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 دانش اموزان بررسی رابطه بازی های رایانه ای با سالمت روانی

 

 
 

 زهره محمدزاده ننه کران، سرویخطارق ، ناهید قنبری ،سهیال قلی پور

 

 
 

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 
 

 

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه رابطه بازی های  :چکیده

رایانه ای با سالالم  روانالی دانالش آمالوزان بالودع  امااله آمالاری        

زان مقطالالد دبیرسالالتان پالالژوهش حاضالالر شالالامل کلیالاله دانالالش آمالالو

مشالووح   94-95بالود کاله در سالاح یحیالیلی      شهرمشگین شالهر 

دانالش   100یحییل بودندع حجم نمونه پژوهش حاضر به یاالداد  

بود که با استفاده از روش نموناله ییالری خوشاله ای انت الا       اموز

مقایسه ای اس  ابزار اندازه ییری  -شدندعاین پژوهش از نوع علی

عمالومی و پرسشالنامه محقال      پرسشنامه سالالم  پژوهش حاضر 

 ه  یجزیه ویحلیل داده ها از آزمالون آمالاری   می باشدع  ساخته 

یحلیل واریانس یک راهه و آزمون های یاقیبالی یالوکی اسالتفاده    

شدع نتایج حاصل نشان داد که بین سالم  روانالی ددر هماله زیالر    

مقیاس ها( دانش آموزانی که به میزان هالای متفالاویی باله بالازی     

می پردازند،یفاوت مانی داری و ود داردع بنابراین  های رایانه ای

می یوان نتیجه یرف  که دانش آموزانی که از بالازی هالای رایاناله    

ای زیاد استفاده می کننالد نسالب  باله دانالش آمالوزانی کاله کالم        

استفاده می کنند یا اصال استفاده نمی کنند سالم  روانی پایین 

 یری دارندع

 دانش اموزانای، سالم  روانی، بازی های رایانه  کلید واژه ها:
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 بیان مسئله

آموزان در ساعایی که خارج از مدرسه هستند، صرف پرداختن در حاح حاضر در کشور ما ب ش زیادی از اوقات فراغ  دانش

آسالان  ها  ذا  بودن و قابلی  دسترسالی  شودع از علل عمده یرایش نو وانان و  وانان به این بازیای میهای رایانهبه بازی

ها برای پر کردن اوقات فراغال  نو وانالان و  وانالان و عالد      های مناسب از طرف مسؤوالن و خانوادهریزیآنها، نبودن برنامه

ای برای مدت طوالنی منجر به عالوار   های رایانهدسترسی به امكانات ورزشی و یفریحی مناسب اس ع اما پرداختن به بازی

هالالایی نیالالز هالالای مناسالالب مزیالال شالالود، ایر الاله اسالالتفاده از بالالازی ر افالالراد مالالی سالالمانی، روانالالی و ا تمالالاعی متاالالددی د 

ای و وضای  روانشناختی افراد یفته شد سؤاح اساسی یحقی  های رایانهی بازی(عبا عنای  به آنچه درباره1861داردعدفر ی،

رابطاله مانالی داری و الود دارد بالا     آموزان، ای با سطح سالم  روانی  دانشهای رایانهاین اس  که آیا بین پرداختن به بازی

ییم ن  دمكالان انجالا     50یو ه به آمار و اطالعایی که از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر یچساران به دس  آمد، حدود 

آمالوزان  هالا دانالش  ن کنندیان این ییمشود، و ود داردع اکثر مرا اهای( که هرماه نیز بر یاداد آن افزوده میهای رایانهبازی

 کنندعها مین ها در ییمباشند که وق  بسیار زیادی را صرف این بازییرستانی میدب

سالم  روانی یانی هماهنگی بین ارزش ها، عالقه ها و نگرش ها در حوزه عمل افراد، در نتیجه برنامه ریزی واقد بینانه 

(ع سالم  روان 1997، 2نقل از یودربه  1969و همكاران،  1برای زندیی، و یحق  هدفمند مفاهیم زندیی اس  دنیومن

ظرفی  کامل زندیی کردن به شیوه ای اس  که ما را قادر به درک ظرفیتهای طبیای خود می کند و به  ای  دا کردن 

به نقل  1974، 8ما از سایر انسان هایی که دنیای ما را می سازند، نوعی وحدت بین ما و دیگران بو ود می آورد دیونتریپ

 (ع 1997از یودر، 

ای اس  که رابطه آن با سطح سالم  روانی دبا ابااد اضطرا ، خیوم ، های رایانهمتویرهای پژوهش حاضر بازی

باشد، زیرا افسردیی،  سمانی کردن، حساسی  بین فردی(  بررسی خواهد شدع متویر سن در این پژوهش متویر کنترح می

( مطالاه ای با عنوان بررسی 1864قطریفی داندعیرستان انت ا  شدهآموزان مقطد دبکلیه افراد مورد بررسی از بین دانش

آموزان دختر و پسر مقطد راهنمایی شهر یهران انجا  داده ای بر سالم  روانی و عملكرد یحییلی دانشیاثیر بازیهای رایانه

ر رفتارهای ا تماعی و نیز فرآیند ای پرداخته و یأثیر آن را بهای م تلف بازیهای رایانهاس ع محق  در این یحقی  به  نبه

ای عالوه بر اینكه به لحاظ سالم  روانی ییری کرده اس  که بازیهای رایانهآموزان نشان داده اس  و نتیجهیحییلی دانش

نتایج یحقی   شودعآموزان میم اطره آمیز هستند در رفتارهای ضد ا تماعی نیز یأثیر یذاشته و باعث اف  یحییلی دانش

 –( نشان داد که انجا  بازی های رایانه ای به صورت مستمر در طوح روز، افزایش فشارقلبی 2009د4د و ویس  باالر

 های بازی از استفاده میزان بین شد مالو  یحقی  این درع دارد پی در را خیوم  احساس و قلب ضربان یشدید عروقی،

 ماناداری و مثب  رابطه خیوم  و خشم کالمی، و  سمی پرخاشگری  هارمقیاس هر در پرخاشگرانه رفتار و ای رایانه

                                                 
1 - Neuman 
2 - Tudor 
3 - Guntrip 
4 -Balard & Waist 
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دراین یحقی  سای در پاسخ به این سواح هستیم که بین اعیاد به اینترن  و سالم  روان  ه اریباطی و ود  د داردو و

 دارد ع

 

 روش تحقیق

 عاس  ای مقایسه –روش یحقی  پژوهش حاضر از نوع علی 

 

 و نمونه  جامعه آماري

-94بود که در ساح یحییلی  استان اردبیلآموزان مقطد دبیرستان ش حاضر شامل کلیه دانش اماه آماری پژوه

که   صورت مرحله ای بودعای  ند مرحلهییری خوشهییری در این پژوهش، نمونهمشووح یحییل بودندعروش نمونه 98

 نفر نمونه انت ا  شدند  150ای ازبین  ندین کالس به حجم 

 

 ابزار

 عGHQعمومی  پرسشنامه سالمت

یوسط یلدبرگ ساخته شده اس  وشناخته شده یرین ابزار غربالگری درروانپزشكی و روان  1962این پرسشنامه در ساح 

سئوالی می باشدع در این پژوهش از فر   12و  26، 80، 70شناسی محسو  می شود این پرسشنامه به صورت فر  های 

سئوالی دعالئم  سمانی، اضطرا ،  6ع این پرسشنامه شامل  هار مقیاس ( استفاده شد1969سئوالی یلدبرگ و هیلیر د 26

اختالح در کارکرد ا تماعی و افسردیی( می باشدع شیوه نمره یذاری این پرسشنامه بیشتر به صورت لیكرت اس  که 

دامنه نمره فرد نمره یذاری می یرددع در نتیجه  8و 2، 1، 0در ه ای به صورت  4براساس این شیوه هریک از سئواح های 

و  68/0( روایی و پایایی این پرسشنامه را به یرییب 1866(عهومن د1865خواهد بودع دابوالقاسمی و نریمانی،  64از صفر یا 

 68/0و ضریب پایایی به شیوه دو نیمه سازی  98/0( ضریب همسانی درونی 1862یزارش کردع در پژوهش نیری د 67/0

 ع(1865مانی، به دس  آمدع دابوالقاسمی و نری
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 یافته ها

 

 : یافته هاي توصیفی زیر مقیاس هاي سالمت روانی در همه گروه ها1جدول شماره

 های آماریشاخص

 متویرها
 انحراف استاندارد میانگین

خطای 

 استانداردمیانگین
 یاداد آزمودنی

 150 /42 28/5 70/25 خیوم 

 150 /65 80/9 90/27 اضطرا 

 150 41/1 81/16 17/40 افسردیی

 150 14/1 97/18 02/81  سمانی کردن

 150 /99 16/12 02/24 حساسی  بین فردی

 150 78/8 52/44 77/180 کل

 

دارای باالیرین  17/40نشان می دهد که یروه ها در زیرمقیاس افسردیی با  1اطالعات مندرج در  دوح شماره 

 پایین یرین نمرات میانگین می باشندع  دارای  70/25نمرات میانگین ودر زیرمقیاس خیوم  با 

 : تجزیه وتحلیل واریانس سالمت روانی گروه ها در کل زیرمقیاس ها2جدول شماره

 های آماریشاخص

 مجموع مجذورات متویرها
در ه 

 آزادی
 F میانگین مجذورات

سطح   

مانی 

 داری

 05/0 049/28 866/85278 2 668/60527 بین یروهی

   922/1529 146 7/224696 درون یروهی

    149 8/295425 کل

 

مانی دار بودن یفاوت میان سالم  روانی یروهها را در همه زیرمقیاسها نشان می دهدع به عبارت  2و 1 داوح  

مشاهده می شود میانگین نمرات کل سالم  روانی دانش آموزانی که زیاد به بازیهای رایانه ای 2و 1دیگر  نانكه در  داوح 

تند به طور مانی داری بسیار بیشتر از میانگین نمرات کل سالم  روانی دانش آموزانی که کم به این بازی ها می می پرداخ

 ال به این بازی ها نمی پرداختند بودپرداختند  یا اص

 

 

 شاخص هاي

 آماري
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 بحث و نتیجه گیري

 ع

جا  بازی های رایانه ای و سطح ( که ماتقد اس  بین میزان ان2009نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش دورکین د

سالم  روانی رابطه مثبتی و ود دارد، هم وان می باشدع وی اثرات بازی های رایانه ای بر سالم  روانی را مورد بررسی 

قرار داد و نتیجه یرف  که بین دانش آموزانی که به میزان های متفاویی از بازی های رایانه ای استفاده می کنند از لحاظ 

 م  روانی یفاوت مانی داری و ود داردعسطح سال

( هر اندازه انسان اریباط طبیای یری با محیط برقرار کند و یاامالت بیشتری با اطرافیان 1869بنا بر اظهارات مایدفرد      

ه با داشته باشد از سالم  روانی باالیری برخوردار می شودع بازی های رایانه ای فاقد یک اریباط طبیای و انسانی اس  ک

  نبه ا تماعی بودن انسان منافات دارد، لذا اریباط مستمر با این رسانه باعث کاهش سالم  روانی فرد می شودع

بررسی فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که میزان انجا  بازی های رایانه ای بر سطح سالم  روانی دانش آموزان 

یرا از دهند و عالوه بر داشتن روحیات درونا از خود نشان میییری راین افراد عالیم یوشه یأثیر منفی به همراه داردع

برندع روانشناسان انگلیس در ا الس  اماه روانشناسان ثبایی عاطفی و کمبود اعتماد به نفس رنج میمسائلی مانند بی

راد مبتال به سندر  های ش ییتی افای، اغلب ویژییهای رایانهانگلیسی در شهر دوبلین اظهار داشتند: ماتادان به بازی

دهندع دکتر  ان  ارلتون از دانشگاه بولتون که رود از خود نشان میاِسپریِر را که نوعی بیماری اوییسم به شمار می

یوید؛ یحقیقات ما این یزارش مامولی عالئمی مشابه بیماران سرپرستی این بررسی یحقیقایی را بر عهده داشته، می

 دهندعخود بروز میها( را از یرا داوییس وهم

 

 

 

 :منابع فارسی

 

(ع زمینه روان 1869ایكینسون، ریتاعح؛ ایكینسون، ریچاردع سی؛ اسمی ، ادواردع ای، بم، داریل، ج؛ هوکسما، سوزان نولند -1

 شناسی هیلگارد، یر مه براهنی و همكاران، انتشارات رشدع

د به اینترن  و  افسردیی و کناره ییری ا تماعی در نو وانان شهر کرج، (ع رابطه بین اعتیا1862اسدی دربندی، شهنوشع د -2

 پایان نامه کارشناسی  ارشد دانشگاه آزاد کرجع

 (ع اینترن  و  اماه، یر مه عباس ییلوری و علی رادباوه، اننتشارات کتابدارع1860اسلوین،  یمزد -8

 اینترن ، نشر یمرینع(ع  اعتیاد به 1862امیدوار، احمد و صارمی، علی اکبرعد -4

( بررسی یاثیر بازی های رایانه ای بر عملكرد یحییلی دانش آموزانع شهریهران، پایان نامه کارشناسی 1866آقاپور، فرشته د -5

 ارشد رشته روان شناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی یهرانع
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انش آموزان پسر کالس های سو  راهنمایی (ع بررسی یاثیرات ا تماعی بازی های رایانه ای بر د1866احمدی، سیروسعد -7

 شهرستان اصفهانع

(ع اثر بازی های رایانه ای و ویدویی بر کودکان، یر مه سید حسن پورعابدی نایینی، یهران، انتشارات  وانه 1862بری یانترعد -6

 رشدع

 انشگاه عالمه طباطباییع(ع پیامدهای بازی های رایانه ای بر کودکان و نو وانان، نمایه د1864پارسا، نیره عد -6

 ( روان شناسی مرضی و یحولی، یهران، انتشارات سم ع1866دادستان، پریرخ عد -9

(ع بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترن  با سالم  روان و ویژیی های ش ییتی کاربران شبكه، 1864داوودآبادی، مایومه عد -10

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یربی  مدرسع

(ع بررسی رابطه بین مبادرت به بازی های رایانه ای و میزان مهارت های ا تماعی نو وانان، پایان نامه 1860دوران، بهناز عد -11

 کارشناسی ارشد دانشگاه یربی  مدرسع

ه بر روی دانشجویان  دانشگاه شهید  مران اهواز، پایان نام 90(ع هنجاریابی آزمون اس سی اح 1867رضاپور، محمد عد -12

 کارشناسی ارشد، دانشكده روانشناسی دانشگاه عالمه طباطباییع

(ع بررسی یاثیر بازی های رایانه ای بر میزان یو ه افراد عقب مانده ذهنی، پایان نامه کارشناسی ارشد 1862رضاییان، اکر  عد -18

 دانشگاه یربی  مدرسع

ی، شناختی و رفتاری هوی  ملی دانش آموزان و دانشجویان (ع بررسی و مقایسه ابااد عاطف1862حسینی انجدانی، مریم عد -14

 شهر یهرانع

(ع بررسی اختالالت رفتاری نو وانان شاهد محرو  از والدین، پایان نامه کارشنایی ارشد دانشگاه یربی  1879سهرابی، فرامرز عد -15

 مدرسع

نی دانش آموزان، فیلنامه مدیری  در آموزش (ع یأثیر موفقی  و شكس  یحییلی بر  سالم  روا1869سیف، علی اکبر عد -17

 ع1وپرورش، شماره 

 (ع یاثیر کامپیویر بر کودکان و نو وانان، مجله الكتریكی پژوهشگاه اطالعات مدارک علمی ایرانع1866صادقیان، عف  عد  -17

ره ییری ا تماعی و کاربری (ع بررسی یأثیر آموزش خود آیاهی هیجانی و کنترح یكانه در کاهش کنا1865غفاری، مساود عد -18

 ا باری اینترن  در کاربران آن، پایان نامه دکتری دانشگاه عالمه طباطباییع

(ع اثر بازی های رایانه ای بر فاالیتهای ذهنی و شاخص های ایمنی شناختی 1861فر ی،  مشید و میررضایی، علی عد -19

 ع28کودکانع مجله روانشناسی، شماره 

(ع بررسی یاثیر بازی های رایانه ای بر سالم  روانی وعملكرد یحییلی دانش آموزان، پایان نامه 1864قطریفی، مریم عد -20

 کارشناسی ارشد دانشگاه یربی  مالمع

(ع بررسی رابطه بین بازی های رایانه ای با دوستی های الكتریكی و انزوای ا تماعی در کودکان 1867قنبری، فاطمه عد -21

 یان نامه کارشناسی اشد دانشگاه عالمه طباطباییعدبستانی شهر یهران، پا
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 (ع خالصه راوان پزشكی، یر مه دکتر حسن رفیای و خسرو سبحانیان، انتشارات ار مندع1862کاپالن،  سادوک عد -22

 (ع روان شناسی سالم ، یر مه فرامرز سهرابی، انتشارات طلوع دانشع1862کرییس،آنتونی  ی عد -23

(ع بررسی یاثیر بازی های رایانه ای بر افزایش یجسم فضایی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی 1862نیه عدکالنتری دهقی، ها -24

 .ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی
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