بررسی تاثیر بازیهای کامپیوتری بر افسردگی و پرخاشگری کودکان پسر شهر
تهران
ّبدی قبضی سادُ*1؛ داًؾجَی دکتزی هؾبٍرُ ،داًؾگبُ خَارسهی تْزاى

هقذهِ :رایبًِّب کِ اهزٍسُ تقزیجبً در ثیؼ تز ؽئَى سًذگی اًغبىّب راُ یبفتِاًذّ ،وچَى دیگز عبختِّبی دعت ثؾز ،دٍ
رٍی عکِ دارًذ کِ یک عَی آى ثْزُگیزی درعت ٍ هفیذ ثزای عزػت ثخؾی ٍ دقت در کبرّب ٍ کوک ثِ پیؾزفت
اهَر اعت ٍ رٍی دیگز آى اعتفبدُّبی ًبدرعت ٍ ًبثجبعت کِ گبُ ،آعیتّبی فزاٍاًی را در پی دارد .هْنتزیي هؾخصِ
ثبسیّبی رایبًِای حبلت جٌگی اکثز آًْبعت ٍ ایي کِ فزد ثبیذ ثزای رعیذى ثِ هزحلِ ثؼذی ثبسی ثب ًیزٍّبی ثِ
اصطالح دؽوي ثجٌگذ ،اعتوزار چٌیي ثبسی ّبیی کَدک را پزخبؽگز ٍ عتیشُ جَ ثبر هی آٍرد .خؾًَت هْنتزیي
هحزکِ ای اعت کِ در طزاحی جذیذتزیي ٍ جذاثتزیي ثبسی ّبی کبهپیَتزی ثِ حذ افزاط اس آى اعتفبدُ هی ؽَد ،چْزُ
ّبی هؼزٍف ّبلیٍَد کِ در فزٌّگ هب اًغبًْبی ضذ ارسػ ٍ غیزاخالقی ّغتٌذ ،در ایي ثبسیّب ثِ صَرت قْزهبىّبی
ؽکغت ًبپذیز جلًَُوبیی هیکٌٌذ.
ػالٍُ ثز ایي ،کَدکبًی کِ ثِ طَر هذاٍم ثب ایي ثبسیّب درگیزًذ ،درًٍگزا هیؽًَذ ،در جبهؼِ ،هٌشٍی ٍ در ثزقزاری ارتجبط
اجتوبػی ثب دیگزاى ًبتَاى هیگزدًذ .رٍحیِ اًشٍاطلجی ثبػث هی ؽَد کِ کَدک اس گزٍُ ّوغبالى جذا ؽَد کِ ایي خَد
عزآغبسی ثزای ثزٍس ًبٌّجبری ّبی دیگز اعت .کَدکبًی کِ اس افغزدگی رًج هیثزًذّ ،ویؾِ قبدر ًیغتٌذ یب توبیل
ًذارًذ کِ ثب پذر ٍ هبدر خَد درثبرُ ٍضؼیتؽبى صحجت کٌٌذ .ثِ ایي دلیل ،پذر ٍ هبدرّب ثبیذ هزاقت ًؾبًِّبی
افغزدگی در کَدکبى خَد ثبؽٌذ .در دًیبی رایبًِ  ،آى چِ ثیؾتز ًَجَاًبى را ؽیفتِ خَد هی کٌذ ّوبى چیشی اعت کِ
ثِ آى « ثبسیّبی رایبًِای » هی گَیٌذ .تحقیق حبضز ثب ّذف تبثیز ایي ثبسی ّب ثز افغزدگی ٍ پزخبؽگزی کَدکبى
صَرت گزفتِ اعت.
رٍػ :ثزای ایي هٌظَر ،اس ثیي داًؼ آهَساى پغز هقطغ دثغتبى کلیِ هٌبطق ؽْز تْزاى ،ثِ صَرت خَؽِ ای ٍ تصبدفی
عبدُ تؼذاد ً 250فز ثِ ػٌَاى گزٍُ ًوًَِ اًتخبة ؽذًذ .در اداهِ ،ایي افزاد ثز حغت تؼذاد عبػبت ثبسی (سیز  2عبػت-
ثیي 2تب 4عبػت ٍ-ثبالی  4عبػت) ،دعتِ ثٌذی ؽذًذ ٍ پزعؾٌبهِ ّبی افغزدگی ٍ پزخبؽگزی را تکویل کزدًذ .دادُ
ّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى تحلیل ٍاریبًظ ٍ ثِ کوک ًزم افشار  SPSSهَرد تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفت.
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یبفتِّبً :تبیج فزضیِ اٍل تحقیق کِ ثِ ثزرعی راثطِ ثیي افغزدگی کَدکبى ٍ ثبسی ّبی کبهپیَتزی ثب تؼذاد عبػبت
هختلف (سیز  2عبػت-ثیي 2تب 4عبػت ٍ-ثبالی  4عبػت) پزداختً ،ؾبى داد کِ هیشاى آهبرُ  fثز حغت هیشاى
افغزدگی ّب هقذار  ٍ 3/534هیشاى ارسػ pهقذار  0/032هی ثبؽذً ٍ .تیجِ ثز ایي ؽذ کِ هیشاى افغزدگی ثز اعبط
عبػبت هختلف ،در یک عطح ًیغت ٍکَدکبى دارای هذت ثبسی ثبالی  4عبػت ،هیشاى افغزدگی ثیؾتزی را تجزثِ هی-
کٌٌذً .تبیج فزضیِ دٍم تحقیق کِ ثِ ثزرعی راثطِ هیشاى پزخبؽگزی ثب ثبسیّبی کبهپیَتزی در عبػبت هختلف،
پزداخت ًؾبى داد کِ هیشاى آهبرُ  ٍ f 825/4ارسػ  p01/0اعت ٍ ًتیجِ ًؾبى داد کِ کَدکبًی کِ هذت ثبسی ثبالتز
اس  4عبػت دارًذ ،هیشاى پزخبؽگزی ثیؾتزی را ّن تجزثِ هی کٌٌذ .پظ ثب افشایؼ عبػبت ثبسی ّبی کبهپیَتزی،
افغزدگی ٍ پزخبؽگزی کَدکبى ّن افشایؼ پیذا هی کٌذ.
ثحث ٍ ًتیجِگیزیً :تبیج ثزرعی فزضیِ اٍلً ،ؾبى اس ارتجبط ٍ ّوجغتگی هؼٌبدار ثیي عبػبت ثبسی ٍ هیشاى ثزٍس
افغزدگی داؽت کِ ایي یبفتِ ثب ًتیجِ تحقیق افؾیي افتبدُ حبل درثبرُ اثزات ثبسیّبی کبهپیَتزی ثز کَدکبى ٍ
ًَجَاًبى ٍ تبثیز هغتقین ثبسیّبی کبهپیَتزی ثز افغزدگی در ایي عي ّوغَ هی ثبؽذ .تجشیِ ٍ تحلیل فزضیِ دٍم ثِ
ایي ًتیجِ رعیذ کِ ثب افشایؼ عبػبت ثبسی ،هیشاى پزخبؽگزی ّن در کَدکبى افشایؼ پیذا هی کٌذ کِ ایي یبفتِ ثب
ًتبیج تحقیقبت کَپز ٍ هکی (  ،)1986فیؾز ( ثِ ًقل اس هزتضی هٌطقی ،)1380اًذرعَى ٍدیل )ٍ ،(2000یٌچـزا ٍ
ّوکبراى (،)2011آداچی ٍ ٍیلَثبی ( ،)2011ثبعتیي ٍ ّوکبراى ( ،)2011ػجذالخبلقی ٍ ّوکبراى ( ،)1384جٌبتیل ٍ
ّوکبراى ( ٍ )2004ثبرثلَ ٍ ّوکبراى (ّ )2006وغَ هی ثبؽذ ٍ آًْب ّن ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ کِ ثبسیّبی رایبًِای
هیتَاًذ پزخبؽگزی ٍ ثزاًگیختگی فیشیَلَصیکی را در کَدکبى ثبال ثجزدً .تبیج فزضیِ دٍم ّن ثب پضٍّؼ ّبی رهضبًی ٍ
آیتی ( ٍ )1390صفبریبى ّوذاًی ٍ دیگزاى ( ،)1392کزات ٍ کزاٍط ( ،)2000پالط ٍ کَلک )ٍ ،(2000ی (،)2007
گبًتز (ّ )2009وغَ اعت ٍ آى ّب ّن در پضٍّؼّبیؾبى ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ کِ افغزدگی ثب ثبسیّبی رایبًِای
ارتجبط هثجتی دارد ٍ افزادی کِ ثیؾتز ثب ایي ثبسیّب هؾغَل ّغتٌذ ،ثیؾتز ّن دچبر افغزدگی هی ؽًَذ.اعتفبدُ اس
ثبسیّبی رایبًِ ای در اثتذا هْیج اعتٍ ،لی ثب اعتفبدُ سیبد هی تَاًذ هغبیلی ّوچَى پزخبؽگزی ٍ افغزدگی را ایجبد
کٌذ کِ جب دارد ،خبًَادُ ّب ٍ ٍالذیي ٍ درهبًگزاى ثِ ایي هَضَع هْن تَجِ ثیؾتزی داؽتِ ثبؽٌذ.
ٍاصُ ّبی کلیذی :ثبسی ّبی کبهپیَتزی ـ افغزدگی ،پزخبؽگزی کَدکبى.

