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Abstract 
The aim of this study is to investigate the effectiveness of 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Internet 

addiction and interpersonal difficulties among high school 

students in Tehran. The method of the present study is quasi-

experimental with pretest and posttest and a control group with 

one-month follow-up. The participants of the study were 40 

male students (20 in experimental group and 20 in control 

group) of secondary school in academic year 2019-2020, who 
were selected by random sampling method. The research 

instruments were Young’s Internet Addiction Questionnaire 

(IAT) and Engels, Hidalgo and Mendens’s Questionnaire 

about Interpersonal Difficulties for Adolescents (QIDA). After 

administering the questionnaires to the students, the subjects 

who scored the cut score of Young’s Internet Addiction 

Questionnaire were randomly assigned to the control and 

experimental groups. The experimental group received eight 
two-hour group sessions of therapeutic intervention. After the 

therapy sessions, a posttest was administered to both groups 

and a follow-up test was administered after one month. Data 

were statistically analyzed using SPSS 26 software and 

analysis of variance with repeated measures. The results of the 

data analysis showed that the scores for Internet addiction and 

interpersonal difficulties decreased significantly in the 
experimental group at the posttest. These results were verified 

in a one-month posttest. Acceptance and Commitment 

Therapy (ACT) can decrease the components of Internet 

addiction and interpersonal difficulties. This treatment can be 

considered as an effective intervention method to achieve 

satisfactory interpersonal relationships. 

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), 

Internet Addiction, Interpersonal Difficulties, High School 
Student. 

 دهیچک
( ACTو تعهد ) یرشبر پذ یدرمان مبتن ییکارا یپژوهش حاضر با هدف بررس

در  یرستانآموزان دبدانش انیدر م یفردینب هاییو دشوار ینترنتا به یادبر اعت

و  آزمونیشبا پ یشیآزماشهر تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه

کنندگان پژوهش شامل بود. شرکت ماههیک یگیریآزمون و گروه کنترل با پپس

ل( مقطع متوسطه نفر گروه کنتر 20و  یشنفر گروه آزما 20آموز پسر )دانش 40

دردسترس انتخاب شدند.  یوۀبودند که به ش 1398-1399 یلیدوم در سال تحص

( و IAT) یانگ ینترنتبه ا یاداعت ۀپژوهش عبارت بودند از پرسشنام یابزارها

(. QIDAو مندنز ) یدالگونوجوانان انگلس، ه یفردنیب هاییدشوار ۀپرسشنام

برش  ۀکه نمر هایییآموزان، آزمودندانش میانها در پرسشنامه یپس از اجرا

 یشیدست آوردند، در دو گروه کنترل و آزمارا به یانگ نترنتیبه ا یاداعت ۀپرسشنام

 ۀرا به مدت هشت جلس یدرمانمداخله یش. گروه آزماگرفتند قرار یصورت تصادفبه

. پس از اتمام جلسات درمان از هر دو کردند یافتدر یگروه یوۀدوساعته به ش

 یانجام گرفت. برا یگیریماه آزمون پ یکعمل آمد و بعد از آزمون بهه پسگرو

روش  هو ب 26 نسخۀ SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده یآمار یلو تحل یهتجز

ها نشان داده یلتحل یجمکرر استفاده شد. نتا هاییریگبا اندازه یانسوار یلتحل

آزمون در در پس یفردینب هاییواردش و ینترنتبه ا یادکه نمرات اعت دهدمی

 یزن ماههیک یگیریدر پ یجنتا ین. ایافتکاهش  یصورت معناداربه یشیگروه آزما

کاهش  به تواندی( مACTو تعهد ) یرشبر پذ یمبتن یدرمان یوۀتداوم داشت. ش

 یدرمان یوۀش ینشود. ا منجر یفردینب هاییدشوار یهامؤلفه و ینترنتبه ا یاداعت

 بخشیترضا یفردینبه روابط ب یافتندست یبرا یمؤثر یاروش مداخله اندتویم

 باشد.
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 مقدمه
. هستند بزرگسالی دنیای به ورود برای جدید و متعدد هایاریسازگ ایجاد دنبالبه نوجوانی دورۀ درآموزان دانش

 پذیریمسئولیت و استقالل به کودکی وابستگی از انتقال دورۀ رشد، از مهمی مرحلۀ عنوانبه که دوران این
 نوجوانان برای انتقال فرایند این. باشد همراه هاسازگاری در مشکالتی با تواندیم است، بزرگسالی و جوانی

 عمدۀ مشکالت دسته سه. کنند تجربه و ایجاد را متعددی هایسازگاری دارد ضرورت چراکه است؛ اردشو
 تهورآمیز، رفتار باالی میزان و خلق نوسان بزرگساالن، و والدین با تعارض شامل نوجوانی دورۀ در شدهگزارش

 نوجوانان برآنعالوه(. 1396 باعزت، و سیدان از نقل به 2013 ،1ایالس و رسیر)زو است پرخطر و هنجارشکن
 بپردازند مستقل فرد یک عنوانبه خود بازشناسی و بازسازی به ارتباطاتشان بازسازی و بازنگری ضمن باید

 امروزه که مسائلی از یکی(. 1396 باعزت، و سیدان از نقل به 2013 ،3میلر و لیهال؛ 2013 ،2کیپ و)شافر 
 .است اینترنت از ازحدبیش استفادۀ دارند، آن با فراوانی درگیری نوجوانان ویژهبه وآموزان دانش
 ینو هم کندیم ینانسان را تأم یاساس یازهاین بیشترو قدرتمند،  یاچندرسانه یفناور یک ۀمنزلبه ینترنتا

چنان  ینترنتا ی. نقش محورشودیم یمجاز یایبه دن یازهایشانن ینتأم یمسئله موجب کشش افراد برا
و  یاقتصاد ی،اجتماع ی،فرهنگ هایینهدر زم یورتوسعه و بهره یزی،ربدون آن امکان برنامهاست که  یاساس
چهارم سال  ۀماهدر سه ینترنتاز کاربران ا یاطالعات آمار ینآخر براساسوجود نخواهد داشت.  یندهدر آ یعلم

حدود  یت، از جمع(2019)کمپ،  کردندمنتشر  5سوشال آر وی و 4سوییت هات ۀسسؤکه دو م یالدیم 2019
مثبت  یامدهایزمان با پهمهستند.  ینترنتنفر کاربر ا یلیونم 400و  یلیاردم 4 یکنزد یلیونیم 700و  یلیاردم 7
 .باشدساز مشکل تواندیجز موارد خاص مبه ینترنتاستفاده از ا ،ددهیافراد، مطالعات نشان م یدر زندگ ینترنتا
 یانرسانه در م ینا یرچشمگ یتو جذاب یتسبب محبوب یمجاز یاینو د ینترنتفرد امنحصربه هاییژگیو

و  یاجتماع یهادر شبکه یتماندن، عضوآسان، تنوع مطالب، امکان ناشناس یکاربران شده است. دسترس
که ذهن  ینوجوانان و جوانان یان،م ین. در اهاستیتجذاب یناز جمله ا یزندگ یندناخوشا هاییتاجتناب از واقع

ارتباط با  یوجو و برقرارجست یفتۀش یگرد یسن ۀاز هر رد یشب ،هاستبه ناشناخته یشها مستعد گراآن یایپو
 هستند. یمجاز یایدن

 از استفاده نحوۀ بر افراد یشناختروان و فیزیولوژیکی عوامل اجتماعی، طبقۀ جنسیت، مانند بسیاری عوامل
و  یا)مال ندارد افراد همۀ زندگی در یکسانی اثر ترنتاین گفت توانیم رواین از است؛ گذارتأثیر اینترنت
 هاییتدر کنار جذاب ینترنتاستفاده از ا یچگونگ از یکافناشناخت  نیز دیگر ی(. از سو2017 ینارایانان،الکشم

 متخصصان. شودیم ینترنتمفرط از ا ۀافراد، موجب سوءاستفاد یشخص هاییژگیاز و یبا برخ یبآن در ترک
 یابه اختالل  که کنندیم تعریف ینترنتناسازگار استفاده از ا یالگو را اینترنت به اعتیاد اسیشنروان حوزۀ

                                                           
1. Saucier, D., & Elias, L. 

2. Shaffer, D. R., & Kipp, K. 

3. Lehal & Miller 

4. Hootsuite 

5. We Are Social 
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و  ازحدیشب ۀاستفاد یفتوص یبرا ینترنتیا یاد(. اعت2021 شک، و دو) شودیم منجر ینیاز نظر بال یشانیپر
 یهاشبکه هاییتسا یاها رومچت ی،پورنوگراف هاییتسا ین،آنال هایی)باز ینآنال یهانشده از برنامهکنترل
 یلی،در عملکرد تحص فراوانیو اختالل  یشانی( که موجب پر2016 همکاران، و)مولر  رودیکار م( بهیاجتماع

 ینتراز عمده یکی( و 2015، یو الرو یبالر یلیوکس،، بی)بارنا شودیفرد م یشناختو روان یاجتماع ی،شغل
اختالل در پسران  ینا یشترب یوعش(. 2019، گریفث ومون ا)م استهان در سراسر ج یمشکالت بهداشت عموم

 میان در ویژهبه که( 2020 ،چن و هونگ چای،) است اینترنت به اعتیاد 1خطر عوامل از پسربودن وشده  گزارش
(. 2020 جابر، و حسن) است یرگذارآموزان تأثدانش عملکرد مختلف ابعاد بر و دارد بیشتری شیوعآموزان دانش

شکل نخست مربوط به وجوه استفاده : دهدیخود را به دو شکل نشان م ینترنتاز ا نادرست ۀاستفاد ی،طورکلبه
و از دست دادن  یهمراه با اشتغال ذهن ینترنتاز ا یوسواس یا ازحدیشب ۀعنوان استفاداست که به ینترنتاز ا

اشاره دارد که به غفلت  ینترنتا یبرا فراوانت و متعدد گذراندن وق یمنف یامدهایکنترل است. شکل دوم به پ
خواب و  یهاعادت ییرتغ ینو همچن یلیو تحص یشغل یفو وظا یارتباطات، سالمت ی،اجتماع هاییتاز فعال

 (.2014)اسپادا،  شودیم منجرخوردن 
 که آیدیم یشفرد پ یبرا یفردیناست که در روابط ب یمشکالت ینترنت،به ا یاداعت یمنف یامدهایاز پ یکی

از  یاگسترده یفط هایدشوار این. شودیمطرح م یفردینب هاییمشکالت با عنوان دشوار یناوقات ا یگاه
 یفردینب ییدوسوگرا ی،فردینب یریپذو واکنش یریپذیجانشکل هبه یفردینب یتحساس مانند یمشکالت

و خصومت،  یهر دو، پرخاشگر یاعشق  یادر کار  نیگرابه د یوستندر پ یو ناتوان یگرانشکل مبارزه در برابر دبه
به یرنبودنپذبه طرد و جامعه یتو حساس یگراند یابیارز بارۀشکل اضطراب مزمن دربه یاجتماع أییدبه ت یازن

 یج(. نتا1395)آفتاب،  شودیرا شامل م یگراندر حضور د یو آشفتگ یشکل مشکالت در روابط اجتماع
مانند  یمنف یجنوجوانان نتا یبرا 2یفردینب هاییدشوار ۀاست که تجرب ینا بیانگرمختلف  یهاپژوهش
افت  اطرافیان، سوی از طردشدن ی،سوءمصرف مواد، مشکالت اضطراب ی،اقدام به خودکش شیدایی، ی،افسردگ

 وربرگن) دارد دنبالبه را یرمسئوالنهغ یو همساالن و رفتارها ینروابط ناکارآمد با والد یل،ترک تحص یلی،تحص
؛ آفتاب، 2005، ویچنو  فورمارک پلیسولو، یم،؛ ف2019 جانسون، و اسمیت بارتولومیو،؛ 2020 همکاران، و

با  آمیزیتموفق یفردینب یهاتعامل نبوددر نوجوانان به  یفردنیب هاییدشوار ۀتجرب ین(. همچن1395
. هم(2005، مندزو  هیدالگو ینگلس،ا) شودیها اطالق مدر آن 3یورزز نبود جرئتین و نیهمساالن و والد

 هاییرا از منظر دشوار 4ینترنتبه ا یاداز پژوهشگران اعت یبرخ که استدو سازه موجب شده  ینا فراوان یبستگ
 و یوابا ی؛ برد2020 همکاران، و چنکنند ) یبررس ینترنتکاربران ا یاندر م یتو صفات شخص یفردینب

ینب هاییدشوار زیرا(؛ 2014 ین،و پاالس یاسن؛ آندر2015، چابرول و لفورد الکونی، یو،؛ مور2016 همکاران،

                                                           
1. risk factors 

2. interpersonal difficulties 

3. assertiveness 

4. internet addiction 
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دارند )کو  ینترنتبه ا یادبا اعت یمثبت ۀرابط کم 2یاجتماع یستگیو شا ییروکم /1یمانند اضطراب اجتماع یفرد
 هاییگوش از افراطی استفادۀ که اعتیاد به مبتال افراد که دادند نشان( 2020) همکاران و چن(. 2014و کان، 
 انزوا دلیلبه هاآن خودکشی احتمال درنتیجه و کنندیم تحمل را فراوانی فردیینب مشکالت دارند، هوشمند
 یهامهارت ینترنتی( نشان دادند که معتادان ا1386) یمراد و شهرآرای ،زادهقاسم همچنین. یابدیم افزایش
است که  ینتوجه اقابل ۀنکت یطورکلبه ؛معتاد دارندیرافراد غ با مقایسه در ترییفضع یو ارتباط یاجتماع
 شودیم یاداعت یشترو شدت ب یشترب هاییبسبب آس ی،شناختاختالالت روان یربا سا ینترنتبه ا یاداعت یهمبود

 (.2014، گریفالوز و گیوزپاس استوگیانیدو، سیوموس، ،فلورز ؛2020 اکستمرا، و ری آریویلیج،)
نوجوانان و جذب  یژهوتوجه افراد بهجلب ینترنتی،ا هاییو باز هایتهدف سازندگان سا نیترکه مهماز آنجا 

راه ممانعت از جذب  ینبهتر رسدمی نظربه ین؛ بنابراندارد اییدهفاها راه است، هشدار به آن یناز ا یهسرما
 ینهمچن هستند. یبمعرض آساست که در  یآموزش افراد ینترنتی،ا هاییو باز ینترنتنوجوانان به ا یافراط

 یو کاهش عملکرد آموزش یلیاز افت تحص یشگیریقشر نوجوان و پ یو روان یسالمت جسمان یتبا توجه به اهم
 بارۀدر فراوانی هایبحث تازگیبه .رسدینظر مبه یضرور ینترنتبه ا اعتیاد ۀپژوهش در ساز ی،گروه سن ینا

که سخت به درمان  یافراد یبرا ویژهبهشده است؛  مطرحمحور نهیو زم یآگاهبر ذهن یمبتن یمداخالت درمان
 یدرمان، روان3یالکتیکد یند از: رفتاردرماناعبارت ،هستند یها که موج سوم رفتاردرماندرمان ین. ادهندیپاسخ م

 زا (.ACT) 6و تعهد یرشبر پذ یو درمان مبتن 5یآگاهبر ذهن یمبتن یدرمان، شناخت 4یعملکرد -یلیتحل
 اینو تعهد است.  یرشبر پذ یبوده، درمان مبتن مدنظر یشترب یراخ هایسالکه در  یها، روشدرمان ینا میان

انعطاف یجادمنظور ارفتار به ییرتغ یندهایتعهد و فرا ی،تمرکز ذهن یرش،پذ یندهایاز فرا یدجد یدرمان یکردرو
آن است که فرد با کنترل  یکردرو یندر ا یهدف اصل .(2006، بوند و لوما یز،)ها کندیاستفاده م یروان یریپذ

خود  یبرا یدار و پربارامعن یزندگ است،کرده  یجاداو ا یالجرم برا یکه زندگ ییهاها و تنشمؤثر دردها، رنج
 ۀبه تجرب یلتما یا یرش: پذاز است عبارتو تعهد  یرشدرمان پذ یربناییصول زا .(2009 یس،)هر کند یجادا

به  یلتعهد توأم با تما یابر ارزش  یعمل مبتن ا،هکننده بدون اقدام به مهار آنآشفته یدادهایرو یگرد یادرد 
(. 1395 ترابیان، و غالمی ی،ناخواسته )دوست هایتجربهاز حذف  یشپ یشخص داراعنوان اهداف معنعمل به

 یانتخاب عمل ییتوانا ادیجا یعنی ؛است یشناختروان یریپذانعطاف یجادو تعهد ا یرشدرمان پذ یهدف اصل
ها اجتناب از افکار، احساسات، خاطره برای یعمل صرفاً ینکهنه ا ،تر باشدمختلف که متناسب هایینهگز میاندر 
 (.2008 فیشر، و اودنوهوشود ) یلبه فرد تحم یاانجام  کنندۀآشفته یالتتما یا

توجه به  با. است اثربخش اعتیادی هایرفتار درمان در اکت رویکرد دهد،می نشان پژوهشی ادبیات مرور

                                                           
1. social anxiety 

2. social competence 

3. dialectical behavior therapy 
4. functional analytic psychotherapy 

5. mindfulness-based cognitive therapy  

6. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
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پژوهش  آن، رشدروبه شیوع میزان و اینترنت به اعتیاد همچنین فردی،بین مشکالت ماهیت وباال  یحاتتوض
و  ینترنتبه ا یاد( بر کاهش اعتACTو تعهد ) یرشبر پذ یدرمان مبتن ییکارا یدنبال بررسحاضر به

. درمان 1: است فرضیه دو آزمون دنبالبه وان پسر شهر تهران آموزدانش انیدر م یفردینب هاییدشوار
. درمان 2آموزان مؤثر است. دانش نیدر ب ینترنتبه ا یاد( بر کاهش اعتACTو تعهد ) یرشبر پذ یمبتن یگروه
 آموزان مؤثر است.دانش انیمدر  فردیینب هایی( بر کاهش دشوارACTو تعهد ) یرشبر پذ یمبتن یگروه

 

 روش
آزمون با گروه پس -زمونآیشبا طرح پ یشیآزماو از لحاظ روش شبه یش حاضر از نظر هدف کاربردپژوه

 یرتأث همچنین. داشتندو گروه کنترل شرکت  یشیدو گروه آزما ،طرح ین. در ابود ماههیک یگیریکنترل و پ
 ۀاست. جامع شده یبررس نتینتربه ا اعتیادو  یفردینب هایی( بر دشوارACTو تعهد ) یرشبر پذ یدرمان مبتن

و دوازدهم  یازدهم یۀ( پاغرب)شهرک  قدس تربیتی فرهنگی کانون عضوآموزان پسر دانش ۀشامل هم یآمار
 یلمشغول به تحص 1398-1399 یلیکه در سال تحص بودپرورش تهران  وآموزش  2 ۀدوم( منطق ۀ)متوسط
به. نداشت گروه دو در معناداری تفاوتموزان آدانش بودنوسالهمسن دلیلبه تحصیلی مقطع و سنبودند. 
 در. شد استفاده( 1398 حجازی، و بازرگان سرمد، از نقل به 1986) 1کوهن روشاز  نمونه حجم تعیین منظور

، 50/0 با برابر اثر حجم و α= 05/0 پذیرش با بود، کنترل گروه یک و آزمایش گروه یک دارای که پژوهش این
 جلوگیری برای اما آمد، دستبه 84/0 برابر آزمون توان و شدند انتخابکننده شرکت 17 هاگروه از هرکدام برای

 در. کرد پیدا افزایش نفر 20 به هرکدام کنترل و آزمایش گروه درنندگان کشرکت تعداد نمونه، احتمالی افت از
 براساس عضو،آموزان نشدا اینترنت به اعتیاد باالی میزان و کانون اعضای به دسترسی دلیلبه پژوهش، این

به  یاداعت ۀپرسشنام 300 کهطوریبه شد؛ استفاده دردسترس گیرینمونه از کانون، معلمان و مشاور گزارش
نفر  40 میان، اینشد. از  یعکننده به کانون توزآموزان مراجعهدانش میاندر  یفردینب هاییو دشوار ینترنتا

 یگزینو کنترل جا یشیانتخاب و در دو گروه آزما ،وهش را داشتندپژ یورود یهاصورت دردسترس که مالکبه
 و یازدهم یۀ)پا دوم متوسطه مقطع در تحصیل از بود عبارت پژوهش بهکنندگان شرکت ورود معیارهایشدند. 

 ۀدر پرسشنام یینکسب نمرات پا یانگ، ینترنتبه ا یاددر آزمون اعت باالتر وبرش  ۀکسب نمر(، دوازدهم
 در نکردنشرکت پژوهش، در شرکت برای والدین وکنندگان شرکت آگاهانۀ رضایت ،یفردینب یهایدشوار
 از بود عبارت هم خروج معیارهای. یپزشکروان یداروها نکردنمصرف و زمانهم درمانی و آموزشی برنامۀ
 .مداخالت نجاما حین در بیماری وزا استرس رویدادی با شدنمواجه و برنامه از جلسه یک از بیش غیبت

 

  

                                                           
1. Cohen, J. 
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 پژوهش هایابزار
، به نقل از 1998) 2یانگ را یدهابزار خودگزارش این(: IAT) 1یانگ ینترنتبه ا یاداعت ۀپرسشنام

اصالً = »از  یکرتل یفدر ط را یابیسؤال بوده که ارز 21شامل  که( ساخته است 2004موران، و مک یدیانتوو
 یاسمق ینا یسنجروان هاییژگیو یموران در بررسو مک دیانتوی. ودهدمی انجام« 4=  زیاد خیلی»تا « صفر

، غفلت از کار و یاجتماع ی، غفلت از زندگینترنتاز ا یافراط ۀاستفاد ،، عدم کنترلیبه شش عامل )برجستگ
 92/0) یبستگو هم هایاسمقخرده یرا برا 82/0تا  54/0کرونباخ  یآلفا یبضر همچنین. یافتندانتظار( دست 

 =r 0 /22ا ت  =rبه  یاداعت ۀپرسشنام یهمگرا ییشاخص از روا یکعنوان را به یکدیگربا  هایاسمقیرز ۀ( هم
 یبرا یعامل یلی( در تحل1389) یقیحق و اسالمی مرآثی، فرد،جنتی ی،علو یزن یرانگزارش کردند. در ا ینترنتا
و  یشغل یفبه وظا توجهییکرد، ببر عمل یرکنترل، تأث نبود ی،عامل مشکالت اجتماع پنجپرسشنامه  ینا

ذکر  92/0 یپرسشنامه باال یاییپا یگر،د ۀدر مطالعها را استخراج کردند. روماز چت یمرض ۀو استفاد یلیتحص
 یز( ن2008) کیم و کو نامکونگ، یم،(. ک1390، بنفشه و محمدزاده خدادوست، مقدم،صادق ی،شده است )بحر

 حاضر پژوهش یهانمونه کرونباخ آلفای همچنیناند. گزارش کرده یاسقم ینا یرابرا  90/0کرونباخ  یآلفا
 .است 44 پرسشنامه این برش نقطۀ است گفتنی .است آمده دستبه 91/0

 یسؤال 36 یدهابزار خودگزارش پرسشنامه این(: QIDA) 3یفردنیب هاییدشوار ۀپرسشنام
 و گراوند افضلی، عبدالخالقی، ی،و توسط شکر یطراح 2005و مندنز در سال  یدالگوانگلس، ه توسطاست که 

 یزانم یه،هر گو ۀآموزان پس از مطالعپرسشنامه، دانش ینشد. در ا یابیهنجار یرانیا ۀ( در نمون1389) ییزیپا
 ۀپرسشنامه از پنج مؤلف ینمشخص کردند. ا یکرتل یادرجهپنج یاسمخالفت خود را براساس مق یاموافقت 

 ینشده است. در ا یلتشک 8مهارگری و 7پذیریمسئولیت ،6صمیمیت ،5پذیریاطاعت ،4یآمیزمردم ی،ورزجرئت
، 28، 29 یها)سؤال یورزجرئت یعنیاول  ۀمؤلف چهاراز  تنهاجامعه  یفرهنگ یطشرا یلدلمحقق به ،پژوهش

(، 2، 4، 6، 13، 17 یهاکردن در جمع )سؤال(، صحبت1، 3، 5، 8، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 20، 23، 24، 27
نمره  یش( استفاده کرد. افزا9، 28، 22، 25 یها)سؤال یکنزد هایی( و دوست7، 19، 21، 26) یروابط خانوادگ

 یکرونباخ برا یآلفا یبدر آن مؤلفه است. ضرا یفردینب هاییسطح دشوار یشافزا ۀدهنددر هر مؤلفه نشان
، 80/0 یبترترا به یکنزد هاییو دوست یط خانوادگکردن در جمع، روابصحبت ی،ورزجرئت هاییاسمقخرده

 این در کرونباخ آلفایآمده است. دست به 88/0 یزن یکل یاسمق یناند. همچندست آوردهبه 56/0و  /66، 73/0
 .شد محاسبه 58/0و  73/0، 86/0، 92/0 ترتیببه پژوهش

                                                           
1. Internet Addiction Test (IAT) 

2. Young, K. S. 

3. Questionnaire about Interpersonal Difficulties for Adolescents (QIDA) 

4. sociability 
5. submissiveness 

6. intimacy 

7. responsibility 

8. controlling 
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 پژوهش یاجراروش 
هفته و هر هفته  4به مدت  یشگروه آزما پژوهش، در دگانکننمشارکت گزینش وها پرسشنامه اجرای از پس

آن استفاده  از حاضر پژوهش در که مداخله برنامۀقرار گرفتند.  ACT درمانی برنامۀ تحتساعته دو ۀجلس 2
 نامۀیاندر پا شدهعبارت بود از پروتکل استفاده یان،فرهود یمتون کارگاه آموزش ۀبر استفاده از تجربعالوه شد،
 یقاتتحق یجو نتا یندها: مدل، فرایو تعهد درمان یرشاز کتاب پذ ینظر یمبنا ی( که دار1394) یبروجن ییزعز

 پیشین یهاپژوهش به مراجعه با جلسات فاصلۀ و جلسات تعداد. بود( 2006) بوند و لوما یز،ه یو درمان یرفتار
 یخانگ یفتکال ،در هر جلسه. شد گرفته ردرنظ هفته در جلسه دو متخصصان از نفر چند نظر نیز و اکت زمینۀ در

 یکعمل آمد و آزمون بهو کنترل پس یشی. پس از اتمام جلسات از هر دو گروه آزماشد یبررس یزقبل ن ۀجلس
 به توجه با نیز ماههیک پیگیریها پاسخ دادند. به پرسشنامه یگیریپ ۀدور برایهر دو گروه  یزماه بعد از آن ن

 جعفری، و دوستی محققی،؛ 1398 علیپور، و نژادیسیع امانی،) بود اکت درمان مینۀز در پیشین یهاپژوهش
 (.1395 کاکابرایی، و صبور؛ 1395

 (ACTو تعهد ) یرشبر پذ یجلسات درمان مبتن ۀ. خالص1جدول 
هدف که ذهن از چه ن یذهن با ا یمعرف -ه ذهن به کارخانهیتشب -ذهن ی( معرفیکدیگرافراد با  ییمعارفه )آشنا ۀجلس اول ۀجلس

 نیز ذهن ،ندارد ییدات معنایطور که کارخانه بدون تولهمان ؛ک کارخانه استی مانندذهن ما  ینکهشده و ا یلتشک هایییتمآ
ن داشتن افکار و احساسات و یبنابرا ؛نخواهد داشت ییمعنا ،ال و... هستندیداتش که همان افکار، احساسات، امیبدون تول

 است. یعیمثبت کامالً طبا ی یال چه منفیام

یشتر میاستفاده ب یزه براین انگیا یچه مواقع ینکهو... و ا یگوش ،نترنتیاز ا استفادهافراد از  هاییزهدن انگی: پرسیآگاهذهن دوم ۀجلس
 آگاهانه و...(آگاهانه با کشمش، تنفس ذهن)خوردن ذهن یآگاهذهن یهاف و آموزش مهارتیشود. تعر

وار ین، دیزم یرو یا، تصورکردن نقطهیک شکالتینات: کیتمر یوال؛با ه یکشطناب ۀل مسئله است: استفاده از استعارکنتر سوم ۀجلس
 یروندرون و ب یاین دنیوبرگشت بزمان حال، رفت یتماشا ی،آگاهنات ذهنیو... تمر

متحرک(  ۀ)نوار مراقب یآگاهنات ذهنیتمر -فیتکال ینما: بررسقطب ۀمثابها بهل ارزشیتما یکنترل، معرف یبرا ینیگزیجا چهارم ۀجلس
 ل و...یک احساس، فکر، میکردن تجربه یمعنارش( بهیل )پذیتما

دگاه یو درک د یمعرف یمختلف در راستا یهامختلف در زمان یدادهایکردن رودگاه خردمندانه گسلش: مجسمیپرورش د پنجم ۀجلس
 ند گسلشیدرک فرا یساده افکار برا یگذارستند. نامیار و احساساتشان نها افکنکه متوجه شوند آنیخردمندانه و ا

کردن ین جدول زندگیتمر باها ح ارزشیمدارانه: تصرارزش یها و اهداف مفهوم تعهد به زندگتفاوت ارزش ،هاح ارزشیتصر ششم ۀجلس
مهم  یطۀها در چهار حپرکردن فرم ارزشافراد،  یهاشدن ارزشمشخص یبرا ییچوب جادو ۀبا اعداد، استفاده از استعار

 هاییطها چند هدف در حیک یانجام  یافراد و متعهدشدن برا یهاارزش یو مشخص در راستا ینیع یهان هدفییو تع یزنگ
 مدنظر

درک  یبرا «گدا دم در» ۀل: استفاده استعاریند تمایفرا یسازو روشن شدهیینانجام اهداف تع برای موجودموانع  یبررس هفتم ۀجلس
 کمکبهل یند تمایدادن فراحیبر سر راه عمل متعهدانه و توض یرونیو ب یموانع درون یل با بررسیند تمایتر افراد از فراواضح

شتر با افراد یخود )صرف زمان ب یف ارزشیانجام تکال بهو متعهدشدن  یبندیپا منظوربهکه  کندمیبه افراد کمک  هاستعار این
 ش بروند.یتر پ( مصممینترنتاز ا یافراط ۀکاهش استفاد یاخانواده در راست

آزمون: مرور جلسات گذشته و گرفتن بازخورد از آنچه افراد پس یشده و اجراآموخته یهاتداوم مهارت یافراد برا یسازآماده هشتم ۀجلس
 اند.که تاکنون آموخته ییهااستفاده از مهارت یافراد برا یسازدهااند. آمآموخته
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 هاداده یلو تحل یهتجز شیوۀ
 ی( و آمار استنباطیارو انحراف مع یانگین)م یفیگرفته، از آمار توصت صورتالمداخ یرتأث یزانم یبررس منظوربه

( استفاده یآمار هایفرضیشپ یبررس یهاهمراه آزمونبه یمختلط ساده و آزمون بونفرون یانسوار یل)تحل
 صورت گرفت. SPSSافزار نرمبا  یآمار یاتعمل درنهایتشد. 

 

 هاافتهی
 شناختیجمعیت یف( توصالف

 ± 9/2 اینترنت از استفاده ساعات میزان و 58/15 ± 7/0 کنندگانشرکت سن استاندارد انحراف و میانگین
 .بود لیسانسفوق و لیسانس آموزاندانش والدین بیشتر تحصیالت همچنین. بود 6/4

 
 هاشاخص یف( توصب

 است. آمده 2در جدول  ینترنتبه ا یاداعت یفیوصت یهاشاخص
 (=40n) ینترنتبه ا یادو انحراف استاندارد اعت یانگین. م2جدول 

 انحراف استاندارد یانگینم گروه  مرحله  یرمتغ

 
 

 نترنتیبه ا ادیاعت

 07/4 62/45 شیآزما آزمونشیپ

 41/4 67/44 کنترل 

 48/4 43/32 شیآزما آزمونپس

 53/4 75/45 کنترل 

 34/4 89/30 شیآزما یریگیپ

 38/4 65/44 کنترل 

 و یشآزما گروه در هایآزمودن ینترنتا به یاداعت آزمون نمرات یانگینم بیانگر ،2 شده در جدولاطالعات ارائه
 یانگینم دهد،ینشان م یشیآزما گروه یجاست. نتا یگیریپ ۀآزمون و مرحل، پسآزمونیشدر مراحل پ کنترل

با  یگیریپ ۀنمره در دور ینا یانگینو م یافتهآزمون کاهش در پس 53/31 به آزمونیشدر پ 62/45مرات از ن
 نداشته یمعنادار ییرآزمون تغ ۀنمرات گروه کنترل در سه مرحل یانگینم همچنینشده است.  یتتثب 05/30نمره 
 است.

 (=40n) یفردینب هاییو انحراف استاندارد دشوار یانگین. م3جدول 
 انحراف استاندارد یانگینم گروه  مرحله  یرمتغ

 یفردنیب یهایدشوار

 88/13 70/55 شیآزما آزمونشیپ

 41/13 67/55 کنترل 

 48/13 90/43 شیآزما آزمونپس

 53/13 30/55 کنترل 

 34/13 89/39 شیآزما یریگیپ

 38/13 65/55 کنترل 
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کنترل در  و یشدر گروه آزما هایآزمودن یفردینب هاییدشوارنمرات آزمون  یانگینم 3اطالعات جدول 
نمرات  یانگینماست که  یناز ا یحاک یج. نتادهدیرا نشان م یگیریآزمون و مرحله پ، پسآزمونیشمراحل پ

 ۀبا نمر یزن یگیریپ ۀنمره در دور ینا یانگینو م یافتهآزمون کاهش در پس 90/43به  آزمونیشدر پ 70/55از 
 نداشته ینادارمع ییرآزمون تغ ۀنمرات گروه کنترل در سه مرحل یانگینم همچنینشده است.  یتتثب 89/39

 است.
آمده از دستبه یها)زمان( بر اندازه یند)گروه( و عامل درون آزمو یآزمودن ینمنظور آزمون اثر عامل ببه

مختلط ساده استفاده شده است.  یانسوار یلاز روش تحل یفردینب هاییدشوار ۀو نمر ینترنتبه ا یاداعت ۀنمر
و شباهت در واحد  هایانسوار یهمگن یینبا هدف تع یموچل یتکرو ۀقبل از استفاده از روش مذکور مفروض

 یهمگن یینتع ی( و آزمون لون برا4)جدول  یآزمودنزوج سطوح عامل درون ینب یبستگهم یبضر یمقدار
 (.5)جدول شدند  تأییدآزمون و  1خطا هاییانسوار

 یموچل یتآزمون کرو یج. نتا4جدول 

 روینا از ؛برقرار است یموچل یتکرو ۀمفروض یگروهاثر عامل درون یاست که برا یننشانگر ا 4جدول  یجنتا
اثر  یبرا یریزوج متغ یبستگهم یبضرا یو برابر هایانسوار یرا در دفاع همگن یآزمون شواهد ینا یجنتا

 .کندیفراهم م یگروهدرون
 خطا یانسوار یهمگن یبرا ینآزمون لو یج. نتا5جدول 

 یرهایمتغ یخطا برا یهاانسیوار یاز همگن زیآزمون ن نیا جی. نتادهدیآزمون لون را نشان م جینتا 5جدول 
ج آزمون ینتا یاز آنجا که بررس .کندیدفاع م یطور تجرببه یفردنیب یهایدشوار ۀو نمر نترنتیبه ا ادیاعت ۀنمر
ن یح آزمون گریاز تصح ،ن آزمون استیا یدارامعن ۀدهندو اضطراب نشان یر افسردگیدر متغ یت موچلیکرو
 سر استفاده شد.یگا-سیها

  

                                                           
1. Levene’s test of equality of error variance 

 یمعنادار یآزاد ۀدرج مجذور کا یموچل ۀآمار یرمتغ

 ینترنتبه ا یاداعت

 یفردینب هاییدشوار

964/0 

972/0 

95/1 

88/1 

2 

2 

725/0 

741/0 

 یمعنادار F 2 یآزاد ۀدرج 1 یآزاد ۀدرج یرمتغ

 ینترنتبه ا یاداعت
 یفردینب هاییدشوار

1 
1 

38 
38 

07/0 
06/0 

793/0 
832/0 
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 هایهفرض آزمون( ج

  گروهیبین اثرات برایمکرر  یریگانس با اندازهیل واریج تحلینتا ۀ. خالص6جدول 
  ریپیگیآزمون و آزمون، پسشیپ یهابر نمره یآزمودندرون و تعامل و

 یفردینب هاییدشوار و ینترنتبه ا یادنمرات اعت

 منبع متغیرها
 مجموع

 مجذورات
 آزادی درجۀ

 میانگین

 مجذورات
F 

 سطح

 معناداری

 اندازۀ

 اثر

به  یاداعت
 ینترنتا

 60/0 001/0 11/56 12/18 2 772/285 زمان

 61/0 001/0 28/58 45/10 2 315/192 +گروهزمان

 37/0 001/0 45/22 120/498 1 182/492 گروه

 هاییدشوار
 یفردینب

 35/0 003/0 29/20 21/72 2 611/134 زمان

 26/0 009/0 35/13 324/50 2 962/110 +گروهزمان

 37/0 004/0 21/22 301/615 1 320/612 گروه

 ینترنتا به یاداعت متغیر درزمان و گروه  میانتعامل  وعامل زمان  شود،یمشاهده م 6طور که در جدول همان

ها در از گروه یکیرات در طول زمان درون حداقل ییگر تغی. به عبارت داست دارامعن یفردینب هاییدشوار و

 یج. در بخش اول، نتااست معنادار متغیر دو هر در بندیگروه متغیر همچنینر متفاوت بوده است. ین دو متغیا

از  ینترنتبه ا یاداعت ۀبر نمر یگروهعامل درون یلاثر اص دهد،میمختلط نشان  یانسوار یلتحل یروش آمار

مربوط به  یجبخش، نتا یندر ا ین. همچن[2η ،50/0< P، 11/56( =76 ،2)F= 60/0]معنادار بود  ینظر آمار

، 2η= 61/0]معنادار بود  یاز لحاظ آمار ینترنتبه ا یاداعت ۀبر نمر گروهیینو ب یگروهعوامل درون یاثر تعامل

05/0< P، 28/58( =76 ،2)F]از  ینترنتبه ا یاداعت ۀبر نمر یزن گروهیینعامل ب یاثر اصل یج. در ادامه، نتا

 .[2η ،50/0< P، 45/22( =38 ،1)F= 37/0]معنادار بود  یلحاظ آمار

 ۀنمر ۀوابست یرمنتسب بر متغ یرمقاد یبرا یانقاط داده ییرمربوط به روند تغ یجقسمت، نتا ینعالوه در ابه
 ،2η ،50/0< P= 76/0]( ی)تابع خط یصورت خطبه یآزمودنبرحسب سطوح عامل درون ینترنتبه ا یاداعت
17/119( =38 ،1)F] 2= 26/0]معنادار بود  ی( از نظر آماریرخطی)تابع غ یرخطیو غη ،50/0< P، 35/13 =

(38 ،1)F]بسته برحسب سطوح تعامل وا یرمنتسب بر متغ یرمقاد یبرا یانقاط داده ییرمربوط به روند تغ یج. نتا
و   [2η ،50/0< P، 46/111( =38 ،1)F= 75/0]( ی)تابع خط یصورت خطو گروه به یآزمودنعامل درون

 .[2η ،50/0< P، 21/22( =38 ،1)F= 37/0]معنادار بود  ی( از نظر آماریرخطی)تابع غ یرخطیغ
 ۀبر نمر یگروهعامل درون یاثر اصل دهد،میمختلط نشان  یانسوار یلتحل یروش آمار یجدر بخش دوم، نتا

در  همچنین. [2η ،50/0< P، 29/20( =76 ،2)F= 35/0]معنادار بود  یاز لحاظ آمار یفردینب هاییدشوار

 یفردینب هاییدشوار یکل ۀبر نمر گروهیینو ب یگروهعوامل درون یمربوط به اثر تعامل یجقسمت، نتا ینا
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عامل  یاثر اصل یج. در ادامه، نتا[2η ،50/0< P، 87/13( =76 ،2)F= 27/0]معنادار بود  یاز لحاظ آمار

، 2η ،50/0< P، 14/7( =38= 16/0]معنادار بود  یاز لحاظ آمار یفردینب هاییدشوار ۀبر نمر یزن گروهیینب

1)F]ۀنمر ۀوابست یرمنتسب بر متغ یرمقاد یبرا یانقاط داده ییرمربوط به روند تغ یجبخش، نتا ینعالوه در ا. به 

معنادار  ی( از لحاظ آماری)تابع خط یصورت خطبه یآزمودنبرحسب سطوح عامل درون یفردینب هاییدشوار

[41/0 =2η ،50/0< P، 45/26( =38 ،1)F]  08/0]معنادار بود یرغ ی( از لحاظ آماریرخطی)تابع غ یرخطیو غ =
2η ،066/0= P، 59/3( =38 ،1)F]منتسب بر  یرمقاد یبرا یانقاط داده ییربوط به روند تغمر یجنتا ین. همچن

 یصورت خطو گروه به یآزمودنبرحسب سطوح تعامل عامل درون یفردینب هاییدشوار ۀنمر ۀوابست یرمتغ

( از یرخطی)تابع غ یرخطیو غ [2η ،05/0< P، 97/17( =38 ،1)F= 32/0]معنادار  ی( از لحاظ آماری)تابع خط

 .[2η ،05/0=P، 92/3( =38 ،1)F= 08/0]معنادار بود یرغ یلحاظ آمار

سطوح عامل  یزوج هاییسهمقا یآمار یمعنادار یینکه با هدف تع یآزمون بنفرون یجنتا یت،درنها
 ۀو نمر ینترنتبه ا یاداعت ۀشده براساس نمرانجام هاییسهکه در مقا دهدمینشان  ،انجام شد یگروهدرون
با متوسط  آزمونیشپ ۀکنندگان در پژوهش در مرحلمتوسط نمرات شرکت میانتفاوت  ی،فردینب هاییدشوار

متوسط نمرات  یزوج هاییسهمربوط به مقا یجمعنادار و نتا یاز لحاظ آمار یگیریآزمون و پها در پسنمرات آن
 (.7 جدولمعنادار نبود ) یاز لحاظ آمار یگیریآزمون و پپس

 پژوهش یرهایمتوسط نمرات متغ یزوج هاییسهمقا یبرا یآزمون بنفرون یج. نتا7جدول 

درمان  یگیری،آزمون و پکه در پس دهدمیمختلط ساده نشان  یانسوار یلتحل یروش آمار یجنتا ی،طورکلبه
در  یفردینب هاییدشوار ۀو کاهش نمر ینترنتبه ا یاداعت ۀمر( بر کاهش نACTو تعهد ) یرشبر پذ یمبتن

 آموزان مؤثر است.دانش انیم
 

 گیرییجهنتو  بحث
به  یاد( بر کاهش اعتACTو تعهد ) یرشبر پذ یمبتن یدرمان گروه یاآ ینکهبر ا یاول مبن فرضیۀدر رابطه با 

 دهدمینشان  ینترنتبه ا یاداعت بارۀپژوهش در یناحاصل از  هاییافتهآموزان مؤثر است، دانش انیدر م ینترنتا

 یمعنادار یارمع یخطا یانگینتفاوت م نمرات یسۀمقا یرهامتغ

 
 نترنتیبه ا ادیاعت یکل ۀنمر

 001/0 945/0 48/6 آزمونپس -آزمونشیپ

 001/0 696/0 60/7 یریگیپ -آزمونشیپ

 273/0 649/0 13/1 یریگیپ -آزمونپس
 

 یفردنیب یهایاردشو یکل ۀنمر
 001/0 41/1 35/6 آزمونپس -آزمونشیپ

 001/0 78/1 15/9 یریگیپ -آزمونشیپ

 06/0 66/1 80/2 یریگیپ -آزمونپس
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 یو اثربخش شودیم ینترنتبه ا اعتیادموجب کاهش  (ACTو تعهد ) یرشبر پذ یدرمان مبتن یگروه ۀمداخلکه 
 بود 60/0)زمان(  گروهیدرون اثر اندازۀ دهد،می نشان پژوهش نتایجتداوم دارد.  یزماه ن یکآن پس از گذشت 

 اینترنت به اعتیادنمرات  یانگینم ینب یشینظر از گروه آزماصرف گفت توانی. ماست معنادار یآمار نظر از که
 باال اثر اندازۀ عنوانبه اثر اندازۀ میزان این ووجود دارد  یداراتفاوت معن یگیریآزمون و پ، پسآزمونیشدر پ

 ۀبر نمر یز)گروه( ن گروهیینمان( و ب)ز یگروهعوامل درون ی(. اثر تعامل1392 ی،)کازب شودیم گرفته درنظر
. شودیم گرفته درنظر باال اثر اندازۀ عنوانبه ومعنادار  یاز لحاظ آمار که است 61/0 با برابر ینترنتبه ا یاداعت

معنادار بود.  یاز لحاظ آمار که بود 37/0 ینترنتبه ا یاداعت ۀبر نمر گروهیینعامل ب یاثر اصل اندازۀ همچنین
 ینگو تاو ی(، کرسب2016و سون ) یو(، 2018(، النتوم )2020) همکاران و ریگان هاییافتهبا  یجهنت ینا
( 1397) برجعلی و معتمدی ی،( و شامل1395) ترابیان و غالمی ی،(، دوست1394) یبروجن یزی(، عز2016)

 (ACTو تعهد ) یرشبر پذ یدرمان مبتن ینترنت،به ا یاداعت بارۀدر ،پژوهشگران یقاتتحق براساسهمسوست. 
 دلیلبهو کاهش اضطراب  یپورنوگراف هاییتکاهش استفاده از سا ینترنتی،ا یاداعت یزانم داراکاهش معن سبب

و  یرشبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش ییچرا ۀشده است. دربار ینترنتیدر معتادان ا ینترنتاز ا ازحدیشب ۀاستفاد
 یمشکالت بادارند،  ینترنتیا یادکه اعت یگفت افراد توانیم ینترنتیمعتادان ا یتدر بهبود وضع (ACTتعهد )
درصورت  یننداشتن جانش ی،منف هاییجانزمان، مشکل در مقابله با استرس و ه یریتدر مد یناتوان مانند

 ریف، دورسینگ، ینلر،)و هستند مواجهروزمره و مشکل در غلبه بر وسوسه  یدر زندگ ینترنتنکردن از ااستفاده
 ینگفت ا توانیم یروش درمان ینا یاثربخش دلیل ۀدربار یاحتمال یینعنوان تب(. به2013، ومبیوسیگل و شن

 دربارۀها و بحث ارزش یسازشفاف یری،پذبر انعطاف یدها و تأکارزش یمناسب و کار رو یفبا دادن تکالروش 
سومار،  یهواس ی،)اکبردهد  یشافزادر افراد را  یخودکارآمد تواندیاست، م یرپذامکان ییرموضوع که تغ ینا

 شودیم ینترنتبه ا یادکاهش اعت سبب نیزباال  ی(. خودکارآمد1395و فروزنده،  یهرند ی؛ قاسم1398 ی،رونق
 یریگدر افراد مانع شکل یینپا یبتوان گفت خودکارآمد ید(. شا2017 یدین،؛ آ2021، آفونه و ماهامیدبرت و )

 نبود( و 1394 یوسفی،و آقا یری)دل شودیرتباط با خانواده و گروه همساالن ممثبت از جمله ا یروابط اجتماع
 و دوراک دوراک، پرزپیورک، یو،چن)بال دهدیسوق م ینترنتاز ا ازحدیشب ۀ، نوجوانان را به استفادروابط این

 یشتریمشکل ب باو  دارند یاجتماع یتاز حما یدرک کمتر ینترنت،ا به معتادنوجوانان  زیرا(؛ 2016، شرستیوک
 (.2019 یر،و آکدم یر)کار هستند مواجهاحساسات  یمو تنظ ییروابط و شناسا یدر برقرار
احتماالً مربوط به مهارت  (ACTو تعهد ) یرشبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش یاحتمال یلاز دال یگرد یکی
مهارت که . از آنجا است هآموزان آموزش داده شداز مداخالت به دانش یعنوان بخشباشد که به یخودآگاه
، هایژگیخود، و از یشتریتا بتوانند شناخت ب کندیافراد است، به افراد کمک م یزندگ یهااز مهارت یخودآگاه

 ینترنتی،اد ایاعت یردست آورند. افراد درگخود به یتها و هوازها، اهداف و نقاط قوت و ضعف، احساسات، ارزشین
 ازالزم  یو آگاه آیندمی، زودتر از پا درروندیدر خود فروم یستند،شفاف ن د،کننیدر رابطه با آنچه احساس م

( 2020) همکاران و ریگان همچنین(. 1386، یو احد یبه نقل از غفار 2003 ،1یالنت)وا ندارندخود  هاییجانه
                                                           
1. Vaillant, G. E. 
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 کاهش درنتیجه و شناختی خودتنظیمی بهبود موجب 1نوموفوبیا به مبتال افراد به یآگاهذهن آموزش دادند نشان
از  یبهتر یدشتر خود را بشناسد و دیفرد هرچه ب رسدینظر مبه .شودیم هوشمند هاییگوش از استفاده اعتیاد

 بر مشکالت خود غلبه کند. تواندیخود داشته باشد، بهتر م هاییژگیو
اهش ک( بر ACTو تعهد ) یرشبر پذ یمبتن یگروه درمان یبر اثربخش یدوم مبن فرضیۀ دربارۀ

و  یرشبر پذ یکه درمان مبتن دهدمیپژوهش نشان  هاییافتهآموزان، دانش انیمدر  یفردینب هاییدشوار
 ی،امان یهاژوهشپ یجبا نتا یافته، ینا. است هآموزان را کاهش داددانش یفردینب هایی( دشوارACTتعهد )

 برنال ،(2015شارت )و ب یزهران یده، کاظمآزا ،(1396) یزرگر و اکبر ی،نوروز ،(1398) یپورنژاد و علیسیع
اسکلتون و  یسها یلو،رسا یلستین،م(، 2018) کراو و دیانا کوینالن،(، 2020) روییز و مارتین گارسیا مانریکو،
 ( همسوست.2011( و لو )2015روئمر )
اهش دهد. اد کرا در افر یفردینب یدشوارها تواندیم ACT یکردکه رو دهدمیپژوهش حاضر نشان  یجنتا
 یده از راهبردهااستفا یفردینها و مشکالت بیدشوار دلیلگفت، از آنجا که  توانیم یافته ینا ییندر تب
 تواندیم ACTهستند، روش  یریناپذانعطاف یراهبردها الگوها یناست و ا یافتهناسازش یامقابله

، باورها هایجانگسلش از افکار، ه یرش،پذ یندو فرا یآگاهذهن کمکبهرا  یشناختروان یریپذانعطاف
ست که اهن و تمرکز ذ ۀحالت آگاهان یآگاه(. ذهن2011ها و عمل متعهدانه رشد دهند )لو، ها( ارزشواره)طرح

 ۀرشد و توسع برای ی( و ابزار2005 یس،)فلچر و ها آیدیحساب مبه یشناختروان یریپذانعطاف یدیجزء کل
دردناک را کاهش  هایهافکار است که واکنش به تجرب ینداز فرا یو آگاه یجانیهوش ه یرش،پذ ی،خودآگاه

 ینجابه ا ین آگاهکردبا معطوف یآگاهذهن ینات(. درواقع تمر2013 یس،)هر دهدیو روابط سالم را پرورش م
 یقضاوت به افراد، برا یجابه یفو توص یگرمشاهده یرش،توجه به تنفس( آموزش پذ ینو اکنون )مانند تمر

فراد کاهش را در ا یفردینب هاییو دشوار کندیکمک م یفردینب هاییتناکارآمد موقع یهاحذف واکنش
 (.2008، دیولف و لیسن الیسسن، رائس، دکسایر،) دهدیم

 درنظرگرفتن بااستفاده کرد.  یخودکارآمد یااز نقش واسطه توانیم یزن یاحتمال یینتب یکعنوان به
 درنتیجه و رفتار و تاحساسا هیجانات، افکار، کنترل برای هایتوانمند به فرد باور وانعنبه که خودکارآمدی

 افراد در ویژگی نای که کرد اظهار توانیم شود،یم تعریف شرایط مدیریت برای خویشتن عملکرد بر اثرگذاری
(. احتماالً روش 1398 زاد،فر و پورنورانی نژاد،نوابی زاده،ی)هاد شودیم یافت کمتر فردیینب مشکالت دچار

ACT ین. ابخشدیم فرد به یو کنترل درون یاحساس خودکارآمد ،هاارزش بر کار و مناسب تکالیف دادن اب 
 یشنفس باال در افزامادبهاعت ین. همبرندینفس فرد را باال ماعتمادبه یگران،در روابط متقابل با د یزاحساسات ن

ینب هاییدشوار یهامؤلفه ءو روابط با خانواده که جز یکنزد هاییستکردن در جمع، دو، صحبتیمندجرئت
 یجابه فرد فردی،ینب روابط توسعۀ و فردیینب هاییدشوار کمترشدن با. کندیم یفا، نقش اهستند یفرد

 دوستان، به را بیشتری زمان کندیم سعی مجازی ارتباطات و یگردوب مجازی، یهاشبکه در یگذرانوقت
 .دهد اختصاص واقعی روابط و ادهخانو

                                                           
1. nomophobia 
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مجدد  یابیارز سببتجارب و تعارضات،  یایو تعهد با اح یرشبر پذ یگفت درمان مبتن توانیم ینهمچن
 یط نیز. فرد شودیفرد م یتشخص یکپارچگیانسجام و  یجهها و درنتآن ۀدوبار یبندها، حل تعارضات، جمعآن
و در  کندمیآشکار  یگراند یرا برا اشیزندگ ۀناگفت یه و کارهاناشناخت هاییژگیو ،و تعهد یرشپذ یندفرا

 ییرتغ سببممکن است  هایآشکارساز ینکنند. ا یانرا ب یپنهان یقو حقا یاتممکن است واقع یزها نجواب آن
و  یرشپذ ینشود. همچن یندروغ یهارفتن صداقت ینو از ب یدجد هاییمیتصم یریگروابط، شکل یفیتک

و  ی، عاطفیرفتار ییراتو با تغ شودمیو درک خود  ینشب یشافزا سبباست که  یدرمان یندافر یکتعهد 
 ینالن،شود )کو منجروحشتناک و تعصبات خاص  یهارفتن نفرت یناز ب به تواندیهمراه است و م یشناخت
 باال را راداف شناختیروان یریپذانعطاف ACT گفت توانیم کلی یبندجمع یک در(. 2018 کراو، و دیانا

 (.2021 وانگ، و چانگ چائو، وو، لی،) کندیم تسهیل را افراد فردیینب روابط امر همین و بردیم
 یگروهعوامل درون یاثر تعامل ،35/0 گروهیدرون متوسط اثر اندازۀ به مربوط فرضیه، این ۀدربار آخر نکتۀ

 احتمالی تبیین یک عنوانبه. است 37/0 هیگروینعامل ب یاثر اصل اندازه و 25/0 برابر که گروهیینو ب
 هاییدوست و خانوادگی روابط مانند ییهالفهؤ. مکنیم اشاره فردیبین هاییدشوار یهالفهؤم نقش به توانیمیم

 این درآزمون پس و آزمونپیش در افراد نمرۀ و نیست فردیبین هاییدشوار ازمتأثر  چنداناحتماالً  نزدیک،
 گیرند،یم فردیینب هاییدشوار آزمون در را نمره ترینیینپا که یزن افرادی یعنی ندارد؛ یچندان تفاوتها لفهؤم

 تعدیل آزمونپس و آزمونپیش در را تغییراتمؤلفه  دو این. احتماالً گیرندیم باالیی نمرۀ مؤلفه دو این در
 آنچه و دارند خود نزدیک دوستان و انوادهخ با خوبی روابط خانواده در نیز افراد ترینیخجالت چراکه کنند؛یم

 افراد نمرۀ که است یورزجرئت و جمع در کردنصحبت مانند دیگر یهالفهؤم است، مشکل افرادی چنین برای
 .کندمی کم فردیبین هاییدشوار مقیاس در را

 ها،یآزمودن خانگی تمرینات انجام بر نظارت امکان نداشتن به توانیم حاضر پژوهش محدودیت جمله از
 با. کرد اشاره اجتماعی و خانوادگی اقتصادی، شرایط نظر از آزمایش گروه دو هاییآزمودن نداشتنمشابهت

 بلکه کل، یک صورتبه نه را اینترنت به اعتیاد بعدی یهاپژوهش شودیم پیشنهاد پژوهش نتایج درنظرگرفتن
 اجتماعی یهاشبکه به اعتیاد و سایبری روابط به اعتیاد سایبری، جنسی اعتیاد جمله از آن انواع درنظرگرفتن با
 شیوع و حاضر پژوهش هاییافته به توجه با همچنین. سنجید هاآن روی را اکت اثربخشی و کرد بررسی... و

مداخله  برنامۀ مدرسه معلمان و شناسانروان مشاوران، شودیم پیشنهادآموزان دانش میان در اینترنت به اعتیاد
 .کنند استفادهآن  از پرورشی یهاکالس در و بگیرند دیا را
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 ارتباط و اینترنت به اعتیاد وضعیت(. 1390. )ا بنفشه، و ،.ج محمدزاده، ،.ل خدادوست، ،.ل مقدم،صادق ،.ن بیناباج، بحری
 .166-173 ،(3)8. نوین هایمراقبت فصلنامۀ .دگنابا پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان عمومی سالمت با آن

 انجمن کنگرۀ ششمین. آموزاندانش در تحصیلی استرس و فردیبین مشکالت(. 1396. )ف باعزت، و ،.ا. س سیدان،
 .تهران ،1396 آبان 23-25 ،ایران شناسیروان

 .آگاه انتشارات: تهران(. وسومسی چاپ) رفتاری علوم در تحقیق هایروش(. 1398. )ا حجازی، و ،.ع بازرگان، ،.ز سرمد،

 هایبازی به اعتیاد بر آگاهیذهن بر مبتنی شناختی درمان اثربخشی(. 1397. )ا برجعلی، و ،.ع معتمدی، ،.ح. م شاملی،
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 .137-161 ،(33)9. (ورهمشا فرهنگ)

 سنجیروان هایویژگی و عاملی ساختار(. 1389. )م پاییزی، و ،.ف گراوند، ،.ح. م افضلی، ،.م عبدالخالقی، ،.ا شکری،
 ،(24)2. ایرانی شناسانروان تحولی شناسیروان. ایرانی نمونۀ یک در نوجوانان فردیبین هایدشواری پرسشنامۀ
316-307. 

. آموزاندانش در اینترنت به اعتیاد بینیپیش در اجتماعی هراس و خودکارآمدی نقش(. 1394. )ع ایوسفی،آق و ،.م دلیری،
 .93-104 ،(4)4. شناسیروان رویش فصلنامۀ

 در پرخاشگری کاهش بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی(. 1395. )س ترابیان، و ،.س غالمی، ،.پ دوستی،
 .63-72 ،(1)18. مراقبت و سالمت مجلۀ. اینترنتی عتیادا به مبتال آموزاندانش

شاخص و استرس افسردگی، عالئم میزان بر تعهد و پذیرش درمانیگروه اثربخشی(. 1395. )ک کاکابرایی، و ،.س صبور،
 .1-9 ،(4)2. پرستاری در بخشیتوان پژوهش مجلۀ. مزمن درد به مبتال زنان در درد های

 در اینترنت از استفاده ساعات و زندگی کیفیت بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی(. 1394. )م بروجنی، عزیزی
 شناسیروان رشته. ارشد کارشناسی نامۀپایان. اهواز شهر اینترنت به اعتیاد دارای دبیرستان مقطع پسر آموزاندانش

 .اهواز چمران دانشگاه شناسی،روان و تربیتی علوم دانشکده بالینی،

 پزشکیروان عالئم بین رابطۀ بررسی(. 1389. )م حقیقی، و ،.م اسالمی، ،.ر. م مرآثی، ،.ف فرد، جنتی ،.س.س لوی،ع
-65 ،(2)17. همدان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی-علمی فصلنامۀ. دانشجویان از گروهـی در اینترنت به اعتیاد و

57. 

 اجتماعی گیریکناره کاهش در تکانه کنترل و هیجانی خودآگاهی آموزش تأثیر بررسی(. 1386. )ح احدی، و ،.م غفاری،
 .91-107 ،(2)3. شناختیروان مطالعات. اینترنت اجباری کاربری و

عزت و تنهایی با آن رابطۀ و اینترنت به اعتیاد شیوع میزان بررسی(. 1386. )ع مرادی، و ،.م شهرآرای، ،.ل زاده،قاسم
 .41-68 ،(1)23. تربیت و تعلیم فصلنامۀ. تهران شهر دبیرستانی آموزاندانش در نفس
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 زندگی کیفیت و خودکارآمدی بر تعهد و پذیرش بر مبتنی رویکرد اثربخشی(. 1395. )ا فروزنده، و ،.ا هرندی، قاسمی
 ،انسانی علوم در نوین رویکردهای المللی بین کنفرانس سومین. اصفهان شهر بدسرپرست و سرپرستبی نوجوانان

 .تهران

 .درخشان آیندۀ: تهران. گنجی کامران و نفیسی غالمرضا ترجمۀ. رفتاری علوم در پژوهش هایروش(. 1392. )پ کازبی،

 نگرانی و اجتماعی نگرانی فرانگرانی، بر تعهد و پذیرش درمان تأثیر(. 1395. )د جعفری، و ،.پ دوستی، ،.ح محققی،
 .81-94 ،(2)23. بالینی شناسیروان مطالعات. دانشجویان سالمتی

 کاهش بر( ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی بررسی(. 1396. )حسین اکبری، و ،.ف زرگر، ،.م نوروزی،
 .168-174 ،(48)2. رفتاری علوم تحقیقات. دانشجویان ایتجربه اجتناب و فردیبین مشکالت

 و خودکارآمدی بر تحلیلی-شناختیدرمان اثربخشی(. 1398. )و فرزاد، و ،.ر پور،نورانی ،.ش نژاد،نوابی ،.ه. م زاده،هادی
 .208-229 ،(69)18. مشاوره هایپژوهش. وابسته شخصیت اختالل دارای زنان فردیبین مشکالت
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