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پیشبینی خالقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازیهای رایانهای

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک
دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک

چکیده :هدف این پژوهش پیشبین ی خالقیت و اضطراب تحصیلی براساس
میزان استفاده از بازیهای رایانهای در دانشآموزان می باشد .در این پژوهش از
روش همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش کلیه دانشآموزان

شماره  / 42جلد  / 1خرداد  /1931ص 119 -114

دکتر بهمن یاسبالغی ، 1هادی خائف

مجله علمی تخصصی روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی (سال دوم)

در دانشآموزان دختر اول متوسطه شهر بناب در سال تحصیلی 49-49

مقطع اول متوسطه شهر بناب است که شامل  298نفر دانشآموز میشد .روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای میباشد و برای آزمون فرضیهها از آزمون
همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است .یافتهها نشان
داد که بین بازیهای رایانهای و خالقیت در مولفه ابتکار یا اصالت رابطه
معناداری وجود دارد ولی با سه مولفه دیگر خالقیت (سیالی ،بسط و انعطاف
پذیری) رابطه معناداری وجود نداشت .همچنین بین بازیهای رایانهای و
اضطراب تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نشد .با توجه به یافتههای تحقیق،
می توان گفت که بازیهای رایانهای میتوانند خالقیت دانشآموزان را در حوزه
و اصالت و ابتکار بیشتر کنند .لذا دستاندرکاران حوزه تعلیم و تربیت و
همچنین تولیدکنندگان بازیهای رایانهای باید به این مساله توجه داشته باشند.
کلمات کلیدی :بازی رایانهای ،خالقیت ،اضطراب تحصیلی

مقدمه
بدون تردید ما در انقالبیترین دوره تاریخ بسر می بریم و تغییر و تحولی دائمی به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی
بدل شده است (لنسکی ،1921،به نقل از احمدی) .بطوریکه نوروزی و دهقانزاده ( )1991بیان میکنند قرن  81شاهد نفوذ
1استاد یار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اراک
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فرهنگی بنام فرهنگ دیجیتال 1است ،که این فرهنگ تغییرات زیادی در روش زندگی انسانها ایجاد کرده است .لذا برای رشد
خالقیت 8در دانشآموزان باید از شیوهها و ابزارهایی که امروزه بوجود آمدهاند استفاده کنیم .یکی از مهمترین راههای آموزش
و پرورش خالقیت همین ابزارهای فناوری است .خالقیت در قرن اطالعات و ارتباطات و در عصری که فناوریها و برنامههای
بنیادین و زیربنایی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته را تشکیل دادهاند ،میتواند با ویژگیهای مهم و منحصربه فرد خود،
زمینه رشد و تعالی علمی و فرهنگی جوامع را فراهم ساخته و پرهیز از بسیاری عقب ماندگیها را موجب شود (رستگارپور،
 ،1921به نقل از همتی) .در رابطه با استفاده از بازیهای رایانهای دو رویکرد متفاوت وجود دارد:
رویکرد اول :براساس این دیدگاه بازیهای رایانهای مزیت زیادی را برای دانشآموزان در بر دارد و انگیزه یادگیری را در آنها به
شیوه های گوناگون تحریک میکند ( .)Lee ،2005بازیهای رایانهای محیطی را فراهم میکند که کاربران فعاالنه با محیط
تعامل داشته و به سوالگری و جستجو و کاوش میپردازند و از طریق انجام دادن فعالیتها دانش خود را میسازند .یکی از
اصولی هم که برای طراحی بازیهای رایانه آموزشی وجود دارد ،اصل کاوش و جستجو است که در طی آن دانشآموز به
جستجو ،کاوش و در نتیجه به شکل دهی دانش میپردازد (نوروزی و دهقانزاده.)1991 ،
دیدگاه دوم نسبت به بازیای رایانه ای نگرش منفی دارد .براساس این رویکرد کار با رایانه و بازیهای رایانهای مانعی برای
یادگیری دانشآموزان است .مطابق این رویکرد کار با رایانه باعث خواهد شد که دانشآموزان نتوانند به طور مناسب حوزه های
شناختی ،روانی و اجتماعی خود را رشد دهند همچنین کار با رایانه منجر به پرخاشگری ،خشم و از بین بردن قوه خالقه در
دانشآموزان میشود ) .)Lee , 2005کودکان و نوجوانان امروزی وقت زیادی را صرف انجام بازیهای رایانهای میکنند و
جاذبهی محسور کنندهی بازیهای رایانهای برای آنان ،باعث شده بررسی این موضوع و تاثیرات آن در دانشآموزان مورد توجه
پژوهشگران زیادی قرار گیرد.
بررسی رابطه خالقیت و عملکرد تحصیلی با بازیهای رایانهای در دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز (خلیفه و
ابراهیمی نوبندگانی ،)1991 ،بررسی میزان اثر بخشی بازیهای رایانهای بر خالقیت دانشآموزان راهنمایی پسر شهرستان نقده
(انوری ،)1998 ،بررسی تاثیر بازیهای رایانهای پرخاشگرانه بر خالقیت و خودپنداره نوجوانان دختر و پسر شهرستان
بندرعباس (تقی نژاد ،)1922 ،آثار فنآوری ارتباطی جدید (اینترنت ،بازیهای رایانهای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی ،با تاکید
بر سازگاری دانشآموزان سال دوم دبیرستانهای تهران (احمدی و همکاران ،)1922 ،تاثیر بازیهای رایانهای بر خالقیت و
رابطه آن با سازگاری روانی دانشآموزان (کریم زاده و غالمی توران پشتی ،)1991 ،بررسی تاثیر بازیهای رایانهای بر سالمت
روانی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر تهران (قطریفی ،رشید و دالور ،)1998 ،ارتباط
بازیهای رایانهای با پرخاشگری در دانشآموزان راهنمایی شهر رشت در سال ( 98فرمانبر و همکاران ،)1998 ،اثر بخشی
بازیهای آموزشی رایانهای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم (عظیمی ،جعفری هرندی و موسوی پور،
 ،)1999بررسی رابطه بازیهای رایانهای و مهارت های اجتماعی 852دانشآموز پسر سال اول مقطع دبیرستان (آزاد فالح و
همکاران ،)1921 ،بررسی تاثیرات اجتماعی بازیهای رایانهای بر دانشآموزان پسر کالس سوم راهنمایی شهر اصفهان
1- Digital culture
- creativity

2

361
1394-0041© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires
ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download.

روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی ،شماره  ،42جلد  ،1خرداد ،1931ص 119-114
ISSN: 1394-0041
http://www.jopbs.ir

پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران
پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران

www.ISEAS.ir
www.Listjournal.ir
www.ConferenceList.ir

(احمدی ،)1911 ،مقایسه یادگیری مفاهیم شیمی از طریق بازی رایانهای و روش سنتی(رستگارپور و مرعشی ،)1991 ،رابطه
بین بازیهای رایانهای و خالقیت در کره ( ،)Lee, 2005نگرانی کارشناسانه درباره تفکر خالق کودکان (,2004
 ،)MacPhersonانگیزه یادگیرندگان در بازیهای آموزشی ( ،)Tuzun , 2004بررسی نقش بازیهای رایانهای بر انزوای
اجتماعی ،عزت نفس پایینتر و پرخاشگری( ،)Payne ,2005از جمله پژوهشهایی هستند که در ارتباط با بازیهای رایانهای
صورت گرفته است.
در این پژوهش ،بازی رایانهای به عنوان متغیر پیشبین در نظرگرفته شده است و دو متغیر مالک یعنی خالقیت و اضطراب
تحصیلی باید با توجه به بازی رایانهای پیشبینی شوند .از این رو در تحقیق حاضر پژوهشگر قصد دارد پاسخی برای سواالت
زیر پیدا کند:
 -1آیا انجام بازی رایانهای در دانشآموزان میتواند خالقیت آنان را پیشبینی کند یا خیر؟
 -8آیا انجام بازی رایانهای میتواند اضطراب تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کند یا خیر؟
 -9آیا انجام بازی رایانهای میتواند اضطراب تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کند یا خیر؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .چراکه پژوهشگر سعی کرده تا رابطه پیشبینی بین متغیرها را بررسی
کند؛ بطوریکه خالقیت و اضطراب تحصیلی را براساس میزان استفاده از بازیهای رایانهای در دانشآموزان پیشبینی میکند.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه(دوره دوم) شهر بناب میباشد که  298نفر بوده و در
سال تحصیلی 99-91مشغول تحصیل بودند .نمونه آماری براساس جدول مورگان  862نفر شده است .برای نمونهگیری ابتدا از
بین دبیرستانهای دخترانه شهر بناب که تعداد آنها  11مدرسه بود 5 ،مدرسه بصورت تصادفی انتخاب شد از هر مدرسه در دو
کالس پرسشنامه پخش شد .با توجه به اینکه در این نوع نمونهگیری ،از مدرسه و کالس به جای فرد به عنوان واحد نمونه
گیری استفاده است ،لذا روش نمونهگیری در این پژوهش خوشهای چند مرحلهای است.
ابزار گردآوری دادهها شامل سه تا پرسشنامه میباشد -1 :پرسشنامه خالقیت عابدی :پرسشنامه سنجش خالقیت که به آزمون
سنجش خالقیت عابدی ) (CTمشهور است بر اساس نظریه تورنس درباره خالقیت و در سال  1969به وسیله عابدی در تهران
ساخته شده است.
پرسشنامه خالقیت عابدی ) (CTدارای  61سوال سه گزینهای است و چهار خرده مقیاس را میسنجد که عبارتند از :سیالی،
بسط ،ابتکار و انعطاف پذیری .هر چه فرد در این پرسشنامه نمره باالتری بگیرید دارای خالقیت بیشتری است (عابدی.)1918 ،
در پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/25محاسبه شد -8 .پرسشنامه
اضطراب پیشرفت آلپرت و هابر( :)AATآزمون اضطراب پیشرفت در سال  1961توسط آلپرت و هابر به منظور ارزیابی اضطراب
مربوط به پیشرفت تحصیلی ساخته شد .این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است که از  19عبارت تشکیل شده است .ضریب
پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و با نرم افزار  SPSSانجام گرفت که برای اضطراب تسهیلکننده،
ضریب پایایی 1/61و برای اضطراب ناتوانکننده ،ضریب پایایی  1/19محاسبه شد -9 .پرسشنامه محقق ساخته بازی رایانهای:
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این پرسش نامه که توسط محقق طراحی و ضمیمه دو پرسش نامه قبلی شده بود ،شامل سواالتی است که در آن از آزمودنی
مدت زمان پرداختن به بازی رایانهای در روز و همچنین مدت زمانی(ماه یا سال) که بازی رایانهای را شروع کرده است،
پرسیده شده است که آزمودنی در کنار جواب دادن به سواالت پرسش نامه خالقیت یا اضطراب به سواالت مربوط به انجام
بازی رایانهای نیز جواب می دهد و مالک ارزیابی نیز تعداد ماه هایی است که فرد بازی رایانهای انجام داده است .ضریب پایایی
این پرسش نامه هم  1/65محاسبه شد .نظر متخصصان و اساتید جهت استفاده از این پرسشنامه ها مثبت بوده است؛ لذا
روایی صوری مورد استفاده واقع شده است.
یافتههای پژوهش:
توصیف دادهها :جدول 1شاخصهای توصیفی رابطه میزان بازی و خالقیت و اضطراب تحصیلی را نشان میدهد:
جدول  -1شاخصهای توصیفی
انحراف

متغیر

حجم نمونه

حداقل

حداکثر

میانگین

بازی

865

1

181

19/96

81/51

خالقیت

865

119

161

195/12

19/85

اضطراب

865

81

18

89/99

5/11

استاندارد

تسهیلکننده
اضطراب

865

11

16

91/81

5/98

ناتوانکننده
همانطور که جدول  1نشان میدهد ،میانگین بازی(میانگین تعداد ماههایی که دانشآموزان بازی رایانهای انجام دادهاند) برابر با
 19/96با انحراف استاندارد  81/51است.یعنی به طور میانگین دانش آزمودنیها ،نزدیک به دو سال از بازی رایانهای استفاده
کردهاند .همچنین میانگین خالقیت برابر  195/12با انحراف استاندارد  19/85میباشد .میانگین اضطراب تسهیلکننده 89/99
با انحراف استاندارد  5/11و میانگین اضطراب ناتوانکننده  91/81با انحراف استاندارد  5/98می باشد.
تحلیل استنباطی دادهها
اهداف کلی پژوهش حاضر عبارت بودند از پیشبینی خالقیت و اضطراب تحصیلی براساس میزان استفاده از بازیهای رایانهای
در دانشآموزان دختر پایه اول متوسطه شهر بناب در سال تحصیلی .99-91
به منظور بررسی اهداف کلی در ادامه هر یک از فرضیههای پژوهش ارائه و تحلیل میشود.
فرضیه اول" :افزایش استفاده از بازیهای رایانهای باعث افزایش خالقیت در دانشآموزان میگردد".
متغیر خالقیت دارای چهار مولفه اصلی یعنی ابتکار ،بسط ،انعطاف پذیری و سیالی میباشد .لذا برای پیشبینی خالقیت در
دانشآموزان براساس میزان استفاده از بازی رایانهای ،چهار مولفه خالقیت را در نظر گرفتهایم و براساس این مولفهها پیشبینی
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انجام شده است .برای پاسخ به فرضیه اول از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج آزمون
همبستگی پیرسون براساس چهار مولفه اصلی خالقیت در جدول  8مشاهده میشود.
جدول -2آزمون همبستگی پیرسون براساس چهار مولفه اصلی خالقیت
مولفه

ضریب همبستگی

معناداری

سیالی

1/161

1/111

بسط

1/199

1/129

ابتکار

1/911

1/118

انعطاف

1/121

1/922

همانطور که جدول 8نشان می دهد ،در مولفه های بسط ،انعطاف و سیالی رابطه معناداری وجود ندارد ولی در مولفه ابتکار
رابطه معناداری وجود دارد .برای ارزیابی توان میزان استفاده از بازیهای رایانهای در پیشبینی خالقیت دانشآموزان از تحلیل
رگرسیون نیز استفاده گردید .نتایج این تحلیل در جدول  9مشاهده میشود.
جدول  -3رگرسیون خالقیت روی میزان استفاده از بازیهای رایانهای
مول

شاخص

فه

SIG

مجموع

درج

میانگین F

مجذورا

ه

مجذورا

پیشبی

ت

آزاد

ت

نی

ضریب

ضری

خطای

ضریب

ب

استاندا

رگرسیو

تاثیر

رد

ن

ی

T

استاندار
د

رگرسیو

61/112

1

07/70

2/95

7/117

7/720

ن

/732

7/727

7/101

1/01

7

سیالی

باقیماند

/91

ه

8862

جمع

/99

59

23/19

55

8982
رگرسیو

15/00

1

15/00

بسط

ن

1/09

/195
7

باقیماند

/75

ه

1755

59

7/719

/719

7/710

7/133

1/32

7

11/21
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55

1119
رگرسیو

1

197/22

5/50 197/22

7/772

7/752

ن

/799

7/710

7/370

3/19

7

ابتکار

باقیماند

/21

ه

1007

جمع

/00

59

19/70

55

1597
رگرسیو

1

12/79

12/79

ن

7/779 /399 /092
7

انعطاف

باقیماند

/22

ه

1009

جمع

/31

59

7

/710

7/710

7

7/790

/900
7

10/700

55

1990
همانطور که انتظار میرفت و جدول  9هم نشان میدهد ،مقدار  fدر مولفه ابتکار برابر با  9/91است که در سطحP= 1/15
معنیدار می باشد.ولی در سه مولفه دیگر در سطح  P= 1/15رابطه معنیداری وجود ندارد.
فرضیه دوم" :افزایش استفاده از بازیهای رایانهای اضطراب تحصیلی تسهیلکننده را در دانشآموزان افزایش می دهد ".این
فرض یه نیز با کاربرد روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت .همبستگی بین این دو متغیر در
جدول  1و نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب تسهیلکننده در جدول  5آورده شده است.
جدول -0آزمون همبستگی پیرسون برای اضطراب تسهیلکننده
رابطه میزان استفاده از

ضریب همبستگی

سطح معناداری

بازیهای رایانهای و اضطراب

1/111

1/262

تسهیلکننده
همانگونه که مشاهده میشود رابطه بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای و اضطراب تسهیلکننده برابر  1/111است که در
سطح  P=1/15معنیدار نیست .برای داشتن دیدی روشن تر از این رابطه ،نتایج تحلیل رگرسیون در جدول  5آورده شده است.
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جدول -9تحلیل رگرسیون روی اضطراب تسهیلکننده
شاخص

متغیر
پیشبین

رگرسیون

میزان

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1/115

1

1/115

F

/82

SIG

1/262

ضریب

ضری

خطای

ضریب

پیشبی

ب

استاندارد

رگرسیون

نی

تاثیر

1

/111

1

استفاده
از

باقیمانده

8619/165

92

بازیهای

جمع

8681/511

99

T

استاندارد
1/186

1/111

1/161

1

86/198

رایانهای
در پیشبینی اضطراب تسهیلکننده براساس میزان استفاده از بازیهای رایانهای مقدار  fبرابر با  1/82بدست آمد که در سطح
 P>=1/51معنیدار نیست .بنابراین همانگونه انتظار میرفت ،میزان استفاده از بازیهای رایانهای نمیتواند اضطراب
تسهیلکننده را در دانشآموزان پیشبینی کند.
یافته های مربوط به تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون اضطراب تسهیلکننده حاکی از رد فرضیه دوم پژوهش
دارد.
فرضیه سوم" :افزایش استفاده از بازیهای رایانهای اضطراب تحصیلی ناتوانکننده را در دانشآموزان افزایش میدهد".
این فرضیه هم با کاربرد روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت .همبستگی بین این دو متغیر در
جدول  6و نتایج تحلیل رگرسیون اضطراب تسهیلکننده در جدول  1آورده شده است.
جدول  -0آزمون همبستگی پیرسون برای اضطراب تسهیلکننده
رابطه میزان استفاده از

ضریب همبستگی

سطح معناداری

بازیهای رایانهای و اضطراب

1/111

1/165

ناتوانکننده
مطابق با جدول 6ضریب همبستگی بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای و اضطراب ناتوانکننده برابر با  1/111است که در
سطح  P=1/15معنیدار نیست .نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون اضطراب ناتوانکننده نیز در جدول  1گزارش شده است.

متغیر
پیشبی
ن

شاخص

مجموع

درجه

میانگی

مجذورات

آزادی

ن
مجذورا
ت

F
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SIG

ضریب

ضزی

خطای

ضریب

پیشبی

ب

استاندا

رگرسیون

نی

تاثیر

رد

استاندارد
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رگرسیون

میزان

62/186

1

62/186

951

1/165

1/

استفاده
از

باقیمانده

9115/621

92

بازیها

جمع

9119/111

99

1/181
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/118

1/191

1/111

-1

91/158

ی
رایانهای
جدول0
در پیشبینی اضطراب ناتوانکننده براساس میزان استفاده از بازیهای رایانهای ،مقدار fبرابر  1/951بدست آمد که در سطح
 P=1/15معنیدار نیست .بنابراین میزان استفاده از بازیهای رایانهای نمیتواند اضطراب ناتوانکننده را بصورت معنیداری در
دانشآموزان پیشبینی کند.
بنابراین باتوجه به یافته های مربوط به تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون اضطراب ناتوانکننده حاکی از رد فرضیه
سوم پژوهش دارد.
بحث و نتیجه گیری:
نتایج پژوهش در متغیر خالقیت ،حاکی از این بود که استفاده بیشتر از بازیهای رایانهای میتواند خالقیت دانشآموزان را در
مولفه ابتکار بصورت معنیدار پیشبینی کند ولی در سه م ولفه دیگر یعنی سیالی ،بسط و انعطاف پذیری رابطه معنیداری
مشاهده نشد .در پژوهش حاضر از دانشآموزان تعداد ماههایی که بازی رایانهای انجام داده بودند بعنوان مالکی برای پیشبینی
خالقیت در آن ها استفاده شد .نتایج این تحقیق با برخی از پژوهشهایی که در فصل دوم بدانها اشاره شد موافق و با برخی از
آن ها مخالف میباشد .برای مثال با مطالعات خلیفه و ابراهیمی( ،)1991محرابی فر ،مرتضوی و لسانی( ،)8118انوری()1998
در داخل و با مطالعات لی( ،)8115توزن( )8111در خارج از ایران هماهنگ است و با نتایج تحقیقات کریمزاده و غالمی توران
پشتی( )1991در داخل و مک پرسن( )8111در خارج مخالف میباشد.
هر چند که برخی از تحقیقات نشان دادهاند که افرادی که به بازیهای رایانهای می پردازند در آزمونهای خالقیت نمرات
کمتری کسب میکنند اما بر خالف این نتایج برخی پژوهش ها هم بر تاثیر مثبت بازیهای رایانهای بر خالقیت حکایت دارند.
همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،به دلیل اینکه در بازیهای رایانهای دانشآموز با موقعیتهای متنوع و غیر منتظره ای روبرو
میشود که باید سریع تصمیم گرفته و عمل کند و چالشها و معماهایی که باید با تکیه بر عنصر نوآوری و خالقیت با آنها
روبرو شده و بر آنها فائق آید .و از طرفی چون کنترل بازی را در دست دارد ،تالش میکند برای یافتن پاسخها و رسیدن به
هدف مورد نظر از خود کنجکاوی نشان دهد ،راه های تازه بیافریند و بر عناصر نو و منحصر به فرد را مد نظر قرار دهد ،بنابراین
به نطر میرسد بازیهای رایانهای یک عنصر مهم و تاثیرگذار در خالقیت(ابتکار) دانشآموزان محسوب میشود.
همچنین در متغیر اضطراب تحصیلی نتایج تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش حاکی از این بود که استفاده از بازیهای
رایانهای نمیتواند اضطراب تسهیلکننده را پیشبینی کند .بنابراین فرضیه دوم پژوهش دال بر افزایش اضطراب تحصیلی با
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افزایش انجام بازی رایانهای تایید نشد .نتایج این پژوهش با یافته های مطالعات پین( )8111همسو است و با نتایج مطالعات
قطریفی ،رشید و دالور( )1998در داخل و اندرسون و کارن( )8111در خارج مخالف میباشد .هرچند که در مطالعات قطریفی،
رشید و دالور و همچنین در مطالعات اندرسون و کارن بر تاثیر بازیهای رایانهای بر اضطراب تاکید شده است اما در پژوهش
حاضر بین این دو متغیر همبستگی معنیداری دیده نشد و نتایج نشان داد که بازی رایانهای پیشبین مناسبی برای اضطراب
تحصیلی تسهیلکننده نیست .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که افزایش استفاده از بازی رایانهای نمیتواند
پیشبین مناسبی برای اضطراب تحصیلی ناتوانکننده باشد .لذا با توجه به این یافته میتوان گفت که استفاده از بازیهای
رایانهای  ،تاثیری در اضطراب دانشآموزان ندارد؛ لذا بازیهای رایانهای آموزشی به عنوان یک فرصت و عنصر مهمی در امر
آموزش به حساب میآیند که باید از این ظرفیت استفاده نمود.
پیشنهادات:
-

با توجه به اینکه انجام بازی رایانهای در خالقیت دانشآموزان تاثیر دارد ،لذا پیشنهاد میشود مسئوالن مدارس
بازیهای مناسبی را که آثار مخربی بر دانشآموزان ندارند و با فرهنگ جامعه ما سازگاری دارند شناسایی کرده و در
دسترس دانشآموزان قرار دهند یا حداالمکان آن ها را به دانشآموزان معرفی کنند.

-

تولید کنندگان بازیهای رایانهای نیز با در نظر گرفتن اثر بازیهای رایانهای بر خالقیت می توانند بازیهایی را تولید
کنند که بیشتر بر این جنبه تاکید کند.

-

از بازی رایانهای بیشتر برای پرکردن اوقات فراغت بدون در نظر گرفتن جنبه های مختلف آن در جامعه ما مورد
استفاده قرار می گیرد؛ لذا مدیران مدارس می توانند با آموزش دادن در مورد نحوه و فواید استفاده بازیهای رایانهای
بر والدین و دانشآموزان می توانند بر تاثیر گذاری مثبت آن بیفزایند.

-

با وجود آثار مثبت بازیهای رایانهای بر کودکان و نوجوانان ،باید والدین و مربیان مواظب باشند که دانشآموزان به
این بازی ها اعتیاد پیدا نکنند .الزمه این امر نیز آن است که پژوهشگران در مورد نحوه استفاده صحیح از بازی ها به
مطالعه و پژوهش بپردازند.

منابع
احمدی ،پروین؛ خادمی ،عزت و فتاحی بیات ،صددیقه  .)1922(.بررسدی آثدار فدن آوری ارتبداطی جدیدد(اینترنت ،بدازیهدای
رایانهای و ماهواره) بر تربیت اجتماعی با تاکید بر سازگاری دانشآموزان سال دوم دبیرستانهای تهران ،مجله اندیشه های
نوین تربیتی دانشگاه الزهرا ،دوره پنجم ،شماره سوم ،ص9-96
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انوری ،صابر( ،)1998بررسی تاثیر بازیهای رایانهای بر خالقیت دانشآموزان مدارس راهنمایی پسررانه شهرسرتان
نقده ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
تقی نژاد ،نوشدین( ،)1922بررسی تاثیر بازیهای رایانهای پرخاشگرانه بر خالقیت و خودپنداره نوجوانان شهرسرتان
بندرعباس ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور استان تهران.
خلیفه ،قدرت اله و ابراهیمی نوبندگانی ،مریم  .)1991(.بررسی ارتباط بین خالقیت و عملکرد تحصیلی با بازیهای رایانهای در
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز ،مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
عابدی ،جمال ( .)1918خالقیت و کاربردهای آن .فصلنامهی پژوهشهای روانشناختی ،دورهی دوم ،شماره 1و.8
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