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Abstract 
Adolescence is the period of a lifetime when many physical and mental 
changes happen and thus make adolescents vulnerable to mental issues that 
must be well-recognized and figure out proper solutions to solve the 
problems and improve their ability to cope with difficult situations. Purpose: 
This study aimed to examine the effectiveness of cognitive rehabilitation on 
internet addiction, cognitive inhibition, and emotional control of internet-
addicted adolescents. Methods: This is a quasi-experimental pretest-posttest 
study with a control group. The research population was adolescents from 
two schools in Yazd. We chose 30 of them with the availability sampling 
method for the sample group. after that, we randomly put them into 
experimental and control groups. Before any intervention pretest was taken 
from them. Then the experimental group received cognitive rehabilitation 
intervention in 8 sessions. At the end of the interventions, a post-test was 
taken from both experimental and control groups. To evaluate internet 
addiction Kimberly young's internet addiction scale was used. To evaluate 
cognitive inhibition Boshra scale was used. William's emotional control 
scale was used to evaluate emotional control. Results: Data were analyzed 
with analysis of covariance which indicated the effectiveness of the 
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cognitive rehabilitation approach to reduce internet addiction, and improve 
cognitive inhibition and emotional control levels (p<0.05). Conclusions: 
cognitive rehabilitation approach is effective to reduce internet addiction in 
adolescents, and improve their cognitive skills and inhibitory system. Also, 
this approach could be effective to enhance emotional control for them. 

Keywords: Cognitive Inhibition, Cognitive Rehabilitation, Emotional 

Control, Internet Addiction. 



 یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

 201تا  213 ، ص2041بهار ، 35شمارة  هم،چهاردسال 
www.qccpc.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/QCCPC.2022.69439.2987 
 

  

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 خیتار
ل: 

سا
ار

81/5/
80

48
   

   
  

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :0/1/

80
48

   
   

   
   

   
   

   
   

2
3

4
5

-6
0

5
1

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
1

7
8

 

 یبازدار نترنت،یبه ا ادیبر اعت یشناخت یبخش توان یاثربخش

 نترنتیبه ا ادیبا اعت ریو کنترل عواطف در نوجوانان درگ یشناخت

  آهنگرنسب  یعل
کودک و نوجوان دانشگاه  ینیبال یشناس ارشد روان یکارشناس یانشجود

 ، تهران، ایران.علم و هنر

  

   یزیعز هیمهد
کودک و نوجوان دانشکده اشکذر دانشگاه  ینیبال یشناس گروه روان یمرب

 ، تهران، ایران.علم و هنر
 

  دمنشیمحسن سع
کودک و نوجوان دانشکده اشکذر  ینیبال یشناس گروه روان اریاستاد

 ، تهران، ایران.دانشگاه علم و هنر

  چکیده
داده و او را در برابر مشکالت  در جسم و روان انسان رخ یادیاست که تحوالت ز یا یدوره سن ینوجوان

و مداخالت در  شده یبررس قاًیعم دیدوره با نیا یها بیآسد؛ ینما یم یشتریپذیری ب دچار آسیب یروان

. هدف: پژوهش حاضر باهدف ردیصورت پذ ها بیتوان مقابله با آس تیتقو نیو همچن بیرفع آس یراستا

و کنترل عواطف نوجوانان  نترنتیبه ا ادیاعت، یشناخت یبر بازدار یبخشی شناخت توان یاثربخش یبررس

آزمون با گروه  پس - آزمون شیبا طرح پ یشیآزما مهیصورت ن . روش: روش پژوهش بهرفتیصورت پذ

 وهینفر با ش 03د که تعدا ودندی زدیشهر  در رستانیکنترل و جامعه آماری پژوهش، نوجوانان حاضر در دو دب

از  شیو کنترل قرار گرفتند. پ شیدر دو گروه آزما یشده و به روش تصادف در دسترس انتخاب رییگ نمونه

را  یبخشی شناخت جلسه مداخله توان 8 شیگرفته شد و  سپس گروه آزما آزمون شیهرگونه مداخله پ

 یها گرفته شد. به جهت سنجش بازدار مداخله، از هر دو گروه مجدداً آزمون انینمودند. در پا افتیدر

از پرسشنامه  نترنتیبه ا ادی)بشرا(، سنجش اعت ایو ارجمندن خواه عیرف یشناخت یاز آزمون بازدار یشناخت

. دیاستفاده گرد امزیلیکنترل عواطف و اسیو سنجش کنترل عواطف از مق انگی یمبرلیک نترنتیبه ا ادیاعت

قرار گرفتند که نشانگر اثربخش  یوتحلیل آمار مورد تجزیه انسیکووار لیها با استفاده از تحل : دادهها افتهی
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به  ادیاعت زانیو کنترل عواطف و کاهش م یشناخت یبازدار شیدر افزا یبخشی شناخت توان کردیبودن رو

و  یبازدار ستمیس تیتقو، یشناخت یها ضمن بهبود مهارت کردیرو نی: اجهینت( p<0/05) .بود نترنتیا

 .باشد یمؤثر م زین نترنتیبه ا یوابستگ زانیبر کنترل م جاناتیه میبهبود تنظ

  .کنترل عواطف ،یشناخت یبخش توان ،یشناخت یبازدار نترنت،یبه ا ادیاعت :ها واژهکلید
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 مقدمه 

در نظر گرفت  یهر فرد در زندگ یرشد یها دوره نیزتریانگ از چالش توان یرا م ینوجوان

های زندگی  ترین دوره دوره نوجوانی از پراهمیت(. 4031رسولی، عباسی، پیرانی، )دهقان، 

باشد و بیشترین تحوالت شخصیتی در ابعاد مختلف در این دوره صورت  هر فرد می

و  یروان ،یشناخت ستیز راتییبا تغ یدوره رشد نیا(. 4038پذیرد )عبدالهی، داودی،  می

 یمختلف یها نوجوان همواره در حال تجربه بحران لیدل نیهمراه است. به هم یاجتماع

ی، سلیمی، میرزمانی بافقی، سیدر آنان شود )ان یموجب مشکالت رفتار تواند یاست که م

 (.4081رییسی، نیکنام، 

را به وجود  نترنتیا یعنی دیجد یراه ارتباط ریاخ یها در دهه یتکنولوژ شرفتیپ

 ی(. دسترس4034ادپور، یاستقبال نمودند )ص دیجد یفناور نیآورده است و نوجوانان از ا

و اجتناب از  یاجتماع یها در شبکه تیآسان، تنوع مطالب، امکان ناشناس بودن، عضو

که  ینوجوانان و جوانان نیب نی. دراباشد یم ها تیجذاب نیاازجمله  یتلخ زندگ یها تیواقع

 یگرید یاز هر گروه سن شتریهاست، ب ناشناخته یسو به شیآنان مستعد گرا ندهیذهن پو

عدم شناخت گر، یهستند. از طرف د یمجاز یایارتباط با دن یمجذوب جستجو و برقرار

از  یبا شمار بیآن در ترک یها تیدر کنار جذاب نترنتیاستفاده از ا وهینسبت به ش یکاف

. استفاده گردد یم نترنتینادرست و مفرط از ا افراد، موجب استفاده یشخص اتیخصوص

 داریپد ینترنتیا ادیبه نام اعت یا مسئله ریاخ انیباعث شده است که در سال نترنتیاز ا یافراط

شود که  یک رفتار اعتیادی تعریف می منزلةاعتیاد به اینترنت به  (.9333، 4شود )چن و فو

استفاده اجباری و غیرقابل اجتناب از اینترنت است که موجب  ازجملههای  دارای ویژگی

گردد )صدری دمیرچی، درگاهی،  ی برای فرد میشناخت روانمشکالت هیجانی، اجتماعی و 

(. اعتیاد اینترنتی یک سازه وسیع است که دربردارنده 4033قاسمی جوبنه، اعیادی، 

باشد )تسیه حسینی،  از اینترنت می های اینترنتی و انواع دیگر استفاده اعتیادگونه بازی

و به سبب  باشند ینوجوانان م نترنتیاز کاربران عمده ا(. 4133صمدی کاشان، مدنی، 
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 تواند یمسئله م نیا شود یصرف م یردرسیاستفاده غ یبرا نترنتیکار با ا نیکه ح یزمان

شناختی  روان یهاریبا متغ نترنتیاز ا ادیآنان گردد. به عالوه استفاده ز یلیموجب افت تحص

یی، احمدی، کیامنش، سیف، نفس مرتبط است )عطا و اعتمادبه یاضطراب، انزواطلب رینظ

در  غالباًکنند،  کسانی که ساعات متعددی در روز را صرف استفاده از اینترنت می (.4033

عنوان راه  زندگی دچار مشکالت مختلفی هستند و استفاده اعتیادگونه از اینترنت برایشان به

گریزی از روبرو شدن با این مشکالت است. در این میان، نوجوانان در بیشترین معرض 

(. در عصر 4134باشند )زارعی محمودآبادی، یکتافر، اسدی،  درگیری با این مسئله می

گردد که همانند سایر  از زندگی تلقی می ریناپذ ییجداعنوان جز  هکنونی، اینترنت ب

یی که در اختیار بشر قرار گرفته است، قابلیت استفاده صحیح و یا سؤاستفاده را دارد. ابزارها

تواند موجب وابستگی و همچنین درگیری با اختالالتی مانند  استفاده از این تکنولوژی می

 یامدهایپ گریاز د (.4134اخالق، جاللی،  ی، خوشافسردگی و اضطراب گردد )محمد

 یاست که به معنا ییاجرا یبر عملکرد کارکردها بیآس نترنتیبه ا ادیاعت یمنف

در رفتار را دارد. از  یمیاست که نقش تنظ یو فراشناخت یشناخت یکارکردها

 (.4038، یدیام) و کنترل محرک را نام برد یبازدار توان یآن م یها اسیرمقیز

خودکار که به عواطف،  ای رومندین التیتما فیتضع ایتوقف  یبرا یندیفرا یبازدار

است که به مداخله  یندیفرا یشناخت ی. بازدارگردد یم فیرفتار مرتبط است تعر ایافکار 

مسئول خاموش کردن  ندیفرا نی. اپردازد یکنترل افکار و خاطر ناخواسته م یبرا

در حال انجام ندارد  تیفعال تیبه تقو یارتباط چیاست که ه یا ناخواسته یذهن یها شینما

ی رفتارهاعدم توانایی در کنترل  (.9393، 4ورنوچی، دل واله، اینتروزی، ریچاردز)زمورا، 

ضعف در سیستم شناختی برای کنترل  جةینتتواند در  ی اجباری میرفتارهاای و یا  تکانه

در جهت کنترل پاسخ خودکار به  ییداشتن توانا (.9394، 9ها باشد )ساروکو، پلجر وسوسه

و  یخود کنترل، ریزی برنامه رینظ ییاجرا یکارکردها نهیباالتر در زم ییفرد توانا

آن است که کنترل  زا یها حاک پژوهش (.4031و کاکاوند،  این بی)اد دهد یم یمیخودتنظ
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در اختالل افسردگی،  (.4038، یدیاند )ام با هم در تعامل ییاجرا یعواطف و کارکردها

یابد. در اختالل افسردگی اساسی، میزان بازداری  بازداری شناختی افراد نیز کاهش می

، لئوتر بود )ژانگ، شن،  شناختی افراد به طور چشمگیری در مقایسه با افراد سالم پایین

ی اعتیادی و تکانشی، رفتارها(. ازجمله عوامل تأثیرگذار بر روی 9394، 4یوان، میائو

باشد. این توانایی به فرد در جهت مدیریت و یا تنظیم عواطف و  توانایی تنظیم هیجانات می

 (.4033رساند )عسگری، متینی،  هیجانات یاری می

 یها حفظ تجربه ای شیکاهش، افزا یبرا ییها روش توان یعواطف را م کنترل

ما تأثیر  یها و پاسخ یریگ میطور مداوم بر تصم به ها جانیدر نظر گرفت. ه یجانیه

کنترل عواطف با ابعاد مختلف سالمت  یمناسب برا ییجهت توانا نیو به هم گذارند یم

انسان دارند و  یدر زندگ یتیبا اهم خش(. عواطف ب4031فرد ارتباط دارد )دهقان، 

 جیاست. نتا تیحائز اهم یو روابط اجتماع تیشخص یریگ های آن در شکل ویژگی

به اهداف  یابیکه کنترل عواطف با دست دهد ینشان م نهیزم نیان در اپژوهشگر یها تالش

از  یاری(. بس4031نژاد،  فرید، کلیبر، هاشمی، قدوسی، یرابطه دارد )عبدالمالک یدر زندگ

مسئله ضعف  نیا شهیکه ر ندیآ یم دیپد یجانیه یآشفتگ کی جهیدر نت یناختالالت روا

 یتر نییپا ییکه توانا ی(. افراد4030زاده، یو عل یدر عملکرد کنترل عواطف است )دهقان

. ابندی یو اضطراب سوق م یافسردگ رینظ یبه سمت اختالالت شتریدر کنترل عواطف دارند ب

 میمناسب در تنظ یی. تواناکنند یرا تجربه م یفتگاز آش یتر یطوالن یها دوره نیهمچن

 گردد یم یبهبود روابط اجتماع نیو همچن یلیو تحص یشغل تیسبب بهبود وضع جانیه

  (.4031، یریو شع آباد نی)صالح زاده ع

و توان  یو روان یانطباق جسم شیافزا یبرا ییها استفاده از روش بخشی توان

 یبه سطح حداکثر یابیبخشی کمک به فرد جهت دست توان یاست. هدف اصل یاجتماع

بخشی  (. توان4031روانی،  آبفرهودی، نظری، سعیدی، ، ی)خانجان باشد یم یستیبهز

ی، آباد عبدل یفرد است )باش یشناخت تیظرف یکمک به بازگردان یبرا یروش یشناخت
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 قیاز طر یپردازش شناخت تیتقو یبه معنا یبخشی شناخت (. توان4031ور، صارمی،  پیله

(. 9393، 4یاست )نجات یطیمح یها یکار دست ایو  رونده شیپ یشناخت یها تیفعال

 تیسبب تقو تواند یاست که م یمداخالت رفتار رندهیدربرگ یشی شناختبخ توان

 یوجود دارد که برا باره نیدرا یمتفاوت یتمداخال یکردهایگردد. رو ییاجرا یکارکردها

نام برد  یآموزش-یروان کردیو رو یرفتار-یدرمان شناخت، یشناخت نیاز تمر توان ینمونه م

 (.9393، 9)ون آه و کراوچ

 یرهایمتغ یبر رو یبخشی شناخت درمان توان یها نشانگر اثربخش پژوهش جینتا

عسگری، نادری، حیدری، ، یاوری) ییاجرا یموردپژوهش است. ازجمله: عملکردها

؛ 4038طهماسی، نجاتی، ؛ نظربلند، 4033خانزاده،  اکبری، حسین، یفشم ی؛ عباس4133

و اجتناب  ی(، کنترل مهار9394، 0کرال ویله، مک سژوغ، گویس، بلهئبو، سنروسیس

ی، زچیتبرسلیمانی، ، یمانیتوجه )نر ی(، نگهدار4038، یبهادر و بریکل یبی)حب یشناخت

نژاد،  ی؛ نور4033پسند،  ابوالمعالی الحسینی، نوکنی، طالع، یلی(، کنترل عواطف )ما4031

استابرود،  ؛9393، 1واله، کاویک، مارتینوتی، دی گیانانتونیو، گرانت؛ پتوروسو، 4031

کلین، -هافمن، میر، رینهارد، بوتل، ولستاد، تری؛ د9393، 1لوستاد، سولباک، چانکه، تورناس

جوان،  یاری)بخت نترنتیبه ا ادی(، اعت9343، 1بی؛ جورمان و گاتل9341، 1کیفر، مان، لمناگر

شیخ نورانی، امیری، ، ی؛ فرج4031نژاد،  ی؛ نور4033فرخی، بختیاری جوان، صادقی، 

، 8و، پاتنزائیاو، چای، گ، ی؛ م9341و همکاران،  تری؛ د9393؛ پتوروسو و همکاران، 4031

راستا  نی( در هم9343، 4نمکش، ون د مینئزین، چو، جی؛ ون رو9344، 3؛ اکتان9341
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 یکودکان دارا ی( بر رو4133) یدریو ح ینادر، یعسگر، یاوریکه توسط  یپژوهش

 یبررو یبخشی شناخت ام شد نشان داد مداخله توانانج یفعال شیاختالل نقص توجه و ب

 .باشد یاثربخش م ییاجرا یتوان عملکردها شیافزا

 یبخشی شناخت توان یروش درمان ایآ دینما یفوق درصدد است تا بررس پژوهش

و کنترل عواطف در نوجوانان  یشناخت یبهبود بازدارنترنت، یبه ا ادیدر کاهش اعت تواند یم

 اثربخش باشد؟ نترنتیبه ا ادیبا اعت ریدرگ

 روش

آزمون همراه با گروه گواه  پس آزمون شیبا طرح پ یشیآزما مهین یپژوهش، پژوهش نیا

قبل  بار یکقرار گرفتند،  رییگ گروه دوبار مورد اندازه کی. در این نوع پژوهش باشد یم

در دو زمان مشابه  زین گریگروه د؛ یشیبعد از عمل آزما گریو بار د یشیاز عمل آزما

پژوهش،  نیا یننمودند. جامعه آمار افتیای را در گونه مداخله شدند اما هیچ رییگ اندازه

دوره اول امام سجاد )ع( و  رستانیساله در مدارس پسرانه دب 41تا  49آموزان  دانش هیکل

در دو مالک  نیینمرات پا یاستاندارد دارا یبوده که با ابزارها زدیشهرستان  دهیفهم دیشه

بوده و آگاهانه در  نترنتیبه ا ادیباال در مالک اعت هو کنترل عواطف و نمر یشناخت یبازدار

 چیدر شش ماه گذشته تحت درمان ه نکهیورود شامل ا یها پژوهش شرکت کردند. مالک

شرکت در طرح درمان مخصوص  نامه تیفرم رضا نیشناختی نبوده و همچن اختالل روان

خروج طرح شامل عدم  یها نموده باشند. همچنین مالک لیآموز را تکم و دانش نیوالد

گر، یشناختی د با اختالالت روان یهمبود صیجلسات درمان، تشخ لیدر تکم یهمکار

م، یوخ یبه وجود آمدن مشکالت پزشکگر، یشناختی د روان یدرمان یها شرکت در طرح

 03تعداد  یریگ ادامه درمان بود. به جهت نمونه یبرا نیوالد تیو عدم رضا لیترک تحص

به  ادینمرات در مالک اعت نیباالتر یدر دسترس که دارا یریگ مونهبا روش ن ینفر آزمودن

شده و بر  باشند انتخاب یشناخت ینمرات در کنترل عواطف و بازدار نیتر نییو پا نترنتیا

                                                                                                                                        
1. Van Rooij, A. J. Zinn, M. F. Schoenmakers, T. M. & van de Mheen, D. 
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 یو گواه همتا ساز شیآزمادر دو گروه  یاقتصاد-یسن و سطح اجتماع یها طبق مالک

 شدند.

 ها ابزار گردآوری داده

استفاده شد.  4انگی یمبرلیک نترنتیبه ا ادیاز پرسشنامه اعت نترنتیبه ا ادیمنظور سنجش اعت به

 انگی یمبرلیتوسط دکتر ک 4338در سال  نترنتیبه ا ادیسنجش اعت یپرسشنامه برا نیا

جمع  شهیاز به ندرت تا هم بیبه ترت 1تا  4از . نمرات باشد یم هیگو 93 یشد و دارا یطراح

نشانگر در معرض  13تا  13جمع نمرات نترنت، یبه ا ادینشانگر عدم اعت 13 ات 93نمرات 

. روایی محتوایی باشد یم نترنتیبه ا ادینشانگر اعت 433تا  83و جمع نمرات  نترنتیبه ا ادیاعت

و  یمحاسبه شد )علو( a = 0/88) همسانی درونی ( وr = 0/82و همگرا، بازآزمایی )

  (.4083همکاران، 

 ایو ارجمند ن خواه عیرف یشناخت یاز آزمون بازدار یشناخت یسنجش بازدار یبرا

توسط  4030در سال  یشناخت ی)بشرا( استفاده شد. آزمون بشرا جهت سنجش بازدار

نمره تداخل شده برای  . ضریب پایایی محاسبهدیگرد یطراح ایو ارجمندن خواه عیمحسن رف

نتایج پژوهش نشان داد که آزمون بشرا ( P<0.001) .به دست آمد 3781و برای زمان  3711

گیری  تواند ابزار مناسبی برای اندازه از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است و می

، یئارجمندنیا، مهاجرانی، نوده ، خواه عیبازداری شناختی و کنترل تکانه در افراد باشد )رف

4031.) 

 اسیمق نیکنترل عواطف استفاده شد. ا اسیسنجش کنترل عواطف از مق جهت

خشم، خلق افسرده، اضطراب و عاطفه مثبت در سال  اسیرمقیچهار ز یکنترل عواطف دارا

 یاست و هدف از اجرا هیگو 19 یشد. پرسشنامه مربوط دارا یطراح 9امزیلیتوسط و 4331

ها  هستند. پاسخ کرتیها از نوع ل پاسخ ره. گستباشد یکنترل عواطف م ییآن سنجش توانا

(. نتایج همسانی درونی پرسشنامه با محاسبه 1شدت موافق= ، به4شدت مخالف= )به 1تا  4از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kimberly Young 

2. Williams 
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دهد مقیاس کنترل عواطف از همسانی درونی معتبری برخوردار  آلفای کرونباخ نشان می

بین سؤاالت پرسشنامه در سطح  های آزمون و است. همبستگی آزمون در بین خرده مقیاس

 (.4030خزایی، عارفی، سعیدی پور، حسینی، ، انیمعنادار است )طهماسب 3734اطمینان 

 بخشی شناختی محتوای جلسات توان .2جدول 

شماره 

 جلسه
 تکالیف محتوای جلسه اهداف

جلسه 

 اول
 برقراری اتحاد درمانی

شرح حال گیری، بررسی وضعیت بالینی و تعیین 

 اهداف درمان

نوشتن انتظارات و 

 شنهاداتیپ

جلسه 

 دوم

تقویت حافظه کاری و 

های  اخیر )از مؤلفه

 ی اجرایی(کارکردها

 ارزیابی و تمرینات حافظه کاری و اخیر

ارائه تمارین نوشتاری در 

زمینه حافظه کاری و اخیر و 

 ها رهنمود شیوه اجرای آن

جلسه 

 سوم

افزایش قدرت توجه در 

 نوجوان

تمارین توجه مستمر، توجه انتخابی )خواندن مطلبی از 

از  زمان همآزمودنی که  درحالیداستان برای آزمودنی 

و در پایان  شمارد یموارونه در ذهن خود  93الی  4

 (کند یممضمون کلی متن را یبان 

ارائه تمارین نوشتاری در 

زمینه توجه مستمر و انتخابی 

 ها آنو رهنمود شیوه اجرای 

جلسه 

 چهارم

تقویت حافظه و 

 بازداری شناختی

ی تغییر توجه، حافظه رویدادی، درک مطلب ها نیتمر

 و بسط شناختی

ارائه تمارین درک مطلب 

 صورت نوشتاری به

جلسه 

 پنجم

تقویت بازداری 

 شناختی

اجرای یک تکلیف دشوار ریاضی )ریون( و منطقی و 

اجرای تکلیفی که نیازمند بازداری پاسخ  ازآن پس

 .باشد یمحسی )آزمون انعکاس شناختی( 

+ 

جلسه 

 ششم

تقویت مهارت کنترل 

 عواطف

پذیری برای هیجانات  آموزش مهارت کاهش آسیب

منفی، آموزش افزایش هیجانات مثبت و آموزش ذهن 

 آگاهی

مشاهده محتوای 

ای مرتبط با  چندرسانه

 محتوای جلسه

جلسه 

 هفتم

تقویت کارکردهای 

اجرایی و کنترل 

 عواطف
 ی، تمایز و آموزش خودگردانیبند طبقهی ها نیتمر

مشاهده و یادداشت رفتار 

 خود در زمینه خودگردانی

جلسه 

 هشتم

خروج از طرح و 

 آزمون پس

جهت خروج از  ها نمونهی ساز مادهمرور تمرینات، آ

 آزمون طرح و انجام پس
- 
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 ها  یافته

بخشی شناختی بر اعتیاد به اینترنت، بازداری  ی توانا مداخلهبرای تعیین اثربخشی الگوی 

شناختی و کنترل عواطف نوجوانان دارای اعتیاد به اینترنت، میانگین و انحراف معیار 

منظور  های توصیفی و از تحلیل کوواریانس به منظور سنجش داده های پژوهش به گروه

 فاده گردید.ی استاستنباطهای  داده

های آزمایش و کنترل  های توصیفی مربوط به متغیر اعتیاد به اینترنت در گروه آماره .1جدول

 آزمون( آزمون و پس )پیش

 رهایمتغ شاخص مراحل اجرا میانگین انحراف معیار

 آزمون پیش 81/13 81/1
 گروه کنترل

 اعتیاد به اینترنت
 آزمون پس 11/11 11/1

 آزمون پیش 83/11 30/1
 گروه آزمایش

 آزمون پس 83/11 14/8

 آزمون پیش 33/41 11/3
 گروه کنترل

 بازداری شناختی
 آزمون پس 33/41 81/3

 آزمون پیش 10/41 34/3
 گروه آزمایش

 آزمون پس 10/48 33/4

 آزمون پیش 33/418 34/8
 گروه کنترل

 کنترل عواطف
 آزمون پس 91/411 11/3

 آزمون پیش 13/411 11/49
 گروه آزمایش

 آزمون پس 33/418 33/44

ی اعتیاد به اینترنت، بازداری رهایمتغدهنده میانگین و انحراف معیار  ( نشان9جدول )

آزمون و  های کنترل و آزمایش در مراحل پیش شناختی و کنترل عواطف مربوط به گروه

 پژوهش در ادامه آورده خواهد شد.های  باشد. تحلیل کوورایانس داده آزمون می پس
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بخشی شناختی  ی تواناثربخشی دو گروه گواه و آزمایش ها انسیوار: نتایج آزمون همگنی 5جدول 

 بر اعتیاد به اینترنت، بازداری شناختی و کنترل عواطف نوجوانان درگیر با اعتیاد به اینترنت

 2آزادی درجه  1درجه آزادی  یدار یمعنسطح  آماره آزمون متغیر

 98 4 193/3 191/3 اعتیاد به اینترنت

 98 4 401/3 018/9 بازداری شناختی

 98 4 101/3 441/3 کنترل عواطف

ی اعتیاد به اینترنت، بازداری شناختی و رهایمتغداری  ( سطح معنی0با توجه به جدول )

بنابراین فرضیه صفر مبنی بر ؛ باشد می 101/3و  401/3، 193/3کنترل عواطف به ترتیب 

 جهیدرنت. گردد ینمدرصد رد  1در دو گروه کنترل و آزمایش در سطح  ها انسیوارهمگنی 

 .شود یم دییتأ ها انسیوارفرضیه برابری 

بخشی شناختی بر اعتیاد به اینترنت،  : نتایج آنالیز کوواریانس جهت بررسی اثربخشی توان0جدول 

 عواطف نوجوانان درگیر با اعتیاد به اینترنتبازداری شناختی و کنترل 

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح 

 یدار یمعن
 اثر

اعتیاد به 

 اینترنت

 843/3 333/3 311/441 011/1311 4 011/1311 گروه

    131/19 91 193/4191 خطا

بازداری 

 شناختی

 111/3 333/3 011/13 111/11 4 111/11 گروه

    391/3 91 339/91 خطا

کنترل 

 عواطف

 113/3 333/3 809/91 011/1311 4 019/9111 گروه

    131/19 91 081/9133 خطا

آزمون نمرات افراد در گروه آزمایش )گروهی که آموزش  (، در پس1مطابق جدول )

داری  بخشی شناختی را دریافت کردند( با نمرات افراد در گروه کنترل تفاوت معنی توان

دریافت که افرادی که  توان یم جهیدرنت(. 31/3داری کمتر از  وجود دارد )سطح معنی

ی در تر نییپا، نسبت به دیگر افراد، نمرات کنند یمبخشی شناختی را دریافت  آموزش توان

های بازداری شناختی و کنترل عواطف  مقیاس اعتیاد به اینترنت و نمرات باالتری در مقیاس

مرات بخشی شناختی بر کاهش ن آموزش توان که کند یمی مشاهدات بیان طورکل به. دارند
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، بر افزایش بازداری شناختی و کنترل عواطف به 843/3اعتیاد به اینترنت افراد با اندازه اثر 

 است. گذارتأثیر 113/3و  111/3ترتیب با اندازه اثر 

 گیری بحث و نتیجه

بخشی شناختی  از این پژوهش حاکی از آن است که مداخله توان آمده دست بهنتایج 

در نوجوانان صورت معناداری بر بازداری شناختی، اعتیاد به اینترنت و کنترل عواطف  به

ی مبتنی بر ا مداخلهبخشی شناختی پروتکل  دارد. توان تأثیر نترنتیبه ا ادیبا اعت ریدرگ

 ی ذهن است.ها ییتواناجانشینی، بازسازی، بهبود و یا تقویت 

ی ذهن به جهت دستیابی ختگیافسارگسی نوع بهاعتیاد یا همان وابستگی به اینترنت، 

ی اجتماعی و... ها شبکهی اینترنتی، ها یبازدر فضای اینترنت،  وگذار گشتآنی به لذت 

شود توان  است که نوجوانی که درگیر وابستگی به اینترنت می پرواضح شود. محسوب می

تبعاتی نظیر افت تحصیلی و  رغم یعلی به جهت بازداری از این لذت را نداشته و مناسب

( 9393، منا و میرشهید )4خود را از اینترنت جدا کند. ربیا تواند ینمسرزنش والدین 

ترین مشکالت در مسئله اعتیاد به  گویند که نقایص شناختی یکی از اصلی می باره نیدرا

ه معنای ادراک از طریق تفکر و تجربه کردن است. بسیاری از اینترنت است. توان شناختی ب

ی ذهن نظیر حافظه، کارکردهای اجرایی، توجه، پردازش اطالعات و پردازش عملکردها

نقشی اساسی در  مسلماًباشند. کنترل شناختی  بصری زیرمجموعه توان شناختی ذهن می

( در پژوهش خود به این 9393) 9لئوکند. لی، وو، تانگ، چن،  اعتیاد به اینترنت ایفا می

کنترل شناختی،  نةیزمپیشانی مغز که در  پیش از قشرهایی  نتیجه رسیدند که قسمت

گیری و ابراز وجود نقش دارند در مسئله اعتیاد به اینترنت دچار نقص هستند. عالوه  تصمیم

درگیر با مسئله ( به این نتیجه رسیدند که افراد 9343) 0بر این در پژوهشی کارایر و آیدمیر

اعتیاد به اینترنت، مستعد اختالالت روانی نظیر افسردگی و اضطراب بوده، درگذشته کمتر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rabya, K. Mona, T. & Mir shahid, A. 

2. Li, S. Wu, Q. Tang, C. Chen, Z. & Liu, L. 

3. Karaer, Y. Aydemir, H. 



 651 |و همکاران   آهنگرنسب ...؛ یبازدار  نترنت،یبه ا ادیبر اعت یشناخت یبخش توان یاثربخش

اجتماعی قرار گرفتند و همچنین در بروز عواطف و تنظیم هیجاناتشان دچار  تیموردحما

عاطفی نیز  ازنظرها نداشته و  ها نیز نظارت خاصی بر روی آن باشند. والدین آن نقص می

دادند. در مسئله اعتیاد به اینترنت عوامل  قرار نمی تیموردحماندان خود را زیاد فرز

آنان  ازجملهتوانند دخیل باشند که توان بازداری شناختی و کنترل هیجانات  متعددی می

مناسب در هر فرد وجود داشته باشند تا وی  طور بهبایستی  های ذهنی می هستند. این توانایی

 وابستگی به اینترنت ایمن نمایند. ازجملهشناختی  را در برابر مشکالت روان

باشد پیوند مستقیمی با  ی کارکردهای اجرایی میها مؤلفهبازداری شناختی که یکی از 

اختی تقویت توان شن ازلحاظای که فرد  عبارتی به هر اندازه به قوای شناختی ذهن دارد.

یابد. هانگ، گیلهارد، یارماک و  شود، توان بازداری او نیز در این زمینه افزایش می

ی، بازداری یا کنترل شناخت عصبگویند که در دانش  می باره نیدرا( 9348) 4آرسالیدو

ناخواسته  طور بهپروسه ذهنی  کی آنشود که در  عنوان فرایندی تعریف می بازداری به

ذهن، به دلیل کمبود ظرفیت شناختی خود، شماری از  گرید یعبارت به. گردد متوقف می

کند. بازداری شناختی ذهن، یک پروسه  های غیرضروری را متوقف می ها و یا فعالیت داده

کم کرده و همچنین تعداد دفعاتی که آن  آن راکند بلکه سرعت  ذهنی را بازداری نمی

شده  کاررفته بهبخشی شناختی  پروتکل تواندهد.  پروسه ممکن است رخ دهد را کاهش می

با تمریناتی به افزایش  ماًیمستقدر پژوهش حاضر، ضمن تمرکز بر روی حافظه و توجه، 

شده تغییر توجه بود که در آن  کاررفته بهپردازد. یکی از تمرینات  مهارت بازداری می

دهد که مستلزم  بایستی توجه خود را از یک موضوع به موضوعی دیگر تغییر نوجوان می

بنابراین تمرین این ؛ قوای بازداری فرد است کننده تیتقوبازداری بوده و این تمرین 

ی که ذهن ا گونه بهتواند فرایند خودکار بازداری را در ذهن تقویت کرده،  ها می فعالیت

 های مختلف زندگی از این مهارت استفاده نماید. نوجوان بتواند در موقعیت

کند تا عواطف و هیجانات خود را بهتر  اختی به نوجوان کمک میافزایش توان شن

بشناسد و همچنین متناسب با هر موقعیتی بتواند هیجان خود را تنظیم نماید. به عبارتی 
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 4مدیریتی عقالنی بر عواطف خود داشته باشد. کاتر، گرانگر، بکز، هابز، لویی و بارنت

اجتماعی ذهن -ررسی نقش فرایند شناختی( در یک مطالعه مروری سیستماتیک به ب9348)

دهنده این بود که نقض در فرایند  های آنان نشان وضعیت کلینیکال پرداختند. بررسی 03در 

ی با انواع اختالالت رشدی، عصبی و روانی ارتباط دارد. همچنین ا ژهیو طور بهشناختی 

داشتند که کنترل عواطف  ( بیان9343) 9ناوارو، تولدو، اسپانتون و مدرانو-کستالنو، موناز

ای است که افراد عواطف و هیجانات خود را تجربه و ابراز  بر شیوه مؤثربه معنای فرایند 

منظور این فرایند وجود دارد که راهبرد شناختی درگیر  ی گوناگونی بهراهبردهاکنند.  می

 0آندراتانماید. چیودلی، ملو، جیزز و  ی را ایفا میا عمدهدر یک فرایند هیجانی نقش 

آموزان به این نتیجه  ای مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی دانش ( در یک پژوهش مداخله9348)

رسیدند که مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی عالوه بر افزایش سطح ذهن آگاهی در 

گردد. پروتکل  ها نیز می آموزان، موجب افزایش توانایی کنترل و تنظیم عواطف آن دانش

شده در پژوهش حاضر در بردارنده تمریناتی در حوزه  کاررفته بهبخشی شناختی  توان

به مهارت خودگردانی و ذهن آگاهی  توان یمآنان  ازجملهکه  باشد یمکنترل عواطف 

ی بیشتر از خود، موجع به آگاهاشاره نمود. این تمرینات ضمن تمرکز بر توانایی فرد بر 

گردد.  کنترل هیجانات خود می توانایی وی بر شناخت بیشتر و همچنین افزایش توان

( در پژوهشی نقش مهم 9394) 1بربن-دوران، گارسیا-لوپز، رویز-پیکاردو، رومرو

ها  ی اجرایی و کنترل عواطف را در مشکل اعتیاد به اینترنت نشان دادند. آنکارکردها

 همچنین به نقش اساسی کنترل عواطف در این زمینه تأکید نمودند.

 مؤسساتتواند در مدارس و  شده در پژوهش حاضر می بردهکار بهرویکرد درمانی 

 مورداستفادهآموزان  منظور کاهش مشکالت مربوط به وابستگی به اینترنت در دانش به

دبیران، مشاوران و اعضای کادر مربوطه قرار گیرد. عالوه بر آن، کاربست این شیوه 

کمک نماید؛ زیرا عدم توانایی  آموزان روان دانش سالمت بههای متعددی  تواند در زمینه می
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شناختی  بسیاری از مشکالت روان کنندةی نیب شیپ مؤلفهبازداری شناختی و کنترل عواطف  

شغلی،  ازنظرها را  تواند آن آموزان در این دو زمینه می است. همچنین تقویت دانش

 تر سازد.  تحصیلی و اجتماعی آماده

دارای  ها یآزمودننی و جنسیت این پژوهش از حیث تعداد آزمودنی، گروه س

ها امکان انجام آزمون  هایی بود. همچنین به دلیل عدم مشارکت آزمودنی محدودیت

های بیشتر، در  شود پژوهش حاضر بر روی تعداد نمونه پیگیری وجود نداشت. پیشنهاد می

نهاد تر و گروه جنسیتی دختران نیز مورد آزمایش قرار گیرد. همچنین پیش گستره سنی افزون

بخشی شناختی میان بازداری شناختی و بازداری رفتاری مورد  گردد اثربخشی توان می

 مقایسه قرار گیرد.
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 منابع 
آموزان  (. مقایسه بازداری شناختی در سه گروه از دانش4031) لیرضاکاکاوند، عائزه؛ فا، ین بیاد

، شماره 1، دوره یادگیریراهبردهای شناختی در  .با پیشرفت ریاضی باال، متوسط و پایین

3 ،430-441. 

)توجه، حافظه  ییاجرا یو کارکردها نترنتیبه ا ادیاعت نیارتباط ب ی(. بررس4038) ائزهف، یدیام

 یکنفرانس مل نیپنجم .تهران یدانشگاه علوم پزشک انیپاسخ( در دانشجو یبازدار، یکار

، درمانی روان تیبا محور یو توانمندساز ، کاربردهایشناس در روان ریاخ یها ینوآور

 .تهران

 ژگاننیکنام، ماطمه؛ رییسی، ف؛ دمحمودیمیرزمانی بافقی، س؛ نیدحسیسلیمی، سعفر؛ انیسی، ج

 .413-410، 9، شماره 4دوره ، یعلوم رفتار .(. بررسی مشکالت رفتاری نوجوانان4081)

بر  یبخشی شناخت تواناثر (. 4031) اکبر یعلور، سحر؛ صارمی،  آبادی، حسین؛ پیله باشی عبدل

. اسکلروز پلیمبتال به مالت مارانیو اضطراب در ب یحافظه، افسردگ، یشناخت یکارکردها

 .93-41(، 94) 0، شماره 1دوره ، خاتم یفصلنامه علوم اعصاب شفا

 ینیب شیپ(. 4033حمان )ر، یصادقجاد؛ جوان، س یاریبختورعلی؛ ن، یفرخادق؛ جوان، ص یاریبخت

، یعدم بازدار یها با تأکید بر مؤلفه؛ ییاجرا یکارکردها قیاز طر ینترنتیا ادیاعت

مجله ی. دانشگاه عالمه طباطبائ انیدانشجو انیدر م یشناخت یریپذ و انعطاف یکار حافظه
 .34-83(، 1) 1، پزشکی شناخت و روان یشناس روان

 مدت کوتاه (. اثربخشی مشاوره4133تسیه حسینی، قاسم؛ صمدی کاشان، سحر؛ مدنی، یاسر )

، 49، دوره توانمندسازی کودکان استثناییمحور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر.  حل راه

 .431-31(، 01) 9شماره

بر  یا انهیرا یبخشی شناخت توان ی(. اثربخش4038عفر )ج، یخسروشاه یبهادرامین؛ ربر، یکل یبیحب

 یریادگیاختالل  یدانش آموزان دارا یو اجتناب شناخت ی، کنترل مهاریشناخت اجتماع

 .438-83( (، 41 یاپی)پ 9) 1، شناختی عصب روان. یاضیر

(. 4031روانی، پریا ) خانجانی، زینب؛ فرهودی، مهدی؛ نظری، محمدعلی؛ سعیدی، محمدتقی؛ آب

افراد  ییاجرا یو کارکردها یبر توجه پراکنده، توجه انتخاب یبخشی شناخت تأثیر توان

، شماره 1دوره ، پزشکی شناخت و روان یشناس مجله روان ی.چار سکته مغزسال د بزرگ
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0 ،84-31. 

گیری بر  بینی سبک تصمیم (. پیش4031) بیحپیرانی، ذمسلم؛ عباسی، لی؛ رسولی، عجبتی؛ دهقان، م

نسیم تندرستی )سالمت  . اساس خود تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نوجوانان دختر
 .48-43، 4، شماره 1دوره  خانواده(،

های دلبستگی و رضامندی زناشویی  (. تنظیم هیجانی، سبک4030) ، یاسمنزادهیعلرضیه؛ م، یدهقان

 .33-10، 94، شماره 1دوره ، یعلوم رفتار . معلمان

، (. ساخت4031) دیجهخ، ینوده ئحمد؛ م، یمهاجرانلی اکبر؛ عا، یارجمندنحسن؛ خواه، م عیرف

 یعلوم شناخت یها پژوهش(. یشناخت یآزمون بشرا )سنجش بازدار یابیو اعتبار یابیهنجار
 .41-4( (. 44 یاپی)پ 9) 1 .یو رفتار

بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه  پیش(. 4134زارعی محمودآبادی، حسن؛ یکتافر، مینا؛ اسعدی، سمانه )

احساس تنهایی  یا طهاجتماعی با در نظر گرفتن نقش واس یها مهرورزی والدین و مهارت

 .401-494(، 13) 4، شماره 48، دوره خانواده پژوهی. در دانش آموزان شهر یزد

 میتنظ یراهبردها یریکارگ به ی(. راهنما4031) حمدرضام، یریشعهرا؛ ، زآباد نیصالح زاده ع

دوره  شناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار(، روان ی.شیهای آزما در موقعیت یجانیه

 .901-993، 9، شماره 41

(. نقش 4033صدری دمیرچی، اسماعیل؛ درگاهی، شهریار؛ قاسمی جوبنه، رضا؛ اعیادی، نادر )

ی اعتیاد به اینترنت دانش نیب شیپخانواده و تنظیم هیجان در  شده ادراکی آور تاب

 .18-11(، 00) 4، شماره 3، دوره شناسی مدرسه روانآموزان. 

دوره هشتم، ، یرانیشناسان ا : روانیتحول یشناس روان .و نوجوانان نترنتی(. ا4034) هرهزادپور، یص

 .048-041، 04شماره 

 یدعلیس، ینیحسهشید؛ پور، م یدیسعختار؛ م، یعارفبیب اله؛ ح، ییخزاجت اله؛ حان، یطهماسب

کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک کنترل عواطف.  اسیآزمون مق یابی(. هنجار4030)
 .011-013(. 1) 48 )بهبود(.

 یاثربخش سهی(. مقا4033) باسعلیخانزاده، ع نیحسهمن؛ ب، یاکبرازنین؛ ن، یفشم یعباس

کودکان مبتال به  ییاجرا یها بر بهبود کنش دبکیو نوروف یبخشی شناخت توان

 .044-931(، 9) 1، فصلنامه سالمت روان کودک ی. نارساخوان
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یت آ، قدوسی نژادیدمرتضی؛ هاشمی، سرامین؛ کلیبر، بوالفضل؛ حبیبی فرید، ااالر؛ عبدالملکی، س

خانواده   .بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و کنترل عواطف با گرایش به اعتیاد (.4031)
 .119-113، 18، شماره 49دوره ، یپژوه

راک نوجوانان بینی اضطراب نوجوانان بر اساس اد (. پیش4038عبدالهی، ملیحه؛ داوودی، اعظم )

، شناختی های روان و مدل ها روشاز کنترل والدین: نقش میانجی باورهای فراشناختی. 

 83-11، 01، شماره 43دوره 

آموزش تنظیم هیجان به روش گراس بر تکانشگری  تأثیر(. 4033عسگری، محمد؛ متینی، اعظم )

 .903-931، 19 ، شماره44، دوره یدرمان روانفرهنگ مشاوره و دانشجویان سیگاری. 

آموزش  ی(. اثربخش4033) لی اکبرعف، یسلیرضا؛ عامنش، یکبدالجواد؛ ع، یاحمداطمه؛ ف، ییعطا

 .آموزان دانش نترنتیبه ا ادیو کاهش اعت یلیتحص زشیانگ شیبر افزا یورز مهارت جرات

 .03-94، 4، شماره 41، دوره خانواده و پژوهش

رشته، فرد، ف یجنتصطفی؛ م، ینجفحمدرضا؛ م، یمراثهدی؛ م، یاسالمیدسلمان؛ س، یعلو

علوم  . انگی نترنتیبه ا ادیآزمون اعت یسنج های روان (. ویژگی4083) سینرضاپور، ح
 .483-480( (. 40)مسلسل  0) 1 .یرفتار

(. وضعیت 4081) مهردادان، یمحمدحمود؛ دژکام، محمدکاظم؛ مد، یعاطف وحنفشه؛ ب، ییغرا

، 9، شماره 44، دوره شناسی بالینی ایران پزشکی و روان روان .هویتی نوجوانان تهرانی

411-411. 

و  یبازدار یها ستمیو س نترنتیبه ا ادی(. اعت4031) رستو، پیریامریم؛ ، مینوران خیشباب؛ ، ریفرج

 .1. دوره رانیا یشناس کنگره انجمن روان. انیدر دانشجو یرفتار یختگیبرانگ

 ی(. اثربخش4033) یاوشطالع پسند، سصطفی؛ م، ینوکندیجه؛ خ، ینیالحس یابولمعالیترا؛ م، یلیما

دانش آموزان مبتال به  یجانیه میتنظ یها یبر دشوار انهیبا استفاده از را یشناخت یبازتوان

 . 910-903( (، 01 یاپی)پ 0) 43، طب مکملکمبود توجه.  یفعال شیاختالل ب

(. بررسی کیفی مشکالت 4134اخالق، حسن؛ جاللی، الهه ) محمدی، ابراهیم؛ خوش

های مجازی و اینترنت بر روی روایط  فرهنگی و اجتماعی اعتیاد به شبکه-شناختی روان

 .030-911، 13، شماره 40، دوره یدرمان روانفرهنگ مشاوره و زناشویی زوجین. 

بر  یبخشی شناخت تأثیر توان ی(. بررس4031) نرگس، یچزیتبرسماعیل؛ ا، یمانیسلحمد؛ م، یمانینر
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. ADHDاختالل  یدانش آموزان دارا یاضیر یلیتحص شرفتیتوجه و پ یبهبود نگهدار

 . 401-448( (، 41 یاپی)پ 9) 1، مدرسه یشناس روان

بر بسته  یمبتن یبخشی شناخت توان ی(. اثربخش4038) حیدو، ینجاتمنه؛ آ، یطهماسدا؛ ننظربلند، 

در  یکار و حافظه یکنترل بازدار، یتوجه انتخاب ییاجرا یبر بهبود کارکردها« آرام»

 .13-13(، 0) 1. یشناخت یشناس فصلنامه روان. فیخف یسالمندان مبتال به اختالل شناخت

 شیدر دانش آموزان. هما نترنتیبه ا ادیبا اعت جانیه می(. رابطة تنظ4031لی اکبر )عنژاد،  ینور 

 .تیو ترب میدر تعل یو پژوهش یآموزش نینو یکردهایرو یمل

بخشی  اثر توان ی(. بررس4133) لیرضاع، یدریحرح؛ ف، ینادررویز؛ پ، یعسگرلهه؛ ا، یاوری

اختالل  ی( کودکان دارایزیر پاسخ و برنامه ی)بازدار ییاجرا یبر عملکردها یشناخت

 . 411-411(،  4) 43، بخشی طب توان. یفعال شینقص توجه و ب
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