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مقدمه :امروزه بازیهای کامپیوتری جزء جداییناپذیری زندگی کودکان ،نوجوانان ،جوانان و حتی بزرگساالن تبدیلشده است .پژوهش
حاضر باهدف بررسی تأثیر بازیهای رایانهای بر سالمت روان دانشآموزان دوره دبستان تحصیلی (پایه سوم) مدارس نوزدهگانه شهر
تهران انجام شد.
روش کار :این پژوهش پس رویدادی و از نوع پیشآزمون و پسآزمون است .جامعه آماری پژوهش شامل ،تمامی دانش آموزان پایه
سوم دبستان مدارس شهر تهران در سال تحصیلی  1332 -33بود .حجم نمونه ،با استفاده از فرمول کوکران ( )738با روش نمونهگیری،
خوشهای انتخاب شد .ابزار تحقیق ،پرسشنامه سالمت عمومی  SCL-25و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط کارشناسان
و متخصصین مربوطه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه بر اساس آزمون کرونباخ با ضریب  3/83تعیین اعتبار گردید.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از آماره توصیفی (جداول شاخصهای گرایش به مرکز ،پراکندگی و جداول توزیع فراوانی) و آماره
استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یکراهه) و نیز نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :سطح معنیداری بهدستآمده برای رابطه میزان استفاده از بازیهای رایانهای بر ابعاد مختلف سالمت برای پرخاشگری
( ،)3/331افسردگی ( ،)3/332اضطراب ( ،)3/333حساسیت بین فردی ( ،)3/333کمتر از ( )3/335بود .در نتیجه فرضیه صفر برای
تمام فرضیههای پژوهش رد و فرضیههای پژوهشی مبنی بر وجود رابطه میان استفاده از بازیهای رایانهای بر ابعاد مختلف سالمت
تائید گردید.
نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشانداد دانشآموزانی که به بازیهای رایانهای نمیپرداختند از نظر سطح سالمت روانی در همه ابعاد
(پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب ،حساسیت بین فردی ،عالئم جسمانی) در شرایط بسیار بهتری نسبت به دانشآموزانی که کم یا زیاد
به بازی میپردازند قرار داشتند .با توجه به گسترش و محبوبیت این بازیها در میان دانشآموزان باید نظارت بیشتری بر محتوای
بازیهایی که در اختیار آنان قرار میگیرد انجام شود که در این زمینه نیاز به بهرهگیری از تجارب کارشناسان علوم تربیتی و روانشناسی
است .همچنین برنامهریزی به جهت استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشآموزان میتواند از گسترش بیرویه این بازیها جلوگیری
نماید.
واژگان کلیدی :بازیهای رایانهای ،بهداشت روان ،دانشآموزان ،فناوری ،سالمت
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
رایانهای بر شخصیت بازی کنان موضوعی است که همواره بحثوجدل
فراوانی در جامعه برانگیخته است ( .)1از علل عمده گرایش نوجوانان و

امروزه بازیهای کامپیوتری جزء جداییناپذیری زندگی کودکان،
نوجوانان ،جوانان و حتی بزرگساالن تبدیلشده است .تأثیر بازیهای
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برخی مطالعات نشان دادهاند که بازیهای رایانهای از عوامل مؤثر درافت
و عقبماندگی تحصیلی محسوب میشوند ،چرا که وقت زیادی از
دانش آموزان را اشغال کرده و فکر و ذهن آنها را درگیر مسائل غیر
آموزشی و خارج از حوزه درسی میکنند (.)8
یک سؤال جالبتوجه این است که آیا استفاده از بازیهای رایانهای
میتواند آسیب روانی را بهبود یا رشد شخصیت را افزایش دهد یا خیر؟
شرر این سؤال را در تحقیقی آزمایش کرد که سعی میکرد سطح اخالق
جوانان پریشان را با قرار دادن آنها در معرض بازی شبیهسازیشده
رایانهای تحریک کند .این تحقیق سطح رشد اخالقی  13آزمودنی (با
میانگین سن  15/3سال) و  14آزمودنی گروه گواه (با میانگین سن
 )15/2را قبل و بعدازاینکه در معرض بازیدرمانی قرار بگیرند،
اندازهگیری کرد .در مقیاسی با  5شاخص رشد اخالقی ،معلوم شد که
 2شاخص مرحله اخالقی و تنبیه اثر مثبتی بر استفادهکنندگان دارند.
با این شواهد معلوم میشود که آسیب روانی با انجام بازیهای رایانهای
همراه نیست .از باورهای منفی دیگری که در مورد پرداختن به بازیهای
رایانهای وجود دارد این است که باعث دوری کودکان از اجتماع میشود
و از شکلگیری مهارتهای اجتماعی در آنان جلوگیری میکند.
امیری و افشاری نیا ( )1333در مقالهای تحت عنوان نقش انجام
بازیهای رایانهای و اختالالت رفتاری کودکان ،اشاره نمودند :اختالالت
رفتاری با میزان استفاده از بازیهای رایانهای رابطهٔ معنیداری را
نشان میدهد ( .)7یافتههای پژوهش صمدی ( )1377بیانگر این بود
که بین انواع اختالالت رفتاری و طول مدت استفاده از بازیهای
رایانهای ،رابطه معنیداری وجود دارد و ناخن جویدن ،تیک عصبی
حرکتی ،رفتارهای تخریبی ،عصبانیت و بیش فعالی و کمبود توجه ،از
انواع اختالالت رفتاری به شمار میآید .با توجه به نتایج پژوهش ،اغلب
اختالالت رفتاری در بین دانش آموزان و کودکانی دیده میشود که
بازیهای رایانهای را به اوقات فراغت اختصاص میدهند .همچنین
اختالالت رفتاری با میزان استفاده از بازیهای رایانهای رابطه
معنیداری نشان داد (.)3
سایر یافتههای صمدی بیانگر این بود که بین استفاده از بازیهای
رایانهای و پرخاشگری در دانش آموزان رابطه وجود دارد ،بهعبارتدیگر
دانشآموزانی که اعتیاد بیشتری به بازیهای رایانهای دارند ،پرخاشگرند
و همچنین بین استفاده از بازیهای رایانهای و اضطراب در دانش آموزان
رابطه وجود دارد .بهبیاندیگر ،هرچقدر دانشآموزان در طول شبانهروز
وقت بیشتری را به انجام بازیهای رایانهای اختصاص دهند ،بر میزان
احساس پریشانی و اضطراب آنها نیز افزوده خواهد شد ( .)7کروات
( )2338به نقل از صمدی در مطالعهای نشان داده است که هنگامیکه
کودکان میآموزند که چگونه در استفاده از نرمافزارهای رایانهای با
همدیگر یاری کنند نتایج مثبتی را در زمینه پیشرفت تحصیلی و روابط
میان فردی به بار میآورد معلمان نقش مهمی در تعیین یادگیری مؤثر
ایفا میکنند ،اگر بازی در کالس درس همیشگی شود ،حمایت
قابلتوجه معلم برای استفاده از الگوهای بازی و در استفاده و اداره
فناوری ضروری است (.)3
 Talmanو همکاران ( )2338در مورد بررسی نقش بازیهای رایانهای
بر انزوای اجتماعی و مهارتهای اجتماعی و پرخاشگری کودکان و
نوجوانان انجام دادند .نتایج این بررسی نشان داد که بین دختران،
بازیهای رایانهای و مهارتهای اجتماعی ارتباطی وجود ندارد .اما در

جوانان به این بازیها جذاب بودن و قابلیت دسترسی آسان آنها ،نبودن
برنامهریزی مناسب از طرف مسئوالن و خانوادهها برای پر کردن اوقات
فراغت نوجوانان و جوانان و عدم دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی
مناسب است .پرداختن به بازیهای رایانهای برای مدت طوالنی منجر
به عوارض جسمانی روانی و اجتماعی متعددی میشود ،ازجمله
پیامدهای منفی بازیهای رایانهای در بعد جسمانی میتوان به
آسیبهایی چون خستگی چشم ،درد گردن ،انحراف ستون فقرات،
افزایش فشارخون ،و ضربان قلب ،در بعد اجتماعی به کاهش تعامالت
اجتماعی انزوای اجتماعی ،افت کارکردهای مدرسه ،افسردگی و
اضطراب اشاره کرد (.)2
به نظر میرسد که بازیهای رایانهای ارتباط منفی با وضعیت سالمت
روانی نوجوانان داشته و تأثیر مستقیمی بر میزان رفتارهای پرخاشگرانه،
اضطراب افسردگی ،گوشهگیری ،و انزوا در نوجوانان که به این بازیها
میپردازند دارد .البته تأثیر بازیهای رایانهای بر سالمت روانی افراد و
شدت اهمیت آن وابسته به عوامل مانند درجه و شدت خشونت در
بازیهای رایانهای ،توانایی بیننده در تشخیص و تمیز دنیای خیالی بازی
و دنیای واقعی ،توانایی او در مهار تمایالت و انگیزههای خود ،چارچوب
ارزشی که نوجوان در آن رشد کرده است یا هماکنون در آن زندگی
میکند و نیز ارزشهایی که در متن محتوای بازی نهفته است بستگی
دارد (.)3
مهمترین مشخصه بازیهای رایانهای حالت جنگی اکثر آنهاست و
اینکه فرد باید برای رسیدن به مرحله بعدی با نیروهای بهاصطالح
دشمن بجنگد« .خشونت» مهمترین محرکهای است که در طراحی
جدیدترین و جذابترین بازیهای رایانهای به حد افراط از آن استفاده
میشود.
وقتی کودکان به انجام بازیهای رایانهای مشغول میشوند گذشت زمان
را به هیچوجه احساس نمیکنند و وقتی به خود میآیند که ساعتهای
زیادی از وقتشان صرف این بازیها شده است .تحقیقات نشان میدهد
کودکانی که دائماً از بازی رایانهای استفاده میکنند درونگرا میشوند
و در جامعه ،منزوی و در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ناتوان
میگردند .در این بازیها به دلیل اینکه کودک یا نوجوان با ساختنیها
و برنامههای دیگران به بازی میپردازد و کمتر قدرت دخل و تصرف در
آنها را پیدا میکند ،اعتماد به نفس او در برابر ساختنیها و پیشرفت
دیگران متزلزل میشود ( .)4تصور بیشتر خانوادهها این است که در
بازیهای رایانهای فرد مداخله فکری مداوم دارد ،اما این مداخله فکری
نیست ،بلکه این بازیها سلولهای مغزی را گول میزنند و از نظر
حرکتی نیز فقط چند انگشت کودک را حرکت میدهند .بررسیهای
گانتر در سال  1337نشان میدهد که اثرهای روانشناختی بالقوه
نامحسوستر و ازاینرو زیانبارتر از آسیبهای محسوس ناشی از کاربری
مداوم رایانه است .اضطراب و واکنشهای مرتبط با فشار روانی در برابر
کاربرد این فنآوری نوین سبب ابداع واژه جدید (سایبر فوبیاcibber ،
 )phobiaشده است (.)5
رایانهها به ایجاد اثرهای روانشناختی و اجتماعی ناخوشایندی نیز متهم
شدهاند مانند :حذف مهارت فردی از کار ،تنشهای شغلی زائد ،بیکاری
کارگران ،گوشهگیری از اجتماع و احساس درماندگی و بیگانگی ،یعنی
جمعگرایی را به جمع گریزی تغییر میدهد و رابطهها را از میان میبرد (.)6
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( )2315در طی پژوهشی دریافتند پسرانی که به بازیهای ویدیویی با
محتوای پرخاشگرانه پرداخته بودند ،هنگام بازیهای دیگر نیز به گونه
معنادار ،پرخاشگری بیشتری را به اشیاء بروز میدادند و در رویارویی با
موقعیتی ناکامکننده نیز پرخاشگری میان فردی بیشتری نشان میدادند
(.)15
ازینرو پژوهش حاضر تالشی است در جهت شناخت اثرات اینگونه
بازیها بر روی دانش آموزان (مقطع دبستان مناطق  13گانه شهر
تهران) که امروزه بهعنوان یک قشر پرورشی و درعینحال محور اساسی
و عمده و البته بیشترین کسانی که امروزه زمان خود را صرف انجام
اینگونه بازیها میکنند .این پژوهش تالشی است اندک جهت روشن
کردن رابطه میان بازیهای رایانهای با سالمت روان دانشآموزان؛ لذا
پژوهشگران به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر هستند:
 آیا بین بازیهای رایانهای و سالمت روان دانشآموزان دختر و پسرپایه سوم ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد؟

پسران رابطه منفی بین این دو مشاهده شد .نتایج نشان داد که باوجود
اینکه بچههایی که به اینگونه بازیها میپردازند به این بازیها
عالقهمند شده و نوعی احساس دوستی به آن پیدا میکنند ،اما هیچ
شواهدی که در این زمینه که بازیها منجر به انزوای اجتماعی شود،
دیده نشد (.)13
 )2335( Bacigolupaتحقیقی با عنوان کاربرد بازیهای رایانهای
بهوسیله مربیان در مهدکودکهای خصوصی انجام داد .در این مطالعه
توصیفی تعامالت اجتماعی کودکان در بازیها ارتباط آنها با دیگران
قطع میشود و فرصتهای یادگیری با ارزشی را از دست میدهند .آنچه
مسلم است سنجش اثرات (منفی و مثبت) بازیها به لحاظ اجتماعی،
فرهنگی بر کودکان و نوجوان و کسب چشماندازی روشن از این
بازیهاست که پژوهشگران را در نحوة برخورد با قشر متأثر از بازیها
یاری نموده و سبب برنامهریزی صحیح و دقیق در این عرصه میشود
( .)11نتایج تحقیق قطریفی و همکاران نیز بیانگر این بوده است که
بازیهای رایانهای عالوه بر اینکه به( )13مهدکودکها مورد بررسی
قرارگرفته است .کودکان بخش عمدهای از وقتشان را به بازی ،تماشای
بازی دیگران و سرگرم شدن با بازیهای رایانهای میگذراندند .وقتی
کودکان روی لحاظ بهداشت بدنی در رفتارهای ضداجتماعی تأثیر
میگذارند ،باعث افت تحصیلی دانش آموزان نیز میشود (.)12
نتایج پژوهش عبدالخالقی و دیگران نیز حاکی از آن است که اکثریت
دانش آموزان مورد مطالعه در تحقیق وی ( 1/82درصد) بازهای رایانهای
را جزء برنامه و سرگرمیهای هفتگی خود قرار داده بودند و انجام این
بازیها سبب کاهش عملکرد تحصیلی در دانش آموزان شده بود (.)13
تحقیق  Pengو  )2312( Hsiehبیانگر آن بود که استفاده از بازیهای
رایانهای بر عملکرد افراد تأثیر داشته است و محتوای خشونتآمیز
بازیها منجر به پیامدهای رفتاری پرخاشگرانه میشود .نتایج پژوهش
پنگ و هیش در آمریکا بیانگر این بود که تقریباً یک نفر از هر ده کودک
یا نوجوان که به بازیهای کامپیوتری عادت کرده بودند ،نشانههایی از
اعتیاد را در رفتار خود بروز دادند ( Engelhardt .)14و همکاران

روش کار
روش پژوهش پس رویدادی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماری را دانش آموزان مقطع دبستان مناطق 13
گانه آموزشوپرورش شهر تهران تشکیل میدادند که تعداد آنها طبق
آمار رسمی ارائه شده طرف اداره آموزشوپرورش شهر تهران در سال
 1331تعداد  35256نفر در مدارس روزانه دولتی میباشند که به علت
گسترده بودن جامعه آماری ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد 738
دانشآموز ( 433دانشآموز دختر) و ( 438دانشآموز پسر) به روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .برای این منظور ابتدا مناطق
آموزشوپرورش را به چهار ناحیه تقسیم کرده اعم از (شمال ،جنوب،
شرق و غرب) و از هر ناحیه  2منطقه بهطور تصادفی انتخاب شدند
سپس یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه در این مناطق ،بهطور
تصادفی انتخاب شدند (جدول )1

جدول  :1توزیع نمونههای منتخب در هر یک از مدارس ابتدایی شهر تهران به تفکیک جنسیت
ناحیه شمال
منطقه 1

ناحیه شرق

منطقه 3

منطقه 8

ناحیه غرب
منطقه 5

منطقه 13

ناحیه جنوب

منطقه 22

منطقه 11

منطقه 11

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

61

51

61

51

62

51

61

51

62

51

61

51

61

53

61

51

پا ی ا یی و روایی پرسشنامه ،توسط پژوهشگران مختلف بررس ی و
ضرا ی ب قابل قبـولی حاصل شده است .پا ی ا یی ا ی ن اب زار در پژوهش
حاضر نی ز از طر ی ق ضر ی ب آلفا ی کرونباخ  3 / 77به دست آمد.
ب) پرسشنامه میزان استفاده از بازیهای رایانهای :برای گردآوری
اطالعات از میزان انجام بازیهای رایانهای در دانشآموزان پرسشنامه
محققساخته (شامل  23سؤال  4گزینهای) استفادهشده است.
پرسشنامه مذکور در اختیار کارشناسان و متخصصین مربوطه از جمله
معلمین پایه سوم ابتدایی ،اساتید روانشناسی و علوم تربیتی مورد
بررسی قرار گرفت و پس از اعمال تغییرات و اصالحات الزم ،روایی
صوری و محتوایی آن مورد تأیید قرار گرفت .سپس پرسشنامه در اختیار

برا ی سنجش و اندازه گ ی ر ی متغ یرها ی اصل ی از ابزارها ی ز یر
استفاده گرد ی ده است:
الف ) پرسشنامه سالمت عموم ی  SCL-25مق ی اس کوتاه شده
 SCL-90-Rاست کـه توسـط نجار ی ـان و داوود ی ساخته و
اعتبار ی اب ی شده است و شامل  25سؤال با خرده مق ی اس های
جسمانی سازی  ،شامل  6مـاده (سـؤاالت 2- 6 -12 -18 - 16 - 25
پرسـشنامـه) وسـواس ـ اجبار 3 ،ماده (سؤاالت ،)11 - 21- 22
حساس ی ت ب ین فردی  3ماده (سؤاالت  ،)5 - 3 -23افسردگی  2ماده
اند ی شه پرداز ی پارانوئ ید  1ماده (سـؤال  ) 24و روان گسسـته
گرا یـ ی  3مـاده ( ) 1 - 13 - 23مـی باشـد (.) 16
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 23نفر از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی که در نمونه گیری اصلی مورد
بررسی قرار نمیگرفتند قرار داده شد تا پایایی آن محاسبه گردد .پایایی
پرسشنامه نیز بر اساس آزمون کرونباخ با ضریب  3/83تعیین اعتبار
گردید که عدد به دست آمده ،اعتبار باالی آن را تائید مینماید.

یافتهها
در قسمت یافتهها ابتدا به تجزیهوتحلیل توصیفی دادهها پرداختهشده
است .جدول  2آمار توصیفی از متغیرهای اصلی پژوهش است.

جدول  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای تجزیهوتحلیل فرضیات از تحلیل واریانس یکراهه
متغیر

بازی نمیکنند

زیاد بازی میکنند

کم بازی میکنند

عالئم جسمانی

6/36 ± 1/81

8/36 ± 1/73

6/73 ± 1/73

حساسیت بین فردی

7/36 ± 1/38

3/57 ± 2/13

1/327 ± 2/23

افسردگی

3/28 ± 1/36

1/332 ± 2/17

1/12 ± 2/176

اضطراب

8/36 ± 1/74

3/21 ± 2/311

7/6 ± 2/372

پرخاشگری

3/38 ± 1/36

3/62 ± 2/326

1/353 ± 2/23

سالمت روان،

8/368 ± 13/23

7/232 ± 23/83

7/137 ± 21/62

اطالعات در جدول به صورت میانگین  ±انحراف معیار آمده است.
جدول  :3بررسی تأثیر بازیهای رایانهای بر پرخاشگری ،اقسردگی ،اضظراب ،آسیبهای جسمانی و حسیاست های فردی دانش آموزان
مجموعه مربعات

میانگین مربعات

درجه آزادی

f

مقدار احتمال

پرخاشگری
واریانس عوامل
واریانس خطا

13/447
837/437

2
786

6/824
311

8/387

3/331

واریانس عوامل
واریانس خطا

13/573
743/183

2
786

5/233
353

5/516

3/334

افسردگی

اضطراب
واریانس عوامل
واریانس خطا

7/813
536/742

4/356
6/71

2
786

6/334

3/332

آسیبهای جسمانی
واریانس عوامل
واریانس خطا

5/348
388/753

2/524
431

2
786

5/75

3/333

حساسیت فردی
واریانس عوامل
واریانس خطا

3/838
835/663

4/767
743

2
786

نتیجه حاصل از جدول  3نشاندهنده آن است که با توجه به مقدار f
محاسبه شده ( )6/824و فراوانی  8/378قبول خطای کمتر از  3/31و
درجه آزادی  2میتوان نتیجه گرفت که بین میزان پرخاشگری دانش
آموزان در بین سه گروه دانشآموزانی که بازی رایانهای انجام نمیدهند،
بازی رایانهای کم انجام میدهند و بازی رایانهای زیاد انجام میدهند
تفاوت وجود دارد ،لذا فرضیه صفر پژوهش رد میشود و فرضیه اول
پژوهشگر تأیید میشود.
همچنین نتیجه حاصل از جدول  3نشاندهنده آن است که با توجه به
مقدار  fمحاسبهشده ( )5/233فراوانی  5/516قبول خطای کمتر از
 3/34و درجه آزادی  2میتوان نتیجه گرفت که بین میزان بین
دانشآموزانی که زیاد به بازیهای رایانهای میپردازند و دانشآموزانی

5/83

3/33

که تفاوت وجود دارد؛ لذا فرضیه صفر پژوهش رد میشود و فرضیه اول
پژوهشگر تأیید میشود.

بحث
با توجه به هدف اصلی این پژوهش که بررسی میزان استفاده از
بازیهای رایانهای و اثرات آن بر سالمت روانی دانشآموزان پایه سوم
دبستان شهر تهران بود ،رابطه بهدست آمده از تجزیه و تحلیل دادههای
جمعآوری شده نشانداد بازیهای رایانهای با سالمت روانی
دانشآموزان پایه سوم دبستان شهر تهران از نظر آماری معنادار بود و
تمام ابعاد سالمت روان شامل پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب،
حساسیت بین فردی و عالئم جسمانی با میزان استفاده از بازیهای
رایانهای ارتباط معنادار داشت.

4

شبیری و همکاران

مثبتی در پی خواهد داشت؛ ولی تحقیقات بیانگر آن است خطراتی
ناشی از استفاده بیرویه و غلط از این بازی تمامی کاربران ،بهویژه
کودکان را تهدید میکند؛ تولید و توزیع بازیهای رایانهای ضد اخالقی و
مروج فحشاء ،خرافهپرستی و خشونت ،کودکان و نوجوانان را از اهداف
آرمانی و ارزشی اسالم منحرف میکند استفاده نابجا و بیشازحد از
بازیهای رایانهای عواقب جسمی و روانی به دنبال دارد؛ بنابراین الزم
است در حوزه فرهنگی آثاری تولید شود که اثرگذاری مفید در پی
داشته باشد و با آگاهسازی جامعه ،فرهنگسازی و استفاده بهینه و مفید
از این بازیها و آموزشهای مناسب از طریق رسانهها ،مدارس و والدین
کودکان و نوجوانان ،صدمات ناشی از بازیهای رایانهای را کاهش داد .با
توجه به اینکه دانشآموزانی که زمان عمده گرایش کودکان و نوجوانان
به این بازیها ،قابلیت دسترسی آسان به آنها و نبودن برنامه مناسب
از طرف والدین و خانوادهها برای پر کردن اوقات فراغت کودکان و
نوجوانان و عدم دسترسی به امکانات ورزشی و تفریحی مناسب است به
والدین توصیه میشود ،ضمن کنترل میزان زمان استفاده از بازیهای
رایانهای ،برنامهریزی مناسبی جهت استفاده بهینه از اوقات فراغت
فزرندان خود داشته باشند ،همچنین گسترش فرهنگ مطالعه میتواند
جایگزین مناسبی در این زمینه محسوب گردد.

بهطورکلی یافتههای این پژوهش بیانگر این مسئله میباشد که
دانشآموزانی که به بازیهای رایانهای نمیپرداختند از نظر سطح
سالمت روانی در همه ابعاد (پرخاشگری ،افسردگی ،اضطراب ،حساسیت
بین فردی ،عالئم جسمانی) در شرایط بسیار بهتری نسبت به
دانشآموزانی که کم یا زیاد به بازی میپردازند قرار داشتند.
نتایج کلی پژوهش با مطالعات انجامگرفته توسط صمدی (،)1377
 Gentileو همکاران ( )2334و قطریفی و همکاران ()2336
عبدالخالقی و همکاران ( ،)2335صفاریان همدانی و همکاران ()2313
همخوانی دارد (.)14-12 ,3 ,1
این نتیجه نگرانکننده است؛ زیرا با افزایش میزان ساعات بازی میزان
اضطراب و وسواس افزایش مییابد .لذا توصیه میشود والدین بهمنظور
حفظ سالمت و بهداشت روانی فرزندان و پیشگیری از آسیبهای روانی
میزان زمان بازی فرزندان خود را کنترل کنند و به آنها در برنامهریزی
صحیح برای استفاده از بازیهای رایانهای کمک کنند.
ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر انتخاب تنها دانشآموزان پایه سوم
دبستان ،عدم پاسخگویی برخی از مدارس و استفاده از یک مدرسه
دخترانه و یک مدرسه پسرانه در مناطق مشخصشده برای نمونهگیری
بود که قابلیت تعمیم نتایج را کاهش میداد ،لذا انجام تحقیق با حجم
نمونه بزرگتر و در چندین مدرسه در محدوده جغرافیایی وسیعتر
توصیه میشود.

سپاسگزاری
بدینوسیله از کلیه مسئولین و دانشآموزان مدارس ابتدایی شهر تهران
که نهایت همکاری را با تیم پژوهش داشتند صمیمانه سپاسگزاریم.

نتیجه گیری
نتیجه آن که در چند سال اخیر کامپیوتر و بازیهای رایانهای بهتدریج
جایگزین برنامههای تلویزیونی گردیدهاند؛ آنچنان که احتمال میرود در
آیندهای نزدیک ،نقش بارزتری از تلویزیون را در زندگی کودکان و
نوجوانان داشته باشد .اگر از این فناوری صحیح استفاده شود ،اثرات
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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.
Keywords: Computer Games; Mental Health; Students; Technology; Health.
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