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 چكيده
 اوقات فراغتشان محسوب می شود، نگرانی بالقوه ای را بسیاری از نوجوانان درسرگرمی استفاده از بازی های ویدئویی که  :زمينه و هدف

تفاده از شامل اس اختلال نیا شود. یم یآور طبقه بند ادیاعت یرفتارهادر زمره  که است یروان یماریب کی اختلال بازیبه همراه داشته است.  با خود
، رات خلقیتغییدرون گرایی، اضطراب اجتماعی،  شامل اختلال بازی پیامدهای .است نیو هم به صورت آفلا نی، هم به صورت آنلاییویدیو یها یباز

 بتنی برم مداخله . به منظورطراحی یکخشونت استعزت نفس و افزایش کاهش  تنهایی، مشکلات مربوط به خواب، مشکلات رفتاری، افسردگی،
 زیموزش بهداشت نآ یبرنامه ها یبرا همچنین رفتار رییتغ نهیمدل پرکاربرد در زم نیابر روی نوجوانان از مدل فرانظری استفاده شده است. اپلیکیشن 

رفتار  رییبه تغ یابیدست ی، احساسات و افکار خود و چگونگمردم از رفتارها شتریب یآگاه یبرااز درمان شناختی رفتاری  علاوه بر این است. یکاربرد
 وجوانان است.نمان اختلال بازی اینترنتی در در دراپلیکیشن بر  یمداخله مبتن نیا یاثربخش نییمطالعه حاضر به دنبال تع استفاده شده است.

 31تا  30 یرستانیدب اننوجوان نفر از 033می باشد که بر روی یک سوکور کارآزمایی شاهددار تصادفی یک حاضر مطالعه مواد و روش کار:

 مدرسه بصورت از هر و انتخاب شدتصادفی ساده  صورت به مدرسه 1، متوسطه مدرسه دولتی 31 میان از .انجام شد آبیکشهر ساله 

اطلاعات  یجمع آور یابزارها. ندشد انتخاب دادند می انجام )هم آنلاین و هم آفلاین( رایانه ای بازی که آموزانی دانش از نفر 03هدفمند،
و  یریگ میتصم هموازن، ریی، پرسشنامه مراحل تغ، اضطراب و استرسیافسردگمقیاس ، یخواب ی، شاخص شدت بینترنتیا یاختلال باز اسیشامل مق

 ام)با ن اپلیکیشن قیاز طر رفتاری_درمان شناختیو  مدل فرانظریماه بر اساس  2به مدت  یجلسه متوال 1 سپس گروه مداخله .بود یخودکارآمد
HAPPY TEEN ) قیاز طررا ماه(  2به مدت  یجلسه متوال 1بهداشت خواب ) نیز محتوای آموزشی با موضوع گروه کنترل دریافت نمودند و 

و سپس با استفاده از نرم  دکد گذاری شدن مطالعه داده های جمع آوری شده .کردند افتیدر در شبکه های اجتماعی آن اشتراک گذاری
تی مستقل و برای  داده های کمیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمون های آماری مورد استفاده برای  22نسخه   SPSSافزار

م ادر نهایت برای بررسی تفاوت بین گروه ها از زمان آغاز مطالعه تا اتمسکوئر و من ویتنی استفاده گردید و متغیرهای کیفی از کای ا
 شد.استفاده  مداخله در پیگیری های یک ماه و سه ماه، از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری

نتایج پس از مداخله از اختلاف معنی داری بین گروه های کنترل  و مداخله از نظر میزان استفاده از بازی های آنلاین  :یافته ها

وجود داشت که نتایج مطالعه پس از آخرین پیگیری )سه ماه پس از مداخله( نیز نشان دهنده اختلاف معنی دار میان گروه مداخله از نظر 
، مراحل تغییرو سوالات توازن تصمیم گیری و خودکارآمدی با گروه ، افسردگی، اضطراب و استرسنترنتینمرات مقیاس اختلال بازی ای

 دهنده تاثیرگذار بودن مداخله آموزشی مبتنی بر اپلیکیشن می باشد.نشان که P)≤333/3)کنترل بود
رفتاری و با _نتایج  مداخله این مطالعه تئوری محور مبتنی بر اپلیکیشن که با استفاده از درمان شناختی: بحث و نتيجه گيری

 استفاده از تکنیک های تغییر رفتار در درمان اختلال بازی اینترنتی در دانش آموزان طراحی شده بود، نشان می دهد که استفاده از مداخله
ند در درمان اختلال بازی اینترنتی و علائم همراه آن در دانش آموزانی که دچار این اختلال هستند، آموزشی مبتنی بر مدل فرانظری می توا

 موثر و نتیجه بخش واقع شود.  
-اختلال بازی های اینترنتی، مدل فرانظری، نوجوانان، اپلیکیشن، کارآزمایی شاهددار تصادفی، درمان شناختی کلمات کليدی:

اریرفت
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Abstract 

Background and aim: The use of video games, a hobby for many teenagers in their leisure time, 

has brought with it a new potential for concerns. Gaming disorder (GD) is a mental condition 

classified as a disorder due to addictive behaviors. It may include use of video games, both online 

and offline. Consequences of GD include introversion, social anxiety, mood swings, loneliness, 

sleep problems, behavioral problems, depression, low self-esteem, and increased violence. In order 

to design an App-based intervention for adolescents, a transtheoretical model (TTM) has been 

used. This widely used model in the field of behavioral change is also practical for health education 

programs. In addition, cognitive-behavioral therapy (CBT) has been used to make people more 

aware of their behaviors, feelings and thoughts and how to achieve behavioral change. The present 

study seeks to determine the effectiveness of this App-based intervention in in the treatment of 

IGD among adolescents. 

Material and Methods: The present study is a single-blind randomized controlled trial that was 

performed on 300 high school adolescents aged 13 to 18 years in Abyek. Out of 19 public high 

schools, 8 schools were selected by simple random sampling, and from each school, 37 students 

who played computer games (both online and offline) were purposefully selected. Data collection 

tools included the Internet Gaming Disorder Scale, Insomnia Severity Index, Depression, Anxiety, 

and Stress Scales, Stages of Change Questionnaire, Decision Balance and Self-Efficacy. Then the 

intervention group received 8 consecutive sessions for 2 months based on Transtheoretical Model 

and Cognitive-behavioral therapy through the application (named HAPPY TEEN) and the control 

group received educational content on sleep hygiene (8 consecutive sessions for 2 months) by 

sharing Received it on social networks. The collected study data were coded and then analyzed 

using SPSS version 25 software. Statistical tests were used for quantitative independent t-test data 

and for qualitative variables Chi-square and Mann-Whitney were used and finally, to examine the 

differences between groups from the beginning of the study to the end of the intervention in one-

month and three-month follow-up, the test Analysis of was used Repeated measure Anova. 

Results: The results after the intervention showed a significant difference between the control and 

intervention groups in terms of the use of online games that the results of the study after the last 

follow-up (three months after the intervention) also showed a significant difference between the 

intervention groups in terms of scores. The scale of Internet Gaming Disorder Scale, stress, 

anxiety, depression, Stages of Change and decision balance and self-efficacy questions with the 

control group(P<001) showed the effectiveness of application-based educational intervention. 

Conclusion: The results of the intervention of this application-based theory-based study, which 

was designed using cognitive-behavioral therapy and behavioral change techniques in the 

treatment of students with Internet gaming disorder, show that the use of educational intervention 

based on transtheoretical model can be the treatment of Internet gambling disorder and its 

associated symptoms in students with this disorder, be effective and productive. 

Keywords: Internet gaming disorder, Transtheoretical Model, Adolescents, Application, 

Randomized controlled trial, Cognitive-behavioral therapy 
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