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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری وکمرویی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کاشان بود.
مواد و روشها :این مطالعه به روش نیمه آزمایشی همراه با مراحل پیشآزمون ،پسآزمون ،پیگیری و گروه شاهد انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق را دانشآموزان دختر دوره
متوسطه دوم شهر کاشان تشکیل داد که از بین آنها 50 ،نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 25نفر) و شاهد ( 25نفر) قرار گرفتند .آزمودنیها در سه مرحله پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری (یک ماه بعد) به ابزارهای مطالعه شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت  Internet Addiction Test( Youngیا  ،)IATمقیاس اهمالکاری  Solomonو
 Rothblumو مقیاس کمرویی  Checkو  Bossپاسخ دادند .درمان مبتنی بر کیفیت زندگی ،طی هشت جلسه به صورت گروهی و به مدت دو ماه برای گروه آزمایش برگزار شد.
در این مدت ،گروه شاهد هیچ مداخلهای را دریافت نکرد .دادهها با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :آموزش کیفیت زندگی درمانی بر اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی در مرحله پسآزمون و پیگری مؤثر بود (.)P > 0/050
نتیجهگیري :با توجه به نتایج حاصل شده ،میتوان دریافت که کیفیت زندگی درمانی بر کاهش اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم
تأثیرگذار میباشد.
واژههاي کلیدي :کیفیت زندگی ،درمان ،اهمالکاری ،کمرویی ،اینترنت ،اعتیاد
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پدیده اینترنت در جهان امروز به عنوان ابزار مناسبی جهت تسهیل در ارتباطاات،
انتقال دانش و آگاهی در فرایندهای آموزشی و تازههای علمی و پژوهشی مطار
میباشد .این تکنولوژی باعث سرعت و دقت در فعالیتهاای انساان شاده اسات
( .)1امروزه تصور نبود و عدم استفاده از تکنولوژی اینترنت در عرصه های مختلف
زندگی شخصی و کاری امر غیر ممکنی است .با همگانی شدن عرصاه اینترنات
در قرن حاضر ،مسأله استفاده مفرط از این فنآوری توجه روانشناسان را به خود
جلب کرده است .از آن زمان تااکنون ،پدیاده اعتیااد باه اینترنات در گاروههاای
مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان ،به دلیل آسیبپاییری بیشاتر ،ماورد بررسای
قرار گرفته است  .در زندگی اماروزه ،اعتیااد باه اینترنات تحات عناوان اساتفاده
ناصحیح از اطالعات اینترنت تعریف میشود (.)2
مطالعات اخیر نشان داده است که شایوع اعتیااد باه اینترنات در نوجواناان
جوامع و فرهنگهای مختلف ،تنوع گستردهای باین  1/6تاا  30درصاد دارد کاه
افزایش سریع تعداد کاربران اینترنت ،شیوع اعتیاد به اینترنت را نیاز افازایش داده
است ( .)3نتایج مطالعات حاکی از آن است که استفاده مفرط از اینترنت ،میتواند
اثرات زیانآور روانی و رفتااری در نوجواناان ایجااد کناد .اضاطرا ،،افساردگی،

اخااتال ت خااوا ،و اخااتال ت رواناای ماننااد کمبااود توجااه -باایشفعااالی
( Attention deficit hyperactivity disorderیاا  ،)ADHDاخاتال ت
دو قطبی ،کاهش روابا اجتمااعی ،اجتناا ،از فعالیاتهاای روزماره زنادگی و
اهمالکاری ،از جمله عوارض شناخته شده اعتیاد به اینترنت میباشد.
طبق گزارش والدین و دبیران ،یکی ازآسیبهای مرتب با اعتیاد به اینترنت،
اهمالکاری تحصیلی است .اهمالکاری از دیدگاه روانشناسای باه معناای «باه
آینده محول کردن وظایف و اموری که تصمیم به اجرای آن گرفته شده اسات»
میباشد ( )4و برای توصیف اقدام به انجام عملی که به صورت غیر ضاروری باه
تأخیر افتاده است ،به کار میرود و در نهایت ،زمانی تمایل به تکمیال آن کاار در
فرد به وجود میآید که از نظر هیجانی احسااس نااراحتی کناد ( .)5نظریاههاای
گوناگونی در زمینه اهمالکاری وجود دارد .رفتارگرایان ،رفتار اهماالکاراناه را بار
اساس محی و تجربه قبلی فارد تبیاین مایکنناد کاه فراگیاران اهماالکااری
آموختهاند و تکمیل کردن تکالیف آموزشی خود را به تعویق مایاندازناد و توجاه
خود را به فعالیتهای دیگری که برای آنها جیا ،است ،معطوف مایکنناد (.)6
بنابراین ،با توجه به جیابیت فضای مجازی و تمایل نوجوانان به ایان فضاا و بار
اساس نظریه رفتارگرایان در بعد اهمالکاری ،اعتیاد به اینترنت در پژوهش حاضر
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مواد و روشها

پرسشنامه  :IATاین پرسشناماه توسا  Youngدر ساال  1996باا
 20گویه طراحی شد که گویهها به صورت مقیاس لیکرت از «صافر هرگاز تاا
 4همیشه» نمرهگیاری میشود .نمرات به دست آمده برای هر فارد ،وی را در
سه گروه طبقهبندی میکند که شامل کاربر عادی اینترنت ،کااربری کاه در اثار
استفاده زیاد دچار مشکالتی شده است و کاربر معتاد که استفاده بیش از حاد وی
را وابسته کرده است و نیاز به درمان دارد ،بود ( .)16اعتبار و پایایی این آزمون در
ایران توس علوی و همکاران تأیید شده است؛ به طوری که پایایی بازآزمایی آن
 ،0/82همسانی درونی با استفاده از ضریب  Cronbachs alphaنیز  0/82و از
طریق دو نیمهسازی  0/72به دست آمد ( .)17همسانی درونی مقیااس  IATباا
استفاده از ضریب  Cronbachs alphaدر پژوهش حاضر 0/90 ،محاسبه شد.
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این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی ،هماراه باا مراحال پایشآزماون ،پاسآزماون،
پیگیری (پیگیری یك ماهه) و گروه شاهد بود .جامعاه آمااری پاژوهش را هماه
دانشآموزان دختار دوره متوساطه دوم شاهر کاشاان در ساال تحصایلی 1395
تشکیل داد .ابتدا سه مدرسه با استفاده از روش نمونهگیری در دساترس انتخاا،
شد .سپس بیش از  500پرسشنامه اعتیاد به اینترنت در بین دانشآموزان توزیاع
گردید که در نهایت  435پرسش نامه برگشت داده شد و قابل استفاده بود .از بین
این تعداد 50 ،نفر به عنوان نمونه از افرادی که اعتیاد به اینترنت با تری داشتند،
انتخا ،شدند .نمونه  50نفاری باا اساتفاده از پرساش ناماه اعتیااد باه اینترنات
 Internet Addiction Test( Youngیاا  )16( )IATشناساایی شادند و باا
توجه به این که دارای سایر معیارهاای ورود بودناد ،باه طاور تصاادفی در دو گاروه
آزمایش ( 25نفر) و شاهد ( 25نفر) قرار گرفتند .پس از اجرای متغیر مساتقل و یاك
ماه پیگیری بر روی هر دو گروه ،پرسشنامههای مربوط ارزیاابی گردیاد و تغییارات
آنها سنجیده شاد .ابازار پاژوهش و روش جماعآوری دادههاا ،پرساشناماههاای
استاندارد بود که پژوهشگران قبلی در ایران مورد استفاده قرار داده بودند.
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به عنوان یکی از پیشآیندهای اهمالکاری در نظر گرفته شد.
از دیگر متغیرهای مرتب با استفاده افراطی از اینترنت که در مطالعه حاضار
مورد توجه قرار گرفت ،پدیده کمرویی بود .کمرویی یك مشکل بین فاردی بای
سر و صدا میباشد و میتوان آن را یك بیماری اجتماعی نامید؛ چرا کاه موجاب
اضطرا ،اجتماعی ،هراس اجتماعی ،عدم اعتماد به نفس ،نداشاتن مهاارتهاای
اجتماعی و عدم سازگاری با جمع میشود ( .)7کمرویی را میتاوان خودتاوجیهی
فوقالعاده و ترس از مواجهه شدن با دیگران تعریف کرد؛ چرا که کمرویی ناوعی
هراس اجتماعی است که در آن فارد از مواجاه شادن باا افاراد ناآشانا و ارتبااط
اجتماعی گریزان است .کم رویی منجر به انزوای اجتماعی ،اضاطرا ،و احسااس
تنهایی ( ،)8عدم تمایل به حضور در مدرسه ،کاهش مشارکت گروهی ،محبوبیات
در گروه همسا ن و مشکالت درونی سازی شاده مایشاود ( )9و مقابلاه باا آن
اهمیت بسیاری دارد (.)10
از طرف دیگر ،تحقیقات صورت گرفته پیرامون مبحاث اعتیااد باه اینترنات
نشان دهنده آن است که این اخاتالل ناوعی اخاتالل روانشاناختی -اجتمااعی
میباشد و از مشخصههای آن میتوان به تحمل ،عالیم کنارهگیاری ،اخاتال ت
عاطفی و از هم گسیختگی رواب اجتمااعی اشااره کارد .مطالعاات انجاام شاده
گزارش کرده اند که اینترنت مانند تکنولوژیهاای دیگار کاه سابب تنبلایهاای
جسمی میشوند ،کمتحرکی را تقویت نماوده ،تاالش بارای برقاراری روابا باا
دیگران را در دنیای واقعی کاهش میدهد و در نتیجه ،میتواند منجر باه انازوای
اجتماعی گردد .بنابراین ،با توجه به یافته های تحقیقات پیشین ،تحقیق حاضر باا
در نظر گرفتن رابطه دوطرفه بین کمرویی و اعتیاد به اینترنت و پیامدهای منفای
این اختالل ،با هدف بررسی و کاهش آن در نوجوانان انجام شد (.)1 ،3 ،7
در حالی که اعتیاد به اینترنت به عنوان یاك مشاکل در حاال گساترش در
سراسر جهان مطر می باشد ،محققان و پژوهشگران هنوز در مورد طبقاهبنادی،
ارزیابی و شیوه های درمان آن توافق نظر ندارند ( .)11با توجه به نوظهاور باودن
این پدیده در جهان به ویاژه در ایاران ،هماناان لازوم بررسای ایان پدیاده باه
خصوص در زمینه یافتن شیوه های درمانی اثربخش و باومی ،ضاروری باه نظار
می رسد .اگرچه پژوهشگران از رویکردهای درمانی مختلفی (رویکردهای رفتاری،
شناختی و دارویی) برای مقابله با متغیرهای دیگر این پاژوهش (اهماالکااری و
کم رویی) که در تحقیق حاضر مرتب با اعتیااد باه اینترنات مایباشاد ،اساتفاده
کرده اند ،اما در ایران برای درمان اعتیاد باه اینترنات باا توجاه باه جدیاد باودن
موضوع ،کمتر پژوهشی در زمینه درمان میتوان یافت.
یکاای از رویکردهااایی کااه در سااالهااای اخیاار مااورد توجااه محققااان و
پژوهشگران قرار گرفته است ،کیفیت زندگی درمانی میباشاد کاه  Frischآن را
با ترکیب رویکرد شناختی -رفتااری ( Cognitive behavioral therapyیاا
 )CBTو روانشناسی مثبتنگر به همراه استفاده از استعاره ،تنآرامای و مراقباه،
ارایه نمود ( .)12کیفیت زندگی درمانی به لحاظ عملی وابستگی زیادی باه فناون
 CBTدارد ،اما از نظر رویکرد ،اتکای زیاادی باه روانشناسای مثباتنگار دارد.
کیفیت زندگی درمانی نوعی رویکرد کلنگر است که به ساالمت روان در بافات
زندگی روزمره اهمیت میدهد و سعی دارد تا تمامی ابعاد مرتب با ایان عامال را
در بافت کیفیت زندگی اصال کند (.)12
درمان مبتنی بار کیفیات زنادگی ،در تحقیقاات زیاادی ( )7 ،13-15ماورد
استفاده قرار گرفته است .نتایج مطالعاه  Saundersو  Chesterنشاان داد کاه
کیفیت زندگی درمانی ،بر کیفیت زندگی ،خلاق و خاو و صامیمیت اجتمااعی در

بزرگسا ن در انتظار پیوند ریه تاأثیر دارد ( .)7عابادی و  Vostanisدر تحقیاق
خود ،بر تأثیر مثبت آموزش روان درماانی مبتنای بار بهباود کیفیات زنادگی بار
شادکامی زناان و ماردان متأهال شاهر اصافهان تأکیاد کردناد ( .)13پااداش و
همکاران طی انجام پژوهشی ،تأثیر آموزش روان درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی
بر رضایت زناشویی زنان و مردان متأهل را گزارش نمودناد ( .)14نتاایج مطالعاه
گل پرور و بهاری نشان داد که کیفیت زنادگی درماانی بار مللفاههاای سارمایه
روانشناختی شامل امیدواری ،تا،آوری و جهتگیری به زنادگی در دانشاجویان
دختر اثربخش میباشد (.)15
همان گونه که نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد ،باا وجاود ایان کاه
درمان مبتنی بر کیفیت زندگی در بسیاری از موارد (رضایت زناشویی ،شاادکامی،
کاهش افسردگی و اختالل خلق) تأثیرگیار میباشد؛ اما بار اسااس جساتجوهای
صورت گرفته ،تاکنون پژوهش مستقیمی به بررسای اثربخشای کیفیات زنادگی
درمانی بر اعتیاد به اینترنت نپرداخته است .بنابراین ،باا توجاه باه میازان شایوع
با ی اعتیااد باه اینترنات در داناشآماوزان و باا توجاه باه تاأثیرات منفای آن
(اهمالکاری و کمرویی) ،تحقیاق حاضار باا هادف بررسای و تعیاین اثربخشای
کیفیت زندگی درمانی بر اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری وکمرویی داناشآماوزان
دختر دوره متوسطه دوم شهر کاشان انجام شد.

کیفیت زندگی درمانی و اعتیاد به اینترنت در دانشآموزان

جدول  .1محتوای جلسات آموزش بهبود کیفیت زندگی

جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

شرح مختصر
جلسه معارفه و آشنایی ،بیان اهداف و معرفی دوره آموزشی و منطق درمان ،توضیحاتی مرتب با زندگی روزمره و پیوند زدن آن با اهمالکاری و کمرویی
و اعتیاد به اینترنت و نقش و اهمیت این متغیرها در تجربههای زندگی
مروری بر جلسه قبل ،آشنایی اعضا با کیفیت زندگی و ابعاد آن ،اجرای مقیاس کیفیت زندگی ،نمرهگیاری آن و بررسی علل نارضایتی در هر حیطه ،تأثیر
اهمالکاری و کمرویی در ایجاد نارضایتی در هر حیطه
مرور مطالب قبلی ،معرفی پنج بعد رضایت از زندگی به همراه تعاریف آنها ،تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای هر حیطه ،ایجاد انگیزه به نوجوانان
مرور مطالب قبلی ،توجه نوجوانان به این دوره حساس و مهمی که در آن قرار دارند ،تعریف کردن غنای درونی برای آنها و راههای رسیدن به آن
مرور مطالب جلسه قبلی ،تعریف کیفیت زمان و معنای زندگی ،آموزش کاهش استرس ،تعریف معنایابی و راههای رسیدن به معنا ،مروری بر شانزده بعد
زندگی و اهداف آنها
مرور جلسه قبل ،بحث درباره اصول مربوط به کیفیت زندگی ،ارایه اصول و توضیح کار برای آن و افزایش رضایت از زندگی ،توضیح فن شرایطت را
عوض کن و منطق آن
مرور مطالب قبل ،ادامه بحث درباره اصول کیفیت زندگی ،بحث درباره حیطه رواب و کاربرد اصول مهم در آن حیطه ،توضیح فن اهدافت را تغییر بده و
تغییر اولویتها ،توضیح فن تقویت رضایتمندی در سایر حیطهها و توضیح منطق آن
بیان خالصهای از مطالب عنوان شده طی جلسههای قبل ،جمعبندی مطالب ،آموزش تعمیم مدل پنجگانه در شرای مختلف زندگی ،کاربرد اصول کیفیت
زندگی در ابعاد گوناگون زندگی و اجرای پسآزمون

جدول  .2یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
گروه آزمایش

گروه شاهد

میانگین  ±انحراف

میانگین  ±انحراف

معیار

معیار

54/04 ± 19/05
58/00 ± 19/96

پیگیری

42/31 ± 9/95

55/65 ± 17/61

پیشآزمون

92/13 ± 9/89

95/88 ± 13/15

پسآزمون

73/56 ± 8/91

93/48 ± 12/54

پیگیری

72/08 ± 8/02

92/92 ± 11/97

پیشآزمون

27/13 ± 3/67

27/36 ± 4/39

پسآزمون

44/26 ± 7/41

30/00 ± 6/00

پیگیری

46/08 ± 6/82

30/08 ± 5/97

متغیر

نوبت ارزیابی

اعتیاد به
اینترنت

پیشآزمون

60/81 ± 14/45

پسآزمون

45/63 ± 10/30

اهمالکاری

کمرویی

به منظور بررسی معنی داری آماری تفاوتهای مالحظه شده در میانگینهاا
و پاسخگویی به فرضیات پژوهش ،میانگین گروههای آزمایش و شاهد در مراحل
پسآزمون و پیگیری با کنتارل اثار پایشآزماون ،باا اساتفاده از آزماون تحلیال
کواریانس (کنترل نمرات پیشآزمون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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خالصهای از دادههای توصیفی (میانگین و انحراف معیاار) متغیرهاای اعتیااد باه
اینترنت ،اهمالکااری و کامرویای در گاروههاای آزماایش و شااهد در مراحال
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول  2ارایه شده است .اعتیاد به اینترنات،
اهمالکاری و کام رویای در مرحلاه پاسآزماون و پیگیاری نسابت باه مرحلاه
پیش آزمون تغییراتی را نشان داد که برای بررسای ایان تغییارات از آزماونهاای
آماری استفاده شد.

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1396.15.2.12.3

مقیاس اهمال کاری :این مقیاس توس  Solomonو  Rothblumدر
سال  1998جهت بررسی اهمالکاری تحصیلی در زمیناه آمااده کاردن تکاالیف،
آمادگی برای امتحان و آمادگی برای امتحانات پایان ترم طراحی گردید .مقیااس
میکور دارای  27گویاه مایباشاد کاه در طیاف لیکارت از « 1هرگاز تاا 5
همیشه» نمرهگیاری میشود ( .)5اعتبار مقیاس اهمالکاری تحصایلی از طریاق
ضاریب  Cronbachs alphaدر مطالعاه  Solomonو  ،Rothblumبارای
کل مقیاس  0/79باه دسات آماد ( .)5ضاریب  Cronbachs alphaمقیااس
اهمالکاری در جامعه ایران 0/86 ،گزارش شده است ( .)18در پژوهش حاضر نیز
همسااانی دروناای مقیاااس بااه شاایوه ضااریب 0/88 ،Cronbachs alpha
محاسبه گردید.
مقیاس کم رویی :ایان مقیااس توسا  Checkو  Bossدر ساال
 1983با  114سلال تدوین شد .پاسخ های آزمودنی ها بر اساس طیف لیکرت
پنج درجه ای از  1کامالً مخالفم تا  5کامالً موافقم نمره گیاری می شود.
نتایج مطالعه آن ها حاکی از همسانی درونی باا ی ایان مقیااس ( )0/94و
همانین ،روایی خو ،آن بود ( .)19ضریب  Cronbachs alphaمقیاس
میکور در جامعه ایران 0/83 ،گزارش شده است ( .)20در مطالعه حاضر نیاز
همسانی درونی مقیاس کم رویی به شایوه ضاریب ،Cronbachs alpha
 0/83به دست آمد.
پس از غربالگری و قرار دادن تصادفی شرکت کنندگان در گروههاای آزماایش و
شاهد ،ابتدا پیشآزمون اجرا شد و سپس گروه آزمایش باه مادت  8جلساه یاك
ساعته تحت آماوزش کیفیات زنادگی مبتنای بار رویکارد  Frischکاه ترکیاب
روانشناسای مثبااتنگاار و رویکاارد  CBTباود ( ،)12قاارار گرفتنااد (جاادول .)1
مطالعات زیادی اثربخشی این روش درمانی را بار بهزیساتی روانای و اجتمااعی
افراد گزارش کردهاند( )21-24که این یافته نشان دهنده اعتبار آن مایباشاد .در
انتهای جلسات ،دوباره در پسآزمون و با فاصله زمانی یك ماهه (دوره پیگیاری)،
آزمودنیها به پرسشنامهها پاسخ دادند.

يافتهها

شهناز عشقی و همکار

جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس تأثیر کیفیت زندگی درمانی بر اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی دانشآموزان دختر دارای اعتیاد به اینترنت
متغیر
اعتیاد به اینترنت
اهمالکاری
کمرویی

نوبت ارزیابی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

مقدار P

اندازه اثر

پسآزمون

1711/79

1

1711/79

32/25

0/001

0/41

پیگیری

1223/44

1

1223/44

24/15

0/001

0/34

پسآزمون

3396/66

1

3396/66

81/53

0/001

0/64

پیگیری

3863/79

1

3836/79

99/79

0/001

0/68

پسآزمون

2466/91

1

2466/91

57/19

0/001

0/56

پیگیری

2831/85

1

2831/85

72/71

0/001

0/61

مرحله
اعتیاد به اینترنت

اهمالکاری

کمرویی

آزمونها
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری

تفاوت میانگینها
5/52
6/90
1/38
10/48
11/50
1/01
9/88
11/19
1/31

مقدار P

0/001
0/001
0/398
0/001
0/001
0/133
0/001
0/001
0/103

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر بهبود کیفیات زنادگی ،بار میازان
اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی دانشآموزانی که نمره باا یی در اساتفاده
افراطی از اینترنت گرفته بودند ،ملثر بود؛ به طاوری کاه درماان مبتنای بار کیفیات
زندگی ،باعث کاهش هر سه متغیر در مرحله پسآزمون شاد .هماناین ،ایان مادل
آموزشی و درمانی در مرحله پیگیری یك ماهه نیز از ثبات برخوردار بود.
پژوهش حاضر به طاور غیار مساتقیم باا برخای از پاژوهشهاای پیشاین
( )7 ،14 ،15همخوانی داشت .نتایج تحقیاق  Saundersو  Chesterحااکی از
آن بود که کیفیت زندگی درمانی ،بار کیفیات زنادگی ،خلاق و خاو و صامیمیت
اجتماعی بیماران تأثیر گیاشت ( .)7گلپرور و بهاری نیز به این نتیجه رسیدند که
کیفیت زندگی درمانی بار مللفاههاای سارمایه روانشاناختی شاامل امیادواری،
تا،آوری و جهتگیری به زندگی در دانشجویان دختر اثربخش میباشد ( .)15در
تحقیق پاداش و همکاران نیز به اثربخشی درمان مبتنای بار کیفیات زنادگی بار
شادکامی و رضایت زناشویی و کاهش افسردگی تأکید گردید (.)14
در تبیین اثربخشی درمان مبتنی بار کیفیات زنادگی بار میازان اعتیااد باه
اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی دانشآموزان دختر دارای اعتیاد به اینترنت مقطع
متوسطه دوم ،در ادامه مواردی بیان میگردد که میتواند توجیهی بر اثربخشای و
کاربردی بودن این شیوه باشد .در تبیین اول میتوان گفت که معتاادان اینترنتای
از مشکالتی هماون ناتوانی در مادیریت زماان ،مشاکل در غلباه بار وسوساه،
ناتوانی در مدیریت هیجانهاا ،نداشاتن جانشاین در صاورت اساتفاده نکاردن از
اینترنت در زندگی روزمره و مشکل در مقابله با استرس و هیجاناات منفای رناج
میبرند ( )25که این تجار ،منفی میتواند عاملی جهت اهمالکاری و کمرویای
باشد .همانگونه که پیشتر اشااره شاد ،بار اسااس دیادگاه رفتارگرایاان ،افاراد

تحقیقات علوم رفتاری  /دوره  /15شماره 1396 /2

235
www.mui.ac.ir

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-18

بحث و نتیجهگیری

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1396.15.2.12.3

بر این اساس ،ابتدا مفروضههای آزمون کواریانس بررسی شد .نتایج حاصل
از آزمون  Kolmogorove-Smirnovبیاانگر آن باود کاه ساطح معنایداری
اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی در گروههای آزمایش و شااهد ،از 0/05
بیشتر میباشد که این امر نشان دهنده نرمال بودن توزیع دادهها در این دو متغیر
است .بررسی آزمون  Leveneنشان داد کاه از ایان مفروضاه در هایچ یاك از
متغیرها تخطی صورت نگرفته و فرض همگنی واریانسهاا رعایات شاده اسات
(.)P > 0/050
پس از انجام پیشفرضهای مربوط به تحلیل کواریانس و تأیید اساتفاده از
این روش ،تحلیل آماری بر مبنای پیشفرض ها انجام گرفت که نتایج حاصل در
پیشآزمون ،پسآزماون و پیگیاری در دو گاروه آزماایش و شااهد در جادول 3
آمده است.
بار اسااس دادههاای جادول  ،3پااس از کنتارل اثار پایشآزماون ،تفاااوت
معنیداری بین میزان اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی گروهها (آزماایش
و شاهد) در مرحله پسآزمون وجاود داشات و باا توجاه باه جادول میاانگینهاا
(جدول  ،)2میتوان گفت کاه کیفیات زنادگی درماانی بار اعتیااد باه اینترنات،
اهمالکاری و کمرویی دانشآموزان دختار دارای اعتیااد باه اینترنات در مرحلاه
پسآزمون تأثیرگیار بود.
در مرحله پیگیری ،در همه متغیرهای اعتیااد باه اینترنات ،اهماالکااری و
کمرویی بین گروههاا تفااوت معنایداری مشااهده شاد و باا توجاه باه جادول
میانگینها (جدول  ،)2میتوان نتیجهگیری کرد کاه کیفیات زنادگی درماانی بار
اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی داناشآماوزان دختار دارای اعتیااد باه
اینترنت در مرحله پیگیری تأثیر داشت.
بااه منظااور مقایسااه میااانگین هااای اعتیاااد بااه اینترناات ،اهمااال
کاااااری و کاااام رویاااای در گااااروه آزمااااایش ،از آزمااااون تعقیباااای
 )LSD( Least significant differenceدر زمااان هااای سااه گانااه
(پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری) استفاده گردید که نتایج آن در جدول 4
ارایه شده است .طبق داده های این جدول ،تفاوت معنی داری بین میاانگین
پیش آزمون و پس آزمون در اندازه گیری هر ساه متغیار وابساته (اعتیااد باه
اینترناات ،اهمااال کاااری و کاام رویاای) مشاااهده شااد ( )P 0/001و ایاان
معنی داری به نفع پس آزمون بود .از طارف دیگار ،تفااوت معنای داری باین
میانگین پس آزمون و پیگیاری در هایچ کادام از متغیرهاا ی وابساته وجاود
نداشت ( ،) P < 0/050اما تفاوت میانگین پیش آزمون و پیگیری در هر سه
متغیر وابسته معنی دار بود ( .) P > 0/001این نتایج نشان دهناده پایاداری
تأثیر مداخله کیفیت زندگی درمان ی در اندازه متغیر های وابسته می باشد.

جدول  .4آزمون تعقیبی آزمون تعقیبی )Least significant difference( LSD

کیفیت زندگی درمانی و اعتیاد به اینترنت در دانشآموزان

سپاسگزاری
مطالعه حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسای ارشاد مایباشاد .بادین وسایله از
مسلو ن محترم و دانش آموزان دبیرستان فاطمه الزهرا (س) شهر کاشان و همه
عزیزانی کاه در انجاام ایان پاژوهش همکااری نمودناد ،تشاکر و قادردانی باه
عمل میآید.
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اهمالکار تکالیف آموزشای خاود را باه تعویاق مایاندازناد و توجاه خاود را باه
فعالیتهای دیگری که برای آنها جیا ،است (به عنوان مثال اساتفاده افراطای
یا بودن بیش از اندازه در فضای مجازی) ،معطوف میکنند .همانین ،کامرویای
نوعی مشکل بین فردی است که منجر به اضطرا ،اجتماعی ،هاراس اجتمااعی،
عدم اعتماد به نفس ،نداشتن مهارتهای اجتماعی و عدم سازگاری با جمع ( )7و
همانین ،انزوای اجتماعی ،اضطرا ،و احساس تنهایی میشود ( .)8افاراد کامرو
مانند معتادان به اینترنت ،عواطف منفی مشترکی را تجربه میکنند.
درمان مبتنی بر کیفیت زندگی ،روشهایی به دانشآموزان آموزش میدهاد
تا بتوانند این مشکالت را مدیریت و حل نمایند .به عنوان مثال ،در ایان درماان
به آزمودنیها آموزشهای مدیریت زمان ،برنامهریزی فعالیت ،شناساایی عوامال
استرسزا و آموزش روشهای مقابلاه باا آن ،شناساایی عوامال وسوساه کنناده
آنالین بودن و آموزش روشهای مقابلاه باا آنهاا و شناساایی افکاار مازاحم و
آموزش روشهایی برای مقابله با آنها ارایه میگردد که همه این موارد میتواند
موجب کاهش اعتیاد به اینترنت ،اهمالکاری و کمرویی در دانشآموزان شود.
در تبیین دوم میتوان به ویژگیهای روان درمانی مبتنی بر کیفیات زنادگی
که تلفیقی از رویکرد  CBTو روانشناسی مثبتنگر است ،اشاره نمود کاه در دو
مورد از استراتژیهای درمانی خود ،به تغییر در نگرش ( )Aو تغییار در اهاداف و
استانداردها ( )Sشناختها و اسنادهای افراد مایپاردازد .رویکارد  Frischبارای
افزایش رضایت از زندگی ،فق بر یك حیطه زندگی توجه و تأکید نمیکند ،بلکه
با توجه به  16حیطاه و ارایاه راهکارهاای شاناختی ،باه تغییار رضاایت در ایان
حیطهها میپردازد .همانین ،این رویکرد به چالش با این نوع تفکار مایرود کاه
افراد فق در یك بعد به درمان بپردازند؛ چرا که رضایت انسان از زنادگی تحات
تأثیر ابعاد گوناگونی قرار دارد و به سالمت روان و کیفیت زندگی افاراد در بافات
زندگی روزمره اهمیت میدهد ( .)12بنابراین ،آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی در
پژوهش حاضر با تالش جهت فعالسازی سبكهای ساازنده و تاأثیر بار سابك
زندگی افراد (تمرکز بر سایر حیطههای زندگی دوساتان ،خاانواده ،باازی ،ورزش،
تحصیل ،مطالعه و تفریح) ،درصدد تغییر در میزان ساعات اساتفاده از اینترنات در
دانشآموزان بود که کاهش اهمالکاری و کمرویی را نیز به دنبال داشت.
تبیین سوم بر اساس سه محور اصلی مطر شده در کیفیت زندگی درماانی

توس  Frischشامل «غنای درونی ،کیفیت زمان و معنایابی در زنادگی» ارایاه
شده است .در این روش ،افراد با رویکرد شناختی یاد میگیرند که با ایجاد تعاادل
بین حوزههای ارزشمند زندگی که در حال حاضر وجود دارد با آن مطلوبی که مد
نظر آنان است و رشد همه ابعاد زندگی ،میزان بهزیستی ذهنی و رضایت خاطر از
زندگی و به دنبال آن ،کااهش اهماالکااری را در خاود ایجااد نمایناد .آماوزش
کیفیت زندگی درمانی از یك سو باعث میشود که افراد شناخت بیشتری از خاود
پیدا کنند و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و در جهت اصال نقاط ضاعف و
تقویت نقاط قوت خود بکوشند .ایجاد آگاهی در مورد نقاط قوت و ضعف نیاز باه
فرد کمك میکند تا در مقابله با کمرویی ،به اساتفاده از شایوههاای کارامادتر و
مناسبتر از بودن در فضای مجازی روی آورد .از سوی دیگر ،آماوزش در زمیناه
کیفیت زمان و معنایابی در زندگی ،باعاث کااهش تردیاد در تصامیم و کااهش
ناتوانی در مقابله با وسوسههای فضای مجازی و به تعویاق اناداختن وظاایف در
زندگی روزمره میشود.
در نهایت ،می توان گفت که کیفیت زندگی ضعیف باعث به کارگیری ساز و
کارهای مقابله و سازگاری غیر ملثر در افراد و در نتیجه ،منجر به افازایش تانش
در آنان میگردد ( .)26یکی از ساز و کارهای مقابلاه نادرسات و غیار مالثر کاه
نوجوانان در دنیای تکنولوژی زده امروزه مورد استفاده قرار میدهند ،باودن بایش
از اندازه و مفرط در اینترنت میباشد؛ در حالی که بر اساس آموزش بهبود کیفیت
زندگی ،اگر بتوان شرای عینی زندگی این افراد را تا حد امکان تغییار داد و آناان
را به گونهای رهنمود کرد که بر سایر حیطههای زنادگی متمرکاز شاوند و ساعی
کنند از دیگر منابع موجود در زندگی همااون تفاریح ساالم ،دوساتان ،خاانواده،
ورزش ،مطالعه و هنر نیز استفاده نمایناد ،نقاش بسازایی در کااهش اعتیااد باه
اینترنت آنها خواهد داشت.
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Aim and Background: The present research was conducted with the aim of investigating the efficacy of quality of
life (QOL) therapy on internet addiction, procrastination, and shyness of second grade high school female students in
Kashan, Iran.
Methods and Materials: The present research was a pretest-posttest and quasi-experimental study with a control group
and follow-up. The statistical population consisted of second grade high school female students in Kashan, from among
whom, 50 students were selected and randomly divided into two experimental (25 participants) and control
(25 participants) groups. The participants answered the research instruments including the Internet Addiction Test
(IAT), Procrastination Assessment Scale for Students (Solomon and Roth Blum), and Shyness Scale (Check and Boss).
The experimental group received QOL therapy over 8 group sessions for 2 months. During this period, the control
group received no intervention. The data were analyzed using repeated measures ANOVA.
Findings: The results obtained from the data analysis indicated that QOL therapy was effective on addiction to
internet, procrastination, and shyness in the posttest and follow-up stages (P < 0.05).
Conclusions: With regard to the obtained results, it can be concluded that QOL therapy was effective on reducing
addiction to internet, procrastination, and shyness of second grade high school female students in Kashan.
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