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یادداشت سردبیر

اگرچـه اعتيـاد بـه بازیهـاي دیجيتـال تابحال رسـما به 
عنـوان یـک بيمـاري شـناخته نشـده اما پژوهـش هاي 
متعـددي پيرامـون آن صـورت گرفتـه اسـت. ایـن نوع 
از اعتيـاد یـا مصـرف بيـش از انـدازه معمـوال در دوران 
نوجوانـي و پيـش از آن رخ ميدهد کـه تبعات متعددي 
را بـه دنبـال خواهد داشـت. در شـماره سـوم از نشـریه 
»مطالعـات بازیهـاي ویدئویـي: دریچـه« عـاوه بر روال 
معمـول ایـن نشـریه، بخـش دیگري نيـز بـه آن افزوده 
شـده کـه قصد مـا این اسـت در شـماره هـاي آتي هم 
ادامـه یابـد. در بخـش جدیـد، گفـت وگویـي علمـي 
بـا برتریـن پژوهشـگر خارجـي حـوزه اعتيـاد بازیهـاي 
و  گرفتـه  صـورت  گریفيتـز  مـارک  آقـاي  دیجيتـال، 
بـه کنـد و کاو الیـه هـاي پنهـان اعتيـاد بـه بازیهـاي 

اینترنتـي پرداخته شـده اسـت. 
اعتيـاد بازیهـاي دیجيتـال قرابتـي هـم با حـوزه اعتياد 
اینترنتـي دارد و بـر ایـن اسـاس ایـن اعتيـاد بيشـتر 
مرتبـط بـا بازیهـاي آنایـن و اینترنتي تعریف ميشـود. 
همچنيـن مرزبنـدي بيـن اعتياد بـه بازیهـاي دیجيتال 
و مفاهيـم مشـابه در پژوهشـهاي مرتبـط بـا ایـن حوزه 
و  بـازي  بـه  اعتيـاد  بيـن  مـرز  نظيـر  ميشـود،  دیـده 

درگيـري بـاال با بـازي.   
از سـویي دیگـر بررسـي همنشـيني رفتارهـاي آسـيب 
رسـان و پرخطـر دیگـر بـا اعتياد بـه بـازي در پژوهش 
هـاي ایـن حـوزه دیـده شـده اسـت. همچنين بررسـي 
پـي  در  افسـردگي  قبيـل  از  منفـي  روانـي  عـوارض 
اعتيـاد بـه بازیهـاي دیجيتـال موضوعـي اسـت کـه در 

پژوهشـهاي ایـن حيطـه بازتـاب داشـته اسـت.
برخـي از کاوش هـاي علمـي حـوزه اعتياد بـه بازي در 

دنيـا سـعي داشـته اند کـه عایم و نشـانه هـاي اعتياد 
بـه بـازي را تبييـن کرده و یا حتي به سـمت تشـخيص 
ایـن اعتيـاد در افراد و بازیکنان برونـد. در ادامه مواجهه 
پژوهشـگران بـا ایـن اختـال روانـي، آنها تـاش کرده 
انـد تـا رویکردهایي جایگزیـن را براي مبتایـان به این 

اختـال بيابنـد و ارائه کنند.
نکتـه جالبـي کـه در خـال تهيـه ایـن شـماره بـا آن 
مواجـه شـدیم ایـن اسـت کـه به نظـر ميرسـد چين به 
شـدت بـا مسـئله اعتيـاد بـه بازیهـاي دیجيتال دسـت 
و پنجـه نـرم ميکنـد چـون بـا اختـاف زیـادي بيـش 
از سـایر کشـورها در ایـن حيطـه پژوهـش انجـام داده 
اسـت و بيشـترین تحقيقـات این حوزه در دنيـا به زبان 

اسـت. چيني 
تحقيقـات حـوزه اعتيـاد بـه بازیهـاي دیجيتال از سـال 
2005 به شـدت افزایـش یافته و بيشـترین پژوهش ها 

در سـال 2011 انجام شـده اسـت. 
نکتـه جالـب دیگـري کـه در حيـن تهيـه ایـن شـماره 
از نشـریه مطالعـات بـازي بـا آن برخـورد کردیـم ایـن 
بـود که اگرچه بيشـتر پژوهشـهاي این حوزه در رشـته 
پزشـکي صورت گرفتـه اما پژوهشـگراني که بيشـترین 
پژوهـش هـا را در ایـن زمينـه انجـام داده انـد اغلـب 
روانشـناس هسـتند. در واقـع ایـن ميتواند نشـانگر این 
موضـوع باشـد که روانشناسـان بـه طور عميـق تري به 

ایـن مسـئله ورود کردهاند.
اميـدوارم محتویـات ایـن شـماره بتوانـد رضایـت شـما 
مخاطـب ارجمنـد را جلـب نمایـد. مـا در هـر شـماره 
منتظـر بازخوردهـاي شـما از ماهنامـه هسـتيم و بـر 

بررسـي ایـن نظـرات متمرکـز خواهيـم بـود.
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اعتیاد به بازیهای دیجیتال نســـلی نوین از اعتیاد فناورانه؛
کاوشـــی در مطالعات جدید حوزه اعتیاد به بازیهای دیجیتال 

مروری بر پژوهش های برتر

شاید به جرأت بتوان گفت که امروز یکی از پرچالش ترین رسانه های دنيا، بازیهای دیجيتال می باشند. این رسانه تعاملی، ابهامات 
فراوانی را به عنوان دغدغه علمی، از خفيف ترین شکل ممکن تا پيچيده ترین نوع آن، چه از جنبه مثبت و چه منفی، در مجامع مختلف 
دانشگاهی از خود به جای گذاشته است. بخش زیادی از ابهامات به وجود آمده در مورد نتایج حاصل از انجام بازی توسط بازیکنان در 
طی دو دهه گذشته، ناشی از محيط مجذوب کننده بازیها بوده است که گرایش های متعددی را برای کاربران در سالهای اخير ایجاد 
کرده است. پرخاشگری، انزوای اجتماعی، هنجارشکنی و اعتياد به عنوان اثرات منفی و یادگيری، توان بخشی و کسب وکار به عنوان اثرات 
مثبت، ازجمله دامنه های گسترش یافته بازیهای دیجيتال در دهه های اخير بوده است. به طور مسلم دو مورد از بزرگ ترین اثرات روانی 
و رفتاری ناشی از بازیهای دیجيتال، خشونت و اعتياد ميباشند. این دو که در حال حاضر هرکدام حوزه پژوهشی مجزایی را در مطالعات 
بازی به خود اختصاص داده اند، نتایج علمی فراوانی را در تأیيد یا رد، به خود دیده اند. اعتياد به بازیهای دیجيتال که در ذیل اعتياد به 
فناوری ميگنجد، موضوع مورد کاوش بسياری از دانشگاه ها و مراکز علمی دنيا هست و شاید بتوان گفت نسبت به حوزه خشونت، بسيار 
گسترده تر، پيچيده تر و عميق تر است. به طوری که از نخستين پژوهش های صورت گرفته در این زمينه تاکنون زمان نسبتاً زیادی 
ميگذرد و سير این مطالعات روزبه روز افزایش یافته و پهنای بيشتری پيدا ميکند، اما با این حال اندیشمندان در پاسخ به اساسی ترین 
سؤاالت مرتبط با اعتياد به بازیهای دیجيتال ناتوان مانده اند. دامنه اعتياد به بازیهای دیجيتال را ميتوان از اثبات و عدم اثبات فرض 

اعتياد به بازی تا عواقب و اختاالت ناشی از این مصرف، تعریف نمود.
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اعتیاد به بازی ویدئویی و 
رایانه ای

فيزیولوژیک  پاسخ  به طورکلی  اعتياد  درواقع 
بدن به مصرف مکرر ميباشد. مانند سایر انواع 
مصرف  به  غالباً  نيز  بازی  به  اعتياد  اعتياد، 
بيش از اندازه و غيرسالم بازیهای ویدئویی و 
رایانه ای اطاق ميشود. در این نوع اعتياد، 
فرد بازیکن بخش اعظم وقت روزانه خود را 
صرف انجام بازی مينماید. همچنين بازیکن 
های  مسئوليت  است،  منزوی  معموالً  معتاد 
مهم زندگی را نادیده ميگيرد و اغلب اوقات 
با وسواس باالیی در پی کسب وضعيت، رتبه 
بندی و دستاورد باالتر و بهتر در بازی رایانه 
بر  این،  بر  ای مورد عاقه خود است. عاوه 
اعتياد  اعتياد1،  جهانی  پایگاه  تعریف  اساس 
از  است  عبارت  ویدئویی  بازی  به  واقعی 
اختال وسواسی2 و تکانش بالينی3 نسبت به 
انجام یک بازی ویدئویی. همچنين بر اساس 
ایاالت متحده  پزشکی  ملی  کتابخانه  تعریف 
بازی یک مشکل رفتاری  به  اعتياد  آمریکا4، 
به  منجر  بازی  به  ذهن  اشتغال  با  که  است 
تغيير خلق وخوی فرد، افزایش تحمل، گوشه 
اختافات  بروز  و  بازی  قطع  از  پس  گيری 
ميان فردی در اثر بازی خود را نشان ميدهد 

)همان، 1395(. 
اعتياد  ریکاو،  ادیکشن  پایگاه  تعریف  طبق 
بازی  از  بيش ازحد  استفاده  اغلب  بازی  به 
از  مفرط  یا  وسواسی  استفاده  ویدئویی6، 
بازیهای رایانه ای  اطاق ميشود. آنچه مسلم 
است، وابستگی بيش ازاندازه کاربر به بازیهای 
مزمن  وابستگی  آن  پی  در  که  دیجيتال 
ایجاد شده و سبب توليد اختال در بازیکن 
بازی  به  اعتياد  عامت  مهم ترین  ميگردد، 
ساز7،  مشکل  استفاده  این  ميشود.  شناخته 
بيماری  یک  کشورها  از  بسياری  در  امروزه 
روان شناختی قابل درمان محسوب ميشود که 
مطالعات جدید درمانی آن در طی چند سال 
اخير به صورت پاتولوژیک8  بر روی افراد مبتا 
به اعتياد بازی در مراکز ویژه درمانی، انجام 

ميگيرد. 

اختالل بازی اینترنتی
بازی  انجام  به  مفرط  وابستگی  ای  گونه 

دیجيتال، اختال بازی اینترنتی9 یا آی.جی.
استفاده  نوع  این  که  ميشود  ناميده  دی 
بر  و  ميشود  خوانده  اختال  اغلب  افراطی، 
با  متفاوت  صورتی  جدید،  تعریف  اساس 
اعتياد به بازی های دیجيتالی دارد. در حال 
حاضر تنها مرجعی که این اختال را رسمی 
است،  نموده  ارائه  آن  از  تعریفی  و  ميداند 
آماری  تشخيصی  راهنمای  پنجم  ویرایش 
تعریف  طبق  ميباشد.  روانی10  اختاالت 
عبارت  اینترنتی  بازی  اختال  راهنما،  این 
و  وسواسی  »به طور  که  بازیکنانی  از:  است 
مينمایند،  بازی  منافع  از سایر  با محروميت 
آناین  فعاليتهای  و  پافشاری  به طوری که 
اضطراب  یا  و  اختال  به  منجر  آن ها  مکرر 

 )2013,APA( ».قابل توجه بالينی ميشود
در سال 2013، انجمن روانشناسی آمریکا11 
و  تشخيصی  راهنمای  ویرایش  پنجمين  در 
آماری اختاالت روانی که به اختصار دی.اس.

احتماالً  داشت  اذعان  ميشود،  ناميده  ام 
اعتياد  همانند  ویدئویی  بازیهای  به  اعتياد 
باشد  به قمار یک اختال کنترل تکانشی12 
)براون، 2004( و نيز شواهد کافی مبنی بر 
باشد،  روانی  اختال  یک  اعتياد  این  اینکه 
دیگر،  سویی  از  راهنما  این  ندارد.  وجود 
اختال  از  را  ویدئویی  بازیهای  به  اعتياد 
را  دوم  نوع  و  ميداند  مجزا  اینترنتی  بازی 
یک اختال روانی ميداند که ميبایست ابعاد 
ناشناخته آن با تحقيقات بيشتر روشن گردد 
 ,American Psychiatric Association(
موجود،  اساس شواهد  بر  2016(. همچنين 
بروز این اختال را در کشورهای آسيایی و 
اعام  سایرین  از  بيش  جوان  مردان  در  نيز 

کرده است.

سابقه مطالعات حوزه اعتیاد 
به بازی های دیجیتال

آغاز  از سال 1989  که  این حوزه  مطالعات 
ميشود، تا ابتدای قرن حاضر شاهد نخستين 
یا عدم وجود  ها در مورد وجود  زنی  گمانه 
بازیکنان  در  ویدئویی  بازیهای  به  اعتياد 
که  مطالعاتی  گفت  ميتوان  درواقع  ميباشد. 
در این زمينه به طور آکادميک و روشمند از 
سر گرفته شده است، حوزه اعتياد به بازیهای 
دیجيتال را در زمره مطالعات قدیمی رسانه 

بازی قرار داده است. روند این مطالعات که 
داشته  ادامه  امروز  به  تا  پيوسته  به صورت 
اثر   62 حداقل  با   2011 سال  در  است، 
علمی به اوج خود ميرسد. از نظر جغرافيایی 
بازی  به  اعتياد  علمی  های  پژوهش  تراکم 
دنيا  نقاط  سایر  از  بيش  چين  کشور  در 
بوده است؛ به طوری که کشور و زبان چينی، 
باالترین حجم مطالعات را در این زمينه به 
خود اختصاص داده اند. در ميان رشته های 
دانشگاهی نيز فراوانی پژوهش های پزشکی، 
با اختاف زیادی از سایر رشته ها، آن را در 
مقام نخست علمی این حوزه قرار داده است. 
بررسی  در  پزشکی  مطالعات  حجم  درواقع 
اعتياد به بازیهای دیجيتال که اغلب به روش 
آزمایشی انجام شده، سه برابر سایر رشته ها 

بوده است.
دانشگاه  دنيا،  دانشگاهی  مراکز  ميان  در 
نسبت  انگليس  کشور  در  ترنت13  ناتينگهام 
پژوهش های  دنيا  علمی  مراکز  سایر  به 
بر  عاوه  است.  رسانده  ثبت  به  را  بيشتری 
این تعداد پژوهشگران فعال و یا حتی گذری 
این دانشگاه نيز نسبت به سایر مراکز علمی 
دیجيتال  بازیهای  به  اعتياد  حوزه  در  دنيا 
بيشتر ارزیابی ميشود. درواقع ميتوان تصریح 
درصد   90,06 مرد،  پژوهشگران  که  کرد 
ميدهند  تشکيل  را  حيطه  این  علمی  افراد 
علمی  جامعه  درصد   5,29 فعال  محققان  و 
مطالعات اعتياد به بازی را تشکيل می دهند.

باید  حوزه  این  پژوهشگران  خصوص  در 
گفت، عاوه بر اینکه دکتر مارک گریفيتز14 ، 
پيشگام مطالعات این حوزه محسوب ميشود، 
در حال حاضر به عنوان برجسته ترین محقق 
دنيا در مطالعات مربوط به بازیهای دیجيتال 
دیگری  محقق  ميشود.  شناخته  اعتياد  و 
که در ميان ده پژوهشگر برتر این حوزه به 
چشم ميخورد، دکتر داگاس اِی. جنتایل15  
باید  تأمل  قابل  نکته  یک  به عنوان  ميباشد. 
گفت که این محقق فعال، عاوه بر تمرکز بر 
بازیهای دیجيتال، در حوزه  به  اعتياد  حوزه 
شمار  در  نيز  ویدئویی  بازیهای  در  خشونت 
پژوهشگران برتر قرار ميگيرد و از سویی بر 
محققان،  ارزیابی  علمی  شاخصهای  اساس 
خشونت  هم  و  اعتياد  حوزه  در  هم  وی 
سومين محقق برجسته دنيا شناخته ميشود. 
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نورافکنی به الیه های پنهان اعتیاد به بازی های دیجیتال

impulse control problem
Gambling  Addiction
Multiple Addictions
withdrawal
Game Addiction Scale

16	
17
18
19
20

بازیهای  به  اعتياد  که  ميکنند  گمان  برخی 
دیجيتال، گونه ای اعتياد از انواع مشابه مواد 
باید توجه داشت  اما  مخدر و الکل ميباشد؛ 
هم  الکل،  یا  و  مواد  از  استفاده  اختال  که 
فيزیولوژیکی  هم  و  روان شناختی  اختالی 
به  اعتياد  که  است  حالی  در  این  باشد.  می 
بازیکن  یک  در  دیجيتال  بازیهای  انجام 
تنها  که  ميباشد  تکانشی16  کنترل  مشکل 
درگير  خود  به  را  کاربر  روان شناختی  بعد 
اعتياد  یک  این گونه،  مينماید. بنابراین 
روان شناختی است که از این جهت با اعتياد 

به قمار17 مشابهت دارد. 
مسأله قابل توجهی که در خصوص اعتياد به 
ميشود  مشاهده  گذشته  تحقيقات  در  بازی 
این است که این اختال اغلب در کنار سایر 
انواع اعتياد به چشم ميخورد و درواقع تعداد 
به طور  گرفته  صورت  مطالعات  از  زیادی 
دارند  توافق  موضوع  این  مورد  در  مشترک 
اغلب  دیجيتال،  های  بازی  به  معتادین  که 
به اشکال دیگر اعتياد نظير الکل و قمار نيز 
فرد  که  اعتياد  از  شکل  این  هستند.  دچار 
رنج  اختال  چندگونه  از  همزمان  به طور 

ميبرد، اعتياد چندگانه18  ناميده ميشود.

در زمينه درمان اعتياد به بازی، تاش های 
متعددی در مراکز درمانی و دانشگاهی دنيا 
انجام  شده است اما نتایج متناقضی از تأثير و 
یا عدم تأثير این روش ها منتشر شده است 
که بخش مطالعات اعتياد به بازی را در این 
در  است.  مواجه ساخته  با سردرگمی  حوزه 
ارزشمند  پژوهش  به  ميتوان  زمينه  همين 
فرانکو )2015( در مطالعه و معرفی روشهای 
و  اینترنتی  بازی  اختال  در  مؤثر  درمانی 
وی  کرد.  اشاره  ویدئویی  بازیهای  به  اعتياد 
با مطالعه ای جامع، نتایج تحقيقات اثربخش 
بررسی  بر  عاوه  را  دنيا  در  گرفته  صورت 
سيستماتيک، به عنوان روش های پيشنهادی 
در اثر خود معرفی نموده است. در حقيقت 
به  اعتياد  زمينه  در  فرانکو  پژوهش  مشابه 
اغلب  و  است  دیده  شده  کمتر  بسيار  بازی 
تحقيقات بين المللی فعلی، باهدف شناخت 
آثار جانبی ناشی از اعتياد به بازی ها مانند 

اثرات روانی و رفتاری صورت ميگيرد.
بازنگری  متن  در  آمریکا  روانشناسی  انجمن 
و  تشخيصی  راهنمای  چهارم  نسخه  شده 
به   ،2000 سال  در  روانی  اختاالت  آماری 
هفت مؤلفه اصلی اعتياد اشاره کرد که این 

.ترک19،  .تحمل،  از:  عبارت اند  مؤلفه ها 
طوالنی،  زمان  یا  زیاد  ميزان  به  .استفاده 
زمان  .صرف  ترک،  برای  ناموفق  .تاش 
و  مصرف  آوردن،  دست  به  برای  طوالنی 
های  فعاليت  تأثيرات، .ترک  از  خاصی 
اجتماعی، شغلی و تفریحی به دليل مصرف 
و .عليرغم آگاهی از تأثيرات مداوم فيزیکی 
تشدید  یا  ایجاد  ماده  احتماالً  که  روانی  و 
DSM-( ميکند  پيدا  ادامه  مصرف  ميکند، 

 ,IV Substance Dependence Criteria
2000(. بر اساس این عائم، پژوهش هایی 
در  مشابه  مؤلفه هایی  وجود  از  حاکی  که 
معتادین به بازی های دیجيتال هستند، در 
تاش برای ساخت مقياس هایی برای اعتياد 
مواد  به  اعتياد  های  مقياس  مشابه  بازی  به 
ترین  مهم  از  یکی  ميباشند.  الکل  و  مخدر 
حوزه،  این  در  طراحی  شده  های  مقياس 
بزرگساالن  برای  بازی20   به  اعتياد  مقياس 
سال  در  همکاران  و  لِِمنز  توسط  که  است 

2009 ساخته  شده است. 
برخی از این مطالعات به پنج )هان و اورشليم، 
2001(، شش )گریفيتز، 2005 و 2008( و 
با  مشابه  نشانه   )2009 )لمنز،  هفت  برخی 
در  آمریکا  روانشناسی  انجمن  های  شاخص 
به  معتاد  افراد  روی  بر  خود  های  بررسی 
بازیهای دیجيتال دست یافتند. حاصل نشانه 
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Conflict 
Internet Addiction
Internet Addiction Disorder
Functional magnetic resonance imaging or functional MRI (fMRI)
neurobiological abnormalities

high engagement
non-pathological
MMORPG

26
27
28
29
30

31
32
33

  loss of control/conflict
  Mood modification
  Cravings
  relapse
  salience

21
22
23
24
25

مورد  در  محققين  توسط  به دست آمده  های 
.تحمل،  از:  است  عبارت  بازی  به  معتادین 
دادن کنترل21 ،  دست  .از  ترک،  .عائم 
اجتماعی،  از مشکل در روابط  .برخورداری 
.تغيير خلق  روزمره  زندگی  در  .اختال 
 ،2 4 گشت ز با .  ،2 3 ف مصر لع  و .  ،2 2 خو و

.برجستگی25، و .برخورد و کشمکش26.
به اعتقاد چارلتون و دنفورث )2007(، برخی 
و  مهم  تر  بقيه،  به  نسبت  مؤلفه ها  این  از 
و کشمکش،  برخورد  مانند:  اصلی تر هستند 

بازگشت، برجستگی )رفتاری( و ترک. 
دیجيتال  بازی  به  اعتياد  حوزه  در  بنابراین، 
شاهد مطالعات متعدد و گستردهای هستيم 
المللی،  بين  علمی  معيارهای  اساس  بر  که 
مرزهای اعتياد به بازی را به اعتياد نسبت به 
مواد مخدر و الکل نزدیک ميکند و اغلب این 
برخوردار  روان شناختی  از جنبه  ها  شاخص 
هستند. از سویی دیگر بنا بر توصيه ویرایش 
پنجم راهنمای تشخيصی و آماری اختاالت 
در  جدیدی  بسيار  های  پژوهش  روانی، 
اینترنتی  بازی  اختال  هویت  شناسایی 

انجام شده است. 
ای  مصاحبه  در  به تازگی  گریفيتز  دکتر 
و  ها  پژوهش  بندی  جمع  راستای  در  که 
شفافيت این موضوع انجام داده است، اذعان 
ميدارد که به دليل تفاوت جنس بازی های 
اینترنتی با سبک بازی های ویدئویی قدیمی 
بازی  انجام  به  به  تنهایی  فرد  معموالً  که 
امکان  آناین  جدید  های  بازی  ميپرداخت، 
آورند.  می  فراهم  بازیکنان  برای  را  تعامل 
ازاین رو بُعد اجتماعی این سبک بازی بسيار 
پررنگ است و از سویی دیگر برخی رفتارهای 
اعتياد  زمره  در  ميتوان  را  آن ها  اینترنتی 
مانند گردش در  نمود؛  اینترنتی27  محسوب 
شبکه های اجتماعی. اما مقوله اختال بازی 
اعتياد  اختال  و  بازی  به  اعتياد  با  اینترنتی 
این حال  با  ندارد.  "شباهتی"  اینترنتی28  
این  مورد  در  قطعی  کامًا  نظری  توان  نمی 
موضوع صادر کرد و به دليل ابهامات موجود، 
پذیرش  یا  و  رد  نيازمند  بيشتری  مطالعات 
نوع  یک  به عنوان  اینترنتی  بازی  اختال 

اعتياد می باشد )گریفيتز، 2015(.  

پژوهش های اعتیادآور:
مطالعات مکرر در اثبات 

اعتیادآوری بازی های دیجیتال

حيطه  همانند  نيز  حوزه  این  های  پژوهش 
بازیهای ویدئویی و خشونت، سردرگمی های 
دارند.  نتایج  قطعيت  خصوص  در  فراوانی 
آور  اعتياد  این حوزه مؤید  یافته های  اغلب 
بودن بازیهای ویدئویی می باشند درحالی که 
مطالعات دیگری بيانگر عدم اعتيادآور بودن 
به  منتهی  تأثيرات  و  هستند  بازیها  این 
وابستگی بازیکنان به بازیها را تنها در حوزه 

اختاالت روان شناختی ميدانند. 
معتقدند   )2008( کنز  و  سيه  مثال،  برای 
اعتياد به بازیهای ویدئویی صورتی پيشرفته 
بازی  در  تعامل  و  وری  غوطه  از  افراطی  و 
صحه  موضوع  این  بر  درواقع  آن ها  است. 
و  بازی  انجام  به  اعتياد  ميان  که  ميگذارند 
تعامل باال و نيز غوطه وری در فضای بازی 
های  شاخص  اساس  بر  دارد.  وجود  تفاوت 
مختلف، پژوهشگران هرروزه به دسته بندی 
های جدیدی در این حوزه دست می یابند 
که مرز ميان اعتياد به بازی های ویدئویی را 
با طبقات جدید، نزدیک و از سویی متمایز 
ميسازد. به عنوان نمونه، اسپکمن در مطالعه 
همکاران  سایر  و  گریفيتز  همکاری  با  ای 
به  آمستردام،  وی.یو  دانشگاه  در   )2013(
شامل 1004  ای  نمونه  با  و  پيمایش  روش 
که  رسيدند  نتيجه  این  به  پسر،  نوجوان 
استفاده مشکل آفرین بازی با اعتياد به بازی 
از یکدیگر مجزا می باشند و از سویی این نوع 
استفاده به وضوح با قرارگيری زیاد در معرض 

بازی نيز تفاوت دارد. 
محققان  توسط  که  پژوهشی  در  همچنين 
تشدید  تصویربرداری  روش  به  چينی 
مغناطيسی کارکردی29 یا FMRI بر روی 29 
انجام  سالم  و  اینترنتی  بازی  به  معتاد  فرد 
شده بود، دریافتند که بازی به مدت طوالنی 
بار  به  منفی  اثرات  مغزی،  های  مکانيزم  بر 
که  داشتند  اذعان  همچنين  آن ها  می آورد. 
به طور کل انجام طوالنی  مدت بازی آناین، 
حسی  عوامل  با  را  مغز  ميان  هماهنگی 
و  افزایش  مغزی،  مناطق  به  مربوط  حرکتی 
تحریک پذیری را در مناطق مغزی دیداری 

و شنوایی کاهش ميدهد )دونگ و همکاران، 
 2013 سال  در  یعنی  بعد  یکسال   .)2012
شد  انجام  دیگری  مطالعه  کشور  همين  در 
که به طور مشابهی اثبات کرد که FMRI بر 
این  اینترنتی،  بازی  به  نوجوانان معتاد  روی 
افراد را همانند معتادین به مواد مخدر، دارای 
اختاالت بيولوژیکی عصبی30 یکسانی نشان 

ميدهد )دینگ و همکاران، 2013(. 
از پژوهشهای جدید بر تبيين  بخش زیادی 
باال31   بازی و درگيری  به  اعتياد  تمایز ميان 
با این رسانه متمرکز شده است. برای مثال 
چارلتون و دنفورث )2007( در مطالعهای به 
روش پيمایش اینترنتی بر روی 442 بازیکن، 
به این نتيجه دست یافتند که معموالً استفاده 
زیاد از بازی آناین با اعتياد به بازی یکسان 
انگاشته ميشود؛ این در حالی است که ميان 
درگيری باال به اینگونه بازیها و اعتياد تفاوت 
فاحشی وجود دارد. این دو پژوهشگر معتقدند 
که درگيری زیاد با بازی، شامل درجه باالیی 
حالی  در  این  و  ميشود  رایانهای  استفاده  از 
پاتولوژیک32   غير  استفاده  نوع  این  که  است 
محسوب ميشود و اثرات منفی برای کاربران 
نتایج تحليل عاملی  بر اساس  ندارد. درواقع 
اعتياد و  این دو محقق، ميان شاخصه های 
شاخصه های درگيری باال تمایز وجود دارد 
و سطح باالی درگيری با بازی اینترنتی فاقد 

اختاالت کنترل تکانشی ميباشد. 
اعتيادآور  ناقض  که  هایی  پژوهش  دیگر  از 
بودن همه انواع بازی های دیجيتال هستند، 
نویز  ایلی  به مطالعه ای در دانشگاه  ميتوان 
اثبات  خود  تحقيق  نتایج  با  که  کرد  اشاره 
بازی  انواع  همه  باالی  مصرف  که  کردند 
برای  بازی  اعتيادآوری  نشانگر  نميتواند 
بازیکن باشد. انجی و هستينگز )2005( در 
اکنون  به روش پيمایش که هم  مطالعه ای 
به  اعتياد  حوزه  در  علمی  اثر  پراستنادترین 
بازیهای دیجيتال در دنيا می باشد، دریافتند 
انبوه  نفره  چند  های  بازی  بازیکنان  که 
نوع  این  انجام  برای  باالیی  تمایل  آناین33  
بازیها با صرف ساعات بسيار بيشتری در روز 
دارند اما با این حال این گونه بازیها اعتيادآور 
آن ها  بازیکنان  بلکه  شوند؛  نمی  ارزیابی 
های  بازی  انواع  سایر  به  معتادین  برخاف 
از  مثبتی  اجتماعی  های  دیجيتال، شاخصه 
خود نشان داده اند. همچنين این افراد وقایع 
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داخل بازی را نسبت به آنچه در دنيای واقعی در حال رخ 
دادن می باشد، جذاب تر دانسته اند. 

در  وین  دانشگاه  محققان  جدیدتر،  پژوهشی  طی  سویی  از 
در  افسردگی  تمایات  و  ساز34  مشکل  بازی  رفتار  مطالعه 
ميان بازیکنان بازی های آناین بر روی 468 نمونه، به این 
نتيجه رسيدند که گيمرهای بازی های چندنفره انبوه آناین 
انجام  را  اینترنتی  های  بازی  سایر  که  بازیکنانی  به  نسبت 
ميدادند، اغلب رفتار بازی مشکل آفرین، تمایات افسردگی 

و عزت نفس پایينی دارند )استتينا و همکاران، 2011(.
عامل  شناخت  که  است  معتقد  گریفيتز  دکتر  این حال،  با 
اصلی اعتيادآور در بازیهای ویدئویی اصلی ترین و راه گشا 
از  بيش ازحد  استفاده  ميان  تفاوت  شناخت  در  عامل  ترین 
تا  باور است  این  بر  بود. وی  بازی خواهد  به  اعتياد  بازی و 
زمانی که محققان اعتياد، در مورد عامل اعتياد به بازی به 
توافق نرسند، نميتوانيم رفتارهای افراطی در بازی را به عنوان 
اعتياد معرفی کنيم )گریفيتز، 2008(. بنابراین ميتوان گفت 
دیجيتال  های  بازی  انجام  از  متعددی  های  بندی  طبقه 
دنيا  متعدد  دانشگاهی  مراکز  و  کشورها  محققان  ميان  در 
بيش ازپيش  را  این حوزه  مطالعات  دیده ميشود که وسعت 
شفافيت  و  بيشتر  تاش  از  را  محققان  و  ميدهند  گسترش 

نتایج ناگزیر ميسازند.

اعتیاد به بازیهای دیجیتال در دانش آموزان؛ دغدغه اصلی پژوهش های داخلی

با توجه به تحقيقات دانشگاهی انجام شده در زمينه اعتياد به بازیهای دیجيتال در کشور، ميتوان به صراحت اذعان داشت که دغدغه اصلی این 
مطالعات تأثير اعتياد دانش آموزان مقاطع مختلف به بازیهای دیجيتال در عملکرد و پيشرفت تحصيلی آنان بوده است. حجم پژوهش های این 
حوزه در مراکز علمی داخلی که از ده مورد فراتر نمی رود، غالباً به سمت و سوی بررسی آثار روان شناختی این بازیها بر دانش آموزان متمایل 
شده است. به طور کل رشته های روانشناسی، علوم تربيتی و علوم اجتماعی از رشته های نسبتاً پرکار در مطالعات حوزه بازیهای دیجيتال و 
اعتياد بوده اند. پژوهشگران و فارغ التحصيان این رشته های دانشگاهی در طی تحقيقات خود به طور یکسان به این نتيجه رسيده اند که بين 

اعتياد به بازیهای دیجيتال و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در مدارس همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. 
این تحقيقات همچنين پرخاشگری را به  عنوان شاخص دیگری که ميتواند با وابستگی به بازیهای دیجيتال ارتباط داشته باشد، در نظر گرفته 

اند. یافته های این پژوهش ها مؤید رابطه بين پرخاشگری و 
اعتياد به بازی بوده است؛ درواقع متغير پرخاشگری با اعتياد 

به بازیهای دیجيتال همبستگی مثبت و معناداری دارند.
و  اصفهان  دانشگاه  همکاری  با  که  پژوهشی  در  مثال  برای 
متغير  سه  رابطه  گرفت،  صورت   1393 سال  در  خوارزمی 
به  اعتياد  با  خواهی  هيجان  و  پرخاشگری  خانواده،  عملکرد 
بازیهای دیجيتال در دانش آموزان از طریق پرسشنامه مورد 
همبستگی  نشان دهنده  تحقيق  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی 
در  بازی  به  اعتياد  با  شده  نام برده  شاخص  سه  هر  معنادار 
دانش آموزان بوده است )حاج خدادادی و همکاران، 1393(. 
عاوه بر این زمانی و عابدینی )1392(، در پژوهشی که رابطه 
سبک های فرزند پروری والدین و اعتياد به بازیهای دیجيتال 
قراردادند،  بررسی  مورد  آموزان  دانش  درسی  عملکرد  با  را 
انگارانه  سهل  فرزندپروری  سبک  با  والدین  که  دریافتند 

34 problematic gaming behavior
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احتمال وابستگی دانشآموزان را به بازی های 
رایانه ای را افزایش می دهند.

در مطالعه ای جدیدتر، امينيمنش )1394( 
 920 شامل  نمونه  جامعه  با  پژوهشی  در 
فردی،  عوامل  تأثير  بررسی  به  آموز،  دانش 
بازیهای  به  اعتياد  بر  اجتماعی  و  خانوادگی 

آناین پرداخت. وی در این مطالعه دریافت 
و  خانوادگی  فردی،  عامل  سه  هر  که 
اجتماعی، نه تنها رابطه معناداری با اعتياد به 
پيشبين  عواملی  ميتوانند  بلکه  دارند،  بازی 
به  آموزان  دانش  اعتياد  مسأله  در  مؤثر  و 

بازیهای آناین باشند.
بر این اساس ميتوان گفت که بخش زیادی 
به سوی  داخلی  پژوهشهای  فعلی  حجم  از 
عملکرد  بر  دیجيتال  بازیهای  تأثير  بررسی 
جامعه  محصل  نوجوان  قشر  تحصيلی 
سایر  حاضر  حال  در  و  است  شده  متمرکز 
اجتماعی  و  جسمی  روان شناختی،  ابعاد 
اعتياد به بازیهای دیجيتال در پژوهش های 
مغفول  کشور  غيردانشگاهی  و  دانشگاهی 
روی  بر  بازی  مطالعه  همچنين  است.  مانده 
های  روش  کمک  با  سنی  های  گروه  سایر 
علمی جدیدتر ميتواند از نيازهای اساسی این 

حوزه باشد.

نتیجه گیری

کره  چين،  ازجمله  متعدد  کشورهای  در 
شمالی، ویتنام و آمریکا، نمونه های فراوانی 
از وقوع قتل و انواع جنایت در اثر اعتياد به 

این  است.  گزارش  شده  دیجيتال  بازیهای 
وقایع پژوهشگران را در مورد اهميت ویژه ای 
که مطالعه اعتياد به بازی و آثار آن برای دنيا 
دارد در سال های گذشته به ویژه دهه اخير، 
نتایج  به  توجه  با  بنابراین  است.  کرده  بيدار 
اعتياد  کلی  آثار  انجام شده،  های  پژوهش 
ميتوان  کاربران  بر  را  دیجيتال  بازیهای  به 
کرد:  بندی  تقسيم  کلی  دسته  شش  در 
مالی،  دانشگاهی_شغلی،  اجتماعی،  عواقب 

خانوادگی، سامتی و احساسی_عاطفی. 
به  اعتياد  اینکه  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
اختال  دنيای  در  جدید  ای  عارضه  بازی، 
ميشود  شناخته  ذهنی  و  روانی  سامت  در 
و  جوان  بسيار  آن  به  مربوط  پژوهشهای  و 
و  ميباشند  نظر  اعام  در  قطعيت الزم  فاقد 
برای  متعددی  سطوح  و  طبقات  همچنين 
اعتياد به بازی شناسایی و معرفی شده است، 
در  ادراکی_رفتاری  رویکردی  به طورکلی 
به  مبتا  افراد  برای درمان  دنيا  نقاط  برخی 

علت  همين  به  ميشود.  استفاده  اعتياد  این 
هر  برای  مشخص  درمانی  روش  همچنان 
یک از سطوح آن مانند استفاده بيش  از حد، 
اینترنتی  بازی  اختال  استفاده مشکل ساز، 
محسوب  سطح  ترین  پيشرفته  که  اعتياد  و 
های  درمان  است.  مانده  ناشناخته  ميشود، 

فعلی اغلب با کمک خانواده، به صورت فردی، 
کتاب های آموزشی و یا به صورت بالينی در 

مراکز درمانی انجام ميشود. 
این  علمی  های  بررسی  است،  مسلم  آنچه 
تا  ميباشند  بيشتری  مداقه  نيازمند  حوزه 
در نتایج و طبقه بندی های اختاالت بازی 
در بازیکنان به قطعيت دست یابند. با فرض 
اینکه اعتياد به بازی و اختال بازی اینترنتی 
و  گونه  وسواس  استفاده  قطعی  نتيجه  دو 
نتایج  ميباشند،  دیجيتال  بازیهای  افراطی 
به  که  المللی  بين  های  پژوهش  از  بسياری 
انجام شده  بازیکنان  روی  بر  آزمایشی  شيوه 
است، پيشنهاد ميکنند که مصرف بيمارگونه 
و  زیاد  ساعات  در  طوالنی  مدت  به  بازی 
به طور مداوم یقيناً منجر به مصرف بيشتر و 
اختاالت ذهنی و ادراکی بر کاربران ميگردد. 

حوزه باشد.



ـــورد از  ـــده 15 م ـــال، چکی ـــای دیجیت ـــه بازیه ـــاد ب ـــوزه اعتی ـــتناد ح ـــر اس ـــاالت پ ـــان مق از می
ـــرد.  ـــم ک ـــی خواهی ـــده را معرف ـــی برگزی ـــاالت فارس ـــورد از مق ـــار م ـــده و چه ـــاالت برگزی مق
ایـــن مقـــاالت کـــه متعلـــق بـــه پژوهشـــگران خارجـــی و داخلـــی حـــوزه علمـــی اعتیـــاد بـــه 
ــتناد و  ــار، اسـ ــخ انتشـ ــنده، تاریـ ــورد نویسـ ــی در مـ ــامل اطالعاتـ ــند، شـ ــی باشـ ــازی مـ بـ
ـــد.  ـــات باش ـــن موضوع ـــه ای ـــد ب ـــه من ـــان عالق ـــای محقق ـــد راهنم ـــی توان ـــه م ـــت ک ـــره اس غی
همچنیـــن عـــالوه بـــر ایـــن امـــکان دریافـــت فایـــل مقـــاالت موردنظـــر در بانـــک مقـــاالت 

تارنمـــای دایـــرک وجـــود دارد.

معرفی مقاالت پر استناد
در حوزه بازی های دیجیتال و اعتیاد
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الف( مقاالت خارجی برگزیده

شماره 1

شماره 2

Addiction to the Internet and Online Gaming

Distinguishing addiction and high engagement in the context of online game playing

اعتیاد به اینترنت و بازی آنالین

تمایز میان اعتیاد و تعامل باال در زمینه انجام بازی آنالین

Cyberpsychology & Behavior

Volume 8, Number 2,2005

Computers in Human Behavior 

23 (2007) 1531–1548

مجله علمی روانشناسی سایبر و رفتار،
جلد 8، شماره 2، سال 2005

مجله علمی رایانه ها در رفتار انسان، شماره 
23، سال 2007، صفحات 1531-1548

تعداد استنادها: 512

تعداد استنادها: 447

برایان دی. ام.اس
پیتر ویمرهستینگز

گروه علوم کامپيوتر، ارتباطات دور و سيستم های 
اطاعاتی، دانشگاه دیپائول، شيکاگو، ایلينویز

جان پی. چارلتون
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی، دانشگاه 

بولتون، انگليس
یان دی. دبلیو. دنفورث 

دانشکده روانشناسی، کالج ویتمن، آمریکا

چکیده: ازآنجا که استفاده از رایانه و اینترنت تبدیل به جزئی اساسی در زندگی روزمره شده است، ظرفيت استفاده مفرط نيز معروف 
شده است؛ به طوری که ممکن است منجر به اعتياد شود. پژوهش در خصوص اعتياد به اینترنت نشان داده است که کاربران ميتوانند به 
آن معتاد شوند. اعتياد به اینترنت، برخی جنبه های منفی اعتياد به مواد مخدر را شامل ميشود و ثابت  شده است که منجر به عواقبی 

مانند ترک مدرسه، خانواده و اختاالت رابطه ميشود.
واژگان کلیدی: _

چکیده: این مطالعه تفاوت بين معيارهای اصلی و جانبی اعتياد رفتاری را در نظر گرفته است که قبًا با توجه به فعاليت های پردازشی 
به طورکلی ترسيم شده بود و در حوزهای خاص از بازی انبوه چندنفره آناین به کاربرده ميشود. آیتم های پرسش نامه از طریق اینترنت 
بين 442 بازیکن توزیع شد. تحليل عاملی داده ها به طورکلی از یافته های پيشين برای محاسبات پشتيبانی نمود. یک عامل اعتياد از 
طریق معيارهای اصلی مشخص شده قبلی محاسبه شد )برخورد، عائم ترک، گذشت و بازگشت و برجستگی رفتاری( و یک عامل تعاملی 
)غيرپاتولوژیک( بر روی آیتم های دارای معيارهای اصلی از قبل مشخص شده، محاسبه شد )برجستگی ادراکی، تحمل و سرخوشی(. 



monothetic classification system35

تحليل فرکانس ها از وجود یک فرایند توسعه حمایت ميکرد که به موجب آن معيارهای جانبی قبل از معيارهای اصلی مواجه ميشد. 
بازیکنانی که ممکن بود معتاد باشند، با استفاده از یک سيستم طبقه بندی لزومی35 که فقط شامل معيار اصلی بود، به نظر رسيد زمان 
زیادی را در هر هفته صرف بازی ميکنند نسبت به افرادی که فقط بر معيارهای جانبی صحه ميگذارند. ميتوان نتيجه گرفت که این 
مطالعه از این ایده پشتيبانی ميکند که استفاده از برخی از معيارهای قبًا استفاده شده برای اعتياد، در هنگام تحقيق و یا تشخيص اعتياد 
مرتبط با رایانه نامناسب است. پيامدهای یافته های فعلی برای روش شناسی جمع آوری داده های به  دست آمده به  واسطه اینترنت نيز 

بحث شده است. 
واژگان کلیدی: اعتياد، اختاالت کنترل تکانه، بازیهای رایانه ای، نگرش های رایانه ای، علم طبقه بندی

شماره 3

The effect of type a personality on physiological arousal while playing computer games

اثر نوع شخصیت A  بر روی انگیختگی فیزیولوژیک در حین انجام بازیهای رایانهای

Addictive Behaviors, Vol.

20, No. 4. 543-548, 1995

مجله علمی رفتارهای اعتيادآور، جلد 20، 
شماره 4، سال 1995، صفحات 543-548

تعداد استنادها: 164
مارک دی. گریفیتز

ایموجن دنکستر
دانشکده روانشناسی، دانشگاه پليموت

پتانسيل  درزمينه  به خصوص  حوزه  این  در  منظم  پژوهش  فقدان  همچنان  ای،  رایانه  بازیهای  از  گسترده  استفاده  باوجود  چکیده: 
»اعتيادآور« آن ها وجود دارد. شواهد نشان ميدهد که اعتياد به بازیهای رایانه ای ممکن است به دليل ویژگی انگيختگی بازیهای رایانه ای 
باشد، هرچند عوامل مهم دیگری هم ممکن است در کار باشد. این مطالعه به بررسی ارتباط بين نوع شخصيت A و انگيختگی در انجام 
بازیهای رایانه ای پرداخته است. این گونه فرض شد که در طول انجام بازی رایانه ای، افراد نوع A و نوع B ضربان قلب به  مراتب باالتری 
در مقایسه با سطوح پایه  دارند و افراد نوع A افزایش قابل توجهی در انگيختگی حين انجام بازی رایانه ای نسبت به افراد نوع B را تجربه 

ميکنند. این فرضيه ها هر دو پشتيبانی شد و نتایج در رابطه با انگيختگی، شخصيت و اعتياد موردبحث واقع شده است.
واژگان کلیدی: _

شماره 4
Videogame Addiction and its Treatment

اعتیاد به بازی ویدئویی و درمان آن

Journal of Contemporary Psychotherapy 

39(4):247-253 December 2009

مجله علمی روان درمانی معاصر، جلد 39، 
شماره 4، سال 2009، صفحات 247-253

تعداد استنادها: 105

مارک دی. گریفیتز
الکس مردیت

واحد تحقيقات بين المللی بازی، بخش 
روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه 

ناتنينگهام ترنت، انگليس 
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شماره 5

Problematic computer game use among adolescents, younger and older adults

استفاده مشکل ساز از بازی رایانه ای در میان نوجوانان، جوانان و میان ساالن

Addiction, 108, no. 3 (2013): 592-599

مجله علمی اعتياد، جلد 108، شماره 3، سال 
2013، صفحات 592-599

تعداد استنادها: 87

روث فستل
مایکل اسکارکوو

دانشگاه هوهنهایم، اشتوتگارت، آلمان
دانشگاه مونستر، مونستر، آلمان

تورستن کوانت

چکیده: برای بسياری، مفهوم اعتياد به بازیهای ویدئویی دور از ذهن به نظر ميرسد، به خصوص اگر مفاهيم و تعاریف اعتياد استفاده از 
مواد مخدر باشد. این مقاله نگاهی به حوزه کوچک اما در حال گسترش اعتياد به بازیهای ویدئویی دارد و پس  از آن به بررسی گزینه 
های درمانی موجود برای کسانی که تحت تأثير انجام بيش  از حد بازی ویدئویی قرار گرفتند، می پردازد. نمایی کلی از ادبيات تجربی 
موجود نشان ميدهد که عوارض جانبی به احتمال  زیاد تنها بر یک زیرگروه نسبتاً کوچک از بازیکنان تأثيرگذار است و اینکه بازیکنانی 
که به طور مداوم بازی ميکنند بيشتر درخطر مشکات رو به رشد هستند. در سراسر جهان، تعداد نسبتاً کمی از پزشکان هستند که 
در درمان اعتياد به بازیهای ویدئویی تخصص دارند و این ممکن است به دليل بازیکنان اندکی باشد که واقعاً به بازیهای ویدئویی معتاد 
هستند. با اینکه اینترنت ممکن است انجام بيش ازحد بازیهای آناین را تسهيل کند، اما با این حال تعداد رو به افزایش کلينيک های 
تخصصی درمان اعتياد برای اعتياد به بازیهای ویدئویی آناین مشهود است. این مقاله مروری بر رویکردهای مختلفی که به عنوان مداخله 
در درمان معتادان بازیهای ویدئویی به کار گرفته شده است، انجام ميدهد؛ ازجمله گروه های پشتيبانی آناین، برنامه های 12 مرحله ای، 

درمان های رفتاری و شناختی- رفتاری و مصاحبه انگيزشی.
واژگان کلیدی: بازیهای ویدئویی، اعتياد، اعتياد به بازیهای ویدئویی، اعتياد به اینترنت، درمان_

در  اغلب  موضوع  این  مورد  در  تحقيقات گذشته  است.  همراه  آور  اعتياد  رفتار  اشکال  با  دیجيتال  بازی های  انجام  اهداف:  چکیده: 
زمينه های نظری و تجربی، عمدتاً به دليل اندازه گيری یا نمونه گيری مسائل مورد انتقاد واقع شده است. هدف پژوهش حاضر غلبه بر 
این دو محدودیت و ارائه اطاعات از یک مطالعه معرف در آلمان با استفاده از یک ابزار در حال تأسيس برای اندازه گيری استفاده مشکل 

آفرین از بازی، می باشد. 
طراحی: مطالعه در مقياس بزرگ و معرف با استفاده از یک نظرسنجی تلفنی به کمک رایانه. 

محیط: آلمان 
باالتر  و  سال  جوان 40  و 1936  سال  بين 39-19  جوان  سال، 1866  تا 18   14 بين  نوجوان  مجموع 580  در  شرکت کنندگان: 

)به طورکلی تعداد = 4382(. 
برجستگی،  جمله  از  معيار  هفت  که  )جی.اِی.اس(،  بازی  به  اعتياد  کوچک  مقياس  با  بازی  از  مشکل آفرین  استفاده  گیری:  اندازه 

گوشه گيری و تعارض را پوشش می دهد، اندازه گيری شد. عاوه بر این، جنبه افتراقی شخصيت مانند رفتار بازی اندازه گيری شد. 
از پاسخگویان ]confidence interval )CI %95 ,%0,2(: 0,1, 0,3[  تمام معيارهای مقياس جی.اِی.اس را  تنها هفت تن  یافته ها: 
داشتند. در مقابل، CI %95( %3,7: 3,1, 4,3(  از پاسخگویان کاربران مشکل آفرین در نظر گرفته می شوند، درحالی که حداقل نيمی از 
این شرایط است. درصد بازیکنان مشکل آفرین در ميان نوجوانان باالتر از ميانگين است )CI %95 ,%7,6: 5,6, 10,1(. نمرات جی.ای.اس 
باال با پرخاشگری، جامعه پذیری کم و خوداثربخشی36 و رضایت پایين تر از زندگی همراه است. همچنين این نمرات با استفاده مفرط و 

ترجيحات نسبت به ژانرهای بازی خاص، در تمام گروه های سنی مطابقت دارد. 
و  نوجوانان  ميان  در  پدیده ای گسترده  در حال حاضر  بازی  به  اعتياد  مساله  بازی،  به  اعتياد  مقياس کوچک  معياِر  دنبال  به  نتایج: 
بزرگ ساالن در آلمان محسوب نمی شود. نمرات مقياس کوچک اعتياد به بازی با استفاده مفرط مانند جنبه های خاص مشکل آفرین 

شخصيت افراد و زندگی اجتماعی با هم مرتبط هستند. 
واژگان کلیدی: نوجوانان، بزرگ ساالن، اعتياد به بازی، مطالعه شيوع، استفاده مشکل آفرین از بازی رایانه ای
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screen37

شماره 6

هم رخدادی رفتارهای اعتیادآور: عوامل شخصیتی مرتبط با مصرف مواد، قمار و بازی رایانه ای

European addiction research, 

18, no. 4 (2012): 167-174

مجله علمی پژوهش اعتياد اروپایی، جلد 18، 
شماره 4، سال 2012، صفحات 167-174

تعداد استنادها: 83

بیرت والتر
ماتیس مورگنسترن

راینر هانه وینکل
موسسه تحقيقات درمان و سامتی، کيل، آلمان

چکیده: هدف: بررسی ویژگی های شخصيتی بازی های رایانه ای مشکل آفرین هم رخداد و مشترک ، قمار و مصرف مواد مشکل آفرین 
می باشد. 

تا 25 سال جمع آوری شد. سنجه های خود  از 2553 دانش آموز آلمانی در سنين 12  روش تحقیق: داده های نظرسنجی مقطعی 
گزارش دهی مصرف مواد )الکل، تنباکو و حشيش(، قمار مشکل آفرین )صفحه نمایش37  قمار اوکس جنوبی  برای نوجوانان تجدیدنظر 
شد، SOGS-RA(، بازی رایانه ای مشکل آفرین )مقياس بازی وابستگی به بازی ویدئویی، KFN-CSAS-LL(، و دوازده ویژگی شخصيتی 

مختلف به دست آمد. 
رایانه ای  بازی  و  بين قمار مشکل آفرین  الکل و حشيش و همبستگی مثبت کمتر  تنباکو،  بين مصرف  رابطه مثبت  نتایج: تحليل ها 
مشکل آفرین را نشان داد. بازی رایانه ای مشکل آفرین همزمان با مصرف حشيش رخ داد؛ درحالی که قمار مشکل آفرین با مصرف هر سه 
نوع ماده مخدر همراه بود. تحليل های چند متغيره چند سطحی، الگوهای افتراقی از ویژگی های شخصيتی را نشان داد. تکانشگری باال 
تنها ویژگی شخصيتی مرتبط با هر پنج رفتار اعتيادآور بود. افسردگی و برونگرایی در مورد کاربران مواد ویژه بود. چهار ویژگی شخصيتی 
به طور خاص با بازی های رایانه ای مشکل آفرین مرتبط بود: تحریک پذیری/ پرخاشگری، اضطراب اجتماعی، ای.دی.اچ.دی و عزت نفس 

پایين. 
نتیجه گیری: به نظر می رسد قماربازان مشکل آفرین بيشتر شبيه به کاربران مواد باشند تا بازیکنان رایانه ای مشکل ساز. از دیدگاه 
شخصيتی، نتایج مطابق دربرگيری قمار در دسته DSM-V است همان طور که مصرف مواد و مسأله اقدام یک به یک برای بازی های 

رایانه ای در این دسته جای دارد. 
واژگان کلیدی: هم رخدادی، عوامل شخصيتی، رفتارهای اعتيادآور، تکانشگری باال

Co-Occurrence of Addictive Behaviours: Personality Factors Related to Substance Use, 
Gambling and Computer Gaming
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Subjected users38

شماره 7

شماره 8

Beyond the fascination of online-games: Probing addictive behavior and
depression in the world of online-gaming

اعتیاد به بازی ویدئویی در میان نوجوانان: ارتباط با عملکرد تحصیلی و پرخاشگری

فراتر از شیفتگی به بازی آنالین: کاوش رفتار اعتیاد آور و افسردگی در جهان بازی های آنالین

Presented at Society for Research in Child Devel-

opment Conference, April 2003, Tampa, FL

Computers in Human Behavior 

27 (2011) 473–479

ارائه شده در انجمن تحقيق در کنفرانس 
توسعه کودک، آوریل 2003، تمپا، فلوریدا

مجله علمی رایانه ها در رفتار انسان، شماره 
27، سال 2011، صفحات 473-479

تعداد استنادها: 82

تعداد استنادها: 81

مارنی آر. هوگ
 داگالس اِی. جنتایل

دانشکده روانشناسی حرفه ای مينه سوتا،
دانشگاه آرگوسی، موسسه ملی رسانه و خانواده

بریجیت یو. اسِتتینا
اوسوالد دی. کاتگسنر

ماریو لینباور
ایلسی کریسپین اکسنر

گروه بالينی، زیست شناسی و روانشناسی افتراقی، 
بخش روانشناسی بالينی و روانشناسی سامت، 

دانشگاه وین، اتریش 

چکیده: بازی های ویدئویی به یک سرگرمی محبوب در ميان کودکان و نوجوانان تبدیل شده اند. مطالعه حاضر یک اقدام خودگزارش دهی 
را از عادات بازی های ویدئویی توسط 607 کاس هشتمی و نهمی برای دستگاه های دستی، کنسول های بازی ویدئویی و رایانه ای صورت 
داده است. یک مقياس اعتياد شناسایی شد و به دو گروه )غيرمعتاد و معتاد( تقسيم شد. گروه معتاد گزارش های بيشتری را در درگيری 
طی دعوای فيزیکی، جدال های بيشتر با دوستان و معلمان، نمرات ویژگی خصمانه باالتر و رتبه های پایين تری را به ثبت رساندند. این 
نتایج نشان می دهد که»اعتياد« به بازی های ویدئویی یک مشکل در ميان نوجوانان به ویژه پسران است و اینکه اعتياد با مشکات تعدیلی 

مانند عملکرد مدرسه و نگرش ها و رفتارهای تهاجمی در ارتباط است.
واژگان کلیدی: _

چکیده: این مطالعه رفتار مشکل آفرین بازی و تمایات افسردگی را در ميان افرادی که انواع متفاوتی از بازی های اینترنتی را انجام 
می دهند، مورد بررسی قرار داده است. سایر متغيرهای مربوط به بازی برای تعيين اینکه آیا تفاوت دیگری بين سه نوع بازی می تواند 
برقرار شود مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان این پژوهش )تعداد = 468( به سه گروه مستقل تقسيم می شوند. کاربران کنترل38  
می توانند بازی انبوه چندنفره آناین نقش آفرینی )ام.ام.او.آر.پی.جی ها( را به تنهایی بازی کنند، بازی اینترنتی اکشن )او.ای.اس( و یا 
بازی های استراتژی زمان واقعی )آر.تی.اس( را ترجيح بدهند. نتایج نشان می دهد که کاربران ام.ام.او.آر.پی.جی نسبت به کاربرانی که 
بازی های دیگر اینترنتی انجام می دهند، اغلب رفتار بازی مشکل آفرین، تمایات افسردگی و عزت نفس پایينی دارند. ثابت شد که کاربران 
ام.ام.او.آر.پی.جی به طور قابل توجهی بيشتر به منظور فرار از مشکات زندگی واقعی، که ممکن است یک استراتژی مقابله ارزشمند باشد، 

بازی می کنند که ممکن است به رفتار بازی مشکل آفرین منجر شود.
واژگان کلیدی: ام.ام.او.آر.پی.جی، ام.ام.او، بازی های آناین، استفاده مشکل آفرین از اینترنت، افسردگی _

Video Game Addiction Among Adolescents: Associations with Academic Performance and Aggression



شماره 9

شماره 10

Videogame Addiction: Further Thoughts and Observations

اعتیاد به بازی ویدئویی: افکار و مشاهدات بیشتر

International Journal of Mental Health and 

Addiction 6, no. 2 (2008): 182-185

International Journal of Mental Health 

and Addiction, 8, no. 1 (2010): 8-20

مجله بين المللی سامت روانی و اعتياد، جلد 
6، شماره 2، سال 2008، صفحات 182-185 

مجله بين المللی سامت روانی و اعتياد، جلد 
8، شماره 1، سال 2010، صفحات 8-20

تعداد استنادها: 71

تعداد استنادها: 48

مارک دی. گریفیتز
واحد تحقيقات بين المللی بازی، بخش 

روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، 
دانشگاه ناتنينگهام ترنت، انگليس 

مارک دی. گریفیتز
واحد تحقيقات بين المللی بازی، بخش 
روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، 

دانشگاه ناتنينگهام ترنت، انگليس 

چکیده: این مقاله به ارائه افکار و مشاهدات بيشتر در خصوص مقاله ریچارد وود تحت عنوان »مشکات مفهوم »اعتياد« به بازی های 
ویدئویی: چند مطالعه موردی )این مسأله(« می پردازد. وود برضد مفهوم »اعتياد به بازی های ویدئویی« بحث می کند، اما تعداد اندکی 
از استدالل های وی وجود آن را نفی می کند. صرفاً به دليل مطالعات تجربی کم، به نظر می رسد که غلو کردن در مورد شيوع اعتياد به 
بازی های ویدئویی، به این معنا نيست که این وضعيت وجود ندارد. عاوه بر این، برخی از اظهارات گفته شده توسط وود قابل بحث هستند. 
به عاوه، وود در مورد معيارهای موردنظر خود را در خصوص اعتياد پيش دستی نمی کند. این امر به ویژه هنگامی که از مطالعات موردی 
خود برای خنثی کردن این موضوع که آیا »اعتياد به بازی های ویدئویی« وجود دارد یا خير، مشکل ساز است. تا زمانی که محققان اعتياد 
در آنچه معتاد کننده است به توافق نرسند، ما هرگز در مورد اینکه آیا افراط رفتاری مانند بازی های ویدئویی می تواند به عنوان یک اعتياد 

›واقعی‹ طبقه بندی شود، به توافق نخواهيم رسيد.
واژگان کلیدی: بازی ویدئویی، اعتياد، اعتياد به بازی ویدئوی، اعتياد به قمار

چکیده: این مقاله به تشریح مزایا، معایب و سایر پيامدهای استفاده از اینترنت برای گردآوری اطاعات از معتاداِن به بازی می پردازد. 
از طراحی تجربه مطالعات متعدد اعتياد که به صورت آناین توسط نویسنده انجام شده است تا مرور ادبيات روش شناختی که به بررسی 
به جمع آوری  مربوط  اصلی  ویدئویی می پردازد، مسائل  بازی های  به  معتادان  و  قمار  به  معتادان  ميان  در  آناین  داده های  گرد آوری 
داده ها با استفاده از اینترنت مورد بحث و بررسی واقع شده است. این مقاله، مقاالت روش مند قبلی را درزمينه ترسيم برخی از مسائل 

استفاده از روش شناسی آنالین در گردآوری اطالعات برای اعتیاد به قمار و بازی
The Use of Online Methodologies in Data Collection for Gambling and Gaming Addictions
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abnormal functional integrations
brainstem
inferior parietal lobule
left posterior cerebellum
left middle frontal gyrus
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شماره 11

Alterations in regional homogeneity of resting-state brain activity in internet gaming addicts

ایجاد تغییراتی در همسانی منطقه ای فعالیت های حالت استراحت مغز در اعتیاد به بازی های اینترنتی

Behavioral and Brain Functions 

BBF,2012, 8:41

مجله علمی عملکردهای رفتاری و مغزی 
بی.بی.اف،جلد 8، شماره 41، سال 2012

تعداد استنادها: 42

1.گوانگهنگ دونگ
1.جی هوانگ

2.شایئوشی دو
1.گروه روانشناسی، دانشگاه ژجيانگ نرمال، چين

2. گروه فيزیک، آزمایشگاه کليدی رزونانس
مغناطيسی شانگهای،

دانشگاه چين شرقی نرمال، چين

چکیده: پس زمینه: اعتياد به بازی های اینترنتی )آی.جی.اِی(، به عنوان زیرگروه اختال اعتياد به اینترنت، با سرعت در حال تبدیل به 
یک نگرانی سامتی رواِن شایع در سراسر جهان شده است. شالوده عصبی بيولوژیکی آی.جی.اِی به منظور حل ناهمگونی بالقوه آی.جی.

اِی، باید مورد مطالعه قرارگيرد. این مطالعه به بررسی عملکردهای مغزی در بيماران آی.جی.اِی با MRI عملکردی در حالت استراحت 
می پردازد.

روش تحقیق: پانزده فرد آی.جی.اِی و چهارده فرد سالم به عنوان گروه کنترل در این مطالعه شرکت کردند. اقدامات همسانی منطقه ای 
)آر.ای.اچ.او( برای تشخيص عملکرد تحليلی نادرست39  مورد استفاده واقع شد.

نتایج: در مقایسه با افراد سالم، افراد آی.جی.اِی در بصل النخاع40، لوبول آهيانه پایينی41، بخش خلفی مخچه چپ42و شکنج ميانی 
فرونتال چپ43  افزایش آر.ای.اچ.او نشان دادند. این گونه فرض شد که همه این مناطق با هماهنگی حسی حرکتی مرتبط هستند. عاوه 
بر این، افراد آی.جی.اِی، در مناطق مغزی گيجگاهی، اکسيپيتال و آهيانه ای افزایش آر.ای.اچ.او نشان دادند. این گونه فرض شد که این 

مناطق مسئول عملکردهای بينایی و شنوایی هستند.
نتیجه گیری: نتایج ما نشان می دهد که انجام طوالنی مدت بازی آناین، هماهنگ سازی مغز را در هماهنگی حسی حرکتی مربوط  به 

مناطق مغزی، افزایش و تحریک پذیری را در مناطق مغزی دیداری و شنوایی کاهش داده است. 
واژگان کلیدی: اختال اعتياد به اینترنت، اعتياد به بازی های اینترنتی، MRI عملکردی در حالت استراحت

روش شناختی و اخاقی مرتبط با روش های آناین خاص )و نه عمومی( را که برای انجام پژوهش های اعتياد به بازی استفاده شده است، 
بسط می دهد. روش های خاص گردآوری آناین داده ها به همراه مجموعه ای از داده های پژوهشی اعتياد به قمار و بازی ویدئویی به عاوه 
)الف( پرسشنامه آناین، )ب( انجمن های آناین، )ج( مشاهده آناین شرکت کنندگان، )د( داده های ثانویه آناین، )ه( مصاحبه اینترنتی، 
)و( وب سایت های نمونه آناین و )ز( روش های ترکيبی ارزیابی آناین، موردبررسی قرار گرفت. در بررسی به این نتيجه دست یافتيم 
که مزایای فراوان روش های پژوهشی آناین می تواند راهی مفيد و عملی برای بسياری از جنبه های متعدد اعتياد به قمار و بازی های 

ویدئویی باشد.
واژگان کلیدی: روش تحقيق آناین، اعتياد به قمار، اعتياد به بازی های ویدئویی، قمار اینترنتی، قمار آناین، بازی  آناین
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شماره 12

Alterations in regional homogeneity of resting-state brain activity in internet gaming addicts

ایجاد تغییراتی در همسانی منطقه ای فعالیت های حالت استراحت مغز در اعتیاد به بازی های اینترنتی

BCS HCI (1), page 55-63. BCS, (2008)

مجموعه مقاالت بيست و دومين کنفرانس ساالنه 
تعامل انسان و رایانه، سال 2008، صفحات 55-63

تعداد استنادها: 40

ِمی لی سیه
دانشگاه کالج لندن، انگليس

پائول ای. کنز 
دانشگاه یورک، انگليس

چکیده: غوطه وری معموالً توسط بازیکنان و بررسی کنندگان بازی به مثابه جنبه ای مهم از بازی ویدئویی تعریف می شود. ما در این 
مقاله، به بررسی رابطه بين تجربه غوطه وری بازی های ویدئویی و طبيعت اعتيادآور بازی می پردازیم. ما بر اساس مطالعه چارلتون در 
سال 2002 در زمينه اعتياد و تعامل در محاسبات، یک مطالعه پرسشنامه ای از افرادی که بازی های ویدئویی انجام می دهند، ترتيب 
دادیم. به نظر می رسد که بازی های ویدئویی تمایز ميان اعتياد و تعامل باال و حتی بيشتر از محاسبات عمومی را مخدوش می کنند. در 
یک مطالعه پيگيری خاطرات، درجه غوطه وری در حين بازی به شدت با نمره اعتياد / تعامل )r = 0,763( همبستگی داشت. به طورکلی، 
این مطالعات نشان می دهد که درجه تجربه غوطه وری با اینکه چگونه افراد معتاد و یا متعامل، بازی های ویدئویی را جستجو می کنند 

مرتبط است و عاوه برآن، به نظر می رسد این اعتياد یک شکل افراطی از تعامل و غوطه وری است.
واژگان کلیدی: بازی های ویدئویی، غوطه وری، اعتياد، تعامل

شماره 13

Time Loss Whilst Playing Video Games: Is there a Relationship to Addictive Behaviours?

از دست دادن زمان در حین انجام بازی های ویدئویی: بین رفتارهای اعتیادآور رابطه وجود دارد؟

International Journal of Mental Health and 

Addiction, 5, no. 2 (2007): 141-149

مجله بين المللی سامت روانی و اعتياد، جلد 
5، شماره 2، سال 2007، صفحات 141-149

تعداد استنادها: 30

ریچارد تی. اِی وود
مارک دی. گریفیتز 

واحد تحقيقات بين المللی بازی، بخش 
روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی،

دانشگاه ناتنينگهام ترنت، انگليس 

چکیده: در حال حاضر، در مورد اینکه چرا در حين انجام بازی ویدئویی زمان فردی از دست می رود، غير ازآنکه ممکن است به دليل 
فرار، غوطه وری و انگيختگی باشد و همه این ها در رشد رفتارهای اعتيادآور دست دارند، اطاعات کمی وجود دارد. این مطالعه از دست 
دادن زمان فردی را در 40 دانشجوی مقطع کارشناسی )26 مرد و 14 زن با ميانگين سنی 21,4 سال( درحالی که بازی یکی از دو بازی 
ویدئویی را در یک محيط آزمایشی انجام می دادند، مورد بررسی قرار داده است. وضع خلقی قبل و بعد از بازی با استفاده از پروفایل 
وضع خلقی، فرم کوچک )POMS-SF، گراو و پراپاوسيس، 1992( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که زنان نسبت به مردان، 
به ميزان معنی داری در حين بازی زمان را دست کم می گيرند. مجموع اختال خلقی پس از انجام یکی از بازی ها، افزایش یافت؛ اما 
فقط برای شرکت کنندگانی که گزارش شد تمایل به ادامه بازی برای مدت طوالنی تری دارند. اختاف جنسيتی در ارتباط با وضع خلقی 
وجود نداشت. می توان نتيجه گرفت که از دست دادن زمان )به خودی خود( یک عامل تسریع و یا تسهيل مربوط به الگوهای رفتاری 

اعتيادآور نيست.
واژگان کلیدی: انجام بازی ویدئویی، از دست دادن زمان، اعتياد، حالت خلقی، فرار، انگيختگی
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شماره 14

Altered Default Network Resting-State Functional Connectivity in Adolescents 
with Internet Gaming Addiction

پیش فرض تغییریافته اتصال عملکردی حالت استراحت شبکه در نوجوانان معتاد به بازی اینترنتی

PloS one, 8, no. 3 (2013)

مجله علمی پاس وان، جلد 8،
شماره 3، سال 2013

تعداد استنادها: 38

2.وی-نا دینگ
2.جین_هوآ سون

1.یا_ون سون
1.یان ژو
1.لِی لی

1.جیانگ _رانگ زو
2.یا_سونگ دو

1.گروه رادیولوژی، بيمارستان رن جی، دانشکده 
پزشکی، دانشگاه شانگهای جيائو تانگ، شانگهای، 

چين
 2. گروه روانپزشکی کودکان و نوجوانان،

شانگهای مرکز سامت روان، دانشگاه جيائو تونگ 
شانگهای، شانگهای، چين 

چکیده: هدف: استفاده بيش از حد از اینترنت موجب انواع عوارض روانی منفی شده است. این مطالعه از MRI عملکردی در حالت 
استراحت برای بررسی اینکه آیا اتصال عملکردی در نوجواناِن مبتا به اعتياد به بازی های اینترنتی )آ.جی.اِی( تغيير می کند یا خير، 

استفاده کرده است.
روش تحقیق: هفده نوجوان با آی.جی.اِی و 24 نوجوان کنترل نرمال، تحت یک اسکن MRI عملکردی در حالت استراحت 7,3 دقيقه ای 
قرار گرفتند. اتصال قشر سينگوليت خلفی44  )پی.سی.سی( در همه افراد با بررسی نوسانات سيگنال اف.ام.آر.آی فرکانس پایين هماهنگ و 
با استفاده از روش همبستگی زمانی مشخص شد. برای بررسی رابطه بين شدت عائم آی.جی.اِی و اتصال پی.سی.سی، تصاویر کنتراست 
که نشان دهنده مناطق مرتبط با اتصال پی.سی.سی بودند با نمرات 17 نفر با آی.جی.اِی در مقياس اعتياد به اینترنت چن45 )سی.آی.اِی.

اس( و مقياس تکانشی بودن بارات-11 )بی.آی.اس_11(46  به همراه تعداد ساعات استفاده از اینترنت در هر هفته همبسته شدند.
 نتایج: تفاوت قابل توجهی در این توزیع سن، جنس و سال آموزشی در دو گروه وجود نداشت. افراد دارای آی.جی.اِی، زمان استفاده 
طوالنی تری را از اینترنت در هفته )ساعت( )p,0,0001( و نمرات سی.آی.اِی.اس )p,0,0001( و بی.آی.اس- 11 )p = 0,01( باالتری را 
نسبت به گروه کنترل نشان دادند. در مقایسه با گروه کنترل، افراد دارای آی.جی.اِی افزایش اتصال عملکردی را در لوبهای خلفی مخچه 
دو طرف47و شکنج گيجگاهی ميانی48  نشان دادند و لوبول آهيانه ای تحتانی دو طرف49  به همراه شکنج گيجگاهی تحتانی راست50 ، 
کاهش اتصال را نشان دادند. اتصال به پی.سی.سی به طور مثبتی با نمرات سی.آی.اِی.اس در پره کونئوس راست51، شکنج سينگوليت 
خلفی52، تاالموس، کودئيت53، هسته اکومبنس54، منطقه حرکتی مکمل و شکنج زبانه در ارتباط بود. همچنين با لوب قدامی مخچه 

راست55و لوب آهيانه ای فوقانی چپ56 همبستگی منفی داشت.
نشان  را  مغز  فعاليت  استراحت  حالت  از  مختلفی  الگوهای  آی.جی.اِی،  از  برخوردار  نوجوانان  که  می دهد  نشان  نتایج  نتیجه گیری: 
می دهند. همان طور که این تغييرات تا حدی با آن بيماران مبتا به اعتياد مواد مخدر سازگار هستند، این تغييرات فرضيه ای که آی.جی.

اِی را به عنوان یک اعتياد رفتاری ممکن است اختاالت بيولوژیک عصبی مشابهی را با سایر اختاالت اعتيادآور سهيم شود، پشتيبانی 
می کنند.

واژگان کلیدی: _

Posterior cingulate cortex
Chen Internet Addiction Scale
Barratt Impulsiveness Scale11- (BIS11-)
bilateral cerebellum posterior lobe
middle temporal gyrus
bilateral inferior parietal lobule
 right inferior temporal gyrus

right precuneus
posterior cingulate gyrus
caudate
nucleus accumbens
right cerebellum anterior lobe
left superior parietal lobule

44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
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شماره 15

Gaming addiction, definition and measurement: A large-scale empirical study

اعتیاد به بازی، تعریف و اندازه گیری: یک مطالعه تجربی در مقیاس بزرگ

Computers in Human Behavior, 

29, no. 6 (2013): 2150-2155

مجله علمی رایانه های در رفتار انسان، 
جلد 29، شماره 6، سال 2013،

صفحات 2150-2155

تعداد استنادها: 26

1.2-مارلوس ای.سی اسپکمن
1.2-الی اِی. کنین

3-پیتر اچ.ام.پی رولوفسما
4-مارک دی. گریفیتز

1-گروه علوم ارتباطات، دانشگاه وی.یو 
آمستردام، هلند

2- مرکز تحقيقات پيشرفته رسانه آمستردام 
)سی.اِی.ام.ای.آر.اِی(، دانشگاه وی.یو 

آمستردام، هلند
3- گروه جامعه شناسی و گروه علوم 

کامپيوتر، دانشگاه وی.یو آمستردام، هلند
4- بخش روانشناسی، دانشگاه ناتينگهام 

ترنت، بریتانيا 

آیا  اینکه  برای  علمی  بحث  باشند،  پذیرفته  را  ویدئویی«  بازی های  به  »اعتياد  اصطاح  مردم  عموم  می رسد  نظر  به  اگرچه  چکیده: 
»اعتياد به بازی « واقعاً می تواند یک اعتياد مشابه اعتياد به مواد مخدر DSM-IV باشد، هنوز هم نامشخص است. تا به امروز، پژوهش 
در زمينه اعتياد به بازی بر رفتار مشکل آفرین ناشی از فعاليت های بازی صرف متمرکز شده است و پژوهش های تجربی اندکی مربوط 
به الگوهای شخصيتی پاتولوژیک وجود دارد که معموالً با اعتياد به مواد مخدر مرتبط شده است. بنابراین، مطالعه حاضر بررسی می کند 
پرسشنامه چندمرحله ای  با  اعتياد  از  ناشی  الگوهای شخصيتی  با  بازی مشکل آفرین«  و »رفتار  بازی  قرارگيری در معرض  که چگونه 
شخصيت مينه سوتا -MMPI(57 2-2( در ارتباط است. یک پيمایش بزرگ مقياس در ميان 1004 نوجوان پسر )محدوده سنی 18-11، 
SD ،14,18 = M = 1,36( که به اندازه گيری رفتار بازی مشکل آفرین، عائم فيزیکی مربوط به بازی، رفتار بازی و سه خرده مقياس 
MMPI-2 که الگوهای شخصيتی را اندازه گيری می کرد و معموالً با اعتياد به مواد مخدر )MAC-R، APS، AAS( مرتبط است، انجام 
شد. نتایج نشان داد که بازی مشکل آفرین و عائم جسمی به طور مثبتی با همه خرده مقياس های MMPI-2 مرتبط هستند درحالی که 
قرارگيری در معرض بازی با اقدامات غيرمستقيم الگوهای شخصيت اعتيادآور )به عنوان مثال، MAC-R، APS( مرتبط نيست. بنابراین، 
بازی مشکل آفرین باید به وضوح از قرارگيری زیاد در معرض بازی متمایز گردد. قرارگيری زیاد در معرض بازی صرفاً نشان دهنده عاقه 

در برخی افراد است اگرچه ممکن است آسيب شناسی روانی داشته باشد.
ــان، MMPI-2، ســوء  ــازی پاتولوژیکــی، نوجوان ــی، ب ــازی هــای ویدئوی ــه ب ــاد ب ــازی، اعتي ــدی: قرارگيــری در معــرض ب واژگان کلی

مصــرف مــواد

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-257
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الف( مقاالت فارسی برتر

شماره 1

جوانان و رسانه های نوین: بررسی اعتیاد دانش آموزان به بازی های رایانه ای و عوامل مرتبط با آن

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی ارتباطات،
دوره 15، شماره 60، زمستان 1393،

صفحه 137-164

کمال کوهی
استادیار جامعه شناسی، بررسی مسائل اجتماعی، 

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

چکیده: امروزه رسانه های نوین یکی از پرنفوذترین و پرمخاطب ترین رسانه ها نزد جوانان به شمار می رود. توجه بيش ازاندازه جوانان 
به این رسانه ها برای آن ها مسائل زیادی به دنبال دارد؛ یکی از این مسائل، اعتياد به چنين رسانه هایی است. در همين راستا، تحقيق 
حاضر با هدف مطالعه ميزان اعتياد به بازی های رایانه ای و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن در ميان دانش آموزان مقطع متوسطه 

استان آذربایجان شرقی انجام شده است.
تحقيق به روش پيمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را دانش آموزان مقطع متوسطه استان آذربایجان شرقی تشکيل می دادند که بالغ 
بر 204 هزار و 562 نفر بودند. از این تعداد 700 نفر بر اساس روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی برای مطالعه انتخاب شده اند. همچنين، 
ابزار گردآوری اطاعات در این تحقيق، پرسش نامه بوده است. برای تجزیه وتحليل داده ها از نرم افزار SPSSنسخه 21 و ليزرل 8/5 

استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقيق نشان می دهد ميزان شيوع اعتياد به بازی های رایانه ای در سطح متوسط به باال )50/5 درصد( بوده است. 
همچنين خانواده، سرمایه اجتماعی و وضعيت روحی و روانی دانش آموزان ازجمله عواملی هستند که دانش آموزان را در مقابله با اعتياد 
به بازی های رایانه ای توانمند می سازند و در مقابل عوامل دیگر نظير اوقات فراغت، محروميت نسبی و تعداد دوستان به ویژه تعداد 

دوستان خارج از مدرسه، ميزان اعتياد به بازی  های  رایانه ای را در ميان دانش آموزان افزایش می دهد.
واژگان کلیدی: خانواده، سامت روانی، دانش آموزان، رسانه های نوین، سرمایه اجتماعی، اعتياد به بازی های رایانه ای



شماره 2

شماره 3

رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدئویی در دانش آموزان

الگوی ساختاری تأثیر سبک های فرزندپروری و اعتیاد به بازی رایانه ای بر عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پرس

فصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطاعات و ارتباطات 
در علوم تربيتي، دوره 5، 1 )پياپی 17(، پایيز 1393، 

صفحه 119-141

دو فصلنامه علمی پژوهشی رویکردهاي نوین 
آموزشي، جلد 8 شماره 2 صفحات 133-156

داود حاج خدادادی
دانشجوی دکتری مشاوره خانواده ،دانشگاه اصفهان

علی محمد نظری
دانشيار گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی

مرتضی منطقی 
دانشيار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی

بي.بي عشرت زماني
دانشيار دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

یاسمین عابدیني
استادیار دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

آميزش  عاطفی،  نقش، همراهی  ایفای  ارتباط،  عملکرد خانواده )حل مشکل،  متغيرهای  بررسی سهم  پژوهش حاضر،  چکیده: هدف 
عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی(، هيجان خواهی و پرخاشگری در پيش بينی اعتياد به بازی های ویدئویی دانش آموزان بوده است. 
روش پژوهش، همبستگی بود. به همين منظور، 302 دانش آموز پسر دوره متوسطه اول از مدارس شهر کرج در سال تحصيلی 1392-

عملکرد  پرسش نامه  پژوهش شامل  ابزارهای  گرفتند.  قرار  موردمطالعه  و  انتخاب  نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای  روش  با   1391
خانواده )FAD(، پرسش نامه اعتياد به بازی های ویدئویی )PVP(، پرسش نامه هيجان خواهی زاکرمن )SSS( و پرسش نامه پرخاشگری 
نتایج  است.  استفاده شده  گام به گام  رگرسيون  تحليل  و  پيرسون  همبستگی  ضریب  از  آماری  تجزیه وتحليل  برای  بودند.  پری  و  باس 
به دست آمده، بيانگر همبستگی معنادار بين عملکرد خانواده در همه ابعاد )حل مشکل، ارتباط، ایفای نقش، همراهی عاطفی، آميزش 
عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی( با اعتياد به بازی های ویدئویی )P ,0,31=r>0,01(؛ هيجان خواهی با اعتياد به بازی های ویدئویی 
) P ,0,27=r>0,01( و پرخاشگری دانش آموزان با اعتياد به بازی های ویدئویی )P ,0,47=r>0,01( بود. نتایج رگرسيون نشان داد که از 
بين متغيرهای پيش بين، متغيرهای پرخاشگری، ایفای نقش  )از ابعاد عملکرد خانواده( و هيجان-خواهی توانسته اند اعتياد به بازی های 

ویدئویی را پيش بينی کنند. به طورکلی 28/4% از واریانس اعتياد به بازی های ویدئویی توسط متغيرهای پيش بين تبيين می شود.
واژگان کلیدی: اعتياد به بازی های ویدئویی، عملکرد خانواده، هيجان خواهی، پرخاشگری
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شماره 4

مدل علی روابط بین سبک های فرزند پروری، اعتیاد به بازی های رایانه ای و پیرشفت تحصیلی

مجله علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه 
تهران - 1390 - دوره : 41 - شماره : 2 - صفحه: 21 - 34

یاسمین عابدینی
بی بی عشرت زمانی

دانشگاه اصفهان
محبوبه سادات کدخدایی

روانشناسی تربيتی

چکیده: گسترش فناوری های اطاعات و ارتباطات در همه سطوح زندگی، از جمله پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان سهم به 
سزایی دارد. اعتياد به بازی های رایانه ای، یکی از پدیده های مرتبط با آن است که بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان تأثير زیادی دارد. 
هدف از این پژوهش، ارائه مدلی علی از روابط بين سبک های فرزندپروری، جایگاه اجتماعی_اقتصادی، اعتياد با بازی های رایانه ای 
و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی اصفهان بود. نمونه پژوهش، شمال 250 آزمودنی بود. پرسشنامه سبک های 
فرزند پروری )PSI(، مقياس اعتياد به بازی های رایانه ای )GAI( و پرسشنامه محقق ساخته اطاعات جمعيت شناختی )DQ( استفاده 
گردید و معدل پایان سال دانش آموزان استخراج شد. یافته ها نشان دهنده وجود رابطه منفی و معنادار بين سن شروع بازی های رایانه ای 
و اعتياد به بازی های رایانه ای و رابطه مثبت و معنادار ميان سبک های فرزند پروری آمرانه و سهل انگارانه با اعتياد به بازی های رایانه ای 
و روابط منفی و معنادار بين سبک های فرزندپروری مقتدرانه و اعتياد به بازی های رایانه ای بود. اعتياد به بازی های رایانه ای، رابطه 
معناداری با پيشرفت تحصيلی نداشت و رابطه معناداری بين جایگاه اجتماعی_اقتصادی و اعتياد به بازی های رایانه ای مشاهده نشد. بر 
اساس یافته ها می توان نتيجه گرفت که عاوه بر متغيرهای بافتی نظير سبک های فرزندپروری و جایگاه اجتماعی اقتصادی، متغيرهای 

شخصی نيز می توانند را به علی اعتياد به بازی های رایانه ای و پيشرفت تحصيلی را تبيين نمایند.
واژگان کلیدی: بازي، خانواده، رابطه والد فرزندي، جایگاه اجتماعي- اقتصادي

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط علّی بين سن شروع بازی های رایانه ای، جایگاه اجتماعی- اقتصادی، سبک های فرزندپروری، 
اعتياد به بازی های رایانه ای و عملکرد تحصيلی انجام شده است. تعداد 254 نفر از دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی با استفاده از 
پرسشنامه های سبک های  مورداستفاده شامل  ابزارهای  قرارگرفته اند.  موردمطالعه  و  انتخاب  نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای  روش 
فرزندپروری )PSI( و اعتياد به بازی های رایانه ای )CGA( از آنيوتاورن )2008( و پرسشنامه محقق ساخته اطاعات جمعيت شناختی بود. 
داده ها با استفاده از روش های آماری تحليل عامل اکتشافی و تحليل مسير تجزیه وتحليل شدند. یافته ها نشان دهنده  معناداری اثر مستقيم 
سن شروع بازی های رایانه ای و جایگاه اجتماعی اقتصادی دانش آموزان بر دانش قبلی و اعتياد آنان به بازی های رایانه ای بود )t 2< و , 
β=0,25 و , β=0. 58 و β=0,27 (. همچنين، اثر مستقيم سبک فرزندپروری قاطعانه بر دانش قبلی و اعتياد به بازی های رایانه ای معنادار 
بود )t 2< و β=0,14 و β=0,12 (، اثر مستقيم سبک فرزندپروری سهل انگارانه بر اعتياد به بازی های رایانه ای )t 2< و )β=0,27 و اثر 
مستقيم سبک فرزندپروری بی توجه بر دانش قبلی دانش آموزان نيز معنادار بود. )t 2< و β=0,28 (. دانش قبلی نيز نقشی واسطه ای در 
 ,0,81=β( ارتباط بين سن شروع بازی های رایانه ای، جایگاه اجتماعی- اقتصادی و سبک فرزندپروری قاطعانه با عملکرد تحصيلی داشت
t=19,37 (. بر این اساس، می توان نتيجه گرفت که والدین با سبک فرزند پروری قاطعانه از طریق ایجاد و توسعه مهارت های خود کنترلی 

و مدیریت زمان در فرزندان خود ، احتمال وابستگی آنان به بازی های رایانه ای را کاهش می دهند.
واژگان کليدی: سبک های فرزندپروری، اعتياد به بازی های رایانه ای، عملکرد تحصيلی، نوجوانان پسر

ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره سوم، مهر 95             صفحه 21        



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره سوم، مهر 95              صفحه 22        

معرفی کتاب های برتر

ــته  ــان نگاش ــر جه ــیاری در سراس ــای بس ــال کتاب ه ــای دیجیت ــه بازیه ــاد ب ــوزه اعتی در ح
شــده اســت کــه اغلــب آن هــا از جنبــه علمــی و پژوهشــی برخــوردار هســتند و برخــی از ایــن 
کتاب هــا کــه مبتنــی بــر تجربــه نویســندگان آن هــا در مواجهــه بــا اعتیــاد بــه بــازی هســتند، 
بــه ارائــه راهکارهایــی بــرای حــل معضــل اعتیــاد و وابســتگی مفــرط کــودکان و بزرگســاالن 
ــای  ــه بازی ه ــی در حیط ــاب انگلیس ــده کت ــا 9 چکی ــش ب ــن بخ ــد. در ای ــا میپردازن ــه بازیه ب
ــل  ــش و عم ــی در پژوه ــیار خوب ــای بس ــه راهنم ــد ک ــد ش ــنا خواهی ــاد آش ــال و اعتی دیجیت
برایتــان خواهــد بــود. اصلــی تریــن معیــار انتخــاب و معرفــی ایــن کتابهــا شــامل پژوهشــی 

بــودن اثــر، ســال انتشــار و درجــه علمــی نویســندگان آن هــا میباشــد.

در حوزه بازی های دیجیتال و اعتیاد
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شماره 1

Video Game Addiction Handbook For Parents

کامرون ادیر
کریم صالح

کریس دوسیت

18 آگوست سال 2014
CreateSpace Independent  :انتشارات

Publishing Platform

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگليسی

چکیده: آیا کودک شما نسبت به بازی ویدئویی اعتياد پيدا کرده است؟ آیا می دانيد که انجام تکراری بازی های ویدئویی اثری مشابه 
مواد مخدر سنگين مانند کوکائين بر بخش هایی از مغز کودکان شما دارد؟ ممکن است فرزند شما به بازی های ویدئویی معتاد باشد؛ با 
استفاده از این هندبوک هر چيزی را که برای قرارگيری فرزندتان در مسير موفقيت نياز دارید، بدست خواهيد آورد. این کتاب به چهار 

بخش مختلف تقسيم شده است. بخش 1 و 2 عبارت است از:
 

•   روند اعتياد چگونه است؛
•   چگونه اعتياد به بازی ویدئویی به اعتياد جدی نسبت به مواد مخدر مربوط می شود؛

•   نشانه های ثبت شده اعتياد که شما می توانيد در کودک خود پی ببرید؛
•   سؤاالتی که می توانيد برای فهم وجود یا عدم وجود مشکات بازی از کودک خود بپرسيد؛ 

با توجه به اینکه این فرایند دشوار است، در دو بخش پایانی کتاب خواهد آموخت:

•   چگونه چيزهایی که کودک شما را به سوی بازی های ویدئویی می کشاند، ارزیابی و تعيين کنيد؛
•   چگونه بهترین رویکرد را برای جایگزینی بازی های ویدئویی با  فعاليت های بسيار سالم و شخصيت ساز معين کنيد؛

•   چگونه به کودک خود کمک کنيد که یک شيوه زندگی سالم بسازد؛
•   چگونه به مقابله با چالش هایی که ناشی از قرارگير بازی های ویدئویی در خط مقدم زندگی ما می باشد، بپردازیم؛

•   چه چيزی در طول این فرایند اشتباه است؛
•   اگر تا پایان این مسير با کودک خود دچار تعارض و ناسازگاری شدید، چه باید بکنيد؛

شابک: 
ISBN-10: 1500211974

ISBN-13: 978-1500211974

تعداد صفحات: 36 صفحه

الف( چکیده کتاب های خارجی 

هندبوک اعتیاد به بازی ویدئویی برای والدین
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شماره 2

Video Game Addiction: How to Overcome your Desire to Play Video Games

اعتیاد به بازی ویدئویی: چگونه بر تمایل خود به انجام بازیهای ویدئویی غلبه کنیم

شابک: 
ISBN-10: 1519680600

ISBN-13: 978-1519680600

تعداد صفحات: 42 صفحه

4 دسامبر سال  2015
 CreateSpace Independent  :انتشارات

Publishing Platform

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگليسی

پاتریشیا اِی. کارالیل

چکیده: اعتياد به بازی های ویدئویی که اغلب شکلی از اعتياد به رایانه و یا اعتياد به اینترنت در نظر گرفته می شود، در طول ساليان 
فشار بيشتر و بيشتری داشته است. بازی های ویدئویی شامل بازی های رایانه ای، بازی های کنسولی، ماشين بازی آرکيد و حتی تلفن 
همراه، پی.دی.اِی و بازی های محاسبه گر  پيشرفته می شود. از دهه 1950 ميادی، بازی به یک صنعت چند ميليارد دالری تبدیل 
شد. مردم به تازگی در مورد اثرات طوالنی مدت انجام بازی های ویدئویی، به ویژه در کودکان مطلع شده اند. اعتياد به بازی های ویدئویی 
درواقع استفاده بيش ازحد و یا وسواسِی بازی های رایانه ای یا بازی های ویدئویی در نظر گرفته می شود که با زندگی روزمره فرد تداخل 
پيدا می کند. اعتياد به بازی های ویدئویی ممکن است خود را به صورت بازی کردن وسواسی، انزوای اجتماعی، نوسانات خلقی، کاهش 
تخيل و تمرکز بيش ازحد بر موفقيت در بازی، به استثنای سایر رویدادهای زندگی نشان دهد. در ماه مه سال 2013، انجمن روان پزشکی 
آمریکا )APA( معيارهای اعتياد به بازی های ویدئویی را در َمنوال تشخيصی و آماری اختاالت روانی ارائه نمود، نتيجه این بود که شواهد 
کافی برای اعتياد به بازی به عنوان یک اختال روانی رسمی وجود ندارد. بااین حال، معيارهای پيشنهادی برای »اختال بازی اینترنتی« 
در سه بخش، به منظور مطالعه بيشتر گنجانده  شده است. درحالی که اختال بازی اینترنتی، یک اختال معرفی شده است، این موضوع 

همچنان موردبحث می باشد که این اختال چقدر به واسطه خوِد فعاليت بازی ایجاد می شود؟_

چکیده: کتاب کنترل گر را کنترل کن، نگاهی می اندازد بر اینکه چگونه بازی و اعتياد در سال های اخير به این سرعت ظهور کرده اند. 
بازی مبتنی بر مبایل و بازی های رایگان، دنيای بازی را متحول کرده اند. اما چه پيامدهایی به همراه دارد؟ چگونه بر نحوه تفکر فعلی در 
اعتياد تأثير می گذارد؟ این کتاب، بازیکنان، خانواده های آن ها، متخصصان سامت روانی و سازندگان بازی را در بحثی کامل و جذاب از 
طبيعت اعتياد به بازی ویدئویی مورد خطاب قرار داده است. در این کتاب به بسياری از سؤاالت پاسخ داده شده است؛ ازجمله اینکه چگونه 
ما می توانيم اعتياد به بازی را تشخيص دهيم، چه چيزی موجب آن می شود و برای بازگشت معتاد به رفتار سالم چه کاری می توانيم 
انجام دهيم. یک فرایند گام به گام برای این منظور مشخص شده است که این کتاب را برای تمامی افرادی که به بازی های ویدئویی اعتياد 

دارند و همه کسانی که با آن مواجه می شوند، عنوانی ارزشمند ساخته است.

شماره 3

Control the Controller: Understanding and Resolving Video Game Addiction

کنترل گر را کنترل کن: درک و برطرف سازی اعتیاد به بازی

شابک: 
ISBN-10: 1853432261

ISBN-13: 978-1853432262

تعداد صفحات: 192 صفحه

1 اکتبر سال 2014
Free Association Books  :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگليسی

سیاران اوکانر

The ISBN is 13 digits long if assigned on or after 1 January 2007, and 10 digits long if assigned before 2007. An International Standard Book Number 
consists of 4 parts (if it is a 10 digit ISBN) or 5 parts (for a 13 digitISBN): The parts of a -10digit ISBN and the corresponding EAN 13 and barcode.
calculator games
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شماره 5

Gaming Addiction: Online Addiction- Internet Addiction- How To Overcome Video Game, 
Internet, And Online Addiction

شابک: 
ISBN-10: 1500166308

ISBN-13: 978-1500166304

تعداد صفحات: 26 صفحه
مارک مک کالد

چکیده: بهترین اطالعات برای کمک به معتادان آنالین، اینترنت و بازی!
اگر شما یا شخص دیگری که می شناسيد از اعتياد بازی های ویدئویی، اینترنت و یا آناین رنج می برد، این کتابی است که حتماً باید 
داشته باشيد! پيامدهای منفی بسياری از آناین بودن یا بازی بيش ازحد وجود دارد! این کتاب به شما کمک می کند که به طور کامل 
مشکل را درک کنيد و مراحلی را برای رفع رفتار بی حاصل خود برگيرید به طوری که شما یا فردی که می شناسيد به طور چشمگيری 

بتواند کيفيت زندگی خود را بهبود بخشد. آنچه در این کتاب کاوش خواهيد کرد:
•  بررسی اجمالی اعتياد آناین، اینترنتی و بازی و چگونگی تشخيص آن

•  خطرات جسمی و اجتماعی اعتياد آناین، اینترنتی و بازی 
•  بهترین درمان اعتياد آناین، اینترنتی و بازی 

•  چگونه دوستان و خانواده می توانند کمک کنند
•  داستان زندگی من در مورد اعتياد به بازی ویدئویی

12 ژوئن سال  2014
 CreateSpace Independent  :انتشارات

Publishing Platform

زبان کتاب: انگليسی

اعتیاد به بازی : اعتیاد آنالین، اعتیاد به اینترنت، چگونه بر اعتیاد به بازی های ویدئویی، 
اینترنت و آنالین غلبه کنیم؟

Hooked on Games: The Lure and Cost of Video Game and Internet Addiction

در دام بازی: در فریب و هزینه  اعتیاد به بازی ویدئویی و اینترنت

اندرو پی. دوان
بروک استریکلند
داگالس جنتایل 

یک آگوست سال  2012
FEP International :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگليسی

چکیده: صنعت چند ميليارد دالری بازی های ویدئویی به دنبال ایجاد سرگرمی و بازی های جذاب است که می تواند اعتيادآور باشد. 
ازآنجایی که بازیکنان معتاد، افراط گری دیجيتال را جشن می گيرند، زندگی واقعی نادیده گرفته می شود و واقعيت آن ها در اطرافشان 
فرومی ریزد. کتاب »در دام بازی« اثر بروک استریکلند و دکتر اندرو دوان، پزشکی با زمينه تحقيقاتی در علوم اعصاب که با اعتياد خود 
به بازی های ویدئویی مبارزه کرده است. دکتر دوان یک معتاد به بازی های ویدئویی بوده است که در اوج اعتياد، بيش از 20000 ساعت 
بازی را در طی یک دوره نه ساله صرف کرده است. اصرار بی پروای دکتر دوان به انجام بازی ها، او را به یک هيوال تبدیل کرد که تقریباً 
خانواده، ازدواج و حرفه اش را نابود کرد. او به اميد کمک به معتادان بازی های ویدئویی و خانواده های آنان، تخصص خود را به منظور 
آموزش دیگران در مورد خطرات اعتياد به بازی های ویدئویی به اشتراک می گذارد. دکتر دوان مراحلی را برای معتادان به بازی باهدف 
کسب بهبودی و مراحلی را برای خانواده و عزیزان برای آگاهی، اشتراک گذاری می کند. بدون توجه به این اعتياد شدیداً در حال رشد، 
جامعه ما از ظهور نسلی به نام ویدیوت رنج خواهند برد؛ ميليون ها نفر عاری از نوآوری و مهارت های الزم برای  زندگی در دنيای طبيعی.

شابک: 
ISBN-10: 193557602X

ISBN-13: 978-1935576020

تعداد صفحات: 200 صفحه

شماره 4
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Game Addiction: The Experience and the Effects

نیلز کالرک
پی. شان اسکات

13 می سال 2009
McFarland :انتشارات

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگليسی

چکیده: یک پسر یازده  ساله یک زن مسن را برای مبلغی معادل پنج دالر در سال 2007 خفه کرد، سپس بدن وی را در زیر یک الیه 
نازک شن و ماسه دفن کرد. او به پليس گفت که برای انجام بازی ویدئویی آناین به آن پول احتياج داشته است. تنها یک ماه بعد، یک 
پسر هشت ساله نروژی زندگی خواهر کوچکترش را با ترساندن یک گوزن شمالی در حال حمله نجات داد و سپس وقتی که  گوزن شمالی 

به او حمله می کرد، تظاهر به مردن کرد؛ او گفت که این مهارت را از انجام بازی وارکرفت به دست آورده است. 
همان طور که این دو نمونه نشان می دهد، بازی های ویدئویی ذهن، بدن و زندگی ميليون ها نفر بازیکن را به طور منفی و مثبت تحت 
تأثير قرار داده است. این کتاب از یک چشم انداز بين رشته ای با از بين بردن شکاف بين دانشگاهيان علوم انسانی و پژوهشگران بالينی، 
به موضوع اعتياد به بازی های ویدئویی نزدیک می شود. دراین کتاب موضوع اعتياد به طور عينی و با استفاده از پژوهش های پذیرفته شده 

در علوم اعصاب، مطالعات رسانه ای و روانشناسی رشد، موردبررسی قرارگرفته است.

شابک: 
ISBN-10: 0786443642

ISBN-13: 978-0786443642

تعداد صفحات: 211 صفحه

شماره 7

How To End Your Child›s Video Game Addiction - The Ultimate Guide

چگونه به اعتیاد کودک خود به بازی ویدئویی پایان دهید؛ راهنمای نهایی

آماندا َهمِوی

16 ژوئن سال 2016
CreateSpace Independent  :انتشارات

Publishing Platform

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگليسی

چکیده: آیا پسر یا دختر کوچک دلبند و یا حتی نوجوان شما تمام طول روز را در مقابل یک صفحه نمایش گيرکرده است؟ نویسنده 
این کتاب، برادر کوچکی دارد که برای مدت طوالنی از این مشکل برخوردار بوده است تا زمانی که نویسنده به آن پایان می دهد. در این 
کتاب داستانی واقعی را از زبان کسی می خوانيد که از آغاز تا پایان اعتياد به بازی ویدئویی یک کودک بوده است. نویسنده بی خوابی های 
شبانه بی شماری را برای کمک به برادر کوچک خود برای غلبه بر اعتياد به بازی ویدئویی کاهش خشونت وی سپری کرده است. او تمام 

این پژوهش ها و کارها را انجام داده است، بنابراین شما الزم نيست انجام دهيد.
و موجز  کوتاه  این کتاب  در  دارید،  نياز  فرزند خود  ویدئویی  بازی های  از  ناشی  اعتياد  و  رفتار خشونت آميز  متوقف کردن  برای  آنچه 

گنجانده شده است. همه روش ها به واسطه تحقيق و تجربيات علمی مشروع حمایت شده اند.
آیا کودک شما زمان و انرژی خود را برای ساعت ها صرف انجام بازی های ویدئویی می کند؟

•   آیا او خشن تر و پرخاشگرتر شده است؟
•   آیا او مشکل تمرکز دارد؟

این ها تنها ليستی کوتاه از برخی نشانه هایی است که می تواند اعتياد به بازی ویدئویی فرزندتان را شناسایی کنيد. اگر پاسخ شما به هر 
یک از  موارد فوق مثبت است، شانس بزرگی دارید چون فرزندتان احتماالً به کمک شما نياز دارد.

شابک: 
ISBN-10: 1490454004

ISBN-13: 978-1490454009

تعداد صفحات: 26 صفحه

شماره 6

اعتیاد به بازی: تجربه و تأثیرات
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Unplugged: My Journey into the Dark World of Video Game Addiction

Video Game Addiction Worldwide: 
«Two hours of video games can be the same as a line of cocaine for addicts»

از برق کشیده شده: سفر من به دنیای تاریک اعتیاد به بازی ویدئویی

اعتیاد به بازی در سراسر جهان:
 »انجام دو ساعت بازی ویدئویی می تواند مانند یک خط کوکائین برای معتادان باشد«

رایان جی. ون کلیو
مارک گریفیتز

جیمز دبلیو. میلر

سال 2010
HCI :انتشارات
نوبت چاپ: اول

زبان کتاب: انگليسی

19 دسامبر سال 2010
CreateSpace Independent  :انتشارات

Publishing Platform

نوبت چاپ: اول
زبان کتاب: انگليسی

چکیده: بر روی آخرین و بزرگ ترین نسخه از سری وارکرفت که بازی انبوه چندنفره آناین نقش آفرینی است، هشداری گنجانده نشده 
است. بنابراین، هنگامی که رایان وان کليو، به عنوان یک استاد دانشگاه، همسر، پدر و یکی از 11,5 ميليون مشترک وارکرفت در سراسر 
جهان، خود را در حال تاب خوردن در لبه پل یادبود آرلينگتون دید، هيچ کس را جز خودش مقصر نمی دید. او همسر و فرزندانش را 

نادیده گرفته و زندگی خود به خطر انداخته بود، همه این ها برای ازدحام یک زندگی پرماجرا در دنيای مجازی بود.
از برق کشيده شده، داستانی شگفت انگيز و جذاب است که شما را به سفری در مرکز تجارب و زندگِی نيمه منزوی نویسنده با بازی های 
ویدئویی می برد. همان طور که زندگی رایان پيش می رود، شاهد تکامل بازی های ویدئویی از کنسول های ساده دو دکمه ای به فناوری 
چند کليدی امروز که برای تعامل با کاربر طراحی شده هستيم. برای رایان، دنيای مجازی یک آهنگ آژیر بود که حتی بدون توجه به 

هزینه، نمی توانست آن را نادیده بگيرد.
همان طور که در مورد بسياری از معتادان رو به بهبود این موضوع صادق است، رایان درنهایت ترک می کند و نبرد خود را برای کنترل 
اشتراک  به  واقعی گرفتار هستند،  بسيار  اعتياد  این  برای کسانی که در چنگال  تجویزی  ارائه مشاوره  با  بازی،  در  پنهانی  انگيزه های 

می گذارد.

چکیده: این کتاب نگاهی به موضوع اعتياد به بازی های ویدئویی در کودکان و بزرگ ساالن می اندازد. مباحث عبارت اند از اعتياد به 
بازی های ویدئویی، شبکه های اجتماعی، پورنو، فریب کاری آناین، اثرات سامتی، شاخص ها و هشدارها و راه حل هایی در ميان سایر 
موضوعات. این کتاب شامل نامه های واقعی از افراد واقعی و توصيه از منابع و کشورهای مختلف می باشد، این یک مسئله واقعی با عواقب 
واقعی است. برخی پژوهش ها نشان داده اند که انجام دو ساعت بازی ویدئویی تقریباً مانند مصرف یک خط کوکائين برای معتادان است. 
آیا در این زمينه کسی را می شناسيد که نگرانش باشيد و او را دوست بدارید؟ این کتاب را برای درک بهتر از اعتياد و اینکه با چه روشی 

می توانيد کمک کنيد، بخوانيد. زود تشخيص دهيد و بدون تأخير عمل کنيد.

شابک: 
ISBN-10: 0757313620

ISBN-13: 978-0757313622

تعداد صفحات: 324 صفحه

شابک: 
ISBN-10: 1456486527

ISBN-13: 978-1456486525

تعداد صفحات: 332 صفحه

شماره 8

شماره 9



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره سوم، مهر 95              صفحه 28        

معرفی رساله و پایان نامه
در حوزه بازی های دیجیتال و اعتیاد

ــی در  ــر ایران ــی و غی ــان ایران ــگاهی محقق ــای دانش ــش ه ــن پژوه ــا برتری ــش ب ــن بخ در ای
قالــب رســاله، تــز و پایــان نامــه در حــوزه اعتیــاد بــه بازیهــای دیجیتــال آشــنا خواهیــد شــد. 
انتخــاب و معرفــی ایــن پژوهــش هــا بــر مبنــای شــاخص هایــی چــون ســال نــگارش اثــر، مقطع 
تحصیلــی، برجســتگی محقــق و رتبــه علمــی دانشــگاه میباشــد. ایــن قســمت شــامل معرفی 9 
چکیــده رســاله و تــز خارجــی و چهــار پایــان نامــه از محققــان ایرانــی در حــوزه مذکور میباشــد. 
همچنیــن میتوانیــد فایــل پژوهــش هــای مــورد نظــر خــود را از بانــک مقــاالت تارنمــای دایــرک 

بارگــذاری نمائیــد.
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الف( چکیده رساله و تز خارجی

Action research

concurrent embedded experimental mixed method design

61
62

Video Game Addiction and Engagement in Adult Gamers: 
Differentiation Based on Relationships with Health and Functioning

اعتیاد به بازی های ویدئویی و درگیر شدن کاربران بزرگ سال: 
تفاوت مبتنی بر روابط میان سالمت و عملکرد

سال 2014
تز مقطع دکترا 

دنیل جان لوتون
دانشگاه ویکتوریا

چکیده: امروزه اعتياد به بازی های ویدئویی در DSM-5)نظام طبقه بندی برای سنجش رفتارهای ناهنجار( تشخيص آزمایشی دارد 
که اعتبار آن به تمایز از ساختارهای محصور و عواقب منفی اثبات وابسته است. نتایج تحقيقات از داوطلبان، ترکيبی از دستاورد را به 
دنبال داشت. ارتباطات زیان آور در طول مطالعات متفاوت است و در تعداد کمی از موضوعاتی که بررسی شده است عوامل مداخله گر یا 
اولویت های زمانی نتيجه گيری های متضادی را ترسيم کرده است. درنتيجه، محدوده نظرات کارشناسان برای مثال از تکثير یک بيماری 

روانی سطحی خطرناک تا یک وضعيت واقعی جدید و بيماری زا در نوسان است. 
این رساله دکتری، اعتياد، درگيرشدن و عواقب منفی احتمالی درباره از بين رفتن سامتی )روحی، اجتماعی و فيزیکی( و نيز نحوه عملکرد 
)کار، مطالعه، روابط والدین با فرزندان و روابط عاطفی( در بزرگ ساالن مشتاق به بازی را اندازه گيری می کند. ابهامات احتمالی شامل 
اندازه گيری ميزان رضایت، حوادث استرس زا، تاریخ بيماری روانی، کاوش های درمانی و سبک های مقابله ای است. 506 شرکت کننده که 
ازلحاظ موقعيت جغرافيایی پراکنده بودند )84 درصد مرد و عمدتاً در اواسط دهه بيستم زندگی(، همراه با 111 مورد بازگشت برای کامل 
کردن اندازه گيری در شش مرحله متوالی مورد بررسی قرار گرفتند. شرایط زندگی از ابتدا متفاوت بود: 62,8 درصد شاغل؛ 55,3 درصد 
محصل، 14,9 درصد جویای کار، 48,9 درصد دارای روابط عاشقانه و 9,5 درصد در نقش پدر یا مادر. تأیيد تحليل عاملی از مقياس 
اعتياد_درگيری نتایج ترکيبی را به دنبال داشت: نوعی تناسب به وسيله استانداردها با بيشترین ماحظه همبستگی خطا همراه بود. 
تشخيص اعتبار تائيد شد. تجزیه وتحليل آیتم های مقياس های فردی نشان دادند که برخی عائم تأیيد شده با فراوانی کمتر اعتياد به طور 
قوی با فقر سامتی در ارتباط است و ممکن است به تشخيص ضریب وزنی نياز باشد. برخی از آیتم های درگيرشدن )با بازی ها( ارتباط 
با افزایش سامتی و عملکرد را نشان می دهد. تجزیه وتحليل نمره کل نشان داد سامت و عملکرد بسيار بيشتر به اعتياد مربوط است 
تا سرگرم شدن در بازی ها؛ سامت مهم تر از عملکرد است؛ به ویژه سامت روانی، اجتماعی و بهداشت خواب. سه نقطه برش تشخيصی 

مورد استفاده در مطالعات گذشته با توانایی پيش بينی فقر سامت و عملکرد، مقایسه شد که همه نشان از اعتبار مساوی داشتند.
با این حال، مدل های بيشتر عوامل مداخله گر را پيشنهاد می دهند؛ به ویژه سبک های مقابله ای بسيار مهم هستند. اعتياد هيچ واریانسی را 
فراتر از عملکرد به کار یا مطالعه دربر نداشت اما ميزان نهایی درگيری رابطه و ميزان زیادی از عملکرد والدین را شرح داد.  به  فعاليت های 
جست وجوی شغلی غير مرتبط بودند. تجزیه  و تحليل ميانجی گری چندگانه نشان داد تعامل و درگير شدن با بازی ها ارتباط مستقيمی با 
سامت روانی پایين ندارد مگر این که با سبک های مقابله ای ناهنجار برابر باشند درحالی که اعتياد، ارتباط مستقيم را حفظ کرده است.  

اساتيد: 
پروفسور رمکو پولمن
دکتر اریکا بورکولس
پروفسور دن لوبمن

شماره 1
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چکیده: در چند دهه اخير، اینترنت به بخش ضروری زندگی مردم تبدیل شده است. به خصوص نسل جوان در مورد این که دستگاه های 
دیجيتال چگونه کار می کنند و نيز امتياز و تسهيات استفاده از اینترنت چيست، دانش گسترده ای پيداکرده اند. با توجه به دیدگاه های 
گلوب و الینلی، دولت چين همواره به اینترنت با دیده تردید نگاه می کند چراکه از طرفی اینترنت، نماد مدرنيته است اما از طرفی 
دیگر امکان دسترسی به دیدگاه های مختلف جهانی، عقاید متفاوت و اطاعات اضافه را فراهم می کند که امکان دارد مطابق با دیدگاه 
دولت حاکم نباشد )2008(. اگرچه تعداد کاربران اینترنت در سرزمين چين از 620000 هزار نفر در سال 1998 به 649 ميليون نفر تا 
پایان سال 2014 رسيده است، این اتفاق، سریع ترین رشد جمعيت آناین در جهان است .)CNNIC ;2010 Stewart 2015( حدود 
55 درصد آن کاربران زیر 30 سال سن هستند. در همان سال، چين جمعيت 366 ميليون نفر کاربر بازی آناین و بزرگ ترین جمعيت 

)2015 CNNIC(.  بازی در جهان را داشت
بازی های آناین به یک راه مرسوم برای کودکان، نوجوانان و بزرگ ساالن که تمایل دارند اوقات فراغت یا نه چندان آزاد خود را سپری 
کنند تبدیل شده است. به هرحال، با متداول شدن بازی های آناین و آفاین، این بازی ها اغلب جایگزین فعاليت های اجتماعی بيش تر 
مثل ورزش کردن یا زندگی اجتماعی واقعی می شوند. هم چنين اعتياد به بازی ها مسئله ای جدی شده که تأثير عميقی بر جامعه 
گذاشته است. از سال 2002 بسياری از موارد تجاوز و رفتار عجيب و غریب ناشی از بازی اعتياد وجود داشته است. گلوب و الینلی 
بازی ماراتن و یا  از یک جلسه  از آن ها در مقاله خود اشاره کردند؛ مانند یک مرد چاق در حال مرگ پس  )2008( به تعداد کمی 
 Xinhua News Agency ;62( پریدن یک پسر 13 ساله از یک ساختمان پس از بازی وارکرافت به اميد پيوستن به قهرمانان این بازی
2006(. اگرچه در بسياری از کشورها هنوز هم بحث های جاری در مورد این که آیا اعتياد به بازی اعتياد است )یا خير( وجود دارد، 
چين یکی از اولين کشورها در برچسب زدن بازی های آناین دردسرساز به عنوان یک اختال بالينی بوده و همراه با کره جنوبی، هلند، 
کانادا و ایاالت متحده، یکی از معدود کشورهایی است که دارای مراکز درمان اعتياد به اینترنت است که اولين آن در سال 2004 افتتاح 

..)2009 CCTV International(شد
در پایان نامه خود درباره سهام داران مختلف و این که آن ها چگونه به پدید اعتياد به بازی های ویدئویی آناین در بين جوانان چينی 
نگاه می کنند، بحث خواهم کرد. از نظریه روابط قدرت فوکو به عنوان چارچوب تکميلی )حمایتی( برای پژوهش استفاده خواهم کرد 
و  دبيرستان  دانش آموزان  بر  تأکيد  با  اما  معرفی می کنم  تا 30 سال  گروه سنی 12  به عنوان  را  جوانان چينی   .)1981 Foucault(
دانشجویان دارای تحصيات باالتر )تحصيات تکميلی(. بازی های آناین را به عنوان بازی هایی که زمان اتصال به اینترنت و اغلب بر 
روی رایانه استفاده می شوند و به جای بازی های آفاین سوار بر کنسول هستند، تعریف کرده ام و عمدتا بر حجم گسترده ای از بازی های 
آناین چندنفره تمرکز کرده ام که تصور می شود این نوع بازی ها اعتيادآورترین بازی های آناین و شایع ترین در چين هستند. ابتدا 
به صورت خاصه درباره نظریه قدرت فوکو و روابط قدرت بحث خواهم کرد. دوم درباره گسترش اینترنت و صنعت بازی های آناین 
نخستين  درباره  کرد. پس ازآن  بحث خواهم  آناین چگونه هستند  بازی های  به  اعتياد  این که  نهایت  در  کرد.  بحث خواهم  در چين 
دیدگاه های سهام داران و متخصصان این حوزه صحبت خواهم کرد. سپس بحث را با این که حکومت چگونه به اعتياد به بازی های آناین 
نگاه می کند ادامه خواهم داد. پس ازآن درباره صنعت بازی های آناین، کافی نت های اینترنتی و بازار بازی های موبایلی بحث می کنم و در 
آخر نگاهی خواهم داشت به جوانان چينی و خانواده های آنان. پس از بحث درباره این سهام داران نتيجه گيری خود را بيان خواهم کرد.

سال 2015
تز مقطع کارشناسی 

رشته مطالعات آسيایی، 
مطالعات آسيای شرقی

الرا کرامر
دانشگاه ليدن

رتبه علمی دانشگاه: 67

شماره 2

Online game addiction among youth in China: How do different stakeholders look at online 
game addiction among Chinese youth?

اعتیاد به بازی های آنالین در میان جوانان در چین: سهام داران مختلف چگونه به اعتیاد به 
بازی های آنالین در میان جوانان چینی نگاه می کنند؟
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چکیده: اعتياد به بازی های ویدئویی در ميان بزرگ ساالن مسئله مهمی از نظر سامت روانی است. متأسفانه، پژوهش ها بر اعتياد به 
از پيشرفت  اندازه  گيری معتبر و قابل اعتماد برای استفاده بزرگ ساالن،  ابتدایی است و به دليل فقدان  بازی های ویدئویی در مراحل 
بازمانده است. لمنز، والکنبرگ و پيتر )2009( یک مقياس اندازه گيری اعتياد بزرگ ساالن به بازی  ویدئویی را توسعه داده اند؛ مقياس 
بودن  مناسب  ارزیابی  پژوهش  این  اصلی  نيست. هدف  اعتبار  دارای  بزرگ سال  استفاده جمعيت  برای  اگرچه  بازی)GAS(؛  به  اعتياد 
این مقياس برای استفاده بزرگ ساالن از بازی ها و این که این اندازه گيری، اندازه گيری معتبر و قابل اعتمادی برای اعتياد بزرگ ساالن 
بزرگ سال در وب  آناین کاربران  انبوه  بازی های چندنفره  نفری  اندازه گيری در جمعيت 2820  یا خير.  اینترنتی است  بازی های  به 
سایت های بازی معروف اجرا شد. تحليل عاملی برای این انجام شد تا ارزیابی کند که آیا آیتم ها به همان هفت معيار اساسی )برجستگی، 
تحمل، اصاح خلق و خو، برگشت، کناره گيری، تعارض و مشکات( اعتياد به بازی های ویدئویی به عنوان مطالعه اصلی طبقه بندی شده یا 
خير. این تحليل، ساختار چهار عاملی را نشان می دهد که با نسخه اندازه گيری نوجوانان متفاوت است اما هنوز هم معيارهای هفت گانه 
اعتياد به بازی های اینترنتی را به شيوه ای منسجم احاطه کرده است. این مقياس قابليت اعتماد قوی و اعتبار هم زمان با تنهایی، رضایت 
از زندگی و زمان صرف شده در بازی را نشان می دهد. مقياس GAS درستی تفکيک را با اندازه گيری اضطراب اجتماعی نشان نمی دهد. 
اثر فرضيه اصاح شده در زمان صرف شده برای بازی در ارتباط ميان اعتياد به بازی های ویدئویی و بازی در زندگی واقعی با دوستان تأیيد 
نمی شود. این مقياس، قابل اعتماد و سازگار با درک فعلی و معيارهای تشخيصی است. مقياس GAS قابليت این را دارد که به عنوان یک 
اندازه گيری مفيد برای اعتياد بزرگ ساالن به بازی های ویدئویی استفاده شود. پژوهش های آینده باید بر اعتبار بيشتر اندازه گيری برای 

بزرگ ساالن و روشن ساختن رابطه بين اضطراب اجتماعی و اعتياد به بازی ها تمرکز کنند.

Extension and Validation of an Adult Gaming Addiction Scale

گسترش)تعمیم( و اعتبار مقیاس اعتیاد به بازی در بزرگ ساالن

سال 2014
رساله مقطع دکترای 

رشته روانشناسی

اسکات ای. مک گریگور
دانشگاه اَنتيوک

اساتيد: 
دکتر جيمز فاث

دکتر جورج ترمبلی
دکتر ویکتور پنتسکو

شماره 3

Can Videogames be Addicting? An Investigation into the Specific Game Features 
and Personal Characteristics Associated with Problematic Videogame Playing

آیا بازی های ویدئویی می توانند اعتیادآور باشند؟ بررسی خصوصیات بازی های ویژه 
و خصوصیات شخصیتی مرتبط با بازی های ویدئویی دردسرساز

سال 2014
رساله مقطع دکترای 
رشته روانشناسی بالينی

گریگوری اسکات پالیوت
دانشگاه ميشيگان شرقی

اساتيد: 
دکتر کارن سالز

دکتر استفن جفرسون
دکتر ناتالی داو

داکتر هاوارد لرنر

شماره 4

چکیده: در سال  های اخير تعداد افرادی که از بازی های ویدئویی استفاده کرده اند به طرز چشمگيری افزایش یافته است. جای تعجب 
نيست فراوانی بيمارانی که برای کمک به دنبال خدمات روان درمانی هستند تا با رفتارهای دردسرآفرین ناشی از انجام بازی های ویدئویی 
بنابراین بررسی ها روی ویژگی های خاص رفتارهای مشکل ساز )PVGP( بيش ازپيش  افزایش پيداکرده است.  بيایند،  )PVGP( کنار 



Video games addiction: positive and negative effects of playing video games on youth and children

اعتیاد به بازی های ویدئویی: اثرات مثبت و منفی انجام بازی های ویدئویی بر نوجوانان و کودکان

سال 2013
تز مقطع کارشناسی ارشد 

رشته انفورماتيک

عثمان احمد، اینام اواله
دانشگاه بوراس

چکیده: انسان پيش رفت زیادی در حوزه فناوری اطاعات، علوم کامپيوتر و سرگرمی های رسانه ای داشته است. هم چنين بازی های 
ویدئویی متداول ترین صورت سرگرمی  رسانه ای و فضای بازی است. این محبوبيت مدت ها پيش از این که ایده نسل جدید بازی های 
ویدئویی به ذهن طراحان بازی ها برسد، وجود داشته است. با استفاده از این پژوهش سعی داریم اثرات مثبت و منفی بازی های ویدئویی 
بر نوجوانان و کودکان را بررسی کنيم. این صورت از سرگرمی که طراحی فراوانی دارد جذابيت زیادی بين مردم ایجاد کرده، به دليل 
موسيقی پيچيده و فضایی که توجه هر چشمی را به خود جلب می کند. ما نه تنها تاش ها و نتایج پيشين را در این حوزه تحليل می کنيم 
بلکه سعی داریم سهمی هم بر آن ها اضافه کنيم. این گونه استفاده وسيع از بازی های ویدئویی، اثرات مخرب بيش تری بر ذهن نوجوانان 
را طراحی می کنند  بازی های خشونت آميزی  باشند و هم چنين شرکت هایی که چنين  نوجوانان  باید مراقب  والدین و معلمان  دارد. 
باید به این نکته توجه کنند که آن چه آن ها از طریق بازی های ویدئویی نشان می دهند، باید ارزش منطقی یا آموزشی داشته باشد. 
از طریق این مطالعه دریافتيم که بسياری از کودکان و نوجوانان دوست دارند با بازی های ویدئویی بازی کنند چراکه گزینه سرگرمی 
دیگری ندارند. بازی های ویدئویی خشونت آميز پرطرفدارترین نوع بازی ها بين کودکان و نوجوانان هستند، به دليل: کيفيت باالی دقيق 
گرافيکی، تصاویر واقعی تر، استفاده از هوش مصنوعی، استراتژی های پيچيده بازی، موتور بازی استنتاج هوشمند و تعامل انسان ماشين. 
والدین باید مراقب فرزندان خود باشند و بازی هایی را برای آن ها انتخاب کنند که به آن ها مطالب مفيد و کاربردی بياموزد که در مطالعه 
و آینده نزدیک آنان کارآمد باشد. همچنين معلمان در مدرسه باید درباره امتيازهای باز ی های آموزشی یا فيزیکی صحبت کنند به 
این منظور که ذهن آن ها بيش تر حرفه ای و واقع گرا شود تا این که فانتزی ها و تصاویر دروغين خلق کند. بررسی و پژوهش ما نشان 
می دهد که به خاطر جذابيت باالی بازی های ویدئویی اثرات مثبت و منفی، دوشادوش یکدیگر حرکت می کنند. بسياری از کودکان و 
نوجوانان بازی های ویدئویی را جدی نمی گيرند و فقط به عنوان نوع دیگری از بازی از آن ها استفاده می کنند درحالی که برخی دیگر از 
بازیکنان به دليل استفاده از بازی های ویدئویی برای مدتی طوالنی، روند مطالعه و سامتشان به مخاطره افتاده است. بسياری از کودکان 
و نوجوانان این نسل از این که این رفتار را اعتياد یا عادتی بد بنامند، خودداری می کنند. اگر خشونت و کشتار، یک سرگرمی است پس 
انسان آن را به عنوان یک سرگرمی تلقی می کند و جامعه مدرن نمی تواند به عنوان جامعه متمدن تعریف شود. این بود آن چه از طریق 

پژوهش و بررسی به آن دست یافتيم.

شماره 5

از  استفاده  و  قمار  آسيب شناسی  و   PVGP بين  مقایسه  بر  متکی  نظری،  مبانی  کنونی  وضعيت  بااین حال  نظر می رسد.  به  ضروری 
اندازه گيری های اصاح شده دومی یعنی آسيب شناسی برای دستيابی به مورد اول یعنیPVGP است. تا به امروز هيچ مطالعه ای درباره 
انطباق معيارهای تشخيصی برای اختال مصرف مواد )SDU( و تاش برای درک رفتارهای مشکل آفرین در چهارچوب اعتياد صورت 
نگرفته است. عاوه براین، مطالعات کمی درباره خصوصيات بازی های ویژه و ویژگی های فردی که به وجود رفتارهای دردسرساز ناشی 

از اعتياد به بازی ها مرتبط است، صورت گرفته است. 
پژوهش حاضر به دنبال بيان این پرسش از طریق تطبيق معيارهای SDU )اختال مصرف مواد( است که در رفتارهای مرتبط با بازی های 
به بازی های ویدئویی)VGAS( به کار  اعتياد  برای  اندازه گيری مشخص  این معيارها به صورت مقياس  ویدئویی نشان داده می شود و 
می روند. مقایسه های روان سنجی و معيار اعتبار VGAS و نفوذ اندازه گيری های PVG پيشنهاد می کنند که اولين، برترین است. عاوه 
بر این، نتایج نشان می دهند که سطوح باالتر اعتياد در افرادی به چشم می خورد که MMORPG و ژانر تيراندازی را بيش از ژانرهای 
بازی دیگر ترجيح می دهند؛ با بازده باالتر قابل توجهی از نمراتVGA  نسبت به دومی. به عاوه بسياری از خصوصيات ساختاری بازی های 
ویدئویی، لذت بخش تر و مهم تر در نظر گرفته شده است و با مدت زمان بازی طوالنی تر افرادی که نمره اعتياد باالتری نسبت به همتایان 
خود که نمره پایين تری دارند مرتبط است. درنهایت یک مدل اعتياد به بازی های ویدئویی ایجاد شد که با ادبيات کنونی اختال مصرف 
مواد تطابق دارد. به خصوص تکانش گری، مقابله ناسازگارانه، زمان بازی هفتگی و ویژگی های ساختاری خاص که به نظر می رسد همه 

به اعتياد به بازی های ویدئویی مرتبط باشند.  
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Computer Game Addiction and Emotional Dependence

اعتیاد به بازی های رایانه ای و وابستگی عاطفی

سال 2012
تز مقطع کارشناسی 

امی دبلیو. پون
کالج ترینتی

چکیده: ازآنجایی که بازی های رایانه ای محبوبيت زیادی پيداکرده اند اثرات منفی استفاده از آن ها باید موردمطالعه قرار بگيرد. بازی های 
رایانه ای )بازی هایی که بر روی رایانه، تبلت یا دستگاه های متصل به وب استفاده می شوند( کيفيت برجسته ای دارند مخصوصاً بازی های 
کالج  دانشجویان  در  را  آن ها  از  استفاده  و  رایانه ای  بازی های  به  اعتياد  من  می شوند.  اعتياد  عائم  ایجاد  موجب  که    MMORPG
ترینيتی مورد بررسی و کاوش قرار داده ام. نمونه ای از 114 دانشجو )years of age, female 20,4=M=61%( که به گروه های فاقد 
اعتياد، بازیکنان اجتماعی و معتادان به بازی های رایانه ای مبتنی بر پرسشنامه تشخيصی جوانان تقسيم بندی شدند. نتایج من نشان 
دادند که هيچ همبستگی قابل توجهی بين کيفيت روزانه و استفاده از بازی های رایانه ای )در روز( وجود ندارد و هم چنين هيچ گونه 
 )4=n( همبستگی مهمی بين وابستگی عاطفی و گروه ها نيست. تعداد کافی از معتادان به بازی های رایانه ای در بحث شرکت نکردند
بنابراین نمی توان نتيجه گيری کرد که معتادان به بازی های رایانه ایGPA  پایين تری دارند یا نوع خاصی از بازی را ترجيح می دهند. 
درهرصورت، تعداد زیادی از بازیکنان اجتماعی)n=57( نشان دادند که پژوهش های بيش تر نياز است تا بتوان شيوع عائم اعتياد را 

تحليل کرد.

اساتيد: 
رندولف لی

ویليام ميس
دن لوید

شماره 6

شماره 7

Online video game addiction: exploring a new phenomenon

اعتیاد به بازی های ویدئویی آنالین: کاوشی بر پدیدهای جدید

اساتيد: 
پروفسور دبليو. ون دن برینک

پروفسور جی. ِد هان
پروفسور جی.پی مکنباخ

سال 2011
تز مقطع دکترا

آنتونیوس جی. ون روج
دانشگاه اراسموس روتردام

رتبه علمی دانشگاه: 71

چکیده: اعتياد به بازهای ویدئویی آناین برای برخی افراد مسئل های واقعی تلقی ميشود. اگرچه به نظر ميرسد در تعداد کمی از 
بازیکنان بازیهای آناین این مسئله  به صورت مشکلی جدی گسترش پيداکرده است )1,6 درصد از نوجوانان در سن 13 تا 16 سال 
در هلند(. این آمار نشان دهنده ده ها هزار نفر نوجوان معتاد به بازیهای ویدئویی آناین است. در حال حاضر، فقط اقليت اندکی از آن 
نوجوانان به مراقبت های بالينی اعتياد دست پيداکرده اند. اگرچه این تعداد با گسترش بازیهای ویدئویی افزایش پيدا ميکنند، مراقبت های 
مرتبط با اعتياد، خبر از نياز به امکانات درمانی ميدهند. در این ميان، ارائه دهندگان سياست ها و مراقبت های بهداشتی فرصتی برای 
پرداختن به این موضوع جدید را با استفاده از توسعه ترکيبی پيشگيری، درمان و مطالعات مانيتور در مقياس بزرگ به دست می آورند. 
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(Don›t) Stop Playing That Game: A Rhetorical Analysis of the Video Game Addiction Stereotype

بازی را متوقف کن )بازی کن(: تحلیل متنی کلیشه اعتیاد به بازی های ویدئویی

سال 2011
تز مقطع کارشناسی 

ارشد 

چت دنیل بروکس
دانشگاه کنتاکی غربی

چکیده: محبوبيت رو به رشد گفتمان اعتياد به بازی ها مطالعه این مطلب را که گفتمان انتقادی بازی های ویدئویی چگونه اعتياد را 
برمی سازد، ضروری ساخته است. در پایان نامه زیر، نمونه های معاصر متونی که اعتياد به بازی های ویدئویی را به سوء مصرف مواد 
مخدر پيوند می دهند تحليل می کنم. از تحليل رابرت کاورز استفاده می کنم درباره این که چگونه کليشه های اعتياد به بازی ها که در 
ارتباط با اصول باغی و متنی ارسطو شکل می گيرند تا دیدگاه های متقاعدکننده ای که از جانب نویسندگان مورداستفاده قرار می گيرد 
برای این که از طریق متن بازی کردن را به عنوان اعتياد در نظر بگيرند به حاشيه می راند. این استدالل درباره اعتياد اگرچه که ریشه 
در بافت تاریخی بزرگ تر دارد، من نمونه هایی از کتاب های راهنمای بازی و کتاب های کميک را که در اواخر سال های 1970 و 1980 
منتشرشده است ارائه می کنم تا با مثال، پاسخ های باغی به لفاظی های اعتياد به بازی ها را شرح دهم. دریافتم که استدالل درباره اعتياد 
از جاذبه های ترس همراه با اخاق، ترحم و فلسفه )منطق( استفاده می کند تا مخاطبان را متقاعد کند از بازی هایی که بالقوه خطرناک 
هستند و دنبال کردن آن ها به صورت مجازی بی فایده است، پرهيز کنند. نویسندگانی که متون اوليه بازی ها را نوشته اند از اخاق، 
ترحم و منطق استفاده می کنند تا جاذبه ترس را از بين ببرند و بازی های ویدئویی را به عنوان ژانر جدیدی که می توان از طریق مهارت 
و تمرین بر آن مسلط شد تا این که یک تجربه بی معنای مجازی باشد، نشان می دهند. این پژوهش زمينه را برای تحقيقات بيش تر در 

حوزه تحليل متن اعتياد به بازی ها فراهم می کند و نيز عاملی است برای ادامه مطالعه بازی های ویدئویی.

اساتيد: 
دکتر جان فایف

دکتر اليزابت ویکسل
دکتر وس بری

شماره 8

تز مقطع دکترای 
رشته روانشناسی 

بالينی

استیون فارمر
دانشگاه لستر

رتبه دانشگاه: 167

چکیده: هدف از بازنگری ادبيات حاضر، ارزیابی انتقادی اعتياد در بيش ترین پژوهش های اخير در زمينه بازی های بود. به عنوان نقطه 
کانونی پژوهش، 18 صفحه جست وجوی نظری از پایگاه داده های برجسته ای که بين سال های 2005 و 2010 منتشرشده بودند و شامل 
مباحث بازی و اعتياد بودند، انتخاب شدند. این صفحه ها به بررسی چند پيش زمينه پرداختند که شامل: شيوع، مدت زمان صرف شده، 
صفات فردی، بازی دارای پتانسيل اعتيادآور، عواقب بازی و مفهوم اعتياد می شود. پژوهش حاضر توجه اندکی به عوامل زمينه ای و 
اظهارات بالينی ای که مبتنی بر شواهد محدود بود، کرده است. سنتز مطالعات آینده از موضوعات مختلف که تحت بررسی اند با استفاده 
از روش ها به منظور خلق تصویری جامع از بازی پيشنهاد شده است. پژوهش حاضر به دنبال درک تجارب بازیکنان است که با مشکل 
مواجه شدند و برای این که بدانند چگونه این شرکت کنندگان به فعاليت و امکان اعتياد به بازی مرتبط هستند. هدف، ارائه یک بينش 

اساتيد: 
کریستين مارلين

شماره 9

Video Game ‘Addiction’: A New Clinical Disorder?

»اعتیاد« به بازی های ویدئویی: یک اختالل بالینی جدید؟
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جدید نسبت به درک ضعيف گروه بود. هفت مرد بزرگ سال که پشت ميز فرمان بازی می کردند از طریق تابلوهای پيام آناین و ارجاعات 
شخصی و نيز مصاحبه با ساختار آزاد به کار گرفته شدند. تحليل تفسيری پدیدارشناختی IPA(( برای پرورش دادن تم ها استفاده شد. 
این تم ها عبارت بودند از: عشق به بازی، توهم، رفتار معطوف به هدف، بازی دیوانه، تمسخر و خودیاری. برچسب معتاد به بازی به 
خصوص برای بزرگ ساالنی که با کنسول بازی می کردند نامناسب در نظر گرفته شد. در مورد این شرکت کنندگان به نظر نمی رسد که 
معيار اصلی اعتياد را محقق کنند. محدودیت های پژوهش حاضر شامل: خودنمونه برداری، نرخ پاسخ ضعيف و استفاده از مصاحبه چهره به 
چهره است.  توصيه شده است در پژوهش با کاربران کودک و بزرگ سال، تأکيد بر کلمه مشکل نيست و از تکنيک های  مصاحبه آناین 
استفاده شود. پيشنهاد می شود به دليل مداخله در امر تحویل)پاسخ ها( از طریق تکنولوژی، امکان ارائه ورق های اطاعات برای پزشکان 
وجود داشته باشد تا درک آن ها از بازی را افزایش دهد. ارزیابی انتقادی، حاوی  بازتاب تجربه  انجام مقياسی کوچک از تحقيقات است.

ب( چکیده پایان نامه های فارسی

best practice checklist

Distractology 

68
69

شماره 1

 اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازی های اینترنتی با میانجی گری
متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در نوجوانان پسر شهر تهران

سال 1394
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

استاد راهنما:  عبداهلل معتمدی
 استاد مشاور: احمد برجعلی

محمدحسن شاملی 
دانشگاه عامه طباطبایی، دانشکده 

علوم تربيتی و روانشناسی

چکیده: پژوهش حاضر باهدف تعيين اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتياد به بازی های اینترنتی نوجوانان از طریق 
متغيرهای خودکنترلی و هيجان خواهی به انجام رسيد. این پژوهش به شيوه نيمه آزمایشی با طرح پيش آزمون  پس آزمون به همراه 
دوره پيگيری 45 روزه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را کليه دانش آموزان پسر دوره متوسطه 2 شهر تهران در سال تحصيلی 
93-94 تشکيل می دادند که با روش نمونه گيری در دسترس 64 نفر که به بازی های اینترنتی وابسته بودند مشخص شده و در دو گروه 
گواه و آزمایش قرار گرفتند. بر روی افراد گروه آزمایش هشت جلسه مداخله انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مقياس هيجان خواهی 
زاکر من، خودکنترلی تانجی و تغييریافته پرسشنامه اعتياد به اینترنت یانگ استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر 

ذهن آگاهی بر کاهش اعتياد به بازی های اینترنتی مؤثر است.
واژگان کلیدی: اعتياد به بازی های اینترنتی، خود کنترلی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، هيجان خواهی
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شماره 2

رابطه عملکرد خانواده، هیجان خواهی و پرخاشگری با اعتیاد به بازی های ویدئویی

سال 1392
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

استاد راهنما: علی محمد نظری
استاد مشاور: مرتضی منطقی

داود حاج خدادادی 
دانشگاه تربيت معلم،

دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی

چکیده: زمينه و هدف: اعتياد به بازی های ویدئویی یکی از پيامدهای عصر فناوری و بازی است. انجام مفرط این نوع بازی ها موجب 
پيدایش بسياری از عوارض و مشکات جسمانی، روان شناختی و تحصيلی می شوند. پژوهش های گذشته نشان داده اند برخی متغيرهای 
روان شناختی در استفاده مفرط افراد از این باز ها نقش دارند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغيرهای عملکرد خانواده، 

هيجان خواهی و پرخاشگری با اعتياد به بازی های ویدئویی است. 
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کليه نوجوانان پسر دوره راهنمایی )شامل سال های هفتم 
و نهم نظام آموزشی( ناحيه چهار کرج در سال تحصيلی1392- 1391 که دامنه سنی آن ها بين 15-13 سال بود. حجم جامعه 1400 
نفر بود. حجم نمونه 302 نفر و روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای بود. برای جمع آوری داده از چهار پرسشنامه ی پرخاشگری باس 
و پری، ابزار سنجش خانواده )FAD( فرم 60 سوالی، پرسشنامه هيجان خواهی زاکرمن- فرم پنجم بومی شده 30 سوالی و پرسشنامه 
اعتياد به بازی ویدئویی )انجام مشکل-ساز بازی ویدئویی( 17سوالی استفاده شد. برای تجزیه وتحليل داده ها از ضریب همبستگی پيرسون 
انجام شد. یافته ها: نتایج به دست  آمده بيانگر   18 spss و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شده است. تحليل آماری توسط نرم افزار
همبستگی معنادار بين عملکرد خانواده)نمره باال به معنی عملکرد نامطلوب( و اعتياد به بازی های ویدئویی؛ هيجان خواهی و اعتياد به 
بازی های ویدئویی؛ پرخاشگری و اعتياد به بازی های ویدئویی است)P 0/01 >(. نتایج رگرسيون گام به گام نشان داد متغيرهای پيش بين 

می توانند حدود 29 درصد از واریانس متغير ماک را تبيين کنند. 
نتيجه گيری: نتایج نشان داد متغيرهای پرخاشگری، عملکرد خانواده و هيجان خواهی با اعتياد به بازی های ویدئویی مرتبط هستند و 
می توانند آن را پيش بينی کنند. البته پرخاشگری، عملکرد خانواده و هيجان خواهی به ترتيب بيشترین سهم را در پيش بينی اعتياد به 

بازی های ویدئویی دارند. 
واژگان کلیدی: بازی های ویدئویی، اعتياد به بازی های ویدئویی، هيجان خواهی، پرخاشگری

چکیده: یکی از مهم ترین پدیده های سرگرم کننده در عصر حاضر، بازی های رایانه ای هستند که با سرعت روزافزون، کودکان و نوجوانان 
زیادی را به خود جلب کرده  است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اعتياد به بازی های رایانه ای با مهارت های اجتماعی و عملکرد 
تحصيلی دانش آموزان مقطع دوم راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصيلی 89-1388 بود. جامعه آماری پژوهش، کليه دانش آموزان 

شماره 3

بررسی رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای با مهارت های اجتماعی
و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهر اصفهان

سال 1389
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 رشته برنامه ریزی آموزشی

استاد راهنما: بی بی عشرت زمانی
 استاد مشاور: احمد عابدی

ملیحه چشمی 
دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربيتی 

وروانشناسی، گروه علوم تربيتی 
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شماره 4

مطالعه عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر اعتیاد به بازی های آنالین

سال 1394
پایان نامه مقطع دکترای رشته تربيت بدنی

استاد راهنما:  علی محمد نظری
 استاد مشاور:  ولی اله فرزاد، 

عليرضا مرادی

سجاد امینی منش 
دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده 

تربيت بدنی و علوم ورزشی

چکیده: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر اعتياد به بازی های آناین انجام شد. جامعه آماری پژوهش کليه نوجوانان پسر شهر 
تهران بودند که 3100 نفر از آن ها به روش نمونه گيری چندمرحله ای انتخاب شدند و از ميان آن ها، نوجواناِن استفاده کننده از بازی های 
آناین )920 نفر(، ابزارهای پژوهش را تکميل کردند. نتایج مرحله اول پژوهش نشان داد 7/93 درصد از آزمودنی های پژوهش دارای 
نشانگان اعتياد به بازی های آناین بودند. به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر اعتياد به بازی های آناین از روش پژوهش آميخته و راهبرد 
اکتشافی سلسله مراتبی استفاده شد. بخش کيفی پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوای کيفی انجام شد. بدین منظور 11 نوجوان 
که ماک های ورود به مطالعه را داشتند و با استفاده از مصاحبه اکتشافی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحليل مصاحبه ها به 
شناسایی 536 کد اوليه، 13 زیر مقوله منجر شد که در قالب سه مقوله اصلی دسته بندی شدند: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل 
اجتماعی. بخش کمی پژوهش با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری انجام شد و اطاعات جمع آوری شده از 605 آزمودنی نوجوان به 
کمک نرم افزار اموس مورد تجزیه وتحليل قرار گرفت. یافته های بخش کمی پژوهش نشان داد شش خرده مقياس بار عاملی معنی داری بر 
روی اعتياد به بازی های آناین داشتند. همچنين بررسی مدل مفهومِی نهایی نشان داد هر سه عامل مکنون فردی، خانوادگی و اجتماعی 
تأثير معنی داری بر اعتياد به بازی های آناین دارند. بنابراین توجه به این عوامل در جهت پيشگيری از اعتياد به بازی های آناین و کاهش 

آسيب های آن ضروری است.
واژگان کلیدی: اعتياد، بازی های آناین، شيوع شناسی، انگيزه های استفاده

دختر و پسر مقطع دوم راهنمایی نواحی پنج گانه شهراصفهان )تعداد 45184 نفر( می باشد، که با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه 
انتخاب  بر اساس نواحی، مقطع تحصيلی و جنسيت  از روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای  با استفاده  نفر،  تعداد 600 
گردید. برای جمع آوری اطاعات از سه پرسشنامه : الف( پرسشنامه نيمه محقق ساخته اعتياد به بازی¬های رایانه ای ، ب( پرسشنامه 
استاندارد مهارت های اجتماعی و ج( پرسشنامه محقق ساخته مربوط به اطاعات جمعيت¬شناختی دانش آموزان را استفاده شد. ضریب 
پایایی پرسشنامه الف با استفاده از الفای کرونباخ )0/85(، بخش مثبت پرسشنامه )ب( 0/76و بخش منفی0/68 محاسبه گردید. به منظور 
تجزیه وتحليل داده های حاصل از پژوهش، در سطح آمار توصيفی از شاخص های فراوانی، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح 
استنباطی، از آزمون های تی مستقل، ضریب همبستگی و آزمون تحليل واریانس چند متغيره) مانوا( استفاده گردید. نتایج حاصل از 
پژوهش نشان داد، بين اعتياد به بازی های رایانه ای و مهارت های اجتماعی مثبت همبستگی منفی و معناداری وجود دارد، ولی بين اعتياد 
به بازی های رایانه ای و مهارت های اجتماعی منفی دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداربوده است. همچنين بين اعتياد به بازی های 

رایانه ای با عملکرد تحصيلی دانش آموزان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: اعتياد به بازی های رایانه ای، مهارت های اجتماعی، عملکرد تحصيلی و دانش آموزان
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اطالع نگاشت

اعــداد و نمودارهــای آمــاری، نمایشــگران تصویــری اطالعاتــی هســتند کــه 
ــات  ــل اطالع ــت. تحلی ــده اس ــات پیچی ــاده اطالع ــریع و س ــه س ــا ارائ ــدف آن ه ه
آمــاری از پژوهش هــای علمــی در حــوزه بــازی هــای دیجیتــال و اعتیــاد، در 
قالــب اینفوگرافیــک بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. بــا هفــت مؤلفــه اساســی 
پژوهشــی در ایــن حــوزه در قالــب جــداول آمــاری آشــنا خواهیــد شــد. پیــش از 
ورود بــه بخــش آمــاری، الزم اســت بــا توضیحاتــی در ایــن زمینــه آشــنا شــوید.
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از سال 1989 که نخستين مقاله علمی در حوزه اعتياد به بازی های دیجيتال منتشر شد تا به امروز تعداد 474 مقاله در این حوزه منتشرشده 
است. این مقاالت 7374 مورد استناد را به خود اختصاص داده اند در حدود ده مقاله این حوزه بيش از 50 بار مورد استناد واقع شده اند. 
همچنين تعداد 446 مقاله به مجات علمی و 28 مقاله در کنفرانس ها مورد پذیرش واقع شده اند. به عبارتی 94 درصد مقاالت این حوزه در 
مجات علمی منتشرشده اند این موضوع بيانگر این است که تعداد مقاالتی که در حوزه بازی های دیجيتال و اعتياد به کنفرانس های علمی 
دنيا ارائه شده اند بسيار کمتر از مقاالتی است که از سوی مجات علمی مورد پذیرش واقع شده اند. همچنين تعداد کل مجاتی که تاکنون 
 Cyberpsychology," مقاالت این حوزه را منتشر نموده اند، 275 مورد می باشد و از ميان مجات پرکار اعتياد به بازی های دیجيتال، مجله
Behavior, and Social Networking" با انتشار 28 مقاله، در صدر سایر مجات علمی دنيا قرار می گيرد. گفتنی است از ميان ده مجله 
علمی برتر این حوزه، پنج مجله منحصراً در حوزه اعتياد منتشر می شود. همچنين سال 2011 را می توان پربارترین سال در حوزه پژوهشی 
اعتياد به بازی های دیجيتال در بيست وپنج اخير دانست. عاوه بر این، سال های 2012 و 2013 نيز ازجمله سال های برخوردار از آثار علمی 
فعال  پژوهشگران  تعداد  دانست.  نيز  این حوزه  فعال  پژوهشگران  پرکارترین سال  را می توان  این حيطه می باشند. سال 2015  فراوان در 
این حوزه 16 نفر برآورد شده است که معيار انتخاب این پژوهشگران از ميان 302 پژوهشگر این حوزه، تعداد مقاالت مرتبط با اعتياد به 
بازی، تعداد استنادها، شاخص اچ و سایر شاخص های بين المللی ارزیابی پژوهشگران بوده است. همچنين مردان 90,06 درصد از جمعيت 
پژوهشگران فعال این حوزه را به خود اختصاص داده اند. دانشگاه ناتينگهام ترنت در ميان مراکز علمی و کشور انگليس در ميان کشورهای 
جهان، بيشترین پژوهشگر فعال در حوزه اعتياد به بازی های دیجيتال را به خود اختصاص داده است. اما به طور کل کشور چين بيشترین تعداد 

پژوهشگر این حوزه را دارا می باشد و زبان چينی فراوانی آثار علمی بيشتری را نسبت به سایر زبانهای دنيا به ثبت رسانده است.

Academic journals 
Proceedings of conferences

60
61

مجالت:
مجات علمی60 و مجموعه مقاالت کنفرانس ها61  که در طی 20 سال گذشته بيشترین مقاالت را 

در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد منتشر نموده اند:

•  از ميان مجات علمی، 
 Cyberpsychology, Behavior, and

Social Networking با انتشار 28 مقاله 
نسبت به سایر مجات این حوزه مقاالت 

بيشتری منتشر نموده است. 
•  تعداد مجات علمی منتشرکننده مقاالت 

علمی در حوزه بازیهای ویدئویی و اعتياد 
275 مجله و تعداد کنفرانس های علمی 
که مقاالت این حوزه را پذیرفته اند، 27 

کنفرانس می باشد.
•  تعداد کل مجات علمی و کنفرانس های 
علمی منتشرکننده مقاالت حوزه بازی های 

ویدئویی و اعتياد 302 مورد می باشد.  0
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اطاعات آماری 10 مجله علمی در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد:

شاخص عنوانردیف
H

شاخص  
SJR62

 ضریب 
تاثير63

ضریب تاثير 
5 ساله

 مجموع
استنادات

 ميانگين استناد
به هر مقاله

مدت انتشار 
)سال(

1
 Cyberpsychology, Behavior,

and Social Networking931,412,18_10942,519

2
 Chinese Journal of School

Health
______37

3
 Journal of Gambling

Studies571,172,751,853501,7627

4Addictive Behaviors921,512,793,1423332,8842

5
 Chinese Journal of Clinical

Psychology
______23

6
 International Journal

 of Mental Health and

Addiction
220,471,01_2281,0211

7Addiction1432,094,97_30624,0524

8
 Computers in Human

Behavior961,682,883,7247523,6132

9
 Journal of behavioral

addictions110,931,8731,872232,65

10European psychiatry741,543,913,639473,4826

 Computers in Human Behavior از ميان ده مجله علمی برتر در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد، باالترین استنادها متعلق به مجات  •
)4752( و Addiction  )3062( می باشد.

•  باالترین استناد نسبت به هر مقاله، متعلق به Addiction  )4,05( می باشد.
•  باالترین ميزان شاخص SJR متعلق به مجله Addiction )2,09( می باشد.

 Addictive و   )96( Computers in Human Behavior  ،)143(  Addiction به  اچ درميان مجات  متعلق  باالترین ميزان شاخص    •
Behaviors )92( می باشد.

فراوانی مقاالت حوزه بازیهای ویدئویی و اعتياد به تفکيک مجات و مجموعه مقاالت کنفرانسهای علمی:

شاخص SJR بازدید مجات موجود در Scopus را از سال 1996 تا به امروز نشان می دهد.
 ضریب تأثير : این شاخص نشان دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده می شود. 

62
63
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تعداد مقاالت در مجات علمی
تعداد مقاالت در کنفرانسهای علمی

94%

6%

تعداد مقاالت در مجات علمي تعداد مقاالت در کنفرانسهاي علمي
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پژوهشگران:

تعداد کل نام پژوهشگرردیف
مقاالت

تعداد مقاالت 
در حوزه بازی 
های ویدئویی 

و اعتياد

تعداد کل 
استنادها به 

پژوهشگر

تعداد استنادها 
به پژوهشگر در 
حوزه بازی های 
ویدئویی و اعتياد

شاخص 
نام دانشگاهاچ

1
 Mark D.

Griffiths9367129548285891
 Professor of Gambling Studies,

Nottingham Trent University

2
 Daniel Luke

King8223157658823
School of Psychology, The 

University of Adelaide

3
 Douglas A.

gentile168188672134643Iowa State University

4Daria Kuss7117181674917Nottingham Trent University

5Halley M. Pontes451727316510
Doctoral Researcher at 

Nottingham Trent University

6
 Antonius J. van

Rooij4611102844215
Ghent University 

(Communications Department)

7Maria Haagsma14112402385Vrije Universiteit Amsterdam

8Paul Delfabbro31210320594140University of Adelaide

9
 Tim M.

Schoenmakers7610162736218
research manager IVO Addiction 

Research Institute

10Róbert Urbán13710102914616Eötvös Loránd University

اطاعات 10 پژوهشگر برتر حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد

فراوانی سال های انتشار مقاالت در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد:  
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جدول مقایسه سال های پژوهشی پژوهشگران حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد: 

نخستين پژوهشگران از نظر سال شروع به 
نخستين پژوهشگران از نظر نام پژوهشگرپژوهش در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد

نام پژوهشگرسال شروع به پژوهش

1994Mark D. Griffiths1976Mark D. Griffiths

2000Richard T. A. Wood1987Douglas A Gentile

2003Douglas A Gentile1986
1. Paul Delfabbro

2. Xavier Carbonell

__1988Dike van de Mheen

__1989Zaheer Hussain

10%

90%

زنان مردان

مردان
زنان

95%

5%

گذری فعال

فعال
گذری

نسبت جمعيت پژوهشگران فعال و کمتر فعال 
در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد در دنيا:

جنسيت پژوهشگران در حوزه 
بازی های ویدئویی و اعتياد:

باالترین ميزان شاخص اچ64 در پژوهشگران برتر حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد:

شاخصی عددی است که می کوشد بهره وری و تأثيرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد دفعات 
استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه می شود. از این شاخص می توان برای تأثيرگذاری علمی گروهی از دانشمندان نيز بهره برد، شاخص اچ برای محاسبه تأثيرگذاری 

علمی دانشگاه ها و دانشمندان یک کشور نيز قابل استفاده است. به زبان دقيق تر، وقتی اچ-ایندکس برای شخصی به ميزان h است، یعنی تعداد h مورد اثر انتشاراتی )مثل مقاله( دارد 
که به هرکدام از آن ها دست کم h بار استناد شده است. مثًا اگر می گویيم شاخص تأثيرگذاری علمی فردی از طریق شاخص اچ به ميزان 5 محاسبه شده است، منظورمان این است 

که این شخص 5 اثر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هرکدام از این 5 مقاله، دست کم 5 بار استناد شده است.
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کشورهایی که 
بيشترین پژوهشگر 

فعال )کشورهای 
دارای پژوهشگر 
فعال( در حوزه 

بازی های ویدئویی 
و اعتياد را به خود 
اختصاص داده اند:

0

1

2

3

4

5

6

انگلیس ھلند بلژیک  استراليا                         بلژیک                           هلند                           انگليساسترالیا

دانشگاه هایی که بيشترین پژوهشگر فعال دنيا را در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد دارا می باشند 
)دانشگاه های فعال در حوزه پژوهشی بازی های ویدئویی و اعتياد(:

دو دانشگاه در دنيا با 6 پژوهشگر فعال خود، از جایگاه نخست در حوزه پژوهش در زمينه بازی های ویدئویی و اعتياد برخوردارند.

تعداد پژوهشگراندانشگاهردیف

1Nottingham Trent University4
2University of Adelaide2

جدول مقایسه سال های پژوهشی پژوهشگران فعال حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد:

متأخرترین پژوهشگران از نظر سال شروع به 
متأخرترین پژوهشگران از نظر نام پژوهشگرپژوهش در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد

نام پژوهشگرسال شروع به پژوهش

2015Joel Billieux2013Halley M. Pontes

2014Halley M. Pontes2011Daria Kuss

2012Róbert Urbán__

همان طور که در جدول فوق ماحظه می شود، تعداد متأخرین پژوهش در این حوزه نسبت به متقدمين بيشتر می باشد. تجمع متأخرین در 
سال 2010 از نظر شروع به پژوهش زیاد است به طوری که 9 پژوهشگر فعال این حوزه در این سال شروع پژوهش نموده اند. 



کشورها:
کشورهایی که در حوزه اعتياد به بازی پژوهش های بيشتری داشته اند

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

چین آمریکا انگلیس ھلند استراليا                  هلند                 انگليس               آمریکا                 چيناسترالیا

زبان پژوهش:
5 زبان اصلی که در حوزه اعتياد به بازی ها پژوهش انجام شده است
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رشته های دانشگاهی:
در چه رشته هایی بيشتر در حوزه اعتياد و 

بازی های ویدئویی کار شده است؟

رشته

1. پزشکی

2. علوم کامپيوتر
3. چند رشته ای

4. علوم اجتماعی
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YearJournal
 Time

citation
Author(s)TopicNo.

2005
Cyberpsychology & bahaviour, 8, no. 2 

(2005): 110-113512
Brian D. Ng,

Peter Wiemer-Hastings
Addiction to the Internet and Online 

Gaming1

2007
Computers in Human Behavior, 23, no. 3 

(2007): 1531-1548447
John P. Charlton,

Ian D. W. Danforth

Distinguishing addiction and high 

engagement in the context of online 

game playing
2

1995
Addictive Behaviors, 20, no. 4 (1995): 

543-548164
Mark D. Griffiths, 

Imogen Dancaster

The effect of type a personality on 

physiological arousal while playing 

computer games
3

2009
Journal of Contemporary Psychotherapy, 

39, no. 4 (2009): 247-253105
Mark D. Griffiths, 

Alex Meredith
Videogame Addiction and its Treatment4

2013
Addiction (Abingdon, England), 108, no. 

3 (2013): 592-59987

Festl Ruth,

Scharkow Michael,

Quandt Thorsten

Problematic computer game use among 

adolescents, younger and older adults5

2012
European addiction research, 18, no. 4 

(2012): 167-17483

Walther Birte,

Morgenstern Matthis,

Hanewinkel Reiner

Co-Occurrence of Addictive Behav-

iours: Personality Factors Related to 

Substance Use, Gambling and Com-

puter Gaming

6

2003
Presented at Society for Research in 

Child Development Conference, April 

2003, Tampa, FL
82

Marny R. Hauge,

Douglas A. Gentile

Video Game Addiction Among Ado-

lescents: Associations with Academic 

Performance

and Aggression
7

2011
Computers in Human Behavior, 27, no. 1 

(2011): 473-47981

Birgit U. Stetina,

Oswald D. Kothgassner,

Mario Lehenbauer,

Ilse Kryspin-Exner

Beyond the fascination of online-games: 

Probing addictive behavior and depres-

sion in the world of online-gaming
8

2008
International Journal of Mental Health 

and Addicti..., 6, no. 2 (2008): 182-18571Mark D. Griffiths
Videogame Addiction: Further 

Thoughts and Observations9

2010
International Journal of Mental Health 

and Addicti..., 8, no. 1 (2010): 8-2048Mark D. Griffiths

The Use of Online Methodologies in 

Data Collection for Gambling and 

Gaming Addictions
10

استناد65  به مقاالت خارجی:
10 مقاله برتر در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد

 در هر اثر مکتوبی ممکن است به علل گوناگون به تجربه ای، قولی، یا مکتوبی اشاره شود، که به این امر استناد می گویند. ممکن است چگونگی استناد در انواع نوشته ها متفاوت
.باشد، ولی عمل استناد شناخته شده است و هم عمر کتابت و تأليف است. البته رسم ارائه فهرست مآخذ، به عنوان بخشی جدا و مستقل از متن، رسمی متأخر است

65
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ــوزه  ــر ح ــر ه ــان برت ــی محقق ــی و بیوگراف ــینه علم ــناخت پیش ش
ــه  ــگران آن حیط ــدان و پژوهش ــه من ــرای عالق ــد ب ــی توان ــی، م علم
ــر  ــج نف ــی پن ــامل معرف ــمت ش ــن قس ــد. ای ــا باش ــب و راهگش جال
ــال  ــای دیجیت ــازی ه ــوع ب ــگران موض ــن پژوهش ــته تری از برجس
و اعتیــاد مــی باشــد. عــالوه بــر اطالعــات فــردی هــر یــک از 
محققــان، شــاخص¬های علمــی نظیــر تعــداد مقــاالت علمــی، تعــداد 
اســتنادات، شــاخص¬اچ و ســایر اطالعــات علمــی مرتبــط بــا زمینــه 

ــت.  ــده اس ــرح داده ش ــز ش ــان نی ــی آن ــای پژوهش ه

معرفی
پژوهشگران برتر

در حوزه بازی های دیجیتال و اعتیاد
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مارک دی. گریفیتز

دکتر مارک گریفيتز، فارغ التحصيل رشته روانشناسی از دانشگاه اِگِزتر در مقطع دکترا در سال 1991 می باشد.  
وی که در حال حاضر در دانشگاه ناتينگهام ترنت در کشور انگليس مشغول به تدریس می باشد، یک روانشناس 
و استاد برجسته در حوزه مطالعاتی قمار و اعتياد در دانشگاه ناتينگهام ترنت و نيز مدیر واحد بين المللی پژوهش 

بازی می باشد.

بيشتر به دليل تحقيقات خود در زمينه اعتياد به بازی و قمار از لحاظ بين المللی این استاد برجسته که 
است،  به شناخته  شده  از آن جمله می توان  نموده است که  این زمينه دریافت  را در  جوایز متعددی 

آمریکایی پژوهشی  جان ُرزکرانس66  در 1994، جایزه اروپایی CELEJ در سال 1998 برای بهترین مقاله جایزه 
سوی شورای ملی آمریکا در موضوع قمار در سال 2009  اشاره کرد.   و جایزه پژوهشی اخير وی از 

این استاد دانشگاه تاکنون بيش از 240 مقاله مورد استناد، سه کتاب و بيش از 60 فصل کتاب نگاشته است. وی همچنين با کميته های 
فراوانی در سطوح ملی و بين المللی ازجمله شورای  67BPS، جامعه مطالعه قمار68 ، شورای ملی قمار69  همکاری می نماید و رئيس سابق  

70GAMCARE در کشور انگلستان بوده است .
در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد، عمده تحقيقات مارک گریفيتز در مورد استفاده بيش ازحد بازی های ویدئویی، اعتياد به بازی های 
ویدئویی، تأثيرات رفتاری و روانی این بازی ها بر بازیکنان و دالیل این گرایش ها بوده است. وی در پراستنادترین مقاله خود در حوزه بازی 
بار مورد استناد  از 400  " که بيش  اعتياد و خشونت71  بر  رایانه ای: شواهدی  بازی   از  از حد  "استفاده بيش  با عنوان  اعتياد  دیجيتال و 
قرارگرفته است، با کمک روش آزمایشی به بررسی ریشه های استفاده بيش ازحد از بازی، اعتياد به بازی و رابطه آن با پرخاشگری در کاربران 
پرداخته است. تيم تحقيقاتی گریفيتز با تفکيک استفاده بيش ازحد بازی و اعتياد به این رسانه، تداوم قرارگيری مستمر در معرض بازی را 

آمادگی کافی برای اعتياد به آن می داند چراکه بازی به خودی خود پتانسيل این وابستگی را دارد. 
گفتنی است جدیدترین مقاله دکتر گریفيتز در این حوزه، در سال 2016 با عنوان "اعتياد به بازی ویدئویی: ارائه شواهدی برای اختال بازی 
اینترنتی از طریق بررسی سيستماتيک مطالعات بالينی72 " نگاشته شده است. وی با کمک تيم تحقيقاتی خود، در این مطالعه به مروری 
جامع و نظام مند بر اطاعات مرتبط در این زمينه از سال 1980 تا 2015 پرداخته است که نتایج ارزشمندی را برای روشن شدن ابعاد اعتياد 

بازی دربر داشته است.
با توجه به شاخص های ارزیابی علمی پژوهشگران، دکتر گریفيتز از شاخص اچ 91 برخوردار می باشد. وی همچنين مجموع 936 مقاله علمی 
نگاشته است که از این تعداد 71 مورد فقط در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد می باشد. وی بخش اعظم تمرکز پژوهشی خود را به موضوع 
اعتياد اختصاص داده است اما در این ميان حوزه های اعتياد به بازی، اینترنت، مسائل جنسی و قمار اهميت ویژه ای دارند. الزم به ذکر است که 
مجموع استنادهای صورت گرفته به مقاالت این پژوهشگر 29548 مورد می باشد که از این تعداد 2858 استناد منحصراً در حوزه بازی های 

ویدئویی و اعتياد بوده است. برای آشنایی بيشتر با این پژوهشگر می توانيد به آدرس زیر مراجعه کنيد:
http://griffiths.socialpsychology.org/

John Rosecrance Research Prize
BPS Council
Society for the Study of Gambling
National Council on Gambling
سازمان ملی کمک به مشکل قمار برای پيشگيری و درمان در کشور انگلستان  
Excessive computer game playing: evidence for addiction and aggression?
Video game addiction: Providing evidence for Internet gaming disorder through a systematic review of clinical studies

66	
67	
68	
69	
70	
71	
72

)Mark D. Griffiths(



دنیل لوک کینگ
)Daniel Luke King(

حاضر  حال  در  کينگ،  لوک  دنيل  دکتر 
دانشگاه  در  بالينی  روانشناسی  رشته  استاد 
دکترای  مقطع  فارغ  التحصيل  و  آدالید 
اصلی ترین  می باشد.  روانشناسی  رشته 
حوزه پژوهشی وی اعتياد مبتنی بر فناوری 
بازی های  در  خاص  گرایشی  با  دیجيتال، 
آناین می باشد. در  فعاليت های  و  ویدئویی 
واقع وی جز معدود پژوهشگرانی است که در 
مطالعات خود در زمينه بازی حوزه بازی را 

به  تنهایی مورد بررسی قرار داده است.    

کينگ همچنين به مطالعه نقش فناوری های دیجيتالی 
آن  بالقوه  نيز خطرات  و  غيرپولی  و  قمارپولی  در  جدید 
ارشد  محقق  کينگ  دکتر  است.  عاقه مند  جوانان  برای 
در مرکز مطالعه استفاده از رسانه ها در استراليای جنوبی 
از  نوجوانان  استفاده  بررسی  به  که  است   )SAMUS(
رسانه های الکترونيکی و تأثير آن بر خواب، سامت روان 

و عملکرد اجتماعی می پردازد.
از  اعتياد آور  استفاده  بر  خود  مطالعات  آخرین  در  وی 
بازی های ویدئویی در سال های 2 15 و 2016، به نقش 
این نوع مصرف رسانه ای بر ابعاد روانی بازیکنان پرداخته 
روانی  مؤلفه های  اصلی ترین  به طوری که شناسایی  است. 
که از اعتياد به بازی در فرد ایجاد و یا تشدید می گردد، 

هدف نهایی پژوهش های اخير این محقق بوده است.
بر اساس شاخص های علمی ارزیابی پژوهشگران، کينگ 
وی  این  بر  عاوه  برخوردار می باشد.   23 اچ  شاخص  از 
تعداد  این  از  که  است  نگاشته  علمی  مقاله   82 تاکنون 
ویدئویی  بازی های  حوزه  در  خاص  به طور  آن  مورد   23
و اعتياد بوده است. تعداد کل استنادهای صورت گرفته 
که  است  بوده  مورد  پژوهشگر 1576  این  علمی  آثار  به 
و  بازی های ویدئویی  به موضوع  588 مورد آن منحصراً 
اعتياد مربوط می شود. برای آشنایی بيشتر با دکتر کينگ 
می توانيد به صفحه وی در دانشگاه آدالید به آدرس ذیل 

مراجعه نمائيد:
http://www.adelaide.edu.au/directory/daniel.king

داگالس ِای. جنتایل
)Douglas A. Gentile(

مدیر  و  رشد  روانشناسی  رشته  دانشيار  جنتایل  دکتر 
یکی   ، آیووا  ایالتی  دانشگاه  رسانه  پژوهش های  آزمایشگاه 
از برجسته ترین متخصصين دنيا در حوزه اثرات رسانه ها به 
بزرگساالن  و  نوجوانان  کودکان،  بر  دیجيتال  بازی های   ویژه 
می باشد. مجموع تاش های علمی وی در رشته روانشناسی و 
مخصوصاً پژوهش در زمينه اثرات رسانه هایی مانند تلویزیون 
و بازی های ویدئویی، وی را در مقام سوم پژوهشی دنيا در 
زمينه مطالعاتی اعتياد و خشونت در بازی های ویدئویی قرار 

داده است. 

از  روانشناسی  رشته  در  را  خود  کارشناسی  مدرک  سال1986  در  جنتایل 
را  تحصيات خود  کرد. همچنين  اخذ  امتياز  باالترین  با  نيویورک  دانشگاه 
در دوره کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی کودک در دانشگاه مينه سوتا 

رساند  اتمام  به   1994 سال  دانشگاه در  و  رشته  همين  در  و 
به  موفق   1998 مدرک دکترای در  کسب 

این  ر تخصص شد.  به طو محقق 
کز  تمر ی  ا ه  یژ را و خود  علمی 
بررسی  موضوع  رسانه ها بر  اثرات 
است.  داده  بررسی ها قرار  این 
ه  ند گير بر ر مثبت د اثرات 
رسانه ها  منفی  کودکان، و  بر 

بالغين  و  است و موضوعات نوجوانان 
شامل:  آن ها  رسانه ای، اصلی  خشونت 

موزشی،  آ های  نه  به رسا اعتياد  و  تبليغات 
همواره  وی  است.  بوده  معتقد بوده که  اثرات رسانه ها فناوری 

چيزی بيش آن است که ما می پنداریم و هدف خود را معطوف به شناخت 
این اثرات به  منظور افزایش حداکثری منافع و کاهش حداقلی آسيب های 
است  گفتنی  است.  قرارداده  ویدئویی،  بازی های  ازجمله  و  رسانه ها  بالقوه 
بخش اعظم مطالعات جنتایل در زمينه اعتياد به بازی های ویدئویی، اغلب 
بررسی تأثير این رسانه بر قشر جوان و نيز آسيب  شناسی اعتياد به بازی 

بوده است. 
جنتایل در طول دوران فعاليت و پژوهش های علمی خود دو کتاب و 168 
این تعداد مقاالت علمی، 18 مورد  از  عنوان مقاله علمی نگاشته است که 
در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد می باشد. وی همچنين از شاخص اچ 
43 برخوردار می باشد و مجموع استنادهای صورت گرفته به آثار این محقق 
8672 مورد است که از این تعداد 1346 مورد به پژوهش های وی در زمينه 
این  با  بيشتر  آشنایی  برای  می باشد.  مربوط  اعتياد  و  ویدئویی  بازی های 

محقق می توانيد به لينک زیر مراجعه نمائيد:
http://drdouglas.org/    
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داریا جوانا کاس
)Daria Joanna Kuss(

بازی های   به  اعتياد  حوزه  در  به ویژه  و  روانشناسی  علم  در  را  خود  پژوهش های  اعظم  بخش  که  او 
ویدئویی با دکتر مارک گریفيتز انجام داده است، خود به عنوان متخصص بين المللی اعتياد اینترنتی 
شناخته می شود که این عنوان را با کسب تجربيات فراوان و ارزشمند در طی تحقيقات متعدد در این 
زمينه به دست آورده است. گفتنی است که سهم زیادی از پژوهش های مربوط به اعتياد اینترنتی دکتر 
کاس در زمينه اعتياد به بازی آناین74  و اعتياد به بازی اینترنتی75  بوده است. هدف غایی این استاد فعال 
برای مطالعه در حوزه اعتياد به بازی این است که از تاش های انجمن روان پزشکی آمریکا76  در ایجاد یک پایگاه تحقيقاتی معتبر پشتيبانی 
نماید؛ تصميم اخير این انجمن مبنی بر پژوهش تشخيص اختال بازی اینترنتی77 بوده است که در نسخه پنجم مانوال تشخيصی و آماری 

اختاالت روانی )2013( به آن اشاره شده است.
وی در حال حاضر موفق به نگارش دو کتاب، یازده فصل کتاب، بيش از بيست ارائه مقاله در کنفرانس های بين المللی و بيش از هفتاد مقاله 
علمی در موضوعات مرتبط با روانشناسی، روانشناسی سایبر و اعتياد به اینترنت و بازی شده است. همچنين طبق معيارهای علمی ارزیابی 
پژوهشگران، وی از شاخص اچ 17 برخوردار می باشد. دکتر کاس تاکنون مجموع 71 مقاله علمی منتشر نموده است که از این بين 17 مورد 
آن در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد بوده است. آثار وی 1816 استناد را به طور کل به خود اختصاص داده است که 749 مورد آن به 
مقاالت علمی حيطه اعتياد به بازی های ویدئویی مربوط می شود. برای آشنایی بيشتر با این محقق حوزه روانشناسی، می توانيد به لينک زیر 

مراجعه نمائيد:
http://elifecongress.org/speaker/daria-kuss/

دکتر داریا جوانا کاس هم اکنون یک روانشناس و استاد برجسته در رشته روانشناسی و 
نيز عضو بخش روانشناسی و واحد بين الملل پژوهش بازی73  در دانشگاه ناتينگهام 

ترنت در کشور انگلستان می باشد.

هالی ام. پونتس
)Halley M. Pontes(

عاوه بر تدریس و تحقيق، پونتس در مجامع علمی متعددی ازجمله 
جامعه روانشناسی بریتانيا78  نيز عضو ميباشد. عاوه بر این وی در حال 
حاضر مشغول پژوهش در واحد بين الملل پژوهش بازی به سرپرستی 
به  اعتياد  درزمينه  دیگر  کليدی  محققين  همراه  به  گریفيتز  دکتر 

دیجيتال  دانشگاه بازی  در 
پونتس به عنوان ناتينگهام می باشد. 

بالينی،  تحقيقاتی روانشناس  مسير 
اعتياد  به سوی  را  رفتاری به ویژه اعتياد خود 

نموده  هدایت  فناوری  اعتياد به  نوع  این  که  است، 
رایانه می باشد.  با  بالقوه مضر  به طور  تعامات بيش ازحد و  از  ناشی 
در همين راستا، تمرکز اصلی خود را بر اعتياد به اینترنت و اختال 
بازی اینترنتی قرار داده است.الزم به ذکر است که دکتر پونتس هم 
 45 تاکنون  برخوردار می باشد. همچنين  اچ 10  از شاخص   اکنون 
در  آن  مورد  تعداد 17  این  از  که  است  نگاشته  علمی  مقاله  عنوان 
حوزه اعتياد به بازی های ویدئویی بوده است. عاوه بر این 273 مورد 
استناد به مقاالت وی صورت گرفته است که 165 مورد آن در حوزه 
اعتياد به بازی های ویدئویی بوده است. برای آشنایی بيشتر با این 

محقق می توانيد به آدرس زیر مراجعه کنيد:
http://www.halleypontes.com/

روانشناس  یک  پونتس  هالی  دکتر 
بالينی و محقق پرتغالی در دانشگاه 
انگليس  کشور  در  ترنت  ناتينگهام 
می باشد که پژوهش های فراوانی را 
در رشته روانشناسی از قالب کتاب، 
و  ملی  های  کنفرانس  ارائه  مقاله، 
اغلب  که  است  داشته  بين المللی 
آن ها در زمينه اعتياد به اینترنت و 

اختال اعتياد اینترنتی بوده است.

IGRU
Online gaming Addiction
Internet gaming Addiction

APA
Internet Gaming Disorder
British Psychological Society (BPS)

73
74
75

76
77
78
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معرفی مجالت علمی برتر
در حوزه بازی های رایانه ای و اعتیاد

ـــی  ـــالت علم ـــن مج ـــراوان تری ـــن و ف ـــی از پرکارتری ـــاد یک ـــت اعتی ـــا محوری ـــی ب ـــالت علم مج
ـــر  ـــال منتش ـــازی دیجیت ـــه ب ـــاد ب ـــوزه اعتی ـــددی را در ح ـــی متع ـــار علم ـــه آث ـــتند ک ـــا هس دنی
مـــی کننـــد. در ایـــن بخـــش بـــا پنـــج مـــورد از تخصصـــی تریـــن مجـــالت علمـــی در ایـــن 
زمینـــه آشـــنا خواهیـــد شـــد کـــه برخـــی از آن هـــا از مجـــالت کامـــاًل تخصصـــی در ایـــن 
حیطـــه هســـتند. مـــالک گزینـــش و معرفـــی ایـــن مجـــالت پژوهشـــی، معیارهایـــی چـــون 

شـــاخص اچ، شـــاخص اس.ِجـــی.آر، ضریـــب تأثیـــر و ضریـــب تأثیـــر پنـــج ســـاله اســـت. 
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مجله روانشناسی سایبر، رفتار و شبکه اجتماعی
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking

مجله روانشناسی سایبر، رفتار و شبکه اجتماعی به طور ویژه به بررسی موضوعات پزشکی، علوم اجتماعی، 
روانشناسی و علوم رایانه  می پردازد و از این بين حوزه پزشکی و مسائل مربوط به آن را بيش از سایر 
موضوعات علمی مورد توجه قرار داده است. ناشر این مجله آمریکایی .Mary Ann Liebert Inc می باشد 
 ,liebertpub( که با سردبيری دکتر برندا کی. ویِدرهولد به مدت 19 سال به طور مداوم منتشرشده است
95(. این مجله علمی، شبکه های اجتماعی و واقعيت مجازی را نزدیک به 20 سال در خط مقدم پژوهش 
های علمی خود قرار داده است به گونه ای که مطالعات آن به طور عميقی بر اثرات فناوری های نوین 

تعاملی بر رفتار و جامعه از جنبه مثبت و منفی آن متمرکز می باشد. 
در ميان حوزه های علمی که این مجله به آن ها می پردازد، موضوع اعتياد به اینترنت و فضای مجازی 
از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد به طوری که در فهرست مقاالت برتر این مجله، موضوع اعتياد به 
فضای مجازی در صدر موضوعات دیگر قرارگرفته است. همچنين بر اساس شاخص های علمی ارزیابی 
مجات پژوهشی دنيا، شاخص اچ این مجله 93، شاخص SJR آن 1,41، مجموع استنادهای صورت 
گرفته به آن 1094 و ميانگين استناد به هر مقاله این مجله 2,5 ارزیابی می شود. همچنين ضریب تأثير 
این مجله علمی 2,18 ارزیابی شده است. برای آشنایی بيشتر با این مجله علمی می توانيد به آدرس ذیل 

مراجعه نمائيد:
http://www.liebertpub.com/cyber

مجله مطالعات قمار
Journal of Gambling Studies

متمرکز  اجتماعی  علوم  و  روانشناسی  بر دو حوزه  به  صورت محوری  قمار که  مطالعات  آمریکایی  مجله 
می باشد، مجله ای بين رشته ای است که بسياری از جنبه های رفتار قمار را به شکل بررسی های آزمایشی 
اعتياد  ازجمله  قمار  رفتار  از  ناشی  یا  و  انواع مشکات همراه  قرار داده است.  پاتولوژیک مورد مطالعه  و 
این  در  که  است  مسائلی  ازجمله  روانی  و  روحی  برخی مشکات  و  جنایت  و  الکل، خودکشی، جرم  به 
ژورنال منتشر می شود. همچنين عاوه بر حوزه های نام برده شده، طيف وسيعی از موضوعات روان پزشکی، 
مجله  این  موردتوجه  دانشگاهی  رشته های  از  جرم شناسی  و  سياسی  علوم  جامعه شناسی،  روانشناسی، 

علمی می باشد. 
سردبير این مجله علمی که توسط Springer Verlag منتشر می شود، جان ای. گرنت بوده و از سال 1990 
تاکنون به طور مداوم در حوزه خود فعاليت داشته است. بر اساس شاخص های علمی ارزیابی مجات علمی 
دنيا، مطالعات قمار، از شاخص اچ 57، شاخص SJR 1,14، تعداد 350 استناد به طور کل و 1,76 استناد 
نسبت به هر مقاله برخوردار می باشد )scimagojr, 95(. همچنين ضریب نفوذ این مجله 2,75و ضریب 
نفوذ پنج ساله آن 1,85می باشد. برای آشنایی بيشتر با مجله مطالعات قمار، به آدرس ذیل مراجعه کنيد:
http://www.springer.com/medicine/psychiatry/journal/10899



 Addictive Behaviorsمجله رفتارهای اعتیادآور
همان طور که نام این مجله علمی نشان می دهد، محوریت اصلی موضوعات موردبررسی آن، اعتياد، رفتارهای 
وابسته به آن و اختاالت ناشی از اعتياد می باشد. این مجله بين المللی که از سال 1975 آغاز به کار نموده 
است، در حال حاضر به سردبيری پيتر ام. ميلر فعاليت می کند و توسط Elsevier Limited منتشر می شود. 
به مدت 42 سال منتشرشده است، اساسی ترین حوزه های علمی  اعتيادآور که  انگليسی رفتارهای  مجله 
مورد پژوهش را پزشکی، فارماکولوژی79 ، سم شناسی80  و داروشناسی و روانشناسی مدنظر قرار داده است. 

 SJR طبق شاخص های بين المللی ارزیابی مجات علمی، رفتارهای اعتيادآور از شاخص اچ 92، شاخص
1,51، مجموع 2333 استناد و 2,88 استناد نسبت به هر مقاله برخوردار می باشد. همچنين ضریب تأثير این 
مجله 2,79 و ضریب تأثير پنج ساله آن 3,14 است. به منظور آشنایی بيشتر برای ارسال مقاالت و حوزه های 

علمی موردنظر این مجله می توانيد به آدرس ذیل مراجعه نمائيد:
http://www.journals.elsevier.com/addictive-behaviors

مجله بین المللی سالمت روانی و اعتیاد
International Journal of Mental Health and Addiction

به طور  می باشد،  انتشار  حال  در  زنگنه  مسعود  سردبيری  به  که  اعتياد  و  روانی  سامت  آمریکایی  مجله 
اختصاصی محور فعاليت های خود را بر حوزه علوم پزشکی متمرکز کرده است. این مجله به مدت 11 سال 
توسط Springer Verlag منتشرشده است. این مجله جایگاهی را برای بحث های بين المللی در خصوص 
سامت روان و مسائل مربوط به اعتياد ایجاد کرده و در مورد اثرات سامت روان و اعتياد در افراد و جوامع 
همدردی می کند. در حال حاضر مقاالت آن بر تحوالت در سامت روان و تحقيقات مرتبط با اعتياد، سياست، 

پدیدارشناسی، ادبيات و درمان متمرکزشده است.
جرم شناسی،  انسان شناسی،  جامعه شناسی،  روانشناسی،  زمينه های  گسترده  به طور  بين المللی  مجله  این 
بهداشت عمومی، تاریخ، حقوق و ادبيات را پوشش می دهد. عاوه بر این بر اساس شاخص های علمی ارزیابی 
مجات بين المللی، سامت روانی و اعتياد از شاخص اچ 22، شاخص SJR 0,47، مجموع 228 استناد و 
1,02 استناد نسبت به هر مقاله برخوردار می باشد و ضریب نفوذ آن در سال 2015،  1,01 محاسبه شده 

است. به منظور کسب اطاعات بيشتر در مورد این مجله بين المللی به آدرس ذیل مراجعه کنيد:
http://www.springer.com/public+health/journal/11469

Addictionمجله اعتیاد
مجله انگليسی اعتياد که از سال 1993 درزمينه علوم پزشکی با محوریت مسائل مربوط به اعتياد آغاز به کار 
کرده است، در حال حاضر به سردبيری رابرت ِوست اداره می گردد . این مجله علمی با هدف بررسی هرآنچه 
که به موضوع اعتياد مرتبط می شد، منتشر می گردد. الزم به ذکر است که این مجله در فهرست برترین 
مقاالت خود حداقل به دو مقاله در حوزه بازی های ویدئویی و اعتياد اشاره می کند و تاکنون مقاالت متعددی 

را در این حوزه به انتشار رسانده است. 
 ،2,09 SJR بر اساس شاخص های علمی ارزیابی مجات بين المللی، مجله اعتياد از شاخص اچ 143، شاخص
مجموع 3062 استناد و 4,05 استناد نسبت به هر مقاله برخوردار می باشد که به طور کل شاخص های باالیی 
نسبت به سایر مجات علمی این حوزه برآورد می شود. عاوه بر این ضریب نفوذ این مجله علمی 4,97 است. 

برای آشنایی بيشتر با این مجله علمی می توانيد به آدرس زیر مراجعه نمائيد:
http://www.addictionjournal.org/

Pharmacology
Toxicology
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گفتگـــو اختصاصی با گریفیتز در زمینه:

اختالل بازی اینترنتی

مصاحبه کننده: فرزانه شریفی
دانشجوی دکترای ارتباطات و پژوهشگر حوزه بازیهای دیجيتال

دکتر مارک گریفيتز
پروفسور حوزه اعتياد رفتاری و مدیر واحد تحقيقات بين المللی بازی، دانشگاه ناتينگهام ترنت، انگلستان     

mark.griffiths@ntu.ac.uk

آقــای دکتــر بــه عنــوان ســوال اول، آیــا انتظــار میــرود اختــالل بــازی اینترنتــی 
در تحقیقــات آینــده بــه عنــوان نوعــی اعتیــاد بــه بــازی طبقــه بنــدی شــود؟

اینترنتی  بازی  اختال  می کنم  فکر  من 
نام  واقع  در  حاضر  حال  در   )81  IGD(
در  باشد.  می  بازی  به  اعتياد  برای  دیگری 
آماری  و  تشخيصی  راهنمای  نسخه  آخرین 
اختاالت روانی ) 82DSM(، »اختال قمار« 
از یک اختال کنترل تکانشی به یک اعتياد 
که  دارد  احتمال  و  شد  طبقه بندی  رفتاری 
IGD هم به طور مشابه در نسخه های آینده 
این راهنما، طبقه بندی شود. در نسخه پنجم 
راهنمای تشخيصی و آماری اختاالت روانی، 
IGD در بخش "معيار ها و مدل های در حال 
ظهور83"، به عنوان یک حوزه اميدوارکننده 
گنجانده شده است که قبل از اینکه به طور 
رسمی در نسخه های آینده راهنمای مذکور 
بيشتر  تحقيقات  نيازمند  شود،  گنجانده 
می باشد. به گفته محققانی مانند دکتر نانسی 
پتری84 ، اختال بازی اینترنتی به عنوان یک 
اختال روانی جداگانه در نسخه های آینده 
اینکه  نخواهد شد مگر  راهنما گنجانده  این 
شناسایی  اختال  این  تعریف  خصيصه های 
معيارهای  اعتبار  و  اطمينان  قابليت  شوند، 
دست  به  فرهنگی  تقابل  در   IGD خاص 
آید، نرخ شيوع در نمونه های اپيدميولوژیک 
شود  مشخص  جهان  سراسر  در  نماینده 
بيولوژیکی  ویژگی های  و  سبب شناسی  و 
مرتبط نيز ارزیابی شوند. خوشبختانه، برخی 

جمع آوری  حاضر  حال  در  شواهد  این  از 
اپيدميولوژیک  مطالعات  جمله  از  شده اند؛ 
مطالعات  و  کشور  سراسر  در  نماینده 
نوروبيولوژیکی بررسی کننده عملکرد مغز در 
اختال  که  هستم  مطمئن  من  بازی.  حين 
 DSM آینده  نسخه های  در  اینترنتی  بازی 
خواهد بود، اما اميدوارم که سادگی اختال 
بازی85  نامگذاری شود، همان گونه که اعتياد 
و  آناین  صورت  دو  به  می تواند  بازی  به 

آفاین رخ دهد.
در  پرشتاِب  ادبيات  یک  اکنون  هم  چه  اگر 
حال رشد در بازی  ویدئویی مشکل آفرین86  
دالیلی  از  یکی  است،  شکل گيری  حال  در 
شامل   5-DSM اصلی  متن  در   IGD که 
تشخيصی  معيار  هيچ  که  است  این  نشده، 
ارزیابی  برای  توافقی  مورد  یا  و  استاندارد 
که  مطالعاتی  از  بسياری  در  بازی  به  اعتياد 
در این حوزه انجام شده اند، وجود ندارد. به 
عنوان مثال، بيش از 20 ابزار مختلف که در 
غربالگری برای ارزیابی بازی مشکل آفرین و 
اعتيادآور استفاده شده است، وجود دارد؛ اگر 
چه شباهت هایی در همه آنها وجود دارد اما 
است.  معيارهای مختلفی  دارای  هر دستگاه 
زندگی  طول  در  مداوم  طور  به  شخصاً  من 
حرفه ای خودم استدالل کرده ام که اگر چه 
خاص  ویژگی های  دارای  اعتياد  انواع  همه 

وجوه  آنها  اما  هستند،  فرد  به  منحصر  و 
مشترک بيشتری را نسبت به تفاوت هایشان 
می کنم  فکر  من  می گذارند.  اشتراک  به 
تغيير  برجستگی،  اعتياد  اجزای  مهمترین 
برخورد  ترک،  عائم  تحمل،  خلق و خو، 
این  اینکه  و  باشد  بازگشت  و  کشمکش  و 
سبب شناسی  کننده  منعکس  مولفه ها 

مشترک رفتار اعتيادآور هستند.
صرف نظر از رویکرد و یا مدل استفاده شده 
توسط محققان، ابعاد و مولفه هایی که شامل 
اعتياد به بازی آناین می شوند بسيار شبيه 
به معيارهای IGD در DSM-5 هستند. برای 
طور  به  من  اعتياِد  شش گانه  اجزای  مثال، 
اختال  شده  پيشنهاد  معيار   9 بر  مستقيم 
بازی اینترنتی در DSM منطبق است که پنج 
مورد یا بيشتر نياز به تأیيد دارند و در نتيجه 

اختاالت بالينی قابل توجهی می باشند. 
مشکل آفرین  ویدئویی  بازی  اینکه  وجود  با 
می تواند به عنوان یک نوع اعتياد طبقه بندی 
شود، در حال حاضر تعداد زیادی از مطالعات 
همگی نشان می دهند که انجام بيش از حد 
از  اقليتی  برای  ویدئویی می تواند  بازی های 
افراد مبتا و تحت تأثير به طيف گسترده ای 
از عواقب روانی منفی منجر شود. این موارد 
آموزش،  کار،  انداختن  خطر  به  از:  عبارتند 
با  بودن  زمان  اجتماعی،  روابط  سرگرمی، 

Internet Gaming Disorder
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Emerging Measures and Models

Nancy Petry
Gaming Disorder
problematic video gaming

81
82
83

84
85
86

 Sharifi@ircg.ir 



ماهنامه  الکترونیکی مطالعات بازی، شماره سوم، مهر 95              صفحه 54        

فقدان  استرس،  افزایش  خواب،  و  خانواده 
و  کمتر  روانی  رفاه  واقعی،  زندگی  روابط 
ضعيف،  اجتماعی  مهارت های  تنهایی، 
عدم  افزایش  تحصيلی،  پيشرفت  کاهش 
مقابله  خصمانه،  و  تهاجمی  رفتار  توجه، 
ناسازگارانه، افت در عملکرد حافظه کامی، 
شناخت ناسازگارانه و افکار خودکشی. عاوه 
و  سامت  شده  گزارش  پيامدهای  این،  بر 
پزشکی بسياری وجود دارند که ممکن است 
حد  از  بيش  ویدئویی  بازی  انجام  از  ناشی 
باشند. این موارد عبارتند از: تشنج، توهمات 
شنوایی، شب ادراری، انکوپرزیس87 ، چاقی، 
درد مچ دست، درد گردن، درد آرنج، تاول، 
پينه، درد تاندون، بی حسی انگشتان دست، 
نظر  به  مضمن.  صدمات  و  خواب  اختاالت 
من در حال حاضر برای طبقه بندی اختال 
واقعی،  اعتياد  یک  عنوان  به  اینترنتی  بازی 

شواهد کافی وجود دارد.
آماری  و  تشخيصی  راهنمای  پنجم  نسخه 

حوزه  در  سردرگمی  باعث  روانی  اختاالت 
اعتياد به بازی های آناین شده است؛ چون 
بيان می کند که IGD اصطاح دیگری برای 
 IGD است و )IUD( اختال استفاده اینترنتی
می تواند شامل اختال بازی آفاین باشد. با 
این حال، اعتياد به اینترنت و اعتياد به بازی 
مطالعات  از  برخی  نيست.  یکسان  آناین 
نگارش  در  من  که  آنهایی  جمله  از  اخير، 
نشان  وضوح  به  داشته ام-  همکاری  آنها 
نيستند  یکسان   IUD و   IGD که  می دهند 
و اینکه آنها دو وجه بسيار متمایز محسوب 
می شوند. این ایده که IGD می تواند شامل 
بازی های ویدئویی آناین هم باشد، غامض و 
بازی های  محققان  برخی  است.  گيج کننده 
ویدئویی را به عنوان نقطه شروع برای بررسی 
ویژگی های اختال بازی در نظر می گيرند، 
عنوان  به  را  اینترنت  دیگران  که  حالی  در 
متحدکننده  که  می دانند  اصلی  بستری 
اعتيادآور،  اینترنتی  مختلف  فعاليت های 

من،  برای  است.  آناین  بازی های  جمله  از 
زیر  یک  وضوح  به  اینترنتی  بازی  اختال 
ویدئویی  بازی های  به  اعتياد  از  مجموعه 
کيمبرلی  دکتر  مثل  افرادی  برای  است. 
یانگ88 ، »اعتياد رابطه سایبری89 »، »اعتياد 
جنسی سایبر90 »، »وسواس عملی به نت91  
و  روزانه(«  معامات  انجام  و  قمار  )مانند 
اعتياد  همگی   « حد92  از  بيش  اطاعات   «
بسياری  حال،  این  با  هستند.  اینترنت  به 
به  اعتياد  اینکه  جای  به  اینها  که  معتقدند 
هستند.  اینترنت  در  اعتياد  باشند،  اینترنت 
ویژگی  یک  از  و  است  رسانه  یک  اینترنت 
که  واقعيت  این  است.  برخوردار  موقعيتی 
چون این رسانه ممکن است منجر به افزایش 
شود،  مشکل آفرین  رفتار  یا  و  اعتيادآوری 
لزوماً یک زیر مجموعه از اعتياد به اینترنت 

محسوب نمی شود.

محوریــت ســوال بعــدی در مــورد اعتیــاد بــه بــازی ویدئویی اســت؛ 
عوامــل اصلــی دخیــل در اعتیــاد بــه بــازی ویدئویی چیســت؟

عوامل بسياری هستند که به اعتياد به بازی  
استدالل  هميشه  من  و  می کنند  کمک 
عوامل  این  از  اصلی  نوع  سه  که  کرده ام 
فردی  ویژگی های  اول،  دسته  دارند.  وجود 
ژنتيکی،  و  بيولوژیکی  زمينه های  مانند 
اثرات  شناختی،  عوامل  شخصيتی،  عوامل 
نگرش  و  اجتماعی  یادگيری  عوامل  شرایط، 
نسبت به بازی هستند. دسته دوم، خصيصه 
محيطی  ویژگی های  مانند  موقعيتی  های 
این  بازی صورت می گيرد.  انجام  که در آن 
موقعيتی  های  ویژگی  می توانند  ویژگی ها 
کان مانند بازاریابی و تبليغات بازی ها و یا 
دسترسی و در دسترس بودن بازی ها باشند. 
عاوه بر این می توانند ویژگی های موقعيتی 
فوری93،  بازی   محيط  مثل  باشند؛  ُخرد 
یا  می-کند  بازی  دیگران  با  فرد  اینکه  مثل 
آناین  بازی  فرد  آیا  اینکه  یا  و  تنهایی  به 
نمونه،  عنوان  به  آفاین.  یا  می دهد  انجام 
انجام بازی های آناین از طریق اینترنت که 
است،  آفاین  ویدئویی  بازی های  برخاف 
به  را  اعتيادآور  گرایش های  است  ممکن 

از قبيل دسترسی آسان،  دليل ویژگی هایی 
ناشناس بودن، قيمت و عدم بازداری، تسهيل 

کند.
خود  ساختاری  ویژگی های  نهایت،  در 
انجام  با چه سرعتی  بازی  اینکه  بازی مانند 
وجود  بازی  در  پاداش هایی  چه  می شود، 
دارد، ماهيت گرافيک و صدا و غيره، دخيل 
می باشند. انجام بيش از حد بازی ویدئویی تا 
حدودی با اثر تقویت جزئی همراه است؛ این 
بازی  به  اعتياد  بحرانِی  روانی  اثر یک عنصر 
به موجب آن تقویت گاه  ویدئویی است که 
به گاه رخ می دهد و مردم در غياب تقویت 
پاسخ می دهند، به اميد اینکه پاداش دیگری 
تقویت  اثر  مورد  در  اطاعات  است.  راه  در 
جزئی به طراح بازی ویدئویی کمک می  کند 
پاداش  کند.  طراحی  جذاب تر  را  بازی  که 
بزرگ منجر به پاسخ سریع و مقاومت بيشتر 
نسبت به انقراض می شود و همچنين تقویت 

فوری رضایت بخش است.
بازی های ویدئویی بر تقویت به انواع متعدد 
ویژگی های  طوریکه  به  می کنند،  تکيه 

متفاوت  اشکالی  به  است  ممکن  مختلف 
موفقيت  باشد.  ارزش  با  مختلف  افراد  برای 
منابع  انواع  از  ناشی  ویدئویی  بازی های  در 
بهبود  )مانند  ذاتی  است  تقویت ها ممکن  و 
از  یکی  امتياز  آوردن  پایين  امتياز شخصی، 
دوستان، تسلط بر ماشين( یا بيرونی )مانند 
دهه1980،  اوایل  باشد.  شدن(  تحسين 
تعامل  که  داد  گزارش  مالون  توماس  دکتر 
 )1( با  مثبتی  به طور  ویدئویی  بازی های  با 
وجود یا عدم وجود اهداف، )2( در دسترس 
حضور   )3( رایانه،  اتوماتيک  نمرات  بودن 
بازی  تصادفی  کيفيت   )4( صوتی،  اثرات 
سریع،  واکنش  دفعات  که  درجه ای   )5( و 
ارتباط  در  می دهد،  افزایش  را  بازی  امتياز 

است.
اغلب تحقيقات در زمينه ویژگی های فردی 
از جمله عوامل شخصيت و رفتار اضطراری 
تازگی  به  همکارانم  و  من  است.  انجام شده 
بين  رابطه  بررسی  زمينه  در  را  پژوهشی 
بازی ها  به  اعتياد  و  شخصيتی  ویژگی های 
به  اعتياد  که  دریافتيم  ما  کردیم.  تلخيص 

Encopresis
Kimberley Young
cyber-relationship addictions’
cyber-sexual addictions

net compulsions
information overload
immediate gaming environment
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بازی تمایل به ارتباط با روان رنجوری، خشم 
اسکيزوئيد،  و  اجتنابی  گرایش  خشونت،  و 
اجتماعی،  بازداری  درون گرایی،  و  تنهایی 
سازگاری  احساس خواهی،  خستگی،  تمایل 
و  کاهش یافته  خودکنترلی  کاهش یافته، 
عزت نفس  خودشيفتگی،  شخصيتی  صفت 
هوش  و  اضطراب  حالت  و  خصيصه  پایين، 
ارزیابی  حال،  این  با  دارد.  پایين  هيجانی 
اهميت علت شناسی این روابط دشوار است 
چرا که این عوامل شخصيتی منحصر به بازی 
می دانيم  همچنين  ما  نيست.  مشکل آفرین 

مختلف  اختاالت  با  بازی  به  اعتياد  که 
توجه  نقص  اختال  جمله  از  است؛  همراه 
بيش فعالی، عائم اختال اضطراب، اختال 
دیگر  و  اجتماع  از  ترس  افسردگی،  هراس، 

نشانه های مختلف روان تنی.
من شخصاً معتقدم افرادی که به بازی های 
ویدئویی معتاد هستند، در وهله اول از یک 
که  برخوردارند  پذیری  آسيب  یا  حساسيت 
بازی  می تواند  فرد  از  خارج  دیگر  عوامل 
تفاوت  مانند  کنند؛  راتسهيل  مشکل آفرین 

بين انجام بازی های آناین یا آفاین. تفاوت 
اصلی این است که در بازی آناین یک بازیکن 
به طور معمول می تواند بازی را متوقف و / 
یا ذخيره کند و دوباره به همان نقطه اوليه 
برگردد. بازی های آناین حتی زمانی که در 
ادامه  است،  شده  خارج  بازی  از  بازیکن  آن 
می یابد که می تواند منجر به بازی بيش از 
حد در بازیکن شود، چون آنها دوست ندارند 
 FOMO چيزی را از دست بدهند )که اغلب

یا "ترِس از دست دادن" تلقی می شود(.

بــه نظــر مــی رســد اعتیــاد بــه بــازی در بیــن قشــر نوجــوان و جــوان شــایع باشــد. طبــق 
مطالعــات دانشــگاه ناتینگهــام، در بیــن بازیکنــان مــرد و زن کــدام محــدوده ســنی بیشــتر 

تحــت تأثیــر اعتیــاد بــه بــازی قــرار دارد؟

بسياری از تحقيقات ثابت کرده اند که مردان جوان از نوجوانی تا اواخر دهه بيست سالگی و اوایل سی سالگی بيشتر به بازی اعتياد دارند. تمام 
مطالعات در دهه1990 نشان می دهند که نوجوانان پسر بيشتر در معرض خطر ابتا به اعتياد بازی های ویدئویی غيرآناین بوده اند، اما دليل 
آن این است که هيچ تحقيقی بر روی بازی بزرگساالن انجام نشده بود. با این حال، بازار بازی و ميانگين سن بازیکنان افزایش یافته است و 
بنابراین خطر ابتا به اعتياد به بازی هم افزایش می یابد. زنان بيشتر از گذشته بازی می کنند اما بسياری از این زنان اغلب بازیکنان کژوال 
هستند به جای هاردکور. به نظر می رسد تعداد بسيار کمی از زنان در مقایسه با مردان به بازی معتاد می شوند؛ اگرچه بازی های اجتماعی 
آناین از طریق سایت های شبکه های اجتماعی بازی می شوند اما گویی زنان جوان و پير هم جذب آن شده اند و ممکن است در نرخ شيوع 

اعتياد به بازی در آینده تأثير گذار باشد.

انجام داده ام به تازگی در مجله علمی روانشناسی رفتارهای اعتيادآور96  منتشر شده است. در این  از بزرگترین نظرسنجی هایی که  یکی 
مطالعه بيش از 23 هزار بزرگسال )در سنين 16 تا 88 سال( را از جنبه متغيرهای جمعيت شناختی، عائم کمبود توجه / بيش فعالی، اختال 
وسواس، اضطراب و افسردگی با اعتياد به بازی  مورد بررسی قرار دادم. ارتباط بين نشانه های استفاده از بازی های ویدئویی اعتيادآور و عائم 
اختال روانی، مثبت و معنی دار بود. مرد بودن و مجرد بودن به طور قابل توجهی با اعتياد به بازی مرتبط بود و همه عائم روانی با اعتياد 

به بازی در ارتباط بود.
عاوه بر این پژوهشی را با همکاری دکتر انجليکا اورتيز ِد گورتاری97  انجام داده ام که به صورت مجموعه ای از مقاالت منتشر شده و نشان 
می دهد بازیکنان بازی  های ویدئویی و به ویژه کسانيکه بيش از حد بازی می کنند، رفتار را در زندگی واقعی خودشان نشان می دهند که از 

انجام بازی نشأت گرفته است؛ مانند توهم بينایی و شنوایی مبتنی بر بازی.

ــن پژوهــش هــای خــود را در حــوزه  نتیجــه برخــی از آخری
ــازی هــای دیجیتــال بیــان فرمائیــد: ــه ب اعتیــاد ب

اعتياد به بازی تنها یکی از انواع اعتياد رفتاری است که من در مورد آن مطالعه انجام می دهم؛ از دیگر حوزه های پژوهشی من می توان به 
اعتياد به قمار، اعتياد به اینترنت، اعتياد به ورزش، اعتياد به رابطه جنسی و اعتياد به کار اشاره کرد. من در بسياری از تحقيقاتم در زمينه 
اعتياد به بازی ها از روش خود گزارش دهی )معموالً نظرسنجی و مصاحبه( برای بررسی عوامل موثر در کسب، گسترش و حفظ اعتياد به 
بازی و همچنين ساخت ابزار جدید برای ارزیابی IGD و مطالعات اپيدميولوژیک به منظور بررسی شيوع IGD و عائم روانی همراه آن استفاده 

می کنم. من همراه با همکارانم به تازگی دو مورد از معدود مطالعات ملی انجام شده را که حاکی از اعتياد به بازی هستند، منتشر کردیم. 
اولين مطالعه در مجله بين المللی بهداشت روان و اعتياد94  منتشر شده است که بازیکنان نروژی را مورد بررسی قرار داده و گزارش می دهد 
که 1,4 درصد از نمونه ها در سنين 16 تا 74 سال از IGD برخوردار بودند. مطالعه دوم در مجله اعتياد رفتاری95   منتشر شد که نوجوانان 
اسلوونيایی در سنين 12 تا 16 سال را مورد بررسی قرار داد و نتایج بيانگر این بود که 2,5٪ از نوجوانان )و 3,1٪ در ميان بازیکنان( از 

اختال بازی اینترنتی برخوردار بودند.
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