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هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه اشتیاق برای برقررایی ایباراد ی جواواجراال ه قرهمنرد بره کرا هرای متتفر
بازیهای یایاجهای بو  .یوش این پژوهش ،بوصیفی از جرو هفری -مقایسرهای اکر  .اامعره آمرایی آال یا کفیره
جواواجاال و اواجاال پسر مرااعهکننده به گیم ج های شهر زاهداال ( 52گیمج ) ،ی کال  4931بشکیل می هنرد.
یوش جموجهگیری ،خوشهای چندمرحفهای بو که هش گیمج به صویت قرههکشی اجتترا و کر  ،از برین
مرااعهکنندگاال به گیم ج های مذکوی ،جموجه موی جظر کره شرامل  421جفرر بو جرد بره صرویت بصرا یی کرا ه
(قرههکشی) از بین اکامی مواو ی گیم ج اجتتا شدجد .به منظوی گر آویی اط هات از پرکشجامه اشرتیاق
برای برقرایی ایبااد م کروککی اکتفا ه گر ید .جتایج بحفیل واییاج ی یاهره جشراال ا کره برین اشرتیاق
برای برقرایی ایبااد ی گروههای متتف ه قهمند به کا های بازی یایاجهای (آج ین گستر ه بیمی ،اجفرا ی
و برکیای) ،بفاوت معنا ایی واو ای ( .)P≤ 1/14بدین بربیب که متاطااال ه قهمند به کا برازی آج یرن
گستر ه بیمی و کا برکیای ،از اشتیاق به برقرایی ایباراد بیشرتری جسرا بره ه قرهمنرداال کرا هرای برازی
یایاجهای اجفرا ی برخوی ای میباشند .همچنین ،جتایج جشاال ا که اشتیاق برای برقرایی ایبااد ی آزمو جیهرایی

که گیم ج و هر و مکاال منزل و گیم ج یا به هنواال محل بازی اجتتا میکر جد از آزمرو جیهرایی کره بنهرا
منزل یا به هنواال محل موی ه قه برای بازی اجتتا میکر جد ،بیشتر بو  .لذا برا بواره بره جترایج ایرن پرژوهش،
میبواال ییای که هر ی از کا های بازیهای یایاجهای ،می بواجرد بریریر متتففری برر متاطاراال خرو اشرته
باشد.
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مقدمه

بازی هموایه و همیشه ی باییخ واو اشرته اکر  .برازی همرزا و هرمجشرین همیشرگی جروزا اال،
کو کاال و جواواجاال بو ه اک  .ی آرای هنری کهن ،اکاا بازیها یا کو کراال ی حرال برازی و برا
جمایش یده میشوجد .بصوی جیایی بدوال کو کاال و کو کاجی بدوال بازی اگر گفتره جشرو

ماک

جاممکن ،ک کم بسیای شوای اک

( .)Hughes, 2009, 15با بواره بره ایرن کره ی هرر ویه از

زماال بسته به امکاجات اامعه ی آال مقطع زماجی ،بازیهای خاصی مدجظر قشررهای متتفر
هس  ،امروزه با پیشری

اامعره

ینآویی هفیالتصوص ی زمینه ایبااطات امعی ،ینآویی اط هرات و

شاکه ،شاهد آال هستیم که بازیهای یایاجه هم به همین بربیب پیشری چشمگیری اشته اکر  .ی
واقع ،پیش از اینکه به بحث ی یابطه با بازیهای یایاجه پر اختره شرو  ،بهترر اکر کره برازیهرای
یایاجهای یا شناخته و یرق آال با یگرر یکراجههرا (کترا  ،بفویزیروال ،یریفم) یا شرناخ  .بره هقیرده
گراجی

و همکایاال ( )Granic et al., 2014مهمبرین ویژگی متمایزکننده برازیهرای ویردیویی

این اک

که آجها بعامفی هستند .بازیکناال جمیبواجند به صویت منفعرل خرو یا بسرفیم خر کریر

بازی کنند .بفکه ،بازیهای ویدیویی طویی طراحی شده اک

که بازیکناال یعاالجه با کیستم خرو

ی بماس باشند و این کیستمها هم ی مقابل بره ییتایهرای ایا ی بازیکنراال واکرنش جشراال هنرد.
بازیهای یایاجهای ،یعالیتی اوطفااجه و اختیایی هستند که بازیکن می اجد ،بازی با یضای زجدگی او
متفاوت اک

و همین امر باهث میشرو کره او احسراس لرذت از برر خرو ی برازی اشرته باشرد

) .(Rategar, 2013واو یرآیند ایبااد ،به هنواال یرآیند اصفی ااتمراهی ،بررای بکامرل اجسراال و
شکلگیری و ا امه بقای گروهها و یواب

یوالگروهی ضرویت ای  .ایبااد ،مکاجیزمی اک

کره

از طریق آال یواب میاال اجساالها برقرای میشو و بس مییابد (.)Bastani, 2007, 14

ی و هه گذشته ،یرنآوییهرای جروین اط هرابی و ایباراطی ،بسریایی از انارههرای زجردگی
ااتماهی یا چای بغییر و بحول کر هاجد .یکی از حروزههرای متریرر ایرن یرنآوییهرا ،کررگرمی و
اوقات یراغ

اک  .محویی

یایتن خاجه ی اوقات یراغ  ،شتصی شدال ،اشاا اوقات یراغر

یکاجههای ادید و یایاجه ها ،خصوصریات ادیرد اوقرات یراغر

برا

هسرتند .ی ایرن میراال ،برازیهرای

یایاجهای یکی از اجتتا های یایج ایرا اامعه ،خصوصرا جسرل ارواال اکر  .بحقیقرات گوجراگوجی
بیریرات یواجی ،یرهنگی ،ااتماهی و حتی کیاکی ایرن برازیهرا برر کرایبراال یا مروی بریکری قررای
ا هاجد ) .(Ebrahimi, 2014, 108صنع

بازیهای یایاجهای ی کالهای اخیر یشد یزایندهای یا
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یگر بتشهای صنع

به جسا

کرگرمی ی جیا بجربه جمو ه اکر  .برهگوجرهای کره امرروزه ،ی

ایاالت متحده آمریکا  34یصد بچههای بین کنین  5با  41کال ،بازی ویردیویی اججرام مری هنرد و
یق

ی کشوی آمریکا ی کال  5141بیش از  52میفیای الی بازی ویدیویی خریردایی شرده اکر

) .(Granic et al., 2014هفییغم حمای
اما ،قسم

اینچنینی که از بازیهای یایاجه همهاا شراهد هسرتیم؛

اهظم بحقیقات صویت گریته بوک متتصصاال و یواالشناکراال ،برر بریریرات منفری آال

متمرکز بو ه اک

).(Framanbar et al., 2013, Doran et al., 2002, Lemola et al., 2011

گرچه جمیبواال از بحقیقات بیشمایی که ی خصوص ایبااد بازیهای یایاجه با پرخاشرگری و
و همکرایاال (Granic et

اجزوای ااتماهی صویت گریته ،چشمپوشی کر ؛ اما ،به هقیده گراجیر

) al., 2014بهمنظروی یک بریریر برازیهرای ویردیویی برر یشرد کو کراال و جواواجراال ،یویکرر
متعا لبری الزم اک
بگیر  .زیرا ،ماهی

که جه بنها بیریرات منفی احتمالی ،بفکه یوایرد ایرن برازیهرا یا هرم ی جظرر
این بازیها ی هه اخیر شدیدا بغییر کر ه و ماهی آال بیش از حرد پیچیرده،

متنو  ،واقعگرایاجه و ااتماهی شده اک  .ه وه بر این ،متاطااال بازی ی جیا به چند کرته اصرفی
بقسیم میشوجد .اولین کته بر اکاس ی ه کنی متاطااال اک  ،گروه یگر بر اکاس کا

یگر برحسب کنسول 5بازی میباشد که هر متاطب برر اکراس کرفیقه و

کتهبندی میشوجد و جو
ه قه خو اوقات یراغ

یرا ژاجرر

4

خو یا ک ری میکند .بازیها ایای ژاجرهای متفراوبی هسرتند کره ژاجرر،

خو به کتهبندیهای متتف

بازیهای یایاجهای گفتره مریشرو و ایرن ژاجرهرا حفقره ابصرالی برین

بولیدکنندگاال و متاطااال میباشند ( .)Rastegar, 2013به هقیده گراجیر

و همکرایاال (Granic

) ،et al., 2014میفیوالها بازی ویردیویی برا موضروهات و اهرداف گوجراگوال وارو ایجرد .ایرن
بازیها یا میبواال به صویت گروهی ،یقابتی ،اجفرا ی و همراه با کایر بازیکناال حاضر یا با هزایاال
بازیکن آج ین یوی کتگاههای گوجاگوال اججرام ا  .بره لیرل گوجراگوجی از لحرا ژاجرر و ابعرا
گوجاگوجی که بازیهای ویدیویی میبواجند اشرته باشرند ،بردوین یر
معاصر یوز به یوز شوایبر میشو  .به هنواال مثال یکی از اجوا کرا
محاوبی

طاقرهبنردی از برازیهرای
برازیهرای یایاجرهای کره از

9

زیا ی برخوی ای اک  ،بازیهای آج ین گسرتر ه بیمری (  )MMOGمریباشرد کره ایرن

بازی به صویت چند جفره و بسیای گستر ه که شایهکازی از اهاال واقعی و کهبعدی میباشد کره ی
1. Genres
2. Console
3. Massively Multiplayer Online Game
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آال مر م به همکایی و یقاب با یکدیگر میپر ازجد .اگرچه بهطوی معمول به چشم ی

بازی یرده

میشو ؛ اما ،اناههای ااتماهی قوی خو یا جشراال مری هرد .چررا کره ی آال بازیکنراال ،بعامرل بره
وکتی ،ایجا اوامع و با همکایی یگر به جاال یکیدال به اجوا اهداف میباشند.
بازی  4MMORPGیا  MMOGبعایی

ی یابطه با بعری
به بوصی

گوجاگوجی واو ای و ی همه آجهرا

بازیهای آج ین اشایه میشو و به این واقعی اشرایه ای کره میفیروالهرا جفرر از مرر م

ه قهمند به بازیهای آج ین ،همدیگر یا شناکایی کر ه و بهطوی همزماال پ

از ابصال به اینترجر

مشغول بازی میشوجد ،به هنواال مثال ،امرروزه برازی « »World of Warcraftکره جموجرهای از ایرن
کا

بازی یایاجهای میباشد با  44/2میفیوال طریدای از محاوبی

اکر

( .)Barnett & Coulson, 2010ویفیرامز و همکرایاال ( )Williams et al., 2006از برازی

 World of Warcraftبه هنواال ی

زیا ی ی کطح اهاجی برخروی ای

ویزش ااتماهی گروهی یا کر هاجد که ایای قواجین خاص

خو  ،مرزهای بح الفظی و هنجایهای ااتماهی میباشد .از این یو بحرث اصرفی ایرن اکر

کره

مهایتهای ااتماهی و ییتای یرا ااتماهی یا یا میگیرجد که ممکن اکر

بره

بازیکناال به کره

همکراالال و یوابر ااتمراهی خرای از محری خاجره بعمریم پیردا کنرد (.)Granic et al., 2014
هررمچنررین ،برره هقیررده وچنمرروت و مررووی ( )Ducheneaut & Moore, 2005بررازیهررای
( )MMORPGsبه ی

اهاال ااتماهی بسیای پیچیده بادیلشدهاجد ،بهگوجهای که بریش از یکریدال

به اهداف کا ه میباشد .چرا که ی این جرو برازی ،یرصرتی بررای یرا گیریهرای ااتمراهی ماجنرد
چگوجگی یدای با مر م ،چگوجگی مدیری یر

گرروه کوچر

و چگروجگی همکرایی برا مرر م

یراهم میشو  .ولی ،ی ژاجر اکشن 5کشمکش میاال خیر و شر محویی

ای و برازیکن بره هنرواال

جماینده خیر وظیفه خو می اجد که با شر ماایزه کند ( .)Jalalzadeh & Doran, 2009بازیهای
یایاجهای کا

برکیای ،9بازیهایی هستند که اجوا کرا
2

شتص ،کوم شتص ،مسابقهای  ،آج ین و یگر کا

برازی ،از امفره اجفررا ی ،1اکشرن ،اول
ها یا ی خو اای ا ه اک .

بنابراین ،به اای این که بازیهای ویدیویی و اررات آال بر متاطااجش طاق ی
بریکی قرای گیر  ،بهتر اک ابتدا ژاجر بازی و کا

کاختای کنتی مروی

بهکایییته ی بازی یایاجهای موی جظر از لحرا
1. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
2. Action Genre
3. Hybrids
4. Single-Player Video Games
5. Racing
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اجفرا ی ،گروهی یا یقابتی بو ال معین شرو ( ،(Fardin & Shirazi, 2016چررا کره بریش از حرد
کا هاجگایاجه اک

که بنها به اررات مثا
5

4

و منفی بمامی بازیهای یایاجه پر اخ
9

این بازیها از امفه مقدای  ،یرم  ،محتوا و مکاجی

1

و به ابعا متتفر

آال بواه جشرو  .زیررا هرر یر

از ایرن ابعرا ،

اررات متفاوبی بر متاطااجش میگذای ) .(Gentile & Stone, 2005هر وه برر ایرن ،جترایج جشراال
ا هاجد که هوامل متتففی از امفه جحوه اججام بازیها و طراحی کفید همفکر بازیها میبواجرد ی
گرایش جواواجاال به بازیهای آج ین و ااتماهی جقش اشته باشد .هامل یگر گرایش جواواجاال بره
این بازیها لذت اکتفا ه از ینآوییهای جوین اک  .اما هامفی که بیش از پیش برازیهرای آج یرن
یا جسا

به بازیهای کنتی یایاجهای متمرایز مریکراز  ،ا یاک « یرده شردال» اکر ؛ زیررا از طریرق

کسب امتیازات بیشتر ی بازی و به اشتراک گذاشتن اط هات امتیازات خو برای وکتاال ،یرصر
بیشتری برای حضوی و ا یاک ااتماهی ی بین وکتاال و همکراالال خرو پیردا مریکننرد .از کروی
جره بررای کسرب لرذت ،بفکره برا هردف حفرط یوابر و حضروی

یگر ،برخی از ایرا ممکن اکر

ااتماهی ،بازیهای آج ین و ااتماهی یا اججرام هنرد ).(Sun, Zhao, Qi Jia & Zheng, 2015
بدین منظوی ،این پژوهش ،پ

از اجتتا که کا

آج ین گسرتر ه بیمری ،اجفررا ی و برکیاری بره

جاال پاکخ به پرکشهای زیر اک
 .4آیا بفاوبی ی اشتیاق برای برقرایی ایبااد جواواجاال ه قهمنرد بره کرا

هرای متتفر

برازی

یایاجه واو ای ؟
 .4آیا بفاوبی ی اشتیاق برای برقرایی ایبااد جواواجاال ه قهمند به بازیهای یایاجرهای برا بیکیرد
بر محل بازی واو ای ؟
روش

یوش این پژوهش بوصریفی ،از جرو هفری -مقایسرهای برو  .اامعره آمرایی ایرن پرژوهش یا کفیره
جواواجاال پسری که ی بیرماه کال  4931به  52گیم ج

ایای مجوز یکرمی از کرازماال یرهنرو و

ایشا اک می شهرکتاال زاهداال مرااعه کر ه بو جد ،بشرکیل ا جرد .یوش جموجرهگیرری ،خوشرهای
چندمرحفهای بو  .بدین بربیب که از بین  52گیم ج  8 ،گیم ج

بره صرویت قرهرهکشری اجتترا
1. Amount
2. Form
3. Content
4. Mechanics
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شدجد .حداقل مرااعهکنندگاال راب به این گیم ج ها ی طول یوز حداقل  511جفرر بو جرد .لرذا ،از
هر گیم ج

 51جفر مرااعهکننده راب به صویت بصا یی کا ه (قرههکشی) از برین اکرامی موارو

ی گیم ج

اجتتا شدجد و پرکشجامره ی برین آجهرا بوزیرع گر یرد .ی جهایر  421 ،پرکرشجامره

گر آویی شد ،همچنین ،بهمنظوی بعیین حجم جموجه از یرمول کروکراال اکرتفا ه شرد .بوزیرع کرنی
جموجه موی مطالعه ی ادول  4ایایه شده اک .
جدول  .1ویژگيهای دموگرافیك نمونه مورد مطالعه

ویژگي

کن (کال)

فراواني

درصد

1-41

44

1/4

44 -42

14

12/2

41 -51

91

54/8

54 -52

58

41/3

51 -91

45

1/1

به منظوی گر آویی اط هات از پرکشجامه اشتیاق برای برقرایی ایبااد اکتفا ه گر ید و به منظروی
آگاهی یایتن از کا

موی ه قه مرااعهکنندگاال ،از کؤاالبی که ی این زمینه طراحیشرده برو ،

اکتفا ه شد.
پرکشجامه اشتیاق برای برقرایی ایبااد بوک م
اک

کروککی 4ایایه شرده اکر و ایای  45کرؤال

که به صویت بفی ( )4و خیر (صفر) جمرهگرذایی مریشرو  .اهتارای ایرن آزمروال بوکر مر

کروککی  1/35و اهتاای باز آزموال آال  1/13گزایش شده اک  .ی پژوهش صویت گریته بوکر
بیرامی و همکایاال ،اهتاای این آزموال از طریق بازآزمایی پ

از چهای مراه  1/15و همسراجی یوجری

آیرررتمهرررای  45گاجررره آزمررروال بوکر ر آلفرررای کروجارررا  1/13بررره کر ر

آمرررد (Beyrami,

).Mohammadpur, Gholamzadeh & Esmaili, 2012, 3
پ
گری

امعآویی ا هها ،بجزیره و بحفیرل ا ههرا ی و کرطح آمرای بوصریفی و اکرتنااطی صرویت
که ی کرطح بوصریفی از شراخصهرای بوزیرع یراواجری ،یصرد ،میراجگین ،میاجره ،اجحرراف

1. Mac Croskey
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اکتاجدای و ی کطح اکتنااطی از آزموال بحفیل واییاج

ی

یاهره ( )ANOVAو آزمروال بعقیاری

شفه اکتفا ه شده اک .
یافتهها

آمایههای بوصیفی متاطااال بازیهای یایاجهای بر اکاس کابقه اججام بازی یایاجهای ،کاهات اججام
بازی ی طول یوز ،محل موی ه قه برای اججام بازی یایاجهای و کا

بازی موی ه قه ی ادول

 5ایایه شده اک .
جدول  .1اطالعات مربوط به عالقهمندان به بازیهای رایانهای

ویژگي

کابقه اججام بازی یایاجهای

میزاال کاهات اججام بازی ی طول یوز

محل موی ه قه برای اججام بازی
یایاجهای

کا

بازی موی ه قه

فراواني

درصد

کمتر از  4کال

58

41/3

 4با  5کال

49

8/9

 9با  1کال

91

59/1

 2با  1کال

5

4/9

بیش از  8کال

11

18/1

جیم با  4کاه

15

51/3

 4با  5کاه

53

48/1

 5با  9کاه

1

5/1

 1با  2کاه

2

9/5

بیش از  2کاه

11

18/1

92

55/1

گیم ج

18

91/8

منزل و گیم ج

19

11/8

بازی آج ین گستر ه بیمی

14

93/4

بازیهای اجفرا ی

28

91/5

بازیهای برکیای

91

59/1

منزل
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جدول  .9شاخصهای گرایش مرکزی گروههای نمونه بر اساس سبك بازی مورد عالقه و محل بازی مورد
عالقه

متغیر
اشتیاق برای برقرایی
ایبااد بر اکاس کا
بازی یایاجهای
اشتیاق برای برقرایی
ایبااد بر اکاس محل بازی

فراواني

میانگین

انحراف معیار

آج ین گستر ه بیمی

14

8/81

9/92

اجفرا ی

28

1/11

9/24

بازیهای برکیای

91

1/11

5/99

منزل

92

9/15

5/82

18

8/89

9/11

19

1/15

9/24

گیم ج
هر و مکاال

جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر

تعداد

Kolmogorov-smirnov z

سطح معناداری

اشتیاق برای برقرایی ایبااد

421

1/13

1/11

هماالطوی که ی ادول  1مشاهده میشو  ،اط هات امعآویی شده از پرکشجامه اشتیاق برای
برقرایی ایبااد با بواه به کطح معنا ایی ( )P ≤1/12از بوزیع کام جرمال پیروی میکند.
سؤال اول :آیا بفاوبی ی اشتیاق برای برقرایی ایبااد ی جواواجاال ه قهمند به کا

های متتف

بازی یایاجه واو ای ؟
به منظوی بجزیه و بحفیل ا ههای مربا با کؤاالت پژوهش ،از آزموال  ANOVAاکتفا ه شده
اک

که جتایج ی ادول  2ایایه شده اک .
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جدول  .7نتایج آزمون تحلیل واریانس یكراهه ،به منظور مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در انواع سبك
بازی رایانه

مجموع

متغیر

df

مجذورات

اشتیاق برای برقرایی ایبااد

مجذور

F

میانگین

بین گروهها

144/124

5

922/252

یوال گروهها

4218/228

429

41/941

امع

5583/113

422

هماالطوی که ی ادول  2مشاهده میشو  ،جتایج آزموال بحفیل واییاج

ی

معناداری

91/123

1/111

یاهه با بواه به مقردای

 ،)91/123( Fجشاال می هد که بین اشتیاق برای برقرایی ایبااد ی گروههای متتف
کا

سطح

ه قهمنرد بره

های بازی یایاجهای (آج ین گستر ه بیمی ،اجفرا ی و برکیای) ،بفراوت معنرا ایی ()P<1/14

واو ای .
جدول  .1نتایج آزمون تعقیبي شفه ،به منظور مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط در انواع سبك بازی رایانهای
متغیر

برقرایی ایبااد

اختالف

استاندارد

معناداری

بازیهای اجفرا ی

1/819

1/283

1/111

بازیهای برکیای

4/931

1/113

1/441

آج ین گستر ه بیمی

-1/819

1/283

1/111

بازیهای برکیای

-9/112

1/112

1/111

آج ین گستر ه بیمی

-4/931

1/113

1/441

بازیهای اجفرا ی

9/112

1/112

1/111

سبكهای بازی رایانه

آج ین گستر ه بیمی
اشتیاق برای

میانگین

خطای

سطح

بازیهای اجفرا ی
بازیهای برکیای

هماالطوی که ی ادول  1مشاهده میشو  ،آزموال بعقیای شفه جشاجگر آال اکر
برقرایی ایبااد ،ی بین متاطااال کا

آج ین گستر ه بیمی با کرا

( )P<1/14واو ای  .همچنین ،بین کا
بفاوت معنا ای اک

بازیهرای برکیاری برا کرا

کره ی اشرتیاق بره

اجفررا ی ،بفراوت معنرا ایی
برازیهرای اجفررا ی هرم

()P<1/14؛ اما ،بفاوبی ی اشتیاق به برقرایی ایبااد ی متاطااال کرا

آج ین گستر ه بیمی و بازیهای کا

برازی

برکیای ،مشاهده جشد ( .)P>1/12لذا ،متاطاراال برازیهرای
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آج ین گستر ه بیمی و بازیهای برکیاری بیشرترین میراجگین اشرتیاق برقررایی ایباراد یا ایا

هستند.
سؤال دوم :آیا بفاوبی ی اشتیاق برای برقرایی ایبااد جواواجاال ه قهمند بره برازیهرای یایاجرهای برا
بیکید بر محل بازی (منزل ،گیمج

یا هر و مکاال) واو ای ؟

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل واریانس یكراهه ،به منظور مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط با توجه به محل
بازی

مجموع

متغیر

اشتیاق برای
برقرایی ایبااد

مجذورات

مجذور

df

F

میانگین

بین گروهها

138/151

5

913/149

یوال گروهها

4234/289

429

41/119

امع

5583/113

422

هماالطوی که ی ادول  1مشاهده میشو  ،جتایج آزمروال بحفیرل واییراج
مقدای  )99/224( Fبه ک

99/224

یر

سطح
معناداری

1/111

یاهره برا بواره بره

آمده جشاال می هد که اشرتیاق بررای برقررایی ایباراد ی متاطاراال بره

بازیهای یایاجهای با بیکید بر محرل برازی (گریمجر  ،منرزل ،یرا هرر و مکراال) ،بفراوت معنرا ایی
( )P<1/14واو ای .
جدول  .7نتایج آزمون تعقیبي شفه ،به منظور مقایسه اشتیاق برای برقراری ارتباط با توجه به محل بازی

محل

میانگین

خطای

سطح

بازی

اختالف

استاندارد

معناداری

-2/811

1/141

1/111

هر و مکاال

-9/338

1/119

1/111

اشتیاق برای

منزل

2/811

1/141

1/111

برقرایی ایبااد

هر و مکاال

4/812

1/233

1/141

منزل

9/338

1/119

1/111

-4/812

1/233

1/14

متغیر

گیمج
منزل

گیمج

گیمج
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هماالطوی که ی ادول  8مشاهده میشو  ،آزموال بعقیای شفه جشاجگر آال اک

که از لحا اشتیاق

برای برقرایی ایبااد با بواه به محل بازی (منزل ،گیمج  ،هر و مکاال) به صویت افتری بفراوت
معنا ایی واو ای  .بدین بربیب که بین آزمو جیهایی که منزل و گیمج

و منزل و هر و مکراال

همچنین ،بفاوت آزمو جیهایی که (گیمجر و
یا برای بازی اجتتا میکنند ،بفاوت معنا ای اک ؛ 
هر و مکاال) یا برای بازی اجتتا میکنند معنا ای اک  .لذا ،برا بواره بره میراجگینهرای بره کر
آمده میبواال جتیجه گری

که به بربیب آزمو جیهایی که گیمج

اجتتا میکنند از اشتیاق به برقرایی ایبااد بیشتری ،جسا

و یا هر و مکراال یا بررای برازی

به آزمو جیهایی که منزل یا بره هنرواال

مکاال بازی اجتتا میکنند ،برخوی ای هستند.
بحث و نتیجهگیري

اگر ایبااد اجساالها با یکردیگر جارو  ،بنرای هظریم یرهنرو اجسراجی پرا جمریگریر

و هریچ یر

از

کرتاوی های برزیا اجسراجی ماجنرد زبراال و خر پدیرد جمریآمرد ) .(Bastani, 2007, 18هوامرل
گوجاگوجی میبواجند بر بعامل ااتماهی و میل به برقرایی ایبااد ی جواواجاال بیریرگذای باشند که از
امفه این هوامل میبواال به مدیکه ،محی

وکتاال ،یکاجهها و خاجوا ه اشایه جمرو کره هرر یر

از

این هوامل و یگر هوامل جقش به کزایی ی ااتماهی شدال اواجاال ایفا مریکننرد .امرا ،برا همرهگیرر
شدال و یشد یوزایزوال یایاجه و بازیهای جوین یایاجهای که پیشری

چشمگیری ی کرالهرای اخیرر

اشتهاجد ،جمیبواال از جقش این بازیها ی ااتماهی شدال و چره بسرا بمایرل بره برقررایی ایباراد برا
یگر وکتاال چشمپوشی جمو  .همکو با این مطفب ،یایتههای این پرژوهش جیرز جشراال ا کره 18/1
یصد از آزمو جیها بیش از  8کال کابقه اججام بازی یایاجرهای ایجرد و هرمچنرین 18/1 ،یصرد از
آزمو جیها بهطوی میاجگین یوزی  2کاه

این بازیها یا اججام می هند.

اما ،محی های بازی و شرایطی که بازیکناال ی آال قرای میگیرجد ،باهث ایجا اجگیزههرای متفراوبی
ی آجها میشو که این اجگیزهها یا میبواال به محی های کای و مدیکه و بمایل به برقررایی ایباراد
به یگراال بعمیم ا  .ه وه بر این ،بفاوتهای یر ی ی شتصری بازیکنراال و برایحابشراال بررای
ژاجرها و کا

های متتف

بازی میبواجد بیریر متفراوبی برر جترایج اجگیزشری و ایباراطیشراال اشرته

باشرد .بره هنرواال مثرال گرریین و براویفر ) (Green & Bavelier, 2012ی پژوهشری ییایتنرد کره
ایزایش همفکر ذهنی ی بمرام ژاجرهرا و کرا

هرای برازی مشراهده جمریشرو  ،بفکره ،شردیدبرین
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بیریرات بر همفکر ذهنی حاصل از بازیهای «بیراجدازی» اک و جه بازیهایی جظیر «جقشآیرینری و
پازل» .جتایج به کر آمرده ی ایرن پرژوهش هرم جشراال ا کره ی اشرتیاق بررای برقررایی ایباراد
گروههای متتف


های متتف

ه قهمند به کا

بازی یایاجهای (آج ین گستر ه بیمری ،اجفررا ی و

برکیای) ،بفاوت معنا ایی واو ای  .بهگوجهای که متاطاراال برازیهرای کرا
بیمی و بازیکناال بازیهای کا
چرا که این کا

آج یرن گسرتر ه

برکیای ایای بیشترین میراجگین اشرتیاق برقررایی ایباراد هسرتند،

از بازیها ه وه بر اینکه ی

کرگرمی میباشرند ،یرصر

برقررایی ایباراد برا

یگراال و همکاالال یا به متاطاراال خرو مری هرد .جترایج ایرن پرژوهش برا پرژوهش ولرز ،مراهوو ،
اوولدکن و مرویر-گوکره ) (Velez, Mahood, Ewoldsen & Moyer-Guse, 2012کره جشراال
ا جد بازیهای یایاجه ای شراکتی ،ح

همکرایی بازیکنراال برا اهضرای گرروه یا بیشرتر از هنگرامی

میکند که بره صرویت یقرابتی برازی مریکننرد و جتیجره پرژوهش یری ( )Yee, 2006کره ییایر

متاطااال از طریق حمای

یگراال و کم

کر ال به یگرراال و برقررایی ایباراد برا یگرراال لرذت

میبرجد ،همکو بو  .ی واقع ،به جظر مییکد که بازیکناال مهایتهای مهرم یررا ااتمراهی ،بعامرل و
میل به برقرایی ایبااد با یگراال یا یبازیهای یایاجهای یا میگیرجد چرا که ی پژوهش انتیرل و
همکایاال ) (Gentile et al., 2009که به صویت هماسرتگی ،طرولی و بجربری صرویت پرذیری ،
جتایج جشاال ا که بازیهای ویدیویی یرا ااتماهی ،ه وه بر اینکه با ییتایهای یرا ااتماهی یابطره
ایجد ،پیشبینی کننده ییتایهای یرا ااتماهی هم میباشند .همچنین ،کو کاجی که ی ابتردای کرال
بحصیفی بازیهرای یررا ااتمراهیبرری برازی کننرد ،ی اواخرر کرال ،بره احتمرال زیرا  ،ییتایهرای
یایییکاجی بیشتری از خو جشاال می هند .لرذا ،جترایج ایرن پرژوهش برا بحقیقرات پیشرین انتیرل و
همکایاال ) (Gentile et al., 2009و کول و گریفیت

( )Coole & Griffiths, 2007همکو بو .

همچنین ،ی پژوهشی که بوک بیر و جیفسوال ) (Tear & Nielsen, 2013صویت پذیری  ،جتایج
جشاال ا که حتی خشرنبررین برازیهرای موارو ی برازای (ابومایرل ز ی برزیا چهرای ،4جردای
5

وظیفه ) هم جمیبواجند ییتایهای یرا ااتماهی آموخته شده حاصل از بازی یا کم یجو کنند.

ی کالهای اخیر ،بازیهرای آج یرن و ااتمراهی ،محاوبیر

گسرتر های ی برین کرایبراال پیردا

کر هاجد و ازء یعالی های اصفی آجها به شمای میآیند ) .(Park et al., 2014چرا که ی یابطره برا

1. Grand Theft Auto IV
2. Call of Duty
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کؤال وم جتایج جشاال ا که اشتیاق برای برقرایی ایبااد ی متاطااال به بازیهای یایاجهای با بیکید
بر محل بازی (گیم ج  ،منزل ،یا هر و مکاال) ،بفاوت معنا ایی وارو ای  .لرذا ،آزمرو جیهرایی
که گیمج
جسا

و یا منزل -گیم ج

یا برای بازی اجتتا میکنند از اشتیاق به برقرایی ایبااد بیشرتری،

به آزمو جیهایی که منزل یا به هنواال مکراال برازی اجتترا مریکننرد ،برخروی ای هسرتند .بره

هقیده کمو و اکوکرتا ) (Seo & DaCosta, 2015از طریرق بریکری برخری از برازیهرای آج یرن
ااتماهی ،میبواال از آجها به هنواال یعالی های یکری و مهایتهای ااتماهی جوینی که جواواجراال از
آجها بهره میبرجد یا کر  .ی پژوهشی که بوک یی ) (Yee, 2006صویت پذیری  ،یایتهها جشراال
ا که ه مؤلفه اجگیزه ،برای اججام بازیهای آج ین واو ای که میبرواال آجهرا یا بره کره گرروه
اصفی مویقی  ،4ااتماهی 5و اذابی  9بقسیم جمو  .اول اینکه بازیکناال از طریق پیشری
مویقی

لذت میبرجد .وم ،از طریق حمای

یگراال و کم

و کسرب

کر ال به یگراال و برقررایی ایباراد

ااتماهی با یگراال لذت میبرجد و کوم اینکه از طریق غرق شدال ی بازی احساس لذت میکنند.
کول و گریفیت

) (Coole & Griffiths, 2007که بنها به مطالعه بازیهای آج ین گستر ه بیمی

پر اختند ،ییایتنرد کره ایرن برازی هرا هر وه برر آال کره باهرث ایرزایش بعامرل ااتمراهی ی ایررا
شرک کننده میشو  ،خو جیز زمینهکاز وک یابی ،یواب هراطفی محکرم و برقررایی ایباراد برا
یگراال اک  .همچنین ،اکتینکوهفر و وجکن ) (Steinkuehler & Duncan, 2008بنها به بریکی
بازی « »World of Warcraftپر اختند که جتایج بجزیه و بحفیل جشراال ا  81 ،یصرد از مااحرث
مطرحشده ی اججمن متشکل از گیمرهای این بازی ،با مااحثی کره کراخ
جاال ای  ،بشکیل شده اک

اجرش ااتمراهی 1یا بره

و جه شروخیهرای کنایره ای و بمسرتر یگرراال .بردوال شر

ا یاک

لذت ،ایزشمندی و بعد ااتماهی از امفه هوامل گرایش جواواجاال به بازیهای آج یرن و امرروزی
مریباشررد ،چرررا کره ی بررازیهررای یجیترال کررنتی بعامررل بنهرا از طریررق چهررره بره چهررره صررویت
میپذیری  .اما ،ی بازیهای کنوجی ه وه بر اینکه ایرن برازیهرا هریچگوجره محردو ی

زمراجی و

مکاجی جدایجد ،شرایطی یا برای بازیکناال یراهم می آویجد برا امتیرازات خرو یا برا وکرتاال خرو بره
اشتراک بگذایجد و یگراال یا به چالش کشیده و بره یقابر
امتیازات به ک

هروت جماینرد .یرده شردال از طریرق

آمده و به اشتراک گذاشتن آجها هامل یگری ی گرایش به اججرام ایرن برازیهرا
1. Achievement
2. Social
3. Immersion
4. Social Knowledge Construction
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میباشد که خو جموجهای از برقررایی ایباراد و حمایر

ااتمراهی ا یاکشرده ی آجهرا مریباشرد

(.)Sun, Zhao, Qi Jia & Zheng, 2015
جتایج این پژوهش جشاال ا که ه قهمنرداال بره برازیهرای کرا

آج یرن ،اشرتیاق بره برقررایی

ایبااد بیشتری ایجد ،چرا که به واکطه اججام بازیهای آج ین ،بردوال هریچگوجره حرد و مررزی بره
و اججام بازی با همکاالال خو میپر ازجد که ایرن اشرتیاق و برقررایی ایباراد ی و کرا

صحا

بازی یگر مشاهده جشد .ی واقع ،اینگوجه میبواال جتیجه گری

که برخی از کا

های برازیهرای

یایاجه ،از امفه آج ین گستر ه بیمی ،جه بنها باهث اجزوا و گوشهگیری جمریشروجد ،بفکره زمینرهکراز
برقرایی یواب ااتماهی با کایر متاطاراال ایرن برازیهرا مریشروجد .از ایرنیو جترایج بحقیرق حاضرر
میبواجد ،اجش مواو ی این زمینه یا گامی بهپیش بار  .لذا ،بهتر اک  ،ابتدا بازیهای یایاجهای یا
به طوی قیق و با بواه به کا

و ژاجر به کای ییته ی آال بازی شناخته ،ک

به مطالعه و بحقیق ی

یابطه با آال پر اخ  ،چرا کره برا بواره بره جترایج پرژوهشهرایی کره بره مطالعره مروی ی برخری از
کا

های بازی پر اختند و همچنین ،جتایج پژوهش حاضر ،میبواال گف

با بازیهای یایاجهای بره

طوی کام بتصصی شناخته جشوجد ،به هیچ واه جمیبواال موضعگیری خاصی جسا
لذا با یشد یوزایزوال بازیهای یایاجهای و بنو و گسترش کا


کایگاههرای آموزشری اهر

به آال اشر .

های متتف  ،پیشنها میشو

آشرنایی هرر چره بیشرتر و بهترر خراجوا ههرا و جواواجراال برا

بهدیدهای بازیهای یایاجهای و مزایا و معایب آال اارا گر .


زماال اکتفا ه از بازیهای یایاجهای ،ی صویبی که جواواال از بماسهرای ااتمراهی خرو
کاکته باشد؛ محدو گر .



با حد امکراال ،از ویو برازی هرای غیرمجراز و مترر بره اخرل کشروی ،بوکر مراارع
ذیص ح مماجع

به همل آید و به جاال آال ،جظرایت اردی والردین برر کرای یرزجرداال برا

کام یوبر ی خاجه ،خصوصا اکتفا ه از بازیهای یایاجهای ،اهمال شرو و یرهنرو اکرتفا ه
صحیح از بازیهای یایاجهای به یرزجداال آموخته شو .


یهای یایاجهای و یاهکایهای مقابفره برا آال بریکری
میزاال آگاهی والدین از بهدیدهای باز 
شو .
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