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  چکیده
گروهی بـر اعتیـاد   ) CBT( درمان شناختی رفتاري اثربخشیهدف این تحقیق بررسی 

. اسـت ي دولتی شهر تهـران  ها یان دختر معتاد به اینترنت دانشگاهجو دانشبه اینترنت 
 بـین معتاد به اینترنت بود که به تصـادف از   ي دخترجو دانش 24شامل  ۀ آمارينمون

 هـا  آزمـودنی  .ي دولتی شهر تهـران انتخـاب شـدند   ها افراد وابسته به اینترنت دانشگاه
پس از اجـراي  . تقسیم شدند »آزمایش«و  »کنترل«نفري  دوازدهتصادف به دو گروه  به

براي اعضاي هر دو گروه، بـراي اعضـاي    ،)یسؤال 21(یانگ  اینترنتآزمون اعتیاد به 
 ؛اجـرا شـد   ،سـاعته ۀ دوجلسـ  دهبه مـدت  ، گروهی يگروه اول درمان شناختی رفتار

و نیز پس از گذشت  ،س از اتمام درمانپ. براي اعضاي گروه کنترل درمانی اجرا نشد
ادامـه،   در .دو گروه اجرا شد براي هر آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ مجدداً ،ماه  شش

ي تحقیق نشـان  ها یافته .بهره گرفته شدواریانس وروش تحلیل کاز نتایج  براي تحلیل
داري باعـث کـاهش اعتیـاد بـه      طـور معنـی    بهداد که درمان شناختی رفتاري گروهی 

 .تداوم دارد کماکانماه  ششدرمانی پس از گذشت  هاياثرشود و  می اینترنت 

آزمـون  یـان دختـر،   جو دانـش درمان شناختی رفتاري، اعتیاد به اینترنت،  :ها دواژهیکل
 .هاي دولتی تهران ، دانشگاهماهه ششگیري  پی، اعتیاد به اینترنت یانگ

  
 مقدمه. 1

 بتوانـد  کـه  شـود  می اطالق اینترنت از استفاده نوعی به »اینترنت به اعتیاد« کلی طور به
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  بـه   منجر و کند ایجاد فرد زندگی در شغلی یا اجتماعی ،یدرس ،شناختی روان مشکالت
 :شود می تعیین زیر هاي ویژگی با اختالل این .گردد اینترنت به وابستگی نوعی
 فـرد  کـه  زمانی در آن مانند و ،افسردگی اضطراب، مانند ناخوشایند هیجانی احساس .1

 ؛نیست اینترنت با تماس در
 ؛اینترنت با کار هاياثر به کردن  عادت و تحمل قابلیت .2
 ).Kim et al., 2012( زا مشکل رفتارهاي و افکار .3
 زندگی تواند می که است اعتیاد نوعی مثابۀ  به اینترنت از استفاده محققان برخی اعتقاد به

 آن در يگیـر  چشـم  اختالالت و دهد قرار تأثیر  تحتدارند  کار و سر او با که کسانی و فرد
 »رفتاري  وابستگی« نوعی اینترنت به وابستگیبه بیان دیگر،  ).King et al., 2011( آورد پدید
 گرفتـه  نظـر  در آن ماننـد  و ،تلویزیـون  اجبـاري  تماشاي پرخوري، قمار، به وابستگی مانند

 در که احساسی به یا ،دهد می انجام رایانه در چه آن به بلکه مواد به نه فرد جا این در .شود می
 ).Klein et al., 2010( شود می وابسته ،دهد می دست او به آن انجام هنگام

نـوعی  ؛ گیـرد  مـی  اختالل در نظـر   چون هموابستگی به اینترنت را ) Kuss, 2014(کاس 
کاس به نظر . بیند می تر از واقعیت زندگی روزمره  رایانه را جذاب ۀصفح فرد مبتالاختالل که 

و  ،کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادي که خجـالتی، افسـرده، تنهـا    هر
در معرض خطـر   تر بیشیابند،  می دیگر بهبودي  يهایی که از اعتیاد حوصله هستند، یا آن بی

 ،)رفتاري( »شیمیایی وابستگی غیر«تواند  می طور عملیاتی   به فناوريوابستگی به  .قرار دارند
) مثالً تلویزیون(این اعتیاد ممکن است انفعالی . تعریف شود ،که شامل انسان و دستگاه است

اي دارد که  کننده تقویتي القاکننده و ها باشد و معموالً جنبه) اي هاي رایانه بازيمثل (یا فعال 
 .)Lehenbauer-Baum and Fohringer, 2015(دید کند را تشممکن است وابستگی 

 چـون  هـم  رفتـاري  يها اعتیاد تمامی در که است زیر اجزاي داراي اینترنت به وابستگی
 :دارد وجود خرید و قمار، اینترنت، به اعتیاد
 یـا  فکر اشتغال( تفکر بر و شود می شخص فعالیت ینتر مهم معین یفعالیت :برجستگی .1

 یابد؛ می تسلط وي رفتار و )شناختی تحریف
 گـزارش  معـین  یفعـالیت  به مشغولیت اثر رب افراد که است تجربیاتی شامل :خلق تغییر .2

 ؛گیرد می قرار کننده تخدیر یا آرام یحالت در فرد دیگر بیان به ؛کنند می
 به رسیدن براي تر بیش فعالیت به نیاز آن در که است فرایندي شامل مورد این :تحمل .3
 از اش استفاده میزان زمان مرور  به اینترنت به وابسته فرد مثالً .است قبلی هاياثر همان

 ؛شود می  تر بیش و تر بیش اینترنت
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 از ،نديیناخوشا فیزیکی هاياثر یا ها حالت شامل ییها نشانه :گیري کناره هاي نشانه .4
 کاهش ناگهان یا ،یابد نمی ادامه خاصی فعالیت وقتی که هستند ،حساسیت و زودرنجی قبیل
 ؛شود می دیده فرد در ،یابد می

  و  سر وي با که افرادي و معتاد بین تعارض آمدن  وجود  به شامل حالت این :تعارض .5
 ارتباط در که است )فردي درون تعارض( فرد خود درون یا )شخصی بین تعارض( دارند کار

 ؛دارد وجود معین یفعالیت با
 در که است معین  یفعالیت قبلی هاي حالت تکرار براي تمایل شامل :)عود( بازگشت .6
 ).Hasing et al., 2009( کند می عود دوباره نیز رفتار کنترل از بعد ها سال شدید موارد

 و ها مالك باید ،روانی اختالالت سایر مانند ،اینترنت به وابستگی تشخیص براي
 ترین نزدیک .سنجید شدت و فراوانی و زمان مدت گرفتن  نظر  در با را بالینی هاي نشانه
 از استفاده مرضی ماهیت به شبیه که است مرضی قماربازي معیار اختالل این به معیار

 يراهنما در ،بیمارگونه قماربازي هاي مالك اساس بر ).Li et al., 2014( است اینترنت
 تشخیصی هاي مالك اي مجموعه ،)DSM-IV-TR( یروان يها اختالل يآمار و یصیتشخ
 بتواند اختالل این که این براي .است شده گرفته نظر در اینترنت به وابستگی اختالل براي
 را معیارهایی مریکاا پزشکی روان انجمن شود گرفته نظر در وابستگی نوعی چون هم

 دوازده مدت به حداقل را معیارها این از مورد سه حداقل باید فرد که است کرده مشخص
 :باشد داشته ماه

 :شود می تعیین زیر موارد از یک هر با که تحمل .1
 رسیدن هدف با اینترنت در کردن  صرف براي وقت ۀمالحظ   قابل افزایش به نیاز )الف

 ؛رضامندي احساس به
 زمانی صرف ازاي به گذشته، به نسبت ،فرد رضامندي احساس تدریجی کاهش )ب
 رضایت احساس به بتواند تا دارد نیاز يتر بیش زمان به فرد نتیجهرد اینترنت؛ در یکسان
 .یابد دست
 :شود می مشخص زیر موارد از یک هر با که ترك .2

 از بعد ماه یک تا روز چند ۀفاصل با که نشانه چند یا دو :اینترنت ترك نشانگان )الف
 در که این ةدربار وسواسی افکار اضطراب، ،قراري بی جمله از شود می ایجاد اول معیار

 غیر و ارادي کردن  تایپ حرکات و اینترنت، ةدربار بافی خیال و یاؤر ،گذرد می چه اینترنت
 یا ،شغلی اجتماعی، کارکرد در اختالل ناراحتی، باعث ها نشانه این بروز .انگشتان با ارادي 

 ؛)Liu, 2015(شود  می فرد دیگر مهم کارکردهاي
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 .یابد می ادامه ترك هاي نشانه تسکین یا اجتناب براي اینترنت از استفاده )ب
  ؛بود شده گرفته نظر در که شود می چه آن از تر طوالنی یا تر بیش معموالً بودن  الین آن .3
  ؛اینترنت تماس کاهش یا قطع براي مداوم میل .4
 شود؛ می )راهنما و کتاب خرید مثالً( اینترنت به مربوط يها فعالیت صرف زیادي وقت. 5
 یا شود می حذف تفریحی و ،شغلی اجتماعی، يها فعالیت اینترنت از استفاده علت به .6

 ؛یابد می کاهش
 مثـل ( روانی یا شغلی و اجتماعی مداوم مشکل یک داشتن رغمبه  اینترنت از استفاده .7

 در مسـامحه  قرارهـا،  در تـأخیر  خـانوادگی،  یـا  زناشویی هاي تعارض خواب، از محرومیت
 یا است شده ناشی آن از یا که )زندگی مهم افراد با حوصلگی بی احساس یا ،شغلی وظایف

 ؛شود می استفاده در تداوم باعث و کند می تشدید را  آن
 ؛شود می متوقف اینترنت از استفاده که هنگامی در حساسیت یا قراري بی احساس .8
 گنـاه،  درمانـدگی،  احسـاس  تسـکین  یـا  فـرار  بـراي  اي شـیوه  بـه  اینترنت از استفاده .9

 شود؛ تبدیل افسردگی و ،اضطراب
 ،اینترنـت  در شده صرف زمان کردن  پنهان هدف با ،دیگران و خانواده اعضاي به فرد .10
 ؛گوید می دروغ

 اینترنـت  از استفاده به کماکان گوناگون مخارج حساب صورت بودن  باال رغم  به فرد .11
 ).Rezaul Karim and Nigar, 2014( دهد می ادامه
 امیـال  کنترل مشکالت شامل که است وسیعی اصطالح اینترنت به وابستگی همه، این با

 گرفتـه  صـورت  شناسـان  روان توسـط  کـه  اي بندي طبقه در .شود می وسیعی و متنوع رفتار و
 :دارد وجود اینترنت به وابستگی مشخص نوع پنج حداقل است
 ؛)نگاري هرزه يها سایت یا گو و گفت اتاق( جنسی يها سایت وب به وابستگی .1
 دوسـتان  ننشـی جا کـه  گـو  و گفت اتاق در مجازي دوستان با رابطه ایجاد به وابستگی .2
 ؛شوند فرد واقعی
 و الیـن،  آن هـاي  حـراج  بـه  وابسـتگی  الین، آن هاي قماربازي به وابستگی و وسواس .3

 ؛الین آن وسواسی تجارت
 ؛)اطالعات بارگذاري و هدف بی گردي وب( اطالعات اضافی  گذاريبار .4
 هر و ،مختلف و جدید هايافزار نرم بارگذاري اینترنتی، هاي بازي به افراطی وابستگی. 5

 ).Vanea, 2011( شود می مربوط گوناگون افزارهاي نرم و رایانه علم به چه آن



 39   محمد بهشتیان

  

ي درمـانی آن  هـا  هنـوز روش  ،که اعتیاد به اینترنت اخـتالل جدیـدي اسـت    آن سبببه 
 )CBT(اما تحقیقات نشان داده اسـت کـه درمـان شـناختی رفتـاري       نیافتهگسترش چندانی 

]Cognitive Behavioral Therapy[،    گونـه از اینترنـت اسـتفاده     وسـواس براي کـاربرانی کـه
که یک روش درمـانی  ، CBTدر ). Dong, 2010(ي دیگر ارجحیت دارد ها بر روش ،کنند می 

احساسـات هسـتند و بـا کنتـرل      ةکنند نتعییکه افکار  استفرض بر این  ،شده است شناخته
در درمـان  . توان میزان وابستگی به اینترنـت را کـم کـرد    می و مدیریت رفتار مد اناکارافکار 
CBT ي غلبه بر وسوسه و ولـع ها مهارت ،ي کنترل و شناسایی افکار اعتیادآورها بیماران راه، 
  .آموزند می گیري از بازگشت را  ي پیشاه هو شیو

چه مرتبط با رایانه چه  ،رفتارهاي فرد معتاد ،در جریان درمان ،دهد که می تحقیقات نشان 
ایـن رفتارهـا    ).Aydm and Volkan, 2011(گیرد  کانون توجه قرار مرتبط با آن، باید در غیر

 اي رایانـه  غیـر  هـاي رفتارو  )computer behavior( اي رفتارهاي رایانهتوان به دو گروه  را می
)non computer behavior (تقسیم کرد.  

شده از رایانه براي اهداف منطقـی و   کنترلدرست و  ةاستفاداي  رایانهمنظور از رفتارهاي 
 ةمشـاهد مثالً وکیلـی را فـرض کنیـد کـه بـه      . ي دردسرآفرین آن استها اجتناب از قابلیت

 هـا  برخـی سـایت   ةمشـاهد باید یاد بگیـرد کـه از    يو .ي اینترنتی اعتیاد داردها نگاري هرزه
خودداري کند و در عین حال بتواند از اینترنت فقط براي انجام تحقیقات قانونی و فرستادن 

  .ي الکترونیکی به مراجعین خود استفاده کندها پیام
کند تا بتوانند بـدون   می به مراجعین کمک  آن دسته از رفتارهاست که اي رایانه رفتار غیر

تـوان   مـی  ایـن رفتارهـا    ۀجملـ از . سبک زندگی خود ایجاد کنند اینترنت تغییرات مثبتی در
از دیگـر  . را نـام بـرد  ي اجتمـاعی و خـانوادگی   هـا  شرکت در فعالیت و ي سالمها سرگرمی

عینـی و   طور  بهبهبودي فرد را از آن طریق توان  می که  است پرخوريها کنترل عادت  نمونه
نجید، در مـورد معتـادان بـه اینترنـت هـم      طریق میزان دریافت کالري و کاهش وزن او س از
دار  هـدف ي ها و افزایش فعالیت ،توان از طریق میزان خودداري فرد به استفاده از اینترنت می 

توان رفتـار درمـانی    می  أمبدشدن خط   مشخصبا . اینترنتی، به میزان پیشرفت او پی برد غیر
ـ  شـده از   کنتـرل و  ،درست، متعـادل  ةاستفادرا براي  کـار بـرد و از کاربردهـاي    ه اینترنـت ب
  .ساز آن خودداري کرددردسر
 غیـر اي و چـه رفتارهـاي متعـادل     رایانـه چه براي کاربردهاي  ،مدیریت رفتار ۀمسئلدر 

از دیدگاه شناختی . گیرد می کانون توجه قرار  اي، عملکرد فرد در استفاده از اینترنت در رایانه
دارند بـدون هـیچ دلیـل منطقـی منتظـر بـروز        )addictive thinkers( افرادي که اعتیاد فکري
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نتایج برخی تحقیقات گویاي آن . کنند می اتفاقات ناگوار هستند و از این نظر احساس نگرانی 
آمیز در ایجاد اعتیاد اینترنتی مؤثر است و فرد از اینترنت  فاجعهکه خطاي شناختی تفکر  است

از مشـکالت   )psychological escape mechanism( روانـی بـراي فـرار    یمکانیسـم  ثابـۀ م  هب
هـاي دیگـر     نتایج پژوهش). Sariyska et al., 2014(کند  می واقعی یا احتمالی زندگی استفاده 

 که خطاهاي شناختی دیگري مثـل تعمـیم افراطـی، باورهـاي     دهندة این موضوع است نشان
نیـز در   )over generalizing, catasrophizing, core negative beliefs( آمیـز یـا منفـی    فاجعـه 
  ).ibid(افراطی از اینترنت نقش دارد  ةاستفاد

چنـین افـرادي در    .بینـی هسـتند   کـم  خـود برند دچـار   می افرادي که از افکار منفی رنج 
خـود  ي ها مدياناکارکمبودها و  گونه اینآورند تا  مینتعامالت اینترنتی نامی از خود به میان 

تـوان بـا    مـی   CBTدهـد کـه بـا روش     مـی  نشان  ها درمان ۀاولی ۀنتیجبررسی . را پنهان کنند
از  ويارزشی را در  بیبینی و  کم خوداحساس  از این طریقو  کردمقابله بافی فرد معتاد  منفی

 ةاسـتفاد توان پـی بـرد کـه چـرا کـاربر بـه سـمت         می با استفاده از الگوي شناختی . بین برد
کند و چطور افکار منفی باعث تداوم این نـوع رفتـار در    می بیمارگونه از اینترنت سوق پیدا 

  ).Toonioni et al., 2014( شود می وي 
اعتیاد به اینترنـت نـوعی اخـتالل کنتـرل     توان گفت  شده می بندي مطالب مطرح در جمع

د کـه سـایر   شـو  مـی  حـد از اینترنـت بـه نحـوي اطـالق        از  بیش ةاستفادتکانه است که به 
ي هـا  و بـه افـت عملکـرد وي در حـوزه     هـد دقرار ثیر أت  تحتي اجتماعی فرد را ها فعالیت

، بـه  بینجامد شناختی روانو  ،، خانوادگی، اقتصادي اي حرفهمختلف شغلی، علمی، اجتماعی، 
 ،خـانواده دوسـتان و  روابط با مثل  ،انگاشتن روابط در دنیاي واقعی  نادیدهاي که باعث  گونه

ي متعددي براي فـرد ایجـاد   ها اعتیاد به اینترنت آسیب. )Kankaya and Tan, 2011(شود  
، جسـمانی  )احساس تنهـایی  و اضطراب، افسردگی،(ي روانی ها کند از جمله آسیب می

کاهش روابط خانوادگی و افزایش فاصله بـین  (، خانوادگی )تغذیه و مشکالت خواب(
افت نمرات (و تحصیلی  ،)اخراج از کار و م بازدهی کاريعد(، شغلی )اعضاي خانواده

تا جهانی را برانگیخته است تا جایی که  ۀجامعي ها امر نگرانی نیهم). ibid) (تحصیلی
 ریدا نترنتیا به ادیاعت ترك یتخصص مرکز 200 از شیب آلمان کشور در فقط 2011سال 
  ).1390بهشتیان، ( است شده

) Alicia, 2008(را دارد  ها ادیاعت انواع نیب در رشد زانیم نیتر شیب نترنتیبه ا ادیاعت امروزه
در حدود پنج تـا   ،ي سنی و کشورهاي مختلفها بین گروه ،و میزان ابتال به اعتیاد اینترنتی را

درصـد از   نـه حـدود  در ایـران نیـز   ). Brockman, 2011(زننـد   مـی  تخمـین   صـد در سـیزده 
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مردان و زنان بـه ایـن اخـتالل تفـاوت      يهستند و میزان ابتالیان به اینترنت معتاد جو دانش
 ةحـوز کـه در  پـردازیم   مـی به برخی تحقیقـات   ،ادامه در ).1390بهشتیان، (کند  مینچندانی 

  . درمان اعتیاد به اینترنت انجام شده است
درمـان شـناختی    اثربخشی ،شددر چین انجام  در تحقیقی که )Wölfling, 2001(ولفینگ 

نفـر   56کـه   ،در ایـن تحقیـق  . کـرد  بررسی را رفتاري گروهی بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان
اعضا به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند  ،ساله شرکت داشتند هفدهتا  دهزدوانوجوان 

ساعته درمان شناختی رفتـاري گروهـی اجـرا     دو ۀجلس هشتو براي اعضاي گروه آزمایش 
و کنترل احساسات  ،تایج تحقیق نشان داد که میزان وابستگی به اینترنت، مدیریت زمانن. شد

  .داري پیدا کرده است معنیدر اعضاي گروه آزمایش بهبود 
بـراي بررسـی اثربخشـی درمـان     و ) Niems, 2008(که توسـط نیمـز   ، دیگر یدر تحقیق

ي مسـتهجن  هـا  سایت ةمشاهده مرد معتاد ب 35 ،شناختی رفتاري اعتیاد به اینترنت انجام شد
آزمایش تقسـیم   اعضا به دو گروه کنترل ودر این پژوهش . دادند جامعۀ آماري را تشکیل می

 ۀنتیجـ . جلسه درمان شناختی رفتاري اجرا شـد  شانزدهشدند و براي اعضاي گروه آزمایش 
سـاعات   ، کاهشکاهش وابستگی به اینترنت ،کیفیت زندگی توجه  بهبود قابلگویاي تحقیق 

  .بودمیزان افسردگی و کاهش استفاده از اینترنت، 
را کـه مشـکل   ) درصـد خـانم   42( کننـده  مراجعه 114) 2010(یانگ در پژوهشی دیگر 

وابستگی به اینترنت داشتند انتخاب کـرد و پـس از حـذف افـرادي کـه مبـتال بـه اخـتالل         
ه درمان انفرادي شـناختی  مانده را ب شخصیت و نیز رفتارهاي پرخطر جنسی بودند افراد باقی

  .)1390بهشتیان، ( رفتاري ارجاع داد
نیز در تحقیق خـود اثربخشـی   ) Yellowlees and Marks, 2007(یلولیس و مارکس 

پژوهش در این . کردندرا بررسی معتاد دوازده درمان شناختی رفتاري بر اعتیاد به اینترنت 
ن استفاده از اینترنت، بهبود کیفیت تمرکز درمان بر خودکنترلی، مدیریت زمان، کاهش زما

نتـایج تحقیـق بهبـود    . و اصالح باورها بـود  ،زندگی، افزایش ارتباطات اجتماعی واقعی
درمـان هـم از   دورة کننـدگان در   شـرکت یک از متغیرها نشان داد و  معناداري را در هر

  .پیشرفت خود رضایت داشتند
 ،شوند و در حال حاضر نیز می مردان به آن مبتال  تر بیشاعتیاد اختاللی است که که  با این

از  تر بیشدرصد معتادان به مواد بین مردان بسیار  ،رغم رشد میزان اعتیاد به مواد در بین زنان به
بر اساس تحقیقات  ،اما اعتیاد به اینترنت از انواع اعتیاد است که) 1390بهشتیان، ( زنان است

  .میزان شیوع آن بین زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد ،ورشده در داخل و خارج از کش انجام
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هاي مخـتلط   که تحقیقات مشخصی دربارة میزان ابتال به اعتیاد به اینترنت بین گروه با این
تاکنون تحقیقی  اما) 1390بهشتیان، (در ایران انجام شده است ) اي از زنان و مردان مجموعه(

به همین  .ن اعتیاد به اینترنت بر زنان انجام نشده استي درماها میزان اثربخشی روش بارةدر
آیا روش درمان شناختی رفتـاري  «است که  سؤالاین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ این  سبب

  »تواند میزان اعتیاد به اینترنت زنان را کاهش دهد؟ می 
  :زیر تدوین شد ۀفرضیبر همین اساس دو 

یان دختري کـه در معـرض روش درمـانی شـناختی     جو دانشمیزان اعتیاد به اینترنت  .1
  ؛کند می گیرند کاهش پیدا  می گروهی قرار  رفتاري
، اثر درمان شناختی رفتاري گروهـی بـر اعتیـاد بـه اینترنـت      هما ششپس از گذشت  .2
  .یان دختر تداوم داردجو دانش
  

  طرح تحقیق. 2
بـا   گیـري و  پیو آزمون،  پسآزمون،  پیشطرح تحقیق حاضر به صورت آزمایشی و با طرح 

  .گروه اجرا شددو 
  

  آماري و نمونه ۀجامع 1.2
شـهر   یان دختر مبتال به اعتیاد به اینترنتجو دانشکلیۀ آماري این پژوهش شامل جامعۀ 

نفر بودند که به روش زیر  24نمونه شامل . بودند 1392-1391تهران در سال تحصیلی 
  .انتخاب شدند

از بـین   یو تهـران بـه صـورت تصـادف     ،طباطبایی، شهید بهشتیابتدا سه دانشگاه عالمه 
رسانی انجـام   اطالعدانشگاه  سهسپس در این  .ي دولتی شهر تهران انتخاب شدنداه هدانشگا

تـا  ) پوسـتر در تـابلوي اعالنـات دانشـگاه بـود      50رسـانی بـه صـورت نصـب      اطالع(شد 
اعتیاد به اینترنت  ۀنام پرسشو مراجعه ) www.beheshtiyan.ir(یان به سایت محقق جو دانش

کنندگان  شرکت( ردندکنفر به سایت مراجعه  1430روز حدود  ده طی. یانگ را تکمیل کنند
اعتیـاد بـه اینترنـت را     ۀنام پرسشو ) نفر دختر بودند 1430ها  نفر بودند که از بین آن 2975

از این افـراد خواسـته   . نفر معتاد به اینترنت بودند 112 ،نفر 1430از بین این . تکمیل کردند
 ،شـد  مـی  که در دانشگاه عالمه طباطبایی برگـزار   ،درمانی ةدورشد که در صورت تمایل در 

انتخاب و بـه دو   نفر 30تصادف  بهنفر  45این از  .نفر ابراز تمایل کردند 45د که نشرکت کن
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صورت   به نفر از اعضاي گروه آزمایش دو .دندنفري کنترل و آزمایش تقسیم ش پانزدهگروه 
نفر از یک  يها داده .ها حذف شد ي آنها جلسات درمانی شرکت نکردند که دادهدر  پیوسته

 ،بـه ایـن ترتیـب    .گیري حذف شد پی ۀنام پرسشنکردن   به سبب تکمیلگروه آزمایش هم 
 در .کـاهش یافـت  نفر  دوازدهشد، به ها تحلیل  ي آنها که داده ،تعداد اعضاي گروه آزمایش

دیگـر   نفـر ي سه ها تصادف داده به ،شدن تعداد اعضاي گروه کنترل و نمونه براي برابرادامه، 
  .از اعضاي گروه کنترل نیز حذف شد

  :براي اعضاي گروه اول درمان شناختی رفتاري گروهی حضوري با مشخصات زیر اجرا شد
دانشـگاه عالمـه   شناسـی   روان ةدانشـکد درمـانی در   ۀسـاعت دو ۀجلسـ  دهدر  ها آزمودنی

  .ه استآمدشرح مختصر جلسات در ادامه . طباطبایی شرکت کردند

  خوشامدگویی و معرفی مدل شناختی: نخست ۀجلس 1.1.2
ـ  ادامـه  برگزار شد و در در ابتداي جلسه مراسم خوشامدگویی اعضـاي گـروه، بیـان     ۀمعارف

  .کنندگان توضیح داده شد شرکتو وظایف  ،کلی جلسات ۀبرناماهداف جلسات، 
وقـایع بیرونـی   توضیح داده شد که  ها مطرح شد و به آزمودنی A-B-C فرایند پس از آن،

را  یاین وقایع اسـت کـه احساسـ    ةدرباراحساسات نیستند بلکه فکر و باور فرد  ةکنند تعیین
  .کند می ایجاد 

  ارتباط مدل شناختی به وابستگی به اینترنت: دوم ۀجلس 2.1.2
، هـا  دهند مثل مکان می به استفاده از اینترنت سوق را یا عواملی که فرد  ها معرفی برانگیزاننده

مثل خشم، کسالت، اضطراب، (ي درونی ها برخی از حالت یا ،، حضور برخی از افرادها زمان
حـد از اینترنـت     از  استفادة بـیش که باعث ترغیب یا تحریک فرد به ) و غم ،شادي و شعف

  .معرفی شد ها جدول تحلیل کارکردي رفتار براي شناسایی برانگیزانندهادامۀ جلسه  در .شود می 

  ي مقابله با آنها ولع و روش: ۀ سومجلس 3.1.2
معرفی شد کـه بـه   مقابله با ولع براي  )رفتاري، شناختی، زندگی( ییها کیتکندر این جلسه 

  .شود ها درادامه اشاره می اي از آن هوعمجم
 يرفتار يها کیتکن )الف

 ؛کند دوري کنید می یی که ولع ایجاد ها موقعیت زا. 1
 ؛نیم ساعت استفاده از اینترنت را به تعویق بیندازید. 2
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 ؛خود را به کاري مشغول کنید تا توجه شما به چیز دیگري جلب شود. 3
از کـه بـا اسـتفاده از آن    را اي  وسـیله یا  رایانهویژه  به. فضاي اتاق خود را تغییر دهید. 4

 ؛جا کنید و در مکان دیگري از آن استفاده کنید هجاب کنید اینترنت استفاده می
  .بخش بپردازید لذتي ها به فعالیت. 5

 یشناخت يها کیتکن )ب
 ؛دالیلی را که تصمیم گرفتید وابستگی به اینترنت را کنار بگذارید به خود یادآوري کنید. 1
که وابستگی را کنـار گذاشـته   مجسم کنید فردي در جایگاه  دیگر خود را در چند ماه. 2

 ؛رسد می کند و به اهدافی که دارد  می است و شاد و سالم زندگی 
 ؛و زندگی خود مجسم کنید ،آثار منفی وابستگی به اینترنت را در درازمدت بر ذهن، جسم. 3
و سـپس سـعی   » ایست«که احساس ولع کردید با صداي بلند به خود بگویید   زمانی. 4

 ؛کنید فکر خود را به چیز دیگري معطوف کنید
 .خودگویی مثبت داشته باشید و با کلمات مثبت خود را امیدوار کنید. 5

 یزندگ يها کیتکن )ج
 ؛به صورت منظم ورزش کنید. 1
 ؛سازي عضالنی را به صورت روزانه تمرین کنید آرام. 2
 ؛خود را دنبال کنیدۀ یت مورد عالقسرگرمی جدیدي را انتخاب کنید و فعال. 3
 .نکردن از اینترنت به خودتان پاداش بدهید  استفاده براي. 4
  .تکمیل شد ها ولع براي شناسایی شرایط ایجاد آن توسط آزمودنی ۀبرگانتهاي این جلسه  در

  آموزش ریلکسیشن: ۀ چهارمجلس 4.1.2
آمـوزش داده شـد و    هـا  آزمودنیجاکوبسن به  ةشیورونده به  در این جلسه ریلکسیشن پیش

داده شد تـا   ها در پایان نیز فایل صوتی ریلکسیشن به آزمودنی. به صورت گروهی اجرا شد
  .بار در هفته آن را گوش کنند سهحداقل 

  ي تحلیل منطقی افکارها آموزش روش: ۀ پنجمجلس 5.1.2
بـه کـار گرفتـه     براي تحلیل منطقی افکار کهکه در این جلسه ي شناختی ها فهرست تکنیک

  :شد عبارت بودند از
  ؛پرداختن به تردید و دودلی و افزایش انگیزه. 1
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  ؛روش سقراطی. 2
  ؛ثبت افکار روزانه. 3
  ؛برگردانی توجه. 4
  ؛تحلیل مزایا و معایب. 5
  ؛ها کارت  فلش. 6
  ؛تمرین پیکان رو به پایین. 7
  .سازي ذهنی تصویر. 8

  مسئلهآموزش مهارت حل : ششم ۀجلس 6.1.2
ایـن مراحـل   . ي آمـوزش داده شـد  ها به آزمودنی مسئلهحل  ۀگان ششدر این جلسه مراحل 

  :عبارت بودند از
 ؛بپذیرید که مشکلی وجود دارد. 1
 ؛مشکل را شناسایی کنید. 2
 ؛دهیده ئاراي مختلف ها حل راهتا حد امکان . 3
 ؛حل را انتخاب کنید راهرا ارزیابی کنید و بهترین  ها حل راه. 4
 ؛حل را به اجرا در آورید راهبهترین . 5
 .و در صورت نیاز راه دیگري را بیازمایید نیدکحل را ارزیابی  راهاجراي  ۀنتیج. 6

  ي مقابله با آنها خطاهاي شناختی و روش: هفتم ۀجلس 7.1.2
  ؛آن بر اعتیاد تأثیرآموزش خطاهاي شناختی و . 1

  .مقابله با آن ي شناسایی خطاهاي شناختی وها آموزش روش. 2

  ریزي برنامهسازي و  فعالآموزش : هشتم ۀجلس 8.1.2
 ؛از اینترنت نکردن  استفاده علتشده به  آزادي ها ی وقتنشینریزي براي جا برنامه. 1

 .ي غلبه بر تنبلیها آموزش تکنیک. 2

  مقابله با افسردگی و اضطراب: نهم ۀجلس 9.1.2
در ایـن جلسـه بـه    اسـت   اینترنت افسردگی و اضطرابگرایش به  عللاز یکی که   جا آناز 

  .افسردگی و اضطراب آموزش داده شد ي مقابله با احساسها روش ها  آزمودنی
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  آزمون پس ياجرا و جلسات در شده داده آموزش يها کیتکن یکل مرور: دهم ۀجلس 10.1.2
ي دو گروه اجرا شـد  ها آزمودنی ۀهمآزمون اعتیاد به اینترنت براي  ،درمان ةدورپس از اتمام 
  .آزمون اجرا شد ماه پس از اتمام درمان هم مجدداً ششگیري  پیو به منظور 

  
  ابزار تحقیق 2.2

. یانگ استفاده شدنامۀ  پرسشاعتیاد به اینترنت از دربارة  ها گردآوري دادهبراي در این تحقیق 
ت بـه سـایر   ساخته شده اسـت و نسـب   1998نامه توسط کیمبرلی یانگ در سال  این پرسش

اعتبار  یو و همکاران. برخوردار استقابل قبولی در این زمینه از روایی و اعتبار  ها نامه پرسش
 ).Kim et al., 2012( انـد  کردهگزارش  9/0نامه را با روش آلفاي کرونباخ بیش از  این پرسش

 دسـت آوردنـد  ه ب 95/0این آزمون را  ۀهفتنیز اعتبار به روش بازآزمایی پس از دو  لی و چو
نامـه را بـا روش    زاده و همکاران نیز اعتبـار ایـن پرسـش    قاسم. )1386درگاهی و رضوي، (

اعتیـاد بـه اینترنـت یانـگ      ۀنام پرسش. ندا کردهگزارش  88/0آلفاي کرونباخ در تحقیق خود 
تعلق  ها به گزینه چهارتا  صفر ةنمرکه  است گزینه  پنجشامل  سؤالو هر  سؤال بیستشامل 

  ).همان(خواهد بود  80 تا 0کل آزمون بین  ةنمر ؛گیرد می 
  
 نتایج. 3

  .شده است ارائه 1در جدول  اه یاطالعات توصیفی آزمودن
  ها یاطالعات توصیفی آزمودن. 1جدول 

  شاخص
 گروه

  یخوابگاه ریغ  یخوابگاه  ارشد یکارشناس  یکارشناس

شیآزما گروه  10  2  7  5  

  6  6  3  9  کنترل گروه

آزمـون و   پس ۀدر مرحل، درمان گروهی بر میزان اعتیاد به اینترنت اثربخشیبراي بررسی 
  .از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد ،گیري پی

و  ،آزمـون  پـس آزمـون،   پـیش  ۀمرحلـ اطالعات توصیفی نمرات اعتیاد به اینترنت در سه 
  .شده استه ئارا 2گیري براي هر دو گروه در جدول  پی
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  میانگین و انحراف استاندارد نمرات اعتیاد به اینترنت دو گروه کنترل و آزمایش .2جدول 
  گیري و پی ،آزمون پسآزمون،  پیشدر مراحل  

  شاخص
 گروه

 استاندارد انحراف میانگین مرحله

 کنترل گروه

  35/5  5/49 آزمون پیش
  160/5  03/22  آزمون پس
  98/4  11/24  گیري پی

  شیآزما گروه
  89/4  65/51 آزمون پیش
  13/5  77/48  آزمون پس
  75/5  65/50  گیري پی

طور که در جدول مشخص است میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت گـروه آزمـایش    همان
اما نمرات اعتیاد به اینترنت گروه  ،آزمون است پیشتر از  گیري کم پیآزمون و  پسدر مراحل 

  .کنترل تغییر چندانی نکرده است
آزمـون گـروه    پـس  ۀمرحلنمرات اعتیاد به اینترنت در  ۀطرف یکنتایج تحلیل کوواریانس 

  .شده استه ئارا 3آزمایش و گروه کنترل در جدول 
  آزمون پس ۀمرحلگروه در  دونتایج تحلیل کوواریانس نمرات اعتیاد به اینترنت  .3جدول 

  شاخص
 منبع

 مجموع
  مجذورات

 آزادي درجات
 میانگین

 مجذورات
  F ضریب

 سطح
  يمعنادار

 025/0 79/5 56/142 1  56/142 آزمون پیش

 0001/0 06/36 72/886 1  72/886  گروه

      58/24  21  34/516  خطا
        24  10237  کل

یانی که در معرض روش درمانی شـناختی  جو دانشمیزان اعتیاد به اینترنت  .1 ۀفرضی
  .کند می گیرند کاهش پیدا  می رفتاري گروهی قرار 

اعتیـاد بـه   مانـدة   بـاقی شود تفاوت بین میانگین نمرات  می مشاهده  3در جدول که  چنان
بـه عبـارت دیگـر    . آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است مرحلۀ پساینترنت در 

یـانی کـه در   جو دانـش توان گفت که میزان اعتیاد به اینترنـت   می شود و  می  تأییداول  ۀفرضی
  .اند کاهش معناداري پیدا کرده است گرفتهي گروهی قرار رشناختی رفتا معرض روش درمانی
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ي ها گیري گروه پی ۀمرحل نمرات اعتیاد به اینترنت در ۀطرف یکنتایج تحلیل کوواریانس 
 .شده است ارائه 4کنترل و درمان شناختی رفتاري گروهی در جدول 

  گیري پی ۀمرحلگروه در  دونتایج تحلیل کوواریانس نمرات اعتیاد به اینترنت  .4جدول 
  شاخص

 منبع

 مجموع
  مجذورات

 آزادي درجات
 میانگین

 مجذورات
  F ضریب

 سطح
  يمعنادار

 057/0 05/4 03/106 1  03/106 آزمون پیش

 0001/0 71/35 46/934 1  46/934  گروه

      17/26  21  55/549  خطا
        24  10131  کل

ماه، اثر درمان شناختی رفتاري گروهی بر اعتیـاد بـه    ششپس از گذشت  .2 ۀفرضی
  .یان تداوم داردجو دانشاینترنت 
اعتیاد به ماندة  باقیشود تفاوت بین میانگین نمرات  می مشاهده  4در جدول که  چنان

دیگر به عبارت . گیري در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار است مرحلۀ پیاینترنت در 
یانی جو دانشتوان گفت که میزان کاهش اعتیاد به اینترنت  می شود و  می  تأییددوم  ۀفرضی

ماه نیز شش اند پس از  گرفتهي گروهی قرار رکه در معرض روش درمانی شناختی رفتا
  .پایدار بوده است

  
  گیري نتیجه. 4

ي حاصل از این پژوهش نشان داد که درمان گروهی موجب کاهش اعتیاد به اینترنت ها یافته
ایـن تحقیـق بـا     ۀنتیجـ . مـاه نیـز تـداوم دارد    شـش آن پس از گذشت  اثربخشیشود و  می 

در تحقیقـاتی کـه توسـط     ؛جهت اسـت  همسو و  دیگر در این زمینه هم ةشد انجامتحقیقات 
درمان شـناختی رفتـاري باعـث بهبـود      شود که می هنشان دادانجام شده است گران  پژوهش

که چرا آموزش شناختی رفتاري باعث بهبـود   این ةدربار. شده است دار معتادان اینترنتی  معنی
نـاتوانی در  از مشـکالتی چـون   معتادان اینترنتـی  که توان گفت  می شود  می اینترنتیمعتادان 

در ین شنجانداشتن ، ها جانیه تیریمد در یناتوان وسوسه، بر غلبه در مشکل ،مدیریت زمان
مشـکل در مقابلـه بـا اسـترس و     و ، از اینترنت در زنـدگی روزمـره   نکردن  استفادهصورت 

یی به کـاربران  ها درمان شناختی رفتاري روش .)Winler, 2013(برند  رنج میهیجانات منفی 
در ایـن درمـان بـه     مـثالً . دهد تا بتوانند این مشکالت را مدیریت و حـل کننـد   می آموزش 
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زا و  اسـترس ریزي فعالیت، شناسایی عوامـل   برنامهي مدیریت زمان، ها ي آموزشها آزمودنی
بـودن و آمـوزش     الیـن  نآ ةکننـد  وسوسـه ي مقابله با آن، شناسایی عوامـل  ها آموزش روش

هـا   مقابله با آنهایی براي  روششناسایی افکار مزاحم و آموزش و ها،  ن ي مقابله با آها روش
  .شود می آموزش داده 

توان مطـرح کـرد افـزایش     می  این روش درمانی اثربخشیعلت  ةدرباردیگري که  ۀمسئل
بـاالتري  مـدي  اخودکاربنـدورا معتقـد اسـت افـرادي کـه از      . بیمـاران اسـت  مدي اخودکار

هـا   ن آکننده کنار بیایند و اضطراب  ناامیدي فشارزا و ها توانند با موقعیت می برخوردارند بهتر 
تـر   ها به اینترنـت کـم   طبیعی است که با کسب این توانایی وابستگی آن .کند می کاهش پیدا 
که درمان شناختی رفتـاري بـه    استتحقیقات نشان داده نتایج ). 1389پروین، ( خواهد شد

مراجعان شود، به عبـارت  مدي اخودکارتواند باعث افزایش  می داشتن تکالیف خانگی  سبب
توانند بر مشکل خود غلبه  می رسند که  می درمانی به این باور  ةدورپس از طی  دیگر کاربران

  ).Suler et al., 2009( کنند
بر فراگیري   عالوه ،ماه ششپس از گذشت  درمانی ةدورشاید از دالیل تداوم اثربخشی 

هـا بـه ایـن بـاور      آن زیـرا  ،باشـد  هـا  آزمودنیمدي اخودکارهمین افزایش  ،ها فنون و روش
و فنون مقابلـه بـا    ها د و از طرف دیگر روشنمشکل خود غلبه کن رتوانند ب می اند که  رسیده

  .اند گرفته یاددوره  طیمشکل را هم 
 نداشـتن   ، مشـابهت هـا  امکـان نظـارت بـر انجـام تمرینـات خـانگی آزمـودنی       نداشتن 

امکـان   و نبـود و اجتمـاعی،   ،ي دو گروه از نظـر شـرایط اقتصـادي، خـانوادگی    ها آزمودنی
ي هـا  از جمله محـدودیت  ها نبودن آزمودنی  دسترس  در علتگیري به  پیجلسات اري زبرگ

  .گر خارج بود این تحقیق بود که از کنترل پژوهش
اثربخشی درمان اعتیاد به اینترنـت   ۀمقایسمردان معتاد به اینترنت،  رويانجام این تحقیق 

 و» آگـاهی  ذهـن «ي درمـانی دیگـر از جملـه    هـا  روي مردان و زنان، بررسی اثربخشی روش
 ۀادامـ شـود در   مـی  یی هستند که پیشنهاد ها بر اعتیاد به اینترنت پژوهش »فراشناخت درمانی«

  .این تحقیق انجام شود
 ،دیگر در ایـن حـوزه   ةشد انجامي این تحقیق و تحقیقات ها با توجه به یافته ،درمجموع

تواند بـه درمـان معتـادان اینترنتـی      می  ناختی رفتاريدرمان شتوان به این نتیجه رسید که  می 
منـد شـوند    بهـره از این روش درمـانی   ها دانشگاه ةمشاورکمک کند و در صورتی که مراکز 

که  ،را اعتیاد به اینترنت و فضاي مجازي ةحوزیان در جو دانشبخشی از مشکالت توانند  می
  .روز در حال افزایش است، حل کنند به روز
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