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پرسش نامۀ اعتياد
به بازی های برخط (آنالين)
(P O G O )

اشـــاره
بازي هاي آنالین از انواع بازي هاي اینترنتي هستند كه 

با توجه به افزایش آشنایي مردم و به ویژه قشر جوان با اینترنت، 
افزایش ســرعت اینترنت و همچنين وجود راه هاي اتصال پرســرعت و 
بي سيم، فراگير شده اند. این گونه بازي ها را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: 

1. بازي هاي انفرادي: بازي هایي كه به صورت یك نفره انجام مي شوند؛ به این ترتيب 
كه كاربر وارد سایت مورد نظر مي شود و بازي مورد نظر خود را انجام مي دهد. 

2. بازي هــاي چندنفره: این بازي ها به صورت گروهي و چندنفره انجام مي گيرند و بازي فرد 
بر رقيب او تأثير مي گــذارد. درواقع، بازي هاي آنالین چندنفره مي توانند فضاي مجازي را بين 

مناطق جغرافيایي مختلف ایجاد كنند و از این طریق، كاربران كشورهاي مختلف با داشتن خطوط 
اینترنت مي توانند با یكدیگر رقابت كنند )كاس1، و گریفيتس2، 2012، به نقل از زندي پيام، داودي، 

و مهرابي زاده هنرمند، 1394(.
اعتياد به بازي هاي آنالین، رفتاري وسواسي، افراطي، غيرقابل كنترل و از لحاظ جسماني و 

رواني، مخرب در نظر گرفته شــده است. بنابراین، اعتياد به این بازي ها را مي توان به این 
صورت تعریف كرد: 

استفادة افراطي و تكانشي از بازي هاي آنالین، به صورتي كه به مشكالت اجتماعي 
و عاطفي منجر گردد و با وجود این مشــكالت، فرد نتواند استفادة افراطي 

خود از بازي را كنترل كنــد )گریفيتس، 2010، به نقل از زندي پيام و 
همكاران، 1394(.
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 پرسش نامة اعتياد به بازي هاي آنالین 
)POGO(

پرســش نامة اعتیاد به بازي هاي آنالین6 شامل 26 ماده است و در 
زمینة مشكالت مرتبط با اســتفاده از این گونه بازي ها طراحي شده است. 

دیمیترویچ7 و همكاران )2012( براي ســاخت این پرسش نامه ابتدا با مطالعة 
جامع ادبیات پژوهشي منتشر شده در پایگاه هاي اطالعاتي و مصاحبه با بازیكنان، 

فهرســتي 42 ماده اي را تدوین كردند كه البته پس از اجراي این فهرســت روي 
15 بازیكــن حرفه اي و نظرخواهي از آن ها، این فهرســت به 32 ماده كاهش یافت. 
در نهایت نیز پس از حذف ســؤال هاي تكراري، 26 ماده براي استفاده در تحلیل 
عاملي انتخاب شدند. پس از انجام تحلیل عاملي اكتشافي8 و تأییدي9، 18 ماده 
مورد تأیید قرار گرفتند كه در قالب 6 عامل، نســخة نهایي این پرسش نامه را 

تشكیل دادند. هر مادة این مقیاس در یك طیف پنج درجه اي از »هرگز« 
تا »همیشه« نمره گذاري مي شــود. نمرة باالتر در این پرسش نامه 

نشان دهندة سطوح باالي اعتیاد به بازي هاي رایانه اي است.

از جمله عوامل مهم 
در تعریـف اعتيـاد بـه بازي هـاي 

آنالیـن مي توان بـه مواردي همچـون بازي 
كـردن بيش از 4 سـاعت در روز یا 30 سـاعت در 

هفتـه، نمرة باالتـر از 50 در مقياس اعتيـاد اینترنتي، 
تحریك پذیـري، پرخاشـگري و اضطـراب در زمان اجبار 

بـراي توقف بازي هاي آنالین، اختالالت رفتاري، مشـكالت 
اقتصـادي و اختالل در روند منظم زندگي به علت اسـتفاده 
افراطـي از بازي هـاي آنالیـن، الگـوي نامنظـم زندگي به 
سـبب اختالل در ریتم روزانه )خوابيـدن در روز و بازي 

كـردن در شـب، وعده هاي غذایي نامنظـم، ناتواني 
در حفظ بهداشـت شـخصي، فرار از مدرسه و 

از دسـت دادن شغل اشـاره كرد
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 هنجاریابي در ایران
نظري، امیني منش، مرادي، و فرزاد )1394( در 

پژوهش خود، ویژگي هاي روان ســنجي10 پرسش نامة اعتیاد به 
بازي هاي آنالین را بررسي كرده اند. نمونة  این پژوهش شامل 360 نفر از 

نوجوانان 12 تا 18 ساله پسر شهر تهران )با میانگین سني 15/54 سال( بودند كه به 
روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. به منظور بررسي روایي سازة11 

پرســش نامه، از روش تحلیل عاملي اكتشافي با شیوة تحلیل مؤلفه هاي اصلي12 و چرخش 
واریماكس13 استفاده شده است. نتایج نشان داد كه 17 مادة این پرسش نامه بار عاملي مناسبي 

دارند و در قالب 5 عامل، كه در مجموع 54 درصد واریانس كل را تبیین مي كنند، قرار گرفته اند. 
مؤلفه هاي استخراج شده به ترتیب مشغولیت ذهني، غرق شدن در بازي، كناره گیري، استفادة بیش 
از حد، و انزواي اجتماعي نام گذاري شــدند. اجراي هم زمان خرده مقیاس هاي اضطراب و افسردگي 
 )P<0/01( 14 و مقیاس عزت نفس روزنبرگ15 و به دســت آمدن ضرایب همبستگي معنادارDASS
نشان دهندة روایي مالكي16 براي پرسش نامه در نمونه و جامعة پژوهش مي باشد. براي بررسي اعتبار17 
پرسش نامه در دو بخش همســاني دروني18 و پایایي19، از ضریب آلفاي كرونباخ20 و بازآزمایي21 

با فاصلة زماني یك هفته اســتفاده شده است. آلفاي كرونباخ 0/60 تا 0/86 براي مؤلفه ها و 
0/85 براي كل پرســش نامه و همچنین ضریب همبستگي 0/81 بین نمره هاي دو نوبت 

اجرا معرف اعتبار قابل قبول نتایج حاصل از اجراي پرسش نامه در این پژوهش است.
نمونه هایي از ماده هاي پرسش نامه در جدول زیر آمده است:
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1
اطرافیان از بازي بیش از حد 
شما، چقدر شكایت مي كنند؟

12345

2
چقدر با والدین و/ یا شریك 
زندگي خود به خاطر بازي 

مشاجره مي كنید؟
12345

3
چقدر از فعالیت هاي دیگرتان به 

خاطر بازي غفلت مي كنید؟
12345
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