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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی اثر مشاورۀ کوتاهمدت راهحلمحور ،بر اعتیاد به اینترنت پسران نوجوان است .روش این پژوهش،
نیمهآزمایشی با طرح نیمهآزمایشی پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل است .جامعۀ آماری پژوهش شامل همۀ دانشآموزان پسر
دبیرستانی دورۀ دوم مشغول به تحصیل در منطقۀ  61آموزشوپرورش شهر تهران میشود .از میان مدارس آن منطقه ،یک دبیرستان پسرانه
به روش نمونهگیری در دسترس و از بین کلیۀ دانشآموزان آن دبیرستان 03 ،نفر براساس باالترین نمرات کسبشده در پرسشنامۀ اعتیاد به
اینترنت یانگ ( )IATانتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .گروه آزمایشی در هشت جلسۀ 57
دقیقهای تحت مشاورۀ گروهی کوتاهمدت راهحلمحور قرار گرفت ،اما گروه کنترل در این مدت هیچ مشاورهای دریافت نکرد .در پایان
دوره ،از هردو گروه پسآزمون گرفته شد و دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمون تحلیل کوواریانس تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها نشان داد مشاورۀ کوتاهمدت راهحلمحور در کاهش اعتیاد به اینترنت شرکتکنندگان تأثیر معناداری داشته است .میتوان نتیجه
گرفت که مشاورۀ کوتاهمدت راهحلمحور میتواند مداخلهای مؤثر برای کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان باشد .یافتههای این پژوهش،
فراگیری اصول مشاوره و رواندرمانی کوتاهمدت راهحلمحور را حائز اهمیت بیشتر میکند.
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مقدمه
اینترنت یکی از فناوریهای نوین ارتباطات و اطالعات است
که هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمرۀ استفادهکنندگان از
آن قرار میگیرند و بسیاری از آنها کنترل چندانی در استفاده
از آن ندارند که مسبب آشفتگی شخصی ،نشانگان وابستگی
و پیامدهای منفی مختلف است (تروژاک ،زولینو و آچاب،6

 .)5367از تأثیرات منفی این پدیده ،وابستگی و اعتیاد به
شبکۀ عظیم مجازی است که از آن با عنوان «اختالل اعتیاد به
اینترنت» 5نام برده میشود (شعاع کاظمی و مؤمنی جاوید،

 .)6035اعتیاد اینترنتی ،سازهای گسترده است که شامل بازی
اینترنتی و سایر اشکال استفادۀ اعتیادی از اینترنت میشود
(هو و همکاران )5362 ،0که در پسران شیوع بیشتری دارد
(وادلین ،اسالند ،هلستروم و نیلسون .)5361 ،2در پژوهش لیو
و لو )5367( 7مشاهده شد که استفاده از اینترنت در افرادی

که اعتیاد به اینترنت دارند ،مانند کوکائین فرایندهای
نوروبیولوژیک مغز را تحت تأثیر قرار میدهد و مسیرهای
پاداشی مشابهی را فعال میکند.
اعتیاد به اینترنت در افراد به دو صورت نشانههای روانشناختی
و نشانههای جسمانی دیده میشود (اورزاک1؛  6333به نقل از
سپهریان و جوکار .)6036 ،استفادۀ اعتیادگونه از اینترنت ،با
مسائلی مانند نداشتن مسئولیتپذیری اجتماعی ،5نبود حمایت
اجتماعی ،8ناکارآمدی تحصیلی و کاری 3ارتباط مستقیم دارد.
همچنین با احساس خودارزشمندی 63ارتباط معکوس دارد
66
(معیدفر ،حبیبپور و گنجی )6081 ،و با ابعادی از افسردگی
و انزوای اجتماعی 65همبسته است (شاو و بلک)5338 ،60؛
بنابراین در بحث اعتیاد به اینترنت ،نوجوانان و جوانان ،با
توجه به شرایط سنی حساس ،نیازمند توجه ویژهای هستند .در
همین رابطه ،پژوهشها میزان  52/0درصد اعتیاد اینترنتی
نوجوانان و جوانان را گزارش کردهاند (معیدفر ،حبیبپور و
گنجی )6081 ،که موجب انجام پژوهشهای زیادی شده
1. Trojak, Zullino, & Achab
2. internet addiction disorder
3. Ho, & et al
4. Vadlin, Åslund, Hellström, & Nilsson
5. Liu, & Luo
6. Orzack, M.
7. lack of social responsibility
8. lack of social support
9. academic and work inefficiency
10. self esteem
11. depression
12. social isolation
13. Shaw & Black
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است؛ برای مثال اثربخشی روشهای آموزش مهارت
خودآگاهی( 62سواری و منشداوی ،)6037 ،درمان شناختی-
رفتاری( 67کینگ ،دلفابرو ،گریفیتز و گراسیدار5365 ،61؛
مالگورزاتا ،بالچنیو ،میزیاک و ژرزیچوکوار،)5362 ،65
رواننمایشگری( 68کورکی ،یزدخواستی ،ابراهیمی و عریضی،
 ،)6033واقعیتدرمانی( 63کیم5338 ،53؛ پارک و همکاران،56
 )5361و درمان گروهی خانوادگی( 55لیو و همکاران)5367 ،
بر بهبود اعتیاد به اینترنت مطالعه شده است .هرچند در
پژوهشهای انجامشده از رویکردهای مختلفی برای بهبود
اعتیاد به اینترنت استفاده شده ،در این بین رویکردهای
پستمدرن 50با وجود شواهد تجربی قابلتوجه برای ایجاد
تغییر ،مغفول ماندهاند یا کمتر به آنها توجه صورت گرفته
52
است .یکی از این رویکردها درمان کوتاهمدت راهحلمحور
است که به عقیدۀ بننینک )5335( 57میتواند نوعی درمان
شناختی-رفتاری درنظر گرفته شود ،با این تفاوت که بهجای
کاهش مشکل ،بر کشف راهحل تأکید دارد (بننینک.)5335 ،
درمان کوتاهمدت راهحلمحور با توجه به تأکید بر تغییرات
سریع در درمان و همچنین بهخاطر تمرکز بر آنچه امکانپذیر
است ،از محبوبیت زیادی برخوردار است .این نوع درمان ،بر
این فرض خوشبینانه استوار است که افراد از توانایی ساختن
راهحلهایی برخوردارند که بتواند زندگی آنها را بهبود بخشد،
اما در مواقعی مسیر خود را گم میکنند یا آگاهی خود را از
شایستگیهایشان از دست میدهند (کری .)6036 ،51در این
رویکرد ،به افراد درگیر اعتیاد آموزش میدهند تا موارد استثنا
(مواقعی که توانستهاند رفتار اعتیادی خود را مهار کنند) را پیدا
کنند و به خودشان بیاموزند که رفتارشان قابلکنترل است
(گلدنبرگ و گلدنبرگ .)6035 ،55اثربخشی این درمان بر
کاهش افسردگی و استرس (امیننسب و همکاران،)5368 ،
افزایش بهزیستی روانشناختی 58کودکان (ژانگ و همکاران،6
14. self-awareness skill
15. cognitive behavior therapy
16. King, Delfabbro, Griffiths, & Gradisar
17. Małgorzata Przepiorka, Blachnio, Miziak, & Jerzy
Czuczwar
18. psychodrama
19. Reality therapy
20. Kim
21. Park & et al
22. Family group therapy
23. post-modern approaches
24. solution focused brief therapy
25. Bannink
26. Corey
27. Goldenberg & Goldenberg
28. psychological wellbeing

قاسم تسیهحسینی ،سحر صمدی کاشان ،یاسر مدنی

 ،)5368کاهش استفاده از مصرف مواد و ترومای مرتبط با آن
(کیم ،بروک و آکین ،)5361 ،5بهبود مهارتهای اجتماعی
کودکان (کیم و فرانکلین5333 ،2؛ گونگ و سو )5365 ،7و
کاهش اعتیاد به اینترنت در دانشآموزان (ژانگ و همکاران،
5353؛ بوساری )5361 ،1تأیید شده است .مرور پیشینۀ
پژوهش نشان میدهد ظرفیتهای شایان توجه مشاورۀ
کوتاهمدت راهحلمحور ،دستکم در داخل کشور کمتر مدنظر
قرار گرفته است؛ بهویژه در مدارس که بهدلیل محدودیتهای
زمانی و احتمال تداخل با برنامۀ درسی ،بهشدت نیازمند و
پذیرای مداخلههای کوتاهمدت برای کمک به بهبود مشکالت
روانی-رفتاری دانشآموزان هستند .نگرانی از گسترش
روزافزون دسترسی به اینترنت و تبعات نامطلوب جسمانی و
روانی اعتیاد اینترنتی و آسیبپذیری قشر نوجوان از این
اختالل و این واقعیت که عوامل روانی بیشترین سهم را در
شکلگیری اعتیاد به اینترنت دارند (شعاعکاظمی و مؤمنی
جاوید ،)6035 ،همچنین نبود یا کمبود بهکارگیری رویکرد
کوتاهمدت راهحلمحور در کاهش اعتیاد به اینترنت ،ضرورت
انجام این پژوهش را تبیین میکند .با توجه به آنچه ذکر شد،
این تحقیق اثربخشی درمان کوتاهمدت راهحلمحور را در بهبود
اعتیاد به اینترنت نوجوانان آزمایش میکند.

0

روانگردان بود .همچنین معیار خروج ،حضورنداشتن در
حداکثر دو جلسه از درمان بود .گروه آزمایشی طی هشت
جلسۀ  57دقیقهای مشاورۀ گروهی کوتاهمدت راهحلمحور را
از یکی از پژوهشگران دریافت کرد ،اما گروه کنترل در این
مدت هیچگونه برنامۀ مشاورۀ گروهی دریافت نکرد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها ،از آزمون تحلیل کوواریانس و نرمافزار
 SPSSاستفاده شد.

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت ( )IATرا یانگ 8برای سنجش
اعتیاد اینترنت طراحی کرد .این پرسشنامۀ بیستسؤالی که به
روش لیکرتی  6تا  7نمرهگذاری میشود ،دارای روایی سازه،
همگرا و تشخیص باال است (علوی و همکاران .)6083 ،نمرۀ
نهایی کمتر از  ،53نشاندهندۀ نداشتن وابستگی ،نمـرۀ  53تا
 23نشاندهندۀ کاربر طبیعی ،نمرۀ  73تا  53نشاندهندۀ اعتیاد
خفیف و نمرۀ  83تا  633نشاندهندۀ اعتیاد شدید است.
ضـریب آلفـای کرونبـاخ این آزمون در پژوهشهای یو و
همکاران )5332( 3بـیش از  ،3/3وانگ ،لی و چانگ)5330( 63
 ،3/3قاسمزاده ،شهرآرای و مرادی ( 3/88 )6081بود .پایایی
این پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز  3/81بهدست آمد.
شیوۀ اجرای پژوهش :ابتدا بعد از هماهنگی با مسئوالن ادارۀ

روش پژوهش
پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون
همراه با گروه کنترل است .جامعۀ آماری آن دانشآموزان پسر
دبیرستانهای دورۀ دوم منطقۀ  61تهران است .یک دبیرستان
به روش نمونۀ در دسترس انتخاب و پرسشنامۀ اعتیاد به

اینترنت یانگ ( 5)IATبرای دانشآموزان مدرسه ( 552نفر)
اجرا شد 03 .نفری که باالترین نمره (نمرۀ  53به باال) را کسب
کرده بودند ،بهعنوان افرادی شناخته شدند که اعتیاد به اینترنت
داشتند .این دانشآموزان بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایشی و کنترل قرار گرفتند .معیارهای ورود به پژوهش،
داشتن اعتیاد به اینترنت ،نداشتن سابقۀ شرکت در جلسههای
درمانی با رویکرد راهحلمحور و استفاده نکردن از داروهای
1. Zhang & et al
2. Kim, Brook, & Akin
3. social skills
4. Kim & Franklin
5. Gong & Hsu
6. Busari
7. internet addiction test

آموزشوپرورش منطقۀ  61و اخذ مجوز ،در یک جلسۀ
توجیهی با مسئوالن مدرسه ،هدف پژوهش ارائه شد .سپس
پرسشنامهها در بین دانشآموزان توزیع شد و بعد از تحلیل
نتایج 03 ،نفری که باالترین نمره (نمرۀ  53به باال) را کسب
کرده بودند ،بهعنوان اعضای گروه نمونه انتخاب شدند و در
مرحلۀ بعد بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل
قرار گرفتند .سپس یک مصاحبۀ آغازین با اعضا انجام و روند
برنامه تشریح و موافقت اولیه اخذ شد .جلسههای درمان در
هشت جلسۀ  57دقیقهای ،هفتهای یک جلسه در دفتر مشاورۀ
دبیرستان برگزار شد .در پایان برنامه بهمنظور مالحظات
اخالقی و قدردانی ،اعضای گروه کنترل در پنج جلسۀ 57
دقیقهای مشاورۀ کوتاهمدت راهحلمحور شرکت داده شدند
که بهوسیلۀ همان پژوهشگر و در همان موقعیت برگزار شد.
8. Young
9. Yoo & et al
10. Whang, Lee & Chang
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اثربخشی مشاورۀ کوتاهمدت راهحلمحور بر اعتیاد به اینترنت...
جدول  .1خالصۀ جلسههای مشاورۀ کوتاهمدت راهحلمحور برای کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان
شمارۀ جلسه

شرح مختصری از جلسه
معرفی مشاور و اعضا به یکدیگر ،بیان مقررات گروه ،بیان اصول راهحلمحور به زبان ساده ،ایجاد ارتباط از طریق پذیرش و توجه مثبت و
سؤاالت کوتاه ،طرح سؤال پیش از جلسه؛ از شرکتکنندگان خواسته شد که توضیح دهند از زمان مصاحبه تاکنون چه اقداماتی برای

1

مسئلۀ خود انجام دادهاند.
بیان مشکل بهصورت یک جمله ،استفاده از سؤال درجهبندی ،تبدیل مشکل به اهداف قابلدسترسی ،فرمولبندی حلقههای راهحل مشکل؛
از شرکتکنندگان خواسته شد مسئله را در یک عبارت واضح بیان و میزان کنترل خود را بر مسئله ،در مقیاس  6تا  63تعیین کنند .سپس

2

مسئله به اهداف موردتوافق و دستیافتنی تقسیم شد؛ برای مثال کنارگذاشتن ابزار اینترنت نیم ساعت قبل و بعد از غذا و یک ساعت پیش
از خواب.
استفاده از سؤال «بهجای» ،ترغیب اعضا به تغییر از طریق فن گلولهبرفی .از شرکتکنندگان سؤال شد وقتی با وسوسههای اینترنت مواجه
میشوند ،بهجای چسبیدن به ابزار اینترنتی چه کار دیگری میتوانند انجام دهند .همچنین فن گلولهبرفی یا دومینو معرفی و بهطور مختصر
توضیح داده شد.
مرور محتوای جلسههای قبل ،معرفی فن موارد استثنا ،بررسی تجربههای کارآمد اعضا دربارۀ موارد استثنا؛ سؤال قدرتمند موارد استثنا

3

طرح شد و شرکتکنندگان تجربۀ خود را بیان کردند.
استفاده از سؤال معجزه ،بررسی پاسخهای اعضا به سؤال معجزه ،معطوفکردن توجه اعضا به آینده از طریق فن نوار ویدیویی ،پیداکردن
یک داستان مثبت در زندگی؛ ابتدا سؤال قدرتمند معجزه مطرح و بهدنبال آن ،از تکنیک نوار ویدیویی در جهت روند مثبت پیشرو استفاده

4

شد.
مرور محتوای جلسههای قبل ،معرفی فن شاهکلید و استفاده از آن ،تداوم بهکارگیری سؤال درجهبندی؛ توجه شرکتکنندگان به راهحلهای

5

مؤثر اما مغفولماندۀ پیشین جلب و در ادامه از سؤال درجهبندی برای تعیین پیشرفت شرکتکنندگان در مدیریت مسئله استفاده شد.
مرور جلسۀ قبل ،ادامۀ استفاده از فن شاهکلید ،بررسی پیشرفت از طریق سؤال درجهبندی ،معرفی جشن موفقیت ،عالوه بر تداوم کار با

6

سؤال شاهکلید و سؤال درجهبندی؛ جشن موفقیت برگزار و مقرر شد هریک از اعضا در خانه به شیوۀ خود ،خودش را تشویق کند.
استفاده از فن تکالیف وانمودی ،استفاده از فن برهان خلف ،استفاده از شرطبندی متناقض ،مباحث جلسۀ قبل بررسی و بازخورد مثبت و

7

مناسب داده شد و فنون جلسۀ هفتم ارائه شد.
جمعبندی کلی ،گرفتن بازخورد ،سنجش میزان پیشرفت مراجعان و تحقق اهداف؛ مجدداً از طریق سؤال درجهبندیشده پیشرفت کار
ارزیابی و بازخورد داده شد .جشن موفقیت برگزار و توصیههایی برای ماندن در وضعیت جدید ارائه و از شرکتکنندگان بازخورد دوره

8

گرفته شد.

یافتهها

اعتیاد به اینترنت شدید و  55نفر معادل  50درصد ،دارای

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ،از روشهای توصیفی و

اعتیاد به اینترنت خفیف (در معرض خطر) هستند.

استنباطی استفاده شد .یافتههای توصیفی نشان داد از مجموع

شاخصهای مربوط به آمار توصیفی در جدول  5آمده است.

 03شرکتکننده در پژوهش 8 ،نفر معادل  55درصد ،دارای
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیر میزان اعتیاد به اینترنت نوجوانان
متغیرها
گروه آزمایشی
گروه کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

کمترین
73
23
71
77
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بیشترین
87
50
87
82

میانگین
52/13
71/23
50/50
52/00

انحراف معیار
5/03
63/23
5/31
8/21

قاسم تسیهحسینی ،سحر صمدی کاشان ،یاسر مدنی

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،میانگین و
انحراف معیار پیشآزمون گروه آزمایشی بهترتیب  52/13و

گروه گواه  50/50و  5/31و پسآزمون گروه گواه  52/00و
 8/21است.

 ،5/03پسآزمون گروه آزمایشی  71/23و  ،63/23پیشآزمون
جدول  .3نتایج آزمون شاپیرو ویلک 1بهمنظور بررسی همگنی واریانسها و آزمون لوین بهمنظور بررسی نرمالبودن دادهها
آزمون شاپیرو ویلک

متغیر

آماره

اعتیاد به اینترنت

3/351

آزمون لوین
F

سطح معناداری
3/163

سطح معناداری

3/381

براساس جدول  ،0با توجه به سطوح معناداری آزمونهای

3/750

بودن دادهها رعایت شده است.

شاپیرو ویلک و لوین ،مفروضۀ همگنی واریانسها و نرمال
جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر مشاورۀ کوتاهمدت راهحلمحور بر کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان
متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیشآزمون

0/50

6

6/58

0/86

3/573

گروه

25/30

6

25/30

خطا

52/05

55

0/66

51/81

3/336

همانطور که جدول  2نشان میدهد ،در پیشآزمون اعتیاد به

نشان میدهد مداخلههای روانشناختی میتوانند تأثیر

اینترنت نوجوانان در گروه آزمایشی و گروه گواه تفاوت

معناداری در بهبود اعتیاد به اینترنت شرکتکنندگان داشته

معناداری وجود ندارد ( .)P=3/573 ،F= 0/86بدینمعنا که

باشند .در تبیین یافتههای این پژوهش و در گام نخست

در پیشآزمون ،میزان اعتیاد به اینترنت نوجوانان گروه

میتوان گفت نوجوانی واجد خصوصیاتی است که در

آزمایشی و گروه کنترل به یک اندازه بوده است .همچنین

رویکرد کوتاهمدت راهحلمحور به آنها توجه میشود و به

نمرات در پسآزمون گروه آزمایشی و گروه گواه تفاوت

رسمیت شناخته میشوند .براساس پژوهش گنجی ()6083

معناداری دارد ( )P=3/336 ،F= 51/81و این بیانگر تأثیر

نوجوانان تمایل دارند آزادی عمل داشته باشند و برای اینکه

جلسات درمان بر کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان است.

خود تصمیم بگیرند ،تالش میکنند .آنها به اعمال قدرت و
تحمیل عقاید حساساند و از تقسیم قدرت استقبال میکنند.

نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاورۀ کوتاهمدت
راهحلمحور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر دبیرستانی
انجام شد .یافتهها نشانگر تأیید فرضیۀ پژوهش یعنی تأثیر
مثبت جلسههای درمان بر کاهش اعتیاد به اینترنت در
مشارکتکنندگان است .یافتههای پژوهش حاضر ،با نتایج
پژوهشهای ژانگ و همکاران ( ،)5353گونگ و سو ()5365
و بوساری ( )5361همسو است .این یافته همچنین با نتایج
سواری و منشداوی ( ،)6037کورکی و همکاران (،)6033

کینگ و همکاران  )5365(5و کیم ( )5338همسو است و

رویکرد راهحلمحور ،بهخاطر تأکیدش بر احترام به دیدگاه
مراجع ،همکاری بین درمانگر و مراجع و تأکید بر منابع
مراجعان و احترام به توانمندیهای آنان و اتخاذ موضع برابر
در رابطۀ درمانی ،فضایی مقبول برای نوجوانان ایجاد میکند
و با پیریزی یک ارتباط قدرتمند مشاورهای و افزایش انگیزۀ
مشارکت ،زمینۀ تغییر را بهوجود میآورد .در گام دوم میتوان
گفت یکی از بهترین راهکارها برای آنکه فردی احساس
شایستگی داشته باشد و به قابلیتهای خود اعتقاد پیدا کند،
کمک به او برای شناسایی توانمندیها و ویژگیهای مثبت

6

1. Shapiro-Wilk Test

2. King & et al
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اثربخشی روششناختی رفتاری مارتین بر هیجانهای تحصیلی و...

خویش است (تسیهحسینی ،مدنی و حاجحسینی )6038 ،و

دسترسی مجدد به اینترنت ایستادگی کند و این عمل موجب

مداخلههای راهحلمحور در همین راستا هستند .رویکرد

افزایش وجود استثناها در مشکل فرد میشود که خود

راهحلمحور بهعنوان یکی از انواع مداخالت مثبتنگر ،ضمن

میتواند زمینه را برای اعتمادبهنفس فرد و خودکارآمدی او

کاوش موارد استثنا ،با تقویت نقاط قوت و احترام به

فراهم کند .صادقی ،زرهون و اطهری ( )6031نیز نشان

توانمندیهای مراجعان ،آنها را به پیگیری راهحلهای موفقی

دادهاند که رویکرد راهحلمحور ،در تقویت منبع کنترل

ترغیب میکنند که در موارد استثنا بهکار برده بودند .این نوع

درونی  ،یعنی ادراک داشتن کنترل ،در امور زندگی مؤثر

2

رویکرد موجب افزایش خودکارآمدی 6در آنان میشود.

است .این مسئله به افرادی که اعتیاد به اینترنت دارند کمک

براساس فرض موارد استثنا ،درمورد هر مشکل موارد استثنا

میکند رفتارهای خود را تحت کنترل شخصی داشته باشند و

نیز وجود دارند که این مطلب دربارۀ اعتیاد به اینترنت نیز

هدایت کنند؛ بنابراین میتوان گفت مشاورۀ کوتاهمدت

صادق است؛ یعنی در زمانهایی فرد زیاد درگیر وسایل

راهحلمحور از طریق افزایش تابآوری و تقویت منبع کنترل

مرتبط با اینترنت نیست .طبق این نظریه ،تغییر زمانی اتفاق

درونی در مدیریت رفتار اعتیادی صورت میگیرد .از

میافتد که فرد بتواند استثناهایی را برای مشکل خود

مجموع آنچه گفته شد ،چنین برمیآید که مشاورۀ کوتاهمدت

شناسایی و تقویت کند .در این صورت میتواند تغییر عمیقی

راهحلمحور ،از طریق پذیرش نوجوانان به همان صورتی که

را ایجاد کند (یعنی استثنا تبدیل به قانون خواهد شد).

هستند و ایجاد ارتباط و اتحاد درمانی کارآمد ،به کنترل

بدینترتیب با صحبتکردن دربارۀ این موارد ،افراد میتوانند

شرایط کمک میکند .همچنین با طرح این فرض اساسی که

سرنخهایی را برای راهحلهای مؤثر بهدست آورند و بر آنچه

افراد از توانایی حلکردن مشکالت خود برخوردارند و تأکید

برطرفنشدنی بهنظر میرسید کنترل یابند (کری.)6036 ،

بر توانمندیها و کاوش موارد استثنا ،راهحلهای امکانپذیر و

همچنین درمانجویان اغلب داستانهایی سرشار از مشکالت

اهمیتدادن به تغییرات کوچک ،همچنین تأکید بر گذرابودن

دارند (کری )6036 ،و نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت نیز از

مشکالت و حتمیبودن تغییر (کری )6036 ،شرایطی را

این قاعده مستثنا نیستند .مشاورۀ راهحلمحور به درمانجویان

فراهم میآورد که در آن مراجعان بهسرعت درگیر حلکردن

کمک میکند تا از حالت مشکل ثابت ،به دنیای تغییرات وارد

مشکالت خود میشوند .تأثیر این موارد در سطح رفتاری،

شوند (کری .)6036 ،در این رویکرد سعی میشود بهجای

بهصورت کاهش استفاده از اینترنت نمایان میشود .از

کنکاشکردن مشکل اعتیاد در نوجوان که اغلب سبب ایجاد

مهمترین محدودیتهای این پژوهش میتوان به تداخل

احساس درماندگی بیشتری در او میشود و ایجاد تغییر را

نسبی جلسههای مشاوره با برنامۀ رسمی آموزشی و

مشکلتر میکند ،به صحبتکردن دربارۀ اینکه چگونه

ناهماهنگی والدین با روند اجرای دوره اشاره کرد .توصیه

میخواهد مسائل متفاوت شوند و او چه کاری میتواند انجام

میشود یافتههای پژوهش در محیطهای آموزشی-تربیتی،

دهد تا این اتفاق بیفتد ،میپردازد و به وی کمک میکند تا

مددکاری و درمانی مورد توجه و استفادۀ متولیان امور قرار

باور کند که تغییر ممکن است؛ بنابراین حس خودکارآمدی

گیرد .با توجه به اینکه در این پژوهش از روش نیمهآزمایشی

او را افزایش میدهد و به وی کمک میکند تا روی آنچه

استفاده شد ،امکان کنترل تمامی متغیرهای ناخواسته وجود

برای ایجاد تغییر نیاز دارد ،تمرکز کند .عالوهبر آنچه ذکر شد،

نداشت؛ بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده،

تقویت نقاط مثبت بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در

طرحهای پژوهشی تجربی حقیقی ،کیفی و کاربردی با

تابآوری 5نیز شناخته شده است (استپلمن 5333 ،0به نقل از

7

موضوع اعتیاد به اینترنت انجام شود.

لطفی ،متولی ،قادری و اسمری .)6032 ،افزایش تابآوری
به فرد کمک میکند تا در مقابل وسوسههای لحظهای ،برای

منابع
تسیهحسینی ،ق ،.مدنی ،ی ،.و حاجحسینی ،م .)6038( .اثربخشی

1. Self-efficacy
2. resiliency
3. Stepleman, L.
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4. Inner locus of control
5. addictive behavior
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آموزش تلفیقی مثبتنگری و تابآوری بر نگرانی از تصویر

 مجلۀ.بدنی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر
.01-2 ،)68(56 ،پژوهشهای مشاوره
 ارتباط اعتیاد به اینترنت با.)6036( . ل، و جوکار،. ف،سپهریان

 مجلۀ.B  وA اضطراب در تیپهای شخصیتی نوع
.03-65 ،)0(5 ،پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری
 اثربخشی آموزش مهارت.)6037( . س، و منشداوی،. ک،سواری
 احساس تنهایی و،خودآگاهی در کاهش اعتیاد به اینترنت
، فصلنامۀ مطالعات روانشناسی بالینی.افزایش خودکارآمدی
.653-610 ،)55(1

 آسیبهای اجتماعی.)6035( . م، و مؤمنی جاوید،. م،شعاعکاظمی
. آوای نور: تهران.نوپدید
 تأثیر مشاورۀ.)6031( . ز، و اطهری،. ر، زرهون،. ح،صادقی
گروهی راهحلمحور بر خودکارآمدی و منبع کنترل دانش

 مطالعات روانشناسی و علوم.آموزان دختر مقطع متوسطه
.670-626 ،)6(0 ،تربیتی
 و،. ف، جنتیفرد،. م، نجفی،. م، مرآتی،. م، اسالمی،. س،علوی
 ویژگیهای روانسنجی آزمون اعتیاد به.)6083( . ح،رضاپور
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Effectiveness of Solution-Focused Brief Counseling on Internet Addiction
among Adolescent Boys
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Abstract
The purpose of this study was to identify the effectiveness of solution-focused brief counseling on Internet
addiction among adolescent boys. In this quasi-experimental study, a pretest/posttest design with a control group
was used.. The population included all male students in Tehran’s 16 district. One of the local high schools was
randomly sampled. Of all the students in this school, 30 were selected based on the highest score on the Young
Internet Addiction Test (IAT) and divided into the two experimental and control groups. The experimental group
received six 75-minute sessions of brief solution-focused counseling, while the control group received no
counseling during this period. At the end of the experiment, both groups underwent a posttest, and data were
analyzed using descriptive statistics and analysis of covariance. The result showed that counseling had a
significant effect on reducing internet addiction among adolescents. It seems that solution-focused brief
counseling is an appropriate method to reduce internet addiction among male adolescents. The results show the
importance of learning the principles of solution-focused brief counseling and therapy.
Keywords: Internet Addiction, Solution Focused Brief Counseling, Group Counseling.
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