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مقدمه

کودکان،  یزندگ یریناپذییجزء جدا یوتریکامپ یهایباز امروزه

 یهایباز ریاست. تأث شدهلیتبد بزرگساالن ینوجوانان، جوانان و حت

وجدل است که همواره بحث یکنان موضوع یباز تیبر شخص یاانهیرا

نوجوانان و  شی. از علل عمده گرا(1)است  ختهیدر جامعه برانگ یفراوان

 چکیده

ژوهش است. پ شدهلیتبد بزرگساالن یکودکان، نوجوانان، جوانان و حت یزندگ یریناپذییجزء جدا یوتریکامپ یهایامروزه باز :مقدمه

هر گانه شسوم( مدارس نوزده هی)پا یلیآموزان دوره دبستان تحصبر سالمت روان دانش یاانهیرا یهایباز ریتأث یحاضر باهدف بررس

 .شدتهران انجام 

 هیدانش آموزان پا یپژوهش شامل، تمام یآزمون است. جامعه آمارو پس آزمونشیو از نوع پ یدادیپس روپژوهش  نیا :روش کار

 ،یریگ( با روش نمونه738. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران )بود 1332 -33 یلیسوم دبستان مدارس شهر تهران در سال تحص

آن توسط کارشناسان  ییو پرسشنامه محقق ساخته بود که روا SCL-25 یپرسشنامه سالمت عموم ق،ی. ابزار تحقشدانتخاب  یاخوشه

. دیاعتبار گرد نییتع 83/3 بیپرسشنامه بر اساس آزمون کرونباخ با ضر ییایقرار گرفت و پا دییمربوطه مورد تأ نیو متخصص

( و آماره یفراوان عیو جداول توز یبه مرکز، پراکندگ شیگرا یها)جداول شاخص یفیها با استفاده از آماره توصداده لیوتحلهیتجز

 انجام شد. SPSSافزار نرم زی( و نراههکی انسیوار لی)آزمون تحل یاستنباط

 یپرخاشگر یبر ابعاد مختلف سالمت برا یاانهیرا یهایاستفاده از باز زانیرابطه م یآمده برادستبه یداریسطح معن ها:افتهی

 یصفر برا هیفرض جهی( بود. در نت335/3(، کمتر از )333/3) یفرد نیب تی(، حساس333/3(، اضطراب )332/3) ی(، افسردگ331/3)

بر ابعاد مختلف سالمت  یاانهیرا یهایاستفاده از باز انیبر وجود رابطه م یمبن یپژوهش یهاهیپژوهش رد و فرض یهاهیتمام فرض

 .دیگرد دیتائ

اد در همه ابع یاز نظر سطح سالمت روان پرداختندینم یاانهیرا یهایکه به باز یآموزانداد دانشپژوهش نشان جینتا :یریجه گینت

 ادیز ایکم  که یآموزاننسبت به دانش یبهتر اریبس طی( در شرایعالئم جسمان ،یفرد نیب تیاضطراب، حساس ،یافسردگ ،ی)پرخاشگر

 یحتوابر م یشترینظارت ب دیآموزان بادانش انیدر م هایباز نیا تیمحبوب توجه به گسترش و  اقرار داشتند. ب پردازندیم یبه باز

 یروانشناس و یتیاز تجارب کارشناسان علوم ترب یریگبه بهره ازین نهیزم نیانجام شود که در ا ردیگیآنان قرار م اریکه در اخت ییهایباز

 یریجلوگ هایباز نیا هیرویاز گسترش ب تواندیآموزان ماز اوقات فراغت دانش نهیبهبه جهت استفاده  یزیربرنامه نی. همچناست

 .دینما

 سالمت ،یآموزان، فناوربهداشت روان، دانش ،یاانهیرا یهایباز واژگان کلیدی:
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دن ها، نبوآسان آن یدسترس تیجذاب بودن و قابل هایباز نیاجوانان به 

پر کردن اوقات  یها براخانوادهمناسب از طرف مسئوالن و  یزیربرنامه

 یحیو تفر یبه امکانات ورزش یفراغت نوجوانان و جوانان و عدم دسترس

منجر  یمدت طوالن یبرا یاانهیرا یهایمناسب است. پرداختن به باز

ازجمله  شود،یم یمتعدد یو اجتماع یروان یسمانبه عوارض ج

به  توانیم یدر بعد جسمان یاانهیرا یهایباز یمنف یامدهایپ

چشم، درد گردن، انحراف ستون فقرات،  یچون خستگ ییهابیآس

به کاهش تعامالت  یفشارخون، و ضربان قلب، در بعد اجتماع شیافزا

و  یافسردگ درسه،م یافت کارکردها ،یاجتماع یانزوا یاجتماع

 .(2)اضطراب اشاره کرد 

ت سالم تیبا وضع یارتباط منف یاانهیرا یهایکه باز رسدینظر م به

گرانه، پرخاش یرفتارها زانیبر م یمیمستق رینوجوانان داشته و تأث یروان

 هایباز نیو انزوا در نوجوانان که به ا ،یریگگوشه ،یاضطراب افسردگ

اد و افر یبر سالمت روان یاانهیرا یهایباز ریدارد. البته تأث پردازندیم

آن وابسته به عوامل مانند درجه و شدت خشونت در  تیشدت اهم

 یباز یالیخ یایدن زیو تم صیدر تشخ نندهیب ییتوانا ،یاانهیرا یهایباز

خود، چارچوب  یهازهیو انگ التیاو در مهار تما ییتوانا ،یواقع یایو دن

 یگاکنون در آن زندهم ایکه نوجوان در آن رشد کرده است  یارزش

 ینهفته است بستگ یباز یکه در متن محتوا ییهاارزش زیو ن کندیم

 .(3)دارد 

هاست و اکثر آن یحالت جنگ یاانهیرا یهایمشخصه باز نیترمهم

 اصطالحبه یروهایبا ن یبه مرحله بعد دنیرس یبرا دیفرد با کهنیا

 یاست که در طراح یامحرکه نیترمهم« خشونت»دشمن بجنگد. 

به حد افراط از آن استفاده  یاانهیرا یهایباز نیترو جذاب نیدتریجد

 .شودیم

 گذشت زمان شوندیمشغول م یاانهیرا یهایکودکان به انجام باز یوقت

 یهاکه ساعت ندیآیبه خود م یو وقت کنندیحساس نما وجهچیرا به ه

 ددهینشان م قاتیشده است. تحق هایباز نیاز وقتشان صرف ا یادیز

 وندشیگرا مدرون کنندیاستفاده م یاانهیرا یکه دائماً از باز یکودکان

ناتوان  گرانیبا د یارتباط اجتماع یو در برقرار یو در جامعه، منزو

 هاینوجوان با ساختن ایکودک  کهنیا لیبه دل هایباز نی. در اگردندیم

و کمتر قدرت دخل و تصرف در  پردازدیم یبه باز گرانید یهاو برنامه

 تشرفیپو  هایاعتماد به نفس او در برابر ساختن کند،یم دایها را پآن

است که در  نیها اخانواده شتری. تصور ب(4) شودیمتزلزل م گرانید

 یمداخله فکر نیمداوم دارد، اما ا یفرد مداخله فکر یاانهیرا یهایباز

و از نظر  زنندیرا گول م یمغز یهاسلول هایباز نیبلکه ا ست،ین

 یهای. بررسدهندیشت کودک را حرکت مفقط چند انگ زین یحرکت

بالقوه  یشناختروان یکه اثرها دهدینشان م 1337در سال  ترگان

 یاز کاربر یمحسوس ناش یهابیاز آس بارترانیز رونیتر و ازانامحسوس

ر در براب یمرتبط با فشار روان یهااست. اضطراب و واکنش انهیمداوم را

 cibber ا،یفوب بری)سا دیسبب ابداع واژه جد نینو یآورفن نیکاربرد ا

phobia (5)( شده است. 

متهم  زین یندیناخوشا یو اجتماع یشناختروان یاثرها جادیبه ا هاانهیرا

 یکاریزائد، ب یشغل یهااز کار، تنش یاند مانند: حذف مهارت فردشده

 یعنی ،یگانگیو ب یاز اجتماع و احساس درماندگ یریگکارگران، گوشه

 .(6) بردیم انیها را از مو رابطه دهدیم رییتغ یزیرا به جمع گر ییگراجمع

از عوامل مؤثر درافت  یاانهیرا یهایاند که بازمطالعات نشان داده یبرخ

از  یادیچرا که وقت ز شوند،یمحسوب م یلیتحص یماندگو عقب

 ریمسائل غ ریها را درگآموزان را اشغال کرده و فکر و ذهن آندانش

 .(8) کنندیم یو خارج از حوزه درس یآموزش

 یاانهیرا یهایاستفاده از باز ایاست که آ نیتوجه اسؤال جالب کی

 ر؟یخ ایدهد  شیرا افزا تیرشد شخص ایرا بهبود  یروان بیآس تواندیم

ق سطح اخال کردیم یکرد که سع شیآزما یقیسؤال را در تحق نیشرر ا

 شدهیسازهیشب یها در معرض بازرا با قرار دادن آن شانیجوانان پر

)با  یآزمودن 13 یسطح رشد اخالق قیتحق نیکند. ا کیتحر یاانهیرا

سن  نیانگیگروه گواه )با م یآزمودن 14سال( و  3/15سن  نیانگیم

 رند،یقرار بگ یدرمانیدر معرض باز نکهی( را قبل و بعدازا2/15

معلوم شد که  ،یشاخص رشد اخالق 5با  یاسیکرد. در مق یریگاندازه

ارند. کنندگان دبر استفاده یاثر مثبت هیو تنب یشاخص مرحله اخالق 2

 یاانهیرا یهایبا انجام باز یروان بیکه آس شودیشواهد معلوم م نیبا ا

 یاهیکه در مورد پرداختن به باز یگرید یمنف ی. از باورهاستیهمراه ن

 شودیکودکان از اجتماع م یاست که باعث دور نیوجود دارد ا یاانهیرا

 .کندیم یریدر آنان جلوگ یاجتماع یهاارتمه یریگو از شکل

تحت عنوان نقش انجام  یا( در مقاله1333) این یو افشار یریام

کودکان، اشاره نمودند: اختالالت  یو اختالالت رفتار یاانهیرا یهایباز

را  یداریمعن ٔ  رابطه یاانهیرا یهایاستفاده از باز زانیبا م یرفتار

بود  نیا انگری( ب1377) یپژوهش صمد یهاافتهی. (7) دهدینشان م

 یهایو طول مدت استفاده از باز یانواع اختالالت رفتار نیبکه 

 یعصب کیت دن،یوجود دارد و ناخن جو یداریرابطه معن ،یاانهیرا

ه، از و کمبود توج یفعال شیو ب تیعصبان ،یبیتخر یرفتارها ،یحرکت

ب پژوهش، اغل جی. با توجه به نتادیآیبه شمار م یانواع اختالالت رفتار

که  شودیم دهید یدانش آموزان و کودکان نیدر ب یاراختالالت رفت

 نیچن. همدهندیرا به اوقات فراغت اختصاص م یاانهیرا یهایباز

رابطه  یاانهیرا یهایاستفاده از باز زانیبا م یاختالالت رفتار

 .(3)نشان داد  یداریمعن

 یهایاستفاده از باز نیبود که ب نیا انگریب یصمد یهاافتهی ریسا

 گریدعبارتدر دانش آموزان رابطه وجود دارد، به یو پرخاشگر یاانهیرا

رند دارند، پرخاشگ یاانهیرا یهایبه باز یشتریب ادیکه اعت یآموزاندانش

 آموزان نشو اضطراب در دا یاانهیرا یهایاستفاده از باز نیب نیچنو هم

روز آموزان در طول شبانههرچقدر دانش گر،یدانیبرابطه وجود دارد. به

 زانیاختصاص دهند، بر م یاانهیرا یهایرا به انجام باز یشتریوقت ب

. کروات (7)افزوده خواهد شد  زیها نو اضطراب آن یشانیاحساس پر

 کهیامنشان داده است که هنگ یادر مطالعه ی( به نقل از صمد2338)

با  یاانهیرا یافزارهاکه چگونه در استفاده از نرم آموزندیکودکان م

و روابط  یلیتحص شرفتیپ نهیرا در زم یمثبت جیکنند نتا یاری گریهمد

ؤثر م یریادگی نییدر تع یمعلمان نقش مهم آوردیبه بار م یفرد انیم

 تیشود، حما یشگیدر کالس درس هم یاگر باز کنند،یم فایا

و در استفاده و اداره  یباز یاستفاده از الگوها یمعلم برا توجهقابل

 .(3)است  یضرور یفناور

Talman ( در مورد بررس2338و همکاران )یاانهیرا یهاینقش باز ی 

کودکان و  یو پرخاشگر یاجتماع یهاو مهارت یاجتماع یبر انزوا

دختران،  نینشان داد که ب یبررس نیا جیانان انجام دادند. نتانوجو

وجود ندارد. اما در  یارتباط یاجتماع یهاو مهارت یاانهیرا یهایباز
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د نشان داد که باوجو جیمشاهده شد. نتا دو نیا نیب یمنف طهپسران راب

 هایباز نیبه ا پردازندیم هایباز گونهنیکه به ا ییهابچه کهنیا

 چیاما ه کنند،یم دایبه آن پ یاحساس دوست یمند شده و نوععالقه

شود،  یاجتماع یمنجر به انزوا هایکه باز نهیزم نیکه در ا یشواهد

 .(13)نشد  دهید

Bacigolupa (2335تحق )یاانهیرا یهایکاربرد بازبا عنوان  یقی 

مطالعه  نیانجام داد. در ا یخصوص یهادر مهدکودک انیمرب لهیوسبه

 انگریها با دارتباط آن هایکودکان در باز یتعامالت اجتماع یفیتوص

 . آنچهدهندیرا از دست م یبا ارزش یریادگی یهاو فرصت شودیقطع م

 ،یبه لحاظ اجتماع هایو مثبت( باز یسنجش اثرات )منف ستمسلم ا

 نیروشن از ا یاندازبر کودکان و نوجوان و کسب چشم یفرهنگ

 اهیکه پژوهشگران را در نحوة برخورد با قشر متأثر از باز هاستیباز

 شودیعرصه م نیدر ا قیو دق حیصح یزیرنموده و سبب برنامه یاری

که  بوده است نیا انگریب زیو همکاران ن یفیقطر قیتحق جی. نتا(11)

 یها مورد بررسمهدکودک (13)به کهنیعالوه بر ا یاانهیرا یهایباز

 یتماشا ،یز وقتشان را به بازا یاقرارگرفته است. کودکان بخش عمده

 ی. وقتگذراندندیم یاانهیرا یهایو سرگرم شدن با باز گرانید یباز

 ریتأث یضداجتماع یرفتارها رد یلحاظ بهداشت بدن یکودکان رو

 .(12) شودیم زیدانش آموزان ن یلیباعث افت تحص گذارند،یم

 تیاز آن است که اکثر یحاک زین گرانیو د یپژوهش عبدالخالق جینتا

 یاانهیرا یدرصد( بازها 82/1) یو قیدانش آموزان مورد مطالعه در تحق

 نیخود قرار داده بودند و انجام ا یهفتگ یهایرا جزء برنامه و سرگرم

 .(13)در دانش آموزان شده بود  یلیسبب کاهش عملکرد تحص هایباز

 یهایآن بود که استفاده از باز انگری( ب2312) Hsiehو  Peng قیتحق

 زیآمخشونت یداشته است و محتوا ریبر عملکرد افراد تأث یاانهیرا

 پژوهش جی. نتاشودیپرخاشگرانه م یرفتار یامدهایمنجر به پ هایباز

کودک  نفر از هر ده کی باًیبود که تقر نیا انگریب کایدر آمر شیپنگ و ه

از  ییهاعادت کرده بودند، نشانه یوتریکامپ یهاینوجوان که به باز ای

و همکاران  Engelhardt. (14)را در رفتار خود بروز دادند  ادیاعت

با  ییویدیو یهایکه به باز یپسران افتندیدر یپژوهش ی( در ط2315)

ونه به گ زین گرید یهایپرخاشگرانه پرداخته بودند، هنگام باز یمحتوا

با  ییارویو در رو دادندیبروز م اءیرا به اش یشتریب یپرخاشگر عنادار،م

 دادندین منشا یشتریب یفرد انیم یپرخاشگر زیکننده نناکام یتیموقع

(15). 

 گونهنیاست در جهت شناخت اثرات ا یپژوهش حاضر تالش رونیاز

گانه شهر  13دانش آموزان )مقطع دبستان مناطق  یبر رو هایباز

 یمحور اساس حالنیو درع یقشر پرورش کیعنوان تهران( که امروزه به

که امروزه زمان خود را صرف انجام  یکسان نیشتریو عمده و البته ب

است اندک جهت روشن  یپژوهش تالش نی. اکنندیم هایباز گونهنیا

آموزان؛ لذا با سالمت روان دانش یاانهیرا یهایباز انیکردن رابطه م

 هستند: ریبه سؤال ز ییپژوهشگران به دنبال پاسخگو

آموزان دختر و پسر و سالمت روان دانش یاانهیرا یهایباز نیب ایآ -

 شهر تهران رابطه وجود دارد؟ ییسوم ابتدا هیپا

کار روش

آزمون با گروه و پس آزمونشیاز نوع پ یدادیپژوهش پس رو روش

 13را دانش آموزان مقطع دبستان مناطق  ی. جامعه آماربودکنترل 

 ها طبقآن که تعداد دادندیم لیوپرورش شهر تهران تشکگانه آموزش

وپرورش شهر تهران در سال ارائه شده طرف اداره آموزش یآمار رسم

که به علت  باشندیم یدر مدارس روزانه دولت نفر 35256تعداد  1331

 738با استفاده از فرمول کوکران تعداد  ،یگسترده بودن جامعه آمار

آموز پسر( به روش دانش 438آموز دختر( و )دانش 433آموز )دانش

منظور ابتدا مناطق  نیا یانتخاب شدند. برا یاخوشه یریگمونهن

کرده اعم از )شمال، جنوب،  میقست هیوپرورش را به چهار ناحآموزش

انتخاب شدند  یطور تصادفمنطقه به 2 هیشرق و غرب( و از هر ناح

ور طمناطق، به نیمدرسه پسرانه در ا کیمدرسه دخترانه و  کیسپس 

 (1جدول انتخاب شدند ) یتصادف

 

 تیجنس کیشهر تهران به تفک ییاز مدارس ابتدا کیمنتخب در هر  یهانمونه عیتوز :1 جدول

 جنوب هیناح غرب هیناح شرق هیناح شمال هیناح

 11منطقه  11منطقه  22منطقه  5منطقه  13 منطقه 8منطقه  3منطقه  1 منطقه

 پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

61 51 61 51 62 51 61 51 62 51 61 51 61 53 61 51 

 

 ریز یاز ابزارها یاصل یرهایمتغ یریگسنجش و اندازه یبرا

 است: دهیاستفاده گرد

کوتاه شده  اسیمق SCL-25 ی( پرسشنامه سالمت عمومالف

SCL-90-R ساخته و  یو داوود ـانیاست کـه توسـط نجار

 یهااسیسؤال با خرده مق 25شده است و شامل  یابیاعتبار

 2-6-12-18-16-25مـاده )سـؤاالت  6شامل  ،یسازیجسمان

(، 11- 21-22ماده )سؤاالت  3پرسـشنامـه( وسـواس ـ اجبار، 

ماده  2 ی(، افسردگ5-3-23ماده )سؤاالت  3 یفرد نیب تیحساس

( و روان گسسـته 24ماده )سـؤال  1 دیپارانوئ یپردازشهیاند

 .(16) باشـدی( مـ1- 13- 23مـاده ) 3 یـیگرا

و  یپرسشنامه، توسط پژوهشگران مختلف بررس ییو روا ییایپا

 زار در پژوهشاب نیا ییایشده است. پاحاصل یقابل قبـول بیضرا

 دست آمد.به 77/3کرونباخ  یآلفا بیضر قیاز طر زیحاضر ن

 یگردآور ی: برایاانهیرا یهایاستفاده از باز زانی( پرسشنامه مب

آموزان پرسشنامه در دانش یاانهیرا یهایانجام باز زانیاطالعات از م

 شده است.( استفادهیانهیگز 4سؤال  23ساخته )شامل محقق

 مربوطه از جمله نیکارشناسان و متخصص اریمذکور در اخت پرسشنامه

مورد  یتیو علوم ترب یروانشناس دیاسات ،ییسوم ابتدا هیپا نیمعلم

 ییو اصالحات الزم، روا راتییقرار گرفت و پس از اعمال تغ یبررس

 اریقرار گرفت. سپس پرسشنامه در اخت دییآن مورد تأ ییو محتوا یصور
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مورد  یاصل یریکه در نمونه گ ییسوم ابتدا هیآموزان پا دانشنفر از  23

 ییایآن محاسبه گردد. پا ییایقرار داده شد تا پا گرفتندیقرار نم یبررس

اعتبار  نییتع 83/3 بیبر اساس آزمون کرونباخ با ضر زینامه نپرسش

 .دینمایم دیآن را تائ یکه عدد به دست آمده، اعتبار باال دیگرد

هاافتهی

شده ها پرداختهداده یفیتوص لیوتحلهیابتدا به تجز هاافتهیقسمت  در

 پژوهش است. یاصل یرهایاز متغ یفیآمار توص 2جدول است. 

 

 راههکی انسیوار لیاز تحل اتیفرض لیوتحلهیتجز یپژوهش برا یرهایمتغ یفیآمار توص :2 جدول

 کنندیم یباز ادیز کنندیم یکم باز کنندینم یباز ریمتغ

 73/6 ± 73/1 36/8 ± 73/1 36/6 ± 81/1 یجسمان عالئم

 327/1 ± 23/2 57/3 ± 13/2 36/7 ± 38/1 یفرد نیب تیحساس

 12/1 ± 176/2 332/1 ± 17/2 28/3 ± 36/1 یافسردگ

 6/7 ± 372/2 21/3 ± 311/2 36/8 ± 74/1 اضطراب

 353/1 ± 23/2 62/3 ± 326/2 38/3 ± 36/1 یپرخاشگر

 137/7 ± 62/21 232/7 ± 83/23 368/8 ± 23/13 ، روان سالمت

 آمده است.  ارمعی انحراف ± نیانگیماطالعات در جدول به صورت 

 

 دانش آموزان یفرد یها استیو حس یجسمان یهابیاضظراب، آس ،یاقسردگ ،یبر پرخاشگر یاانهیرا یهایباز ریتأث یبررس :3 جدول

 مقدار احتمال f مربعات نیانگیم یدرجه آزاد مجموعه مربعات 

      یپرخاشگر

 331/3 387/8 824/6 2 447/13 عوامل انسیوار

   311 786 437/837 خطا انسیوار

      یافسردگ

 334/3 516/5 233/5 2 573/13 عوامل انسیوار

   353 786 183/743 خطا انسیوار

      اضطراب

 332/3 334/6 356/4 2 813/7 عوامل انسیوار

   71/6 786 742/536 خطا انسیوار

      یجسمان یهابیآس

 333/3 75/5 524/2 2 348/5 عوامل انسیوار

   431 786 753/388 خطا انسیوار

      یفرد تیحساس

 33/3 83/5 767/4 2 838/3 عوامل انسیوار

   743 786 663/835 خطا انسیوار

 

 fدهنده آن است که با توجه به مقدار نشان 3جدول حاصل از  جهینت

و  31/3کمتر از  یقبول خطا 378/8 ی( و فراوان824/6محاسبه شده )

ش دان یپرخاشگر زانیم نیگرفت که ب جهینت توانیم 2 یدرجه آزاد

 د،دهنیانجام نم یاانهیرا یکه باز یآموزانسه گروه دانش نیآموزان در ب

 دهندیانجام م ادیز یاانهیرا یو باز دهندیکم انجام م یاانهیار یباز

اول  هیو فرض شودیصفر پژوهش رد م هیتفاوت وجود دارد، لذا فرض

 .شودیم دییپژوهشگر تأ

دهنده آن است که با توجه به نشان 3حاصل از جدول  جهینت نیهمچن

کمتر از  یقبول خطا 516/5 ی( فراوان233/5شده )محاسبه fمقدار 

 نیب زانیم نیگرفت که ب جهینت توانیم 2 یو درجه آزاد 34/3

 یآموزانو دانش پردازندیم یاانهیرا یهایبه باز ادیکه ز یآموزاندانش

ل او هیو فرض شودیصفر پژوهش رد م هیفرضدارد؛ لذا  وجودکه تفاوت 

 .شودیم دییپژوهشگر تأ

بحث

استفاده از  زانیم یپژوهش که بررس نیا یتوجه به هدف اصل با

سوم  هیآموزان پادانش یو اثرات آن بر سالمت روان یاانهیرا یهایباز

 یهاداده لیو تحل هیدست آمده از تجزدبستان شهر تهران بود، رابطه به

 یبا سالمت روان یاانهیرا یهایداد بازشده نشان یآورجمع

معنادار بود و  یسوم دبستان شهر تهران از نظر آمار هیپاآموزان دانش

اضطراب،  ،یافسردگ ،یتمام ابعاد سالمت روان شامل پرخاشگر

 یهایاستفاده از باز زانیبا م یو عالئم جسمان یفرد نیب تیحساس

 ارتباط معنادار داشت. یاانهیرا
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ه ک باشدیمسئله م نیا گرانیپژوهش ب نیا یهاافتهی یطورکلبه

از نظر سطح  پرداختندینم یاانهیرا یهایکه به باز یآموزاندانش

 تیاضطراب، حساس ،یافسردگ ،یدر همه ابعاد )پرخاشگر یسالمت روان

نسبت به  یبهتر اریبس طی( در شرایعالئم جسمان ،یفرد نیب

 قرار داشتند. پردازندیم یبه باز ادیا زیکه کم  یآموزاندانش

(، 1377) یگرفته توسط صمدپژوهش با مطالعات انجام یکل جینتا 

Gentile ( و قطر2334و همکاران )( 2336و همکاران ) یفی

( 2313و همکاران ) یهمدان انی(، صفار2335و همکاران ) یعبدالخالق

 .(14-12, 3, 1)دارد  یخوانهم

 زانیم یساعات باز زانیم شیابا افز رایکننده است؛ زنگران جهینت نیا 

ظور منبه نیوالد شودیم هی. لذا توصابدییم شیاضطراب و وسواس افزا

 یانرو یهابیاز آس یریگشیفرزندان و پ یحفظ سالمت و بهداشت روان

 یزیرها در برنامهفرزندان خود را کنترل کنند و به آن یزمان باز زانیم

 کمک کنند. یاانهیرا یهایاستفاده از باز یبرا حیصح

سوم  هیآموزان پاپژوهش حاضر انتخاب تنها دانش یتهایمحدود ازجمله

مدرسه  کیاز مدارس و استفاده از  یبرخ ییدبستان، عدم پاسخگو

 یرینمونهگ یشده برامدرسه پسرانه در مناطق مشخص کیدخترانه و 

ا حجم ب قیلذا انجام تحق داد،یرا کاهش م جینتا میتعم تیبود که قابل

 ترعیوس ییایمدرسه در محدوده جغراف نیتر و در چندنمونه بزرگ

 .شودیم هیتوص

یریگ جهینت

 جیرتدبه یاانهیرا یهایو باز وتریکامپ ریآن که در چند سال اخ جهینت

در  رودیآنچنان که احتمال م اند؛دهیگرد یونیزیتلو یهابرنامه نیگزیجا

کودکان و  یرا در زندگ ونیزیاز تلو ینقش بارزتر ک،ینزد یاندهیآ

 تااستفاده شود، اثر حیصح یفناور نینوجوانان داشته باشد. اگر از ا

 یآن است خطرات انگریب قاتیتحق یخواهد داشت؛ ول یدر پ یمثبت

 هژیوکاربران، به یتمام یباز نیو غلط از ا هیرویاز استفاده ب یناش

و  یضد اخالق یاانهیرا یهایباز عیو توز دیتول کند؛یم دیکودکان را تهد

و خشونت، کودکان و نوجوانان را از اهداف  یپرستمروج فحشاء، خرافه

از  ازحدشیاستفاده نابجا و ب کندیاسالم منحرف م یو ارزش یآرمان

 الزم نیبه دنبال دارد؛ بنابرا یو روان یعواقب جسم یاانهیرا یهایباز

 یدر پ دیمف یشود که اثرگذار دیتول یآثار یاست در حوزه فرهنگ

 دیفو م نهیو استفاده به یسازجامعه، فرهنگ یسازداشته باشد و با آگاه

 نیها، مدارس و والدرسانه قیمناسب از طر یو آموزشها هایباز نیا زا

را کاهش داد. با  یانهایرا یهایاز باز یکودکان و نوجوانان، صدمات ناش

کودکان و نوجوانان  شیزمان عمده گراکه  یآموزاندانش کهنیتوجه به ا

 بسها و نبودن برنامه مناآسان به آن یدسترس تیقابل ها،یباز نیبه ا

پر کردن اوقات فراغت کودکان و  یها براو خانواده نیاز طرف والد

ه مناسب است ب یحیو تفر یبه امکانات ورزش ینوجوانان و عدم دسترس

 یهایزمان استفاده از باز زانیضمن کنترل م شود،یم هیتوص نیوالد

از اوقات فراغت  نهیجهت استفاده به یمناسب یزیربرنامه ،یاانهیرا

 واندتیگسترش فرهنگ مطالعه م نیچنخود داشته باشند، هم نفزرندا

 محسوب گردد. نهیزم نیدر ا یمناسب نیگزیجا

سپاسگزاری

آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران از کلیه مسئولین و دانش بدینوسیله

 که نهایت همکاری را با تیم پژوهش داشتند صمیمانه سپاسگزاریم.

منافع تضاد

 پژوهش وجود ندارد. نیا یبرا یتضاد منافع چگونهیه
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Abstract 

Introduction: Today, computer games have become an integral part of the lives of children, 

adolescents, young adults and adults. This study aimed to explore the impact of computer games on 

mental health of secondary school students (third grade) in schools of 19 stricts of Tehran, Iran. 

Methods: The method of study was retrospective, and pretest-posttest type. The study sample 

consisted of students in third-grade primary schools in Tehran. The sample size was selected using 

Cochran formula (897). The research tools were mental health and research-made questionnaires. 

The validity of the latter was verified by A.P experts and relevant specialists. The reliability of the 

research was validated based on Cronbach’s coefficient as 0.79. Data analysis was conducted using 

descriptive statistics (tables of tendency to center and distribution indexes and frequency tables) and 

inferential statistics (one-way ANOVA) as well as SPSS software. 

Results: The significance level obtained for the relationship between the use of computer games 

and different aspects of health were as follows: aggression 0.001, depression 0.002, anxiety 0.003, 

interpersonal sensitivity 0.003, less than (0.005). The results reject the null hypothesis for all the 

research hypotheses, and hypotheses regarding the relationship between the use of computer games 

and various aspects of health were confirmed. 

Conclusions: The research findings statistically suggest that students who do not play computer 

games are in much better conditions in terms of mental health level in all dimensions (aggression, 

depression, interpersonal sensitivity and physical symptoms) compared with students who play 

more or less. Furthermore, planning to optimize the use of leisure time in students can prevent the 

spread of inappropriate games. 
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