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 چکیده
 طرح با آزمایشینیمه ،پژوهش این روش. است نوجوان پسران اینترنت به اعتیاد بر ،محورحلراه مدتکوتاه مشاورۀ اثر شناسایی اضر،ح پژوهش هدف
 در تحصیل به مشغول دوم دورۀ دبیرستانی پسر آموزاندانش همۀ شامل پژوهش آماری جامعۀ. است کنترل گروه با آزمونپس-آزمونپیش آزمایشینیمه

 آموزاندانش کلیۀ بین از و دسترس در گیرینمونه روش به پسرانه دبیرستان یک منطقه، آن مدارس میان از. شودمی تهران شهر وپرورشآموزش 16 منطقۀ
 گروه دو در تصادفی صورتبه و شدند انتخاب (IAT) یانگ اینترنت به اعتیاد پرسشنامۀ در شدهکسب نمرات باالترین براساس نفر 30 دبیرستان، آن

 در کنترل گروه اما گرفت، قرار محورحلراه مدتکوتاه گروهی مشاورۀ تحت ایدقیقه 75 جلسۀ هشت در آزمایشی گروه. گرفتند قرار کنترل و آزمایشی
 تحلیل آزمون و SPSS آماری افزارنرم از استفاده با هاداده و شد گرفته آزمونپس گروه هردو از دوره، پایان در. نکرد دریافت ایمشاوره هیچ مدت این

. است داشته معناداری تأثیر کنندگانشرکت اینترنت به اعتیاد کاهش در محورحلراه مدتکوتاه ۀمشاور داد نشان هایافته. شد وتحلیلتجزیه کوواریانس
 ،پژوهش این هاییافته .باشد نوجوانان اینترنت به اعتیاد کاهش برای مؤثر ایمداخله تواندمی محورحلراه مدتکوتاه مشاورۀ که گرفت نتیجه توانمی

 .کندمی بیشتر اهمیت زئحا را محورحلراه مدتکوتاه درمانیروان و مشاوره اصول فراگیری
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 مقدمه
 که است اطالعات و ارتباطات نوین هایفناوری از یکی اینترنت

 قرار آن از کنندگاناستفاده زمرۀ در افراد از یشتریب تعداد روز هر
 آن از استفاده در چندانی ترلکن هاآن از بسیاری و گیرندمی

 و وابستگی نشانگان شخصی، آشفتگی مسبب که ندارند
. (2015 ،1آچاب و زولینو ژاک،وتر) است مختلف منفی پیامدهای

 عظیم شبکۀ به اعتیاد و وابستگی پدیده، این منفی تأثیرات از
 2«اینترنت به اعتیاد اختالل» عنوان با آن از که است مجازی

 اعتیاد(. 1392 جاوید، مؤمنی و کاظمی شعاع) شودمی برده نام
 سایر و اینترنتی بازی شامل که است گسترده ایسازه ،اینترنتی
 ،3همکاران و هو) شودمی اینترنت از اعتیادی استفادۀ اشکال
 ند،اسال ،وادلین) دارد بیشتری شیوع پسران در که( 2014

( 2015) 5و لو ویل پژوهش در. (2016 ،4نیلسون و هلستروم
به  اعتیادکه  یدر افراد ینترنتکه استفاده از ا شدمشاهده 

مغز را  یولوژیکنوروب یندهایفرا کوکائین مانند ،رنددا ینترنتا
را فعال  یمشابه یپاداش یرهایو مس دهدیمقرار  یرتأثتحت 

 .کندیم

 و شناختیروان هاینشانه صورت دو به افراد در اینترنت به عتیاد
 از نقل به 1999 ؛6کاورزا) شودمی دیده جسمانی هاینشانه

 مسائلی با ،اینترنت از گونهاعتیاد استفادۀ (.1391 جوکار، و سپهریان
 ،8اجتماعی حمایت نبود ،7اجتماعی پذیریمسئولیت نداشتن مانند

 با دارد. همچنین مستقیم ارتباط 9کاری و تحصیلی ناکارآمدی
 و پورحبیب معیدفر،) دارد معکوس ارتباط 10خودارزشمندی احساس
 12اجتماعی انزوای و 11افسردگی از ابعادی با و (1386 گنجی،

 به اعتیاد بحث در بنابراین ؛(2008 ،13بلک و شاو) است بستههم
 نیازمند ،حساس سنی شرایط به توجه با ،انانجو و نوجوانان اینترنت،
 درصد 3/24 میزان هاپژوهش رابطه، همین در. هستند ایویژه توجه
 معیدفر،) اندکرده گزارش را جوانان و نوجوانان اینترنتی اعتیاد
 زیادی یهاپژوهشکه موجب انجام  (1386 گنجی، و پورحبیب

 مهارت آموزش هایروش اثربخشی برای مثال ؛شده است

                                                           
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 
14. self-awareness skill 
15. cognitive behavior therapy 
16. King, Delfabbro, Griffiths, & Gradisar 
17. Małgorzata Przepiorka, Blachnio, Miziak, & Jerzy Czuczwar 

-شناختی درمان ،(1395 منشداوی، و سواری) 14خودآگاهی
 ،مالگورزاتا ؛2012 ،16گراسیدار و گریفیتز ،فابرودل ،کینگ) 15رفتاری
 18گرینمایشروان ،(2014 ،17چوکوارژرزی و میزیاک بالچنیو،

 19درمانیواقعیت ،(1390 عریضی، و ابراهیمی یزدخواستی، ،کورکی)
 گروهی درمان و( 2016 ،21همکاران و پارک ؛2008 ،20کیم)

 اینترنت به اعتیاد بهبود بر (2015 همکاران، و ویل) 22خانوادگی
 رویکردهای از شدهانجام هایپژوهش در هرچند. است شده مطالعه
 بین این در شده، استفاده اینترنت به اعتیاد بهبود برای مختلفی

 برای توجهقابل تجربی شواهد وجود با 23مدرنپست ویکردهایر
 گرفته صورت توجه هابه آن کمتر یا اندمانده مغفول تغییر، ایجاد
 است 24محورحلراه مدتکوتاه ندرما رویکردها این از یکی. تاس
-شناختی درمان نوعی تواندمی( 2007) 25نینکبن عقیدۀ به که

 ،مشکل کاهش جایبه که تفاوت این با شود، گرفته درنظر رفتاری
 مدتکوتاه درمان(. 2007 ،نینکبن) دارد تأکید حلراه کشف بر
 همچنین و درمان در سریع تغییرات بر کیدأت به توجه با محورحلراه
 زیادی محبوبیت از ،است پذیرامکان آنچه بر تمرکز خاطربه

 استوار بینانهخوش فرض این بر درمان، نوع این. است برخوردار
 بتواند که برخوردارند هاییحلراه ساختن توانایی از افراد که تاس

 کنندمی گم را خود مسیر مواقعی در اما ،بخشد بهبود را هاآن زندگی
 ،26کری) دهندمی دست از هایشانشایستگی از را خود آگاهی یا

 تا دهندمی آموزش اعتیاد درگیر افراد به ،رویکرد این در (.1391
( نندک مهار را خود اعتیادی رفتار اندتوانسته که مواقعی) ااستثن موارد

 است کنترلقابل رفتارشان که بیاموزند خودشان به و نندک پیدا را
 کاهش بر درمان این اثربخشی(. 1392 ،27گلدنبرگ و گلدنبرگ)

 افزایش ،(2018 همکاران، و نسبامین) استرس و افسردگی
 ،(2018 ،29همکاران و ژانگ) کودکان 28شناختیروان بهزیستی
 بروک ،کیم) آن با مرتبط ترومای و مواد مصرف از استفاده کاهش

 و کیم) کودکان 31اجتماعی هایمهارت بهبود ،(2016 ،30آکین و
 به اعتیاد کاهش و (2017 ،33سو و گونگ ؛2009 ،32فرانکلین
 ،34بوساری ؛2020 ،همکاران و ژانگ) آموزاندانش در اینترنت

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 
29. Zhang & et al 
30. Kim, Brook, & Akin 
31. social skills 
32. Kim & Franklin 
33. Gong & Hsu 
34. Busari 
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 ...و یلیتحص یهاجانیبر ه نیمارت یرفتار یشناختروش یاثربخش
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 دهدمی نشان پژوهش پیشینۀ مرور .است شده تأیید( 2016
 کمدست ،محورحلراه مدتکوتاه مشاورۀ توجه شایان هایظرفیت

 که مدارس در ویژهبه ؛است مدنظر قرار گرفته کمتر کشور داخل در
 ،درسی برنامۀ با تداخل احتمال و زمانی هایمحدودیت دلیلبه
 به کمک برای مدتکوتاه هایلهمداخ پذیرای و نیازمند شدتبه

 از نگرانی. هستند آموزاندانش رفتاری-روانی مشکالت بهبود
 جسمانی نامطلوب تبعات و اینترنت به دسترسی روزافزون گسترش

 اختالل این از نوجوان قشر پذیریآسیب و اینترنتی اعتیاد روانی و
 گیریشکل در را سهم بیشترین روانی عوامل که واقعیت این و

 ،(1392 ،جاوید مؤمنی و کاظمیشعاع) دارند اینترنت به اعتیاد
 محورحلراه مدتکوتاه رویکرد کارگیریبه کمبود یا نبود همچنین

 تبیین را پژوهش این انجام ضرورت اینترنت، به اعتیاد کاهش در
 درمان اثربخشی تحقیق این شد، ذکر آنچه به توجه با. کندمی

 نوجوانان اینترنت به اعتیاد بهبود در را محورحلراه مدتکوتاه
 .کندایش میآزم

  روش
 آزمونپس-آزمونیشپبا طرح  آزمایشییمهن حاضر پژوهش

 پسر آموزاندانش آن آماری جامعۀ. استهمراه با گروه کنترل 
 به دبیرستان یک. است تهران 16 منطقۀ دوم دورۀ هایدبیرستان

 اینترنت به اعتیاد پرسشنامۀ و انتخاب دسترس در نمونۀ روش
 30. شد اجرا (نفر 274) مدرسه آموزاندانش برای 1(IAT) یانگ
 بودند، کرده کسب را (باال به 70 نمرۀ) نمره باالترین که نفری

 این. داشتند اینترنت به اعتیاد که شدند شناخته افرادی عنوانبه
قرار  کنترل و آزمایشی گروه دو در تصادفی صورتبه آموزاندانش
 ،اینترنت به اعتیاد داشتنپژوهش، هب ورود هایمعیار. گرفتند
 محورحلراه رویکرد با درمانی هایجلسه در شرکت سابقۀ نداشتن

 معیار بود. همچنین گردانروان داروهای از نکردن استفاده و
 گروه. بود درمان از جلسه دو حداکثر در حضورنداشتن خروج،

 گروهی مشاورۀ ایدقیقه 75 جلسۀ هشت طی آزمایشی
 اما ،کرد دریافت پژوهشگران از یکی از را محورحلراه مدتکوتاه

 دریافت گروهی مشاورۀ برنامۀ گونههیچ مدت این در کنترل گروه
 و کوواریانس تحلیل آزمون از ،هاداده وتحلیلتجزیه برای. نکرد
 .شد استفاده SPSS افزارنرم

 سنجش ابزار
 سنجش برای2 یانگ :(IAT) ینترنتا به دعتیاا ةپرسشنام

 به که سؤالیبیست پرسشنامۀ این .کرد طراحی ینترنتا اعتیاد
 ،سازه روایی دارای ،شودمی گذارینمره 5 تا 1 لیکرتی روش
 نمرۀ .(1389 ،همکاران و علوی) است باال تشخیص و همگرا
 49 تا 20 نمـرۀ ،یوابستگ نداشتن ۀدهندنشان ،20 از مترک نهایی
 فیخف ادیاعت ۀدهندنشان 79 تا 50 نمرۀ ،یعیطب اربرک ۀدهندنشان

 یآلفـا بیضـر .است دیشد ادیاعت ۀدهندنشان 100 تا 80 نمرۀ و
( 2004) 3ارانکهم و وی هایپژوهش در آزمون این رونبـاخک
 ،زادهقاسم ،9/0( 2003) 4، لی و چانگوانگ ،9/0 از شیبـ

 در پرسشنامه این پایایی. بود 88/0( 1386) مرادی و شهرآرای
 .دآم دستبه 86/0 نیز حاضر پژوهش
 پژوهش اجرای شیوۀ
 منطقۀ وپرورشآموزش ادارۀ نمسئوال با هماهنگی از بعد ابتدا
 ،مدرسه نمسئوال با توجیهی جلسۀ یک در ،مجوز اخذ و 16

 آموزاندانش بین در هاپرسشنامه سپس. شد ارائه پژوهش هدف
 نمره باالترین که نفری 30 ،نتایج تحلیل از بعد و شد توزیع

 گروه اعضای عنوانبه بودند، کرده کسب را( باال به 70 نمرۀ)
 دو در تصادفی صورتبه بعد مرحلۀ در و شدند انتخاب نمونه
 آغازین مصاحبۀ یک سپس. قرار گرفتند کنترل و آزمایشی گروه

. شد اخذ اولیه موافقت و تشریح برنامه روند و انجام اعضا با
 یک ایهفته ،ایدقیقه 75 جلسۀ هشت در درمان هایهجلس
 برنامه پایان در. شد ارگزبر دبیرستان مشاورۀ دفتر در جلسه

 در کنترل گروه اعضای قدردانی، و اخالقی مالحظات منظوربه
 شرکت محورحلراه مدتکوتاه مشاورۀ ایدقیقه 75 جلسۀ پنج
 موقعیت همان در و پژوهشگر همان وسیلۀبه که شدند داده

 .شد برگزار

 نوجوانان اینترنت به اعتیاد کاهش برای محورحلراه مدتکوتاه مشاورۀ هایهجلس ةخالص. 1 جدول
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 جلسه از مختصری شرح

 کوتاه، سؤاالت و مثبت توجه و یرشپذ طریق از ارتباط ایجاد ساده، زبان به محورحلراه اصول بیان وه،گر مقررات نبیا ،یکدیگر به عضاا و ورمشا معرفی 1
 .اندداده انجام خود ۀمسئل برای اقداماتی چه تاکنون مصاحبه زمان از دهند توضیح که شد خواسته کنندگانشرکت از ؛جلسه از پیش سؤال طرح

 کنندگانشرکت از ؛مشکل حلراه هایحلقه بندیفرمول ،دسترسیقابل اهداف به مشکل تبدیل ،بندیدرجه سؤال از استفاده جمله، یک صورتبه مشکل بیان 2
 و موردتوافق اهداف به مسئله سپس. نندک تعیین 10 تا 1 مقیاس در ،مسئله بر را خود کنترل میزان و بیان واضح عبارت یک در را مسئله شد خواسته

                                                           
1. internet addiction test 
2. Young 

3. Yoo & et al 
4. Whang, Lee & Chang 
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 .خواب از پیش ساعت یک و غذا از بعد و قبل ساعت نیم اینترنت ابزار کنارگذاشتن مثال برای ؛شد تقسیم یافتنیدست
 جایبه ،شوندمی مواجه اینترنت هایوسوسه با وقتی شد سؤال کنندگانشرکت از .برفیگلوله فن طریق از تغییر به اعضا ترغیب ،«جایبه» سؤال از استفاده 

 .شد داده توضیح مختصر طوربه و معرفی دومینو یا برفیگلوله فن همچنین .دهند انجام توانندمی دیگری کار چه اینترنتی ابزار به چسبیدن
 و شد طرح استثنا موارد مندقدرت سؤال ؛استثنا موارد دربارۀ اعضا کارآمد هایتجربه بررسی استثنا، موارد فن معرفی قبل، هایهجلس محتوای مرور 3

 .کردند بیان را خود تجربۀ کنندگانشرکت
 مثبت داستان یک پیداکردن ویدیویی، نوار فن طریق از آینده به اعضا توجه کردنمعطوف معجزه، سؤال به اعضا هایپاسخ بررسی معجزه، سؤال از استفاده 4

 .شد استفاده روپیش مثبت روند جهت در ویدیویی رنوا تکنیک از آن، دنبالبه و مطرح معجزه قدرتمند سؤال ابتدا ؛زندگی در
 اما مؤثر هایحلراه به کنندگانشرکت توجه ؛بندیدرجه سؤال کارگیریبه تداوم آن، از استفاده و کلیدشاه فن معرفی قبل، هایهجلس ایمحتو مرور 5

 .شد استفاده مسئله مدیریت در کنندگانشرکت پیشرفت تعیین برای بندیدرجه سؤال از مهااد در و جلب پیشین ۀماندمغفول
 و کلیدشاه سؤال با رکا تداوم رب عالوه ،موفقیت جشن معرفی ،بندیدرجه سؤال طریق از پیشرفت بررسی ،کلیدشاه فن از استفاده ادامۀ قبل، جلسۀ مرور 6

 .کند تشویق را خودش خود، شیوۀ به خانه در اعضا از هریک شد مقرر و برگزار موفقیت جشن ؛بندیدرجه سؤال
 وشد  داده مناسب و مثبت بازخورد و بررسی قبل جلسۀ مباحث ،متناقض بندیشرط از استفاده خلف، برهان فن از استفاده وانمودی، تکالیف فن از استفاده 7

 .شد ارائه هفتم جلسۀ فنون
 بازخورد و ارزیابی کار پیشرفت شدهبندیدرجه سؤال طریق از مجددا   ؛اهداف تحقق و مراجعان پیشرفت میزان سنجش بازخورد، گرفتن کلی، بندیجمع 8

 .شد گرفته دوره بازخورد کنندگانشرکت از و ارائه جدید وضعیت در ماندن برای هاییتوصیه و برگزار موفقیت جشن. شد داده

 
 هایافته

و  یفیتوص یهاروش از ،هاداده وتحلیلیهتجز منظوربه
مجموع  ازداد  شانن یفیتوص هاییافتهشد.  استفاده یاستنباط

 دارای ،درصد 27نفر معادل  8 ،پژوهشدر  کنندهشرکت 30
 یاداعت دارای ،درصد 73نفر معادل  22 و شدید ینترنتبه ا یاداعت
مربوط  یهاشاخص .هستند)در معرض خطر(  خفیف ینترنتبه ا

 .است آمده 2جدول  در یفیبه آمار توص

 نوجوانان اینترنت به اعتیاد میزان متغیر توصیفی هایشاخص .2 جدول
 معیار انحراف میانگین بیشترین کمترین  متغیرها

آزمایشی گروه  30/7 60/74 85 59 آزمونپیش 
 40/10 40/56 73 40 آزمونپس

 96/7 73/73 85 56 آزمونپیش کنترل گروه

 46/8 33/74 84 55 آزمونپس

 
 انحراف و میانگین ،شودمی مشاهده 2 جدول در که گونههمان
 ،30/7 و 60/74 ترتیببه آزمایشی گروه آزمونپیش معیار
 گروه آزمونپیش ،40/10 و 40/56 آزمایشی گروه آزمونپس

 46/8 و 33/74 گواه گروه آزمونپس و 96/7 و 73/73 گواه
 .است

 

 لوین آزمون و هاواریانس همگنی بررسی منظوربه 1ویلک شاپیرو آزمون نتایج. 3 جدول
 هاداده بودننرمال بررسی منظوربه 

 متغیر
 ویلک شاپیرو آزمون

 معناداری سطح           آماره    
 لوین آزمون 

F       معناداری سطح 
 

  523/0          986/0  619/0                       976/0 اینترنت به اعتیاد

 
 شاپیرو هایآزمون معناداری سطوح به توجه با ،3 جدول براساس
 هاداده بودنمالنر و هاواریانس همگنی مفروضۀ لوین، و ویلک

 .است شده رعایت

 محورحلراه مدتکوتاه مشاورۀ ریتأث بررسی برای یانسکووار یلتحل یجنتا .4 جدول
 نوجوانان اینترنت به اعتیاد کاهش بر 

 معناداری سطح F مجذورات میانگین آزادی درجة مجذورات مجموع وابسته متغیر

 759/0 81/3 78/1 1 23/3 آزمونپیش
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 ...و یلیتحص یهاجانیبر ه نیمارت یرفتار یشناختروش یاثربخش
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 گروه
 خطا

03/42 
37/24 

1 
22 

03/42 
11/3 

86/26 
 

001/0 

 
 اعتیاد آزمونیشپدر  ،دهدیم نشان 4که جدول  طورهمان

 تفاوت گواه گروه و آزمایشی گروه در نوجوانان اینترنت به
که در  معنابدین .(F، 759/0=P= 81/3)وجود ندارد  معناداری

و  یشیگروه آزما نوجوانان اینترنت به اعتیاد یزانم ،آزمونیشپ
 در نمرات همچنین اندازه بوده است. یکبه  کنترلگروه 
 دارد یتفاوت معنادار گواهو گروه  یشیآزما گروه آزمونپس
(86/26 =F، 001/0=Pو ا )بر درمان جلسات ثیرأت یانگرب ین 

 .است نوجوانان اینترنت به اعتیاد کاهش
  گیرینتیجهبحث و 

 مدتکوتاه ۀمشاور یاثربخش یپژوهش با هدف بررس این
انجام  یرستانینوجوانان پسر دب ینترنتبه ا یادبر اعت محورحلراه

 مثبت ثیرأت یعنی پژوهش فرضیۀ ییدتأ نشانگر هایافتهشد. 
در  ینترنتبه ا یادکاهش اعت درمان بر هایهجلس

 یجنتا با ،پژوهش حاضر هاییافته. است کنندگانمشارکت
 و (2017) سو و گونگ ،(2020) همکاران و ژانگ یهاپژوهش
 سواری نتایج با همچنین یافته این. است همسو( 2016) بوساری

 و کینگ ،(1390) همکاران و کورکی ،(1395) منشداوی و
1همکاران

 دهدنشان می و است همسو (2008) کیم و( 2012)2
در بهبود  یمعنادار یرتأث توانندیم یشناختروان هایهمداخل
 یینتب در .دنداشته باش کنندگانشرکت اینترنت به اعتیاد
 ینوجوان گفت توانیم نخست گام در و پژوهش ینا هاییافته

به  محورحلراه مدتکوتاه رویکرد در است که یاتیواجد خصوص
 براساس .شوندیمشناخته  یتبه رسم و شودمیتوجه  هاآن

 داشته عمل آزادیدارند  یلتما نوجوانان( 1380) گنجیپژوهش 
 هاآن. کنندیمتالش  د،نیربگ یمخود تصم ینکها یو برا باشند
قدرت  یمو از تقس اندحساس یدعقا یلقدرت و تحم عمالابه 

 بر أکیدشت خاطربه ،محورحلراه رویکرد. کنندیماستقبال 
 یدو تأک مراجع و درمانگر ینب یهمکار مراجع، دیدگاه به احترام

موضع  اتخاذ و آنان هاییتوانمند بهبر منابع مراجعان و احترام 
 یجادنوجوانان ا یمقبول برا ییفضا درمانی،ۀ رابطبرابر در 

 یشو افزا یامشاوره قدرتمندارتباط  یک ریزییپبا  و کندمی
گام دوم  در .آوردیم وجودبهرا  تغییر ینۀزم مشارکت، انگیزۀ

احساس  یفرد آنکه یبرا راهکارها یناز بهتر یکیگفت  توانیم
کند،  یداخود اعتقاد پ هاییتقابلداشته باشد و به  یستگیشا

مثبت  هاییژگیوو  هایتوانمند ییشناسا یکمک به او برا

                                                           
1. Shapiro-Wilk Test 

2. King & et al 
3. Self-efficacy  

 و( 1398 ،ینیحسحاجو  یمدن ،حسینیتسیهاست ) یشخو
 رویکردراستا هستند.  یندر هم محورحلراه هایهمداخل
 ضمن ،نگرمثبتاز انواع مداخالت  یکی عنوانبه محورحلراه

نقاط قوت و احترام به  یتکاوش موارد استثنا، با تقو
 یموفق یهاحلراه یگیریپرا به  هاآنمراجعان،  هاییتوانمند

نوع  این. بودند برده کاربهکه در موارد استثنا  کنندیم یبترغ
 براساس. شودیمدر آنان  3یخودکارآمد یشموجب افزا یکردرو

وجود  یزهر مشکل موارد استثنا ن درمورد استثنا، مواردفرض 
 ؛است صادق نیز اینترنت به اعتیاد دربارۀمطلب  ینا که دارند
 ینترنتمرتبط با ا یلوسا یردرگ یادفرد ز ییهازمان در یعنی

که فرد بتواند  افتدیماتفاق  یزمان ییرتغ ،یهنظر ین. طبق ایستن
 یندر ا .کند یتو تقو ییمشکل خود شناسا یرا برا ییاستثناها
 تبدیلاستثنا  یعنیکند ) یجادرا ا یقیعم ییرتغ تواندیمصورت 

 ینا ۀدربار کردنبا صحبت ترتیببدین. (شد خواهد قانون به
مؤثر  یهاحلراه برایرا  ییهاسرنخ توانندیمموارد، افراد 

 کنترلرسید یمنظر نشدنی بهبرطرف و بر آنچه دنآور دستبه
 ییهاداستاناغلب  یانجودرمان همچنین. (1391 ی،)کر یابند

 یاد( و نوجوانان دچار اعت1391 ی،سرشار از مشکالت دارند )کر
 محورحلراه مشاورۀ. یستندقاعده مستثنا ن یناز ا یزن ینترنتبه ا
 یایتا از حالت مشکل ثابت، به دن کندیمکمک  یانجودرمانبه 
 شودیم سعی یکردرو ینا در(. 1391 ی،وارد شوند )کر ییراتتغ
 سبباغلب  در نوجوان که یاداعت مشکل کردنکنکاش یجابه

 را ییرتغ یجادا و شودمی اودر  یشتریب یاحساس درماندگ ایجاد
 خواهدیمچگونه  ینکها ۀدربار کردنصحبت به ،کندیم ترمشکل

 ینانجام دهد تا ا تواندیم یمسائل متفاوت شوند و او چه کار
تا باور کند که  کندیمکمک  یو به و پردازدیم یفتد،اتفاق ب

افزایش  را او خودکارآمدی حس بنابراین ؛ممکن است ییرتغ
 تغییر دایجا برای آنچه رویتا  کندیم کمک ویو به  دهدمی
 مثبت نقاط تقویتذکر شد،  آنچه برعالوه .تمرکز کند ،دارد نیاز
شناخته شده است  یزن 4یآورتاباز عوامل مؤثر در  یکی عنوانبه

 ،اسمری و قادری متولی، ،یبه نقل از لطف 2009 ،5)استپلمن
تا در مقابل  کندیمبه فرد کمک  یآورتاب افزایش (.1394
 ینترنتمجدد به ا دسترسی یبرا ،یالحظه یهاوسوسه

وجود استثناها در  افزایش موجبعمل  ینکند و ا یستادگیا
 نفسبهاعتماد یرا برا ینهزم تواندیمکه خود  شودیممشکل فرد 

4. resiliency 
5. Stepleman, L. 
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 یزرهون و اطهر صادقی،فراهم کند.  او خودکارآمدیفرد و 
 تقویت در ،محورحلراه یکردکه رو اندداده نشان نیز( 1396)

 یدر امور زندگ ،کنترل داشتن ادراک یعنی ،1درونی کنترل عمنب
دارند  ینترنتبه ا یادکه اعت یافراد به مسئله این است. مؤثر
 داشته شخصی کنترل تحت راخود  یرفتارها کندیم کمک
 مدتکوتاه مشاورۀگفت  توانیم بنابراین ؛کنند هدایت و باشند
منبع کنترل  یتو تقو یآورتاب یشافزا یقاز طر محورحلراه
مجموع  از .گیردیصورت م 2یادیرفتار اعت یریتدر مد یدرون

 مدتکوتاه مشاورۀکه  آیدیبرم ینچن ،آنچه گفته شد
که  ینوجوانان به همان صورت یرشپذ یقطر از ،محورحلراه

ایط ربه کنترل ش ،کارآمد درمانی اتحاد و ارتباط یجادهستند و ا
 از افراد که اساسی فرض این طرح با ینهمچن کند.کمک می

بر  یدبرخوردارند و تأک خود مشکالت کردنحل توانایی
و  یرپذامکان یهاحلراه ،و کاوش موارد استثنا هایتوانمند

 گذرابودن تأکید بر ینهمچنکوچک،  ییراتدادن به تغیتاهم
را فراهم  شرایطی( 1391 ی،)کر ییرتغ بودنحتمی و تمشکال

کردن مشکالت حل یردرگ تعسربهکه در آن مراجعان  آوردیم
 کاهش صورتبه ی،در سطح رفتار موارد این تأثیر. شوندیمخود 

 هایمحدودیت ترینمهم از .شودیم یاننما ینترنتاز ا استفاده
 برنامۀبا  مشاوره هایجلسه ینسب تداخل به توانیم پژوهش این

 اشارهدوره  یاجرا روند با ینوالد یو ناهماهنگ یآموزش رسمی
-یآموزش هاییطمحپژوهش در  هاییافته شودیم توصیه. کرد

 امور متولیان استفادۀمورد توجه و  یو درمان یمددکار تربیتی،
 آزمایشینیمهروش  ازپژوهش  یندر ا ینکهبه ا توجه با .گیرد قرار

ناخواسته وجود  یرهایمتغ یامکان کنترل تمام ،شد استفاده
 ،یندهآ یهاپژوهشدر  شودیم یشنهادپ ینبنابرا ؛نداشت
با موضوع  یو کاربرد یفیک یقی،حق یتجرب یپژوهش یهاطرح
 انجام شود. ینترنتبه ا یاداعت

 منابع
 یاثربخش(. 1398. )م ،حسینیحاج و ،.ی مدنی، ،.ق ،حسینیتسیه

 دنیب تصویر از نگرانی بر آوریتاب و نگریمثبت تلفیقی آموزش
 هایپژوهش مجلۀ. پسر نوجوانان اجتماعی خودکارآمدی و

 .36-4 ،(18)71 ،مشاوره
 با رنتنتیا به ادیاعت ارتباط(. 1391) .ل جوکار، و ،.ف سپهریان،

 هایپژوهش مجلۀ .B و A نوع یتیشخص هایتیپ در اضطراب
 .30-17 ،(3)2 ،یرفتار و یشناخت علوم
 مهارت آموزش اثربخشی(. 1395) .س منشداوی، و ،.ک سواری،

 افزایش و تنهایی احساس اینترنت، به اعتیاد کاهش در خودآگاهی
 ،(22)6 بالینی، شناسیروان مطالعات فصلنامۀ. خودکارآمدی

                                                           
1. Inner locus of control  

163-179. 
 اجتماعی هایآسیب(. 1392). م جاوید، مؤمنی و ،.م ،کاظمیشعاع

 .نور آوای :تهران .نوپدید
 گروهی مشاورۀ تأثیر(. 1396. )ز اطهری، و ،.ر زرهون، ،.ح صادقی، 

 دختر آموزاندانش کنترل منبع و خودکارآمدی بر محورحلراه
-141 ،(1)3 ،تربیتیعلوم و شناسیروان مطالعات. متوسطه مقطع
153. 
 و ،.ف ،فردجنتی ،.م نجفی، ،.م ی،تمرآ ،.م اسالمی، ،.س علوی،

 هب دعتیاا نموآز سنجیروان هایویژگی(. 1389) .ح رضاپور،
 .189-183 ،(3)4 ،یرفتار معلو مجلۀ .یانگ ینترنتا
 یزانم بررسی(. 1386. )ع مرادی، و ،.م شهرآرای، ،.ل ،زادهقاسم

 در نفسعزت و تنهایی با آن رابطۀ و اینترنت به شیوع
 ،(1)23 ،تربیت و تعلیم مجلۀ. تهران شهر دبیرستانی آموزاندانش
41-68. 
 ترجمۀ. درمانیروان و مشاوره کاربست و نظریه(. 1391) .ج کری،

 .ارسباران: تهران .سیدمحمدی یحیی

(. 1390) .ح عریضی، و ،.ا ابراهیمی، ،.ف یزدخواستی، ،.م کورکی،
 و اجتماعی هایمهارت بهبود در گرینمایشروان اثربخشی
 پزشکیروان ۀمجل. دختر دانشجویان در اینترنت به اعتیاد کاهش

 .288-279 ،(4)17 ،ایران بالینی شناسیروان و
 ترجمۀ .درمانیخانواده(. 1392) .ه گلدنبرگ، و ،.ا گلدنبرگ، 

 الهام و بندینقش سیامک ،برواتی شاهیحسین حمیدرضا
 .روان نشر: تهران .ارجمند

 .ارسباران: تهران .روانی بهداشت(. 1380. )ح گنجی، 

 .ی ،زردپرده اسمری و ،.ک ،جانبگه قادری ،.م متولی، ،.ش لطفی، 
 بر (SFBT) مدتکوتاه مدارحلراه درمان اثربخشی(. 1394)

-75 ،3 ،اجتماعی مددکاری پژوهشنامۀ. اعتیاد عود از پیشگیری
108. 
 پدیدۀ مطالعۀ(. 1386) .ا گنجی، و ،.ک ،گتابی پورحبیب ،.س معیدفر،

 شهر سال 25-15 جوانان و نوجوانان بین در اینترنت از استفاده
 .66-43 ،4 ،رسانه جهانی مجلۀ. تهران

Aminnasab, A., Mohammadi, S., Zareinezhad, M., 

Chatrrouz, T., Mirghafari, S. B., & Rahmani, 

S. (2018). Effectiveness of solution-focused 

brief therapy (sfbt) on depression and 

perceived stress in patients with breast 

cancer. Tanaffos, 17(4), 272. 
 Bannink, F. P. (2007). Solution-focused brief 

therapy. Journal of Contemporary 

Psychotherapy, 37, 87–94. 

Busari, A., O. (2016). Academic stress and 

2. addictive behavior 

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1706


 ...و یلیتحص یهاجانیبر ه نیمارت یرفتار یشناختروش یاثربخش

 

 1400 تابستان(، 35) ،2 ةشمار ،12، سال ییاستثنا توانمندسازی کودکان نشریة  | 82

internet addiction among adolescents: Solution 

focused social interest program as treatment 

option. Journal of Mental Disorders and 

Treatment. 2(2), 1-10. 

Gong, H., & Hsu, W. (2017). The effectiveness of 

solution-brief therapy in ethnic Chinese school 

setting: A meta-analysis. International Journal 

of Group Psychotherapy, 67(3), 383-409. 

Ho, R. C., Zhang, M. W. B., Tsang, T. Y., Toh, A. 

H., Pan, F., Lu, Y., Cheng, C., Yip, P. S., Lam, 

L. T., Lai, C. M., Watanabe, H., & Mak, K. K. 

(2014). The association between internet 

addiction and psychiatric co-morbidity: a 

meta-analysis. BMC Psychiatry, 14(183), 1-10. 
King, D. L., Delfabbro, P. H., Griffiths, M. D., & 

Gradisar, M. (2012). Cognitive‐behavioral 

approaches to outpatient treatment of internet 

addiction in children and adolescents. Journal 

of Clinical Psychology, 68(11), 1185-1195. 

Kim, J. U. (2008). The effect of an R/T group 

counseling program on the internet addiction 

level and self-esteem of internet addiction 

university students. International Journal of 

Reality Therapy, 27(2), 4-12. 
Kim, J. S., Brook, J., & Akin, B. A. (2016). 

Solution-focused brief therapy with substance-

using individuals: a randomized controlled trial 

study. Research on Social Work Practice. 

28(4), 452–462. 

Kim, J. S., & Franklin, C. (2009). Solution-

focused brief therapy in school: A review of the 

outcome literature. Children and Youth 

Services Review, 31, 464-470. 

Liu, M., & Luo, J. (2015). Relationship between 

peripheral blood dopamine level and internet 

addiction disorder in adolescents: a pilot study. 

International Journal of Clinical and 

Experimental Medicine, 8(6), 9943-9948. 

Liu, Q., Fang, X., Yan, N., Zhou, Z., Yuan, X., 

Lan, J., & Liu, C. (2015). Multi-family group 

therapy for adolescent Internet addiction: 

Exploring the underlying mechanisms. 

Addictive Behaviors, 42, 1-8. 

Małgorzata Przepiorka, A., Blachnio, A., Miziak, 

B., & Jerzy Czuczwar, S. (2014). Clinical 

approaches to treatment of Internet addiction. 

Pharmacological Reports, 66, 187-191. 

Park, S. Y., Kim, S. M., Roh, S., Soh, M. A., Lee, 

S. H., Kim, H., Leea Y. S., & Han, D. H. 

(2016). The effects of a virtual reality treatment 

program for online gaming addiction. 

Computer Methods and Programs in 

Biomedicine, 129, 99-108. 

Shaw, M., & Black, D. (2008). Internet addiction: 

definition, assessment, epidemiology and 

clinical management. CNS Drugs, 22, 353-365. 
Trojak, B., Zullino, D., & Achab, S. (2015). Brain 

stimulation to treat internet addiction: A 

commentary. Addictive Behaviors, 64, 363-

364. 
Vadlin, S., Åslund, C., Hellström, C., & Nilsson, 

K. W. (2016). Associations between 

problematic gaming and psychiatric symptoms 

among adolescents in two samples. Addictive 

Behaviors, 61, 8-15. 

Whang, L. S. M., Lee, S., & Chang, G. (2003). 

Internet over-users psychological profiles: A 

behavior sampling analysis on Internet 

Addiction. Cyber Psychology & Behavior, 

6(2), 143-150. 
Yoo, H. J., Cho, S. C., Ha, J., Yune, S. K., Kim, S. 

J., Hwang, J., Chung, A., Sung, Y. H., & Lyoo, 

I. K. (2004). Attention deficit hyperactivity 

symptom and Internet addiction. Psychiatry 

and Clinical Neurosciences, 58, 487-494. 

Zhang, A., Ji, Q., Currin-McCulloch, J., Solomon, 

P., Chen, Y., Li, Y., & Nowicki, J. (2018). The 

effectiveness of solution-focused brief therapy 

for psychological distress among Chinese 

parents of children with a cancer diagnosis: a 

pilot randomized controlled trial. Supportive 

Care in Cancer, 26(8), 2901-2910. 

Zhang, X., Shi, X., Xu, S., Qiu, J., Turel, O., & 

He, Q. (2020). The effect of solution-focused 

group counseling intervention on college 

student’s internet addiction: A pilot study. 

International Journal of Environmental 

Research and Public Health. 17, 2519. 
  

D
o
w

n
lo

a
d
ed

 f
ro

m
 w

w
w

.c
ec

ir
a
n
j.

ir
 



 ...و یلیتحص یهاجانیبر ه نیمارت یرفتار یشناختروش یاثربخش

 

  83  |  1400 تابستان(، 35) ،2 ةشمار، 12، سال استثنایی توانمندسازی کودکان نشریة

 

 

Effectiveness of Solution-Focused Brief Counseling on Internet 

Addiction among Adolescent Boys 
 

Ghassem Tasye Hosseini*  

Sahar Samadi Kashan**  

Yaser Madani***  
 

 
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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