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Background and Objective: Computer game addiction may cause health
problems, such as changes in body mass index and sleep disorders for
children and adolescents. Therefore, this study aimed to determine the
relationship between computer game addiction and body mass index as well
as sleep habits of 10-12 years old primary school students in Hamadan.
Materials and Methods: The present correlational study included 470
students aged 10 to 12 years in primary schools in Hamadan, Iran. The
study samples were selected using the multi-stage cluster random sampling
method. Data were collected using demographic characteristics form, body
mass index, computer game addiction, and Children’s Sleep Habits
Questionnaires. Body mass index was determined by the height and weight
values extracted from the health records and classified according to the
standard chart of Body Mass Index. Data were analyzed in SPSS software
(version 24) through independent t-test, one-way analysis of variance, and
Pearson correlation coefficient.
Results: The findings of the present study revealed that the mean±SD
scores of computer game addiction, body mass index, and sleep habits of
the studied children were estimated at 1.8±0.6, 20.3±5.04, and 50.75±8.4,
respectively. Pearson correlation coefficient indicated significant
relationships between the mean scores of computer game addiction and
body mass index (P<0.001), the mean scores of computer game addiction
and sleep habits (P<0.001), and also the mean body mass index and sleep
habits (P<0.05).
Conclusion: Based on the results, the growth of computer game addiction
was positively associated with body mass index and sleep disorders in
children aged 10 to 12 years. Moreover, moderate and severe computer
game addiction was associated with overweight and poor sleep habits in
students, especially the feeling of drowsiness during the day. Therefore,
pediatric nurses, parents, the education system, and health care providers
have to pay more attention to the students’ health and examine the factors
that affect the students’ physical and mental wellbeing.
Keywords: Body Mass Index; Computer Game Addiction; Sleep Habits;
Students
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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط اعتیاد به بازیهای رایانهای با شاخص توده بدنی و عادات خواب
دانشآموزان  01تا  01ساله مدارس ابتدایی شهر همدان 0931
فاطمه
1

2
3
4

چراغی9

 ،مرضیه بزرگمهر ،2لیلی تاپاک ،3طیبه حسن

طهرانی*،4

دکتری تخصصی پرستاری ،مرکز تحقیقات مراقبت از بیماریهای مزمن در منزل ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان،
ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دکتری تخصصی آمار زیستی ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دکتری تخصصی پرستاری ،مرکز تحقیقات مادر و کودک ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1311/70/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/70/37 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :اعتیاد به بازیهای رایانهای ممکن است برای کودکان و نوجوانان مشکالت سالمتی چون
تغییرات در شاخص توده بدنی و اختالل در عادات خواب داشته باشد .این پژوهش با هدف تعیین ارتباط
اعتیاد به بازیهای رایانهای با شاخص توده بدنی و عادات خواب دانشآموزان  17تا  12ساله مدارس ابتدایی
شهر همدان انجام شد.

یافته ها :یافتههای مطالعه حاضر نشان داد میانگین (انحرافمعیار) نمرات اعتیاد به بازیهای رایانهای
 ،)7/6(1/8شاخص توده بدنی  )5/74(27/3و عادات خواب کودکان مطالعهشده  )8/4(57/05بود .ضریب
همبستگی پیرسون ارتباط معناداری بین میانگین نمرات اعتیاد به بازیهای رایانهای و شاخص توده بدنی
( ،)p>7/771میانگین نمرات اعتیاد به بازیهای رایانهای و عادات خواب ( )p>7/771و نیز میانگین نمرات
شاخص توده بدنی و عادات خواب ( )p>7/75نشان داد.
نتیجهگیری :افزایش اعتیاد به بازیهای رایانهای موجب افزایش شاخص توده بدنی و عادات خواب ضعیف در
کودکان  17تا  12ساله میشود .بهبیاندیگر ،اعتیاد به بازیهای رایانهای متوسط و شدید ،در اضافهوزن
دانشآموزان و عادات خواب ضعیف ،بخصوص احساس خوابآلودگی دانشآموزان در طول روز مؤثر است.
ازاینرو توجه بیشتر به سالمت و بررسی عوامل مؤثر بر سالمت جسمی و روانی دانشآموزان از وظایف مهم
پرستاران کودکان ،والدین ،آموزشوپرورش و مراقبان سالمت است.
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مواد و روش ها :مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود که با نمونهای متشکل از  407دانشآموز  17تا 12
ساله مدارس ابتدایی شهر همدان اجرا شد .واحدهای پژوهش با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه دموگرافیک ،پرسشنامه اعتیاد به
بازیهای رایانهای و پرسشنامه سنجش عادات خ واب کودکان بود .شاخص توده بدنی از مقادیر قد و وزن
مستخرج از پرونده سالمت تعیین و طبق چارت استاندارد شاخص توده بدنی ردهبندی شد .دادهها با استفاده
از نسخه  24نرمافزار  SPSSو آزمونهای تی مستقل ،تحلیل واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون
تجزیهوتحلیل شدند.

واژگان کلیدی :اعتیاد به بازیهای رایانهای؛ دانشآموزان؛ شاخص توده بدنی؛ عادات خواب
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فیزیکی کمک میکند ،بلکه موجب ارتقای تواناییهای ذهنی و
پردازش تخیل کودک میشود .کودکان در سن مدرسه شیفته
99
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مقدمه
بازی ازجمله راههای کسب مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
در دوران کودکی است .بازی نهتنها به افزایش مهارتهای
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مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مطالعات
همبستگی بود .در این مطالعه واحدهای پژوهش با روش نمونه
گیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .با توجه به
مطالعه ازگلی و همکاران [ ]21و با توجه به فرمول حجم نمونه،

] [ DOI: 10.52547/psj.19.2.10

بازیهای پیچیده روی تخته ،کاغذ و رایانه هستند [ .]1بهبود
کیفیت و تنوع بازیها و پیشرفت علم الکترونیک و رایانه باعث
گسترش روزافزون عالقه به این وسیله سرگرمی در میان
قشرهای مختلف بهخصوص در بین کودکان و نوجوانان شده
است [ .]2آمار نشان میدهد بهطور متوسط  07تا  17درصد از
کودکان آمریکایی و  67تا  17درصد از نوجوانان فنالندی و به
همین نسبت کودکان و نوجوانان دیگر کشورها با بازیهای
رایانهای سرگرم میشوند [ .]3کودکان و نوجوانان هم وقت خود
را با این بازیها پر میکنند و هم از آنها تأثیر میپذیرند و هم
از آنها میآموزند.
نگرانی هایی درباره عوارض بازیهای رایانهای ازجمله
اعتیاد به بازیهای رایانه ای وجود دارد [ .]2در اعتیاد به
بازیهای رایانهای ،الگوی رفتاری مربوط به بازیهای
دیجیتال به نوع ی است که در فرد ضعف در اراده و اختیار و
اولویت دادن به بازی در قیاس با فعالیت های دیگر بارز است،
بهنحویکه بازی بر دیگر عالیق فرد مقدم میشود [ .]4امروزه
بازیهای رایانه ای به وسیلهای برای ارضای نیازهای روانی
کاربران همچون نیاز به سرگرمی و تفریح ،مکانیزم روانی
غلبهکردن ،راهی برای فرار از واقعیت ،نیازهای متقابل
اجتماعی ،نیاز به برانگیختگی و رقابت و نیاز به احساس
قدرت بدل شده است [.]5
بازیهای رایانهای برای کودکان و نوجوانان آسیبهای
متعددی چون چاقی و کمتحرکی [ ،]6اختالالت در عادات
خواب [ ]0و آسیبهای جسمانی [ ]8به همراه دارد .ازجمله
مشکالتی که با انجام طوالنیمدت بازیهای رایانهای در کودکان
و نوجوانان بروز میکند میتوان به افزایش شاخص توده بدنی و
مشکالت چاقی اشاره کرد [ .]1سهولت دستیابی به غذاهای
پرکالری ،تمایل به فعالیتهای ساکن مثل تماشای تلویزیون،
انجام بازیهای رایانهای و نداشتن برنامه پیادهروی یا
دوچرخهسواری ،متابولیسم کالری را در کودک کاهش میدهد
[ .]1مطالعات انجامشده در کشورهای درحالتوسعه و
خاورمیانـه نیـز نشاندهنده افزایش آمار چـاقی در سنین
کـودکی و روند رو به رشد آن است [ ،]1بهطوریکه طبق آمار
ســازمان بهداشت جهــانی 37 ،درصــد از جمعیت خاورمیانه
به اضافهوزن مبتال هستند [ .]17در ایران حدود  15درصد از
کودکان دچـار اضافهوزن و چاقی هسـتند [.]11
شیوع چاقی در کـل مدارس ایران  5تا  17درصد گزارش
شده است [ .]12تماشای تلویزیون و انجام بازیهای رایانهای
ممکن است با افزایش انرژی دریافتی بهویژه از غذاهای
پرکالری ،با چاقی در کودکان مرتبط باشد [ .]13نتایج
مطالعات انجامشده در زمینه جذب انرژی و بازیهای رایانهای
نشان می دهد کودکانی که ساعات زیادی صرف این کار
میکنند ،رژیم غذایی پرچربتری دارند [ .]14تغییر سبک
زندگی ،افزایش شهرنشینی و افزایش دسترسی به تلویزیون و

شیوع بارداری ناخواسته در زنان ایرانی

کامپیوتر میتواند با تأثیر بر الگوی غذاخوردن و میزان فعالیت
فیزیکی ،بر ترکیب بدن و توزیع چربی تأثیرگذار باشد [.]1
از دیگر مشکالت مرتبط با اعتیاد به بازیهای رایانهای،
ایجاد تغییرات در عادات خواب کودکان است [ .]15عادات،
کیفیت و کمیت خواب می تواند سالمتی دوران کودکی را
تحت تأثیر قرار دهد .خواب نقــش مهمــی در تکامــل
کودکــان دارد و بــر رشــد فیزیکی ،رفتاری ،عواطف و
عملکرد شـناختی کودکـان مؤثر است [ .]16ساعات خواب
منظم موجب افزایش سالمتی کودکان ازجمله بهبود توجه،
رفتار ،یادگیری ،حافظه ،کیفیت زندگی و همچنین سالمت
روانی و جسمی میشود [ .]10خواب تحت تأثیر شرایط
رفتاری ،سالمتی و بیماری کودک قرار می گیرد و این شرایط
مانع خواب مطلوب میشود [ .]18نتایج مطالعهای نشان داد
تماشای تلویزیون و انجام بازیهای رایانهای بر کیفیت خواب
نوجوانان اثر منفی داشت و موجب بروز اختالل خواب در این
گروه سنی شد []11؛ اما در مطالعهای دیگر ارتباطی بین
تماشای تلویزیون و انجام بازیهای رایانهای با کیفیت خواب
در نوجوانان مشاهده نشد [ .]0در مطالعهای بین انجام
بازیهای رایانهای و استفاده از اینترنت با بیدارشدن در حین
خواب و اختالالت خواب در کودکان رابطه معنیداری وجود
داشت ( .)30در مطالعه جلیلالقدر و همکاران نیز شیوع
اختالالت خواب در دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین زیاد
بود و این اخـتالالت بـا مدت زمان تماشـای ماهواره و استفاده
از بازیهای رایانهای ارتباط داشت [.]27
با توجه به نتایج مطالعات انجام شده و گسترش روزافـزون
استفاده از بازیهای رایانه ای توسط کودکان و دانش آمـوزان و
اثرات بازیهای رایانه ای بر ابعاد جسـمی ،روانـی و عملکـردی
کودکان و همچنین تفاوت های موجود بین تحقیقات گذشته و
تأثیر عوامـل فرهنگـی ،اجتمـاع ی و اقتصـادی در اسـتفاده از
بازی ها ی کودکان ،اهمیت انجام این مطالعه احسـاس شـد .از
طرفــی بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا ،مجــازی شــدن
آموزش های مدرسه ،در دسترس بودن رایانه و گوشـی همـراه
برای کودکان ،محدودیت برای فعالیت فیزیکی و سرگرم کردن
کودکان و تغییر سبک زنـدگی خـانواده هـا ،لـزوم انجـام ایـن
مطالعه احساس شد .لذا این مطالعه بـا هـدف تعیـین ارتبـاط
اعتیاد به بازی های رایانه ای با شـاخص تـوده بـدنی و عـادات
خواب دانش آمـوزان  17تـا  12سـاله مـدارس ابتـدایی شـهر
همدان طراحی و اجرا شد.

چراغی و همکاران
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یافتهها
بر اساس نتایج مطالعه بیشترین درصد واحدهای مورد
پژوهش در گروه دختران ( 51/3درصد) با میانگین
(انحرافمعیار)  )5/75(27/20و پسران ( 45/6درصد) با میانگین
(انحرافمعیار)  )5/75(27/33در محدوده شاخص توده بدنی
نرمال بودند .تفاوت معناداری از نظر میانگین شاخص توده بدنی
بین دو گروه دختر و پسر وجود نداشت (( )P>7/75جدول .)1
در ارتباط با خواب کودکان ،بیشترین میانگین (انحرافمعیار)
مربوط به حیطه خوابآلودگی در طول روز  )3(13/34با دامنه
نمره  8تا  24و کمترین میانگین (انحرافمعیار) مربوط به حیطه
تأخیر شروع خواب  )7/0(2/32با دامنه نمره  1تا  3بود.
میانگین (انحرافمعیار) نمره کل عادات خواب  )8/4(57/05با
دامنه  35تا  15بود (جدول .)2
در ارتباط با اعتیاد کودکان به بازهای رایانهای نتایج نشان
داد بیشترین میانگین (انحرافمعیار) مربوط به نمره اعتیاد به
بازی رایانهای زیاد  )7/11(3/8با دامنه نمره  3/0تا  4/3و
کمترین میانگین (انحرافمعیار) مربوط به نمره اعتیاد به بازی
رایانهای کم  )7/35(1/5با دامنه نمره  1تا  2/3بود .میانگین
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درنهایت  517دانش آموز بهعنوان واحدهای پژوهش بررسی
شدند .از این میان به دلیل رضایتنداشتن والدین برای ادامه روند
پژوهش و معیارهای ورود 47 ،نفر از نمونههای پژوهش ریزش
داشتند و درنهایت  407نفر نمونههای اصلی مطالعه را تشکیل
دادند .برای جمعآوری اطالعات ،ابتدا شهر همدان به چهار منطقه
جغرافیایی شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم شد .سپس از هر
کدام از این مناطق دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه با
رعایت انتخاب مساوی از هرکدام به کمک جدول اعداد تصادفی
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .با مراجعه به هر مدرسه ،بر اساس
لیست اسامی در دفتر کالس ،کودکان دارای معیارهای ورود
بهصورت مساوی از سنین  11 ،17و  12ساله انتخاب شدند.
تعداد دانشآموزان دختر و پسر بهطور مساوی انتخاب شد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل مشغول به تحصیل بودن در
مقطع ابتدایی ،داشتن رایانه یا تلفن همراه یا تبلت هوشمند در
خانه ،نداشتن هیچگونه سابقه بیماری شناختهشده جسمی و
روحی و روانی در دانشآموز و زندگی دانشآموز با هر دو والد بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل رضایتنداشتن والدین برای
شرکت در ادامه روند مطالعه بود .بهمنظور جمعآوری دادهها در
مرحله اول با هماهنگی مسئوالن مدارس به کالس درس مراجعه
و توضیحات الزم درباره اهداف مطالعه و نحوه تکمیل
پرسشنامهها به دانشآموزان داده شد .در مراجعه بعدی در
صورت رضایت دانشآموزان و والدین آنها از مشارکت در مطالعه،
پرسشنامههای اعتیاد به بازی رایانهای ،اطالعات دموگرافیک و
عادات خواب به دانشآموزان داده و به آنها توصیه شد که
پرسشنامههای اطالعات دموگرافیک و عادات خواب را مادران و
پرسشنامه اعتیاد به بازیهای رایانهای را خود دانشآموزان
تکمیل کنند .در آخرین مرحله و جمعآوری پرسشنامهها،
اطالعات قد و وزن دانشآموزان از پرونده بهداشتی موجود در
مدرسه استخراج شد و شاخص توده بدنی دانشآموزان با استفاده
از فرمول اصلی محاسبه شاخص توده بدنی تعیین و بر اساس
نمودارهای استاندارد سازمان بهداشت جهانی متناسب با سن  2تا
 27سال و بر اساس جنسیت دختر و پسر ردهبندی شد.
ابزارهای اندازهگیری دادهها شامل اطالعات دموگرافیک
دانشآموزان ،پرسش نامه سنجش عادات خواب کودکان و
پرسش نامه اعتیاد کودک به بازی رایانهای بود .شاخص توده
بدنی بر اساس نمودارهای تحلیل استانداردهای متناسب با
سن تفسیر شد [ Owens .]22و همکاران ()2777
پرسش نامه سنجش عادات خواب کودکان ( )GSHQرا برای
ارزیابی عادت خواب کودکان در سنین قبل از مدرسه و سن
مدرسه طراحی کردند [ .]23این پرسشنامه حاوی  35عبارت
بهصورت لیکرت  3گزینهای و مشتمل بر  8حیطه مقاومت
زمان خواب ( 6عبارت) ،اضطراب زمان خواب ( 4عبارت)،
پاراسومنیا ( 0عبارت) ،اختالالت تنفسی حین خواب (3
عبارت) ،بیدار شدن در شب ( 3عبارت) ،خواب آلودگی در

طول روز ( 8عبارت) ،طول مدت خواب ( 3عبارت) و تأخیر
شروع خواب ( 1عبارت) است .پرسشنامه توسط والدین تکمیل
می شود  .هر عبارت بین نمره  1تا  3می گیرد .بدین ترتیب،
دامنه نمره کل بین  33تا  11است  .نمره مساوی یا بیشتر از
 41نشانه کیفیت کم خواب خواهد بود .هرچه نمره کسبشده
بیشتر باشد ،کیفیت خواب کمتر است .پایایی پرسشنامه
عادت خواب کودکان از طری ق آلفای کرونباخ در پژوهش
 Wangو همکاران  7/87تعیین شد [ .]24در پژوهش حاضر
آلفای کرونباخ  7/83تعیین شد.
 )2778( Anuthawarnپرسشنامه اعتیاد کودکان به
بازیهای رایانهای ( )CACGQرا تدوین کرده است [.]25
زمانی و همکاران این پرسشنامه را در ایران به فارسی ترجمه
کردند [ .]26این پرسشنامه شامل  27سؤال با طیف لیکرت
پنج گزینهای است .نحوه نمرهدهی به این صورت است که
مجموع امتیازها جمع و بر تعداد سؤاالت تقسیم و میانگین
بهدستآمده گزارش میشود .لذا دامنه میانگین  1تا  5خواهد
بود .دامنه میانگین  1تا  2/33اعتیاد کم ،دامنه میانگین 2/34
تا  3/66اعتیاد متوسط و دامنه میانگین  3/60تا  5اعتیاد زیاد
به بازی رایانهای تفسیر میشود .در مطالعه زمانی و همکاران
( )2714آلفای کرونباخ این پرسشنامه  7/85محاسبه شد
[ .]26در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ  7/88بهدست آمد.
دادههای حاصل با استفاده از آمار توصیفی ،آزمونهای آماری،
ضریب همبستگی پیرسون و نرمافزار  SPSSنسخه 24
تجزیهوتحلیل شدند .بر اساس نتایج آزمون آماری کلموگروف-
اسمیرنوف توزیع دادهها نرمال بود.

ارتباط اعتیاد به بازیهای رایانهای با شاخص توده بدنی و عادات خواب

سال ایرانی
زنان
شیوع بارداری ناخواسته در
جدول  :9توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب شاخص توده بدنی دانشآموزان دختر و پسر  17تا 12
شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)
12 –10/8
10/8-26/4
26/4 – 31/8
بیش از 31/8
12 – 11/2
11/2 – 20
20 – 37/6
بیش از 37/6

دختر

پسر

جمع

فراوانی

درصد

168
240
42
13
225
273
25
10
407

35/0
52/6
8/1
2/8
40/1
43/2
5/3
3/6
177

میانگین

انحرافمعیار

27/20

5/75

27/33

5/75

P

7/881

جدول  :2توزیع میانگین نمرات خواب دانشآموزان  17تا  12سال مطالعهشده برحسب حیطههای عادات خواب
حیطههای عادات خواب

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحرافمعیار

مقاومت زمان خواب
تأخیر شروع خواب
طول مدت خواب
اضطراب زمان خواب
بیدارشدن در شب
پاراسومنیا
اختالالت تنفسی
خوابآلودگی در طول روز
جمع

6
1
3
4
2
6
3
8
35

18
3
1
12
1
21
1
24
15

1/15
2/32
4/20
5/16
3/13
8/41
3/34
13/34
57/05

2/8
7/0
1/4
2/2
1/1
1/0
7/8
3
8/4

جدول  :3توزیع میانگین نمرات اعتیاد به بازیهای رایانهای در دانشآموزان  17تا  12سال مطالعهشده
اعتیاد به بازی
کم ( 1تا )2/33
متوسط ( 2/34تا )3/66
زیاد ( 3/60تا )5
جمع

فراوانی

درصد

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحرافمعیار

301
84
0
407

87/6
11/3
1/4
177

1
2/3
3/0
1

2/3
3/6
4/3
4/3

1/5
2/0
3/8
1/8

7/35
7/36
7/11
7/64

جدول  :4تعیین ارتباط اعتیاد به بازیهای رایانهای و عادات خواب و شاخص توده بدنی دانشآموزان  17تا  12سال مطالعهشده
متغیرها

بحث
نتایج مطالعه بیانگر ارتباط معنادار بین متغیرهای
بررسیشده بود .در راستای تعیین شاخص توده بدنی
دانشآموزان  17تا  12ساله ،بیشترین درصد واحدهای پژوهش
94

7/18
/203
7/130

7/735
7/771
7/73

در گروه دختران ( 51/3درصد) با میانگین (انحراف معیار)
 ) 5/75(27/20و پسران ( 45/6درصد) با میانگین
(انحرافمعیار) ،)5/75(27/33در محدوده شاخص توده بدنی
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اعتیاد به بازی رایانهای و شاخص توده بدنی
اعتیاد به بازی رایانهای و عادات خواب
عادات خواب و شاخص توده بدنی

ضریب همبستگی

P
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(انحرافمعیار) نمره کل اعتیاد به بازی رایانهای  )7/64(1/8با
دامنه  1تا  4/3بود .همچنین  87/6درصد از واحدهای پژوهش
اعتیاد کم 11/3 ،درصد اعتیاد متوسط و  1/4درصد اعتیاد زیاد
داشتند (جدول .)3بر اساس نتایج مشخص شد که ارتباط خطی

معناداری بین اعتیاد به بازیهای رایانهای و شاخص توده بدنی
( )P>7/75و اعتیاد به بازیهای رایانهای و عادت خواب
( )P>/71و شاخص توده بدنی و عادات خواب ( )P>/71وجود
دارد (جدول.)4

چراغی و همکاران
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نرمال بودند .تفاوت معناداری از نظر میانگین شاخص توده
بدنی بین دو گروه دختر و پسر وجود نداشت ( .)P>7/75نتایج
مطالعه حاضر با مطالعات نیکفر و همکاران ( )1317و فالحزاده
و همکاران ( )1316همراستا بود .نیکفر و همکاران ()1317
نشان دادند میانگین (انحرافمعیار) شاخص توده بدنی
دانشآموزان  )4/06( 21/37بود و با استناد به منحنی شاخص
توده بدنی رشد ،دختران و پسران از نظر قد ،وزن و شاخص
توده بدنی در محدوده نرمال منحنی رشد قرار داشتند [.]20
مطالعه فالحزاده و همکاران ( )1316نیز نشان داد از 2512
کودک  6تا  11سال بررسیشده ،تنها  3درصد از کودکان
اضافهوزن داشتند [.]28
همچنین نتایج مطالعه حاضر با مطالعات مظفری و
همکاران ( ،)1312مطلق و همکاران ( )1316و Wijnhoven
و همکاران ( )2713همراستا نبود .مطالعه مظفری و همکاران
( )1312نشان داد شاخص توده بدنی واحدهای پژوهش با
میانگین (انحرافمعیار)  )1/2(-14/0کیلوگرم بر مترمربع بود
و بر اساس منحنی رشد ،شاخص توده بدنی بیشتر دختران و
پسران باالی  17سال ( 50/0درصد) بر صدکهای باالتر از
استاندارد طبیعی قرار داشتند [ .]21نتایج مطالعه مطلق و
همکاران ( )1316نشان داد از میان  2444دانشآموز  12تا
 14سال 25 ،درصد از دانشآموزان با میانگین (انحرافمعیار)
شاخص توده بدنی  )3/1(11/0کیلوگرم بر مترمربع اضافهوزن
داشتند [ .]37همچنین در مطالعه  Wijnhovenو همکاران
( )2713از میان 168هزار و  832دانشآموز  6تا  1ساله،
 41/11درصد از پسران و  42/18درصد از دختران با میانگین
(انحرافمعیار) شاخص توده بدنی  )2/1(18/0کیلوگرم بر
مترمربع اضافهوزن داشتند [ .]22تفاوت یافتههای مطالعه
حاضر با مطالعات ذکرشده احتماال به دلیل حجم نمونه
متفاوت است؛ زیرا بیشتر مطالعات ذکرشده اپیدمیولوژیک و با
نمونه بیشتر از  1777نفر انجام شدند.
در راستای تعیین عادات خواب دانشآموزان  17تا 12
سال ،نتایج نشان داد میانگین (انحرافمعیار) عادات خواب
دانشآموزان  )8/40( 57/06بود .بهبیاندیگر ،کیفیت خواب
بررسیشده در کودکان پایین بود .همچنین بیشترین میانگین
(انحرافمعیار) مربوط به حیطه خوابآلودگی در طول روز
 13/34و کمترین میانگین (انحرافمعیار) مربوط به حیطه
تأخیر شروع خواب  )7/0(2/32بود .یافتههای مطالعه حاضر با
مطالعات ازگلی و همکاران ( ،)1314حسن طهرانی و همکاران
( ،)1316شمسایی و همکاران ( Hawkins ،)1315و همکاران
( )2711همراستا بود .در مطالعه ازگلی و همکاران (،)1314
 63/25درصد از واحدهای پژوهش که  477کودک با میانگین
سنی  5سال بودند ،اختالالت عادات خواب داشتند [.]21
همچنین در مطالعه حسن طهرانی و همکاران ( )1316در
واحدهای پژوهش که کودکان  3تا  6سال بودند ،بین نمرات در

تمام حیطههای عادات خواب اختالف معنیداری وجود داشت
( )P>7/75و در کل کودکان بررسیشده کیفیت خواب پایینی
داشتند [.]31
در مطالعه شمسایی و همکاران ( )1315میانگین
(انحرافمعیار) عادات خواب دانشآموزان )1/33(64/02
بهدست آمد که نشاندهنده کیفیت خواب پایین در آنان بود.
در این مطالعه بیشترین میانگین در عادات خواب مربوط به
بعد رفتارهای مربوط به خواب و کمترین میانگین در بعد
بیداری در شب با استفاده از ابزار عادات خواب کودکان برآورد
شد [ .]18مطالعه  Hawkinsو همکاران ( )2711نیز نشان
داد  37تا  41درصد از کودکان  17تا  13ساله دچار اختالالت
خواب بودند [.]32
نتایج مطالعه حاضر با مطالعات  van Litsenburgو
همکاران ( Iwadare ،)2711و همکاران ( )2713و  Cruzو
همکاران ( )2712همراستا نبود .مطالعه  van Litsenburgو
همکاران ( )2711نشان داد میانگین (انحرافمعیار) اختالل در
عادات خواب کودکان  )7/51(47/57بود [ ]33که نشاندهنده
عادات خواب مناسب است .همچنین  Iwadareو همکاران
( )2713با بررسی کودکان در سنین مدرسه ،میانگین
(انحرافمعیار) اختالل در عادات خواب این کودکان را )6/5(47
و  Cruzو همکاران ( )2712میانگین (انحرافمعیار) اختالل در
عادات خواب کودکان اسپانیایی را  )0/25(43/1گزارش کردند
[ .]35 ،34ارقام گوناگون ذکرشده در زمینه اختالالت خواب،
احتماال به دلیل استفاده از ابزارهای مختلف ،تفاوت در جمعیت
جامعه پژوهش و تعاریف متفاوت در متون برای اختالالت در
عادات خواب است.
در راستای تعیین نمره اعتیاد به بازی رایانهای دانشآموزان،
نتایج نشان داد بیشترین میانگین (انحرافمعیار) مربوط به نمره
اعتیاد به بازی رایانهای زیاد  )7/11(3/8و کمترین میانگین
(انحرافمعیار) مربوط به نمره اعتیاد به بازی رایانهای کم
 )7/35(1/5است .میانگین (انحرافمعیار) نمره کل اعتیاد به
بازی رایانهای  )7/64(1/8است .همچنین  87/6درصد از
واحدهای پژوهش اعتیاد کم 11/3 ،درصد اعتیاد متوسط و 1/4
درصد اعتیاد زیاد داشتند.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعات  Turelو همکاران
( Średniawa ،)2710و همکاران ( )2715و نبیزاده و
همکاران ( )1316همراستا بود .مطالعه  Turelو همکاران
( )2710نشان داد مدتزمان انجام بازیهای رایانهای
دانشآموزان کم بود و بیشتر واحدهای پژوهش اعتیاد کم
( 66/5درصد) داشتند [ .]36در مطالعه  Średniawaو
همکاران ( )2715ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه اعتیاد
اینترنتی با مطالعه حاضر متفاوت بود و نتایج نشان داد 0
درصد از واحدهای پژوهش به بازیهای اینترنتی اعتیاد
داشتند [ .]30در مطالعه نبی زاده و همکاران ( )1316اعتیاد

ارتباط اعتیاد به بازیهای رایانهای با شاخص توده بدنی و عادات خواب

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه مصوب دانشگاه علوم
پزشکی همدان است (کد طرح .)187578362 8:نویسندگان از
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان،
مسئوالن اداره آموزشوپرورش همدان و دانشآموزان و والدین
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نتیجهگیری
بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،فرضیات ارتباط بین اعتیاد به
بازیهای رایانهای و حجم توده بدنی ،ارتباط بین اعتیاد به
بازیهای رایانهای و عادات خواب تأیید شدند .بدین ترتیب،
اعتیاد متوسط و شدید به بازیهای رایانهای موجب افزایش
شاخص توده بدنی و عادات خواب ضعیف در کودکان  17تا 12
ساله میشود .بهبیاندیگر ،اعتیاد به بازیهای رایانهای متوسط و
شدید در اضافهوزن دانشآموزان و عادات خواب ضعیف،
بخصوص احساس خوابآلودگی دانشآموزان در طول روز مؤثر
بود .ازاینرو توجه بیشتر به سالمت و مدیریت اوقات فراغت
دانشآموزان از وظایف مهم والدین ،آموزشوپرورش و مراقبان
سالمت است .میتوان انتظار داشت که با کنترل میزان پرداختن
به اینگونه رفتارهای غیرفعال و فعالیتهای بدنی از بروز چاقی
و اختالل در خواب کودکان پیشگیری کرد.

] [ DOI: 10.52547/psj.19.2.10

به بازی های رایانهای در  127دانش آموز دختر و پسر
دبیرستانی  1درصد گزارش شد [.]38
همچنین نتایج مطالعه حاضر با مطالعات  Parentو
همکاران ( ،)2716شاملی و همکاران ( )1314و اسرافیلی و
همکاران ( )1311همراستا نبود .مطالعه  Parentو همکاران
( )2716نشان داد  30درصد از واحدهای پژوهش که کودکان 3
تا  10ساله بودند ،مدتزمان زیادی را (حدود  4ساعت در روز)
به استفاده از رسانههای تصویری اختصاص میدادند [،]31
درحالیکه این عدد در مطالعه حاضر  1/4درصد بود .مطالعه
اسرافیلی و همکاران ( )1311نشان داد میزان استفاده از
بازیهای رایانهای در  216دانشآموز متوسطه دوم  07درصد
بود [ .]47تفاوت موجود در مطالعه حاضر با مطالعات ذکرشده
احتماال میتواند به علت دامنه سنی وسیع در واحدهای مورد
پژوهش و ابزارهای سنجش اعتیاد متفاوت باشد .چنانچه در
مطالعه حاضر میانگین سنی واحدهای پژوهش از مطالعات دیگر
کمتر بود و از پرسشنامه اعتیاد کودکان به بازی رایانهای
استفاده شد.
در راستای تعیین ارتباط اعتیاد به بازیهای رایانهای با
شاخص توده بدنی و عادات خواب دانشآموزان نتایج نشان داد
ارتباط مثبت و معناداری بین اعتیاد به بازیهای رایانهای و
عادت خواب در دانشآموزان وجود داشت (.)P>7/771
میتوان گفت که با افزایش میانگین نمرات اعتیاد به بازیهای
رایانهای  ،میانگین نمرات مربوط به عادات خواب نیز افزایش
یافت .بهبیاندیگر ،اعتیاد به بازیهای رایانهای با عادات ضعیف
خواب ارتباط داشت .بر اساس میانگین (انحرافمعیار) نمرات
حیطه های عادات خواب این مسئله در حیطه خوابآلودگی در
طول روز با میانگین (انحراف معیار)  13/34بیشتر مشهود بود.
همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین اعتیاد به بازیهای
رایانهای و شاخص توده بدنی دانشآموزان وجود داشت
( .)P>7/771بدین معنا که با افزایش میانگین نمرات اعتیاد
به بازیهای رایانهای ،شاخص توده بدنی نیز در کودکان
افزایش یافت؛ اما در مقایسه این نتایج آماری همبستگی بین
اعتیاد به بازیهای رایانه ای و شاخص توده بدنی بیشتر و
قویتر از همبستگی اعتیاد به بازیهای رایانهای و عادات
خواب بود.
نتایج مطالعه حاضر با مطالعه زمانی و همکاران ()1318
هم راستا بود .نتایج پژوهش آنان نشان داد بین عادات خواب و
شاخص توده بدنی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد
( ) P>7/771و این ارتباط در ابعاد جسمی قویتر است [.]26
نتایج مطالعه عنایتی و همکاران ( )1315با نتایج مطالعه
حاضر هم راستا نبود و نتایج نشان داد اعتیاد به بازیهای
رایانهای تأثیر زیادی بر میزان شاخص توده بدنی دانش آموزان
دوره متوسطه داشت ( ،)P>7/775اما تأثیر ی بر عادات خواب
آنها نداشت ( .]41[ )P<7/775تفاوت در یافته را احتماال
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می توان به علت تفاو ت در ابزار پژوهش ،رده سنی واحدهای
پژوهش و تعاریف مختلف برای میزان اعتیاد به بازیهای
رایانهای دانست ،بهطوریکه در مطالعه عنایتی و همکاران
مدتزمان استفاده از بازیهای رایانهای کمتر از مطالعات
دیگر بود.
بهطورکلی و با استناد به یافتههای پژوهش در ارتباط با
پیامدهای اعتیاد به بازیهای رایانهای ازجمله تغییرات در
شاخص توده بدنی و تغییرات عادات خواب در میان
دانشآموزان ،میتوان نقش مهمی در برنامهریزی اوقات فراغت و
ایجاد تعادل بین سرگرمی و تحصیل کودکان داشت .از
محدودیتهای پژوهش ،تمایلنداشتن برخی از دانشآموزان و
خانوادههایشان به مشخصشدن بعضی از اطالعات شخصیشان
بود که برای رفع آن سعی شد با توضیح درباره هدف مطالعه و
تأکید بر محرمانهماندن اطالعات و استفاده از اطالعات صرفا
برای پژوهش علمی و ذکرنکردن نام شرکتکنندگان ،همکاری
آنان را جلب کرد .همچنین رضایتنداشتن والدین برای ادامه
روند پژوهشی و محرزشدن درست گزارشنشدن برخی از
اطالعات دموگرافیک از محدودیتهای دیگر پژوهش بود که
بهمنظور رفع آن و جلوگیری از ریزش واحدهای مورد نیاز،
پژوهشگر با صالحدید استاد راهنما ،اقدام به نمونهگیری مجدد
با حفظ شرایط قبلی کرد .از محدودیتهای دیگر این مطالعه
تعداد کم نمونههای پژوهش بود که برای تعمیمپذیری بیشتر
پیشنهاد میشود مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر صورت گیرد.

چراغی و همکاران

سهم نویسندگان
 روششناسی، مقدمه، نگارنده:)فاطمه چراغی (نویسنده اول
، مقدمه:) درصد)؛ مرضیه بزرگمهر (نویسنده دوم37( و بحث
:) درصد)؛ لیلی تاپاک (نویسنده سوم37( روششناسی و بحث
 درصد)؛ طیبه حسن17( پژوهشگر کمکی و تحلیلگر آماری
 روششناسی و بحث، مقدمه، نگارنده:)طهرانی (نویسنده چهارم
.) درصد37(
حمایت مالی
این مطالعه با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری
.دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شده است

 کمال،آنها که محققان را در انجام این مطالعه یاری کردند
.تشکر را ابراز میدارند
تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافعی بین نویسندگان این مقالـه وجـود
.ندارد
مالحظات اخالقی
این مطالعه از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم
پزشکی همدان کد اخالق در پژوهش به شماره
. داردIR.UMSHA.REC.1398.368
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