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چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثربخش ی کیفی زن د ی درم انی ب ر
اعتیاد به اینترن  ،احساس تنهایی و عزتنفس دانش آموزان دخت ر
دوره متوسطه دوم انجام رف  .طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع
پیشآزمون ،پس آزمون با روه کنت ر (هم راه ب ا پیری ر ب ود.
جامعة آم ار ا ام دان ش آم وز دخت ر دورة متوس طه دوم ا هر
کااان بودند و از بین آنها تعداد  05نفر بهصورت تص ادفی در دو
روه آزم ایش ( 50نف ر و کنت ر ( 50نف ر م ارده ا دند.
آزمودنیها در سه مرحلة پیشآزمون ،پسآزمون و یک ماه بعد در
مرحله پیریر به ابزارها پژوهش اام اعتیاد به اینترن یان ،،
مقیاس احساس تنهایی راس و مقیاس ع زتنف س آیزن ک پاس
دادند .درمان مبتنی بر کیفی زند ی طی هش جلس ه ب هص ورت
روهی به مدت دو ماه ب ه روه آزم ایش ارا ه ا د ..دادهه ا ب ا
اس تفاده از روت تیلی کوواری انس م ورد تجزی هوتیلی ا رار
رف  .نتایج حاص از تجزیهوتیلی داده ها حاکی از آن بود ک ه
کیفی زند ی درم انی ب ر اعتی اد ب ه اینترن  ،احس اس تنه ایی و
عزتنفس در مرحلة پسآزمون و پیری ر م ثثر ب ود ( . p<.05ب ا
توجه به این نتایج میتوان دریاف که کیفی زن د ی درم انی ب ر
کاهش اعتیاد به اینترن و احس اس تنه ایی و اف زایش ع زتنف س
روه آزمایش در مقایسه ب ا روه کنت ر در دان شآم وزان دخت ر
دوره متوسطه دوم مثثر بوده اس .
واژه های کلیددی کیفی زن د ی درم انی ،اعتی اد ب ه اینترن ،
احساس تنهایی ،عزتنفس ،دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه.
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Abstract
This research intended to investigate the
effects of quality of life therapy on internet
addiction, lonliness and self- esteem in
second grade high school students. The
sample included 435 second grade high
school female students in Kaashan, Iran who
were selected through convenient sampling.
88 students who were recognized to have
internet addiction were chosen, and were
randomly assigned to two groups, namely, an
experimental group(n-25), and a control
group(n-25).The instruments were: Internet
)Addiction Questionnaire (Young,1996
Lonliness Questionnaire(Russel,1980), and
Self Esteem Questionnaire (Eysenck,1976).
Analysis of covariances was run to analyze
the gathered data. The results revealed that
the quality of life therapy can reduce internet
addiction and lonliness and it can enhace self
esteem and after one month the finding did
not change, and they were stable.
Keywords: quality of life therapy, internet
addiction, lonliness, self esteem, second
grade high school female students
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مقدمه
امروزه با استفاده از فنّاوری و اینترنت ،پیشررفت و گسرترش

جامعه آسیبپذیرتر بروده و احسراس تن ررای و سازگرراری

مرزهای دانش و اطالعات سریعتر شرهه اسرت .اینترنرت در

اجتمراع کمتری نسبت به نوجوانران عرادی از خرود نشران

بسیاری از فعالیتهای روزمرة ما اثرر تسر یلکننرهگ دارد و

دادهانه (ملکیان و همکراران .)1292 ،برهطرورکل  ،مطالعرات

باعث سرعت بخشیهن به امور روزانه م شود .تصور نبرود و

نشان دادهانه که شریو اعتیراد بره اینترنرت در نوجوانران ،در

عرره اسررتفاده از اینترنررت در عرصررههررای مختل ر

زنررهگ

همچنین در این مقوله نوجوانان نسربت بره اقشرار دیگرر

جوامع و فرهن های مختل  ،تنو گستردهای برین  1/6الر

شخص و کاری در دنیای جهیره مارال اسرت .برا افراایش

 20درصه دارد که با افاایش سریع تعرهاد کراربران اینترنرت،

روزافاون نیاز به اینترنت و همگان شهن عرصه اینترنرت در

شیو اعتیاد به اینترنت را نیا افاایش داده است (سان  ،لر ،

قرن حاضر ،مسر لة اسرتفادة افراطر از ایرن فنراوری توجره
روانشناسان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است .نرو
جهیه اعتیاد ،یک از اولین آثار منف نشأت گرفته از اسرتفاده

5

نوح ،پارک و آهان .)2012 ،
همچنین ،نترای مطالعرات نشران داده انره کره اعتیراد بره
اینترنت یا وابستگ رفتاری به اینترنت پهیههای است ،مامن،

افراط از اینترنت اسرت (پریاوپیریکرا 1و همکراران.)2016 ،

فراگیر و عودکننهه که برا صرهمات جرهی جسرمان  ،مرال ،

بهویژه نوجوانان

خانوادگ  ،اجتماع و روان همراه است .افررادی کره دارای

و جوانان ،به دلیل آسیبپذیری بیشتر ،غیرقابل انکرار اسرت

اعتیاد به اینترنت هستنه هنگام که به اینترنت وصل م شونه

بنابراین بررسر ایرن نرو اخرتالل در ایرن قشرر ضررورت

احساس جهای از مکان که در آن هستنه را دارنره و دیگرر

بیشتری دارد.

قادر به کنترل جنبه های اصل زنهگ خود نیستنه و بهتهری

پهیهه اعتیاد به اینترنت در گروههای مختل

اعتیاد اینترنت اختالل روانشناخت  -اجتماع اسرت کره

بر ارتباطات آنها با دوستان ،خانواده و همکاران اثر م گذارد
6

شامل نوع وابستگ رفتراری بره اینترنرت اسرت و اسرتفادة

(یان ر

بیمارگونه و وسواس از اینترنرت را شرامل مر شرود (یانر

اجتمرراع م ر توانرره اثرررات زیررانآور روان ر و رفترراری در

 .)1996،1هماننرره سررایر اعتیادهررا (مررواد مخررهر و الکررل)،

نوجوانان ایجاد کنه .اضطراب ،افسردگ  ،اختالالت خواب و

مقاومت در ترک و کاهش کنترل عل رغر عواقرب و اثررات

اختاللهای روان ماننه بیشفعال با کمبود توجه ،اخرتالالت

آن در راهنمرای تشخیصر و

دوقطب  ،کاهش رواب اجتمراع  ،مشروولیت ذهنر مرهاو ،

نامطلوب دیگر بهعنوان تعری

 .)2011 ،اسررتفاده مفررر از اینترنررت و شرربکههررای

آماری اختاللهای روان  2آورده شهه اسرت .طبر مطالعرات

اجتناب از فعالیتهای روزمره زنهگ و اخرتالل در عملکررد

اخیر میاان شیو آن در دنیرا در حرال افراایش اسرت .بررای

تاصیل (اهمرالکراری) ،روابر اجتمراع و از برین رفرتن

مثال ،در سال  2012نوجوانان ایالت متارهة آمریکرا بریش از

سالمت عاطف از عوارض شناخته شرهه اعتیراد بره اینترنرت

سه ساعت در روز بهجا فعالیرتهرای مررتب برا مهرسره در
اینترنت سپری م کننه که نسبت به سرال  2002افراایش 22

7

است (فرهادی و همکاران  ،1295استریت متر و همکراران،
8

 ،2015مرررولر  ،2016 ،گوسررروام

9

و سر رین

10

 .)2016 ،از

درصهی گاارش شهه اسرت (کران 2و همکراران .)2012 ،در

مضرات دیگر اعتیاد به اینترنت ،ک خواب  ،افسرردگ مفرر ،

نوجوانان ترکیه اعتیاد به اینترنت حهود  12/2درصه تخمرین

اجتناب از رفتن به مهرسه و مشکل با خانواده اسرت (گررتن

زده شهه است (دالبوداک.)2012 ،2

11

جورجنسررون و همکرراران .)2016 ،در پررارهای دیگررر از

بر اساس آمار چنه سال پیش در ایران حرهود نره درصره
جوانان دچار اعتیاد به اینترنت هستنه (ب شتیان.)1290،
2. DSM-5
4. Dalbudak
6. Yong
8. Müller
10. Singh

پژوهشها عوامل مشخص زیادی برای کشیهه شهن افراد بره
سمت استفاده افراط از اینترنت شناسای شههانه .این عوامل
1. Przepiorka
3. Kann
5. Sung, Lee, Noh, Park, Ahn
7. Strittmater
9. Goswami
11. Grattan Jorgenson
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شامل تاریکپذیری باال ،پرخاشرگری ،عراتنفر

پرایین و
2

احساس تن ای باال است (گرنت 1و همکاران 2010،مرانو و

پایین و م ارت اجتماع کم دارنه ،بیشتر از همه

عاتنف

احتمال دارد که وسوسه شونه تا در فضای مجازی ،کنتررل را

همکاران 2015 ،ین 2و همکاران 2007 ،کراس و همکراران،
 .)2012برر همین اساس و برا توجره بره نرو برودن موضرو

به دسرت گیرنره و احسراس هویرت و جایگراه را کره در
زنهگ واقع نهارنه بره دسرت آورنره .هرچره عراتنفر

در ایران ،پژوهش حاضر بهمنظرور کراهش آسریبهرای ایرن

بهطورکل پایینتر باشه احتمال اعتیاد به اینترنرت نیرا بیشرتر

اختالل بهویژه در نوجوانان به بررس بیشتر اعتیاد به اینترنت

اسررت (آیررهان  ،ولکرران سرراری  .)2011 ،در کشورهررای

(خصوصاً درزمینة درمان) و دو متویر مرتب برا آن (احسراس

چیرن ،سوئه ،تایوان ،بلوارسرتان ،اسرپانیا و کلمبیرا پرژوهش

تن ای و عاتنف ) پرداخته است.

مروری انجا شه ونشان داد در تما نمونه افرراد کشرورهای

بر اساس نظریه کمبود یا جبران (یان  ،کیمبرل ،)2011 ،
اینترنت ابااری برای جبران کمبودهای عات نف

و هویت و

9

ذکر شهه ،عاتنف

10

آسیب دیهه احتمال اعتیاد به اینترنرت را
11

افاایش م دهه( .ساریسکا و همکاران .)2012 ،در ایران ه

رواب است .بهطورکل افرادی که اعتیاد به اینترنت دارنره در

عیس زادگان و همکاران )1292( ،نشان دادنه که عات نفر

ایجاد ارتباطات صمیم مشکل دارنه و در پشت این فضرای
مجازی برای ایجاد رواب صمیم که در دنیای واقع نهارنه

نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت بسیار پایینترر از نوجوانران
عادی و غیروابسته به اینترنت است.

پن ان م شونه .تاقیقات نشان داده است ،افررادی کره دارای

با توجه به مطالعات گسرتردهای کره در رابطره برا اثررات

اعتیاد به اینترنت هستنه بیشرتر از سرایر افرراد بررای فررار از

منف و زیانبار اعتیاد به اینترنت و میاان شیو آن که روز بره

و

روز با توجه به آمار ج ان در حال افاایش است و همچنرین

شرایط که ایجاد شهه بره اینترنرت پنراه مر برنره (یانر

راجرز .)1997 ،2زمان که ایرن افرراد تارت فشرار کارشران

با توجه به اینکه دورة نوجوان دوران م

بودنه یا احساس تن ای م کردنه این افراد بیشتر به اینترنرت

است زیرا شرو و پیشرفت اعتیاد رفتاری در دورة نوجروان

پناه م بردنه و بیشتر نسربت بره گرروههرای دیگرر احسراس

اسررت ،زمرران کرره توقعررات اجتمرراع زیرراد مرر شررود و

افسردگ  ،تن ای و وسواس داشتنه.

موقعیررتهررای جهیررهی در زنررهگ افررراد ایجرراد م ر شررود

و سرنوشتسازی

یااو 5و ژان ( )2012معتقهنه که اعتیاد به اینترنت باعث
م شود با کنارهگیری از اطرافیان شرخص هرر روز احسراس

(هامونه  )2012 ،بنابراین احتمال گرایش به استفاده افراطر
افراد به اینترنت در این سن بیشتر است .پژوهش حاضر با در

تن ای اش افاوده شود .همچنین اسرتفاده افراطر از اینترنرت

نظر گرفتن رابطه دوطرفه بین احساس تن ای و عات نف

با

باعث عواقب مثل ک خواب و افسرردگ و احسراس تن رای

اعتیاد به اینترنت و همچنین با توجه به پیامههای منفر ایرن

م شود (دمیر 6و کروتال .)2016 ،7از طرر

دیگرر ،احسراس

12

اختالل ،در پ بررس و کاهش آن در نوجوانان است.

تن ای از طری کراهش خرودکنترل و کراهش مرهیریت برر

درحال که اعتیاد به اینترنت بهعنوان یک مشکل در حرال

خویشتن باعث افاایش میراان اعتیراد بره اینترنرت مر شرود.

گسررترش در سراسررر ج رران مطرررح اسررت ،ماققرران و

(یالسین و همکراران .)2012 ،8همچنرین در ایرران ملکیران و

پژوهشگران هنوز در مورد طبقهبنهی ،ارزیاب و م تر از آن

همکاران ( )1292نشان دادنه که میراان احسراس تن رای در

شرریوههررای درمرران آن توافرر نظررر نهارنرره (وینکلررر و

نوجوانرران کرره دارای اعتیرراد برره اینترنررت هسررتنه بیشررتر از
نوجوانان عادی است.

همکاران .)2012،با توجه بره نوه رور برودن ایرن پهیرهه در
ج ان بهویژه در ایران ،همچنران لراو بررسر ایرن پهیرهه،

نیا

بهخصوص درزمینة یافتن شیوههای درمان اثربخش و بروم

همانطور که اشاره شه ،اعتیاد به اینترنت با عاتنف

در ارتبرا اسرت .بره نظر بررخ پرژوهشگران ،افررادی کره

ضروری است .اگرچه ،پژوهشگران از رویکرردهرای درمران

2. Munno
4. Young & Rogers
6. Demir
8. Yalsin at al
10. Volkan Sari
12. Hammond

1. Grant
3. Yen
5. Yao & zhang
7. Kutlu
9. AydÕn
11. Sariyska
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مختلف (رویکردهای شامل رفتاری ،شناخت و داروی ) برای

همان طور که یافته های پژوهش های پیشین نشان م دهه،

کاهش و افاایش متویرهرای دیگرر ایرن پرژوهش (احسراس

عل رغ اینکه درمان مبتن بر کیفیت زنرهگ در بسریاری از

تن ای و عات نف ) که در این تاقی مررتب برا اعتیراد بره
اینترنت م باشنه استفاده کرده انه اما در ایرران بررای درمران

مرروارد (رضررایت زناشرروی  ،شررادکام  ،کرراهش افسررردگ و
اختالل خل ) اثربخش بوده اسرت ،برر اسراس جسرتجوهای

اعتیاد به اینترنت برا توجره بره جهیره برودن موضرو کمترر

انجا گرفته ،هیچ پژوهش تاکنون به بررس اثربخش کیفیت

پژوهش م توان یافت.

زنهگ درمان بر اعتیاد به اینترنت نپرداخته است بنابراین برا

یک از رویکردهای که در سالهرای اخیرر مرورد توجره
ماققران و پرژوهشگران قررار گررفتره است ،کیفیت زنرهگ

توجه به میاان شیو باالی اعتیاد به اینترنت در دانشآمروزان
و با توجه به رابطة منف با عاتنفر

و رابطره مثبرت آن برا

درمان  1است که فریش ( )2006با ترکیب رویکررد شرناخت

احساس تن ای این پژوهش درصرهد برود ترا بره بررسر و

-رفتاری و روانشناس مثبت به همراه استفاده از استعاره ،تن

تعیین اثربخش کیفیت زنهگ درمان برر اعتیاد بره اینترنت،

آرام و مراقبه ،کیفیت زنرهگ درمران را ارائره داد .کیفیرت

احساس تن ای و عاتنف

دانشآموزان دختر دورة متوسطه

زنهگ درمان به لارا عملر وابسرتگ زیرادی بره فنرون
شناخت – رفتاری دارد اما از نظرر رویکررد اتکرا زیرادی بره

دو ش ر کاشان به عنوان فرضریة کلر بپرردازد و برر همرین
اساس فرضیات جائ این پرژوهش در ادامره ارائره گردیرهه

روانشناس مثبت نگر دارد (فریش .)2006 ،2کیفیت زنرهگ

است.

درمان یک رویکرد کلنگرر اسرت کره بره سرالمت روان در
بافت زنهگ روزمره اهمیت م دهه و سرع دارد ترا تمرام

 .1کیفیت زنهگ درمان بر اعتیاد به اینترنت دانشآموزان
دختر مقطع متوسطه دو تأثیر دارد.

ابعاد مرتب با این عامل را در بافت کیفیرت زنرهگ اصرالح
کنه (فریش.)2006 ،

 .2کیفیت زنهگ درمان بر احساس تن ای دانشآمروزان
دختر مقطع متوسطه دو تأثیر دارد.
 .2کیفیت زنهگ درمان بر عاتنف

درمان مبتن بر کیفیت زنهگ در تاقیقات زیرادی مرورد

دانشآموزان دختر

استفاده قررار گرفتره اسرت .رادریر  ،براز ،ویرهوز و اهلررز

مقطع متوسطه دو تأثیر دارد.

( )2005نشان دادنه که کیفیرت زنرهگ درمران  ،برر کیفیرت
زنهگ  ،خل وخرو و صرمیمیت اجتمراع در بارگسراالن در

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :این پژوهش ،از نرو

انتظار پیونه ریه اثر دارد در تاقیقر دیگرر پراداش ،فراتا

نیمهآزمایش با پیشآزمون و پر آزمرون برا گرروه کنتررل و
پیگیری بود .جامعة آماری در این پژوهش همة دانشآمروزان

بر ب بود کیفیت زنهگ بر شادکام زنان و مردان متأهل ش ر

دختر دوره متوسطه دو ش ر کاشران بودنره ( )225در سرال

اصررف ان را نشرران دادنرره; پرراداش ،فرراتا زاده ،عابررهی و

تاصیل  1295بودنه که از بین آنها تعهاد  50نفر بهعنروان

ایادیخواه ( )1291ط تاقیق ترأثیر آمروزش رواندرمران
مبتن بر کیفیت زنهگ بر رضایت زناشروی زنران و مرردان

نمونه از افرادی که دارای اعتیاد به اینترنرت بودنره بره شریوه
ههفمنه با غربرالگری توسر پرسشرنامة اعتیراد بره اینترنرت

متأهل را تأییه کردنه خادم و عابهی ( )1292نشران دادنره

یان

( )1996شناسرای شرهه و برا توجره بره اینکره سرایر

که آموزش کیفیت زنهگ درمان بر کیفیت زنهگ افراد و بر
شادکام زنان و مردان متأهل و در متویر افسردگ مؤثر بوده

مررالکهررای ورود را داشررتنه بررهطررور تصررادف در دو گررروه

زاده و عابهی ( )1290تأثیر مثبت آموزش رواندرمان مبتنر

2

آزمایش ( 25نفر) و کنترل ( 25نفر) جایگاین شهنه.

است .همچنین ،پژوهش گرلپررور و ب راری ( )1292نشران

ابزار سنجش
مقياس اعتياد به اینترنت یانگ :این پرسشنامه توسر یانر

روانشناخت شامل امیهواری ،ترابآوری و ج رتگیرری بره

( )1996در  20گویه طراح شهه است ،خود اجررا اسرت و

زنهگ در دانشجویان دختر اثربخش بوده است.

به روش لیکررت از هررگا ( )0ترا همیشه ( )2نمررهگرذاری

م دهه که کیفیرت زنرهگ درمران برر مؤلفرههرای سررمایة

2. Frisch

)1. Quality of Life Therapy (QOLT
3. Young
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م شود .نمرات به دست آمهه برای هرر فررد ،وی را در سره

روش اجرا
در ایرن پررژوهش ،پر

که در اثر استفاده زیاد دچار مشکالت شهه است و  .2کراربر

شرکتکننهگان در گروههای آزمایش و گواه ،ابتها پیشآزمون

معتاد که استفاده بیش از حه وی را وابسرته کررده و نیراز بره

بر روی شرکت کننهگان اجرا شه ،سپ

گروه آزمرایش در 8

درمان دارد .در ایرران اعتبرار و پایرای ایرن آزمرون ،توسر

جلسة یک ساعته (خالصرة جلسرات در جرهول  1مالحظره

علوی ،اسالم  ،مرآث  ،نجف  ،جنت پور و رضاپور ( )1289به

گردد) تات آموزش کیفیت زنهگ مبتن بر رویکرد فرریش

دست آمهه اسرت کره پایرای بازآزمرای آن  ،0/82همسران

( )2006قرار گرفتنه و بهوسیلة کیفیرت زنرهگ درمران کره

درون از طری آلفای کرونباخ  0/82و از طری دونیمهسازی

ترکیب از درمان مثبت نگر و درمان شرناخت رفتراری اسرت

 0/72بوده است .در این پژوهش نیا همسان درون مقیراس

توجه نوجوانان را به ابعاد دیگر زنهگ خود جلب کرده و برا

به شیوه آلفای کرونباخ  0/90مااسبه شه.

دادن انگیاه و توجه و آگاه این قشر نسربت بره حساسریت

یک نمونه از گویههای پرسشنامه:

دوران کره در آن قررار دارنره و ترالش در ج رت افراایش

گروه طبقهبنهی م کنه .1 ،کاربر عادی اینترنرت  .2کراربری

چنهوقت یکبار افراد خانواده ات از مهت زمران کره در
اینترنت صر

م کن  ،ابراز ناراحت م کننه؟

مقياس احساس تنهایی راسل :1مقیاس احسراس تن رای

عاتنف

از غربرالگری و قرررار دادن تصررادف

و کاهش احساس تن ای شان نسبت به درمان ایرن

اعتیرراد رفترراری اقررها شرره .در انت ررای جلسررات مجررهداً در
پر آزمررون و بررا فاصررلة زمرران یررکماهرره (دورة پیگیررری)

راسل ،احساس تن ای متهاول فرد را که در رواب بین فرردی

آزمودن ها به پرسشنامههای مذکور پاسخ دادنه.

خررود تجربرره مر -کنرره را مر سررنجه .در پررژوهش دالور و

یافتهها
یافته های توصیف متویرهای پژوهش همراه با میرانگینهرای

همبستگ بین هر یک از مواد پرسشنامه با نمره کل مااسربه

تعهیل شهه در مراحل پ آزمون و پیگیری در جهول  2ارائه

شه و مااسبات در سطح معنادار به دست آمه .ضریب آلفای

شهه است .همانگونه که مشاههه م شود ،متویرهای اعتیاد به

کرونباخ برای تعیین پایای توس سایر پژوهشگران  0/88بره

اینترنت و احساس تن ای در گروه آزمایش نسبت بره گرروه

دست آمه .در این پژوهش نیا همسران درونر مقیراس بره

کنترل در مراحل پ آزمون و پیگیری کاهش بیشتری نسربت

شیوه آلفای کرونباخ  0/91مااسبه شه.

به مرحله پریش آزمرون نشران داده انره .ضرمن آن کره متویرر

همکاران ( )1285بررای سرنجش اعتبرار سرؤاالت ،ضررایب

یک نمونه از گویههای پرسشنامه:

عاتنف

آیا احساس م کنیه رفی و همهم نهاریه؟

پ آزمون و پیگیری بیشتر افاایش نشان م دهه.

مقياس عزت نفس آیزنک :2یک مقیاس  20سؤال اسرت
که توس آیانک ( )1976تهوین شرهه اسرت .هرمرای نرژاد
( )1280روایر ایررن پرسشررنامه را برررای دانشررجویان دختررر
72درصه و برای دانشجویان پسرر 79درصره گراارش کررده
است .در این پژوهش نیا همسان درونر مقیراس بره شریوة
آلفای کرونباخ  0/87مااسبه شه.
یک نمونه از گویههای پرسشنامه:
آیا از شکل و قیافه خود راض هستیه؟

2. Eysenck personality questionnaire

در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مراحرل

استفاده از آزمون های پارامتریرک مسرتلا رعایرت چنره
پیشفرض اولیه است که در صورت نامساوی و کمترر از 20
نفر بودن حج گروهها با رعایت پیشفرضها و تأییره آنهرا
م توان از این آزمونها استفاده کرد (مولوی .)1286 ،بر ایرن
اساس و با توجه به اینکه آزمون فرضریههرای ایرن پرژوهش
نیازمنه استفاده از تالیل کوواریان

چنه متویره و بود ،بایره

پیشفررضهرای الز رعایرت مر گردیره .نترای حاصرل از
بررس این پیشفرضها در ادامه ارائه شهه است.

1. Russel

 / 42دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

جدول  .1محتوای جلسات آموزش بهبود کيفيت زندگی (ترکيب روانشناسی مثبت با رویکرد شناخت رفتاری)
جلسات
اول

شرح مختصر
و معرف دوره آموزش و منط درمان ،توضیاات مرتب با زنهگ روزمره و پیونه

جلسه معارفه و آشنای  ،بیان اهها

زدن آن با اهمالکاری و کمروی و اعتیاد به اینترنت و نقش و اهمیت این متویرها در تجربههای زنهگ
مروری بر جلسة قبل ،آشنای اعضا با کیفیت زنهگ و ابعاد آن ،اجرای مقیاس کیفیت زنهگ  ،نمره گذاری آن و بررس

دو

علل نارضایت در هر حیطه ،تأثیر اهمالکاری و کمروی در ایجاد نارضایت در هر حیطه

سو
چ ار

مرور مطالب قبل  ،معرف پن بعه رضایت از زنهگ به همراه تعاری
هر حیطه ،ایجاد انگیاه به نوجوانان

مرور مطالب قبل  ،توجه نوجوانان به این دورة حساس و م م که در آن قرار دارنه ،تعری

کردن غنای درونر بررای

آنها و راههای رسیهن به آن
مرور مطالب جلسه قبل  ،تعری

پنج

آنها ،تعیین اهها

بلنهمهت و کوتاهمهت برای

کیفیت زمان و معنای زنهگ  ،آموزش کراهش اسرترس ،تعریر

رسیهن به معنا ،مروری بر شاناده بعه زنهگ و اهها

معنایراب و راههرای

آنها ،صابت در رابطه با اهمالکاری و کمروی و اثرات آن در

رضایتمنهی و نارضایت در هر یک از این ابعاد
شش
هفت
هشت

مرور جلسه قبل ،باث درباره اصول مربو به کیفیت زنهگ  ،ارائه اصول و توضیح کار برای آن و افاایش رضرایت از
زنهگ  ،توضیح فن شرایطت را عوض کن و منط آن
مرور مطالب قبل ،ادامه باث درباره اصول کیفیت زنهگ  ،باث درباره حیطه رواب و کاربرد اصول م

در آن حیطره.

توضیح فن اههافت را توییر بهه و توییر اولویتها -توضیح فن تقویت رضایتمنهی در سایر حیطهها و توضیح منط آن
بیان خالصهای از مطالب عنوان شهه در ط جلسههای قبل ،جمعبنهی مطالب ،آموزش تعمی مهل پن گانه در شررای
مختل

زنهگ  ،کاربرد اصول کیفیت زنهگ در ابعاد گوناگون زنهگ و اجرای پ آزمون.

جدول  .2نتایج کلی تحليل کوواریانس چند متغيری تأثير کيفيت زندگی درمانی بر اعتياد به اینترنت ،احساس تنهایی و
عزتنفس در مرحله پسآزمون و پيگيری
متغير

مراحل

ضریب

پژوهش

المبدا

پ آزمون پیشآزمون اعتیاد به اینترنت

F

درجة

درجة

آزادی

آزادی خطا

معنیداری

اندازۀ

توان

اثر

آماری

فرض

پیگیری

0/212

29/22

2

20

0/001

0/688

1/000

پیشآزمون احساس تن ای

0/71

5/229

2

20

0/002

0/29

0/912

پیشآزمون عاتنف

0/292

20/28

2

20

0/001

0/606

1/000

گروه

0/262

25/575

2

20

0/001

0/672

1/000

پیشآزمون اعتیاد به اینترنت

0/208

29/985

2

20

0/001

0/692

1/000

پیشآزمون احساس تن ای

0/582

9/512

2

20

0/001

0/216

0/995

پیشآزمون عاتنف

0/61

8/521

2

20

0/001

0/29

0/989

گروه

0/212

29/262

2

20

0/001

0/687

1/000
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از بررس پیشفرض نرمال بودن آن است که نرمال

مرحلة پیگیری و در این پیشفررض در مرحلرة پر آزمرون

هه

بودن توزیع نمرات همسان با جامعره را مرورد بررسر قررار

است .لرذا برا توجره بره عره رعایرت پریشفررض برابرری

دهه .این پیشفرض حاک از آن است کره تفراوت مشراههه
شهه بین توزیع نمرات گروه نمونه و توزیع نرمال در جامعره

کوواریان ها در مرحله پ آزمون ،نترای هرر چ رار آزمرون
مربو به تالیل کوواریان چنره متویرره در ایرن مرحلره از

برابر با صرفر اسرت .برهین منظرور از آزمرون کلمروگرو -

پژوهش ارائه شهه و برا یکرهیگر مقایسره مر شرونه امرا در

اسررتفاده گردی ره .نتررای حاصررل از اجرررای ای رن

مرحلة پیگیری به دلیل تأییه پیشفرض برابری کوواریان هرا

اسررمیرنو

پیشفرض در مرورد نمررات متویرهرای پرژوهش نشران داد،
فرض صفر مبن بر نرمال بودن توزیع نمرات بهجا در متویرر

فق آزمون المبها ارائه و گاارش م گردد.
نتای تالیل کوواریان

چنه متویّره یرا مرانکوا برهمنظرور

احساس تن ای در مراحل پریشآزمرون و پیگیرری در گرروه

بررس تأثیر کیفیت زنهگ درمران برر اعتیراد بره اینترنرت،

آزمایش و اعتیاد به اینترنت در گروه کنترل در مرحله پیگیری

احساس تن ای و عاتنفر

در دانرشآمروزان دخترر دارای

در سایر متویرهای پژوهش در مراحل پیش آزمون ،پ آزمون

اعتیاد به اینترنت در مرحله پ آزمون در جهول  2ارائه شرهه

و پیگیری در هردو گروه باق است یعن توزیع نمرات نمونه
نرمال و همسان با جامعه است و کجر و کشریهگ حاصرل

است .بر اساس یافتههای به دست آمهه در جرهول  ،2رابطره
بین پیشآزمون با پ آزمون در هر چ ار روش ،در متویرهای

اتفاق است (همه سطوح معن داری بارگتر از  0/05است).

پژوهش شامل اعتیاد به اینترنت ،احساس تن ای و عاتنف

با توجه به تأییه شهن نرمال بودن بیشرتر دادههرا و همچنرین

معن دار به دست آمهه است ( .)p>0/05با کنترل این رابطره،

تأییه بیشتر پیشفرضهای آماری م توان از روش پارامتریک

میانگین نمرات این متویرها در مرحله پ آزمون در دو گروه

چنه متویره استفاده نمود.

آزمایش و کنتررل تفراوت معنر داری دارد ( .)P>0/001لرذا

بهمنظور بررس پیشفرض برابری واریان هرا ،از آزمرون

فرضیه اول پژوهش تأییه م شود .نتای نشان داده اسرت کره

لوین استفاده شهه است .نترای نشران داده اسرت در مرحلره

نادیررک برره  67/2درصرره از تفرراوتهررای فررردی در ب بررود

پرریشآزمررون در متویررر اعتیرراد برره اینترنررت (،sig=0/156

متویرهای پژوهش شامل اعتیاد به اینترنت ،احساس تن رای و

 ،)F=2/078احسرررراس تن ررررای (،)F=0/085 ،sig=0/771
عاتنف ( )F=1/615 ،sig=0/21به دسرت آمرهه اسرت .در

عات نف در مرحله پ آزمون پژوهش بره تفراوت برین دو
گروه مربو است بهعبارت دیگرر کیفیرت زنرهگ درمران ،

مرحله پ آزمرون در متویرر اعتیراد بره اینترنرت (،sig=0/21

باعث ب بود متویرهای پژوهش در مرحله پ آزمون در گروه

 ،)F=1/619احسرررراس تن ررررای (،)F=2/772 ،sig=0/055

آزمایش شهه است .در نتیجره مر تروان گفرت فرضریه کلر

تالیل کوواریان

( )F=0/279 ،sig=0/292و در مرحلة پیگیرری در

پژوهش مبن بر اثربخش کیفیت زنرهگ درمران در ب برود

عات نف

متویر اعتیاد بره اینترنرت ( ،)F=0/821 ،sig=0/267احسراس

متویرهررای پررژوهش تأییرره شررهه اسررت .ترروان آمرراری 100

(،sig=0/992

درصهی نشان م دهه دقت آماری ایرن آزمرون عرال اسرت

تن ررای ( ،)F=0/059 ،sig=2/251عرراتنفرر

 )F=0/001حاصل شهه است که مجمو نتای نشان م دهره

عالوه بر این ،حج نمونه برای آزمرایش ایرن فرضریه کراف

پیش فرض برابری واریان ها در همه متویرهای پرژوهش در

بوده است.

مراحل پ آزمون و پیگیری رد نشهه است.
برای بررس برابری پیش فرض تساوی کوواریان

بر اساس یافتههای به دست آمهه در جهول  ،2رابطة برین
پیش آزمرون برا پیگیرری در هرر چ رار روش ،در متویرهرای

رواب بین متویرهای وابسرته از آزمرون براک

هرا یرا

اسرتفاده شره.

پژوهش شامل اعتیاد به اینترنت ،احساس تن ای و عاتنف

مربو بره شرر همسران مراتری هرای

معن دار به دست آمهه است ( .)p>0/05با کنترل این رابطره،

نمرررات در مرحلررة پرر آزمررون

میانگین نمرات این متویرها در مرحلرة پیگیرری در دو گرروه

 )sig=0/026 ،F=2/222 ،Mو در مرحلررررره

آزمایش و کنتررل تفراوت معنر داری دارد ( .)P>0/001لرذا

پیگیری ( ،)sig=0/087 ،F=1/822 ،M box=11/922به دست

فرضیة دو پژوهش تأییه م شود .نتای نشان داده اسرت کره

آمه که بیانگر تأییره پریشفررض برابرری کوواریران هرا در

نادیررک برره  68/7درصرره از تفرراوتهررای فررردی در ب بررود

نتای آزمون باک

واریرران  -کوواریرران
(box=12/52
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متویرهای پژوهش شامل اعتیاد به اینترنت ،احساس تن رای و

مرحلرره پیگیررری ( )p>0/001معنرر دار اسررت .در نتیجرره

در مرحلة پیگیری پژوهش به تفاوت بین دو گروه

فرض ریههررای جائ ر اول ،دو و سررو تأیی ره شررهه اسررت

مربو است بهعبارتدیگر کیفیرت زنرهگ درمران  ،باعرث
ب بود متویرهای پژوهش در مرحلرة پیگیرری گرروه آزمرایش

بهعبارتدیگر م توان گفت کیفیت زنهگ درمان  ،در گرروه
آزمایش در مرحله پ آزمون و پیگیری متویرهرای اعتیراد بره

شهه است .توان آماری  100درصهی نشران مر دهره دقرت

اینترنت ،احساس تن ای و عراتنفر

را ب برود داده اسرت.

آماری این آزمون عال است عالوه بر این ،حج نمونه برای

میاان تأثیر این درمان بر کاهش اعتیاد به اینترنرت در مرحلره

آزمایش این فرضیه کاف بوده است.

پ آزمون برابر با  50/2درصه و در مرحله پیگیری برابرر برا

عات نف

نتای آزمون تالیل تک متویری برای مقایسه دو گرروه در

 50/8درصه است .درحال که تأثیر درمان بر کاهش احسراس

متویرهای پژوهش در مرحله پ آزمون و پیگیری در جرهول

تن ای در مراحل پ آزمون و پیگیری برابر برا  21/9و 52/9
درصه است و در ب بود عراتنفر

 2ارائه شهه است.

در مرحلره پر آزمرون

بر اساس نترای بره دسرت آمرهه در جرهول  ،2میرانگین

 22/2و در مرحله پیگیری  22/7درصه به دست آمهه اسرت.

نمرات اعتیاد به اینترنت ،احساس تن ای و عاتنفر در دو
گروه آزمایش و کنترل در مرحله پ آزمون ( )p>0/001و در

میانگینهای تعهیل شهه در مراحل پ آزمرون و پیگیرری در
جهول  2ارائه شهه است.

جدول  .3نتایج تحليل تک متغيری
منبع

مجمو

درجةآزادی

اثر

آماری

اعتیاد به

پ آزمون

2258/985

1

2258/985

22/288

0/001

0/502

1/000

اینترنت

پیگیری

2722/212

1

2722/212

22/262

0/001

0/508

1/000

احساس

پ آزمون

1189/62

1

1189/62

11/801

0/001

0/219

0/919

تن ای

پیگیری

2822/25

1

2822/25

29/122

0/001

0/529

1/000

عاتنف

پ آزمون

227/566

1

227/566

20/159

0/001

0/222

0/992

پیگیری

298/268

1

298/268

21/257

0/001

0/227

0/995

مجذورات

میانگین

F

حج

توان

معن داری

مجذورات

جدول  .4ميانگينهای تعدیل شده متغيرهای پژوهش در مراحل پسآزمون و پيگيری
آزمایش

متغير گروهها
اعتیاد به
اینترنت
احساس
تن ای
عاتنف

میانگین تعهیل شهه
خطای انارا

استانهارد

میانگین تعهیل شهه
خطای انارا

استانهارد

میانگین تعهیل شهه
خطای انارا

استانهارد

کنترل

پسآزمون

پيگيری

پسآزمون

پيگيری

22/89

22/29

60/58

58/21

1/95

1/72

1/82

1/61

26/101

20/57

26/27

29/18

2/17

1/91

2/02

1/79

18/82

19/82

12/29

12/12

0/72

1/05

0/68

0/98
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همانگونه که مشاههه م شود ،متویرهای اعتیاد به اینترنت

ذیل ارائه مر شرود کره مر توانره تروجی

برر اثربخشر و

و احساس تن ای در گروه آزمایش نسبت به گروه کنتررل در

کاربردی بودن این شیوه باشه.

مراحل پ آزمون و پیگیری کراهش بیشرتری نشران دادهانره.
ضمن آن که متویر عاتنفر در گرروه آزمرایش نسربت بره

اول از همه م توان گفت که معتادان اینترنت از مشکالت
چون ناتوان در مهیریت زمان ،مشکل در غلبره برر وسوسره،

گروه کنترل در مراحل پ آزمون و پیگیرری بیشرتر افراایش

ناتوان در مهیریت هیجان ها ،نهاشرتن جانشرین در صرورت

نشان م دهه.

استفاده نکردن از اینترنرت در زنرهگ روزمرره و مشرکل در

بحث و نتیجهگیری
بر اساس یافتههای آماری نتای پژوهش نشران مر دهره کره

مقابله با استرس و هیجانرات منفر رنر مر برنره (وینلرر ،

درمان مبتن بر ب برود کیفیرت زنرهگ برر میراان اعتیراد بره
اینترنت ،احساس تن ای و عات نف دانش آموزان که نمرره

1

 )2012که این تجارب منف خود م توانه نشرأت گرفتره از
عات نف

پایین آن ها یا عامل برای کاهش عاتنف

گردد زیرا عات نف

آنهرا

بهعنوان درک افراد از ارزش خودشران

باالی در استفاده افراط از اینترنت گرفته بودنه ،مرؤثر بروده

تعری

است .نتای حاک از این بودنه که درمران مبتنر برر کیفیرت

بر اساس نظریه کمبرود یرا جبرران (یانر  ،کیمبرلر ،)2011،
اینترنت ابااری برای جبران کمبودهای عات نف و هویت و

شهه است .همچنین همانطور که در مقهمه اشاره شه

زنهگ باعث کراهش متویرر اعتیراد بره اینترنرت و احسراس
تن ای و افاایش عات نف دانش آموزان مورد مطالعه در این

رواب است .بهطورکل افرادی که اعتیاد به اینترنت دارنره در

پژوهش در مرحله پ آزمون شهه است .همچنین ایرن مرهل

ایجاد ارتباطات صمیم مشکل دارنه و در پشت این فضرای

آموزش و درمان در مرحلة پیگیری یک ماهره نیرا از ثبرات

مجازی برای ایجاد رواب صمیم که در دنیای واقع نهارنه

برخوردار بوده است.

پن ان م شونه بنابراین این افراد در دنیرای واقعر احسراس

اگرچه تاکنون ،پژوهش بهطوری مستقی  ،با هه بررس
تأثیر درمان مبتن بر کیفیت زنهگ بر میاان اعتیاد به اینترنت،

تن رای بسریار براالی دارنره .بره همرین علرت ،افررادی کره

احساس تن ای و عات نفر

انجرا نگرفتره اسرت ،برا ایرن

وجود ،پرژوهش حاضرر برهطرور غیرمسرتقی برا تعرهادی از
پژوهشهای پیشین که متویرهای نادیک بهعنوان این پژوهش
داشتنه ،همسوی نشان م دهره .بررای مثرال :پرژوهش هرای
رادریر

عات نف

پایین تری دارنه و احساس تن ای بیشتری م کننه

گرایش بیشتری به فضای مجازی پیها م کننه .درمران مبتنر
بر کیفیت زنهگ روشهای به دانشآموزان آموزش م دهره
تا بتواننه این مشکالت را مهیریت و حل کننه .برای مثال ،در
این درمان بره آزمرودن هرای آمروزشهرای مرهیریت زمران،

و همکراران ( )2005کرره معتقهنره کیفیرت زنررهگ

برنامه ریای فعالیت ،شناسرای عوامرل اسرترس زا و آمروزش

درمان  ،بر کیفیت زنهگ  ،خل وخرو و صرمیمیت اجتمراع

روشهای مقابله با آن ،شناسای عوامل وسوسه کننهه آنالیرن

بیماران اثربخش بوده و همچنین با پژوهش گلپرور و ب اری

بودن و آموزش روشهای مقابله با آنهرا ،و شناسرای افکرار

( )1292که نشان دادهانه کیفیت زنهگ درمان بر مؤلفههرای
سررررمایة روانشرررناخت شرررامل امیرررهواری ،ترررابآوری و

مااح و آموزش روشهای برای مقابله با آنها آموزش داده
م شود که همه این موارد م توانه موجب کاهش اعتیراد بره

ج تگیری به زنهگ در دانشجویان دخترر اثرربخش اسرت.

اینترنت در دانشآموزان م شود.

بهعالوه تعهادی از تاقیقات پیشین که بره اثربخشر درمران

در تبیین دو م توان به ویژگ های رواندرمان مبتن برر
کیفیت زنهگ که تلفیق از رویکرد شرناخت و روانشناسر

مبتن بر کیفیت زنرهگ برر شرادکام و رضرایت زناشروی
(پاداش و همکاران )1290،1291،1292 ،یا کاهش افسرردگ
(خادم و عابهی )1292 ،پرداختهانه.

درمان خود ،به توییر در نگررش ( )Aو توییرر در اهرها

در تبیین اثربخش درمان مبتن بر کیفیت زنهگ بر میاان
اعتیاد به اینترنت ،احساس تن ای و عاتنف

مثبت است اشراره کررد کره در دو مرورد از اسرتراتژیهرای

دانرشآمروزان

دختر دارای اعتیاد به اینترنت مقطع متوسطه دو مرواردی در

و

استانهاردها ( )Sشرناخت هرا و اسرنادهای افرراد مر پرردازد.
رویکرد فریش ( )2006برای افاایش رضایت در زنهگ فق
بر یک حیطه زنهگ توجه و تأکیه نم کنه ،بلکه با تروجه به
1. Winler
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 16حیطه و ارائه راهکارهای شناخت بره توییرر رضررایت در
این حیطهها م پردازد .همچنین این رویکرد به چالش با ایرن
نو تفکر م پردازد که افرراد فقر در یرک بعره بره درمران
بپردازنه چرا که رضایت انسان از زنهگ تارت ترأثیر ابعراد
گوناگون است و به سالمت روان و کیفیت زنهگ افرراد در
بافت زنهگ روزمره اهمیت م دهه بنابراین آموزش مبتنر
بر کیفیت زنهگ در پژوهش حاضر با تالش برای فعالسازی
سبک های سازنهه با تأثیر بر سبک زنهگ افرراد (تمرکرا برر
سایر حیطه هرای زنرهگ دوسرتان ،خرانواده ،برازی ،ورزش،
تاصیل ،مطالعه و تفریح) ،در این پژوهش درصهد توییرر در
میاان ساعات استفاده از اینترنت در دانشآموزان برود کره در
پ آن کاهش احساس تن ای و افاایش عات نف را ه بره
دنبال خود داشت.
در توجیه این ادعا مر تروان گفرت ،از آنجرای کره چنره
اصول م کیفیت زنرهگ درمران اصرل دوسرت یراب (بره
دانش آموزان آموزش داده شه که افرادی هستنه کره آنهرا را
دوست دارنه و همچنین افرادی هستنه که خودشان ،آنهرا را
دوست دارنه و بپذیرنه که بسیاری افراد در حرال حاضرر در
دسترس نیستنه و خارج از این دو طی م باشرنه همچنرین
نسبت به کسان که از کنار آنها م گذرنه یا قرار مالقرات و
دیهارها و دوست هرا را رد مر کننره ،بر تفراوت باشرنه بره
دانش آموزان یاد داده شره کره در مسریری قررار بگیرنره کره
برخال ج ت افکار دردناک توأ با شرمسراری و احسراس
تن ای باشنه) ،اصل هرگرا از کسران کره دوستشران نرهار
آزرده نم شو  ،اصل پذیرش (همهردی با یکهیگر ،توجه بره
دالیل اعمال و رفتار قبل از قضراوت یکرهیگر) ،اصرل درک
همه بر اساس بخشودگ آنها (کمک برای آشت دادن افرراد
با کسان که از دست آنها عصبان هستنه و یرا برا آنهرا در
کشمکش هستنه ،).اصرل معاشررت و افراایش شرادکام  ،از
اصول م کیفیت زنهگ درمان اسرت ایرن اصرول اساسر
کیفیت زنهگ باعث کاهش احساس تن ای دانرش آمروزان و
معنادار شهن این فرضیه که کیفیت زنهگ درمان بر احساس
تن ای دانشآموزان مقطع متوسطة دو اثر دارد ،شه.
همچنین ،ایرن درمران برا کمرک بره دانرشآمروزان بررای
شناسای م ارت ها ،استعهادها و صرفات مثبرت خرویش کره
تاکنون متوجه آن نبودهانه و بهکرارگیری ایرن نقرا مثبرت و
استعهادها در حیطههای م زنهگ شان باعث م شود که در

برآورده کرردن نیازهرا ،خواسرتههرا و رسریهن بره اههافشران
موف تر باشنه و کسب رضایتمنهی در یک حیطه به شادکام
بیشتر منجر م شود و باعث افاایش رضایتمنهی و عاتنف
م گردد .با توجه به اثربخش این درمان برافاایش عاتنف
درواقع بهوسیلة این درمان ،کسان که دیهگاه مثبت نسبت بره
خویشتن دارنره و همچنرین مراقبرت و مواهبرت از خرود را
جهی م گیرنره .ارتبرا مثبرت ،پذیرنرهه و مسرالاهآمیرا و
غیرآرمانگرایانه با خویشتن برقرار کننه و آموزش ایرن ابعراد
م کیفیت زنرهگ درمران سربب افراایش عراتنفر در
نوجوانان گردیهه است.
تبیین آخر بر اساس "سه مارور اصرل " مطررح شرهه در
کیفیت زنهگ درمان توس فرریش شرامل ،غنرای درونر ،
کیفیت زمان و معنایاب در زنهگ  ،ارائه شهه اسرت .در ایرن
روش افراد با رویکرد شناخت  ،یاد مر گیرنره کره برا ایجراد
تعادل بین حوزههای ارزشرمنه زنرهگ کره در حرال حاضرر
وجود دارد با آن ایهه ال که مه نظر آنان است و رشره همره
ابعاد زنهگ میاان ب ایست ذهن و رضایت خاطر از زنهگ
و به دنبال آن افاایش رواب برا اطرافیران و کراهش احسراس
تن ای را در خود ایجاد کننه .آموزش کیفیت زنهگ درمران
از یکسو باعث م شود که افراد ،شرناخت بیشرتری از خرود
پیها کننه و نقا قوت و ضع خود را بشناسنه و در ج رت
اصالح نقا ضع و تقویت نقا قوت خود بکوشنه .ایجاد
آگاه در مورد نقا قوت و ضع به فرد کمک م کنره ترا
در افاایش اعتمادبه نف و به دنبراالن افراایش ارتباطرات برا
دیگران به استفاده از شیوههای کارآمهتر و مناسبتر از برودن
در فض رای مجررازی روی آورد .از سرروی دیگررر بررا آمرروزش
درزمینة کیفیت زمران و معنایراب در زنرهگ باعرث کراهش
تردیه در تصمی و کاهش ناتوان در مقابله برا وسوسرههرای
فضای مجازی و بره تعویر انرهاختن وهرای در زنرهگ و
افاایش عاتنف و اعتمادبهنف در زنهگ روزمره م شود.
در پایان م توان گفت که کیفیت زنهگ ضعی منجر بره
بهکارگیری سازوکارهای مقابله و سرازگاری نرامؤثر در افرراد
م شود و در نتیجه موجب افاایش ترنش در آنران مر گرردد
(آلبرت .)2008 ،1یک از سازکارهای مقابله نادرست و ب اثر
که نوجوانان در دنیای فنّاوریزدة امروزی مورد استفاده قررار
م دهنه بودن بیش از انهازه و مفر در اینترنت است.
1. Albert
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درحال که بر اساس آموزش ب برود کیفیرت زنرهگ اگرر
بتوان شرای عین زنهگ این افراد را تا حه امکان توییرر داد
و آنان را بهگونهای رهنمود کرد که بر سایر حیطههای زنهگ
متمرکا شونه و سع کننه از دیگر منابع موجرود در زنرهگ
همچون تفریح سال  ،دوستان ،خانواده ،ورزش ،مطالعه و هنر
نیا استفاده کننه ،نقش بساای در کاهش اعتیراد بره اینترنرت
آنها خواهه داشت.
در پایان بهعنوان یک از م تررین مارهودیتهرای ایرن
پژوهش ،م توان جامعة مورد نظر در این پرژوهش را مطررح

مطالعات فرهنگ .22-22 ،)2(2 .
ب شرتیان .)1292( . ،بررسر اثربخشر درمران شررناخت رفترراری
گروه بر میاان اعتیاد بره اینترنرت زنران در پیگیرری شرش
ماهه .پژوهشنامة زنان .پژوهشگاه علرو انسران و مطالعرات
فرهنگ .67-21 ،)2(6 ،
بیررهی ،. ،نامررهاری ،پ ،.امرران  ،. ،قنبررری ،ا ،.کارشررک  ،س.
( .)1291تالیل سراختاری ارتبرا برین اعتیراد بره اینترنرت،

افسردگ  ،سرازگاری اجتمراع  ،عراتنفر  .مجلرة علمر
دانشگاه علو پاشک و خهمات ب هاشت درمان-22 ،)2(2 .
.51

کرد .با توجه به اینکه این پژوهش بر روی دانشآموزان دختر

پیررروز .)1292( . ،رابط رة چنهگانرره عرراتنف ر جرررأتورزی و
خودکارآمهی دانش آموزان دختر با کمرالگرایر والرهین در
مهارس راهنمای ش ر ش رکرد .پایاننامرة کارشناسر ارشره
دانشگاه آزاد خوراسگان .اصف ان.

اینترنت در سالهرای اخیرر ،بره پژوهشرگران آینرهه توصریه

حیهری ،ح ،.ج ان  ،ز .)1292( .رابطة اعتیاد به اینترنت و نگررش
به تاصیل در دانشآموزان مقطع متوسرطه شر ر بنرهرعباس.

متوسطه دو کاشان انجا پذیرفت در تعمی نترای آن بررای
ش رها و مقاطع سن دیگر و پسرران بایره جانرب احتیرا را
رعایت کرد .در راستای عنوان این پژوهش و اهمیت اعتیاد به
م شود در پژوهش های آت خود از پروتکل هرای درمران و
آموزش که تمرکا بیشتری بر سبک زنرهگ افرراد دارنره در
نمونههای دیگر استفاده کننه.
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