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Background: Internet is an essential and routinely used tool for 

communication, information and entertainment. Some psychological 

and counseling theories have proved effective in preventing and 

reducing various kinds of addictions like internet addiction. The 

present study aimed at investigating the effectiveness of group 

counseling based on Choice Theory on reducing internet addiction 

among Police Staff‘s children studying in high school. 

Materials and Methods: The design of this study was pretest-posttest 

with control group. The statistical population included all Police 

Staff‘s children studying in high school in Saveh in 2012-2013. 

Participants were 30 addicted students who were selected through 

Convenience method and assigned randomly to experimental and 

control groups. Data were collected through instrument of Young’s 

Internet Addiction Test Scale (1996) for high school students. Then 

subjects in experimental group participated in eight group counseling 

sessions based on Choice Theory, but the students in control group 

received no kind of instruction. 

Results: The results were analyzed using the covariance test. It 

showed group counseling based on Choice Theory could decrease 

internet addiction among high school male students in experimental 

group (p < 0.05). 

Conclusion: In General, the results of the research suggested that 

group counseling based on Choice Theory could significantly 

decrease internet addiction among children of Iran's Police Force 

personnel. 

Keywords: choice theory, group counseling, internet addiction, 

children of Iran's police force (NAJA) personnel 
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 مقدمه
که  شود یسالگی را شامل م 1۸تا  12نوجوانی معموالً سنین بین 

 نیزتریانگ جانیه حال نیو درع نیتر یکی از دشوارترین، پرتنش
خود نوجوان و هم والدین و مربیان به  زندگی، هم برای های دوره

. در خالل این دوره خطراتی سالمت جسمانی و روانی دیآ یشمار م
. در عصر ما، دامنه این خطرات از مواد مخدر و کند یها را تهدید م آن

 شدید یها یافسردگ و مقاربتی تا اختالالت اضطرابی یها یماریب

چنین خطراتی مستلزم تالش ره دام گسترده است. رهیدن از گست
باید بر  انو جوان ان، نوجوانسو کیوالدین و مربیان است. از  ،نوجوان

آگاه  کنترل و مراقبت از سالمت جسمانی و روانی خود یها وهیش
ارزنده وجودشان، خود را در برابر خطرات،  یها باشند و با کشف جنبه

ان باید بیاموزند چگونه توانمند کنند. از سوی دیگر، والدین و مربی
ها را به نوجوانان  آن و نوجوانان را ببینند یها ینقاط قوت و توانمند

یی که والدین ها خانوادهاین مهم در فرزندان  که [1نشان دهند ]

 مجله طب انتظامی
 مقاله تحقیقی

 بر انتخاب هینظر یمبنا بر یگروه مشاوره یاثربخش یبررس

 نترنتیا به ادیاعت کاهش

 1395 مهر  10تاريخ پذيرش:   1395 شهریور 29تاريخ اصالح:   1394 آذر 16 تاريخ دريافت:

 چکیده

 ۱تبار محمود ملکی

 *۱موسی رياحی

دانشگاه  ،کارشناسی ارشد مشاوره خانواده 1
 .تهران، ایران ره(،) طباطباییعالمه 

 نويسنده مسئول:* 

 موسی رياحی
 +(9۸) 913۸۸69۸۷۸ تلفن:

 پست الکترونیک:
mousariahi@gmail.com

 

 

گیری و کاهش انواع  تواند در پیش درمانی می مشاوره و روان ها و الگوهای کاربرد تئوری :مقدمه

بررسی  حاضر با هدف گوناگون اعتیاد ازجمله اعتیاد به اینترنت نقش مؤثری را ایفا نمایند. پژوهش
 انجام گرفت. اینترنت به اعتیاد اثربخشی مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب در کاهش

آزمون همراه با گروه  پس-آزمون نیمه آزمایشی با طرح پیش روش پژوهش حاضر :ها روش و مواد

های  در دبیرستان 1392-1393سال  در آموزان که پژوهش را کلیه دانش یآمار جامعهکنترل بود. 
شدند. نمونه حاضر در پژوهش از طریق روش  میبودند، شامل  تحصیل به عادی شهر ساوه مشغول

آموزان که به دلیل اعتیاد به اینترنت به مراکز مشاوره مدرسه  دانشگیری در دسترس از بین کلیه  نمونه
کا، اس؛  اینترنت به اعتیاد نامه پرسش به آموزان دانشکلیه  شهر ساوه مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند.

 صورت بهنفر از دانش آموزان پسر که  30حجم نمونه در این تحقیق را  .دادند ( پاسخ1996) یانگ
گروه آزمایش به  .دادند مینفره کنترل و آزمایش جایگزین شده بودند، تشکیل  15 گروه دو تصادفی در

جلسه مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب را دریافت کردند اما هیچ آموزشی در مورد  هشتمدت 
دو گروه از لحاظ اعتیاد به اینترنت هر صورت نگرفت. بعد از اتمام دوره آموزش مجدداً  گروه کنترل

 بر کاهش اعتیاد به اینترنت مشخص شود. درمانی گروهمورد آزمایش قرار گرفتند تا میزان تأثیر جلسات 
آمده با شیوه آماری تحلیل  دست های به آزمون بر روی هر دو گروه اجرا گردید. داده سپس پس

 وتحلیل قرار گرفت. کوواریانس مورد تجزیه

ن تفاوت آزمو های پژوهش حاکی از آن بود که بین گروه آزمایش و کنترل در پس یافته :ها يافته

پس مداخالت مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب بر کاهش اعتیاد به  معناداری وجود داشته است؛

 (.p<  0٫05است ) بوده مؤثراینترنت دانش آموزان 

 بر گروهی مشاوره نتیجه گرفت که مداخالت توان میپژوهش  های یافتهبر اساس  :گیری نتیجه

 بگذارد. آموزان دانش اینترنت به اعتیاد کاهش برتوانسته است اثر معناداری  انتخاب نظریه مبنای

 .نترنتیا به ادیاعت ،یگروه مشاوره انتخاب، هینظر: ها دواژهیکل 
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 ها خانواده گونه نیاوالدین  چراکهاست  شاغل هستند مهم تر ها آن
در این میان  .پردازند یمزمان کمتری را به ارتباط با نوجوان خود 

ی نظامی با توجه به شرایط شغلی والدین خود که ها خانوادهفرزندان 
بیشتر در معرض  ،حضور کمتری در خانه داشته باشند کند یمایجاب 

 نیتر مهم. هرچند [2باشند ] یمو نیازمند توجه بیشتری  اند بیآس
 هدف بهداشت روانی نظامی کنترل بهداشت روانی در زمان نبرد
است اما عالوه بر این باید جهت بهبود روابط سازمانی، روابط 

ی نظامی در زمان صلح نیز اهداف را بر ها تیموقعخانوادگی و سایر 
 شانای خانوادهحفظ و ارتقای سالمت روانی کارکنان نظامی و 

 .[4و  3کرد ]متمرکز 

ی ها خانوادهی که نوجوانان و جوانان مسائلدر این میان یکی از 
استفاده  نظامی و عادی با آن درگیر هستند استفاده از اینترنت است.

گیر در دنیای مدرن ارتباطات و  های چشم از اینترنت، یکی از پیشرفت
 آید. اینترنت ابزاری مهم برای آموزش نسل جدید به شمار می

 به یا وباشد،  اثربخش و مفید تواند می جدید دستاورد یک عنوان به

 روانی بهداشت و بوده و خطرناک مضر نامناسب، استفاده دلیل

اگرچه شبکه اینترنت ابزاری  .[5]سازد  روبرو تهدید با را کاربران
کننده است، اما برای  دهنده، مفید، دارای منابع غنی و سرگرم اطالع

شدن  بسیاری از مردمی که به آن درگیرند، این منافع، در حال تبدیل
 استفاده [.5] روانی و رفتاری استهای  ها و نابهنجاری به آسیب

 به اعتیاد را از اینترنت بیمارگونه و نامعقول استفاده یا و ازحد بیش

 19۸1گرفته، در سال  صورت، طبق برآورد [6] گویند می اینترنت
اند  میلیون نفر از مردم آمریکا به اینترنت دسترسی داشته 66حدود 

[. نتایج ۷] میلیون رسیده است ۸3ها به  شمار آن 1999که در سال 
متحده نشانگر آن است که استفاده از  شده در ایاالت تحقیقات انجام

[. ۸] اینترنت در میان جوانان، بیش از هر گروه سنی دیگری است
عنوان گروه سنی متفاوت، در شمار روبه فزونی  کودکان نیز به

میلیون  ۷۷بیش از  2005گیرند. در سال  کاربران اینترنت قرار می
دهند  ها ترجیح می [. برخی از آن9اند ] کودک وارد فضای سایبر شده

استفاده « اعتیاد به کامپیوتر»، از واژه «اعتیاد به اینترنت»جای واژه  به
ها با کامپیوتر کارکرده و  کنند. چراکه هستند افراد زیادی که ساعت

 [.10] کنند نمیاند، اما اصالً، به اینترنت حتی فکر  به آن وابسته

 های حوزه در را پژوهشگران توجه اخیر های سال در اینترنت به اعتیاد

 شناسی به جامعه و پزشکی روان شناسی، روان ازجمله متفاوت علمی

 های فرهنگ و جوامع در که است مشکلی و است کرده جلب خود

همانند تمامی انواع دیگر اعتیاد، اعتیاد به  .خورد می چشم به مختلف
خلقی،  اینترنت نیز با عالئمی همچون، اضطراب، افسردگی، کج

بافی راجع به اینترنت همراه  قراری، تفکرهای وسواسی و یا خیال بی
ویژه کودکان و  حال که روابط این افراد )به از طرفی، درعین است

یابد، در مقابل از دامنه روابط  نوجوانان( در جهان مجازی افزایش می
نمایند که  ها فراموش می و آن شود قعی کاسته میآنان در جهان وا

 [.11] بین جهان واقعی و ارتباطات مجازی فاصله زیادی وجود دارد
نیز وجود  ضمن آنکه، احتمال لطمه دیدن عملکرد آموزشی جوانان

درصد از کاربران  14مطالعات نشان داده است که . [12] دارد
شیدایی،  لت روان، حااینترنت، دچار عالئم رفتارهای وسواسی

زمانی [. درواقع فردی که اعتیاد به اینترنت دارد 13] هستند افسردگی
کند.  که آنالین نباشد، احساس خستگی، بدخلقی و افسردگی می

 یابد که دوباره آنالین شود حالت بدخلقی وی هنگامی بهبود می
[12.] 

 نفری در 3۷۸ای  ای که روی نمونه گریفیث و دانکاستر طی مطالعه
های جمعیتی  های کامپیوتری و میزان شیوع و شاخص خصوص بازی

 مبتالیان آن در انگلستان انجام دادند، دریافتند که میانگین سنی
ها را داشته و  ها تجربه این بازی درصد از آن 9۸٫۷سال بوده و  13٫5

سال بوده  ۸٫4ها در گروه موردبررسی،  میانگین سنی شروع بازی
ها شامل خنده  این افراد برای شروع این بازی است. همچنین، دالیل

درصد(، هماهنگ شدن با دوستانی که به  2۷درصد(، مبارزه ) ۷5)
توجه دیگر  درصد( و نیافتن سرگرمی جالب 25پرداختند ) بازی می

نترنت تأثیر یبر این عقیده است که اگرینفلد  [.14] درصد( است 23)
یطی واقعی برای ایجاد زیادی بر کیفیت زندگی افراد دارد و مح

های مثبت و منفی  جنبه بنابراین آگاهی از نماید؛ ارتباط فراهم می
کند تا از آن کمک بگیریم و در دام آن  اینترنت به ما کمک می

 [.15] نیافتیم

 با اینترنت به اعتیاد است معتقد [، نیز16]از سویی دیگر غفاری 

 افکار قراری، بی خلقی، کج افسردگی، چون اضطراب، هم عالئمی

روابط  گسیختگی ازهم و عاطفی اختالالت گیری، وسواسی، کناره
 [،1۷] آبادی ازجمله داوود محققان از است. برخی همراه اجتماعی

 و اینترنت به اعتیاد میان رابطه بررسی [، نیز به1۸] و مارکز یلوویلز
 به معتاد افراد که آن است از حاکی نتایج پرداختند. روان سالمت

 کمتری روان سالمت از معتاد افراد غیر با مقایسه در اینترنت

[ انجام داد 19] در تحقیقی دیگری که اسدی دربندی .برخوردارند
گیری اجتماعی در نوجوانان  بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی و کناره

ازحد از  اند که استفاده بیش شت. مطالعات نشان دادهارابطه وجود د
 های اجتماعی افراد مثل ازدواج، روی روابط و فعالیتاینترنت بر 

عملکرد کاری، سالمتی و سایر عملکردهای حیاتی اثر  تحصیل،
 و ارتباطات وزارت گزارش پایه بر[. از طرفی 20] گذارد منفی می

 اینترنت در کاربران شمار اخیر سال در چند تنها اطالعات، فناوری
 جهانی اتحادیه بندی طبقه پایه است و بر شده برابر 25کشور 

 این درصد 35 .رود می به شمار متوسط کشورهای از ایران مخابرات،
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 مجله طب انتظامی
 گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنتاثر مشاوره 

  331-340صفحات  -5شماره  -5دوره  -1395زمستان 

برای  صرف شده زمان دهند. میانگین می تشکیل را جوانان کاربران
 [.21] است شده برآورد هفته در دقیقه 52 اینترنت

 ایران در هاست سال اینترنت به اعتیاد مسئله که این گرفتن نظر با در

 نوجوانان و جوانان نزد در آسیب یک عنوان به و است پیداکرده بروز

 درمان یا پیشگیری در خصوص است الزم شیوع یافته است،

کنترل و  گیرد. یکی از صورت اساسی اقدامات مشکالت و اختالالت
درمانی  درمان این معضل اجتماعی کاربرد الگوهای مشاوره و روان

 ز نظریه انتخاب نام برد.توان ا است که از آن جمله می

ی کرد و در آن بر زیر هیپارا  2انتخاب هینظر 199۸سال  در 1گالسر
ی و تفریح( آزاد ، قدرت،خاطر تعلقبقا، عشق و ) یاساسپنج نیاز 

از آن  ها انسانکرده است که انگیزش تمام رفتارهای  دیتأکانسان 
 باهمو همخوان  شمول جهاندرونی،  . این نیازهاردیگ یمنشئت 
انتخاب اعتقاد بر این است که ما برانگیخته  هینظر[. در 22] هستند

خود نیازها را  ژهیوتا از طریق بنیان نهادن دنیای کیفی  میشو یم
، عقاید و موردعالقهی ها انسان رندهیدربرگ 3ارضاء کنیم. دنیای کیفی

ی بین ا شده ادراکهرزمان تفاوت  درهرصورتی ما است. ها خواسته
تالش  ه باشد، وجود داشتمیخواه یم آنچهبه دست آوردیم و  آنچه

ی ها خواستهتا با نزدیک شدن به ارضای نیازها و رسیدن به  میکن یم
 هینظر[. 23] میکنخود این ناکامی را به حداقل برسانیم یا حذف 

که ما چگونه  کند یمانتخاب، روانشناسی کنترل درونی است و تبیین 
 نیتر مهم. در حقیقت میکن یمو چرا مسیر زندگی خود را انتخاب 

مفهوم  کند یمدرمانی متمایز  انتخاب را از واقعیت هینظرچیزی که 
 .استدنیای کیفی 

و ی ریپذ تیمسئولانتخاب فرایندی است با تأکید بر انتخاب،  هینظر
و  ها انتخابکه در این روند فرد پاسخ گوی  ،ارزیابی شخصی

ی آن است. این نظریه سعی دارد که با آگاه ساختن فرد امدهایپ
او را از تمرکز بر عوامل بیرونی و سلب  شیازهایننسبت به رفع 

و  شیها ییتواناولیت در برابر خویش به سمت تأکید بر ئمس
ی بیشتر سوق دهد. گالسر روش درمانی خود را یک ریپذ تیمسئول

. مشاوره بخش مهمی در داند یمدرمانی  صرفاًفرایند آموزشی و نه 
فرایند یادگیری و چگونگی حل مسائل کودکان، هدایت نوجوانان و 

پرورش افرادی است که مشاور خود باشند. مطابق این  تیدرنها
ل آگاهانه است دیدگاه کنترل انسان بر رفتار خود یک کنتر

و خودش  کند یمخود را انتخاب  «رفتار کلی»خودش  که یطور به
، انتظارات، افکار، ها خواستهی خویش است. انسان ها انتخابمسئول 

که بتواند بهترین و  کند یمعقاید و اعمال خود را طوری انتخاب 
حالت را در خویش ایجاد کند، رفتار نتیجه انتخاب  نیندتریخوشا

                                                                 
1 Glasser 
2 Choice theory 
3 Quality world 

گالسر با مشاوره گروهی در ده جلسه در  دهیعقبه  [.24است ]انسان 
اینکه  به خاطرآمد.  نائلبه نتایج خوبی  توان یمی آموزشی ها طیمح

بیشتر نیازمند هستند تا  مدت کوتاهی ها حل راهدانش آموزان به 
انتخاب به کنکاش و  هیبر نظرگروهی مبتنی  در مشاورهو  بلندمدت

زمان حال  نامطلوبنیست بلکه باید رابطه  نیاز مسائلبررسی عمیق 
 خاطرنشانگالسر بارها [. 22شود ]اصالح شود تا مشکل فرد حل 

ساخت که نظریه انتخاب و واقعیت درمانی نظام کنترل درونی را 
 [.22 و 24است ]برای بهبودی سالمت روان نیاز  که دهند یمشکل 

اعمال ما را تالشی  تمام یا نظریه انتخاب درمانی واقعیتدر حقیقت 
اما متأسفانه اعمالی  داند یدر جهت برآورده کردن پنج نیاز اساسی م

نیستند. هدف نظریه  «مسئوالنه»همیشه  کنیم یکه ما انتخاب م
است که مسئوالنه  ییاول کمک برای تشخیص نیازها انتخاب

مؤثرتر در این  هایی گیری یماند و دوم کمک به تصم برآورده نشده
افراد را  یزهانگ توان یبا شناخت نیازهای انسان م. [25] ستزمینه ا

مثل درس خواندن، ورزش کردن، ترک اعتیاد،  برای کارهای مختلف
 ،منابع مهم انگیزش انسان باال برد زیرا یکی از غیره رژیم گرفتن و

دهنده این  [ نشان2۷تحقیقات اسکو و اسکو ]. [26] اوست یازهاین
فنون مداخله واقعیت درمانی )بر اساس  امر است که استفاده از

شناسی کنترل درونی( با تمرکز بر عواملی که در بهزیستی  روان
جعان کمک کند تا اتواند به مر جسمی و ذهنی مؤثر است، می

ها را در  را خودشان به عهده گیرند و آن شانیها مسئولیت انتخاب
رفتارهای و حفظ یک شیوه زندگی مناسب ازجمله داشتن  یریکارگ به

فیزیکی و ورزشی و رژیم  یها تیمثبت و روابط اجتماعی، فعال
 .کند یمناسب یاری م

 یها یمربوط به دارودرمان یها هی[، نظر2۸] 5و پاریش 4بارنس
 مختلف را موردمطالعه قرار داده و اعالم کردند که این نظریات به

و سپس با  سازند یقصد کنترل بیرونی، افراد را از انتخاب محروم م
گالسر را ارائه  یها دگاهیمقایسه این نظریات با واقعیت درمانی، د

اجتناب کرده و به افراد  شده کنترل یریگ که چگونه از جهت دده یم
 مثبت بکوشند. یها و انتخاب ها نهیکه برای یافتن گز کند یکمک م

[ در مقاله خود اهمیت کاربرد نظریه 29شیلینگ فورد و ادواردز ]
 نشانیفرزندانی که والد یازهایاب گالسر را در برآورده کردنِ نانتخ

ها در مدل درمانی خود توضیح  . آندهند یم زندانی هستند نشان
که چگونه با استفاده از این نظریه، عملکرد درسی، اجتماعی  دهند یم

 تواند بهبود یابد. و رفتاری دانش آموزان )مطالعه موردی( می
آموزش  یدر تحقیق خود با عنوان اثربخش[ 30ناصری و دیگران ]

نفس  گروهی در هشت جلسه بر اساس نظریه انتخاب بر عزت

                                                                 
4 Barness, A 
5 Parish, T 
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آموزان دختر مقطع متوسطه نشان دادند که آموزش گروهی بر  دانش
آموزان  نفس در دانش اساس نظریه انتخاب سبب افزایش عزت

 .شود یم
 

د که بیشترین نده شده در کشور ایران نشان می تحقیقات انجام
 35که  طوری کنندگان از اینترنت جوانان و نوجوانان هستند به استفاده

درگیر درصد  2۸ ،های گفتگو حضور در اتاق مشغولها  درصد از آن
چک کردن پست الکتریکی و  نیازمند درصد 30، های اینترنتی بازی

بنابراین  [؛31] درصد نیز مشغول جستجو در شبکه جهانی هستند 25
طرفی با توجه  توجه به شیوع اعتیاد به اینترنت در بین جوانان و ازبا 

های روش درمانی گروهی بر مبنای نظریه انتخاب در  به موفقیت
درمان اختالالت روانی و لزوم پیشگیری و یا کاهش این مشکل از 

 یاثربخش کارگیری نظریه انتخاب و با توجه به اینکه بررسی طریق به
ناجا  دانش آموزان کارکنان کاهش اعتیاد بر اینترنتانتخاب بر  یهنظر
این پژوهش در جهت بررسی  ،رغم ضرورت فاقد سابقه است یعل

تأثیر این روش بر کاهش اعتیاد به اینترنت در بین فرزندان کارکنان 
 .ناجا انجام شد

 ها روش و مواد

پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی بود و طرح  این پژوهش نیمه 
 پژوهش، آماری جامعه .آزمون با گروه کنترل بود پس-ونآزم پیش

سال تحصیلی  بود که در کارکنان ناجاتمامی دانش آموزان  شامل
 تحصیل به های عادی شهر ساوه مشغول در دبیرستان 1393-1392

ای که  گونه کور بود به سو یکبودند. این پژوهش از نوع طرح 
گروه آزمایش قرار دارند کنندگان مطلع نبودند در  یک از شرکت هیچ

گیری بدین گونه  یا گروه گواه اما پژوهشگر مطلع بود. روش نمونه
 ،های شهر ساوه بود که با مراجعه به مراکز مشاوره دبیرستان

آموزان کارکنان ناجا را که به دلیل اعتیاد به اینترنت به مرکز  دانش
مشاوره دبیرستان خود مراجعه کرده بودند شنایی کردیم و با اجرای 

( از اعتیاد به 1996کا، اس؛ یانگ )پرسشنامه اعتیاد به اینترنت 
آموزان انتخاب  از دانش نفر 30ها مطمئن شدیم. تعداد  اینترنت آن

طور برابر  صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به بهشدند که 
داشتن اعتیاد به اینترنت،  ی ورود به نمونهها مالکتقسیم شدند. 

عدم گذراندن جلسات مشاوره گروهی نظریه انتخاب، عدم استفاده 
 ،ی خروج از نمونهها مالکشد.  تعیینی دیگر ها درمانزمان از  هم

سات مشاوره گروهی نظریه انتخاب و از جل دو جلسهغیبت بیش از 
 ها بر پس از انتخاب نمونهشد.  عیینعدم انجام تکالیف مربوطه ت

در  یدار و امانت هدف پژوهش اساس معیارهای موردنظر، در رابطه با
شرکت در مطالعه، اقدامات و  حفظ اطالعات و کسب رضایت کتبی

به  یآمد. به خاطر رعایت اصول اخالق توضیحات الزم به عمل

 که یاعالم شد که در هر مرحله از روند پژوهش درصورت ها یآزمودن
ادامه جلسات شرکت نکنند.  در توانند یراضی به همکاری نباشند، م

مشاوره جهت رعایت مالحظات اخالقی،  در پایان پژوهش نیچن هم
بعد  در گروه کنترل نیز به عمل آمد.گروهی بر مبنای نظریه انتخاب 

افراد به دو گروه کنترل و آزمایش از بین افرادی که در بندی  از طبقه
گروه اعتیاد به اینترنت قرارگرفته بودند مصاحبه به عمل آمد تا از 

ها اطمینان بیشتری حاصل گردد. سپس در دو  اعتیاد به اینترنت آن
صورت تصادفی جایگزین شدند و گروه  گروه کنترل و آزمایش به

را هی بر مبنای نظریه انتخاب آزمایش هشت جلسه مشاوره گرو
توسط پژوهشگران که دوره درمان واقعیت درمانی و تجربه جلسات 

درمانی را نزد اساتید گروه مشاوره در دانشگاه عالمه  گروه
 .دریافت نمودندره( تهران گذرانیده بود، ) طباطبایی

 شرح مطالب مشاوره گروهی:

گروه آزمایش، مشاوره گروهی  و انتخابآزمون  پس از اجرای پیش
ی بود بر روی گروه آزمایش انجام شد. ا قهیدق نودکه شامل ده جلسه 

نیازهای  رینظدر تدوین پروتکل درمانی مفاهیم نظریه انتخاب 
داشتن هدف در زندگی و ی و ریپذ تیمسئولاساسی، دنیای کیفی، 

با مفاهیم متغیر اعتیاد به اینترنت  ی و تداوم تغییر رفتارزیر برنامه
تلفیق شد. ساختار هر جلسه وارسی تکالیف جلسه قبل، مرور جلسه 

یی ها روشقبل، سخنرانی، بحث گروهی، چالش فکری، استفاده از 
ی و بند جمعو در پایان  همچون بارش فکری، بررسی سود و زیان

ایی . برای سنجش و کنترل روشد یمبیان تکالیف جلسه را شامل 
مداخله در طول جلسات از گروه آزمایش خواسته شد خالصه شفاهی 

را ارائه دهند تا منطبق بودن آن با  اجراشدهی ها مداخلهاز مطالب و 
ی، مشخص گردد، نتایج نشان داد ا مداخلهساختار و پروتکل جلسات 

جلسه کنندگان با ساختار جلسات همخوان است.  که خالصه شرکت
و جلسه آخر نیز شامل  ، معارفه، بیان مقرراتاول شامل بیان هدف

بود. مضمون  شده دادهبر ممارست مطالب آموزش  دیتأکو  یبند جمع
 هشت جلسه میانی مشاوره گروهی به شرح زیر است:

آشنایی اعضای گروه با نظریه انتخاب، پنج نیاز  -1جلسه دوم: 

از  یفهرستهر یک از اعضا  -2اساسی انسان از منظر نظریه انتخاب. 
 تواند انجام دهند و اهدافی که نمی کردند یکارهایی که گمان م

معرفی پنج نیاز اساسی  -3 .کنند یبه آن برسند را تهیه م توانند ینم
شبیه هستیم و از چه نظر  طور جامع: ما از چه نظر به هم انسان به

 ی نیازها(بند تیاولوکیفیت برآورده ساختن نیازها ) -4؟ تفاوت داریم

 کهمسئله  این بررسی گذشته و تکالیف بررسی -1 سوم: جلسه

 )از. برخوردارید آن از دیخواه یم زندگی درآنچه را که  از مقدار چه
 شان یاساس نیازهای چگونه کنند بیان که شود یم خواسته اعضا

 که را آنچه تا دیکن یم کمک خودتان به چگونه-2 ؟(شود یم برآورده
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 مجله طب انتظامی
 گروهی بر کاهش اعتیاد به اینترنتاثر مشاوره 

  331-340صفحات  -5شماره  -5دوره  -1395زمستان 

 کردن برآورده برای شما برنامه و طرح. آوردبه دست  دیخواه یواقعاً م
 چیست؟ نیازهایتان

چه  دیخواه یبرای به دست آوردن آنچه م -1 :جلسه چهارم

و انتخاب رفتار خود، ارزیابی ی ؟ آموزش و فهماندن رفتار کلدیکن یم
وقتی در  -2 مثبت خود. یها توانایی کنترل خویشتن و تقویت جنبه

؟ دیآ یچه پیش م دیآور یبه دست نم دیخواه یمچیزی را که  مدرسه
چه تغییری در  دیخواه یم -3 .توصیف و بیان جهان عینی و واقعی

 وضعیتتان در مدرسه رخ دهد.

 با پنجها  آن رابطهی و ریپذ تیمسئولبیان اهمیت  -1 :جلسه پنجم

 ؟رفتار انسان تحت کنترل درونی است یا بیرونی .نیاز اساسی انسان
)چگونگی کنترل بر  یرونیفهماندن مفهوم کنترل درونی و ببیان و 

فهرستی از رفتارهای تحت کنترل درونی و بیرونی و  هیته .رفتار(
آیا زمانی که کاری را در  -2. برای کنترل بر رفتارهایی راهکارها

اینکه عذر  حی؟ توضدیآور یعذر و بهانه م دیرسان یمدرسه به انجام نم
 به اهدافمان نیست.و بهانه راه دستیابی 

شما را به  دیکن یکه در آن حرکت م یا آیا جاده -1 جلسه ششم:

. بیان و فهماندن چگونگی حرکت رساند یجایی که دوست دارید م
آیا تصویری که از جهان کیفری خود  -2. مانیها خواسته یسو به

است؟ به آلبوم ذهنی  انهیگرا واقع دیخواه یدارید و آنچه در زندگی م
را از زندگی دلخواه و اهدافتان دارید نگاه کنید و  ییها خود که عکس

 دیفهم یاست یا خیر؟ از کجا و چه طور م یافتنی ببینید که آیا دست
کنندگان باید متوجه شوند که  که شاد و خوشبخت هستید؟ شرکت

چه تصمیماتی خوب است؟ کمک به  شانیها برای ارضای خواسته
 عملی بردارند. یها گام شانیها ضا تا در جهت خواستهاع

بعد از بررسی مطالب جلسات قبل از اعضا  -1 :جلسه هفتم

است. به اعضا کمک  چه کسی راننده ماشین رفتارشان میپرس یم
ها خود مسئول ماشین رفتار خود هستند و باید  تا بفهمند آن شود یم

آیا برای رانندگی در جاده زندگی  -2 را بپذیرند. مسئولیت زندگی
برای حرکت  یا لزوم وجود طرح و برنامه)نقشه راه را به همراه داریم. 

یا  اند یافتنی دست مانیها و توجه به اینکه خواسته ها خواسته یسو به
 (خیر.

ی و تداوم زیر برنامهداشتن هدف در زندگی و  -1 جلسه هشتم:

اکنون ندارید؟ به چه چیزی  که هم دیخواه یچه چیزی م. تغییر رفتار

؟ آموزش و فهماندن هدف در زندگی و لزوم دیابی دست دیخواه یم
داشتن هدف برای خود و آنگاه دعوت به تفکر در خصوص چگونگی 

تهیه برنامه برای خود برای نیل به اهداف  -2 دستیابی به آن اهداف.
رسیدن به اهدافشان شویم.  ربدون آنکه باعث ناکامی دیگران د

، یابیدست ، قابلیریگ اندازه باید مشخص، قابل شده هیبرنامه ته
 مشخص باشد. یبند زمان یو دارا انهیگرا واقع

 گیری: ابزار اندازه

( با هدف 1996کا، اس؛ یانگ ) مقیاس اعتیاد به اینترنت توسط
بالینی سنجش میزان و شدت اعتیاد به اینترنت بر مبنای تجارب 

های بلی و  شده است. این ابزار حاوی هشت سؤال با گزینه ساخته
آسانی با دادن نمره یک به  خیر است. نمره کل این مقیاس به

آید. دامنه  کردن کل پاسخ سواالت به دست می های بلی و جمع پاسخ
الذکر بین صفر تا هشت است و  نمرات افراد در پرسشنامه اعتیاد فوق

و نمرات باالتر از  هوان نقطه برش در نظر گرفته شدعن نمره پنج به
پایایی این آزمون  بررسی شوند. پنج معتاد به اینترنت محسوب می

شده است و پایایی این آزمون  انجام [16] قبالً در ایران توسط غفاری
آمده است. پایایی این آزمون  دست درصد به ۷۸آلفای کرونباخ  معادل

آمده  دست درصد به ۷3در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ 
 .[16] است

 های اعتیاد به اینترنت نمره میانگین دهند نشان می 1نتایج جدول 
 آزمون مرحله پیش به نسبت آزمون، پس مرحله در آزمایش گروه

 یافته است. کاهش
 

آزمون در دو  آزمون و پس میانگین و انحراف استاندارد پیش :۱جدول 

 گروه آزمایش و کنترل

 انحراف معیار میانگین آزمون اطالعات توصیفی متغیر

 

اعتیاد به 
 اینترنت

 (=15nکنترل )
 0٫45 6٫25 آزمون پیش
 0٫6۷ 6٫۸ آزمون پس

 (=15nآزمایش )
 0٫66 6٫5۸ آزمون پیش
 1٫3۷ 3٫5 آزمون پس

 

 جهت بررسی لون آزمون از ابتدا ،کوواریانس آنالیز انجام منظور به
اعتیاد به  مؤلفه در کنترل و آزمایش گروه دو های واریانس همگنی
 آزمایش گروه دو که داد نشان آزمون این نتایج. شد استفاده اینترنت

 اینترنت به اعتیاد مشاوره گروهی نظریه انتخاب بر کاهشنتایج آزمون تحلیل کوواریانس  :۲جدول 

 F میانگین مجذورات درجات آزادی مجموعه مجذورات منابع تغییر

D 

 اندازه
 اثر

 داری سطح معنی

 0٫04 0٫1۷ 4٫55 4٫61 1 4٫61 آزمون پیش

 0٫0001 0٫46 29٫2 29٫44 1 29٫44 گروه

    1٫1 21 21٫3 خطا
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 این بنابراین ندارند، داری معنی تفاوت واریانس ازنظر کنترل و
 0٫54است ) شده رعایت کوواریانس آزمون انجام جهت فرض پیش
F= 0٫4۸؛ P= همچنین نتیجه آزمون کلوموگروف اسمرینوف .)

 (.=0٫95pها برقرار است ) نشان داد که شرط نرمال بودن داده
 کوواریانس آنالیز گردد نتایج مشاهده می 2گونه که در جدول  همان
 در گروه دو اینترنتاعتیاد به  نمرات های میانگین مقایسه جهت
 که داد نشان آزمون پیش متغیر کنترل از بعد آزمون پس مرحله
 گواه و آزمایش گروه اعتیاد به اینترنت نمرات بین معناداری تفاوت
مشاوره  یعنی گردد، می تأیید پژوهش فرضیه بنابراین .دارد وجود

اعتیاد به  کاهش میزان باعث گروهی بر مبنای نظریه انتخاب
 (.=29٫2F؛ >0٫001p) است شده آزمایش گروه در اینترنت

 نمرات شده تبدیل انحراف استانداردِ میانگین و 3در جدول 
شده  آزمون ارائه آزمون اعتیاد به اینترنت بعد از حذف اثر پیش پس

 است.
 

 شده در آزمون میانگین و انحراف استاندارد تعدیل .3 جدول

 انحراف استاندارد میانگین گروه

 0٫03 5٫95 کنترل
 0٫03 3٫63 آزمایش

 

شده  دهد که میانگین نمرات تعدیل نشان می 3نتایج جدول شماره 
آزمون گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل است بنابراین تفاوت  پس

 دار است. ها معنی بین گروه

 گیری نتیجه و بحث
گونه که بیان شد هدف پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره  همان 

بود.  اینترنت به اعتیاد بر مبنای نظریه انتخاب در کاهشگروهی 
آمده نشان داد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل  دست نتایج به
توان چنین نتیجه گرفت  آزمون معنادار است. بدین ترتیب می در پس

 به اعتیاد که دوره مشاوره گروهی بر مبنای نظریه انتخاب در کاهش

نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقاتی که در ست. تأثیرگذار ا اینترنت
 دیگر همکارانشان و وزیری ، همسویی دارد:شود یزیر شرح داده م

به شیوه  پذیری یتآموزش مسئول که [ در تحقیق خود نشان دادند32]
 .شود ینوجوانان م پذیری یتواقعیت درمانی باعث افزایش مسئول

 دهند ی[ در مدل درمانی خود توضیح م29] ۷و ادواردز 6شیلینگ فورد
که چگونه با استفاده از این نظریه، عملکرد درسی، اجتماعی و 

یو و تواند بهبود یابد. نتایج پژوهش  رفتاری دانش آموزان می
 یهمشاوره گروهی مبتنی بر نظر نشان داد که در [33] ۸دیگران

                                                                 
6 Shillingford.M.A 
7 Edwards,O.W 
8 Yoo, et al. 

نفس  انتخاب میران اعتیاد به اینترنت را کاهش داده و سطح عزت
 .دهد یدانش آموزان را افزایش م

دیگر نیز حاکی از آن است که مشاوره  یسو همی ها نتایج پژوهش
گروهی بر مبنای واقعیت درمانی و نظریه انتخاب باعث افزایش 

در دانش  10نفس [؛ افزایش عزت34، ]یاندانشجو 9موفقیت تحصیلی
زندگی  یوهو حفظ یک ش پذیری یتمسئولافزایش  [؛30آموزان ]
یافتن  ؛[35] افراد یریگ میافزایش قدرت اراده و تصم؛ [2۷] مناسب،

 .[2۸] شود یم مثبت یها و انتخاب ها نهیگز

اظهار داشت که مشاوره گروهی با نظریه  توان یدر تبیین این یافته م
زندگی  یها انتخاب به اختیار و آزادی شخصی نوجوانان در تمام جنبه

بنابراین ؛ دارد یها زنده نگه م و نور امید را در دل آن شود یمنتهی م
نظریه انتخاب مفهوم منسجمی از رفتار انسان را آموزش  که ییازآنجا

شناسی کنترل درونی و دست شستن  روان یسو و افراد را به دهد یم
 میتوان یزمانی که م ، بر اساس تجربهکند یاز کنترل بیرونی دعوت م

یک آگاهی و شناخت  به باور خود مبنی بر کنترل بیرونی و اجبار را
در مسیر یک تغییر اثربخش  یخوب صحیح از انتخاب تبدیل کنیم، به

قرار خواهیم گرفت. در اینجاست که به تمرکز  مدت یو طوالن
برگذشته و سرزنش رفتار و کردار دیگران پایان داده که درواقع هیچ 

اکنون  که در اینجا و هم میا کنترلی هم بر آن نداریم و آماده
داریم را انتخاب ها کنترل کافی  آن که بر یتر های اثربخشرفتار

 آموزش و مشاوره مبتنی بر نظریه انتخاب موجب [.22کنیم ]
که نوع نگاه و نگرش فرد نسبت به مسائل و رویدادهای  گردد یم

 یها جانیمثبت جایگزین ه یها جانیزندگی تغییر کند. همچنین، ه
یادگیرنده در  شود یمنفی گشته و این عاملی است که سبب م

تحصیلی و عاطفی فعال و خودگردان شود و بر شناخت  یها تیفعال
 خود تمرکز یابد و از زندگی لذت ببرد.

که ما  کند ینظریه انتخاب، روانشناسی کنترل درونی است و تبیین م
نظریه . [22] میکن یم چگونه و چرا مسیر زندگی خود را انتخاب

و ارزیابی  یریپذ تید بر انتخاب، مسئولانتخاب فرایندی است با تأکی
آن  یامدهایها و پ که در این روند فرد پاسخ گوی انتخاب ،شخصی

است. این نظریه سعی دارد که با آگاه ساختن فرد نسبت به رفع 
ولیت در برابر ئنیازهایش او را از تمرکز بر عوامل بیرونی و سلب مس

بیشتر  یریپذ تیو مسئول شیها ییخویش به سمت تأکید بر توانا
سوق دهد. گالسر روش درمانی خود را یک فرایند آموزشی و نه 

. مشاوره بخش مهمی در فرایند یادگیری و داند یصرفاً درمانی م
پرورش  تیچگونگی حل مسائل کودکان، هدایت نوجوانان و درنها

یادگیری و تمرین . [24و  22] ود باشندخافرادی است که مشاور 

                                                                 
9 Academic qualification 
10 Self esteem 
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تا در رفع  دینما یب به نوجوانان کمک ماصول نظریه انتخا
یابی، توانایی کنترل درونی، صمیمیت با  مثل استقالل ییازهاین

کارآمد باشند و موجبات  یریپذ تیدیگران و پرورش حس مسئول
را فراهم آورند و از سوی دیگر از دچار شدن به  ییشکوفاخود

فردی و اجتماعی، مشکالت رفتاری، فشار روانی و  یها تعارض
ابراز  که گالسر یطور گیری نمایند. همان بحران هویتی پیش

تا زمانی که دانش آموزان قادر نباشند با استفاده منطقی از  ،کند یم
به موفقیت دست یابند، برای حل مشکالت عمده  هایشان ییتوانا

ه به اینکه جوانان بخشی . با توجیما نداده کشور کار مهمی انجام
و  شوند یم بنیادی هر جامعه محسوب یها هیمهمی از سرما

بنابراین هرگونه توجه به  دینما یم یزیر هیپیشرفت هر کشوری را پا
ها از اهمیت خاصی  آن یشناخت کیفیت زندگی و بهزیستی روان

 .[24 و 22] برخوردار است

با توجه به اینکه  گفت توان می مطالعه این های محدودیت مورد در
 درمانی در کاهش های مختلف مشاوره و روان درزمینه اثربخشی شیوه

 این در لذا نگرفته است، انجام های زیادی اینترنت پژوهش به اعتیاد

استفاده نکردن از  نداشت. وجود نتایج مقایسه پژوهشی برای زمینه
 شرایط مانند کنترل متغیرهایی طرح پژوهشی دوکورسازی و عدم

 حاضر مطالعه دیگر های محدودیت کاربران از اجتماعی و اقتصادی

 تحقیق، به نتایج عنایت با ذکرشده، های محدودیت رغم علی .است

 با اینترنتی اعتیاد ارتباط در مورد هایی پژوهش که شود می پیشنهاد

و  اجتماعی وضعیت شخصیت، اختالالت ازجمله دیگر، متغیرهای
 نتایج به توجه با .گیرد صورت تنهایی ساساح و خودپنداره اقتصادی،

 یک عنوان به اینترنتی پدیده اعتیاد به دارد آن جای مطالعه، این

کند، توجه خاصی مبذول  اغلب جوانان را درگیر می که روانی مشکل
هایی با  که پژوهش است این محققین پیشنهاد پایان گردد. در

ها  تا اثربخشی آناستفاده از الگوهای مشاوره دیگر انجام گیرد 
شود  پیشنهاد می سنجیده و نتایج با یکدیگر مقایسه شوند. همچنین

 و جانبه ههم شناخت در را ما در این زمینه انجام گیرد تا کیفی مطالعه
 .رساند یاری موضوع عمیق این

 

 تشکر و قدردانی
 با داند که از تمامی کسانی که گروه پژوهشی بر خود الزم می

 پژوهشاین مراحل انجام  یدریغشان در اجرا همکاری و راهنمایی بی
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