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 مقدمه

. در گذشته، کودکان به طور (1111، ژاوو  ، لی، ژو، نایژو) استدر رشد کودکان و نوجوانان مهم  یانجام باز

ها، یورناف شرفتیپ لیکردند، اما به دلیآزاد ارتباط برقرار م یمکرر با دوستان و همساالن خود در فضاها

و کاراسا، کاراکوک، اورکان، اونان ) شودیانجام م یو با افراد مجاز نی، آنالانهیرا قیا از طرهیبازاکنون 

 ه استدشتعریف  آنهابه عنوان استفاده بیش از حد و اجباری از  0(. اعتیاد به بازهای آنالین1111، بارالس

شود و کاربر با وجود این مشکالت، قادر به کنترل این استفاده که به مشکالت اجتماعی و عاطفی منجر می

، 1های اینترنتیبرخالف نام اختالل اعتیاد به بازی(. 0919پیام و میرزائی دوستان، زندی) نیستبیش از حد 

رنتی را های ویدئویی اینتای اعتیاد به بازیهبرای اطالق این اختالل به یک فرد، نیاز نیست که او تنها نشانه

« 9آنالین»ها در هر دو حالت زا از این بازی. استفاده مشکل(1111، ، وانگ، یانگ، دونگ و دانگیه) دهدنشان 

اعتیاد به  درباره هاپژوهش. هرچند بیشتر (1111بودی و همکاران، ) شودتواند انجام می« 0آفالین»و 

، ، چاگاسدونادون) کنندتوانند باهم رقابت زمان میهمهای ویدئویی نوع آنالین آن است که کاربران، بازی

تواند فرد به سمت هایی که مییکی از مهمترین ویژگی(. 1111و همکاران،  داسیلوا، اوکینو،-آپوالریناریو

(. 1111، مورثیو  شارما، آناند) استهای شخصیتی های آنالین و اعتیاد به آن سوق دهد ویژگیبازی

هایی که در وجود یک فرد تقریبا به طور دائم وجود دارند و موجب های شخصیتی به مجموع ویژگیویژگی

 (.1111، و کاستا کریباشد )مکتمایز وی از سایرین می

، 9، توافق5برونگرایی ،2پذیری، هیجان1فروتنی-صداقتدر نظریه شخصیتی هگزاکو به بررسی شش عامل 

ها نقش ویژگیکه این  (1101اشتون و لی، ) استپرداخته شده  01و باز بودن نسبت به تجربه 1شناسیوظیفه

 ائی، سیندرمن، هاکل، ستانی، الههای آنالین دارند )مارنگوزا از اینترنت و بازیمهمی در تبیین استفاده آسیب

زا از (، به طوری که ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی افراد را به سوی استفاده آسیب1111 ،مونتاگو 

هایی ( و ویژگی1111 ،گریفیتشو  ، امیرتکین، کیرکابورونبالتا) دهدهای آنالین سوق میاینترنت و بازی

های نت و بازیاز اینترشناسی استفاده بهنجار گرایی، گشودگی نسبت به تجربه، مقبولیت و وظیفهمانند برون

های همچنین یک پژوهش نشان داده است که ویژگی(. 1111شود )آلونسو و رومرو، آنالین در افراد می

های آنالین از خود نشان دهند و این شوند افراد استعداد بیشتری برای اعتیاد به بازیشخصیتی باعث می

ان، ، پاپه، ویلدت، کهیایهیرچه-دیریس) هستندین دخیل ها در روند اعتیاد رفتاری اولیه به بازی آنالویژگی

ین های آنالاعتیاد به بازیهای شخصیتی که نقش مهمی در تبیین افزون بر ویژگی(. 1111و همکاران،  ایچ

 (.1111 ،ژیانگو  ، سان، فو، جیاگائو) است فرزند-، یکی دیگر از متغیرهای تبیین کننده، رابطه والددارند

                                                           
1. online game addiction 

2. internet gaming disorder  

3. Online  

4. Off line 

5. honesty- humility 

6. emotionality 

7. extraversion 

8. agreeableness 

9. conscientiousness 

10. openness to experience 
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 ،اوانسو  ویلوگبی، است )دیکسترا 0یفرزند-الدرابطه ویکی از مشکالت نوجوانان پایین بودن سطح کیفیت 

گذارد و نخستین ارتباط در دنیای خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک در آن قدم می(. 1111

احساس عشق و صمیمیت و امنیت  (.0911فر و امیری، عطایی) استفرزندی  -والد ارتباطارتباطی کودک، 

با سازنده فرزندان فقدان ارتباط  کهبه طوری  (.1101هالت، -کارنز) داردمستقیماً ریشه در این ارتباطات 

پیچیده  تالتر منجر خواهد شد که سبب بروز مشکتر و سطحیفرزندی ضعیفد ت والالوالدین، به فعل و انفعا

ارتباط با دیگران،  فرزندانبه این معنی است که  فرزند-رابطه والد(. 1101)رانکن،  شودمی فرزنداندر آینده 

-والدطه و این راب های ارتباطی با دیگران را یاد بگیرندتفسیر رفتارهای دیگران، تجربه احساسات و فعالیت

نند کن ایفا میو نقش مهمی در بهبود مشکالت بین والدین و فرزندافرزند بسیار مهم و حائز اهمیت است 

م هو یک رابطه م فرزندانای ارتباطات ین معرف دنیفرزند نخست-الد(. رابطه و1101 ،پارپو  ، هارتلی)هیکی

راتی و انتظا ، هیجاناتبی از رفتارها، احساساتیت و عشق است که متشکل از ترکیاتی برای ایجاد امنیو ح

 توان گفت گهمی ت آنیاست که منحصر به پدر و مادر خاص و یک کودک خاص است در خصوص اهم

نقش مهمی در بروز مشکالت رفتاری فرزندان در رفتار والدین در دوران کودکی  اعامل خانواده و مخصوص

 (.0910 ،اصغریو  ، شاکری نیامراحل بعدی رشد آنها دارد )میرزائی کوتنایی

تواند بر روی زندگی زناشویی فرزندان در آینده تاثیرگذار باشد و روابط عاشقانه فرزندان فرزند می-والدابطه ر

(. بر اساس نتایج یک تحقیق، زمانی که 1101پوپ و روسو، ) دهددر زندگی زناشویی آنها را تحت تاثیر قرار 

و میزان خوشبختی  1تواند سطح شادکامیمیفرزندی ضعیف شود، این تعارض در ارتباطات آنان -ارتباط والد

بر اساس پیشینه پژوهش  (.1101پرز و ویلسون، -لوپز) سازداز زندگی در کودکان و نوجوانان را دچار آسیب 

 آموزانتر باشند فرزندان و دانشآموز سازندهدانش-تر و همچنین رابطه معلمفرزند مثبت-هرچه رابطه والد

یانگ، ، ژانگ، ژیانگ) شوندهای اینترنتی و آنالین میادزا از جمله اعتیاد به بازیکمتر درگیر رفتارهای اعتی

فرزند و -(. به طوری که یک پژوهش دیگر نشان داده است تعارض بین والد1111و همکاران،  مو، سائی

همچنین دلبستگی ضعیف والدین با فرزندان منجر درگیر فرزندان در رفتارهای اعتیادآور همچون اعتیاد به 

 (.1111، ژئوو  ، چن، ژین، لیو، یووی) شودهای آنالین میاینترنت و بازی

، گائو، سون) فرزند-( و رابطه والد1111 و همکاران، های شخصیتی )بالتاه گفته شد ویژگیبر اساس آنچ

واند تاما آنچه می ؛های آنالین تاثیرگذار باشندتوانند بر روی اعتیاد به بازی( می1111، چنو  ژیانگ، چن، لیو

ش های آنان تحت تاثیر نقرا بر اعتیاد به بازی فرزند(-رابطه والدهگزاکو و  یتیشخص یهایژگیروابط آنها )و

است، چرا که در پیشینه پژوهش نشان داده شده است که تکانشگری از  9میانجی خود قرار دهد، تکانشگری

 فرزند-رابطه والد( و 1111و همکاران،  مارین-مورنو، لورکا-، لوزانو، پرزبوجدو-های شخصیتی )گومزگیویژ

نترنتی و آنالین تاثیرگذار است های ایتاثیر پذیرد و خود نیز بر روی اعتیاد به بازی( 1111وانگ و وانگ، )

و  ، لی، کیم، پارک وون؛ جئونگ1111 ،مندیک-توزینک، گیریفیس و زابیلسکا ، ووجتاسینیکسی،دو)کا

زاکو و هگ یتیشخص یهایژگیولذا تکانشگری یک متغیر میانجی مناسب در رابطه بین (. 1111 همکاران،

ون تکانشگری به عنوان تمایل به پاسخگویی بدتواند باشد. های آنالین میفرزند با اعتیاد به بازی-رابطه والد

                                                           
1. parent-child relationships 

2. happiness 

3. impulsivity 
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و  گریتکانش(. 0911ورزی قبلی پایین تعریف شده است )شهاب و کیانی چلمردی، دوراندیشی و اندیشه

؛ به 1111دی ویت، ) استهمراه  یو روانهای جسمی رفتارهای تکانشی با پرخاشگری، مصرف مواد و آسیب

(. بر اساس نتایج یک پژوهش تکانشگری نقش مهمی در بروز و ایجاد 0911 ،شهیرو  ، عریضیبراتینقل از 

 یهایژگیوتوان گفت در مجموع می(. 1101جو و سون، ) باشدتواند داشته های آنالین میاعتیاد به بازی

نالین در های آتوانند از لحاظ تئوری با اعتیاد به بازیتکانشگری می فرزند و-، رابطه والدهگزاکو یتیشخص

ارتباط باشند، اما کمتری پژوهشی به بررسی روابط این متغیرها در قالب یک مدل پژوهشی پرداخته است. 

 اضر، به این سوال پاسخ خواهد داد:لذا پژوهش ح

با  فرزند-رابطه والدهگزاکو و  یتیخصش یهایژگیبر اساس و نیآنال یهایبه باز ادیمدل اعتآیا  .0

 شود؟ی مینیبشیپی تکانشگر یگریانجیم

 

 پژوهش روش

آموزان دختر دوره جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشو از نوع همبستگی است.  پژوهش حاضر توصیفی

نفر دختر بود. منبع تعداد  011001به تعداد  0911-0011دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

و با  (1102) کالینآموزان اداره آموزش سازمان آموزش و پرورش شهر تهران بود. بر اساس مدل دانش

ها و در جهت کاهش خطا و افزایش تعمیم ها به علت ناقص بودن پاسخنامهاحتمال ریزش برخی پرسشنامه

دلیل مجازی اجرا  گیری این پژوهش از نوع بهنفر انتخاب شد. روش نمونه 011پذیری بیشتر حجم نمونه 

رضایت آگاهانه افراد آزمودنی برای شرکت در پژوهش از داوطلبانه( بود. ) دسترسها در کردن پرسشنامه

 های خروج بود.های ورود و ناقص بودن پاسخنامه از مالکمالک

 ابزار پژوهش

سوال  11این سیاهه شامل (. 2002) چانگ( وانگ و OGAI) 1های آنالین. سیاهه اعتیاد به بازی1

 استاندارد سازی و اعتباریابی شده است. (0910) میرزایی دوستانو  امپییزنداست و این سیاهه توسط 

نمره، مکررا  1نمره، گهگاه  0باشد به این صورت که به ندرت ای میدرجه 1گذاری آن در طیف لیکرت نمره

دامنه نمرات (. 0910، دوستان ییرزایمپیام و زندی) ردیگنمره تعلق می 1نمره و همیشه  0نمره، اغلب  9

د. دههای آنالین را نشان میاست و نمره بیشتر تمایل بیشتر به بازی 011تا  11بین  سیاههحاصل از این 

کند که برخی کاربران متوسط را معرفی می 01تا  11تحلیل نمرات افراد به این صورت است که نمرات بین 

. اما در استفاده از بازی بر خود کنترل دارند ؛کنندهای آنالین میی را صرف انجام بازیمواقع وقت زیاد

شوند های آنالین دچار مشکل میاوقات در استفاده از بازیدهد که برخیافرادی را نشان می 51تا  11نمرات 

نالین مشکالت جدی را در های آبیانگر افرادی است که استفاده بیش از اندازه از بازی 011تا  91و نمرات 

های آنالین را در زندگی خویش دریابند و به دنبال ها باید تأثیر بازیزندگی آنان ایجاد کرده است و آن

های آنالین است و این افراد باید دهنده اعتیاد به بازینشان 19راهکارهایی باشند. به طور کلی، نمره بیش از 

ی زندی پیام و میرزائ) کنندهای آنالین را در خود کنترل ه از بازیتمهیداتی بیندیشند که میزان استفاد

                                                           
1. Online Game Addiction Inventory (OGAI) 



 مانی کاربردیخانواده در |      اینانلو و همکاران   |...             هگزاکو و یتیشخص یهایژگیبر اساس و نیآنال یهایبه باز ادیاعت ینیب شیپ  191

 

 انگی (IAT) 0اعتیاد به اینترنت (. در داخل ایران روایی همگرایی سیاهه مورد نظر با آزمون0919دوستان، 

به دست آمده است که نشان دهنده  10/1و معنادار در سطح  50/1( بررسی و ضریب همبستگی 0119)

(. همچنین پایایی سیاهه به روش آلفای 0919زندی پیام و میرزائی دوستان، ) استروایی همگرایی آن 

اضر پایایی (. در پژوهش ح0910پیام و همکاران، زندی) استبه دست آمده  11/1کرونباخ بررسی و ضریب 

و ضریب همبستگی  91/1به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 

 به دست آمد. 10/1و معنادار در سطح  210/1برای تنصیف 

سوال است و توسط  10این سیاهه شامل (. 2013) زیورا( دی BHI-24) 2. سیاهه شخصیت هگزاکو2

بر روی دانشجویان محقق اردبیلی استاندارد سازی و اعتباریابی شده است و ( 0919) همکارانو  بشرپور

؛ 19و  05، 00، 1پذیری با سواالت  ؛ هیجان10و  09، 01، 2فروتنی با سواالت -شش مولفه صداقت

 00، 9، 1شناسی با سواالت ؛ وظیفه10و  01، 1، 9؛ توافق با سواالت 11و  02، 01، 0گرایی با سواالت برون

گذاری سیاهه به صورت کند. نمرهگیری میرا اندازه 01و  09، 5، 0؛ باز بودن نسبت به تجربه با سواالت 11و 

، 0(. به این صورت که کامال مخالفم نمره 1111لنیس، بوس و بورداگ، باشد )مکای لیکرت میدرجه 1

، 9شود. سواالت گذاری مینمره 1و کامال موافقم نمره  0، موافق نمره 9، نظری ندارم نمره 1مخالف نمره 

گردد. به این صورت که به گزینه گذاری می، به صورت معکوس نمره10و  11، 11، 05، 01، 00، 1، 9، 5، 0

 ردیگتعلق می 0و کامال موافقم نمره  1، موافق نمره 9، نظری ندارم نمره 0، مخالف نمره 1کامال مخالفم نمره 

سوالی برای بررسی پایایی  10های شخصیتی نسخه ازنده سیاهه ویژگی(. س0919بشرپور و همکاران، )

، 10/1پذیری ، هیجان11/1فروتنی -سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که ضرایب برای صداقت

 استبه دست آورده  21/1و باز بودن نسبت به تجربه  20/1شناسی ، وظیفه19/1، توافق 21/1گرایی برون

(. در داخل ایران برای بررسی پایایی سیاهه از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که ضرایب 1109دی ورایز، )

و باز  99/1شناسی ، وظیفه99/1، توافق 50/1گرایی ، برون95/1پذیری ، هیجان51/1فروتنی -برای صداقت

در داخل ایران روایی همچنین  (.0919بشرپور و همکاران، ) استبه دست آورده  29/1بودن نسبت به تجربه 

 بیقرتعاملی آن بر روی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بررسی و شاخص خطای ریشه مجذور میانگین 

(RMSEA )15/1  بشرپور و همکاران، ) استبه دست آمده است که نشان دهنده روایی عاملی سیاهه

عاملی استفاده شده است که شاخص در خارج از کشور برای بررسی پایایی روایی سیاهه از روایی  (.0919

RMSEA 11/1  (. در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای کرونباخ 1109دینک، ) استبه دست آمده

و معنادار  219/1و ضریب همبستگی برای تنصیف  10/1و تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 

 به دست آمد. 10/1در سطح 

 فرزندی-سیاهه رابطه والد(. 1893) همکارانفاین و  (PCRI) 3فرزندی-والد. سیاهه کیفیت رابطه 3

های فرم مادر شامل عاطفه گویه است که مولفه 10در دو فرم پدر و مادر تهیه شده است و هر فرم شامل 

                                                           
1. Internet Addiction Test (IAT) 

2. 24-item Brief HEXACO Inventory (24-BHI) 

3. Parent-Child Relationship Inventory (PCRI) 
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رابطه والد با فرزند و ) مادر 1؛ مشارکت10و  19، 11، 10، 11، 01، 09، 00، 09، 9های با گویه 0مثبت

، 1، 0ای ههای مورد عالقه فرزند و اختصاص وقت بیشتر برای تربیت فرزند( با گویهمشارکت والد در فعالیت

های فرم پدر هستند. مولفه 05و  01، 01، 00، 9، 5، 0های با گویه 9؛ رابطه/گفت و شنود02و  01، 1، 2، 1

، 0های ؛ مشارکت پدر با گویه10و  19، 11، 10، 11، 01، 09، 00، 09، 9های شامل عاطفه مثبت با گویه

هستند )لیته و همکاران،  05و  01، 01، 00، 9، 5، 0های ؛ رابطه/گفت و شنود با گویه02و  01، 1، 2، 1، 1

نمره،  1باشد. به این صورت که تقریبا هیج ای میدرجه 5گذاری سیاهه به صورت طیف لیکرت (. نمره1109

 نمره داده 2نمره و خیلی زیاد  1نمره، زیاد  0تا حدودی  نمره 9کم نمره، خیلی  1نمره، کمی  0هیچ 

گذاری به صورت معکوس نمره 00و  09، 1و در در فرم مادر سواالت  00و  09، 1شود. در فرم پدر سواالت می

تا حدودی  نمره 9نمره، خیلی کم  0نمره، کمی  1نمره، هیچ  2شوند. به این صورت که به تقریبا هیج می

به کار رفته است  011گیرد. حد باالی نقطه برش سیاهه نمره تعلق می 1نمره و خیلی زیاد  0نمره، زیاد  1

 011تر از فرزندی و نمرات پایین-نشان دهنده کیفیت بهتر روابط والد 001به این صورت که نمرات باالتر از 

(. ضریب آلفای 0911دی و همکاران، آبازارع بهرام) استفرزندی -نشان دهنده کیفیت نامطلوب روابط والد

زارع ) استبه دست آمده  10/1تا  20/1های آن بین و برای خرده مقیاس 12/1کرونباخ برای کل سواالت 

های و برای زیر مقیاس 10/1تا  91/1کرونباخ برای نسخه پدر  ضرایب آلفای (.0911آبادی و همکاران، بهرام

و برای زیر  10/1تا  20/1خه مادر نیز ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. در مورد نس 12/1آن 

محمدی مصیری و ) استبه دست آمده است که مبین همسانی درونی مناسب این سیاهه  12/1ها مقیاس

(. در داخل ایران روایی همگرایی سیاهه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون با سیاهه 0910همکاران، 

به دست آمده است که نشان دهنده روایی همگرایی  10/1داری در سطح معنیو  122/1هویت اجتماعی 

(. در خارج کشور برای بررسی همسانی درونی سیاهه از آلفای 0915کاظمینان و کریمی، ) باشدسیاهه می

به دست آمده است که نشان دهنده  11/1کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل سواالت 

 (. در یک پژوهش دیگر1105هولدن و همکاران، ) استفرزندی -اعتبار مطلوب سیاهه کیفیت رابطه والد

هونگ و -استرت) استبه دست آمده  91/1تا  51/1همسانی درونی سیاهه با آلفای کرونباخ ضرایب بین 

در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شد که ضریب (. 1109همکاران، 

 دست آمد.به  10/1و معنادار در سطح  295/1و ضریب همبستگی برای تنصیف  11/1آلفای کرونباخ کل 

سوال دارد که در ایران  91این مقیاس (. 1881) همکاران( پاتون و BIS) 4. مقیاس تکانشگری بارات4

( بر روی افراد سالم و مصرف کنندگان مواد افیونی استاندارد سازی و 0995) همکارانتوسط اختیاری و 

 نگری مشخص یا فقدان آینده یابی آنیصورت جهت هگی )ببرنامهاعتباریابی شده است و سه مولفه بی

عمل کردن بدون فکر و تامل( ) یحرکت، تکانشگری 91و  11، 01، 09، 00، 01، 9، 1، 0( با سواالت شودمی

 گیریگرفتن تصمیم) یشناختو تکانشگری  19و  12، 11، 10، 10، 09، 01، 00، 01، 1، 9، 1با سواالت 

ای درجه 0گذاری پرسشنامه در طیف لیکرت کند. نمرهمی را اندازه گیری 15و  02، 5، 0سریع( با سواالت 

                                                           
1. positive affective 

2. involvement 

3. communication 

4. Barratt impulsivity scale (BIS) 
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نمره و اکثر اوقات/همیشه  9نمره، اغلب  1نمره، گاهی اوقات  0باشد به این صورت که هیچ گاه/به ندرت می

ی ابعادی از های گردآوری شده، نشان دهندهساختار پرسش(. 1111ین و همکاران، ) ردیگنمره تعلق می 0

 11و  19، 11، 05، 2است سواالت  011و باالترین نمره  اب زده و فقدان دوراندیشی استگیری شتتصمیم

جاوید و همکاران، ) انداز فهرست سواالت حذف شده 91/1به دلیل دارا بودن بار عاملی مشترک و یا کمتر از 

( 0910اران، حاتمی و همک) استبه دست آمده  99/1(. در داخل ایران در یک پژوهش پایایی مقیاس 0910

تکانشگری  ،50/1گی و روایی مقیاس با روایی سازه بررسی و ضرایب همبستگی آن با نمره کل برای بی برنامه

داداشی و همکاران، ) استبه دست آمده  10/1و معنادار در سطح  05/1و تکانشگری شناختی  91/1حرکتی 

فای کرونباخ استفاده شده است که ضریب (. در خارج از کشور برای بررسی پایایی پرسشنامه از آل0915

(. در پژوهش حاضر پایایی به دو روش آلفای کرونباخ و 1101کاهن و همکاران، ) استبه دست آمده  51/1

و معنادار  510/1و ضریب همبستگی برای تنصیف  11/1تنصیف محاسبه شد که ضریب آلفای کرونباخ کل 

 به دست آمد. 10/1در سطح 

استفاده شد؛  SPSSدر برنامه  Exploreپرت در پژوهش حاضر از دستور  بررسی مواردبرای  شیوه اجرا.

نتایج بررسی موارد پرت در متغیرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هیچ یک از متغیرهای پژوهش موارد 

 در صورت ها و در اختیار قرار دادن نتایجپرت وجود نداشت. شرکت آزادانه و داوطلبانه، محرمانه ماندن پاسخ

ها در سطح تمایل به افراد از اصول اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود. جهت تجزیه و تحلیل داده

توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی جهت سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین و انحراف 

و  بستگی پیرسونمعیار استفاده شد. در سطح استنباطی جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب هم

 بود. 10نسخه  AMOSو  SPSSها برنامه یابی معادالت ساختاری بود. نرم افزار تحلیل دادهمدل

 

 اهیافته

ساله  09درصد(  01) نفر 01ساله و  05درصد(  00) نفر 052ساله،  02درصد(  02) نفر 090بر اساس نتایج 

 بود. 215/1معیار سن، سال و انحراف  20/02بودند. میانگین سن افراد نمونه 

 

 تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .1جدول 

انحراف  میانگین متغیرهای پژوهش 

 استاندارد

 آماره کشیدگی چولگی

KS 
 معناداری

 011/1 191/1 -059/0 -/152 901/11 51/09 های آنالیناعتیاد به بازی

 110/1 199/1 -101/0 -112/1 001/0 15/00 فروتنی-صداقت

 092/1 191/1 -199/0 111/1 955/9 11/01 پذیریهیجان

 021/1 100/1 -005/0 -119/1 112/1 00/00 گراییبرون

 191/1 110/1 -190/0 -090/1 121/0 21/01 توافق

 011/1 192/1 -900/1 -109/1 591/0 11/01 شناسیوظیفه

 111/1 115/1 -111/0 -110/1 191/9 12/01 باز بودن نسبت به تجربه

 010/1 109/1 -009/1 -215/1 159/05 59/19 عاطفه مثبت مادر
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 002/1 100/1 -159/1 -019/1 199/9 95/02 مشارکت مادر

 090/1 111/1 -111/0 011/1 191/2 91/02 رابطه/گفت و شنود مادر

 011/1 111/1 -915/0 111/1 201/91 10/15 فرزند-نمره کل رابطه مادر

 012/1 105/1 -599/1 910/1 991/02 50/19 عاطفه مثبت پدر

 051/1 112/1 -991/1 111/1 001/5 00/01 مشارکت پدر

 010/1 100/1 -119/1 -152/1 151/1 21/09 رابطه/گفت و شنود پدر

 091/1 109/1 -091/1 211/1 101/19 51/11 فرزند-نمره کل رابطه پدر

 009/1 199/1 -090/0 199/1 501/1 50/10 گیبرنامهبی

 001/1 101/1 -012/0 191/1 902/01 11/19 تکانشگری حرکتی

 001/1 109/1 -115/0 111/1 510/9 51/1 تکانشگری شناختی

 011/1 910/1 -011/0 210/1 911/11 11/21 نمره کل تکانشگری

 

خصیتی های شهای آنالین، ویژگیبه بازی تعداد، کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف معیار اعتیاد فوقجدول 

نفر بودند. همچنین از  011ها هد. تعداد آزمودنیدرا نشان میفرزندی و تکانشگری -هگزاکو، رابطه والد

(، P<11/1هستند ) 11/1تر از های نرمال بودن کلموگروف اسمیرنوف بزرگآنجایی سطوح معناداری آماره

تا  -1در بازه ) های پژوهشمتغیرو کشیدگی مقدار چولگی باشند. مال میلذا توزیع نمرات دارای توزیع نر

. از آنجایی که یکی از مفروضات مهم در بنابراین، توزیع تمامی متغیرهای پژوهش نرمال است ؛قرار دارد( 1

، ماتریس همبستگی 1معادالت ساختاری وجود روابط همبستگی معنادار بین متغیرهاست در جدول 

 وهش آمده است.متغیرهای پژ

ماتریس همبستگي بین متغیرهای پژوهش .2جدول   

0 1 9 5 2 1 0 9 1 0 متغیر

1 

0 0          

1 **10/1- 0         

9 **01/1 **15/1- 0        

0 **59/1- **00/1 **91/1- 0       

1 **51/1- **01/1 **09/1- **52/1 0      

2 **52/1- **09/1 **00/1- **55/1 **90/1 0     

5 **25/1- **05/1 **15/1- **51/1 **50/1 **51/1 0    

9 **91/1- **11/1 **92/1- **51/1 **29/1 **29/1 **15/1 0   

1 **99/1- **09/1 **91/1- **55/1 **21/1 **51/1 **29/1 **91/1 0  

01 **50/1 **01/1- **91/1 **50/1- **12/1- **11/1- **00/1- **95/1- **91/1- 0 

. 9. باز بودن به تجربه؛ 5. وظیفه شناسی؛ 2. توافق؛ 1. برون گرایی؛ 0. هیجان پذیری؛ 9فروتنی؛ -. صداقت1. اعتیاد به بازی؛ 0

 . تکانشگری01فرزند؛ -. رابطه پدر1فرزند؛ -رابطه مادر

  10/1معنادار در سطح 
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، p<10/1) یفروتن-بین صداقتهد. درا نشان می ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش فوقجدول 

100/1- =rییگرا(، برون (10/1>p ،591/1- =r ،)توافق (10/1>p ،512/1- =rوظیفه ،)10/1) یشناس>p ،

520/1- =r تجربه(، باز بودن نسبت به (10/1>p ،521/1- =rرابطه مادر ،)-10/1) یفرزند>p ،911/1- 

=rیفرزند-( و رابطه پدر (10/1>p ،999/1- =r با )های آنالین رابطه منفی و معناداری وجود اعتیاد بازی

های آنالین ( با اعتیاد بازیp ،501/1=r<10/1) یتکانشگر( و p ،011/1=r<10/1) یریپذدارد. بین هیجان

نشان داده شد، همبستگی بین متغیرها معنادار  1طور که در جدول همان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

امکان بررسی مدل پژوهش فراهم گردید که نتایج ضرایب مستقیم، غیرمستقیم و برازش  است از این رو،

 مدل در ادامه آمده است.

 
به  ادیاعتبر  فرزندی و تکانشگری-ي، رابطه والدتیشخص یهايژگیو مستقیمضرایب مسیرهای  .3جدول 

 نیآنال یهایباز

 معناداری .Beta   S.E  C.R مسیرهای مستقیم

 110/1 -110/2 111/1 -121/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← فروتنی-صداقت

 110/1 115/00 011/1 111/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← پذیریهیجان

 110/1 -211/9 000/1 -115/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← گراییبرون

 110/1 -101/2 009/1 -210/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← توافق

 011/1 -210/1 111/1 -011/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← وظیفه شناسی

 110/1 -211/9 021/1 -505/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← باز بودن نسبت به تجربه

 110/1 -001/2 102/1 -909/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← فرزند-رابطه مادر

 110/1 -115/0 109/1 -112/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← فرزند-رابطه پدر

 119/1 010/1 120/1 150/1 های آنالیناعتیاد به بازی ← تکانشگری

 

 و β= -121/1) یفروتن-شود ضرایب مسیرهای مستقیم صداقتمشاهده می 9همان طور که در جدول 
110/1=sig)یریپذ، هیجان (111/1 =β 110/1 و=sig)ییگرا، برون (115/1- =β 110/1 و=sig) توافق ،

(210/1- =β 110/1 و=sig)  تجربهو باز بودن نسبت به (505/1- =β 110/1 و=sig)  های اعتیاد به بازیبر

های آنالین اعتیاد به بازیبر  (sig=011/1 و β= -011/1) یشناسآنالین معنادار بود. ضریب تاثیر وظیفه 

های اعتیاد به بازیبر  (sig=110/1 و β= -909/1) فرزند-مستقیم رابطه مادرمعنادار نبود. ضریب مسیرهای 

های آنالین اعتیاد به بازیبر  (sig=110/1 و β= -112/1) فرزند-آنالین معنادار بود. ضریب تاثیر رابطه پدر

های آنالین اعتیاد به بازیبر  (sig=119/1 و β=150/1) یتکانشگرمعنادار نبود. ضریب مسیر مستقیم 

بررسی رابطه غیرمستقیم مدل پیشنهادی از روش بوت استروپ در دستور  جهتمعنادار بود. در ادامه 

( استفاده شده است. نتایچ روش بوت استروپ برای بررسی مسیرهای 1110) 0کامپیوتری پریچر و هیز

 ارائه شده است. 0جدول ای غیرمستقیم در واسطه

                                                           
1. Preacher & Hayes 
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ي های آنالین با نقش میانجفرزندی بر اعتیاد به بازی-شخصیت و رابطه والد. نتایج بوت استروپ 4جدول 

 تکانشگری

مقدار  11/1سطح اطمینان  مسیرهای غیرمستقیم

 حد باال حد پایین احتمال

 110/1 -911/1 -110/1 های آنالیناعتیاد به بازی← تکانشگری ← فروتنی-صداقت

 110/1 105/1 011/1 های آنالینبازیاعتیاد به ← تکانشگری ← پذیریهیجان

 110/1 -115/1 -095/1 های آنالیناعتیاد به بازی← تکانشگری ← گراییبرون

 110/1 -901/1 -111/1 های آنالیناعتیاد به بازی← تکانشگری ← توافق

 110/1 -190/1 -010/1 های آنالیناعتیاد به بازی← تکانشگری ← وظیفه شناسی

های اعتیاد به بازی← تکانشگری ← به تجربهباز بودن نسبت 

 آنالین

001/1- 010/1- 110/1 

 110/1 -500/1 -102/1 های آنالیناعتیاد به بازی← تکانشگری ← فرزندی-رابطه مادر

 110/1 -901/1 -501/1 های آنالیناعتیاد به بازی← تکانشگری ← فرزندی-رابطه پدر

 

وجود مسیر غیرمستقیم است. زمانی که تعداد نمونه  ضرپژوهش حاک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی ی

ترین روش برای دستیابی به اثرات غیرمستقیم را چندان زیاد نباشد، بوت استرپ قدرتمندترین و منطقی

برای تعیین است.  0111گیری مجدد بوت استروپ، و تعداد نمونه 11/1. سطح اطمینان آوردفراهم می

انجی می نقشاز طریق های آنالین اعتیاد به بازیبر  فرزندی-ی شخصیتی و رابطه والدهاویژگیداری معنی

نتایج استفاده شد. بر اساس ( 1119) زیهبرنامه ماکرو آزمون پریچر و در  پرواز روش بوت است تکانشگری

منفی باشند دو  دو مثبت یا هر و پایین این آزمون هر الدر این روش چنانچه حد باآمده است. پ روبوت است

ایج . مطابق نتدار خواهد بودی غیرمستقیم معنیو صفر مابین این دو حد قرار نگیرد در آن صورت مسیر علّ

 های آنالین با نقش میانجیبر اعتیاد به بازی فرزندی-های شخصیتی و رابطه والداین قاعده در مورد ویژگی

های برازندگی مدل پژوهش آمده شاخص 1در جدول کند و مدل علی معنادار است. صدق می تکانشگری

 است.

 های برازندگي مدل پیشنهادی و اصالح شده پژوهششاخص. 1جدول 

مقدار به دست  هاشاخص مدل

 آمده

 مقدار قابل قبول

مدل 

پیشنهادی 

 پژوهش

یا   df2X/نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
CMIN/df 

112/01 - 

 - 110/1 (P) یمعنادارسطح 

 19/1کمتر از  192/1 (RMSEAی مجذور میانگین تقریب )ریشهخطای 

 - 110/1 (PCLOSE) یبرازندگتقریب شاخص 

 11/1بیشتر از  921/1 (CFIای )شاخص برازش مقایسه

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی 

(AGFI) 

 11/1بیشتر از  011/1
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 21/1بیشتر از  059/1 (PCFI) مقتصد شاخص برازش

 21/1بیشتر از  051/1 (PNFI) مقتصدهنجار شده  شاخص برازش

 11/1بیشتر از  921/1 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 11/1بیشتر از  595/1 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 11/1بیشتر از  915/1 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

مدل اصالح 

 شده پژوهش

یا   df2X/نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی
CMIN/df 

100/00 - 

 - 110/1 (P) یمعنادارسطح 

 19/1کمتر از  199/1 (RMSEAی مجذور میانگین تقریب )خطای ریشه

 - 110/1 (PCLOSE) یبرازندگتقریب شاخص 

 11/1بیشتر از  110/1 (CFIای )شاخص برازش مقایسه

شاخص نیکویی برازش تعدیل شده یا انطباقی 

(AGFI) 

 11/1بیشتر از  100/1

 21/1بیشتر از  295/1 (PCFI) مقتصد شاخص برازش

 21/1بیشتر از  210/1 (PNFI) مقتصدهنجار شده  شاخص برازش

 11/1بیشتر از  119/1 (IFIشاخص برازندگی افزایشی )

 11/1بیشتر از  195/1 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 11/1بیشتر از  100/1 (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 

مدنظر قرار گرفت. با هدف دستیابی به  -1های برازندگی در جدول رای تعیین برازش کلی مدل، شاخصب

های ازیاعتیاد به بفرزندی بر -وظیفه شناسی و رابطه پدررابطة مستقیم دار )برازش بهتر، مسیر غیر معنی

حاکی از برازش مطلوب مدل بود. های برازندگی پس از حذف مسیر غیرمعنادار، ( حذف شد. شاخصآنالین

باشد  19/1( کمتر از RMSEA) بیتقری مجذور میانگین شاخص خطای ریشهبه دست آمده از  اگر مقدار

در  RMSEAمقدار که در این پژوهش  (1119شرمله انگل و همکاران، است )نشان دهنده برازش مدل 

باشد. ( نشان دهنده برازش مدل می1102) نیکالباشد که بر اساس مدل می 199/1برابر مدل اصالح شده 

 لذا فرض پژوهش تایید شد.
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 . مدل اصالح شده پژوهش  2نمودار                  . مدل پیشنهادی پژوهش                1نمودار                

 

 گیریبحث و نتیجه

 یتیخصش یهایژگیبر اساس و نیآنال یهایبه باز ادیاعت ینیبشیارائه الگوی پ هدف از این پژوهش بررسی

اعتیاد بر  های شخصیتیویژگیی بود. نتایج نشان داد که تکانشگر یگریانجیبا مفرزند -رابطه والدهگزاکو و 

فرضیه ه توان گفت کتاثیر غیرمستقیم دارند. در نهایت می تکانشگریبا نقش میانجی  های آنالینبه بازی

ی تاثیر تکانشگر یگریانجیبا م نیآنال یهایبه باز ادیاعتبر  یتیشخص یهایژگیوچهارم مبنی بر اینکه 

(، 0919) تاندوسمیرزائی و  پیامزندیاین نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات  تایید شد.غیرمستقیم دارد 

 ریبدآگباریا و ( و 1111) رومروآلونسو و (، 1111) همکارانهیرچه و -دیریس(، 1111) همکارانشارما و 

در تبیین تاثیر غیرمستقیم ویژگی شخصیتی صداقت و فروتنی بر اعتیاد  ( همسویی و همخوانی دارد.1101)

ای لوهفروتنی ج -صفت صداقتهگزاکو  نظریه شش عاملی شخصیتر دتوان گفت که های آنالین میبه بازی

و همکاری با  جوانمردانهکه در رفتار  کشیده شده استاجتماعی به تصویر  تعامالتاز صفت انصاف را در 

 کنددا میکشی از دیگران بدون ترس از انتقام را دارد، نمود پیدیگران حتی زمانی که شخص توانایی بهره

ضعف در رفتار جوانمردانه و انصاف در تعامالت اجتماعی منجر به پرخاشگری و (. 1115اشتون و لی، )
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تکانشگری ممکن است به معنی عمل نمودن . (1111، مک دونالد و ویلوقبی) شودانشگری نوجوانان میتک

پایه افکاری که بهترین گزینه فرد یا دیگران  با کمترین تفکر نسبت به رفتارهای آینده یا عملکردن بر

پرخاشگرانه و تکانشگرانه در فرد وجود رفتار (. 1110، استریکلند و جانسون) شودگرفته  باشند در نظرنمی

فروتنی باشد نقش مهمی در گرایش نوجوانان به سمت -تواند تحت تاثیرات ضعیف بودن صداقتکه می

 اعتیادهای رفتارهای را دارد. 

ی برنامگی در کنار تکانشگری در بعد حرکتهای تکانشگری در بعد بییافتهتوان گفت به عبارتی دیگر می

و ناتوانی  (تکانشگری حرکتی) یقبلاقدام بدون نقشه . دهده عمل تکانشگری به دست میدرک بهتری از نحو

نندگی شدیدی ک هایی که خاصیت تقویتوقتی با برنامه( برنامگیبی تکانشگری) قیدقریزی و تفکر در برنامه

ن و فضای آنالیهمراه شود. اینترنت های آنالین و فعالیتتواند با اعتیاد به اینترنت دارند، همراه شود می

های مستقیم و غیرمستقیم برای کاربر به شود که منفعتها و خدمات میسبب دسترسی گسترده به برنامه

 گذارددر اختیار فرد می های اینترنتی(موزیک، ویدئو، بازی) نیآنالهای سرگرمی همراه دارد یا سرویس

قادر است که توجه افراد را به خود جلب کند و بر اساس اصول اینترنت (. 0912 و همکاران، تاجیک)

معنا نیست  لبته این بدان. اوابستگی آن را تشدید و تثبیت نماید رفتارگرایی موجبات سرسختی رفتار شده و

 هاپردازند، بلکه برعکس، از آنجا که آنها و خدمات اینترنتی میهدف قبلی به استفاده از برنامه که کاربران با

های ازیمانند ب هاییجذب برنامه احتماالکنند، گذار در اینترنت می و بدون نقشه قبلی اقدام به رفتار گشت

روتنی که ف-لذا منطقی است که گفته شود صداقت. کنندگی شدیدی دارند شده که خاصیت تقویت آنالین

انجی های آنالین با نقش میه بازینقش مهمی در پایین آوردن سطح تکانشگری افراد نوجوان دارند بر اعتیاد ب

 تکانشگری تاثیر مستقیم داشته باشد. 

ذیری به پتوان گفت که هیجانهای آنالین میپذیری بر اعتیاد به بازیدر تبیین تاثیر غیرمستقیم هیجان

 توصیف شده است اضطراب، عاطفی بودن در برابر اعتماد به نفس، شجاعت و پایداری س،سترس، ترعنوان ا

پذیر یجانهچنین وضعیتی یعنی تر شدن فرد کمک کند. تواند به تکانشیکه این استرس، ترس و اضطراب می

لف ها و شرایط مختپذیری فرد در برابر موقعیتبودن که تکانشگر بودن فرد به آن دامن زده و شدت تهییج

احساساتی بودن و هم  مانند ،پسندیده است هایی است که از نظر اجتماعیهم شامل ویژگی رودباال می

(. به طوری که 0911 و همکاران، زمانی فروشانی) اضطرابمانند  ،هایی که جامعه پسند نیستویژگیشامل 

های مهییج انگیختگی تجربهراه های خود را تغییر دهند و از دهند مدام فعالیتترجیح میپذیر هیجانافراد 

ری تهای آنالین است که دنیای متنوعها استفاده از اینترنت و بازیاز این فعالیت. یکی خود را افزایش دهند

های هیجانی و پرخاشگرانه، های فکری، بازیهای مهییج مانند بازیدهد و فرد با تجربهرا در برابر فرد قرار می

الین با های آند به بازیپذیری بر اعتیالذا منطقی است که گفته شود هیجانبرد. انگیختگی خود را باال می

 نقش میانجی تکانشگری تاثیر مستقیم دارد.

رونگرایی چون افراد با بتوان گفت که های آنالین میدر تبیین تاثیر غیرمستقیم برونگرایی بر اعتیاد به بازی

 اساتسصحیح احهای گوناگون را دارند از اینرو توانایی تنظیم و ابراز ی درخشانی در برخورد با موقعیتسابقه

 ییرا دارند. افراد با برونگرا باشدمی منفی نهایهیجا سنگین بار از دنرها ش منزله به که استرس شرایط در

 رایب آمده دست به اطالعات از و ؛کنندمی توجه هاموقعیت جوانب به تریبا آسودگی و آرامش خیال بیش البا

 ودخ از دانش توانندمی افراد کنند، اینمی ریزیبرنامه هااسترس کاهش و برای نموده تفادهاس مشکالت حل
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 رزیابیا به خود نقش پذیرش با زااسترس حوادث و کالتدر برخورد با مش و ؛دبگیرن ات، بهرهاحساس زمینه در

ی و حافظ) کنندموقعیت در برابر مسئله ایستادگی می اصالحبرای  تالشپردازند و به حل مسئله می و

ته نکدهند. در این میان کنند و تکانشی اقدامی را انجام نمیو کمتر بدون تفکر عمل می (0919همکاران، 

الب تواند منجر به بروز یک رفتار در ق، تنوع عللی است که میمتاثر از برونگرایی در بررسی تکانشگری مهم

ای از مونهن) کندفاده میاستاعتیادزا  های آنالینبازیکه از  نوجوانی شود. برای مثال فرد یتعریف تکانشگر

و عدم توجه به  ی ناشی از بازی کردنهاممکن است به علت توجه زیاد به پاداش (یک رفتار تکانشی

ا ویژگی روانشناختی دیگر چنین و یا دهه (نوجویی) دیجدقه به تجربه چیزهای ال، عی بازی آنالینهاآسیب

 جوانب به یترآسودگی و آرامش خیال بیشگرا باشد فرد برونبنابراین وقتی  ؛رفتارهای تکانشی را انجام بدهد

 های آنالین ارزیابی وهای ناشی بازیکند و در برابر آسیبکرده و کمتر بدون فکر عمل می توجه هاموقعیت

لذا منطقی است که گفته شود برونگرایی ای بهتری نسبت به سایر افراد درونگرا دارند. پردازش حل مسئله

 های آنالین با نقش میانجی تکانشگری تاثیر مستقیم دارد.به بازی بر اعتیاد

میت، تحرک پذیری، صمیلتوان گفت که دهای آنالین میدر تبیین تاثیر غیرمستقیم توافق بر اعتیاد به بازی

به  پذیریپذیر است. همچنین توافقهای افراد مقبول یا افراد دارای شخصیت توافقاز ویژگی و انتقادگری

عنوان به گرایش افراد به همسان بودن با دیگران است. چنین افراد به دلیل صمیمیت و دلپذیری بودن کمتر 

ارهایی زدایی رفتار یا رفت طور عمده منجر به بازداری افزایش تکانشگری بهشود. درگیر رفتارهای تکانشی می

گیرد ین زمان و وقت زیادی را فرد میهای آنال. از آنجایی که بازیشود که فرد سعی در کنترل آن داردمی

ت های آنالین مدیریافزاید. به صورت که فرد درگیر بازیو تکانشگر بودن فرد بر شدت استفاده از آن می

های درونی و بیرونی برای بازی کردن ها ندارد و با فراخوان محرکزمان مناسبی برای استفاده از این بازی

شود. لذا پاسخ دادن و های آنالین میدهد و مشغول بازیها پاسخ میحرکسریع و بدون برنامه به این م

 های آنالینتواند فرد را به بازیها و بی توجهی به پیامدهای منفی آن میواکنش نشان دادن به این محرک

میانجی  های آنالین با نقشلذا منطقی است که گفته شود توافق بر اعتیاد به بازیدچار اعتیاد بیشتری کند. 

توان ای آنالین میهشناسی بر اعتیاد به بازیدر تبیین تاثیر غیرمستقیم وظیفه تکانشگری تاثیر مستقیم دارد.

شرفت و که برای افراد پی نگاه کردعنوان یک ویژگی شخصیتی مثبت  توان بهرا می شناسیظیفهگفت که و

اری و مد، برنامهالگرایی، انگیزش پیشرفت باهدف گرایی،دارای زیربناهای کمالو  آوردترقی را به ارمغان می

نمره باال در افراد دارای (. 1110و همکاران،  کونگر) استها و کوشش مداوم نظم برای وظایف و مسئولیت

بدون  بدون فکر وبرند و به همین دلیل پیش می های خود را با هدف، نظم و پشتکار بهبرنامه یشناسوظیفه

های ساز واکنشکند که درگیر رفتارهای تکانشی شود. لذا تکانشگری که به عنوان زمینهبرنامه عمل نمی

های مختلف توصیف شده با وظیفه شناس بودن فرد در تناقض است و فرد بدون برنامه و سریع به محرک

و  شهای متعدد آنالین و اینترنتی واکنهای مختلف من بازیوظیفه شناس بدون برنامه و سریع به محرک

جی های آنالین با نقش میانشناسی بر اعتیاد به بازیلذا منطقی است که گفته شود وظیفهدهد. پاسخ نمی

 تکانشگری تاثیر مستقیم دارد.

ت که باز بودن توان گفهای آنالین میدر تبیین تاثیر غیرمستقیم باز بودن نسبت به تجربه بر اعتیاد به بازی

ز جمله تخیل فعال، حساسیت نسبت به زیبایی، توجه به احساسات درونی، های انسبت به تجربه با ویژگی
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ها و صفات در فرد مورد نظر باعث ترجیح تنوع و کنجکاوی فردی توصیف شده است که همه این ویژگی

گردد که فرد رفتارهای تکانشگرایانه کمتری از خود بروز دهد. چرا که درک زیباشناختی و باز بودن در می

ها و شرایط مختلف بدون فکر، بدون ها، موقعیتگردد فرد در برابر محرکربیات حسی سبب میبرابر تج

ها باعث پایین آمدن سطح تکانشگری در فرد نوجوان برنامه و عجوالنه واکنش نشان ندهند. همه این ویژگی

ود های ختواند زمانهای آنالین و اینترنتی میشود و فرد نوجوان به جای سرگرم شدن تمام وقت در بازیمی

را مدیریت کند و عالوه بر بازی آنالین مدیریت شده به امور مهم دیگر زندگی خود نیز توجه کند. لذا منطقی 

الین با نقش های آنگشودگی در برابر تجربه( بر اعتیاد به بازی) تجربهاست که گفته شود باز بودن نسبت به 

 میانجی تکانشگری تاثیر مستقیم دارد.

ی آموزان با نقش میانجدر دانش های آنالیناعتیاد به بازیبر  فرزند-رابطه والدنتایج نشان داد که  همچنین

فرزند -طه والدرابفرضیه پنجم مبنی بر اینکه توان گفت که تاثیر غیرمستقیم دارد. در نهایت می تکانشگری

تیجه به دست این نتایید شد. ی تاثیر غیرمستقیم دارد تکانشگر یگریانجیبا م نیآنال یهایبه باز ادیعتبر ا

( و 1101) همکارانهوانگ و (، 1111) همکارانسون و (، 1111) همکارانگائو و  آمده با نتایج تحقیقات

یاد فرزندی بر اعت-تبیین تاثیر غیرمستقیم رابطه والد در همسویی و همخوانی دارد.( 1105کینگ و دلفابرو )

اتی فرزندی یک رابطه مهم و حی-توان گفت که رابطه والدآنالین با نقش میانجی تکانشگری میهای به بازی

برای ایجاد امنیت و عشق است. رابطه بین والدین و فرزندان نخستین معرف دنیای ارتباطات برای کودک 

، آبادی و همکارانزارع بهرام) دارداست. احساس عشق، صمیمیت و امنیت به طور مستقیم ریشه در این روابط 

ای هفرزندان در زمینهروابط والدین و فرزندان و کیفیت زندگی خانواده، اصلی اساسی برای سالمت (. 0911

ها و روابط بین والدین و فرزندان معیوب ، در صورتی که کانون خانوادهتسا مختلف تحصیلی و غیرتحصیلی

-خاطرهرفتار مگیرند. ی تکانشی ممکن است قرار باشد فرزندان در معرض مشکالتی مختلفی مانند رفتارها

توجه به  ها بدونانواع محرک العمل در برابرعبارتی تصمیم بدون تفکر و عکس جویانه یا تکانشگرانه و یا به

ها دارای وجوه اشتراک و بعضی مواقع هم رفتار تکانشی در بعضی توصیف. پذیردنتیجه منفی آن انجام می

هار عمل به غریزه بدون م»، «رفتار بدون فکر کافی» شامل هاتوصیفاند. بعضی از این متناقض تشریح شده

 ایهرو رفتار تکانشگرانه دارای ویژگی این از. باشندمی «اندیشی عمل سریع، ذهن بدون عاقبت»و « ایگو

 وان و هالندر،س) استنشده و رفتار بدون فکر و مستعد اشتباه  ریزیزده، رفتار برنامهرفتار شتابمانند  اساسی

 (.0911؛ به نقل از صالح میرحسنی و همکاران، 1115

قطه عطف تواند نمیفرزندی ضعیف شکل گرفته است -لذا رفتار تکانشی که در فرزندان در نتیجه روابط والد

اعتیادهای های اجتماعی مثل خشونت، قمارهای بیمارگونه، سوءمصرف مواد، و آسیب اختالالتبسیاری از 

 ،که مشکل مهار رفتاری دارند اینترنت نوجوانانیبرای . لذا باشد های آنالینتاری مانند اعتیاد به بازیرف

ایت تواند رضبه عنوان تقویت کننده در کوتاه مدت می آنالینهای های اجتماعی، بازیگشت و گذار در شبکه

به عبارت دیگر، تکانشگری به معنای عدم بازداری پاسخ یا جلوگیری از بازداری  ؛خاطر آنها را فراهم آورد

 .گرددتکانه قلمداد می اختاللدر لوب پیشانی ارتباط دارد و به عنوان نوعی  اختاللعملکرد اجرایی است که با 

مایند. نتر عمل میدارند تکانشیهای آنالین ، فضای آنالین و همچنین بازیلذا افرادی که اعتیاد به اینترنت

از سوی دیگر ابعاد رفتار تکانشگرانه فوریت یعنی تمایل به عمل شتابزده در پاسخ به آشفتگی در برابر بعد 

صد انگیز، فقدان قخواهی یعنی تمایل به جستجوی تجربیات جدید و هیجانتکانشگری نوروزگرایی، هیجان
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پایداری در عمل و پشتکار به معنای عدم توانایی در قبلی و تامل یعنی تمایل به عمل بدون فکر و فقدان 

ی، جدیدی و شریف) ندیآهای روانی به شمار میمتمرکز ماندن روی یک کار به عنوان زمینه بسیاری از آسیب

تقویت فوری را به همراه دارد، هیجان خواهی کاربران را تا های آنالین توان گفت که بازیلذا می. (0915

 نمایند و فاقد صفتکند، این افراد بدون در نظر گرفتن پیامد کارها اقدام به عمل میء میحدود زیادی ارضا

آور از زا و اعتیاد. به همین دلیل تکانشگری عاملی مهمی در استفاده بی رویه و آسیبخود انضباطی هستند

ای هبر اعتیاد به بازیفرزندی -لذا منطقی است که گفته شود رابطه والدشود. های آنالین به شمار میبازی

ت که استفاده از نتایج باید دقت داش در آنالین با نقش میانجی تکانشگری تاثیر غیرمستقیم داشته باشد.

 است، بنابراین در تعمیم نتایج بوده شهر تهرانآموزان دختر متوسطه به دانشهای این تحقیق، محدود یافته

پژوهش حاضر،  های. یافتهباید محتاطانه عمل کرد آموزاندانششهرها به ویژه در دیگر آموزان در به دانش

ع پذیر نیست؛ در واقی از آنها امکانعلّ  استنباطاند و دست آمده ی از نوع همبستگی بهفدر یک طرح توصی

پژوهش  . اینت آنهستند نه علّ های آنالیناعتیاد به بازیهای ها در بهترین حالت، همبستهبینی کنندهپیش

ترکیبی( انجام شود، اما به دلیل نبود شرایط مصاحبه این امکان در ) یفیکتوانست هم به صورت کمی و می

این پژوهش مصادف بود با های پژوهش این مورد بود. پژوهش حاضر مهیا نبود و یکی از موانع و محدودیت

آموزان ها بر روی دانش( و لذا امکان اجرای میدانی و حضوری پرسشنامه01-کووید) روسیوشیوع کرونا 

د های اجتماعی داشتنآموزانی دسترسی به اینترنت و شبکهنبود. این محدودیت وجود داشت که تنها دانش

قادر بودند در پژوهش شرکت کنند و به سواالت به صورت آنالین پاسخ دهند و پاسخنامه خود را برای 

و ممکن است در روند است استفاده شده  یدر این پژوهش از پرسشنامه خودسنجپژوهشگر ارسال کنند. 

 رتبا صرف زمان اندک آوری اطالعات خطایی رخ داده باشد که این خطا ممکن است ناشی از پاسخگوییجمع

ها ودیتکه البته این محد و یا پاسخگویی غلط و با سوگیری باشد و در نهایت موجب انحراف نتایج مطالعه شود

 هشگر محسوب شوند.تواند خارج از اختیار پژومی

سایر  هایی را درشود دانشجویان و پژوهشگران چنین پژوهشپذیری بیشتر نتایج پیشنهاد میبرای تعمیم

شود که مدل پژوهش حاضر پیشنهاد می. دست آمده فراهم شود تا شواهدی از روابط بهشهرها تکرار کنند 

میانجی  فرزندی با نقش-شخصیتی و رابطه والد هایهای آنالین بر اساس ویژگییعنی تبیین اعتیاد به بازی

آموزان متوسطه پسر نیز مورد بررسی قرار دهند. استفاده از مطالعات طولی و سایر تکانشگری را در دانش

تواند برای بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این ( میکیفی و کمیترکیبی شامل ) قیتحقهای روش

مطالعات تجربه زیسته و پدیدار شناسی ) یفیکگردد با استفاده از یک مطالعه می صورت که پیشنهاد

اخته پردآموزان دختر دوره متوسطه های آنالین در دانشعوامل موثر بر اعتیاد به بازیبه بررسی  توصیفی(

عد ی بهاشود در پژوهشهای آنالین خاصی نبود پیشنهاد میاز آنجایی که این پژوهش محدود به بازید. شو

ش نتایج پژوههای آنالین به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد. صرفا محدود به یک بازی شود و نقش بازی

ه گری تکانشگری بر روی اعتیاد بفرزندی با میانجی-های شخصیتی و رابطه والدبیانگر آن بود که ویژگی

توان در دو سطح نظری و عملی  دستاوردها و پیامدهای این پژوهش را میهای آنالین تاثیر دارند. بازی

ی هااثرگذاری متغیرهای ویژگی توانند با تبیین نحوههای پژوهش میمطرح کرد. در سطح نظری، یافته

یاد اعتهای موجود در زمینه به گسترش دانش، مفاهیم و مدلفرزندی و تکانشگری -شخصیتی، رابطه والد
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تواند راهگشای د. همچنین، نتایج پژوهش حاضر میکمک کنن آموزان دخترهای آنالین در دانشبه بازی

ری گیروانشناختی در زمینه عوامل مؤثر بر شکلهیجانی و های جدیدتر به منظور گسترش دانش پژوهش

 شود. های آنالین و اینترنتی در این افرادهای اجتماعی مجازی و بازیاعتیاد به اینترنت، شبکه

های اخیر توجه مشکالت رایج در میان نوجوانان است که در سال های آنالین از جملهعتیاد به بازیا

در مراکز مشاوره توان های این پژوهش میدر سطح عملی، از یافته. لذا متخصصان را به خود جلب کرده است

-ت و کارگاهها و مداخالدر جهت تدوین برنامههایی مانند آموزش و پرورش و خدمات روانشناختی، سازمان

فرزندی، الگوهای خانوادگی ارتباطی -های فرزندپروری و آموزش روابط والدشی مانند آموزش سبکهای آموز

های آنالین آنان کمک کنند. لذا مشاوران تحصیلی آموزان در بهبود و کاهش اعتیاد به بازیکارآمد به دانش

نتایج این پژوهش همچنین  کنند.توانند بر این اساس از نتایج این پژوهش استفاده و روانشناسان تربیتی می

آموزان دختر در دانشدرمانی ، مشاوره مدرسه و روانتحصیلیتواند برای متخصصان فعال در حوزه مشاوره می

ی هاقابل استفاده باشد. بدین صورت که شناسایی متغیرهای ایستا و پویای مؤثر در بروز اعتیاد به بازی

ی و فرزند-های شخصیتی، رابطه والدمانند ویژگیعوامل مذکور کند تا بر به متخصصان کمک می آنالین

-انشدبه ارائه خدمات مؤثرتر به تواند میهایشان را سازماندهی کنند که این امر تمرکز و فعالیتتکانشگری 

ن دشعالوه بر این ارائه فراهم. شودمنجر  آموزان برای بهبود رفتارهای اعتیادی آنان در فضای آنالین و مجازی

واند تای میهای رایانهنوجوانان برای استفاده از بازیآموزان دختر و سایر دانشهای اطالعاتی در زمینه انگیزه

واند تکردن، سودمند واقع شود. همچنین نتایج حاصل میدر شناخت هرچه بیشتر متخصصان از رفتار بازی

وزارت ورزش و جوانان در حوزه سالمت کودکان ای و های رایانهبرای نهادهای مسئول مانند بنیاد ملی بازی

های موجود، تدابیر الزم را برای و نوجوانان نیز مؤثر باشد و آنها را به سمتی سوق دهد که با توجه به واقعیت

 . های آنالین در نظر بگیرندهای استفاده نادرست از بازیپیشگیری از آسیب

 

 موازین اخالقي 

شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با  در این پژوهش موازین اخالقی

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالتوجه به شرایط و زمان تکمیل پرسشنامه

 ماند و این امر نیز کامالًها اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه میخروج از پژوهش مختار بودند. به آن

 رعایت شد؛ پس از اتمام پژوهش گروه گواه نیز تحت مداخله قرار گرفتند.

 

 سپاسگزاری

که در اجرای این پژوهش  کسانیو اداره آموزش سازمان آموزش و پرورش شهر تهران از مدیران و کارکنان 

  شود.همکاری داشتند؛ تشکر و قدردانی می
 

 تعارض منافع
 مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.بنا بر اظهار نویسندگان، این 
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 منابع
 ،مکریو  .،هانیه ،عدالتی .،محمدکاظم ،وحیدعاطف .،غالمرضا ،اسماعیلی جاوید .،هومن ،صفایی .،حامد ،اختیاری

های آیزنک، بارت، دیکمن و زاکرمن در تعیین نامههای فارسی پرسشروایی و پایایی نسخه(. 0995)آذرخش. 

 .912-992 :(9)00، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. جویانه و تکانشگریمخاطرهرفتارهای 

ای مثبت ههای کار با مولفههمبستگی ویژگی(. 0911)ابراهیم.  ،شهیر و .،حمیدرضا ،عریضی .،رهاج ،براتی

بینی، سرزندگی و عاطفه مثبت( و منفی )تنش و تکانش( بهزیستی روانشناختی در بین کارکنان )خوش

 .25-91 :(1) 1، فصلنامه مدیریت ارتقای سالمتشرکت انتقال گاز استان اصفهان. 

های روانسنجی نسخه فارسی فرم کوتاه (. ویژگی0919گالویژ. ) ،محمدی و .،مینا ،طاهری فرد .،سجاد، بشرپور

، اندازه گیری تربیتیعلمی و پژوهشی فصلنامه . سؤالی در دانشجویان 10-پرسشنامه شخصیتی هگزاکو
1(92): 91-21. 

رابطه ساده و چندگانه تکانشگری، (. 0912)اسحق.  ،رحیمیان بوگرو  .،شوسیا ،طالع پسند .،حسین، تاجیک

دو فصلنامه بوک. ساله فیس 19تا  01شده و شادکامی با اعتیاد به اینترنت در کاربران ایرانی استرس ادراک
 .001-012 :(0)01، روانشناسی بالینی و شخصیت

فارسی یازدهمین (. ویژگی های روانسنجی نسخه 0910نگیز. )، چرحیمی و .،نوراله ،محمدی .،محبوبه ،جاوید

 . 19-90 :(9)1 ،های روانشناختیها و مدلفصلنامه روش ویرایش مقیاس تکانشگری بارت.

مقایسه تکانشگری و حساسیت بین فردی در نوجوانان مبتالء به (. 0915)مهدی.  ،شریفیو  .،محسن، جدیدی

 .0-01 :(2)1، های نوین روانشناسیفصلنامه ایدهاعتیاد به اینترنت و نوجوانان عادی. 

ارتباطی در تکانشگری  های(. اثربخشی آموزش مهارت0910جعفر. ) ،حسنیو  .،سعید ،رادصادقی .،محمد ،حاتمی

 .115-110 :(90)1، های آموزشینشریه پژوهش در نظام. نوجوانان دختر دارای عالئم اختالل سلوک

های (. رابطه برونگرایی و کارآمدیی فردی با سبک0919)و فراشبندی، افسانه.  .،اسماعیلی، سمیه .،فریبا ،حافظی

 :(19)5، نشریه علمی روانشناسی اجتماعی. مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

11-90. 
نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه (. 0915و بافنده قراملکی، حسن. ) .،احمدی، عزت اله .،داداشی، سیامک

دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختالل شخصیت کاری 

 . 9-10 :(09)00فصلنامه مطالعات روانشناختی، . مرزی

(. 0911فر، محمدعلی. )و محمدی .،صلحیان بروجردی، حانیه .،زهراکار، کیانوش .،زارع بهرام آبادی، مهدی

والدینی  های تکفرزندی در نوجوانان دختر خانواده -بطه بر کیفیت رابطه والداثربخشی برنامه بهبود بخشی را

 .00-10 :(1)1مجله روانشناسی بالینی، . مادر سرپرست

رابطه ی ساختاری الگو (.0911و شریفی، طیبه. ) .،نجفلوی ترکمانی، زهرا .،قنواتی، سارا .،زمانی فروشانی، شهال

ها و فصلنامه روشی. اسنادی هاسبکی اشادکامی: بررسی نقش واسطهخصیتی هگزاکو و ی شمتغیرها
 . 50-10 :(10)5های روانشناختی، مدل

های ی(. هنجاریابی و بررسی ویژگ0910مهناز. )هنرمند،  زادهیو مهراب .،ی، ایرانداوود .،آرش ام،پییزند

، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانمجله . های آنالیننجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به بازینسروا
10(0) :920-910.   
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بینی اعتیاد به بازی آنالین با توجه به تحریف شناختی، پیش(. 0919)زینب.  ،میرزائی دوستانو  .،آرش ،پیامزندی

مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی آموزان. فرزندپروری و ویژگی شخصیتی خودشیفته در دانشسبک
 .51-99 :(0)11، ایران

گری بر مبنای تجربیات بینی اعتیاد، اضطراب و تکانش(. پیش0911احمدرضا. ) ،کیانی چلمردیو  .،مریم، شهاب

: (00) 00 ،فصلنامه زن و جامعه ناگوار کودکی، افسردگی، ناامیدی و سالمت والدینی در دختران نوجوان.

159-120. 

ای خودشناسی و بهشیاری نقش واسطه (.0911آبادی، زهرا. )و گنجه .،پور، امینرفیعی .،صالح میرحسنی، وحیده

 :(09)00فصلنامه روانشناسی نظامی، . گری در یک واحد نظامیجویی هیجانی و تکانشدر رابطه بین نظم

91-51 . 

 یفرزند-رابطه ارتباط مؤثر همسران ورابطه والد ی(. آزمون مدل عل0911ّشعله. ) یری،و ام .،فر، ربابه ییعطا

 .5-99 :(0)09خانواده و پژوهش،  یپژوهش -ی. فصلنامه علمییدانش آموزان دوره ابتدا ینآموزش والد یبرا

رابطه هویت اجتماعی با کیفیت روابط والد فرزندی در بین  (.0915و کریمی، مریم. ) .،کاظمینان، سمیه

فصلنامه فرهنگ مشاوره و . ای نقش پدران و مادرانبررسی مقایسه :وم دبیرستانآموزان دختر دوره ددانش
 . 019-009 :(90)1روان درمانی، 

نقش خودمهارگری،  (.0910و بشارت، محمدعلی. ) .،داوری، مژده .،فرد، یعقوبشفیعی .،مصیری، فرهادمحمدی

روانشناسی . کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سالمت روانی و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان
 .915-010 :(91)9روانشناسان ایرانی(، ) یتحول

فرزند با سطح رفتارهای  -رابطه تعامل والد (.0910و اصغری، فرهاد. ) .،شاکری نیا، ایرج .،میرزائی کوتنایی، فرشته

 . 10-92 :(0) 1، فصلنامه سالمت روانی کودک. آموزانپرخاشگرانه دانش
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 های آنالینسیاهه اعتیاد به بازی

 همیشه اغلب مکررا گهگاه به ندرت سواالت ردیف

 1 0 9 1 0 زمان آنالین بودن 0

 1 0 9 1 0 زمان در کنار اعضای خانواده بودن 1

 1 0 9 1 0 احساس نزدیکی با دوستان آنالین 9

 1 0 9 1 0 گسترش روابط با کاربران بازی 0

 1 0 9 1 0 به خاطر زمان صرف شده در بازیسرزنش شدن  1

 1 0 9 1 0 اختالل در عملکرد تحصیلی و شغلی به خاطر بازی 2

 1 0 9 1 0 اختالل در انجام کارهای روزانه 5

 1 0 9 1 0 اختالل در بازده شغلی 9

 1 0 9 1 0 دروغ گویی برای پنهان کردن زمان واقعی انجام بازی 1

 1 0 9 1 0 احساس راحتی و آرامش با انجام بازی 01

 1 0 9 1 0 انتظار برای بدست آورن فرصت بازی کردن 00

 1 0 9 1 0 ترس از کسالت آور بودن زندگی بدون بازی 01

 1 0 9 1 0 ناراحت شدن در صورت ایجاد مزاحمت توسط دیگری در هنگام بازی 09

 1 0 9 1 0 کم خوابی به علت انجام بازی 00

 1 0 9 1 0 اشتغال ذهنی بسیار به بازی 01

 1 0 9 1 0 االن تمام می کنم« فقط چند دقیقه»گفتن جمله  02

 1 0 9 1 0 ناتوانی در کاهش زمان انجام بازی 05

 1 0 9 1 0 سعی در مخفی کردن زمان انجام بازی 09

 1 0 9 1 0 ترجیح انجام بازی به کنار دیگران بودن 01

 1 0 9 1 0 هنگام آنالین نبودن و احساس راحتی در هنگام آنالین بودنافسردگی و بدخلقی   11

*** 
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 وسیاهه شخصیت هگزاک
کامال  سواالت ردیف

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

مخال

 فم

کامال 

 مخالفم

 1 0 9 1 0 کنم. نگاه نقاشی به توانممی طوالنی زمان مدت برای 0

 1 0 9 1 0 گیرند. قرار درستی مکان در اشیاء که شوم مطمئن باید 1

 1 0 9 1 0 مانم.می باقی دوستانه غیر ،هستند رو میانه و معتدل من به نسبت که اشخاصی با من 9

 1 0 9 1 0 کند. صحبت من با که ندارد دوست کس هیچ 0

 1 0 9 1 0 ترسم.می درد احساس از 1

 1 0 9 1 0 است. دشوار گفتن دروغ که دریافتم 2

 1 0 9 1 0 است. کننده خسته علم که کنممی فکر 5

 1 0 9 1 0 اندازم.می تأخیر به است پذیر امکان که زمانی تا را پیچیده کارهای 9

 1 0 9 1 0 کنم.می بیان را انتقاد اغلب، 1

 1 0 9 1 0 شوم.می نزدیک هاغریبه به راحتی به 01

 1 0 9 1 0 هستم. نگران دیگران از کمتر 00

 1 0 9 1 0 کرد.  درست اسکناس زیادی مقدار آمیزتقلب ایشیوه توانمی چگونه بدانم دارم دوست 01

 1 0 9 1 0 دارم. زیادی تخیالت 09

 1 0 9 1 0 کنم.می کار قدقی خیلی 00

 1 0 9 1 0 کنم. موافقت دیگران با سرعت به که دارم تمایل 01

 1 0 9 1 0 کنم. صحبت دیگران با که دارم دوست 02

 1 0 9 1 0 کنم. غلبه خودم به مربوط مشکالت بر تواتممی راحتی به 05

 1 0 9 1 0 شوم. معروف که خواهممی 09

 1 0 9 1 0 م.دار دوست را دارند غریب و عجیب عقاید که افرادی 01

 1 0 9 1 0 دهم.می انجام کنم، فکر آنها به واقعا اینکه بدون را کارها اغلب 11

 1 0 9 1 0 مانم.می باقی آرام شود،می بدرفتاری من با که زمانی حتی 10

 1 0 9 1 0 شوم.می شاد ندرت به 11

 1 0 9 1 0 کنم.می گریه عاشقانه و انگیز غم هایفیلم مشاهده هنگام 19

 1 0 9 1 0 هستم. ویژه و اصخ کارهای مستحق من 10

*** 

يوالد فرزندیسیاهه رابطه   

 فرم مادر
تقریبا  سواالت ردیف

 هیچ

خیلی  کمی هیچ

 کم

تا 

 حدودی

 خیلی زیاد زیاد

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟احساس می کنید چه مدت زمانی را با مادرتان سپری می 0

 2 1 0 9 1 0 1 وی با مادرتان داشته باشید؟توانید یک رابطه قکنید میآیا احساس می 1

 2 1 0 9 1 0 1 تا چه اندازه به مادرتان اطمینان دارید؟ 9

چقدر مطمئن هستید که وقتی با مادرتان راجع به یک مسأله صحبت  0

 اندازد؟گیرد و دست نمیکنید، او شما را جدی میمی

1 0 1 9 0 1 2 

درتان اآید، مچقدر مطمئن هستید که وقتی مشکلی برای شما پیش می 1

 کند؟به شما کمک می

1 0 1 9 0 1 2 

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر به مادرتان احساس نزدیکی می 2

ا گذارید بتا چه اندازه وقتی یک مسأله عاطفی را با مادرتان در میان می 5

 او راحت هستید؟

1 0 1 9 0 1 2 

ای که در مدرسه پیش آمده راحت چقدر با مادرتان در مورد مسئله 9

 کنید؟صحبت می

1 0 1 9 0 1 2 



  919 |                                                                       1  شماره |          3دوره   |         3043   بهار   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
  

تان داشته تا چه اندازه در مورد نقش دقیق مادرتان که باید در زندگی 1

 باشید ابهام دارید؟

1 0 1 9 0 1 2 

چقدر مطمئن هستید که احساسات، افکار و رفتارهای مادرتان را درک  01

 می کنید؟

1 0 1 9 0 1 2 

 2 1 0 9 1 0 1 پذیرید؟های مادر خود را میچقدر به آسانی ضعف 00

رتان بزرگسالی است که زندگی خودش را دارد کنید مادچقدر فکر می 01

 یا کامالً مادر شما است؟

1 0 1 9 0 1 2 

 2 1 0 9 1 0 1 شوید؟چقدر از دست مادرتان عصبانی می 09

 2 1 0 9 1 0 1 شوید؟در مجموع، چقدر از مادرتان دلخور و رنجیده خاطر می 00

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر به خوبی با مادرتان رابطه برقرار می 01

ر به خوبی احساسات، افکار و رفتارهای شما را درک مادرتان چقد 02

 کند؟می

1 0 1 9 0 1 2 

 2 1 0 9 1 0 1 دهد؟مادرتان چقدر به خوبی به شما گوش می 05

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر از مادرتان مراقبت می 09

 2 1 0 9 1 0 1 شود؟شوید، چقدر دلتان برای مادر تنگ میوقتی از خانه دور می 01

 2 1 0 9 1 0 1 گذارید؟چقدر به مادرتان احترام می 11

 2 1 0 9 1 0 1 چقدر برای عقاید مادرتان ارزش قائل هستید؟ 10

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر مادرتان را تحسین می 11

 2 1 0 9 1 0 1 چقدر دوست دارید شبیه مادرتان شوید؟ 19

چقدر راضی هستید که سبک زندگی مادرتان را به عنوان سبک زندگی  10

 خودتان انتخاب کنید؟

1 0 1 9 0 1 2 

 فرم پدر
تقریبا   دیفر

 هیچ

خیلی  کمی هیچ

 کم

تا 

 حدودی

خیلی  زیاد

 زیاد

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟کنید چه مدت زمانی را با پدرتان سپری میاحساس می 0

 2 1 0 9 1 0 1 کنید می توانید یک رابطه قوی با پدرتان داشته باشید؟آیا احساس می 1

 2 1 0 9 1 0 1 تا چه اندازه به پدرتان اطمینان دارید؟ 9

ید، او کنهستید که وقتی با پدرتان راجع به یک مسأله صحبت میچقدر مطمئن  0

 اندازد؟گیرد و دست نمیشما را جدی می

1 0 1 9 0 1 2 

 آید، پدرتان به شماچقدر مطمئن هستید که وقتی مشکلی برای شما پیش می 1

 کند؟کمک می

1 0 1 9 0 1 2 

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر به پدرتان احساس نزدیکی می 2

گذارید با او راحت ی یک مسأله عاطفی را با پدرتان در میان میتا چه اندازه وقت 5

 هستید؟

1 0 1 9 0 1 2 

-ای که در مدرسه پیش آمده راحت صحبت میچقدر با پدرتان در مورد مسئله 9

 کنید؟

1 0 1 9 0 1 2 

 تان داشته باشید ابهامتا چه اندازه در مورد نقش دقیق پدرتان که باید در زندگی 1

 دارید؟

1 0 1 9 0 1 2 

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟مطمئن هستید که احساسات، افکار و رفتارهای پدرتان را درک می چقدر 01

 2 1 0 9 1 0 1 پذیرید؟های پدر خود را میچقدر به آسانی ضعف 00

کنید پدرتان بزرگسالی است که زندگی خودش را دارد یا کامالً پدر چقدر فکر می 01

 شما است؟

1 0 1 9 0 1 2 

 2 1 0 9 1 0 1 د؟شویچقدر از دست پدرتان عصبانی می 09

 2 1 0 9 1 0 1 شوید؟در مجموع، چقدر از پدرتان دلخور و رنجیده خاطر می 00
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 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر به خوبی با پدرتان رابطه برقرار می 01

 2 1 0 9 1 0 1 کند؟پدرتان چقدر به خوبی احساسات، افکار و رفتارهای شما را درک می 02

 2 1 0 9 1 0 1 دهد؟پدرتان چقدر به خوبی به شما گوش می 05

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر از پدرتان مراقبت می 09

 2 1 0 9 1 0 1 شود؟شوید، چقدر دلتان برای پدر تنگ میوقتی از خانه دور می 01

 2 1 0 9 1 0 1 گذارید؟چقدر به پدرتان احترام می 11

 2 1 0 9 1 0 1 چقدر برای عقاید پدرتان ارزش قائل هستید؟ 10

 2 1 0 9 1 0 1 کنید؟چقدر پدرتان را تحسین می 11

 2 1 0 9 1 0 1 دوست دارید شبیه پدرتان شوید؟ چقدر 19

چقدر راضی هستید که سبک زندگی پدرتان را به عنوان سبک زندگی خودتان  10

 انتخاب کنید؟

1 0 1 9 0 1 2 

*** 

 مقیاس تکانشگری بارات
 اکثر اوقات اغلب گاهی اوقات هیچگاه سواالت ردیف

 0 9 1 0 .کنممی ریزیبرنامه دقت با کارهایم برای من 0

 0 9 1 0 دهم.می انجام فکر بدون را کارها بعضی من 1

 0 9 1 0 .گیرممی تصمیم سریع من 9

 0 9 1 0 .آید خوش آید پیش هرچه من نظر به 0

 0 9 1 0 . هستم توجهی کم آدم من 1

 0 9 1 0 .آیندمی و روندمی سرعت به درذهنم مختلف افکار 2

 0 9 1 0 .کنممی ریزی برنام صرف را مناسبی زمان هایماز مسافرت قبل 5

 0 9 1 0 .هستم خودداری آدم من 9

 0 9 1 0 .کنممی جمع را حواسم براحتی من 1

 0 9 1 0 کنم.می انداز پس منظم به طور من 01

 0 9 1 0 .خورممی تاب و پیچ دایم و تابمها بیسخنرانی یا هانمایش سر 00

 0 9 1 0 .کنممی فکر دقت به مختلف مسایل مورد در من 01

 0 9 1 0 .هستم خود شغل حفظ فکر به من 09

 0 9 1 0 .زنم می حرف فکر بدون من 00

 0 9 1 0 .کنم فکر پیچیده مسایل به راجع دارم دوست 01

 0 9 1 0 .کنم عوض مرتب را شغلم دارم دوست من 02

 0 9 1 0 .کندمی خسته زئد مرا فکری جرقه کوچگترین با من 05

 0 9 1 0 .کندمی خسته زود مرا فکری مسایل به پرداختن 09

 0 9 1 0 .کنممی عمل لحظه در و قبلی فکر بدون من 01

 0 9 1 0 .دارم منظمی و پیوسته افکار من 11

 0 9 1 0 .کنم عوض مرتب را زندگیم محل دارم دوست من 10

 0 9 1 0 .کنممی خرید تامل بدون من 11

 0 9 1 0 .کنم فکر موضوع یک به فقط توانم می واحد آن در من 19

 0 9 1 0 .دهم می رتغیی مرتب را هایم سرگرم من 10

 0 9 1 0 .کنممی خرج دارم، درآمد آنچه از بیشتر 11

 0 9 1 0 .آیندمی فکرم به مزاحمی افکار کنممی فکر موضوعی به وقتی 12

 0 9 1 0 .دارم عالقه حال به بیشتر 15

 0 9 1 0 .کنممی قراری بی احساس ها سخنرانی هنگام در 19

 0 9 1 0 .دارم دوست را کردن حل معما من 11

 0 9 1 0 کنم.می ریزی برنامه آینده یبرا من 91
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Providing a Model for Predicting Online Game 

Addiction based on HEXACO Personality Traits and 

the Parent-Child Relationship Mediated by 

Impulsiveness 
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Abstract 
Aim: The present study aimed to examine the model of predicting online game 

addiction based on HEXACO personality traits, and the parent-child relationship 

mediated by impulsiveness. Methods: The present research was descriptive and 

correlational and its statistical population consisted of 125110 female students in the 

second grade of high school in Tehran in the academic year of 2020-2021. The sample 

size of 400 was selected based on Klein's view (2016) using the non-random 

convenience sampling method (online method). The samples responded to the online 

game addiction inventory by Wong and Chang (2002), the HEXACO personality trait 

inventory by De Vries (2013), the Parent-Child Relationship Quality Inventory by 

Fine et al. (1983), and Barratt Impulsiveness Scale (BIS) by Patton et al. (1995). The 

proposed model was analyzed by structural equation modeling using SPSS and 

AMOS24. Results: The coefficients of direct paths of honesty-humility (β=-0.560, 

P=0.001), excitability (β=0.205, P=0.001), extraversion (β=-0.550, P=0.001), 

agreeableness (β=-6.26, P=0.001), and openness to experience (β=-0.717, P=0.001) 

on addiction to online games were not significant. The effect of conscientiousness (β=-

0.155, P=0.490) was not significant on online game addiction. The coefficient of direct 

paths of mother-child relationship (β=-0.318, P=0.001) was significant on online game 

addiction. The effect of the father-child relationship (β=0.256, P=0.291) was not 

significant on online game addiction. The coefficient of direct impulsiveness path 

(β=0.571, P=0.028) was significant on online game addiction. The indirect effects of 

HEXACO personality traits and parent-child relationship mediated by impulsiveness 

were significant on online game addiction (P=0.05). Conclusion: The modified 

structural model of the research had a good fit with the research data and it was an 

important step in identifying determinants of online game addiction in students.  

 

Keywords: Online game addiction; HEXACO personality traits; Parent-child 

relationship; Impulsiveness 
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