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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،201-211،)2(21 ،پیاپی ،45بهار 2911

شاپا1001-8181 :

البرزی ،محبوبه؛ خوشبخت ،فریبا؛ و دورودی ،رقیه ( .)8931رابطه میزاا اسزفااد از بازیهزای رایانزهای بزا اهمالکزاری
تحصیلی :نقش واسطهگری جهتگیری هدف در دانشآموزا مقطع ابفدایی .فصلنامه تحقیقلم فرهاگل ایلرا ،)1(81 ،
.803-813

 نویسندگا  /دسفرسی به مفن کامل مقاله براساس قوانین کریفیو کامانا

آزاد است) .

(

رابطه میزان استفاده از بازیهای رایانهای با اهمالکاری تحصیلی :نقش
واسطهگری جهتگیری هدف در دانشآموزان مقطع ابتدایی
محبوبه البرزی ،1فر یبا خوشبخت ،2رقیه دورودی
دریافت7931/60/60 :

3

پذیرش7931/76/76 :

چکیده

هدف این مقاله ،بررسی رابطه بین میاا اسفااد از بازیهای رایانهای و اهمالکاری تحصیلی با نقزش
واسطهگری مفغیر جهتگیری هدف در دانشآمزوزا مقطزع ابفزدایی اسزت .شزرکتکنندگا پزووهش
شامل  189نار از دانشآموزا پسر و دخفر مقطع ابفدایی ( 881دانشآموز دخفر و  808دانشآموز پسر)
بودند که بهصورت تصادفی و بزه روشزه خوشزهای چندمرحلزهای ،از بزین دو ناحیزه آمزوز وپرور
شهرسفا شیراز انفخاب شدند .اباارهای مورداسفااد پووهش ،شامل پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی
(سواری ،)800 ،8930 ،جهزتگیری هزدف (الیزوت810 ،8333 ،؛ الیزوت و مز گریگور،1008 ،
 )080و مدتزما اسفااد از بازیهای رایانهای در طول ی روز بود .برای تعیزین پایزایی پزووهش از
رو آلاای کرونباخ ،و تعیین روایی همبسفگی گویهها با ابعاد ،و همبسفگی ابعاد با نمر کزل اسزفااد
شد .نفایج بهدستآمد  ،بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامهها بودند .بزهمنظور بررسزی الگزو از
رو تحلیل مسیر با بهکارگیری نرمافاار  Spss 21اسفااد شد .یاففههای پووهش حاکی از این بود که
بین اهمالکاری تحصیلی ،جهتگیری هدف تسلطزگرایشی و میزاا اسزفااد از بازیهزای رایانزهای،
رابطه منای و معناداری وجود دارد .همچنین ،جهتگیری هدف تسلطزپرهیای ،پیشبینیکنندۀ مثبت و
معنادار اهمالکاری تحصیلی بود .همچنین ،بین دانشآموزا دخفر و پسزر در مفغیرهزای جهزتگیری
هدف (عملکردزگرایشی ،تسلطزگرایشی ،عملکردزپرهیای ،تسلطزپرهیای) و میاا اسزفااد از بازیهزای
رایانهای ،تااوت معناداری مشاهد نشد .یاففهها با توجه به پووهشهای پیشین به بحث گذاشفه شدند و
در پایا  ،پیشنهادها و محدودیتها بیا شد.
کلیدواژهها :تعللورزی آموزشی ،جهتگیری هدف ،بازیهای رایانهای
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 .1دانشیار مبانی تعلیموتربیت ،دانشکد علومتربیفی و روا شناسی ،دانشگا شیراز ،شیراز ،ایرا (نویسند مسئول).



 .2دانشیار مبانی تعلیموتربیت ،دانشکد علومتربیفی و روا شناسی ،دانشگا شیراز ،شیراز ،ایرا .



 .3کارشناس ارشد آموز وپرور ابفدایی ،دانشگا شیراز ،شیراز ،ایرا .



مقدمه

تغییراتی که امروز در رففارهای تحصیلی دانشآموزا مشاهد میشود ،نظر بسزیاری از پووهشزگرا و
مفخصصا را به خود جلب کرد و سعی بر آ بود است که این تحوالت رففاری از جنبزهها و زوایزای
مخفلف بررسی شوند .یکزی از مهمتزرین و شزایعترین موضزو هایی کزه در تمزام سزطو و مقزاطع
تحصیلی دید میشود ،مسئله تعللورزی آموزشی یا اهمالکاری تحصیلی است (دالورپزور،8911 ،

 )17که بسیاری از پووهشگرا به آ توجه داشزفهاند (اسزفیل70 ،1001 ،1؛808؛ آقزاتهرانی،8938 ،
 .)00بیتردید ،هدف نظام آموزشی ،پرور فراگیرانی است که انگیا پیشزرفت و موفقیزت تحصزیلی
داشفه باشند و این هدف با اهمالکاری تحصیلی در تضاد است؛ ازایزنرو ،شناسزایی عوامزل فزردی و
محیطی مؤثر بر اهمالکاری تحصیلی اهمیت فراوانی دارد ،زیرا با شناسایی ایزن عوامزل از پیامزدهای
منای آ در زمینه مسائل روانی ،تحصیلی ،و هاینههای مادی پیشگیری میشود.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تعلزلورزی آموزشزی در دانشآمزوزا مقطزع ابفزدایی ،تمایزل
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فراوا آنا به انجام بازی بهویو بازیهزای رایانزهای اسزت .عمومیزت یزاففن بازیهزای رایانزهای و
محبوبیت آ در بین کودکا و حفی در گرو های سنی دیگر ،پووهشگرا را بزه انجزام پووهشهزای
مخفلف در زمینه پیامزدهای مثبزت و منازی آ تر یزب کزرد اسزت .امزروز بازیهزای رایانزهای،
عمومیترین ،پرکاربردترین ،و حفی شزاید پذیرففهشزد ترین سزرگرمی اسزت کزه تزرثیرات فزردی و
اجفماعی انکارناپذیری دارد .محبوبیت ایزن بازیهزا در بزین دانشآمزوزا و اخفصزاز زما هزای
بسیار به بازیهای رایانهای ،موضو قابلترملی در نظام تعلیموتربیفی خانواد ها و مدرسهها اسزت و
در بسیاری از مزوارد ،عزدم مزدیریت زمزا در انجزام ایزن بازیهزا ،اخزفتالت منازی فراوانزی در
کنشهای شخصیفی و مناسبات علمی و اجفماعی کودکا و نوجوانا ایجاد کزرد اسزت (عزاملی،
)91 ،8938؛ ازاینرو ،توجه به نقش این بازیها در اهمالکاری تحصیلی برای والدین و معلمزا و
نظام آموزشی ،اهمیت بساایی دارد و میتواند بخشی از دالیل افت تحصیلی را تبیین کند.
 .1چارچوب نظری

اهمالکاری یعنی بهترخیر انداخفن انجام کار و ارجا عمل به آیند کزه سزارز زمزا اسزت و
عتو بر اینکه موجب میشود فرد ،احساس گنا کند ،نگا دیگرا و اطرافیزا نیزا در مزورد او
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

تغییر میکند .اهمالکاری تحصیلی بهمعنای ترخیر در انجام تکالیف تحصیلی است که ناشی
از اخفتف بزین رففزار قصزد شزد و رففزار واقعزی میباشزد و پیامزدهای ناخوشزایندی بزرای

دانشآموزا دارد (بایندر .)10 ،1000 ،1در اهمالکاری تحصیلی ،فراگیرا تمایزل دارنزد کزه
ً
فعالیتهای تحصیلی خود را بهتعویق بیندازند و این امر ،تقریبا همیشه با نگرانی همرا است؛
نمونۀ بسیار آشنای این وضعیت ،بهتعویق انداخفن مطالعه درسها تا شب امفحزا و شزفاب و
اضطراب ناشی از آ است .در اهمالکاری تحصیلی فزرد ،ا لزب کزاری را انجزام میدهزد و
خود را مشغول نگه میدارد تا از انجام تکلیای که باید در آ زما انجام شود و در اولویزت
است ،پرهیا کند (راثبلوم ،سولومو  ،و موراکامی.)911 ،8317 ،2

اهمالکاری تحصیلی ،رففاری مفرثر از پیشایندهای مخفلف فردی ،اجفماعی ،خزانوادگی،
و مدرسهای است .ازجمله عوامل فردی مؤثر که خود نیا بهنوعی ناشی از عوامل شخصزیفی و
محیطی است ،نو جهتگیری هدف است .جهتگیری هدف ،تنها شامل نیتها و دالیل فرد
برای پیشرفت نیست ،بلکه بازتابدهندۀ نو معیارهایی است که افراد برمبنزای آ هزا در مزورد

عملکرد خود داوری میکنند (پینفریچ .)109 ،1000 ،3بدو ش  ،انگیا افراد برای رسید

به اهدافشا مفرثر از نو هدفی است که آ ها انفخاب میکنند؛ بنابراین ،میتوا گازت رففزار
ً
افراد ،عموما با میل رسید به هدف خاصی برانگیخفه میشود .براسزاس آخزرین الگزویی کزه
الیززوت و مزز گریگور )008 ،1008( 4و پینفززریچ ( )100 ،1000در قالززب یزز رویکززرد

شناخفیزاجفماعی و با ترکیب نظریههای کتسی و جدید انگیا ارائه داد انزد ،چهزار نزو
جهززتگیری هززدف در بززین فراگیززرا شناسززایی شززد اسززت کززه عبارتانززد از :اهززداف
تسلطزگرایشی ،تسلطزپرهیای ،عملکردزگرایشی ،و عملکردزپرهیای .افراد در هریز از ایزن
چارچوبها ،به یادگیری و درگیری با تکالیف چالشبرانگیا به شیو خاصزی مینگرنزد .حفزی
بعضی از این اهداف باعث میشود که افراد از یادگیری بهعنوا وسیلهای برای نمایش قدرت و
برتری نسبت به دیگرا یا جلوگیری از شکست اسفااد کنند.
در جهتگیری هدف تسلطزگرایشی ،افراد بر شایسفگی خود از طریق تسلط بر تکزالیف و

زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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خود یادگیری دوسزت دارنزد.
بهدست آورد مهارتهای جدید تمرکا داشفه و یادگیری را برای ِ
این افراد بهفعالیتهای یادگیری عتقه درونی دارنزد و بزه همزین دلیزل ،وقزت بیشزفری بزرای

یادگیری صرف میکنند (ایما .)179 ،8331 ،1در جهزتگیری هزدف تسلط زپرهیای ،افزراد
نگرا ناهمید مطالب ،شکست در یادگیری مواد درسزی ،فراموشزی آنچزه یزاد گرففهانزد و از
دست داد مهارتها ،تواناییها ،و حافظۀ خود هسفند (الیوت و م گریگور.)008 ،1008 ،
خود یادگیری را بهعنوا هدف درنظر نمیگیرند،
در جهتگیری هدف عملکردزگرایشی ،افرادِ ،
بلکه منظور اصلی آ ها ،ابراز تواناییهایشا در مقابل دیگرا  ،بهفرین بود در جمزع و پرهیزا

از قضززاوت نززامطلوب دیگزرا اسززت (لززوی توسززما و آوی آسززور .)1001 ،2همچنززین ،در
جهتگیری هدف عملکردزپرهیای ،بهمنظور اجفناب از مشخص شد شایسفگی کمفر نسبت
به دیگرا  ،و پرهیا از دریافزت قضزاوتهای منازی دربزارۀ پیشرفتهایشزا  ،تزت میکننزد

(کاپت و ماهر.)878 ،1007 ،3
فصلنامه علمیـپژوهشی

771

دوره ،21شماره 2
بهار 2931
پیاپی 54

 .2پیشینه پژوهش

با توجه به هدف این پووهش ،در ادامه ،برخی از پووهشهایی که دربارۀ رابطۀ بزین بازیهزای
رایانهای ،جهتگیری هدف ،و اهمالکاری تحصیلی انجام شد اند را مطزر مزیکنیم .نفزایج
پووهشهای انجامشد در مورد جهتگیری هدف نشا داد اند که نو هدفی که افراد انفخاب
میکنند ،پیامدهای تحصیلی مفااوتی دارد (جوکار.)80 ،8918 ،
جوکار و دالورپور ( )78 ،8917در پووهشی با عنوا «رابطۀ تعللورزی آموزشی با اهداف
پیشرفت» دریاففهاند که اهمالکاری تحصیلی با جهتگیری هدف رابطزه دارد ،بهگونزهای کزه
اهداف عملکرد پرهیای ،پیشبینیکنندۀ مثبت و هدف تسلط گرایشزی ،پیشبینیکننزد منازی
برای اهمالکاری تحصیلی است.
نفایج پووهش هاشمی ،مصطاوی ،ماشزینچی عباسزی ،و بزدری ( )10 ،8938بزا عنزوا
«نقش جهتگیری هدف ،خودکارامدی خودتنظیمگری ،و شخصیت در تعللورزی» حاکی از
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ایززن اسززت کززه اهمالکززاری دانشززجویا براسززاس جهتگیریهززای هززدف ،ادرا هززای
خودکارامدی ،خودتنظیمگری ،و ویوگیهای شخصیفی قابلتبیین است.
نفایج پووهش پنفریج ( )190 ،1000درخصزوز رویکردهزای نظزری بزه جهزت گیزری
هدف ،انگیا وتحقیقات نشا میدهد که تعللورزی با جهتگیری هدف تسزلطززگرایشی،
رابطه منای دارد و با جهتگیری عملکردزگرایشی رابطهای ندارد.
ّ
براساس نفایج تحلیل مسیر صیف ( )809 ،8930در پووهشی با عنوا «تدوین مدل علی
تعللورزی تحصیلی براساس جهتگیری هدف تحصیلی با نقش واسطهای درگیری تحصیلی
و خودکارآمدی تحصیلی» ،اهداف عملکردززپرهیای و تسزلطی بزا واسزطهگزری خودکارآمزدی
تحصیلی ،افاو بر اثر مسفقیم بر تعللورزی تحصیلی دانشجویا  ،آثار یرمسفقیمی نیا دارد.
در مفغیرهای موردبررسی در این پووهش ،اهداف پرهیای ،بیشفرین رابطۀ مثبت و معنادار را بر
تعللورزی تحصیلی نشا داد .دهقانی ناژوانی و زار پور ( )180 ،8930در پووهش خزود بزا
عنوا «رابطه جهتگیری هدف با پیشزرفت تحصزیلی در دانشزجویا دندانکاشزکی شزیراز»،
گاار کرد اند که پیشرفت تحصیلی ،با جهتگیری هدف تسلط و عملکردی ،رابطۀ مثبت ،و
با جهتگیری پرهیای ،رابطه منای دارد.
افاو بر مفغیر جهتگیری هزدف ،موضزوعات و مسزائل مفازاوت دیگزری نیزا در محزیط
خانواد وجود دارد که میتواند نقش مهمی در اهمالکزاری تحصزیلی فرزنزدا داشزفه باشزد؛
بهویو در دورا معاصر که بخش زیزادی از اوقزات فرا زت کودکزا  ،بزا بازیهزای رایانزهای،
اینفرنفی ،تلان همرا  ،تبلت ،و ...پر میشود و این موارد ،نقش مهمی در شکلگیری رففارهزای
مخفلف و نیا پیشرفت تحصیلی آنا ایاا میکنند .بهنظر میرسد در وضعیت فعلی ،اسفااد از
بازیهای اینفرنفی و رایانهای ،چیای فراتر از پر کرد اوقزات فرا زت در بزین بچزهها اسزت و
بهنوعی ،بیشفر زما و فعالیتهای روزانۀ آنا را به خود اخفصاز میدهد.
در این زمینه ،پووهش نبوی ،محمدی ،قربانی ،و لشکردوسزت ( )319 ،8938بزا عنزوا
«ارتباط بازیهای رایانهای بزا هزو هیجزانی در دانشآمزوزا » نشزا داد اسزت کزه هزو
هیجانی دانشآموزا  ،با نو بازیهایی که انجام میدهند ،در ارتباط است؛ دانشآمزوزانی کزه
بازی پرزدوخورد انجام میدادند ،مهارتهای اجفمزاعی کمفزری نسزبت بزه سزه گزرو دیگزر
(فکریزآموزشی ،ماجراجویانه ،و ورزشیزرزمی) داشفند.
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در پززووهش احمززدی ( )88 ،8911بززا عنززوا «بررسززی تززرثیرات بازیهززای رایانززهای بززر
دانشآموزا پسر کتسهای سوم راهنمایی شهر اصاها » ،بین بازیهای رایانزهای و سزتمت
روا پسرا  ،رابطه معنادار و منای مشاهد شد  ،ولی بین بازیهزای رایانزهای و سزتمت روا
دانشآموزا دخفر ،همبسفگی معناداری دید نشد است.
تمی تورا پشفی و کریمزاد ( )00 ،8930نیا در پووهش خود با عنوا «ترثیر بازیهای
رایانهای بر ختقیت و رابطه آ با سازگاری روانی دانشآموزا » ،نشا داد اند که دانشآموزانی
که بازیهای رایانهای انجام میدهنزد ،نسزبت بزه دانشآمزوزانی کزه چنزین بازیهزایی انجزام
نمیدهند ،در حوز ختقیت ،نمر های پایینتری کسب میکنند.
جدیززدیا  ،پاشاشززریای ،و گنجززی ( )819 ،8938در یاففززههای پززووهش خززود بززا عنززوا
«فراتحلیل اثر بازیهای رایانهای خشن و یرخشن بر پرخاشگری» گاار داد اند کزه انجزام
بازیهای رایانهای ،رففار پرخاشگرانه ،احساسات پرخاشگرانه ،و برانگیخفگی فیایولوژیکی را
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افاایش میدهد؛ بهویو اگر نو بازی ،از بازیهای خشن باشد.
عربنزوزری ( )810 ،8931در پایا نامزه خزود بزا عنزوا «تزرثیر بازیهزای رایانزهای بزر
بهداشت روا دانشآموزا دور راهنمایی تحصیلی پایه سوم مدارس شزهر تهزرا » نشزا داد
است که دانشآموزانی که به بازیهای رایانهای نمیپرداخفند ،نسبت به دانشآموزانی که کم یزا
زیاد به بازی میپرداخفند ،از نظر سطح ستمت روانی در همۀ ابعاد (پرخاشگری ،افسزردگی،
اضطراب ،حساسیت بینفردی ،و عتئم جسمانی) در شرایط بسیار بهفری بودند.
جوادی و همکارا ( )10 ،8911نیا در تحقیق خود با عنوا «رابطه بازیهای رایانهای بزا
پرخاشگری و روابط والدزفرزند در دانشآموزا » نشا داد اند که بین سزاعتهای صرفشزد
برای بازیهای رایانهای و عملکرد تحصیلی ،رابطه منای معناداری وجود دارد.
نفززایج بررسززی شززاوردی و شززاوردی ( )09 ،8911بززا عنززوا «بررسززی نظزرات کودکززا ،
نوجوانا  ،و مادرا نسبت به اثرات اجفماعی بازیهزای رایانزهای» وجزود رابطزۀ معنزادار بزین
وضعیت بازی و افت تحصیلی را تریید نمیکند .نویسندگا ایزن پزووهش بزر ایزن نظرنزد کزه
دانشآموزانی کزه بزازی رایانزهای انجزام میدهنزد و دانشآمزوزانی کزه ایزن بازیهزا را انجزام
نمیدهند ،بهلحاظ تحصیلی ،وضعیت یکسانی دارند.
نگاهی به تحقیقات انجامشد  ،حاکی از نقش اساسزی جهزتگیری هزدف در اهمالکزاری

تحصیلی است ،ولی بیشفر این پووهشها ،در مورد نمونه دانشجویی و افراد بارگسال بود اسزت
و با توجه به فراوانی و حفی ظهور پدید منای اهمالکاری تحصیلی در مقزاطع تحصزیلی پزایین،
ازجمله ابفدایی در ایرا  ،انجام پووهش و بررسی آ ضرورتی انکارناپذیر است .با اینکه ضرورت
این مسئله در نهادهای آموزشی ،بهویو در مدرسهها ،بهشزدت احسزاس میشزود ،ولزی تزاکنو
پووهشهای اندکی در این زمینه ،بهویو در مقطع ابفدایی ،که پایه و اساس شخصیت افراد در آ
شکل میگیرد ،انجام شد است؛ ازاینرو ،پووهش حاضر در مورد نقش بازیهزای رایانزهای بزر
اهمالکاری تحصیلی و نو جهتگیری هدف انجام شد .در تبیین نظری روابط بزین مفغیرهزا در
این مقاله ،میتوا به رویکردهای شناخفیزاجفماعی اشار کرد .در این رویکردها اعفقاد بزر ایزن
است که عوامل فردی و اجفماعی فراوانی بر تواناییها ،باورها ،نگر ها ،و انگیا های افراد بزرای
انجام یا عدم انجام رففار ،ترثیر میگذارند؛ هما گونه که بندورا ،رففزار انسزا را در یز سزاخفار
ارتباط مفقابل سهگانه میا رففار ،مفغیرهای محیطی ،و عوامل فردی توضزیح داد اسزت .در ایزن
ساخفار ،عوامل و مفغیرها بر هم ترثیر میگذارنزد و از هزم تزرثیر میپذیرنزد .در الگزوی بنزدورا،
عوامل شخصی (فرایندهای شناخفی و انگیاشی) نقش مهمی دارند و ایزن رویکزرد بزه باورهزای
انسا در مورد اینکه میتواند بر موقعیفی مسلط شود و نفایج مثبفی تولید کند ،اشار میکند (ال

و بندورا .)90 ،8311 ،1در این راسفا در پووهش حاضزر ،الگزویی سلسزلهمراتبی براسزاس بزر
خریدهای فردی و محیطی مؤثر بر اهمالکاری تحصیلی فرض شد کزه در آ  ،میزاا اسزفااد از
بازیهای رایانهای بهعنوا مفغیر پیشبین یا برو زا ،جهزتگیری هزدف بزهعنوا مفغیزر واسزطه
(مفغیر انگیاشی) و اهمالکزاری تحصزیلی ،بزهعنوا مفغیزر مزت یزا درو زا بررسزی شزد اند
(نمودار شمار  )8و در این راسفا ،فرضیههای پووهشی زیر مطالعه شد اند:
 .8رابطۀ معناداری بین میاا اسزفااد از بازیهزای رایانزهای ،نزو جهزتگیری هزدف ،و
اهمالکاری تحصیلی دانشآموزا مقطع ابفدایی وجود دارد؛
 .1میززاا اسززفااد از بازیهززای رایانززهای ،پیشبینیکننززدۀ اهمالکززاری تحصززیلی در
دانشآموزا است؛
 .9می زاا اسززفااد از بازیهززای رایانززهای ،پیشبینیکننززد انززوا جهززتگیری هززدف در
دانشآموزا است؛
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 .8جهتگیری هدف ،با کنفرل میاا اسفااد از بازیهای رایانهای ،اهمالکاری تحصزیلی
را بهصورت معناداری پیشبینی میکند؛
 .0تااوتهای جنسیفی معناداری در جهتگیری هدف ،اهمالکزاری تحصزیلی ،و میزاا
اسفااد از بازیهای رایانهای وجود دارد.

میاا اسفااد از

انوا جهتگیری

بازیهای رایانهای

هدف

اهمالکاری
تحصیلی

نمودار شماره ( .)2رابطه مفهومی متغیرهای پژوهش
منبع :یاففههای پووهش
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 .3روش پژوهش

جامعه آماری شرکتکنندگا در این پووهش ،دربردارندۀ تمام دانشآمزوزا پایزه پزنجم و ششزم
ابفدایی شهر شیراز بزود کزه در سزال تحصزیلی  8930-8937مشزغول تحصزیل بودنزد .نمونزۀ
موردمطالعه در پووهش به شیوۀ تصادفی خوشهای چندمرحلهای انفخاب شد؛ به ایزن شزکل کزه
ابفدا از بین چهار ناحیه آموز وپرور شهر شیراز ،دو ناحیه بهصورت تصادفی انفخاب شدند و
از هر ناحیه دو دبسفا پسرانه و دو دبسفا دخفرانه و از هر مدرسه ،دانشآموزا پایزههای پزنجم و
ششم (از هر پایه ،ی کتس) برگاید شدند (رویهمرففه  1کتس) و بزه پرسزشنامهها پاسز
دادند .گافنی است که تعداد کل نمونۀ انفخابی 900 ،نار بزود کزه تعزداد نمونزه  189نازر (881
دانشآموز دخفر و  808دانشآموز پسر) ،میانگین سنی آ ها بین  81تا  88سال بود.
در پووهش حاضر ،برای گردآوری اطتعات از سزه ابزاار اسزفااد شزد کزه عبارتانزد از:
پرسشنامه اهمالکزاری تحصزیلی سزواری ( ،)800 ،8930پرسزشنامه جهزتگیری هزدف
(الیوت810 ،8333 ،؛ الیوت و م گریگور )080 ،1008 ،و پرسشنامه محققساخفه میزاا
اسفااد از بازیهای رایانهای.

 .3-1پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی

1

بهمنظور انداز گیری میاا اهمالکاری تحصیلی ،از پرسشنامه سزواری ( )800 ،8930اسزفااد
شد که دربردارندۀ  81گویه بود .همۀ گویهها در ی پیوسفار پنجدرجهای ،از  )8هرگا (صزار) )1
بهندرت )9 ،بعضی اوقات  )8بیشفر اوقات  )0همیشه ،نمر گزذاری شزدند .پایزایی پرسزشنامه
توسط سواری به رو آلاای کرونباخ برای کل پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی 0/10 ،محاسبه
شد .همچنین ،روایزی آ از طریزق همبسزفگی بزا پرسزشنامه اهمالکزاری تحصزیلی تزاکمن

2

( )800 ،8338محاسبه و برابر  0/90براورد شد که در سطح  0/009معنادار بود.
در مقاله حاضر ،برای محاسبۀ روایی از رو همبسفگی گویهها با نمر کل اسفااد کزردیم
که بین دامنۀ  0/87تا  0/10بود و همگی در سزطح  0/008معنزادار بودنزد ،و بزرای محاسزبۀ
پایایی ،رو آلاای کرونباخ را بهکار بردیم که مقدار  0/13بهدست آمد.
 .3-2پرسشنامه جهتگیری هدف

3

برای سنجش جهتگیری هدف ،از پرسشنامه الیزوت ( )810 ،8333و پرسزشنامه الیزوت و
م گریگور ( )080 ،1008کزه دربردارنزدۀ چهزار نزو جهزتگیری هزدف تسلط زگرایشی،
تسلطزپرهیای ،عملکردزگرایشی ،و عملکردزپرهیای است ،اسفااد کزردیم .ایزن پرسزشنامه
دربردارندۀ  18گویه است که هری از اهزداف آ  7گویزه دارد و هزر گویزه ،دارای  0گاینزه
است .نفایج پووهش کهولت ( )880 ،8911تحلیزل عزاملی بزه رو مؤلازههای اصزلی ،بزا
چززرخش واریمززاکو وجززود  8عامززل در گویززهها را ترییززد کززرد .در پززووهش وی ،مقززدار
ضریب

برابر  0/13و ضریب کرویت بارتلت برابر با  8318/811بزود کزه نشزا دهندۀ

کاایت نمونهگیری و ماتریو همبسفگی گویهها است.
در پووهش حاضر برای بررسی روایی از رو همبسفگی ابعاد با نمزر کزل اسزفااد شزد
است .ضرایب بهدستآمد بزرای هزدف تسلط زگرایشی ( ،)0/70تسلط زپرهیزای (،)0/79
عملکردزگرایشی ( ،)0/01و عملکردزپرهیای ( )0/09گاار شد است که همگی در سطح
 0/008معنادار بودند .برای بررسی پایایی از رو آلاای کرونباخ اسفااد شد که میزاا آ در
کل  0/10گاار شد.
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 .3-3میزان استفاده از بازیهای رایانهای

بهمنظور بررسی میاا اسفااد دانشآموزا از بازیهای رایانهای ،از والدین آ ها خواسفه شزد،
زمانی را که دانشآموز در طول مدت ی روز ززز با اسفااد از وسایلی مانند رایانزه ،ل تزا ،،و
گوشی همرا زز برای بازیهای رایانهای میگذراند ،مشخص کنند.
 .4یافتههای پژوهش

بهمنظور توصیف کمی مفغیرهای پووهش ،میانگین ،انحراف معیار ،و حداقل و حزداکثر نمزرۀ
آزمودنیها ،مفغیرهای پووهش بررسی شدند که نفایج بهدستآمد در جدول شمار ( )8ارائزه
شد است.
جدول شماره ( .)2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
فصلنامه علمیـپژوهشی

771

دوره ،21شماره 2
بهار 2931
پیاپی 54

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

مؤلفهها

3/78

1/17

8

88

عملکردزگرایشی

18/10

0/83

80

90

تسلطزگرایشی

17/89

8/01

80

90

عملکردزپرهیای

10/90

0/99

1

90

تسلطزپرهیای

83/90

0/81

7

90

1/88

8/81

8

7

اهمالکاری تحصیلی
جهتگیری هدف

میاا اسفااد از بازیهای رایانهای

هما گونه که در جدول شمار ( )8مشاهد میشود ،مفغیر اهمالکزاری تحصزیلی ،دارای
میانگین  3/78و انحراف معیار  1/17است .بعد جهزتگیری هزدف تسلط زگرایشی از ابعزاد
جهزتگیری هززدف ،بیشزفرین میززانگین ( )17/89و بعززد تسلط زپرهیای ،کمفززرین میززانگین
( )83/90را دارد .افاو بزراین ،می زاا اسززفااد از بازیهززای رایانززهای دارای میززانگین  1/88و
انحراف معیار  8/81است .در ادامه یاففههای پووهش براسزاس پرسزشها بزا اسزفااد از رو

تحلیل مسزیر بزارو و کنزی )8317( 1ارائزه شزد اسزت .در ایزن رو بزرای بررسزی نقزش

واسطهگری ی مفغیر از سه رگرسیو اسفااد میشود (جدولهای شمار  ،8 ،9و .)0

زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 .4-1رابطههه بههیز میههزان اسههتفاده از بازیهههای رایانهههای ،جهههتگیری هههدف ،و اهمالکههاری
تحصیلی

برای بررسی رابطه بین مفغیرهای پووهش از رو ضریب همبسزفگی پیرسزو اسزفااد شزد.
ماتریو همبسفگی مفغیرهای موردبررسی بهمنظور ارائه تصویر روشنتری از ارتباط مفغیرهای
پووهش در جدول شمار ( )1ارائه شد است .گافنی است ،سطح اطمینا در تمام آمار هزای
پووهش 30 ،درصد درنظر گرففه شد.
جدول شماره ( .)1ماتریس همبستگی متغیرهای موردپژوهش در کل نمونه () 129
متغیرها

2

1

 .1عملکردزگرایشی

*-0/87

8

جهتگیری

 .9تسلطزگرایشی

**-0/10

**0/88

8

هدف

 .8عملکردزپرهیای

0/89

**0/88

**0/10

8

 .0تسلطزپرهیای

**0/83

*0/81

0/03

**0/07

8

**0/81

-0/88

**-0/18

0/80

0/00

 .8اهمالکاری تحصیلی

 .7میاا اسفااد از بازیهای رایانهای

0/08

9

5

4

6

8
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0/00

با توجه بزه نفزایج ارائهشزد در جزدول شزمار ( ،)1از میزا مفغیرهزای پزووهش ،مفغیزر
اهمالکاری تحصیلی با جهتگیری تسلطزپرهیای ( ) =0/83و میزاا اسزفااد از بازیهزای
رایانهای ( ،) =0/81رابطۀ مثبت و معناداری دارند .همچنزین ،اهمالکزاری تحصزیلی ،رابطزۀ
منای و معناداری با جهتگیری عملکردزگرایشی ( ،) =-0/87و جهزتگیری تسلط زگرایشی
( ) =-0/10دارد .جهززتگیری عملکرد زگرایشی ،رابطززۀ مثبززت و معنززاداری بززا جهززتگیری
تسلط زگرایشی ( ،) =0/88جهززززتگیری عملکرد زپرهیای ( ،) =0/88و جهززززتگیری
تسلطزپرهیای ( ) =0/81داشفه است .جهتگیری تسلطزگرایشی ،رابطۀ مثبت و معناداری بزا
جهتگیری عملکردزپرهیای ( ) =0/10و رابطۀ منای و معناداری با میاا اسفااد از بازیهای
رایانهای ( ) =-0/18داشت .رابطة جهتگیری عملکردزپرهیای با جهتگیری تسلطزپرهیای
( ) =0/07مثبت و معنادار بود.

773
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 .4-2رگرسیون همزمان میزان استفاده از بازیهای رایانهای با اهمالکاری تحصیلی

برای سنجش رابطه میا میاا اسفااد از بازیهای رایانهای با اهمالکزاری تحصزیلی از شزیو
رگرسیو همزما اسفااد شد (جدول شمار .)9
جدول شماره ( .)9قدرت پیشبینیاندازه اهمالکاری تحصیلی باتوجه به میزان استفاده از بازیهای رایانهای
سطح معناداری

متغیر مستقل
میاا اسفااد از بازیهای رایانهای

0/10

0/08

8/83

0/10

0/009

9/08

هما گونززه کززه داد هززای جززدول شززمار ( )9نشززا میدهززد ،می زاا  =0/10و می زاا
 =0/080است .بهعبارت روشنتر ،مفغیزر بزرو زاد میزاا اسزفااد از بازیهزای رایانزهای،
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 0/08درصد از کل واریانو اهمالکاری تحصیلی را پیشبینزی میکننزد .براسزاس داد هزای
جدول ،بررسی ضریب بفا نشا میدهزد کزه میزاا اسزفااد از بازیهزای رایانزهای بزا میزاا
( ) =0/10قدرت پیشبینی مثبت و معنزاداری بزر اهمالکزاری تحصزیلی دارد کزه در سزطح
 0/009معنادار است.
 .4-3رگرسیون همزمان میزان استفاده از بازیهای رایانهای با جهتگیری هدف

به این منظور از شیو تحلیل رگرسیو همزما اسفااد شد است (جدول شمار .)8
جدول شماره ( .)5قدرت پیشبینیکنندگی جهتگیری هدف براساس میزان استفاده از بازیهای رایانهای
ابعاد جهـتگیری
هدف
عملکردزگرایشی
تسلطزگرایشی
عملکردزپرهیای
تسلطزپرهیای

متغیرهای مستقل
میززاا اسززفااد از
بازیهای رایانهای
میززاا اسززفااد از
بازیهای رایانهای
میززاا اسززفااد از
بازیهای رایانهای
میززاا اسززفااد از
بازیهای رایانهای

سطح معناداری
0/88

0/08

-0/09

-0/88

-8/71

0/18

0/00

-0/11

-0/18

-9/71

0/80

0/08

0/83

0/80

8/09

0/00

0/009

0/11

0/00

0/19

0/008

براساس داد هزای جزدول شزمار ( ،)8در ُبعزد عملکرد زگرایشی ،میزاا  0/88و میزاا
 0 /08بهدست آمد و میاا اسفااد از بازیهای رایانهای پیشبینیکنند معنادار نبزود .در ُبعزد
تسلطزگرایشی ،میاا  0/18و میاا  0/00بهدست آمد و میزاا اسزفااد از بازیهزای
رایانهای با بفای ( ) 0/18در سطح  0/008پیشبینیکنند منای و معنادار ُبعد تسلطزگرایشی
بود .در ُبعد عملکردزپرهیای 0/80
پیشبینیکنند معنادار نبود .در ُبعد تسلطزپرهیای مقدار 0/00
و 0/08

بود و میاا اسزفااد از بازیهزای رایانزهای
و 0/009

بهدست آمد

و میاا اسفااد از بازیهای رایانهای پیشبینیکنند معنادار نبود.
 .4-5رگرسیون همزمان جهتگیری ههدف بها میهزان اسهتفاده از بازیههای رایانههای و
اهمالکاری تحصیلی

در راسفای سنجش این مفغیر از رو رگرسیو همزما اسفااد شد (جدول شمار .)0
جدول شماره ( .)4قدرت پیشبینی اندازه اهمالکاری تحصیلی باتوجه به میزان استفاده از بازیهای رایانهای با کنترل
جهتگیری هدف
متغیرهای مستقل

سطح معناداری

0/70

0/03

8/98

میاا اسفااد از بازیهای رایانهای

-0/83

-0/81

-8/71

جهتگیری

تسلطزگرایشی

-0/89

-0/18

-1/30

هدف

عملکردزپرهیای

0/18

0/88

8/78

تسلطزپرهیای

0/18

0/88

8/13

عملکردزگرایشی
0/91

0/89

هما گونه که داد های جدول شمار ( )0نشا میدهد ،میاا 0/91

0/009

و میاا =0/89

است .مقایسه ضرایب بفا در این گزرو از مفغیرهزا نشزا میدهزد کزه بزین میزاا اسزفااد از
بازیهای رایانهای ،جهتگیری عملکردزگرایشی ،جهتگیری تسلط زپرهیای ،و جهزتگیری
عملکردزپرهیای ،هیچکدام پیشبینیکنند معنادار اهمالکاری تحصیلی نبودنزد ،ولزی مفغیزر
جهتگیری هدف تسلطزگرایشی با میاا ( ) =-0/18در سطح  0/009پیشبینیکنندۀ منازی
و معنادار اهمالکاری تحصیلی است .در ادامه ،نمزودار نهزایی بررسزی مفغیرهزا آمزد اسزت
(نمودار شمار .)1
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میزان استفاده از بازیهای

β=-0/22

β=0/80

جهتگیری هدف تسلطـپرهیزی

رایانهای

0/80

جهتگیری هدف تسلطـگرایشی

اهمالکاری
تحصیلی

β= 0/20

نمودار شماره ( .)1رابطه متغیرهای پژوهش
منبع :یاففههای پووهش

 .4-6تفاوتههههای جنیهههیتی در مت یرههههای میهههزان اسهههتفاده از بازیههههای رایانههههای،
جهتگیری هدف ،و اهمالکاری تحصیلی
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بهمنظور سنجش نقش تااوتهای جنسیفی در مفغیرهای میاا اسفااد از بازیهزای رایانزهای،
جهتگیری هدف ،و اهمالکاری تحصیلی از رو آماری تی در بین گرو های مسفقل اسفااد
شد (جدول شمار .)7
جدول شماره ( .)6مقایسه آزمودنیهای دختر و پسر براساس میانگین نمرههای متغیرهای پژوهش
متغیرها

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف

درجه

سطح

استاندارد

آزادی

معناداری

دخفر

891

3/18

1/88

پسر

17

80/81

1/81

دخفر

891

18/07

0/91

پسر

17

10/10

8/18

دخفر

891

17/71

9/18

پسر

17

17/01

8/98

دخفر

891

83/18

0/80

پسر

17

18/98

0/00

دخفر

891

81/31

0/70

پسر

17

83/30

0/03

میزززاا اسزززفااد از بازیهزززای

دخفر

891

1/89

8/08

رایانهای

پسر

17

1/31

8/80

اهمالکاری تحصیلی
عملکردزگرایشی
جهتگیری هدف

تسلطزگرایشی
عملکردزپرهیای
تسلطزپرهیای

-8/01

188

-0/31

188

0/31

103

-8/31

188

-8/83

188

-0/89

188

براساس داد های جدول شمار ( ،)7بین دانشآموزا دخفر و پسزر در مفغیزر اهمالکزاری
تحصززیلی ،جهززتگیری هززدف (عملکرد زگرایشی ،تسلط زگرایشی ،عملکرد زپرهیای،
تسلطزپرهیای) و میاا اسفااد از بازیهای رایانهای ،تااوت معناداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری

هدف از انجام پووهش حاضر ،بررسی نقش واسطهگری جهزتگیری هزدف در اهمالکزاری
تحصیلی با توجه به میاا اسفااد از بازیهای رایانهای در بین دانشآموزا پایه پنجم و ششزم
ابفدایی است .برای بررسی روابط علی میا مفغیرهای پووهش از رو تحلیل مسزیر اسزفااد
شد .در ابفدای تحلیل نفایج ،گافنی است کزه هما گونزه کزه یاففزهها نشزا میدهزد ،درصزد
واریانوهای تبیینشد در کل رگرسیو ها برای مفغیرهای مت  ،درصدهای باالیی نیسفند که
این امر حاکی از آ اسزت کزه اهمالکزاری تحصزیلی ،بزهویو در مقطزع ابفزدایی ،پدیزد ای
چندبعدی است که ممکن است عوامل فردی ،اجفماعی ،و خانوادگی فراوانی در شکلگیری آ
نقش داشفه باشند که بازیهای رایانزهای ،تنهزا سزهم کزوچکی در تبیزین آ دارنزد .البفزه اگزر
مفغیرهای خانوادگی و شخصیفی نیا به این الگو اضافه میشدند ،بیتردیزد درصزد تبیینهزای
واریانوهای مفغیر اهمالکاری تحصیلی مفااوت میشد .در علوم انسزانی هیچگزا نمیتزوا
پیامدهای رففاری را با ی یا دو مفغیر تبیین کرد؛ بنابراین ،در همین ابفدا ،بررسی یز مفغیزر،
بهعنوا ی محدودیت در پووهش حاضزر مطزر میشزود و براسزاس آ پیشزنهاد میشزود،
مفغیرهای گوناگو شزناخفی ،نگرشزی ،انگیاشزی ،و هیجزانی در سزطو فزردی و اجفمزاعی
بهمنظور تبیین مناسبتر و کاملتر اهمالکاری تحصیلی ،بهویو در مقطع ابفزدایی ،بررسزی و
واکاوی شوند ،ولزی رویهمرففزه نفزایج حزاکی از نقزش بازیهزای رایانزهای در اهمالکزاری
تحصیلی بود .هما گونه که تحلیلهزای آمزاری نشزا داد ،بزین میزاا اسزفااد از بازیهزای
رایانهای ،جهتگیری هدف ،و اهمالکاری تحصیلی ،رابطۀ معناداری وجزود دارد .همچنزین،
بین اهمالکاری تحصیلی و جهتگیری هدف تسلطزپرهیای و نیا میاا اسفااد از بازیهزای
رایانهای ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که هرچه دانشآموزا زما بیشفری را
برای انجام بازیهای رایانهای بگذرانند ،اهمالکاری تحصیلی در آ ها بیشفر دید میشود .این
یاففه با پووهشهای مشفاقی ( ،)38 ،8938ایما ( )178 ،8331و سواری ( )08 ،8931همسو
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است .در تبیین یاففههای پووهش حاضر میتوا گات ،ازآنجاکزه هرچزه دانشآمزوزا بیشزفر
درگیر بازیهای رایانزهای میشزوند ،در مزورد پیامزدهای بزازی و نفزایج مربزوط بزه تحصزیل
بیانگیا تر میشوند ،چو به پیامزد تحصزیلی و اینکزه موفزق شزوند ،کمفزر توجزه میکننزد.
بهعبارت روشنتر زز براساس نظریه فلت 1زز باورهای شناخفی نادرسفی از تحصیل در ذهن ایزن

دانشآموزا شکل میگیزرد و درنفیجزه بزه نفزایج تحصزیل بیتوجزه میشزوند .ازسزویدیگر،
ازآنجاکه با افاایش زما اسفااد از بازیهای رایانزهای ،زمزا مایزد دانشآمزوزا بزرای درس
خواند کاهش مییابد ،اهمالکاری تحصیلی در آ ها بیشفر میشود و دوسزت دارنزد دالیزل
بیرونی ،ازجمله کمبود وقت ،حجم زیاد تکالیف ،یا دالیل درونی مانند نفوانسفم ،عتقه ندارم،
و ...را برای توجیه کار خود مطر کنند .همچنین ،براسزاس دیزدگا هیزل و هیزل و چزالوت و

بارال )103 ،8311( 2بازیهای رایانهای بیشفر از درس خواند به دانشآموزا لذت میدهزد
و سبب شادی آ ها میشود؛ ازاینرو ،این بازیها را ترجیح میدهند و درنفیجزه ،اهمالکزاری
فصلنامه علمیـپژوهشی
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تحصیلی در آ ها بیشفر میشود.
بازیهای رایانهای بهدلیل جذابیت ،دسفرسپذیری با کمفرین چالش ،نیاز به حداقل تت
فرد ،و تنو در بازیها زز که باعث عدم خسزفگی بچزهها میشزوند ززز بیشزفر از درس خوانزد
موردتوجه هسفند و هنگامیکه در مقابل درس خواند قرار میگیرند ،عاملی برای اهمالکاری
هسفند .به بیا دیگر ،دانشآموزا هرچه بیشفر جذب بازیهای رایانهای بشوند ،زما بیشزفری
برای انجام این بازیها دارند و اهمالکاری آ هزا بزرای توجیزه کارهایشزا بیشزفر میشزود ،و
درنهایت ،بیانگیاگی ناشی از اهمالکاری در آ ها دید میشود.
افاو براین ،نفایج بهدستآمد نشا داد که از بین انوا جهتگیریهزا ،تنهزا جهزتگیری
تسلطزپرهیای با اهمالکاری تحصیلی و بازیهای رایانهای ارتبزاط دارد .بزهعبارت روشزنتر،
دانشآموزانی که جهتگیری تسلط زپرهیای داشزفند ،اهمالکزاری تحصزیلی بیشزفری نشزا
دادند .افرادی که دارای جهتگیری هدف تسلطزپرهیای هسفند ،دارای ویوگیهایی مانند ترس
از ناهمید مطالب ،شکست در یادگیری مواد درسی ،و فرامزو کزرد آنچزه یزاد گرففهانزد،
هسفند و این ویوگیها برختف توانمنزدیای اسزت کزه آ هزا در بازیهزای رایانزهای دارنزد.
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بهعبارت دقیقتر ،جهتگیری تسلطزپرهیای و ترس از شکست و عدم موفقیزت در کسزانیکه
وقت بیشفری برای بازیهای رایانزهای میگذارنزد ،بیشزفر میشزود و ایزن مشزکل را در بزازی
بهگونهای برای خود حل میکنند ،زیرا در این بازیهزا ،شکسزت و تزرس از آ کمفزر اسزت و
بچهها موفقیت بیشفری را تجربه میکنند .در مورد نفیجۀ مربوط بزه رابطزۀ منازی اهمالکزاری
تحصیلی با اهداف تسلطزگرایشی که با پووهشهای الیوت و م گریگور ( ،)008 ،1001و

والفرز )813 ،1009( 1همسو و با پووهش نوشادی ( )3 ،8910ناهمسو است ،میتوا گات،
دانشآموزانی که اهداف تسلطزگرایشی دارند ،در پی فهم عمیق مطالب و تسلط بر آ هسفند.
نفایج پووهشهای انجامشد نشزا میدهزد ،جهزتگیری هزدف تسلط زگرایشی ،دارای
سازگارترین الگوی رففارهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی است ،زیزرا در ایزن جهزتگیری ،بزر
تت دانشآموزا ترکید میشود و این کار باعث ایجاد عتقه و انگیاۀ درونزی بزرای فراگیزری
درسها و درنهایت ،موجب توجه عمیق به درسها و انجام تکالیف آ هزا خواهزد شزد و ایزن
موارد برختف اهمالکاری تحصیلی هسفند .چنا که تحلیلهای آماری نشا داد ،جهتگیری
هدف تسلطزپرهیای ،پیشبینیکنند مثبت و معنزاداری بزرای اهمالکزاری تحصزیلی اسزت.
رابطززۀ مثبززت اهمالکززاری تحصززیلی بززا جهززتگیری تسلط زپرهیای ،بززه ایززن معناسززت کززه
دانشآموزانی که دارای جهتگیری تسلطزپرهیای هسفند ،اهمالکاری تحصیلی بیشفری دارند
و درنفیجه ،پیشرفت تحصیلی پایینی خواهند داشت .هما گونه که پیشزفر گافزه شزد ،اهزداف
عملکردزپرهیای و تسلطزپرهیای بهلحاظ جاذبه و ارز گذاری ،پرهیای هسفند که این پرهیا
از اضطراب و ترس از شکست نشئت میگیرد .افراد با این جهتگیریها هموار در پی جلزب
رضایت دیگرا هسفند و قضاوت منای دیگرا در مورد خودشا را برنمیتابند و بر این نظرنزد
که با شکست ،تواناییهایشا زیر سؤال میرود .افاو بزراین ،افزراد دارای جهزتگیری هزدف
تسلطزپرهیای ،هرچند در پی یادگیری هسفند ،ولی شایسفگی را بهصورت دسزفیابی کامزل بزه
تکلیف تعریف میکنند .این افراد برای پرهیا از فقدا شکست ،تاجاییکه امکا دارد ،فعالیت
میکنند .در این راسفا یاففههای والفرز ( )813 ،1009نشا میدهند که جهتگیری پرهیای از
تکلیف ،رففارهای تعللورزانه را بهگونهای مثبت پیشبینی میکند .والفرز این نو جهزتگیری
را مؤثرترین پیشبینیکنندۀ تعللورزی میداند .همچنزین ،جهزتگیری تسزلطی در یزادگیری
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درسها با هدف تسلط بر مطالب یا یادگیری عمیق با انگیزا درونزی ،سزبب مشزغول شزد
بیشفر به تکالیف میشود و اهمالکاری را کاهش میدهد.
درنهایت ،تحلیلهای آماری انجامشد در مزورد تااوتهزای جنسزیفی نشزا داد کزه بزین
دانشآموزا دخفر و پسزر در مفغیزر جهزتگیری هزدف (عملکرد زگرایشی ،تسلط زگرایشی،
عملکرد زپرهیای ،و تسلط زپرهیای) ،اهمالکزاری تحصزیلی و میزاا اسزفااد از بازیهززای
رایانهای تااوت معناداری وجود ندارد .نفایج بهدستآمد در این مورد با پووهشهای مطیعزی،
حیدری ،و صادقی ( ،)83 ،8938گلسفانیبخت و شزکری ( ،)13 ،8931ایازرت و فزراری،1

( ،)808 ،8313هیل و همکزارا ( )107 ،8311و سزکهریا ( )3 ،8930همسزو و بزا نفزایج
پووهشهای فراری ( ،)10 ،8331جوکار و دالورپور ( ،)78 ،8917و سزواری ()88 ،8931
ناهمسو است .در تبیین نفیجۀ بهدستآمد براساس دیدگا نویسندگا مقاله شاید بفزوا گازت
که بازیهای رایانهای ،فارغ از نو آ ها ،موردعتقه و توجه دانشآموزا دخفر و پسزر اسزت و
فصلنامه علمیـپژوهشی

710

دوره ،21شماره 2
بهار 2931
پیاپی 54

بیتردید ،نو بازیهای آ ها باید براسزاس جنسیفشزا  ،بررسزی و واکزاوی شزود .همچنزین،
میتوا گات تغییراتی که در تعلیموتربیت امروزی والدین رخ داد و نگا بدو تبعیضی که به
جنسیت در بین والدین وجود دارد ،در کسب نفیجه حاضر بیترثیر نبود است.
ناهمسویی یاففههای پووهش حاضر با برخی از پووهشها را میتوا در عوامزل مخفلازی
جستوجو کرد؛ برای مثزال ،نمونزۀ موردمطالعزه در برخزی از پووهشهزا ،دانشآمزوزا دور
ابفدایی و در برخی دیگر ،دانشآموزا دور دبیرسفا بود اند ،یا اباار مورداسفااد برای سنجش
جهتگیری هدف نیا مفااوت بزود اسزت .درنهایزت ،ضزمن توجزه بزه محزدودیتهای ایزن
پووهش همچو سایر پووهشهای همبسفگی مبنیبر احفیزاط در اسزفنباط روابزط علزی بزین
مفغیرها و خودگاارشی بود پرسشنامهها ،میتوا به کاربردهای مهمی که یاففههای این مقاله
در تعلیموتربیت دارد ،اشار کرد ،بهویو نقش بازیهای رایانهای هم بر جهتگیری هدف و هم
بهطور مسفقیم بر اهمالکاری تحصیلی.

زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

منابع
احمدی ،سیروس ( .)8911بررس تأثیرا بمزیهمی رایمن ای بر دانشآهوزا پسر کالسهمی سوم راهاملمی هل ر
اصف م پایا نامه کارشناسیارشد  .دانشگا اصاها  ،اصاها  ،ایرا .
آقاتهرانی ،مرتضی ( .)8938اهمملکمری بررسل لنلو ر راهرمرهلمی درهلم  .قزم :انفشزارات مؤسسزه آموزشزی و
پووهشی امامخمینی(ر ).
جدیدیا  ،احمدعلی؛ پاشاشریای ،حسن؛ و گنجزی ،حمزا ( .)8938فراتحلیزل اثزر بازیهزای رایانزهای خشزن و
یرخشن بر پرخاشگری .فصنامه فنآرری اطاللم ر ارتبمطم در لنوم تربیت .801-811 ،)9(1 ،
جوادی ،محمدجعار؛ امامیپور ،سوزا ؛ و رضاییکاشی ،زهرا ( .)8911رابطه بازیهای رایانهای بزا پرخاشزگری و
روابط والد  -فرزند در دانشآموزا  .هجن پژرهشهمی ررا هامس .13-30 ،)9(8 ،
جوکار ،بهرام ( .)8918بررس سمختمر ارتبمط  ،بمررهمی فرد پیراهلو  ،سلمختمر کلالس ،هل
تحصین (رسالهی دکفری) .دانشگا شیراز ،شیراز ،ایرا .

گرای ر پیمهل همی

جوکار ،بهرام؛ و دالورپور ،محمدآقا ( .)8917رابطۀ تعللورزی آموزشی با اهداف پیشرفت .هجن ان یش همی نلوین تربیتل
دانشر ه لنوم تربیت ر ررا هامس دانشگمه الزهرا.78-10 ،)9(9 ،
دالورپور ،محمدآقا ( .)8911پیشبینزی آگزاهی فراشزناخفی و پیشزرفت تحصزیلی بزر اسزاس جهزتگیری هزدف
پیشرفت .فصنامه پژرهشهمی نوین ررانشامخت .70-38 ،)3(9 ،
دهقانیناژوانی ،علی؛ و زار پور ،مریم ( .)8930رابطه جهزتگیری هزدف بزا پیشزرفت تحصزیلی در دانشزجویا
دندانکاشکی شیراز .هجن ایران آهوزش در لنوم پزهر .180-181 ،)10(87 ،
سکهریا  ،فیروز ( .)8930اهمالکاری تحصیلی و عوامل پیشبینیکنند آ  .هطملعم ررانشامخت .3-17 ،)8(1 ،
سواری ،کریم ( .)8930ساخت و اعفباریابی آزمو اهمالکاری تحصیلی .فصنامه ان ازهگیری تربیت .8-80 ،)0(1 ،
سواری ،کریم ( .)8931رابطه ساد و چندگانه تبحرگرایی و رویکردگرایزی بزا اهمالکزاری تحصزیلی .در فصلنامه
لنم لپژرهش هامخت اجتممل .88-08 ،)9(1 ،
شاوردی ،تهمینه؛ و شاوردی ،شهرزاد ( .)8911بررسی نظرات کودکا  ،نوجوانا و مادرا نسبت به اثرات اجفماعی
بازیهای رایانهای .فصنامه تحقیقم فرهاگ .81-17 ،)9(1 ،
ّ
صیف ،محمدحسن ( .)8930تدوین مدل علی تعللورزی تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف تحصیلی با نقزش
واسطهای درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی .در فصلنامه راهبردهلمی هلامخت در یلمدگیری،)7(8 ،
.809-881
عاملی ،سعیدرضا ( .)8938هطملعم در فضمی ه
انفشارات امیرکبیر.

بمزیهمی رایمن ای :رریررد ارزه لبوه ب بمزیهلم .تهزرا :

فصلنامه علمیـپژوهشی

711
رابطه میزان استفاده از
بازیهای رایانهای ...

عربنوزری ،فاطر ( .)8931تأثیر بمزیهمی رایمن ای بر ب اهت ررا دانشآهلوزا درره راهاملمی تحصلین پمیل
سوم ه ارس ه ر ت را ( .پایا نامه کارشناسی ارشد) .دانشگا پیام نور تهرا  ،تهرا  ،ایرا .
تمیتورا پشفی ،مرضیه؛ و کریمزاد  ،صمد ( .)8930ترثیر بازیهای رایانهای بر ختقیت و رابطه آ بزا سزازگاری
روانی دانشآموزا  .فصنامه ان یش همی تمزه در لنومتربیت .00-71 ،)8(1 ،
قربا جهرمی ،رضا؛ حجازی ،الهه؛ اژ ای ،جواد؛ و خدایاریفرد ،محمد ( .)8931بررسی نقزش میزانجی اهزداف
پیشرفت در رابطه بین نیاز به خاتمه و درگیری شزناخفی :اثزر بافزت تعلزلورزی .در فصلنامه لنمل پژرهشل
هامخت اجتممل .11-33 ،)8(1 ،
کهولت ،نعیمه ( .)8911پیشبیا همدهمن بر اسمس سبکهمی هویت ،ابعمد هویت ر ج تگیری ه
کارشناسی ارشد) .دانشکد علوم تربیفی و روانشناسی ،دانشگا شیراز ،شیراز ،ایرا .

(پایا نامه

گلسفانیبخت ،طاهر ؛ و شکری ،مهناز ( .)8931رابطه تعللورزی (اهمالکاری) تحصیلی با باورهای فراشزناخفی.
در فصنامه لنم لپژرهش هامخت اجتممل .13-800 ، )9(1 ،
مشززفاقی ،سززعید ( .)8938پیشبینززی پیشززرفت تحصززیلی بززر اسززاس جهززتگیری هززدف پیشززرفت .در همهامه ل
لنم لپژرهش راهبردهمی آهوزش در لنوم پزهر .13-38 ،)1(0 ،
فصلنامه علمیـپژوهشی

711

دوره ،21شماره 2
بهار 2931
پیاپی 54

مطیعی ،حورا؛ حیدری ،محمود؛ و صادقی ،منصور السادات ( .)8938پیشبینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس مؤلازههای
خودتنظیمی در دانشآموزا پایه اول دبیرسفا های شهر تهرا  .فصنامه ررانشامس تربیت .00-11 ،)18(1 ،
نبوی ،سیدحمید؛ محمدی ،سونا؛ قربانی ،سارا؛ و لشکردوسزت ،حسزین ( .)8938ارتبزاط بازیهزای رایانزهای بزا
هو هیجانی در دانشآموزا  .هجن دانشگمه لنومپزهر خراسم هممل .381-311 ،)8(1 ،
نوشادی ،ناصر ( .)8910بررس رابطۀ بین ج تگیری ه بم خودتاظیم یمدگیری ،پیشرفت تحصین ر رضلمیت
از تحصیو در دانشآهلوزا دختلر ر پسلر رهلت همی هختنل تحصلین دررهی پیشدانشلگمه هل ر هلیراز
(پایا نامه کارشناسی ارشد) .دانشگا شیراز ،شیراز ،ایرا .
هاشمی ،تورج؛ مصطاوی ،فرید ؛ ماشینچیعباسی ،نعیمه؛ و بزدری ،رحزیم ( .)8938نقزش جهزتگیری هزدف،
خودکارآمدی خودتنظیمگری و شخصیت در تعللورزی .ررانشامس هعمصر.19-18 ،)8(1 ،

.

فصلنامه علمیـپژوهشی

713
رابطه میزان استفاده از
بازیهای رایانهای ...

