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Abstract 
Nowadays, the popularity of online gaming is one of the most 
crucial social challenges, which sometimes leads to an 
obsessive-compulsive disorder and causes interpersonal and 
professional problems. These games may be the best way to 
satisfy the emotional needs of users who cannot easily replace 
the emotional connection created by the connection of online 
games with other activities. As a result, users with high levels of 
these emotions are more likely to promote harmful online 
gaming. Online games enable users to create a sense of 
enjoyment and escape from real-life problems by immersing 
themselves in the world of fantasy games. These rewards 
gradually turn users into a pleasant feeling of attachment and 
dependence on online games. Therefore, problematic online 
gaming can have serious adverse effects on people's mental 
and physical health, including fatigue, sleep problems, 
depression, and anxiety. 
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background and Purpose 
Nowadays, the popularity of online 
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the connection of online games with 
other activities. As a result, users 
with high levels of these emotions 
are more likely to promote harmful 
online gaming. Online games enable 
users to create a sense of 
enjoyment and escape from real-life 
problems by immersing themselves 
in the world of fantasy games. 
These rewards gradually turn users 
into a pleasant feeling of 
attachment and dependence on 
online games. Therefore, 
problematic online gaming can have 
serious adverse effects on people's 
mental and physical health, 
including fatigue, sleep problems, 
depression, and anxiety. 
 

Materials and Methods 
The present study was a descriptive-
correlational study. In this case, the 
statistical population included all 
adolescent students aged from 12 
to 17 years with experience in 
participating in computer games 
until the year 1400 (Iranian 
calendar). Thus, the cluster random 
sampling technique was employed 
to choose six provinces of Iran 
country and then two cities from 
each province. In this regard, 500 
electronic questionnaires were 
provided to the subjects through a 
questionnaire link. Among them, 
458 questionnaires had the 
necessary criteria for statistical 
analysis. In addition, four tools were 
considered to measure the four 

variables of the study. These tools 
are as follows: 
(I) The problematic online game 
questionnaire, including the 
dimensions of busyness, immersion 
(drowning in the game), isolation, 
overuse, interpersonal conflict, and 
social isolation. 
(II) The standard dark personality 
triad questionnaire, which contains 
the dimensions of Machiavellian 
characteristics (four items), 
psychopathy (four items), and 
narcissism (four items). 
(III) The game motivation 
questionnaire, including 20 items 
graded on the five-option Likert 
scale. 
(IV) The game type questionnaire, 
including six items graded on the 
five-option Likert scale. 
 

Findings 
The principal hypothesis 
examination showed that the 
motivation of online games 
mediated the relationship between 
the dark triangle of personality and 
harmful online games in adolescent 
athletes in Iran. Besides, the 
extracted mean-variance index was 
utilized to assess the convergent 
validity. This index was greater than 
0.5 for all variables and components 
and confirmed convergent validity 
in the model. Besides, two reliability 
indices and Cronbach's alpha were 
considered for reliability evaluation. 
The Cronbach's alpha value and the 
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composite reliability were greater 
than 0.7 for all study variables, 
indicating the reliability of the 
measurement tool. After measuring 
the validity and reliability of the 
measurement model, the structural 
equation model was examined by 
determining the relationships 
between variables. In addition, the 
measurement model quality was 
calculated by the cross-validity 
subscription and redundancy cross-
validity indexes. The results 
demonstrated that all variables 
were positive for this index. In 
addition, the compatibility between 
the structural model quality and 
measurement model was evaluated 
through the goodness of fit index. 
The result showed high goodness of 
fit index.  The fit index value was 
0.46, which was greater than 0.4, 
indicating a suitable model fit. The 
main hypothesis of the study states 
that a mediating role of online game 
motivation in the relationship 
between the dark triangle of 
personality and harmful online 
games has a significant value of 
3.95. This value is significant at the 
95% confidence level (greater than 
1.96). Therefore, the author's claim 
is confirmed with a 95% probability. 
 

Discussion and Conclusion 
The results showed that the 
motivation of online gaming 
mediated the relationship between 
the dark triangle of character and 

harmful online games. Besides, the 
psychological motivations of 
addiction to harmful online games 
are explained based on the theory 
of use and satisfaction. In this 
regard, it is essential to mention 
that differences in personality, 
satisfaction, and motivation to use 
specific media can facilitate harmful 
use of media by individuals. On the 
other hand, people's personality 
considerably affects their desire to 
play online games, so teenagers 
with dark personalities who have 
Machiavellian motives always try to 
attract others with deceptive 
behaviors, excessive benefits, and 
self-centeredness. Moreover, it is 
possible to consider and implement 
these behavioral rules in the type of 
game they choose. Therefore, 
paying attention to adolescents' 
motivations in playing allows 
parents and professionals to 
understand and communicate with 
players. Also, this situation enables 
playmakers to produce games that 
meet the psychological needs of 
players. Indeed, the teenagers' 
motivation encourages them to use 
it extensively and spend 
considerable time, leading to 
material and psychological 
investment in the game. It is 
suggested that parents play a 
pivotal role in their adolescents' 
control by controlling their 
adolescent's online game and 
proper shaping of their personality. 
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In other words, the use of games 
that are reminiscent of violence and 
ugliness can be more dangerous and 
harmful for a teenager.  
 

Keywords: Dark Triad Traits, Harmful 
Online Game, Game Motivation, Teens 

 

References 
1. Gong, X., Zhang, K., Chongyang, 

Ch., Cheung, Ch., & Lee, M. (2019). 
Antecedents and consequences of 
excessive online social gaming: a 
social learning perspective. 
Information Technology & People. 
ahead-of-print. 33(2): 657-688. 

2. Gong, X., Chen, C., & Lee, M. K. 
(2020). What drives problematic 
online gaming? The role of IT  

identity, maladaptive cognitions, 
and maladaptive emotions. 
Computers in Human Behavior, 
110, (106386): 1-11. 

3. Kircaburuna Kagan, Jonason Peter 
K., & Griffiths M. D. (2018). The 
Dark Tetrad traits and problematic 
online gaming: The mediating role 
of online gaming motives and 
moderating role of game types. 
Personality and Individual 
Differences, 135: 298–303. 

4. Trahair, C., Baran, L., Flakus, M., 
Kowalski, C. M., & Rogoza, R. 
(2020). The structure of the Dark 
Triad traits: A network analysis. 
Personality and Individual 
Differences, 167(110265): 1-10. 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITP-03-2018-0138/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITP-03-2018-0138/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITP-03-2018-0138/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITP-03-2018-0138/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITP-03-2018-0138/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITP-03-2018-0138/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ITP-03-2018-0138/full/html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220301394?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918304343?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920304542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920304542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920304542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920304542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920304542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886920304542


 159-178. صص  1401  زمستان، 42، شماره 11دوره                            شناسی ورزشیمطالعات روان 

 

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 مقالة پژوهشی 

نوجوانان در سطح    زابی آس   نیآنال  یها یبازبا    تی شخص  کیگانه تارسه  ارتباط

 1ی باز نوع و زهی انگ یانجی م  نقش :یمل
 

 2یصفائ مان یا ،1مفرد ی دریح الهام

 

 .رانیا رجند،یب ،یمل دانشگاه آزاد اس  رجند،یواحد ب ،یبدن تیگروه ترب ،یبدن تیارشد ترب یکارشناس .1
 . مسئول( ةسندی)نو  رانیا رجند،یب ،یملدانشگاه آزاد اس رجند،یواحد ب ،یبدن تیگروه ترب ار،یاستاد .2
 

 ده یچک
تارارتباط سه   یبررس  هدف  باحاضر    پژوهش   نیآنل  یهای بازبا    تیشخص   کیگانه 

جامعه  انجام شد.    یو نوع باز  زهیانگ  یانجیبا نقش م  ی نوجوانان در سطح مل  زا بیآس
 ی نفر  458  ی . نمونه آمارشد  انتخابسال کشور    17  یال  12  ینوجوانان رده سن  از   ی آمار

 ی . گردآورندانتخاب شد  یتصادف  یاخوشه   یر یگنمونه   روشدختر( با    168پسر و    290)
 زهیانگ  ت،یشخص   کی تار  گانه سه  ،سازمشکل   نی آنل  یهای بازپرسشنامه    قیاز طر  هاداده 
رسون و یپ  یب همبستگیضراز روش    هاداده   لی تحل  منظور  بهبود.    یو نوع باز    یباز

رو   مدلیابی مسیتحل  یکردبا  شد.  یل  استفاده  در    نی آنل  یباز  زهیانگ  داد  نشان  جینتار 
در نوجوانان در سطح   زابیآس  نیآنل  یهایبازبا    تیشخص   ک یگانه تارسه   ن یب ارتباط

از برازش مطلوب مدل    یحاک  زیشاخص برازش مدل ن  نیهمچندارد.    یانجی نقش م  یمل
  ی هایباز   نکه یبه ا  توجه   با  شودیم  شنهادیپژوهش پ  نیا  جینتا  اساس   برپژوهش داشت.  

به  دی با نیوالد ،رودی مگذراندن اوقات فراغت نوجوانان بشمار  یمهم برا یابزار نیآنل
و  انگ  یتیشخص   یهایژگیرشد  با    زهیو  قرار    زابیآس  نیآنل  یهای بازآنان  مدنظر  را 
 دهند.

 

 مقدمه 
  اختصاص  خود  به  را   یمهم  گاهیجا  21ورزش در قرن  

  یزندگ  و   هارسانه  در  که  یانرژ  و   زمان  پول،.  است  داده
  تا  شده  باعث  افتهی  اختصاص  ورزش  به  روزمره
مورد   یهاتلش موضوع  ه  ورزشکاران  و    جانی توجه 

در  (.  2021  ،ی)سبزبان و صفائ   باشد   همه   انیم  یزیانگ
 به مثابه    یارسانه  چند  خدمات  ارائه  با  نترنتیا  ر،یدهة اخ
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و    است  دهیگرد  برخوردار  یادیز  اریبس )آزادگان 
و    مشتاق  تی جمع  راستا   نی هم  در (.  2021همکاران،  

افزابه   ن یآنل  یهای بازاقتصاد   حال  در    شی سرعت 
  ونیلیم  2۳0از    شیجهان ب  نیآنل  یهای بازاست. بازار  
.  دارددالر ارزش    ونیلیم  دو از    شیو ب  داردکاربر فعال  
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  یاگونه وسواس    یالگو  موارد  ی است که در برخ  نیآنل
و    یفرد  نیبروز مشکلت ب  سبب  و   داشته   همراهرا به  
  و   چنگ  انگ،یچانگ  ژانگ،  ،جونگ)   گرددیم  یاحرفه 

راه   نیممکن است بهتر  نیآنل یهایباز .(2019 ،1یل
که   یکاربران   ی احساس  یازهاین  ی ارضا  یبرا   باشد 
از   آمده وجود  به یاحساس وندیپ نی ا یراحتبه توانندینم

  نیگزیجا  گرید   یهاتیفعال  با   را  ن یآنل  ی های بازارتباط  
باال  یکاربران  جه ینت  در   ،کنند سطوح  ا  ییکه    ن یاز 

  زاب یآس  نیآنل  یباز  ادیزاحتمال به   ،دارند  رااحساسات  
به کاربران   نیآنل یهای باز واقع در. کنندیم جیرا ترو 

م  نیا را  گر  دهدی امکان  و  لذت  احساس  از    زیتا 
دن  یواقع  یزندگمشکلت   در  فروبردن خود  با    یایرا 

  ، کاربران  در   هاپاداش   ن یکنند. ا  جادیا  یفانتز  یهای باز
به    یو وابستگ  یدلبستگ  و   ندیخوشا  به احساس   جیتدربه
  گرید  طرف  از .  شودیم  لیتبد  ن یآنل  یهای باز
 یمنف  راتیتأث  توانندی م  ،سازمشکل   ن یآنل  یهای باز
ازجمله خستگ  جسم روان و  سلمت  بر    یجد   ،یافراد 

افسردگ خواب،  باشند    یمشکلت  داشته  اضطراب  و 
از    رو   نی ا  از  (.2020  ،2ی ل  و   چن  ،جونگ) استفاده 

توجه    ،نیآنل  یباز  خصوصاًساز  مشکل   یها  یتکنولوژ
در    یاندهیفزا است    هاپژوهش را  کرده  جلب  خود  به 

 ، ۳هال   و   شیالدراو   ن، یاالفن  به، یالغرا  ن، یلو  ،یالا)
2018 .) 

  شیدر گرا تواندی مکه  یعوامل جمله ازراستا  نیهم در
به    توانی م  ،باشد  رگذار یتأث  زا بیآس  ن یآنل  ی های بازبه  
و    یشیپرروان  سم،یاولی )ماک  تیشخص   کی تار  گانهسه 

است   نیا  تی حائز اهم  نکته( اشاره نمود.  یفتگیخودش
م  سبب  یتیشخص   یهاتفاوت که   در    زان یتفاوت 

 
1. Gong, Zhang, Chongyang, Cheung & 

Lee 

2. Gong, Chen & Lee 

3. Elhai, Levine, Alghraibeh, Alafnan, 

Aldraiweesh & Hall 

4. Brailovskaia, Teismann & Margraf 

نوع    یبرا  کاربران  کیتحرو    یتمندیرضا از  استفاده 
  پرداختن تا    شودی م  سببکه    گرددیم  یاز باز  یخاص

 ا،یبرولوفسک) سازد  لیرا تسه های باز نیا به  سازمشکل 
  وجود  رغمی عل  (.2019  ،4ماراگراف   و   سمنیت

خصوص  ییهاپژوهش   یهاکننده  ینیبش یپ  در 
  ابعاد   نی، روابط بسازمشکل  ن یآنل یهای باز تیشخص 

ماک  یتیشخص   کیتار  یهایژگیو    سم، یاولی)مانند 
خودش  یشیپرروان و  یفتگیو    نیآنل  یهای باز( 

به مشکل  مورددار  کامل  نگرفتند،    یبررس  طور  قرار 
  م یکه رابطه مستق  شد  شنهادیمطالعه پ  کی  در هرچند که  

  ن یآنل  یهایباز و    یفتگیخودش  یهایژگیو   نیب  یمثبت
)مشکل  دارد  وجود    ندرمن،یس  رازگانجوک،  سله،هِدار 
  ک یتار  یگانهسه (.  2020  ،5مونتاگ   و   پونتس
گروه  ،6یتیشخص  ماک  ییهانشانگر   سم، یاولی مانند 
  ی انبوه  با   صفات نیااست.    یشیپرو روان   یفتگیخودش

مشکلت    ،یتیجنس  موضوعات  شامل  ناسازگار  جینتا  از
قضاوت  یفرد  نیب و    یرعادیغ  یاخلق  یهاو 

است  ریمتغ  یهایریگمیتصم   ن یا  نیهمچن  .مرتبط 
)سه  نگرانکیتار  یگانه صفات  با  قصد   یاخلق  ی(  و 

د  دن رسان  بیآس است    گرانیبه    یطورکلبه  و مرتبط 
ا  دهیعق وجدان غ  ن یبر  فاقد    ایو    یاخلق  ریاست که 

(.  2019  ،7والف   و   کاچ  ،والمر)  دهدی اخلق را نشان م
و   کیتار  یگانهسه  با  افراد  به   ی تیشخص   یژگیکه 

صفت   بیترک  است،  مرتبط  پروای ب  یاجتماع سه 
از  یمفهوم که    گر یکدیبا    یتجرب  نظر  مجزاست 

و   سمیاولیماک  ن یدارند، همچن  یهمپوشان   یی هایژگیبا 
  یو خودخواه  ی احساسیب  ،ییگرای ماد  ،یبکاریفر  مثل

و    شودیمشناخته   (. 2020  ،8مارکوس)اسچربر 

5. Hesselle, Rozgonjuk, Sindermann, 

Pontes & Montag 

6. Dark personality triangle 

7. Volmer, Koch, & Wolff 

8. Schreiber & Marcus 
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  ی نیبخودبزرگ   داشتن،  غرور  احساس   به  یفتگیخودش
تحس  ه،یبق  به  نسبت برانگ  گرانید  نیحس    ختن، یرا 
  ی شیپرروان. شودی مشناخته   یو کمبود همدل ینیخودب

  ضد  ،یمانیپش  کمبود   ،یعاطفگیب  یمعرف  یبرا  شتریب
رفتارها  یاجتماع و  م  یبودن  کار  به   رودی ناخودآگاه 
ماک2019  ،1وچ یچیس  و   )رگزا اگرچه   سم، یاولی (. 
روان   یفتگیخودش طب  از   یشیپرو  ناهمگون    عتینظر 

جنبه و   ،یریپذبیآس  ت،یامن  عدم  از  ییهاهستند 
تحر و  برم   یریپذک ی اضطراب  در  اما    رند،یگیرا 

  ، یاحساس  یسرد  تر،ن ییپا  یریمانند وفق پذ  یلتیتما
خودبزرگ  ی پرخاشگر مشترک    هاآن  نیب  در   ینیبو 

 ،2زاروگ  و   یکوالکس  فلکوس،   باران،   ،ریتراه)  است
 ی هایژگیو  افتندیدر  (2019)  روگزا و همکاران (.2020

تارسه  نتا  تیشخص   کیگانه  اجتماعنا  جیبا    ی مطلوب 
قب  نیآنل  یهای باز فرد  یپرخاشگر  ل یاز  و   یدرون 

طلبانه    یهاارزش  ممکن    باشدیمارتباط    درلذت  که 
و  به  توجه  با  به    یتی شخص   یهایژگیاست  افراد 

در    یرفتارها   لیتبد  زابیآس  نیآنل  یهای بازخاص 
پژوهش  نهیزم  نیهم  در  شود.  ورن، یا  ،ورنی ا  یدر 

و 2020)  ۳کوتلو   و   تاپکو  دالبوداک،   ی هایژگی( 
روان  یاجتماع  ضد  یتیشخص   ی شیپر)مانند 
به سمیاولیماک  ،یفتگیخودش را  پ(    ی نیبش یعنوان 
محرک یاصل  یهاکننده را    نیآنل  یهای باز  یها، 

پبه باز  ک ینزد  یهاکننده  ینیبش ی عنوان  نوع  را    یو 
تسهبه   ن یآنل  یهایباز درک    یبرا  هاکننده لیعنوان 
همه   ند( نشان داد2019) 4برند و همکاران  .کردند انیب
انگ  یتیشخص   یهایژگیو   طوربه   ،یباز  یهازهیو 
. کنندیم  ینیبش یرا پ  ی زمان صرف باز  تواندیم  کسانی
  در اختلل    بروزشده با    یزمان سپر  رایز  ، مهم است  نیا

 
1. Rogoza & Cieciuch 

2. Trahair, Baran, Flakus, Kowalski & 

Rogoza 

3. Evren, Evren, Dalbudak, Topçu & 

Kutlu 

ا.  اندکینزد  هم   به   اریبس  زاب یآس  یهای باز   ن یچراکه 
خواهد شد که به   یای روان تیوضع کی عامل منجر به 

سبب    را  ینیبال  یشانیو پر  یموجب آن اختلل عملکرد
 .شودیم

 توانی مشد    ان یتوجه به آنچه که در باال ب  با  نیبنابرا
  ک ی  عنوانبه  تواندی م  ی و نوع باز  زهیانگ  که  کرد   انیب

  ک یتار  گانهسه   یهایژگیو   با  رابطهدر    گریانجیم  ریمتغ
نقش داشته باشد.    زاب یآس  ن یآنل  یهای بازبا    تیشخص 

(  2020)  5جیتور  و   تزیفیگر  رو،یسیم  دو،کو  راستا  نیا  در
به خودکنترل با توجه    ت یماه  ف،یضع  یگزارش کردند 

در    ینمرات باالتر  یکه دارا  یافراد  یاو حمله  یتکانش
هستند، ممکن است افراد با    کی گانه تارسه   یهایژگیو 

شخص  گسترش   یبرا   ،باالتر  کی تار  یتیصفات 
 بیآس  معرض  در  شتریوابسته خود، ب  ینترنتیا  ی رفتارها
را انتخاب    ییها یبازو    هاط یممکن است مح  رایز  ،باشند

 هاآن  یو جنس  یاجتماع  یازهاین  یارضا  درکنند که  
 و   لوپز  مارزو،  گرز،یرودر  م،یکاد  اس،ید  .باشد  دیمف

ب2020)  6لوپزسانچز   یهامحرک   کنندی م  ان ی( 
قب  ،بعد  چند تحت    ن یآنل  یهای باز   ، یاجتماع  لیاز 
توانا  ل،یتخ تفررقابت    ،ییپرورش   یبنددسته   حیو 
به    توانی م  لذا.  شوندیم توجه    متفاوت   یهایژگیو با 

برا  یاژهیو   یشخص   یهامحرک   ،یتیشخص    ی را 
از   از    ک یاستفاده  پ  یبازنوع خاص  افراد   ی نیبش یدر 

آنجا  .کرد از  تارسه   یهایژگیو   کهیی لذا  در    ک یگانه 
هستند    یاجتماع  یهارسانه  سازارتباط با کاربرد مشکل 

  مانند  یضد اجتماع  ن یآنل  ی سبب بروز رفتارها  تواندیم
اذ و   و  راجرز  نر،یجو  نج،یتو)  شود  ینترنتیا  تیآزار 

برا2018  ،7ن یمارت باز  ی(.  در    ف یگر  یمثال  )گشتن 
 یهایژگیابعاد و   ی( در ارتباط با تمامنیآنل  یهای باز

4. Brand et al 

5. Cudo, Misiuro, Griffiths & Torój 

6. Dias, Cadime, Rodríguez, Marzo, 

López, & López-Sánchez 

7. Twenge, Joiner, Rogers & Martin 
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تارسه  گ  کیگانه  ش  یمرهایاست.   به   شتریب  فتهی خود 
اصرار دارند    رایز  هستند،  معتاد  ییویدیو   یهای باز که 

شناخته شوند و مورد    یافراد درون باز  گریکه توسط د
  ،1تس یفیگر  و   جانسون  کرکابوران،)  رندیاحترام قرار بگ

گ2018 خودش  ییمرهای(.  درجه  باالتر   یفتگی با 
را همانند آنچه    یثروت و قدرت درون باز  یهاارزش 

وجود دارد، قبول دارند که ممکن است    یواقع  یدر زندگ
  سمیها شود. ساددر آن   حداز    شیکردن ب  ی باعث باز

باز  یکیزیف مقدار  ارتباط    ییدئویو   یهای با  در  خشن 
از حد    شیکردن ب  یباز  یباال برا  سکیکه ر  باشدیم

  یبرا  مدتیگذراندن زمان طوالن  رایز  دهد،یرا نشان م
  شودی دار مشکل مخصوص، منجر به کاربرد م  یهای باز
 (. 2019 ،2ان یت و  ونگی ،یمرشد چانگ، )

  یهامحرک اذعان داشت که    دیمسئله با  نی ا  تیاهم  در
ممکن است    ،ی نترنتیا  یهای باز  ی برا  نوجوان  یهامریگ

به     چراکه   ؛شود  زاب یآس  ینترنتیا  یهای بازمنجر 
رقابت    ای  یواقع  یزندگ  ازفرار    یبرا  که   هامریگ  گونهنیا

 کنندی م یباز خود کنار آمدن با مشکلت ای گرانیبا د
نسبت    نیآنل  یهای بازاز مشکلت    یشتریحد ب  ی دارا

  مطلوب   یهامحرک  یرا برا  یهستند که باز  یبه افراد
انجام     نکهیا  علوه  هب(.  2020  ،۳یشانل)  دهندی مآن 

ا کاربرد  دارد    ،یجبران  نترنتیمدل  با    نوجواناناصرار 
ن زم  ی ازهایجبران  در  خودشان  نشده   یهانه یبرآورده 

. شوندی م  لیتبد   ینترنتیدار ابه کاربران مشکل   نیآنل
  ی برا  یاضاف  یح یتوض  عنوانبه   تواندی مموضوع    ن یا  لذا
  و   گریانجیم  عنوانبه   یممکن انتخاب نوع باز  راتیتأث

  ردیگ  قرار   توجه  مورد  ن یآنل  یهای باز  در  محرک
  ن یا  .(2020  ،4پوتنزا  و   وکس یلیب  دلفابرو،  نگ،یک)

  دایپ  یدسترس  های بازبه    یراحتبه ند  توانی مجوانان  نو
  یی ویدیو   یباز  یشتریمدت زمان ب  هابچه   هرچه  کنند.

 
1. Kircaburun, Jonason, & Griffiths 

2. Chung, Morshidi, Yoong, & Thian 

3. Shanley 

4. King, Delfabbro, Billieux & Potenza 

که ممکن    یرفتار   ی ناگهان  رییبه تغ  ل یانجام دهند، تما
پرخاشگر افزا  یاست  نوجوانان   لذا.  ابدیی م  شیباشد، 

ممکن    ،کیتار  گانهسه   یهایژگیو   ی با سطح باال  مریگ
ن فضاها  یاجتماع  ضد  یازهایاست  در    یخودشان 

  را  نی آنل  یهای باز  یهاپلتفرم نند  ما  ی اجتماع  یمجاز
  ازها ین  نیند اتوانیمن  هاآن   چراکه  .جبران کنند  گونهنیا

 یهای بازتولد    خود به دست آورند.  یواقع  یرا در زندگ
دارد. امروزه    ی ادیز  ریتأث  نوجوانانمختلف بر    ییو یدیو 

  زابیآس  ییدئویو   یهای بازاز جوانان در انجام    یاریبس
قلدر   نیچند  و   اندشده معتاد   حادثه    ای  یمورد 
 گزارش   ییوید یو   یهایبازاز انجام    یناش  زیآمخشونت
مشارکت    .بودشده   مورد  در    و   کودکانمطالعات 

  ن یا  رایز  ،انجام شود  دیبا  زاب یآس  یهای بازدر    نوجوانان
س  ،فعال  طوربه   جامعه   از  قشر   ی هاعامل   ستمیدر 

انجام    ییویدیو   یهای بازمختلف   و    دهندیم را  )بلو 
به   ،ییو یدیو   یهای بازدر    یرو اده یز(.  2021  ،5ی پاتارا
گ  یاساس  یبخش روزمره  برنامه  شده    لیتبد  مرها یاز 

  ی باز  یدیکل  یهایژگیو از    یکیخاص،    طوربهاست.  
  شودیم  یتعامل فرد  جادیاست که باعث ا  نیا  یی دئویو 

  بر  .(2018  ،6ک ینِ  و   ی اُرج  ،یوبِ  تز،یر  والچانو،   ،و)توندل
  از   ،حاضر  پژوهش  انجاماذعان داشت    دیاساس با  نیا

اهم  آن حائز  ب  تیجهت  که  مدل    کی  انگریاست 
  نهیها در زمبا توجه به محدود بودن پژوهش   7ی انجیم

متغ  یبررس   نی آنل  یهایباز   زهیانگ  ی انجیم  رینقش 
  یهاسم یمکان  ودنپژوهش به دنبال آزم  نیاست. لذا ا

ب  ی اساس تارسه   ابعاد   نی ارتباط  و    تیشخص   ک ی گانه 
  زه یانگ  یانجیم   ریمتغ  قیطر  از   زاب یآس  نیآنل  یهای باز
تنها نحوه    نه   کپارچه ی  مدل  نیدر نوجوانان است. ا  یباز

تارسه   ابعاد  ارتباط    یهای باز  با  تیشخص   ک یگانه 

5. Bello & Pataray 

6. Tondello, Valtchanov, Reetz, Wehbe, 

Orji & Nacke 

7. Mediating Model 
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ب  زابیآس  نیآنل را  بلکه    کند،یم   ان ینوجوانان 
 . است راتیتأث نی اِعمال ا یدهنده چگونگنشان

با  انجام  ضرورت   در حاضر  نتا  د یپژوهش   ج یگفت 
  به  کهبه دست آمده    ن یشیپ  یهااز پژوهش   یمتناقض 

متغ  یناش  ی هاتفاوت  لیدل متفاوت  اثرات    ی رهایاز 
ماه  یگرتکانش  ،یخودکنترل ناهمگون   تی و 

دارا افراد  باال  ی پرخاشگرانه  تارسه  یسطح    ک یگانه 
(. لذا 2018  ، 1ل ی گلرهیز  و )جانسون    باشدیم  تیشخص 

  ارتباط  در  داریپا   اثرات  یبررس  بهدارد    یپژوهش سع  نیا
باز  ک یتار  گانهسه  ابعاد  با    زابیآس  نی آنل  یهای با 

  یهازهیانگ  یبپردازد. از طرف   یو نوع باز  زهیانگ  یانجیم
 یمندت یو رضا  یطلب  لذت  ،ییجومانند رقابت  یمتفاوت

سن گرا  ن یدر  در  باز  شی مختلف    ن یآنل  یهای به 
با    که  باشدیم  رگذاریتأث  زابیآس را  افراد  است  ممکن 

باز آس  نیآنل  یهای انجام  معرض  به    بی در  رساندن 
  یقبل  ی هاخصوص در پژوهش  ن یخود قرار دهد که در ا

  دنبال  هب   پژوهش  ن یا  که   دارد  وجود  دیترد  آن   مورد   در
به    هازهیانگ  نیا  قیدق  یبررس توجه  با  لذا  است. 

دوره    یو جسمان  ی روان  ـ  یروح  ی باال  ی هاتیحساس
  یواقع  یهازهی پژوهش به دنبال درک انگ  نیا  ،ینوجوان

  .باشدی ارتباط م  نینوجوانان در ا شیدر گرا گزارریتاث

ب   یمطالب  بهتوجه    با  نیبنابرا باال  در    دیباشد    انیکه 
نوجوان  کهییآنجا  از  گفت و   نیترمهم از    یکی  یدوره 

فرد   یزندگ  یهادوره  نیترحساس    به  و   است  یهر 
  جان ی از ه  مملودوره    نیا  ،روانشناسان  از  یاریبس  دهیعق
نوجوانان قرار    نیاست که در کم  یاجتماع  یهابیآسو  

در    تواندیمبرخورد و رفتار درست با نوجوانان    و گرفته  
بس گرا  یاریحل  باشد.  کارساز  آنان  مشکلت    شیاز 

و رشد   یاانه ی را  یهایبازروزافزون نوجوانان به سمت  
  که در سطح جامعه باعث شده   های بازنوع  نیا هیرو یب

  یاوقات فراغت به فراموش  یمیقد  یهانهیگزاز    یاریبس

 
1. Jonason & Zeigler-Hill 
2. Guilford 

  یاز روز را به باز یادیسپرده شود و نوجوانان ساعت ز
نوع    ن یخطرآفر  یهای بازو    یاانه یرا انتخاب  بپردازند. 

برا   تواندی مو سن    یباز مناسب  به    یراحل  پرداختن 
آنان    و   شود   لی نوجوانان تبد  یاوقات فراغت مناسب برا

  ی شناسروانو    یاجتماع  یهاب یآساز  یاریرا از دام بس
  تیشخص   کی تار  ابعاد به    پرداختن   رو   ن یا  از نجات دهد.  

به   آن  ارتباط  و  نوجوانان   ،یاانه یرا  یهای بازدر 
روانشناس  یموضوع و  فراغت  اوقات  در حوزه   هب  ینو 

نتا  رودی م  شمار شدن  روشن  با  پژوهش    نیا  جیکه 
تقو  یهاحل راه به    توانیم جهت  در   و  تیمناسب 

  حیدر جهت پرورش صح  های باز  ن یا  به پرداختن درست  
طرف از  نمود.  اقدام  انگ  ینوجوانان  به    زه یپرداختن 

انواع    یبندطبقهو    ،های بازنوع    نینوجوانان از انجام ا
در    تواندیم  زا بیآس  خصوصاًو    یاانه یرا  یهای باز

 قیتحق  محققان. لذا  کندکاهش اثرات مخرب آن کمک  
  ک یتار  گانهسهارتباط    که   هستند  ن یادنبال    به حاضر  
  یانجیم  نقشبا    زاب یآس  نیآنل  یهای بازبا    تیشخص 

 است؟  چگونه  ینوجوانان در سطح مل  یباز  نوع  و   زهیانگ
 

 پژوهش شناسیروش
  جامعه   .بود  یهمبستگ  نوع  از  یفیتوص  پژوهش  نیا

  آموز دانش   نوجوانان  ه یکل  شامل  حاضر،  پژوهش  ی آمار
سابقه و تجربه   یدارا  کشور  سال  17تا    12  یرده سن
  نیبدبود.    1400تا سال    یاانه یرا  یهای باز  در  شرکت

کشور    یهاکردن استان  ستیافراد نمونه پس از ل  بیترت
سپس از هر استان   ،استان شش ،یتصادف کاملًطور به
به روش نمونه   دو  در    یتصادف  یاخوشه   یریگشهر  و 

شدند.  دسترس  در  صورتبه اجرا   نظر    انتخاب  به 
  نیهم  درنفر است.    200حداقل حجم نمونه    2لفوردیگ

 ینفر  100  نمونه  گروه  کندی م  انیب  ۳ی کامر  راستا 
 ینفر  ۳00  است،  مناسب  نسبتاً  ینفر  200  است،  فیضع

3. Comrie 



 1401 زمستان، 42، شماره 11شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                                           168

 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 

 

  است  یعال  ینفر   1000  و   خوب  یلیخ  ینفر  500  خوب،
ا  (.2010)هومن،   ش  نیبر  به  نظر   یماریب  وعیاساس 

  نکیبا ارائه ل  یکینامه الکترونپرسش  500کرونا، تعداد 
اخت در  از    های آزمودن  اریپرسشنامه  که  گرفت  قرار 

الزم    یهانامه ملکپرسش   458تعداد    ،هاآنمجموع  
تجز همچن  یآمار  لیوتحلهیجهت  بود.  دارا    نیرا 

شد.   نییافراد نمونه تع  یورود و خروج برا  یهاملک 
مقطع    لتیتحص   بودن  دارا   شامل:  ورود  یهاملک 
  17تا   12 یدامنه سن ،متوسطه ازدهمیتا  ییابتدا ششم
دارا  ن یهمچن  و سال   (  مادر  و   پدر )  ن یوالد  ینوجوانان 

ناقص    یخروج شامل همکار  یهاملک  نیهمچن  .بود
 پرسشنامه بود.   لیو عدم تکم یآزمودن

 هاداده  یگردآور  وهیش و ابزار
  چهار  یریگاندازه  و   سنجش  یبرا  ابزار  چهار  مجموع  در
  شرح  که   شدند  استفاده  مطالعه   نیا  در  مدنظر  ریمتغ

 :دیآی م لی ذ در  هرکدام

  توسط  سازمشکل   ن یآنل  یهای بازپرسشنامه    ـ  اول 

همکاران  کسیترو یمید ا  یطراح   (2201)  1و   ن یشد. 
دارا مشغله،    یپرسشنامه  )   ورغوطه ابعاد    غرقشدن 

ب  ،یریگگوشه ،  (یباز  در   شدن حد  شیاستفاده    ، از 
ب   هیگو  12  .بود  یاجتماع  یانزواو    یفرد  نیتعارض 

  شتر یب»تا  «هرگز  ای  ندرتبه»  اسیمق  اساس  برکه    است
  .شد  یگذارنمره  کرتیل  یارزش  پنج  فی ط  در «اوقات

همکاران   یخارج  ییایپا و  کرکابوران  پژوهش  در  آن 
  20  یسن  نیانگینوجوانان با م  ی( در جامعه آمار2018)

آلفا شد.    89/0کرونباخ    یسال،    پژوهش  درگزارش 
توسط   ،فوق  پرسشنامه  ابتدا  ترجمه  جهت  حاضر

سپس دوباره توسط    ،یمتخصص کانون زبان به فارس
 یسینگلترجمه شده به ا  ینسخه فارس  گریمتخصص د

  متن   دو   گرید  کارشناس  توسط   تیبرگردانده شد. در نها
  در   یاصلحات  و   دیگرد  سهیمقا  گریکدی  با  یسیانگل

  ن ییتع  یپژوهش حاضر برا  در   .شد  اعمال  یینها  ترجمه

 
1. Demetrovics et al 

برا  یدییتأ  ،یاکتشاف  یعامل  ل یتحل  ،ییروا   ن ییتع  یو 
همسان پرسشنامه،   ی آلفا  بی)ضر  یدرون  یاعتبار 

و جهت مطابقت با فرهنگ    آمد  دست  به  84/0کرونباخ(  
رو   یرانیا ورزش  د یاسات  تیبه  علوم  کارشناسان  و    یو 

 . دیرس یروانشناس

  تیشخص   کی تار  گانه سه پرسشنامه استاندارد    ـ   دوم

  هیگو  12بر    مشتمل   که(  0120)   2وبستر و    جانسون
  «کندینم فی مرا توص اصلً» :1 ؛صورتبه که   باشدیم

. شودی م  یگذارنمره  «کندی م  فی مرا توص  کاملً»   :۳تا  
  است   یعامل  سه   یگزارش  -خود   ابزار  کی   اسیمق  نیا

و   شامل   که  (،  هیگو  چهار)  یستیاولی ماک  یژگیابعاد 
(  هیگو  چهار)  ی فتگیخودش  و (  هیگو  چهار)  یکوپاتیسا
پژوهش   یخارج  ییایپا  .باشدیم در    و   ناکابورکر  آن 

در   .شدگزارش    87/0کرونباخ   ی( آلفا2018) همکاران
برا حاضر    ی عامل  ل یتحل  ،ییروا  نییتع  یپژوهش 

برا  یدییتأ  ،یاکتشاف پرسشنامه،    نییتع  یو  اعتبار 
  دست   به   74/0کرونباخ(    ی آلفا  بی)ضر  یدرون  یهمسان

 آمد.

توسط    که  ی باز  زهیانگ  پرسشنامه  ـ  سوم 

  20  ی دارا  شد  یطراح(  2011و همکاران )  کسیترو یمید
 ی بنددرجه   کرتیل  یارزش  پنج  فی که در ط  است  هیگو

آن در پژوهش کرکابوران و   یخارج  ییایپا  شده است.
  ن یانگینوجوانان با م ی( در جامعه آمار2018همکاران )

آلفا  20  یسن در    96/0کرونباخ    یسال،  شد.  گزارش 
پژوهش حاضر جهت ترجمه ابتدا پرسشنامه فوق توسط  

فارس به  زبان  کانون    توسط   دوبارهو     یمتخصص 
 یسیترجمه شده به انگل  ینسخه فارس  ،گرید  متخصص

دو متن    گریتوسط کارشناس د  تیه شد. در نهابرگرداند
اصلحات  دیگرد  سهیمقا  گریکدیبا    یسیانگل در    یو 

  ن ییتع  یاعمال شد. در پژوهش حاضر برا  ییترجمه نها
  ن ییتع  یبرا  و   یدییتأ  ،یاکتشاف  یعامل  ل یتحل  ،ییروا

 ی آلفا  بی)ضر  یدرون  یهمسان  پرسشنامه،  اعتبار

2. Jonason & Webster 
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  فرهنگ  با  مطابقت  جهت  و   آمد  دست  به  94/0(  کرونباخ
  و   یورزش  علوم  کارشناسان  و   د یاسات  تیرو   به  یرانیا

   .دیرس یروانشناس

باز  ـ  چهارم نوع   1تس یفی گرو    هومان  یپرسشنامه 

  ی ارزش  پنج  فیو در ط  هیگو  شش  ی( که دارا2012)
است.    یبنددرجه   کرتیل در    ،آن  یخارج  ییایپاشده 

  ی ( در جامعه آمار2018پژوهش کرکابوران و همکاران )
  0/ 80کرونباخ    یسال، آلفا  20  یسن  نی انگینوجوانان با م

ابتدا   ترجمه  جهت  حاضر  پژوهش  در  شد.  گزارش 
  ی پرسشنامه فوق توسط متخصص کانون زبان به فارس
د متخصص  توسط  دوباره  سپس  شد.   گریبرگردانده 

  در .  شد  برگردانده  یسینگلترجمه شده به ا  ی نسخه فارس
انگل  ،گرید  کارشناس  توسط  تینها متن  با    یسیدو 

اصل  دیگرد  سهیمقا  گریکدی نها  یحاتو   یی در ترجمه 
  ل یتحل  ،ییروا  نییتع  یاعمال شد. در پژوهش حاضر برا

اعتبار پرسشنامه،    ن ییتع  ی و برا  یدییتأ  ،یاکتشاف  ی عامل
به دست    70/0کرونباخ(    ی آلفا  بی)ضر  یدرون  یهمسان

 د یاسات  تیبه رو   یرانیآمد و جهت مطابقت با فرهنگ ا
 .دیرس  یو روانشناس یو کارشناسان علوم ورزش

 هاداده پردازش  روش

   صورتبه ها،داده   لیوتحلهیتجز پژوهش  نیا در

 ،یفیتوص  بخش  در.  شد  انجام  یاستنباط  و   یفیتوص
از    هایآزمودن  یشناخت  تیجمع  یهایژگیو   یبررس  یبرا

  . شد  استفاده  درصدها  ن، یانگیم  انه،ی م  رینظ  ییهاشاخص 
فرض  دیتائ  یبرا آزمون  و  مدل    اتیمدل  تدوین  و 

جزئ مربعات  حداقل  از روش    از  2یمعادالت ساختاری 
  اس و    ۳اس   ال  یپ  اسمارتافزار  نرم   سه نسخه    قیطر

 .شد  استفاده   یفیآمار توص  یبرا  24نسخه    4اس   اس  یپ
 

 هاافتهی
  ۳1/6۳  تعداد  شده یآورجمع پرسشنامه    458از مجموع   

 دختر  درصد   68/۳6  و   نفر(  290پسر )  ان یپاسخگو  درصد 
  17  تا  12  نیب   های آزمودن  یسن  دامنه.  بودند  نفر  (168)

  ی هامفروضه  پژوهش  یهاداده  لی تحل  از   قبل .  بود  سال
  یبررس  یبرا.  گرفت  قرار   ی موردبررس  ل یتحل  ییربنایز

کلوموگروف   از  هاداده   بودن  نرمال  مفروضه آزمون 
  ه یفرض  یحاصل از بررس  جیاستفاده شد. نتا  رنوفیاسم
  ارتباط  نیآنل  یباز  زهیپژوهش نشان داد انگ  نیا  یاصل

  ن یآنل  یهای بازبا    تیشخص   کیتار  گانهسه   نیب
 .کندی م یگریانجیم را زابیآس

 

 پژوهش  یرهای متغ یهمبستگ بيضرا  -1 جدول
Table 1- Correlation coefficients of research variables 

 ی نوع باز نیآنال یهایباز یباز زهیانگ تیشخص کیتار ابعاد پنهان یرهایمتغ

    1 ت یشخص ک یتار  ابعاد

   1 0/60 ی باز  زهیانگ

  1 0/35 0/35 ن ی آنال یهایباز

 1 0/30 0/61 0/78 ی نوع باز

 1/75 2/12 1/53 1/57 ن یانگیم
 0/410 0/574 0/603 0/295 د استاندار  انحراف

 
1. Ghuman & Griffiths 

2. Partial Least Square 
3. Smart Pls 

4. SPSS 
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  انس یهمگرا از شاخص متوسط وار  ییروا  یبرس  یبرا
همانشداستفاده    1شده  استخراج  جداول  .  در  که  طور 

ا  رهیمتغ  یتمام  یبرا  ریمتغ  نیا  مقدار  شودی مشاهده م
مؤلفه از  و  تائتر شد  بزرگ   5/0ها  از    یی روا  دیو نشان 

مدل   در  دو    زین  ییایپا  ی سربر  یبرا  .داردهمگرا  از 
پا .  شد  استفاده  کرونباخ   ی آلفا  و   یبیکتر  ییایشاخص 

کرونباخ و   یپژوهش مقدار آلفا   یرهایمتغ  یتمام  یبرا
 ییایاند که نشان از پاتر شده بزرگ   7/0از    یبیترک  ییایپا

اندازه  رواباشدیم  یریگابزار  سنجش  از  پس  و   یی. 
روابط   قیاز طر  یمدل ساختار  ،یریگمدل اندازه   ییایپا
. شد یبررس رهایمتغ نیب

 

 يیايو پا يیروا یهاشاخص -2جدول 
Table 2 - Validity and reliability indicators 

 هان پن ی رهایمتغ
  انسيوار نیانگیم

 مستخرج 
 ی بیترک يیايپا

 یآلفا

 کرونباخ 

 انسيوار  نیانگیم  جذر

 مستخرج

 70/0 0/74 0/80 0/50 ت یشخص کیتار ابعاد
 73/0 0/94 0/94 0/54 یباز  زهیانگ

 71/0 0/84 0/87 0/51 ن یآنل  ی های باز
 72/0 0/70 0/75 0/52 ینوع باز 

 
 پژوهش ضرايب مسیر مدل ساختاری  -1شکل 

Figure 1- Path coefficients of the structural model of the research 
 

اندازه  ییایو پا  ییپس از سنجش روا   ،یریگمدل 
 مورد  رهایمتغ نیروابط ب قیاز طر یمدل ساختار

 
 

 .ردیگی قرار م یبررس

 

1. Average Variance Extracted) AVE( 

46.042.0*51.0* 2 === RiesCommunalitGOF
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روا  1متقاطع   ییروا  با   اشتراک  شاخص  شاخص    ییو 
   در  آمده دسته  ب جی. نتاشدمحاسبه  2ی افزونگ متقاطع

   تمامی متغیرهای موجود در پژوهش این   یبرا  ۳جدول  
 . استشاخص مثبت 

 

 گیری و ساختاری نتایج آزمون کیفیت مدل اندازه -3جدول 
Table 3- Results of measurement and structural model quality test 

 ی متقاطع افزونگ يیشاخص روا متقاطع  يیشاخص اشتراک با روا  هان پن ی رهایمتغ

 - 0/15 ت یشخص کیتار ابعاد

 0/15 0/39 یباز  زهیانگ

 0/05 0/28 ن یآنل  ی های باز

 0/30 0/09 ینوع باز 

استفاده شد.۳برازش  ییکویشده از شاخص ن  یریگاندازه  سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل   یبررس یبرا

 پژوهش  هایهی فرض یمدل معادالت ساختار  جينتا -4جدول

Table 4 - Results of structural equation modeling of research hypotheses 

 یآماره ت بتا پژوهش اتیفرض
  سطح 
 یمعنادار

 ه یفرض تیوضع
جهت 

 ر یتأث
  ی های باز <- تیگانه شخصسه یژگیو

 زا بیآس نیآنل
 + دیتائ 0/001 3/39 0/30

  ی باز  زهیانگ <- تیگانه شخصسه یژگیو
 ن یآنل

 + دیتائ 0/002  9/58 0/60

 + دیتائ 0/001 57/87 0/87 یباز  نوع <- تیگانه شخصسه یژگیو

  نیآنل  ی های باز <- نیآنل  ی باز  زهیانگ
 + دیتائ 0/001 4/65 0/23 زا بیآس

 نیآنل ی ها ی باز  <- نیآنل ی نوع باز 
 - د یتائ عدم 0/258 1/13 0/10- زا بیآس

  ی های باز  < -ی باز  زهیانگ <- تیگانه شخصسه یژگیو
 +  دیتائ      0/001      3/95 زا بیآس نیآنل

 ی ها ی باز <-ی باز  نوع <- تیگانه شخصسه یژگیو
 -  د یعدم تائ      0/262      1/12 زا بیآس نیآنل

  |t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01 
 

برازش    4/0برازش از    ییکویباال بودن شاخص مقدار ن
  46/0. مقدار شاخص برازش برابر  دهدی مدل را نشان م

تر شده است و نشان از بزرگ   4/0شده است و از مقدار  
 برازش مناسب مدل دارد. 

 
1. Cv Com 

2. CV Red 

 نقشبر وجود    یمبن  پژوهش  هی، فرض4اساس جدول   بر
ب  نیآنل  یباز  زهیانگ  یانجیم ارتباط  گانه  سه   نیدر 

  ی دارا  زابیآس  ن یآنل  یهای بازبا    تیشخص   کیتار
مقدار در سطح    نی شده است که ا  95/۳  یمقدار معنادار

3. goodness of fit )GOF) 
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  96/1تر از  درصد معنادار شده است )بزرگ  95  نانیاطم
درصد ادعای محقق    95با احتمال  ن یشده است(، بنابرا

 .شودی م دیتائ
 

 ی ریگجه ینت و بحث 
  کی گانه تارارتباط سه  یبررس  هدف  با  حاضر  پژوهش

  ی انجیم نقشبا   ،زابیآس  نیآنل یهای بازبا  تیشخص 
انجام شد.   ینوجوانان در سطح مل   یو نوع باز  زهیانگ
ارتباط   نیآنل  یباز زهیپژوهش نشان داد انگ نیا جینتا
تارسه   نیب   ن یآنل  یهای بازبا    تیشخص   کیگانه 

  و   اسید  پژوهش  با  و   کندی م  یگریانجیرا م  زابیآس
(   هلوکس،   رحمان،  شاه،  ،یعباس  ،(2020همکاران 

(  2020)  افشار  زاد   و   ی( و قادر2021)  1سار ین  و   نگیت
م بباشدیهمسو  رابطه    ک یتار  گانهسه  یژگیو   نی. 

  با   حاضر   پژوهش  در  نیآنل  یباز  زهیانگ  با  تیشخص 
  ،(2021)  2ساندرز   و   دیعبدالحم  ، وانگ  از   حاصل   جینتا

(  2020)  همکاران  و   هسله  ،(2020)  همکاران  و   کودو 
  ی های باز  با   نیآنل  یباز  زهیانگ  نی همسو است. رابطه ب

  همسو(  2021)   همکاران  و   وانگ  زاب یآس  نیآنل
 تیشخص   گانهسه   یژگیو   نی ب  رابطه  نیهمچن.  باشدیم
  ج ینتا  با  حاضر  پژوهش  در   زابیآس  نیآنل  یهای باز  با

  و   جابلنسکا(،  2021)   همکاران  و   یعباس  از   حاصل
همسو  2020)   همکاران  و   جونگ  ،(2020)  ۳دلیزا  )
  یک  در تبیین نتایج به دست آمده باید گفت  .باشدیم

بروز  بین  منفی  ارتباط  انگیزه  و  خود  کنترل  و    مهار 
نوجوان  بین  در  سازمشکل   رفتارهای   وجود  گیمرهای 

آنان    ویژگی و ابعاد شخصیتی  از  گرفته  دارد که نشات 
در  (2020  همکاران،  و   کودو ) باشد  می اختلل   .

تواند به دلیل  های شخصیتی در برخی از افراد میویژگی
هایی عدم درک درست از شرایط محیطی با ایجاد انگیزه 

گوشه  و  انزواطلبی  عدم  خیال   گیری،مانند  و  پردازی 

 
1. Abbasi, Shah, Rehman, Hlavacs, 

Ting & Nisar 

های  کاری، سبب میل به انجام بیش از حد بازی سازش 
یژگی  طلبی و و کامپیوتری گردد. همچنین انگیزه رقابت 

گردد تا شخص، درک  شخصیتی ماکیاولیسم سبب می 
بدین   و  باشد  نداشته  خود  پیرامون  محیط  از  درستی 
با   به هر قیمت ممکن،  به هدف  برای رسیدن  ترتیب 

ور شدن در افکار خود موجب افزایش زمان بازی  غوطه 
ناپذیر به  های روحی و جسمی جبرانو در نتیجه آسیب 

شود   با  (2020  همکاران،   و   هسله )خود  نتیجه  در   .
افزایش زمان بازی و اعتیاد به آن، انگیزه خشونت در  

رود و متعاقب آن، همدلی و پایبندی به  فرد باالتر می 
یابد، بازی از حالت عادی  اخلقیات در فرد کاهش می 

گذارد  زا در فرد اثر می خود خارج شده و به شکل آسیب
 .(2020شباهنگ،   و  )نیکوگفتار

در2021)  همکاران  و   وانگ  راستا  نیهم  در   افتندی( 
  لی دل  به   که   یواقع   یایدن  از  فرار   و   تیموفق  یهازهیانگ

  تیمالک  با  ،آمده  وجود  به   فرد  در  یشناختروان   اختلالت 
 مثبت  ارتباط  ی مجاز  یباز  کی  به  نسبت  یشناختروان
رفتار خود کم    یبر رو   مریکنترل گ  ،حالت  نی. در ادارند

  شودمی ینترنتیا ی ارتباط او با باز ش یشده و سبب افزا
  در   و   گشته  یباز   از   رونیب  طیمح از او   ییجدا  سبب که
جلوه نموده    تررنگ  پر  ،یو   نظر  در  یباز  اهداف  جهینت

با   ی افراط یبه باز ادینقطه به بعد است که اعت نیو از ا
 توانیم  نیهمچن.  شودمی  انینما  یبعد  یهابیآس

  یشناختروان  اختلالت  با  افراد  زهیانگ  نیتری اصل  گفت
است که    نیا  شوندی جذب م  یاانه یرا  یهای باز  به   که

  یباز  در   آنان   شدن   محو   و   ن یعج  ن یا  ،کنندی احساس م
  جادیا  باعث  تواندی م  یروح  مشکلت  بروز  هنگام  در

  در .  گردد  آنان  یروح  مشکلت  بر   غلبهو    خوب   حس
  ظاهر   تنها  فراغت  اوقات  و   حیتفر  ،یسرگرم  واقع

  اهداف   به  توجه   با  اما  است،  نیآنل  یهای باز
 نگرش  رییتغ  باعث  توانندی م  های باز  ن یا  شده،یطراح

2. Wang, Abdelhamid & Sanders 

3. Jabłońska & Zajdel 
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  در  و   یلتیتخ  و   ابهامات  و   هاآن  تیهو  و   کاربران
 و   هدف   جوامع   با   ارتباطات   رفتار،   نوع   لی قب  از  یمسائل

  اعتقادات   و   رسوم   آداب  یالقا  ،یاجتماع  ی رفتارها
  ی )قادر  شود  مسائل   ریسا  و   ی زندگ  سبک  رییتغ  مختلف، 

 ی نترنتیا  یهای باز  تیهو  واقع  (. در 2020  افشار،  زاد  و 
  ی نیگزیجا  آن،  سرکوب  قیطر  از  نوجوان  تفکر  بر
  و   شودیم  سبب  را  یمنف  یعاطف  انتظار  و   جانیه

  در   یمنف  یعاطف  انتظار  و   افکار  سرکوب  سرانجام
 . شودی م موجب را زابیآس نیآنل یهای باز
تحر  راستا  نیهم  در باعث    ،یشناخت  فیوجود 

خود مختل  رفتار  پ  شود یم  یمیتنظشدن    ی هاامدیو 
را به    ...مانند استرس، اضطراب و    یمختلف  یشناختروان

  ی فشار باز  نی از ا  ییرها  یو شخص برا  آوردیوجود م
 یامقابله  یهامختل، مهارت   یشناخت ی . باورهاکندیم

تضع شناخت   کند،ی م  فیرا    یهاباور  یتعاملت 
و   دهدی را شکل م  ژهیمؤثر و   ریغ  یو رفتار  یرمنطقیغ
از    نهیزم م  زاب یآس  یهای بازاستفاده  فراهم   کندی را 
  که  یافراد  بی ترت  نیبد  .(۳  ،2020  همکاران،  و   جونگ)

  ی شناختروان  مشکلت   با  یتیشخص   یهایژگیو   ی دارا
ظالمانه خود را    یازهاین  توانندی طور بالقوه مهستند به 

  نگ یک)  ندیارضا نما  زابیخشن و آس  یهای باز  قیاز طر
که به استفاده    ینوجوانان  نی(؛ بنابرا2020  همکاران،  و 

وسبه   ن یآنل  یهای بازاز   از    یبرا  یاله یعنوان  فرار 
زندگ ب   ل یتما  ی واقع  یمشکلت  مستعد   شتریدارند، 

باز  ادیاعت مداخلت    لذاهستند.    زاب یآس  نیآنل  یبه 
ن  یشناخت و  رفتار  زیخاص   یبرا  تواندیم  یمداخلت 

 توانیمختل سودمند و مؤثر باشد و م  یمقابله با باورها
تجه مهارت   زیبا  و  راهبردها  به    ی شناخت  یهاافراد 

کرد )جابلنسکا    یریجلوگ  ادیمناسب و مؤثر از بروز اعت
 تبیین   بندی کلی و دردر یک جمع   (.2020  همکاران،  و 

 
1. Katz uses and Gratifications Theory 

2. King et al 
3.  Schimmenti, Infanti, Badoud, 

Laloyaux & Billieux 

آنلین    هایبازی  به  اعتیاد  شناختیروان   هایانگیزه
و رضایتآسیب استفاده  براساس نظریه   1کاتز مندی  زا 

داشت1959) اظهار  باید  شخصیتی، ها تفاوت   (  ی 
از    هایتمندیرضا استفاده  انگیزه  خاص  هارسانهو  ی 

را تسهیل    هارسانه ی افراد از  زابیآساستفاده    تواندیم
و همکاران،  سازد ) این2018کرکابورن  را    هاانگیزه  (. 
  گرایش   تحلیل   در  اساسی  مسائل   از   یکی  عنوانباید به 

  این   به  توجه.  قرار داد  مدنظر  هابازی   این  به  نوجوانان
.  کند  کمک  رفتار  این  بهتر  درک   به   تواندمی  هاانگیزه

رابطهبازی های  محرکچراکه   آنلین،    میان  های 
روان نشانه بازیهای  و  مشکل پریشی  آنلین  دار  های 

گری میانجی  را   های رقابت و تخیلمخصوصاً محرک 
 .     (.2019، 2کینگ و همکاران کنند) می

کاربران    هازهیانگ  نیواسطه اگفت به  توانی م  نیبنابرا
 شوندیم  وابسته  یباز  بابه    یراحتبه   نیآنل  یهای بازدر  

نامطلوب عواقب  متعاقباً  افسردگ  یو  اختلل    ،یمانند 
انزوا ضع  ، یاجتماع  یخواب،  حت  ف یعملکرد  و    ی کار 

را    ، یمنتیش)  داشت  خواهد  یپ  در  هاآن   یبرامرگ 
  نیدر هم  (.2017  ،۳وکس یلیب  و   وکسیال  بادود،  ،ینفانتیا

 توان ی م  4نترنت یاز ا  یمدل استفاده جبران  اساس  برراستا  
افراد   داشت  آمده    منظوربه اذعان  وارد  جبران خسارت 

ن  یناش آفل  یازهایاز  نشده  دن  نیارضاء  در    ی ایخود 
 5مازلو هرم    یازها ین  مراتب  سلسله   ه یطبق نظر  ،یواقع

  لیتبد  ی مجاز  یایدن  در  سازمشکل   ن یبه کاربران آنل
  یاجتماع  ضد  لتیکه تما  ییمرهایگ  رو ن یا. از  شوندیم

را   دن  توانندی نمخود  جهت    ،سازند  ادهیپ  یواقع  یایدر 
  یهای بازمانند    ی مجاز  یهاط یمحدر    ازهاین  ن یجبران ا

  و،یباالبهستند )خود    ی به دنبال جبران کمبودها  ،نیآنل

4. Compensatory Use Model of the 

Internet 

5. Maslow's hierarchy of Needs 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uses_and_gratifications_theory
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کوارت  ث،یفیگر  ، 1ی و کرال  کسیترو یمید  ،یرولیاوربان، 
در فرد    یزشیانگ   یهاسم یاز مکان  یکی  واقع  در  (2017

  یعواطف منف  با  تواندی م  ی باز  قیطر  از است که    نیا
  ی ایدن  کیدر   ،خود یخود مقابله کرده و با توانمندساز

  ی ایو به آنچه که در دن  کند   دییرا تا  ش احساسات  یفانتز
او وجود ندارد برسد،   یبه آن برا یابیامکان دست یواقع

  گرید  یفرد  تواندی م  مریحالت است که گ  نیدر ا  رایز
درگ و  که    یباز  قیطر  از  ییهاتیفعال  ریباشد  باشد 

را    در   گرید  یجادر    تواندینم آن  و  کرده  شرکت  آن 
بد و  کند  هوبه  بیترت  نیتجربه  از  موقت   تیطور 

تا مشکلتشان را پشت سر بگذارند   شدهخودشان خارج  
 (.2019 ،2و همکاران یبلس ید)
  لیدر تما  ییبسزا  ریتأث  زیفرد ن  تیشخص   گرید  یاز سو 

به     با    ینوجوانان  کهی طور  ؛دارد  نیآنل  یهایبازاو 
همواره    ،دارند  یاولیماک  یهازه یکه انگ  کیتار  تیشخص 

رفتارها با  که  هستند  تلش  منفعت    بکارانه، یفر  یدر 
را به    گرانیبودن، د  یو خودمحور  اندازهیب  یهایطلب

نما متوجه  ا  ندیخود  م  نیو  نوع    شودی باعث  در  که 
انتخاب م  اییباز را    یقواعد رفتار  نیا  زین  کنندیکه 
اجرا  داده   قرار  خود  نظر  مد و    ریتراه)  ندینما  ییو 

تأمل  2020همکاران،   قابل  نکته  در    ن یا(.  که  است 
ها و را با نقش   یتیشخص   ،کنیچندکاربره، باز  یهای باز
 کنان یباز گریو با د کندی متفاوت انتخاب م یهایژگیو 

تا به    پردازدیم   یهمکار  ایبه رقابت    ،یلیتخ  یایدر دن
باالتر ب  ا ی  ابدیدست    ی سطح  کند    دا یپ  یشتریقدرت 

  تیماهعموماً  های باز  نی(. ا2020 همکاران،  و   نگیک)
هستند که    یکنان یو شامل باز  داشته  ن و خش  یاجتماع

 یی هاداده و با استفاده از اسلحه   میت  ل یتشک  گریکدیبا  
 کشندی دشمنان خود را م  ریتبر و شمش  ،چاقو  لیاز قب

  ی های بازراستا    ن ی(. در هم2020  همکاران،  و   اسید)
 یمحرک  عنوانبه  تواندیم  ،نیآنلچندکاربره    ینترنتیا

 
1. Ballabio, Griffiths, Urbán, 

Quartiroli, Demetrovics & Király 

   ، تیموفق  ،ییگرابرون  ،یاجتماع  یازهاین  یارضا  یبرا
 نی. همچنردیاستفاده قرار گ   مورد  یفتگیخودش  و   یرهبر

  امکان و  لیتخ جادی، ابودن مفرح بودن، یرقابت یژگیو 
اجتماع  یبرقرار   سبب  های باز  گونهن یادر    یروابط 
زمان    شیافزا  جهیافراد به آن و در نت  شتریب  یمندعلقه 
ا  شودی م  های باز  نیا  یبرا  نهیو هز با  حالت    جاد یکه 

اعت  یگرتکانش باز  ادیبا  کاهش    قیطر  از  یبه 
 یریپذناکارآمد و عدم تطابق یگرتکانش ،یمیخودتنظ

از حالت معمول خود    یباز  لیسبب تبد  یرونیب  طیبا مح
  .(2020  همکاران،  و   ریتراه)  شد  خواهد  زابیآس  یبازبه  

  یباز  یبرا  نوجوانان   یهازه یانگ  به  توجه  نیبنابرا
 در  متخصصان  و   نیوالد  به  کمک  بر  علوه  تواندیم

 یبرا  ها،آن  با   ارتباط  یبرقرار  و   کنانیباز  درک
  کند  کمک  هاآن   به  و   باشد  استفادهقابل   زین  سازانی باز
  کنانیباز  یشناختروان  یازهاین  تا  کنند  دیتول  ییهای باز
نوجوان است که او را    زهیانگ  نی. چراکه اکنند  ءارضا   را

توجه    به کاربرد گسترده و اختصاص زمان قابل  کیتحر
  ی باز  در  یروان  و   ی ماد  یگذاره یسرما  به  منجر  و   کندیم
  که  کندی م  کمک  نکته  نیا  درک  به  نیهمچن.  کندیم

  صورت  اساس  چه  بر  کنانیباز  توسط   ی باز  انتخاب 
 ی برا  نیگزیجا   بافتن  یبرا  راستا  نیا  در.  ردیگیم

  توسط   که   را  ییازهاین  ستیبای م  زاب یآس  یهای باز
  و   هسله)   داد  قرار  توجه  مورد  شوند،ی م  >ء ارضا  هاآن

 (. 2020 همکاران،
م  ن یوالد  شودمی  شنهادیپ  انیپا  در کنترل   زانیبا 

باز به  خود  نوجوان  شکل   نیآنل  یپرداختن   یدهو 
  تیترب در یمهم و محور یآنان نقش تیمناسب شخص 

  ،خود  که   ییهای باز  از   استفاده   چراکه .  ندینما  فا یا  آنان
  ینوجوان  شودی هستند باعث م  یخشونت و زشت  ادآوری

شخص  مستعد  فرد  ک یتار  تیکه  به  را    اریبس  یاست 
  ی اریلذا توجه بس  د،ینما  لیتبد  رسانبیتر و آسخطرناک

2. Blasi et al 
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.  رسدیم  یبه نظر ضرور  نیوالد  یموضوع از سو  نیدر ا
راستا   این  فعال  ورزش  شودی م  شنهادیپدر    یهاتیو 

که   یورزش یکیالکترون یهایباز یمفرح و حت یورزش
باشد،    یادیز  ریتأث  تواندیم داشته  نوجوان  رشد  در 

  دیگردند. در انتها با زاب یآس ن یآنل یهای باز نیگزیجا
  یهاورزش  و   های باز  که  ریاخ  یهادهه شد در    ادآوری

  را   نوجوانان  فراغت  زمان  از  یادیز  بخش  ،کیالکترون
  جاد یاشاهد    شده  باعث  و   دهدیم  لیتشک

  ن یا  متعاقب. م یباش حوزه نیا در یادیز یوکارهاکسب
 و   نوجوان   غالباً  که ،  آن  انیمشتر  تعداد   بر  روز  به  روز   امر

  دیشد  رقابت  باعث   ن یا  و   شودی م  افزوده  هستند  جوان
 ی حیتفر  و   یرقابت   و   یمجاز  ورزش  نیب  آمده   وجود  به

بدان توجه    شتریاست تا ب  ستهیشارو    نیا از.  است  شده
  نکات   از  استفاده  و   مطلوب  ریمس  در  آن  حفظ  در  وپشود  

 و  نوجوانان  فراغت  اوقات  گسترش  جهت  در  ،آن  قوت
 نیا  .گرفت  بهره  آنان  تیشخص   مطلوب   پرورش

 ییهاتیها با محدوداز پژوهش   یاریپژوهش مانند بس
است بوده  تر کرونا سبب سخت  روسیو   وعیش  ؛روبرو 

توز پروسه  جمع   ع یشدن  شد.    یآورو  پرسشنامه 
دسترس  نیهمچن در  دختر    یمشکل  کاربران  به 

جامعه و    یفرهنگ  یهایژگیو   لیبه دل  نیآنل  یهای باز
  در   یمشکلتپژوهش را با    نیتعداد کمتر آنان، انجام ا

 مواجه ساخت.  هاپرسشنامه  یآورجمع
 

 ی تشکر و قدردان
  یکسان هیاز کل پژوهش  نیا پژوهشگران لهیوسنیبد

و  ریمشارکت نمودند، تقد  حاضر پژوهشکه در انجام  
. ندینمایتشکر م
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