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  با پرخاشگري در دانش آموزان اي  رايانه–بررسي ارتباط بازيهاي ويديوئي 
  1382پسر مقطع راهنمائي تهران سال 

  3، دكتر محمود محمودي2، فائزه صحبائي1، اقدس دواچي1معصومه عبدالخالقي

 
  كرجآزاد اسالمي، واحد انشگاه د 1
  تهرانپزشكي اسالمي، واحد آزاد دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه هيئت علمي  2
  نشگاه تهرانگروه آمار زيستي، دا هيئت علمي ۳

  چكيده
باشد كه با افزايش  اي مي  رايانه–بازيهاي ويديوئي ة هاي زندگي بشر در قرن اخير، عرصـزاترين عرصه يكي از هيجان :سابقه و هدف

انيهاي از جمله نگر. سريع محبوبيت آن در بين كودكان و نوجوانان، نگراني همگاني از تاثيرات زيانبار احتمالي اين بازيها فزوني گرفت
اين مطالعه با هدف بررسي وجود رابطه بين بازيهاي . آميز بودن بسياري از آنهاستعمده در مورد اين بازيها، ويژگي آشكار خشونت

 .آموزان پسر مقطع راهنمايي تهران انجام شده است اي با پرخاشگري در دانش رايانه–ويديوئي 
اي  گيري تصادفي مرحله روش نمونهه كه ببود  پسر مقطع سوم راهنمائي آموز  دانش333 متشكل ازجامعه پژوهش : روش بررسي

اطالعات با . پرخاشگري را نيز تكميل كردندة ها ضمن پاسخ به پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامـ نمونه. نده بودانتخاب شد
  .استفاده از آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

اين  .دار نبود اي مستقيم برقرار است ولي اين رابطه از نظر آماري معني  پرداختن به بازي با انواع پرخاشگري رابطهگرچه بين: هايافته
كه با افزايش  داري برقرار بود بطوري كه بين مدت زمان پرداختن به اين بازيها و نوع بازي با انواع پرخاشگري ارتباط معني ست در حالي

  . ميزان پرخاشگري افزايش يافته بود،زيها بويژه بازيهاي خشنميزان پرداختن به اين با
آميز، سبب ايجاد حاالت  اي به ويژه بازيهاي خشونت نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد مواجهه ممتد با بازيهاي رايانه :گيرينتيجه

   .شود آموزان مي پرخاشگري و كاهش عملكرد تحصيلي در دانش
  .آموزان، پرخاشگري اي، دانش رايانه–وئييويدبازيهاي  :واژگان كليدي

  

  1مقدمه
 Pong ("پنـگ "بـا   1972اي در سـال       رايانـه –بازيهاي ويديوئي 
ر نظـام   دآغاز شـد و سـپس       ) اي  ميز رايانه  روي يك بازي تنيس  

ت و  بهبـود كيفيـ   .  افزاري شروع به رشد كرد      افزاري و نرم    سخت
 در ميـان    افـزون ايـن رسـانه     تنوع بازيهـا، باعـث گـسترش روز       

اعتقاد بر ايـن اسـت      ). 1(   جامعه، خصوصاً در بين نوجوانان شد     
 –كه همچون تماشاي تلويزيون، پرداختن به بازيهاي ويـديوئي        

                                                 
  معصومه عبدالخالقي، دانشگاه آزاد اسالمي، كرج: آدرس نويسنده مسئول

)email: labdokhalehi@walla.com  (  
  23/9/1383: تاريخ دريافت مقاله
  10/4/1384 :تاريخ پذيرش مقاله

ــه ــشاهده  اي رايان ــادگيري م ــراي ي ــتهائي را ب ــراهم  ، فرص اي ف
پـذير تماشـاي     افزون بر اينكه بـر خـالف حالـت فعـل          . آورد  مي

اند كه اثـر     ال بودن را اضافه كرده    فعة تلويزيون، اين بازيها جنبـ   
با توجه به اينكه ايـن      ). 2( كند  پرداختن به بازيها را تشديد مي     

بازيها بعنوان دومين سرگرمي پس از تلويزيون شـناخته شـده           
 مخالفان اين بازيها با تاكيد بـر اثـرات سـوء آن از جملـه             ،است

اعتياد به بازي، افزايش حاالت خشم و پرخاشگري، صرف پـول           
زياد جهت خريد آن و تـأثيرات سـوء جـسمي و روانـي ديگـر،                

سازند كه تـأثير آسـيبهاي گفتـه شـده بـسيار             نشان مي  خاطر
 دستي و   –واردي همچون افزايش هماهنگي چشمي    بيشتر از م  

خشونت، بزهكاري، جنايت   ). 3( باشد  هاي مثبت ديگر مي    جنبه
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ترين  و از بين بردن هر آنچه فراروي آدمي است يكي از اساسي           
كه بررسيهاي   موضوعهاي مطرح شده در اين بازيهاست بطوري      

ست كـه مـضامين اكثـر ايـن بازيهـا بـه              ا مختلف حاكي از آن   
مــواردي چــون تخريــب، كــشتن و پرخــاش بــر عليــه ديگــري 

ست كـه    ا بسياري از تحقيقات حاكي از آن     ). 4( اختصاص دارد 
نه در  پرداختن به اين بازيها و پاداشي كه رفتارهـاي پرخاشـگرا          

شود كودكـان انجـام ايـن         دارند سبب مي    طي بازي دريافت مي   
خود ساخته و در طي زمان حساسيت خود را         ة رفتارها را پيشـ  

  ).5( به مساله خشونت از دست بدهند
Colwel  10-14آموز   دانش204روي  مطالعه خود    در    و همكار 

اي بـا انـزاوي        بررسـي ارتبـاط بازيهـاي رايانـه        بـه  يلندنة سالـ
تمــاعي، كــاهش اعتمــاد بــه نفــس و پرخاشــگري در بــين  اج

 تـايج حاصـل از ايـن پـژوهش نـشان داد           ن. پرداختندنوجوانان  
اگرچه بين انزواي اجتماعي با اين بازيها ارتباط مستقيم وجـود       

اي   نداشت ولي بين پرخاشگري و پرداختن بـه بازيهـاي رايانـه           
يگـري  در تحقيـق توصـيفي د     ). 6(مي برقرار بود    يارتباط مستق 
ررسي داليل استفاده از بازيهـاي      ب به منظور    2001كه در سال    

ويديوئي و تعيين اولويتهـاي بـازي در بـين نوجوانـان بـر روي               
هـا   مريكـا انجـام شـد، يافتـه       آ ساله غرب    15-20 نوجوان   535

 سرگرميهاي هفتگي   نوجوانان، اين بازيها را جزو    % 68 نشان داد 
ه از اين بازيها در بين پسران    داليل استفاد . خود قرار داده بودند   

و هيجـان موجـود در      ) اصرار بـراي برنـده شـدن      (عامل چالش   
 بازيهاي ورزشـي پـر خـشونت بيـشتر          ، از طرف ديگر   بازيها بود 

بـه منظـور    در مطالعـه ديگـري      ). 7(پـسران بـود     ة مورد عالقـ 
ي خشن و بـروز     پرداختن به بازيهاي ويديوئ   بين  بررسي ارتباط   

 ه شـد  نـشان داد  ة سالــ  14-18 آمـوز   دانش 307خصومت در   
بازيهاي ويديوئي خشن كه داراي اهداف انساني بودند بـا بـروز            

 ولـي   هداري داشت  آموزان ارتباط معني   حاالت خصومت در دانش   
در رابطه بـا ديگـر حـاالت پرخاشـگري از جملـه پرخاشـگري               

همچنـين  . دار نبـود   فيزيكي، كالمي و خشم اين ارتباط معنـي       
هـا بـا      سطح اقتصادي خـانواده    دار بودن   از معني  ها حاكي  يافته

  ).8(پرداختن به اين بازيها در نوجوانان بود 
ـ     جذب   توجه به با    ايـن بازيهـا و اثـرات        هكودكان و نوجوانـان ب

رواني، جسماني و اجتماعي آن از جمله بـروز حـاالت خـشم و              
... پرخاشگري، چاقي، صرع ناشي از بازيها، انـزواي اجتمـاعي و            

عطـف توجهـات    ة  پرداختن به ايـن بازيهـا امـروزه نقطــ          اثرات
بسياري از روانـشناسان و متخصـصان سـالمت روان محـسوب            

ة  روانشناسان معتقدند اختالل پرخاشـگري ريـشـ    .)9(باشد   مي
ايـن  . باشـد   بسياري از مشكالت رواني و رفتاري نوجوانـان مـي         

توانند سبب مـشكالت بـين فـردي،          رفتارها در صورت بروز مي    

رم، بزه و تجاوز به حقوق ديگران شده و در صورت درونريزي            ج
از . باشند  شدن قادر به ايجاد انواع مشكالت جسمي و رواني مي         

طــرف ديگــر اتــالف وقــت كودكــان و نوجوانــان در برابــر ايــن 
نـشان  دستگاهها، ضرورت توجه به اين مهم را بـيش از پـيش             

  . دهد مي
 بررسي ارتباط بازيهاي    به پژوهش حاضر    فوق،با توجه به موارد     

ــا پرخاشــگري در دانــش رايانــه–ويــديوئي آمــوزان مقطــع  اي ب
  .راهنمائي انجام گرديد

  

  مواد و روشها
بـين بازيهـاي     تحليلي بـه منظـور بررسـي ارتبـاط           مطالعهاين  

آمـوزان پـسر مقطـع       اي با پرخاشگري در دانش      رايانه–ويديوئي
 333منظـور  بـه ايـن   . تهـران انجـام گرديـد   در شهر   راهنمائي  

آموز كه داراي خصوصيات ذكر شده براي واحدهاي مورد          دانش
ــد ــژوهش بودن ــصادفي ،پ ــصورت ت ــين  در  ب ــه از ب ــد مرحل چن

در اين پژوهش ابتـدا از بـين تمـام      . آموزان انتخاب شدند   دانش
گانه تهران، تعـداد    19نواحي  ) روزانه(مدارس راهنمايي پسرانه    

 و پس از مراجعه     ندد مدرسه به روش تصادفي انتخاب گردي      33
آمـوزان مقطـع سـوم       به اين مـدارس و گـرفتن ليـست دانـش          

آمـوز بـه روش تـصادفي         دانـش  10راهنمايي هر مدرسه تعداد     
: معيارهـاي ورود بـه مطالعـه عبـارت بودنـد از           . انتخاب شـدند  

مقطـع  ،  تهـران ) روزانـه (آموزان مدارس راهنمائي پسرانه      دانش
بيماري يا  فقدان    و انتفاعيسوم راهنمائي مدارس دولتي و غير       

طـي سـه مـاه       منجر به آسيب شديد روحـي و جـسمي            حادثه
نامه سـه   هـا در ايـن پـژوهش پرسـش         ابزار گردآوري داده  . اخير

 سوال در رابطه با مشخـصات       11بخش اول شامل    . قسمتي بود 
 سـوال در    13فردي واحدهاي مورد پژوهش، بخش دوم شامل        

اين (اي  رايانه–ازيهاي ويديوئي كيف پرداختن به ب رابطه با كم و   
آموزاني كه اين بازيهـا جـزء سـرگرميهاي          قسمت توسط دانش  

و بخش سـوم    ) روزمره يا هفتگي آنها قرار داشت تكميل گرديد       
بود كه   Perry و   Bussپرخاشگري  در رابطه با     سوال   29 شامل

فيزيكـي،  ة توسط آن پرخاشگري كليه واحدها در چهار زمينــ        
هـر  . و خصومت سنجيده شـد    ) anger ( خشم ،)verbal (كالمي

بـراي  ) صـفر (سئوال داراي پنج گزينه بود كـه حـداقل امتيـاز            
 و حداكثر امتياز    "اصالً اين خصوصيت را ندارم    "پاسخ به گزينه    

بسيار زياد داراي ايـن خـصوصيت       "براي پاسخ به گزينه     ) پنج(
 كـه   29 و   24بجـز سـئواالت     ( در نظر گرفتـه شـد        "مي باشم 
  ).گذاري گرديد كس نمرهبصورت ع

داراي ة نامه بـه دو دستــ      از تكميـل پرسـش     آموزان پـس   دانش
و فاقـد اخـتالل     ) 8/77نمـرات بيـشتر از      (اختالل پرخاشگري   
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الزم به ذكـر    . تقسيم شدند ) 8/77نمرات كمتر از    (پرخاشگري  
است هر يك از چهار حالت ذكر شـده در پرخاشـگري توسـط              

ه سنجيده شده و هر كـدام از   تعدادي از سئواالت اين پرسشنام    
اعتبـار علمـي ابـزار      . بـرش مشخـصي دارنـد     ة اين حاالت نقطـ  

پژوهش با استفاده از روش اعتبار محتـوا مـورد سـنجش قـرار              
گرفت و جهـت كـسب اعتمـاد علمـي ابـزار از آزمـون مجـدد                 

 در  Perry و   Bussهمبـستگي بازآزمـائي توسـط       . استفاده شـد  
ــال  ــگ  1992س ــراي پرخاش ــبه و ب ــي  محاس ، %80ري فيزيك

بدسـت  % 72و خـصومت    % 72، خشم   %76پرخاشگري كالمي   
بعـد از انتخـاب گـروه       . بـود % 89 ضريب آلفاي كل نمرات      .آمد

آموزان توزيع   ها در محل كالس در بين دانش       نمونه، پرسشنامه 
واسـته شـد كـه در    گرديد و بعد از توضيحي مقدماتي از آنها خ     

بـا توجـه بـه      . ردازنـد بپدهي   نامه به پاسخ  همان فرمهاي پرسش  
نامه كـه سـئواالتي در رابطـه بـا كـم وكيـف              بخش دوم پرسش  

بازيكنـان   ة آمـوزان بـه دو دستــ       پرداختن به بازيها بود، دانـش     
آنهائي كه ايـن بازيهـا را جـزء         (اي    رايانه–دستگاههاي ويديوئي 

و گروهـي  ) هاي هفتگي خود قرار داده بودند سرگرميها و برنامه  
سـپس انـواع    .  تقـسيم شـدند    ،پرداختنـد  ا نمي كه به اين بازيه   

پرخاشگري در هر دو گروه سنجيده شد جهت تجزيه و تحليل           
  از آزمون  .ها از آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد          داده

  .استفاده شدها  براي تجزيه و تحليل دادهدو   كايآماري
  

  ها يافته
هاي اين پژوهش در ارتباط با ميزان پرداختن به بازيهـاي            يافته

آمـوز مـورد      دانـش  333اي نشان داد كه از بين         رايانه–ويديوئي
هــا و  ايــن بازيهــا را جــزء برنامــه) %1/72( نفــر 240پــژوهش، 

بـه ايـن   ) %9/27( نفر 93سرگرميهاي هفتگي خود قرار داده و       
اشـگري در بـين     ميزان شـيوع انـواع پرخ     . پرداختند بازيها نمي 

 در انـواع پرخاشـگري متغيـر        %3/45 تا   %7/38آموزان از    دانش
   .دبو

هاي اين پژوهش در ارتباط با كم و كيف پرداختن به اين             يافته
ة وسيلــ ) %8/78(بازيها نشان داد بيش از نيمـي از آزمودنيهـا           

ترين بـازي ويـديوئي      بازي ويديوئي در منزل داشته و پرمصرف      
 در  .بـود  آموزان، دستگاه پلـي استيـشن      انشدر بين د  ) 5/47%(

رابطه با داشتن رايانه در منزل پاسخ بيش از نيمي از آزمودنيها            
ها نشان داد اكثريـت آنهـا از رايانـه           مثبت بود و يافته   ) 3/56%(

جهت سرگرمي و بازي استفاده كـرده، گهگـاهي جهـت انجـام             
نهـا  اكثريـت آ  ة بازي به گيم نت رفته، نوع بـازي مـورد عالقــ           

د و اكثريـت آنهـا بـالغ بـر يكـسال            وب  بازيهاي هيجاني و خشن     

ميزان ساعات پرداختن به    . مشغول بودند است كه به اين بازيها      
  ايــن بازيهــا در بــين اكثريــت واحــدهاي مــورد پــژوهش بــين

 والـدين از محتـواي      %5/41 ساعت در هفتـه بـود و تنهـا           5-1
  ).1جدول ( بازيهاي فرزندانشان مطلع بودند

  
توزيع فراواني نسبي پاسخهاي واحدهاي مورد  -1دول ج

اي در   رايانه–پژوهش در مورد پرداختن به بازيهاي ويديوئي
  1382 سال ،مدارس راهنمايي پسرانه تهران

سواالت كميت و كيفيت پرداختن 
 اي  رايانه-به بازيهاي ويديوئي 

 پاسخ
بيشترين 
 درصد

  5/87  بلي  داشتن وسيله بازي ويديوئي در منزل
  5/47  پلي استيشن  نام وسيله بازي ويديوئي در منزل

  8/77  بلي  استفاده ازرايانه جهت بازي و سرگرمي
  7/61  گهگاهي  رفتن به گيم نت جهت پرداختن به بازي

  3/51 خشناي و مبارزه  نوع بازي مورد عالقه
  1/67  بالغ بر يكسال  مدت زمان شيوع پرداختن به بازي

  0/55   ساعت1-5   به بازي در هفتهساعات پرداختن ميزان
  5/41  بلي  آگاهي والدين درباره محتواي بازيها

  

در ارتباط با وضعيت پرداختن به اين بازيها بـر حـسب برخـي              
 مشخص گرديد بين پرداختن به      آموزان مشخصات فردي دانش  

محل سكونت، تك فرزنـد بـودن، بعـد خـانوار،           ة بازي و منطقـ  
عدل تحصيلي و تحـصيالت پـدر و        وضعيت اقتصادي خانواده، م   

  ). >05/0p(داري وجود دارد  مادر ارتباط معني
  

 توزيع فراواني مطلق و نسبي پرخاشگري كلي -2جدول 
واحدهاي مورد پژوهش برحسب ساعات اشتغال در هفته در 

  1382 سال ،مدارس راهنمايي پسرانه تهران
به  ساعت پرداختن  پرخاشگري كل

  جمع  ندارد  رددا  )ساعت(بازي در هفته
5-1  15)3/27(*  40)7/72(  55  
10-6  65)2/49(  67)8/50(  132  
16-11  27)5/67(  13)5/32(  40  
22-17  9)2/69(  5)8/30(  14  

  240  )1/52(125  )9/47(115  جمع
  .اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند *

  

شمال تهران، در   ة بيشترين درصد پرداختن به بازيها در منطقـ      
ان تك فرزند، با سطح اقتصادي باال و تحصيالت پدر          آموز دانش

آمـوزاني   همچنين دانـش . و مادر در سطح دانشگاه مشاهده شد 
پرداختند از نظر عملكـرد تحـصيلي كـه از           كه به اين بازيها مي    
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آموزان سنجيده شـده     طريق معدل تحصيلي ترم اول اين دانش      
تند ولـي   بود، در سطح پائينتري نسبت به گروه مقابل قرار داش         

نوع سرپرستي در خـانواده، شـغل پـدر و          ة اين رابطه در زمينـ   
طبق نتايج بدست آمده بين سـاعات        .دار نبود  شغل مادر معني  

آموزان  پرداختن به بازي در هفته و ميزان پرخاشگري در دانش         
  ). 2جدول ) (>006/0p( .دار بود ارتباط معني

وزان و ايجـاد    آمـ  در زمينه نوع بازيهاي مـورد عالقـه در دانـش          
حــاالت پرخاشــگري مــشخص گرديــد ميــزان پرخاشــگري در 

پرداختند بيـشتر از      گروهي كه به بازيهاي هيجاني و خشن مي       
دار نـشان   گروه مقابل بود و از نظر آماري اين ارتباط نيز معنـي           

  ). 3جدول ) (>02/0p(داده شد 
  

 كلي توزيع فراواني مطلق و نسبي پرخاشگري -3جدول 
رد پژوهش برحسب نوع بازي ويدئويي رايانه اي واحدهاي مو

  1382 سال ،مورد عالقه در مدارس راهنمايي پسرانه تهران
  نوع بازي  پرخاشگري كل

  جمع  ندارد  دارد
  13  )9/76(10  *)1/23(3 فكري و خالق

  51  )7/66(34  )3/33(17 رقابتي غيرورزشي
  123  )1/39(48  )9/60(75 اي خشن مبارزه

  53  )5/61(33  )5/38(20 رقابتي ورزشي
  240  )1/52(125  )9/47(115 كل

  .اعداد داخل پرانتز معرف درصد هستند *
  

هاي ايـن پـژوهش همچنـين نـشان داد حـاالت مختلـف               يافته
پرداختنـد   آموزاني كه به ايـن بازيهـا مـي         پرخاشگري در دانش  
  ).1نمودار  (بودبيشتر از گروه مقابل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وانـي نـسبي واحـدهاي مـورد پـژوهش          توزيع فرا  -1 نمودار
برحسب انواع پرخاشگري با وضعيت پـرداختن بـه بازيهـاي           

  اي   رايانه-وئييويد

  بحث
ــر ــت     ب ــق اكثري ــن تحقي ــده در اي ــت آم ــايج بدس ــاس نت اس

هـا   اين بازيها را جزء برنامه    %) 1/72(آموزان مورد مطالعه     دانش
ــد    ــرار داده بودن ــود ق ــي خ ــرگرميهاي هفتگ  و Griffiths.و س

نـان   از نوجوا  %5/71در مطالعة خـود گـزارش كردنـد         همكاران  
ها را جـزء سـرگرميهاي روزمـرة      ساله انگليسي اين بازي    16-12

  ). 10(خود قرار داده بودند 
ــازي و كــاركرد تحــصيلي   ــه ب در زمينــه وضــعيت پــرداختن ب

هاي پژوهش حـاكي از آن بـود كـه افـزايش             آموزان يافته  دانش
زيها سبب كاهش عملكرد تحصيلي در      ميزان پرداختن به اين با    

ــش ــوزان مــي دان ــه. شــود آم ــشاي  مطالع ــر روي دان ــوزان ب   آم
هاي ايـن پـژوهش مطابقـت دارد          ساله بلژيكي با يافته    13-10

آمـوزاني كـه بـه       اين پژوهش به روشني نشان داد دانش      ). 11(
پرداختند از نظـر اخـتالل پرخاشـگري در سـطح          اين بازيها مي  

مطالعـه حاضـر    . روه مقابـل قـرار داشـتند      باالتري نسبت به گـ    
آموزاني كه زمـان بيـشتري را صـرف          همچنين نشان داد دانش   
كنند حاالت پرخاشگري بيـشتري را       پرداختن به اين بازيها مي    

نيز مهر تأئيدي بـر     Anderssonمطالعه  . دهند از خود نشان مي   
در مطالعـه حاضـر همچنـين ارتبـاط         . )3 (اين مـسئله داشـت    

ن پرداختن به بازيهاي كامپيوتري خشن و ايجـاد         مستقيمي بي 
هـاي تحقيـق     حاالت پرخاشگري مشاهده گرديد كـه بـا يافتـه         

Sherry            در زمينه پرداختن به بازيهاي خشن و بـروز حالتهـاي 
حيطـه عملكـردي    نظـر بـه اينكـه       . )7 (خصمانه مطابقت دارد  

 در عرصه جامعه    از مرز بيمارستانها قدم فراتر نهاده و       انپرستار
هـائي همچـون مدرسـه،    ند در محيطتوا ايفاي نقش نموده و مي   

توانـد   هاي اين پژوهش مي    خانواده و اجتماع خدمت كند، يافته     
پرسـتاران قـرار     مورد اسـتفادة كليـه پرسـتاران بخـصوص روان         

زمينـة   هـا در   گرفته تا عالوه بر باال بردن سطح آگاهي خـانواده         
 آموزشهاي الزم   ،ي آنها ميزان استفاده از بازي و توجه به محتوا       

و در امـر مـشاوره و راهنمـائي         ها قرار گرفته     در اختيار خانواده  
. دشـو  ارائه   مفيدهاي داراي فرزند پرخاشگر آموزشهاي       خانواده

هاي گروهي   مديران و مسئوالن بهداشتي كشور از طريق رسانه       
توانند اطالعات الزم و ضروري در خصوص استفادة بهينه از            مي

همچنـين  . ها قـرار دهنـد     در اختيار خانواده  را  اي    رايانهبازيهاي  
اي بـراي    توانـد زمينـه    هـاي حاصـل از ايـن پـژوهش مـي           يافته

پـرداختن بـه بازيهـا و اثـرات آن          ة پژوهشهاي بعدي در زمينــ    
  .باشد

  : شود در اين خصوص پيشنهاد مي
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ــديوئي  ــاي وي ــاط بازيه ــه–ارتب ــردي   رايان ــصات ف ــا مشخ اي ب
پرخاشـــگري در آنهـــا، رد تحـــصيلي عملكـــ، آمـــوزان دانـــش
آنهـا،  سـالمت جـسماني      و   آموزان سـاير منـاطق كـشور       دانش

مدت زمان استفاده از بازيها و پرخاشگري       بين  ارتباط  همچنين  
  . در مطالعات آتي مورد بررسي قرار گيردآموزان در دانش
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