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The mediating role of seeking sensation in the relationship between emotional self
- regulation and confused identity with video - computer games addiction
Mirnader Miri1, Nader Hajloo2, Sajjad Basharpoor3, Mohamad Narimani4

چكيده
، مشخص شد که تمامی متغیرهای مطرح شده در این پژوهش، از یك سو، رایانهای-  با مطالعه پژوهشهای انجام شده درباره اعتیاد به بازیهای ویدئویی:زمينه
 در این مطالعات به رابطه علی متغیر مستقل با وابسته پرداخته شده و مکانیسمی که از طریپ آن متغیر مستقل بر، از سوی دیگر.یکجا مورد بررسی قرار نگرفته اند
 هدف: سؤال این است که آیا هیجانخواهی میتواند در این رابطه نقش میانجی داشته باشد؟ هدف، بنابراین. مورد بررسی قرار نگرفته است،وابسته تيثیرگذار بوده
 رایانهای در دانشآموزان- مطالعه حاضر بررسی نقش میانجی هیجانخواهی در رابطه بین خودنظمجویی هیجانی و هویت سردرگم با اعتیاد به بازیهای ویدئویی
0811 -13  جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر متوسطه دوره اول تهران در سال. این پژوهش یك مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود:پسر بود روش
 دادههای پژوهش از طریپ پرسشنامههای. دانشآموز میباشد که از طریپ نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند210 بوده و حجم نمونه شامل
) و0131 ، هویت سردرگم (برونسکی،)2110 ، خودنظمجویی هیجانی (گارنفسکی و همکاران،)2113 ، رایانهای (آنیوتاورن- مقیاس اعتیاد به بازیهای ویدئویی
 یافتههای تحقیپ نشان دادند: يافتهها. رگرسیون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند،) بهدست آمده و با استفاده از همبستگی پیرسون0112 ،هیجانخواهی (آرنت
، همچنین. رایانهای تيثیرگذار هستند-  بر اعتیاد به بازیهای ویدئویی، بر هیجانخواهی و از سوی دیگر،که خودنظمجویی هیجانی و هویت سردرگم از یك سو
 افرادی که از خودنظمجویی هیجانی بیشتری برخوردارند و همچنین: نتيجهگيری.) p˂1/10(  رایانهای تيثیر دارد- هیجانخواهی بر اعتیاد به بازیهای ویدئویی
 رایانهای در این افراد-  میزان هیجانخواهی در آنها کاهش یافته و در نتیجه میزان اعتیاد به بازیهای ویدئویی،افرادی که از هویت سردرگم کمتری برخوردارند
 هویت سردرگم، خودنظمجویی، هیجانخواهی، رایانهای-  اعتیاد به بازیهای ویدئویی: واژه كليدها.کاهش مییابد

Background: By studying the research done on video-computer games addiction, on the one hand, it was found that
all the variables mentioned in this study have not been examined together.On the other hand, in these studies, the causal
relationship of the independent variable with the dependent variable has been investigated and the mechanism through
which the independent variable affects the dependent variable has not been investigated. Therfore, the question of research
is whether seeking sensation can madiate this relationship? Aims: The purpose of the present study is to investigate the
mediation role of seeking sensation in the relationship between emotional self-regulation and confused identity with videocomputer games Addiction in high school boy students. Method: The present research was a descriptive-correlational
study. The statistical population of the study was all boy students of the first grade of high school in Tehran in the academic
year 2018-2019 and The sample size consisted of 405 students who were selected through multistage cluster random
sampling. The data were collected using video-computer games Addiction scale (Anuthawarn, 2008), emotional selfregulation (Garnefski & at.el, 2001), confused identity (Bronzki, 1989) and seeking sensation (Arnett, 1992). Data were
analyzed using Pearson correlation, regression and path analysis. Results: Finding have shown that emotional selfregulation and confused identity affect on seeking sensation and, on the other hand they affect on computer-video games
addiction, also, seeking sensation affect on computer-video games addiction (p˂0/01). Conclusions: People who have
higher level of emotional self-regulation, also, People who have lower levels of confused identity, their level of seeking
sensation has decreased and as results, their level of computer-video games addiction has decreased. Key Words: Videocomputer games addiction, seeking sensation, emotional self-regulation, confused identity
Corresponding Author: hajloo53@uma.ac.ir
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مقدمه

مکرر میباشد (نیازی ،شریفی ،نوروزی ،هادیزاده ،عطایی و

با ظهور عصر دیجیتال و پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی در این

اصغری .)0810 ،مانند سایر انواع اعتیاد ،اعتیاد به بازی نیز غالباً به

عصر ،کمکم رسانههای دیجیتال و جدید نیز پا به عرصه وجود نهادند.

مصرف بیش از اندازه و غیرسالم بازیهای ویدئویی  -رایانهای اطالق

جدا از مبحث رسانههای جمعی مانند تلویزیون و رادیو ،ما شاهد

میشود .بنابراین ،اعتیاد به بازی جزء اعتیاد رفتاری و یا اعتیاد

رسانههای جدیدی نیز هستیم که به کلی ساختار متفاوتی با رسانههای

غیرشیمیایی محسوب میشود (اسپکمن ،کنیجن ،رولفسما و گریفیتز،

قدیمیتر دارند .یکی از انواع این رسانهها ،بازیهای ویدئویی -

 .)2108در این نوع اعتیاد فرد بازیکن بخش اعظم وقت روزانه خود

رایانهای 0میباشد (جواهری و واعظینژاد )0812 ،که خود را به عنوان

را صرف انجام بازی مینماید .همچنین بازیکن معتاد معموالً منزوی

یك صنعت آموزشی جذاب در دنیای مدرن توسعه داده است .بهبود

است ،مسئولیتهای مهم زندگی را نادیده میگیرد و اغلب اوقات با

کیفیت و تنوع بازیها ،باعث گستري روزافزون این رسانه در میان

وسواس باالیی در پی کسب وضعیت ،رتبهبندی و دستاورد باالتر و

جامعه ،خصوصاً در بین نوجوانان شده است (موریسون و کروگمن،

بهتر در بازی رایانهای مورد عالقه خود است (ماهنامه.)0810 ،

 2110به نقل از قمری و نادر0810 ،؛ چای ،چن و خو.)2100 ،

یکی از عوامل مؤثر بر اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای،

کودکان و نوجوانان در عصر حاضر به شدت تحت تيثیر بازیهای

هیجانخواهی 2است .ناسل ( )2112آورده است که عاطفه ،نام دیگر

رایانهای قرار گرفتهاند و با توجه به اهمیت بازی در زندگی اجتماعی

هیجان میباشد که عمدتاً در قالبهایی مثل ترس ،خشم ،شادمانی و

این قشر سنی ،بازیهای ویدئویی  -رایانهای به صورت اجتناب-

لذت ،عشپ و ...بروز پیدا میکند (محسنی ،میرشکاری ،آهویی،

ناپذیری بخش عمدهای از جامعهپذیری کودکان و نوجوانان را به

حسینی ،ثناگو و کهکی .)0812 ،از نظر هاثباکس ( )2112هیجان

خود اختصاص داده است (قمری و نادر .)0810 ،تيثیرپذیری کودکان

خواهی یکی از ویژگیهای شخصیتی میباشد که نوعی تمایل ارثی

و نوجوانان از بازیهای رایانهای و نیز زمان قابل توجهی که آنها

برای شروع یك فعالیت مشتاقانه در پاسخ به محرکهای جدید است

صرف این بازیها میکنند ،از منابع عمده نگرانی والدین ،متخصصان

(مرشد بهبهانی و حیاتی .)0812 ،زاکرمن ( )0112هیجانخواهی را به

و نهادهای مسئول در حوزه سالمت میباشد (چای و همکاران،

صورت صفتی تعریف میکند که ویژگی آن جستجوی هیجانها و

2100؛ یانگ2111 ،؛ نظری ،امینیمنش ،مرادی و فرزاد.)0812 ،

تجربه متنوع ،تازه ،پیچیده و شدید و میل اقدام به خطرهای جسمانی،

مطالعات مختلف نشان دادهاند که بین  10تا  11درصد کودکان و

قانونی و مالی بهخاطر خود این تجربهها میباشد (زاکرمن و کلمن،

نوجوانان در سنین مدرسه از بازیهای رایانهای استفاده میکنند

2111؛ چن ،ویلهلم و جوکل .)2101 ،هیجانخواهی میتواند بر

(والنوس ،ریمپال ،پونامکی و لینتونن .)2111 ،تحقیقات همچنین نشان

رفتار ،ویژگیها و اولویتهای افراد اثر بگذارد و از آن جهت که

میدهد که پسران نوجوان زمان بیشتری بهطور متوسط بیشتر از یك

میزان باز بودن شخص نسبت به تجارب جدید را توصیف میکند،

ساعت و حداکثر  08ساعت در هفته ،برای بازیهای ویدئویی صرف

میتواند نقش مهمی در شکلگیری اعتیاد ایفا کند (مرشد بهبهانی و

میکنند (سوینگ ،جنتایل ،اندرسون و والش .)2101 ،بازیهای

حیاتی .)0812 ،یافتههای پژوهشی فارلی و کاکس ( )0110نشان

ویدئویی  -رایانهای درحالیکه از ویژگیهای مثبتی نظیر آموزشی

دادهاند افرادی که بازیهای رایانهای انجام میدهند ،در حال بازی

بودن و پر کردن اوقات فراغت برخوردار هستند (کواشوویچ،

هیجانزده میشوند و شاید جهت یافتن این انگیزيها و تحریکات

مینوویچ ،میلووانویچ ،پابلوس و استارشویچ ،)2108 ،لیکن برای آن

بیشتر ،این بازیها را تکرار کنند (خانجانی و اکبری .)0810 ،هیجان

آسیبهای متعددی مانند پرخاشگری ،خشونت ،انزوای اجتماعی و

خواهی باال به عنوان یك عامل خطر مهم با رفتارهای اعتیادآور نظیر

اعتیاد مطرح شده است (نظری و همکاران .)0812 ،به طور مسلم یك

اعتیاد به بازیهای ویدئویی (حاجخدادادی ،نظری و منطقی،0818 ،

مورد از بزرگترین اثرات روانی و رفتاری ناشی از بازیهای رایانهای،

محروف و گریفیتز )2101 ،و اعتیاد به اینترنت (غیبی و زارعی،0811 ،

اعتیاد میباشد .اعتیاد به طور کلی پاسخ فیزیولوژیك بدن به مصرف

سلطانی ،فوالدوند و فتحی )2101 ،ارتباط دارد.

video-computer games Addiction

1.

Seeking Sensation
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2.

میرنادر میری و همکاران

نقش میانجی هیجانخواهی در رابطه بین خودنظمجویی هیجانی و...

یکی دیگر از عواملی که بر اعتیاد به بازیهای ویدئویی – رایانه

تصمیمگیریهای مهم و مشکالت رفتاری ،سوء مصرف مواد ،عدم

ای تيثیرگذار است خودنظمجویی هیجانی 0میباشد .نظمجویی

برقراری ارتباط صحید با دیگران و ...میشود (مرشد بهبهانی و

هیجانی به عنوان یك فرآیند مهم در پژوهش ،درمان و آسیبشناسی

حیاتی .)0812 ،برونسکی ( )0131تحول هویت را به صورت یك

روانی و برخی حالتهای پاتولوژیك جسمانی میباشد و به اعمالی

فرآیند مفهومسازی کرده و سه سبك هویت اطالعاتی ،هنجاری و

اطالق میشود که به منظور تغییر یا تعدیل تجربه هیجانی و شدت یا

سردرگم را معرفی میکند (برونسکی و کاک .)2111 ،سماوی

نوع تجارب هیجانی به کار میرود (یوسفی ،اصغری و طغیانی،

( )2113در پژوهشی آورده است سبك هویتی سردرگم به دلیل

 .)0810مدل نظمجویی هیجانی یکی از مهمترین مدلهای مهارگری

ویژگیهایی که دارد با آمادگی به اعتیاد و رفتارهای اعتیادآور نظیر

هیجان است که به کمك راهبردها و فرآیندهای شناختی انجام می

مصرف الکل و مواد رابطه دارد (مرشد بهبهانی و حیاتی0812 ،؛

شود .مفهوم خودنظمجویی ،توانایی افراد برای مدیریت رفتار خود از

کیخسروانی ،دهقانی و دهقانی .)0812 ،برونسکی و فراری ()2111

طریپ مشاهده ،ارزیابی و نتیجه است .مهم است که هر مطالعهای که

بیان کردهاند افراد دارای سبك هویتی سردرگم تمایلی به مواجهه با

در مورد استفاد از بازیهای مسئلهدار انجام میگیرد نقش توانای

مشکالت و تصمیمات شخصی ندارند .توجه اندکی به آینده خود و

خودنظمجویی فرد در مدیریت رفتار بازی را مورد بررسی قرار دهد

پیامدهای درازمدت اعمالشان نشان میدهند و تصمیمات مبتنی بر

(سی و کروت.)2111 ،

هیجان اتخاذ میکنند و اعمال و تصمیمات خود را به تعویپ میاندازند

تیس ،برتالوسکی و بومیستر ( )2110عنوان کردهاند ،افرادی که

تا این پیامدها و نتایج ،مسیر عمل آنها را مشخص کند .در هنگام

در خودنظمجویی هیجانی دارای اختالل هستند یا در نظمجویی

انتخاب و عمل کردن ،رفتار آنها را بهجای توضیحات منطقی یا

هیجان دچار شکست شدهاند ،بیشتر احتمال دارد که هیجانات منفی

انتظارات به هنجار ،تقاضاها و پیامدهای فوری بیرونی هدایت میکند.

را از طریپ فعالیتهای افراطی که لذتهای آنی را ترجید میدهد

در این موقعیت ،تمایل به اقدامات کوتاه مدت دارند (مرشد بهبهانی

تنظیم کنند (مو ،چان ،چان و لو .)2103 ،کژنظمجویی هیجانی که به

و حیاتی .)0812 ،تحقیقات تجربی نشان میدهند کسانی که در

شکست در نظمجویی هیجان یا اختالل در خودنظمجویی اشاره دارد

شکلگیری هویت منسجم دچار شکست شدهاند بیشتر احتمال دارد

به عنوان یك عامل خطر مهم با رفتارهای اعتیادآور (الدو ،نولن -

که به سمت رفتارهای اعتیادآور نظیر اعتیاد به اینترنت (مرتضایی و

هوکسما و شویزر ،)2101 ،نظیر سیگار کشیدن ،الکل ،یا مصرف دارو

رحیمی نژاد ،0810 ،فتحی ،سحرابی و سعیدیان ،2108 ،قادری،

(بون  -میلر ،ووجانویك ،بودن و گراس )2100 ،و رفتار پرخطر

مهدیزاده ،دهقان و نجفی )2100 ،کشیده شوند.
مروری بر ادبیات پژوهشی نشان میدهد در اغلب کارهای انجام

جنسی (تول ،ویس ،آدامز و گراتز )2102 ،ارتباط دارد.
از عوامل دیگری که در شکلگیری رفتارهای اعتیادی نقش

گرفته در زمینه اعتیاد ،به مسئله اعتیاد به اینترنت و سایر اعتیادهای

مهمی دارد ،سبك هویت است .شکلگیری هویتی ثابت و منسجم،

رفتاری پرداخته شده و کارهای اندکی در ارتباط با موضوع اعتیاد به

تکلیف تحولی مهمی در دوران نوجوانی محسوب میشود .از دیدگاه

بازیهای ویدئویی  -رایانهای انجام گرفته است .در بین مطالعات

اریکسون ( )0123همه نوجوانان به طور یکسان این تکلیف را با

انجام گرفته در این حیطه نیز دو مورد قابل توجه است )0 :تمامی

موفقیت سپری نمیکنند .درحالیکه برخی از نوجوانان به هویتی

متغیرهای مطرح شده در این پژوهش ،یکجا مورد بررسی قرار

منسجم دست پیدا میکنند برخی دیگر در سردرگمی هویت باقی

نگرفتهاند )2 .در این مطالعات به رابطه علی متغیر مستقل با وابسته

میمانند (مرتضایی و رحیمینژاد .)0810 ،تحول موفقیتآمیز هویت

پرداخته شده و مکانیسمی که از طریپ آن متغیر مستقل بر وابسته تيثیر

باعث توانایی در تصمیمگیری ،توانایی در برقراری ارتباط سالم با

میگذارد مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا ،باتوجه به مطالب مطرح

خانواده و دیگران ،انجام رفتارهای تيیید شده به وسیله جامعه و ...می

شده و اهمیت ویژگیهای شخصیتی در شکلگیری اعتیاد به بازی

شود .درحالیکه تحول نامناسب هویت ،موجب عدم توانایی در

های ویدئویی  -رایانهای ،این مطالعه به دنبال پاسخ به این سؤال است

Emotional Self-Regulation

1.
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که آیا فراسوی رابطه ساده بین متغیرها ،هیجانخواهی میتواند در

بتر استاس یتك طیتف لیکرت  0درجهای همیشه ( ،)0اغلب (،)2

رابطه بین متغیرهای مستقل با اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای

گاهی ( ،)8به ندرت ( )2و هرگز ( )0نمرهگتذاری شده است .باالترین

نقش میانجی را ایفا کند؟

نمره  011و پایینترین نمره  21میباشد و برای برآورد میزان اعتیاد به
روش

بازیهای ویدئویی  -رایانهای به کار میرود .چشتمی ( )0831قابلیت

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری

اعتماد ایتن پرسشتنامه را بررستی و ضتریب آلفتای کرونباخ برابر با

شامل "کلیه دانشآموزان پسر متوسطه دوره اول تهران در سال -13

 1/30را به عنوان شاخص درستی برای آن گزاري کرده است (زمانی

 "0811بود .روي نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای بود .به این

و عابدینی .)0812 ،در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای

صورت که از بین  22منطقه تهران ،مناطپ  3 ،2و  02به طور تصادفی

مقیاس ذکر شده  1/31به دست آمده است.

انتخاب شدند .در مرحله بعد از هریك از مناطپ  8مدرسه و در هر

مقیاس هیجانخواهی ( :)SSاین آزمون در سال  0112توسط

مدرسه  2کالس به طور تصادفی مشمول پژوهش شدند .حجم نمونه

جفری آرنت ساخته شتد .ایتن مقیاس دارای  21گویه است که شامل

 210نفر بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از ضریب همبستگی

 2خرده مقیتاس تتازگی (گویه های ،01 ،00 ،08 ،00 ،1 ،1 ،0 ،8 ،0

پیرسون ،رگرسیون و تحلیل مسیر با نرمافزار  SPSSاستفاده شد .برای

 )01و شدت ( )21 ،03 ،02 ،02 ،02 ،01 ،3 ،2 ،2 ،2است .هیجان

تعیین یك متغیر میانجی چند چارچوب وجود دارد .چارچوب جود

ختواهی آرنتت ،بتا اجتنتاب از محتدودیتهتای نستخه پتنجم

و کنی ( ،)0130بارون و کنی ( )0132و مكآرتور ( .)2111در

زاکترمن در پتی کشتف رابطته هیجانخواهی با انواع گوناگون رفتار

ادبیات متغیرهای میانجی ،چارچوب جود و کنی ( )0130و بارون و

ساخته شده است .مقیاس آرنت با مفهومی از هیجتانختواهی بتا نیاز

کنی ( )0132را به عنوان رویآورد گامهای علی می شناسند .در هر

به تازگی و شدت محرک به عنوان دو محور فرعی مشخص شده

دو حالت شناخت متغیر میانجی مبتنی بر مجموعهای از عملیات

است .همچنین به جتای تيکیتد بر هر گونه پایه ژنتیك و زیست

رگرسیونگیری است درحالیکه چارچوب مك آرتور ()2111

شناختی که در نسخه پنجم زاکرمن مد نظر بود ،این مقیاس به نقتش

براساس همبستگی میباشد (عزیزی .)0812 ،در این پژوهش همان

جامعهپذیری و تعامل اجتماعی در هدایت رفتار توجه دارد (کارترو

چارچوب مكآرتور مورد استفاده قرار گرفته است در این چارچوب

 -دیتوس و ستالیناس .)2113 ،در مطالعه کارترو  -دیوس و سالیناس

برای تعیین یك متغیر میانجی باید  2شرط وجود داشته باشد .0 :بین

( )2113همبستگی زیرمقیاسهای این آزمتون بتا زیرمقیتاسهتای

متغیر مستقل و متغیر میانجی رابطه معناداری وجود داشته باشد .2 .بین

آزمون هیجانخواهی زاکرمن بین  1/21تا  1/02بود و ضتریب آلفتای

متغیر وابسته و متغیر میانجی رابطه معناداری وجود داشته باشد .8 .بین

کرونبتاخ بترای مقیتاسهتای تازگی و شدت به ترتیب  1/20و 1/21

متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود داشته باشد .و در

بهدست آمد .مطالعه دیسریچارد ،وس ،بتووارد ،دانتتزر ،پیگنان

نهایت .2 ،رگرسیون چندگانه حاوی متغیرهای مستقل و میانجی به

( )2113نیز نشان داد که مقیاس آرنت عالوه بر ایتنکته از درستی

عنوان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته .درصورتی که هم متغیر مستقل

آزمایی متوستطی برختورداراست اعتبار پیشبین باالیی نیز دارد و با

و هم میانجی با متغیر وابسته همبستگی معناداری داشته باشند

مقیاس هیجانخواهی زاکرمن همبستگی خوبی دارد .ویژگیهای

رگرسیون مذکور اجرا میشود (علیزادهفرد ،0810 ،سرمد0813 ،؛

روانسنجی مقیاس هیجانخواهی آرنتت در ایتران توستط پوروفتایی

عزیزی ،0812 ،مكکینون.)2113 ،

( )0812قابل قبول و ابزاری جانشین برای پژوهشگران عالقهمند به

ابزار

صفات شخصیت در هیجانخواهی گزاري شده است (به نقل از

مقیاس اعتیاد به بازیهای رایانهای ( :)CGAایتن پرسشتنامه

رجبی ،نریمانی و حسینی .)0812 ،ضریب آلفای کرونباخ به دست

توستط آنیوتتاورن ( )2113تهیه شده است و شامل  21سؤال است کته

آمده ایتن آزمتون در مطالعه رجبی ،نریمانی و حسینی1/21 )0812( ،

پتس از ترجمته توستط دو تتن از استاتید گروه روانشناسی اصالح و

بوده است و در مطالعه حاضر میزان این ضریب برای خرده مقیاسهای

بازنگری شد؛ به طوریکه اصطالحات التین از نظر مفهومی بتا

تازگی و شدت به ترتیب  1/28و  1/21و برای کل مقیاس  1/20به

اصطالحات فارسی تطبیپ داده شد .همچنتین ،کلیته ستؤ الهتای آن

دست آمد.
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نقش میانجی هیجانخواهی در رابطه بین خودنظمجویی هیجانی و...

مقیاس خودنظمجویی هیجانی ( :)ESRاین پرسشنامه توسط

اطالعاتی ،هنجاری و سردرگم به ترتیب  1/21 ،1/18و  1/21گزاري

گارنفسکی ،کراج و اسپینهون در سال  2110ساخته شده است که

کردند (مرشد بهبهانی و حیاتی .)0812 ،در مطالعه حاضر ضریب

دارای  1خرده مقیاس و  82گویه میباشد .پنج خرده مقیاس این

آلفای کرونباخ برای مقیاس هویت سردرگم  1/23به دست آمده

پرسشنامه راهبردهای مثبت نظمجویی شناختی هیجان و چهار خرده

است.
يافتهها

مقیاس دیگر راهبردهای منفی نظمجویی شناختی هیجان هستند .الف)
راهبردهای مثبت نظمجویی شناختی هیجان از راهبردهای مقابلهای به

تحلیل دادهها در چارچوب یافتههای توصیفی و استنباطی در

هنجار محسوب میشوند که عبارتند از پذیري ،توجه مجدد مثبت،

جدول های زیر ارائه شده است .برای بررسی رابطه مستقیم بین

توجه مجدد به برنامهریزی ،ارزیای مجدد مثبت و اتخاذ دیدگاه.

متغیرهای مطرح شده ابتدا از جدول ماتریس همبستگی استفاده می

ب) راهبردهای منفی نظمجویی شناختی هیجان از راهبردهای مقابله

شود تا همبستگی بین متغیرها به دست آید و سپس در صورت معنادار

ای نابههنجار محسوب میشوند که عبارتند از سرزنش خود ،نشخوار

بودن این همبستگی و برای بررسی رابطه غیرمستقیم بین متغیرها از

دهنی ،فاجعهآمیز پنداری و سرزنش دیگران .به طور کلی میتوان

رگرسیون استفاده شده است.

گفت که راهبرد نظمجویی هیجان مثبت دارای  21گویه و نظمجویی

جدول .0میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

هیجان منفی دارای  02گویه است که با استفاده از طیف لیکرت 0

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

درجهای همیشه ( ،)0اغلب ( ،)2معموالً ( ،)8گاهی ( )2و هرگز ()0

 .0اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای

00/0

08/23

210

نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات بعد مثبت  21تا  011و بعد منفی

 .2هیجانخواهی

00/2

00/82

210

 .8خودنظمجویی هیجانی

21/3

2/13

210

بین  02تا  31میباشد .در این ابزار حدود نیمی از گویهها به صورت

 .2هویت سردرگم

22/2

2/10

210

معکوس نمرهگذاری میشوند .گارنفسکی و همکاران ()2110

جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای اعتیاد به بازیهای ویدئویی –

درستی آزمایی این ابزار را با روي آلفای کرونباخ به ترتیب  1/10و

رایانه ای ،هیجانخواهی ،خودنظمجویی هیجانی و هویت سردرگم

 1/31گزاري کردند (الهی و صفارین0812 ،؛ شریفی ،یزدی و

متغیر

0

زهرایی .)0810 ،در مطالعه حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده

 .0اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای

-

 .2هیجانخواهی

**1/001

-

 .8خودنظمجویی هیجانی

**-1/223

**-1/202

-

 .2هویت سردرگم

**1/231

**1/221

*1/111

مقیاسهای پذیري ،توجه مجدد مثبت ،توجه مجدد به برنامهریزی،
ارزیای مجدد مثبت ،اتخاذ دیدگاه ،سرزنش خود ،نشخوار دهنی،

2

8

2

-

فاجعهآمیز پنداری و سرزنش دیگران به ترتیب ،1/20 ،1/01 ،1/02
 1/01 ،1/22 ،1/21 ،1/20 ،1/21و  ،1/28برای راهبرد مثبت و منفی

جدول  2ماتریس همبستگی بین تمامی متغیرها را نشان میدهد.

به ترتیب  1/32و  1/31و برای کل مقیاس  1/13به دست آمده است.

در این جدول ،متغیر اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای با

مقیاس هویت سردرگم ( :)CIاین پرسشنامه را نخستین بار

متغیرهای مستقل و همچنین با متغیر هیجانخواهی ،در سطد 1/10

برونسکی ( )0131به منظور ارزیابی سبكهای اطالعاتی ،هنجاری،

رابطه معناداری دارد؛ بنابراین شروط دوم و سوم از چارچوب مك

سردرگم  /اجتنابی تدوین کرد .در این ابزار تعهد هویت نیز جداگانه

آرتور برقرار است و این نشان میدهد که تمامی متغیرها با اعتیاد به

اندازهگیری میشود .این پرسشنامه  21سؤال دارد 00 ،سؤال آن

بازیهایی ویدئویی  -رایانهای رابطه مستقیم دارند .از سوی دیگر،

مربوط به سبك هویت اطالعاتی 01 ،سؤال مربوط به سبك هویت

رابطه متغیرهای مستقل با متغیر هیجانخواهی در سطد  1/10معنادار

سردرگم 1 ،سؤال در زمینه سبك هویت هنجاری میباشد و  01سؤال

بوده و بنابراین شرط اول نیز برقرار است .در نهایت ،بهدلیل برقرار

میزان تعهد را اندازهگیری میکند .این پرسشنامه براساس طیف 0

بودن شروط اول ،دوم و سوم از چارچوب مكآرتور و برای بررسی

درجهای لیکرت کامالً مخالف ( ،)0تا حدودی مخالف ( ،)2مطمئن

نقش میانجی هیجانخواهی در رابطه بین متغیرهای مستقل با اعتیاد به

نیستم ( ،)8تاحدودی موافپ ( )2و کامالً موافپ ( )0پاسخدهی میشود.

بازیهای ویدئویی  -رایانهای میتوان از رگرسیون استفاده کرد.

وایت و همکاران ضریب آلفای کرونباخ را برای سبكهای
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قبل از استفاده از رگرسیون ،ابتدا پیشفرضهای رگرسیون مورد

مطابپ با جدول  ،2در مدل  0تيثیر متغیر خودنظمجویی هیجانی

بررسی قرار گرفت .برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها ،با استفاده

مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه به دست آمده نشان میدهد که

از آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف در جدول  ،8ترمال بودن دادهها

خودنظمجویی هیجانی با ضریب بتای  -1/223رابطه معنادار و منفی

تيیید شد .نتایج آزمون دوربین واتسون به دست آمده برای جداول 2

با متغیر وابسته دارد .ضریب تعیین  1/201نشان میدهد که تقریباً 22

و  0به ترتیب 0/13 ،و  2/18بود که استقالل دادهها را نشان میدهد.

درصد از واریانس اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای توسط

برای بررسی عدم همخطی بین متغیرهای مستقل نیز از شاخص تلرانس

خودنظمجویی هیجانی تبیین میشود .در مدل  2متغیر هیجانخواهی

و  VIFیا تورم واریانس استفاه شده است .تاباچینك و فیدل ()2110

همراه با متغیر مستقل وارد مدل شد .در این مدل ،هیجانخواهی و

مطرح کردهاند که میزان بیشتر از  1/2برای شاخص تلرانس و میزان

خودنظمجویی هیجانی به ترتیب با ضریب بتای  1/280و -1/222

کمتر از  2/0برای شاخص تورم واریانس مطلوب است (شاهحسینی،

رابطه معناداری با متغیر وابسته نشان دادند .ضریب همبستگی چندگانه

بشارت و افشاری .)0813 ،نتایج نشان میدهد که میزان این شاخصها

در این مدل برابر با  1/210است که بیانگر وجود رابطه متغیرهای

برای متغیرهای مستقل در تمامی جداول رگرسیون در حد مطلوب

مستقل با وابسته است .ضریب تعیین برابر با  1/822بیانگر این است

قرار داشته و فرض برقراری عدم همخطی متغیرهای مستقل رعایت

که تقریباً  81درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای هیجان

شده است .برای مثال در جدول  2شاخص تلرانس و تورم واریانس به

خواهی و خودنظمجویی هیجانی تبیین میشود .این اطالعات کمك

ترتیب  1/330و  0/212و برای جدول  0نیز  1/123و  0/100میباشد.

میکند تا رابطه خودنظمجویی هیجانی ابتدا به طور مستقل و سپس با

جدول .8نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف

همراهی متغیر هیجانخواهی بررسی شود .نتایج تيیید میکنند که بین

متغیر

z

sig

خودنظمجویی هیجانی با اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای نه

 .0اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای

1/113

1/210

 .2هیجانخواهی

1/220

1/010

تنها رابطه معنادار وجود دارد بلکه با ورود متغیر میانجی یعنی هیجان

 .8خودنظمجویی هیجانی

1/212

1/220

 .2هویت سردرگم

1/388

1/210

خواهی ،این رابطه کاهش مییابد؛ بدینگونه که ضریب بتای
خودنظمجویی هیجانی از  -1/223به  -1/222کاهش یافته است.
جدول  8به رابطه غیر مستقیم هویت سردرگم با اعتیاد به بازیهای

جدول  2به رابطه غیرمستقیم خودنظمجویی هیجانی با اعتیاد به

ویدئویی  -رایانهای از طریپ هیجانخواهی میپردازد.

بازیهای ویدئویی  -رایانهای از طریپ هیجانخواهی اشاره دارد.

جدول .2نتایج رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پژوهش
مدل

متغیر

دوربین واتسن

0

خودنظمجویی هیجانی

-

2

تلرانس
-

VIF

R

1/223

-

هیجانخواهی

-

-

-

خودنظمجویی هیجانی

0/132

1/330

0/212

-

1/210

R2

Adj R2

Sig

B

ß

Sig

1/201

1/201

1/111

-1/132

-1/223

1/111

-

-

-

1/022

1/280

1/111

1/822

1/828

1/111

-1/128

-1/222

1/111

جدول .0نتایج رگرسیون چندگانه بین متغیرهای پژوهش
مدل

متغیر

دوربین واتسن

تلرانس

VIF

R

R2

Adj R2

Sig

B

ß

Sig

0

هویت سردرگم

-

-

-

1/231

1/138

1/131

1/111

1/032

1/231

1/111

2

هیجانخواهی

-

-

-

-

-

-

-

1/221

1/021

1/111

هویت سردرگم

2/180

1/123

0/100

1/032

1/881

1/882

1/111

1/820

1/021

1/111

طبپ جدول  ،0در مدل  0تيثیر متغیر هویت سردرگم مورد بررسی

ضریب تعیین  1/138نشان میدهد که تقریباً  3درصد از واریانس

قرار گرفت .نتیجه به دست آمده نشان میدهد که هویت سردرگم با

اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای توسط هویت سردرگم تبیین

ضریب بتای  1/231رابطه مثبت و معناداری با متغیر وابسته دارد.

میشود .در مدل  2که متغیر هیجانخواهی همراه با متغیر مستقل وارد
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مدل شد ،هیجانخواهی و هویت سردرگم به ترتیب با ضریب بتای

بر روی متغیر وابسته تاثیرگذار هستند .نتایج جدول  ،2بیانگر این است

 1/021و  1/021رابطه معناداری با متغیر وابسته نشان دادند .ضریب

که بیشترین تيثیر مستقیم را متغیر هیجانخواهی با میزان بتای 1/810

همبستگی چندگانه در این مدل برابر با  1/032است که بیانگر وجود

بر روی متغیر وابسته دارد .متغیر هویت سردرگم نیز به ترتیب با میزان

رابطه متغیرهای مستقل با وابسته است .ضریب تعیین برابر با 1/881

بتای  1/010و  1/222کمترین تيثیر مستقیم و اثر کل را بر متغیر وابسته

بیانگر این است که تقریباً  82درصد از واریانس متغیر وابسته توسط

داشته است .بنابراین میتوان گفت که متغیر هیجانخواهی در رابطه

متغیرهای هیجانخواهی و هویت سردرگم تبیین میشود .نتایج تيیید

با متغیرهای خودنظمجویی هیجانی و سبك هویت سردرگم نقش

میکنند که بین هویت سردرگم با اعتیاد به بازیهای ویدئویی -

میانجی (جزئی) را ایفا میکند.

رایانهای نه تنها رابطه معنادار وجود دارد بلکه با ورود متغیر میانجی

جدول .2میزان تيثیر مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای مستفل بر متغیر وابسته

یعنی هیجانخواهی ،این رابطه کاهش مییابد؛ بدینگونه که ضریب

متغیر

بتای هویت سردرگم از  1/231به  1/021کاهش یافته است.
با توجه به آزمون رگرسیون چندگانه ،بهغیر از رابطه مستقیم
هیجانخواهی ،خودنظمجویی هیجانی و هویت سردرگم ،هم به

ان
اثرمستقیم

اثرغیرمستقیم

اثرکل

هیجانخواهی

1/810

-

1/810

خودنظمجویی هیجانی

-1/223

-1/012

-1/222

هویت سردرگم

1/010

1/118

1/222

صورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم و از طریپ هیجانخواهی

بحث و نتيجهگيری

حاجخدادادی ،نظری و منطقی ،0818 ،حاجلو و جعفری0812 ،؛

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیر هیجانخواهی در رابطه

غیبی و زارعی ،0811 ،رابینز و برایان ،2112 ،سلطانی ،فوالدوند و

بین خودنظمجویی هیجانی و هویت سردرگم با اعتیاد به بازیهای

فتحی2101 ،؛ محروف و گریفیتز( 2101 ،درباره رابطه هیجانخواهی

ویدئویی  -رایانهای میباشد .نتایج نشان میدهد که متغیرهای هیجان

با اعتیاد) ،اسماعیلینسب ،اندامی ،آزرمی و ثمررخی ،0818 ،الهی و

خواهی ،خودنظمجویی هیجانی و هویت سردرگم با اعتیاد به بازی

صفاریان ،0812 ،سی و کروات ،2111 ،کول و والکرز2100 ،؛ رز و

های ویدئویی  -رایانهای رابطه مستقیمی دارند .از سوی دیگر،

ویتکویتز(2101 ،درباره رابطه خودنظمجویی هیجانی با اعتیاد)،

هیجانخواهی به صورت جزئی ،ارتباط بین خودنظمجویی هیجانی و

مرتضایی و رحیمی نژاد ،0810 ،مرشدبهبهانی و حیاتی ،0812 ،حمید،

هویت سردرگم با اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای را میانجی

حاجآبادیان و مرعشی ،0812 ،غیبی و زارعی0811 ،؛ فتحی ،سحرابی

گری میکند .این بدان معنا است که افرادی که خودنظمجویی

و سعیدیان ،2108 ،قادری ،مهدیزاده ،دهقان و نجفی( 2100 ،درباره

هیجانی باالتری دارند و میزان هیجانخواهی نیز در آنها پایین است،

رابطه هویت سردرگم با اعتیاد) ،کیخسروانی و همکاران،0812 ،

احتمال بیشتری دارد که میزان اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای

رضازاده ،نظرزاده ،آقامحمدیان و کارشکی(0812 ،درباره رابطه

در بین آنها کم باشد .از سوی دیگر ،افرادی که به لحاظ هویتی،

خودنظمجویی با هیجانخواهی) ،مرشدبهبهانی و حیاتی،0812 ،

سردرگمی کمتری دارند و میزان هیجانخواهی نیز در آنها پایین

حمید و همکاران( 0812 ،درباره رابطه هویت سردرگم با هیجان

است ،احتمال بیشتری دارد که میزان اعتیاد به بازیهای ویدئویی -

خواهی) میباشد.

رایانهای در بین آنها کم باشد .این یافتهها موید ادبیات پیشین تجربی

با توجه به یافتهها ،هیجانخواهی رابطه مثبت و مستقیم با اعتیاد به
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بازیهای ویدئویی  -رایانهای دارد .به عبارت دیگر ،هر چه میزان

عبارت دیگر ،هر چه میزان خودنظمجویی هیجانی در بین افراد بیشتر

هیجانخواهی در بین افراد بیشتر باشد ،میزان اعتیاد به بازیهای

باشد ،میزان اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای در آنها کاهش

ویدئویی  -رایانهای در آنها افزایش مییابد .در تبیین این رابطه می

مییابد .در تبیین میتوان گفت که بندورا خودنظمجویی را به عنوان

توان گفت که هیجانخواهی صفتی شخصیتی است که میتواند بر

یك فرآیند تيثیرگذار بر محیط بیرونی میداند .افرادی که در

رفتار ،ویژگیها و اولویتهای افراد اثر بگذارد .هاثباکس بیان کرده

خودنظم جویی هیجانی دارای اختالل هستند یا در نظمجویی هیجان

است که افراد با هیجانخواهی باال برخالف افراد هیجانطلب پایین

دچار شکست شدهاند ،بیشتر احتمال دارد که هیجانات منفی را از

معموالً افرادی ماجراجو ،تنوعطلب ،کمحوصله ،ناتوان در پذیري

طریپ فعالیتهای افراطی که لذتهای آنی را ترجید میدهد تنظیم

ناکامی و عموماً نظمناپذیر هستند .براساس نظریه برانگیختگی ،افراد

کنند .یکی از فعالیتهای افراطی برای ترجید لذتهای آنی ،اعتیاد

هیجانخواه برای به دست آوردن سطد برانگیختگی بهینه ،به تجارب

به بازیهای ویدئوی  -رایانهای میباشد که میتواند در صورت پایین

تازه و بعضاً پرخطر نیاز دارند (مرشدبهبهانی و حیاتی ،)0812 ،این امر

بودن خودنظمجویی هیجانی یا شکست در آن به وجود آید (میری،

میتواند آنها را به سمت بازیهای ویدئویی  -رایانهای سوق دهد.

حاجلو ،بشرپور و نریمانی.)0813 ،

یافتههای پژوهشی فارلی و کاکس ( )0110و نیوکام و مكگی

در تبین نقش میانجی هیجانخواهی در رابطه بین خودنظمجویی

( )0110نشان دادهاند افرادی که بازیهای رایانهای انجام میدهند ،در

هیجانی و اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای میتوان گفت که

حال بازی هیجانزده میشوند و شاید جهت یافتن این انگیزيها و

خودنظمجویی به معنای توانایی ،مهارگری ،تغییر و انطباق هیجانها،

تحریکات بیشتر این بازیها را تکرار کنند( .خانجانی و اکبری،

تکانهها یا امیال فرد میباشد (مورتاژ و تد .)2112 ،اسلون و کرینگ

 .)0810افراد با هیجانخواهی باال به داشتن تجربههای متنوع و جدید

( )2111نیز بیان کردهاند که نظمجویی هیجانی ،تالي فرد برای

نیاز دارند ،به همین دلیل تنوعطلبی و جستوجوی تجربههای جذاب

تيثیرگذاشتن بر روی نوع ،زمان و چگونگی تجربه و بیان ،تغییر طول

و هیجانانگیز در این افراد مشاهده میشود ،از طرفی مهیج بودن و

دوره و یا شدت فرآیندهای رفتاری ،تجربی و جسمانی هیجانهاست

هیجانانگیز بودن بازیهای ویدئویی  -رایانهای و نیز تازگی و تنوع

و به طور خودکار یا مهار شده ،هوشیار یا ناهوشیار و از طریپ به

آنها میتواند ،عامل جذب افراد به این بازیها باشد .جنسن ،ایویچ و

کارگیری راهبردهای نظمجویی هیجان ،انجام میگیرد .این تعاریف

لمبدن ( )2102بیان میکنند رسانههای تعاملی مانند اینترنت و بازی

نشان میدهد که خودنظمجویی در نظمجویی و مدیریت هیجانها و

های ویدئویی به دلیل پویایی و برانگیزانندگی و سرعت پاسخدهی،

واکنشهای هیجانی نقش داشته و بر میزان هیجانخواهی افراد

مورد استقبال افراد با هیجانخواهی باال قرار میگیرند .آیزنگ

تيثیرگذار است (رضازاده و همکاران .)0812 ،از سوی دیگر ،هیجان

( )2112بیان میکند که هیجانخواهی مکانیسم زیربنایی برای توجیه

خواهی یکی از سازهها یا خصیصههای شخصیتی تلقی شده و عبارت

تماشای مفرط تلویزیون است .این افراد از طریپ انجام بازیهای

از نیاز به هیجانها و تجربههای متغیر جدید و پیچیده و میل به اکتساب

ویدئویی  -رایانهای درصدد ارضای نیازهایشان برمیآیند .همان

خطرهای جسمی و اجتماعی برای این چنین تجربهای میباشد .افرادی

گونه که ذکر شد یکی از ویژگیهای افراد با هیجانخواهی باال عالقه

که هیجانخواهی آنها باالست از نظر جسمانی ،از تجربههای مهیج و

آنها به کشف امور جدید و کاوي موقعیتهای نو و غیرتکراری است

هیجانهای شدید مرتبط با این تجربهها لذت میبرند (آقایی ،منشعی،

و بازیهای ویدئویی  -رایانهای به این گونه افراد در جهت پاسخ

معتمدیان و واسفپور .)2102 ،رابرتی ( )2112آورده است که افراد

گویی به این ویژگی کمك مینماید .بازیهای ویدئویی  -رایانهای

هیجانخواه از طریپ تجارب تازه و محرکهای پیچیده برانگیخته

سبك معماگونه و ماجراجویانه دارند و بازیکن جهت رسیدن به

میشوند و تالي میکنند تا شدت تحریك دریافت شده از این

هدف و مراحل باالتر بازی هم خطرپذیری میکند و هم درجهت

تجارب را افزایش دهند .به شکلی دیگر میتوان گفت که افرادی که

کشف موقعیتهای جدید برمیآید (حاجخدادادی و همکاران،

از قدرت خودنظمجویی و به عبارتی از نظمجویی هیجانی خوبی

 .)0818نتایج نشان میدهند که بین خودنظمجویی هیجانی و اعتیاد به

برخوردارند ،بهراحتی میتوانند هیجانات خود را شناخته و با مهار،

بازی های ویدئویی  -رایانهای رابطه منفی و مستقیم وجود دارد .به

برنامهریزی و تحمل شرایط ،قدرت سازيیافتگی خود را افزایش
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داده و از استفاده مفرط از بازیهای ویدئویی  -رایانهای اجتناب کنند.

ویدئویی  -رایانهای به این گونه افراد در جهت پاسخگویی به این

(میکاییلی و حبیبی.)0810 ،

ویژگی کمك مینماید.

نتایج همچنین نشان میدهند که بین هویت سردرگم با اعتیاد به

در اینجا باید یادآور شد که این پژوهش دارای محدودیتهایی

بازیهای ویدئویی  -رایانهای رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد .به

است که به آنها اشاره میشود .از آنجا که جنسیت مؤنث مورد بررسی

عبارت دیگر ،هر چه افراد به لحاظ هویتی ،سردرگمی بیشتری داشته

قرار نگرفته و پژوهش بر روی دانشآموزان متوسطه دوره اول که

باشند ،میزان اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای در آنها افزایش

تقریباً یك نمونه همگون است انجام گرفته لذا الزم است در تعمیم

مییابد .در تبیین میتوان از چارچوب نظریه برونسکی ()2112

نتایج احتیاط الزم صورت گیرد .به پژوهشگران عالقمند توصیه می

استفاده کرد .از نظر وی ،این افراد به دلیل وجود عدم اعتماد به خود

شود تا این موضوع را روی سایر گروهها اجرا کنند تا امکان مقایسه

و خودکارآمدی پایین و نیز عدم توانش الزم جهت ایجاد ارتباط

بین گروهها فراهم گردد .از سوی دیگر ،استفاده از پرسشنامه

نزدیك با دیگران در دنیای واقعی ،فضای بدون بازخورد منفی

اطالعات کامالً منطبپ با واقعیت ارائه نمیدهد ،بنابراین توصیه می

همچون اینترنت و بازیهای ویدئویی  -رایانهای را به دنیای واقعی

شود در پژوهشهای آتی از رويهای ترکیبی استفاده شود .همچنین

ترجید دهند و از آن لذت ببرند (غیبی و زارعی.)0811 ،

در این تحقیپ از روي توصیفی  -همبستگی استفاده شده و نمیتوان

در تبیین نقش میانجی هیجانخواهی در رابطه هویت سردرگم با

رابطه علی قطعی بین متغیرهای مورد مطالعه استنباط کرد .با توجه به

اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای میتوان گفت که سبك

اهمیت اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای در دوران معاصر

سردرگم ،سمبل برخورد طفرهآمیز و مسامحه در مشکالت است .یك

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به بررسی رابطه سایر متغیرها با

استراتژی متمرکز بر هیجان که با سطوح پایینی از تعهد ،اعتماد به خود

اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای پرداخت .در نهایت ،پیشنهاد

و بیثباتی خودکارآمدی همراه است .این افراد اغلب توجه کمی به

میشود که مهمترین شبکه ارتباطی غیررسمی دانشآموزان یعنی

آینده و با نتایج طوالنی مدت انتخابهای خود دارند .شاید بتوان

خانواده ،تالي کنند تا در روند تربیتی فرزندان خود ،خودنظمجویی

گفت آنها درگیر یك اکتشاف سازماننایافته و تصادفی هستند (غیبی

هیجانی را در آنها تقویت و یا افزایش داده و به شکلگیری شخصیت

و زارعی .)0811 ،این افراد دارای رفتارهای هیجانی بوده و نسبت به

یا هویت منسجم در آنها کمك کنند تا از این طریپ بتوانند

تجربیات جدید باز هستند (مرشدبهبهانی و حیاتی .)0812 ،برونسکی

خصوصیات و ویژگیهای آسیبزا نظیر هیجانخواهی باال را در این

( )2110معتقد است افراد با سبك هویتی سردرگم به دلیل اینکه

افراد کاهش داده و به تبع آن ،از بسیاری از آسیبهای روانی و

شیوههای مناسبی برای مقابله با خطر و اضطراب به کار نمیبندند و

اجتماعی نظیر اعتیاد از جمله اعتیاد به بازیهای ویدئویی  -رایانهای

دائماً در حالت اضطراب به سر میبرند ،بیشتر از سایر سبكهای

جلوگیری نمایند.

هویت دچار افسردگی ،روانپریشی و بیماریهای عاطفی  -خلقی
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اینترنت و بازیهای رایانهای با ویژگیهای شخصیتی در نوجوانان
پسر .نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی
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های شخصیتی و هیجانخواهی رانندگان تصادف کرده با

خودتنظیمی و هوي اخالقی با آمادگی به اعتیاد از طریپ میانجی

رانندگان عادی .فصلنامه روانشناسی کاربردی.81 -08 ،)20( 1 ،
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گری هیجانخواهی .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد،
.221-222 ،)22(00

حسین ( .)0812بررسی رابطه هیجانخواهی و خودتنظیمی در

محسنی ،سحر؛ میرشکاری ،لیال؛ آهویی ،مهشید؛ حسینی ،فاطمه؛ ثناگو،

نوجوانان پسر بزهکار و بههنجار شهر مشهد .مجله دانشگاه علوم
پزشکی کرمان.110-102 ،)2(22 ،

اکرم و کهکی ،فاطمه ( .)0812رابطه بین هیجانخواهی و سبك

های هویت با رفتارهای پرخطر نوجوانان .توسعه پرستاری در
سالمت.21 -02 ،)0(3 ،

زمانی ،بیبیعشرت و عابدینی ،یاسمین ( .)0812الگوی ساختاری تيثیر
سبكهای فرزندپروری و اعتیاد به بازی رایانهای بر عملکرد

مرشد بهبهانی ،مهدی و حیاتی ،داود ( .)0812رابطه علی هویت سردرگم،

تحصیلی در دانشآموزان پسر .رویکردهای نوین آموزشی)2(3 ،

و خودکارآمدی با آمادگی به اعتیاد :نقش میانجی هیجانخواهی.

(پیاپی .088 -002 ،)03

فصلنامه اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد.201-212 ،)22(00 ،
مرتضایی ،نسترن و رحیمینژاد ،عباس ( .)0810نقش سبكهای هویت و

سرمد ،زهره ( .)0813متغیرهای تعدیلکننده و واسطهای :تمایزات مفهومی
سعادتی ،ابوطالب؛ شهرآرای ،مهرناز و فرزاد ،ولیاله ( .)0832بررسی

احساس انسجام روانی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت .رویش
روانشناسی.10-32 ،)2(0 ،

و راهبردی .پژوهشهای روانشناختی.28-30 ،01 ،
ارتباط بین سبكهای هویت و مسئولیتپذیری در دانشگاههای

میکائیلی ،نیلوفر و حبیبی ،یاسر ( .)0810طراحی و آزمون الگوی علی

تهران .پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد،
.12 -000 ،)01(2

رابطه بین اعتیاد به اینترنت با خودتنظیمی هیجانی ،حساسیت به
طرد و خودافشایی بر خط با میانجیگری اضطراب اجتماعی در
دانشجویان .فرهنگ در دانشگاه اسالمی .810-203 ،)8(2 ،21

شاهحسینی ،میثم؛ بشارت ،محمد و افشاری ،امیرحسین ( .)0813پیشبینی
تمرینی ادراکشده بر حسب اضطراب رقابتی و تمایل به عضالنی

میری ،نادر؛ حاجلو ،نادر؛ بشرپور ،سجاد و نریمانی ،محمد (.)0813

شدن در ورزشکاران مرد .فصلنامه پژوهشهای کاربردی
روانشناختی.31-012 ،)2(01 ،

طراحی و آزمونگری مدل علی اعتیاد به بازیهای ویدئویی -
رایانهای براساس حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای

شریفیباستان ،فرنگیس؛ یزدی ،منور و زهرایی ،شقایپ ( .)0810نقش

فراشناختی با نقش میانجی خودنظمجویی هیجانی .مجله علوم
روانشناختی.221-201 ،)13(03 ،

بینی تابآوری زنان مبتال به سرطان پستان .نشریه روانپرستاری،
.83-21 ،)2(2

نظری ،علیمحمد؛ امینیمنش ،سجاد؛ مرادی ،علیرضا و فرزاد ،ولیاله

راهبردهای تنظیمشناختی هیجان و عاطفه مثبت و منفی در پیش

( .)0812هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به بازیهای آنالین .مجله
دانشگاه علوم پزشکی سبزهوار.218 -200 ،)2(2 ،
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