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Abstract
Introduction: Online games have affected the lives of many people, including students. Playing for a long time 
is associated with self-control and sleep quality. The purpose of this study was to compare self-control, sleep 
quality, sexual difference and economic status of students who use problematic and non-problematic online 
games in West Azerbaijan.
Methods: The research method is descriptive-comparative. The statistical population was all tenth, eleventh 
and twelfth grade students of West Azerbaijan. The sampling method of this research is multi-stage cluster. 
Six schools and 36 classes were selected as the final sample of the research. The total number of subjects 
who use problematic and non-problematic online games was 544. The Research tools include demographic 
questionnaire, “Tangney’s Self-control Scale”, “Pittsburgh’s Sleep Quality Index”, “Problematic Online 
Gaming Questionnaire”, Which had validity and reliability confirmed in previous studies. Also, data was 
analyzed using SPSS software version 24.
Results: In terms of self-control, students who use problematic online games are weaker than students who 
use non-problematic online games (P≥0.01). Among the dimensions related to sleep quality, people who use 
problematic online games have a lower mental quality of sleep (P ≥ 0.01); have sleep disturbances and day time 
dysfunctions (P ≥ 0.01). In terms of gender, boy students were more problematic on online games than girls 
(P≥0.05). However, in terms of economic status, there was no difference between students who use problematic 
and non-problematic online games.
Conclusions: Students who use problematic online games are weak in terms of self-control and have a lower 
quality of sleep, more sleep disturbances and more day time dysfunctions. Therefore, it is suggested that by 
training behavior self-control, which leads to the implementation of self-monitoring, self-assessment and self-
reinforcement methods, strengthen self-control and sleep quality in students.
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چکیده
مقدمــه: بــازی هــای آنالیــن زندگــی بســیاری از افــراد و از جملــه دانــش آمــوزان را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. بــازی بــه مــدت زیــاد، 
بــا خــود کنترلــی و کیفیــت خــواب در ارتبــاط اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه خودکنترلــی، کیفیــت خــواب، تفــاوت جنســی و 

وضعیــت اقتصــادی دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز و غیــر مشــکل ســاز آذربایجــان غربــی انجــام گردیــد.
روش  کار: روش پژوهــش حاضــر توصیفــی- مقایســه ای اســت. جامعــه آمــاری کلیــه دانــش آمــوزان پایــه دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 
آذربایجــان غربــی بودنــد. روش نمونه گیــری به صــورت خوشــه ای چندمرحلــه ای اســت. 6 مدرســه و 36 کالس به عنــوان نمونــه نهایــی 
پژوهــش انتخــاب شــدند. تعــداد کل آزمودنی هــای کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز و غیــر مشــکل ســاز، برابــر 544 تــن بــود. 
ابزارهــای پژوهش شــامل پرسشــنامه جمعیت شــناختی، "مقیــاس خودکنترلــی تانجنــی" )Tangney Self- Control Scale (  "شــاخص 
 Problematic( "پرسشــنامه بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز" )Pittsburgh’s Sleep Quality Index( " کیفیــت خــواب پیترزبــورگ
Online Gaming Questionnaire( کــه دارای روایــی و پایایــی تاییــد شــده در مطالعــات قبلــی بــود، اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــا در 

نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 انجــام گرفــت. 
ــر                      ــوزان کارب ــش آم ــر از دان ــف ت ــاز، ضعی ــکل س ــن مش ــای آنالی ــازی ه ــر ب ــوزان کارب ــش آم ــی، دان ــر خودکنترل ــا: از نظ یافته ه
بــازی هــای آنالیــن غیــر مشــکل ســاز  هســتند )P≥0/01(. از بیــن زیرمقیــاس هــای مربــوط بــه کیفیــت خــواب، کاربــران بــازی هــای 
آنالیــن مشــکل ســاز کیفیــت ذهنــی خــواب پایین تــری دارنــد )P≥0/01( و اختــالل خــواب و اختــالل عملکــرد روزانــه بیشــتری دارنــد 
)P≥0/01(.  از نظــر جنســیت، دانــش آمــوزان پســر، بیشــتر از دانــش آمــوزان دختــر، کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز بودنــد 
)p≥0/05(. بــا ایــن  وجــود، بــه لحــاظ وضعیــت اقتصــادی، تفاوتــی بیــن دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز و غیــر 

مشــکل ســاز وجــود نداشــت. 
نتیجه گیــري: دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز بــه لحــاظ خودکنترلــی ضعیــف هســتند و کیفیــت خــواب پاییــن 
تــری دارنــد. اختــالل خــواب و اختــالل عملکــرد روزانــه بیشــتری دارنــد. لــذا پیشــنهاد مــی شــود بــا آمــوزش خودکنترلــي رفتــار کــه بــه 
اجــراي روش هــاي خــود نظارتــی، خودارزیابــي و خــود تقویتــی می انجامــد، خودکنترلــی و کیفیــت خــواب را در دانــش آمــوزان تقویــت 
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مقدمه
در قــرن بیســت و یکــم و بــه ویــژه طــی دهــه گذشــته، اســتفاده 
ــه بخشــی  ــه و ب ــده ای گســترش یافت ــور فزاین ــه  ط ــت ب از اینترن
از زندگــی روزمــره تبدیــل شــده اســت. پیشــرفت هــا در فنــاوری 
ــت را از  ــه اینترن ــان ب ــی آس ــون دسترس ــه اکن ــراه ک ــن هم تلف
ــد،  ــی نماین ــا میســر م ــت ه ــن هــای هوشــمند و تبل ــق تلف طری
ــه یکــی  ایــن پدیــده را تشــدید مــی کنــد. اســتفاده از اینترنــت ب
ــده  ــل ش ــان تبدی ــده در نوجوان ــن کنن ــژه تعیی ــه  وی ــات ب از اقدام
اســت کــه بــه آن هــا فرصــت بــازی یــا فعالیــت مجــازی می دهــد 
)1(.  نقــش معنــادار اینترنــت در زندگــی نوجوانان مشــخص اســت. 
ــر  ــه کامپیوت ــه ب ــی ک ــد نوجوانان ــدود 81 درص ــال 2012 ح در س
دسترســی داشــتند، از اینترنــت بــرای ارتبــاط با همســاالن اســتفاده 
ــکا گــزارش  ــد و در ســال 2014 تنهــا 15 درصــد در امری می کردن

ــد )2(.  ــتفاده نمی کنن ــت اس ــه از اینترن ــد ک کرده ان
بــا ایــن  وجود، مــرز بیــن اســتفاده از اینترنت و اســتفاده مشکل ســاز 
از اینترنــت  فراتــر از این هاســت. البتــه، اختاللــی بــه نــام اختــالل 
ــه                                                                                           ــن  ب ــای آنالی ــه بازی ه ــاد ب ــا اعتی ــت ی ــه اینترن ــاد ب اعتی
ــن  ــه ای ــی ب ــا DSM-5 اختالل ــه نشــده اســت، ام DSM-5 اضاف

ــالالت  ــت اخت ــن فهرس ــاب و در بی ــوم کت ــش س ــام را در بخ ن
ــج  ــخیص آن را پن ــای تش ــت و معیاره ــرار داده اس ــنهادی ق پیش
ــرار داده  ــه ق ــک دوره  12 ماه ــر را در ی ــوارد زی ــتر( از م ــا بیش )ی
ــه طــور شــیفته وار انجــام  ــن را ب ــازی آنالی ــراد ب ــن اف اســت:  ای
ــن،  ــازی آنالی ــه ب ــی ب ــع دسترس ــگام قط ــه هن ــد؛  ب ــی دهن م
ــازی  ــرل ب ــه منظــور کنت ــد؛  ب ــی دهن ــرک نشــان م نشــانگان ت
ــود  ــا وج ــد؛  ب ــی دهن ــام م ــق انج ــای ناموف ــالش ه ــن ت آنالی
پیامدهــای روانشــناختی منفــی، بــازی آنالیــن را بــه طــور افراطــی 
ــان در  ــی ش ــذاب قبل ــات ج ــادات و تفریح ــد؛ ع ــی دهن ــه م ادام
نتیجــه پرداختــن افراطــی بــه بــازی آنالیــن از بیــن مــی رود؛  از 
بــازی آنالیــن بــه منظــور کاهــش کســالت یــا بیقــراری اســتفاده 
مــی کننــد؛  در مــورد بــازی آنالیــن دیگــران را فریــب مــی دهنــد؛  
ارتبــاط، فرصــت تحصیلــی یــا شــغلی را در نتیجــه بــازی آنالیــن از 

ــد )3(.  دســت مــی دهن
ــر  ــی را در ب ــوزه پژوهشــی مهم ــت، ح ــی از اینترن ــتفاده افراط اس
می گیــرد کــه بــر تأثیــر منفــی اینترنــت بــر کارکردهــای روزمــره، 
ــز اســت )4(.  ــی  متمرک ــردی  و بهزیســتی هیجان ــن ف ــط بی رواب
ــای  ــازی ه ــاز از ب ــتفاده افراطــی و مشکل س ــم اس ــع، عالئ در واق
آنالیــن، مشــابه عالئــم اعتیادهــای وابســته بــه مــواد مخــدر ماننــد 
رفتــار و خلــق غیرقابل پیش بینــی اســت )5(. وابســتگی بــه 
اینترنــت در آغــاز بــه  وســیله Goldberg  مطــرح شــد )4(. نتایــج 

ــازی  ــه ب ــراد وابســته ب پژوهــش Lam و  همــکاران نشــان داد اف
هــای آنالیــن افــرادي کمــرو، خجالتــی و تنهــا هســتند کــه دچــار 
ــادي از  ــتفاده ی زی ــه اس ــي ک ــند. نوجوانان ــز می باش ــردگی نی افس
اینترنــت می کننــد، ارتبــاط و تماسشــان بــا والدیــن، کاهش یافتــه 
ــده  ــر ش ــه گیر و کناره گی ــي گوش ــر اجتماع ــن ازنظ ــود و همچنی ب
بودنــد و نیــز اســتفاده  افراطــي از اینترنــت موجــب کاهــش حمایــت 
اجتماعــي و تمــاس اجتماعــي می شــود و در نهایــت بــه افســردگي 

ــد )6(.  ــي می انجام و تنهای
ــن، از  ــای آنالی ــه بازی ه ــاد ب ــت و اعتی ــه اینترن ــاد ب ــیوع اعتی ش
ــاوت،  ــن تف ــت. ای ــده اس ــزارش ش ــد گ ــا 36/7 درص ــد ت 1 درص
ــن در  ــای آنالی ــازی ه ــه ب ــر دسترســی ب ــزان متغی ــل می ــه دلی ب
کشــورهای مختلــف، تعاریــف متعــدد اعتیــاد بــه اینترنــت و 
ابزارهــای تشــخیصی متفــاوت، اســت )Yang .)7 در مطالعــه خــود 
ــاز  ــکل س ــن مش ــای آنالی ــازی ه ــیت در ب ــه جنس ــت ک دریاف
تأثیرگــذار اســت. بــه اعتقــاد وی زنــان بیــش از مــردان بــه دنبــال 
روابــط دوســتانه صمیمــی در اینترنــت هســتند و ترجیــح می دهنــد 
در محیــط اینترنــت بی نــام باقــی بماننــد و هویتشــان فــاش نشــود 
ــکاران )9(  ــج پژوهــش  Siomos و هم ــر، نتای ــوی دیگ )8(. از س
ــه  ــران ب ــش از دخت ــران بی ــان داد، پس ــی نش ــران یونان در کارب
ــا  ــن وابســته می شــوند و عمــده اســتفاده آن ه ــازی هــای آنالی ب
ــه  ــتگی ب ــز وابس ــکاران نی ــت. Lee و هم ــن اس ــای آنالی بازی ه
ــد )10(.  ــزارش کرده ان ــران گ ــش از دخت ــت را در پســران بی اینترن
از متغیرهــای مرتبــط بــا اســتفاده افراطــی و مشکل ســاز اینترنــت، 
ــرل  ــی کنت ــای توانای ــه معن ــی ب ــت. خودکنترل ــی اس خودکنترل
احساســات و رفتارهــا و خواســته ها اســت کــه انســان بــه  منظــور 
بــه دســت آوردن برخــی پاداش هــا یــا جلوگیــری از برخــی 
مجازات هــا انجــام می دهــد. کــودک یــا نوجوانــی کــه خودکنتــرل 
ــا و  ــورد انتخاب ه ــان را صــرف تفکــر در م ــداری از زم اســت، مق
ــام  ــاب را انج ــن انتخ ــپس بهتری ــد و س ــی می نمای ــج احتمال نتای
می دهــد )10(. نتایــج پژوهشــی نشــان داد بیــن آســیب مغــزی و 

ــود دارد )11(. ــتگی وج ــن همبس ــی پایی خودکنترل
ویژگی هــای افــراد دارای خودکنترلــی پاییــن شــامل آنــی بــودن و 
رفتــار تکانشــی داشــتن، غیــر حســاس بــودن بــه محیــط اطــراف و 
زمــان، متکــی بــه نیــروی جســمی بــودن بــه جــای حــل مســئله 
بــا گفتمــان، خطرپذیــری، کوتــاه بینــی و غیرکالمــی بــودن اســت. 
بدیــن ترتیــب آن هــا گرایــش بــه شــرکت در اعمــال مجرمانــه یــا 
ــراد،  ــن اف ــن ای ــد. همچنی ــدا می کنن ــه آن پی ــبیه ب ــای ش رفتاره
گرایــش بــه بی ثباتــی در زناشــویی، روابــط دوســتی و منافع شــغلی 
دارنــد.  Swing و همــکاران معتقدنــد، افــراد بــا خودکنترلــی قــوی 
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ــت  ــر خشــنودی کاذب ناشــی از انحــراف مقاوم ــد در براب می توانن
کننــد. بالعکــس، خودکنترلــی ضعیــف باعــث رفتارهــای منحرفانــه 
می شــود. خودکنترلــی غلبــه شــناخت و منطــق برهــوس و انگیــزه 

اســت )1(.
ــواب و  ــت، خ ــتفاده از اینترن ــوه اس ــا نح ــط ب ــر مرتب ــر دیگ  متغی
ــت را  ــران اینترن ــی از کارب ــه بخش ــا ک ــت. از آنج ــت آن اس کیفی
دانــش آمــوزان تشــکیل می دهنــد. شناســایی ارتبــاط میــان 
مشــکالت خــواب بــا اســتفاده بیــش  از حــد از اینترنــت می توانــد 
بــه ارائــه راهکارهــای علمــی مناســب در زمینــه تصحیــح الگــوی 
ــا مشــکالت خــواب و پیامدهــای  ــه ب ــت و مقابل اســتفاده از اینترن
منفــی حاصــل از آن کمــک نمایــد. از پیامدهــای اســتفاده افراطــی 
ــکالت  ــم و مش ــدن چش ــر درد، مالی ــوان س ــی ت ــت م از اینترن

ــرد )12(.  ــام ب ــنیداری را ن ش
 اســتفاده زیــاد از اینترنــت مــی توانــد باعــث خواب آلودگــی 
روزانــه )13(، و افزایــش خطــر مصــرف مــواد مخــدر گــردد )14(. 
مظفــری و همــکاران در پژوهــش خــود دریافتنــد کــه بیــن اعتیــاد 
بــه اینترنــت بــا مشــکالت بســیاری از جملــه افســردگی، اضطــراب 
و فشــار روانــی همبســتگی مثبــت دارد )15(. بــا توجــه بــه مــوارد 
پیــش  گفتــه، ازآنجایی کــه پژوهشــی جامــع در داخــل کشــور همــه 
ــداده اســت، پژوهــش  ــرار ن ــورد بررســی ق ــا هــم م ــا را ب متغیره
ــی، کیفیــت خــواب، تفــاوت  ــا هــدف مقایســه خودکنترل حاضــر ب
جنســی و وضعیــت اقتصــادی دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای 
آنالیــن غیــر مشــکل ســاز و غیــر مشــکل ســاز آذربایجــان غربــی 

انجــام گردیــد.

روش کار
ــاری  ــه آم ــت. جامع ــه ای اس ــی - مقایس ــر توصیف ــش حاض پژوه
ــطه  ــع متوس ــر مقط ــر و دخت ــوزان پس ــش آم ــه دان ــامل کلی ش
ــوب  ــهرهای جن ــم( ش ــم و دوازده ــم، یازده ــای ده دوم )پایه ه
آذربایجــان غربــی )اشــنویه، بــوکان، پیرانشــهر، تــکاب، سردشــت، 
شــاهیندژ، مهابــاد، میانــدوآب و نقــده( اســت کــه در ســال 
تحصیلــی 98-1397 مشــغول بــه تحصیــل هســتند و تعــداد آن هــا 

ــن.  ــا 15021 ت ــت ب ــر اس براب
مــالک ورود: دانــش آمــوز مقطــع متوســطه دوم بــودن )پایــه دهم، 
ــن  ــره بی ــر از  80 ، نم ــره باالت ــن نم ــم(، گرفت ــم و دوازده یازده
81  تــا90 )بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز( و یــا کمتــر از 30 
نمــره بیــن 18  تــا 29 )بــازی هــای آنالیــن غیــر مشــکل ســاز( در 
 Problematic( »پرسشــنامه بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز«
Online Gaming Questionnaire( بــود. روش نمونه گیــری 

ــن  ــه ای ــد. ب ــام ش ــه ای انج ــد مرحل ــه ای چن ــورت خوش ــه  ص ب
ــهر  ــتان 3 ش ــوب اس ــهرهای جن ــن ش ــدا از بی ــه ابت ــورت ک ص
ــدام از  ــر ک ــدوآب( انتخــاب شــد و از ه ــاد و میان )پیرانشــهر، مهاب
شــهرها 2 مدرســه )یــک مدرســه پســرانه و یــک مدرســه دخترانه( 
ــوان  ــه 2کالس( به عن ــر پای ــه )ه ــه پای ــز س ــه نی ــر مدرس و از ه

نمونــه نهایــی پژوهــش انتخــاب شــدند. 
داده ها به کمک پرسشنامه های زیر جمع اوری شد.

ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی شــامل جنســیت وضعیــت 
ــواده  ــادی خان ــت اقتص ــود. وضعی ــن ب ــواده و س ــادی خان اقتص
ــد. در  ــت آم ــه دس ــوزان ب ــش آم ــی دان ــده تحصیل از روی پرون
ــی شــامل وضعیــت  ــی هــر دانــش آمــوز اطالعات ــده تحصیل پرون
مســکن، شــغل پــدر، شــغل مــادر، نشــانی منــزل )از روی نشــانی 
منــزل، محلــه هــای فقیــر نشــین و غیــر فقیــر نشــین مشــخص 
مــی شــود(، نــوع خانــواده )شــامل تحــت پوشــش کمیتــه امــداد، 
بهزیســتی و ســایر نهادهــا( و میــزان درآمــد خانــواده گنجانده شــده 
ــتیجاری  ــادر، اس ــدر و م ــد پ ــای درآم ــالک ه اســت. براســاس م
ــه  ــودن کمیت ــش ب ــت پوش ــا تح ــزل و ی ــودن من ــا نب ــودن ی ب
امــداد و بهزیســتی بــودن یــا نبــودن، وضعیــت اقتصــادی خانــواده 
ــواده هــای دانــش آمــوزان  هــر دانــش آمــوز مشــخص شــد. خان
ــان در  ــون توم ــر از 1/5 میلی ــد کمت ــتیجاری و درآم ــزل اس ــا من ب
ــزل  ــا من ــوزان ب ــش آم ــای دان ــواده ه ــن( و خان ــر )پایی ــاه، فقی م
ــاه،  ــان در م ــون توم ــه بیشــتر از 7 میلی ــد ماهیان شــخصی و درآم
دارا )بــاال( قلمــداد شــدند و خانــواده هــای دانــش آمــوزان بــا منــزل 
اســتیجاری و درآمــد بیشــتر از 1/5 و کمتــر از 7 میلیــون تومــان، 

متوســط قلمــداد شــدند.  
 Tangney Self- Control( »مقیــاس خودکنترلــی تانجنــی«
ــا  ــال2004 ب ــکاران )16( در س ــط Tangney و هم Scale( توس

36 عبارت طراحی شده است. نمـــره گـــذاری ایـــن مقیـــاس بـــر 
اســـاس یـــک مقیـــاس 5 درجـه ای لیکـرت بـــه ترتیـب اصال 1، 
تاحــدودی 2، برخــی اوقــات 3، بیشــتر اوقــات 4، همیشــه 5، انجــام 
مــی گیــرد. حداقــل نمــره 36، و حداکثــر نمــره 180 اســت. نمــره 
کمتــر از 83 بــه معنــای خودکنترلــی بــاال، 84 تــا 105 خودکنترلــی 
ــن  ــی پایی ــای خودکنترل ــه معن ــر از 105 ب ــره باالت ــط، و نم متوس
ــا  ــاس را ب ــن مقی ــی ای ــکاران )16( روای ــت. Tangney و هم اس
ارزیابــی همبســتگی آن بــا »مقیــاس هــای پیشــرفت تحصیلــی« 
ســازگاری«  »مقیــاس   ،)Academic Achievement Scale(
 Positive( »پرسشــنامه روابــط مثبت« ،)Compatibility Scale(
ــای  ــارت ه Relationships Questionnaire( و »پرسشــنامه مه

بیــن فــردی« )Interpersonal Skills Questionnaire( بــر 
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ــا  ــن 0/56 ت ــی بی ــاله امریکای ــا 19 س ــی 12 ت روی 391 آزمودن
ــانی  ــه روش همس ــی ب ــن پایای ــد. همچنی ــه دســت آوردن 0/89 ب
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه فــوق 0/85 
بدســت آورده انــد )16(. Unger و همــکاران )17( در پژوهشــی کــه 
ــد،  ــی انجــام دادن ــاله چین ــا 23 س ــر روی 371 دانشــجوی 17 ت ب
ــا  ــی تانجنــی« را ب روایــی همگــرا و واگــرای »مقیــاس خودکنترل
 )Self-Esteem Questionnaire( »پرسشــنامه عــزت نفــس«
 )Extraversion Questionnaire( »و » پرسشــنامه برونگرایــی
بــه ترتیــب 0/84 و 0/075 بــه دســت آوردنــد و پایایــی بــه روش 
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه 

ــد.  فــوق 0/83 بــه دســت آوردن
موســوی مقــدم و همــکاران )18( در پژوهشــی کــه بــر روی 101 
دانشــجوی دانشــگاه علمــی کاربــردی شــهر ایــالم انجــام دادنــد 
روایــی همگــرای  »مقیــاس خودکنترلــی تانجنــی« را بــا »مقیــاس 
دســت  بــه   0/43  )Mental Health Scale( روان«  ســالمت 
آوردنــد و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 
آلفــا کرونبــاخ  0/89 گــزارش کــرده انــد. شــیرازی و جانفــر )19( در 
پژوهشــی کــه بــر روی 100 تــن از افــراد وابســته بــه مــواد مخــدر 
در شــهر بــم انجــام داده انــد روایــی ســازه »مقیــاس خودکنترلــی 
تانجنــی« را 0/68 و پایایــی بــه روش همســانی درونــی با محاســبه 
ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه فــوق 0/86 گــزارش کــرده انــد.
 Pittsburgh’s Sleep( »ــورگ ــواب پیتزب ــت خ ــاخص کیفی »ش
روان پزشــکی  موسســه  در  در ســال 1989   )Quality Index

ــن شــاخص در اصــل دارای 9  پیتســبورگ ســاخته شــد )20(. ای
ــارت  ــامل 10 عب ــود ش ــارت 5 خ ــون عب ــا چ ــت ام ــارت اس عب
فرعــی اســت، کل مقیــاس دارای 18 عبــارت اســت کــه در یــک 
طیــف لیکــرت 4 درجــه ای از صفــر  تــا 3 نمره گــذاری می شــود 
ــه، 1؛  ــول هفت ــار در ط ــک ب ــر از ی ــر؛ کمت ــه، صف ــچ مرتب )هی
یــک یــا دوبــار در طــول هفتــه، 2؛ ســه بــار یــا بیشــتر در طــول 
هفتــه، 3(. مقیــاس دارای 7 زیــر مقیــاس اســت. »کیفیــت ذهنــی 
خــواب« )subjective sleep quality( عبــارت 18، حداقــل نمره 
ــه  ــر مقیــاس صفــر و حداکثــر 3 اســت، »تاخیــر در ب در ایــن زی
خــواب رفتــن« )sleep latency(، عبــارت 2 و 5 و حداقــل نمــره 
ــر 6 اســت، »طــول مــدت  ــر و حداکث ــاس صف ــر مقی ــن زی در ای
ــن  ــره در ای ــل نم ــارت 4 و حداق ــواب« )sleep duration( عب خ
ــواب«  ــره وری خ ــت، »به ــر 3 اس ــر و حداکث ــاس صف ــر مقی زی
ــارت 4  ــده عب ــب ش ــره کس ــیم نم )sleep efficiency( از تقس
بــر حاصــل جمــع نمــره عبــارت 1 و 2 ضربــدر 100 بــه دســت 
ــر از 100 درصــد خواهــد شــد.  ــد و حاصــل، رقمــی کمت مــی آی

ــره  ــد، نم ــد باش ــد درص ــتر از 85 درص ــع بیش ــل جم ــر حاص اگ
صفــر؛ اگــر حاصــل بیــن 75 درصــد تــا 84 درصــد شــود، نمــره 
ــا 74 درصــد شــود، نمــره 2؛  1؛ اگــر حاصــل بیــن 65 درصــد ت
ــرد،  ــی گی ــره 3 م ــود نم ــد ش ــر از 65 درص ــل کمت ــر حاص و اگ
ــای 6  ــارت ه ــواب« )sleep disturbances( عب ــالالت خ »اخت
تــا 14 )زیــر مقیــاس اختــالالت خــواب در مجمــوع از 9 عبــارت 
ــاس، اگــر جمــع نمــره  ــر مقی ــن زی تشــکیل شــده اســت(. در ای
عبــارت هــای 6 تــا 14 صفرشــود، آزمودنــی در ایــن زیرمقیــاس 
نمــره صفــر مــی گیــرد؛ اگــر جمــع نمــره هــا 1 تــا 9 باشــد، نمــره 
1 داده مــی شــود؛ اگــر جمــع نمــره هــا 10 تــا 18 باشــد، نمــره 
2 داده مــی شــود؛ اگــر جمــع نمــره هــا 19 تــا 27 باشــد، نمــره 
3 داده مــی شــود. بــه طــور خالصــه، حداقــل نمــره در ایــن زیــر 
ــواب  ــای خ ــر 3 اســت. »مصــرف داروه ــر و حداکث ــاس صف مقی
آور« )use of sleep medications( عبــارت15، حداقــل نمــره در 
ایــن زیــر مقیــاس صفــر و حداکثــر 3 اســت  و »اختــالل عملکــرد 
ــارت 16 و 17 را شــامل  ــه« )day time dysfunction( عب روزان
مــی شــود. )زیــر مقیــاس اختــالل عملکــرد روزانــه در مجمــوع 
ــاس، اگــر  ــر مقی ــن زی ــارت تشــکیل شــده اســت(. در ای از 2 عب
جمــع نمــره عبــارت هــای 16 و 17 صفرشــود، آزمودنــی در ایــن 
ــا 1  ــره ه ــع نم ــر جم ــرد؛ اگ ــی گی ــر م ــره صف ــاس نم زیرمقی
ــا 3  ــره ه ــع نم ــر جم ــود؛ اگ ــی ش ــره 1 داده م ــد، نم ــا 2 باش ت
ــا 5  ــره ه ــع نم ــر جم ــود؛ اگ ــی ش ــره 2 داده م ــد، نم ــا 4 باش ت
ــر  ــل و حداکث ــس حداق ــود. پ ــی ش ــره 3 داده م ــد، نم ــا 6 باش ت
نمــره در ایــن زیــر مقیــاس نیــز بیــن صفــر و 3 اســت.  حداقــل 
نمــره در ایــن شــاخص صفــر، و حداکثــر نمــره 21 اســت. نمــره 
ــره کل  ــت. نم ــواب اس ــف خ ــت ضعی ــده کیفی ــان دهن ــاال نش ب
ــل نمــره در  ــاس اســت؛ حداق ــر مقی ــر از 5 )شــاخص 7 زی بزرگت
ــر مقیــاس  ــر نمــره در هــر زی ــر مقیــاس، صفــر و حداکث هــر زی
3 اســت. بنابرایــن، اگــر آزمودنــی در هــر زیــر مقیــاس نمــره 1 
بگیــرد، نمــره کل از 5 بیشــتر خواهــد شــد( نشــان دهنــده ایــن 
ــف اســت و دارای  ــواب ضع ــت خ ــر کیفی ــرد از نظ ــه ف اســت ک
مشــکالتی شــدید حداقــل در 2 بعــد اســت )یعنــی در هــر بعــد 
نمــره 3 کــه حداکثــر نمــره اســت، گرفتــه اســت(، یــا ایــن کــه 
ــه  ــا 2 گرفت ــد نمــره 1 ی ــی در هــر بع مشــکالت متوســطی )یعن
ــر  ــواب«، »تاخی ــی خ ــت ذهن ــد »کیفی ــتر از 3 بع اســت( در بیش
ــره وری  ــواب«، » به ــدت خ ــول م ــن«، »ط ــواب رفت ــه خ در ب
خــواب »،« اختــالت خــواب«، »مصــرف داروهــای خــواب آور« و 

ــه« دارد. ــالل عملکــرد روزان »اخت
ــرد  ــر روی 52 ف ــه ب ــی ک ــکاران )20( در پژوهش Buysse و هم
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ســالم، 54 بیمــار افســرده و 62 بیمــار دارای اختــالل خــواب )در 
ــد  ــیه انجــام دادن ــورگ روس ــهر پیترزب ــن( در ش ــوع 168 ت مجم
روایــی همگــرای آزمــون را بــا »ســیاهه اضطــراب بــک« 
ــی  ــد و پایای ــرآورد کردن )Beck Anxiety Inventory( 0/86 ب
ــاخ  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب ــه روش همســانی درون ب
روی 168 تــن 0/83 بــه دســت آوردنــد. در پژوهشــی دیگــر کــه 
Carpenter & Andrykowski بــر روی 155 بیمــار پیونــد مغــز 

ــرطان  ــا س ــه ای، 102 زن ب ــد کلی ــار پیون ــتخوانی، 56 بیم اس
ــام  ــم انج ــوش خی ــتان خ ــرطان پس ــا س ــتان و 159 زن ب پس
دادنــد.  نشــان دادنــد کــه »شــاخص کیفیــت خــواب پیتزبــورگ«  
دارای روایــی همگــرای آن بــا »مقیــاس مراکــز مطالعــات 
 Centers for Epidemiological( »اپیدمیولوژیــک افســردگی
ــا  ــرای آن ب ــی واگ Studies Depression Scale(، 0/69 و روای

ــتفراغ«  ــوع« )nausea( و »اس ــط » ته ــر مرتب ــای غی ــازه ه س
)vomiting( 0/37 ، و روایــی تمیــزی آن بــا »پرسشــنامه کیفیــت 
زندگــی« )Quality of Life Questionnaire( 0/75- منفــی 
اســت و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب 

ــت )21(.  ــن 0/80 اس ــاخ  روی 317 ت ــا کرونب آلف
ــر روی 323 دانشــجوی دانشــگاه آزاد  ــر در پژوهشــی کــه ب واژی
تهــران مرکــزی انجــام داد روایــی همگــرای »شــاخص کیفیــت 
ــی«  ــالمت عموم ــنامه س ــا »پرسش ــورگ«  را  ب ــواب پیتزب خ
0/80و  تــن   323 روی   )General Health Questionnaire(
ــا  ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب پایای

ــزارش داد )22(.  ــه 0/75 گ ــان نمون ــاخ  روی هم کرونب
محمدقلــی مزرجــی و همــکاران در پژوهشــی کــه در ســال 2017 
بــر روی 1115 زن و مــرد اراکــی 18 تــا 60 ســاله انجــام دادنــد، 
ــد و   ــزارش کردن ــا 0/90 گ ــوا را از 0/78 ت ــی محت ــاخص روای ش
ــورگ« بررســی و  ــی ســازه »شــاخص کیفیــت خــواب پیتزب روای
ــبه  ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد  و پایای ــد ش تایی
ضریــب آلفــا کرونبــاخ  روی همــان نمونــه 0/65 گــزارش شــده 

اســت )23(.
 Problematic(  »پرسشــنامه بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز«
ــت  ــارت اس ــامل 18 عب Online Gaming Questionnaire( ش

ــال 2012  ــکاران )24( در س ــط Demetrovics  و هم ــه توس ک
ســاخته شــده است. نمـــره گـــذاری ایـــن مقیـــاس بـــر اســـاس 
یـــک مقیـــاس 5 درجـــه ای لیکـــرت بـــه ترتیـــب هرگز 1، به 
نــدرت 2، گاه گاهــی 3، اغلــب 4، همیشــه 5، انجــام مــی گیــرد. 
حداقــل نمــره در ایــن پرسشــنامه 18 و حداکثــر نمــره 90 اســت. 
نمــره کمتــر از 30 بــه معنــای بــازی آنالیــن غیــر مشــکل ســاز، 

ــط و  ــازی متوس ــکل س ــای مش ــه معن ــا 49 ب ــن 30 ت ــره بی نم
نمــره بیشــتر از 80 بــه معنــای بــازی آنالیــن مشــکل ســاز اســت. 
روایی«پرسشــنامه بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز« از طریــق 
محاســبه همبســتگی بــا »پرسشــنامه اعتیــاد بــه اینترنــت یانــگ« 
روی  کــه   )Yang’s Internet Addiction Questionnaire(
ــه روش  ــی ب ــد، 0/59 و پایای ــام ش ــی انج ــوان اروپای 5961 نوج
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ روی نمونــه 

فــوق 0/93 گــزارش شــد.
ــر روی  ــال 2013 ب ــه در س ــکاران در پژوهشــی ک Pápay و هم

ــد،  ــام دادن ــتانی انج ــطه دوم مجارس ــوز متوس ــش آم 5045 دان
روایــی ســازه »پرسشــنامه بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز« را 
از طریــق تحلیــل عامــل تاییــدی بررســی و تاییــد شــد و پایایــی 
ــاخ  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونب ــی ب ــه روش همســانی درون ب

ــد )25(.  ــه دســت آوردن ــه 0/83 ب روی همــان نمون
ــن مشــکل  ــای آنالی ــازی ه ــکاران »پرسشــنامه ب نظــری و هم
ــه  پژوهــش آن  ــد. نمون ــرده ان ــی ک ــران هنجاریاب ــاز« را در ای س
ــا 18 ســاله پســر شــهر تهــران  ــان 12 ت ــن از نوجوان هــا 360 ت
بــود. روایــی همزمــان را از طریــق اجــرای » مقیــاس  افســردگی، 
 Depression Anxiety and Stress( »21-ــش ــراب و تن اضط
روزنبــرگ«                                                                                     عزت نفــس  »مقیــاس  و   )Scale )DASS-21

ــه یــاد شــده  )Rosenberg’s Self-Esteem Scale( بــرای نمون
ــبه  ــا محاس ــد. ب ــت آورده ان ــه دس ــب 0/42 و 0/46 ب ــه ترتی ب
ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــا نمونــه  فــوق 0/86 بــه دســت آمــد  

 .)26(
ــوز  ــش آم ــر روی 306 دان ــه ب ــی ک ــز در پژوهش ــاس نی پورعب
ــرای  ــی همگ ــت، روای ــام داده اس ــهریار انج ــطه ش دوره متوس
»پرسشــنامه بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز« و »پرسشــنامه 
اعتیــاد بــه اینترنــت یانــگ« را 0/68 و پایایــی بــه روش همســانی 
ــه  ــاخ روی همــان نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب درون

ــت )27(. ــرده اس ــزارش ک 0/73 گ
ــرورش و  ــوزش و پ ــران آم ــا از مدی ــع آوری داده ه ــرای جم ب
حراســت آمــوزش و پــرورش شــهرهای پیرانشــهر، مهابــاد 
ــع  ــا توزی ــت ب ــرط موافق ــد. ش ــازه ش ــب اج ــدوآب کس و میان
ــی  ــاوران و کادر آموزش ــتفاده از مش ــدارس، اس ــنامه در م پرسش
همــان مــدارس بــود. لــذا بعــد از هماهنگــی بــا مشــاوران و جلــب 
ــا(  ــم و 3 مشــاور آق همــکاری تعــدادی از آن هــا )3 مشــاور خان
ــا مشــاوران مــدارس گذاشــته شــد. پــس از  جلســات توجیهــی ب
ایــن کــه از هــر پایــه در هــر مدرســه 2 کالس بــه عنــوان نمونــه 
اولیــه انتخــاب شــد؛ بــا پرســیدن یــک ســوال شــفاهی از دانــش 
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ــوزان  ــش آم ــد )از دان ــل آم ــه عم ــه ب ــری اولی ــوزان غربالگ آم
ــازی  ــاعت ب ــتر از 5 س ــه بیش ــه روزان ــانی ک ــد کس ــته ش خواس
آنالیــن انجــام مــی دهنــد، دســت شــان را بــاال ببرنــد؛ کســانی 
ــارکت در  ــق مش ــد و مواف ــرده بودن ــاال ب ــان را ب ــت ش ــه دس ک
پژوهــش بودنــد، بــه ســالن اجتماعــات مــدارس راهنمایــی شــدند. 
ــت  ــد و دس ــده بودن ــی مان ــه در کالس باق ــرادی ک ــپس از اف س
ــه 1  ــانی ک ــا کس ــد ت ــته ش ــد، خواس ــرده بودن ــد نک ــان را بلن ش
ــت  ــی از اینترن ــر دلیل ــه ه ــاعت ب ــک س ــر از ی ــاعت و کمت س
ــن  ــن ای ــد؛ در بی ــاال ببرن ــان را ب ــد دســت ش ــی کنن ــتفاده م اس
عــده نیــز کســانی کــه موافــق مشــارکت در پژوهــش بودنــد، بــه 
ســالن اجتماعــات راهنمایــی شــدند. ایــن غربالگــری بــرای ایــن 
بــود کــه فقــط افــراد مشــکل دار و بــدون مشــکل وارد مطالعــه 
ــازی  ــت و ب ــط از اینترن ــور متوس ــه ط ــه ب ــرادی ک ــوند و اف ش
ــد وارد مطالعــه نشــوند. چــون هــدف  ــن اســتفاده مــی کنن آنالی
مطالعــه فقــط مقایســه افــرادی بــود کــه زیــاد بــازی آنالیــن مــی 

ــد. ــازی آنالیــن نمــی کنن ــا ب ــد ی کنن
از همــه دانــش آموزانــی کــه در ســالن اجتماعــات مــدارس بودنــد 
ــکل  ــن مش ــای آنالی ــازی ه ــنامه ب ــه »پرسش ــد ب ــته ش خواس
ــت  ــاخص کیفی ــی« و »ش ــی تانجن ــاس خودکنترل ــاز«، »مقی س
ــنامه  ــح پرسش ــد از تصحی ــد. بع ــخ دهن ــورگ« پاس ــواب پیتزب خ
ــازی هــای آنالیــن مشــکل  هــا، کســانی کــه در »پرسشــنامه ب
ســاز »، نمــره شــان 80 و بیشــتر از 80 بــود، نمــره بیــن 81  تا90 
بــه عنــوان دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل 
ــن  ــود، نمــره بی ــر از 30 ب ســاز و کســانی کــه نمــره شــان کمت
18  تــا 29 بــه عنــوان دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن 
غیــر مشــکل ســاز، بــه عنــوان نمونــه پژوهــش انتخــاب شــدند. 
در مجمــوع، بــه کمــک مشــاوران هــر 6 مدرســه 576 پرسشــنامه 
توزیــع شــد کــه از ایــن تعــداد، 32 پرسشــنامه بــه دلیــل ناقــص 
ــی  ــنامه باق ــداد 544 پرسش ــد و تع ــارج ش ــش خ ــودن از پژوه ب
ــر  ــد )176 تــن کارب ــد. از ایــن 544 تــن 348 تــن پســر بودن مان
بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز و 172 غیــر مشــکل ســاز( و 
196 تــن نیــز دختــر بودنــد )95 تــن کاربــر بــازی هــای آنالیــن 
ــر مشــکل ســاز(. مــالک مقایســه  ــن غی مشــکل ســاز و 101 ت
دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز و عــدم 
ــای  ــازی ه ــه در »پرسشــنامه ب ــود ک ــره ای ب ــاز، نم مشــکل س
آنالیــن مشــکل ســاز« گرفتــه بودنــد )بدیــن معنــا کــه بــه تعــداد 

دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز، دانــش 
آمــوز کاربــر بــازی هــای آنالیــن غیــر مشــکل ســاز همجنــس 
ــازی  ــنامه ب ــه »پرسش ــی ک ــش آموزان ــان دان ــد. هم انتخــاب ش
ــد و نمــره  ــل کــرده بودن ــن مشــکل ســاز » را تکمی هــای آنالی
شــان کمتــر از 30 شــده بــود، بــه عنــوان گــروه مقایســه در نظــر 
ــول  ــاه ط ــات 1/5 م ــع آوری اطالع ــدند. در کل جم ــه ش گرفت

کشــید. 
در تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــار توصیفــی نظیــر درصــد، 
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد بــرای بیــان اطالعــات توصیفــی، 
از جملــه داده هــای جمعیــت شــناختی اســتفاده شــد. در بخــش 
ــه  ــی مفروض ــرای بررس ــس ب ــون ام باک ــتنباطی از آزم ــار اس آم
ــته،  ــای وابس ــس متغیره ــس واریانس-کوواریان ــاني ماتری یکس
ــرای بررســی یکســانی واریانــس هــای خطــا،  ــون ب از آزمــون ل
ــه منظــور  ــره ب ــس چندمتغی ــل واریان ــدای ویلکــز و تحلی از المب
ــاره  ــا و از آم ــروه ه ــن گ ــاری بی ــادار آم ــاوت معن ــی تف بررس
ــه منظــور تفــاوت گــروه هــا در  ناپارامتریــک مــان وینتــی یــو ب
متغیرهــای جنســیت و وضعیــت اقتصــادی اســتفاده شــد. تحلیــل 
داده هــا بــا نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 24 انجــام شــد.

یافته ها
در ایــن پژوهــش 544 دانــش آمــوزان دهــم، یازدهــم و دوازدهــم 
حضــور داشــتند؛ تعــداد دانــش آمــوزان پســر کاربــر بــازی هــای 
ــن  )63/97  ــاز، 348 ت ــر مشــکل س ــاز و غی ــن مشــکل س آنالی
ــاز  ــکل س ــن مش ــای آنالی ــازی ه ــر ب ــن کارب ــد( 176 ت درص
)32/353 درصــد( و 172 تــن غیــر مشــکل ســاز )31/617درصــد(  
ــاز و  ــکل س ــن مش ــای آنالی ــازی ه ــر ب ــران کارب ــداد دخت و تع
غیــر مشــکل ســاز 196 تــن )36/03رصــد( 95 تــن کاربــر بــازی 
ــر  ــن غی ــاز )17/463درصــد( و 101 ت ــن مشــکل س ــای آنالی ه
ــون  ــه آزم ــد.  نتیج ــی باش ــد(  م ــاز )18/566 درص ــکل س مش
باکــس نشــان داد کــه مفروضــه یکســاني ماتریــس واریانــس-
ــا  ــی ب ــت نشــده اســت. ول ــس متغیرهــای وابســته رعای کوواریان
توجــه بــه اینکــه تعــداد اعضــای نمونــه باالســت، در برابــر ایــن 
مفروضــه مقــاوم اســت.  همچنیــن نتایــج آزمــون لــون نشــان داد 
ــا داری  کــه گروه هــا از نظــر واریانــس درون گروهــی تفــاوت معن
ــتر از )P<0/05( اســت.  ــاداری بیش ــد، ســطح معن ــم ندارن ــا ه ب

ــد. ــد ش ــا تأیی ــاني واریانس ه ــه یکس ــن، مفروض بنابرای
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جدول1 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای خودکنترلی، زیرمقیاس های کیفیت خواب و بازی آنالین

انحراف استانداردمیانگینوضعیت بازی آنالین دانش آموزانویژگی

خودکنترلی
117/5316/22کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

128/6818/68کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

کیفیت ذهنی خواب
1/380/93کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

1/020/72کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

تاخیر در به خواب رفتن
4/862/34کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

4/322/44کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

طول مدت خواب
0/40/12کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

0/420/09کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

بهره وری خواب
0/890/3کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

0/870/35کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

اختالالت خواب
0/830/42کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

0/750/48کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

مصرف داروهای خواب آور
0/160/05کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

0/130/04کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

اختالل عملکرد روزانه
2/051/51کاربر بازی های آنالین مشکل ساز

1/501/49کاربر بازی های آنالین غیر مشکل ساز

بازی آنالین مشکل ساز
84/8013/09پسران
80/1212/27دختران

بازی آنالین غیر مشکل ساز
29/574/37پسران
26/863/96دختران

جدول 2: خالصه تحلیل واریانس چند متغیری خودکنترلی و زیرمقیاس های کیفیت خواب در دانش آموزان مشکل ساز و غیر مشکل ساز به بازی های آنالین

گروه

P- Value خطا df df فرض شده افFارزشنام آزمون

0/13810/6748/00535/0000/0001اثر پیالیی
0/86210/6748/00535/0000/0001المبدای ویلکز

0/16010/6748/00535/0000/0001اثر هتلینگ
0/16010/6748/00535/0000/0001بزرگترین ریشة روی

ــای  ــج آزمون ه ــود نتای ــاهده می ش ــدول2( مش ــج )ج ــق نتای طب
ــازی  ــر ب ــروه کارب ــن گ ــاداری بی ــاوت معن ــری تف ــد متغی چن
هــای آنالیــن مشــکل ســاز و غیــر مشــکل ســاز در متغیرهــای 

وابســته )خودکنترلــی، و زیرمقیــاس هــای کیفیــت خــواب( نشــان 
 λ  =0/001 و   F)8 و   535(  =10/674،  P>0/0001( می دهــد 

ــز(. ــدای ویلک المب
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جدول 3: آزمون اثرات بین آزمودنی ها به منظور بررسی معناداری تفاوت بین گروهی
متغیر وابسته: خودکنترلی و زیرمقیاس های کیفیت خواب )7 زیر مقیاس(

تیپ3مجموع منبع
مجذورات

درجه آزادی
df

MS میانگین
P- Value افF  مجذورات

16893/298116893/29855/1580/0001خودکنترلی
165998/937542306/271درون گروهی

17/224117/22425/0050/0001کیفیت ذهنی خواب
373/3355420/689درون گروهی

3174/34513174/3452/7630/097تاخیر در به خواب رفتن
622705/5375421148/903درون گروهی

0/01910/0191/6310/202طول مدت خواب
6/3095420/012درون گروهی

252/0971252/0970/2300/632بهره وری خواب
594420/9895421096/718درون گروهی

85/629185/6294/1730/042اختالالت خواب
11121/31154220/519درون گروهی

0/16310/1630/6390/425مصرف داروهای خواب آور
138/6535420/256درون گروهی

40/869140/86917/9540/0001اختالل عملکرد روزانه
1233/7705422/276درون گروهی

در )جــدول 3( تفــاوت بیــن گروهــی آزمودنی هــا را در متغیــر 
وابســته کاربــر بازیهــای آنالیــن مشــکل ســاز مــورد بررســی قــرار 
می دهــد. بــرای متغیــر وابســته خودکنترلــی میــزان F گروه هــا بــا 
درجــه آزادي 1 برابــر P=0/0001 اســت، بــرای زیــر مقیاس هــای 
کیفیــت ذهنــی خــواب )F=55/158(، تاخیــر در بــه خــواب رفتــن 
)F=2/763(، طــول مــدت خــواب )F=1/631(، بهــره وری خــواب 
ــای  ــرف داروه ــواب )F=4/173( مص ــالالت خ )F=0/230(،  اخت
 ،)F=17/954( و اختــالل عملکــرد روزانــه  ،)F=0/639( خــواب آور
از آنجــا کــه مقــدار P کمتــر از 0/01 اســت )P ≥ 0/01(، فــرض 

ــای  ــازی ه ــر ب ــروه کارب ــاوت 2 گ ــود. تف ــد می ش ــش تأیی پ  ژوه
ــی، در  ــاز در خودکنترل ــکل س ــر مش ــاز و غی ــکل س ــن مش آنالی
ــواب            ــالالت خ ــواب، اخت ــی خ ــت ذهن ــای کیفی ــاس ه ــر مقی زی
)P ≥ 0/05(، و اختــالل عملکــرد روزانــه معنــادار اســت. بــا توجــه 
بــه اطالعــات )جــدول 1( مشــخص مــی شــود کــه کاربــران بــازی 
ــر  ــی ضعیف ت ــاظ خودکنترل ــاز از لح ــکل س ــن مش ــای آنالی ه
ــالل  ــی خوابشــان نامناســب اســت و اخت ــت ذهن ــتند و کیفی هس

خــواب و اختــالل عملکــرد روزانــه دارنــد.

جدول 4: مقایسه میانگین وابستگی به بازی های آنالین با ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان کاربر بازی های آنالین مشکل ساز و غیر مشکل ساز

P- Value انحراف استاندارد/ میانگین وضعیت بازی های آنالین مشخصات جمعیت شناختی

0/018
   84/80±13/09  کاربران پسر بازی های آنالین مشکل ساز

جنسیت
   80/12±12/27 کاربران دختر بازی های آنالین مشکل ساز

0/386
   54/84±8/32 پایین

8/12±53/49   وضعیت اقتصادی متوسط
   57/18±8/73 باال
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ــتگی  ــره وابس ــن نم ــدول 4( میانگی ــات )ج ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
بــه بــازی هــای آنالیــن پســران 13/09±84/80 و میانگیــن 
نمــره وابســتگی بــه بــازی هــای آنالیــن دختــران80/12±12/27 
اســت. همچنیــن مطابــق )جــدول 1( از نظــر تعــداد هــم بیــن دو 
جنــس تفــاوت وجــود دارد )176 پســر کاربــر بــازی هــای آنالیــن 
مشــکل ســاز در مقابــل 95 دختــر(. آزمــون یومــان ویتنــی نشــان 
داد بیــن دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز 
ــاری  ــادار آم ــاوت معن ــر مشــکل ســاز از لحــاظ جنســیت تف و غی
ــازی  ــر ب وجــود دارد )P>0/05(. تعــداد دانــش آمــوزان پســر کارب
هــای آنالیــن مشــکل ســاز بیشــتر از تعــداد دانــش آمــوزان دختــر 
ــان داد  ــس نش ــکال والی ــون کروس ــج آزم ــن نتای ــت. همچنی اس
بیــن وضعیــت اقتصــادی متفــاوت )پاییــن، متوســط و بــاال( دانــش 
آمــوزان و بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز و غیــر مشــکل ســاز 
ــارت دیگــر، وضعیــت  ــه عب ــدارد )P =0/386(. ب ــی وجــود ن تفاوت
اقتصــادی بــاال و پاییــن در وابســته شــدن بــه بــازی هــای آنالیــن 

نقشــی نــدارد.

بحث 
ــت خــواب،  ــی، کیفی ــا هــدف مقایســه خودکنترل ــن پژوهــش ب ای
تفــاوت جنســی و وضعیــت اقتصــادی دانــش آمــوزان کاربــر بــازی 
هــای آنالیــن مشــکل ســاز و غیــر مشــکل ســاز انجــام گردیــد. در 
مطالعــه حاضــر یافتــه هــا نشــان داد دانــش آمــوزان کاربــر بــازی 
هــای آنالیــن مشــکل ســاز، خودکنترلــی کمتــری دارنــد. کیفیــت 
ــالل  ــواب و اخت ــالالت خ ــد؛ اخت ــری دارن ــواب پایین ت ــی خ ذهن
عملکــرد روزانــه بیشــتری دارنــد. از نظــر جنســیت، دانــش آمــوزان 
پســر بیشــتر از دانــش آمــوزان دختــر کاربــر بــازی هــای آنالیــن 
مشــکل ســاز بودنــد. بــه لحــاظ وضعیــت اقتصــادی تفاوتــی بیــن 
کاربــران بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز و غیــر مشــکل ســاز 
ــه  ــد ک ــخص ش ــی، مش ــوص خودکنترل ــت.  در خص ــود نداش وج
دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز بــه لحاظ 
ــای  ــی از یافته ه ــا برخ ــج ب ــتند. نتای ــر هس ــی ضعیف ت خودکنترل
قبلــی همســو بــود. Akın در پژوهشــی کــه بــر روی 328 دانشــجو 
در ترکیــه انجــام داد نشــان داد بیــن اعتیــاد به اینترنــت و متغیرهای 
ــتگی  ــی همبس ــی و خودکنترل ــیختی ذهن ــی، خوش ــاط ذهن نش
معکــوس وجــود دارد )4(. ســعیدی و همــکاران در پژوهشــی کــه بر 
روی 380 تــن از دانشــجویان دانشــگاه پیــام نــور اســتان کرمانشــاه 
ــتفاده از  ــزان اس ــن می ــیدند بی ــن نتیجــه رس ــه ای ــد ب انجــام دادن
اینترنــت و مشــارکت اجتماعــی و از جملــه کنتــرل خود همبســتگی 
معکــوس وجــود دارد )28(. همچنیــن یافتــه هــای پژوهــش جمــال 

ــر  ــر مص ــگاه االزه ــجویان دانش ــر روی دانش ــه ب ــکاران ک و هم
انجــام شــد، نشــان داد کــه بیــن اعتیــاد بــه اینترنــت و بــازی هــای 
ــری  ــود دارد )29(. اصغ ــتگی وج ــی همبس ــی و خودکنترل اینترنت
گنجــی و همــکاران هــم در پژوهشــی کــه بــر روی 422 نوجــوان 
ــای  ــبکه ه ــه ش ــاد ب ــد رابطــه اعتی ــی انجــام دادن ــوان تهران و ج
اجتماعــی و خودکارآمــدی را تاییــد کردنــد )31(. زربخــش بحری و 
همــکاران نیــز در پژوهشــی  بر روی 148 دانشــجوی دانشــگاه آزاد 
واحــد قــم انجــام دادنــد نشــان دادنــد بیــن اعتیــاد بــه اینترنــت و 
احســاس تنهایــی همبســتگی مثبــت وجــود دارد )32(. حســن زاده 
ــا  ــر روی 384 دانــش آمــوز 12 ت ــز در پژوهشــی ب و همــکاران نی
18 ســاله اســتان گلســتان انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــه اینترنــت و احســاس تنهایــی و خودکنترلــی  کــه بیــن اعتیــاد ب
همبســتگی وجــود دارد )33(. دلیــل همســویی نتایــج پژوهش های 
انجــام شــده بــا مطالعــه حاضــر مــی توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد 
کــه اســتفاده مفــرط و مشــکل ســاز از بــازی هــای آنالیــن، موجب 
ایجــاد نوعــی وابســتگی شــده و ایــن وابســتگی نیــز بــه تدریــج به 
عــادت تبدیــل شــده کــه درســت ماننــد اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، 
ــه ای و  ــای رایان ــازی ه ــی، ب ــه غیراخالق ــوری، رابط ــکل، پرخ ال
اینترنــت مخــرب اســت.  به بیان دیگــر، خودکنترلــی پاییــن علــت 
ــی  ــا خودکنترل ــراد ب ــت. اف ــی اس ــای انحراف ــارکت در رفتاره مش
پاییــن گرایــش بــه لــذات آنــی دارند و همیشــه عواقــب بالقــوه بلند 
مــدت انحــراف را نمی تواننــد محاســبه کننــد. افــراد بــا خودکنترلــی 
پاییــن در مهارت هــای کنتــرل رفتــار خــود دچــار مشــکل هســتند 
ــا توجــه  ــرض آســیب های اجتماعــی می باشــند. ب و بیشــتر در مع
ــوان اذعــان کــرد وجــود مهارت هــاي  ــه شــد می ت ــه آنچــه گفت ب
ــت  ــل موفقی ــن عوام ــوزان، یکــي از مهم تری ــي دانش آم خودکنترل
آن هــا در جامعــه اســت کــه منجــر بــه ســازگاري و تطابــق فــرد 
ــه  ــزان الزم ب ــه می ــراد را ب ــود و اف ــاع مي ش ــط و اجتم ــا محی ب
ایــن  یافته هــای  از  مي رســاند.  مســئولیت پذیري  و  اســتقالل 
پژوهــش می تــوان دریافــت کــه دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای 
آنالیــن مشــکل ســاز بــه لحــاظ خودکنترلــی ضعیــف هســتند، لــذا 
بــا آمــوزش خودکنترلــي رفتــار کــه بــه اجــراي روش هــاي خــود 
ــی را  نظارتــی، خودارزیابــي و خــود تقویتــی می انجامــد، خودکنترل

در دانــش آمــوزان تقویــت کــرد.
در خصــوص متغیــر کیفیــت خــواب، یافته هــا بــا نتایــج مســعودنیا 
کــه در ســال 1390 بــر روی 96 عضــو هیــات علمــی دانشــگاه یزد 
انجــام گرفــت همخوانــی دارد. نتایج وی نشــان داد اســتفاده آســیب 
 شــناختی از اینترنــت بــه طــور کلــی، بــا بــروز عالیــم اضطــراب و 
ــت  ــناختی از اینترن ــتفاده آسیب ش ــای اس ــز مؤلفه ه ــی و نی بیخواب
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ماننــد اشــتغال ذهنــی، تعــارض، و مقابلــه  بــا بــروز عالیــم اختالل 
 Li .)30( اضطــراب و بیخوابــی همبســتگی مثبــت معنــاداری دارد
و همــکاران در پژوهشــی کــه در ســال 2019 بــر روی 1545 
نوجــوان چینــی انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اعتیــاد 
ــا افســردگی، اضطــراب، چاقــی، اختــالل خــواب و  ــه اینترنــت ب ب
ــه  ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای ــا ب عملکــرد همبســتگی دارد. آن ه
ــن و نشــانه هــای افســردگی و ســطح  ــازی آنالی بیــن اختــالل ب
انتقــال دهنــده عصبــی همبســتگی وجــود دارد. مشــکل کیفیــت 
خــواب در افســردگی و افــراد وابســته بــه اینترنــت مشــترک اســت 
ــر  ــال 2019 ب ــه در س ــی ک ــکاران در پژوهش )Philip .)34 و هم
ــد  ــد دریافتن ــد انجــام دادن روی 280 دانشــجوی شــهر کالرای هن
بیــن کیفیــت خــواب و اســتفاده افراطــی از اینترنــت تلفــن همــراه 
همبســتگی مثبــت وجــود دارد )Ariatama .)35 و همــکاران نیز در 
پژوهــش خــود کــه در ســال 2019 بــر روی 48 فــرد دارای اعتیــاد 
بــه بــازی آنالیــن در هنــد انجــام دانــد دریافتنــد بیــن اعتیــاد بــه 
بــازی آنالیــن و ترشــح بیــش از حــد دوپامیــن و اختــالل خــواب 
ــه  ــه ب ــا توج ــود دارد )36(.  ب ــت وج و افســردگی همبســتگی مثب
آنچــه گفتــه شــد می تــوان اذعــان کــرد کــه هــر انــدازه افــراد از 
ــری داشــته باشــند، از کیفیــت خــواب  ــت اســتفاده افراطی ت اینترن
شــبانه آن هــا کاســته خواهــد شــد. تغییــرات هنجــار بیولوژیکــي، 
روان شــناختی و اجتماعــي کــه در دوران نوجوانــي پدیــد می آیــد بــا 
مدت زمــان خــواب، خــواب ناکافــي، زمان بنــدی نامنظــم خــواب و 
بی خوابــی در ایــن دوران همــراه اســت. این گونــه تغییــرات منفــي 
ــي  ــي – اجتماع ــاي روان ــه پیامده ــد ب ــواب می توان ــاختار خ در س
ماننــد خلــق افســرده، مشــکالت رفتــاري و هم چنیــن مشــکالت 
  Sami ــه ــه یافت ــوان ب ــه می ت ــن یافت ــد. در تبیی ــي بیانجام تحصیل
و همــکاران در خصــوص تاثیــر اختــالل خــواب و اعتیــاد آنالیــن 
ــر روی  ــه ب ــه ک ــن یافت ــق ای ــر خودکشــی پرداخــت )37(. مطاب ب
ــت  42  ــام گرف ــو انج ــل آوی ــاله در ت ــا 18 س ــوان 12 ت 631 نوج
درصــد افــراد گــزارش کــرده انــد کــه اختــالل خــواب داشــته انــد 
ــه ذهــن شــان  ــده خودکشــی ب ــد کــه ای و 22/9 اظهــار کــرده ان
آمــده اســت. افــراد وابســته بــه اینترنــت دیرتــر از حــد معمــول بــه 
ــت  ــر رعای ــادات بهداشــتی خــواب را کمت ــد، ع رختخــواب می رون
ــرد  ــالل عملک ــد، اخت ــری دارن ــواب پایین ت ــت خ ــد، کیفی می کنن
ــتفاده  ــتر اس ــواب بیش ــای خ ــد و از قرص ه ــتری دارن ــه بیش روزان

می کننــد. 
از نظــر جنســیت، دانــش آمــوزان پســر بیشــتر از دانــش آمــوزان 
 Yang .ــد ــاز بودن ــکل س ــن مش ــای آنالی ــازی ه ــر ب ــر کارب دخت
ــت تأثیرگــذار اســت )8(.  ــه اینترن ــاد ب نشــان داد جنســیت در اعتی

بــه اعتقــاد وی زنــان بیــش از مــردان بــه دنبــال روابــط دوســتانه 
صمیمــی در فضــای مجــازی هســتند و ترجیــح می دهنــد در 
ــام باقــی بماننــد و هویتشــان فــاش نشــود.  محیــط اینترنــت بی ن
دلیــل وابســتگی کــم دختــران بــه بــازی هــای آنالیــن، احتمــاال 
ناشــی از ایــن اســت کــه نیــاز بــه یــک رابطــه عاطفــی و صمیمانه  
را تامیــن نمــی کنــد. عامــل احتمالــی دیگــر مــی توانــد ماهیــت 
بــازی هــای آنالیــن باشــد کــه معمــوال خشــن هســتند و دختــران  

نســبت بــه پســران روحیــه لطیــف تــری دارنــد. 
هرچنــد انتظــار مــی رفــت کــه وضعیــت اقتصــادی بــر وابســتگی 
بــه بــازی هــای آنالیــن تاثیــر داشــته باشــد و افــراد کــم بضاعــت 
ــر،  ــتن کامپیوت ــت و نداش ــه اینترن ــر ب ــی کمت ــل دسترس ــه دلی ب
ــازی  ــه ب ــر ب ــمند، کمت ــای هوش ــی ه ــاپ و گوش ــپ ت ــت، ل تبل
ــق  ــار محق ــالف انتظ ــر خ ــا ب ــند، ام ــته باش ــن وابس ــای آنالی ه
چنیــن نشــد. شــاید یکــی از دالیــل ایــن باشــد کــه پژوهــش در 
محیــط شــهری انجــام شــده اســت و داشــتن  فنــاوری بــه یــک 
نیــاز روزمــره تبدیــل شــده و بــرای بســیاری از افــراد وســیله کار و 
کســب درآمــد اســت و زمانــی کــه دیگــر اعضــای خانــواده از آن 
ابــزار اســتفاده نمــی کننــد، فرزنــدان فرصــت را غنیمــت شــمرده و 

ــازی آنالیــن مــی کننــد.  ــه ب شــروع ب

نتیجه گیری
ــه  ــتر ب ــف بیش ــی ضعی ــا خودکنترل ــراد ب ــان داد اف ــا نش ــه ه یافت
بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز مــی پردازنــد. عــالوه بــر ایــن، 
کیفیــت خــواب آن هــا تحــت تاثیــر قــرار مــی گیــرد و عملکــرد 
روزانــه شــان مختــل مــی شــود؛ فرقــی هــم نمــی کنــد از لحــاظ 
ــر  ــر کارب ــران کمت ــه دخت اقتصــادی در چــه وضعیتــی باشــند. البت
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــاز هســتند. ب ــن مشــکل س ــای آنالی ــازی ه ب
کــه دانــش آمــوزان کاربــر بــازی هــای آنالیــن مشــکل ســاز بــه 
لحــاظ خودکنترلــی ضعیــف هســتند و کیفیــت خــواب پاییــن تــری 
ــار  ــي رفت ــوزش خودکنترل ــا آم ــود ب ــی ش ــذا پیشــنهاد م ــد. ل دارن
ــود  ــي و خ ــی، خودارزیاب ــود نظارت ــاي خ ــراي روش ه ــه اج ــه ب ک
ــش  ــواب را در دان ــت خ ــی و کیفی ــد، خودکنترل ــی می انجام تقویت
آمــوزان تقویــت کــرد. عــالوه بــر ایــن، بــا آمــوزش مهــارت هــای 
ــری کــرد و هــم  ــی، هــم از رفتارهــای تکانشــی جلوگی خودکنترل
کاربــران بــازی هــای آنالیــن را از وابســتگی بــه ایــن بــازی هــا 
دور نگــه داشــت. مهمتریــن محدودیــت اســتفاده از پرسشــنامه بود؛ 
زیــرا اســتفاده از ابزارهــای خودگزارشــی ایــن مشــکل را دارنــد کــه 

ممکــن اســت فــرد از ارائــه اطالعــات واقعــی خــودداری کنــد. 
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سپاسگزاری
ــگاه  ــوب دانش ــش مص ــرح پژوه ــه ط ــل مطالع ــه حاص ــن مقال ای
پیــام نــور آذربایجــان غربــی مــی باشــد کــه در شــورای پژوهشــی 
دانشــگاه پیــام نــور اســتان آذربایجــان غربــی،  بــه شــماره 
ــب شــد. ضمــن تشــکر  ــخ 96/12/23 تصوی 1/534065/د در تاری
از اعضــای محتــرم شــورای پژوهشــی، از تمامــی کســانی کــه بــه 

نوعــی در ایــن پژوهــش همــکاری کردنــد، تشــکر و قدردانــی مــی 
شــود. 
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