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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 quasiexperimental 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.
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)ACT( پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
بر اعتیاد به اینترنت و دشواریهای بینفردی در میان دانشآموزان دبیرستان در
 روش پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشی با پیشآزمون و.شهر تهران انجام شد
 شرکتکنندگان پژوهش شامل.پسآزمون و گروه کنترل با پیگیری یکماهه بود
 نفر گروه کنترل) مقطع متوسطه20  نفر گروه آزمایش و20(  دانشآموز پسر40
. بودند که به شیوۀ دردسترس انتخاب شدند1398-1399 دوم در سال تحصیلی
) وIAT( ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ
.)QIDA(  هیدالگو و مندنز،پرسشنامۀ دشواریهای بینفردی نوجوانان انگلس
 آزمودنیهایی که نمرۀ برش،پس از اجرای پرسشنامهها در میان دانشآموزان
 در دو گروه کنترل و آزمایشی،پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ را بهدست آوردند
 گروه آزمایش مداخلهدرمانی را به مدت هشت جلسۀ.بهصورت تصادفی قرار گرفتند
 پس از اتمام جلسات درمان از هر دو.دوساعته به شیوۀ گروهی دریافت کردند
 برای.گروه پسآزمون بهعمل آمد و بعد از یک ماه آزمون پیگیری انجام گرفت
 و به روش26  نسخۀSPSS تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
 نتایج تحلیل دادهها نشان.تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر استفاده شد
میدهد که نمرات اعتیاد به اینترنت و دشواریهای بینفردی در پسآزمون در
 این نتایج در پیگیری یکماهه نیز.گروه آزمایشی بهصورت معناداری کاهش یافت
) میتواند به کاهشACT(  شیوۀ درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد.تداوم داشت
 این شیوۀ درمانی.اعتیاد به اینترنت و مؤلفههای دشواریهای بینفردی منجر شود
میتواند روش مداخلهای مؤثری برای دستیافتن به روابط بینفردی رضایتبخش
.باشد
، اعتیاد به اینترنت،)ACT(  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد:واژههای کلیدی
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مقدمه
دانشآموزان در دورۀ نوجوانی بهدنبال ایجاد سازگاریهای متعدد و جدید برای ورود به دنیای بزرگسالی هستند.
این دوران که بهعنوان مرحلۀ مهمی از رشد ،دورۀ انتقال از وابستگی کودکی به استقالل و مسئولیتپذیری
جوانی و بزرگسالی است ،میتواند با مشکالتی در سازگاریها همراه باشد .این فرایند انتقال برای نوجوانان
دشوار است؛ چراکه ضرورت دارد سازگاریهای متعددی را ایجاد و تجربه کنند .سه دسته مشکالت عمدۀ
گزارششده در دورۀ نوجوانی شامل تعارض با والدین و بزرگساالن ،نوسان خلق و میزان باالی رفتار تهورآمیز،
هنجارشکن و پرخطر است (زورسیر و ایالس 2013 ،1به نقل از سیدان و باعزت .)1396 ،عالوهبرآن نوجوانان
باید ضمن بازنگری و بازسازی ارتباطاتشان به بازسازی و بازشناسی خود بهعنوان یک فرد مستقل بپردازند
(شافر و کیپ2013 ،2؛ لیهال و میلر 2013 ،3به نقل از سیدان و باعزت .)1396 ،یکی از مسائلی که امروزه
دانشآموزان و بهویژه نوجوانان درگیری فراوانی با آن دارند ،استفادۀ بیشازحد از اینترنت است.
اینترنت بهمنزلۀ یک فناوری چندرسانهای و قدرتمند ،بیشتر نیازهای اساسی انسان را تأمین میکند و همین
مسئله موجب کشش افراد برای تأمین نیازهایشان به دنیای مجازی میشود .نقش محوری اینترنت چنان
اساسی است که بدون آن امکان برنامهریزی ،توسعه و بهرهوری در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
علمی در آینده وجود نخواهد داشت .براساس آخرین اطالعات آماری از کاربران اینترنت در سهماهۀ چهارم سال
 2019میالدی که دو مؤسسۀ هات سوییت 4و وی آر سوشال 5منتشر کردند (کمپ ،)2019 ،از جمعیت حدود
 7میلیارد و  700میلیونی نزدیک  4میلیارد و  400میلیون نفر کاربر اینترنت هستند .همزمان با پیامدهای مثبت
اینترنت در زندگی افراد ،مطالعات نشان میدهد ،استفاده از اینترنت بهجز موارد خاص میتواند مشکلساز باشد.
ویژگیهای منحصربهفرد اینترنت و دنیای مجازی سبب محبوبیت و جذابیت چشمگیر این رسانه در میان
کاربران شده است .دسترسی آسان ،تنوع مطالب ،امکان ناشناسماندن ،عضویت در شبکههای اجتماعی و
اجتناب از واقعیتهای ناخوشایند زندگی از جمله این جذابیتهاست .در این میان ،نوجوانان و جوانانی که ذهن
پویای آنها مستعد گرایش به ناشناختههاست ،بیش از هر ردۀ سنی دیگر شیفتۀ جستوجو و برقراری ارتباط با
دنیای مجازی هستند.
عوامل بسیاری مانند جنسیت ،طبقۀ اجتماعی ،عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی افراد بر نحوۀ استفاده از
اینترنت تأثیرگذار است؛ از اینرو میتوان گفت اینترنت اثر یکسانی در زندگی همۀ افراد ندارد (مالیا و
الکشمینارایانان .)2017 ،از سوی دیگر نیز شناخت ناکافی از چگونگی استفاده از اینترنت در کنار جذابیتهای
آن در ترکیب با برخی از ویژگیهای شخصی افراد ،موجب سوءاستفادۀ مفرط از اینترنت میشود .متخصصان
حوزۀ روانشناسی اعتیاد به اینترنت را الگوی ناسازگار استفاده از اینترنت تعریف میکنند که به اختالل یا
1. Saucier, D., & Elias, L.
2. Shaffer, D. R., & Kipp, K.
3. Lehal & Miller
4. Hootsuite
5. We Are Social
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پریشانی از نظر بالینی منجر میشود (دو و شک .)2021 ،اعتیاد اینترنتی برای توصیف استفادۀ بیشازحد و
کنترلنشده از برنامههای آنالین (بازیهای آنالین ،سایتهای پورنوگرافی ،چترومها یا سایتهای شبکههای
اجتماعی) بهکار میرود (مولر و همکاران )2016 ،که موجب پریشانی و اختالل فراوانی در عملکرد تحصیلی،
شغلی ،اجتماعی و روانشناختی فرد میشود (بارنای ،بیلیوکس ،بالری و الروی )2015 ،و یکی از عمدهترین
مشکالت بهداشت عمومی در سراسر جهان است (مامون و گریفث .)2019 ،شیوع بیشتر این اختالل در پسران
گزارش شده و پسربودن از عوامل خطر 1اعتیاد به اینترنت است (چای ،هونگ و چن )2020 ،که بهویژه در میان
دانشآموزان شیوع بیشتری دارد و بر ابعاد مختلف عملکرد دانشآموزان تأثیرگذار است (حسن و جابر.)2020 ،
بهطورکلی ،استفادۀ نادرست از اینترنت خود را به دو شکل نشان میدهد :شکل نخست مربوط به وجوه استفاده
از اینترنت است که بهعنوان استفادۀ بیشازحد یا وسواسی از اینترنت همراه با اشتغال ذهنی و از دست دادن
کنترل است .شکل دوم به پیامدهای منفی و متعدد گذراندن وقت فراوان برای اینترنت اشاره دارد که به غفلت
از فعالیتهای اجتماعی ،ارتباطات ،سالمتی و وظایف شغلی و تحصیلی و همچنین تغییر عادتهای خواب و
خوردن منجر میشود (اسپادا.)2014 ،
یکی از پیامدهای منفی اعتیاد به اینترنت ،مشکالتی است که در روابط بینفردی برای فرد پیش میآید که
گاهی اوقات این مشکالت با عنوان دشواریهای بینفردی مطرح میشود .این دشواریها طیف گستردهای از
مشکالتی مانند حساسیت بینفردی بهشکل هیجانپذیری و واکنشپذیری بینفردی ،دوسوگرایی بینفردی
بهشکل مبارزه در برابر دیگران و ناتوانی در پیوستن به دیگران در کار یا عشق یا هر دو ،پرخاشگری و خصومت،
نیاز به تأیید اجتماعی بهشکل اضطراب مزمن دربارۀ ارزیابی دیگران و حساسیت به طرد و جامعهپذیرنبودن به
شکل مشکالت در روابط اجتماعی و آشفتگی در حضور دیگران را شامل میشود (آفتاب .)1395 ،نتایج
پژوهشهای مختلف بیانگر این است که تجربۀ دشواریهای بینفردی 2برای نوجوانان نتایج منفی مانند
افسردگی ،شیدایی ،اقدام به خودکشی ،سوءمصرف مواد ،مشکالت اضطرابی ،طردشدن از سوی اطرافیان ،افت
تحصیلی ،ترک تحصیل ،روابط ناکارآمد با والدین و همساالن و رفتارهای غیرمسئوالنه را بهدنبال دارد (نوربرگ
و همکاران2020 ،؛ بارتولومیو ،اسمیت و جانسون2019 ،؛ فیم ،پلیسولو ،فورمارک و ویچن2005 ،؛ آفتاب،
 .)1395همچنین تجربۀ دشواریهای بینفردی در نوجوانان به نبود تعاملهای بینفردی موفقیتآمیز با
همساالن و والدین و نیز نبود جرئتورزی 3در آنها اطالق میشود (اینگلس ،هیدالگو و مندز .)2005 ،هم
بستگی فراوان این دو سازه موجب شده است که برخی از پژوهشگران اعتیاد به اینترنت 4را از منظر دشواریهای
بینفردی و صفات شخصیت در میان کاربران اینترنت بررسی کنند (چن و همکاران2020 ،؛ بردی بایوا و
همکاران2016 ،؛ موریو ،الکونی ،دلفور و چابرول2015 ،؛ آندریاسن و پاالسین)2014 ،؛ زیرا دشواریهای بین

1. risk factors
2. interpersonal difficulties
3. assertiveness
4. internet addiction
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فردی مانند اضطراب اجتماعی /1کمرویی و شایستگی اجتماعی 2کم رابطۀ مثبتی با اعتیاد به اینترنت دارند (کو
و کان .)2014 ،چن و همکاران ( )2020نشان دادند که افراد مبتال به اعتیاد که استفادۀ افراطی از گوشیهای
هوشمند دارند ،مشکالت بینفردی فراوانی را تحمل میکنند و درنتیجه احتمال خودکشی آنها بهدلیل انزوا
افزایش مییابد .همچنین قاسمزاده ،شهرآرای و مرادی ( )1386نشان دادند که معتادان اینترنتی مهارتهای
اجتماعی و ارتباطی ضعیفتری در مقایسه با افراد غیرمعتاد دارند؛ بهطورکلی نکتۀ قابلتوجه این است که
همبودی اعتیاد به اینترنت با سایر اختالالت روانشناختی ،سبب آسیبهای بیشتر و شدت بیشتر اعتیاد میشود
(آریویلیج ،ری و اکستمرا2020 ،؛ فلورز ،سیوموس ،استوگیانیدو ،گیوزپاس و گریفالوز.)2014 ،
از آنجا که مهمترین هدف سازندگان سایتها و بازیهای اینترنتی ،جلبتوجه افراد بهویژه نوجوانان و جذب
سرمایه از این راه است ،هشدار به آنها فایدهای ندارد؛ بنابراین بهنظر میرسد بهترین راه ممانعت از جذب
افراطی نوجوانان به اینترنت و بازیهای اینترنتی ،آموزش افرادی است که در معرض آسیب هستند .همچنین
با توجه به اهمیت سالمت جسمانی و روانی قشر نوجوان و پیشگیری از افت تحصیلی و کاهش عملکرد آموزشی
این گروه سنی ،پژوهش در سازۀ اعتیاد به اینترنت ضروری بهنظر میرسد .بهتازگی بحثهای فراوانی دربارۀ
مداخالت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی و زمینهمحور مطرح شده است؛ بهویژه برای افرادی که سخت به درمان
پاسخ میدهند .این درمانها که موج سوم رفتاردرمانی هستند ،عبارتاند از :رفتاردرمانی دیالکتیک ،3رواندرمانی
تحلیلی -عملکردی ،4شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی 5و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد .)ACT( 6از
میان این درمانها ،روشی که در سالهای اخیر بیشتر مدنظر بوده ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد است .این
رویکرد درمانی جدید از فرایندهای پذیرش ،تمرکز ذهنی ،تعهد و فرایندهای تغییر رفتار بهمنظور ایجاد انعطاف
پذیری روانی استفاده میکند (هایز ،لوما و بوند .)2006 ،هدف اصلی در این رویکرد آن است که فرد با کنترل
مؤثر دردها ،رنجها و تنشهایی که زندگی الجرم برای او ایجاد کرده است ،زندگی معنادار و پرباری برای خود
ایجاد کند (هریس .)2009 ،اصول زیربنایی درمان پذیرش و تعهد عبارت است از :پذیرش یا تمایل به تجربۀ
درد یا دیگر رویدادهای آشفتهکننده بدون اقدام به مهار آنها ،عمل مبتنی بر ارزش یا تعهد توأم با تمایل به
عمل بهعنوان اهداف معنادار شخصی پیش از حذف تجربههای ناخواسته (دوستی ،غالمی و ترابیان.)1395 ،
هدف اصلی درمان پذیرش و تعهد ایجاد انعطافپذیری روانشناختی است؛ یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی
در میان گزینههای مختلف که متناسبتر باشد ،نه اینکه صرفاً عملی برای اجتناب از افکار ،احساسات ،خاطرهها
یا تمایالت آشفتهکنندۀ انجام یا به فرد تحمیل شود (اودنوهو و فیشر.)2008 ،
مرور ادبیات پژوهشی نشان میدهد ،رویکرد اکت در درمان رفتارهای اعتیادی اثربخش است .با توجه به
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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توضیحات باال و ماهیت مشکالت بینفردی ،همچنین اعتیاد به اینترنت و میزان شیوع روبهرشد آن ،پژوهش
حاضر بهدنبال بررسی کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش اعتیاد به اینترنت و
دشواریهای بینفردی در میان دانشآموزان پسر شهر تهران و بهدنبال آزمون دو فرضیه است .1 :درمان
گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش اعتیاد به اینترنت در بین دانشآموزان مؤثر است .2 .درمان
گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش دشواریهای بینفردی در میان دانشآموزان مؤثر است.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه
کنترل و پیگیری یکماهه بود .در این طرح ،دو گروه آزمایشی و گروه کنترل شرکت داشتند .همچنین تأثیر
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر دشواریهای بینفردی و اعتیاد به اینترنت بررسی شده است .جامعۀ
آماری شامل همۀ دانشآموزان پسر عضو کانون فرهنگی تربیتی قدس (شهرک غرب) پایۀ یازدهم و دوازدهم
(متوسطۀ دوم) منطقۀ  2آموزش و پرورش تهران بود که در سال تحصیلی  1398-1399مشغول به تحصیل
بودند .سن و مقطع تحصیلی بهدلیل همسنوسالبودن دانشآموزان تفاوت معناداری در دو گروه نداشت .به
منظور تعیین حجم نمونه از روش کوهن 1986( 1به نقل از سرمد ،بازرگان و حجازی )1398 ،استفاده شد .در
این پژوهش که دارای یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود ،با پذیرش  α= 0/05و حجم اثر برابر با ،0/50
برای هرکدام از گروهها  17شرکتکننده انتخاب شدند و توان آزمون برابر  0/84بهدست آمد ،اما برای جلوگیری
از افت احتمالی نمونه ،تعداد شرکتکنندگان در گروه آزمایش و کنترل هرکدام به  20نفر افزایش پیدا کرد .در
این پژوهش ،بهدلیل دسترسی به اعضای کانون و میزان باالی اعتیاد به اینترنت دانشآموزان عضو ،براساس
گزارش مشاور و معلمان کانون ،از نمونهگیری دردسترس استفاده شد؛ بهطوریکه  300پرسشنامۀ اعتیاد به
اینترنت و دشواریهای بینفردی در میان دانشآموزان مراجعهکننده به کانون توزیع شد .از این میان 40 ،نفر
بهصورت دردسترس که مالکهای ورودی پژوهش را داشتند ،انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین
شدند .معیارهای ورود شرکتکنندگان به پژوهش عبارت بود از تحصیل در مقطع متوسطه دوم (پایۀ یازدهم و
دوازدهم) ،کسب نمرۀ برش و باالتر در آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ ،کسب نمرات پایین در پرسشنامۀ
دشواریهای بینفردی ،رضایت آگاهانۀ شرکتکنندگان و والدین برای شرکت در پژوهش ،شرکتنکردن در
برنامۀ آموزشی و درمانی همزمان و مصرفنکردن داروهای روانپزشکی .معیارهای خروج هم عبارت بود از
غیبت بیش از یک جلسه از برنامه و مواجهشدن با رویدادی استرسزا و بیماری در حین انجام مداخالت.

1. Cohen, J.
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ابزارهای پژوهش
پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت یانگ :)IAT( 1این ابزار خودگزارشدهی را یانگ ،1998( 2به نقل از
ویدیانتو و مکموران )2004 ،ساخته است که شامل  21سؤال بوده که ارزیابی را در طیف لیکرت از «اصالً =
صفر» تا «خیلی زیاد =  »4انجام میدهد .ویدیانتو و مکموران در بررسی ویژگیهای روانسنجی این مقیاس
به شش عامل (برجستگی ،عدم کنترل ،استفادۀ افراطی از اینترنت ،غفلت از زندگی اجتماعی ،غفلت از کار و
انتظار) دست یافتند .همچنین ضریب آلفای کرونباخ  0/54تا  0/82را برای خردهمقیاسها و همبستگی (0/92
=  rتا  )r = 0 /22همۀ زیرمقیاسها با یکدیگر را بهعنوان یک شاخص از روایی همگرای پرسشنامۀ اعتیاد به
اینترنت گزارش کردند .در ایران نیز علوی ،جنتیفرد ،مرآثی ،اسالمی و حقیقی ( )1389در تحلیلی عاملی برای
این پرسشنامه پنج عامل مشکالت اجتماعی ،نبود کنترل ،تأثیر بر عملکرد ،بیتوجهی به وظایف شغلی و
تحصیلی و استفادۀ مرضی از چترومها را استخراج کردند .در مطالعۀ دیگر ،پایایی پرسشنامه باالی  0/92ذکر
شده است (بحری ،صادقمقدم ،خدادوست ،محمدزاده و بنفشه .)1390 ،کیم ،نامکونگ ،کو و کیم ( )2008نیز
آلفای کرونباخ  0/90را برای این مقیاس گزارش کردهاند .همچنین آلفای کرونباخ نمونههای پژوهش حاضر
 0/91بهدست آمده است .گفتنی است نقطۀ برش این پرسشنامه  44است.
پرسشنامۀ دشواریهای بینفردی :)QIDA( 3این پرسشنامه ابزار خودگزارشدهی  36سؤالی
است که توسط انگلس ،هیدالگو و مندنز در سال  2005طراحی و توسط شکری ،عبدالخالقی ،افضلی ،گراوند و
پاییزی ( )1389در نمونۀ ایرانی هنجاریابی شد .در این پرسشنامه ،دانشآموزان پس از مطالعۀ هر گویه ،میزان
موافقت یا مخالفت خود را براساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت مشخص کردند .این پرسشنامه از پنج مؤلفۀ
جرئتورزی ،مردمآمیزی ،4اطاعتپذیری ،5صمیمیت ،6مسئولیتپذیری 7و مهارگری 8تشکیل شده است .در این
پژوهش ،محقق بهدلیل شرایط فرهنگی جامعه تنها از چهار مؤلفۀ اول یعنی جرئتورزی (سؤالهای ،28 ،29
 ،)1 ،3 ،5 ،8 ،10 ،11 ،12 ،14 ،15 ،16 ،20 ،23 ،24 ،27صحبتکردن در جمع (سؤالهای ،)2 ،4 ،6 ،13 ،17
روابط خانوادگی ( )7 ،19 ،21 ،26و دوستیهای نزدیک (سؤالهای  )9 ،28 ،22 ،25استفاده کرد .افزایش نمره
در هر مؤلفه نشاندهندۀ افزایش سطح دشواریهای بینفردی در آن مؤلفه است .ضرایب آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای جرئتورزی ،صحبتکردن در جمع ،روابط خانوادگی و دوستیهای نزدیک را بهترتیب ،0/80
 /66 ،0/73و  0/56بهدست آوردهاند .همچنین مقیاس کلی نیز  0/88بهدست آمده است .آلفای کرونباخ در این
پژوهش بهترتیب  0/73 ،0/86 ،0/92و  0/58محاسبه شد.
)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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روش اجرای پژوهش
پس از اجرای پرسشنامهها و گزینش مشارکتکنندگان در پژوهش ،گروه آزمایش به مدت  4هفته و هر هفته
 2جلسۀ دوساعته تحت برنامۀ درمانی  ACTقرار گرفتند .برنامۀ مداخله که در پژوهش حاضر از آن استفاده
شد ،عالوهبر استفاده از تجربۀ متون کارگاه آموزشی فرهودیان ،عبارت بود از پروتکل استفادهشده در پایاننامۀ
عزیزی بروجنی ( )1394که داری مبنای نظری از کتاب پذیرش و تعهد درمانی :مدل ،فرایندها و نتایج تحقیقات
رفتاری و درمانی هیز ،لوما و بوند ( )2006بود .تعداد جلسات و فاصلۀ جلسات با مراجعه به پژوهشهای پیشین
در زمینۀ اکت و نیز نظر چند نفر از متخصصان دو جلسه در هفته درنظر گرفته شد .در هر جلسه ،تکالیف خانگی
جلسۀ قبل نیز بررسی شد .پس از اتمام جلسات از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پسآزمون بهعمل آمد و یک
ماه بعد از آن نیز هر دو گروه برای دورۀ پیگیری به پرسشنامهها پاسخ دادند .پیگیری یکماهه نیز با توجه به
پژوهشهای پیشین در زمینۀ درمان اکت بود (امانی ،عیسینژاد و علیپور1398 ،؛ محققی ،دوستی و جعفری،
1395؛ صبور و کاکابرایی.)1395 ،
جدول  .1خالصۀ جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ()ACT
جلسۀ اول

جلسۀ دوم
جلسۀ سوم
جلسۀ چهارم
جلسۀ پنجم
جلسۀ ششم

جلسۀ هفتم

جلسۀ هشتم

جلسۀ معارفه (آشنایی افراد با یکدیگر) معرفی ذهن -تشبیه ذهن به کارخانه -معرفی ذهن با این هدف که ذهن از چه
آیتمهایی تشکیل شده و اینکه ذهن ما مانند یک کارخانه است؛ همانطور که کارخانه بدون تولیدات معنایی ندارد ،ذهن نیز
بدون تولیداتش که همان افکار ،احساسات ،امیال و ...هستند ،معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین داشتن افکار و احساسات و
امیال چه منفی یا مثبت کامالً طبیعی است.
ذهنآگاهی :پرسیدن انگیزههای افراد از استفاده از اینترنت ،گوشی و ...و اینکه چه مواقعی این انگیزه برای استفاده بیشتر می
شود .تعریف و آموزش مهارتهای ذهنآگاهی (خوردن ذهنآگاهانه با کشمش ،تنفس ذهنآگاهانه و)...
کنترل مسئله است :استفاده از استعارۀ طنابکشی با هیوال؛ تمرینات :کیک شکالتی ،تصورکردن نقطهای روی زمین ،دیوار
و ...تمرینات ذهنآگاهی ،تماشای زمان حال ،رفتوبرگشت بین دنیای درون و بیرون
جایگزینی برای کنترل ،معرفی تمایل ارزشها بهمثابۀ قطبنما :بررسی تکالیف -تمرینات ذهنآگاهی (نوار مراقبۀ متحرک)
تمایل (پذیرش) بهمعنای تجربهکردن یک احساس ،فکر ،میل و...
پرورش دیدگاه خردمندانه گسلش :مجسمکردن رویدادهای مختلف در زمانهای مختلف در راستای معرفی و درک دیدگاه
خردمندانه و اینکه متوجه شوند آنها افکار و احساساتشان نیستند .نامگذاری ساده افکار برای درک فرایند گسلش
تصریح ارزشها ،تفاوت ارزشها و اهداف مفهوم تعهد به زندگی ارزشمدارانه :تصریح ارزشها با تمرین جدول زندگیکردن
با اعداد ،استفاده از استعارۀ چوب جادویی برای مشخصشدن ارزشهای افراد ،پرکردن فرم ارزشها در چهار حیطۀ مهم
زنگی و تعیین هدفهای عینی و مشخص در راستای ارزشهای افراد و متعهدشدن برای انجام یک یا چند هدف در حیطههای
مدنظر
بررسی موانع موجود برای انجام اهداف تعیینشده و روشنسازی فرایند تمایل :استفاده استعارۀ «گدا دم در» برای درک
واضحتر افراد از فرایند تمایل با بررسی موانع درونی و بیرونی بر سر راه عمل متعهدانه و توضیحدادن فرایند تمایل بهکمک
این استعاره به افراد کمک میکند که بهمنظور پایبندی و متعهدشدن به انجام تکالیف ارزشی خود (صرف زمان بیشتر با افراد
خانواده در راستای کاهش استفادۀ افراطی از اینترنت) مصممتر پیش بروند.
آمادهسازی افراد برای تداوم مهارتهای آموختهشده و اجرای پسآزمون :مرور جلسات گذشته و گرفتن بازخورد از آنچه افراد
آموختهاند .آمادهسازی افراد برای استفاده از مهارتهایی که تاکنون آموختهاند.
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شیوۀ تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور بررسی میزان تأثیر مداخالت صورتگرفته ،از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی
(تحلیل واریانس مختلط ساده و آزمون بونفرونی بههمراه آزمونهای بررسی پیشفرضهای آماری) استفاده
شد .درنهایت عملیات آماری با نرمافزار  SPSSصورت گرفت.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی

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

ب) توصیف شاخصها
شاخصهای توصیفی اعتیاد به اینترنت در جدول  2آمده است.
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد اعتیاد به اینترنت ()n=40
متغیر

اعتیاد به اینترنت

مرحله

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

45/62
44/67
32/43
45/75
30/89
44/65

4/07
4/41
4/48
4/53
4/34
4/38

پسآزمون
پیگیری

اطالعات ارائهشده در جدول  ،2بیانگر میانگین نمرات آزمون اعتیاد به اینترنت آزمودنیها در گروه آزمایش و
کنترل در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و مرحلۀ پیگیری است .نتایج گروه آزمایشی نشان میدهد ،میانگین
نمرات از  45/62در پیشآزمون به  31/53در پسآزمون کاهش یافته و میانگین این نمره در دورۀ پیگیری با
نمره  30/05تثبیت شده است .همچنین میانگین نمرات گروه کنترل در سه مرحلۀ آزمون تغییر معناداری نداشته
است.
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد دشواریهای بینفردی ()n=40
متغیر

دشواریهای بینفردی

مرحله

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

55/70
55/67
43/90
55/30
39/89
55/65

13/88
13/41
13/48
13/53
13/34
13/38

پسآزمون
پیگیری
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اطالعات جدول  3میانگین نمرات آزمون دشواریهای بینفردی آزمودنیها در گروه آزمایش و کنترل در
مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و مرحله پیگیری را نشان میدهد .نتایج حاکی از این است که میانگین نمرات
از  55/70در پیشآزمون به  43/90در پسآزمون کاهش یافته و میانگین این نمره در دورۀ پیگیری نیز با نمرۀ
 39/89تثبیت شده است .همچنین میانگین نمرات گروه کنترل در سه مرحلۀ آزمون تغییر معناداری نداشته
است.
بهمنظور آزمون اثر عامل بین آزمودنی (گروه) و عامل درون آزمودنی (زمان) بر اندازههای بهدستآمده از
نمرۀ اعتیاد به اینترنت و نمرۀ دشواریهای بینفردی از روش تحلیل واریانس مختلط ساده استفاده شده است.
قبل از استفاده از روش مذکور مفروضۀ کرویت موچلی با هدف تعیین همگنی واریانسها و شباهت در واحد
مقداری ضریب همبستگی بین زوج سطوح عامل درونآزمودنی (جدول  )4و آزمون لون برای تعیین همگنی
واریانسهای خطا 1آزمون و تأیید شدند (جدول .)5
جدول  .4نتایج آزمون کرویت موچلی
آمارۀ موچلی

مجذور کا

درجۀ آزادی

معناداری

متغیر

اعتیاد به اینترنت

0/964

1/95

2

0/725

دشواریهای بینفردی

0/972

1/88

2

0/741

نتایج جدول  4نشانگر این است که برای اثر عامل درونگروهی مفروضۀ کرویت موچلی برقرار است؛ از اینرو
نتایج این آزمون شواهدی را در دفاع همگنی واریانسها و برابری ضرایب همبستگی زوج متغیری برای اثر
درونگروهی فراهم میکند.
جدول  .5نتایج آزمون لوین برای همگنی واریانس خطا
متغیر

اعتیاد به اینترنت
دشواریهای بینفردی

درجۀ آزادی 1

درجۀ آزادی 2

F

معناداری

1
1

38
38

0/07
0/06

0/793
0/832

جدول  5نتایج آزمون لون را نشان میدهد .نتایج این آزمون نیز از همگنی واریانسهای خطا برای متغیرهای
نمرۀ اعتیاد به اینترنت و نمرۀ دشواریهای بینفردی بهطور تجربی دفاع میکند .از آنجا که بررسی نتایج آزمون
کرویت موچلی در متغیر افسردگی و اضطراب نشاندهندۀ معناداری این آزمون است ،از تصحیح آزمون گرین
هایس-گایسر استفاده شد.

1. Levene’s test of equality of error variance
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ج) آزمون فرضیهها
جدول  .6خالصۀ نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای اثرات بینگروهی
و تعامل و درونآزمودنی بر نمرههای پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
نمرات اعتیاد به اینترنت و دشواریهای بینفردی
متغیرها

اعتیاد به
اینترنت
دشواریهای
بینفردی

منبع

زمان
زمان+گروه
گروه
زمان
زمان+گروه
گروه

مجموع
مجذورات

285/772
192/315
492/182
134/611
110/962
612/320

درجۀ آزادی

2
2
1
2
2
1

میانگین
مجذورات

18/12
10/45
498/120
72/21
50/324
615/301

F

56/11
58/28
22/45
20/29
13/35
22/21

سطح

اندازۀ

معناداری

اثر

0/001
0/001
0/001
0/003
0/009
0/004

0/60
0/61
0/37
0/35
0/26
0/37

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،عامل زمان و تعامل میان زمان و گروه در متغیر اعتیاد به اینترنت
و دشواریهای بینفردی معنادار است .به عبارت دیگر تغییرات در طول زمان درون حداقل یکی از گروهها در
این دو متغیر متفاوت بوده است .همچنین متغیر گروهبندی در هر دو متغیر معنادار است .در بخش اول ،نتایج
روش آماری تحلیل واریانس مختلط نشان میدهد ،اثر اصلی عامل درونگروهی بر نمرۀ اعتیاد به اینترنت از
نظر آماری معنادار بود [ .]F)2 ،76( =56/11 ،P <0/05 ،η2 =0/60همچنین در این بخش ،نتایج مربوط به
اثر تعاملی عوامل درونگروهی و بینگروهی بر نمرۀ اعتیاد به اینترنت از لحاظ آماری معنادار بود [،η2 =0/61
 .]F)2 ،76( =58/28 ،P <0/05در ادامه ،نتایج اثر اصلی عامل بینگروهی نیز بر نمرۀ اعتیاد به اینترنت از
لحاظ آماری معنادار بود [.]F)1 ،38( =22/45 ،P <0/05 ،η2 =0/37
بهعالوه در این قسمت ،نتایج مربوط به روند تغییر نقاط دادهای برای مقادیر منتسب بر متغیر وابستۀ نمرۀ
اعتیاد به اینترنت برحسب سطوح عامل درونآزمودنی بهصورت خطی (تابع خطی) [،P <0/05 ،η2 =0/76
 ]F)1 ،38( =119/17و غیرخطی (تابع غیرخطی) از نظر آماری معنادار بود [=13/35 ،P <0/05 ،η2 =0/26
( .]F)1 ،38نتایج مربوط به روند تغییر نقاط دادهای برای مقادیر منتسب بر متغیر وابسته برحسب سطوح تعامل
عامل درونآزمودنی و گروه بهصورت خطی (تابع خطی) [ ]F)1 ،38( =111/46 ،P <0/05 ،η2 =0/75و
غیرخطی (تابع غیرخطی) از نظر آماری معنادار بود [.]F)1 ،38( =22/21 ،P <0/05 ،η2 =0/37
در بخش دوم ،نتایج روش آماری تحلیل واریانس مختلط نشان میدهد ،اثر اصلی عامل درونگروهی بر نمرۀ
دشواریهای بینفردی از لحاظ آماری معنادار بود [ .]F)2 ،76( =20/29 ،P <0/05 ،η2 =0/35همچنین در
این قسمت ،نتایج مربوط به اثر تعاملی عوامل درونگروهی و بینگروهی بر نمرۀ کلی دشواریهای بینفردی
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از لحاظ آماری معنادار بود [ .]F)2 ،76( =13/87 ،P <0/05 ،η2 =0/27در ادامه ،نتایج اثر اصلی عامل
بینگروهی نیز بر نمرۀ دشواریهای بینفردی از لحاظ آماری معنادار بود [،38( =7/14 ،P <0/05 ،η2 =0/16
 .]F)1بهعالوه در این بخش ،نتایج مربوط به روند تغییر نقاط دادهای برای مقادیر منتسب بر متغیر وابستۀ نمرۀ
دشواریهای بینفردی برحسب سطوح عامل درونآزمودنی بهصورت خطی (تابع خطی) از لحاظ آماری معنادار
[ ]F)1 ،38( =26/45 ،P <0/05 ،η2 =0/41و غیرخطی (تابع غیرخطی) از لحاظ آماری غیرمعنادار بود [=0/08
 .]F)1 ،38( =3/59 ،P =0/066 ،η2همچنین نتایج مربوط به روند تغییر نقاط دادهای برای مقادیر منتسب بر
متغیر وابستۀ نمرۀ دشواریهای بینفردی برحسب سطوح تعامل عامل درونآزمودنی و گروه بهصورت خطی
(تابع خطی) از لحاظ آماری معنادار [ ]F)1 ،38( =17/79 ،P <0/05 ،η2 =0/32و غیرخطی (تابع غیرخطی) از
لحاظ آماری غیرمعنادار بود [.]F)1 ،38( =3/29 ،P=0/05 ،η2 =0/08
درنهایت ،نتایج آزمون بنفرونی که با هدف تعیین معناداری آماری مقایسههای زوجی سطوح عامل
درونگروهی انجام شد ،نشان میدهد که در مقایسههای انجامشده براساس نمرۀ اعتیاد به اینترنت و نمرۀ
دشواریهای بینفردی ،تفاوت میان متوسط نمرات شرکتکنندگان در پژوهش در مرحلۀ پیشآزمون با متوسط
نمرات آنها در پسآزمون و پیگیری از لحاظ آماری معنادار و نتایج مربوط به مقایسههای زوجی متوسط نمرات
پسآزمون و پیگیری از لحاظ آماری معنادار نبود (جدول .)7
جدول  .7نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسههای زوجی متوسط نمرات متغیرهای پژوهش
متغیرها
نمرۀ کلی اعتیاد به اینترنت

نمرۀ کلی دشواریهای بینفردی

مقایسۀ نمرات

تفاوت میانگین

خطای معیار

معناداری

پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری

6/48
7/60
1/13
6/35
9/15
2/80

0/945
0/696
0/649
1/41
1/78
1/66

0/001
0/001
0/273
0/001
0/001
0/06

بهطورکلی ،نتایج روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده نشان میدهد که در پسآزمون و پیگیری ،درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش نمرۀ اعتیاد به اینترنت و کاهش نمرۀ دشواریهای بینفردی در
میان دانشآموزان مؤثر است.

بحث و نتیجهگیری
در رابطه با فرضیۀ اول مبنی بر اینکه آیا درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش اعتیاد به
اینترنت در میان دانشآموزان مؤثر است ،یافتههای حاصل از این پژوهش دربارۀ اعتیاد به اینترنت نشان میدهد
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که مداخلۀ گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTموجب کاهش اعتیاد به اینترنت میشود و اثربخشی
آن پس از گذشت یک ماه نیز تداوم دارد .نتایج پژوهش نشان میدهد ،اندازۀ اثر درونگروهی (زمان)  0/60بود
که از نظر آماری معنادار است .میتوان گفت صرفنظر از گروه آزمایشی بین میانگین نمرات اعتیاد به اینترنت
در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد و این میزان اندازۀ اثر بهعنوان اندازۀ اثر باال
درنظر گرفته میشود (کازبی .)1392 ،اثر تعاملی عوامل درونگروهی (زمان) و بینگروهی (گروه) نیز بر نمرۀ
اعتیاد به اینترنت برابر با  0/61است که از لحاظ آماری معنادار و بهعنوان اندازۀ اثر باال درنظر گرفته میشود.
همچنین اندازۀ اثر اصلی عامل بینگروهی بر نمرۀ اعتیاد به اینترنت  0/37بود که از لحاظ آماری معنادار بود.
این نتیجه با یافتههای ریگان و همکاران ( ،)2020النتوم ( ،)2018یو و سون ( ،)2016کرسبی و تاوینگ
( ،)2016عزیزی بروجنی ( ،)1394دوستی ،غالمی و ترابیان ( )1395و شاملی ،معتمدی و برجعلی ()1397
همسوست .براساس تحقیقات پژوهشگران ،دربارۀ اعتیاد به اینترنت ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ()ACT
سبب کاهش معنادار میزان اعتیاد اینترنتی ،کاهش استفاده از سایتهای پورنوگرافی و کاهش اضطراب بهدلیل
استفادۀ بیشازحد از اینترنت در معتادان اینترنتی شده است .دربارۀ چرایی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد ( )ACTدر بهبود وضعیت معتادان اینترنتی میتوان گفت افرادی که اعتیاد اینترنتی دارند ،با مشکالتی
مانند ناتوانی در مدیریت زمان ،مشکل در مقابله با استرس و هیجانهای منفی ،نداشتن جانشین درصورت
استفادهنکردن از اینترنت در زندگی روزمره و مشکل در غلبه بر وسوسه مواجه هستند (وینلر ،دورسینگ ،ریف،
شن و گلومبیوسی .)2013 ،بهعنوان تبیین احتمالی دربارۀ دلیل اثربخشی این روش درمانی میتوان گفت این
روش با دادن تکالیف مناسب و کار روی ارزشها و تأکید بر انعطافپذیری ،شفافسازی ارزشها و بحث دربارۀ
این موضوع که تغییر امکانپذیر است ،میتواند خودکارآمدی در افراد را افزایش دهد (اکبری ،هواسی سومار،
رونقی1398 ،؛ قاسمی هرندی و فروزنده .)1395 ،خودکارآمدی باال نیز سبب کاهش اعتیاد به اینترنت میشود
(برت و ماهامید و آفونه2021 ،؛ آیدین .)2017 ،شاید بتوان گفت خودکارآمدی پایین در افراد مانع شکلگیری
روابط اجتماعی مثبت از جمله ارتباط با خانواده و گروه همساالن میشود (دلیری و آقایوسفی )1394 ،و نبود
این روابط ،نوجوانان را به استفادۀ بیشازحد از اینترنت سوق میدهد (بالچنیو ،پرزپیورک ،دوراک ،دوراک و
شرستیوک)2016 ،؛ زیرا نوجوانان معتاد به اینترنت ،درک کمتری از حمایت اجتماعی دارند و با مشکل بیشتری
در برقراری روابط و شناسایی و تنظیم احساسات مواجه هستند (کاریر و آکدمیر.)2019 ،
یکی دیگر از دالیل احتمالی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTاحتماالً مربوط به مهارت
خودآگاهی باشد که بهعنوان بخشی از مداخالت به دانشآموزان آموزش داده شده است .از آنجا که مهارت
خودآگاهی از مهارتهای زندگی افراد است ،به افراد کمک میکند تا بتوانند شناخت بیشتری از خود ،ویژگیها،
نیازها ،اهداف و نقاط قوت و ضعف ،احساسات ،ارزشها و هویت خود بهدست آورند .افراد درگیر اعتیاد اینترنتی،
در رابطه با آنچه احساس میکنند ،شفاف نیستند ،در خود فرومیروند ،زودتر از پا درمیآیند و آگاهی الزم از
هیجانهای خود ندارند (وایالنت 2003 ،1به نقل از غفاری و احدی .)1386 ،همچنین ریگان و همکاران ()2020
1. Vaillant, G. E.
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نشان دادند آموزش ذهنآگاهی به افراد مبتال به نوموفوبیا 1موجب بهبود خودتنظیمی شناختی و درنتیجه کاهش
اعتیاد استفاده از گوشیهای هوشمند میشود .بهنظر میرسد فرد هرچه بیشتر خود را بشناسد و دید بهتری از
ویژگیهای خود داشته باشد ،بهتر میتواند بر مشکالت خود غلبه کند.
دربارۀ فرضیۀ دوم مبنی بر اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش
دشواریهای بینفردی در میان دانشآموزان ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد ( )ACTدشواریهای بینفردی دانشآموزان را کاهش داده است .این یافته ،با نتایج پژوهشهای امانی،
عیسینژاد و علیپور ( ،)1398نوروزی ،زرگر و اکبری ( ،)1396آزاده ،کاظمی زهرانی و بشارت ( ،)2015برنال
مانریکو ،گارسیا مارتین و روییز ( ،)2020کوینالن ،دیانا و کراو ( ،)2018میلستین ،ارسیلو ،هایس اسکلتون و
روئمر ( )2015و لو ( )2011همسوست.
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که رویکرد  ACTمیتواند دشوارهای بینفردی را در افراد کاهش دهد.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،از آنجا که دلیل دشواریها و مشکالت بینفردی استفاده از راهبردهای
مقابلهای سازشنایافته است و این راهبردها الگوهای انعطافناپذیری هستند ،روش  ACTمیتواند
انعطافپذیری روانشناختی را بهکمک ذهنآگاهی و فرایند پذیرش ،گسلش از افکار ،هیجانها ،باورها
(طرحوارهها) ارزشها و عمل متعهدانه رشد دهند (لو .)2011 ،ذهنآگاهی حالت آگاهانۀ ذهن و تمرکز است که
جزء کلیدی انعطافپذیری روانشناختی بهحساب میآید (فلچر و هایس )2005 ،و ابزاری برای رشد و توسعۀ
خودآگاهی ،پذیرش ،هوش هیجانی و آگاهی از فرایند افکار است که واکنش به تجربههای دردناک را کاهش
و روابط سالم را پرورش میدهد (هریس .)2013 ،درواقع تمرینات ذهنآگاهی با معطوفکردن آگاهی به اینجا
و اکنون (مانند تمرین توجه به تنفس) آموزش پذیرش ،مشاهدهگری و توصیف بهجای قضاوت به افراد ،برای
حذف واکنشهای ناکارآمد موقعیتهای بینفردی کمک میکند و دشواریهای بینفردی را در افراد کاهش
میدهد (دکسایر ،رائس ،الیسسن ،لیسن و دیولف.)2008 ،
بهعنوان یک تبیین احتمالی نیز میتوان از نقش واسطهای خودکارآمدی استفاده کرد .با درنظرگرفتن
خودکارآمدی که بهعنوان باور فرد به توانمندیها برای کنترل افکار ،هیجانات ،احساسات و رفتار و درنتیجه
اثرگذاری بر عملکرد خویشتن برای مدیریت شرایط تعریف میشود ،میتوان اظهار کرد که این ویژگی در افراد
دچار مشکالت بینفردی کمتر یافت میشود (هادیزاده ،نوابینژاد ،نورانیپور و فرزاد .)1398 ،احتماالً روش
 ACTبا دادن تکالیف مناسب و کار بر ارزشها ،احساس خودکارآمدی و کنترل درونی به فرد میبخشد .این
احساسات نیز در روابط متقابل با دیگران ،اعتمادبهنفس فرد را باال میبرند .همین اعتمادبهنفس باال در افزایش
جرئتمندی ،صحبتکردن در جمع ،دوستیهای نزدیک و روابط با خانواده که جزء مؤلفههای دشواریهای بین
فردی هستند ،نقش ایفا میکند .با کمترشدن دشواریهای بینفردی و توسعۀ روابط بینفردی ،فرد بهجای
وقتگذرانی در شبکههای مجازی ،وبگردی و ارتباطات مجازی سعی میکند زمان بیشتری را به دوستان،
خانواده و روابط واقعی اختصاص دهد.
1. nomophobia
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کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و...

همچنین میتوان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با احیای تجارب و تعارضات ،سبب ارزیابی مجدد
آنها ،حل تعارضات ،جمعبندی دوبارۀ آنها و درنتیجه انسجام و یکپارچگی شخصیت فرد میشود .فرد نیز طی
فرایند پذیرش و تعهد ،ویژگیهای ناشناخته و کارهای ناگفتۀ زندگیاش را برای دیگران آشکار میکند و در
جواب آنها نیز ممکن است واقعیات و حقایق پنهانی را بیان کنند .این آشکارسازیها ممکن است سبب تغییر
کیفیت روابط ،شکلگیری صمیمیتهای جدید و از بین رفتن صداقتهای دروغین شود .همچنین پذیرش و
تعهد یک فرایند درمانی است که سبب افزایش بینش و درک خود میشود و با تغییرات رفتاری ،عاطفی و
شناختی همراه است و میتواند به از بین رفتن نفرتهای وحشتناک و تعصبات خاص منجر شود (کوینالن،
دیانا و کراو .)2018 ،در یک جمعبندی کلی میتوان گفت  ACTانعطافپذیری روانشناختی افراد را باال
میبرد و همین امر روابط بینفردی افراد را تسهیل میکند (لی ،وو ،چائو ،چانگ و وانگ.)2021 ،
نکتۀ آخر دربارۀ این فرضیه ،مربوط به اندازۀ اثر متوسط درونگروهی  ،0/35اثر تعاملی عوامل درونگروهی
و بینگروهی که برابر  0/25و اندازه اثر اصلی عامل بینگروهی  0/37است .بهعنوان یک تبیین احتمالی
میتوانیم به نقش مؤلفههای دشواریهای بینفردی اشاره کنیم .مؤلفههایی مانند روابط خانوادگی و دوستیهای
نزدیک ،احتماالً چندان متأثر از دشواریهای بینفردی نیست و نمرۀ افراد در پیشآزمون و پسآزمون در این
مؤلفهها تفاوت چندانی ندارد؛ یعنی افرادی نیز که پایینترین نمره را در آزمون دشواریهای بینفردی میگیرند،
در این دو مؤلفه نمرۀ باالیی میگیرند .احتماالً این دو مؤلفه تغییرات را در پیشآزمون و پسآزمون تعدیل
میکنند؛ چراکه خجالتیترین افراد نیز در خانواده روابط خوبی با خانواده و دوستان نزدیک خود دارند و آنچه
برای چنین افرادی مشکل است ،مؤلفههای دیگر مانند صحبتکردن در جمع و جرئتورزی است که نمرۀ افراد
را در مقیاس دشواریهای بینفردی کم میکند.
از جمله محدودیت پژوهش حاضر میتوان به نداشتن امکان نظارت بر انجام تمرینات خانگی آزمودنیها،
مشابهتنداشتن آزمودنیهای دو گروه آزمایش از نظر شرایط اقتصادی ،خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد .با
درنظرگرفتن نتایج پژوهش پیشنهاد میشود پژوهشهای بعدی اعتیاد به اینترنت را نه بهصورت یک کل ،بلکه
با درنظرگرفتن انواع آن از جمله اعتیاد جنسی سایبری ،اعتیاد به روابط سایبری و اعتیاد به شبکههای اجتماعی
و ...بررسی کرد و اثربخشی اکت را روی آنها سنجید .همچنین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر و شیوع
اعتیاد به اینترنت در میان دانشآموزان پیشنهاد میشود مشاوران ،روانشناسان و معلمان مدرسه برنامۀ مداخله
را یاد بگیرند و در کالسهای پرورشی از آن استفاده کنند.
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