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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به بازیهای اینترنتی
نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی ،به انجام رسید .این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی
با طرح پیشآزمون -پسآزمون به همراه گروه کنترل و دوره پیگیری  54روزه صورت گرفت .با روش
نمونهگیری در دسترس ،یک مدرسه انتخاب و از بین آنها  95نفر که بر اساس پرسشنامه اعتیاد به بازیهای
اینترنتی (تغییریافته پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ) به بازیهای اینترنتی وابسته بودند مشخصشده و در دو
گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند .در گروه آزمایش ،افراد بر اساس نمرات بهدستآمده از پرسشنامه هیجان
خواهی زاکرمن و خودکنترلی تانجی ،در چهار گروه هشتنفری جای گرفتند .به این افراد (گروه آزمایش)
هشت جلسه برنامه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد .برای جمعآوری دادهها از
مقیاسهای هیجان خواهی زاکرمن ،خودکنترلی تانجی و پرسشنامه اعتیاد به بازیهای اینترنتی (تغییریافته
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ) ،استفاده شد .دادهها از طریق روشهای آماری کوواریانس یکطرفه و
واریانس مختلط از نوع یک بین – یک درون مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج بهدستآمده از تحلیلهای
آماری نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی مؤثر است
( ،)P<1/18و همچنین در مورد افراد گروه آزمایش ،درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در تمام گروهها
بهجز گروه با خودکنترلی باال و هیجان خواهی پایین ،تأثیر معنیدار داشته ( )P<1/18و اعتیاد به بازیهای
 .8کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایرانshameli980@atu.ac.ir .
 .1دانشیار روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .3دانشیار روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
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اینترنتی کاهش یافته بود .بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق
میانجیگری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی بر کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی مؤثر بوده است.

واژههای کلیدی :اعتیاد به بازیهای اینترنتی ،خودکنترلی ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی،
هیجان خواهی

مقدمه
در طول دههی گذشته استفاده از اینترنت افزایش چشمگیری پیدا کرده است .بهطوریکه
طبق آمار اتحادیهی بینالمللی مخابرات ،8استفاده از اینترنت در کشورهای توسعهیافته طی
این دهه  136درصد رشد داشته است (اتحادیهی بینالمللی مخابرات ،1181 ،به نقل از کاس

1

و همکاران .)1183 ،پژوهشهای زیادی هم نشان میدهد بهموازات این همهگیر شدن
اینترنت ،استفادهی بیشازحد از آن میتواند به مشکالتی شبیه اعتیاد و وابستگی منجر شود
(کو 3و همکاران1116 ،؛ لئونگ و لی ،)1181 ،5بهگونهای که حتی اعتیاد به اینترنت بهعنوان
بیماری همهگیر قرن  18تعریف شده است (کریستاکیس ،)1181 ،4که با تخمین شیوع از 1/3
درصد در آمریکا (ابوجاوده 9و همکاران ،)1119 ،تا  81/3درصد در بریتانیا (نیمز 7و
همکاران ،)1114 ،متغیر است .طبق آماری که مرکز توسعهی ملی اینترنت (متما) منتشر کرده
است ،تعداد کاربران اینترنت در ایران تا پایان سال  51/63میلیون کاربر بوده که نسبت به پنج
سال قبل  141درصد رشد داشته است .استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی منجر
به تغییر در بسیاری از ابعاد زندگی افراد میشود و حتی میتواند باعث تغییر هویت فرهنگی
و اجتماعی افراد بهخصوص جوانان نیز گردد (شامانی و همکاران.)8364 ،

)0. International Telecommunication Union (ITU
8. Kuss
3. Ko
4. Leung & Lee
5. Christakis
6. Aboujaoude
7. Niemz

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به ...

737

اصطالح اعتیاد به اینترنت 8به درگیری بیشازحد به رفتارهای آنالین ازجمله بازیها،
همراه با نشانههای معمول اعتیاد ،گفته میشود .اعتیاد به اینترنت میتواند شامل اعتیاد به
بازیهای اینترنتی ،اتاقهای گپ ،هرزهنگاری و قمار آنالین باشد (فالح مهنه ،1117 ،1به
نقل از پناه علی و همکاران .)8361 ،اعتیاد به بازیهای اینترنتی نشانههایی شبیه وابستگی به
مواد ازجمله :ترک ،تحمل ،عدم کنترل بر توقف آن و  ...دارد .اعتیاد به بازیهای اینترنتی
در راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،ویرایش پنجم 3با نام اختالل بازی
اینترنتی 5نامگذاری شده است.
در این پژوهش به اعتیاد به بازیهای اینترنتی در نوجوانان توجه شده است ،زیرا-8 :
اعتیاد به بازیهای اینترنتی در نوجوانان بهخصوص نوجوانان پسر شیوع بیشتری داشته و آنها
نسبت به بزرگساالن ،آسیبپذیرترند (گریفیث 4و همکاران 1115؛ گریفیث و وود،1111 ،9
به نقل از لیمنز 7و همکاران -1 .)1116 ،اعتیاد به بازیهای اینترنتی در نوجوانان باعث بروز
مشکالت زیادی از قبیل افت تحصیلی ،مشکل در روابط اجتماعی و جدا شدن از خانواده و
انزوا خواهد شد.
در پژوهشهای متعددی ،مشخص شده است که متغیرهای خودکنترلی( 1برای مثال
ویلس و استولمیلر1111 ،6؛ بوتلر 81و همکاران1111 ،؛ جکسون 88و همکاران ،)1111 ،و
هیجان خواهی( 81برای مثال شلی1114 83؛ زاکرمن ،)8665 ،85بر اعتیاد نقش مؤثری دارد.
هیجان خواهی بهعنوان جستوجوی هیجانها و تجارب متنوع ،تازه ،و پیچیده و میل به خطر
0. internet addiction
8. Fallah Mehneh
3. diagnostic and statistical manual disorders, fifth edition (DSM-5).
4. internet game disorder
5. Griffiths
6. Wood
7. Lemmens
2. self-control
9. Wills & Stoolmiller
01. Butler
00. Jackson
08. sensation seeking
03. Shelly
04. Zuckerman
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کردن تعریف گردیده است (زاکرمن .)8665 ،خودکنترلی توانایی کنترل و اداره کردن
عواطف و هیجانها و تکانههای خود و انطباق با محیط ،توانایی حفظ آرامش در شرایط
بحرانی و استرسزا و توانایی خود انگیزشی درونی است .به عبارتی خودکنترلی ،توانایی
کنترل عواطف و هیجانها و رفتارهای صادقانه و درست است (گلمن .)1118 ،8شواهد
تجربی نشان میدهد که افراد با خودکنترلی باالتر پیامدهای بهتری را در زمینههای کنترل
تکانه ،سازگاری و انجام وظایف به دست میآورند (صیادپور ،8319 ،به نقل از هادی و
همکاران.)8364 ،
در بررسی سببشناسی اعتیاد و رفتارهای اعتیادی ،پژوهشگران نقص در تنظیم هیجان،1
تحمل پایین ناراحتی ،3اجتناب هیجانی ،رفتارهای بدون تفکر و عادتی ،نشخوار فکری،5
خودکارآمدی پایین و نقص مهارتهای مقابلهای را عنوان کردهاند (بلوم.)1114 ،4
پژوهشهای مختلفی هم در مورد نقش متغیرهای هیجان خواهی و خودکنترلی در اعتیاد به
بازیهای اینترنتی انجام شده است ،برای مثال در پژوهش می 9و همکاران ( )1189نشان داده
شد که خودکنترلی رابطهی بسیار قوی با مشکالت استفاده از اینترنت در نوجوانان دبیرستانی
دارد؛ در پژوهشی هم که مهروف 7و گریفیث ( )1181بر روی  813نفر از دانشجوها انجام
داده است نتایج که بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره ،به دست آمده بود ،نشان میداد
که پنج متغیر هیجان خواهی ،خودکنترلی ،مشکالت نوروتیکی ،پرخاشگری و اضطراب،
نقش مهمی در اعتیاد به بازیهای اینترنتی دارند؛ همچنین کیم 1و همکاران ( )1111در
پژوهشی با عنوان «رابطهی بین اعتیاد به بازهای آنالین و پرخاشگری ،خودکنترلی و
خودشیفتگی» که بر روی  8578نفر از افراد استفادهکننده از بازیهای آنالین اجرا شده بود،
دریافتند که بین پرخاشگری و صفات شخصیت خودشیفته و اعتیاد به بازیهای اینترنتی
0. Goleman
8. emotion dysregulation
3. distress tolerance
4. ruminative thought
5. Blume
6. Mei
7. Mehroof
2. Kim
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رابطهی مثبت و بین خودکنترلی و اعتیاد به بازیهای اینترنتی رابطهی منفی ()P>1/1118
وجود دارد.
درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،8رویکردی است که توسط تیزدل و همکاران
مطرح شد .این درمان که یک مداخله کوتاهمدت و ساختار یافته است از روی مدل کاهش
استرس مبتنی بر ذهن آگاهی کابات زین ساخته و اصول درمان شناختی به آن اضافه شده
است (کنگ 1و همکاران ،1188 ،به نقل از برجعلی .)8361 ،این درمان به افراد مهارتهایی
را آموزش میدهد که بدون هیچگونه قضاوتی بتوانند از افکارشان آگاهتر شوند و همچنین
قادر باشند بهجای افکار منفی ،افکار مثبت یا خنثی را بهعنوان انعکاسی از واقعیت در نظر
بگیرند و به آنها تنها بهعنوان رخدادهای ذهنی گذرا نگاه کنند (کرین.)1116 ،3
با توجه به اینکه در پژوهشهای گسترده ،مفید بودن درمان شناختی مبتنی بر ذهن
آگاهی در حیطههای گوناگون همچون مدیریت استرس ،اضطراب ،و ارتقای مهارتهای
تنظیم هیجان (پوتک ،)1181 ،5کاهش رفتارهای اعتیادی (گارلند 4و همکاران،)1181 ،
سوءمصرف مواد (واپرمن 9و همکاران )1181 ،و پیشگیری از عود در اعتیاد (بوئن 7و
همکاران ،)1188 ،به اثبات رسیده است؛ و همچنین شواهد تجربی زیادی هم نشان میدهد
که متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی در اعتیاد به بازیهای اینترنتی نقش مهمی دارند
(برای مثال ،می و همکاران1189 ،؛ مهروف و گریفیث1181 ،؛ کیم و همکاران)1111 ،؛ از
طرفی تأثیر ذهن آگاهی بر افزایش کنترل درونی و کنترل هیجانها هم مشخص شده است
(برای مثال ،اپشتاین و پاسینی ،8666 ،1به نقل از یوسفیان و اصغری پور ،)8361 ،بنابراین در
پژوهش حاضر این درمان انتخاب شده است تا اثربخشی آن بر روی اعتیاد به بازیهای
اینترنتی ،از طریق میانجیگری متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی بررسی شود.
)0. mindfulness-based cognitive therapy (MBCT
8. Keng
3. Crane
4. Potek
5. Garland
6. Wupperman
7. Bowen
2. Epstein & Pacini
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بدین ترتیب فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 )8درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی نوجوانان پسر
مؤثر است.
 ) 1درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی بر
کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی نوجوانان پسر ،مؤثر است.

روش پژوهش
این پژوهش ،یک پژوهش نیمه آزمایشی است و در آن از طرح پیشآزمون – پسآزمون به
همراه گروه کنترل و با پیگیری  54روزه استفاده شده است .برای انتخاب نمونه ،با توجه به
اینکه اجرای پروتکل درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نیازمند هشت جلسه (دو
ماه) آموزش است که بهصورت هفتگی و پیوسته انجام شده و آزمودنیها نیز میبایست در
تمام جلسات حضور داشته باشند ،بنابراین برای جلوگیری از افت آزمودنیها و اجرای دقیق
پروتکل ،مدرسهای که از قبل با مدیریت آن هماهنگی صورت گرفته بود بهعنوان نمونهی
در دسترس در نظر گرفته شد .از بین  814نفر از دانش آموزان پسر این مدرسه که در مقطع
تحصیلی متوسطه  1و در بازهی سنی  85تا  89سال ،قرار داشتند 95 ،نفر بر اساس پرسشنامهی
اعتیاد به بازیهای اینترنتی ،به این بازیها اعتیاد داشتند .این افراد ( 95نفر) بهصورت گمارش
تصادفی در دو گروه آزمایش ( 31نفر) و گروه گواه ( 31نفر) قرار گرفتند.
ابزار اندازهگیری پژوهش حاضر از قرار زیر است:
پرسشنامهی هیجان خواهی زاکرمن :این مقیاس توسط ماروین زاکرمن در سال ()8671
ساخته شده است .دکتر ماروین زاکرمن اشکال مختلفی برای تعیین میزان هیجان خواهی افراد
پیشنهاد کرده است 9 .شکل هیجان خواهی زاکرمن موجود است .شکل پنجم این مقیاس که
شامل  51ماده دوجزئی است خالصهشدهی شکل چهارم  71سؤالی این مقیاس است .این
آزمون بر اساس شکل پنجم هیجان خواهی زاکرمن تهیه شده است چون شکل ششم آن با
شرایط فرهنگی ما سازگار نیست .این مقیاس توسط دکتر مجید محوی شیرازی در سال
 8315بر اساس فرهنگ ایرانی هنجاریابی شده است .این مقیاس شامل  51ماده دو عبارتی
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است که آزمودنی ملزم است یکی از دو جزء هر ماده را حتماً انتخاب کند .در ازای هر پاسخ
هماهنگ با کلید یک نمره دریافت میکند؛ و نمرهی هر فرد بین  1تا  51میتواند تغییر کند؛
و هرچه نمرهی فرد بیشتر باشد هیجان خواهی فرد هم باالتر است .واریانس کل سؤاالت برابر
 ،1/477واریانس کل آزمون  ،18/11انحراف استاندارد مقیاس  ،9/15اعتبار کل آزمون
(آلفای کرونباخ)  1/71و خطای استاندارد کل آزمون برابر  1/61است (محوی شیرازی،
.)8317
پرسشنامهی خودکنترلی تانجی :1این پرسشنامه توسط تانجی و همکاران در سال 1115
تدوین شده است ،که شامل دو خرده مقیاس  -8خودکنترلی منعکننده یا بازدارنده -1
خودکنترلی اولیه است و هدف آن سنجش میزان خودکنترلی افراد بر خودشان است (اطلسی
و همکاران .)8363 ،این پرسشنامه دارای دو فرم کوتاه و بلند است .فرم کوتاه آن  83سؤال
و فرم بلند آن  39سؤالی است؛ که در این پژوهش از فرم بلند یعنی  39سؤالی استفاده شده
است .پاسخها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (پنجدرجهای)( ،بههیچوجه در مورد
من صدق نمیکند =  ،8تا حدودی در مورد من صدق میکند = ،1برخی اوقات در مورد من
صدق میکند = ،3بیشتر اوقات در مورد من صدق میکند =  ،5همیشه در مورد من صدق
میکند = ،)4است.
تانجی و همکاران در پژوهشی که به بررسی رابطه و اثرگذاری خودکنترلی باال با
موفقیتهای بین فردی پرداخته بودند ،مشخصات روانسنجی این پرسشنامه را نیز گزارش
کردند .در برآورد آنها ،همسانی درونی و پایایی آزمون باال گزارش شده است ،بدین گونه
که :آلفای کرونباخ برای مقیاس خودکنترلی فرم بلند  39آیتمی در دو نمونه پژوهشی آنها
 1/16بوده است؛ و پایایی به روش باز آزمون نیز برای فرم  39سؤالی  1/16و برای فرم 83
سؤالی  1/17به دست آمده است ،بنابراین پرسشنامهی موردنظر اعتبار مناسبی را دارا است
(تانجی و همکاران.)1115 ،

0. Tangney
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پرسشنامهی بازیهای اینترنتی :برای اعتیاد به بازیهای اینترنتی پرسشنامهای در ایران
هنجار نشده است؛ بنابراین پرسشنامهی استفاده شده در این پژوهش ،تغییریافتهی پرسشنامهی
اعتیاد به اینترنت یانگ )8661( 8است که بر روی  41نفر از دانش آموزان اجرا و با استفاده
از نرمافزار  spssآلفای کرونباخ آن  1/145به دست آمد .این پرسشنامه نیز شبیه پرسشنامهی
اعتیاد به اینترنت یانگ ،دارای  11آیتم بوده و به روش لیکرت بر روی مقیاس پنجدرجهای
شامل (هرگز =  8نمره ،بهندرت = 1نمره ،گاهگاهی = 3نمره ،اغلب = 5نمره و همیشه =4
نمره) نمرهگذاری میشود.
پرسشنامهی اعتیاد به اینترنت یانگ در سال  8661توسط یانگ ساخته شد (مورالی و
جورج .)1117 ،1این پرسشنامه در  11آیتم طراحی شده و به روش لیکرت بر روی مقیاس
پنجدرجهای شامل (هرگز =  8نمره ،بهندرت = 1نمره ،گاهگاهی = 3نمره ،اغلب = 5نمره و
همیشه = 4نمره) نمرهگذاری میشود ،دامنهی نمرات این آزمون از  11تا  811است که کسب
نمرهی بیشتر نشاندهندهی وابستگی بیشتر به اینترنت است (پناه علی و همکاران .)8361 ،در
مطالعهی یانگ و همکاران پایایی درونی پرسشنامه باالتر از  1/61ذکر شده و پایایی به روش
بازآزمایی نیز معنادار گزارش شده است (سالی ،1119 ،3به نقل از علوی و جنتی فرد.)8361 ،
در پژوهش چن 5و همکاران ( )1111نیز آلفای کرونباخ باالتر از  1.7گزارش شده است .در
ایران نیز در پژوهش ناستی زایی ( ،)8311آلفای کرونباخ پرسشنامه  1/18بهدستآمده و
علوی و همکاران ( )8316نقطه برش  55را برای این پرسشنامه پیشنهاد کردهاند
پروتکل استفاده شده در این پژوهش ،پروتکل هشت جلسهای شناخت درمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی است که توسط سگال 4و همکاران ( ،)1111توصیف شده است .این پروتکل
در جدول  8آمده است (محمدخانی و همکاران.)8314 ،

0. Young
8. Murali & George
3. Sally
4. Chen
5. Segal
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جدول  .1خالصه جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
جلسه

اهداف

تکالیف

محتوا
توضیح کلی در مورد ذهن آگاهی و

جلسه
اول

فرایند مداخله

 -8انجام تمرین وارسی بدن در خانه

وارسی بدن (تمرینی که در آن فرد

(روزی یکبار)

هشیاری و توجه خود را از یک قسمت

 -1انتخاب یکی از فعالیتهای

از بدن به قسمت دیگر انتقال میدهد)،

معمول روزانه و تالش برای

معرفی مفهوم ذهن

تمرین خوردن کشمش (بدین منظور که

معطوف کردن آگاهی خود به آن

آگاهی و هدایت

چه قدر از تجربیات زندگی را به خاطر

(مانند تمرین خوردن کشمش در

خودکار

عدم توجه کافی به دلیل هدایت

جلسه)

خودکار از دست دادهایم)

 -3یادداشت تجربیات خود از

ارائهی جزوات خالصه جلسه و لیست

اجرای تمرینات

تکالیف

 -5یادداشت مسائل و یا موانعی که

توضیح در مورد اهمیت انجام تکالیف و

حین انجام تمرینها پیش میآید.

نحوهی اجرای آنها
مرور تکالیف جلسهی قبل
اجرای تمرین وارسی بدن و بررسی
رویارویی با موانع
اجرای ،MBCT
جلسه
دوم

توضیح مداخله
شناختی و
حضور ذهن بیشتر در
زمان حال

بازخوردهای آن
توضیح و تمرین در مورد اهمیت تعبیر

 -8انجام تمرین روزانه وارسی بدن

رویدادها و ارتباط بین افکار و

 -1انجام مراقبه نشسته  81تا 84

احساسات (مدل شناختی)

دقیقه (روزی یکبار)

آگاهی از وقایع خوشایند

 -3ثبت وقایع خوشایند روزانه

مراقبه نشسته به مدت  81تا  84دقیقه

 -5حضور ذهن در انجام یک

گرفتن بازخورد از شرکتکنندگان در

فعالیت معمول روزانه

مورد جلسه
ارائهی تکالیف و جزوات مربوط به
جلسه دوم

جلسه
سوم

افزایش حضور ذهن

مرور تکالیف جلسهی قبل

 -8انجام تنفس مرکب در روزهای

با استفاده از تنفس

تمرین دیدن یا شنیدن به مدت  41دقیقه

فرد (تمرینهای کششی آرام به

استفاده از تنفس

انجام مراقبه نشسته :انتقال آگاهی از

همراه حضور ذهن در تنفس)

بهعنوان تکیهگاهی بر

تنفس و بدن به آگاهی از حسهای قوی

 -1ثبت واکنشهای خود نسبت به

بدنی

انجام این تمرین

معطوف کردن
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آگاهی نسبت به
خود

بازنگری تمرینات و گرفتن بازخورد

 -3انجام مراقبه نشسته در روزهای

تمرین فضای تنفس  3دقیقهای

زوج و ثبت واکنشهای خود نسبت

ارائهی تکالیف و جزوات مربوط به

به آن

جلسه سوم

 -5تمرین فضای تنفسی  3دقیقهای
(سه بار در روز)
 -4تهیهی فهرستی از وقایع
ناخوشایند روزانه

ماندن در زمان حال

مرور تکالیف

 -8انجام مراقبهی نشسته و ثبت

(حتی وقتی تجربهی

تمرین  4دقیقهای دیدن و شنیدن

واکنشهای خود نسبت به آن

 51دقیقه مراقبه نشسته :آگاهی از تنفس،

(هرروز)

بدن ،صدا و افکار

 -1تمرین فضای تنفسی  3دقیقهای

اجرای فضای تنفس سهدقیقهای

منظم (سه بار در روز)

مرور مفاهیم و روند جلسات گذشته

 -3تمرین فضای تنفسی مقابلهای

ارائهی تکالیف و جزوات مربوط به

(در هنگام مواجهه با احساسات

جلسه چهارم

ناخوشایند)

ناخوشایندی در
جلسه

جریان است)

چهارم

کشف تجربهی
دلبستگی و بیزاری
محدود کردن و
گسترش دادن توجه

مرور تکالیف
انجام مراقبهی نشسته  51دقیقهای:
آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و افکار،
ایجاد رابطهای
متفاوت با تجربه
جلسه

پذیرش جهان

پنجم

همانگونه که هست
(تقویت پذیرش
بدون قضاوت)

چگونگی واکنشهای خود به افکار و

 -8انجام تمرین مراقبه نشسته 31 :تا

احساسات و حسهای بدنی ،چگونگی

 51دقیقه (بهصورت روزانه)

ارتباط با تجارب

 -1انجام تنفس  3دقیقهای منظم (3

به ذهن آوردن عمدی مشکالت و

بار در روز)

دشواریها و درعینحال تالش برایی

 -3انجام تنفس  3دقیقهای مقابلهای:

حضور در زمان حال و پذیرش آنها

در هنگام مواجهه با احساسات

همانگونه که هستند.

ناخوشایند ،و پذیرش آنها

اجرای فضای تنفس  3دقیقهای
ارائه تکالیف و جزوات مربوط به جلسه
پنجم
جلسه
ششم

رویارویی با افکار در
شناخت درمانی و
MBCT

مرور تکالیف
آموزش ،ارائهی مثال و راهحل در مورد
اینکه افکار فقط فکر هستند نه حقایق
مراقبهی نشستهی  51دقیقهای

اجرای مراقبه نشسته با تمرکز بر
اینکه افکار فقط فکر هستند نه
واقعیت
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توجه به اینکه افکار

توجه به زمانی که افکار و خلق در افراد،

اجرای تنفس  3دقیقهای بهطور

تنها فکر هستند نه

اجازهی اتخاذ نقطهنظر دیگر را

منظم (سه بار در روز)

نمیدهند.

اجرای تنفس  3دقیقهای مقابلهای در

تمرین نقطه نظرات و یا افکار جانشین

هنگام مواجهه با افکار و احساسات

تنفس  3دقیقهای

ناخوشایند

تأکید بر استفاده از تنفس در اولین گام

به کار بردن راهحلهای گفتهشده

برای آگاهی از افکار

در هنگام مواجهه با افکار منفی

و توجه به اینکه :پاسخ به افکار تنها راه

پایدار

برقراری رابطهی متفاوت با آنها نیست

توجه به تنفس بهعنوان اولین گام:

آماده شدن برای اتمام دوره

یعنی توجه به موقعیتهایی که

ارائهی تکالیف و جزوات

میتوان از طریق توجه آگاهانه به

حقایق

تنفس ،آنها را کنترل و مدیریت
کرد
مرور تکالیف جلسه قبل و گرفتن

مراقبت از خود:
توجه به نشانههای
جلسه

هشداردهنده بروز

هفتم

اختالل
برنامهی پیشگیری از
عود

بازخورد

انتخاب یک الگو برای اجرای منظم

انجام مراقبهی نشسته :آگاهی از تنفس،

تمرین بهطور نظاممند (از بین تمام

بدن ،صدا ،افکار و توجه به واکنشها

تمرینات ،تمرینی که فرد میخواهد

در هنگام مواجهه با مشکالت

در طی  4هفتهی آینده روزانه انجام

تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلق

دهد انتخاب میشود)

تهیهی فهرست اولیه از فعالیتهای

تنفس  3دقیقهای منظم (سه بار در

لذتبخش (تکمیل آن بهعنوان تکلیف

روز)

خانگی مطرح میشود)

تنفس  3دقیقهای مقابلهای :هنگام

برنامهریزی مناسب برای اجرای این

رویارویی با احساسات ناخوشایند و

فعالیتها

توجه به نشانگان عود احتمالی

استفاده از تنفس  3دقیقهای بهعنوان گام

تکمیل فهرست فعالیتهایی که

اول برای شناسایی نشانگان عود

باعث افزایش حس خودکارآمدی

شناسایی کارهای موردنیاز برای

و احساس لذتبخش در فرد

رویارویی با عود

میشود

ارائهی راهحلها و پیشنهادها در مواقعی

گسترش برنامه فعالیتها برای

که فرد با نشانههای عود روبهرو میشود

مواجهه با حاالت خلقی بد و

تمرین قدم زدن  3دقیقهای همراه با

نشانگان عود

حضور ذهن
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ارائهی تکالیف و جزوات (با توجه به
اینکه این تکالیف ،آخرین تکلیف
خانگی در دوره محسوب میشود،
اجرای دقیق آن و گرفتن بازخورد در
جلسهی آخر بسیار مهم خواهد بود)
تمرین وارسی بدن
بازنگری تکالیف خانگی جلسه قبل
(شامل نظامهای هشداردهندهی اولیه و
برنامههای عمل)
بازنگری مطالب
گذشته
جلسه

استفاده از

هشتم

آموختههای در طول
دوره برای مواجهه با
مشکالت بعدی

بازنگری و مرور کل برنامههای ارائه و
تمرین شده در طول دوره
بحث و تبادلنظر در مورد نحوه اجرای
برنامههای آینده و ادامه دادن تمرینات
روزانه
ارائهی جزوات جلسه آخر (شامل

انتخاب یک تمرین و انجام منظم و
روزانه آن
توجه به نشانگان احتمالی عود و
استفاده از راهبردهای ارائه شده در
جلسات و جزوات

برنامهها و پیشنهادها برای ادامه دادن
تمرینات و یادآوری نحوهی رویارویی
با نشانگان عود)
پایان دادن به کالس با انجام آخرین
مراقبه

برای تجزیهوتحلیل دادهها ،در بخش آمار توصیفی از محاسبهی فراوانی ،میانگین،
انحراف معیار و میانگینهای افتراقی و در بخش آمار استنباطی ،از تحلیلهای کوواریانس
یکطرفه و واریانس مختلط از نوع یک بین – یک درون (یکی از حالتهای اندازهگیری
مکرر) استفاده شده است .ضمناً برای انجام تجزیهوتحلیلها از نرمافزار  SPSSاستفاده
گردید.
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یافتههای پژوهش
در جدول  1توصیف جمعیتشناسی نمونه ،یعنی گروههای آزمایش و گواه ارائه شده است
و بر این اساس بازهی سنی افراد بین  85تا  89سال و تعداد آنها  31نفر در گروه آزمایش و
 31نفر در گروه گواه است.
جدول  .2توصیف جمعیتشناسی گروههای آزمایش و گواه
گروه

فروانی

جنسیت

بازهی سنی

آزمایشی

31

مذکر

89-85

گواه

31

مذکر

89-85

در جدول  3نتایج حاصل از آمار توصیفی ارائه و میانگین و انحراف استاندارد گروههای
آزمایش و گواه مشخص شده است .بر اساس این نتایج مشاهده میشود که در گروه آزمایش
میانگین نمرات اعتیاد به بازیهای اینترنتی در حالت پسآزمون نسبت به پیشآزمون کاهش
پیدا کرده که این کاهش در گروه گواه بسیار کمتر است .البته برای مشخص شدن معنادار
بودن نتایج باید از آمار استنباطی استفاده کرد .برای این کار با توجه به اینکه نتایج دو گروه
آزمایش و گواه در حالت پیشآزمون و پسآزمون بررسی شده است ،از تحلیل کوواریانس
یکطرفه استفاده گردیده است .با توجه به استقالل مشاهدات ،فاصلهای بودن متغیر وابسته،
نرمال بودن دادهها (بر اساس آزمون کولموگروف –اسمیرنف تک نمونهای) و برابری
واریانسها (بر اساس آزمون Fلوین) و همچنین همگنی شیب رگرسیون ،پیشفرضهای
مربوط به این تحلیل برقرار است.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون اعتیاد به بازیهای اینترنتی
در گروههای آزمایش و گواه
پسآزمون

پیشآزمون
گروه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایشی

94/174

5/115

41/811

1/117

گواه

95/914

4/111

98/153

9/836
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جدول  .4آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه اول
تعامل

df

میانگین مجذورات

F

sig

تخمین اندازه اثر

گروه

8

8571/119

14/159

1/118

1/163

خطا

98

41/444

با توجه به نتایج جدول  5تفاوت دادههای مربوط به گروه آزمایش در حالت پسآزمون
نسبت به پیشآزمون نسبت به گروه گواه معنادار بوده ( )p<1/18و بهاینترتیب فرضیهی اول
مبنی بر مؤثر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی
نوجوانان تأیید شد.
حال برای بررسی نقش متغیرهای میانجی خودکنترلی و هیجان خواهی ،دادههای مربوط
به گروه آزمایش جداگانه نیز بررسی شده است .در جدول  4نتایج حاصل از آمار توصیفی
برای گروه آزمایش در حالتهای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ارائه شده است.
جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری آزمون اعتیاد به
بازیهای اینترنتی در گروههای آزمایشی
پیشآزمون
گروه
اول
دوم
سوم
چهارم

نام گروه
خودکنترلی باال  -هیجان
خواهی باال
خودکنترلی باال  -هیجان
خواهی پایین
خودکنترلی پایین  -هیجان
خواهی باال
خودکنترلی پایین-هیجان
خواهی پایین

میانگین

انحراف
استاندارد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندارد

پیگیری
میانگین

انحراف
استاندارد

94

5/647

43/91

1/614

43/4

5/551

99/14

4/113

95

5/196

93/374

5/191

99/83

4/539

51

3/164

55/4

3/168

99/81

5/456

56/83

3/155

41/37

3/377

برای تبیین سادهتر دادهها ،در جدول  9میانگین افتراقی متغیرها نیز ارائه شده است.

717

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اعتیاد به ...

جدول  -6میانگین افتراقی پیشآزمون-پسآزمون ،پسآزمون-پیگیری و پیگیری – پسآزمون
در گروههای آزمایشی
میانگینهای افتراقی
گروه

نام گروه

پیشآزمون – پسآزمون

پسآزمون-پیگیری

پیشآزمون-پیگیری

اول

خودکنترلی باال هیجان خواهی باال

88/374

1/814

88/4

دوم

خودکنترلی باال هیجان خواهی پایین

1/14

1/914

1/174

سوم

خودکنترلی پایین هیجان خواهی باال

15/814

-1/41

18/914

چهارم

خودکنترلی پایین هیجان خواهی پایین

87

-8/141

84/741

با توجه نتایج جدول  4و جدول  9میانگین نمرات در حالت پسآزمون نسبت به
پیشآزمون در تمام گروهها کاهش داشته است اما در گروه دوم یعنی گروه خودکنترلی
باال -هیجان خواهی پایین این کاهش بسیار کم بوده است .برای بررسی معناداری نتایج باید
از آمار استنباطی استفاده کرد .بدین منظور از تحلیل واریانس مختلط که حالتی از
اندازهگیری مکرر است ،استفاده شده و حالتهای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
بهعنوان متغیر درون آزمودنی و چهار سطح گروه آزمایش بهعنوان متغیرهای بین آزمودنی
در نظر گرفته شدهاند.
در جدول  7نتایج حاصل از آزمون کرویت موچلی ارائه شده است ،که با توجه به اینکه
پیشفرضهای مربوط تحلیل کوواریانس در فرضیهی اول بررسی شده بود و همچنین بر
اساس نتایج حاصل از آزمون کرویت موچلی در جدول  ،9پیشفرضهای موردنیاز برای
تحلیل واریانس مختلط نیز برقرار است.
جدول  -7نتایج حاصل از آزمون کرویت موچلی
عوامل درون آزمودنی

 Wموچلی

خی دو تقریبی

df

sig

سطوح

1/667

1/111

1

1/698

در جدول  ،1نتایج آزمون واریانس مختلط بیان شده است ،با توجه به نتایج این جدول،
تعامل بین سطوح متغیر درون آزمودنی (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) و همچنین تعامل
کلی بین متغیر درون آزمودنی (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) و متغیر بین آزمودنی

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 7379

712

(چهار سطح :خودکنترلی باال  -هیجان خواهی باال ،خودکنترلی باال  -هیجان خواهی پایین،
خودکنترلی پایین  -هیجان خواهی باال ،خودکنترلی پایین  -هیجان خواهی باال) معنیدار به
دست آمد ( ،)P<1/18بنابراین میتوان گفت حداقل بین یکی از حالتهای پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری در چهار گروه ،تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .8نتایج آزمون واریانس مختلط
ارزش

𝑭

𝒇𝒅 فرضیه

𝐟𝒅 خطا

𝒈𝒊𝒔

اندازه اثر

اثر پیالی

1/176

61/169

1

17

1/118

1/176

عامل درون

المبدای ویلکس

1/818

61/169

1

17

1/118

1/176

آزمودنی

اثر هتلینگ

7/118

61/169

1

17

1/118

1/176

بزرگترین ریشه روی

7/118

61/169

1

17

1/118

1/176

اثر پیالی

1/711

4/154

9

49

1/118

1/348

المبدای ویلکس

1/318

7/511

9

45

1/118

1/548

اثر هتلینگ

1/388

81/184

9

41

1/118

1/439

بزرگترین ریشه روی

1/317

18/431

3

11

1/118

1/961

آزمون

شاخص آماری اثر

تعامل عوامل بین
آزمودنی و درون
آزمودنی

در آزمون قبل مشخص نمیشود که کدامیک از گروهها و در چه حالتی تفاوت معناداری
وجود دارد ،بنابراین برای مشخص شدن این موارد از آزمون مقایسهی دوبهدو نیز استفاده شد
که نتایج حاصل از این آزمون در جدول  6قابلمشاهده است.
جدول  .9مقایسهی دوبهدوی عوامل بین آزمودنی در سه حالت پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون-پسآزمون
گروه
خودکنترلی باال
هیجان خواهی باال
خودکنترلی باال
هیجان خواهی پایین
خودکنترلی پایین
هیجان خواهی باال
خودکنترلی پایین
هیجان خواهی پایین

میانگین خطای انحراف

𝒈𝒊𝒔

پسآزمون -پیگیری
میانگین خطای انحراف

افتراقی

استاندارد

88/374

1/884

1/118

1/141

1/884

1/161

1/914

15/814

1/884

1/118

-1/41

1/148

87

1/884

1/118

-8/141

1/148

پیشآزمون -پیگیری
sig

میانگین خطای انحراف

افتراقی

استاندارد

1/814

1/148

8

1/148

8

18/914 1/966
84/741

8

𝒈𝒊𝒔

افتراقی

استاندارد

88/411

1/856

1/118

1/174

1/856

1/474

1/856

1/118

1/856

1/118
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بر اساس نتایج جدول  ،6در گروه خودکنترلی باال  -هیجان خواهی پایین ،تفاوت در
پیشآزمون نسبت به پسآزمون و همچنین پیگیری نسبت به پسآزمون معنادار نیست
( ،)P >1/14و متغیر مستقل در این گروه (خودکنترلی باال  -هیجان خواهی پایین) تأثیر
معناداری ایجاد نکرده است ،ولی در سایر گروهها تأثیر متغیر مستقل معنیدار بوده است
(.)P<1/18
بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول  1و جدول  6متغیر مستقل یعنی درمان شناختی
مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی در تمام گروهها بهجز گروه
خودکنترلی باال-هیجان خواهی پایین ،تأثیر معنیداری داشته است؛ و همچنین با توجه نتایج
جدول  9میانگینهای افتراقی نمرات پسآزمون نسبت به پیشآزمون در گروه سوم بیشتر از
سایر گروهها است ،بنابراین میتوان گفت متغیر مستقل در گروه سوم یعنی خودکنترلی
پایین -هیجان خواهی باال ،بیشترین تأثیر را داشته است .بهاینترتیب فرضیهی دوم پژوهش
مبنی بر اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی
از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی ،تأیید میشود.
ضمناً از جدول  6به دست میآید که تفاوت بهدستآمده در دوره پیگیری ازنظر آماری
معنادار نیست ( )P>1/14و نتایج در دورهی پیگیری پایدار بوده است.

بحث و نتیجهگیری
اعتیاد به بازیهای اینترنتی به دلیل ناتوانی مداوم در کنترل عادتهای بازی است که با
مشکالت هیجانی و اجتماعی فرد نیز مرتبط است (لیمنز و همکاران .)1188 ،متغیرهای
خودکنترلی و هیجان خواهی نیز از متغیرهای بسیار مهم در رفتارهای اعتیادی بهخصوص در
دورهی نوجوانی است (محمدخانی و همکاران8319 ،؛ شلی1114 ،؛ ویلس و استولمیلر،
 .)1111درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،رویکردی است که توسط تیزدل و همکاران
مطرح شد .این درمان که یک مداخله کوتاهمدت و ساختار یافته است به افراد مهارتهایی
را آموزش میدهد که بدون هیچگونه قضاوتی بتوانند از افکارشان آگاه شوند و همچنین
قادر باشند بهجای افکار منفی ،افکار مثبت یا خنثی را بهعنوان انعکاسی از واقعیت در نظر
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بگیرند (کرین .)1116 ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن
آگاهی بر کاهش اعتیاد به بازیهای اینترنتی نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و
هیجان خواهی بوده است.
در این پژوهش به نوجوانان وابسته به بازیهای اینترنتی ،درمان شناختی مبتنی بر ذهن
آگاهی آموزش داده شد و افراد حاضر با آموختن تکنیکهای ذهن آگاهی و انجام تمرینات
مربوط به آن ،یاد گرفتند که در مواجهه با بازیهای اینترنتی بهجای اینکه از راهبردهای
ناکارآمد برای مقابله با احساسات و تجربهی خشم ،تنش ،اضطراب ،تحریکپذیری و فقدان
کنترل ،استفاده کنند ،از طریق متمرکز کردن توجه خود بر روی بدن ،تجارب درونی خود
را به شکلی که واقعاً هستند بدون اینکه مورد قضاوت قرار دهند ،بهطور کامل تجربه کرده
و ظرفیت پردازش بیشتر اطالعات و دیدگاه فاقد قضاوت را در خود افزایش دهند؛ و ضمن
لذت بردن از بازیها از وابستگی به آنها و ضررهای فراوانی ناشی از آن در خود ،بکاهند.
بر اساس جداول  1 ،9 ،5و  6اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش
اعتیاد به بازیهای اینترنتی نوجوانان از طریق متغیرهای خودکنترلی و هیجان خواهی مورد
تأیید قرار گرفت .این نتیجه با پژوهش مهروف و گریفیث ( ،)1181که در آن به این نتیجه
رسیدند که پنج متغیر هیجان خواهی ،خودکنترلی ،مشکالت نوروتیکی ،پرخاشگری و
اضطراب نقش مهمی در اعتیاد به بازیهای اینترنتی دارد و با پژوهش سلطانی و همکاران
( )8316که در آن نشان داده بود هیجان خواهی بهطور مستقیم بر اعتیاد به اینترنت مؤثر است
و همچنین با پژوهش جانسون )1185( 8که به این نتیجه رسیده بود که ذهن آگاهی از طریق
میانجیگری خودتنظیمی و تکانش گری ،انجام رفتارهای پرخطر را کاهش میدهد و
همچنین با پژوهش اندریسن 1و همکاران ( )1187که نشان داده بودند که دانشآموز بودن و
پایین بودن خودباوری با باالتر بودن اعتیاد به شبکههای اجتماعی و اینترنت رابطه دارد؛
همسوست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی از طریق
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افزایش خودکنترلی و کاهش هیجان خواهی ،در نوجوانان وابسته به بازیهای اینترنتی ،باعث
کاهش اعتیاد به این بازیها در آنها شده است.
در تبیین این نتیجه اینطور میتوان گفت که افراد با نمرهی هیجان خواهی باال ،نیاز به
برآورده کردن احساسات و تجربههای جدید ،گوناگون و پیچیده ،دارند و مدام در پی تنوع
بخشیدن به زندگی خود هستند که گاه منجر به انجام رفتارهای پرخطر نیز میشود .حال با
توجه به ویژگیهای خاص بازیهای اینترنتی ازجمله ،دسترسی بسیار ساده به آنها ،تنوع
بازیهای بر اساس سالیق هر فرد ،و از همه مهمتر بیانتها بودن مراحل آن؛ نوجوانانی که
دارای هیجان خواهی باالیی هستند بهوسیلهی انجام این بازیها از طرفی حس تنوعطلبی و
هیجان خواهی خود را ارضا کرده و از طرف دیگر هم با اشتراکگذاری این بازیها و
صحبت کردن در مورد آن با دوستان و آشنایان در مدارس یا میهمانیهای خانوادگی
اعتمادبهنفس ،ابراز وجود و قدرتمندی خود را بروز میدهند؛ بنابراین ،این نوجوانان سعی
میکنند قدرت خود را در بازیها هرچه بیشتر افزایش دهند که این هم از هیچ راهی جز
انجام هرچه بیشتر بازی و آنالین بودن در محیط آن میسر نمیشود و بهاینترتیب منجر به
وابستگی آنها به این بازیهای میشود .افرادی که خودکنترلی پایینی نیز دارند ،تالشهای
ناموفق زیادی برای کاهش اعتیاد به بازیها انجام دادهاند اما دوباره به آن بازگشت کردهاند
و بهاینترتیب در بسیاری از موارد به درماندگی آموختهشده ،دچار شدهاند؛ چراکه فرد
کمکم به این نتیجه میرسد که تالش برای توقف این بازیهای بیفایده است و دیگر
نمیتواند از آن جدا شود و حتی اعتمادبهنفس خود را نیز از دست میدهد.
حال دستاوردی که آموزش ذهن آگاهی برای این افراد به همراه دارد این است که بدون
منع کامل آنها از بازی کردن به آنها کمک میکند که ضمن تجربهی لذت بازی ابتدا
بتوانند از احساسات و هیجانات خود آگاه شوند و درنهایت نیز آن را مدیریت کنند .این
افراد با اجرای تمرینات ذهن آگاهی صبر و تحمل خود را باال برده و نیاز به تنوعطلبی را در
خود کاهش میدهند .در آموزش ذهن آگاهی ابتدا از توجه به تنفس که همیشه در دسترس
فرد و همراه فرد است ،استفاده میشود تا فرد بفهمد که در همه حال حداقل میتواند به تنفس
و به بدن خود توجه کند و از این طریق به احساسات و تفکرات و قضاوتهای خود نیز راه
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یابد و نهایتاً آنها را مدیریت کند .بهاینترتیب دیگر خود را سرزنش نمیکند و گرفتار دور
بیپایان تالش ناموفق و بازگشت به حالت قبل نمیشود.
از دیگر نتایج این پژوهش این بود که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی
افرادی که به بازیهای اینترنتی وابسته بوده اما دارای هیجان خواهی پایین و خودکنترلی
باالیی بودند ،اثربخشی معناداری نداشت .در تبیین این مورد نیز میتوان گفت که با توجه به
اینکه در آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،مثل سایر درمانهای شناختی انجام
تمرینات روزانه مهمترین رکن فرایند درمان است و از طرفی فرد باید با کنجکاوی و انگیزه
به دنبال تغییر باشد؛ این افراد با کنجکاوی کمتری به پیرامون خود توجه دارند و از طرفی
میل به تغییر یا نیاز به تغییر در آنها کمتر بوده و احتماالً در انجام تمرینات سهلانگاری کرده
و یا آن را بیهوده تلقی میکنند و بهاینترتیب از این درمان استفادهی چندانی نمیبرند.
از محدودیتهای این پژوهش ،نبود پیشینهی پژوهشی داخلی بر روی اعتیاد به بازیهای
اینترنتی و همچنین استفاده از نمونهی در دسترس بود؛ بنابراین برای تعمیم بهتر نتایج پیشنهاد
میشود که این پژوهش در مناطق و شهرهای دیگر و بر روی هر دو جنس ،یعنی هم دانش
آموزان پسر و هم دانش آموزان دختر اجرا گردد .ضمناً بر اساس نتایج این پژوهش ،پیشنهاد
میشود که آموزشوپرورش در دورههای متوسطه  8و  ،1نسبت به اعتیاد به اینترنت،
بهخصوص اعتیاد بازیهای اینترنتی در نوجوانان توجه ویژهای داشته باشد و مشاورین مدرسه
را در این زمینه آموزش داده تا بتوانند با اجرای پرسشنامههای مربوط ،افراد در معرض خطر
را شناسایی کرده و با آموزش پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ،در کالسهای
مشاوره یا با ارجاع به کلینیکهای تخصصی ،به دانش آموزان در معرض خطر ،کمک کنند.
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