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 پیشگفتار
 

  ی       هاا                                                         سريع اينترنت در قرن بیست و يکم، استفاده از آن در جامعه  ی           با توسعه
             کاه اکناون                  در تکنولاوژی    ها                                          مدرن به سرعت در حال افزايش است و پیشرفت
     هاا          و تبلت          ، لپ تاپ      هوشمند    های                                         دسترسی آسان به اينترنت را از طريق تلفن

             توسعه ساريع      های               يکی از پیامد  .    کند    می                            نمايند، اين پديده را تشديد    می      میسر
         آناليان       هاای                                                                اينترنت و افزايش دسترسی به آن، افزايش میزان اعتیاد به باازی 

      طاور        باه                               ی اسات کاه در آن کااربران                                 اعتیاد به بازی آناليان اختاللا    .     باشد    می
             که پافشااری        طوری            نمايند، به    می                                        وسواسی و با محرومیت از ساير منافع بازی

               توجه باالینی                     ل و يا اضطراب قابل ال                        ين مکرر آنها منجر به اخت ال              و فعالیتهای آن
            ، راهنماای  (DSM)        روانای                                      راهنماای تشاخیو و آمااری اخاتالالت       .    شود    می

         کناد در                                                         های روانی که انجمن روانپزشاکان آمريکاا منتشار مای                 مرجع بیماری
      اختالل "                          منتشر شد، برای نخستین بار   2۰۱۳                          ويرايش پنجم خود که در سال 

                                            هاای روانپزشاکی وارد کارد اماا آن را در                        را در زمره بیماری  "     آنالين    های       بازی
                              شاده و نیااز باه مطالعاات                                                  بخش اختالالتی قرار داد که هنوز رسما پذيرفتاه ن 

                     ناويس نساخه جدياد                                سازمان جهانی بهداشت در پیش       همچنین   .           بیشتر دارد
      هاای                  اعتیاد به بازی  ، «(  ICD-۱۱)۱۱-  ها                     المللی آماری بیماری          بندی بین      طبقه »

  .                  قارار داده اسات    «                        اختالالت رفتاری و روانای  »           را در گروه        آنالين            کامپیوتری و 
                                           ن عادم تواناايی در ماديريت زماان صارف                                    عالئم اين اختالل با رفتارهايی چو

     هاا                     ها بر ساير فعالیت                                      های کامپیوتری و مقدم دانستن اين بازی               شده برای بازی
                                            های زندگی يک فرد مانند آموزش، شغل و روابا                       ای که بر ديگر حوزه         به گونه

 .                                   آنها تاثیرمنفی بگذارد، مشخو شده است



۱۰   )رقابت بیهوده )اعتیاد به بازی آنالين 

 

                  رضااای در ماااورد                        متفااااوت و گااااه متعا      هااای            ديااادگاه  ،                 در عاااین حاااال
                            کننده و مثبات نسابت بااه                      برخی نگرشی حمايت  .          وجود دارد       آنالين        بازيهای 
                                                                 دارند، زيرا معتقدند اين بازيهاا باه روشاهای مختلفای انگیازش         ها             ايان باازی

  و         دهناد       مای                                       و نوجوانان ايجااد کارده و افازايش                              برای يادگیری را در کودکان
       ، ناه        آنهاا                     کنند و معتقدند کاه      می       تأکید         ی آنالين      بازيها                      برخای بار تأثیر منفی

          د، بلکاه   ن  ده    می                                                        تنهاا پرخاشاگری و خشونت را در کودکان و نوجوانان افزايش
                         شاوند  باه طاوری کاه         می                          تیااد آنان به اين بازيها ع                       باعاث وابساتگی و حتای ا

                                                                      عده زيادی از کودکان و نوجوانان بخش درخور توجهی از اوقات فراغات خاود   
  .     دهناد    می        اختصاص                 را به اين بازيها 

                              اعتیااد باه باازی آناليان               جاامع از       هاای                   کتااب  تعرياف                  در فصل اول اين
  .                                        سازمان بهداشت جهانی ارائاه شاده اسات                                 همچون تعريف اين اختالل از نظر

                             در جهان و ايران مورد بررسای     ها                                       در فصل دوم تاريخچه شکل گیری اين بازی
                         معاروف تارين و محباوب                                  فصل سوم به معرفی چند نمونه از   .               قرار گرفته است
                               در فصال پانجم میازان شایوع       .                              در جهان و ايران پرداخته اسات    ها            ترين بازی
               ايان ناوع از           شناسای                                            جهان و ايران بررسی شده و در ادامه به سبب    در   ها       بازی
                  روان شاناختی در     های                          از آنجايی که برخی ويژگی  .                پرداخته شده است   ها       بازی

                                         د، در فصل پنجم باا اساتناد باه برخای                                        شروع و تدام اعتیاد به بازی نقش دارن
                                 روان شاناختی مارتب  باا ايان           هاای                                      مقاالت معتبر داخلی و خارجی، ويژگای 

                                              در فصل ششام اخاتالالت روان شاناختی کاه باه        .              بررسی شده است   ها       بازی
                 باا توجاه باه      .                                                          صورت همبود با اعتیاد به بازی همراه هستند، بررسی شده اناد 

                                                                        تاثیرات اعتیاد به بازی بر برخی مناطق مغزی و اهمیت بررسای ايان منااطق    
اثرات فیزيولوژيکی اعتیااد                                                  برای آشنايی بیشتر با اعتیاد به بازی در فصل هفتم 

فصل هفتم با عنوان اعتیاد به باازی آناليان   . به بازی آنالين بررسی شده است



   ۱۱پیشگفتار  

 

با خانواده و تاثیر خانواده در شاروع،   و خانواده به بررسی اهمیت عوامل مرتب 
فصل نهم باه تفیایل   . تداوم و حتی درمان اعتیاد به بازی پرداخته شده است

هاای   پیامدهای مثبت و منفی اعتیاد باه باازی هماراه باا ارائاه ماورد       به بیان
در فصل دهام  . شگفت انگیز ناشی از انجام اين بازی اختصاص پیدا کرده است

درماانی  هاای   شده برای ايان اخاتالل هماراه باا پروتکال     شناخته های  درمان
عملای و کااربردی   هاای   گنجانده شده، در اين فصل سعی شده است توصایه 

و دست اندرکاران در زمینه درمان اين اخاتالل قارار    متخصصان، برای والدين
با توجه به جديد بودن اعتیاد به بازی و کمباود ابازار سانجش مناساب     . گیرد

در فصل يازدهم ابزارهای هنجاريابی شاده و مناساب    ن اختاللبرای بررسی اي
برای سنجش اين اختالل گنجانده شده تا راه برای تحقیقات بیشتر در زمیناه  

از مهام  ای  در فصل دوازدهم ساعی شاده چکیاده   . اين اختالل هموارتر گردد
ترين تحقیقات انجام شده در زمینه اعتیاد به بازی در داخل و خارج از کشاور  

 ارائه گردد.
           از جملاه              منابع مختلفبا بهره گیری از                             اين کتاب حاصل تالش چند ساله
                                   و مجاالت متناوع در ايان زمیناه         هاا                                      مقاالت به روز داخلی و خارجی، کتااب 

                                                                     لذا با مراجعه به منابع و مآخذ اين کتااب باه طیاف وسایعی از ايان             باشد،    می
                   بیشاتر در ماورد                       باه منظاور آگااهی      .                                    منابع دسترسی آساان خواهیاد داشات   

                                                                        افاراد باا اعتیااد باه باازی و بااالبردن جاذابیت کتااب، ماولفین                هاای         ويژگی
                و سااير مکاان        هاا                و گایم نات       هاا                              حیور شبانه روزی در کافی نت    های       سختی

                 از جملاه مزيات     .                                                             هايی که به نوعی پاتوق اين افراد باود را باه جاان خريدناد    
                              و کارآمد، ارائه آماار دقیاق                                    توان به استفاده از منابع به روز    می              خاص اين کتاب

                                                                        و مستند در مورد میزان شیوع اين اخاتالل در کشاور اياران، اختصااص ياک      
                                هنجاريابی شاده در ماورد ايان        های                                       فصل از کتاب به منظور ارائه پرسش نامه
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                                                                            اختالل، ارائه راهکارهای ساده و در عاین حاال کااربردی بارای والادين و در      
  .       باشاد     می                           موثر برای درمان اين اختالل              درمانی تخصصی    های                  نهايت ارائه روش

                                                                       در مجموع در نگارش کتاب حاضر سعی شده با زباانی سااده و روان در کناار    
       ماوثر        هاای                                                                 بررسی تاريخچه و شیوع اعتیاد به بازی، نکات کااربردی و درماان  

          متخصصاین                                      بنابراين مطالعه اين کتاب به والدين،   .                         برای اين اختالل قرار گیرد
        تخصصای        هاای            کلینیاک                                    وره خاانواده، مشااوره مدرساه و                   فعال در حوزه مشا

          آنهاا را                                           با اين امید که مطالب اين کتااب بتواناد          گردد،    می       توصیه      شناسی       روان
               زم را در جهات   ال                                                      به سمتی سوق دهد که با توجه به واقعیتهای موجود، تدابیر 

                  و درماان مناساب      ن    اليا                                                  پیشگیری از آسیبهای استفاده نادرست از بازيهاای آن 
         تقاضاا          گرامای            همکااران    و         نظاران         صااحب       یاه      از کل  .             اتخاذ نمايند      ختالل     اين ا

   و         اصاالحی         نکاات    و          بنگرناد          اغماا    ٔ ٔۀ                      موجاود را باه دياد       های               داريم، کاستی
      هاای                                              جهت کیفیت بخشای بیشاتر مجموعاه در چااپ        در    را     خود           پیشنهادات

  .                         بعدی برای ما ارسال نمايند

                         پروفسور مهنااز مهرابای                    از اساتید بزگوار       دانم    می                    در پايان برخود الزم

                                در کمال سعه صدر، با حسن خلاق و     که                   دکتر ایران داودی  و              زاده هنرمند

  .                                                                            فروتنی، با نظرهای اصاالحی ارزناده خاود، موجاب تکمیال ايان اثار شادند        

            کاه بادون                       دکتر علی اکبر فروغی                                  همچنین دوست و همکار ارجمندم آقای 

       همسار                                                   استادانه ايشان امکان تکمیل اين کتاب وجود نداشت و     های          راهنمای

                                                            محیطی سرشار از سالمت و آراماش و آساايش بارای مان فاراهم          که       عزیزم

                                     نهايت تشکر و قدردانی را به عمل آورم.           آورده است
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