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  2931 بهار ،84پیاپی ،18-201(،2)21 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 نوجواناا؛؛ انزواطلبای و ای رایاناه هاای بازی به اعتیاد رابطه (.8931) زهرا زاده، حسن و الهام؛ مقدم، شفایی محسن؛ نیازی،
 (،8)81 ،ایران فرهنگی تحقیقات هفصلنام .8931 سال در کاشا؛ شهرستا؛ راهنمایی مقطع پسر آموزا؛ دانش موردی مطالعه

801-11.    
  1001-8181شاپا: 

  آزاد است. نویسندگا؛ / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

 ؛نوجوانان یو انزواطلب یا انهیرا یها یباز هاد بیرابطه اعت
شهرستان  ییسر مقطع راهنماپآموزان  دانش یمطالعه مورد

 5931در سال  اشانک
 3زاده ، زهرا حسن2مقدم ، الهام شفایی1محسن نیازی

 8/77/7991پذیرش:      02/9/7991دریافت: 
 چکیده

ه با توجاه باه جایابیت و ک هستندبرای نوجوانا؛  انگیز هیجا؛های  سرگرمی ازجمله ای های رایانه بازی
شااهد عاوار   ی،ا رایاناه یها امروزه با گسترش بازی د.ننک به خود جیب می الیت بازی، نوجوانا؛ ر

هاای  پیامدهای اعتیاد باه باازیو تشریح مطالعه  در علوم اجتماعی، نظرا؛ . صاحبهستیمگوناگو؛ آ؛ 
اهش روابا  و تعاام ت اجتمااعی کاو  ،گیاری گوشاه هاا در انزواطلبای، نقش این باازی رب ،ای رایانه

ای با توجه به دو مؤلفه میزا؛ اساتفاده از  رایانهی ها اند. در این مطالعه، نقش بازی د داشتهیکنوجوانا؛ تأ
ایان  اسات. شاده انزواطلبی آنا؛ بررسای ها در  و اعتیاد نوجوانا؛ به این بازی ،روز ها در شبانه این بازی

باا  هماراهناماه  پرسش کنیکت ،های پژوهش آوری داده گردمطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و برای 
از  ،ای و انزواطلبی نوجواناا؛ های رایانه اد به بازییسنجش دو متغیر اعت است. برایکار رفته  بهمصاحبه 

متغیرهاای  هاای گویاه شده است. اعتبار  رت استفادهکدر قالب طیف لی به این مسئله های مربوط گویه
 آماوزا؛ داناش همۀ ،. جامعه آماری پژوهشاست شدهرونباخ تأیید کبا استفاده از آزمو؛ آلفای  پژوهش

، را؛کوکاگیری  ه با استفاده از فرمول نمونهک است 8931اشا؛ در سال کپسر مقطع راهنمایی شهرستا؛ 
، پاژوهش یهاا اناد. یافتاه شادهصاورت تصاادفی انتبااب و بررسای  عنوا؛ نمونه به نفر به 910تعداد 

دهاد.  آموزا؛ را نشاا؛ مای ای و انزواطلبی دانش های رایانه ییر میزا؛ اعتیاد به بازغبین دو مت همبستگی
 33در ساطح اطمیناا؛  باال راقبول بود؛ رابطه دو متغیر  قابل ،(r=811/0نتایج آزمو؛ پیرسو؛ برابر با )

 ،ای های رایانه مثبت بوده و با افزایش میزا؛ اعتیاد به بازی ،دهد. نوع رابطه می درصد ازنظر آماری نشا؛
 .هستیمآموزا؛  اجتماعی دانش یانزوا شیفزاشاهد ا

  اجتماعی، نوجوانا؛ ، انزوایای رایانههای  اعتیاد به بازی ای، های رایانه  یباز ها:  کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.ایرا؛ کاشا؛، ،کاشا؛ دانشگاه ،انسانی علوم دانشکده ،اجتماعی علوم گروه ،شناسی جامعه استاد .1
  

.ایرا؛ کاشا؛، ،کاشا؛ دانشگاه ،انسانی ومعل دانشکده ،اجتماعی علوم گروه ،ایرا؛ اجتماعی مسائل بررسی یادکتر .2
  

 کاشا؛، ،کاشا؛ دانشگاه ،انسانی علوم دانشکده ،اجتماعی علوم گروه ،فرهنگی مطالعات ارشد کارشناسی آموخته دانش .3
یسنده ایرا؛ مسئول( )نو
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  مقدمه
. درواقاع، هساتندا؛ و نوجواناا؛ در عصار جدیاد کودکهای  سرگرمی جملهاز ای های رایانه بازی

 سابب ای های رایانه بازیاستقبال این گروه سنی از  تند.هس نوجوانا؛ ،ها بازیاین  اصلی مباطب
گونااگو؛ از  هاای یآ؛، موضاوع واکاو و پیامدهای اجتماعی ها آ؛ از میزا؛ استفاده کهشده است 

 ،شاشکو پر انگیز هیجاا؛هاای  باازی ایان(. 8938مبتلف شود )راسا  و حسانی،  های دیدگاه
را از دنیاای  هاا آ؛د و نادار نمایشاگر نگاه میا؛ و نوجواناا؛ را در مقابال صافحه کودکها  ساعت

ل داد؛ باه کبارای شا یها به ابازار ، این نوع بازیدرواقع .دنبر فرومی به عالم تبی ت ها تواقعی
 یروانا ا و روحی یرشاد جسامان روند دری . نقش بازاند شده  تبدیلا؛ و نوجوانا؛ کودکفرهنگ 

بسایاری از  است که نوجاوا؛ اینها  یاین باز ممه یها ویژگی ازیکی  .است ریارناپیکان، ا؛کودک
آموزد. بسیاری  یم خود را از طریق بازی ۀهای فردی و اجتماعی موردنیاز برای زندگی آیند  مهارت

درس از طریاق  هاای  سکدر  یه مطالب آموزشکنند ک ت سفارش مییترب و از متبصصا؛ تعلیم
 ۀدرباارشاده  هاای انجام برخی از پژوهشتایج های سنتی، ن بازی بر افزو؛ آموزش داده شود. یباز

برای آموزش و یادگیری هساتند  ها منابع خوبی ه این بازیکاست  اینی از کای حا رایانه یها بازی
 یو روابا  اجتمااع یلیتحصا در پیشارفت یر مثبتایتأث ،های آموزشی و استفاده گروهی از بازی

 ا؛کاودکرا باه  یهاای طور غیرمستقیم مهاارت بهتوانند  ها می این بازی ،دیگر دارد. ازسوی ا؛کودک
 د.نشو میو تجاری  های شغلی ها در زمینه بزرگ آ؛ یها ه باعث موفقیتکبیاموزند 

 ی دیگارهاا ه آ؛ را از رساانهکاای اسات  های رایاناه های بازی از ویژگییکی دیگر  جیابیت،
هاای  ای، پااداش ایاناههاای ر ببشاید؛ باه باازی ترین عنصر در جیابیت یاساس ند.ک متمایز می

 کوچاکپاداش  کاست. براساس این اصل، ی شناختی اصل روا؛ که یکاست  و مستمر کوچک
هاا  باازی ب،یاترت ینا هند. بک می بعدی هدایتی ها پاداشسوی  او را به وار زنجیره صورت به فرد به

 کوچاک پااداش کیا ،با عبور از هار ماانعگر یه بازک اند درآمده پاداش ا مانع ازیبی کتر  صورت به
توا؛ باه یاادگیری از  ه از آ؛ جمله میکدر این جیابیت مؤثرند  نیز یدیگرل ند. عوامک  می دریافت

دیگار  یها یادگیری بسیار بهتر از شیوه ای، های رایانه بازی رد. درکشده اشاره  طراحی ۀتجرب طریق
 هاای و تلویزیاو؛ باا بازی ،دیوسینما، را مانند برقراری ارتباط در ابزاری یچگونگشود.  انجام می

در  ، ولیاستسویه  یک ارتباطاا  معمول طور به  اا نبستاست. در حالت  ای بسیار متفاوت رایانه
 منطاق، و تبیل، یداستا؛، کنجکاوی، پیچیدگ تعامل، ابتکار سیر گرافیک، صدا و، ای رایانه یباز
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های  ازیرابطه اعتیاد به ب

 ای و ... رایانه

فنای،  های ازجملاه جنباه ،تجسمو  ،ریاضی، چالش حل مسئله یها ها و مهارت حافظه، بازتاب
 در باازی، کار مستقل، مداومت ند.نک ها می را جیب این بازی که بازیگرا؛ هستندو فردی  ،روانی

رقابات یاا  لیت برد؛ از بازی، مشارکت فعاال، تعامال مشاارکتی، سااختار گروهای، یاادگیری،
ر فرد برای ادامه بازی که د هستندازجمله عواملی  ،های برابر در بازی و فرصت ،گروهی همکاری

انجاام آ؛  ه در زندگی روزماره قاادر باهکانجام اموری  توا؛ میرفته  هم روی د.نکن میایجاد انگیزه 
ه کبدو؛ این ،ای رایانه یها بازی ؛دانست ای های رایانه جیابیت بازیدالیل ی دیگر از کم را یینیست

بااال و   رانندگی با سرعت ده از اسلحه،استفا اننداموری م د، فرصت تجربهنبه بازیگر آسیب برسان
باا  رشاد و تأثیرگایار، درحالۀ . این رسان1دننک دیگری را برای او فراهم می کخطرنا کارانجام هر 

ا؛ و نوجواناا؛ و حتای کاودکالعااده خاود، شامار زیاادی از  فاو  هاای و جایابیت فناورانهتنوع 
ه بسایاری از کا. به همین دلیال اسات رده استکساال؛ را در سراسر جها؛ به خود مشغول  بزرگ

 اند.  های درازمدتی برای آ؛ درنظر گرفته شورهای دنیا برنامهک
ا؛ و کودکدر  روحی و جسمی ویرانگر پیامدهای ی، گاهمفید بودنشا؛نار کها در  بازی این

و ر تبیال یدرگ، دهد ای انجام می های رایانه بازی پیوستهگیارند. فردی که  نوجوانا؛ برجای می
 یاجتمااع و تعامال اسات و از ارتبااط ای هاای رایاناه بازی یهای خیاال تیشبصا باا ارتباط
د که شو گیر تبدیل می و به یک فرد گوشه ،گیرد اجتماعی الزم را فرانمی یها مهارت ،ماند بازمی
عنوا؛  باه انزواطلبای .نادارد ،که او ساخته است ای لییبا دنیای تب یواقعی هیچ سنبیت دنیای

شده   شناخته موردا؛ و نوجوانا؛ در این کودک ت کن مشیتر جدی ازیکی  یت ل رفتاراخ کی
اسات  نکند، ولی ممک ایجاد نمی یو رنجش یهرچند برای دیگرا؛ ناراحت ،رو مک کودک است.

برد. اگر ب؛ خویش پناه ودر یبه دنیا ،در خود یفایتک ناامنی و بی ناشی از احساس جسبب رن به
نشاود، احتمااال    ای اندیشایده ا؛ و نوجوانا؛ چاارهکودک ه ازدست این یغیراجتماعمورد رفتار  در

خواهناد داشات. البتاه  یزوفرنیکترین و مساعدترین وضع را بارای ابات  باه اسا کآنا؛ خطرنا
شاوند، ولای شاماری از آناا؛  و منزوی به بیماری روانی دچار نمای رو مک ا؛کودک ۀهرچند هم

ا؛ منازوی باه کاودکای از  ه عادهکاقات یحق نیاا ،هرحال باه د.شند این بیماری خواه قربانی
 یبرا ای یافکدلیل  یتنهای فایت ازنظر اجتماعی تبدیل خواهند شد، بهک ناشاد و بی ساال؛ بزرگ

مهام   از عاواریکای ن، یبناابرا؛ (84 ،8919 )خوشانواز، است ل رفتاریکتوجه به این مش
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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است  گیری گوشه بیماری ،ا؛ استکودکها و   از خانواده گیر بسیاری ه دامنکای  های رایانه بازی
 باشد. سازشنده و خطرک های بیماریتواند از  می یموارد ه درک

ه گاویی ازخودبیگاناه کاگیارد  یم چنا؛ در عزلت قرار یگاه ،شود ه دچار انزوا میک یفرد
تواناد  مای زنیاه در مواردی کاست  یعصب   حالت عصبی یا اخت لنوعی  ،انزوا ،است. درواقع

گزیناد. بیماار بارای  برای خاود برمای رفتاری سازگارانه عنوا؛ ه فرد بهکروانی باشد  ۀدارای جنب
دهاد.  ین امر تن درمایه اب ،ابدینی برای خود بیکتس کم دستیا  ،ندکل خود را حل که مشکاین

 لکاز مشاه کااناد  وشیدهکاند و  زده  نوعی از استعفای زندگی دست  به حقیقتدر چنین افرادی
بین اعتیاد باه  بررسی رابطه مقاله،مبنا، هدف اساسی این  (. براین88 ،8944)قائمی،  بگریزند

اساتفاده از  منظاور، میازا؛ یانه ا. بااساتآموزا؛  در بین دانش یو انزواطلب ای های رایانه بازی
 کهری ای و نقش  نههای رایا به بازینوجوانا؛  اعتیاد میزا؛ روز و نیز ای در شبانه رایانه یها بازی

 .دنده میپژوهش را تشکیل این مبانی نظری  ،آنا؛ یدر میزا؛ انزواطلب لعواماین از 
 
 نظری . چارچوب5

 خواهیم پرداختردهای آ؛ کارکای و  های رایانه بازی هب بوطمر های بحثدر این ببش، ابتدا به 
 .خواهد شدبررسی  یمفهوم انزواطلب ،و سپس

 ای رایانه های بازی .5-5
ای از  . عادهیابناد میکه با سرعت زیادی گسترش  هستند هایی فناوری ازجمله یا رایانهی ها یباز

  صورت ابتدایی و ساده طراحی ای را به رایانه یها بازی 8340بار در دهه  یننبستبرای  دانشجویا؛
 ازآنجاکه ولی ،خودشا؛ بود یبرای سرگرم رایانه یورااستفاده از فن، کردند. هدف این دانشجویا؛

هاا را  و گاهی غیرممکن بود، این بازی ،محدود مت،یق گرا؛، ای رایانه یافزارها دسترسی به سبت
 ای ن باازی رایاناهنبستی 8311در سال  بترتی این به ای طراحی کرده بودند. بسیار ساده تصور به

درجاه  دریافات رایبنام داگ س  ، توس  یکی از دانشجویا؛ به«1تاک تو تیک»با عنوا؛  یگرافیک
، 2داد )اندرساو؛ حافظه را با جلوه مجازی نشا؛ میی دکترا از دانشگاه کمبریج ارائه شد که محتوا

 (.89 ،8938 و باغبا؛ پرشکوهی، ،پور، آگاه هریس، گلچین علی :نقل از ، به1004
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 یبازبه طراحی های استیو راسل  با استفاده از ایدهنیز گروهی از دانشجویا؛  8341در سال 
 ی،و شارکت آتاار نادسارعت در جهاا؛ شاهرت یافت هاا به ایان بازی پرداختناد. جنگ فضایی

قارار  یکادیگر مقابال ،را برای این بازی به بازار عرضه کرد. در این بازی دو بازیکنیی ها رایانه
، 1004)اندرساو؛، داد  طرف مقابل به تا ش خاود اداماه مای یتا نابود گرفتند و هریک، می

گاه هریس، گلچین، و باغبا؛ پرشکوهی،  : علینقل از به  (.88 ،8938پور، آ
و باه  ناددانشاگاهی بیارو؛ آمدی ها ای از انحصار پژوهش رایانهی ها بازی ،8310در دهه 

ها دسترسی پیادا  از افراد توانستند به آ؛ یشمار بیشتر ترتیب، این هو ب ندبازی راه یافتی ها کلوپ
و  ندتبدیل شاد ای ها به صنعت عمده مربوط به این بازی یافزارها نرم ،8310کنند. با آغاز دهه 

هایی بسایار تاوانگر باا  شارکت ،هاا آ؛ تولیدکنندگا؛ اصالی ،8330دهه  های نبستین سال در
هاای  نشاا؛ و مشاهورترینتارین  دالری و مرتب  با برخای از پرساابقه هایی چندمیلیارد سرمایه
 یهاا ط یای بازی را باید عصر 8310(. دهه 84و  81 ،8911در جها؛ بودند )گانتر،  تجاری

ای  هاای رایاناه بازی فنااوری در یدنیاا های از نوآوری ،این دهه ای دانست، زیرا در رایانه ساده
اساتفاده  هاا توانساتند از آ؛ بود که عموم ماردم میای  گونه بهها  یاین باز استفاده شد و طراحی

تکثیار  سابب باه  ااا   ای رایاناه یهاا بازی ۀدر عرص یشدید یاقتصاد بحرا؛ ،کنند. در این دهه
رایت در  یا کپی برداری با آ؛، بحث قانو؛ حق نسبه برای رویاروییکه  رخ داد  اا  ها آ؛ غیرمجاز

 (.89 ،8938ها مطرح شد )عاملی،  این بازی مورد
گساترده  ای وناهگ فاصله کوتاهی از بازار جهانی، به های، ب رایانه یها روند نفوذ و گسترش بازی
ای هساتند کاه باازار  های رایانه ن بازینبستیآتاری و میکرو از  یها در ایرا؛ نیز رواج یافت. بازی

 .ایرا؛ شد د بازارربود که وا یگریبازی سگا، بازی د ر خود درآوردند.یتسببه را  ایرا؛ یباز اسباب
 ،هاا واقعی اسات. ایان باازیق با تصاویر بدرصد منط 10و تا  یدوبعد تصاویر دارای ی،باز این

 کننده مناساب برای مصرف ها قیمت آ؛، نیدارند و همچن خودمتناسب با محتوای  قییموسنوعی 
تلویزیاو؛  د کاه باهنشاو می ، عرضاه2ساونییا ، 1استیشن صورت دیسک فشرده و پلی است که به

جایابیت  ؛درصد است، کاه بارای کودکاا؛ و نوجواناا 31تا  11آ؛ یی نما شوند و واقع وصل می
بازی بارای  کنند که طراح می حوادث و ماجراهایی و نوجوانا؛ را درگیر کودکا؛، ها یباز نیدارد. ا
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پاور و همکاارا؛،  ید )علانادار ها را سرگرم نگه ها آ؛ ساعت توانند برای ها تدارک دیده است و می آ؛
 کاه هستندیانجی کنش ذهنی نوعی ابزارهای فرهنگی و م به ای، رایانه یها یباز درواقع، (.81 ،8938
و در ایان تعامال،  کاردهدار یاهاا خاود را پد آ؛طریاق  . فرد ازاند شده شفرد و محی  پیرامون ۀواسط
 (.13 ،8931آرا،  کند )زارع و جها؛ می او نیز تغییر دهی رفتار و سازما؛ ل،، کنتری اندیشید؛ها شیوه
ت یمادیر و ،حافظه، تمرکز شیافزا برای عاملی ای را رایانه یها ی(، باز1001همکارا؛ ) و 1بوت

 (. 1001و همکارا؛ ) 2بوتدانند  اجرایی می
 توا؛ در موارد زیر خ صه کرد: ای را می های ویدئویی و رایانه بازی یها یویژگ

دارند که بازیکن باید ت ش کند باه آ؛  یها هدف ویژه و مشبص یباز این مدار بودن: هدف
 ؛هدف دست یابد

و  اشاندبرانگیز ب کاه چاالش اند شاده  طراحای ای گوناه به هاا یباز مناسب:دگی یچیسطح پ
 ؛یابد ندرت بازیکن در آ؛ به تسل  کامل دست می به

 ؛برخوردار هستند ییباال  سنتی از سرعت یها یها، نسبت به باز این بازی بیشتر باال:  سرعت
را  آ؛باازی، قواعاد  هنگاام؛ کودکا ها، در بیشتر این بازی بازی: یها دستورالعمل شیوه ارائه

 از قوانین فیزیکیل مستق ها این بازی ندارد که این قواعد را مطالعه کنند.ی رند و لزومیگ می یاد
توانند پرواز کنند، گردش کنند، رنگ یا شکل خود را تغییر دهناد.  می ها اشیاء بازی هستند. در

فارد در جهاانی کاه باا قواعاد و  تا دننتوانند توجه بازیکن را جلب ک ها می بازی این ،نیهمچن
(. 14 ،8938پاور و همکاارا؛،  مقررات این بازی ساخته است، به کار خود ادامه دهاد )علای

بایاد توجاه  .اند شاده  درنظر گرفتاه هاییساز عنوا؛ شبیه ای به رایانه های بازی ی،لودولوژزعم  به
هساتند کاه  یسااز فرهناگ شبیه سوی تغییر به برای یمحل مهم ،ای رایانه یها داشت که بازی

فرضای را  یهاا و مطالعاه جها؛ ،های دیجیتالی امکا؛ سااخت، بررسای فناوری ،موجب آ؛ به
(. 801 ،8938)عااملی،  اساتماا  یکاار و بااز یزیادی ببشی از چگونگ ۀد که تا اندازندار
این ن است که شده، ای ای وارد های رایانه ( انتقادی که به بازی8314) اندرسو؛ و فورد دهیعق به

باه  ا؛( سه دلیل برای اعتیاد نوجوان8318) 3توانند برای فرد اعتیادآور باشند. سل نو ها می بازی
 کند: ای بیا؛ می های رایانه بازی
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 ؛کنناد وجو می از رواب  اجتماعی واقعای جسات ربرای فرارا راهی ، نوجوانا؛ اغلب الف(
 ؛طور موقت در تعام تشا؛ تنها باشند به کهدهند  ها مجال می ای به آ؛ رایانه های بازی

شاوند کاه برخای  یای ممکن است جایگزین همساال؛ و رواب  انسان رایانه های بازی ب(
 ؛یابند نوجوانا؛ آ؛ را راهی برای از بین برد؛ مشکل می

شود نوجوانا؛ احساس خودمهارگری داشته باشاند کاه  ای باعث می انهیرا یها یباز انجام ج(
پور و همکارا؛،  توانند این احساس را در دنیای واقعی خود داشته باشند )علی نمی وارداغلب م در

اجتمااعی ماا  ها امتداد بد؛ بازی  اا لوها؛ مک با نظریه امتداد منطبق  اا1ولاکر نظر (. به48 ،8938
ایان امتادادها  مکانیکی کاه امتاداد باد؛ فیزیکای ماا هساتند، یها درست شبیه فناوری؛ هستند

 (. ازنظار99 ،8938گردد )عاملی،  ماست که به خود ما بازمی از فرهنگ هایی جنبه دهندۀ تابباز
ه کااسات ایان نظار بار  اجتمااع سانتی اسات. وی فناوراناه ۀنساب ،اجتماع مجاازی رینگولد،

 ؛دهناد جدیاد مای را در عصار ها به ما فرصت بازسازی اجتماع های ارتباطی و اط عاتی فناوری
ناو؛ کاسات، ا رفته دست آنچه از اند. دیده جدید آسیب فناورانهتحوالت سبب  بهه ک هایی اجتماع

 ،8919افی، کساخته شود )امیر دوباره ،و مودم ،پردازشگر د، مانیتور،یکل صفحه کمکتواند به  می
برای  اندازهای اصلی چشم ای، گام نبست شناسایی های رایانه طورکلی، در بررسی بازی به (.888

 انداز چشامقالاب اندازها را در  ایان چشام 2ای است. هااکونن و دیگارا؛ زی رایانهساختن یک با
 میاا؛ ۀبر رابطا یانسان انداز اند. چشم داده انداز تجاری نشا؛ چشم و ،ساختی زاندا ، چشمیانسان

های اجتمااعی  بازی، شابکه های کاربرا؛، اجتماع که هما؛  ااای و بازیکن یا بازیکنا؛  بازی رایانه
ای  بازی رایانه و واقعی فنیساختی به ساخت  انداز چشم ز دارد.کتمر  اا و کل جامعه هستند ،دیگر

هاای  راهبردای، مانناد  هاای رایاناه بازی اقتصااد مرباوط باهانداز تجااری  و چشم ،کند اشاره می
 (.808 ،8938)عاملی،  است یگیار سرمایه

 یانزواطلب .2-5
و  ،4، انساجام اجتمااعی3اجتمااعی یتقابال باا درگیار در یمفهاوم لحاظ بهاجتماعی  انزوای

مفهاومی  یکنزدی ی،گیر نارهکو  ،تنهایی و با ازخودبیگانگی، احساس است5 سرمایه اجتماعی
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و  اند داشاتهید بر بعاد ذهنای آ؛ توجاه کاجتماعی با تأی انزوابه  ،نظرا؛ دارد. برخی از صاحب
اجتماعی و مطلوب اجتماع را ویژگی اصالی شده  های پییرفته فرد از ارزش یارزشجداافتادگی 

پیونادهای اجتمااعی فارد باا خاانواده،  یدیگر به جنباه عینا دانند. برخی اجتماعی می انزوای
رابرت  نند.ک و همسایگا؛ نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدا؛ این رواب  تعریف می ،دوستا؛

ه کگی فرد، انادازه حلقاه محلای شابارتباطات خانواد دربردارندۀدرگیری اجتماعی را  ،1راوتک
ناشی از ایان  یماعتو میزا؛ حمایت اج ،ه اجتماعی راه دور فردکفرد، اندازه حلقه شبی اجتماع

ه کوضعیتی است  ی،دیگر، انزوای اجتماع عبارت (. به8331راوت و دیگرا؛، ک) داند رواب  می
 .نهفته در آ؛ پایین است یرواب  اجتماعی و حمایت اجتماع ،در آ؛

 های هشناسای و نظریا هاای گونااگو؛ جامعاه  وزهه در حکاست ی مفهوم ی،انزوای اجتماع
هاای  نظریاه و ،(8319، 2)تاویتس ل نمادینبقاتم نشک نظریه ازجمله یشناخت  مبتلف جامعه

ارا؛، کاشاده اسات )محسانی و هم پرداخته ه آ؛( ب1009، 3)بانای و وایزبرگ یگانگیازخودب
 یناه  انازوایزم گونااگو؛ در هاای دیادگاه ،«اجتمااع پرساش» الاهدر مق 4ولمن (.10، 8911

« 7اجتمااع آزادشاده و، 6شاده  ، اجتمااع حفا 5رفته ازدست اجتماع»اجتماعی را در سه مقوله 
 گنجانده است.

ه در کا بودناد ایان نظارتونیس و زیمل بر  انندشناسانی م جامعه رفته: ازدست الف( اجتماع
 قارار یو همساایگی، خویشااوند ی،م خاانوادگکامح از رواب ای  هکفرد در شب ،جوامع سنتی

ناد. کساب کرا از طریاق آ؛  موردنیازو منابع  ها تواند حمایت می زوممواقع ل ه درکاست گرفته 
، از ترتیاب هماین د و باهناک ای احسااس مای م رواب  برای خود پشتوانهکمترا ۀکفرد در این شب

 ؛دنک اطرافیا؛ خود نیز پشتیبانی می
ند ا هوشایدکشناساا؛  دیگاری از جامعاه ۀ، دستباالدر مقابل دیدگاه  شده: حفظ تماعب( اج
دارند. اجتماع وجود  ینیشد؛ و شهرنش پیوندهای اولیه همچنا؛ در عصر صنعتی هک نشا؛ دهند

 شود؛ دیده میمیا؛ افراد  فراوانی همچنا؛ زنده است و پیوندهای
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ه نقطه عزیمات ک، دیدگاه دیگری وجود دارد الباهای  در مقابل دیدگاه ج( اجتماع آزادشده:
ه دیدگاه دوم از آ؛ غافل شده است و آ؛ هماناا کداند  خوبی می را نقطه عزیمت نبستدیدگاه 
 (.8313است )ولمن،  ینشیشد؛ و شهرن صنعتی یجدی فرایندها تأثیرات

ند. )مانناد اط عاات( مهام باشا منابع اجتماعی سبک د ازنظرنتوان ف مییپیوندهای ضع
بود؛ آ؛ نیست. این پیوندها منبع اط عاات،  اهمیت معنای کم به دیگر، پیوند ضعیفعبارت  به

اساتلز، ک) و لایت هساتند ،ارتباط، درگیاری اجتمااعی ار، گیرا؛ اوقات فراغت،کانجام داد؛ 
تمایزیاابی و اساتق ل  زیارا کار دید،  مسیرا باید در تق (. ریشه پیوندهای ضعیف811 ،1008
از  یکوچکایاک فارد تنهاا باا بباش  ، ه در آ؛کامتماایز شاد  شیرواب  نق ۀنوع گستردت سبب

 سااز زمینهرا  ه ایان فراینادکانظار ورث و تاونیس  شبصیت دیگری در ارتباط است. برخ ف
نیااز  پیش ،هاا هاا و فعالیات ه تنوع دیادگاهک بر این نظر بودیم کدانستند، دور می یازخودبیگانگ

روابا  ه کشابچاارچوب  (. در8319، 1)گراناووتر اسات دگراییضروری ساخت اجتماعی فر
ه منابع کاست  ییپیوندها فاقد ،ه در آ؛ شبصکاست  یحالت ی،انزوای اجتماع افراد، شبصی

از یاهاای اجتمااعی موردن حمایات د.کنناموردنیااز او را فاراهم  و حمایت اجتماعیی اجتماع
 رد:کم یتوا؛ به پنج دسته تقس را می شبص

 ؛های عاطفی کمکالف( 
 ؛2کوچکب( خدمات 

 ؛( خدمات بزرگج
 ؛های مالی کمک( د
 (.8330)ولمن و ورتلی،  3( همراهی و معاشرته

ه ایان کا دهاد نشا؛ مای اا قر؛ گیشته کدر ی کم دست اا موضوع انزوای اجتماعی یبررس
و مفهااوم  یسیسااتکمار ازجملااه دیاادگاهی، شناساا گاارایش عمااده در جامعه چنااده م بااومفهاا

( 8319سایمن، ؛8314وهن، کا؛ 8314و  8319، 5؛ فیشار8313 ،4انگی )سایمنازخودبیگ
 تابکو م ،(8319؛ تونیس، 8318و، ک؛ جا8398خود )فاریس،  متقابل و مفهوم نشکتب کم
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 ،ه در آ؛ فاردکااست ری کف یتیواقع ی،اجتماع یوازان از دیدگاه سیمن، است.  باگو مرتکشی
نقال  ؛ باه8313ند )ک احساس میرا سوم جامعه مری ها ارزشاز امل کگسیبتگی عدم تعلق و 

انزوای اجتماعی به میزا؛ و ، فیه در این تعرکار است کآش (.41 ،8910محسنی تبریزی،  :از
بر این نظرناد  1لوسنکوهن و ک(. 181، 8313)سیمن، بستگی ندارد های فردی  شدت تماس

ه ایده و عقاید افراد درباره کدهد  گانگی فرهنگی است و نشا؛ مییمعادل ب ،انزوای اجتماعی که
)کاوهن  و...( تفاوت دارد ،وطنا؛ هم خویشاوندا؛، )دوستا؛، موضوعات مهم چقدر با دیگرا؛

انازوای اجتمااعی کاه اسات  بر این نظر( 8310) ک(. درمقابل، یوری881 ،8311 و کلوسن،
 اجتماعی در میا؛ افراد است. یپیوندها فقدا؛معنای  به

د. کناتواند انزوای اجتمااعی را تشادید  ه میکاست  از متغیرهایی ،احساس ناامنی و ترس
سابب دهاد و عامال اخیار نیاز  را افازایش مای یاعتماد بی ،خود همراه بانوع تهدید  وجود هر

کاه افاراد باا  (. هنگامی891و  11 ،8911شاود )چلبای،  اجتماعی می از تعام ت یگیر نارهک
 ؛های مبتلفی از خود نشا؛ دهناد نشکن است واکهستند، مم رو روبهتهدیدکننده  های محی 

، یحفاظت تدابیر کارگیری بههای خاص،  ا؛کبه دیگرا؛، دوری جستن از ماعتمادی  ، بیازجمله
ماوارد  تردیاد، بی .و... ،اجتمااعی های ت در فعالیتکاهش مشارکهای روزمره،  تیتغییر فعال

؛ 880، 1008، 2د )جاناگ و جانساو؛گایار باشانریانازوای اجتمااعی تأثبر  توانند می یادشده
 فاراوا؛ باود؛(. 31 ،8911 گیادنز، ؛808، 1008 ،4جاناگو  ؛ روس810، 1008 ،3لینگک

سطح رواب  افاراد در بر تواند  ه میکاست  ی( عامل دیگریگروه نیها )رواب  ب هویت ها و گره
ه کاست  ییها پل وجود ،ها تیها و هو گره فراوا؛ بود؛از  رومنظ .بگیارد ریتأث ،سطوح مبتلف

موجاب متماایز شاد؛ ه کا ای یو... یاا هرگوناه ویژگا ،دین، قومیت، طبقه، موقعیت، منزلات
از ایان  یادشاده یها پل بر این نظر است کهد. چلبی کن  را قطع میشود  میهای اجتماعی  گروه

داشاته و موجاب  یننادگکه خصلت بازکیافته امروزی اهمیت دارند  کیکتفۀ حیث برای جامع
 (.881 ،8911)چلبی،  شوند  رواب  اجتماعی در سطح جامعه می یل و روانیتسه

و بسته  کوچکه کرد؛ شبکیا تبدیل  یفرد منزو که اجتماعی یکگسترش شب تردید برای یب
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هاای ارتبااطی باین  است. پلالزم های ارتباطی  پلبرخی  ، وجودتر های باز و بزرگ هکاو به شب
مند  هایی بهره ن پلیه از چنک یسانک ،نند. درواقعک اط برقرار میو جداگانه ارتب یمنزو یها دسته

از افاراد  تعاداد زیاادیرده و باا کات کمبتلف و جداازهم حر های توانند بین دسته می هستند،
ه با افراد مشابه ارتباط ک یسانکن امری برای یه تحقق چنک نند. این درحالی استک رارارتباط برق

 (. 1001،  1ستو؛ک؛ پا8911چلبی، ) ر نیستیپی ا؛کام دارند،
 فراوانایمنفی ی عوار  و پیامدها ،ا؛ و نوجوانا؛کودک ویژه به ،انزوای اجتماعی برای افراد

و رسامی در جامعاه محاروم  یت غیررسامکافراد را از مشار ی،انزوای اجتماع د،یترد یدارد. ب
ار کتبادل پایدار و دائمی افدهد، از  اهش میکاجتماعی را  یو دلبستگ 2و مبادله اجتماعی کرده

موجاب  و ،(181 ،8911یم، کند )دورک کل جلوگیری می ل به فرد و از فرد بهکو احساسات از 
)چلبای،  شاود مای یرواب  گفتمان ،نیف یا قطع رواب  و مبادالت نامتقار؛ گرم و همچنیتضع

در  از نقص یاحساس تنهایکه است  در این مورد بر این نظر( 8314) 3لرمنک(. 811 ،8911
شاود.  یاا انساجام اجتمااعی ناشای مای 5های اجتماعی بندی و اخت ل در هم 4کرواب  نزدی

و در ساطحی  ،عمدتا  با میازا؛ روابا  اولیاه یه احساس تنهایک معتقد است( 1008)6 هالورسن
هاای  ار و فعالیاتکات در بازار کیعنی مشار ،یفیت رواب  دومین و سومینکبا میزا؛ و  ،محدودتر

تاوا؛ ماوارد یاأس اجتمااعی،  گر عاوار  و پیامادهای انزواطلبای مایید ارتباط دارد. از ،نیمد
 (.81 ،8919افی، کاو تحمل اجتماعی را برشمرد )چلبای و امیر ،احساس عجز، احساس تنهایی

، ای هاای رایاناه ( نشا؛ داده است کاه انجاام بازی1000) 7دورکین و باربر های پژوهشج ینتا
آشافته،  یزنادگ سه باایمقا در .مطلوب و فعال است یک زندگی با سازگاریک سب ۀآشکارکنند

که تمایل به ادراک رواب  خانوادگی خود  شدند افراد جوانی انجام می توس ای  های رایانه بازی
 هاا و کلوپ ماننادهاای جاایگزین  می داشتند. در مقایساه باا فعالیتیت نزدیک و صمرصو به

 ۀزمینا هستند،ی اجتماعی فعال ؛نندگاک تککه مشار یبرای کسان ای، های رایانه بازیها،  ورزش
 (.1001دهند )دورکین و باربر،  دیگری را نشا؛ می یسرگرم ا تفریحی
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 هاا د تاا آ؛ناکن ای را برای جواناا؛ فاراهم می ت یگانهیموقع ،ای و ویدئویی رایانه های بازی
ل یادل ماوارد باهبرخای از در  کاه ،شارفته سارگرم شاوندیای پ و با رسانه بگیرانند خوش بتوانند

هاا، محای   هاای ویادئویی در کلوپ بازی انجاامد. نادار یرمز و راز خاص نظامی، ارتباطات
سااال؛  اده و ساایر بزرگواعمال کنتارل خاان ۀآورد که از محدود وجود می نیز به ای را اجتماعی

یکساا؛  یمند ا؛ با ع قهزی را در کودکا؛ و نوجوانیمتما فرهنگ خرده یبنا ۀنیاست و زم بیرو؛
اند و  شاده ی انفارادی طراحا، ای اناهیرا یهاا ی(. اغلب باز881 ،8911کند )گانتر،  فراهم می

 ازحد از های اجتماعی ندارند. جوانانی که بیش به مهارت یها نیاز جوانا؛ برای مشارکت در آ؛
و در ماواردی مانند  می رهبه زندگی بی یها مهارت کنند، از آموزش ها استفاده می گونه بازی این

 .شوند می گرا درو؛
ای سبب محصور شد؛ جواناا؛ و گارایش  های رایانه یباز مجازی دری ها استفاده از جاذبه

(. 91 ،8938شاود )راسا  و حسانی،  هاا می شتر درگیار شاد؛ در ایان بازییها به هرچه ب آ؛
های انجاام باازی و ناشاناخته  هشایو فراوانیو  ای و تنوع رایانه یها تغییرات بازی ،دیگر ازسوی

هاای  یباز ۀرا؛ حاوزیاگ میگیارا؛ و تصام سیاسات یناییو تب یلایآ؛، از قدرت تحل بود؛ ابعاد
اط عات، انطبا  با سرعت تحاوالت ایان  یروزرسان ضرورت به ،جهیکاهد و درنت ای می انهیرا

 ۀگرایان شرفتیپی وندهابا ررویارویی  نگرانه برای آمادگی در نییب پیش یکردیو اتباذ رو ،حوزه
تر از روناد  ای ساریع رایانه یها شد؛ بازی یگر، روند هنجارید عبارت کند. به آنی را مطرح می

 .شود انجام مییا تحلیل  ،آوری داده گردپردازی،  نظریه
ن روناد رشاد را در میاا؛ یتر عیسار ها تا چناد ساال آیناده، یشود که این باز می ینیب شیپ

خواهناد  یمیلیارد دالر 11به فروش  1081ار خواهند داشت و تا سال یاختهای دیگر در رسانه
ای و  رایاناه یهاا رابطاه باازی باارۀدر شده مطرحموارد  به (. با توجه91 ،8938رسید )عاملی، 

ه گیشات کانناد ک با خود همراه میای  گونه بهای، افراد را  های رایانه بازی ،انزواطلبی باید گفت
ادی از وقتشاا؛ یاز یهاا ه سااعتکاآیند  خود می به زمانینند و ک نمی کدر روی چیه زما؛ را به

هاا رهاا  یخاطر این باز ستند رایانه را بهیگر، حاضر نید  عبارت ها شده است. به صرف این بازی
با  پیوستهطور  ه بهکانی کودک بنابراین، ؛تر بروند آور و اجتماعی نشاط یها تیدنبال فعال بهنند و ک

شوند و در جامعه، منزوی و در برقراری ارتبااط اجتمااعی باا  گرا می رند، درو؛یا درگه بازی این
از گروه همساال؛ جدا شود  کودککه شود  یباعث م یانزواطلب ۀند. روحیشو یتوا؛ مان ،دیگرا؛
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اند   دهکرید کتأ پژوهشگرا؛های دیگر است. برخی  برای بروز ناهنجاری زیسرآغا ،ه این خودک
جاایگزین  جیتادر به ،ای هاای رایاناه ازجملاه بازی ی،ا از اینترنت و تعام ت رایانهه استفاده ک

ه از طریاق کا هساتند یابازار ،ها د. این ناوع سارگرمیشو ها در زندگی روزمره می رواب  انسا؛
رو شد؛ با دیگرا؛  همجازی برای ایجاد رابطه، افراد را از دردسر روب ییفضا رد؛کایجاد و فراهم 

 (.11 ،8911)محسنی و دیگرا؛،  دکنن فتن در وضعیت جها؛ واقعی رها میو قرار گر
 
 پژوهشپیشینه . 2

نتاایج متفااوتی را نشاا؛  پژوهشگرا؛، یها  یافته ،یانزواطلب ای و رایانه یها بازی ۀرابط مورد در
 یساله لندنی به بررس80-88آموز  دانش 108 در مورددر مطالعه خود  1لول و پاینرکدهند.  می

پرخاشاگری در باین  و ،نفس اهش اعتمادباهکااجتمااعی،  یای با انزوا انهیرا یها یباز رتباطا
باا ایان  یاجتمااع ین انزوایاگرچه بکه  دهد میند. نتایج این پژوهش نشا؛ ا هنوجوانا؛ پرداخت

ای   اناهیرا یهاا یو پرداختن به بااز یها ارتباط مستقیم وجود نداشت، ولی بین پرخاشگر بازی
 (.980 ،131 لول و پاینر،ک) ارتباط مستقیمی برقرار بود

هاای   زیااد از اینترنات و باازی ۀاساتفادکاه دهد  ( نشا؛ می8331)2راوتک پژوهشنتایج 
و  ،پیرامو؛ فارد یشد؛ حلقه اجتماع کوچک ،اش اهش ارتباط فرد با خانوادهکای موجب  رایانه

 ر( ب1008) 3، نتایج پژوهش اندرسو؛این بر ؛افزود. شو و افسردگی می ییش احساس تنهایافزا
 ده است. کرید کای تأ های رایانه  اعتیاد به بازی یمنفی روحی و روان پیامدهای

های تهرا؛ پرداختاه   نت افیکچت در  یردهاکارک یبه بررس« یو فراغت مجاز جوانا؛» پژوهش
گایرا؛  ۀتوصایف نحاو باه« خانگی شاد؛»و « ای شد؛ رسانه»وم هاست. پژوهشگر با طرح دو مف

داناد  های مجازی را عاملی می سرگرمی ،اوقات فراغت در جامعه جوا؛ ایرانی پرداخته است. محقق
، مبتلاف یهاا زهیانگ های مادنی را باا ت اجتماعی و فعالیتکنوجوانا؛ و جوانا؛ به مشار ۀه ع قک

 هاای فراغات کتاداردر  هاا اجتمااعی آ؛ یهاا ن است بر مهاارتکدهد و مم  می الشعاع قرار تحت
 (.8919ائی، کتأثیر منفی بگیارد )ذ یهای غیرمجاز  گروهی و تفریحات و بازی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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رابطاه باین وجاود بار  این پاژوهش مبنای یها فرضیه ،ذکرشدهنظری  های بحثبا توجه به 
ا؛ و نیز زآمو روز و انزوای اجتماعی دانش ای در طول شبانه های رایانه یاستفاده از باز زما؛ مدت

 ده است.شآموزا؛ ارائه  ای و انزوای اجتماعی دانش های رایانه یبین میزا؛ اعتیاد به باز ۀطبرا
 
 و جامعه آماری پژوهشروش . 9

 کنیاکپاژوهش از ت هاای داده یآور گاردباوده و بارای  1اجتمااعی از نوع پیمایش پژوهشاین 
، پژوهش یعیین متغیرهاب، پس از تیترت ینا هشده است. ب  با مصاحبه استفاده همراهنامه  پرسش
فاده از آزماو؛ ت. باا اسااند تعریف شده ینظری و عملیات صورت بهپژوهش  یرهایو متغ مفاهیم
اط عات و  یآور گرداز  . پساند شدهد یتأی پژوهش های متغیرهای رونباخ، اعتبار گویهکآلفای 

 یهاا  داده ماوردنظر،ی آماار یهاا و فعالیات spss، باا اساتفاده از برناماه رایانهها به  ورود داده
 های رسهآموزا؛ پسر مد  دانش تمام پژوهش،این  یآمار اند. جامعه شده للیوتح هیتجز پژوهش،

 یگیار ه باا اساتفاده از فرماول نموناهکا هستند 8931اشا؛ در سال کدوره راهنمایی شهرستا؛ 
باا  هماراهماه نا از طریاق پرساش پژوهشهای  انتباب و داده ،ها نفر از آ؛ 910تعداد  ،؛ارکوک

 .اند دهش یآور گردها  مصاحبه با والدین آ؛
 
 تعریف مفاهیم. 4

ت فرد در امور گروهای داللات کانزوای اجتماعی بر فقدا؛ نسبی مشار انزوای اجتماعی:الف( 
« حداقل رسااند؛ تمااس و ارتبااط باا دیگارا؛ ا بهیقطع » را« انزوای اجتماعی» ،2وکجا دارد.

 قیاهاا از طر  تیاجمع را در یوشاد انزواطلباک مای وی (.8318 و،کاسات )جااتعریف کرده 
 ،هاا ت در گروهکمشار یا؛ دوستا؛، فراوانک، جا و میانکم ک، تحریگمنام مانندهایی  شاخص

 یطیف انزواطلب های (. اعتبار و روایی گویه801 ،8918، 3ولبک)گولد و  ندک یگیر اندازه ...و
رونبااخ بررسای و باا کبا اساتفاده از ضاریب آلفاای  ،؛آموزا دانش یا های رایانه  ناشی از بازی

18/0=a  است. شدهتأیید 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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شادید روانای یاا  یباه هرگوناه وابساتگ ،اعتیادی، طورکل به ای: های رایانه اعتیاد به بازیب( 
بارای  پاژوهششود. در ایان  ای اط   می پدیده دارو، مواد و هر کی بهسم یارگان کیفیزیولوژ

رت کاای از چهار گویه در قالاب طیاف لی های رایانه آموزا؛ به بازی نشسنجش میزا؛ اعتیاد دا
ای با استفاده از ضریب آلفای  انهیرا یها طیف اعتیاد به بازی ییو روا اربشده است. اعت  استفاده

 است. شدهتأیید  ،(a=141/0و با توجه به نتایج آزمو؛ ) ی،رونباخ بررسک
 
 ها یافته. 1

ای و میازا؛  اناهیهاای را یاد به باازیمتغیرهای اعت ۀارائه و رابط ژوهشپ های یافته در این ببش،
را توصایف و ساپس باه  ها شده است. ابتدا یافتاه  موردنظر بررسی یآمار ۀدر جامع یانزواطلب

 .پردازیم ها می تحلیل آ؛
ا؛ باه ای و نیز میزا؛ اعتیاد آن های رایانه از بازی یآموزا؛ موردبررس ابتدا میزا؛ استفاده دانش

شاده   در نزد آناا؛ بررسای یمیزا؛ انزواطلب ،ازآ؛ . پسمطالعه و بررسی شدندها  یگونه باز این
 است.

موردبررسی )در هار آموزا؛  ای توس  دانش های رایانه زا؛ استفاده از بازییم ،زیر لدر جدو
 شده است.روز( ارائه  شبانه
 

 ای رایانه یها یمیزان استفاده از باز  یان برمبنایگو  مطلق و نسبی پاسخ یع فراوانی. توز (2)ل شماره و جد

 درصد فراوانی موارد
 ساعت 1متر از ک
 ساعت 9تا  1

 ساعت  9بیشتر از 

18 
891 
800 

1/14 
8/89 
1/98 

 800 910 جمع

 
، یموردبررسا آماوز داناش 910 عاز مجماوکاه دهاد  نشا؛ می (8شماره )جدول های  داده

 ص   یا ا پردازند میای  رایانه یها متر از دو ساعت به بازیکز رو شبانه ها در هر درصد آ؛ 1/14
 1/98روز باین دو تاا ساه سااعت و  ها در هر شبانه درصد آ؛ 8/89پردازند.   ها نمی به این بازی
پردازناد. در ایان  مای ای هاای رایاناه ساعت به باازی 9روز بیش از  ها در هر شبانه درصد از آ؛
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در قالب طیاف  ای از چهار گویه های رایانه تیاد نوجوانا؛ به بازیمیزا؛ اع مطالعه برای سنجش
شاده بررسی  رونباخکی طیف از طریق آزمو؛ آلفا یها گویه است. اعتبار شده  ت استفادهرکلی

راناه ک، 83 هاای هبااال نمر رانهک. شد( اعتبار آ؛ تأیید a=18/0و با توجه به نتایج آزمو؛ ) است
م دامناه ی. باا تقسااست 88موردمطالعه  یفو  در جامعه آمار اسیمقو دامنه تغییر  1پایین آ؛ 

 دسات برابر، جدول توزیع فراوانی زیر به های اصلهتعداد طبقات با ف؛ عنوا به ،تغییر بر عدد سه
 آمده است.

 
 یا انهیرا یها یآموزان به باز  اد دانشیزان اعتیم یمطلق و نسب یع فراوانیتوز  (.1)جدول شماره 

 درصد وانیفرا موارد

 مک

 متوس 

 ادیز

10 

48 

104 

41/81 

0/10 

91/48 

 800 910 جمع

 
آمااوزا؛ پساار   درصااد دانااش 4/81ه کاابیااانگر ایاان اساات  (1شااماره )هااای جاادول  یافتااه

هاای  باه باازی یدرصد اعتیاد زیااد 9/48درصد متوس  و  10م، کمیزا؛ اعتیاد  ،موردبررسی
 اند. ای داشته رایانه

های روزماره  اهش فعالیتک ،الگوی رفتاری مشبصمعنای داشتن  به ی انزواطلبیطورکل به
گیاری از جریاا؛ بهنجاار هماراه باا عادم  نارهکو  ،های مربوط به آ؛ ناامیدیها و   همراه با تنش

فرزندا؛ از پانج  یمسئولیت است. در این مطالعه برای سنجش میزا؛ انزواطلب اری و عدمکهم
 از آزماو؛ طیاف باا اساتفاده یها گویه شده است. اعتبار  رت استفادهکلی گویه در قالب طیف

رانه باالی کاست.  شده( تأیید =141/0با توجه به نتایج این آزمو؛ ) و ،بررسی رونباخکآلفای 
. باا اسات 81در جامعه موردمطالعاه ها  هتغییر نمر دامنه و 1 ،ها هپایین نمر رانهکو  11 ،ها هنمر

 دست جدول توزیع فراوانی زیر به های ، دادهیمساو های اصلهبا فتغییر بر عدد پنج  تقسیم دامنه
 آمده است.
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 آموزان دانش یمطلق و نسبی میزان انزواطلب یع فراوانیتوز  (.9)جدول شماره 

 درصد فراوانی موارد
 مک

 تاحدودی
 زیاد

10 
801 
881 

1/18 
1/98 
1/84 

 800 910 جمع

 
آموزا؛ موردبررسی  درصد دانش 1/18، دهد  می نشا؛ (9)جدول شماره  ارقام و درصدهای

 اند. زیادی داشته ، انزواطلبیدرصد 1/84و  ،درصد متوس  1/98م، کو بسیار  مک انزواطلبی
هاای  پردازیم. در این مطالعه، رابطه بین میزا؛ اساتفاده از باازی ها می به تحلیل یافته اکنو؛

 شادهمطالعاه بررسای و آموزا؛  اجتماعی دانشها با میزا؛ انزوای  ای و اعتیاد به این بازی رایانه
باا میازا؛  ،اربرا؛کاها توسا   بین میزا؛ استفاده از این بازی ۀرابط (8) جدول شماره است. در

 شده است.  نشا؛ داده ها آ؛ یانزواطلب
 

 آموزان دانش یای و میزان انزواطلب های رایانه . رابطه بین میزان استفاده از بازی(1)شماره  جدول

یاد متوسط مک ان انزواطلبیز یم  جمع ز

 استفاده های میزا؛ ساعت

 ساعت 1متر از ک
 ساعت 9-1

 ساعت 9بیشتر از 

8/91 
8/83 
4/81 

1/91 
1/90 
8/13 

11 
10 

3/11 

800 
800 
800 

 800 4/81 1/98 1/11 جمع

های  میزا؛ اعتیاد به بازی

 ای رایانه

 مک

 متوس 
 زیاد

80 

9/98 
4/89 

88 

1/89 
1/11 

84 

1/18 
8/48 

800 

800 
800 

 800 1/84 1/98 1/18 جمع 

 
انزوای اجتماعی در ساطح زیااد  ه میزا؛کبیانگر این امر است  (8شماره ) جدول های داده

 11 ،نندک ای استفاده می های رایانه متر از دو ساعت از بازیکروز  ه در هر شبانهکافرادی  در بین
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آموزا؛ شاهد افزایش   ها در دانش یاین باز ه ازاستفادهای  تساع تعدادش ی. با افزااستدرصد 
ساعت و بیشتر از  1-9ه که این میزا؛ در بین افرادی کای  گونه بههستیم؛  ها میزا؛ انزواطلبی آ؛

درصاد  3/11و  10ب باه یاترت به، نندک ای استفاده می رایانه یها یباز روز از شبانه ساعت در 9
متر از دو سااعت که کم در بین افرادی کدر حد  یزواطلبان ، میزا؛درمقابلافته است. ی شیافزا

-9ا؛ با کودکزا؛ در بین یاین م ؛درصد بوده است 8/91 ،نندک ای استفاده می های رایانه از بازی
ت یافعال یافته است.  درصد کاهش 4/81و  8/83به  ساعت بازی در روز 9 ساعت و بیش از 1

مثبات و  یهمبساتگ ،( =981/0پیرساو؛ ) یب همبساتگیضار با اساتفاده از وردنظرم یآمار
 یانزواطلبا ای در رایاناه یهاا  ینقاش بااز یدهاد. در بررسا را نشا؛ مای باالم دو متغیر یمستق

روز، نقاش اعتیااد باه  ها در هر شبانه استفاده از این بازیهای  تبر بررسی ساع افزو؛ا؛، کودک
 .شده است بررسی ،آموزا؛ ای در انزواطلبی دانش  های رایانه بازی

در ساطح  یزا؛ انزواطلبایمکه دهند  نشا؛ می باالدر جدول  پژوهش یها ن، یافتهیبرا افزو؛
  درصاد باوده 80 ،ای رایاناه یهاا اد باه باازییم یا عدم اعتکآموزا؛ با اعتیاد  بین دانش پایین در

یافتاه اسات،  م، کااهشکمیزا؛ انزواطلبی  ،ای های رایانه است. با افزایش میزا؛ اعتیاد به بازی
ن یدرصاد و در با 9/98هاا باه  آموزا؛ با اعتیاد متوس  به ایان باازی ه در بین دانشکای  گونه به

اسات.  کااهش یافتاهدرصاد  1/81باه  ،ای هاای رایاناه به باازی ادیاد زیاعت یدارا آموزا؛ دانش
 84 ی،ا رایاناه یهاا یم به بازکآموزا؛ دارای اعتیاد  میزا؛ انزواطلبی زیاد در بین دانش درمقابل،

آماوزا؛ نیاز  میازا؛ انزواطلبای داناش ،هاا  درصد بوده است. با افزایش میزا؛ اعتیاد به این بازی
ها به  ه میزا؛ انزواطلبی زیاد در بین افراد با اعتیاد متوس  به بازیکای  گونه یافته است، به افزایش

یافتاه   درصاد افازایش 8/48ی باه ا های رایاناه یافراد دارای اعتیاد زیاد به بازدر درصد و  1/18
است. با توجاه باه  شده یبررس ،با استفاده از فعالیت آماری مربوطه باالاست. رابطه دو متغیر 

 یاز ضاریب همبساتگ ،ای متغیرها بارای بررسای همبساتگی دو متغیار رتبه یگیر سطح اندازه
 درصاد 33ناا؛ یم( در سطح اط=811/0) رسو؛یپج آزمو؛ ینتااست. شده  استفاده پیرسو؛

آماوزا؛ را  داناش یزا؛ انزواطلبایو م یا رایانه یها یباز میزا؛ اعتیاد به ،بین دو متغیر یهمبستگ
باه افاراد میزا؛ اعتیاد  شیه با افزاکاین است مثبت و مستقیم بوده و بیانگر  ،د. نوع رابطهکن تأیید می

 شود. یآنا؛ نیز افزوده م یبر میزا؛ انزواطلب ،ای رایانه یها بازی
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 یگیر نتیجه
و درواقاع، کااربرا؛  های دنیای مدر؛ برای نوجواناا؛ و جواناا؛ ای یکی از سرگرمی رایانه  بازی

سانی نوجاوا؛ و  ۀمثبت و منفی، آشکار و نهانی بارای رد یکارکردها ،است. این بازی ای انهیرا
 ،گرایای ایش تبیال، افازیجاا؛ باازیها ایجاد سرگرمی، ه گونه بازی دارد. آثار مثبت این جوا؛

هاای  فاده از بازیتها باید به میزا؛ اس یگونه باز این تبمث آثارر انکر . داست و... ،ایجاد تمرکز
 ماورددر  مناساب یزیر برنامه عدم ز دقت کرد.ین آ؛ باطبمی و گروه سن، نوع بازی ای، رایانه
د را دچاار اخات ل در در پای دارد و فار یمنفی روحی و اجتماع پیامدهای ،ای های رایانه بازی

هاا و باروز  اعتیااد مفارط باه ایان بازی ،کند. یکی از این پیامدها زندگی فردی و اجتماعی می
 یهای خیاال تیشبص ل و ارتباط بایر تبیدرگ ،کند بازی می پیوستهانزواطلبی است. فردی که 

ای اجتماعی الزم ه ، مهارتماند می ای است و از ارتباط و تعامل اجتماعی باز رایانه یها بازی
تی باا دنیاای یت هیچ سانبیواقع ید که دنیاشو گیر تبدیل می رد و به یک فرد گوشهیگ را فرانمی

هاای  نقاش اعتیااد باه بازی یباه بررسا حاضار پاژوهشندارد.  ،که او ساخته است ای یلیتب
جماوع دهاد، از م از تحقیاق نشاا؛ می آمده دست نتایج بهپرداخته است.  یای و انزواطلب رایانه
متار از دو کروز  ها در هار شابانه درصد آ؛ 1/14آموز موردبررسی در این پژوهش،  دانش 910

هاا  درصد آ؛ 8/89 پردازند. ها نمی به این بازی ص   یا ا پردازند میای   رایانه یها ساعت به بازی
سااعت  9روز بیش از  انهبها در هر ش درصد از آ؛ 1/98روز بین دو تا سه ساعت و  انهبهر ش در
درصاد  4/81ه کانگر این است یب پژوهشهای  ن، دادهیهمچن پردازند. ای می رایانه یها یباز به

باه  یدرصد اعتیاد زیااد 9/48و  ،درصد متوس  10م، کاعتیاد  ی،پسر موردبررس آموزا؛ دانش
اد یاعتن ایمثبت ب ۀبر وجود رابط یپژوهش مبن ۀفرضی اساس، اند. براین ای داشته رایانه یها بازی

د.شو درصد تأیید می 33با اطمینا؛  ی،و انزواطلب ای های رایانه بازی به
رابطاه باین  باارۀدر پژوهشاگرا؛ها و نتایج پژوهش   حاضر با یافته پژوهشهمچنین، نتایج 

راوت و کا هاای پژوهشدارد. نتاایج  یو همباوان نزدیکای ،ای و انزواطلبای رایاناه یهاا بازی
موجاب  ،ای رایاناه یها یاستفاده زیاد از اینترنت و بازکه دهد  مینشا؛ نیز ( 8331ارا؛ )کهم

باه  ،ده و درنهایاتشپیرامو؛ فرد  یاجتماع ۀشد؛ حلق کوچکو  ارتباط افراد با خانواده اهشک
ایی کاذ پاژوهش یهاا یافتاه ن،ای بار افازو؛ د.شو و افسردگی منتهی می ییاحساس تنها شیافزا

ع قاه نوجواناا؛ و جواناا؛ باه بار  ی،مجاز یها سرگرمیها و  یبازکه دهد  ( نشا؛ می8919)
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 یهای گروه  و بر فعالیت دهند میالشعاع قرار  های مدنی را تحت اجتماعی و فعالیت تکمشار
گیاری  درماا؛ گوشاه ی،طورکل باه د.ناگیار تأثیر منفی مای یغیرمجاز یها حات و بازییتفر و

ق یاطور مساتقیم از طر باه ،کودکاباه  یهای اجتمااع م مهارتیتعل مستلزم معموال   اجتماعی
 ییالگوهاا بااک ودکا رو کرد؛ با روبهم یرمستقیغ طور یا به ،انتبابی رفتارهای متناسب تقویت
 یانزواطلبا یاهش پیامادهاکا یدر راساتا دهناد. ش ماییماوردنظر را نماا یه رفتارهاکاست 
 :شود یم ای پیشنهاد های رایانه بازی نتیجۀآموزا؛ در دانش
ای و  هاای رایاناه یاستفاده از آ؛ و تا حدی باا بااز شیوۀبا رایانه و که والدین  ستبهتر ا -8
اسات. در ایان راه مناساب ه هر بازی برای چاه سانی کردشا؛ آشنا باشند و بدانند کعمل ۀنحو
هاای  اساتفاده از باازی ین، والدین معیارهاایبگیرند. همچن کمکارشناسا؛ فن کتوانند از  می

ه مجااز باه اساتفاده از چاه کاناد کنتفهایم  نناد و باه آناا؛کفرزندانشا؛ تبیین  ای را برای رایانه
هاای مناساب سان  ید باازیخر ن درصددیوالدکه الزم است  زمینه  نیا هستند. در ییها بازی

ن، والادین باا اتبااذ ایبار افزو؛ نند.کها را در این راه همراهی  آ؛ کم دستفرزندانشا؛ برآیند یا 
ه کاند و دیگر اینکناستفاده  ازحد ها بیش ه فرزندانشا؛ از این بازیکندهند اجازه  درستتدابیر 
 ؛ها را برایشا؛ شرح دهند  یگونه باز این یها آسیب
و در  کننادزما؛ مشبصی تعیین  ،ا؛ و نوجوانا؛ با رایانهکودکرد؛ کوالدین، برای بازی  -1

ا؛ و نوجواناا؛ کاودک نبسات، یبارها یبرا ل شود. شایدیار با رایانه تعطکوقت،  پایا؛صورت 
نند. الزم است ک نظم استفاده از رایانه عادت می به ،زما؛ مرور به مقاومت نشا؛ دهند، اما یمک

ن یاساتفاده از چنا ۀباین فرزنادا؛ و والادین بیشاتر شاده و زمینا درستو ارتباط  یگیار وقت
 ؛شود متر فراهم کهایی  بازی

دوره نوجوانی و مناسب سن  یها متناسب با ویژگی ای رایانه یها د بازیشو پیشنهاد می -9
هیجاناات  ،بر سارگرمی افزو؛ ،مند نوجوانا؛ ع قه ترتیب، این بهد تا ننوجوانی تهیه و ساخته شو

؛تر بروز دهند  درست ای گونه خود را به
ای  هاای رایاناه سانی بازی یبند طبقه، ای رایانه یها فروش بازی د مراکزشو شنهاد مییپ -8

 ؛دشوسنی غیرمرتب  ممنوع  ۀها به رد ته باشند و فروش بازیداش
های جامعه  فرهنگ و ارزش متناسب با، یا های رایانه از بازی یازآنجاکه محتوای بسیار-1

 انجام شود؛ها دقت و کنترل بهتری  گونه بازی این د در وارداتشو پیشنهاد می ،ایرانی نیست
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هاای  ت بازییاای نوجواناا؛ و جواناا؛ باا محورگو برو بحث و گفت های دوره یبرگزار -4
،  شرپارو و آماوزشمانناد مربوطاه ی ها و نهادهاا ساازما؛ از ساوی هاا،  آ؛ ای و عملکرد رایانه

هاا و میازا؛ اساتفاده از  گوناه بازی منفی این پیامدهای از این طریقو... تا  ،های فرهنگی کانو؛
 ؛دشوئه الزم برای نوجوانا؛ ارا یها ها و سایر آموزش آ؛

از این د تا شونتدوین  ای خ قانه ۀآموزشی و به شیو یا رایانه های د بازیشو می پیشنهاد -1
نیاز  ها میزا؛ آموزش و یادگیری آ؛ ،که نوجوانا؛ و جوانا؛ سرگرم بازی هستنداینبر  افزو؛  طریق

 ؛افزایش یابد
، انگیزتر تر و هیجاا؛شااد ای گونه ازجمله فعالیت در مدرسه به ،اجتماعی یها فعالیت -1
باه  کمتاری گارایشباشاند و بهتاری داشاته  یهیجاان د تا نوجوانا؛ تبلیاهشونو اجرا  یطراح
 ؛ای پیدا کنند های رایانه بازی

ا؛ یام درای  رایانه یها یبازاز  فادهتپژوهشگرا؛ به مقایسه میزا؛ اسکه د شو شنهاد مییپ -3
شبصیت پسرا؛ و دختارا؛ چاه  ها در بازی گونه این شود کهو بررسی  ردازندپو پسرا؛ ب دخترا؛
 ؛دندار پیامدهاییآثار و 

هاای  تاأثیر بازی ،خاود هاای پژوهشدر  پژوهشاگرا؛که د شو پیشنهاد می ،درنهایت -80
 .کنندبررسی را شناختی نوجوانا؛ و جوانا؛  ا تییمبتلف شبص ای بر ابعاد رایانه
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