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 آموزان در دانش یلیتحص یو سازگار یلیتحص اقیخانواده، اشت یبا جو عاطف نیآنال یبه باز ادیاعت رابطه
 

 2بشرپور سجاد ،1یلیهاجر اسراف

 

 چکیده

در  یقاتیلزوم انجام تحق ن،ینوجوانان قرار گرفته است. بنابرا ژهیمورد توجه و نیآنال یها یو بهبود سرعت آن، باز نترنتیامروزه با توجه به گسترش ا :مقدمه

 اقیخانواده، اشت یعاطف وبا ج نیآنال یبه باز ادیرابطه اعت ی. پژوهش حاضر با هدف بررسشود یاز گذشته احساس م شتریب ها یباز نیا بیو معا ایمزا یراستا

 .آموزان انجام شد در دانش یلیتحص یو سازگار یلیتحص

 آموزان دوره متوسطه دوم شهر اردبیل که در سال تحصیلی  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را تمام دانش ها: روشمواد و 

نامه  ها به وسیله پرسش گیری در دسترس انتخاب شدند. داده آموز به روش نمونه دانش 282در مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد.  99-8991

 یهمبستگ بیضر از استفاده باآوری گردید و سپس  نامه اشتیاق تحصیلی و مقیاس سازگاری تحصیلی جمع اعتیاد به بازی آنالین، جو عاطفی خانواده، پرسش

Pearson گرفت رارمورد تجزیه و تحلیل ق ونیرگرس مدل میتنظ و. 

. این (r ≥ 22/0- ،008/0 = P ≤ -44/0)داری بین جو عاطفی خانواده، اشتیاق و سازگاری تحصیلی با اعتیاد به بازی آنالین وجود داشت  رابطه منفی معنی :ها یافته

 .کردند ینیب شیرا پ نیآنال یبه باز ادیاعت میبه صورت مستق، -992/0 و -409/0، 291/0 یبا مقدار بتامتغیرها به ترتیب 

بهتر  ،نیبنابرا. کند ینیب شیپ را نینالآ یها یباز به ادیاعت بتواند یخوب به نوجوان یلیتحص یو سازگار اقیخانواده، اشت یعاطف جو رسد یم نظر به گیری: نتیجه

 .نمودسه عامل توجه  نیا به دارند، دنباله ب ها یباز نیا که ییها بیو شناخت آس ییها یباز نیجوانان به سمت چن شیجهت کاهش گرا یزیر است در برنامه

 یلیتحص یسازگار ؛یلیتحص اقیاشت ؛خانواده یجو عاطف ؛نیآنال یبه باز ادیاعت ها: کلید واژه

 

پژوهش . آموزان در دانش یلیتحص یو سازگار یلیتحص اقیخانواده، اشت یبا جو عاطف نیآنال یبه باز ادیرابطه اعت .، بشرپور سجادهاجر یلیاسراف ارجاع:

 224-212(: 4) 15؛ 1398ی در علوم توانبخش
 

 81/2/8931تاریخ چاپ:  72/6/8931تاریخ پذیرش:  72/4/8931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 ییوئدیو یباز از یاجبار و حد از شیب استفاده عنوان تحت نیآنال یباز به ادیاعت
و کاربر  شود می یو عاطف یمشکالت اجتماع منجر به بروز که شده است فیتعر

(. 1) ستین ها یباز نیا از خودقادر به کنترل استفاده  ،مشکالت نیبا وجود ا
را به  نیآنال یها یباز اختالل که است کرده اعالم یجهان بهداشت سازمان
به  ادیخطر اعت نهیچرا که متخصصان در زم ؛شناسد یم تیبه رسم یماریعنوان ب

 نیا فیتعر ی،جهان بهداشت سازمان دگاهید از(. 2) دارند نظر اتفاق ها یباز نیا
 یبه نوع یتالیجید یها یمربوط به باز یرفتار یالگو» از است عبارت ادیاعت نوع

با  اسیدر ق یدادن به باز تیو اولو اریکه مشخصه آن ضعف در اراده و اخت
  (.3) «فرد مقدم باشد قیعال گریبر د یکه باز یبه حد است، گرید یها تیفعال

 قشر ییآشنا به توجه با که دباش می ینترنتیا یباز از ینوع نیآنال یباز
 ها یباز این به ادی(. اعت4) است شده ریفراگ آن سرعت شیافزا و نترنتیا با جوان

 یو روان یقابل کنترل و از لحاظ جسمان ریغ ،یافراط ،یبه عنوان رفتار وسواس
 یاجتماع یازهاین تا کنند یم یسع افراد نیا(. 5) شود یممخرب در نظر گرفته 

 از گرانید با بتوانند که ییجا تا دهند پوشش نیآنال یها یباز قیطر از را خود
 مانند ها یباز نیا بودن نیآنال یژگیو(. 6) کنند تعامل یسطح و دور راه

 نیپرطرفدارتر از یکی به را ها آن بودن، نیآنال و یتعامل بودن، کننده سرگرم
 از ادیکرده است که باعث صرف وقت ز لیتبد نترنتیا یکاربرد یها برنامه

 از نیآنال یها ی(. اگرچه باز7) شود یم ها یباز نیا یبراجوانان  یسو
اوقات فراغت برخوردار  نو پرکرد بودن یآموزش چونهم یمثبت ایه یژگیو
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 یباز به ادیاعت(. 8) است شده یمعرف ها آن یبرا یمتعدد یها بیاست، اما آس
 و رفتار رییتغ عود، تحمل، چونیی همها مؤلفه یدارا ادهایاعت ریسا مانند نیآنال
 یدسترس عدم زمان در یباز به معتاد فرد ،دگاهید نیا از(. 9) باشد می آن رینظا

 درصد 92 تا 75(. 12) شود یم کردن یباز به لیم و یذهن تیمشغول دچار
 میو عال کنند یم استفاده یا انهیرا یها یباز از مدرسه نیسن نوجوانان و کودکان

 (. 11) است مشاهده قابل ها آن درصد 9/11 تا 7/2 در نیآفال یبه باز ادیاعت
 یابیدست در گام نینخست تواند یم کردن یباز یبرا نوجوانان یهازهیانگ یبررس

 لیتبد ادگونهیاعت رفتار کی به تواند یم ها یباز از استفاده چگونه که باشد نکته نیا به
 نقش نیآنال یباز به ادیاعت به شیگرا در تواند یم که مؤثر عوامل از یکی(. 12) شود

 ارتباط نقش آن در که ادهایاعت ریسا مانند. است خانواده یعاطف جو باشد، داشته
امر مورد توجه قرار  نیا زین نیآنال یبه باز ادیدر اعت شده، اثبات نیوالد با فرد مطلوب

 به لیتما و استرس مانند یشناختروان یهاعوامل بروز حالت نیشتریگرفته است. ب
، 14) باشد یم یو اجتماع یخانوادگ یمربوط به زندگ افراد، در مواد مصرف سوء و فرار
 اتبرخورد و نظر افراد خانواده نسبت به هم، احساس یچگونگ ،خانواده یعاطف جو(. 13

 یاعضا یکارها در شاندخالت عدم و دخالت یچگونگ و گریکدی به هاآن عالقه و
 فرد یرفتار و یروان سالمت در تواند یم گریکدیبا  هاآن یهمکاررقابت و  خانواده،

و  یتبادالت روان روابط، خانواده، یعاطف جو از منظور گر،یعبارت د به(. 15) باشد مؤثر
 فرزندان، با مادر و پدر یعاطف روابط(. 16آن وجود دارد ) یاعضا نیاست که ب یعاطف

 یفضا بر یکرنگی و محبت اگردارد.  فرد یسازگار ندیدر فرا یمهم ارینقش بس
 به شدن، هیتنب از ترس و ینگران بدون تا ابندی یم فرصت فرزندان باشد، حاکم خانواده

 خود حقوق از سازگارانه و یانطباق رفتار قیطر از الزم موارد در و بپردازند وجود ابراز
 (. 17) کنند دفاع

 بر را ریتأث نیشتریب خانواده یعاطف جو که است داده نشان قاتیتحق جینتا
 یلیتحص اقیاشت(. 18) دارد کودکان یجانیه و یاجتماع ،یجسمان ،یروان سالمت

 شودیم فیتعر یآموزش یهاتیفعال و یدرس فیتکال در فعال مشارکت عنوان تحت
 کار به یشخص قیعال توسعه ای داریپا مشخصه عنوان به یضمن صورت به و( 19)
 شودیم فرض و است تیفعال آن به نسبت مثبت دیشد احساسات با همراه که رودیم

یم تیخالق شیافزا و شرفتیپ ،یریادگی به منجر که باشد یم زشیانگ از یشکل که
 یتیفعال در وقت و یانرژ صرف بر یقو یلیتما عنوان بهتوان  یمرا  اقی(. اشت22) دگرد
 فیتکال ف،یتکال نی(. ا21) کرد فیتعر کنند،یم یتلق مهم و دارند دوست افراد که

(. 22) باشد یم فرد تیهو از یمرکز یهاتند و نشان دهنده مشخصه یفیخودتعر
 یلیتحص اقیاشت سازه عنوان به است، مربوط شرفتیپ و یریادگی به که ییرفتارها
 به نسبت مثبت نگرش که است داده نشان یتجرب مطالعات(. 23) شودیم اطالق

دانش یباورها جمله از یشناختروان یرهایمتغ از یامجموعه با ،یلیتحص اقیاشت
 ارتباط ها، آن یهاارزش و اهداف خود، کنترل زانیم و هاییتوانا درباره آموزان
 یبرا مؤلفه چهار. است همراه دانشگاه و مدرسه به یو تعلق احساس و یاجتماع

داشتن اهداف مرتبط با  ت،یفعال کیشدن در  ریدرگ یقصد مداوم برا» شامل اقیاشت
 ادیز کیبر تحر دیکأبا ت یزشیانگ دیشد شیگرا ت،یبا فعال یهمانندساز ت،یفعال

 (. 24) باشدیم «تیشدن در فعال ریبه درگ لیعواطف و تما
Coleman و Guo تحتکه  کنند یم مطرح رندگانیگ ادی یبرا را اقیاشت 

تعریف  لیاز تحص یخاص طهینسبت به ح افتهیعنوان نشان دادن عالقه تمرکز 
معمول همساالن و دوستان ناسازگار باشد  قیامر ممکن است با عال نیا شود. می

 اریبس نقش مدرسه طیمح در هم تجانایه ی،ل. عالوه بر اشتیاق تحصی(25)
آموزان به سمت  روزافزون دانش شیگرا رسد یم نظر به(. 25) دارند یمهم

(. 26) باشد داشته ریثأت زین ها آن یلیتحص یسازگار بر ینترنتیا یها یباز
 را افراد یلیاست که عملکرد تحص یاز جمله عوامل مهم یلیتحص یسازگار
 مفهومخاص از  یا شاخه یلیتحص یسازگار(. 27، 28) دهد یم قرار ریثأت تحت

و  یآموزش طیمح دوره، با فرد شدن سازگار موضوع به که است یسازگار عام
 با انطباق در رانیفراگ یتوانمند سو کی ازعامل  نی(. ا29) پردازد یالزامات آن م

 با انطباق در رانیفراگ یتوانمند بر ،گرید یسو از و یلیتحص الزامات و طیشرا
 ها آن یفرارو یآموزش عامل کی عنوان به یآموزش طیمح که است ییها نقش
 آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ بر تنها نه یلیتحص یسازگار(. 32) دهد یم قرار

 ،یریادگی زهیانگ شاملو  است افتهیبلکه مفهوم آن گسترش  کند، یم دیکأت
 بر تواند یم که اشدب می یافسردگ و اضطراب مانند یروان عوامل و حافظه ندیفرا

 ریثأت زین یاجتماع ،یلیتحص ،یشخص یسازگار و یاجتماع مهارت روان، سالمت
 (. 31) بگذارد یمنف

 از یزمان فرد کی .زند یم دور یسازگار محور بر اغلب ها انسان روزمره تالش
 یسالم رابطه اش یاجتماع طیمح و خود انیم بتواند که است مند بهره یسازگار
 آن امثال و دانشگاه و مدرسه کار، محل خانواده، شامل یاجتماع طیمح. کند برقرار

 در افراد یتوانمند یمعنا به و یبعد چند یمفهوم یلیتحص یسازگار(. 32) باشد یم
 از(. 4) است یآموزش طیمح مختلف و متنوع یتقاضاها به زیآم تیموفق ییپاسخگو
به  ادیدر اعت لیعوامل دخ ییشناسا یرا برا نهیزم یپژوهش نیانجام چن ی،بعد نظر

د و نمای یهموار م تحقیقات ریانجام سا یرا برا راهو  کند می ییشناسا نیآنال یباز
مطالعات صورت  جیاساس نتا متعدد بر یها برنامه یریبا به کارگ یاز بعد کاربرد

را فراهم کرد. با توجه به  یادیاعت نیکاهش چن نهیتوان زم یم ،راستا نیدر ا گرفته
ابعاد مختلف  یسرلزوم بر ،نیآنال یها یروزافزون نوجوانان به سمت باز شیگرا

با حاضر  پژوهش ،لیدل نیبه هم .شود یاحساس م یدر بعد روان ژهیها به و یباز نیا
 اقیخانواده، اشت یجو عاطف و نیآنال یبه باز ادیاعت نیبهدف بررسی رابطه 

  انجام گردید.آموزان  در دانش یلیتحص یو سازگار یلیتحص
 

 ها مواد و روش
 تمام شاملآن  یآمار جامعه و یاز نوع همبستگ یفیتوص این مطالعه

 1398-99 یلیکه در سال تحص بود لیاردب شهرمتوسطه دوره دوم  آموزان دانش
به  آموز دانش 21. اردبیل مشغول به تحصیل بودند شهر متوسطهدر مدارس 
هایی از ابزار ها داده یآور جمع یبرا. شدند انتخاب دسترس در یریگ روش نمونه

 که در ادامه به تفصیل آمده است. شداستفاده 
 به ادیاعت اسیمق یفارس نسخه از تحقیق حاضر در :نیآنال یباز به ادیاعت اسیمق
 همکاران و امیپ یزند توسط رانیا در اسیمق نیا. شد استفاده نیآنال یباز

. (33) است گرفته قرار یبررس مورد آن یسنج روان یژگیو و شده ترجمه
 یا درجه پنج فیط در که استتشکیل شده  الؤس 22 مذکور از نامه پرسش
 افراد لیتما که باشد یم 122 تا 22 نیب نمرات دامنه. شود یم یگذار نمرهلیکرت 

 به ادیاعت اسیمق ییایپا همکاران و امیپ یزند. دهد یم نشان را نیآنال یباز به
 (.33) کردند گزارش Cronbach's alpha، 95/2 روش به ن رایآنال یباز

 یمهرورز زانیم سنجش منظور به نامه پرسش نیا :خانواده یعاطف جو نامه پرسش
. ابزار (34) ه استشد ساخته Craft و Hill توسط نیوالد و کودک تعامالت در

 کرتیل یا درجه پنج فیط اساس بر آن یگذار نمره وسؤال  16مذکور دارای 
 و گرفت قرار دأییمورد ت رانیا در یکرامت لهینامه به وس پرسش نیا یی. رواباشد می
 مثبت ینشان دهنده جو عاطفدست آمد. نمرات باالتر ه ب 89/2 آناعتبار  بیضر
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. دهد یافراد خانواده را نشان م نیب فیضع یجو عاطف ،نییو نمرات پا است
 (.34) باشد میبرخوردار  ییباال اعتبار و ییروا از خانواده ینامه جو عاطف پرسش
 یطراحو همکاران  Fredricks توسط نامه پرسش نیا :یلیتحص اقیاشت نامه پرسش
و  یعاطف ،یرفتار اسیسه خرده مق یریگ اندازه یبرا هیگو 15 یدارا و گردید
 یا درجه پنج کرتیل فیط بر اساس مذکور نامه پرسش(. 35) باشد یم یشناخت
 گزارش 86/2 را آن اعتبار بیضر اسیمق نیا سازندگان. شود می یگذار نمره
 مورد همکاران و یعباس پژوهش درو  یرانیا نمونه در اسیمق نیا ییروا. اند کرده

 (.36) به دست آمد 66/2 آن کل ییایپا بیضر و است گرفته قرار دأییت
 خرده از ،یلیتحص یسازگار زانیم نییتع منظور به :یلیتحص یسازگار نامهپرسش

 ماده 67 نامهپرسش نیا. شد استفاده Siryk و Baker یسازگار نامهپرسش اسیمق
 یو دلبستگ یاجتماع -یشخص ،یاجتماع ،یلیتحص یسازگار» اسیرمقیز چهار و دارد

 یگذارنمره یادرجه پنج فیدهد که در ط یرا مورد سنجش قرار م «به دانشگاه
. دیگرد استفاده یلیتحص یسازگار به مربوط یهاماده از حاضر مطالعه در. شود یم

 82/2 از باالتر یلیتحص یسازگار اسیمق خرده یبرا Cronbach's alpha بیضر
پرسش نیا ییمحتوا و یصور ییروا ،عیمن یلیکائیم قیتحقدر  ن،ی. همچنشد گزارش

 (.37) مددست آ هب Cronbach's alpha، 84/2 روش به نامه
 کنندگان شرکت به پژوهش اهداف مورد در ابتدا ،نامه پرسش لیتکم از قبل

 در مطالعه کی یبرا فقط نامه پرسش نیا که شد داده خاطر نانیاطم و حیتوض
 در گردید خواستدر کننده شرکت افراد تمام از و است شده داده قرار آنان اریاخت

 و رندیبگ لیتحو را ها نامه پرسش ،دارند تحقیق در شرکت به لیتما که یصورت
  .شد هیارابه آنان  نامه پرسش لیتکم نحوه درباره یحاتیتوض سپس

 Kolmogorov-Smirnov آزمون ه وسیلهب ها داده عیتوز نرمال بودن
 به ،ونیو رگرس Pearson یهمبستگ بی. سپس با استفاده از ضرگردید یبررس

 SPSSافزار  ها در نرم . در نهایت، دادهشد پرداخته پژوهش یرهایمتغ ینیب شیپ
( مورد تجزیه و تحلیل قرار version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) 16نسخه 

در مطالعه  داری در نظر گرفته شد. به عنوان سطح معنی P < 25/2گرفت. 
= متوسط و  7/2تا  3/2= ضعیف، بین  3/2حاضر، ضریب همبستگی کمتر از 

 . = قوی در نظر گرفته شد 7/2بیشتر از 
 

 ها یافته
 داشت یاطالعات کاملنامه  پرسش 216 شده، عیتوز نامه پرسش 242مجموع  از

 مشخصاتمورد استفاده قرار گرفت.  جینتا لیتحل جهت تجزیه وو 
 . استآمده  1 جدول در یبررس مورد های نمونه ختیشنا تیجمع

 
یموردبررسیهانمونهیشناختتیمشخصاتجمع.1جدول

 مقدار رهایمتغ

 [(درصد) تعداد] تیجنس
 132( 1/61)  دختر
 86( 8/39)  پسر

 [(درصد) تعداد] التیتحصسطح 
 82( 2/37)  دهم هیپا
 82( 2/37)  ازدهمی هیپا
 56( 2/26)  دوازدهم هیپا

 42/77 ± 94/33 انحراف معیار( ±)میانگین  نیآنال یباز به ادیاعت نامهپرسش نمره
 22/67 ± 61/11 انحراف معیار( ±)میانگین  خانواده یعاطف جو نامهپرسش نمره
 91/38 ± 23/16 انحراف معیار( ±ی )میانگین لیتحص اقیاشت نامهپرسش نمره
 81/52 ± 22/15 انحراف معیار( ±ی )میانگین لیتحص یسازگار نامهپرسش نمره

 2جدول  در Pearson یهمبستگ بیضر گزارش با یهمبستگ لیتحل جینتا
 ارایه شده است.

 
پژوهشیرهایمتغیهمبستگبیضر.2جدول

 نامه پرسش ریمتغ
 یباز به ادیاعت

 نیآنال

 یعاطف جو

 خانواده

 یلیتحص اقیاشت

r  مقدارP r  مقدارP r  مقدارP 

 نامهپرسش نمره
 خانواده یعاطف جو

39/2- 221/2*     

 نامهپرسش نمره
 یلیتحص اقیاشت

54/2- 221/2* 15/2 252/2*   

 نامهپرسش نمره
 یلیتحص یسازگار

 27/2- 221/2* 54/2 221/2* 68/2 221/2* 

*252/2 ≥ P 

 
 یلیتحص یو سازگار اقیخانواده با اشت ینامه جو عاطف نمره پرسش نیب

 یهمبستگ ،نی. همچنوجود داشت یدار یمعن اما ،تا متوسط فیضع یهمبستگ
ی حال در ؛مشاهده شد یلیتحص اقیو اشت ینمره سازگار نیب یدار یمعن و متوسط

با هر سه  یمعکوس و تا متوسط فیارتباط ضع ،نیآنال یها یبه باز ادیاعت که
 نشان داد. یلیتحص یو سازگار اقیخانواده، اشت یمقوله جو عاطف

 یسازگار و یلیتحص اقیاشت خانواده، یعاطف جو یهمبستگ بیضر
و خطای استاندارد نیز به  شده لیتعد Rمجذور ، Rمجذور . بود 748/2 ی،لیتحص

 ریمتغ سه نیا گر،ید عبارت بهبه دست آمد.  227/16و  553/2، 559/2ترتیب 
 آموزان دانش در را نیآنال یباز به ادیاعت راتییتغ یدار یمعن طور به توانستند

 . کنند ینیب شیپ
 3حاضر در جدول  قیاستفاده در تحق مورد رهیمتغ چند یونیرگرس مدل

 داده شده است.  نشان
 

یبهبازادیزماناعتبهروشهمرهیچندمتغونی.مدلرگرس3جدول

یلیتحصیوسازگاریلیتحصاقیخانواده،اشتیبراساسجوعاطفنیآنال

 مجموع مدل
 مجذورات

 درجه
 یآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

آماره 
F 

 Pمقدار 

 221/2 689/89 72/22982 3 17/68942 ونیرگرس
   22/256 212 78/54319 مانده یباق

   - 215 95/123261 کل

 
اساس جو  بر نیآنال یبه باز ادیاعت ینیب شیپ ،3جدول  های مطابق با داده

درصد  99 نانیبا اطم یلیتحص یو سازگار یلیتحص اقیخانواده، اشت یعاطف
 ی)جو عاطف نیب شیپ یرهایمتغ و( F، 221/2 = P = 689/89) بوددار  یمعن

  ریمتغ ینیب شی( قدرت پیلیتحص یو سازگار یلیتحص اقیخانواده، اشت
 ممکن ونیرگرس جینتا لیتحل ،نی. بنابراشتند( را دانیآنال یبه باز ادیمالک )اعت

خانواده،  یاساس، جو عاطف این بر. ه استشد ارایه 4در جدول  جینتا نیا. بود
را  نیآنال یبه باز ادیاعت میبه صورت مستق یلیتحص یو سازگار اقیاشت

 .دنکن یم ینیب شیپ
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یبازبهادیاعتزمانهمروشبهرهیمتغچندونیرگرسبیضرنتایج.4لجدو

یلیتحصیسازگارویلیتحصاقیاشتخانواده،یعاطفجواساسبرنیآنال

 ریغ بیضرا رهایمتغ

 استاندارد

 بیضرا

 استاندارد
T  مقدارP 

 یخطا بتا

 استاندارد

 بتا

 221/2 83/5 ـ 742/6 342/39 ثابت
 یعاطف جو

 خانواده
315/1 212/2 638/2 98/12 221/2 

 221/2 -13/6 -429/2 298/2 -624/2 یلیتحص اقیاشت
 یسازگار
 یلیتحص

522/2- 124/2 332/2- 22/4- 221/2 

 

 بحث
 یبا جو عاطف نیآنال یها یارتباط به اعتباد به باز یحاضر با هدف بررس پژوهش

به  ادیاعتکه نشان داد  جینتاشد و  انجام یلیتحص اقیو اشت یخانواده، سازگار

 با افتهی نیا. دارددار  یو معن یمنف ارتباط نظر مورد ریمتغ سه هربا  نیآنال یباز

 یقدر جو عاطفچهر  ی،به طور کل .داشت ی( همخوان4) پیشین مطالعات یجنتا

(. 4) شود یم شتریب زین نیآنال یها یباز به ادیاعت زانیم ،باشد ترخانواده نامساعد

 یتینارضاتوان به  می ینترنتیا ادیاعت با مرتبط خاص یخانوادگ عواملاز جمله 

 ،یخانوادگ استرس گر،یکدی با کودکان و نیوالد نیب تعارض مادر، و پدر یکل

اشاره کرد  خانواده یاعضا نیب یو گرم تیمیصم کمبود خانواده، یسازمانده

و  یریپذ در نمره انطباق نترنتیا به ادیاعت یدارا افراد ،در واقع(. 38، 39)

 رندیگ یم قرار شاهدتر از گروه  نییپا یدار یدر خانواده به طور معن یهمبستگ

 لیبه دل باشد، نییپا خانواده یاعضا نیب یهمبستگ که ییها در خانواده .(42)

در  یستگیو شا یاحساس عدم ارزشمند، نیوالد یعاطف یها تیحما کمبود

 ؛آورد یم یرو نترنتیا به تیواقع از فرار یبرا نوجوان و گردد یم جادیانوجوانان 

 تیفیک(. 41و چالش است ) دیتهد از یعار یجهان ،نوجوان یبرا نترنتیا چرا که

(. 42) دارد ارتباط یفرد نیب رابطه تیفیک با یمثبت شکل بهفرزند  -والد رابطه

 در یمهم اریبس نقش ،دارد وجود آن یاعضا نیب که یروابط و خانواده ،نیبنابرا

گرم  رابطه گریکدیخانواده با  یاگر اعضا کند. ایفا می نیآنال یها یباز به ادیاعت

 یبرا یآرام و مناسب یفضا ،و بدون کشمکش و تعارض داشته باشند یمیو صم

 نیو تعامل در ا یاز زندگ نوجواناناست که  یهیبد و کنند می جادیفرزندان ا

 اعضا و باشد کشمکش و تعارض از سرشار خانواده اگر اما ،برند یخانواده لذت م

 طردکننده وسرد  یطیخانواده به مح طیمح نباشند، لیقا احترام گریکدی یبرا

 تعارض نیا از فرار یبرا یامن طیمح دنبال به فرزندان و دگرد یم مبدل

 ،خانواده وجود دارد یاعضا نیکه ب یو مثبت یمیصم گرم، روابط. گردند یم

. کند یم حفظ یمجاز یایدن یها بیافراد را از آس یاست که در حالت کل یعامل

و در  ودش میروابط  میو فرزندان موجب تحک نیوالد نیاعتماد ب همچنین،

دنبال ه ب ،جهیو در نت یردگ میفاصله  نوادهنوجوان از خا ،اعتماد نیا فقدانصورت 

 سمت به صورت نیا در که گردد یم خأل نیا کردن پر یبرا نیگزیجا کی

 (. 43) شود یم دهیکش نیآنال یها یباز

 و نیآنال یباز به ادیاعت نیب دار یمعن رابطه وجود ،حاضر تحقیق گرید افتهی
حاضر  بررسیرسد  ینظر م به. باشد یم یلیتحص اقیاشت و یلیتحص یسازگار

 یو سازگار یلیتحص اقیرابطه اشت یبررسزمینه انجام شده در  پژوهش نیاول
 مطالعات  یبرخ جینتا هرچند ؛باشد می نیآنال یبه باز ادیبا اعت یلیتحص

 نییتب در باشد. میحاضر همسو  تحقیق های افتهی با یضمن صورت به (44، 45)
 هستند، نیآنال یها  یباز به ادیاعت یدارا که یافراد گفت توان یم افتهی نیا

 دیکه با یساعات شتریخود دارند و ب یدرس فیانجام تکال یبرا یفرصت کمتر
 یدرپ یپ یها شکست با ،جهینت در و کنند یم یسپر یصرف مطالعه شود را با باز

 ریثأت تحت را ها آن یلیتحص اقیاشت ها، شکست نیا و شوند یم رو روبه یلیتحص
 و نترنتیا به آوردن یرو لیدل به فرد کی که یزمان ،نیبنابرا. دهد یم قرار
 دهد، انجام یدرسته ب را خود مدرسه فیوظا و فیتکال نتواند مختلف یها یباز
 ،نادرست عملکرد نیا لیدله ب و باشد داشته یمناسب و مطلوب عملکرد تواند ینم

 سبب امر نیا که ردیگ یم قرار سرزنش مورد معلمان و افراد ریسا توسط اغلب
 یلیتحص یسازگار که جا آن از. گردد یم یلیتحص یسازگار و اقیاشت کاهش
 یآموزان دانش باشد، یم آن الزامات و یآموزش طیمح با فرد شدن سازگار مستلزم

انجام  یبرا یزمان کمتر کنند، یم نیآنال یزمان خود را صرف باز شتریکه ب
مدرسه  طیبا مح یدر سازگار ،جهیو در نت دارندخود را  لیالزامات مربوط به تحص

 . شوند یآن دچار مشکل م فیو تکال
 

 ها محدودیت
 یآور جمع ینامه برا استفاده از پرسش به توان یم حاضر پژوهش های تیمحدود از

 ریامکان گنجاندن سا ی،و زمان یمال تیمحدود لیبه دل ،نیهمچن. ها اشاره کرد داده
 نبود. سریم مطالعه نیدر ا نیآنال یها یبه باز ادیدر اعت لیعوامل دخ

 

 پیشنهادها
 و شود انجام آموزان دانش از یعیوس اسیمق در حاضر تحقیق شود یم هیتوص
. شود گنجانده پژوهش در نیآنال یها یباز به ادیاعت با مرتبط عوامل ریسا

 انجام تحقیقاتو  مطالعه نیا جیمتناسب با نتا یها برنامه یبا طراح ،نیهمچن
 نیآنال یها یبه باز ادینوجوانان به سمت اعت شیاز گرا ،راستا نیا در شده
 به عمل آید. یریجلوگ

 

 گیری نتیجه
 یخوب به نوجوان یلیتحص یسازگار و اقیاشت خانواده، یعاطف جو رسد یم نظر به

 در است بهتر ،نیبنابرا. کند ینیب شیپ را نینالآ یها یباز به ادیاعت بتواند
 شناخت و ییها یباز نیچن سمت به جوانان شیگرا کاهش جهت در یزیر برنامه

 .شود توجه عامل سه نیا به دارند، دنباله ب ها یباز نیا که ییها بیآس
 

 تشکر و قدردانی
دانشگاه محقق در طرح تحقیقاتی  یمقطع لیاساس تحل بر پژوهش حاضر

این  اجرای در ی کهافراد از سندگانینوبدین وسیله . تصویب گردید یلیاردب
 .آورند تشکر و قدردانی به عمل می ،نمودند همکاری مطالعه

مقاله حاضر از میان مقاالت ارسال شده به دبیرخانه پنجمین کنفرانس 
های  با نگاه ویژه به بازی« ها ها و چالش ای؛ فرصت های رایانه بازی»المللی  بین

، اصفهان(، از سوی هیأت تحریریه مجله پژوهش در 1398 درمانی )بهمن ماه
بخشی مورد تقدیر قرار گرفت. بدین وسیله نویسندگان از پژوهشگاه  علوم توان
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فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی به جهت حمایت از انتشار این مقاله 
از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه آورند. همچنین،  قدردانی به عمل می

ها و به ثمر رسیدن این پروژه نقش مهمی داشتند،  آوری داده که در جمع هاناصف
  گردد. سپاسگزاری می

 

 نقش نویسندگان
 انجام برای یمال منابع جذب، مطالعه پردازی دهیا و یطراحی، لیاسراف هاجر

 و زاتیتجه کردن راهم، فمطالعه یعلم و ییاجرا و یبانیپشت خدمات، مطالعه
ه، نوشت دست میتنظ، جینتا ریتفس و لیتحل، ها داده آوری جمع، مطالعه های نمونه

 یینها نوشته دست دییتأی، علم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز
 از مطالعه انجام ندایفر یکپارچگی حفظ تیلؤومس، مجله دفتر به ارسال جهت
 را به عهده داشت. داوران نظرات به ییپاسخگو و انتشار تا آغاز

 منابع مالی
 یلیدانشگاه محقق اردبدر  طرح تحقیقاتی یمقطع لیاساس تحل بر حاضر مطالعه

 دانشگاه. دیگرد تأمین تصویب شد. تمامی منابع مالی از طرف نویسنده مقاله
 و نوشته دست میتنظ ها، آن گزارش و لیتحل ها، داده آوری جمع در یلیمحقق اردب

بررسی و انتشار تحقیق  .است نداشته نظر اعمال انتشار برای مقاله یینها دییتأ
بخشی، با حمایت مالی پژوهشگاه فضای  حاضر در مجله پژوهش در علوم توان

های  المللی بازی مجازی مرکز ملی فضای مجازی، حامی پنجمین همایش بین
هشگاه در طراحی، های درمانی صورت گرفت. این پژو کامپیوتری با رویکرد بازی

 تدوین و گزارش این مطالعه نقشی نداشت.
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Abstract 
 

Introduction: Nowadays, due to the extended use of the high speed Internet, online games have become one of the 

most common interests among adolescents. Therefore, determining the advantages and disadvantages of these games 

are basically valuable. The purpose of this study is to investigate the relationship between online game addiction and 

family emotional climate, academic achievement, and academic adjustment in students. 

Materials and Methods: This was a descriptive correlational study with the statistical population consisting of all 

secondary school students in Ardabil City, Iran, who were studying at Ardabil schools during 2019. 216 individuals 

were selected through the convenience sampling method. Data were collected using the online game addiction 

questionnaire, family emotional climate questionnaire, academic craving questionnaire, and academic adjustment 

scale. The data collected were then analyzed using Pearson’s correlation coefficient and regression models. 

Results: There was a significant negative correlation between family emotional climate, academic achievement, and 

academic achievement with online game addiction (-0.27 ≤ r ≤ 0.54, P ≤ 0.001). With beta values of respectively  

-0.638, -0.409, -0.332, these values directly predicted addiction to online games. 

Conclusion: It seems that the family's emotional climate and adolescents' educational longing and adjustment may 

well predict addiction to online games. Therefore, it is recommended to consider these three factors to reduce the 

tendency of young people to play such games and to identify the damage caused as a result of excessive playing of 

these games. 

Keywords: Online gaming addiction; Family emotional climate; Academic longing; Academic adjustment 
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