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  اي بر میزان همدلی نوجوانان هاي رایانه   تأثیر بازي
  **محمود نوذري *،علی هراتیان عباس

  چكيده
 اي بـر میـزان همـدلی نوجوانـان     هاي رایانـه  بازيتأثیر  بررسی، پژوهشاین  اصلی هدف

آموزان کالس سوم مقطع راهنمایی شهر قـم در   دانش یعنیجامعه آماري از میان . باشد می
تصـادفی  گیـري   نمونـه به صـورت   هسال 16تا  15 نفر 220 ،1387ـ 1386سال تحصیلی 

 پیمایشـی  روش از، پـژوهش در این . به عنوان نمونه انتخاب شدنددر دو مرحله  ،اي طبقه
 هـا  داده .آوري شـد  همدلی دیویس جمع نامه پرسشتوسط ، اطالعات الزمشد که استفاده 

. نتـایج تحقیـق   گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد راهه دو چندمتغیره واریانس تحلیل توسط
منفی داشته و بر متغیر همدلی و تأثیر  ،پذیري اي بر دیدگاه هاي رایانه   . بازي1 داد که:نشان 

آموزانی کـه   . دانش2تأثیري نداشته است.، هاي اندوه شخصی و نگرانی همدالنه زیرمقیاس
از ، انـد  اي پرداختـه  هـاي رایانـه    دقیقـه بـه بـازي    52روزانـه بیشـتر از   ، به طور متوسـط 

اي و  هـاي رایانـه   در همبستگی بـین بـازي  ، . جنسیت3متري برخوردارند.پذیري ک دیدگاه
  تأثیرگذار است.، خود حرمت

، اي هـاي رایانـه     بازي، اندوه شخصی، پذیري دیدگاه، نگرانی همدالنه، ها: همدلی واژهکلید
  نوجوان.
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  مقدمه
زندگی ابعاد  ۀهماي که در  به گونه. ترین اجزاي زندگی بشر است یکی از مهم، امروزه رایانه

 يسـپر رایانه نیاز به شاید نتوان روزي را بدون  دارد.حضور پررنگ ، شغلی و شخصی افراد
یدن بخشـ   از ما غیرممکن است. رایانه موجب سـرعت  بسیاري تصور این مطلب براي  کرد؛

  رسد. نظر می  ناممکن به رایانه ها بدون   انجام بعضی کار. شود ها می  به بسیاري از کار
بحث از مفید یا مضر بـودن آن  ، اي در دنیاي نوجوانان هاي رایانه   همزمان با حضور بازي

آیـد؟ یـا اینکـه     ال نوجـوان بـه شـمار مـی     بازي ایده، اي هاي رایانه   آیا بازيمطرح است. نیز 
تربیـت صـحیح نوجـوان    براي تعلـیم و  شود ما آن را کامالً  ضررهاي فراوان آن موجب می

اینکـه از  حالت تدافعی داشته باشیم؟ یـا  خود  در زندگی آن نسبت به حضوربدانیم و مضر 
  تمهیدي برگزینیم؟، فواید آن بهره ببریم و براي آسیب دیدن حداقلی ناشی از آن

  تاريخچه بحث
گـردد. در سـال    هه هشتاد برمـی هاي اولیه د   به سال، اي هاي ویدیویی ـ رایانه    بازي تاریخچه

را معرفی و به بازار » پنگ«یک بازي الکترونیکی تنیس روز میز به نام شرکت آتاري ، 1972
ـ  هـاي ویـدیویی     هـاي سـازنده بـازي      به تدریج بر تعـداد شـرکت  ، عرضه کرد. از آن به بعد

هـاي     بیش از بیست شرکت مختلف به تولید بازي، 1976در پایان سال . اي افزوده شد رایانه
  1پرداختند. رف در منازل میاي قابل مص ویدیویی ـ رایانه

 هاي ویدیویی   هاي مربوط به بازي   فروش دستگاه، با اشباع بازار 1985به تدریج در سال 
ـ  2»نینتنـدو «شـرکت   1986اما در سـال  . اي به کمترین مقدار ممکن رسید رایانهـ  ا عرضـه  ب

اي پدیـد   هـاي ویـدیویی ـ رایانـه       که ارتقاي زیادي در کیفیت بازي، خود افزار جدید سخت
افـزاري و   هاي سـخت   در کنار پیشرفت، کرد. مسئله اخیرخود را متوجه بسیاري ، آورده بود

، هـا  کاهش قابل مالحظه قیمت دستگاه، اي و در نتیجه کترونیکی و رایانهافزاري صنایع ال نرم
  3اي شد. هاي ویدیویی ـ رایانه   ب توجه دوباره نوجوانان و جوانان به بازيسب

ـ  هـاي ویـدیویی     تحقیق مدونی که به بررسی میزان شـیوع و گسـتردگی بـازي   ، در ایران
شـاید بـا یـک    ، اي در ایران هاي ویدیویی ـ رایانه     ندارد. بازيوجود ، اي پرداخته باشد رایانه

کـه از  ، هـاي ویـدیویی    کلـوپ  .در جامعه پدیدار شـد ، ساله نسبت به غرب 15تا  10تأخیر 
از یک مغازه متوسط یا کوچـک   چیزي بیش، هاي مختلف شکل گرفتند  آغاز در سطح شهر

 میکـرو و  آتـاري ، کور به کار گرفته شدندهاي مذ  هایی که در کلوپ نبودند. نخستین دستگاه
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تري کـه از گرافیـک و پـردازش     هاي پیشرفته  بودند که با گذر زمان و فراگیرتر شدن دستگاه
، پلـی استیشـن  ، سـنی هـاي    با دسـتگاه ، و بعد سگاجاي خود را با ، باالتري برخوردار بودند

  4و... عوض کردند. نینتندو
قیمـت  ، تر شـدن محصـوالت الکترونیکـی    ی و ارزانوري الکترونیکابا روند پیشرفت فن

هـاي اخیـر رونـد نزولـی        در سـال ، اي هـاي ویـدیویی ـ رایانـه       هاي مربوط به بـازي  دستگاه
هاي خانگی بسیاري در دسـترس جوانـان قـرار       دستگاه، اند. به همین دلیل داشتهچشمگیري 

بـه  ، دکان و نوجوانـان ایرانـی  فراغت کو ي از اوقاتزیاد که بخشاي  به گونه 5ت.گرفته اس
  گذرد. بازي با رایانه می
و ، ها توجه داشـته    فعالیتسایر به جنبه کنشی بازي در بین ، بار براي اولین 6کارل گروس

تمـرین عمـومی اسـت؛ فعالیـت یـا تمـرین مقـدماتی و         معتقد است که بازي یک نوع پیش
  7د انجام دهد.خواه هایی که فرد در آینده می کننده براي فعالیت کمک

سـازي. در   سـازي نسـبت بـه بـرون     اولویـت درون : عبارت است از پیاژهبازي در نظریه 
رو هسـتیم   با یک اعمال سازش یافته روبـه ، سو از یک، سازي سازي و برون چارچوب درون

وقتـی کـه   ، از سوي دیگر، اند سازي حاصل آمده سازي و برون که بر اساس تعادل بین درون
جـویی را   گر شوند و هـدف تعـادل   ها به صورت خالی جلوه   بنه ها در روان   فعالیتها و    کنش

دهنـده   نشانامر، گیرند به منزله بازي خواهند بود. این  هایی که انجام می فعالیت، دنبال نکنند
سـازي اولویـت    وقتی که جنبـه بـرون  . سازي است سازي بر برون لویت دروننخستینی یا او

  8بروز خواهد کرد. کنش تقلیدي، یابد
تفریح : هاي متنوعی براي نوجوانان دارد   که کنشاست تفریح نوعی بازي دوره نوجوانی 

توسعه عالیق از راه تعامل با همساالنی کـه  ، هاي اجتماعی   فرصتی براي رشد مهارتآنها  به
هرچـه بهتـر خودشـان فـراهم      دستیابی به احساس وابسـتگی و درك ، عالیق مشابهی دارند

   9کند. را تقویت می نآنا حس هویت فردي، بدین ترتیب. آورد یم
بیشـتر  او با افزایش سن این امر که ، پردازند هاي انفرادي می   که نوجوانان به تفریحآنگاه 

فرصـت خـوبی بـراي درك     ،بینند کنند یا تلویزیون می مانند هنگامی که مطالعه می، شود می
  10هاي خودشان در اختیار دارند.  ها و رشد استعداد   اییتحلیل عالیق و توان، هرچه بهتر خود

شناسـان اجتمـاعی و پژوهشـگران روابـط      ه مورد توجه روانکهایی  ی دیگر از مؤلفهکی
ایـن واژه را در  ، فیلسـوف آلمـانی   11،رابرت ویشر است.» همدلی«، انسانی قرار گرفته است

بـه  ، 12لیپس تئودورار برد. کاي از احساس زیبایی شناختی به  براي اشاره به جنبه 1873سال 
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ت بنسـ ل از دسترسی شـهودي  کتري بخشید و آن را به این ش دامنه فلسفی وسیع، »همدلی«
  13توسعه بخشید. به شناخت ذهنیت شخصی دیگر

ار برد و به احتمال زیاد او با مطالعه آثار کر همین معنا به این واژه را د، سیگموند فروید
، فرویـد ار بـرده اسـت.   کبه ، ه در آن زمان هنوز رایج نبودک، این واژه را در این معنا، لیپس

ار کـ تعدادي از مقاالتش به و  )1905( و ارتباطشان با ناخودآگاهها  لطیفهتاب کاین واژه را در 
از آلمـانی بـه    ایـن واژه را ، 1909در سال  14ادوارد بردفورد تیچِنر، شناس روان برد. دانشمند

  15رد.کانگلیسی ترجمه 
اهمیـت پیـدا   ، آن را مورد مطالعه قرار داد 16رالف گرینسونه ک، 1960این مفهوم تا سال 

ایجـاد   18پائوال هیمـان و  17راشر کهنریه بعد از اثر کتردید عالقه به انتقال متقابلی  . بیردکن
) 1981( 20بوئینویسندگان دیگري مانند  19رده بود.کرا به این مطالعه ترغیب  گرینسون، شد
ل که در ایـن شـ  کـ نند کشناختی تعیین  اري روانکتا ساز و داشتند تالش ، )1993( 21ویدلوشرو 

  .  ید داشته باشدکبه خصوص بر نقش شناسایی و استنتاج تأ. شهودي اعمال شود كپیچیده از در
ننده در کنقشی تعیین ، ه براي همدلیکسانی کاین مناقشه بین ، روان شناختیاز منظر فرا

ه همـدلی  کـ ننـد  ک ار مـی که انکسانی کاو قائلند و کشف ناخودآگاه و فعالیت درمانی روانک
  22استمرار دارد.، ندکبتواند چنین نقشی در شناسایی ناخود آگاه ایفا 

نگران شدن از  23اط بین فردي است.ی و ارتبشناس روان مفهوم مهمی در حوزه »همدلی«
هـا   هـا و بوزینـه   ماهه و نیـز در میـان میمـون   دوازده ان کودکحتی در میان ، ناراحتی دیگران

، توانـایی  کبـه عنـوان یـ   نیـز  ویژگی شخصیتی و  کمدلی به عنوان یه 24شود. مشاهده می
  25ند.ک ها فراهم می شرایط الزم را براي توجه به بسیار از پدیده

نیازهاي دیگران نـوعی احسـاس    ةدربار، هکسه خصیصه مهم دارند: اول این، لافراد همد
نظر دارند؛ یعنی قادرند خود را به جاي دیگـران   كبا دیگران اشترا، هکنگرانی دارند. دوم این

ه کـ داراي احساسات همدالنـه هسـتند   ، هکسوم این. و به مسائل از نگاه آنان بنگرند بگذارند
همدلی را بر اساس دو جـزء  نیز  27فشباخ 26دهند. نشان می متناسبي هااز طریق رفتارآن را 
جـزء دیگـر شـامل     کشامل توانایی در شناسایی و نامگذاري حاالت دیگـران و یـ  ، عاطفی

  28ند.ک توانایی نشان دادن پاسخ عاطفی تحلیل می
  که عبارتند از: دانند می چند بعدياي  ) همدلی را سازه1994ارانش (کو هم دیویس

  ؛  : توانایی براي در نظر گرفتن دیدگاه دیگرانگیريدگاه دی. 1
  ه؛محور و نگرانی براي افراد درماندنه: میزان احساسات همدالنه دیگرتوجه همدال. 2
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  نگرانی و تنش در شرایط بین فردي.، درماندگی شخصی: احساسات خومحوري. 3
زنان نسبت به مـردان  این اعتقاد کلی وجود دارد که ، به رغم تفاوت در تعاریف همدلی

نمرات باالتري را بـراي دختـران در همـدلی عـاطفی و     ، ها پژوهش 29.کنند بیشتر همدلی می
زنـان دو برابـر مـردان از    ، مطابق برخی مطالعـات  30.دهد مینسبت به پسران نشان ، شناختی

 هـاي  ی و یا به دلیل تفـاوت کهاي ژنتی زنان یا به دلیل تفاوت 31احساس همدلی برخوردارند.
  32دهند. همدلی نشان می، بیش از مردان، فرهنگی

تر هستند و به  حساس، دارند تري نسبت به امور دیگران ه همدلی بیشتر و قويکافرادي 
را فـراهم   کمـ کبهتـرین و بیشـترین   ، لـی کبه طور و  دهند صورت عاطفی به آنها پاسخ می

سـات و حـاالت ذهنـی    احسا، ارکآگاهی از اف، مشخصه عاطفی و روانی همدلی 33آورند. می
  34مختلف اجتماعی است.هاي  دیگر در عرصهکساز همانندسازي افراد با ی زمینه، دیگران
ه کـ دهـد   مـی  رخزمـانی  و غالباً ، ی از فضایل مبتنی بر گرمی و صمیمیت استکی، عفو

 کمـ  35در فعالیـت باشـند.  ، و سـپاس گـذاري همـراه بـا آن    ، فروتنی، همدلی، فضایل عشق
رابطه بـین همـدلی و عفـو و گذشـت را بـه طـور       ، )1997( 38راچالو  37ورتینگتون 36،ولوک

. همـدلی در ایجـاد رابطـه عـذرخواهی ـ گذشـت       1ه کـ و نشان دادنـد  ، ردهکتجربی ثابت 
مبتنـی  از مداخالت غیر مبتنی بر همدلی بیش، . مداخالت مربوط به عفو2ند؛ ک می وساطت

 ه صـورت کـ اي  . قطـع نظـر از نـوع مداخلـه    3انجامنـد؛ و   مـی  بر همدلی به عفو و گذشت
  39عفو و گذشت نیز موفقیت آمیزتر خواهد بود.، هر قدر همدلی بیشتر باشد، پذیرد می

بـین همـدلی و رفتارهـاي     40همـدلی اسـت.  ، ریشه بسیاري از رفتارهاي نـوع دوسـتانه  
روابـط  ، سـازمانی ـ   در قالب رفتارهاي مدنی، نه و گرایش به یاري رسانی دیگراندوستا نوع

هـاي ضـروري و اساسـی بـراي      از مؤلفه، همدلی و اکتساب آن 41مثبت گزارش شده است.
هاي مختلـف رفتـار جامعـه یـار و      تحول رفتارهاي جامعه یار است. پژوهشگران بین شکل

ارتبـاط عـاطفی و همدالنـه     کانسان در جریان یـ  42اند. همدلی رابطه معنی داري نشان داده
نتـرل و رفتـار خـود را بـا انتظـارات افـراد جامعـه        کخود را  تواند عواطف و احساسات می

ه شدت و ضـعف آن در تعیـین میـزان    کهایی  ترین مؤلفه از مهم 43هماهنگ و سازگار سازد.
هـا در همـدلی    اسـت. انسـان  » همـدلی «مؤلفـه  ، [رفتار حمایتی] شخص مـؤثر اسـت   کمک

ه آن را نـاراحتی  کتا جایی ، شوند می از ناراحتی دیگران متأثر متفاوتند. برخی از آنان عمیقاً
تـأثیر   اعتناینـد و تحـت   بی امالًک، مثل جامعه ستیزان، برخی دیگر. ندآور خود به حساب می

  44گیرند. ت عاطفی دیگران قرار نمیحاال
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در مقایســه بــا ، دریافــت دانشــجویان بــا احســاس همــدلی زیــاد، )1992( 45اکالیوپســک
تري نسـبت بـه رفتارهـاي     مثبتهاي  نگرش، داشتندمترین حد همدلی را که کدانشجویانی 

خـود بهتـري برخـوردار     از حرمـت ، تري داشته شیوه رفتاري سالم، موجب سالمتی داشتند
) 1969( سـیمور فشـباخ   46متر بود.کآنان  ل درکشیدن و مصرف الکبودند و احتمال سیگار 

و رفتـار پرخاشـگرانه   اي مشخص بین همدلی  به رابطه، یز در مطالعه خود در زمینه همدلین
اهش خشـونت در  کـ نتـرل پرخاشـگري و   کعقیده دارد بهترین شیوه وي دست یافته است. 

پرورش همدلی است. تجربه برقراري ارتباط عاطفی مناسب یا دلبسـتگی و همـدلی   ، جامعه
  47سازگاري فرد بسیار مهم است. ةدر شیو، نسبت به فرد دیگر

همـدلی   48همـدلی اسـت.  ، ر والـدین و فرزنـدان  ی از مبانی روان شناختی ارتباط مؤثکی
 تحـت ، ه منفی معناداري دارد. این رابطهبا اختالالت رفتاري دختران رابط، مادران و دختران

بـا  ، انکـ ودکپـذیري   همـدلی عـاطفی و نقـش    49موقعیت اقتصادي خانواده قرار ندارد.تأثیر 
ه گزارشـات  کـ دارنـد. ضـمن این  ري اارتباط مثبت و معناد، ر تخیلیکدیگر و هر دو با تفکی

  50متناسب با میزان همدلی آنهاست.، ان در خانواده و مدرسهکودکرفتارهاي مثبت 
ه هوش هیجانی باال با همدلی و رضایت بین شخصـی  ک) نیز دریافت 2002( 51سالووي

رابطه مسـتقیم  ، افسردگی و اضطراب اجتماعی پایین، نار آمدن سازش یافتهکهاي  کسب، باال
تـوان  ، ه مقیاس همدلیکرسید نتیجه ) نیز در پژوهش خود به این 1388( ابوالقاسمی 52دارد.
  افسردگی و استرس نوجوانان را دارد.، اضطراب، بینی و سنجش هوش هیجانی پیش

 عوامل مختلف شخصیتی و موقعیتی قرارتأثیر  ه همدلی تحتکدهند  میتحقیقات نشان 
، یـادگیري ، عوامـل مـرتبط بـا جـنس    ، یکـ عوامل ژنتیتوان به  می، . از جمله این عواملدارد

 کجفت از دوقلوهاي یـ  800هاي بیش از  برخی محققان پاسخ 53عوامل فرهنگی اشاره کرد.
هاي مهم همـدلی مثـل    اند. مؤلفه ردهکی را درباره میزان همدلی بررسی کی و دو تخمکتخم

شـوند. محققـان    مـی  ی حاصـل کاز عوامل ژنتی، نگرانی توأم با همدردي و ناراحتی شخصی
درصـد   32هـاي میـان افـراد در نگرانـی همدالنـه و       درصـد تفـاوت   28ه کـ اند  تخمین زده

  54هستند. کژنتی، هاي شخصی ها در نگرانی تفاوت
ه دلبسـتگی  کـ شـواهدي وجـود دارد   امـا  ، هماهنگ نیست امالًکهاي تجربی  گرچه داده

حرمـت نفـس بـاال و    ، همـدلی ، تهـاي آینـده فـرد از قبیـل عواطـف مثبـ       ایمنی بخش با ویژگی
او کـ ) روان1951(56جـان بـالبی   55.ساالن پیوند دارد هاي بدون تعارض با همساالن و بزرگ تعامل

، شود. به عبـارت دیگـر   ه رفتار همدالنه از رفتار غریزي دلبستگی ناشی میکعقیده دارد ، انگلیسی
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ل کشــ نــوزاد و مراقــب اودر دوران نــوزادي از طریــق فراینــد رابطــه ، رفتــار همدالنــه ةشــالود
سعی نمود پدیده رفتار دلبستگی و ، سائقاوي در ابتدا از طریق نظریه کروان، البته 57گیرد. می

بـه   فرویـد اما بعـدها  . ندکتشریح  58لیبیدوهمدلی ناشی از آن را از طریق نیروهاي جنسی یا 
هسـتند. در ایـن    كودکـ عالقـه   ةننـد کهاي او اهداف تـأمین   ه مادر و سینهکته اشاره نمود کاین ن
  59.نوزاد است کنتیجه نیازهاي فیزیولوژی، دلبستگی یا ارتباط عاطفی با مادرهر نوع ، نظریه

توانایی براي همـدلی و  ، ان داراي دلبستگی ایمنکودکه کمعتقد است ) 1989( 60سروف
 كودکـ شود  سبب می، و مادر كودکنش متقابل همدالنه کسازند.  می همدل بودن را درونی

دیـدگاه دیگـران و توجـه و همـدلی بـا دیگـران در        كدر، احساس اعتماد و دوستی ةاربدر
  ]كودکـ مناسـب [غیـر ایمـن مـادر و     تعـامالت غیر  61ابط اجتماعی چیزهایی یاد بگیـرد. رو

هـاي   هیجـان  كه شامل ناتوانی در تشـخیص و در کند ک ایجاد می كودکهایی را در  ویژگی
مسایل  ال در توانایی همدلی و حلّکهاي خود و اش هیجان  ضعف در تنظیم، خود و دیگران

، هسـتند هـوش هیجـانی     هـاي اصـلی   از مؤلفه، ه این عواملکاز آنجا . باشد و تعارضات می
هـا   پـژوهش  62شـود.  هوش هیجانی منجـر مـی    به تضعیف، ها مجموع ضعف در این مهارت

النه آنهـا از سـوي والـدین    همد كارتباط معناداري با در، انکودکهمدلی عاطفی ، نشان داد
  64رابطه معناداري وجود دارد.، و بین توانایی همدلی مادران و دختران 63دارد.

ایجاد و رشد همدلی والدین نسبت به فرزنـدان را نیازمنـد تـالش در    ، )1385( احمدي
  65داند: می عاطفی و ارتباطی، سه بعد مهم شناختی

رده که رفتار فرزند را دقیقاً مشاهده کازد س می والدین را ملزم، . مؤلفه شناختی همدلی1
و از معناي مشاهدات خود آگاهی یابد. همدلی نیازمند آشنایی با تجربه رفتاري فرزند و نیز 

عواطـف او   و ارکاطالعاتی نظیر تأثیرات رفتار فرزند بر اف. اطالع از تأثیرات آن رفتار است
  و یا هنگام رویارویی با مسائل مختلف زندگی. 

نیازمنـد حساسـیت بـه احساسـات فرزنـد و گـوش دادن بـه        ، مؤلفه عاطفی همـدلی . 2
ات و یـا  کـ حر، المکـ هاي او درباره احساسات خویش است. این احساسات در قالـب   گفته

هـاي والـدین از    نیازمنـد همـاهنگی دریافـت   ، هـا  شود. این مؤلفـه  گر می اعمال فرزند جلوه
  عواطف فرزند با رفتارهاي فرزند است. 

 كه والـدین او را در کـ دارد تأکید ته به فرزند کبر انتقال این ن، همدلی یمؤلفه ارتباط .3
نـونی او را دقیقـاً   کداننـد و احساسـات    حقایقی درباره تجارب و رفتارهاي فرزند می، ردهک
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ه به نحوي به فرزند منتقـل شـود   کهمدلی مستلزم آن است ، نند. به عبارت دیگرک می كدر
  نند. ک می كدره والدین او را ک

رابطـه  ، ه بین همدلی نوجوانان و رفتارهـاي حمـایتی والـدینی   کاند  پژوهشگران دریافته
ه در کـ ، آن دسـته از مـردم چـین    ةبر اساس تحقیقی دربـار  66مثبت و معناداري وجود دارد.

خانواده منسـجم رشـد    که در یکسال) افرادي  78تا  16(سنین ، نندک نگ زندگی میک هنگ
احساسات همدلی آنان بیشتر پرورش یافته است و نسبت بـه رفـاه حـال والـدین     ، اند ردهک

بخـش  ، ) همـدلی 1997( 69بایرنو  68بارونبه نظر  67لیت بیشتري دارند.ئواحساس مس، خود
، ننـد. ایـن افـراد   ک ه خویش را درگیر رفتار حمـایتی مـی  کمهمی از خودپنداره افرادي است 

خواهند برداشـت خـوبی    ه میکسانی کمهار خود و ول و داراي ئهایی مس خویشتن را انسان
  70.نندک توصیف می، یباکرنگ و ش جاي بگذارند و همه از خویش ب

  توجه به نيازهاي عاطفي در اسالم
تبط بـا  ه مـر کـ نیازهاي عـاطفی اسـت   ، بخش مهمی از نیازهاي اساسی انسان، از نظر اسالم

هـاي   ییاز اخـتالالت و نارسـا  یعنـی همـدلی اسـت. بسـیاري     ، اولین مؤلفه رفتار حمـایتی 
مبـود آن دارد. همـه   کتوجهی به این نیاز اساسی و  ریشه در بی، خُلقی و رفتاري، شخصیتی

ه بـراي پـرورش   کـ همچنـین نیازمندنـد   . عاطفه و توجـه دیگراننـد  ، ها نیازمند محبت انسان
ش دیگـران را از عاطفـه و توجـه خـوی    و  ننـد کبه دیگران محبت ، ماالت انسانی در خودک

افی را مبـذول داشـته   کبه این نیاز اساسی توجه ، سازند. اسالم به عنوان دینی جامعمند  هبهر
هایی حساس نسبت به نیازهاي عاطفی دیگران را وجهه همت خویش   است و تربیت انسان

له و ترغیـب آنـان و نیـز ارائـه     ئایجـاد نگـرش صـحیح بـه مسـ      مختلفهاي  شیوهقرار داده و از 
  71آورد. بسترهاي مناسب را فراهم، است براي برآوردن این نیاز اساسیوشیده کالگوهاي عملی 

در بسـیاري از مـوارد   . همواره مستقل و یگانه نیسـت ، هاي اسالمی توجه به این نیاز در آموزه
به ارضاي ایـن  ، له استئی از نوعی نگاه ظریف به مسکه در واقع حاک، به صورت ضمنی و تبعی

، در موارد بسیاري بین توجـه بـه نیازهـاي مختلـف انسـان     ، به عبارت دیگریاز توجه شده است. ن
شـود.   چنـین تـداخلی مشـاهده مـی    ، ه در مورد خود نیازها همکچنان. شود نوعی تداخل دیده می

افی بـراي  کـ خواهد بار سنگینی را از جایی بـه جـایی ببـرد و پـول      ه میکفرد ناتوانی ، براي مثال
 خسته و افسرده است و از امالًکاز نظر روحی و عاطفی ، ین حالدر ع، استخدام باربر ندارد

هـم نیـاز   ، هم داراي نیـاز اقتصـادي اسـت   ، ندک وه میکپولی خود ش سی و ناتوانی و بیک بی
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از نظر بـدنی و  ، ندکمالی ب کمکسی به او کاگر مواردي، بدنی و هم نیاز عاطفی. در چنین 
، کمـ کایـن   ،نـد ک کمکبه او  در حمل بارش شخصاً یا اگر. رده استکعاطفی نیز او را حمایت 

  ؛ مانند ثواب قرض دادن به برادر مؤمن:شود حمایت عاطفی و اقتصادي را نیز شامل می
  :فرمودند خدا رسول

 کوه وزن هم ،داده قرض که درهمی هر برابر در، بدهد قرض خود منؤم برادر به که کسی
 از، کند مدارا آنگیري  پس باز براي اگر. داشت خواهد حسنات، سینا طور و رضوان، اُحد
  72.گذشت خواهد عذاب و حساب بدون، جهنده برق همچون صراط پلِ

  فرمودند: حمایت مالی از ایتامدر خصوص  حضرت علی
حقوقشـان   گاهی گرسـنه بماننـد و   ند آنان گاهی سیر وکن. خدا را! خدا را! درباره یتیمان

ند که یتیمی را سرپرستی کسی کفرمود:  می هکضایع گردد. به راستی از رسول خدا شنیدم 
  73ند.ک می خداوند بهشت را براي او واجب، نیاز شود تا بی

 فرمودنـد:  پناه دادن به دور افتادگان از وطـن درباره  ابن جندبدر فرمایشی به  امام صادق
  74»ه دور از وطن را پناه دهد.کنم ک سی را قبول میکهمانا نماز : خداي عزّوجلّ فرمود«

ماننـد  ، وجهـه غالـب رفتـار حمـایتی اسـت     ، ه حمایت عاطفی در آنهاکمواردي هم در 
  :فرمودند اکرم رسول، دست نوازش بر سر یتیم شیدنک

پس باید کـه  ، اش نیاید و ازین معنى راضى نباشد هر که قساوت قلب داشته باشد که گریه
کـه نـرم   کشـد  بر سر او  نوازش آورد یتیمى را و با او مهربانى کند و دستنزدیک خود 

  75.نه به درستى که یتیم را حقى عظیم هستأاذن الهى تعالى شه شود دل او ب مى
  :صرف عیادت بیمار بدون توجه و تالش در مورد برآوردن نیازهاي دیگر اوحتی یا 

  76عیادت بیمار برویم.نیم و به که تشییع جنازه کفرمان داد  اکرم رسول
یـا هـر   ، هر گاه یکى از آن دو«: فرموده است رام سالمندانکادربارة قرآن کریم همچنین 

، )چنان که نیازمند به مراقبت تـو باشـند   نزد تو به سن پیرى و شکستگى برسند (آن، دو آنها
  )23: سراءا( »کمترین اهانتى به آنان مکن.

بزرگان را احترام کرده و بر کودکان رحـم  «فرمودند:  خدااز رسول به نقل  امام رضا
  77»وظیفه خود را در قبال خویشان نزدیک به جاى آورید و بر آن مراقب باشید.و  آورید

 ،شـود  ه توصـیه مـی  کمواردي . از جمله جنبه عاطفی دارد صرفاً، نیز حمایت يدر موارد
» دیگرنـد کمـؤمنین بـرادران ی  ، اهمان« دیگر داشته باشند:کبا ی کن ارتباط عاطفی نزدیامؤمن

  .)29: (فتح» دیگر مهربان و عطوفندکبا ی، مؤمنین«؛ )10 :(حجرات
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ننـد و  کدیگر اظهـار محبـت   کـ همسران نسبت به یدر مواردي نیز توصیه شده است که 
از خدا درباره دو ناتوان بترسـید: یتـیم   «فرمودند:  اکرمرسول . آورنداین مطلب را بر زبان 

 امام صـادق  78»اش بهتر باشد. ه براي خانوادهکسی است کبه درستی که بهترین شما . و زن
ه کـ ایـن سـخن مـرد بـه زن     «: ندفرمود رسول خدا 79»زنانتان را دوست بدارید.«مودند: فر

شده اسـت  به والدین توصیه در مواردي نیز 80»رود. نمی هرگز از دل زن بیرون، دوستت دارم
. ل فراجنسـیتی دوسـت بدارنـد   کاز خرافات جاهلی و بـه شـ   فرزندان خویش را به دورکه 

ماننـد کسـی   ، ادمان کندکسی که دختر بچه خود را ش«فرمودند: در این زمینه  رسول خدا
آن کس کـه پسـر بچـه    . آزاد کرده باشد، اي را از فرزندان (حضرت) اسماعیل است که بنده

  81»ه از خوف خدا گریسته باشد.مانند کسی است ک ،خود را مسرور و دیده او را روشن کند
هاي مثبت نسـبت بـه رفتـار حمـایتی و      ها و بینش فرهنگ اسالمی از طریق ارائه نگرش

 کبـه نیازمنـدان از یـ    کمـ کهاي دیگران و عـدم   اعتنایی به گرفتاري هاي منفی نسبت به بی بینش
، دیگـر  سـوي هـا و تهیـیج روانـی از     و از طریق برانگیختگی عاطفی و باال بـردن حساسـیت  ، سو
  82ه با دیگران همدلی داشته باشند.کند کگونه تربیت  آن، وشد افراد را از نظر شخصیتیک می

یـا   ه بـه طـور مسـتقیم   کـ در منـابع اسـالمی مـوارد بسـیاري وجـود دارد      ، به هر حـال 
، اند. موارد رسیدگی به حال ایتـام  د توجه قرار دادهرموضوع رفتار حمایتی را مو ،مستقیمغیر

توجه خاص بـه فرزنـدان   ، عیادت بیماران، ان خودرمردان در مورد توجه به همس توصیه به
بـه خصـوص   ، سـالمندان توجه خاص به ، ها ها و از وطن دورافتاده رسیدگی به حال غریب، دختر

  83در منابع اسالمی به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.، والدین و خویشاوندان
تأثیرهـاي روانـی و    ةحـوز  هها و مطالعات محقق دربـار    این پژوهش به دنبال کنجکاوي

کنـد تـا در     مهمی چون همدلی بررسی می ةرا بر سازآنها تأثیر  ،اي هاي رایانه   اجتماعی بازي
نتایج حاصل را در اختیـار والـدین قـرار    . کیفیت آن را کشف کند، صورت اثبات اصل تأثیر
شان در مقابل این پدیـده   در برخورد با فرزندانبه راهکاري مناسب ، دهد تا با پیگیري بیشتر

والن را بـه دنبـال داشـته باشـد تـا بـا       ئجذاب و نافذ نایل آیند. همچنین اهتمام بیشـتر مسـ  
هاي بازي براي هر سـن و سـاخت      تعیین مالك، ها راهکارهایی مانند فیلتر کردن ورود بازي

هـاي وارداتـی      اثر مخـرب بـازي   از، هاي مناسب سنین مختلف و فرهنگ دینی و ملی   بازي
آیا بـین انجـام   : باشد ها می   پرسشدست پژوهش حاضر به دنبال پاسخ این ، بکاهند. بنابراین



   ۱۳۱ اي بر ميزان همدلي نوجوانان هاي رايانه   تأثير بازي

اي  هـاي رایانـه   اي و میزان همدلی همبستگی وجود دارد؟ آیا بین انجام بازي هاي رایانه بازي
هـاي   بستگی بین بـازي هاي همدلی همبستگی وجود دارد؟ آیا جنسیت در هم مؤلفه  و خرده

  ثیرگذار است؟أاي و همدلی ت ایانهر
  گیرد: هاي پژوهش چنین شکل می فرضیه، ها بر اساس این پرسش

  همبستگی منفی وجود دارد.، اي و همدلی هاي رایانه   . بین میزان انجام بازي1
  دارد.ی وجود همبستگی منف، هاي همدلی مؤلفه  اي و خرده هاي رایانه   . بین میزان انجام بازي2
  .استتأثیرگذار ، اي و همدلی هاي رایانه در همبستگی بین بازي، . جنسیت3

چشـمگیر همـدلی در   تـأثیر   اي و هـاي رایانـه   با توجه بـه فراگیـر شـدن بـازي    ، بنابراین
محقـق در ایـن   ، فـرد اجتماعی اي آن در رفتار  شناختی و نقش پایه روان، هاي اجتماعی جنبه

  ها در همدلی نوجوانان است.   این بازيتأثیر  پژوهش به دنبال سنجش

  روش تحقيق
هـم بـه توصـیف    ، از روش پیمایشی اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن روش    ، پژوهشاین در 

هاي خاص توجه شده اسـت و هـم بـه ارتبـاط برخـی        وضعیت جامعه آماري از نظر متغیر
یـا  ، با یکدیگر ارتباط دارندمورد بحث هاي   ها پرداخته شده تا مشخص شود آیا متغیر  متغیر

  84؟کنند در چه شرایطی با هم تغییر می، خیر؟ در صورت ارتباط
مثابـه متغیـر مسـتقل و     بـه  ، گذارندتأثیر  توانند بر متغیر وابسته (همدلی) عواملی که می

همـدلی فـرد را کـاهش یـا      ةتوانند نمر ها می  شوند. این متغیر کننده در نظر گرفته می تعدیل 
اي بـه   هـاي ویـدیویی و رایانـه      بازي، است که در این تحقیقیادآوري دهند. الزم به  افزایش

بـه   کننده در نظر گرفته شده اسـت.  منزله متغیر مستقل و سایر عوامل به عنوان متغیر تعدیل 
هـاي     ها به دو گروه تقسیم شدند: افرادي که به بـازي   آزمودنی، منظور سنجش متغیر مستقل

هـا صـرف      گونـه بـازي   پردازند و افرادي که اوقاتی را بـراي پـرداختن بـه ایـن     میاي ن رایانه
 ،اي هاي رایانـه    قبل از انجام یک دوره زمانی بازي بار یکها    کنند. گرچه بهتر بود آزمودنی می

همان افراد مورد آزمـون  ، ها پس از انجام این بازي، مورد آزمون قرار گرفته و در مرحله بعد
در  تـر مشـخص شـود.    بهتـر و دقیـق  ، اي هاي رایانـه    گرفتند تا میزان اثرگذاري بازي قرار می

شـرایط محـل   ، هاي مختلفی چون میزان تحصیالت و شغل والـدین    به مؤلفه، میزان همدلی
  سکونت و جنس فرد توجه شده است.
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  گيري گروه نمونه و روش نمونه، جامعه آماري
در سـال  ، قـم شـهر  در  آموزان کالس سوم مقطع راهنمایی شدان، جامعه آماري این پژوهش

گیـري بـه    سال است. نمونـه  16تا  15نفر  220، است. حجم نمونه 1387ـ   1386تحصیلی 
مدرسه بود که ، گیري واحد نمونه، در مرحله اول: اي در دو مرحله انجام شد صورت خوشه

و  3آموزشی متفـاوت شـهر (ناحیـه   دو ناحیه ، ت تصادفی از میان مدارس راهنماییبه صور
، مدرسه دخترانه) انتخاب شد. در مرحلـه دوم  2مدرسه پسرانه و  2مدرسه (چهار ، )4ناحیه

هاي هر مدرسه انتخـاب    کالس بود که به صورت تصادفی از میان کالس، گیري واحد نمونه
  ناقص بود که کنار گذاشته شد. نامه پرسش 26است یادآوري شد. الزم به 

  گردآوري اطالعات ابزار
گـروه سـنی   بـراي  . اسـت سؤال  21ه داراي کاست  همدلی نامه پرسش، اطالعات گردآوري ابزار

براي سـنین بـاالتر نیـز قابـل اجـرا      ، ها رود. هر چند با تغییر عبارت کودکان و نوجوانان به کار می
ایـن  ؛ نـی همدالنـه  مقیاس است که عبارتند از: نگرا خرده سهشامل ، مادة این آزمون 21باشد.  می

 86،دیـدگاه پـذیري   85؛نیـاز دیگـري   كمفهوم اشاره دارد به عواطف دیگرگراي حاصل شده از در
احساسـات و  ، رکـ تف كیا توانـایی مـا در در  ، از نگاه دیگران اشیاء و اتفاقات كدر یتوانای(

، ز بر خود ماننـد اضـطراب  کنش منفی و هیجانی متمرکوا 87؛اندوه شخصیو ؛ هیجانات دیگران
  88.یت عاطفی یا شرایط احساسی دیگرانیا فهم وضع ك؛ به دلیل دریناراحت، ینگران

هـاي   گزینـه به این معنا کـه  . استاي  چهار نمرهگذاري این آزمون به صورت  یوة نمرهش
  هـاي  ننـد. مـاده  ک دریافـت مـی   4تـا   1نمـرات  ، وسکبه صورت مستقیم و مع، »د«تا  »الف«
هـا   پرسـش سایر و  به صورت مستقیم، 1-2-3-5-6-7-8-9-13-16-17-18-19-20-21
اسـت کـه   روشـن   ننـد. ک نمـره دریافـت مـی    به صورت معکوس) 4-10-11-12-14-15(

  خواهد بود. 84و حداکثر  21دریافت کند تواند  که یک فرد میهایی  نمرهحداقل 

  هاي پژوهش يافته
  ،عـات بـه دسـت آمـده از فرآینـد تحقیـق      اطال، هاي ایـن پـژوهش   به منظور بررسی فرضیه

تجزیـه و   ،و آزمـون شـفه   )F(تحلیل واریـانس  ، هاي آماري ضریب همبستگی با استفاده از روش
تـه  ادامه بـدان پرداخ  هاي پژوهش را شکل داده است که در یافته، نتایج حاصل از آن. تحلیل شد

، اي و همـدلی  هـاي رایانـه     بـازي کـه بـین میـزان انجـام     ، شود. براي بررسی این فرضـیه  می
  نتایج آن به شرح زیر است:. از ضریب همبستگی استفاده شد، همبستگی منفی وجود دارد

  



   ۱۳۳ اي بر ميزان همدلي نوجوانان هاي رايانه   تأثير بازي

  هاي آن اي با سطح همدلی و زیرمقیاس : همبستگی میان میزان بازي رایانه1جدول 
 سطح معناداري R مقدار متغیرها

 همدلی
 اندوه شخصی

  نگرانی همدالنه
 پذیري دیدگاه

  

بـا متغیـر همـدلی و    اي،  شده بـین میـزان بـازي رایانـه    بر اساس ضریب همبستگی محاسبه 
شـود کـه    مشخص می، پذیري) نگرانی همدالنه و دیدگاه، هاي آن (اندوه شخصی زیرمقیاس

اي ارتباط معکوس و معناداري دارد  ایانههاي بازي ر پذیري با میزان ساعت تنها میزان دیدگاه
هاي بـازي   با افزایش میزان ساعت، ها رابطه معناداري ندارد. به عبارت دیگر  و با سایر متغیر

بـر متغیـر   اي،  . امـا بـازي رایانـه   عکس کند و به پذیري کاهش پیدا می میزان دیدگاه، اي رایانه
هـاي   نـدارد. میـزان بـازي   نه تأثیري هاي اندوه شخصی و نگرانی همدال همدلی و زیرمقیاس

درصد را عوامـل   96سازد و  پذیري را تبیین می درصد تغییرات دیدگاه 4به تنهایی اي،  رایانه
هرچنـد در زیرمقیـاس   . شـود   فرضیۀ اول پژوهش تأیید نمـی ، کند. بنابراین دیگري تبیین می

  رابطه معنادار است.، پذیري دیدگاه
از آزمـون  ، کننـدگان  هاي بازي شـرکت  پذیري با میزان ساعت دیدگاهبراي بررسی رابطۀ 

  شد و نتایج زیر حاصل شد:، ) و آزمون شفه استفادهFتحلیل واریانس(
  

  پذیري متفاوت اي بین افراد با دیدگاه هاي بازي رایانه : مقایسه میانگین ساعت2جدول 
 سطح معناداري زاديدرجه آ Fمقدار هاي بازي میانگین ساعت تعداد پذیري دیدگاه

 کم









  متوسط 

 زیاد
 جمع

  : نتایج آزمون شفه3جدول
 Subset for alpha = .05 تعداد پذیري دیدگاه

  1 2 
  37.00 40 زیاد

 52.83 52.83 128 متوسط
 84.88  29 کم

 سطح معناداري
 0.594 0.123 

بـا  اي افـراد،   هاي بازي رایانه ن ساعتمیزاتوان گفت:  می، با توجه به آزمون تحلیل واریانس
این ارتباط بین افـرادي کـه   ، )Fپذیري ارتباط معناداري دارد. با توجه به آزمون شفه ( دیدگاه

ت بـازي  با افرادي که کمتـر از یـک سـاع   ، دهند اي انجام می بیش از یک ساعت بازي رایانه
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در مقایسـه بـا   کنند،  اي می یک ساعت بازي رایانه معنادار است. افرادي که بیش از، کنند می
تـري   پـذیري پـائین   از دیـدگاه ، کننـد  اي مـی  افرادي که کمتـر از یـک سـاعت بـازي رایانـه     

پـذیري بـا    از فرضـیۀ دوم نیـز فقـط همبسـتگی زیرمقیـاس دیـدگاه      ، برخوردارند. بنـابراین 
  نتایج معنادار نیست.، ها   اي مورد تأیید قرار گرفت و در دیگر زیرمقیاس نههاي رایا بازي

اي و  هـاي رایانـه   جنسـیت در همبسـتگی بـین بـازي    «که  ،به منظور بررسی فرضیۀ سوم
نتــایج حاصــل در . از ضــریب همبســتگی کمــک گرفتــه شــد، »تأثیرگــذار اســت، همــدلی
  شود: بیان می 5و  4هاي  جدول

  

  هاي آن در بین پسران اي با همدلی و زیرمقیاس میان زمان بازي رایانه: همبستگی 4جدول
 سطح معناداري R مقدار متغیرها

 همدلی

 اندوه شخصی

 نگرانی همدالنه

 پذیري دیدگاه
  

  

ـ   رایانـه هـاي بـازي    شده بین ساعت بر اساس ضریب همبستگی محاسبه ا متغیـر  اي پسـران ب
مشـخص  ، پـذیري)  نگرانی همدالنـه و دیـدگاه  ، (اندوه شخصیهاي آن  همدلی و زیرمقیاس

اي  هـاي بـازي رایانـه    پذیري با میـزان سـاعت   شود که میزان همدلی و زیرمقیاس دیدگاه می
ارت ها رابطۀ معنـاداري نـدارد. بـه عبـ     ارتباط معکوس و معناداري دارد و با سایر زیرمقیاس

پـذیري   میزان همدلی و دیـدگاه ، اي در پسران هاي بازي رایانه با افزایش میزان ساعت، دیگر
اي بـر میـزان انـدوه شخصـی و نگرانـی       اما بازي رایانـه . عکس کند و به آنها کاهش پیدا می

درصـد تغییرهـاي همـدلی و     5.5به تنهایی اي،  هاي رایانه ندارد. میزان بازيهمدالنه تأثیري 
  کند. سازد و بقیه را عوامل دیگري تبیین می  پذیري را تبیین می رصد تغییرهاي دیدگاهد 6.3

  

  هاي آن در بین دختران اي با همدلی و زیرمقیاس : همبستگی میان زمان بازي رایانه5جدول
 سطح معناداري R مقدار متغیرها

 همدلی
 اندوه شخصی
 نگرانی همدالنه

 پذیري دیدگاه

اي دختران با متغیـر همـدلی    هاي بازي رایانه شده بین ساعت بر اساس ضریب همبستگی محاسبه
شـود کـه در    مشخص مـی ، پذیري) نگرانی همدالنه و دیدگاه، هاي آن (اندوه شخصی و زیرمقیاس
  سوم تأیید شد.فرضیۀ ، برایناي تأثیري بر میزان همدلی ندارد. بنا  بازي رایانه، بین دختران



   ۱۳۵ اي بر ميزان همدلي نوجوانان هاي رايانه   تأثير بازي

  گيري نتيجه
گونـه تبیـین    توان این ها و سطوح همدلی را می عدم وجود همبستگی بین حجم زمانی بازي

سـبب تأثیرپـذیري حـداقلی    ، وجود ظرفیت باالي همدلی در دوره تحـولی نوجـوانی  : نمود
الگوي تربیتـی  ، شدگونه که در مقدمه عنوان  اي شده است. همان هاي رایانه نوجوان از بازي

از اهمیـت  ، هاي عاطفی دوران نوزادي و کودکی از سوي مراقـب (اغلـب مـادر)    و حمایت
سـطح کـوچکی از   ، اي هاي رایانـه  بازيرو،  از اینگیري در این زمینه برخوردار است.  چشم

چشـمگیري نداشـته   تـأثیر   ،این دامنه تغییرات را برعهده دارد که در ایـن محـدوده تحـولی   
ایـن  در که اي نیز در این تغییر مؤثر است  هاي رایانه نوع محتواي بازيوه بر این، عالاست. 

  مورد بررسی قرار نگرفته است.، پژوهش
چیزها (اشـیاء و اتفاقـات)    كی دریتوانا( دیدگاه پذیرياي بر  هاي رایانه تأثیر منفی بازي

 )احساسات و هیجانات دیگران، رکتف كنه از نگاه خود یا توانایی ما در در، از نگاه دیگران
 اي هرچنـد در ظـاهر اراده   هاي رایانه توان از این زوایه مورد پذیرش قرار داد که بازي را می

هـا (اغلـب سـاخته     گونـه بـازي   اي در این اما قانون نانوشتهدهد،  را در اختیار کاربر قرار می
مورد نظر خود هـدایت  احساس کاربر را به سمت ، دنبال آنه غرب) وجود دارد که فکر و ب

چـه در مـورد دیگـران.    ، چه در مورد خود، فرد فرصتی براي اندیشه نداردرو،  از ایننماید. 
البته به این نکته برابر با باختن در بازي است. ، احساس یا هیجان رقیب مجازي، درك تفکر

یی اي در توانــا درصــدي زمـان بــازي رایانــه  4نیـز بایــد توجــه نمــود کـه دامنــه تغییــرات   
براي . دهد که عوامل بسیاري در این زمینه دخیل هستند این نکته را تذکر می، پذیري دیدگاه

درك اشـیاء و اتفاقـات از نگـاه    . براي مثال، مورد توجه قرار گیرند، رسیدن به تحلیلی کامل
ست که نیاز به مهارت آمـوزي و داشـتن اغلـب ابـزار تفکـر از      ا اي ویژهتوانمندي ، دیگران

  نوز به خوبی شکل نگرفته است.ه، فکر انتزاعی است که در اوایل نوجوانیت، جمله
است کـه  روشن ، اي و همدلی هاي رایانه جنسیت در همبستگی بین بازيتأثیر  در تبیین

باید داشت کـه وجـود   بینی را  این پیش، پس از دریافت تفاوت جنسیتی در ظرفیت همدلی
توان مقاومت بیشـتري در برابـر تهدیـد    ، مذکرنسبت به جنس همدلی باال در جنس مؤنث، 

ایـن نکتـه نیـز بـه دسـت      تأثیر  کند. از تحلیل جنسیتی این ویژگی اجتماعی در او ایجاد می
عدم وجود همبستگی بین ، اي و متغیر همدلی هاي رایانه آید که عدم همبستگی بین بازي می
  .معنادار است ،این همبستگی در بین پسران؛ زیرا درمیان دختران است، آنها
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