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همه ي زندگي انسان راه يافته وهمچون ديگر ساخته هاي دست بشر دو نوع  كامپيوتر تقريبا در :

كاربرد دارد. يكي از آن استفاده ي صحيح در كارها و ديگري استفاده ي غلطي است كه معموال به 

جايگاه خاصي در بين افراد  بازي هاي رايانه ايغير از موارد علمي وشغلي از آن استفاده ميشود. 

سان و جلب توجه و سرگرمي آده و ازمحاسن بازي هاي رايانه مي توان به يادگيري جامعه پيدا نمو

كودكان اشاره نمود و به كودكان امكان ميدهد تا نقاشي ها يا داستان ها را خلق نمايند و مفاهيم 

ومطالب رياضيات را به آنها اموزش مي دهد و به عقيده پزشكان ،بازي هاي رايانه اي  كمك 

دارو هاي مسكن كمتر احتياج پيدا نمايند و از معايب بازي هاي رايانه اي نيز مي توان  ميكند تا به

هاي  سيبآسيب به ستون فقرات واستخوان بندي و آسيب هاي جسماني وارده به چشم ها ، آبه 

رواني تربيتي (تقويت حس پرخاش گري، انزوا طلبي ، تنبل شدن ذهن، تاثير منفي در روابط 

تحصيلي)را ذكر نمود. هدف از پژوهش حاضر ، بررسي تاثير انواع بازي هاي رايانه  خانوادگي، افت

 اي بر سالمت جسمي و رواني افراد ميباشد.

 مقدمه و هدف

نفر به صورت تصادفي (با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي)  140 ،دراين پژوهش

سپس داده هاي  و د قرار داده شد. سواالت به صورت پرسشنامه در اختيار افراگرديدانتخاب 

 ناليز شد.آ SPSSو EXCELمده توسط برنامه هاي آبدست 

 مواد و روشها

) مونث بودند و از ميان شركت %39,3نفر( 55) مذكر و 60,7نفر(% 85 ،نفري140 در اين مطالعه

ر نف 76سال ، 20-15) %32,9نفر ( 46سال ،  15-10) در بازه ي سني %12,9نفر( 18كنندگان 

سال داشته اند. بين سالمت جسمي و رواني افرادي كه بيشتر با بازي هاي 20) بيش از 54,3%(

رايانه اي، بازي مي كنند با افرادي كه كمتر بازي مي كنند ، تفاوت معني داري ديده شد. 

همبستگي مثبت بين اعتياد به بازي هاي رايانه اي و ميزان اضطراب، اختالل خواب و افسردگي 

بين ميزان اعتياد به بازي هاي رايانه اي و اختالل در كاركرد اجتماعي  ه گرديد و همچنينمشاهد

 ابطه معكوس و معني دار وجود داشتنيز ر

 نتايج

همسو با يافته هاي ساير محققان از ديگر كشورهاست. همان گونه كه  ،نتايج حاصل از اين پژوهش

ي رايانه اي بر ابعاد مختلف سالمت تاثيرگذار است نتايج پژوهش حاضر نشان داد اعتياد به بازي ها

اختالل در سالمت جسمي، ميزان اضطراب و افسردگي افراد بيشتر مي شود ولي  آنهاو با اعتياد به 

 .گردداختالل در كاركرد اجتماعي آنان كمتر مي 

 نتيجه گيري
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