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 آموزان دانش ییرو کم و یکار ، اهمالینترنتا به یادبر اعت یدرمان یزندگ یفیتک یاثربخش
 

 2هادی فرهادی، 1شهناز عشقی
 

 چكيده

 .بود آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کاشان دانش ییرو وکم یکار اهمال ینترنت،ا به یاداعت بر یدرمان یزندگ یفیتک یاثربخشهدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین  :زمینه و هدف

دختر دوره ان آموز دانشآماری تحقیق را   آزمون، پیگیری و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آزمون، پس این مطالعه به روش نیمه آزمایشی همراه با مراحل پیش ها: مواد و روش

آزمون،  پیش  ها در سه مرحله نفر( قرار گرفتند. آزمودنی 25نفر( و شاهد ) 25نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ) 50ها،  تشکیل داد که از بین آن متوسطه دوم شهر کاشان

و  Solomonکاری  مقیاس اهمال ،(IATیا  Internet Addiction Test) Youngنامه اعتیاد به اینترنت  آزمون و پیگیری )یک ماه بعد( به ابزارهای مطالعه شامل پرسش پس

Rothblum رویی  و مقیاس کمCheck  وBoss  صورت گروهی و به مدت دو ماه برای گروه آزمایش برگزار شد.   طی هشت جلسه به ی،زندگ یفیتکپاسخ دادند. درمان مبتنی بر

 .و تحلیل قرار گرفت  ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه دادهافت نکرد. ای را دری در این مدت، گروه شاهد هیچ مداخله

 .(P < 050/0) آزمون و پیگری مؤثر بود رویی در مرحله پس کاری و کم بر اعتیاد به اینترنت، اهمال یدرمان یزندگ یفیتکآموزش  ها: یافته

 آموزان دختر دوره متوسطه دوم دانشرویی  کاری و کم بر کاهش اعتیاد به اینترنت، اهمال یدرمان یزندگ یفیتکتوان دریافت که  با توجه به نتایج حاصل شده، می گیري: نتیجه

 .باشد تأثیرگذار می

 یاداعتینترنت، ارویی،  کاری، کم ، اهمالدرمان ی،زندگ یفیتک هاي کلیدي: واژه
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 مقدمه
پدیده اینترنت در جهان امروز به عنوان ابزار مناسبی جهت تسهیل در ارتباطاات،  

های علمی و پژوهشی مطار    انتقال دانش و آگاهی در فرایندهای آموزشی و تازه
هاای انساان شاده اسات      باشد. این تکنولوژی باعث سرعت و دقت در فعالیت می
 مختلف های عرصه در اینترنت تکنولوژی از استفاده عدم و نبود تصور امروزه(. 1)

با همگانی شدن عرصاه اینترنات    .امر غیر ممکنی است کاری و شخصی زندگی
شناسان را به خود  وری توجه روانآ ، مسأله استفاده مفرط از این فنقرن حاضردر 

هاای    گاروه  . از آن زمان تااکنون، پدیاده اعتیااد باه اینترنات در     ه استجلب کرد
ماورد بررسای   پاییری بیشاتر،    ن و جوانان، به دلیل آسیبمختلف به ویژه نوجوانا

. در زندگی اماروزه، اعتیااد باه اینترنات تحات عناوان اساتفاده        قرار گرفته است
 (.2شود ) ناصحیح از اطالعات اینترنت تعریف می

در نوجواناان   ینترنات باه ا  یااد اعت یوعکه شا  است  نشان داده یراخ مطالعات
درصاد دارد کاه    30تاا   6/1 ینبا  یا گسترده عهای مختلف، تنو جوامع و فرهنگ

داده  یشافازا  یاز را ن ینترنتبه ا یاداعت یوعش ینترنت،تعداد کاربران ا یعسر یشافزا
 تواند یماستفاده مفرط از اینترنت، که  نتایج مطالعات حاکی از آن است(. 3) است

 ی،اضاطرا،، افساردگ   .کناد  یجااد و رفتااری در نوجواناان ا   یروان آور یاناثرات ز

  فعااالی یشباا -جااهماننااد کمبااود تو  یروانااو اخااتال ت اخااتال ت خااوا،  
(Attention deficit hyperactivity disorder   یااADHD،)   اخاتال ت
ی و زنادگ روزماره   هاای  یات اجتناا، از فعال  ی،کاهش روابا  اجتمااع   ی،قطب دو

 باشد.  شناخته شده اعتیاد به اینترنت می عوارض جمله از کاری، اهمال
 های مرتب  با اعتیاد به اینترنت، آسیبازطبق گزارش والدین و دبیران، یکی 

باه  » باه معناای   یشناسا  روان دیدگاه از یکار . اهمالیلی استتحص یکار اهمال
« شده اسات   آن گرفته یبه اجرا یمکه تصم وظایف و اموریمحول کردن  یندهآ

صورت غیر ضاروری باه     و برای توصیف اقدام به انجام عملی که به (4) باشد می
کاار در    یت، زمانی تمایل به تکمیال آن نها رود و در یم کار به است، تأخیر افتاده

 هاای  یاه نظر(. 5) یجانی احسااس نااراحتی کناد   ه آید که از نظر فرد به وجود می
کاراناه را بار    رفتار اهماال  یان،کاری وجود دارد. رفتارگرا اهمال  ینهزم در یگوناگون

 یکاار  اهماال  یاران کاه فراگ  کنناد  یما  یاین فارد تب  یقبل  و تجربه ی اساس مح
و توجاه   اندازناد  مای  یقخود را به تعو یآموزش یفکردن تکال یلتکمو اند  آموخته

(. 6) کنناد  مای معطوف  ،ها جیا، است برای آن که یگرید های یتخود را به فعال
ه جیابیت فضای مجازی و تمایل نوجوانان به ایان فضاا و بار    بنابراین، با توجه ب

کاری، اعتیاد به اینترنت در پژوهش حاضر  اساس نظریه رفتارگرایان در بعد اهمال

 مقاله پژوهشی
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 کاری در نظر گرفته شد. آیندهای اهمال به عنوان یکی از پیش
 دیگر متغیرهای مرتب  با استفاده افراطی از اینترنت که در مطالعه حاضار  از

رویی یك مشکل بین فاردی بای    کم. بود رویی توجه قرار گرفت، پدیده کم ردمو
موجاب   چرا کاه  ؛توان آن را یك بیماری اجتماعی نامید و می باشد می و صدا سر

هاای   مهاارت  اضطرا، اجتماعی، هراس اجتماعی، عدم اعتماد به نفس، نداشاتن 
تاوان خودتاوجیهی    رویی را می کم (.7) شود اجتماعی و عدم سازگاری با جمع می

رویی ناوعی   کم ؛ چرا کهالعاده و ترس از مواجهه شدن با دیگران تعریف کرد فوق
هراس اجتماعی است که در آن فارد از مواجاه شادن باا افاراد ناآشانا و ارتبااط        

رویی منجر به انزوای اجتماعی، اضاطرا، و احسااس    کم .اجتماعی گریزان است
گروهی، محبوبیات  مشارکت کاهش مدرسه، حضور در  تمایل بهعدم (، 8تنهایی )

( و مقابلاه باا آن   9شاود )  مای سازی شاده   ی درونمشکالت و  در گروه همسا ن
 (.10اهمیت بسیاری دارد )

از طرف دیگر، تحقیقات صورت گرفته پیرامون مبحاث اعتیااد باه اینترنات     
اجتمااعی   -شاناختی  ن نشان دهنده آن است که این اخاتالل ناوعی اخاتالل روا   

گیاری، اخاتال ت    توان به تحمل، عالیم کناره های آن می باشد و از مشخصه می
عاطفی و از هم گسیختگی رواب  اجتمااعی اشااره کارد. مطالعاات انجاام شاده       

هاای   هاای دیگار کاه سابب تنبلای      اند که اینترنت مانند تکنولوژی گزارش کرده
روابا  باا    تحرکی را تقویت نماوده، تاالش بارای برقاراری     شوند، کم جسمی می

تواند منجر باه انازوای    می ،دهد و در نتیجه دیگران را در دنیای واقعی کاهش می
های تحقیقات پیشین، تحقیق حاضر باا   اجتماعی گردد. بنابراین، با توجه به یافته
رویی و اعتیاد به اینترنت و پیامدهای منفای   در نظر گرفتن رابطه دوطرفه بین کم

 .(1، 3، 7) و کاهش آن در نوجوانان انجام شداین اختالل، با هدف بررسی 
در حالی که اعتیاد به اینترنت به عنوان یاك مشاکل در حاال گساترش در     

بنادی،   باشد، محققان و پژوهشگران هنوز در مورد طبقاه  سراسر جهان مطر  می
(. با توجه به نوظهاور باودن   11های درمان آن توافق نظر ندارند ) ارزیابی و شیوه

ی ایان پدیاده باه    این پدیده در جهان به ویاژه در ایاران، هماناان لازوم بررسا     
های درمانی اثربخش و باومی، ضاروری باه نظار      خصوص در زمینه یافتن شیوه

رسد. اگرچه پژوهشگران از رویکردهای درمانی مختلفی )رویکردهای رفتاری،  می
کااری و   شناختی و دارویی( برای مقابله با متغیرهای دیگر این پاژوهش )اهماال  

باشاد، اساتفاده    تیااد باه اینترنات مای    رویی( که در تحقیق حاضر مرتب  با اع کم
اند، اما در ایران برای درمان اعتیاد باه اینترنات باا توجاه باه جدیاد باودن         کرده

 توان یافت.  موضوع، کمتر پژوهشی در زمینه درمان می
هااای اخیاار مااورد توجااه محققااان و   یکاای از رویکردهااایی کااه در سااال 

آن را  Frischباشاد کاه    پژوهشگران قرار گرفته است، کیفیت زندگی درمانی می
یاا   Cognitive behavioral therapyرفتااری )  -با ترکیب رویکرد شناختی

CBTمراقباه،  آرامای و   نگر به همراه استفاده از استعاره، تن شناسی مثبت ( و روان
(. کیفیت زندگی درمانی به لحاظ عملی وابستگی زیادی باه فناون   12ارایه نمود )

CBT   نگار دارد.   شناسای مثبات   دارد، اما از نظر رویکرد، اتکای زیاادی باه روان
نگر است که به ساالمت روان در بافات    رویکرد کل نوعی درمانی کیفیت زندگی

تمامی ابعاد مرتب  با ایان عامال را   دهد و سعی دارد تا  زندگی روزمره اهمیت می
 .(12) در بافت کیفیت زندگی اصال  کند

( ماورد  7، 13-15درمان مبتنی بار کیفیات زنادگی، در تحقیقاات زیاادی )     
نشاان داد کاه    Chesterو  Saundersنتایج مطالعاه   استفاده قرار گرفته است.

در  یاجتمااع  یمیتخلاق و خاو و صام    کیفیت زندگی درمانی، بر کیفیت زندگی،

در تحقیاق   Vostanis(. عابادی و  7تاأثیر دارد ) یه ر یوندبزرگسا ن در انتظار پ
بار  ی زنادگ  یفیات بار بهباود ک   یمبتنا  یآموزش روان درماان  یر مثبتثأتخود، بر 
(. پااداش و  13تأکیاد کردناد )   زناان و ماردان متأهال شاهر اصافهان      یشادکام

 یزندگ یفیتبر ک یمبتن یدرمان آموزش روان یرتأث همکاران طی انجام پژوهشی،
(. نتاایج مطالعاه   14را گزارش نمودناد )  زنان و مردان متأهل ییزناشو یتبر رضا
 ی سارمایه هاا  بار مللفاه   یدرماان  یزنادگ  پرور و بهاری نشان داد که کیفیت گل
 یاندر دانشاجو  یزنادگ  یری بهگ و جهت یآور ، تا،یدواریامشامل  یشناخت روان
 (.15باشد ) اثربخش می دختر

دهد، باا وجاود ایان کاه      های پیشین نشان می گونه که نتایج پژوهش همان
درمان مبتنی بر کیفیت زندگی در بسیاری از موارد )رضایت زناشویی، شاادکامی،  

باشد؛ اما بار اسااس جساتجوهای     کاهش افسردگی و اختالل خلق( تأثیرگیار می
به بررسای اثربخشای کیفیات زنادگی     صورت گرفته، تاکنون پژوهش مستقیمی 

درمانی بر اعتیاد به اینترنت نپرداخته است. بنابراین، باا توجاه باه میازان شایوع      
آماوزان و باا توجاه باه تاأثیرات منفای آن        با ی اعتیااد باه اینترنات در داناش    

 یاثربخشا ن یتعیا رویی(، تحقیاق حاضار باا هادف بررسای و       کاری و کم )اهمال
آماوزان   داناش  ییرو وکم یکار اهمالینترنت، ا به یاداعت بر یدرمان یزندگ یفیتک

 .انجام شد دختر دوره متوسطه دوم شهر کاشان
 

 ها مواد و روش
آزماون،   آزماون، پاس   آزمایشی، هماراه باا مراحال پایش     این مطالعه از نوع نیمه 

پیگیری )پیگیری یك ماهه( و گروه شاهد بود. جامعاه آمااری پاژوهش را هماه     

 1395در ساال تحصایلی    دختار دوره متوساطه دوم شاهر کاشاان     انآموز دانش

گیری در دساترس انتخاا،    تشکیل داد. ابتدا سه مدرسه با استفاده از روش نمونه

آموزان توزیاع   نامه اعتیاد به اینترنت در بین دانش پرسش 500شد. سپس بیش از 

ود. از بین نامه برگشت داده شد و قابل استفاده ب پرسش 435گردید که در نهایت 

نفر به عنوان نمونه از افرادی که اعتیاد به اینترنت با تری داشتند،  50این تعداد، 

ناماه اعتیااد باه اینترنات      پرساش نفاری باا اساتفاده از     50  انتخا، شدند. نمونه

Young (Internet Addiction Test   یااIAT( )16)     شناساایی شادند و باا

معیارهاای ورود بودناد، باه طاور تصاادفی در دو گاروه       توجه به این که دارای سایر 

نفر( قرار گرفتند. پس از اجرای متغیر مساتقل و یاك    25نفر( و شاهد ) 25آزمایش )

های مربوط ارزیاابی گردیاد و تغییارات     نامه ماه پیگیری بر روی هر دو گروه، پرسش

هاای   ناماه  هاا، پرساش   آوری داده ها سنجیده شاد. ابازار پاژوهش و روش جماع     آن

 استاندارد بود که پژوهشگران قبلی در ایران مورد استفاده قرار داده بودند.

 باا   1996در ساال   Youngتوسا   ناماه   این پرسش: IATنامه  پرسش

  هرگاز تاا  صافر    »لیکرت از  صورت مقیاسبه  ها که گویه شد طراحیگویه  20

فارد، وی را در  شود. نمرات به دست آمده برای هر  گیاری می نمره «همیشه   4

کااربری کاه در اثار     ،کاربر عادی اینترنت که شامل کند می بندی سه گروه طبقه

استفاده زیاد دچار مشکالتی شده است و کاربر معتاد که استفاده بیش از حاد وی  

(. اعتبار و پایایی این آزمون در 16)، بود و نیاز به درمان دارد است را وابسته کرده

 پایایی بازآزمایی آن ؛ به طوری کهاست کاران تأیید شدهو هم توس  علوی ایران

از و  82/0نیز  Cronbachs alphaبا استفاده از ضریب همسانی درونی ، 82/0

باا   IAT(. همسانی درونی مقیااس  17به دست آمد ) 72/0 سازی نیمه طریق دو

 محاسبه شد. 90/0در پژوهش حاضر،  Cronbachs alphaاستفاده از ضریب 
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  آموزان کیفیت زندگی درمانی و اعتیاد به اینترنت در دانش

 1396/ 2/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  234

 کیفیت زندگی بهبودمحتوای جلسات آموزش . 1جدول 

 شرح مختصر جلسات

رویی  کاری و کم و منطق درمان، توضیحاتی مرتب  با زندگی روزمره و پیوند زدن آن با اهمال جلسه معارفه و آشنایی، بیان اهداف و معرفی دوره آموزشی اول
 های زندگی و اعتیاد به اینترنت و نقش و اهمیت این متغیرها در تجربه

گیاری آن و بررسی علل نارضایتی در هر حیطه، تأثیر  آشنایی اعضا با کیفیت زندگی و ابعاد آن، اجرای مقیاس کیفیت زندگی، نمره مروری بر جلسه قبل، دوم
 رویی در ایجاد نارضایتی در هر حیطه کاری و کم اهمال

 بلند مدت و کوتاه مدت برای هر حیطه، ایجاد انگیزه به نوجوانانها، تعیین اهداف  پنج بعد رضایت از زندگی به همراه تعاریف آنمرور مطالب قبلی، معرفی  سوم
 های رسیدن به آن ها و راه توجه نوجوانان به این دوره حساس و مهمی که در آن قرار دارند، تعریف کردن غنای درونی برای آن مرور مطالب قبلی، چهارم
های رسیدن به معنا، مروری بر شانزده بعد  ، آموزش کاهش استرس، تعریف معنایابی و راهتعریف کیفیت زمان و معنای زندگی مرور مطالب جلسه قبلی، پنجم

 ها زندگی و اهداف آن
، توضیح فن شرایطت را افزایش رضایت از زندگی آن وح کار برای یه اصول و توضیدرباره اصول مربوط به کیفیت زندگی، ارا ثمرور جلسه قبل، بح ششم

 عوض کن و منطق آن
، توضیح فن اهدافت را تغییر بده و ه رواب  و کاربرد اصول مهم در آن حیطهطدرباره حی ثدرباره اصول کیفیت زندگی، بح ثمرور مطالب قبل، ادامه بح هفتم

 ها و توضیح منطق آن ها، توضیح فن تقویت رضایتمندی در سایر حیطه تغییر اولویت
در شرای  مختلف زندگی، کاربرد اصول کیفیت گانه  مدل پنجبندی مطالب، آموزش تعمیم  ای قبل، جمعه ای از مطالب عنوان شده طی جلسه بیان خالصه هشتم

 آزمون زندگی در ابعاد گوناگون زندگی و اجرای پس

 

در  Rothblumو  Solomonتوس  این مقیاس  کاری: اهمال یاسمق

 یف،آمااده کاردن تکاال    زمیناه در  یلیتحص یکار اهمال یبررس جهت 1998سال 
طراحی گردید. مقیااس   ترم یانپا امتحانات یبرا یامتحان و آمادگ یبرا یآمادگ

   5  هرگاز تاا    1»در طیاف لیکارت از   باشاد کاه    گویاه مای   27میکور دارای 
 یاق از طر یلیتحصا  یکار اهمال یاساعتبار مق. (5شود ) گیاری می نمره« همیشه
 یبارا ، Rothblumو  Solomon عاه در مطال Cronbachs alphaضاریب  
مقیااس   Cronbachs alphaضاریب   (.5) باه دسات آماد    79/0س یاکل مق
در پژوهش حاضر نیز . (18) گزارش شده است 86/0در جامعه ایران، کاری  اهمال

  Cronbachs alpha ،88/0همسااانی دروناای مقیاااس بااه شاایوه ضااریب   
 گردید. محاسبه

در ساال   Bossو  Checkایان مقیااس توسا      رویی: مقیاس کم

ها بر اساس طیف لیکرت  های آزمودنی سلال تدوین شد. پاسخ 114با  1983
شود.  گیاری می   کامالً موافقم نمره 5  کامالً مخالفم تا  1ای از  پنج درجه

( و 94/0ها حاکی از همسانی درونی باا ی ایان مقیااس )    نتایج مطالعه آن
مقیاس  Cronbachs alpha(. ضریب 19همانین، روایی خو، آن بود )

مطالعه حاضر نیاز   در .(20) گزارش شده است 83/0میکور در جامعه ایران، 
، Cronbachs alphaرویی به شایوه ضاریب    همسانی درونی مقیاس کم

 به دست آمد. 83/0
هاای آزماایش و    غربالگری و قرار دادن تصادفی شرکت کنندگان در گروه پس از

جلساه یاك    8باه مادت    گروه آزمایشآزمون اجرا شد و سپس  شاهد، ابتدا پیش
ترکیاب   کاه  Frischرویکارد   بار مبتنای  تحت آماوزش کیفیات زنادگی     ساعته
 .(1)جاادول نااد قاارار گرفت (،12) باود  CBTو رویکاارد  نگاار شناسای مثباات  روان
عات زیادی اثربخشی این روش درمانی را بار بهزیساتی روانای و اجتمااعی     مطال

در باشاد.   ( که این یافته نشان دهنده اعتبار آن مای 21-24اند) افراد گزارش کرده
آزمون و با فاصله زمانی یك ماهه )دوره پیگیاری(،   انتهای جلسات، دوباره در پس

 .ها پاسخ دادند نامه ها به پرسش آزمودنی

 ها يافته
های توصیفی )میانگین و انحراف معیاار( متغیرهاای اعتیااد باه      ای از داده خالصه

  هاای آزماایش و شااهد در مراحال     رویای در گاروه   کااری و کام   اینترنت، اهمال
شده است. اعتیاد به اینترنات،   ارایه  2آزمون و پیگیری در جدول  آزمون، پس پیش
  پیگیاری نسابت باه مرحلاه    آزماون و   رویای در مرحلاه پاس    کاری و کام  اهمال
هاای   آزمون تغییراتی را نشان داد که برای بررسای ایان تغییارات از آزماون     پیش

 آماری استفاده شد.
 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش . یافته2جدول 

 نوبت ارزیابی متغیر
 گروه شاهد گروه آزمایش

انحراف  ±میانگین 

 معیار

انحراف  ±میانگین 

 معیار

اعتیاد به 
 اینترنت

 04/54 ± 05/19 81/60 ± 45/14 آزمون پیش

 00/58 ± 96/19 63/45 ± 30/10 آزمون پس

 65/55 ± 61/17 31/42 ± 95/9 پیگیری

 88/95 ± 15/13 13/92 ± 89/9 آزمون پیش کاری اهمال

 48/93 ± 54/12 56/73 ± 91/8 آزمون پس

 92/92 ± 97/11 08/72 ± 02/8 پیگیری

 36/27 ± 39/4 13/27 ± 67/3 آزمون پیش رویی کم

 00/30 ± 00/6 26/44 ± 41/7 آزمون پس

 08/30 ± 97/5 08/46 ± 82/6 پیگیری

 
هاا   یانگینمی مالحظه شده در ها تفاوتداری آماری  یمعنبه منظور بررسی 

ی آزمایش و شاهد در مراحل ها گروهو پاسخگویی به فرضیات پژوهش، میانگین 
آزماون، باا اساتفاده از آزماون تحلیال       یشپا و پیگیری با کنتارل اثار    آزمون پس
 آزمون( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یشپیانس )کنترل نمرات کوار
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 و همکار شهناز عشقی 

 1396/ 2/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  235

 ینترنتبه ا یاداعت یآموزان دختر دارا دانش ییرو و کم یکار اهمال ینترنت،به ا یادبر اعت یدرمان یزندگ یفیتتأثیر ک یانسکوارتحلیل . نتایج 3جدول 

 اندازه اثر Pمقدار  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات نوبت ارزیابی متغیر

 41/0 001/0 25/32 79/1711 1 79/1711 آزمون پس ینترنتبه ا یاداعت

 34/0 001/0 15/24 44/1223 1 44/1223 پیگیری

 64/0 001/0 53/81 66/3396 1 66/3396 آزمون پس یکار اهمال

 68/0 001/0 79/99 79/3836 1 79/3863 پیگیری

 56/0 001/0 19/57 91/2466 1 91/2466 آزمون پس ییرو کم

 61/0 001/0 71/72 85/2831 1 85/2831 پیگیری

 
حاصل  یجشد. نتا یآزمون کواریانس بررس یها ابتدا مفروضهبر این اساس، 

 داری یآن باود کاه ساطح معنا     یاانگر ب Kolmogorove-Smirnovاز آزمون 
 05/0، از شااهد و  یشآزما های در گروه ییرو کم ی وکار اهمال ینترنت،به ا یاداعت
 یردو متغ ینها در ا داده یعنرمال بودن توز نشان دهندهامر  ینکه ا باشد می یشترب

از  یاك   یچمفروضاه در ها   یان نشان داد کاه از ا  Leveneآزمون  ی. بررساست
 شاده اسات   یات رعا هاا  یانسوار یصورت نگرفته و فرض همگن یتخط یرهامتغ
(050/0 > P). 

و تأیید اساتفاده از   کواریانس های مربوط به تحلیل فرض پس از انجام پیش
 ها انجام گرفت که نتایج حاصل در فرض این روش، تحلیل آماری بر مبنای پیش

  3پیگیاری در دو گاروه آزماایش و شااهد در جادول       و آزماون  پس آزمون، پیش
 آمده است.

آزماون، تفاااوت   یشپا ، پااس از کنتارل اثار   3ی جادول  هاا  دادهبار اسااس   

)آزماایش   ها گروهیی رو کم ی وکار اهمال ینترنت،به ا یاداعتداری بین میزان  یمعن

 هاا   ه جادول میاانگین  وجاود داشات و باا توجاه با      آزمون پسو شاهد( در مرحله 

 ینترنات، باه ا  یااد بار اعت  یدرماان  یزنادگ  یفیات کتوان گفت کاه   یم(، 2)جدول 

در مرحلاه   ینترنات باه ا  یااد اعت یآموزان دختار دارا  دانش ییرو و کم یکار اهمال

 یرگیار بود.تأث آزمون پس

 ی وکاار  اهماال  ینترنات، باه ا  یااد اعتیرهای متغدر مرحله پیگیری، در همه 

داری مشااهده شاد و باا توجاه باه جادول        یمعنا تفااوت   هاا  گروهیی بین رو کم

بار   یدرماان  یزنادگ  یفیات کگیری کرد کاه   یجهنتتوان  یم(، 2ها )جدول  میانگین

باه   یااد اعت یآماوزان دختار دارا   داناش  ییرو و کم یکار اهمال ینترنت،به ا یاداعت

 .یر داشتتأث پیگیریدر مرحله  ینترنتا

 هااای اعتیاااد بااه اینترناات، اهمااال    میااانگینبااه منظااور مقایسااه  

 رویاااای در گااااروه آزمااااایش، از آزمااااون تعقیباااای    کاااااری و کاااام 

Least significant difference (LSDدر زمااان )   گانااه  هااای سااه

 4آزمون و پیگیری( استفاده گردید که نتایج آن در جدول  آزمون، پس )پیش

داری بین میاانگین   یهای این جدول، تفاوت معن ارایه شده است. طبق داده

گیری هر ساه متغیار وابساته )اعتیااد باه       آزمون در اندازه آزمون و پس پیش

( و ایاان P   001/0) رویاای( مشاااهده شااد کاااری و کاام اینترناات، اهمااال

داری باین   معنای آزمون بود. از طارف دیگار، تفااوت     داری به نفع پس معنی

ی وابساته وجاود   آزمون و پیگیاری در هایچ کادام از متغیرهاا     میانگین پس

آزمون و پیگیری در هر سه  (، اما تفاوت میانگین پیشP > 050/0نداشت )

(. این نتایج نشان دهناده پایاداری   P < 001/0دار بود ) متغیر وابسته معنی

 .باشد های وابسته می ی در اندازه متغیردرمان یزندگ یفیتکتأثیر مداخله 

 LSD (Least significant difference)آزمون تعقیبی  تعقیبی . آزمون4جدول 

 Pمقدار  ها نیانگیمتفاوت  ها آزمون مرحله

 001/0 52/5 آزمون پس -آزمون پیش اعتیاد به اینترنت

 001/0 90/6 پیگیری -آزمون پیش
 398/0 38/1 پیگیری -آزمون پس

 001/0 48/10 آزمون پس -آزمون پیش کاری اهمال

 001/0 50/11 پیگیری -آزمون پیش
 133/0 01/1 پیگیری -آزمون پس

 001/0 88/9 آزمون پس -آزمون پیش رویی کم

 001/0 19/11 پیگیری -آزمون پیش
 103/0 31/1 پیگیری -آزمون پس

 

 گیری بحث و نتیجه
 یازان بار م  ی،زنادگ  یفیات ک بهبود بر یدرمان مبتننتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

ی که نمره باا یی در اساتفاده   آموزان دانش رویی کم کاری و ینترنت، اهمالبه ا یاداعت
 یفیات بار ک  یدرماان مبتنا  ملثر بود؛ به طاوری کاه    افراطی از اینترنت گرفته بودند،

 ایان مادل   ،هماناین . آزمون شاد  در مرحله پسکاهش هر سه متغیر باعث  ی،زندگ
 یك ماهه نیز از ثبات برخوردار بود. پیگیریدر مرحله  درمانی آموزشی و
 هاای پیشاین    وهش حاضر به طاور غیار مساتقیم باا برخای از پاژوهش      پژ

حااکی از   Chesterو  Saunders( همخوانی داشت. نتایج تحقیاق  7، 14، 15)
 یمیتخلاق و خاو و صام    کیفیت زندگی درمانی، بار کیفیات زنادگی،    آن بود که
که  پرور و بهاری نیز به این نتیجه رسیدند (. گل7ی بیماران تأثیر گیاشت )اجتماع
، یادواری ام شاامل  یشاناخت  ن روا ی سارمایه هاا  بار مللفاه   یدرمان یزندگ کیفیت
(. در 15باشد ) اثربخش می دختر یاندر دانشجو یزندگ یری بهگ و جهت یآور تا،

بار   یزنادگ  یفیات بار ک  یدرمان مبتنا تحقیق پاداش و همکاران نیز به اثربخشی 
 (.14دید )شادکامی و رضایت زناشویی و کاهش افسردگی تأکید گر

باه   یااد اعت یازان بار م  یزنادگ  یفیات بار ک  یدرمان مبتندر تبیین اثربخشی 
مقطع  دارای اعتیاد به اینترنت آموزان دختر دانشرویی  کاری و کم ینترنت، اهمالا

و  یتواند توجیهی بر اثربخشا  گردد که می ، در ادامه مواردی بیان میمتوسطه دوم
 ینترنتای توان گفت که معتاادان ا  یمکاربردی بودن این شیوه باشد. در تبیین اول 

زماان، مشاکل در غلباه بار وسوساه،       یریتدر ماد  یاون ناتوانهم یاز مشکالت
در صاورت اساتفاده نکاردن از     ینهاا، نداشاتن جانشا    یجانه یریتدر مد یناتوان

رناج   یمنفا  یجاناات ه و و مشکل در مقابله با استرس هروزمر یدر زندگ ینترنتا
رویای   کاری و کم تواند عاملی جهت اهمال که این تجار، منفی می (25) برند یم

افاراد   یاان، رفتارگراتر اشااره شاد، بار اسااس دیادگاه       گونه که پیش باشد. همان
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  آموزان کیفیت زندگی درمانی و اعتیاد به اینترنت در دانش

 1396/ 2/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  236

و توجاه خاود را باه     اندازناد  مای  یاق خاود را باه تعو   یآموزشا  یفتکالکار  اهمال
)به عنوان مثال اساتفاده افراطای    ها جیا، است که برای آن یگرید های یتفعال

رویای   کام . همانین، کنند میمعطوف یا بودن بیش از اندازه در فضای مجازی(، 
اضطرا، اجتماعی، هاراس اجتمااعی،    است که منجر بهمشکل بین فردی  نوعی

و ( 7)های اجتماعی و عدم سازگاری با جمع  مهارت عدم اعتماد به نفس، نداشتن
رو  (. افاراد کام  8شود ) انزوای اجتماعی، اضطرا، و احساس تنهایی میهمانین، 

 کنند. مانند معتادان به اینترنت، عواطف منفی مشترکی را تجربه می
دهاد   یآموزش م آموزان دانشبه  ییها روش ی،زندگ یفیتبر ک یدرمان مبتن

درماان   یان در ا ل،به عنوان مثا. نمایندو حل  یریتمشکالت را مد ینتا بتوانند ا

عوامال   ییشناساا  یت،فعال یزیر زمان، برنامه یریتهای مد ها آموزش یبه آزمودن

 هعوامال وسوساه کنناد    ییهای مقابلاه باا آن، شناساا    زا و آموزش روش استرس

افکاار مازاحم و    ییهاا و شناساا   های مقابلاه باا آن   بودن و آموزش روش الینآن

تواند  که همه این موارد می دگرد یم ارایهها  برای مقابله با آن ییها آموزش روش

 شود.  آموزان دانشرویی در  کاری و کم موجب کاهش اعتیاد به اینترنت، اهمال

ی زنادگ  یفیات بر ک یمبتنروان درمانی های  توان به ویژگی در تبیین دوم می

در دو کاه  اشاره نمود  ،است نگر شناسی مثبت و روان CBTتلفیقی از رویکرد  که

 اهاداف و در تغییار  ( و A) نگرشدر تغییر به درمانی خود،  های استراتژی مورد از

بارای   Frisch. رویکارد  پاردازد  مای ها و اسنادهای افراد  شناخت( S) استانداردها

کند، بلکه  نمی و تأکید فق  بر یك حیطه زندگی توجه ،زندگی ازافزایش رضایت 

تغییار رضاایت در ایان     باه  ،حیطاه و ارایاه راهکارهاای شاناختی     16با توجه به 

کاه  رود  این رویکرد به چالش با این نوع تفکار مای   ،پردازد. همانین ها می حیطه

افراد فق  در یك بعد به درمان بپردازند؛ چرا که رضایت انسان از زنادگی تحات   

و به سالمت روان و کیفیت زندگی افاراد در بافات    قرار داردتأثیر ابعاد گوناگونی 

بنابراین، آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی در  .(12) دهد می زندگی روزمره اهمیت

های ساازنده و تاأثیر بار سابك      سازی سبك پژوهش حاضر با تالش جهت فعال

ورزش،  ی،، بااز خاانواده دوساتان،  ی زندگ یها یطهح یرسازندگی افراد )تمرکز بر 

و تفریح(، درصدد تغییر در میزان ساعات اساتفاده از اینترنات در    مطالعه یل،تحص

 رویی را نیز به دنبال داشت. کاری و کم آموزان بود که کاهش اهمال دانش

تبیین سوم بر اساس سه محور اصلی مطر  شده در کیفیت زندگی درماانی  

ه ارایا « غنای درونی، کیفیت زمان و معنایابی در زنادگی »شامل  Frischتوس  
گیرند که با ایجاد تعاادل   افراد با رویکرد شناختی یاد میدر این روش، شده است. 
که مد  مطلوبیهای ارزشمند زندگی که در حال حاضر وجود دارد با آن  بین حوزه

میزان بهزیستی ذهنی و رضایت خاطر از  ،نظر آنان است و رشد همه ابعاد زندگی
 آماوزش . نمایناد را در خاود ایجااد    کااری  کااهش اهماال   ،زندگی و به دنبال آن
شناخت بیشتری از خاود   شود که افراد از یك سو باعث می کیفیت زندگی درمانی

خود را بشناسند و در جهت اصال  نقاط ضاعف و   پیدا کنند و نقاط قوت و ضعف
باه  نیاز  و ضعف  نقاط قوت خود بکوشند. ایجاد آگاهی در مورد نقاط قوت تقویت

مادتر و  اهاای کار  اساتفاده از شایوه   به رویی، کمکند تا در مقابله با  فرد کمك می
. از سوی دیگر، آماوزش در زمیناه   روی آورد از بودن در فضای مجازی تر مناسب

تردیاد در تصامیم و کااهش     باعاث کااهش  کیفیت زمان و معنایابی در زندگی، 
وظاایف در   های فضای مجازی و به تعویاق اناداختن   وسوسهناتوانی در مقابله با 
 .شود زندگی روزمره می
 و ساز یریکارگبه  باعث یفضع یزندگ یفیتکتوان گفت که  در نهایت، می

تانش   یشافازا  منجر به یجه،لثر در افراد و در نتغیر م یمقابله و سازگار یکارها
کاه   لثر(. یکی از ساز و کارهای مقابلاه نادرسات و غیار ما    26) گردد یدر آنان م

دهند، باودن بایش    نوجوانان در دنیای تکنولوژی زده امروزه مورد استفاده قرار می
بر اساس آموزش بهبود کیفیت  که یدر حالباشد؛  از اندازه و مفرط در اینترنت می

داد و آناان   ییار افراد را تا حد امکان تغ ینا یزندگ ینیع ی اگر بتوان شرا زندگی،
 یمتمرکاز شاوند و ساع   ی زنادگ  یها یطهح یربر سارهنمود کرد که  ای را به گونه
 خاانواده، دوساتان،   یح ساالم، همااون تفار   یمنابع موجود در زندگ یگرکنند از د

اعتیااد باه   در کااهش   ییزاسا ، نقاش ب نمایناد استفاده  یزو هنر ن ورزش، مطالعه
 .داشت ها خواهد اینترنت آن
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Efficacy of Quality of Life Therapy on Internet Addiction, Procrastination, and 

Shyness of Students 
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Abstract 
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. 

Keywords: Quality of life, Therapy, Procrastination, Shyness, Internet, Addiction 
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