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چکیده
ســابقه و هــدف :اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن ،بــه عنــوان رفتــاری وسواســی ،افراطــی ،غیــر قابــل کنتــرل و از
لحــاظ جســمانی و روانــی مخــرب در نظــر گرفتــه میشــود .بــا توجــه بــه مشــکل افــراد بــا اعتیــاد بــه بازیهــای
آنالیــن در زمینــه اجتنــاب تجربـهای ،جــو عاطفــی خانــواده و خــود کنترلــی ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن
رابطــه اجتنــاب تجربـهای ،جــو عاطفــی خانــواده و خودکنترلــی بــا اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن در دانشــجویان
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز انجــام گرفــت.
مــواد و روشهــا :پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی و از نــوع همبســتگی بــود کــه بــر روی  200نفــر از
دانشــجویان کارشناســی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز کــه بــه روش تصادفــی چنــد مرحل ـهای انتخــاب شــده
بودنــد ،انجــام شــد .اطالعــات جم ـعآوری شــده از طریــق نســخه  16نــرم افــزار  SPSSو بــا بکارگیــری ضریــب
همبســتگی پیرســون و رگرســیون از نــوع همزمــان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه بیــن جــو عاطفــی خانــواده و اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن (0/53 ،P > 0/001
=  )rو همچنیــن بیــن اجتنــاب تجرب ـهای و اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن ( )r = 0/27 ،P > 0/001همبســتگی
مثبــت و معنـیدار و بیــن اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن و خودکنترلــی ( )r = 0/17 ،P > 0/001همبســتگی منفــی
و معنـیدار وجــود دارد .همچنیــن تجزیــه و تحلیــل رگرســیون نشــان داد کــه جــو عاطفــی خانــواده میتوانــد 28
درصــد از واریانــس اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن را تبییــن کنــد.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن پژوهــش ضمــن تأییــد رابطــه اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن بــا اجتنــاب تجربـهای و
جــو عاطفــی خانــواده و خودکنترلــی بــر اهمیــت محیــط خانوادگــی در شــدت یافتــن اســتفاده از اینترنــت تأکیــد
میکنــد .بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان بــا طراحــی مداخــات مناســب از جملــه آگاهــی دادن بــه
دانشــجویان و دســت انــدرکاران در زمینــه عالئــم و عواقــب اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن و ســعی در جهتدهــی
صحیــح اســتفاده از اینترنــت در میــان کاربــران ،بــه پیشــگیری و کنتــرل مؤثــر ایــن اختــال پرداخــت.

مقدمه
بازیهــای آنالیــن یکــی از انــواع بازیهــای اینترنتــی میباشــد
کــه بــا توجــه بــه افزایــش آگاهــی مــردم و مخصوص ـاً قشــر جــوان
بــا اینترنــت بــه شــدت فراگیــر شــده اســت .اعتیــاد بــه بازیهــای
آنالیــن ،بــه عنــوان رفتــاری وسواســی ،افراطــی ،غیــر قابــل کنتــرل
و از لحــاظ جســمانی و روانــی مخــرب در نظــر گرفتــه شــده اســت.
اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن عبارتســت از اســتفاده افراطــی و
تکانشــی از بازیهــای آنالیــن بــه صورتــی کــه منجــر بــه مشــکالت
اجتماعــی و عاطفــی گــردد و علیرغــم ایــن مشــکالت فــرد قــادر بــه
کنتــرل اســتفاده افراطــی خــود نباشــد [ .]1از جملــه عوامــل مهــم
در تعریــف اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن میتــوان بــه مــواردی
همچــون انجــام بازیهــای آنالیــن بیــش از  4ســاعت در روز یــا 30
ســاعت در هفتــه ،نمــره باالتــر از  50در مقیــاس اعتیــاد اینترنتــی،

تحریــک پذیــری ،پرخاشــگری و اضطــراب در زمــان اجبــار بــرای
توقــف بازیهــای آنالیــن ،اختــاالت رفتــاری ،مشــکالت اقتصــادی
و اختــال در رونــد منظــم زندگــی بــه علــت اســتفاده افراطــی از
بازیهــای آنالیــن ،الگــوی نامنظــم زندگــی بــه علــت اختــال در
ریتــم روزانــه (خوابیــدن در روز و انجــام بــازی در شــب ،وعدههــای
غذایــی نامنظــم ،ناتوانــی در حفــظ بهداشــت شــخصی) ،فــرار از
مدرســه و از دســت دادن شــغل اشــاره کــرد [.]2
اســتفاده کننــدگان از بازیهــای آنالیــن امــکان صحبــت کــردن،
پیــدا کــردن دوســت و انجــام تعامــات رفتــاری بســیاری را دارنــد.
ویژگیهــای بــازی آنالیــن مثــل ســرگرم کننــده بــودن ،تعاملــی
بــودن و آنالیــن بــودن ،ایــن بازیهــا را بــه عنــوان یکــی از
پرطرفدارتریــن برنامههــای کاربــردی اینترنــت تبدیــل کــرده اســت
کــه کاربــران آن وقــت زیــادی را بــرای انجــام بازیهــای آنالیــن
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صــرف میکننــد [ .]3اعتیــاد بــه بــازی آنالیــن اخیــرا ً بــه عنــوان
یکــی از رایجتریــن مشــکالت روان شــناختی مرتبــط بــا بازیهــای
ویدیوئــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه افزایــش
آگاهــی مــردم نســبت بــه اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن ،تحقیــق
در خصــوص چگونگــی و چرایــی درگیــری عمیــق مــردم در ایــن
بازیهــا بــه یــک موضــوع و نگرانــی مهــم تبدیــل شــده اســت ،تــا
جایــی کــه انجمــن روان پزشــکی آمریــکا اعتیــاد بــه بازیهــای
آنالیــن را بــه عنــوان یــک اختــال نیازمنــد تحقیــق بیشــتر در
 DSM-Vدر نظرگرفتــه اســت [.]4
افــراد بــا اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن معمــوالً زندگــی همــراه بــا
تعــارض و کشــمکش دارنــد [ .]5ایــن افــراد معمــوالً بــه جــای مواجهه
واقعــی بــا مســائل و مشــکالت زندگــی خــود ســعی در فــرار و انــکار
آنهــا دارنــد و بــه دنبــال فضایــی آرام و بــدون کشــمکش میگردنــد.
وقتــی ایــن افــراد وارد محیــط بازیهــای آنالیــن میشــوند و
میتواننــد بــه راحتــی بــا کاربــران نقــاط مختلــف جهــان تعامــل
داشــته باشــند ،بدیهــی اســت کــه ایــن تعاملهــا را بــه تعامــل بــا
افــراد زندگــی واقعــی ترجیــح میدهنــد .در واقــع بــا پیشــروی در
بازیهــای آنالیــن میــزان تعامــات بــا افــراد در زندگــی واقعــی کــم
شــده و فــرد بــرای فــرار از مشــکالت زندگــی واقعــی خــود بــه محیــط
بازیهــای آنالیــن پنــاه میبــرد و بــه نوعــی از اجتنــاب بهــره میبــرد.
اجتنــاب تجربـهای بــه ارزیابــی افراطــی منفــی از حسهــا ،احساســات
و افــکار خصوصــی ناخواســته و عــدم تمایــل بــه تجربــه کــردن ایــن
رویدادهــا و تــاش عمــدی بــرای کنتــرل یــا فــرار از آنهــا اطــاق
میشــود [ .]6درنظریــه پذیــرش و تعهــد ( )ACTو نظریههــای
اخیــر ،اجتنــاب تجربـهای بــه عنــوان عامــل مهمــی در ســبب شناســی
و تــداوم آســیب شناســی روانــی در نظــر گرفتــه میشــود .نقــش
اجتنــاب تجرب ـهای در شــکل گیــری و تــداوم بســیاری از اختــاالت
روانــی پررنــگ شــده اســت و پژوهشهــای بســیاری رابطــه آن را
بــا آســیب شناســی و نحــوه شــکل گیــری اختــاالت روانــی نشــان
دادهانــد .یکــی از ویژگیهــای اصلــی اختــاالت اضطرابــی اجتنــاب یــا
فــرار از موقعیتهــا یــا محرکهایــی اســت کــه منجــر بــه فراخوانــدن
اضطــراب میشــوند [ .]6پیامــد فــوری ایــن تالشهــا رهایــی آنــی
از حالــت آزاردهنــدهای اســت کــه فــرد تجربــه میکنــد ،ولــی در
طوالنــی مــدت شــدت ،فراوانــی و مــدت زمــان ایــن تجــارب آزاردهنده
بــه حــدی میرســد کــه فــرد زندگیــش را محــدود میکنــد و هــر
کاری بــرای رهایــی از ایــن حــاالت آزاردهنــده انجــام میدهــد [.]7
اجتنــاب تجربـهای بــه گونــه معنـیداری بــا اختــال وحشــت زدگــی
[ ]8و اختــال اضطــراب فراگیــر ارتبــاط دارد [ .]9افــراد بــا اعتیــاد
بــه بازیهــای آنالیــن همــواره بــه دنبــال فــرار از مشــکالت زندگــی
واقعــی و پنــاه بــردن بــه محیــط امــن و بــدون کشــمکش ایــن بازیها
میباشــند .عــاوه بــر ایــن ،اگــر از اجتنــاب تجربــهای بــه صــورت

افراطــی اســتفاده نشــود ،مشــکل ســاز نمیباشــد ،امــا معمــوالً افــراد
بــا اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن بــه صــورت افراطــی از هــر گونــه
مواجهــه بــا مشــکالت زندگــی واقعــی ســر بــاز میزننــد و بــه دنبــال
انــکار ایــن مشــکالت میباشــند .بــا توجــه بــه رابطــه بیــن اجتنــاب
تجربـهای و اختــاالت روانــی گوناگــون بــه ویــژه اختــاالت هیجانــی
و عاطفــی و تأثیــر ایــن اختــاالت روانــی در کاهــش کیفیــت زندگــی
افــراد مبتــا [ ]10و از آن جایــی کــه در افــراد معتــاد بــه بازیهــای
آنالیــن رفتارهایــی چــون انــکار مشــکالت ،حمایــت هیجانــی پاییــن
مشــاهده میشــود ،بررســی اجتنــاب تجربــهای میتوانــد در روشــن
کــردن جنبههــای مختلــف ایــن اختــال راه گشــا باشــد.
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش  Liuو همــکاران عوامــل خانوادگــی در
اعتیــاد بــه اینترنــت نقــش دارد [ .]11در واقــع اگــر رابطــه اعضــای
خانــواده بــا یکدیگــر بــه صــورت گــرم و صمیمــی و بدون کشــمکش و
تعــارض باشــد ،ج ـ ّوی آرام و مناســب بــرای فرزنــدان ایجــاد میکنــد
و بدیهــی اســت کــه آنهــا از زندگــی و تعامــل در ایــن خانــواده لــذت
میبرنــد .امــا اگــر خانــواده سرشــار از تعــارض و کشــمکش باشــد
و اعضــا بــرای یکدیگــر احتــرام قائــل نباشــند ،محیــط خانــواده بــه
محیطــی ســرد و طــرد کننــده مبــدل شــده و فرزنــدان بــه دنبــال
محیطــی امــن بــرای فــرار از ایــن تعارضهــا میگردنــد .بازیهــای
آنالیــن بــا توجــه بــه ویژگیهــای جــذاب خــود مخصوصـاً در افــرادی
کــه در خانوادههــای بــا تعــارض بــاال زندگــی میکننــد ،باعــث جلــب
توجــه و افزایــش عالقــه بــه انجــام ایــن بازیهــا در افــراد مذکــور
میشــوند [ .]11از ویژگیهایــی کــه بــه طــور نســبی میتواننــد
خانوادههــای افــراد بــا اعتیــاد بــه اینترنــت را نشــان دهنــد ،میتــوان
بــه مــواردی همچــون اختــال در عملکــرد خانــواده و نارضایتــی از
خانــواده [ ،]11ســطوح پایینتــر ســازماندهی خانــواده [ ،]12ســطوح
باالتــر تعــارض خانــواده [ ]13و گرمــا و صمیمیــت کــم نســبت بــه
خانوادههــای فاقــد اعتیــاد اینترنتــی [ ]14اشــاره کرد .در کل انســجام،
ســازگاری و پشــتیبانی خانوادههــای افــراد دارای اعتیــاد اینترنتــی
پایینتــر از ســایرین بــوده و رضایــت کمتــری از خانوادههــای
خــود دارنــد [ .]15بعبارتــی ایــن افــراد بــه نوعــی دچــار اختــال در
عملکــرد خانوادگــی میباشــند [ .]5بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه Wo
افــراد بــا اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن توانایــی کمتــری در کنتــرل
احساســات خــود دارنــد .ایــن افــراد کــه معمــوالً دارای تعارضــات بیــن
فــردی هســتند ،در شــناخت و کنتــرل هیجانــات خــود دچــار مشــکل
میشــوند .در واقــع آنهــا از تــاش بــرای کنتــرل هیجانهــای
خــود جلوگیــری میکننــد و بــه نوعــی در کنتــرل خــود مشــکل
دارنــد [ .]16خودکنترلــی یعنــی فــرد کنتــرل رفتارهــا ،احساســات و
غرایــز خــود را بــا وجــود برانگیختــن بــرای عمــل داشــته باشــد .یــک
کــودک یــا نوجــوان بــا خودکنترلــی زمانــی را صــرف فکرکــردن بــه،
انتخابهــا و نتایــج احتمالــی میکنــد و ســپس بهتریــن انتخــاب را
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میکنــد [ .]17افــرادی کــه بــه لحــاظ خودکنترلــی ضعیفانــد ،دائم ـاً
بــا احســاس ناامیــدی ،افســردگی ،بیعالقگــی بــه فعالیــت دســت بــه
گریباننــد ،در حالــی کــه افــراد بــا مهارت زیــاد در ایــن زمینه با ســرعت
بیشــتر میتواننــد نامالیمــات را پشــت ســر گذاشــته و میزان مشــخصی
از احساســات را با تفکر همراه نموده و مســیر درســت اندیشــه را بپیمایند.
خودکنترلــی بــه معنــی ســرکوب کــردن هیجانــات و احساســات
نیســت .برعکــس ،خودکنترلــی یعنــی اینکــه مــا یــک انتخــاب بــرای
چگونگــی ابــراز احساســاتمان داریــم و چیــزی کــه مــورد تأکید اســت،
روش ابــراز احساســات اســت بــه طــوری کــه جریــان تفکــر را تســهیل
کنــد [ .]17از آن جایــی کــه اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن در
جوانــان بــا ضعــف در خــود کنترلــی و نظــم مرتبــط اســت و همچنیــن
افــراد معتــاد نســبت بــه کاربــران عــادی توانایــی کمتــری در کنتــرل
احساســات خــود دارنــد [ ،]18میتــوان از متغیــر خودکنترلــی بــرای
بررســی بیشــتر چگونگــی و چرایــی اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن
اســتفاده کــرد .بــا توجــه بــه ســهولت در دسترســی بــه اینترنــت در
اکثــر کشــورها و بــه تبــع آن افزایــش میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت و
مخصوصـاً اعتیــاد بــه بــازی آنالیــن و بــا در نظــر گرفتــن اثــرات منفی
و زیانبــار ایــن مســئله بــر جامعــه بویــژه قشــر نوجــوان و جــوان،
بــه نظــر میرســد انجــام مطالعاتــی در زمینــه اعتیــاد بــه بازیهــای
آنالیــن میتوانــد در حــل ایــن معضــل در جامعــه راهگشــا باشــد.
طبــق آمارگیــری انجــام شــده در ســال  94حــدود هفــت میلیــون
و پانصــد هــزار نفــر در ایــران دچــار اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن
هســتند [ .]19بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن میــزان شــیوع و ایــن کــه
تــا بــه حــال رابطــه اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن بــا مجموعــهای
از متغیرهــا ،بــه ویــژه اجتنــاب تجربــهای ،جــو عاطفــی خانــواده و
خودکنترلــی بررســی نشــده اســت ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن
رابطــه اجتنــاب تجرب ـهای ،جــو عاطفــی خانــواده و خودکنترلــی بــا
اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن در دانشــجویان دانشــگاه شــهید چمــران
اهــواز انجــام گرفــت.
مواد و روشها
طــرح پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی و از نــوع همبســتگی
بــود .جامعــه آمــاری پژوهــش کلیــه دانشــجویان مقطــع کارشناســی
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز در ســال تحصیلــی  92-93بودنــد.
بدلیــل عــدم دسترســی بــه تعــداد جامعــه آمــاری و بــا توجــه بــه نــوع
ـدد بــودن متغیرهــا ،بــه قصــد انتخــاب نمونــه بــزرگ
مطالعــه و متعـ ّ
حجــم نمونــه  200نفــر بــرآورد گردیــد [ .]20بدیــن منظــور 200
دانشــجو ( 100دانشــجوی دختــر و  100دانشــجوی پســر) بــه صــورت
تصادفــی از میــان دانشــکدههای دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز
انتخــاب شــدند .بــه ایــن ترتیــب کــه ابتــدا از بیــن  10دانشــکده،
 5دانشــکده و از هــر دانشــکده 5 ،کالس و از هــر کالس  8نفــر (4
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پســر و  4دختــر) بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .پرسشــنامهها
بــدون نــام بــوده و پــس از توضیــح موضــوع و هــدف پژوهــش توســط
پژوهشــگر بــه آزمودنیهــا و بــا کســب رضایــت آگاهانــه از آنهــا
جم ـعآوری گردیــد.
پرسشــنامههای مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر شــامل 4
بخــش بــود( .الــف) پرسشــنامه اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن :ایــن
پرسشــنامه توســط  Whangو  ]21[ Changســاخته شــده و در ایــن
پژوهــش نســخه فارســی آن کــه توســط زنــدی پیــام و همــکاران
[ ]19ترجمــه و ویژگیهــای روانســنجی آن مــورد بررســی قــرار
گرفتــه اســت ،اســتفاده گردیــد .ایــن پرسشــنامه دارای  20ســؤال
بــا مقیــاس لیکــرت  5گزینــهای (بــه نــدرت =  ،1گاهگاهــی = ،2
مکــررا ً =  ،3اغلــب =  ،4همیشــه =  )5اســت کــه طیــف نمــرات بیــن
 20-100و نمــره باالتــر حاکــی از تمایــل بیشــتر بــه بازیهــای
آنالیــن میباشــد.
(ب) پرسشــنامه اجتنــاب تجربـهای :این پرسشــنامه ،پذیــرش ،اجتناب
تجربــهای و عــدم انعطافپذیــری روانــی را اندازهگیــری میکنــد و
آخریــن نســخه ایــن ابــزار ،حــاوی  10ســؤال بــا مقیــاس  7درجـهای
لیکــرت اســت کــه توســط  Bondو همــکاران در ســال  2011ســاخته
شــده اســت [ .]22طیــف نمــرات حاصــل از ایــن پرسشــنامه بیــن
 10-70بــوده و نمــره باالتــر تمایــل بیشــتر بــه اجتنــاب تجربـهای را
نشــان میدهــد .کفایــت روانســنجی نســخه فارســی ایــن پرسشــنامه
توســط عباســی و همــکاران بررســی و مــورد تأییــد قــرار گرفــت [.]6
عباســی و همــکاران در بررســی روایــی همگــرای پرسشــنامه ،میــزان
همبســتگی آن را بــا نســخه دوم پرسشــنامه افســردگی بــک []23
و پرسشــنامه اضطــراب بــک [ ]24در یــک نمونــه  192نفــری از
دانشــجویان دانشــگاههای تهــران و علــوم پزشــکی تهــران -0/59 ،و
 -0/44گــزارش نمودنــد .در پژوهــش مذکــور جهــت ســنجش روایــی
افتراقــی (تشــخیصی) پرسشــنامه ،نمرههــای اجتنــاب تجربـهای گــروه
نمونــه روانســنجی ( 25زن بیمــار و  25زن بهنجــار) مــورد مقایســه
قــرار گرفــت .نتایــج گویــای تفــاوت معنـیدار دو گــروه از نظــر میــزان
اجتنــاب تجرب ـهای بــود [.]6
(پ) پرسشــنامه جـ ّو عاطفــی خانــواده :این پرسشــنامه در ســال 1373
توســط نــو درگاه فــرد و همــکاران بــه منظــور ســنجش ج ـ ّو عاطفــی
خانــواده ســاخته شــده [ ]25و شــامل  35ســؤال  5گزینـهای (هرگــز،
کــم ،گاهــی ،زیــاد ،خیلــی زیــاد) اســت کــه جمــع نمرههــای آزمودنــی
در هــر ســؤال نمــره کل او را در ایــن آزمــون تشــکیل میدهــد .طیــف
نمــرات حاصــل از ایــن پرسشــنامه بیــن  35-175بــوده و نمــره باالتــر
ج ـ ّو نامســاعد خانــواده را نشــان میدهــد .نــو درگاه فــرد و همــکاران
ضریــب اعتبــار پرسشــنامه بــه روش دو نیمــه کــردن را  0/94گــزارش
کردهانــد [ .]25در پژوهــش حاضــر پایایــی پرسشــنامه بــا بــه کارگیری
آلفــای کرونبــاخ در نمونــه روانســنجی بررســی شــد و  0/95بــه دســت

زندی پیام و همکاران
یافتهها
میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســن دانشــجویان پســر و دختــر بــه
ترتیــب برابــر بــا  21/25 ± 1/66و  21/04 ± 1/92بــود .جــدول 1
میانگیــن ،انحــراف معیــار ،حداقــل و حداکثــر نمــره متغیرهــای
اعتیــاد بــه بــازی آنالیــن ،اجتنــاب تجربـهای ،جــو عاطفــی خانــواده
و خــود کنترلــی دانشــجویان را نشــان میدهــد.
جــدول  2ماتریــس همبســتگی بیــن متغیرهــای اعتیــاد بــه بــازی
آنالیــن ،اجتنــاب تجربــهای ،جــو عاطفــی خانــواده و خودکنترلــی
را نشــان میدهــد .طبــق یافتههــا ،بیــن اعتیــاد بــه بازیهــای
آنالیــن و جــ ّو عاطفــی خانــواده ( )r = 0/53و اجتنــاب تجربــهای
( )r = 0/27همبســتگی مثبــت و معنــیداری مشــاهده گردیــد.
ولیکــن بیــن اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن و خودکنترلــی رابطــه
منفــی و معنــیداری مشــاهده شــد (.)r = -0/17
بــرای بررســی پیــش بینــی اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن توســط
اجتنــاب تجرب ـهای ،جــو عاطفــی خانــواده و خودکنترلــی از آزمــون
رگرســیون چنــد متغیــری بــا روش همزمــان اســتفاده شــد و نتایــج
آن در جــدول  3ارائــه گردیــد .همانطــور کــه نتایــج جــدول نشــان
میدهــد ،ضریــب همبســتگی چنــد گانــه ( )Rمعــادل  0/54و
ضریــب تبییــن ( )R2معــادل  29درصــد میباشــد .همچنیــن جــو
عاطفــی خانــواده بــا ضریــب بتــای اســتاندارد  0/49قویتریــن
پیشبینــی کننــده اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن بــوده اســت.

آمــد .روایــی محتوایــی پرسشــنامه نیــز بررســی و بــا توجــه بــه تأییــد
اعتبــار درونــی ســؤاالت توســط متخصصــان میتــوان آن را بــه عنــوان
یکــی از شــواهد روایــی ســازه تلقــی کــرد.
(ت) پرسشــنامه خودکنترلــی :پرسشــنامه  24ســؤالی خودکنترلــی یک
ابــزار اســتاندارد بــرای ســنجش وضعیــت خودکنترلــی افــراد میباشــد
[ ]26کــه  12ســؤال از ایــن پرسشــنامه خودکنترلی پایین و  12ســؤال
دیگــر خــود کنترلــی بــاال را ســنجش میکننــد .نحــوه نمرهدهــی
تمامــی ســؤاالت پرسشــنامه بــا مقیــاس لیکــرت  7گزینـهای (از کامـ ً
ا
موافقــم =  1تــا کام ـ ً
ا مخالفــم =  )7اســت کــه کســب نمــره باالتــر
نشــان دهنــده خودکنترلــی پاییــن افــراد میباشــد .از ایــن ابــزار در
مطالعــات داخلــی بســیاری اســتفاده شــده و ویژگیهــای روانســنجی
آن مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت [.]28 ,27
تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نســخه  16نــرم افــزار  SPSSصــورت
گرفــت .روشهــای آمــاری بــه کار رفتــه شــامل آمــار توصیفــی و
آزمونهــای رگرســیون چندگانــه و همبســتگی پیرســون بــود .از
پیــش فرضهــای رگرســیون چندگانــه میتــوان بــه همخطــی
چنــد گانــه ،دادههــای پــرت تــک و چنــد متغیــره ،نرمــال بــودن
دادههــا و اســتقالل خطاهــا اشــاره کــرد کــه در ایــن پژوهــش
همخطــی چندگانــه و نرمــال بــودن دادههــا مــورد بررســی و تأییــد
قــرار گرفــت .ســطح معن ـیداری در آزمونهــای آمــاری بــکار رفتــه
کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــده بــود.

جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد ،دامنه نمرات متغیرهای اعتیاد به بازی آنالین ،اجتناب تجربهای ،ج ّو عاطفی خانواده و خودکنترلی
دانشجویان
متغیرهای پژوهش

دانشجویان دختر

دانشجویان پسر

رنج نمرات

نمره کل

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

حداقل

حداکثر

اعتیاد به بازیهای آنالین

31/24

13/15

35/78

17/42

33/50

15/55

20

97

اجتناب تجربهای

33/11

10/52

34/76

7/83

33/93

9/29

10

70

ج ّو عاطفی خانواده

60/14

21/04

66/25

22

63/18

21/69

35

147

خودکنترلی

43/03

8/66

42/94

9/09

42/98

8/85

18

67

جدول  :2ماتریس همبستگی بین متغیرهای اعتیاد به بازی آنالین ،اجتناب تجربهای ،جو عاطفی خانواده و خودکنترلی
متغیرهای پژوهش

1

 .1اعتیاد به بازیهای آنالین

1

 .2اجتناب تجربهای
 .3جو عاطفی خانواده
 .4خودکنترلی

** نتایج در سطح معنیداری کمتر از  0/01معنی دار میباشند.

2
1

**0/27

0/53

**

**-0/17

3

4

0/38

**

-0/13

1
**-0/16

1
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مجله آموزش و سالمت جامعه ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 1395
جدول  :3خالصه مدل رگرسیون اجتناب تجربهای ،جو عاطفی خانواده و خود کنترلی بر اعتیاد به بازیهای آنالین به روش همزمان
متغیرهای پیش بین

ضریب بتای استاندارد

ضریب رگرسیونی

سطح معنیداری

ضریب همبستگی

ضریب تبیین

جوعاطفی خانواده

0/49

0/35

>0/001

0/54

%29

اجتناب تجربی

0/07

0/12

0/251

خود کنترلی

-0/08

0/14

0/187

بحث
هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اعتیــاد بــه بــازی آنالیــن و
ارتبــاط آن بــا چنــد فاکتــور مهــم از جملــه اجتنــاب تجربـهای ،جـ ّو
عاطفــی خانــواده و خودکنترلــی بــود .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان
داد کــه بیــن اجتنــاب تجربــهای و اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن
همبســتگی مثبــت و معنـیداری وجــود دارد .نتایــج مطالعـهای کــه
بــا هــدف بررســی ویژگیهــای رفتــاری کاربــران معتــاد بــه بــازی
آنالیــن و عوامــل مرتبــط بــا آن انجــام شــده بــود [ ،]29نشــان داد
کــه ســرگرمی و تفریــح ،مقابلــه عاطفــی ،هیجــان و مبــارزه طلبــی
و فــرار از واقعیــت احتمــاالً دالیــل اصلــی بــرای اعتیــاد بــه بــازی
آنالیــن باشــند .نتایــج پژوهــش مذکــور تــا حــدودی بــا نتایــج
مطالعــه حاضــر همســو میباشــد .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان
گفــت از آن جایــی کــه محیــط زندگــی افــراد معتــاد بــه بازیهــای
آنالیــن سرشــار از کشــمکش و تعــارض اســت و ایــن افــراد بــه دنبــال
محلــی امــن و بــدون تعــارض هســتند بــه ســراغ بازیهــای آنالیــن
میرونــد و از آن بــه عنــوان راهــی بــرای فــرار از واقعیــت اســتفاده
میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن افــراد انجــام بازیهــای آنالیــن
را راهــی بــرای فــرار از تجــارب دردنــاک ذهنــی خــود میداننــد .بــه
نظــر میرســد ایــن اجتنــاب تجرب ـهای در کوتــاه مــدت پاســخ داده
و فــرد را بــه فــرار بیشــتر از تجربههــای ذهنــی ســوق میدهــد،
ولیکــن تعارضهــا حــل نشــده باقــی خواهنــد مانــد.
همچنیــن در پژوهــش حاضــر رابطــه مثبــت و معنــیداری بیــن
جــ ّو عاطفــی خانــواده و اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن مشــاهده
گردیــد .بــه عبارتــی وجــود جــ ّو عاطفــی نامســاعدتر در خانــواده
باعــث افزایــش میــزان اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن خواهــد شــد.
 Liو همــکاران در مطالعــه خــود عوامــل خانوادگــی خــاص مرتبــط
بــا اعتیــاد اینترنتــی را نارضایتــی کلــی از پــدر و مــادر ،تعــارض
بیــن والدیــن و کــودکان و والدیــن بــا یکدیگــر ،اســترس خانوادگــی،
ســازماندهی خانــواده ،کمبــود صمیمیــت و گرمــی بیــن اعضــای
خانــواده ،نظــارت کمتــر والدیــن بــر کــودکان ،حمایــت عاطفــی
کمتــر ،ارتباطــات کمتــر ،تنبیــه و طــرد بیشــتر و دخالــت کمتــر
گــزارش نمودنــد [ .]12در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت،
یکــی از عوامــل مهــم در تأمیــن ســامت و بهداشــت روانــی فرزنــدان،
روابــط صحیــح و متعــادل والدیــن بــا آنهــا اســت ،فرزنــدان در فضــای
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خصوصــی و صمیمانــة خانــواده یــاد میگیرنــد کــه چــه احساســی
نســبت بــه خــود داشــته باشــند ،دیگــران چــه واکنشــی نســبت
بــه آنهــا خواهنــد داشــت و آنهــا بایــد چگونــه دربــارة واکنشهــای
احساســی دیگــران فکــر کننــد .بیتوجهــی والدیــن بــه سالمســازی
روانــی و عاطفــی کــودکان و نوجوانــان و نبــود روابــط مناســب در
بیشــتر مــوارد آنهــا را بــا کمبودهــای عاطفــی ،انگیــزش و مشــکالت
روانــی روبـهرو میســازد .بنابرایــن عوامــل خانوادگــی و مخصوصـاً ج ّو
عاطفــی خانــواده میتوانــد نقــش مهمــی در اعتیــاد بــه بازیهــای
آنالیــن ایفــا نمایــد .در پژوهــش حاضــر رابطــه منفــی و معنـیداری
بیــن خودکنترلــی و اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن مشــاهده شــد
کــه نتایــج تحقیقــات حاضــر بــا مطالعــه مشــابه همســو میباشــد
[ .]31 ,30بــه نظــر میرســد ضعــف در خودکنترلــی هســته اصلــی
بســیاری از مشــکالت کودکان و بزرگســاالن اســت .وقتــی خودکنترلی
را بــه شــکل به تأخیــر انداختن خشــنودی نــگاه کنیم ،خواهیــم دید که
بســیاری از مشــکالت ریشــه در همین نارســایی دارند .به نظر میرســد
از یــک طــرف ،اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن در جوانــان بــا ضعــف
در خودکنترلــی و نظــم مرتبــط اســت و همچنیــن افــراد معتــاد
نســبت بــه کاربــران عــادی توانایــی کمتــری در کنتــرل عواطــف
و احساســات خــود دارنــد [ ]18و از طــرف دیگــر بــه زعــم  Koو
همــکاران ،بازیهــای آنالیــن احســاس کنتــرل ،امــکان تعامــل
همزمــان بــا افــراد گوناگــون و آزادی عمــل بــرای نوجوانــان را فراهــم
میکنــد [ .]31بــا در نظــر گرفتــن رابطــه منفــی بیــن خودکنترلــی
و اعتیــاد اینترنتــی در مطالعــه پیشــین میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
خودکنترلــی مختــل شــده ،بــه طــور کلــی زمینــه را بــرای اعتیــاد
و احتمــاالً اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن فراهــم میکنــد و افزایــش
خودکنترلــی ،افــراد را بــرای اســتفاده از اینترنــت بــه صــورت معقــول
توانمنــد میکنــد ،بنابرایــن میتوانــد از اعتیــاد بــه اینترنــت
جلوگیــری کنــد [.]30
در تبییــن ایــن موضــوع کــه چــرا متغیرهــای اجتنــاب تجربــهای
و خودکنترلــی توانایــی پیــش بیــن اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن
را نداشــتند ،میتــوان دالیــل زیــر را مــد نظــر قــرار داد .اجــرای
پژوهــش بــر روی قشــر دانشــجو کــه از افــراد فرهیختــه و باهــوش
تشــکیل میشــوند و ایــن افــراد بــا برنامهریــزی مناســب و وقــت
آزاد بســیار میتواننــد بــدون ایجــاد خلــل در رونــد زندگــی و

زندی پیام و همکاران
تحصیــل خــود ،بازیهــای آنالیــن را انجــام دهنــد .بنابرایــن احتمــاالً
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه صــرف وقــت روی بــازی آنالیــن ناشــی
از تبعــات خودکنترلــی ضعیــف در آنــان نمیباشــد .دلیــل دیگــر
میتوانــد ناشــی از ایــن باشــد کــه پرسشــنامههای مــورد اســتفاده
دارای اشــکال و ابهــام بــوده و همیــن ابهــام باعــث معنـیدار نشــدن
متغیرهــای مذکــور شــده باشــد .در تأییــد ایــن دلیــل میتــوان بــه
مشــاهدات محقــق اشــاره کــرد کــه در هنــگام اجــرا ،افــراد بســیاری
در مــورد مادههــای دو آزمــون بــه ویــژه آزمــون اجتنــاب تجرب ـهای
ســؤاالتی مطــرح میکردنــد.
از محدودیتهــای پژوهــش حاضــر میتــوان بــه نــوع مطالعــه
حاضــر کــه همبســتگی میباشــد اشــاره کــرد ،چــرا کــه امــکان
نتیجهگیــری در خصــوص روابــط علّــی بیــن متغیرهــا وجــود نــدارد.
همچنیــن ایــن پژوهــش بــر روی دانشــجویان کارشناســی دانشــگاه
شــهید چمــران اهــواز صــورت گرفــت ،بنابرایــن تعمیــم نتایــج آن بــه
دانشــجویان و افــراد مناطــق دیگــر بایــد بــا احتیــاط صــورت گیــرد.
پیشــنهاد میشــود بــه منظــور صحــت یافتههــای پژوهــش حاضــر،
پژوهشهــای دیگــری در دانشــجویان ســایر شــهرها انجــام گیــرد.
همچنیــن بــر روی ترجمــه و ابهــام زدایــی ســؤاالت پرسشــنامههای
اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه بررســی بیشــتری انجــام گیــرد .بــا
توجــه بــه جدیــد بــودن موضــوع و بــه خصــوص ایــن کــه پرسشــنامه
اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن مــورد اســتفاده ،بــرای اولیــن بــار در
ایــران بــه کار م ـیرود ،پیشــنهاد میشــود پژوهشهــای دیگــری در
زمینــه اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن و عوامــل مرتبــط بــا آن انجــام
شــود .بهتــر اســت پژوهشهــای آتــی در مکانهایــی کــه افــراد
معتــاد بــه بــازی آنالیــن بیشــتر حضــور دارنــد ،ماننــد کافینتهــا
و گیــم نتهــا صــورت گیــرد .در صــورت امــکان بــرای والدیــن
آموزشهــای الزم بــه منظــور افزایــش آگاهــی آنــان در مــورد

بازیهــای آنالیــن ارائــه شــود و راهکارهایــی جهــت افزایــش میــزان
صمیمیــت و تنظیــم ج ـ ّو عاطفــی حاکــم بیــن اعضــاء خانــواده در
اختیــار والدیــن قــرار بگیــرد .همچنیــن پیشــنهاد میشــود در
خانــواده برنامهریــزی بــه گون ـهای انجــام شــود کــه افــراد خانــواده
وقــت بیشــتری را در کنــار هــم بگذراننــد و والدیــن بــرای فرزنــدان
خــود بــه میــزان کافــی وقــت اختصــاص دهنــد و بــه فرزنــدان خــود
در انتخــاب تفریحــات مناســب جهــت گذرانــدن اوقــات فراغــت
کمــک کننــد.
نتیجهگیری
در مجمــوع نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از رابطــه اجتنــاب
تجربــهای و جــ ّو عاطفــی خانــواده و خودکنترلــی بــا اعتیــاد بــه
بازیهــای آنالیــن میباشــد .هــر چنــد رابطــه اجتنــاب تجرب ـهای و
خودکنترلــی بــا اعتیــاد بــه بــازی آنالیــن از اهمیــت برخــوردار اســت،
امــا نتایــج بــه طــور واضــح نشــان میدهنــد کــه عوامــل خانوادگــی
نقــش مهمتــری در اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن دارنــد ،امــا ایــن
موضــوع مشــخص نیســت کــه آیــا مســائل خانوادگــی باعــث اعتیــاد
بــه بازیهــای آنالیــن میشــوند یــا مســائل خانوادگــی بــه دنبــال
اعتیــاد بــه بازیهــای آنالیــن بــه وجــود میآینــد .تحقیقــات
بیشــتری در زمینــه مذکــور بــرای روشــن شــدن ایــن مســئله نیــاز
اســت و در طراحــی برنامههــای درمانــی محیــط خانوادگــی افــراد
حتم ـاً بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
تشکر و قدردانی
نویســندگان ایــن مقالــه مراتــب سپاســگزاری خــود را از کلیــه
کارکنــان دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز و شــرکت کننــدگان در
ایــن مطالعــه اعــام مینماینــد.
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Abstract
Background and Objectives: online game addiction is considered as a compulsive,
excessive, uncontrollable and destructive physical and psychological behavior. With regard
to the problem of persons with addiction to online gaming in the fields of experiential
avoidance, families emotional atmosphere and self-control, this study was carried out
with the aim of determining the relationship of experiential avoidance, families emotional
atmosphere and self-control with online gaming addiction in the bachelor student of
Shahid Chamran University of Ahvaz.
Materials and Methods: The research design was descriptive and correlational, performed
on 200 bachelor student of Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. Sampling was
conducted using multi-stage random sampling. Information were collected via SPSS 16
and to analyze the data, Pearson’s correlation and regression (inter) tests were used.
Results: The results showed a significant positive correlation in familial emotional
atmosphere and experiential avoidance with addiction to online games and there was
a significant negative correlation between self-control and addiction to online games.
Regression analysis indicated that familial emotional atmosphere determined 28% of the
variance of addiction to online games.
Conclusions: The results confirmed the relationship of addiction to online games with
familial emotional atmosphere and experiential avoidance, also emphasized on the
importance of family environment in intensified use of internet. The results of this study
can be used to plan appropriate interventions, including awareness among students and
practitioners in the field of symptoms and consequences of addiction to online games,
and try to correct the use of internet among users, to prevent and effectively manage this
disorder.

