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بر کاهش اعتیاد به اینترنت  خودشفقتیاثر بخشی آموزش 

 دوره متوسطه پسر دانش آموزان

 

 

 

 

 

بر کاهش اعتیاد به اینترنت  خودشفقتی پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش: چکیده

پس آزمون با  -ندانش آموزان صورت پذیرفت. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمو

پسر مقطع متوسطه شهر  دانش آموزانعه آماری این پژوهش کلیه جام گروه کنترل بود. 

نفر گروه  3نفر) 41بودند که به روش نمونه گیری تصادفی تعداد  4931در سال اردبیل 

هفته  3نفر گروه کنترل( به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت  3آزمایش و 

قرار گرفتند. برای سنجش اعتیاد به  خودشفقتیدقیقه( در معرض آموزش  39)هفته ای 

با های پژوهش نیز  داده اینترنت دانش آموزان از مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ استفاده شد.

در نهایت از هر دو گروه پس آزمون به عمل  تجزیه و تحلیل شدند. استفاده تحلیل کواریانس

ت. نتایج نشان داد بین دو گروه آمد و نتایج پیش آزمون با پس آزمون مورد مقایسه قرار گرف

 حاکی از این است که آماریبنابراین نتایج آزمایش و گواه اختالف معناداری وجود دارد. 

گروه آزمایش در مقایسه با  کاهش اعتیاد به اینترنتبر  معناداری تأثیرخودشفقتی آموزش 

 .گروه گواه داشته است

 انش آموزان.اعتیاد به اینترنت، د، خودشفقتی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ی پیش با  دههدو  بهدر جهان نسبت  بسیاری کیفیو  کمیهای  تفاوت رایانه ای انقالبو  اطالعاتی انفجار، الکترونیک انقالب

 ای وسیله عنوان به بیشتر ( 4339 سالاز  قبل) گیرددر دسترس عموم قرار  که از آن قبل اینترنت. استآورده  همراهخود به 

در  ضروری ای وسیله به تبدیلو  کرد رشد وسیعیبود. سپس به صورت  مطرح روابطبه  دستیابی برایمحرمانه  مکاتبات برای

 4)یانگباشد بحرانیو جامعــه  کاربران برایاســت ممکن دارد و  ادامه اینترنتاز  کننده استفاده جمعیت. رشد گردیدما  زندگی

 رابطهکه  مردمی، میگیرد نظردر  اختالل نوعیرا به عنوان  2اینترنتبه  اعتیادك اورزا(. 4911ه نقل از شایق و همکاران، ، ب4331

دارد در معرض  رایانهکه  کسیاو هر  نظر به. میبرنداز آن رنج  میبینندروزمره  زندگی واقعیتاز  تر جذابرا  رایانهی  صفحه با

 می یابند بهبودی دیگر اعتیادکه از یــک  آنهایی ویژهبه  حوصله هستند و ، افسرده، تنها و بیخجالتی که افرادی امااست  اعتیاد

 سریع و آسان برای جستجوی اطالعات و برقراری ارتباط با دیگران مسیری 4اینترنت (.9،2992)برددارند بیشتریذیری پ آسیب

                                                           
7 .Young, K.S. 
8 .Internet Addiction. 
3 .Beard, K.W. 
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حت تأثیر قرار داده است؛ بزرگی از زندگی انسان امروزی را ت ای و تعاملی خود، بخش فراهم آورده و به دلیل ماهیت چند رسانه

ارتباطات خانوادگی و سالمت هیجانی افراد گشته  که سر منشأ بروز تأثیرات منفی اینترنت بر کارکرد زندگی روزانه، اما آنچه

اعتیاد به  (.2991و همکاران،  2)ریوافراد بر استفاده از این فناوری نوظهور و استفاده بیمارگونه از آن است است، فقدان کنترل

قمار آنالین، اعتیاد  مطرح شد و به تدریج انواع مختلف این اعتیاد مانند اعتیاد به چت، 4331اینترنت مفهومی است که از سال 

افراد را فراهم  که میتواند زمینه تخریب روابط، احساسات و در نهایت روح و روان به اتاقهای گپ و هرزه نگاری را شامل گردید

را ثبت  آن تشخیصی ایهـــمعیار و  ابداع رااینترنت  بـــه اعتیادی  واژه 1گلدبرگ ایوان (.2992، 9)منهنماید

است که نشانه های تحمل، جدا شدن، اختالالت عاطفی و  اعتیاد اینترنتی یک اختالل جسمی و روانی (.1،2991گنزالز)کرد

را  اینترنتبه  اعتیادآمریکا  پزشکی انجمن روان (.2949، 6انجمن روانپزشکی امریکا)در روابط اجتماعی را در بر میگیرد اختالل

 ماههی دو  در طول یک دوره درونی ناخوشایندحاالت  باو  شده عملکردی اختالل موجب که اینترنتاز  استفاده الگوی یک

-2، تحمل -4 )حداقل سه مورد در طول دو ماه(:است کرده ارایه مالكآن هفت  تشخیص برایاست و کرده  تعریفباشد  همراه

 کنترل برای مداومتمایـل -1، انجامدفرد در ابتدا قصد دارد به طول  کهاز آنچه  بیش اینترنتزمان استفاده از -9، تركعالیم 

در اثر استفاده از  تفریحیو  شغلی، اجتماعی فعالیتهایکاهش -6، اینترنت با مرتبط امور برای توجه قابلصرف وقت -1رفتار، 

 تنوع که استوسیعی  اصطالح اعتیاد اینترنتی (.2991، 2)پاتریکآن منفیاز آثار  آگاهیبا وجود  تداوم استفاده-2، اینترنت

 ،دیگر هایاعتیاد  انواعتمامی  مانند .گیرد می بر در راانگیزش  و وسواس کنترل به مربوطمشکالت  وای از رفتارها  گسترده

 کسببرای  الزم زمانافزایش  به)نیاز  عمل چون هایی مشخصه بانظمی روانی اجتماعی  بی و اختاللاعتیاد اینترنتی نوعی 

و از هم  عاطفی اختالالت (،حوصلگی بیو  اضطرابویژه  به)گیریعالیم کناره (، استفاده اولیه های زمانبرابر با   مطلوبیت

 فوریه در 1پایگاه اینترنتی کهگزارشی  طبق(. 4914)امیدوار و صارمی،است اجتماعیروابط و مناسبات  گسیختگی

، رتبه کاربرمیلیون نفر 1/1با ایرانمیلیون نفر است و 1/42به نزدیک خاورمیانه درکاربران اینترنت  آمار است منتشرکرده2991

 بالغ 2999 دسامبر به نسبتکاربران ایرانی  آمار که است حاکی از آن گزارش همیندرصد(.  2/22(دارا است خاورمیانهاول را در 

 (.4931، به نقل از صمدی فرد، 4919.)حاحیلی،است تهداش رشد درصد41 بر

ریزان آینده خواهند  از آنها مدیران و برنامه اجتماع هستند و بسیاری قشر هایترین  از حساس و دانش آموزان 3نوجوانان

ط به آن، و مشکالت مربو به سالمت روانی آنان بستگی دارد. با پیشرفت صنعت و فناوری جدید بود و سالمت روانی جامعه

آموزان  قشر دانش اعتیاد به اینترنت، افزایش چشمگیری دارد و از آنجا که سالمت روانی اختالالت و بیماریهای روانی همانند

نوجوانان و بزرگساالن سراسر جهان بدل شده  در سالهای اخیر اینترنت به مهمترین ابزار علمی و تفریحی. اهمیت فراوانی دارد

فراهم آورده و به دلیل ماهیت چند  سریع و آسان برای جستجوی اطالعات و برقراری ارتباط با دیگران است. اینترنت مسیری

که سر منشأ بروز تأثیرات  بزرگی از زندگی انسان امروزی را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما آنچه رسانهای و تعاملی خود، بخش

افراد بر استفاده از  ادگی و سالمت هیجانی افراد گشته است، فقدان کنترلارتباطات خانو منفی اینترنت بر کارکرد زندگی روزانه،

مطالعات متعدد در خصوص ارتباط بین  (.4931عزیزی و همکاران، )این فناوری نوظهور و استفاده بیمارگونه از آن است

، کم روییهایی همچون  ویژگی ایاند که اکثر معتادان به اینترنت دار و اعتیاد به اینترنت حاکی از آن های کاربران شخصیت

 بودن، آسیب افسرده، شرم، تکانشی نژندی )اضطراب، خشم و کینه، خلق افسردگی، صفات روان بودن، تنهایی، اضطراب، تکانشی

                                                                                                                                                                                        
7. Internet. 
8 .Ryu, E. 
3 .Mehneh, F. 
9 .Goldberg.E. 
5 .Gonzalez, N. A. 
6 .Dsm-5. 
1. Patrick, F. 
2 .Internet world stats. 
4 .Adolescents. 
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احساسات ناپایدار و خیالپردازی،  و پرخاشگری، سبک شخصیتی درونگرایی، احترام به خود پایین، پذیری در برابر تنش(، خشونت

 2کرات (.2991و همکاران،  4کو)میباشد باز بودنو  برون گراییکاهش وابستگی به پاداش،  و ل تازگی بودن، اجتناب از آسیبدنبا

( معتقدند استفاده مفرط از اینترنت باعث ترك بسیاری از فعالیتهای اجتماعی می شود. استفاده مفرط از 4331و همکاران )

مل نشانگان رفتاری، شناختی و هیجانی می شود و مشکالتی را در زندگی فرد معتاد اینترنت یک سندرم چند بعدی است که شا

از نظر یانگ اعتیاد به اینترنت اصطالح (. 2994و2992 ،و همکاران 1دیویس ، 2999 9می آورد)کاپالن بو جودبه اینترنت 

در یک  (.2991د) پارك و همکاران، گسترده ای است که گستره وسیعی از رفتارها و مشکالت کنترل تکانه را در برمیگیر

 بر برنامه زیادیتأثیرات منفی  معناداریمعتاد، اینترنت به طور  مطالعه، معتادان به اینترنت اعالم کردند که نسبت به افراد غیر

ن کرده اند که ( عنوا2999الرز و همکاران ) (.1،2992)یانگ و تانگهای روزانه، کارکرد تحصیلی، و ارتباط با معلم و والدین دارد

 (. 2991و همکاران،  6استفاده مرضی از اینترنت برای کاهش افسردگی، اضطراب، تنهایی و استرس صورت می گیرد)اسپادا

شدید با اینترنت تعریف کرده  ( استفاده مرضی از اینترنت را به شکل سندرمی از اشتغال ذهنی2993کاپالن و همکاران )

یانگ معتقد است جو خانواده یکی از پیش بینی کننده های مهم اعتیاد به اینترنت می  (.4939اند)خسروی و علیزاده صحرائی، 

عنوان عوامل اثر گذار در اعتیاد به اینترنت نوجوانان تاکید ه باشد. تعدادی مطالعه انجام شده در کشور کره به جو خانوادگی ب

آموز انجام دادند به این نتیجه رسیدند که جو خانواده با  دانش 399( در تحقیقی که روی 2991و همکاران) 2شده است. پارك

رسیدند که نمرات گروه  نتیجه( در تحقیق دیگری به این 2949هونگ و همکاران )اینترنت نوجوانان در ارتباط است. اعتیاد به 

ردگی و خشونت باالتر معتاد به اینترنت به صورت معنا داری در خرده مقیاس های وسواس، حساسیت بین فردی، اضطراب، افس

نتایج  (.2991نترنت را در سالمت روان نشان داد)پارك و همکاران، از گروه کنترل  بود. نتایج این تحقیق اثر منفی اعتیاد به ای

تحقیقات دیگری نشان می دهد که استفاده بیش از حد نوجوانان از اینترنت باعث تضعیف کیفیت خواب می 

که مدت زیادی از  کار برانینشان داده است که  نتایج تحقیق دیگریهمچنین  (. 2991، 3و هیگوچی 1،2992مسکویتاشود)

در ایران چند مطالعه اثرات استفاده  (.2992و همکاران، 49ناکاموریاینترنت استفاده می کنند ساعات خواب کمتری را دارند )

تی که توجه خود را بر تعامل کودکان با میتوان به تحقیقا آنبیش از حد از اینترنت را نشان داده است از جمله 

قاسم عزت نفس )(، 4939مسعود نیا، اضطراب )  (،4916زارع و کدیور،خود کار آمدی ) و خالقیت  (،4911صادقیان،دیگران)

اینترنت و  به اعتیاد ( به این نتیجه رسیدند که بین4934هم چنین حسن زاده و همکاران ) .متمرکز شده اند (4916زاده، 

از  استفاده میزان نظرآموزان دختر و پسر از  بین دانش عالوه بر این رفت تحصیلی همبستگی معنادار و منفی وجود دارد.پیش

( نیز به این 4931) صمدی فرد .است دختراناز  باالتر پسراندر  اینترنتاز  استفاده میانگیندارد و  وجود معنادار تفاوت اینترنت

ن رابطه مثبت معناداری وجود با اعتیاد به اینترنت دانش آموزا و مؤلفه های اجتناب شناختی تیاداستعداد اع بیننتیجه رسید که 

 .دارد

به  عنوان یک استراتژی تنظیم هیجان در واکنش انطباقی  مهم به بیماری تعریف  44خودشفقتی)دلسوزی به خود(

در چارچوب مهربانی با خویشتن و به  تجربه خودبر پذیرش خود یا پذیرش دلسوزی به خود  (.2944شده است.)تری و لری ، 

که  افرادیباالیی دارند نسبت به  دلسوزی به خودکه  افرادی(. 2949.)قربانی و همکاران،تأکید دارد ذهن آگاهی هوشیاری

                                                           
7 .Ko, C. 
8 .Kraut, R. 
3 .Caplan, S. 
9 .Davis, R. A. 
5 .Yang, S.C., Tung, C.J.  
6 .Spada, M. 
1 .Park, S.k. 
2 .Mesquita, G. 
4 .Higuchi, S. 
70.Nakamori, S.  
77 .Self-compassion 



 114-114، ص 4931، مرداد 4، جلد  41علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

 

444 
 

همه افراد ناپذیر و احساس شکستی که  دارند. زیرا در آنها درد گریز بیشتریدارند سالمت روانشناختی  پایینی دلسوزی به خود

. یابد افراطی با افکار و هیجانها استمرار نمیهمانند سازی  کنند به وسیله یک سرزنش خود بیرحمانه احساس انزوا و تجربه می

دلسوزی که  افرادیکند  ارتباط کمک می برقراری، شایستگی و نیاز به مختاری اساسی خود نیازهایبه ارضاء  دلسوزی به خود

چنین، در ایجاد تمایز میان احساساتشان و  هم. کنند گزارش می بیشتریمقابله هیجانی  مهارتهای دارند، باالتری به خود

هیجانی را  تاب آوری، دلسوزی به خوددهد  شواهد پژوهشی نشان می. خلقی حاالت هیجانی منفی توانمندتر هستند بازسازی

به  کمتریاز این خصیصه شخصیتی هستند، گرایش  تریباالکه واجد درجات  افرادیفرد به دنبال دارد، چنان که  براینیز 

. یافته های پژوهش های دیگر نشان می دهد افرادی که دلسوزی به خود باالیی دارند در برخورد با افکار دارند نشخوار کردن

لبرت و گی (.2946، به نقل از صمدی فرد، 2992رویدادهای منفی جسارت باالیی از خود نشان می دهند.) نف و همکاران،

بهبود سالمت روان شناختی را با گذشت زمان پیش بینی می کند.  دلسوزی به خود( خاطر نشان کرده اند که 2996) 4پراکتر

در فردی باالتر باشد، آن فرد اصالت بیشتر و  دلسوزی به خود( هم بیانگر این بود هر چه سطح 2942و نف ) 2پژوهش یارنل

و  9گیالندرز (.4939موقعیت های پر استرس نشان خواهد داد)امان الهی و همکاران،  سطوح پایین تر آشفتگی عاطفی را در

به عنوان متغیر  دلسوزی به خود، نیز در بررسی کیفیت زندگی بیماران سرطانی به این نتیجه رسیدند که (2941همکاران )

 هد.. در ایران نیز ابوالقاسمی و همکارانباال اضطراب را کاهش می د دلسوزی به خودتعدیل کننده عمل می کند به طوری که 

در  .بهداشتی بیماران کرونر قلبی هستاز متغیرهای تقریبا تاثیر گزار بر رفتار  دلسوزی به خود( به این نتیجه رسیدند که 4934)

ادگان، ت)بشر پور و عیسی زهمبسته اس افسردگیبا  منفیبه طور  دلسوزی به خودیافته دیگر این نتیجه به دست آمد که 

)نف، میکند حمایتهمراه است و از فرد در مقابل استرس  شناختیروان  بهزیستیباال با  دلسوزی به خود(. عالوه بر این 2942

های دلسوزی به خود با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه  مؤلفهبین  به این نتیجه رسید که نیز (4931صمدی فرد ) (.2992

بین دلسوزی به خود با امید به زندگی رابطه این نتیجه به دست آمد که او تحقیق دیگر معناداری وجود دارد. همچنین در 

بر  خودشفقتیاثر بخشی آموزش با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده پژوهش حاضر با هدف  معناداری وجود دارد.

 صورت پذیرفت. دانش آموزان پسر دوره متوسطهکاهش اعتیاد به اینترنت 

 روش

جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش پس آزمون با گروه کنترل می باشد.  -پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزموناین 

به روش نمونه گیری نفر  411از این تعداد پس از غربالگری روی  آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل تشکیل دادند که

ابتدا از هر دو گروه آزمون اعتیاد  روه کنترل( به عنوان نمونه انتخاب شدند.نفر گ 3نفر گروه آزمایش و  3نفر) 41تصادفی تعداد 

قرار گرفتند.  خودشفقتیدقیقه( در معرض آموزش  39هفته )هفته ای  3گروه آزمایش به مدت  به اینترنت به عمل آمد. سپس

 برایهای زیر  مالكد مقایسه قرار گرفت. در نهایت از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و نتایج پیش آزمون با پس آزمون مور

 :شرکت افراد در پژوهش رعایت شدند

 تا 41سن آزمودنیها بین  -9 آموزش دلسوزی به خود، توانایی شرکت در جلسات -2 دانش آموزان، رضایت آگاهانه-4

 .حصیالت آزمودنی هامتوسطه بودن ت -1همزمان،  به طور دیگر های آموزشی روانشناختی عدم شرکت در کالس -1 ،سال41
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 ابزار پژوهش

سوال  29 دارای مقیاساین  استفاده شد. 4برای سنجش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان از مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ

کند که آیا استفاده بیش از حد از  تعیین می مقیاس. این شود می گذارینمره  1تا 4است و هر سوال در یک طیف لیکرت از 

اعتبار (  4331) در مطالعه یانگ و همکاران (.2993یانگ،) یرزندگی فرد اثر گذاشته است یا خ مختلفهای  نت بر جنبهاینتر

این  نیز معنی دار گزارش شده است. در نمونه ی ایرانی باز آزماییبه روش  ذکرشده و اعتبار9/ 32درونی پرسشنامه باالتر از 

آموزش  .(4913،علو ی و همکارانبه دست آمد)( 11/9( و همسانی درونی)12/9آزمایی) بازروایی محتوایی و همگرا،  پرسشنامه،

جلسه روی دانش آموزان )گروه آزمایش( اجرا شد. همچنین گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد و  3نیز طی خودشفقتی 

 فقط مقیاس اعتیاد به اینترنت روی آنها به اجرا در آمد.

 

 وزی به خودساختار جلسات آموزش دلس

 

 .آموزش اهداف بیانو  دلسوزی به خودمفهوم سازی آموزش با همدیگر،  اعضا آشنایی : جلسه اول

 و مهربانی با خود. همدلیآموزش ، بخش ایجاد فضایی امن و تسلی برایتالش  : جلسه دوم

 احساس مشترك انسانی.و  دلسوزیآموزش  .امنحفظ و تداوم فضایی  برایتالش  : جلسه سوم

 بخشایش و ذهن آگاهی به عنوان مؤلفه مثبت دلسوزی با خود.آموزش : لسه چهارمج

 به نام قضاوت در مورد خود. و کاهش یکی از مؤلفه های منفی دلسوزی به خود مسائل پذیرشآموزش جلسه پنجم: 

 و کاهش همانند سازی فرافکنانه. متعالیآموزش رشد احساسات ارزشمند و جلسه ششم: 

 .و کاهش انزوا پذیری مسئولیتموزش آجلسه هفتم: 

تداوم مؤلفه های مثبت و کاهش  (ای آموزش داده شدهمهارته تمرینو مهارت های نگهداری، تداوم  آموزش جلسه هشتم و نهم: 

 .مؤلفه های منفی(

 

 یافته های پژوهش

سال  41تا  41سنی آزمودنی ها  دامنه تجزیه و تحلیل شدند. SPSS 24ی نرم افزار آماربا استفاده از های پژوهش  داده

 (. همچنین صد درصد آزمودنی ها مذکر بودند. 26/4و انحراف معیار 61/41بود ) با میانگین سنی 
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: میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون اعتیاد به اینترنت دانش آموزان در گروه آزمایش و 1جدول

 کنترل

 انحراف معیار میانگین گروهها

 پس آزمون پیش آزمون پس آزمون یش آزمونپ

 11/4 19/2 22/1 11/41 آزمایش

 42/1 1 66/41 11/41 کنترل

 11/1 31/9 11/44 11/46 کل

 

میانگین گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته است، اما نمرات گروه کنترل تغییر  با توجه به یافته های جدول یک

باعث کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان  خودشفقتیبه معنی آن است که آموزش  ین(. اp >91/9) محسوسی نداشته است

 معتاد به اینترنت شده است.

 : خالصه نتایج تحلیل کواریانس2جدول

مجموع  منابع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

f p 

 994/9 929/493 692/412 4 692/412 پیش آزمون

 994/9 212/991 926/921 4 926/921 گروه ها

   962/4 41 329/41 خطا

    41 2291 کل

 

(. یعنی پس  =p 91/9 و  =629/239f) به دست آمده معنی دار است fمعلوم می شود که  فوق،با توجه به نتایج جدول 

زش دل سوزی به خود بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری به وجود آمد. بنابراین آمو ،از آموزش دل سوزی به خود

 (.p >91/9)داشته است دوره متوسطه کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزانتاثیر معنی داری بر 

 

 بحث و نتیجه گیری

 . بنابراینریزان آینده خواهند بود از آنها مدیران و برنامه اجتماع هستند و بسیاری قشر هایترین  از حساسدانش آموزان 

نتایج پژوهش بر کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان صورت پذیرفت.  خودشفقتیبخشی آموزش پژوهش حاضر با هدف اثر 

با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی اثر  .میگردد آموزش دلسوزی به خود باعث کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزانکه نشان داد 

سی نکرده است، امکان بررسی همسویی و عدم همسویی میسر بخشی دلسوزی به خود را در اعتیاد به اینترنت دانش آموزان برر

. در اکثر پژوهش های مختلف اثر دلسوزی به خود با سالمت روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به اختالالت خلقی مورد نشد
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در  (.2941ن، ، به نقل از گل پور و همکارا2941و برینس، 2949، پاولی،2991،نف،2993گیلبرت، بررسی قرار گرفته است)

 جدیدیهای  تا تجربه می گیرند یاد، افراد بر دلسوزی خود مبتنیدرمان  طریقاز  کهعنوان کرد  بایددست آمده  به یافته تبیین

باعث ر اساس یافته های این پژوهش آموزش دلسوزی ب .میشودهـا فعالیت شدن  منظم تر موجب امر اینکه  بگریندرا به کار 

دلسوزی به خود شامل شش مؤلفه است که سه تای آن مثبت و سه تای آن منفی می  شود.رنت نوجوانان میکاهش اعتیاد به اینت

باشد. مؤلفه های مثبت شامل مهربانی با خود، احساس مشترك انسانی و ذهن آگهی و مؤلفه های منفی شامل قضاوت در مورد 

یز سعی شد مؤلفه های مثبت تقویت و مؤلفه های منفی خود، فزون همانند سازی و انزوا می باشد. در طول دوره آموزش ن

یافته های پژوهش های دیگر اثر دلسوزی به خود را در زندگی و سالمت تایید کرده اند.  نوجوانان معتاد به اینترنت خنثی شود.

وت به سمت دل سوزی به خود به معنی تجربه احساس مراقبت و محبت نسبت به خود، در نظر گرفتن درك، نگرش بدون قضا

دلسوزی به  (.2999نف، )نارسایی شکست و به رسمیت شناختن یک تجربه که بخشی از تجارب انسانی است تعریف شده است

 و همکاران )مارشالخود ارزیابی و سختی به عنوان بخشی از شرایط انسانی است،منفی  شامل پذیرش شک به خودخود 

. ( به این نتیجه رسیدند که دلسوزی به خود پیش بین قوی و مهم  برای بهداشت روانی است2949و همکاران )4هلیس (.2941،

افرادی که دلسوزی به خود باالیی دارند در برخورد با رویدادهای منفی جسارت ( به این نتیجه رسیدند که 2992نف و همکاران )

از پیشگیری  در دلسوزی به خود زمینه تأثیردر  پژوهشی در( 4319) 2همکارانبرودهید و  .باالیی از خود نشان می دهند

یافته  .محافظت میکند مرگ حتیو  بیماریما را در برابر  بیشتر دلسوزیخود  که فراهم بودن رسیدند نتیجه اینبه  بیماریها

  رنت نوجوانان را کاهش می دهد.های این پژوهش نیز نشان داد آموزش دلسوزی به خود به طور قابل مالحظه ای اعتیاد به اینت

را دارد، که برپایه  12رتبه  جهان کشور 421 میانمندی از اینترنت در  ایران از نظر بهره کهانـد  داده نشانهـا بررسی 

. دهند مـی تشکیل جوانان را  درصد این کاربران 91و  میرود به شمارمتوسط  کشورهای بندی اتحادیه جهانی مخابرات، از طبقه

، به نقل از کورکی و همکاران، 2991)شفیعی، دقیقه در هفته برآورد شده است 12اینترنت  برای صرف شده زمان انگینمی

 عمل چون هایی مشخصه بانظمی روانی اجتماعی  بی و اختاللاعتیاد اینترنتی نوعی  ،دیگر هایاعتیاد  انواعتمامی  مانند(.4939

 بیو  اضطرابویژه  به)گیریعالیم کناره (، استفاده اولیه های زمانبرابر با   لوبیتمط کسببرای  الزم زمانافزایش  به)نیاز 

 این کلیبه طور (. 4914)امیدوار و صارمی، است اجتماعیروابط و مناسبات  گسیختگیو از هم  عاطفی اختالالت (،حوصلگی

 زندگیدر  شغلو یا  درسی، اجتماعی، روانشناختی مشکالت تواند می که اینترنتاز  استفاده نوعیاختالل را می توان به عنوان  

( نشان 4939نتایج تحقیق خانجانی و اکبری) (.4931به نقل از صمدی فرد،، 4911)شایق و همکاران،کرد تعریف کند ایجاد فرد

گرایی  برون و بودن دلپذیر بودن، باوجدان عاملبین  و دارمعنی  و مثبت رابطهاینترنت  بهاعتیاد  با گرایی نژند روان عاملداد که 

گری در  نمایش اثربخشی روان( در پژوهشی با عنوان 4939کورکی و همکاران ) .وجود دارد اینترنتبه  اعتیادبا  منفیرابطه 

 گروههای در افراد تعامل هایبه این نتیجه رسیدند که  و کاهش اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر اجتماعی مهارتهایبهبود 

 این اثربخشیدر  مؤثر عواملاز  شخصراه حل نهایی توسط  به دستیابیو  گروهکردن مسئله در  گری، مطرح نمایش روان

 معتادان به برایهای اجتماعی  افزایش مهارت برایمؤثر  ای گری را مداخله نمایش همچنین میتوان رویکرد روان .استاخله مد

وان اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان اعتیاد به ( با عن4931یافته های تحقیق بهشتیان) .اینترنت دانست

نتایج  داری باعث کاهش اعتیاد به اینترنت زنان می شود. معنی طورگروهی  رفتاریداد که درمان شناختی نشان اینترنت زنان 

عادی در معرض خطر  ( نشان داد که سالمت عمومی کاربران معتاد به اینترنت نسبت به کاربران4912تحقیق ناستی زایی)

، دانشجویان سالمتیبر ابعاد  اینترنتبه  اعتیاد تأثیربا توجه به ( به این نتیجه رسید که 4939هم چنین پیرزاده )بیشتری است. 

از  ناصحیحسازی آنان از اثرات مخرب استفاده  آگاه همچنیندانشگاه و  دانشجویاندر  اینترنتبر استفاده از  کنترلنظارت و 

 و روانشناختی، اجتماعی پیامدهای دلیلبه  اینترنتبه  اعتیاد عملیاز نقطه نظر عالوه بر این  .میرسدبه نظر  ضروری اینترنت

همان طور که ذکر شد اعتیاد به  (.2992یانگ، )مرتبط است زندگیو سبک  شغلی زندگیبر  تأثیر گذاریبا توانایی  عاطفی

                                                           
7 .Laurie Hollis. 
8 .Broadhead & et al. 
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اثر بخشی آموزش دگی کاربران زیادی را تهدید میکند. در این پژوهش نیز اینترنت اصطالح مهمی می باشد که سالمت و زن

دلسوزی به خود بر کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان بررسی شد. با توجه به یافته های پژوهش بعد از آموزش دلسوزی به خود 

ین به معنی آن است که . اسوسی نداشتمیانگین گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته بود، اما نمرات گروه کنترل تغییر مح

، با توجه به یافته هانهایت در  آموزش دلسوزی به خود باعث کاهش اعتیاد به اینترنت دانش آموزان معتاد به اینترنت شده بود.

ه پس می توان اینگونه نتیج پس از آموزش دل سوزی به خود، بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری به وجود آمد.

 .گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه داشته است کاهش اعتیاد به اینترنتبر  معناداری تأثیر آموزش دلسوزی به خودگرفت که 

آموزش دلسوزی به  اثربخشی, در مورد روان درمانگرانمشاوران و  برایرا  سودمندی اطالعات, میتواند این پژوهش یافته های

, در بیشترهـای پژوهش  برای ای و مقدمه زمینه میتواندپژوهش  این, همچنین. نمایدفراهم  تبر کاهش اعتیاد به اینترن خود

 . نمایدفراهم  ایراندر  آموزش دلسوزی به خود و اعتیاد به اینترنت مورد

 سال( 41-41) شهر اردبیلدانش آموزان مونه های مورد بررسی این پژوهش از میان ن محدودیت های پژوهش:

نمونه مورد  نیاز است، مذکر بودن و گروه های سنی مختلف به نمونه گیری از دیگر شهرهاو برای تعمیم نتایج بود انتخاب شده 

  محدودیت های دیگر پژوهش حاضر می باشد. از عدم وجود مرحله پیگیری بررسی و

و مختلف  یسن و گروه های دختر دانش آموزانروی پیشنهاد می گردد پژوهش های آتی،  پیشنهادات پژوهش:

با توجه به اینکه استفاده از مرحله  .همچنین در دیگر شهر ها صورت پذیرد تا تعمیم نتایج با اطمینان بیشتری امکان پذیر باشد

 همچنین. پیگیری می تواند به ارزیابی بهتر نتایج بیانجامد، لذا پیشنهاد می شود در مطالعات مشابه این موضوع مدنظر قرار گیرد

استفاده صحیح  اقدامات و آموزش های الزم را در جهت به مسئوالن مربوطه پیشنهاد می شود اهمیت دوره نوجوانی،با توجه به 

, در مورد روان درمانگرانمشاوران و  برایرا  سودمندی اطالعات, تواند می این پژوهش یافته های در آخر از اینترنت انجام دهند.

 ای و مقدمه زمینه بتواندپژوهش  این, امید است .نمایدفراهم  عتیاد به اینترنتبر کاهش ا آموزش دلسوزی به خود اثربخشی

 . نمایدفراهم  ایراندر  آموزش دلسوزی به خود و همچنین اعتیاد به اینترنت مورد, در بیشترهـای پژوهش  برای
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