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 Background and Aim: Online games are one of a kind of Internet games that, 
due to increasing awareness of the people and especially young people with 
the Internet, increasing the speed of the Internet and the availability of mobile 
Internet through smartphones, especially among boys, it has become so 
sweeping. The purpose of this study was to investigate the relationship 
between family emotional atmosphere and mental health with addiction to 
online game. 
Materials and Methods: This study is descriptive correlational. The population 
consisted of all bachelor student of Shahid Chamran University of Ahvaz in 
2013-2014 academic year. The research sample consisted of 192 student of 
who were selected using multi stage cluster sampling. To collect data, online 
game addiction (OGA) scale & the family's emotional atmosphere (FEA) scale 
and mental health (GHQ) scale were used. 
Ethical Considerations: This study with research ethics code 94228369 was 
approved in Research Ethics Committee of Shahid Chamran University of 
Ahvaz, Iran. 
Findings: The results show that there is a positive and significant correlation 
between the emotional atmosphere of the family and online addiction  
(p <0. 01), and the overall score of mental health and addiction to online games 
(p <0. 01). Also, the results of regression analysis indicated that the family's 
emotional atmosphere could predict 0.30 variance of online addiction. 
Conclusion: The results of this study, while confirming the relationship 
between addiction to online games with mental health, emphasize the 
importance of the family environment in increasing the extent of addiction to 
the game.  
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 نیآنال یهایبه باز ادیخانواده و سالمت روان با اعت یرابطه جو عاطف
 

   2مهناز مهرابی زاده هنرمند،  2ایران داودی، *1 آرش زندی پیام

 .رانی، تهران، اتهران نور امی، دانشگاه پینشناسگروه روا .1

 .رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،ینیبال یگروه روانشناس .2
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 شیباشد که با توجه به افزامی ینترنتیا یهایاز انواع باز یکی نیآنال هاییباز :و هدف نهیزم 

 نترنتیو در دسترس بودن ا نترنتیسرعت ا شیافزا نترنت،یمردم و مخصوصاً قشر جوان با ا یآگاه

 نیشده است. هدف ا ریفراگ یلیخ هاپسر نیهوشمند مخصوصاً در ب هاییگوش قیهمراه از طر

 .بود نیآنال هاییبه باز ادیان با اعتسالمت رو و خانواده یجو عاطف رابطه یبررس ،پژوهش

 هیپژوهش حاضر کل یبود. جامعه آمار همبستگی – یفیپژوهش از نوع توص نیا ها:و روش مواد

بود.  92-93 یلیسال تحص چمران اهواز در دیدانشگاه شه یمقطع کارشناس انیدانشجو

 یاخوشه یریگز روش نمونهدختر( بود که با استفاده ا 94پسر، 98) نفر 192پژوهش  یهایآزمودن
به  ادیاعت اسیاز مق هاداده یآورجمع ی. برادیانتخاب گرد یجامعه آمار انیم از یاچند مرحله

 (GHQ) سالمت روان اسیو مق (FEA) خانواده یجو عاطف اسی، مق(OGA) نیآنال یهایباز

 .استفاده شد

چمران  دیدانشگاه شه یخالق پژوهشا تهیدر کم 94228369مطالعه با کد  نیا مالحظات اخالقی:

 است. دهیاهواز به ثبت رس

و ( p < 01/0) نیآنال هاییبه باز ادیخانواده و اعت یجو عاطف نیدهد بمینشان  جینتا ها:افتهی

 داریمعنیمثبت و  یهمبستگ( p<  01/0) نیآنال هاییبه باز ادیسالمت روان و اعت ینمره کل

 انسیوار 30/0تواندمیخانواده  ینشان داد که جو عاطف ونیرگرس لیتحل جینتاچنین هموجود دارد. 

 .کند ینیبشیرا پ نیآنال هاییبه باز ادیاعت

با سالمت روان بر  نیآنال هاییبه باز ادیرابطه اعت دیینتایج این پژوهش ضمن تأ :یریگجهینت

 کند. د میتأکی یبه باز ادیاعت زانیاهمیت محیط خانوادگی در شدت یافتن م
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 مقدمه .1

 توجه که با است اینترنتی هایبازی انواع از یکی آنالین هایبازی

 با اینترنت، جوان قشر مخصوصاً و مردم آشنایی افزایش به

دسترسی به گوشی و چنین هم و اینترنت افزایش سرعت

ن آنالی هایبازی به است. اعتیاد شده های هوشمند فراگیرتبلت

 لحاظ از و کنترلقابلرغی ی،وسواسی، افراط رفتاری به عنوان

 (. 1است ) شده گرفته نظر مخرب در روانی و جسمانی

تحقیقی انجام داد و چند عامل کلیدی  2018گرینفیلد در سال 

باشد را میویدیوئی مرتبط  هایکه با استفاده اجباری از بازی

زدائی، تحریک بازداری ند از:ااین عوامل عبارت .پیشنهاد کرد

سازی مسیرهای لت دسترسی، ناشناس ماندن، فعالمحتوا، سهو

 (.2پاداش نوروبیولوژیک )

توان آنالین می هایاز جمله عوامل مهم در تعریف اعتیاد به بازی

 به موارد زیر اشاره کرد:

ساعت  30ساعت در روز یا  4آنالین بیش از از  هایانجام بازی

نترنتی، در مقیاس اعتیاد ای 50در هفته، نمره باالتر از 

پذیری، پرخاشگری و اضطراب در زمان اجبار برای توقف تحریک

آنالین، اختالالت رفتاری، مشکالت اقتصادی به علت  هایبازی

آنالین، الگوی نامنظم زندگی به  هایاستفاده افراطی از بازی

علت اختالل در ریتم روزانه، فرار از مدرسه و از دست دادن شغل 

(3.) 

دهند. مییون نفر در جهان بازی آنالین انجام میل 700بیش از 

سازمان بهداشت جهانی اعالم داشت که اختالل چنین هم

 ،های آنالین را به عنوان بیماری به رسمیت خواهد شناختبازی

اتفاق  هاچرا که متخصصان در زمینه خطر اعتیاد به این بازی

هداشت سخنگوی سازمان ب ،نظر دارند. به گفته طارق یاسارویچ

المللی بندی بیندر ویرایش یازدهم طبقه این بیماری، جهانی

 ،شودمیمنتشر  1397که تابستان سال  (ICD-11) هابیماری

به گفته یاسارویچ در حال حاضر تعریف گنجانده خواهد شد. 

الگوی رفتاری مربوط به "این نوع اعتیاد عبارت است از: 

صه آن ضعف اراده و های دیجیتال یا ویدئویی که مشخبازی

 های دیگراختیار و اولویت دادن زیاد به بازی در قیاس با فعالیت

 ."به حدی که بازی بر دیگر عالئق فرد مقدم باشد است،

گوید برای چنین العمل اولیه که هنوز نهایی نشده میردستو

 "اشتغال غیرعادی ذهنی"تشخیصی فرد باید حداقل یک سال 

ر این صورت این اختالل به عنوان رفتار با بازی داشته باشد و د

هرچند گفته شده به دلیل  د.بندی خواهد شاعتیادآور طبقه

های آنالین، این اختالل بیشتر دامنگیر گسترش وسیع بازی

هنوز زود است که گستره  معتقد استارویچ یاس ،شودجوانان می

های دیجیتال مفهومی اختالل بازی" :بینی کنیممشکل را پیش

ن بیماری و یجدید است و هنوز اطالعات کافی در مورد ا بتاًنس

 (.4) "عوامل انتشار آن در سطح جمعیتی گردآوری نشده است

بعضی از روانشناسان از ارتباط بین افسردگی، اضطراب و 

های کمبود توجه با اعتیاد به بازی-های اختالل بیش فعالینشانه

در نوجوانی اعتیاد بازی  افرادی که ،دهند. درواقعمیآنالین خبر 

اند، در بزرگسالی افزایش افسردگی، اضطراب و آنالین داشته

-(. اختالالت بیش فعالی6، 5) فوبی اجتماعی را نشان دادند

ترین اختالالت کمبود توجه و اختالل افسردگی اساسی شایع

های باشند و ویژگیمیهمراه با این اختالل در کشور کره جنوبی 

د با اعتیاد اینترنتی مشابه عالئم اختالالت افسردگی بالینی افرا

توان میباشد. بنابراین میکمبود توجه -اساسی و بیش فعالی

تواند بر سالمت روان افراد میگفت که اعتیاد به بازی آنالین 

بین برخی از اختالالت در آینده این افراد تاثیر بگذارد و پیش

 (.7) باشد

ن لی و همکاران عوامل خانوادگی در با توجه به نتایج پژوهش و

اعتیاد به اینترنت نقش دارد. در این تحقیق عواملی چون 

شناختی اجتماعی خانواده، عملکرد خانواده، های جمعیتویژگی

 هایجو حاکم بر خانواده، نگرش نسبت به خانواده، شیوه

چنین همفرزندپروری و ارتباط با والدین مورد توجه قرار گرفت. 

ل خانوادگی خاص چون نارضایتی کلی از پدر و مادر یا عوام

خانواده، تعارض باال بین والدین یا بین والدین و فرزندان، 

استرس خانوادگی، سازمان خانواده، ارتباط با پدر و مادر، 

ها، گرمی و محبت، ها، نظارتها، حمایتها، مشارکتارتباط

ین از تنبیه بدنی، بیگانگی، طرد و مجازات جوانان، استفاده والد

اعتیاد والدین به مواد مخدر، سوء مصرف دارو توسط والدین، 

وضعیت اقتصادی، وضعیت شغلی و تحصیلی والدین، ترتیب 
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تفریحی  هایتولد، تک فرزند بودن، وضعیت تأهل والدین و شیوه

خانواده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به وضوح نشان داد که 

ای از مشکالت د به اینترنت دامنه گستردهجوانان چینی با اعتیا

(، البته هنوز مشخص نیست 8دهند )میخانوادگی را گزارش 

شود میکه آیا محیط خانوادگی نامساعد باعث اعتیاد اینترنتی 

یا اعتیاد به اینترنت باعث نامساعدشدن محیط خانوادگی 

گردد. بنابراین تحقیقات بیشتری برای روشن کردن این می

 موردنیاز است. موضوع

 با هماهنگ و موزون ارتباط قابلیت از است سالمت روان عبارت

 و تضادها حل و اجتماعی فردی اصالح محیط و تغییر دیگران،

(. با توجه 9) مناسب و عادالنه منطقی، به طور شخصی تمایالت

به مطالعاتی که تاکنون در مورد اعتیاد به اینترنت انجام شده، 

ز اینترنت در جوانان به طور خاصی اثرات منفی استفاده افراطی ا

دارد. از جمله این  هابر سالمت روانی و شرایط روانپزشکی آن

کمبود توجه، افسردگی و -توان به اختالل بیش فعالیمیاثرات 

اختالالت اضطرابی اشاره کرد. نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت 

مت شکایت داشته بیشتر احتمال دارد که از افسردگی و خصو

د و مشکالت بسیاری در زمینه روابط بین فردی گزارش نباش

سازی، رفتارهای احتمال اختالل جسمانیچنین همکنند. می

 مطالعات پرخاشگرانه و انزوا در این افراد بیشتر است. برخی

 اختالل و عاطفی اختالالت اینترنت با به اعتیاد که اندداده نشان

 در بیشتری مقدار به روز هر که همراه است اعیاجتم روابط در

 در جمله (. از10) یابدمی گسترش از اینترنت کنندگاناستفاده

 و تربیتی علوم دانشکده دانشجویان بر روی که ایمطالعه

 سالمت شد، انجام بلوچستان سیستان شناسی دانشگاهروان

در  عادی، کاربران به نسبت اینترنت به معتاد عمومی کاربران

 به اینترنت اعتیاد ،دیگر ایمطالعه در .بود بیشتری خطر معرض

 رنجورخوییروان جمله از نوجوانان شخصیتی صفات از برخی با

 (.9داد ) نشان ارتباط

بودن قشر عظیمی از جمعیت کشور، ضرورت توجه نوجوان

ناپذیر نهادهای مسئول به مسائل نوجوانان و جوانان را اجتناب

اجتماعی  هایشدن با آسیبسنگین مواجه هایینهد. هزنمایمی

مدهای آن، پژوهشگران را بر آن داشته است تا به بررسی او پی

کارهایی مناسب برای چگونگی بروز آسیب و یافتن راه چرایی و

ین الهای آناعتیاد به بازیناشی از  تالپیشگیری و کنترل مشک

ل اهمیت دارد که به این دلی این پژوهش هاییافته. بپردازند

عات ضروری در زمینه اعتیاد به الکردن اطتواند با فراهممی

و نقش عوامل خانوادگی در بروز این مشکل،  ینالهای آنبازی

. از ها را فراهم کندنیازهای پیشگیری و اعتیاد به بازیپیش

که تا به حال ارتباط بین عوامل مرتبط به خانواده و جاییآن

به  آنالین مورد پژوهش قرار نگرفته است وتوجهاعتیاد به بازی 

 فرهنگی و روانی، اجتماعی ،جسمی سالمت این نکته که وضعیت

 زندگی یک تحقق برای زمینه الزم آوردنفراهم و جامعه هر در

 آینده هایسال برای جامعه سالمتی آن ضامن سالم و پویا

طفی عا باشد، در این پژوهش سعی شده است ارتباط بین جومی

آنالین مورد بررسی  هایخانواده و سالمت روان با اعتیاد به بازی

 قرار گیرد. 

 

 هامواد و روش. 2

 روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه

 سال در تحصیل به مشغول دانشجویان کلیه شامل آماری

 اهواز چمران شهید دانشگاه کارشناسی مقطع 93-92 تحصیلی

 ،ایای چند مرحلهگیری خوشهاده از روش نمونهبود. با استف

دانشجوی دختر و پسر از میان جامعه آماری انتخاب  192

دانشجویان با توجه به سلسله مراتب  که صورت این به گردید.

تر( از انواع واحدهای جامعه تر به کوچک)از واحدهای بزرگ

 انتخاب شدند که در این پژوهش به ترتیب دانشکده، کالس و

تر تر به کوچکدانشجو به عنوان سلسله مراتب از واحد بزرگ

 دوره دانشجویان لیست ابتدا ،انتخاب گردید. بدین منظور

-فنی علوم، شناسی، کشاورزی، روان یهادانشکده کارشناسی

 و بدنی تربیت انسانی، علوم اقتصاد، الهیات، ریاضی، مهندسی،

 بین از .شد دریافت مذکور یهادانشکده آموزش از دامپزشکی

 هر از کالس و 5، دانشکده هر از و دانشکده 5 دانشکده، 10 این

 انتخاب تصادفی صورت دختر( به 4پسر و  4) نفر 8کالس 

 مورد در توضیح و مذکور هایکالس در با حضور محقق. شدند

 در را هانامهپرسش هاتحقیق و اعالم آمادگی آزمودنی اهداف
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پژوهش،  به ورود هایمالک جمله از .داد قرار ندانشجویا اختیار

تمایل بودن، بومی بودن، مجرد بودن،  دوره کارشناسی یدانشجو

، دسترسی به اینترنت، داشتن تبلت، لپ به شرکت در پژوهش

، نداشتن آنالین هایآشنایی با بازیتاپ یا گوشی هوشمند، 

 یرگذارتأث معلولیت و روانپزشکی، بیماری جسمی بیماری سابقه

ترین مهم ازچنین هم .بود زندگی و عدم وابستگی به مواد در

از دانشگاه، خوابگاهی بودن  انصراف متقاضی خروج، هایمالک

 هادر ضمن از کلیه آزمودنی .بود آنالین هایعدم عالقه به بازیو 

اطمینان داده شد که نتایج  هارضایت آگاهانه کسب شد و به آن

ورت محرمانه خواهد ماند و فقط در اختیار نامه به صپرسش

 8، هانامهآوری پرسشپس از جمعمحقق خواهد بود. 

شده بود و به ناچار این  نامه به صورت ناقص پرپرسش

نامه باقی ماند. برای پرسش 192حذف شد و تعداد  هاهنامپرسش

 :نامه زیر استفاده شدپرسشسه آوری داده از جمع

 نسخه پژوهش این در آنالین: هایاعتیاد به بازینامه پرسش( 1

 توسط ایران در که آنالین بازی به اعتیاد مقیاس فارسی

 هایویژگی و ترجمه (11) زادهمهرابی و داودی پیام،زندی

 این. گردید استفاده گرفت، قرار بررسی مورد آن روانسنجی

فرد در باشد که با توجه به نمره می آیتم 20 دارای نامهپرسش

، نمره هاو حاصل جمع نمرات کل آیتم هاهر یک از این آیتم

آید. دامنه میدست هآنالین ب هایکلی فرد در اعتیاد به بازی

باشد و نمره می 100تا  20نامه بین نمرات حاصل از این پرسش

دهد. تحلیل میآنالین را نشان  هایباالتر تمایل بیشتر به بازی

کاربران  49تا  20ه این صورت است که نمرات بین نمرات افراد ب

کند که برخی مواقع وقت زیادی را صرف میمتوسط را معرفی 

کنند، اما در استفاده از بازی بر خود میهای آنالین انجام بازی

دهد که برخی میافرادی را نشان  79تا  50نمرات  .کنترل دارند

شوند و میر مشکل های آنالین دچااوقات در استفاده از بازی

اندازه  از بیش استفاده که است افرادی گربیان 100تا  80نمرات 

آنان ایجاد کرده  زندگی در را جدی های آنالین مشکالتاز بازی

 خویش زندگی در را آنالین هایبازی تأثیر ها بایداست و آن

 53 باالی نمره کلی،طورکارهایی باشند. بهراه دنبال به و دریابند

 و این افراد بایستی است آنالین هایبه بازی اعتیاد دهندهنشان

های آنالین را در از بازی میزان استفاده که بیندیشند تمهیداتی

ای رتبه 5نمایند. هر یک از سواالت با مقیاس  کنترل خود

 در همکاران و کیم که تحقیقی در .اندگذاری شدهلیکرت نمره

 دادند، انجام آنالین هایبازی کاربر 1471 روی بر 2008 سال

. (12آمد ) دست9/0 کرونباخ آلفای روش به مقیاس این پایایی

 را مقیاس پایایی همکاران و پیامزندی ،بار نخستین نیز ایران در

 کیم تحقیق در. (11) دادند گزارش95/0 کرونباخ آلفای روش به

 ستگیهمب ،همگرا روایی بررسی منظور به( 2008) همکاران و

 به اعتیاد مقیاس و اینترنت به اعتیاد نامهپرسش هاینمره بین

 ،رفتمی انتظار که طورهمان. گردید بررسی آنالین هایبازی

 همبستگی آنالین هایبازی به اعتیاد و اینترنت به اعتیاد بین

 .(12) (=71/0r و ≤001/0p) داشت وجود باالیی

نامه در سال پرسش این نامه جو عاطفی خانواده:پرسش( 2

توسط محمود نو درگاه فرد به منظور سنجش جو عاطفی  1373

، کم 1ای )هرگز گزینه 5سوال  35خانواده ساخته شده و شامل 

آزمودنی در  های( و جمع نمره5، خیلی زیاد 4، زیاد 3، گاهی 2

دهد. میهمه سواالت نمره کل او را در این آزمون تشکیل 

خواهد بود. هرچه نمره  175کثر آن و حدا 35حداقل نمره 

دهنده این است که جو آزمودنی در این تست بیشتر باشد، نشان

عاطفی خانواده او بیشتر به یک جو نامساعد متمایل است و هر 

دهنده این است که جو عاطفی نشان ،چه نمره کمتر باشد

خانواده او بیشتر به یک جو عاطفی مساعد متمایل است. نودرگاه 

نفری از  500نامه را در مورد یک گروه نمونه پرسشفرد 

ساله اجرا و نتایج زیر را به دست  23تا 17دانشجویان مجرد 

کردن معادل نیمه آورده است. ضریب اعتبار این تست با روش دو

توان نتیجه گرفت که این آزمون میگزارش شده است و  94/0

نامه ین پرسشاز اعتبار خوبی برخوردار است. روایی محتوایی ا

نامه مذکور مورد بررسی قرار از طریق بررسی سواالت پرسش

گرفت و با توجه به تأیید اعتبار درونی سواالت توسط متخصصان 

توان آن را به عنوان یکی از شواهد روایی سازه تلقی کرد می

(13.) 

 سالمت نامهپرسش(: GHQ) عمومی سالمت نامهپرسش( 3

 دهیخودگزارش روش بر مبتنی یسرند نامهپرسش یک عمومی
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 دارای که کسانی ردیابی هدف با ی بالینیهامجموعه در که است

 این گیرد.می قرار استفاده مورد هستند روانی اختالل یک

 زیرمقیاس چهار دارای و بوده سوال 28 شامل نامهپرسش

 و اجتماعی عملکرد در اختالل اضطراب، بدنی، هاینشانه

 4 مقیاس یک در نامهپرسش در پاسخ هر د.باشمیافسردگی 

شود. هرچه نمره فرد در می گذارینمره 3صفر تا  از ایدرجه

دهنده مشکالت بیشتر فرد در نامه باالتر باشد، نشاناین پرسش

 را زمینه سالمت روان است. ضریب پایایی کلی این پرسشنامه

 تا 42/0 بین را هاآزمودن خرده پایایی ضریب و 55/0

 "مرضا پاشا با عنوان الدر تحقیق غ .(9) اندکرده گزارش47/0

مت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن المقایسه س

در تعیین پایایی  "خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده 

نامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده این پرسش

در  . لطفی(14بود ) 25/4و  53/4 با شده که به ترتیب برابر

 95/0و روایی  88/0و آلفای کرونباخ  91/0پایایی  ،پژوهش خود

ملکوتی چنین هم. (15) دست آورده استهنامه باز این پرسش را

روایی و تحلیل عاملی  ،بررسی اعتبار»طی یک پژوهش با عنوان 

ضریب آلفای کرونباخ  «در سالمندان ایرانی  -28GHQمقیاس 

 35/0 را ها با یکدیگرو میانگین همبستگی سوال 94/0را ابزار 

دست آوردند و روایی ابزار را به روش تحلیل عاملی و روایی هب

تشخیصی بررسی نمودند که ضریب آلفای چهار عامل افسردگی 

یم جسمانی الو ع 85/0اضطراب  ،89/0عملکرد اجتماعی  ،89/0

 .(16) دست آمدهب71/0

 و چندگانه رگرسیون هایآزمون از هاداده تحلیل برای

افزار شد. عملیات آماری با نرم همبستگی پیرسون استفاده

SPSS  انجام شد. 17نسخه 

 

 . مالحظات اخالقی3

 کمیته اخالق پژوهشی در 94228369 این مطالعه با کد

 .به ثبت رسیده است دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 هایافته. 4

های متغیرهای اعتیاد به بازی اریعانحراف ممیانگین و  1جدول 

آن را به  هایآنالین، جو عاطفی خانواده، سالمت روان و مولفه

تفکیک جنسیت در دانشجویان کارشناسی دانشگاه چمران اهواز 

 دهد. مینشان 

 

 آن هایولفهمتغیرهای اعتیاد به بازی آنالین، جو عاطفی خانواده، سالمت روان و م معیارمیانگین و انحراف  .1جدول

 متغیر
 نمره کل دانشجویان پسر دانشجویان دختر

 اریانحراف مع میانگین معیارانحراف  میانگین معیارانحراف  میانگین

 54/15 49/33 41/17 79/35 14/13 23/31 آنالین هایاعتیاد به بازی

 68/21 18/63 99/21 26/66 04/21 13/60 جو عاطفی خانواده

 08/10 50/52 27/10 96/51 92/9 03/53 سالمت روان

 27/3 40/15 41/3 85/15 1/3 03/15 اختالل در عملکرد اجتماعی

 82/4 04/11 11/5 16/11 5/4 93/10 افسردگی

 38/4 54/13 27/4 94/12 43/4 13/14 اضطراب

 11/3 50/12 03/3 06/12 14/3 95/12 بدنی هاینشانه

اسمیرنوف -آزمون کولموگرف از هابرای بررسی نرمال بودن داده

متغیر اعتیاد به بازی آنالین  ،استفاده شد. براساس این آزمون

توزیع  0 /05 داریمعنیسطح با  2ꭕ=32/1دارای آماره آزمون 

نرمال دارد. متغیر جو عاطفی خانواده دارای آماره آزمون 

29/0=2ꭕ توزیع نرمال دارد. متغیر  0 /35 داریمعنیسطح  با

 داریسطح معنی با 2ꭕ=26/1روان دارای آماره آزمون سالمت 

 .توزیع نرمال دارد  09/0
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 ،آنالین هایهمبستگی بین متغیرهای اعتیاد به بازی 2جدول 

های آن را نشان جو عاطفی خانواده، سالمت روان و مولفه

توان مشاهده کرد، بین جو میطور که از جدول دهد. همانمی

 های( و اعتیاد به بازی=01/0p<، 53/0r)  عاطفی خانواده

وجود دارد. با توجه به این  داریمعنیآنالین همبستگی مثبت و 

آنالین و جو  هایتوان گفت بین اعتیاد به بازیمی هایافته

بین نمره کلی چنین همعاطفی خانواده رابطه وجود دارد. 

( =01/0p<، 4/0r)  های آنالینسالمت روان و اعتیاد به بازی

توان گفت میداری وجود دارد. بنابراین همبستگی مثبت و معنی

های آن آنالین و سالمت روان و مولفه هایبین اعتیاد به بازی

 رابطه وجود دارد.

 

 آن هایآنالین، جوعاطفی خانواده، سالمت روان و مولفه هایماتریس همبستگی بین اعتیاد به بازی .2جدول

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش

       1 اعتیاد به بازی آنالین

      1 **53/0 جو عاطفی خانواده

     1 **54/0 **4/0 سالمت روان

    1 1/0 12/0 **19/0 اختالل در عملکرد اجتماعی

   1 **32/0 **81/0 **53/0 **38/0 افسردگی

  1 **63/0 **32/0 **61/0 **47/0 **38/0 اضطراب

 1 **61/0 **52/0 05/0 **81/0 **44/0 **29/0 بدنی هاینشانه

** 001/0  >p 

آنالین توسط جو عاطفی  هایبینی اعتیاد به بازیبرای پیش

 خانواده از آزمون رگرسیون چندمتغیری با روش استفاده

(INTER ) ارائه گردید. 4 و 3استفاده شد و نتایج آن در جدول 

سطح معناداری  ،ردتوان مشاهده کمی 3طور که در جدول همان

 01/0از خطای چنین همو  05/0آزمون صفر شده که از خطای 

توان می 99/0باشد. بنابراین با ضریب اطمینان تر میکوچک

باشد. با توجه به میگفت که مدل رگرسیون موردنظر معنادار 

توان گفت که جو عاطفی خانواده با باالترین می 3نتایج جدول 

از واریانس اعتیاد  30/0تواند می( 44/0) ضریب بتای استاندارد

 بینی کند.به بازی آنالین را پیش

 

 های آنالینداری رگرسیون جو عاطفی خانواده و سالمت روان با اعتیاد به بازیآزمون معنی .3جدول

 p داردنضریب استا F pآماره  ضریب تعیین همبستگی چندگانه بینپیش هایمتغیر

 جو عاطفی خانواده
 ختالل در عملکرداجتماعیا

 اضطراب
 بدنی هاینشانه

 افسردگی

55/0 30/0 09/17 001/0 

44/0 
01/0 
15/0 
02/0- 
06/0 

001/0 
8/0 
07/0 
72/0 
45/0 

 

 . بحث 5

گر رابطه بین جو عاطفی خانواده و سالمت نتایج آماری باال بیان

ه جو عاطفی خانوادچنین همروان با اعتیاد به بازی آنالین است. 

بینی توانند اعتیاد به بازی آنالین را پیشو سالمت روان می

کنند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین جو عاطفی نامساعد 

های آنالین همبستگی مثبت و خانواده و اعتیاد به بازی

داری وجود دارد؛ یعنی هرچه جو عاطفی خانواده معنی

نالین نیز بیشتر های آنامساعدتر باشد، میزان اعتیاد به بازی

طور که توان گفت، همانمیهای فوق شود. در تبیین یافتهمی

لی و همکاران عوامل خانوادگی خاص مرتبط با اعتیاد اینترنتی 

را نارضایتی کلی از پدر و مادر، تعارض بین والدین و کودکان و 

والدین با یکدیگر، استرس خانوادگی، سازماندهی خانواده، 

اند، گرمی بین اعضای خانواده در نظر گرفتهکمبود صمیمیت و 

عوامل خانوادگی و مخصوصاً جو عاطفی خانواده  بنابراین
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، 8) آنالین ایفا کند هایتواند نقش مهمی در اعتیاد به بازیمی

در مطالعه خود  یان، دنگ هوا و ران-لینگچنین هم(. 18، 17

نوجوانان  به بررسی نقش عملکرد خانواده در اعتیاد به اینترنت

نوجوان معتاد به اینترنت  211 شامل پرداختند. نمونه پژوهش

نوجوان بدون اعتیاد به اینترنت بود. نتایج نشان داد در  260و 

پذیری و همبستگی در گروه معتاد به اینترنت نمره انطباق

تر از گروه کنترل بود. این بدان خانواده به طور معناداری پایین

پذیری و ی که میزان انطباقهایدهمعناست که در خانوا

که دلیل اینههمبستگی بین اعضای خانواده پایین باشد، ب

حمایت عاطفی والدینی وجود ندارد، منجر به احساس عدم 

گردد و در چنین میمندی و شایستگی در نوجوانان ارزش

روی  اینترنت بهفرار از واقعیت  براینوجوان  ،شرایط خانوادگی

شود که در میجهان امنی  هاواقع اینترنت برای آنآورد. در می

(. بنابراین نتایج این 19آن نه تهدید و نه چالشی وجود دارد )

دهد که کمبود میباشد و نشان میتحقیق با تحقیق ما همسو 

حمایت عاطفی و همبستگی در خانواده فرد را در خطر اعتیاد 

 دهد.میبه اینترنت قرار 

 اینترنت به اعتیاد بررسی به مطالعه خود و کو در عالوه بر این لیو

 داد نشان نتایج و پرداختند فردی سالیوان بین تئوری دیدگاه از

 بین کیفیت روابط با مثبتی شکل به فرزند–والد روابط کیفیت

(. 20داشت ) رابطه پژوهش در کنندگان شرکت فردی

 بطهرا فردی، بین داد روابط نشان پژوهش نتایجبراین، عالوه

 اعتیاد کنندهبینیپیش همگی اجتماعی اضطراب فرزندی،-والد

توان ادعا کرد این میبنابراین  (.24-21بودند ) به اینترنت

 باشد.میها با نتایج تحقیق ما همسو یافته

توان به ارتباط مثبت بین میازجمله نتایج دیگر این تحقیق 

وان ارتباط اشاره آنالین و نمره کلی سالمت ر هایاعتیاد به بازی

آنالین نوعی از اعتیاد  هایکه اعتیاد به بازیجاییکرد. از آن

توان گفت نتایج این تحقیق با نتایج میاینترنتی است، بنابراین 

 سالمت کلی نمره تحقیق خسروی و صحرائی که نشان داد بین

 به اعتیاد با سازیجسمانی و افسردگی مجموعه دو زیر روان و

 .(15) دار وجود دارد، همسو استبطه مثبت و معنیرا اینترنت

 کاهش برای اینترنت از مرضی استفاده که باورند این بر محققان

 اضطراب و افسردگی تنهایی، س،استر رهاسازی منفی، خلق

 استفاده اینترنت، به معتادین در ،دیگر بیان به. گیردصورت می

، 25) است منفی هیجانات از رهایی برای راهی اینترنت از مفرط

26). 

 پژوهش هایمحدودیت

این پژوهش بر روی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید  (1

بنابراین تعمیم نتایج آن به  .چمران اهواز صورت گرفت

 دانشجویان و افراد مناطق دیگر باید با احتیاط صورت گیرد.

گیری با توجه به بررسی همبستگی بین متغیرها امکان نتیجه( 2

 ورد روابط علی بین متغیرها وجود ندارد.در م

 پیشنهادهای پژوهش

ی که افراد هایهای آتی در مکانشود پژوهشپیشنهاد می( 1

و گیم  هامعتاد به بازی آنالین بیشتر حضور دارند، مثل کافی نت

 انجام گیرد. هانت

الزم به منظور  هایشود برای والدین آموزشمیپیشنهاد ( 2

آنالین ارائه شود و  هایاهی آنان در مورد بازیافزایش آگ

کارهایی جهت افزایش میزان صمیمیت و تنظیم جو عاطفی راه

 حاکم بین اعضاء خانواده در اختیار والدین قرار بگیرد.

شود در خانواده میبا توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد ( 3

انواده وقت بیشتری ای انجام شود که افراد خبه گونه ریزیبرنامه

را در کنار هم بگذرانند و والدین برای فرزندان خود به میزان 

کافی وقت اختصاص دهند و به فرزندان خود در انتخاب 

 تفریحات مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت کمک کنند.

 

 گیرینتیجه. 6

دهد که عوامل مینتایج این تحقیق به طور واضح نشان 

آنالین دارد.  هایدر اعتیاد به بازی ایگستردهنقش خانوادگی 

در واقع اگر رابطه اعضای خانواده با یکدیگر به صورت گرم و 

صمیمی و بدون کشمکش و تعارض باشد، جوی آرام و مناسب 

ها از زندگی و کند و بدیهی است که آنمیبرای فرزندان ایجاد 

ار از برند. اما اگر خانواده سرشمیتعامل در این خانواده لذت 

اعضا برای یکدیگر احترام قائل  و تعارض و کشمکش باشد

نباشند، محیط خانواده به محیطی سرد و طردکننده مبدل 
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شود و فرزندان به دنبال محیطی امن برای فرار از این می

پژوهش ضمن تأیید رابطه اعتیاد  این گردند. نتایجها میتعارض

 خانوادگی یت محیطاهم بر های آنالین با سالمت روانبه بازی

 در ،رواین از کند.می تأکید اینترنت از استفاده یافتن شدت در

 باید حتماً افراد خانوادگی محیط درمانی یهاطراحی برنامه

تواند برای نابراین نتایج پژوهش حاضر میگیرد. ب قرار مدنظر

متخصصین فعال در حوزه مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه و 

شناسایی بدین صورت که ابل استفاده باشد. درمانی قروان

ها به متغیرهای ایستا و پویای موثر در بروز اعتیاد به بازی

کند تا بر عوامل مذکور تمرکز کنند و متخصصان کمک می

دهی کنند که این امر منجر به ارائه هایشان را سازمانفعالیت

 وردنآفراهم ،براینوهالع .شودخدمات موثرتر به مراجعان می

های نوجوانان برای استفاده از عاتی در زمینه انگیزهالاط

تواند در شناخت هر چه بیشتر متخصصان ای میهای رایانهبازی

نتایج حاصل چنین همکردن سودمند واقع شود. از رفتار بازی

های تواند برای نهادهای مسئول مانند بنیاد ملی بازیمی

مت کودکان و الدر حوزه س ای و وزارت ورزش و جوانانرایانه

را به سمتی سوق دهد که با  هاآننوجوانان نیز موثر باشد و 

زم را در جهت پیشگیری الهای موجود، تدابیر توجه به واقعیت

 . ن اتخاذ نمایندالیهای آنهای استفاده نادرست از بازیاز آسیب

 

 . تقدیر و تشکر7

مسئول  سندهیرشد نوا ینامه کارشناس انیمقاله برگرفته از پا نیا

و  یجو عاطف ،یارابطه اجتناب تجربه یبررس»با عنوان 

 یدر رشته روانشناس «نیآنال هاییبه باز ادیبا اعت یخودکنترل

از  یمال تیمسئول مقاله، حما سندهیاست. بنابر اظهار نو ینیبال

را از گروه  سندگانینو لهیوس نیبد پژوهش وجود نداشته است.

 مانهیصم یکه با همکار یزیعز انیو دانشجو ینیبال یروانشناس

 .را دارند تشکر کمالرساندند  یاریپژوهش  نیخود در انجام ا

 

 . سهم نویسندگان8

تمامی نویسندگان معیارهای استاندارد نویسندگی بر اساس 

پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجالت پزشکی را دارا 

 بودند.

 

 منافع ضادت. 9

گونه تضاد منافعی در پژوهش دارند که هیچم مینویسندگان اعال

 .حاضر وجود ندارد
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