستتاعت بازی در روزهای عادی و ایام تعطي و بازیهای مورد
عالقه) مربوط ميشود.
 -2پرسشنامه سازگاری نوجوانان

این پرستتشتتنامه را ستتينها و ستتين ( )1993تدوین کرد اند که نوجوانان را از نظر ميزان
سازگاری عمومي و نيز در سه بعد عاطفي ،آموزشي و اجتماعي ارزیابي ميکند .آزمون شام 60
سؤال ميبا شد که برای سنجش دو حوز عاطفي و اجتماعي  40سؤال در نظر گرفته شد و
گزینه های هر ستتتؤال نيز به صتتتورت بله یا خير طراحي گردید استتتت .برای نمر گذاری به
پاسخهای منطبق بر سازگاری نمر صفر به پاسخهای غير منطبق نمر یک منظور شد .مجموع
ک نمرات نشتتتان دهند ستتتازگاری عمومي فرد و مجموع نمرات فرد در هر حوز ستتتازگاری
(عاطفي ،آموز شي و اجتماعي) م شخ کنند سازگاری پایينتر ا ست .این آزمون در هر سه
سطح اجتماعي ،عاطفي و آموز شي از روایي و پایایي مناسبي برخوردار ا ست .ضریب پایایي این
آزمون را مؤلفان از طریق دو نيمه کردن ،برای ستتازگاری ک  ،عاطفي ،اجتماعي و آموزشتتي به
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ترتيب  0/93, 0/94, 0/95و  0/96و با روش بازآزمایي  0/90, 0.96, 0/93و  0/93گزارش
کرد اند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ  0/78به دست آمد.
روش اجرا و گردآوری دادهها
بعد از انتخاب گرو نمونه ،پرستتشتتنامهها در مح کالس بين دانشآموزان توزیع گردید،و
بعد از تو ضيحي مقدماتي ،از آنها خوا سته شد که در همان فرمهای پر س شنامه به پا سخدهي
بپردازند .به غير از سؤاالت جمعيت شناختي ( سابقه بازی ،نام چند بازی مورد عالقه ،و )...سایر
سؤالها نياز به پا سخ ت شریحي ندا شته و آزمودنيها تنها ميبای ست در برابر هر گزینه ،ب سته به
پاستتخ مورد نظر عالمتگذاری ميکرد .بعد از اتمام پاستتخدهي فرمهای پرستتشتتنامه جمعآوری
گردید و آمایش داد ها برای تجزیه و تحلي آنها صورت گرفت.
یافتهها
جدول یک ( )1شاخصهای آماری خرده مقیاسهای سازگاری
متغیر

سازگاری

خرده مقیاس

میانگین

انحراف معیار

آموزشی

29/38

2/055

عاطفی

32/92

3/06

اجتماعی

28/42

2/09

نتایج جدول  1ن شان ميدهد که در بين خرد مقياسهای سازگاری ،خرد مقياس عاطفي
با ميان ين  32/92باالترین ميزان را به خود اختصتتاص داد و خرد مقياس اجتماعي باميان ين
 28/42نيز کمترین ميزان را دا شته ا ست .این به معنای آن ا ست که در بين افراد نمونه آماری
ميزان سازگاری عاطفي نسبت به سایر خرد مقياسها بيشتر و باالتر است.
کار با بازیهای رایانهای
شتتتاخصتتتهای آماری کار با بازیهای رایانهای شتتتام حداق  ،حداکثر ،ميان ين وانحراف
معيارافراد نمونه آماری درجدول  2ارائه شد است.
جدول دو ( )2شاخصهای آماری کار با بازیهای رایانهای
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حدا

متغیر

حداکثر

قل
1/00

کار با بازیهای رایانهای

میانگی
ن

10/00

انحححححراف
معیار
2/ 4

6/76

نتایج جدول  2نشتتتان ميدهد ،ميان ين کلي کار با بازیهای رایانهای افراد  6/76با انحراف
معيار  2/4بود است.
جدول سه ( )3شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیون بین سازگاری و کار با بازیهای رایانهای

ضریب همبستگی
R

ضریب تبیین
R Square

0/143

0/021

ضحححر یب
تعدیل شده

خطای اسححتاندارد
برآورد
2/ 4

0/006

جدول  3ن شان داد که ميزان ضریب همب ست ي بين سازگاری و کار با بازیهای رایانهای
برابر با  14/3صتتتدم استتتت و  2/1درصتتتد از واریانس متغير کار با بازیهای رایانهای را تبيين
ميکند.
جدول چهار ( )4خالصه تحلیل رگرسیون کار با بازیهای رایانهای از طریق سازگاری

شاخص

م یانگین

میزان
F

اثر رگرسيون

23/77

3

7/92

اثر باقيماند

1130/70

196

5/76

1/37

جمع

1154/48

199

منبع

م ج موع
مجذورات

درجححه
آزادی

مجذورات

سححح ط
معنیداری
Sig.
0/252

در اطالعات جدول شمار  4مربوط به تحلي واریانس مشاهد شد  f= 1/37و 196و= 3
(dfسازگاری در تبيين کار با بازیهای رایانهای معنادار ( )p>0/001نيست.
جدول پنج ( )5متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون شدهاست
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ضححریب

شاخص

بحححتحححای

ضریب بتا

استاندارد

مولفه
B

خ طای
معیار

نسبت t

سححط
معناداری

Beta

مقدار ثابت

9/571

3/ 3

-------

2/ 9

0/004

آموزشی

-0/081

0/087

-0/069

-0/ 925

0/356

عاطفی

-0/082

0/057

-0/105

-1/444

0/150

اجتماعی

0/080

0/084

0/069

0/952

0/342

ن تایج تحل ي و همچنين ميزان ب تای جدول  5ن ما یان ر این نر ته استتتت که بين خرد
مقياسهای سازگاری و کار با بازیهای رایانهای رابطه معني داری وجود ندارد (.)p>0/005
همچنين با توجه به ضریب ا ستاندارد تفريک رگر سيون ( )Betaدر جدول  5نتيجه گرفته
ميشود که:
 .1تأثير ستتتاز گاری اجت ماعي بر کار با بازی های را یا نهای هرچ ند مث بت استتتت ولي
تأثيرگذاری آن کم بود و از نظر آماری معنادار نيست (.)p>0/005
 .2بين سازگاری آموز شي و کار با بازیهای رایانهای ارتباط منفي وجود دارد ولي از نظر
آماری معنادار نيست (.)p>0/005
 .3بين ستتتازگاری عاطفي و کار با بازیهای رایانهای ارتباط منفي وجود دارد ولي از نظر
آماری معنادار نيست (.)p>0/005
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بحث
در تبیین فرضیههای پژوهش

 -1بين کار با بازیهای رایانهای و سازگاری آموزشي نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -2بين کار با بازیهای رایانهای و سازگاری عاطفي نوجوانان رابطه وجود دارد.
 -3بين کار با بازیهای رایانهای و سازگاری اجتماعي نوجوانان رابطه وجود دارد.
نتایج به دست آمد از تجزیه و تحلي داد ها نشان داد که:
 .1تأثير ستتتاز گاری اجت ماعي بر کار با بازی های را یا نهای هرچ ند مث بت استتتت ولي
تأثيرگذاری آن کم بود و از نظر آماری معنادار نيست.
 .2بين سازگاری آموز شي و کار با بازیهای رایانهای ارتباط منفي وجود دارد ولي از نظر
آماری معنادار نيست.
 .3بين ستتتازگاری عاطفي و کار با بازیهای رایانهای ارتباط منفي وجود دارد ولي از نظر
آماری معنادار نيست.
یافتهها و نتایج این پژوهش با بخشتتهایي از یافتهها و نتایج پژوهش محققان و پژوهشتت ران
پيشتتتين مان ند قطریني ( ،)1384دورکين و باربر ( )2002و زارعي ()1387و کيم ( )2016و
بيل سري ( )2016هم سو بود و منطبق ا ست .کامپيوترها و اینترنت ق سمت جدایي ناپذیری از
زندگي امروز شد اند .بازیهای م سئله ساز با سالمت نوجوانان ارتباط دارند .در ميان صنایع
مربوط به وستتای ستترگرم کنند  ،صتتنعت بازیهای رایانهای پرشتتتابترین روند رشتتد را دارد.
کودکان و نوجوانان ،هم وقت خود را با این بازیها پر ميکنند و هم از آنها تأثير ميپذیرند و یاد
ميگيرند .این تأثيرات بستتتته به هدف طراحان ،نوع بازی و زمان اختصتتتاص داد شتتتد به آن
ميتواند مثبت یا منفي باشد ،پرداختن به بازیهای رایانهای برای مدت طوالني منجر به عوارض
جسماني ،رواني و اجتماعي متعددی در افراد ميشود (گانتر ،ترجمه پور عابدی نایيني.)1387 ،
گمان ميرود بازیهای رایانهای با جاذبه محورکنند و ایجاد فضایي جذاب در مقایسه با تراليف
مدرستته باعث تداخ در عملررد تحصتتيلي دانشآموزان ميشتتود .بدون شتتک اگر کودکان همه
و قت خود را بيرون مدرستتته به بازی های الرترونيري بپرداز ند ،در پي آن از درس و دی ر
فعاليتهایي که ممرن استتتت از دیدگا اجتماعي یا فرری ستتتودمند باشتتتند غفلت ميورزند
(گاترفي .)2006 ،از ستتویي بازیهای رایانهای ميتوانند از آموزش حمایت کنند و برای آموزش
به کودکان و نوجوانان مفيد واقع شوند (آدامز.)2009 ،
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بنابراین خواستتته یا ناخواستتته باید بپذیریم که بازیهای رایانهای همانند بستتياری دی ر از
پدید های ع صر فناوری اطالعات به زندگي ما و فرزندانمان را پيدا کرد ا ست .اگر بخواهيم آن
را نادید ب يریم و فرزندانمان را از این بازیها محروم نمایيم ،حرص و ولع آنان برای د ستر سي
به این بازیها بي شتر مي شود و اگر در خانه نتوانند بازی کنند به خانه دو ستان شان ميروند .اگر
آنجا هم نتوانستند ،به کافينتها و مرانهایي که ميتوانند با رایانه بازی کنند ،سر ميزنند.
از سوی دی ر ،اگر بخواهيم فرزندانمان را در این زمينه لجام گ سيخته به حال خود ب ذاریم،
خطرهای روحي ،رواني و جستتتمي آنان را تهدید ميکند .لذا والدین و دستتتتاندرکاران امور
فرهن ي و آموز شي باید با برنامهریزی صحيح را را برای ا ستفاد صحيح کودکان و نوجوانان از
این بازیها هموار کنند .پيشنهاد ميشود:
 بازیها متناسب با رشد و ترام کود

باشند.

 محدود کردن زمان استفاد از کامپيوتر ،در صورتي که وی از تما سهای اجتماعي خود
کاسته باشد.
 تشویق کود

به تعام با خانواد به جای استفاد بيش از حد از کامپيوتر.

 کامپيوتر به عنوان ابزار مرم آموزشي باشد نه تنها را آموزشي.
 به فرزندان بياموزیم که از رایانه نيز مانند دی ر وستتتای زندگي باید در حد متعادل و
معين استفاد کرد.
 والدین وقت بي شتری به کود و نوجوان خویش اخت صاص دهند تا زمينه ا ستفاد از
چنين بازیهایي کمتر فراهم ميشود.
 در کنار استتتفاد از رایانه ،فرزندان را به تحر
به ورزش پرداخت.

و ورزش تشتتویق کرد و خود نيز با آنها
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