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چكيده
هدف از این پژوهش تعيين ویژگيهای روانسنجي مقياس فراشناخت بازیهای آنالین ( )MOGاست .روش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای غير آزمایشي است که در چارچوب یک طرح تحقيق توصيفي –تحليلي
انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش کليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بودند که در سال
تحصيلي 5956 -52به تحصيل اشتغال داشتند .و از بين آنها تعداد  795نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گيری
خوشهای چند مرحلهای انتخاب شده بودند .برای بررسي اعتبار این مقياس از ضریب آلفای کرونباخ و برای
تعيين روایي آن ،از روش تحليل عاملي تایيدی و رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد .تحليل عامل تایيدی
وجود سه عامل اصلي شامل فراشناخت منفي راجع به غيرقابلکنترل بودن بازیهای آنالین ،فراشناخت منفي
راجع به خطرات بازی آنالین و فراشناخت مثبت راجع به سودمندی بازیهای آنالین را مورد تأیيد قرارداد.
ضریب آلفای کرونباخ برای فراشناخت مثبت 7/95 .و برای فراشناخت منفي راجع به غيرقابلکنترل بودن
بازی آنالین  7/91برای فراشناخت منفي مربوط به خطرات بازیهای آنالین  7/22و برای کل آزمون 7/99
به دست آمد .نتایج تحليل عاملي تایيدی نشان داد که مدل سه عاملي برای این پرسشنامه از برازش قابل قبولي
برخوردار است .همچنين تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که مقياس بازیهای آنالین از روایي
پيشبين قابل قبول برای پيشبيني نمره اعتياد به اینترنت برخوردار است .با توجه به ميزان روایي و اعتبار
 .6دانشجوی دکتری روانشناسي باليني ،گروه روانشناسي باليني ،دانشکده علوم انساني ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران،
ایرانedrogar77@gmail.com .
 . 9استاد مرکز تحقيقات علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکي بقيه اهلل (عج) و گروه روانشناسي باليني دانشگاه علم و
فرهنگ ،تهران ،ایران.
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مشاهده شده در این پژوهش مقياس بازیهای آنالین ابزاری است که ميتواند برای سنجش فراشناختهای
مربوط به بازیهای آنالین مورداستفاده درمانگران ،محققين و دست اندرکاران آموزش و پژوهش قرار بگيرد.

واژگان کليدی :فراشناخت مثبت ،فراشناخت منفی ،غيرقابلکنترل بودن ،خطرناک بودن،
بازیهای آنالين ،اعتياد به اينترنت

مقدمه
فراشناخت را ميتوان چنين تعریف کرد ،دانش و باور ثابت در مورد نظام شناختي خود فرد
و دانش راجع به عواملي که عملکرد سيستم ،تنظيم و آگاهي از حالت شناختي فعلي را تحت
تأثير قرار ميدهد (ولز .)7775 ،5نظریهپردازان این حيطه بر این عقيدهاند که بين دو بعد از
فراشناخت تمایز وجود دارد؛ یکي دانش راجع به شناخت و دیگری تنظيم شناخت که شامل
برنامهریزی ،ارزیابي ،نظارت و تنظيم فعاليتهایي است که فرایندهای شناختي را تحت تأثير
قرار ميدهد .به نظر ولز ( )7775دانش راجع به شناخت یا فراشناخت یک مفهوم محوری در
مدل فراشناختي از آسيبشناسي رواني است .طبق این مدل گمان ميرود که فراشناختها
نقش مهمي در فعالسازی و تداوم راهبردهای مقابلهای (مانند تفکر تثبيتشده ،پایش تهدید،
سرکوبي فکر و راهبردهای مقابلهای ناکارآمد مثل پرداختن مشکلآفرین به بازیهای آنالین
وغيره) دارند که این خود باعث مي شود افکار و هيجانات منفي تداوم یابد .در واقع
راهبردهای فراشناختي پاسخهایي هستند که برای کنترل و تغيير تفکر بهکار گرفته ميشوند
و به خود تنظيمي هيجاني و شناختي کمک ميکنند .این راهبردهای انتخابي ميتوانند فعاليت
شناختي را تشدید یا سرکوب نموده و یا ماهيت آن را تغيير دهند .هدف بعضي از راهبردها
کاهش افکار یا هيجانهای منفي از طریق ایجاد تغيير در ابعاد خاص شناخت است .در سبک
پاسخ دهي فرد دو حيطه محتوایي متفاوت از باورهای فراشناختي دخيل هستند ،باورهای
فراشناختي مثبت و باورهای فراشناختي منفي .باورهای فراشناختي مثبت بر سودمندی راهبرد
انتخاب شده متمرکز هستند مانند این باور که بازی آنالین باعث مي شود که کمتر به
مشکالتم فکر کنم .در ظاهر ممکن است این باور منطقي به نظر برسد اما در واقع وجود این
1. Wells.
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باور رفتار فرد را طوری تنظيم مي کند که دست کشيدن از بازی برای او مشکل ميگردد.
دومين حيطه مربوط به باورهای فراشناختي منفي ميباشد که به اهميت و معنای منفي
رخدادهای شناختي دروني مربوط است .این باورها که شامل دو زیر مجموعهی گسترده
هستند .باورهایي مربوط به کنترل ناپذیری افکار و باورهای مربوط به خطرناک بودن و
اهميت این افکار را در بر ميگيرند .در حوزه رفتارهای اعتيادی مطالعات اوليه فراشناخت را
در استفاده از الکل بررسي کرده است (اسپادا 5و ولز  .)7776 ،پژوهشها همچنين به نقش
فراشناخت در قماربازی و استفاده از نيکوتين (اسپادا ،کسيلي ، 7نيکسویک 9و ولز )7759 ،
سطح کاربرد مشکلدار اینترنت (اسپادا )7751 ،و استفاده مشکلآفرین از فيسبوک (مارینو،1
آليسو ،9کسيلي ،نيکسویک و اسپادا )7756 ،هم پرداختهاند .در حوزه رفتارهای اعتيادی
فراشناختها به دو دسته تقسيم ميشوند -5 :فراشناختهای مثبت 6راجع به فواید درگيرشدن
در رفتارهای اعتيادی به عنوان وسيلهای برای تنظيم شناختي و هيجاني مانند این فکر «استفاده
از سيگار به من کمک ميکند که مشکالت زندگي را راحتتر تحمل کنم» و یا سيگار
کشيدن به من کمک ميکند که تمرکز بيشتری پيدا کنم -7 .فراشناختهای منفي که مرتبط
است به کنترل ناپذیری و خطرات فکرها در مورد رفتارهای اعتيادی و درگيرشدن در
رفتارهای اعتيادی مانند «من نميتوانم دست از سيگار کشيدن بردارم» یا «استفاده از اینترنت
به مغزم آسيب خواهد زد» .در طي سالهای اخير بازیهای آنالین بسيار عموميت پيداکرده
است و در دسترس عموم قرارگرفته است .همزمان با گسترش این بازیها و روی آوردن
تعداد زیادی از افراد به آن ،با افزایش نگراني راجع به پيامدهای آسيبزای این پدیده
مخصوصاً کاربرد اعتياد گونه و مشکلدار آن نيز مواجه هستيم .مشکلآفرین شدن بازیهای
آنالین را چنين مي توان تعریف کرد؛ پرداختن به بازی آنالین به صورتي که در عملکردهای
روانشناختي ،اجتماعي شغلي یا تحصيلي و زندگي خانوادگي فرد مشکل ایجاد کند (برد و
1. spada
2. Caselli
3. Nikcevic
4. Marino
5. Alessio
6. positive metacognition
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ولف .)7775 ،5مشکلآفرین شدن بازیهای آنالین با چند مشخصه مطرح شده است .وقتي
فراواني آن باالتر از حد مورد انتظار است و باعث غفلت از وظایف روزانه ميشود و تأثير
نامطلوبي بر روی عملکردهای شخصي و روابط اجتماعي دارد و یا باعث کنارهگيری از
اجتماع و روابط انساني ميشود (کول و گریفتس .) 7772 ،7دامنه شيوع اعتياد به بازیهای
آنالین  9تا  57درصد در آمریکا گزارش شده است (دلواز ،روچات ،رومو ،واندرليندن،
آچات و تورنز .)7759 ،9طبق نتایج پژوهشها هم ابتالیي زیادی بين اعتياد به اینترنت و ابتال
به اختاللهای نقص توجه (باتيان ،مولر ،بنکر و ولفلينگ ،)7775 ،1افسردگي و اضطراب
اجتماعي (جنتایل ،چوی ،ليویي ،سيم ،لي و فونگ )7755 9وجود دارد .از طرفي ویژگيهای
مشترکي که بين پرداختن مشکلآفرین به بازیهای آنالین 6و اعتياد رفتاری وجود دارد این
فرضيه را تقویت ميکند که بازی آنالین ميتواند بهعنوان یک راهبرد مقابلهای برای تنظيم
افکار منفي اثراتي به مانند نيکوتين و الکل داشته باشد (بایليوکس ،تورنز ،خازال ،زولينو،
اچاب و واندرليندن .)7759 ،2همچنين نشان داده شده است که استفاده آنالین از اینترنت به
عنوان یک راهبرد نتظيم هيجان (کسيلي ،کاپالن و فيوراوانتي )7756 ،9و راهکاری برای فرار
از انتقادات محيطي و کسب امنيت و لذت (لي و استاپينسکي )7757 ،5نتایج مطلوبي برای
فرد داشته و ميل به تداوم آن و تبدیل شدن به رفتار اعتيادی را تقویت مي کند .در سالهای
اخير به نقش فراشناختها در دامنهی گستردهای از مشکالت روانشناختي و رفتاری توجه
شده است (آلما ،اسپادا ،فرنای ،یلماز 57کسيلي و نيکسوویک .)7759 ،پژوهش اکبری

55

( )7752به نقش مهم فراشناختها در فعال سازی راهبردهای مقابلهای ناکارآمد مانند نشخوار
ذهني و نگراني ميپردازد و عنوان ميکند که فرد از اینترنت به عنوان راهبردی برای تنظيم
1. Beard & Wolf
2. Cole & Griffiths
3. Deleuze, Rochat, Romo, Vander Linden, Achab & Thorens
4. Bethany, Muller, Benker & Wolfling
5. Gentile, Choo, Liau, Sim, Li, Fung
6. Problematic online gaming
7. Billiex، Thorens , Khazaal, , Zullino , Achab & Van der Linden
8. Casale, Caplan & Fioravanti
9. Lee & Stapinski
10. Almaa, Spadab
11 .Akbari
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هيجان و کاهش هيجانات نامطلوب استفاده ميکند .همچنين عنوان شده است که
فراشناختها پيشبين مناسبي برای استفاده مشکلدار از شبکههای اجتماعي است (مارینو،
واینو ،موس و کسيلي .)7756 ،5فراشناختهای مثبت در ترغيب فرد به درگيرشدن با
رفتارهای اعتيادی نقش مهمي بازی ميکنند ،درحاليکه گمان ميرود فراشناختهای منفي
در تداوم بخشي به رفتارهای اعتيادی نقش مهمي دارند به این صورت که در حين و پایان
رفتار این نشخوار فکری متمرکز بر تهدید به حفظ و تداوم رفتار ناسازگار و هيجان منفي
ميانجامد (اسپادا و همکاران  .)7759اگر این موضوع درست باشد ،عميقتر کردن فهم ما از
مکانيسم های خودتنظيمي فراشناختي دخيل در افزایش رفتارهای اعتيادی مخصوصاً اعتياد به
بازیهای آنالین و اعتياد به اینترنت که جوانان و نوجوانان در معرض آن هستند ،ميتواند
ارزشمند باشد .در اقصي نقاط کشور ما دسترسي به اینترنت رشد روز افزون دارد و بيشترین
کاربران نيز جوانان و نوجواناني هستند که ساعتهای زیادی را به استفاده از اینترنت
ميپردازند ،با آنکه نگراني روز افزوني در بين خانوادهها و سيستمهای آموزشي در مورد
استفاده مشکلدار از اینترنت مخصوصاً بازیهای رایانه ای به صورت آنالین و آفالین وجود
دارد ،به نظر ميرسد که هنوز پژوهش ثبت شدهای در خصوص ميزان شيوع این مشکل و
دالیل گرفتار شدن افراد در این مساله ،شناختها ،باورها و فراشناختهای موثر در وابستگي
به اینترنت و بازی های آنالین وجود ندارد چنين مسایلي این ضرورت را ایجاد ميکند که
ابزاری معتبر وجود داشته باشد که بتواند فراشناختهای افرادی را که به استفاده مشکل دار
از بازیهای آنالین گرفتار ميشوند بسنجد و راهگشای پژوهشگران عالقهمند ،نظامهای
آموزشي ،درمانگران و مشاوران حوزه جوانان و نوجوانان بشود .مطالعه حاضر بر پایه این
یافتهها به دنبال بررسي مشخصات روانسنجي یک مقياس خود گزارش دهي است که توسط
اسپادا و کيسيلي ( )7752برای ارزیابي فراشناختها در بازیهای آنالین طراحي شده است.
فرض ما این است که نمرات در این مقياس با نمرات اعتياد به اینترنت همبسته است .ما اعتياد
به اینترنت را به عنوان متغير وابسته در نظر گرفتيم چراکه ثابت شده است که این متغير با
1. Marino, Vieno ,Moss, Caselli
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پرداختن مشکلآفرین به بازیهای آنالین رابطه دارد (بایلوکس و همکاران .)7759 ،هدف
از این پژوهش این است که معرفي این مقياس بتواند راهگشایي برای مطالعاتي در زمينه نقش
فراشناختها در بازیهای آنالین باشد و وسيلهای اوليه فراهم کند برای شناسایي افرادی که
فراشناختهای ناسازگار در ارتباط با بازیهای آنالین دارند و بازی آنالین در آنها به رفتار
اعتيادی تبدیل شده است.
این مطالعه جهت بررسي اعتبار ،روایي ،ساختار عاملي و ارزیابي توانایي پيشبيني مقياس
فراشناخت بازیهای آنالین ( )MOGانجام گرفت .طبق مدل فراشناختي از آسيبشناسي
رواني ،فراشناختهای مثبت در مورد بازیهای آنالین ممکن است در شروع بازی آنالین
مؤثر باشد .درحاليکه فراشناختهای منفي در مورد بازی آنالین ممکن است در طوالني
شدن یک دوره بازی آنالین و ناتواني در دست کشيدن از آن نقش داشته باشد (اسپادا و
همکاران .) 7759 ،در این مطالعه اعتياد به اینترنت به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد تا
روایي پيشبين مربوط به مقياس فراشناختهای بازیهای آنالین مورد بررسي قرار گيرد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای غير آزمایشي است که در چارچوب یک طرح تحقيق
توصيفي -تحليلي انجام گرفته است و از تحليل عاملي به عنوان روش آماری برای تبيين
عوامل مربوط به فراشناختهای بازیهای آنالین استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش
کليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بودند که در سال تحصيلي  56-52به تحصيل
اشتغال داشتند .پرسشنامه فرا شناخت بازیهای آنالین بر روی  795دانشجوی دانشگاه آزاد
اسالمي مشهد ( 559مرد) و ( 596زن) با ميانگين سني  77/56که بهصورت نمونه گيری
خوشه ای به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شده بودند اجرا شد .ابتدا از بين  2دانشکده سه
دانشکده شامل دانشکده علوم انساني ،مهندسي و زبانهای خارجه بهتصادف انتخاب گردید
و از بين آنها تعداد  57کالس درسي بهعنوان نمونه انتخاب گردید .ابتدا به صورت حضوری
طرح برای دانشجویان تشریح گردید و از آنها درخواست گردید که در صورت تمایل در
این پژوهش شرکت نمایند .مالک ورود آزمودنيها به طرح این بود که حداقل  59سال
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کامل داشته باشند و برای شرکت در آزمون رضایت کامل داشته باشند .آزمودنيهایي که به
بازیهای آنالین عالقهای نداشتند ،هيچ سابقهای از آشنایي با بازیهای آنالین نداشتند و در
این محدوده سني نبودند از طرح خارج شدند .در نهایت دادههای پژوهش توسط نرمافزار
 spssتجزیه و تحليل گردید .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقياس فراشناخت
بازیهای آنالین ( ،)MOGمقياس اضطراب  -افسردگي بيمارستاني ( )HDASو مقياس
اعتياد به اینترنت کيمبرلي یانگ ( )IATبود که در ادامه به تفصيل معرفي ميگردد.
الف) مقياس فراشناخت بازیهای آنالین ( )MOGتوسط اسپادا و کسيلي ( )7752ساخته
شده است .آنها برای ساخت این مقياس بر روی  779نفر آزمودني  59تا  11ساله دو پژوهش
انجام دادند که پژوهش اول برای ساخت مقياس و پژوهش دوم جهت اعتبار یابي مقياس
انجام شد .در پژوهش اول فرم اوليه مقياس شامل بيست سؤال بود که بعد از بررسي رابطه
سؤاالت با یکدیگر و با کل آزمون تعداد هشت سؤال حذف شد و از  57ماده باقيمانده
جهت تجزیهوتحليل استفاده شد .آنها در تحليل خود به روش اکتشافي سه عامل را در این
پرسشنامه به دست آوردند شامل فراشناخت مثبت راجع به بازیهای آنالین که نوعي راهبرد
خودتنظيمي شناختي عاطفي است و فراشناخت منفي راجع به غيرقابل کنترل بودن بازیهای
آنالین و فراشناخت منفي راجع به خطرات بازیهای آنالین .در بررسي دوم آنها که جهت
سنجش اعتبار و روایي مقياس انجام شد ،ضریب آلفای کرونباخ برای عامل فراشناخت مثبت
برابر با  ،7/91برای عامل فراشناخت منفي راجع به غيرقابلکنترل بودن بازیهای آنالین 7/96
و برای عامل فراشناخت منفي راجع به خطرات بازیهای آنالین  7/25به دستآمده است.
ب) مقياس اضطراب افسردگي بيمارستاني ( )HDASتوسط زیگموند و اسنيت ()5599
ساخته شده است .این مقياس شامل  51پرسش است که  2پرسش آن اضطراب و  2پرسش
آن افسردگي را ارزیابي ميکند .نمره باال نشاندهنده سطوح باالی اضطراب و افسردگي
است .این مقياس دارای روایي و اعتبار خوبي است و بهطور وسيع در نمونههای تحقيقي و
باليني مورد استفاده قرار ميگيرد (مایکلتون ،استوردال و داهي .)7775 ،5در ایران این
1. Mykletun , Stordal & Dahl
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پرسشنامه توسط منتظری و حيدیان،ابراهيمي،و جروندی )7779( 5مورد بررسي روانسنجي
قرارگرفته و سطح آلفای کرونباخ برای اعتبار آن  7/92به دستآمده است.
ج) مقياس اعتياد به اینترنت کيمبرلي یانگ ( .)IATاین مقياس توسط کيمبرلي یانگ
( )5559ساخته شده است و شامل  77سؤال است که درجه مشغوليت مشکلآفرین فرد به
اینترنت را ميسنجد .نمره باال در این مقياس نشاندهنده درجات باالی اعتياد به اینترنت است.
این مقياس دارای مشخصات روانسنجي خوبي است .این پرسشنامه استاندارد است و اعتبار
آن در مطالعه ناستي زایي ( )5999آلفای کرونباخ  7/95گزارش شده است.

یافتهها
برای بررسي اعتبار این مقياس از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعيين روایي آن ،از روش
تحليل عاملي تایيدی و رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شد که نتایج آن در این بخش به
همراه جداول مربوطه ارائه ميگردد .تعداد  559دانشجوی پسر و  596دانشجوی دختر در
این طرح شرکت کردند .ميانگين سني کل آزمودنيها  77/56با دامنه سني  59تا  17سال و
انحراف استاندارد  1/55به دست آمد.
تحليل مؤلفههای اصلي ( )PCAتایيدی بر روی  57ماده برای تعيين مؤلفههای اصلي با
روش واریمکس انجام شد که نتایج آن در جدول شماره  7نشان داده شده است .قبل از
تحليل عاملي ،دادهها جهت بررسي تناسب برای تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفت.
آزمون کفایت نمونهبرداری ( )KMOنشان داد که نمونه برای انجام تحليل عوامل مناسب
است و مقدار این ضریب  7/91به دست آمد .همچنين ارزش آزمون کرویت بارتلت نيز
معنادار است ( .)P=7/775بنابراین دادهها برای تحليل عاملي مناسب است .با استفاده از مالک
کایرز و توجه به ارزشهای ویژه نشان داده شد که تعداد سه تا از مؤلفهها دارای ارزش ویژه
باالتر از یک ميباشند ( 7/56 ،1/96و  )5/11این سه مؤلفه روی هم  27/9درصد از واریانس
را تبيين ميکند .در تأیيد مدل عاملي نمودار شيبدار اسکری هم مورد توجه قرار گرفت.
چنانکه در نمودار شماره  5مشهود است ،بعد از عامل سوم نمودار تغيير جهت پيدا ميکند.
1. Montazeri, Vahdaninia , Ebrahimi, Jarvandi
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جدول  .1تحليل عامل تاييدی با مؤلفههای اصلی
شماره سؤال

اوليه

پس از چرخش

5

5

7/667

7

5

7/296

9

5

7/626

1

5

7/979

9

5

7/957

6

5

7/257

2

5

7/995

9

5

7/215

5

5

7/267

57

5

7/275

55

5

7/299

57

5

7/922

نمودار  .1نمودار اسکری مربوط به تحليل عوامل
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جدول  .2بار عاملی سؤاالت
عوامل
5
Q9

7/99

Q11

7/99

Q10

7/96

Q8

7/91

Q12

7/25

Q7

7/61

7

Q5

7/55

Q4

7/92

Q6

7/97

9

Q2

7/92

Q1

7/97

Q3

7/27

ضریب آلفای کرونباخ جهت ارزیابي همساني دروني کل مقياس معادل  7/99به
دستآمده است .برای عامل فراشناخت مثبت راجع به بازیهای آنالین آلفای کرونباخ
معادل  7/95وبرای فراشناخت منفي راجع به خطرات بازی آنالین معادل  7/91و برای
فراشناخت مربوط به غيرقابلکنترل بودن بازیهای آنالین معادل  7/22به دست آمد.
رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي برای سنجش توانایي سه عامل مقياس فراشناخت
بازیهای آنالین برای پيشبيني سطح اعتياد به اینترنت بعد از کنترل تأثير متغيرهای اضطراب
و افسردگي مورداستفاده قرار گرفت .تحليلهای اوليه بهمنظور اطمينان از عدم تخطي از
مفروضه های نرمال بودن ،خطي بودن ،چند هم خطي و یکساني پراکندگي انجام شد.
اضطراب و افسردگي در گام یک وارد تحليل شدند که  55درصد از واریانس را تبيين
ميکرد .بعد از ورود سه عامل مربوط به فراشناخت بازیهای آنالین در گام دوم واریانس
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کلي تبيين شده بهوسيله مدل بهعنوان یک کل برابر  97/7درصد مشاهده شد P>7/775( ،و
 )F = 59/75سه عامل بازیهای آنالین بعد از کنترل اضطراب و افسردگي  97/7درصد از
واریانس در اعتياد به اینترنت را تبيين ميکند .که سهم هر یک به ترتيب اثر چنين است:
فراشناخت منفي مربوط به غيرقابلکنترل بودن بازیهای آنالین ( B=7/95با سطح معناداری،
 )P<7/775فراشناخت منفي مربوط به خطرات بازیهای آنالین ( B=7/77با سطح معناداری
 ،)P<7/775فراشناخت مثبت راجع به بازیهای آنالین ( B=7/52با سطح معناداری
.)P<7/779
جدول  .3رگرسيون چندگانه سلسله مراتبی
الگو

R

R

R

خطای استاندارد

مجذور

اصالحشده

برآورد

شاخصهای توصيفي تغيير
R

F

 df1درجه آزادی معناداری

5

الف7/552 7/91 .

7/557

61/51

17/56 7/552

7

712

7/7775

7

7/79

7/711

97/59

57/77 7/595

7

719

7/7775

ب7/97 .

الف .پيشبينها( :ثابت) ،افسردگي ،اضطراب
ب .پيشبينها( :ثابت) ،افسردگي ،اضطراب ،فراشناختهای مثبت ،منفي
ج .متغير وابسته :اعتياد به اینترنت
جدول  .4تحليل واريانس يکراهه ANOVA
الگو
5

7

مجموع مجذورات

درجه آزادی

ميانگين مجذورات

رگرسيون

67/ 27

7

95/99

باقيمانده

96/97

712

57/75

کل

55/95

715

رگرسيون

92/59

1

75/99

باقيمانده

95/11

719

91/59

کل

55/95

715

F

176/56

55/75

الف .پيشبينها( :ثابت) ،افسردگي ،اضطراب
ب .پيشبينها( :ثابت) ،افسردگي ،اضطراب ،فراشناختهای مثبت ،منفي
ج .متغير وابسته :اعتياد به اینترنت

معناداری
7/7775
الف

 7/7775ب
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بحث و نتيجه گيری
مدل فراشناختي آسيب شناسي به اختالالت رواني ،شامل نوعي سبک تفکر درجا مانده و
تکرار شونده به صورت نگراني ،نشخوار فکری متمرکز بر تهدید و رفتارهای مقابلهای
ناسازگار مانند سرکوب فکر ،اجتناب یا مصرف مواد و سایر رفتارهای اعتيادی است (ولز،
 .)7775در سالهای اخير در کنار پرداختن به فواید فناوریهای اینترنتي به عوارض آسيب
شناختي آنها نيز توجه گردیده است چنان که عنوان شد پژوهشهای بسياری به خطرات و
آسيب های روان شناختي که کاربران اینترنت در معرض آن هستند توجه کردهاند .از آنجا
که امروزه بازی کردن آنالین در حال تبدیل شدن به یک بازار بزرگ تجاری جهاني است
توجه به پيامدهای خطرناک و آسيبهای روان شناختي آن به کاربران برای متخصصين
حوزه سالمت روان ضروری مي باشد .پرداختن به استفاده مشکلدار از اینترنت و به تبع آن
بازی های آنالین به این دليل بسيار اهميت دارد که با سالمت رواني و اجتماعي افراد مرتبط
است (کسيلي ،کاپالن و فيوراوانتي .) 7756 ،در دو دهه اخير تحقيقات بسياری به رابطه
استفاده ناکارآمد از امکانات آنالین و نقش آن در مشکالت روانشناختي و اجتماعي پرداخته
اند .کسيلي و همکاران ( )7756نشان دادند که بين مشکل در مدیریت هيجان و این باور
فراشناختي که اینترنت ميتواند به عنوان وسيلهای مفيد برای پرت کردن حواس از هيجان
منفي عمل کند رابطه وجود دارد و افراد از مشغول شدن به اینترنت به عنوان راهي برای تنظيم
هيجان استفاده ميکنند .پژوهشهای بسيار دیگری (دراگن7759 ،5؛ اسپادا و ولز7757 ،؛
اسپادا )7779 ،نيز بر همين موضوع تاکيد ميکند .لي و استاپينسکي ( )7757روشن ميسازند
که اینترنت توسط مصرف کنندگان به عنوان یک محيط امن درک ميشود که آنها را از
انتقادات محيطي در امان نگه ميدارد ،این فراشناخت مثبت ميتواند در مورد بازیهای
آنالین هم مصداق پيدا کند چرا که نه تنها در بازیهای آنالین فرد ميتواند از انتقادات و
ارتباطات محيطي غير دلخواه در امان بماند ،که ميتواند با بازی آنالین به لذت و سرگرمي
هم برسد و این به نوبه خود ميتواند خطر استفاده اعتياد گونه از آن را افزایش دهد.
1. Dragan
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براساس پژوهشهای بسياری (اسپادا و همکاران ،)7759 ،نقش فراشناخت در رفتارهای
اعتيادی تأیيد شده است .وجود رابطه بين وابستگي به بازیهای آنالین و اختالالتي مانند
افسردگي ،اختالالت هراس و اضطراب اجتماعي در پژوهشها نيز گزارش شده است
(جنتایل و همکاران .)7755 ،در بين آزمودنيهای ایراني نيز پژوهش بيدی نامداری،کارشکي
و احمدیان  )7757(5و اکبری ( )7752به نقش ميانجي فراشناختها در اعتياد به اینترنت اشاره
کرده اند .از طرفي ميدانيم که مدل فراشناختي اختالالت روانشناختي به نقش مهم
فراشناختها در انتخاب راهبردهای خود تنظيمي اشاره کرده است (ولز.)7775 ،
فراشناختهای مثبت و منفي راجع به بازیهای آنالین مخصوصا این فرا باور که «بازی کردن
آنالین مي تواند در تنظيم هيجان به من کمک کند» و یا این فراشناخت منفي که «من نمي
توانم از بازی دست بردارم» مي تواند بازی آنالین را به یک راهبرد تنظيم هيجان تبدیل کند
و خطر اعتياد به بازیهای آنالین را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت .چنين به نظر ميرسد
که در وابستگي به بازیهای آنالین نيز نوعي از نشخوار ذهني دائمي در قالب فراشناختهای
مربوط به بازیهای آنالین فرد را از دست کشيدن از بازی بازميدارد .از آنجاکه درمان
فراشناختي این اختالالت شامل تغيير باورهای فراشناختي ناسازگارانه و تغيير پردازش
فراشناختي است ،مي توان انتظار داشت که این مدل درماني بتواند با تغيير فراشناختهای
مثبت و منفي مربوط به بازیهای آنالین بر کاهش نشخوار ذهني و وابستگي به آنها نيز
اثربخش باشد و این فرایند مستلزم وجود ابزاری کارآمد برای سنجش مقدماتي این
فراشناختها در افراد است .به نظر ميرسد که مقياس سنجش فراشناخت بازیهای آنالین
توانایي قابل قبولي در ارزیابي و دستهبندی این فراشناختها در افراد وابسته به بازیهای
آنالین دارد .ما این پژوهش را باهدف اعتبار سنجي آزمون فراشناخت مربوط به بازیهای
آنالین در بين دانشجویان انجام دادیم .در یک تحليل عامل ،یک مدل سه عاملي در این
پرسشنامه آشکار شد .شامل فراشناخت مثبت نسبت به بازیهای آنالین ،فراشناخت منفي در
مورد غيرقابلکنترل بودن بازی های آنالین و فراشناخت منفي مربوط به خطرناک بودن
1. Bidi, Namdari, Kareshki & Ahmadnia

 / 064فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة  ،13تابستان 3179

بازیهای آنالین .این یافته منطبق با نتایج پژوهش اسپادا وکسيلي ( )7752است در پژوهش
آنها نيز مدل سه عاملي مورد تأیيد قرارگرفته است.
نتایج نشان داد هر سه عامل فرا شناختهای مثبت نسبت به بازیهای آنالین،
فراشناختهای منفي نسبت به خطرات بازیهای آنالین و فراشناختهای منفي نسبت به غير
قابل کنترل بودن بازیهای آنالین از همبستگي دروني کافي برخوردار است .همچنين تحليل
رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که هر سه عامل مربوط به فراشناخت با کنترل متغيرهای
افسردگي و اضطراب بهطور معنادار و مثبتي با اعتياد به اینترنت همبستگي دارد .که بيشترین
اثر در این پژوهش مربوط به فراشناخت منفي مربوط به غيرقابلکنترل بودن بازیهای آنالین
بود .پس ازآن فراشناخت منفي مربوط به خطرناک بودن و در نهایت فراشناخت مثبت مربوط
به فواید بازیهای آنالین قرار داشت .عالوه بر اینپژوهش حاضر آشکار کرد که نمره اعتياد
به اینترنت با ميزان افسردگي نيز رابطه مثبت و معناداری دارد .بهطورکلي پژوهش حاضر نشان
داد که مقياس فراشناخت مربوط به بازی های آنالین از اعتبار و روایي قابل قبولي در بين
دانشجویان برخوردار است و ميتوان آن را بهعنوان ابزاری برای پایش وابستگي به بازیهای
آنالین در بين دانشجویان مورداستفاده قرارداد .محدودیت این پژوهش این بود که نمونه
مورد بررسي فقط شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ميشد و همچنين در گروه
سني باالی  59سال اجرا شد .پيشنهاد ميگردد پژوهشهای بعدی در گروههای نمونه
بزرگتر و با آزمودنيهای غيردانشجو و با تفکيک زن و مرد و در گروههای سني پایينتر
انجام گيرد.
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