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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،18-201،)2(21 ،پیاپی ،48بهار 2931

شاپا1001-8181 :

نیازی ،محسن؛ شفاییمقدم ،الهام؛ و حسنزاده ،زهرا ( .)8931رابطه اعتیاد به بازیهاای رایاناهای و انزواطلبای نوجواناا؛؛
مطالعه موردی دانشآموزا؛ پسر مقطع راهنمایی شهرستا؛ کاشا؛ در سال  .8931فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،)8(81 ،
.11-801

 نویسندگا؛  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

رابطه اعتیاد به بازیهای رایانهای و انزواطلبی نوجوانان؛
مطالعه موردی دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان
کاشان در سال 5931
محسن نیازی ،1الهام شفاییمقدم ،2زهرا حسنزاده

چکیده

3

دریافت 7991/9/02 :پذیرش7991/77/8 :

بازیهای رایانهای ازجمله سرگرمیهای هیجا؛انگیز برای نوجوانا؛ هستند که با توجاه باه جایابیت و
لیت بازی ،نوجوانا؛ را به خود جیب میکنند .امروزه با گسترش بازیهای رایاناهای ،شااهد عاوار
گوناگو؛ آ؛ هستیم .صاحبنظرا؛ علوم اجتماعی ،در مطالعه و تشریح پیامدهای اعتیاد باه باازیهاای
رایانهای ،بر نقش این باازیهاا در انزواطلبای ،گوشاهگیاری ،و کااهش روابا و تعاام ت اجتمااعی
نوجوانا؛ تأ کید داشتهاند .در این مطالعه ،نقش بازیهای رایانهای با توجه به دو مؤلفه میزا؛ اساتفاده از
این بازیها در شبانهروز ،و اعتیاد نوجوانا؛ به این بازیها در انزواطلبی آنا؛ بررسای شاده اسات .ایان
مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و برای گردآوری دادههای پژوهش ،تکنیک پرسشناماه هماراه باا
مصاحبه بهکار رفته است .برای سنجش دو متغیر اعتیاد به بازیهای رایانهای و انزواطلبی نوجواناا؛ ،از
گویههای مربوط به این مسئله در قالب طیف لیکرت استفاده شده است .اعتبار گویاههاای متغیرهاای
پژوهش با استفاده از آزمو؛ آلفای کرونباخ تأیید شده است .جامعه آماری پژوهش ،همۀ داناشآماوزا؛
پسر مقطع راهنمایی شهرستا؛ کاشا؛ در سال  8931است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کاوکرا؛،
تعداد  910نفر بهعنوا؛ نمونه بهصاورت تصاادفی انتبااب و بررسای شادهاناد .یافتاههاای پاژوهش،
همبستگی بین دو متغیر میزا؛ اعتیاد به بازیهای رایانهای و انزواطلبی دانشآموزا؛ را نشاا؛ مایدهاد.
نتایج آزمو؛ پیرسو؛ برابر با ( ،)r=0/811قابلقبول بود؛ رابطه دو متغیر باال را در ساطح اطمیناا؛ 33
درصد ازنظر آماری نشا؛ میدهد .نوع رابطه ،مثبت بوده و با افزایش میزا؛ اعتیاد به بازیهای رایانهای،
شاهد افزایش انزوای اجتماعی دانشآموزا؛ هستیم.
کلیدواژهها :بازیهای رایانهای ،اعتیاد به بازیهای رایانهای ،انزوای اجتماعی ،نوجوانا؛
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

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



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



 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشا؛ ،کاشا؛،
ایرا؛ (نویسنده مسئول)



مقدمه

بازیهای رایانهای ازجمله سرگرمیهای کودکا؛ و نوجواناا؛ در عصار جدیاد هساتند .درواقاع،
مباطب اصلی این بازیها ،نوجوانا؛ هستند .استقبال این گروه سنی از بازیهای رایانهای سابب
شده است که میزا؛ استفاده از آ؛ها و پیامدهای اجتماعی آ؛ ،موضاوع واکاویهاای گونااگو؛ از
دیدگاههای مبتلف شود (راسا و حسانی .)8938 ،ایان باازیهاای هیجاا؛انگیز و پرکشاش،
ساعتها کودکا؛ و نوجواناا؛ را در مقابال صافحه نمایشاگر نگاه میدارناد و آ؛هاا را از دنیاای
واقعیتها به عالم تبی ت فرومیبرند .درواقع ،این نوع بازیها به ابازاری بارای شاکل داد؛ باه
فرهنگ کودکا؛ و نوجوانا؛ تبدیل شدهاند .نقش بازی در روند رشاد جسامانی و روحی اروانای
کودکا؛ ،انکارناپییر است .یکی از ویژگیهای مهم این بازیها این است که نوجاوا؛ بسایاری از
مهارتهای فردی و اجتماعی موردنیاز برای زندگی آیندۀ خود را از طریق بازی میآموزد .بسیاری
از متبصصا؛ تعلیموتربیت سفارش میکنند که مطالب آموزشی در ک سهاای درس از طریاق
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بازی آموزش داده شود .افزو؛بر بازیهای سنتی ،نتایج برخی از پژوهشهاای انجامشاده درباارۀ
بازیهای رایانهای حاکی از این است که این بازیها منابع خوبی برای آموزش و یادگیری هساتند
و استفاده گروهی از بازیهای آموزشی ،تأثیر مثبتای در پیشارفت تحصایلی و روابا اجتمااعی
کودکا؛ دارد .ازسویدیگر ،این بازیها میتوانند بهطور غیرمستقیم مهاارتهاایی را باه کودکاا؛
بیاموزند که باعث موفقیتهای بزرگ آ؛ها در زمینههای شغلی و تجاری میشوند.
جیابیت ،یکی دیگر از ویژگیهای بازیهای رایاناهای اسات کاه آ؛ را از رساانههاای دیگار
متمایز میکند .اساسیترین عنصر در جیابیت ببشاید؛ باه باازیهاای رایاناهای ،پااداشهاای
کوچک و مستمر است که یک اصل روا؛شناختی است .براساس این اصل ،یک پاداش کوچاک
به فرد بهصورت زنجیرهوار او را بهسوی پاداشهای بعدی هدایت میکند .بهاینترتیاب ،باازیهاا
بهصورت ترکیبی از مانعاپاداش درآمدهاند که بازیگر با عبور از هار ماانع ،یاک پااداش کوچاک
دریافت میکند .عوامل دیگری نیز در این جیابیت مؤثرند که از آ؛ جمله میتوا؛ باه یاادگیری از
طریق تجربۀ طراحیشده اشاره کرد .در بازیهای رایانهای ،یادگیری بسیار بهتر از شیوههای دیگار
انجام میشود .چگونگی برقراری ارتباط در ابزاری مانند سینما ،رادیو ،و تلویزیاو؛ باا بازیهاای
رایانهای بسیار متفاوت است .در حالت نبست اا بهطور معمول اا ارتباط یکسویه است ،ولی در
بازی رایانهای ،گرافیک ،صدا و تعامل ،ابتکار سیر داستا؛ ،کنجکاوی ،پیچیدگی و تبیل،منطاق،

حافظه ،بازتابها و مهارتهای ریاضی ،چالش حل مسئله ،و تجسم ،ازجملاه جنباههای فنای،
روانی ،و فردی هستند که بازیگرا؛ را جیب این بازیها میکنند .کار مستقل ،مداومت در باازی،
لیت برد؛ از بازی ،مشارکت فعاال ،تعامال مشاارکتی ،سااختار گروهای ،یاادگیری ،رقابات یاا
همکاری گروهی ،و فرصتهای برابر در بازی ،ازجمله عواملی هستند که در فرد برای ادامه بازی
انگیزه ایجاد میکنند .رویهمرفته میتوا؛ انجام اموری که در زندگی روزماره قاادر باه انجاام آ؛
نیستیم را یکی دیگر از دالیل جیابیت بازیهای رایانهای دانست؛ بازیهای رایانهای ،بدو؛ اینکه
به بازیگر آسیب برسانند ،فرصت تجربه اموری مانند استفاده از اسلحه ،رانندگی با سرعت بااال و
انجام هر کار خطرناک دیگری را برای او فراهم میکنند .1این رسانۀ درحالرشاد و تأثیرگایار ،باا

تنوع فناورانه و جایابیتهاای فاو العااده خاود ،شامار زیاادی از کودکاا؛ و نوجواناا؛ و حتای
بزرگساال؛ را در سراسر جها؛ به خود مشغول کرده است .به همین دلیال اسات کاه بسایاری از
کشورهای دنیا برنامههای درازمدتی برای آ؛ درنظر گرفتهاند.
این بازیها در کنار مفید بودنشا؛ ،گاهی پیامدهای ویرانگر روحی و جسمی در کودکا؛ و
نوجوانا؛ برجای میگیارند .فردی که پیوسته بازیهای رایانهای انجام میدهد ،درگیر تبیال و
ارتباط باا شبصایتهای خیاالی بازیهاای رایاناهای اسات و از ارتبااط و تعامال اجتمااعی
بازمیماند ،مهارتهای اجتماعی الزم را فرانمیگیرد ،و به یک فرد گوشهگیر تبدیل میشود که
دنیای واقعی هیچ سنبیتی با دنیای تبیلیای که او ساخته است ،نادارد .انزواطلبای باهعنوا؛
یک اخت ل رفتاری یکی از جدیترین مشک ت کودکا؛ و نوجوانا؛ در این مورد شناخته شده
است .کودک کمرو ،هرچند برای دیگرا؛ ناراحتی و رنجشی ایجاد نمیکند ،ولی ممکن اسات
بهسبب رنج ناشی از احساس ناامنی و بیکفایتی در خود ،به دنیای درو؛ خویش پناه ببرد .اگر
در مورد رفتار غیراجتماعی ایندسته از کودکا؛ و نوجوانا؛ چاارهای اندیشایده نشاود ،احتمااال
آنا؛ خطرناکترین و مساعدترین وضع را بارای ابات باه اساکیزوفرنی خواهناد داشات .البتاه
هرچند همۀ کودکا؛ کمرو و منزوی به بیماری روانی دچار نمایشاوند ،ولای شاماری از آناا؛
قربانی این بیماری خواهند شد .باههرحال ،ایان حقیقات کاه عادهای از کودکاا؛ منازوی باه
بزرگساال؛ ناشاد و بیکفایت ازنظر اجتماعی تبدیل خواهند شد ،بهتنهایی دلیل کافیای برای
توجه به این مشکل رفتاری است (خوشانواز)84 ،8919 ،؛ بناابراین ،یکای از عاوار

مهام

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برگرفته از سایت
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رابطه اعتیاد به بازیهای
رایانهای و ...

بازیهای رایانهای که دامنگیر بسیاری از خانوادهها و کودکا؛ است ،بیماری گوشهگیری است
که در مواردی میتواند از بیماریهای کشنده و خطرساز باشد.
فردی که دچار انزوا میشود ،گاهی چنا؛ در عزلت قرار میگیارد کاه گاویی ازخودبیگاناه
است .درواقع ،انزوا ،نوعی حالت عصبی یا اخت ل عصبی است که در مواردی نیاز مایتواناد
دارای جنبۀ روانی باشد که فرد بهعنوا؛ رفتاری سازگارانه برای خاود برمایگزیناد .بیماار بارای
اینکه مشکل خود را حل کند ،یا دستکم تسکینی برای خود بیابد ،به این امر تن درمایدهاد.
چنین افرادی درحقیقت به نوعی از استعفای زندگی دست زدهاند و کوشیدهاناد کاه از مشاکل
بگریزند (قائمی .)88 ،8944 ،براینمبنا ،هدف اساسی این مقاله ،بررسی رابطه بین اعتیاد باه
بازیهای رایانهای و انزواطلبی در بین دانشآموزا؛ اسات .باه ایان منظاور ،میازا؛ اساتفاده از
بازیهای رایانهای در شبانهروز و نیز میزا؛ اعتیاد نوجوانا؛ به بازیهای رایانهای و نقش هریک
از این عوامل در میزا؛ انزواطلبی آنا؛ ،مبانی نظری این پژوهش را تشکیل میدهند.
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 .5چارچوب نظری

در این ببش ،ابتدا به بحثهای مربوط به بازیهای رایانهای و کارکردهای آ؛ خواهیم پرداخت
و سپس ،مفهوم انزواطلبی بررسی خواهد شد.
 .5-5بازیهای رایانهای

بازیهای رایانهای ازجمله فناوریهایی هستند که با سرعت زیادی گسترش مییابناد .عادهای از
دانشجویا؛ برای نبستینبار در دهه  8340بازیهای رایانهای را بهصورت ابتدایی و ساده طراحی
کردند .هدف این دانشجویا؛ ،استفاده از فناوری رایانه برای سرگرمی خودشا؛ بود ،ولی ازآنجاکه
دسترسی به سبتافزارهای رایانهای ،گرا؛قیمت ،محدود ،و گاهی غیرممکن بود ،این بازیهاا را
بهصورت بسیار سادهای طراحی کرده بودند .بهاینترتیب در سال  8311نبستین باازی رایاناهای

گرافیکی با عنوا؛ «تیکتاک تو ،»1توس یکی از دانشجویا؛ بهنام داگ س برای دریافات درجاه

دکترا از دانشگاه کمبریج ارائه شد که محتوای حافظه را با جلوه مجازی نشا؛ میداد (اندرساو؛،2
 ،1004بهنقل از :علیپور ،آگاه هریس ،گلچین ،و باغبا؛ پرشکوهی.)89 ،8938 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

در سال  8341نیز گروهی از دانشجویا؛ با استفاده از ایدههای استیو راسل به طراحی بازی
جنگ فضایی پرداختناد .ایان بازیهاا بهسارعت در جهاا؛ شاهرت یافتناد و شارکت آتااری،
رایانههایی را برای این بازی به بازار عرضه کرد .در این بازی دو بازیکن ،مقابال یکادیگر قارار
میگرفتند و هریک ،تا نابودی طرف مقابل به تا ش خاود اداماه مایداد (اندرساو؛،1004 ،
بهنقل از :علیپور ،آگاه هریس ،گلچین ،و باغبا؛ پرشکوهی.)88 ،8938 ،
در دهه  ،8310بازیهای رایانهای از انحصار پژوهشهای دانشاگاهی بیارو؛ آمدناد و باه
کلوپهای بازی راه یافتند و بهاینترتیب ،شمار بیشتری از افراد توانستند به آ؛ها دسترسی پیادا
کنند .با آغاز دهه  ،8310نرمافزارهای مربوط به این بازیها به صنعت عمدهای تبدیل شادند و
در نبستین سالهای دهه  ،8330تولیدکنندگا؛ اصالی آ؛هاا ،شارکتهایی بسایار تاوانگر باا
سرمایههایی چندمیلیارد دالری و مرتب با برخای از پرساابقهتارین و مشاهورترین نشاا؛هاای
تجاری در جها؛ بودند (گانتر 81 ،8911 ،و  .)84دهه  8310را باید عصر ط یای بازیهاای
ساده رایانهای دانست ،زیرا در این دهه ،از نوآوریهای دنیاای فنااوری در بازیهاای رایاناهای
استفاده شد و طراحی این بازیها بهگونهای بود که عموم ماردم میتوانساتند از آ؛هاا اساتفاده
کنند .در این دهه ،بحرا؛ اقتصادی شدیدی در عرصۀ بازیهاای رایاناهای ااا باهسابب تکثیار
غیرمجاز آ؛ها اا رخ داد که برای رویارویی با آ؛ ،بحث قانو؛ حق نسبهبرداری یا کپیرایت در
مورد این بازیها مطرح شد (عاملی.)89 ،8938 ،
روند نفوذ و گسترش بازیهای رایانهای ،بهفاصله کوتاهی از بازار جهانی ،بهگوناهای گساترده
در ایرا؛ نیز رواج یافت .بازیهای آتاری و میکرو از نبستین بازیهای رایانهای هساتند کاه باازار
اسباببازی ایرا؛ را به تسبیر خود درآوردند .بازی سگا ،بازی دیگری بود که وارد بازار ایرا؛ شد.
این بازی ،دارای تصاویر دوبعدی و تا  10درصد منطبق با تصاویر واقعی اسات .ایان باازیهاا،
نوعی موسیقی متناسب با محتوای خود دارند و همچنین ،قیمت آ؛ها برای مصرفکننده مناساب

است که بهصورت دیسک فشرده و پلیاستیشن ،1یا ساونی ،2عرضاه میشاوند کاه باه تلویزیاو؛

وصل میشوند و واقعنمایی آ؛  11تا  31درصد است ،کاه بارای کودکاا؛ و نوجواناا؛ جایابیت
دارد .این بازیها ،کودکا؛ و نوجوانا؛ را درگیر حوادث و ماجراهایی میکنند که طراح بازی بارای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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آ؛ها تدارک دیده است و میتوانند برای ساعتها آ؛ها را سرگرم نگه دارناد (علایپاور و همکاارا؛،
 .)81 ،8938درواقع ،بازیهای رایانهای ،بهنوعی ابزارهای فرهنگی و میانجی کنش ذهنی هستند کاه
واسطۀ فرد و محی پیرامونش شدهاند .فرد از طریاق آ؛هاا خاود را پدیادار کارده و در ایان تعامال،
شیوههای اندیشید؛ ،کنترل ،و سازما؛دهی رفتار او نیز تغییر میکند (زارع و جها؛آرا.)13 ،8931 ،

بوت 1و همکارا؛ ( ،)1001بازیهای رایانهای را عاملی برای افزایش حافظه ،تمرکز ،و مادیریت
اجرایی میدانند بوت 2و همکارا؛ (.)1001

ویژگیهای بازیهای ویدئویی و رایانهای را میتوا؛ در موارد زیر خ صه کرد:
هدفمدار بودن :این بازیها هدف ویژه و مشبصی دارند که بازیکن باید ت ش کند باه آ؛
هدف دست یابد؛
سطح پیچیدگی مناسب :بازیهاا بهگوناهای طراحای شادهاند کاه چاالشبرانگیز باشاند و
بهندرت بازیکن در آ؛ به تسل کامل دست مییابد؛
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سرعت باال :بیشتر این بازیها ،نسبت به بازیهای سنتی از سرعت باالیی برخوردار هستند؛
شیوه ارائه دستورالعملهای بازی :در بیشتر این بازیها ،کودکا؛ هنگاام باازی ،قواعاد آ؛ را
یاد میگیرند و لزومی ندارد که این قواعد را مطالعه کنند .این بازیها مستقل از قوانین فیزیکی
هستند .در بازیها اشیاء میتوانند پرواز کنند ،گردش کنند ،رنگ یا شکل خود را تغییر دهناد.
همچنین ،این بازیها میتوانند توجه بازیکن را جلب کنند تا فارد در جهاانی کاه باا قواعاد و
مقررات این بازی ساخته است ،به کار خود ادامه دهاد (علایپاور و همکاارا؛.)14 ،8938 ،
بهزعم لودولوژی ،بازیهای رایانهای بهعنوا؛ شبیهسازهایی درنظر گرفتاه شادهاند .بایاد توجاه
داشت که بازیهای رایانهای ،محل مهمی برای تغییر بهسوی فرهناگ شبیهساازی هساتند کاه
بهموجب آ؛ ،فناوریهای دیجیتالی امکا؛ سااخت ،بررسای ،و مطالعاه جها؛هاای فرضای را
دارند که تا اندازۀ زیادی ببشی از چگونگی کاار و باازی ماا اسات (عااملی.)801 ،8938 ،
بهعقیده اندرسو؛ و فورد ( )8314انتقادی که به بازیهای رایانهای وارد شده ،این است که این
بازیها میتوانند برای فرد اعتیادآور باشند .سل نو )8318( 3سه دلیل برای اعتیاد نوجوانا؛ باه
بازیهای رایانهای بیا؛ میکند:

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الف) نوجوانا؛ اغلب ،راهی را برای فرار از رواب اجتماعی واقعای جساتوجو میکنناد؛
بازیهای رایانهای به آ؛ها مجال میدهند که بهطور موقت در تعام تشا؛ تنها باشند؛
ب) بازیهای رایانهای ممکن است جایگزین همساال؛ و رواب انسانی شاوند کاه برخای
نوجوانا؛ آ؛ را راهی برای از بین برد؛ مشکل مییابند؛
ج) انجام بازیهای رایانهای باعث میشود نوجوانا؛ احساس خودمهارگری داشته باشاند کاه
در اغلب موارد نمیتوانند این احساس را در دنیای واقعی خود داشته باشند (علیپور و همکارا؛،
 .)48 ،8938بهنظر راکول1اا منطبق با نظریه امتداد مکلوها؛ اا بازیها امتداد بد؛ اجتمااعی ماا

هستند؛ درست شبیه فناوریهای مکانیکی کاه امتاداد باد؛ فیزیکای ماا هساتند ،ایان امتادادها
بازتابدهندۀ جنبههایی از فرهنگ ماست که به خود ما بازمیگردد (عاملی .)99 ،8938 ،ازنظار
رینگولد ،اجتماع مجاازی ،نسابۀ فناوراناه اجتمااع سانتی اسات .وی بار ایان نظار اسات کاه
فناوریهای ارتباطی و اط عاتی به ما فرصت بازسازی اجتماعها را در عصار جدیاد مایدهناد؛
اجتماعهایی که بهسبب تحوالت فناورانه جدید آسیب دیدهاند .آنچه از دست رفته اسات ،اکناو؛
میتواند به کمک صفحهکلید ،مانیتور ،پردازشگر ،و مودم ،دوباره ساخته شود (امیرکافی،8919 ،
 .)888بهطورکلی ،در بررسی بازیهای رایانهای ،گام نبست شناسایی چشماندازهای اصلی برای
ساختن یک بازی رایانهای است .هااکونن و دیگارا؛ 2ایان چشاماندازها را در قالاب چشامانداز

انسانی ،چشمانداز ساختی ،و چشمانداز تجاری نشا؛ دادهاند .چشمانداز انسانی بر رابطاۀ میاا؛
بازی رایانهای و بازیکن یا بازیکنا؛ اا که هما؛ کاربرا؛ ،اجتماعهای بازی ،شابکههای اجتمااعی
دیگر ،و کل جامعه هستند اا تمرکز دارد .چشمانداز ساختی به ساخت فنی و واقعی بازی رایانهای
اشاره میکند ،و چشمانداز تجااری مرباوط باه اقتصااد بازیهاای رایاناهای ،مانناد راهبردهاای
سرمایهگیاری است (عاملی.)808 ،8938 ،
 .5-2انزواطلبی

انزوای اجتماعی بهلحاظ مفهاومی در تقابال باا درگیاری اجتمااعی ،3انساجام اجتمااعی ،4و

سرمایه اجتماعی 5است و با ازخودبیگانگی ،احساس تنهایی ،و کنارهگیری ،نزدیکی مفهاومی
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دارد .برخی از صاحبنظرا؛ ،به انزوای اجتماعی با تأ کید بر بعاد ذهنای آ؛ توجاه داشاتهاند و
جداافتادگی ارزشی فرد از ارزشهای پییرفتهشده اجتماعی و مطلوب اجتماع را ویژگی اصالی
انزوای اجتماعی میدانند .برخی دیگر به جنباه عینای پیونادهای اجتمااعی فارد باا خاانواده،
دوستا؛ ،و همسایگا؛ نظر دارند و انزوای اجتماعی را فقدا؛ این رواب تعریف میکنند .رابرت

کراوت ،1درگیری اجتماعی را دربردارندۀ ارتباطات خانوادگی فرد ،انادازه حلقاه محلای شابکه

اجتماعی فرد ،اندازه حلقه شبکه اجتماعی راه دور فرد ،و میزا؛ حمایت اجتماعی ناشی از ایان
رواب میداند (کراوت و دیگرا؛ .)8331 ،بهعبارتدیگر ،انزوای اجتماعی ،وضعیتی است که
در آ؛ ،رواب اجتماعی و حمایت اجتماعی نهفته در آ؛ پایین است.
انزوای اجتماعی ،مفهومی است که در حوزههاای گونااگو؛ جامعاهشناسای و نظریاههای

مبتلف جامعهشناختی ازجمله نظریه کنش متقابل نمادین (تاویتس ،)8319 ،2و نظریاههاای
ازخودبیگانگی (بانای و وایزبرگ )1009 ،3به آ؛ پرداخته شاده اسات (محسانی و همکاارا؛،
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 .)10 ،8911ولمن 4در مقالاه «پرساش اجتمااع» ،دیادگاههاای گونااگو؛ در زمیناه انازوای
5

6

7

اجتماعی را در سه مقوله «اجتماع ازدسترفته  ،اجتمااع حفا شاده  ،و اجتمااع آزادشاده »
گنجانده است.
الف) اجتماع ازدسترفته :جامعهشناسانی مانند تونیس و زیمل بر ایان نظار بودناد کاه در
جوامع سنتی ،فرد در شبکهای از رواب محکام خاانوادگی ،خویشااوندی ،و همساایگی قارار
گرفته است که در مواقع لزوم میتواند حمایتها و منابع موردنیاز را از طریاق آ؛ کساب کناد.
فرد در این شبکۀ متراکم رواب برای خود پشتوانهای احسااس مایکناد و باههماینترتیاب ،از
اطرافیا؛ خود نیز پشتیبانی میکند؛
ب) اجتماع حفظشده :در مقابل دیدگاه باال ،دستۀ دیگاری از جامعاهشناساا؛ کوشایدهاند
نشا؛ دهند که پیوندهای اولیه همچنا؛ در عصر صنعتیشد؛ و شهرنشینی وجود دارند .اجتماع
همچنا؛ زنده است و پیوندهای فراوانی میا؛ افراد دیده میشود؛
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.
.
.
.

ج) اجتماع آزادشده :در مقابل دیدگاههای باال ،دیدگاه دیگری وجود دارد که نقطه عزیمات
دیدگاه نبست را نقطه عزیمت خوبی میداند که دیدگاه دوم از آ؛ غافل شده است و آ؛ هماناا
تأثیرات جدی فرایندهای صنعتیشد؛ و شهرنشینی است (ولمن.)8313 ،
پیوندهای ضعیف میتوانند ازنظر کسب منابع اجتماعی (مانناد اط عاات) مهام باشاند.
بهعبارت دیگر ،پیوند ضعیف بهمعنای کماهمیت بود؛ آ؛ نیست .این پیوندها منبع اط عاات،
انجام داد؛ کار ،گیرا؛ اوقات فراغت ،ارتباط ،درگیاری اجتمااعی ،و لایت هساتند (کاساتلز،
 .)811 ،1008ریشه پیوندهای ضعیف را باید در تقسیم کار دید ،زیارا تمایزیاابی و اساتق ل
سبب تنوع گستردۀ رواب نقشی متماایز شاد کاه در آ؛ ،یاک فارد تنهاا باا بباش کاوچکی از
شبصیت دیگری در ارتباط است .برخ ف نظار ورث و تاونیس کاه ایان فرایناد را زمینهسااز
ازخودبیگانگی میدانستند ،دورکیم بر این نظر بود که تنوع دیادگاههاا و فعالیاتهاا ،پیشنیااز
ضروری ساخت اجتماعی فردگرایی اسات (گراناووتر .)8319 ،1در چاارچوب شابکه روابا
شبصی افراد ،انزوای اجتماعی ،حالتی است که در آ؛ شبص ،فاقد پیوندهایی است که منابع
اجتماعی و حمایت اجتماعی موردنیااز او را فاراهم کنناد .حمایاتهاای اجتمااعی موردنیااز
شبص را میتوا؛ به پنج دسته تقسیم کرد:
الف) کمکهای عاطفی؛
ب) خدمات کوچک2؛
ج) خدمات بزرگ؛
د) کمکهای مالی؛
ه) همراهی و معاشرت (ولمن و ورتلی.)8330 ،
بررسی موضوع انزوای اجتماعی اادستکم در یک قر؛ گیشتهاا نشا؛ مایدهاد کاه ایان
مفه اوم ب اه چنااد گ ارایش عمااده در جامعهشناس ای ،ازجملااه دیاادگاه مارکسیسااتی و مفهااوم
ازخودبیگانگی (سایمن8313 ،4؛ فیشار 8319 ،5و 8314؛ کاوهن8314 ،؛ سایمن)8319،
مکتب کنش متقابل و مفهوم خود (فاریس8398 ،؛ جاکو8318 ،؛ تونیس ،)8319 ،و مکتاب
3
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شیکاگو مرتب است .از دیدگاه سیمن ،انزوای اجتماعی ،واقعیتی فکری است کاه در آ؛ فارد،
عدم تعلق و گسیبتگی کامل از ارزشهای مرسوم جامعه را احساس میکند (8313؛ باهنقال
از :محسنی تبریزی .)41 ،8910 ،آشکار است که در این تعریف ،انزوای اجتماعی به میزا؛ و
شدت تماسهای فردی بستگی ندارد (سیمن .)181 ،8313 ،کوهن و کلوسن 1بر این نظرناد
که انزوای اجتماعی ،معادل بیگانگی فرهنگی است و نشا؛ میدهد که ایده و عقاید افراد درباره
موضوعات مهم چقدر با دیگرا؛ (دوستا؛ ،خویشاوندا؛ ،هموطنا؛ ،و )...تفاوت دارد (کاوهن
و کلوسن .)881 ،8311 ،درمقابل ،یوریک ( )8310بر این نظر اسات کاه انازوای اجتمااعی
بهمعنای فقدا؛ پیوندهای اجتماعی در میا؛ افراد است.
احساس ناامنی و ترس ،از متغیرهایی است که میتواند انزوای اجتمااعی را تشادید کناد.
وجود هر نوع تهدید همراه با خود ،بیاعتمادی را افازایش مایدهاد و عامال اخیار نیاز سابب
کنارهگیری از تعام ت اجتماعی میشاود (چلبای 11 ،8911 ،و  .)891هنگامیکاه افاراد باا
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محی های تهدیدکننده روبهرو هستند ،ممکن است واکنشهای مبتلفی از خود نشا؛ دهناد؛
ازجمله ،بیاعتمادی به دیگرا؛ ،دوری جستن از مکا؛های خاص ،بهکارگیری تدابیر حفاظتی،
تغییر فعالیتهای روزمره ،کاهش مشارکت در فعالیتهای اجتمااعی ،و ....بیتردیاد ،ماوارد
2

یادشده میتوانند بر انازوای اجتمااعی تأثیرگایار باشاند (جاناگ و جانساو؛ 880 ،1008 ،؛

کلینگ810 ،1008 ،3؛ روس و جاناگ808 ،1008 ،4؛ گیادنز .)31 ،8911 ،فاراوا؛ باود؛
گرهها و هویتها (رواب بینگروهی) عامل دیگری است که میتواند بر سطح رواب افاراد در
سطوح مبتلف ،تأثیر بگیارد .منظور از فراوا؛ بود؛ گرهها و هو یتها ،وجود پلهایی است که
دین ،قومیت ،طبقه ،موقعیت ،منزلات ،و ...یاا هرگوناه ویژگایای کاه موجاب متماایز شاد؛
گروههای اجتماعی میشود را قطع میکند .چلبی بر این نظر است که پلهای یادشاده از ایان
حیث برای جامعۀ تفکیکیافته امروزی اهمیت دارند که خصلت بازکننادگی داشاته و موجاب
تسهیل و روانی رواب اجتماعی در سطح جامعه میشوند (چلبی.)881 ،8911 ،
بیتردید برای گسترش شبکه اجتماعی یک فرد منزوی یا تبدیل کرد؛ شبکه کوچک و بسته
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

او به شبکههای باز و بزرگتر ،وجود برخی پلهای ارتباطی الزم است .پلهاای ارتبااطی باین
دستههای منزوی و جداگانه ارتباط برقرار میکنند .درواقع ،کسانیکه از چنین پلهایی بهرهمند
هستند ،میتوانند بین دستههای مبتلف و جداازهم حرکت کارده و باا تعاداد زیاادی از افاراد
ارتباط برقرار کنند .این درحالی است که تحقق چنین امری برای کسانیکه با افراد مشابه ارتباط

دارند ،امکا؛پییر نیست (چلبی8911 ،؛ پاکستو؛.)1001 ، 1

انزوای اجتماعی برای افراد ،بهویژه کودکا؛ و نوجوانا؛ ،عوار

و پیامدهای منفی فراوانای

دارد .بیتردید ،انزوای اجتماعی ،افراد را از مشارکت غیررسامی و رسامی در جامعاه محاروم
کرده و مبادله اجتماعی 2و دلبستگی اجتماعی را کاهش میدهد ،از تبادل پایدار و دائمی افکار
و احساسات از کل به فرد و از فرد بهکل جلوگیری میکند (دورکیم ،)181 ،8911 ،و موجاب
تضعیف یا قطع رواب و مبادالت نامتقار؛ گرم و همچنین ،رواب گفتمانی مایشاود (چلبای،

 .)811 ،8911کلرمن )8314( 3در این مورد بر این نظر است که احساس تنهایی از نقص در

رواب نزدیک 4و اخت ل در همبندیهای اجتماعی 5یاا انساجام اجتمااعی ناشای مایشاود.

هالورسن  )1008(6معتقد است که احساس تنهایی عمدتا با میازا؛ روابا اولیاه ،و در ساطحی
محدودتر ،با میزا؛ و کیفیت رواب دومین و سومین ،یعنی مشارکت در بازار کاار و فعالیاتهاای
مدنی ،ارتباط دارد .از دیگر عاوار

و پیامادهای انزواطلبای مایتاوا؛ ماوارد یاأس اجتمااعی،

احساس عجز ،احساس تنهایی ،و تحمل اجتماعی را برشمرد (چلبای و امیرکاافی.)81 ،8919 ،
نتایج پژوهشهای دورکین و باربر )1000( 7نشا؛ داده است کاه انجاام بازیهاای رایاناهای،

آشکارکنندۀ یک سبک زندگی با سازگاری مطلوب و فعال است .در مقایسه باا زنادگی آشافته،
بازیهای رایانهای توس افراد جوانی انجام میشدند که تمایل به ادراک رواب خانوادگی خود
بهصورت نزدیک و صمیمی داشتند .در مقایساه باا فعالیتهاای جاایگزین مانناد کلوپهاا و
ورزشها ،بازیهای رایانهای ،برای کسانیکه مشارکتکنندگا؛ اجتماعی فعالی هستند ،زمیناۀ
تفریحیاسرگرمی دیگری را نشا؛ میدهند (دورکین و باربر.)1001 ،
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بازیهای رایانهای و ویدئویی ،موقعیت یگانهای را برای جواناا؛ فاراهم میکنناد تاا آ؛هاا
بتوانند خوش بگیرانند و با رسانهای پیشارفته سارگرم شاوند ،کاه در برخای از ماوارد باهدلیال
ارتباطات نظامی ،رمز و راز خاصی دارناد .انجاام بازیهاای ویادئویی در کلوپهاا ،محای
اجتماعیای را نیز بهوجود میآورد که از محدودۀ اعمال کنتارل خاانواده و ساایر بزرگسااال؛
بیرو؛ است و زمینۀ بنای خردهفرهنگ متمایزی را در کودکا؛ و نوجوانا؛ با ع قهمندی یکساا؛
فراهم میکند (گانتر .)881 ،8911 ،اغلب بازیهاای رایاناهای ،انفارادی طراحای شادهاند و
جوانا؛ برای مشارکت در آ؛ها نیازی به مهارتهای اجتماعی ندارند .جوانانی که بیشازحد از
اینگونه بازیها استفاده میکنند ،از آموزش مهارتهای زندگی بیبهره میمانند و در ماواردی
درو؛گرا میشوند.
استفاده از جاذبههای مجازی در بازیهای رایانهای سبب محصور شد؛ جواناا؛ و گارایش
آ؛ها به هرچه بیشتر درگیار شاد؛ در ایان بازیهاا میشاود (راسا و حسانی.)91 ،8938 ،
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ازسویدیگر ،تغییرات بازیهای رایانهای و تنوع و فراوانی شایوههای انجاام باازی و ناشاناخته
بود؛ ابعاد آ؛ ،از قدرت تحلیلای و تبیینای سیاساتگیارا؛ و تصامیمگیارا؛ حاوزۀ بازیهاای
رایانهای میکاهد و درنتیجه ،ضرورت بهروزرسانی اط عات ،انطبا با سرعت تحاوالت ایان
حوزه ،و اتباذ رو یکردی پیشبینینگرانه برای آمادگی در رویارویی با روندهای پیشرفتگرایانۀ
آنی را مطرح میکند .بهعبارتدیگر ،روند هنجاری شد؛ بازیهای رایانهای ساریعتر از روناد
نظریهپردازی ،گردآوری داده ،یا تحلیل انجام میشود.
پیشبینی میشود که این بازیها تا چناد ساال آیناده ،ساریعترین روناد رشاد را در میاا؛
رسانههای دیگر دراختیار خواهند داشت و تا سال  1081به فروش  11میلیارد دالری خواهناد
رسید (عاملی .)91 ،8938 ،با توجه به موارد مطرحشده درباارۀ رابطاه باازیهاای رایاناهای و
انزواطلبی باید گفت ،بازیهای رایانهای ،افراد را بهگونهای با خود همراه میکنناد کاه گیشات
زما؛ را بههیچروی درک نمیکنند و زمانی بهخود میآیند کاه سااعتهاای زیاادی از وقتشاا؛
صرف این بازیها شده است .بهعبارت دیگر ،حاضر نیستند رایانه را بهخاطر این بازیهاا رهاا
کنند و بهدنبال فعالیتهای نشاطآور و اجتماعیتر بروند؛ بنابراین ،کودکانی که بهطور پیوسته با
این بازیها درگیرند ،درو؛گرا میشوند و در جامعه ،منزوی و در برقراری ارتبااط اجتمااعی باا
دیگرا؛ ،ناتوا؛ میشوند .روحیۀ انزواطلبی باعث میشود که کودک از گروه همساال؛ جدا شود

که این خود ،سرآغازی برای بروز ناهنجاریهای دیگر است .برخی پژوهشگرا؛ تأ کید کردهاند
که استفاده از اینترنت و تعام ت رایانهای ،ازجملاه بازیهاای رایاناهای ،بهتادریج جاایگزین
رواب انسا؛ها در زندگی روزمره میشود .این ناوع سارگرمیها ،ابازاری هساتند کاه از طریاق
ایجاد و فراهم کرد؛ فضایی مجازی برای ایجاد رابطه ،افراد را از دردسر روبهرو شد؛ با دیگرا؛
و قرار گرفتن در وضعیت جها؛ واقعی رها میکنند (محسنی و دیگرا؛.)11 ،8911 ،
 .2پیشینه پژوهش

در مورد رابطۀ بازیهای رایانهای و انزواطلبی ،یافتههای پژوهشگرا؛ ،نتاایج متفااوتی را نشاا؛
میدهند .کلول و پاینر 1در مطالعه خود در مورد  108دانشآموز 80-88ساله لندنی به بررسی

ارتباط بازیهای رایانهای با انزوای اجتمااعی ،کااهش اعتمادباهنفس ،و پرخاشاگری در باین
نوجوانا؛ پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشا؛ میدهد که اگرچه بین انزوای اجتمااعی باا ایان
بازیها ارتباط مستقیم وجود نداشت ،ولی بین پرخاشگری و پرداختن به باازیهاای رایاناهای
ارتباط مستقیمی برقرار بود (کلول و پاینر.)980 ،131 ،

نتایج پژوهش کراوت )8331(2نشا؛ میدهد کاه اساتفادۀ زیااد از اینترنات و باازیهاای

رایانهای موجب کاهش ارتباط فرد با خانوادهاش ،کوچک شد؛ حلقه اجتماعی پیرامو؛ فارد ،و

افزایش احساس تنهایی و افسردگی میشود .افزو؛بر این ،نتایج پژوهش اندرسو؛ )1008( 3بر
پیامدهای منفی روحی و روانی اعتیاد به بازیهای رایانهای تأ کید کرده است.
پژوهش «جوانا؛ و فراغت مجازی» به بررسی کارکردهای چت در کافینتهای تهرا؛ پرداختاه

است .پژوهشگر با طرح دو مفهوم «رسانهای شد؛» و «خانگی شاد؛» باه توصایف نحاوۀ گایرا؛
اوقات فراغت در جامعه جوا؛ ایرانی پرداخته است .محقق ،سرگرمیهای مجازی را عاملی میداناد
که ع قۀ نوجوانا؛ و جوانا؛ به مشارکت اجتماعی و فعالیتهای مادنی را باا انگیزههاای مبتلاف،
تحتالشعاع قرار میدهد و ممکن است بر مهاارتهاای اجتمااعی آ؛هاا در تادارک فراغاتهاای
گروهی و تفریحات و بازیهای غیرمجازی تأثیر منفی بگیارد (ذکائی.)8919 ،
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با توجه به بحثهای نظری ذکرشده ،فرضیههای این پاژوهش مبنایبار وجاود رابطاه باین
مدتزما؛ استفاده از بازیهای رایانهای در طول شبانهروز و انزوای اجتماعی دانشآموزا؛ و نیز
رابطۀ بین میزا؛ اعتیاد به بازیهای رایانهای و انزوای اجتماعی دانشآموزا؛ ارائه شده است.
 .9روش پژوهش و جامعه آماری

این پژوهش از نوع پیمایش اجتمااعی 1باوده و بارای گاردآوری دادههاای پاژوهش از تکنیاک
پرسشنامه همراه با مصاحبه استفاده شده است .بهاینترتیب ،پس از تعیین متغیرهای پژوهش،
مفاهیم و متغیرهای پژوهش بهصورت نظری و عملیاتی تعریف شدهاند .باا اساتفاده از آزماو؛
آلفای کرونباخ ،اعتبار گویههای متغیرهای پژوهش تأیید شدهاند .پس از گردآوری اط عات و
ورود دادهها به رایانه ،باا اساتفاده از برناماه  spssو فعالیاتهاای آمااری ماوردنظر ،دادههاای
پژوهش ،تجز یهوتحلیل شدهاند .جامعه آماری این پژوهش ،تمام دانشآموزا؛ پسر مدرسههای
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دوره راهنمایی شهرستا؛ کاشا؛ در سال  8931هستند کاه باا اساتفاده از فرماول نموناهگیاری
کوکرا؛ ،تعداد  910نفر از آ؛ها ،انتباب و دادههای پژوهش از طریاق پرساشناماه هماراه باا
مصاحبه با والدین آ؛ها گردآوری شدهاند.
 .4تعریف مفاهیم

الف) انزوای اجتماعی :انزوای اجتماعی بر فقدا؛ نسبی مشارکت فرد در امور گروهای داللات
دارد .جاکو« ،2انزوای اجتماعی» را «قطع یا بهحداقل رسااند؛ تمااس و ارتبااط باا دیگارا؛»

تعریف کرده اسات (جااکو .)8318 ،وی مایکوشاد انزواطلبای را در جمعیاتهاا از طریاق
شاخصهایی مانند گمنامی ،تحرک مکانی ،جا و مکا؛ دوستا؛ ،فراوانی مشارکت در گروههاا،
و ...اندازهگیری کند (گولد و کولب .)801 ،8918 ،3اعتبار و روایی گویههای طیف انزواطلبی
ناشی از بازیهای رایانهای دانشآموزا؛ ،با اساتفاده از ضاریب آلفاای کرونبااخ بررسای و باا
 a=0/18تأیید شده است.
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ب) اعتیاد به بازیهای رایانهای :بهطورکلی ،اعتیاد ،باه هرگوناه وابساتگی شادید روانای یاا
فیزیولوژ یک ارگانیسم به یک دارو ،مواد و هر پدیدهای اط

میشود .در ایان پاژوهش بارای

سنجش میزا؛ اعتیاد دانشآموزا؛ به بازیهای رایانهای از چهار گویه در قالاب طیاف لیکارت
استفاده شده است .اعتبار و روایی طیف اعتیاد به بازیهای رایانهای با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ بررسی ،و با توجه به نتایج آزمو؛ ( ،)a=0/141تأیید شده است.
 .1یافتهها

در این ببش ،یافتههای پژوهش ارائه و رابطۀ متغیرهای اعتیاد به باازیهاای رایاناهای و میازا؛
انزواطلبی در جامعۀ آماری موردنظر بررسی شده است .ابتدا یافتاهها را توصایف و ساپس باه
تحلیل آ؛ها میپردازیم.
ابتدا میزا؛ استفاده دانشآموزا؛ موردبررسی از بازیهای رایانهای و نیز میزا؛ اعتیاد آنا؛ باه
اینگونه بازیها مطالعه و بررسی شدند .پسازآ؛ ،میزا؛ انزواطلبی در نزد آناا؛ بررسای شاده
است.
در جدول زیر ،میزا؛ استفاده از بازیهای رایانهای توس دانشآموزا؛ موردبررسی (در هار
شبانهروز) ارائه شده است.
جدول شماره ( .)2توز یع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگو یان برمبنای میزان استفاده از باز یهای رایانهای
موارد
کمتر از  1ساعت
 1تا  9ساعت
بیشتر از  9ساعت
جمع

فراوانی
18
891
800
910

درصد
14/1
89/8
98/1
800

دادههای جدول شماره ( )8نشا؛ میدهاد کاه از مجماوع  910داناشآماوز موردبررسای،
 14/1درصد آ؛ها در هر شبانهروز کمتر از دو ساعت به بازیهای رایانهای میپردازند یا اص
به این بازیها نمیپردازند 89/8 .درصد آ؛ها در هر شبانهروز باین دو تاا ساه سااعت و 98/1
درصد از آ؛ها در هر شبانهروز بیش از  9ساعت به باازیهاای رایاناهای مایپردازناد .در ایان
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مطالعه برای سنجش میزا؛ اعتیاد نوجوانا؛ به بازیهای رایانهای از چهار گویه در قالب طیاف
لیکرت استفاده شده است .اعتبار گویههای طیف از طریق آزمو؛ آلفای کرونباخ بررسی شاده
است و با توجه به نتایج آزمو؛ ( )a=0/18اعتبار آ؛ تأیید شد .کرانه بااال نمرههاای  ،83کراناه
پایین آ؛  1و دامنه تغییر مقیاس فو در جامعه آماری موردمطالعه  88است .باا تقسایم دامناه
تغییر بر عدد سه ،بهعنوا؛ تعداد طبقات با فاصلههای برابر ،جدول توزیع فراوانی زیر بهدسات
آمده است.
جدول شماره ( .)1توز یع فراوانی مطلق و نسبی میزان اعتیاد دانشآموزان به باز یهای رایانهای
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موارد

فراوانی

درصد

کم

10

81/41

متوس

48

10/0

زیاد

104

48/91

جمع

910

800

یافتااههااای جاادول شااماره ( )1بیااانگر ایاان اساات کاه  81/4درصااد دانااشآمااوزا؛ پساار
موردبررسی ،میزا؛ اعتیاد کم 10 ،درصد متوس و  48/9درصد اعتیاد زیاادی باه باازیهاای
رایانهای داشتهاند.
بهطورکلی انزواطلبی بهمعنای داشتن الگوی رفتاری مشبص ،کاهش فعالیتهای روزماره
همراه با تنشها و ناامیدیهای مربوط به آ؛ ،و کنارهگیاری از جریاا؛ بهنجاار هماراه باا عادم
همکاری و عدم مسئولیت است .در این مطالعه برای سنجش میزا؛ انزواطلبی فرزندا؛ از پانج
گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است .اعتبار گویههای طیاف باا اساتفاده از آزماو؛
آلفای کرونباخ بررسی ،و با توجه به نتایج این آزمو؛ ( ) =0/141تأیید شده است .کرانه باالی
نمرهها 11 ،و کرانه پایین نمرهها 1 ،و دامنه تغییر نمرهها در جامعه موردمطالعاه  81اسات .باا
تقسیم دامنه تغییر بر عدد پنج با فاصلههای مساوی ،دادههای جدول توزیع فراوانی زیر بهدست
آمده است.

جدول شماره ( .)9توز یع فراوانی مطلق و نسبی میزان انزواطلبی دانشآموزان
موارد

فراوانی

درصد

کم

10

18/1

تاحدودی

801

98/1

زیاد

881

84/1

جمع

910

800

ارقام و درصدهای جدول شماره ( )9نشا؛ میدهد 18/1 ،درصد دانشآموزا؛ موردبررسی
انزواطلبی کم و بسیار کم 98/1 ،درصد متوس  ،و  84/1درصد ،انزواطلبی زیادی داشتهاند.
اکنو؛ به تحلیل یافتهها میپردازیم .در این مطالعه ،رابطه بین میزا؛ اساتفاده از باازیهاای
رایانهای و اعتیاد به این بازیها با میزا؛ انزوای اجتماعی دانشآموزا؛ بررسای و مطالعاه شاده
است .در جدول شماره ( )8رابطۀ بین میزا؛ استفاده از این بازیها توسا کااربرا؛ ،باا میازا؛
انزواطلبی آ؛ها نشا؛ داده شده است.
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جدول شماره ( .)1رابطه بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای و میزان انزواطلبی دانشآموزان
کم

متوسط

زیاد

جمع

کمتر از  1ساعت

91/8

91/1

11

800

 1-9ساعت

83/8

90/1

10

800

بیشتر از  9ساعت

81/4

13/8

11/3

800

جمع

11/1

98/1

81/4

800

کم

80

88

84

800

متوس

98/9

89/1

18/1

800

زیاد

89/4

11/1

48/8

800

جمع

18/1

98/1

84/1

800

میزان انزواطلبی

میزا؛ ساعتهای استفاده

میزا؛ اعتیاد به بازیهای
رایانهای

دادههای جدول شماره ( )8بیانگر این امر است که میزا؛ انزوای اجتماعی در ساطح زیااد
در بین افرادی که در هر شبانهروز کمتر از دو ساعت از بازیهای رایانهای استفاده میکنند11 ،
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درصد است .با افزایش تعداد ساعتهای استفاده از این بازیها در دانشآموزا؛ شاهد افزایش
میزا؛ انزواطلبی آ؛ها هستیم؛ بهگونهای که این میزا؛ در بین افرادی که  1-9ساعت و بیشتر از
 9ساعت در شبانهروز از بازیهای رایانهای استفاده میکنند ،بهترتیاب باه  10و  11/3درصاد
افزایش یافته است .درمقابل ،میزا؛ انزواطلبی در حد کم در بین افرادی که کمتر از دو سااعت
از بازیهای رایانهای استفاده میکنند 91/8 ،درصد بوده است؛ این میزا؛ در بین کودکا؛ با -9
 1ساعت و بیش از  9ساعت بازی در روز به  83/8و  81/4درصد کاهش یافته است .فعالیات
آماری موردنظر با اساتفاده از ضاریب همبساتگی پیرساو؛ ( ،) =0/981همبساتگی مثبات و
مستقیم دو متغیر باال را نشا؛ مایدهاد .در بررسای نقاش باازیهاای رایاناهای در انزواطلبای
کودکا؛ ،افزو؛بر بررسی ساعتهای استفاده از این بازیها در هر شبانهروز ،نقاش اعتیااد باه
بازیهای رایانهای در انزواطلبی دانشآموزا؛ ،بررسی شده است.
افزو؛براین ،یافتههای پژوهش در جدول باال نشا؛ میدهند که میزا؛ انزواطلبای در ساطح
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پایین در بین دانشآموزا؛ با اعتیاد کم یا عدم اعتیاد باه باازیهاای رایاناهای 80 ،درصاد باوده
است .با افزایش میزا؛ اعتیاد به بازیهای رایانهای ،میزا؛ انزواطلبی کم ،کااهش یافتاه اسات،
بهگونهای که در بین دانشآموزا؛ با اعتیاد متوس به ایان باازیهاا باه  98/9درصاد و در باین
دانشآموزا؛ دارای اعتیاد زیاد به باازیهاای رایاناهای ،باه  81/1درصاد کااهش یافتاه اسات.
درمقابل ،میزا؛ انزواطلبی زیاد در بین دانشآموزا؛ دارای اعتیاد کم به بازیهاای رایاناهای84 ،
درصد بوده است .با افزایش میزا؛ اعتیاد به این بازیهاا ،میازا؛ انزواطلبای داناشآماوزا؛ نیاز
افزایش یافته است ،بهگونهای که میزا؛ انزواطلبی زیاد در بین افراد با اعتیاد متوس به بازیها به
 18/1درصد و در افراد دارای اعتیاد زیاد به بازیهای رایاناهای باه  48/8درصاد افازایش یافتاه
است .رابطه دو متغیر باال با استفاده از فعالیت آماری مربوطه ،بررسی شده است .با توجاه باه
سطح اندازهگیری رتبهای متغیرها بارای بررسای همبساتگی دو متغیار ،از ضاریب همبساتگی
پیرسو؛ استفاده شده است .نتایج آزمو؛ پیرسو؛ ( ) =0/811در سطح اطمیناا؛  33درصاد
همبستگی بین دو متغیر ،میزا؛ اعتیاد به بازیهای رایانهای و میزا؛ انزواطلبای داناشآماوزا؛ را
تأیید میکند .نوع رابطه ،مثبت و مستقیم بوده و بیانگر این است که با افزایش میزا؛ اعتیاد افاراد باه
بازیهای رایانهای ،بر میزا؛ انزواطلبی آنا؛ نیز افزوده میشود.

نتیجهگیری

بازی رایانهای یکی از سرگرمیهای دنیای مدر؛ برای نوجواناا؛ و جواناا؛ و درواقاع ،کااربرا؛
رایانهای است .این بازی ،کارکردهای مثبت و منفی ،آشکار و نهانی بارای ردۀ سانی نوجاوا؛ و
جوا؛ دارد .آثار مثبت اینگونه بازیها ایجاد سرگرمی ،هیجاا؛ باازی ،افازایش تبیالگرایای،
ایجاد تمرکز ،و ...است .در کنار آثار مثبت اینگونه بازیها باید به میزا؛ استفاده از بازیهاای
رایانهای ،نوع بازی ،و گروه سنی مباطب آ؛ نیز دقت کرد .عدم برنامهریزی مناساب در ماورد
بازیهای رایانهای ،پیامدهای منفی روحی و اجتماعی در پای دارد و فارد را دچاار اخات ل در
زندگی فردی و اجتماعی میکند .یکی از این پیامدها ،اعتیااد مفارط باه ایان بازیهاا و باروز
انزواطلبی است .فردی که پیوسته بازی میکند ،درگیر تبیل و ارتباط با شبصیتهای خیاالی
بازیهای رایانهای است و از ارتباط و تعامل اجتماعی باز میماند ،مهارتهای اجتماعی الزم
را فرانمیگیرد و به یک فرد گوشهگیر تبدیل میشود که دنیای واقعیت هیچ سانبیتی باا دنیاای
تبیلیای که او ساخته است ،ندارد .پاژوهش حاضار باه بررسای نقاش اعتیااد باه بازیهاای
رایانهای و انزواطلبی پرداخته است .نتایج بهدستآمده از تحقیاق نشاا؛ میدهاد ،از مجماوع
 910دانشآموز موردبررسی در این پژوهش 14/1 ،درصد آ؛ها در هار شابانهروز کمتار از دو
ساعت به بازیهای رایانهای میپردازند یا اص به این بازیها نمیپردازند 89/8 .درصد آ؛هاا
در هر شبانهروز بین دو تا سه ساعت و  98/1درصد از آ؛ها در هر شبانهروز بیش از  9سااعت
به بازیهای رایانهای میپردازند .همچنین ،دادههای پژوهش بیانگر این است که  81/4درصاد
دانشآموزا؛ پسر موردبررسی ،اعتیاد کم 10 ،درصد متوس  ،و  48/9درصد اعتیاد زیاادی باه
بازیهای رایانهای داشتهاند .برایناساس ،فرضیۀ پژوهش مبنیبر وجود رابطۀ مثبت بین اعتیااد
به بازیهای رایانهای و انزواطلبی ،با اطمینا؛  33درصد تأیید میشود.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر با یافتهها و نتایج پژوهش پژوهشاگرا؛ درباارۀ رابطاه باین
بازیهاای رایاناهای و انزواطلبای ،نزدیکای و همباوانی دارد .نتاایج پژوهشهاای کاراوت و
همکارا؛ ( )8331نیز نشا؛ میدهد که استفاده زیاد از اینترنت و بازیهای رایاناهای ،موجاب
کاهش ارتباط افراد با خانواده و کوچک شد؛ حلقۀ اجتماعی پیرامو؛ فرد شده و درنهایات ،باه
افزایش احساس تنهایی و افسردگی منتهی میشود .افازو؛باراین ،یافتاههاای پاژوهش ذکاایی
( )8919نشا؛ میدهد که بازیها و سرگرمیهای مجازی ،بار ع قاه نوجواناا؛ و جواناا؛ باه
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مشارکت اجتماعی و فعالیتهای مدنی را تحتالشعاع قرار میدهند و بر فعالیتهای گروهی
و تفریحات و بازیهای غیرمجازی تأثیر منفی مایگیارناد .باهطورکلی ،درماا؛ گوشاهگیاری
اجتماعی معموال مستلزم تعلیم مهارتهای اجتمااعی باه کاودک ،باهطور مساتقیم از طریاق
تقویت انتبابی رفتارهای متناسب ،یا بهطور غیرمستقیم با روبهرو کرد؛ کاودک باا الگوهاایی
است که رفتارهای ماوردنظر را نماایش مایدهناد .در راساتای کااهش پیامادهای انزواطلبای
دانشآموزا؛ درنتیجۀ بازیهای رایانهای پیشنهاد میشود:
 -8بهتر است که والدین با رایانه و شیوۀ استفاده از آ؛ و تا حدی باا باازیهاای رایاناهای و
نحوۀ عملکردشا؛ آشنا باشند و بدانند که هر بازی برای چاه سانی مناساب اسات .در ایان راه
میتوانند از کارشناسا؛ فن کمک بگیرند .همچنین ،والدین معیارهاای اساتفاده از باازیهاای
رایانهای را برای فرزندانشا؛ تبیین کنناد و باه آناا؛ تفهایم کنناد کاه مجااز باه اساتفاده از چاه
بازیهایی هستند .در این زمینه الزم است که والدین درصدد خرید باازیهاای مناساب سان
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فرزندانشا؛ برآیند یا دستکم آ؛ها را در این راه همراهی کنند .افزو؛باراین ،والادین باا اتبااذ
تدابیر درست اجازه ندهند که فرزندانشا؛ از این بازیها بیشازحد استفاده کنند و دیگر اینکاه
آسیبهای اینگونه بازیها را برایشا؛ شرح دهند؛
 -1والدین ،برای بازی کرد؛ کودکا؛ و نوجوانا؛ با رایانه ،زما؛ مشبصی تعیین کنناد و در
صورت پایا؛ وقت ،کار با رایانه تعطیل شود .شاید برای بارهای نبسات ،کودکاا؛ و نوجواناا؛
کمی مقاومت نشا؛ دهند ،اما بهمرور زما؛ ،به نظم استفاده از رایانه عادت میکنند .الزم است
وقتگیاری و ارتباط درست باین فرزنادا؛ و والادین بیشاتر شاده و زمیناۀ اساتفاده از چناین
بازیهایی کمتر فراهم شود؛
 -9پیشنهاد میشود بازیهای رایانهای متناسب با ویژگیهای دوره نوجوانی و مناسب سن
نوجوانی تهیه و ساخته شوند تا بهاینترتیب ،نوجوانا؛ ع قهمند ،افزو؛بر سارگرمی ،هیجاناات
خود را بهگونهای درستتر بروز دهند؛
 -8پیشنهاد میشود مراکز فروش بازیهای رایانهای ،طبقهبندی سانی بازیهاای رایاناهای
داشته باشند و فروش بازیها به ردۀ سنی غیرمرتب ممنوع شود؛
-1ازآنجاکه محتوای بسیاری از بازیهای رایانهای ،متناسب با فرهنگ و ارزشهای جامعه
ایرانی نیست ،پیشنهاد میشود در واردات اینگونه بازیها دقت و کنترل بهتری انجام شود؛

 -4برگزاری دورههای بحث و گفتوگو برای نوجواناا؛ و جواناا؛ باا محوریات بازیهاای
رایانهای و عملکرد آ؛هاا ،از ساوی ساازما؛ها و نهادهاای مربوطاه مانناد آماوزشوپارورش،
کانو؛های فرهنگی ،و ...تا از این طریق پیامدهای منفی اینگوناه بازیهاا و میازا؛ اساتفاده از
آ؛ها و سایر آموزشهای الزم برای نوجوانا؛ ارائه شود؛
 -1پیشنهاد میشود بازیهای رایانهای آموزشی و به شیوۀ خ قانهای تدوین شوند تا از این
طریق افزو؛بر اینکه نوجوانا؛ و جوانا؛ سرگرم بازی هستند ،میزا؛ آموزش و یادگیری آ؛ها نیاز
افزایش یابد؛
 -1فعالیتهای اجتماعی ،ازجمله فعالیت در مدرسه بهگونهای شاادتر و هیجاا؛انگیزتر،
طراحی و اجرا شوند تا نوجوانا؛ تبلیاه هیجاانی بهتاری داشاته باشاند و گارایش کمتاری باه
بازیهای رایانهای پیدا کنند؛
 -3پیشنهاد میشود که پژوهشگرا؛ به مقایسه میزا؛ استفاده از بازیهای رایانهای در میاا؛
دخترا؛ و پسرا؛ بپردازند و بررسی شود که اینگونه بازیها در شبصیت پسرا؛ و دختارا؛ چاه
آثار و پیامدهایی دارند؛
 -80درنهایت ،پیشنهاد میشود که پژوهشاگرا؛ در پژوهشهاای خاود ،تاأثیر بازیهاای
رایانهای بر ابعاد مبتلف شبصیتیاشناختی نوجوانا؛ و جوانا؛ را بررسی کنند.
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