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Abstract
Introduction: Internet addiction and reduced perceptions of family social support among adolescents 
cause widespread social harm in the community. The aim of this study was to determine the 
effectiveness of " Reality Therapy" training on internet addiction and perceptions of social support 
-family in teenage girls
Methods: The research method was quasi-experimental and pre-test, post-test and follow-up with 
the control group. The statistical population of this study included 220 high school girls in North 
Khorasan province in Bojnourd in 2020. 30 people were selected by convenience sampling method 
and randomly (lottery) were placed in an intervention and control group (15 people in each group). 
Research instruments included a demographic questionnaire, the “Internet Addiction Test”, and the 
“Perceived Social Support - Family Scale”. Face validity was confirmed by qualitative method and 
reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Before the 
intervention, research instruments were completed by the groups. The intervention group received 90 
minutes of educational interventions for 8 sessions and the control group was placed on the waiting 
list for training. After the intervention and post-test one month later, the instruments were completed 
by both groups. Then, at the end of the research, the control group received training. Data analysis 
was performed in SPSS. 22.
Results: After the intervention, there was a significant difference between the intervention group 
and the control group in both variables of internet addiction (F= 23/02 and P =0/001) and perceiving 
the family social support (F=15/01 and P =0/001). According to the effect size values, 45% of the 
changes in Internet addiction and 0.34% of the changes in the perception of social support -family are 
due to "Reality Therapy" training (P =0/001). 
Conclusions: The use of "Reality Therapy" training is effective in reducing the internet addiction 
of teenage girls and increasing the perception of social support-family. It is recommended that 
counselors use the above training to improve individual abilities and reduce internet addiction and 
better understand family support in adolescents. 
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چکیده
ــی                          ــای اجتماع ــیب ه ــب آس ــان موج ــان نوجوان ــواده در می ــی خان ــت اجتماع ــش ادراک حمای ــت و کاه ــه اینترن ــاد ب ــه: اعتی مقدم
ــه  ــاد ب ــر اعتی ــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش "واقعیــت درمانــی" ب گســترده ای در ســطح جامعــه مــی شــود. پژوهــش حاضــر ب

ــد. ــام ش ــوان انج ــران نوج ــواده در دخت ــی خان ــت اجتماع ــت و ادراک حمای اینترن
روش کار: روش پژوهــش حاضــر نیمــه تجربــی و از نــوع پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــري بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش شــامل 220 تــن از نوجوانــان دختــر متوســطه دوم در اســتان خراســان شــمالی در شهرســتان بجنــورد در ســال 1399بــود. 
ــه صــورت تصادفــی ســاده )قرعــه کشــی( در یــک گــروه مداخلــه و  ــه روش نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و ب 30 تــن ب
کنتــرل قــرار گرفتنــد )در هــر گــروه 15 تــن(. ابزارهــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "آزمــون اعتیــاد بــه اینترنــت" 
ــود.  ــواده" )Perceived Social Support – Family Scale( ب ــت اجتماعی-خان ــاس ادراک حمای )Internet Addiction Test( و "مقی
روایــی صــوری بــه روش کیفــی و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ مــورد تأییــد قــرار گرفــت. پیــش 
از شــروع مداخلــه ابزارهــای پژوهــش توســط گــروه هــا تکمیــل شــده بــود. گــروه مداخلــه بــه مــدت 8 جلســه 90 دقیقــه ای آمــوزش را 
دریافــت کردنــد و گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش قــرار گرفــت. پــس از اتمــام مداخلــه و انجــام پــس آزمــون، یــک مــاه 
بعــد نیــز ابزارهــا توســط هــر 2 گــروه تکمیــل شــد. ســپس در انتهــای پژوهــش گــروه کنتــرل نیــز آمــوزش هــا را دریافــت کردنــد. تحلیل 

داده هــا در نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 22 انجــام شــد.
یافتــه هــا: بعــد از مداخلــه، بیــن گــروه مداخلــه بــا گــروه کنتــرل، در هــر 2 متغیــر اعتیــاد بــه اینترنــت )F=23/02  وP =0/001) و 
ادراک حمایــت اجتماعی-خانــواده  )F=15/01  وP =0/001) تفــاوت معنــادار وجــود داشــت.  بــا توجــه بــه مقادیــر انــدازه اثــر، 45 درصــد 
تغییــرات در اعتیــاد بــه اینترنــت و 0/34 درصــد تغییــرات در ادراک حمایــت اجتماعــی -خانــواده ناشــی از آمــوزش "واقعیــت درمانــی" 

.)P=0/001( اســت
نتیجــه گیــری: اســتفاده از آمــوزش "واقعیــت درمانــی" در کاهــش اعتیــاد بــه اینترنــت دختــران نوجــوان و افزایــش ادراک حمایــت 
اجتماعــی -خانــواده مؤثــر اســت. پیشــنهاد مــی گــردد مشــاوران بــرای ارتقــای توانمنــدی هــای فــردی و کاهــش اعتیــاد بــه اینترنــت و 

درک بیشــتر حمایــت خانــواده در نوجوانــان از آمــوزش فــوق اســتفاده کننــد.
کلید واژه ها: واقعیت درمانی، اعتیاد به اینترنت، حمایت اجتماعی خانواده.
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مقدمه
ــا اهمیــت تریــن دوران زندگــی  دوره نوجوانــی حســاس تریــن و ب
ــه ســرآغاز تحــوالت جســمی، جنســی  ــن مرحل انســان اســت. ای
و روانــی اســت کــه بــر عملکــرد فــرد در بزرگســالی تأثیــر                        
مــی گــذارد. مرکــز آمــار ایــران در ســال 1399 نشــان مــی دهــد 
ــر 18 ســال تشــکیل     ــان زی ــت کشــور را نوجوان 21 درصــد جمعی
مــی دهنــد )1(. توجــه بــه ســالمت روان و کمــک بــه ارتقای رشــد 
نوجوانــان مــی توانــد آســیب هــای موجــود در ایــن حــوزه را کاهش 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــذار باش ــه تأثیرگ ــالمت جامع ــد و در س ده
الزم اســت تــا پژوهشــگران نقــش متغیرهــای مختلفــی را کــه در 
ســالمت رشــد نوجوانــان تأثیرگــذار هســتند، مــورد توجه و بررســی 
قــرار دهنــد. گذرانــدن مناســب اوقــات فراغــت، وســیله ای مؤثــر 
بــرای پــرورش قــوای فکــری، جســمی و اخالقــی نوجوانــان اســت 
و عاملــی بــرای جلوگیــری از کجــروی هــای اجتماعــی محســوب 
ــروزه  ــه ام ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــش ه ــج پژوه ــود. نتای ــی ش م
ــرای  ــازی ب ــای مج ــبکه ه ــور در ش ــت و حض ــتفاده از اینترن اس
پرکــردن اوقــات فراغــت بیــن نوجوانــان فراگیــر شــده اســت )2(. 
از طرفــی در شــرایط کنونــی بدلیــل قرنطینــه ناشــی از کوویــد 19 
، گرایــش نوجوانــان بــه وقــت گذرانــی در اینترنــت بیــش از پیــش 
افزایــش یافتــه اســت )3(. بــی تردیــد با گســترش ســریع فنــاوری، 
زندگــی واقعــی بــا دنیــای مجــازی بــه ویــژه اینترنــت گــره خــورده 
اســت و اســتفاده از آن اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا علــی رغــم تمــام 
کاربردهــای آن، اعتیــاد بــه اینترنــت )Internet Addiction( یکــی 
از مهمتریــن تأثیــرات منفــی و مخــرب فنــاوری امــروزی اســت که 
نوجوانــان در معــرض ابتــال بــه آن قــرار دارنــد )4(. نوجوانــان کــه 
در جســتجوی هویــت یابــی در ایــن دوران هســتند، مــی تواننــد بــا 
هویــت هــای جعلــی در هــر گروهــی وارد شــوند و ایــن امــر موجب 
ــود را از دســت  ــت خ ــرورش هوی مــی شــود فرصــت کشــف و پ
بدهنــد و ســالمت روان آن هــا بــه خطــر افتــد. لــذا پدیــده اعتیــاد 
اینترنتــی در عصــر حاضــر بــه یکــی از مســائل مهــم ارتباطــی و 
ــه توجــه پژوهشــگران در  ــه طــوری ک ــل شــده ب اجتماعــی تبدی
حــوزه هایــی همچــون روانشناســی، جامعــه شناســی و روانپزشــکی 

را بــه خــود جلــب کــرده اســت )5(. 
اعتیــاد بــه اینترنــت و شــبکه هــای مجــازی نوعــی اعتیــاد رفتاری 
ــاد،  ــیک اعتی ــم کالس ــواد، عالئ ــه م ــاد ب ــد اعتی ــه مانن ــت ک اس
ــا  ــط ب ــه هــای مرتب ــرل تکان ــی در کنت ــاری، ناتوان وابســتگی رفت
ــه در  ــی ک ــراه دارد )6(. نوجوانان ــه هم ــت را ب ــتفاده از اینترن اس
ــون  ــی همچ ــانه های ــتند، نش ــت هس ــه اینترن ــاد ب ــرض اعتی مع
انزواگرایــی، افســردگی، اضطــراب، پرخاشــگری، بــی قــراری، افکار 

ــت را نشــان                                                                                                    ــی در اینترن ــالالت عاطف ــی، اخت وسواســی و خیالباف
ــط  ــرد در رواب ــش عملک ــا کاه ــاً ب ــه عموم ــد )3( ک ــی دهن م
ــد از  ــکا 25درص ــت )4(. در امری ــراه اس ــل هم ــی و تحصی اجتماع
نوجوانــان اعتیــاد بــه اینترنــت را تجربــه مــی کننــد )7(. در ایــران 
آمــار و ارقــام معتبــری در مــورد اعتیــاد بــه اینترنت نوجوانــان وجود 
نــدارد، امــا آمارهــای موجــود رشــد فزاینــده آســیب هــای اجتماعی 
در میــان نوجوانــان بویــژه دختــران را در ســال هــای اخیــر نشــان 
مــی دهنــد کــه متأثــر از اینترنــت بــوده اســت )8(. پژوهشــگران 
معتقدنــد عوامــل متعــددي در اعتیــاد بــه اینترنــت نقــش دارنــد که 
ــات  ــواده )2(، تعارض ــی خان ــت اجتماع ــدم حمای ــان ع ــن می در ای
ــراب و  ــد 19، اضط ــروس کووی ــه وی ــرس از ابتالب ــن )9(، ت والدی
ــی )11(،  ــی خواب ــکار خودکشــی و ب ــان )10( اف افســردگی نوجوان
ــی  ــا مشــکالت نوجوان ــدی در مواجــه ب عــزت نفــس و خودکارآم

ــه اینترنــت هســتند.  )12( پیــش بینــی کننــده هــای اعتیــاد ب
Savolainen و همــکاران )13( معتقدند داشــتن شــبکه ای حمایتی 

ــه آن متوســل شــود نقــش  ــد در مواقــع نیــاز ب کــه نوجــوان بتوان
مهمــی در نحــوه ســازگاری بــا چالــش هــای نوجوانــی، پیشــگیری 
 Chen .از آســیب هــای اجتماعــی و ســالمت روان ایفــا مــی کنــد
و همــکاران )14( نیــز حمایــت اجتماعــی را منبعــی برای ســازگاری 
نوجــوان بــا دوران بلــوغ و کاهــش تنــش و افزایــش ســالمت روان 
بیــان کردنــد. پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد دسترســی نوجــوان بــه 
شــبکه اي از افــراد و منابــع حمایتــی بــه عنــوان یکــی از عوامــل 
ــون  ــی همچ ــاي روان ــیب ه ــر آس ــرد در براب ــده ف ــت کنن حفاظ
ــه  ــاد ب ــون اعتی ــی همچ ــای اجتماع ــیب ه ــردگی )15(، آس افس
اینترنــت )13(، افزایــش ســالمت روان و خودکارآمــد نوجــوان )14( 
اســت. حمایــت خانــواده بــه عنــوان زیــر مجموعــه-ای از حمایــت 
ــواده  ــن در خان ــگاه ایم ــک پای ــتن ی ــای داش ــه معن ــی، ب اجتماع
اســت کــه فرزنــدان در سراســر زندگــی آن را منبــع مهمــی بــرای 
دریافــت انــواع حمایــت )عاطفــی، ابــزاری، اطالعاتــی و ارزیابــی( 
ــن،  ــودن والدی ــل دردســترس نب ــه دلی ــروزه ب ــد )13(. ام مــی دانن
شــاغل بــودن غالــب مــادران، ســاعات زیــاد کار پــدران، اختــالف 
ســنی والدیــن بــا فرزنــدان و گســل نســل هــا، نوجوانــان حمایــت 
اجتماعــی خانــواده را بــه خوبــی دریافــت نمــی کننــد. از طرفــی، 
تنــوع فــراوان موضوعــات در اینترنــت و شــبکه هــای مجــازی و 
عــدم تعییــن حــد و مــرز بــرای اســتفاده از موبایــل و اینترنــت مــی 
ــان را بیشــتر از گذشــته  ــرای نوجوان ــد زمینــه هــای آســیب ب توان

نمایــان کنــد )13، 9، 2(.
ــه  ــران ب ــش پس ــترین گرای ــد بیش ــی ده ــا نشــان م پژوهــش ه
ــت  ــه وق ــران ب ــش دخت ــترین گرای ــی و بیش ــای اینترنت ــازی ه ب
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گذرانــی در شــبکه هــای اجتماعــی و روابــط پــر خطــر اســت )7(. 
ــا ویژگــی هــای نوجوانــی نیــاز بیشــتری بــه  دختــران متناســب ب
حمایــت عاطفــی خانــواده دارنــد امــا وقتــی بــا کمبــود یا فقــدان آن 
روبــرو مــی شــوند بــه دنبــال جایگزیــن کــردن ایــن منبــع ایمــن با 
ســایر منابــع در دســترس همچــون اینترنــت روی مــی آورنــد کــه 
مــی توانــد نــا ایمن باشــد و ســاعات زیــادی از وقــت خــود را در آن 
ســپری مــی کننــد؛ لــذا بیشــتر در معــرض ابتال بــه اعتیــاد اینترنتی 
قــرار مــی گیرنــد )4،7(. از ســوی دیگــر، دختــران بدلیــل آســیب 
هــای ناشــی از ارتباطــات ناســالم و پر خطــر در اینترنت، افســردگی 
و اضطــراب بیشــتری را تجربــه مــی کننــد )9(. بــه همیــن منظــور 
ــرای حفــظ ســالمت جامعــه و کاهــش  در بســیاری از کشــورها ب
ــرار دارد  ــرض آن ق ــوان در مع ــه نوج ــی ک ــای اجتماع ــیب ه آس
ــای علمــی  ــه پژوهــش ه ــر پای ــه ب ــای آموزشــی ک ــه ه از برنام
معتبــر صــورت گرفتــه انــد، اســتفاده مــی شــود )16(. پژوهشــگران 
معتقدنــد آمــوزش بــه نوجوانان بــرای گــذر از دوره گــذار نوجوانی و 
توجــه بــه زندگــی در دنیــای واقعــی و مدیریــت اســتفاده از اینترنت 
ــزه  ــه اینترنــت شــود و انگی ــاد ب ــد موجــب کاهــش اعتی مــی توان
ــه  ــوان مقابل ــدی )12( و ت ــود کارآم ــی )17(، خ ــرفت تحصیل پیش
ــا  ــا شــرایط بحــران همچــون کرون ــرای مواجهــه ب ای آن هــا را ب
را افزایــش دهــد )3(. از آنجــا کــه دختــران نوجــوان مــادران فــردا 
ــده  و ســرمایه هــای یــک کشــور هســتند و در تربیــت نســل آین
ــه هــای آموزشــی  ــه برنام ــد، توجــه ب کشــور نقــش مهمــی دارن
بــرای رشــد یافتگــی و تربیــت آن هــا بیــش از پیــش نمایــان مــی 

شــود و حائــز اهمیــت اســت.
در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل شــیوع اعتیــاد بــه اینترنــت پژوهش 
هــای مختلفــی بــرای ســنجش، آســیب شناســی، میــزان اســتفاده 
ــه اینترنــت مــورد بررســی  ــاد ب ــرات اعتی و عوامــل تأثیرگــذار و اث
ــی  ــای اندک ــش ه ــا پژوه ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــگران ق پژوهش
ــر اثربخشــی مداخــالت آموزشــی انجــام شــده اســت. یکــی از  ب
رویکردهایــی کــه بــه نیازهــای رشــدی نوجوانــان پرداختــه اســت و 
ارضــای آن بــه شــکل گیــری هویــت ســالم کمــک مــی کنــد و در 
زمینــه پیشــگیری از آســیب هــا و ناهنجــاری هــای رفتــاری آن ها 
 )Reality Therapy( »نیــز بســیار مؤثــر بــوده، »واقعیــت درمانــی
اســت. واقعیــت اینســت کــه نوجــوان بــی دلیــل رفتــاری را انجــام 
ــد  ــا چن ــک ی ــا هــدف ارضــای ی ــار ب ــر رفت ــد بلکــه ه نمــی ده
ــا، عشــق، قــدرت، اســتقالل  ــن انجــام مــی شــود )بق ــاز بنیادی نی
ــف  ــا ســطوح مختل ــراد ب ــه اف ــا در هم ــن نیازه ــه ای ــح( ک و تفری
ــوری  ــی« تئ ــت درمان ــی »واقعی ــه زیربنای ــود دارد )18(. نظری وج
ــر روانشناســی  انتخــاب )Choice Theory(  اســت کــه مبتنــی ب

ــی«  ــت درمان ــی »واقعی ــدف اصل ــد. ه ــی باش ــی م ــرل درون کنت
ــای  ــام نیازه ــاختن تم ــرآورده س ــرای ب ــان ب ــه مراجع ــک ب کم
خــود بــا انتخــاب هــای مؤثرتــر و مســئوالنه تــر اســت. »واقعیــت 
درمانــی« رویکــردی آموزشــی اســت و چــون بــا نیــاز بــه آزادی و 
حــق انتخــاب  نوجــوان در ایــن دوره زندگــی تالقــی دارد شــمول 
بیشــتری بــا مســائل نوجوانــی پیــدا مــی کنــد )19(. از ســوی دیگر، 
مــی توانــد بــه آن هــا کمــک کنــد عــالوه بــر پذیــرش پیامدهــای 
رفتارهــای خــود و عــدم انــکار واقعیــت، توانایــی کنتــرل درونــی به 

جــای کنتــرل بیرونــی را کســب کننــد )20(. 
در بررســی ادبیــات پژوهــش پیرامــون اثربخشــی »واقعیــت 
ــاط  ــا در ارتب ــده، ام ــام ش ــادی انج ــای زی ــش ه ــی« پژوه درمان
بــا اعتیــاد بــه اینترنــت دختــران، پژوهــش هــای اندکــی صــورت 
ــکاران )21(  ــش و هم ــش بهمن ــج پژوه ــت. نتای ــده اس ــام ش انج
نشــان داد آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر نظریــه انتخــاب بــر بحران 
هویــت و ســالمت روان دانــش آمــوزان پســر مقطــع متوســطه دوم 
ــان  ــه ســالمت روان نوجوان ــا ک ــن معن ــه ای ــوده اســت. ب ــر ب مؤث
ــود. در  ــه ب ــش یافت ــا کاه ــت در آن ه ــران هوی ــا و بح ــر ارتق پس
ــه  ــان یادگرفت ــی« نوجوان ــت درمان ــای »واقعی ــوزش ه ــی آم ط
ــد  ــوب ارضاکنن ــور مطل ــه ط ــود را ب ــی خ ــای اساس ــد نیازه بودن
ــرای هــدف هــای خــود طــرح ریــزی نماینــد و ایــن موجــب  و ب
بهبــود ســالمت روان شــده بــود و از میــزان بحــران هویــت نیــز در                                                
آن هــا کاســته شــده بــود. پژوهــش دیگــری را زارع و نمدپــور )22( 
در ایــن راســتا انجــام دادنــد نتایــج نشــان داد »واقعیــت درمانــی« 
ــت و  ــوده اس ــش ب ــوان اثربخ ــران نوج ــالمت روان دخت ــر س ب
ســالمت روان دختــران نوجــوان بهبــود یافتــه بــود. نتایــج پژوهش 
ــان  ــی نوجوان ــای اساس ــان داد نیازه Rudin & Jusoh )23(  نش

دختــر کــه تجربــه تجــاوز جنســی داشــتند بــه ترتیــب اولویــت از 
دیــد ایــن نوجوانــان عشــق، آزادی ، لــذت، قــدرت و بقــا اســت و 
بــا درمــان میتنــی بــر آمــوزش هــای »واقعیــت درمانــی« مبتنــی 
بــر  نظریــه انتخــاب میــزان ترومــا در آن هــا کاهــش یافتــه بــود.
ــه ای  ــای مقابل ــی و راهبرده ــالت آموزش ــه مداخ ــه ب ــدم توج ع
مؤثــر بــرای گــذر از بحــران نوجوانــی کــه اعتیــاد بــه اینترنــت آن 
را دشــوارتر کــرده اســت، مــی توانــد بــه فرهنــگ و بنیــان خانــوده 
ــت  ــه دریاف ــل ب ــدم تمای ــی و ع ــن فردگرای ــد. همچنی آســیب بزن
ــی  ــی توجه ــزی و ب ــئولیت گری ــواده، مس ــی خان ــت اجتماع حمای
بــه پیامــد رفتارهــای پرخطــر همچــون اعتیــاد بــه اینترنــت بیــن 
ــذا ضــرورت دارد عــالوه  ــی شــود. ل ــادی تلق ــری ع ــان ام نوجوان
ــان،  ــا نوجوان ــاط ب ــور در ارتب ــای نوظه ــیب ه ــه آس ــه ب ــر توج ب
اثربخشــی مداخــالت آمــوزش محــور همچون«واقعیــت درمانــی« 
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ــی  ــتفاده از مداخــالت علم ــا اس ــا ب ــرد ت ــرار گی ــی ق ــورد بررس م
ــش داد،  ــیب را کاه ــای آس ــه ه ــا زمین ــه تنه ــد، ن ــر و کارآم مؤث
بلکــه رشــد هویــت ســالم را در نوجوانــان تســهیل نمــود. »واقعیــت 
درمانــی« بــا تأکیــد بــر کنتــرل درونــی و توجــه بــه خواســته هــای 
افــراد مــی توانــد بــه نوجوانــان کمــک کنــد مســئوالنه رفتــار کنند 
و بــا آگاهــی از نیازهــای بنیادینشــان در پــی ارضــای ســالم ایــن 
ــواده، هویــت موفــق خویــش را شــکل  نیازهــا در بســتر امــن خان
دهنــد. لــذا پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش 
ــت و ادراک  ــه اینترن ــاد ب ــش اعتی ــر کاه ــی« ب ــت درمان »واقعی

ــر دختــران نوجــوان انجــام شــد.  ــواده ب حمایــت اجتماعــی خان

روش کار
روش پژوهــش حاضــر نیمــه تجربــی و از نــوع پیــش آزمــون، پس 
آزمــون و پیگیــري بــا یــک گــروه مداخلــه و گــروه کنتــرل انجــام 
شــد. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل 220 تــن از نوجوانــان 
دختر متوســطه دوم شهرســتان بجنورد در ســال 1399بود. در روش 
نیمــه تجربــی مــی تــوان بــرای هــر یــک از گــروه هــای مداخلــه 
ــذا در پژوهــش حاضــر  و کنتــرل 15 تــن در نظــر گرفــت )24(. ل
ــت«  ــه اینترن ــاد ب ــش آمــوزی کــه »آزمــون اعتی ــن 220 دان از بی
)Internet Addiction Test( و »مقیــاس ادراک حمایــت اجتماعی 
ــواده« )Perceived Social Support – Family Scale( را  -خان
پاســخ داده بودنــد، 30 تــن از کســانی کــه نمــره آن هــا در »آزمــون 
اعتیــاد بــه اینترنــت« باالتــر از خــط بــرش )دریافــت نمــره باالتــر 
ــود و  ــرد اســت( ب ــی ف ــاد اینترنت ــده اعتی از 46 از 100 نشــان دهن
در »مقیــاس ادراک حمایــت اجتماعــی -خانــواده« نمــره کمتــر از 
12 از 20 بــود وارد پژوهــش شــدند، در 2 گــروه بــه طــور تصادفــی 

ســاده )قرعــه کشــی( جایگزیــن شــدند. 
مــالک هــای ورود بــه پژوهــش شــامل رضایــت فــرد از حضــور 
در کالس هــای آموزشــی مجــازی، دریافــت نمــره باالتــر از 46 از 
100 در »آزمــون اعتیــاد بــه اینترنــت«، دریافــت نمــره کمتــر از 12 
از 20  در »مقیــاس ادراک حمایــت اجتماعــی -خانــواده«، نداشــتن 
اختــالالت روانــی و شــخصیتی )از طریــق مصاحبــه پیــش از ورود 
بــه پژوهــش توســط یکــی از پژوهشــگران مقالــه حاضــر کــه 21 
ــاوره و  ــص مش ــرورش و تخص ــوزش و پ ــابقه کار در آم ــال س س
مصاحبــه بالینــی دارد انجــام شــد(، نداشــتن بیمــاری هــای شــدید 
جســمی )از طریــق مصاحبــه پیــش از ورود بــه پژوهــش اطمینــان 
حاصــل شــد(، عالقــه بــه شــرکت در جلســات آموزشــی مجــازی 
بــود. مــالک هــای خــروج از پژوهــش شــامل غیبــت بیــش از یک 

جلســه و شــرکت همزمــان در برنامــه آموزشــی دیگــر بــود. 

جمــع آوری داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه اطالعــات جمعیــت 
ــر انجــام  شــناختی شــامل ســن و پایــه تحصیلــی و ابزارهــای زی

شــد. 
»آزمــون اعتیــاد بــه اینترنــت«  توســط Young در ســال  ســاخته 
ــه ای  ــارت 5 گزین ــون دارای  20 عب ــن آزم ــت )25(. ای ــده اس ش
ــیوه  ــود. ش ــی ش ــام م ــی انج ــورت خودگزارش ــه ص ــه ب ــت ک اس
ــه                 ــوده و دارای 5 گزین ــرت ب ــورت لیک ــه ص ــذاری آن ب ــره گ نم
مــی باشــد. از بنــدرت )نمــره 1(، گاهــی اوقــات )نمــره 2(، اغلــب 
ــره  ــره 5( نم ــه )نم ــره 4(، همیش ــات )نم ــتر اوق ــره 3(، بیش )نم
ــل  ــی حاص ــره کل ــت آوردن نم ــرای بدس ــت. ب ــده اس ــذاری ش گ
ــی  ــده نمــره کل جمــع نمــره هــای داده شــده توســط پاســخ دهن
ــترین  ــره 20 و بیش ــن نم ــد )26(. کمتری ــی آی ــت م ــون بدس آزم
نمــره 100 اســت. هرچــه ایــن نمــره باالتــر باشــد، بیانگــر اعتیــاد 
باالتــر فــرد بــه اینترنــت خواهــد بــود. ســطح بنــدی نمــره هــا را 
در »آزمــون اعتیــاد بــه اینترنــت«  بدیــن صــورت اســت کــه نمــره 
ــه  ــاد ب ــر اعتی ــه کارب ــن اســت ک ــده  ای ــا 19 نشــان دهن ــر ت صف
اینترنــت نــدارد، نمــره 49-20 دارای اعتیــاد خفیــف، نمــره 50-79 
ــدید  ــاد ش ــا 80 دارای اعتی ــره 100 ت ــط و نم ــاد متوس دارای اعتی
ــن  ــی ای ــخه فارس ــه ای، نس ــت )27(.  در مطالع ــت اس ــه اینترن ب
آزمــون ، نقطــه بــرش 46 بدســت آمــد بــه ایــن معنــا کــه نمــره 
کلــی فــرد در آزمــون اگــر کمتــر از46 باشــد نشــان دهنــده عــدم 
اعتیــاد بــه اینترنــت و نمــره بــاالی 46 نشــان دهنــده اعتیــاد بــه 
ــدارد  ــه ن ــون مؤلف ــن آزم ــی ای ــت اســت )28(. نســخه اصل اینترن
ــدان  ــه فق ــارت  و 2 مؤلف ــده آن دارای 12 عب ــاه ش ــخه کوت و نس
کنترل/مدیریــت زمــان )loss of control/time management( و 
اشتیاق/مشــکالت اجتماعــی )craving/social problems( اســت 

ــی اســتفاده شــد. )26(. در پژوهــش حاضــر از نســخه اصل
Nugroho و همــکاران )29( در مطالعــه ای بــر روی 385 شــرکت 

ــون  ــه »آزم ــزی ک ــور اندون ــرد و 200 زن( در کش ــده )185م کنن
اعتیــاد بــه اینترنــت« را بــه صــورت آنالیــن تکمیــل کــرده بودنــد، 
روایــی همگرایــی ایــن آزمــون را بــا »آزمــون اعتیــاد بــه اینترنــت 
 Short version of the Internet Addiction(  »ــاه ــخه کوت نس
ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــا 0/52 و پایای ــر ب Test( براب

ــزارش  ــوق 0/90 گ ــه ف ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف محاســبه ضری
کردنــد. 

ــه منظــور  ــه ب ــه دیگــر Aycan & Üzüm )30( در ترکی در مطالع
بررســی تأثیــر مشــارکت در ورزش بــر اعتیــاد بــه اینترنــت دانــش 
آمــوزان دبیرســتانی، 430 دانــش آمــوز )215 دختــر و 215 پســر( 
ــت«  را  ــه اینترن ــاد ب ــون اعتی ــو » آزم ــهر بل ــای ش ــتان ه دبیرس
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آنالیــن پاســخ دادنــد. روایــی ایــن آزمــون محاســبه نشــده و بــه 
ســایر پژوهــش هــا اکتفــا شــده اســت و پایایی بــه روش همســانی 
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق0/93 

بدســت آمــد. 
ــر روی  ــه اینترنــت« را ب در ایــران علــوی )28( »آزمــون اعتیــاد ب
ــن از دانشــجویان دانشــگاه اصفهــان )156 مــرد و 77 زن(  233 ت
اجــرا کردنــد. روایــی محتــوا بــه روش کیفــی بــا ارائــه بــه 10 تــن 
از متخصصیــن )5 تــن روانپزشــک و 5 تن روانشــناس( در دانشــگاه  
اصفهــان بررســی و تأییــد شــد.  پایایــی بــه روش همســانی درونی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/88 محاســبه 
ــی   ــی همگرای ــکاران )31( روای ــی و هم ــش کرباس ــد. در پژوه ش
»آزمــون اعتیــاد بــه اینترنــت« بــا »پرسشــنامه تشــخیصی والدینی 
ــر  ــگ« )Parental Young Diagnostic Questionnaire( ب یان
روی 403 دانــش آمــوز )189دختــر، 214 پســر( دبیرســتان هــای 
ــا  ــی ب ــه روش همســانی درون ــی ب ــود. پایای ــیراز 0/75 ب شــهر ش
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/94 بدســت آمد. 
 Perceived( »مقیــاس ادراک حمایــت اجتماعــی -خانــواده«
 Procidano & توســط   )Social Support – Family Scale

Heller  )32( در ســال 1983 ســاخته شــده اســت. ایــن مقیــاس 

شــامل 20 عبــارت خودگزارشــی اســت. هــدف ایــن ابــزار ارزیابــی 
ــت.  ــرد اس ــط ف ــواده توس ــی -خان ــت اجتماع ــزان ادراک حمای می
ــم  ــی دان ــر و نم ــه، خی ــارت از بل ــاس عب ــن مقی ــای ای ــخ ه پاس
اســت. نمــره نمــی دانــم برابــر بــا صفــر، عبــارت هــای 3، 4، 16، 
ــه  ــرای بقی ــت و ب ــره 1+ اس ــا نم ــر ب ــر براب ــخ خی 19 و 20  پاس
ــه نمــره  ــی مســاوی نمــره 1+ اســت. دامن ــا پاســخ بل ــارت ه عب
کل نمــره بیــن صفــر تــا 20 مــی باشــد. کمتریــن نمــره صفــر و 
بیشــترین نمــره 20 اســت. نمــره بــاال بــه منزلــه حمایــت اجتماعی 
بیشــتر از نظــر پاســخ دهنــدگان اســت )30(. نمــره کمتــر از 8 بــه 
معنــای ایــن اســت کــه فــرد حمایــت اجتماعــی پایینــی دارد،  نمره 
15-8 بــه معنــای حمایــت اجتماعــی متوســط فــرد و نمــره باالتــر 
ــاال در فــرد پاســخ دهنــده  از 16 بــه معنــای حمایــت اجتماعــی ب
ــه ذکــر اســت کــه »مقیــاس ادراک  محســوب مــی شــود. الزم ب

ــدارد )33(. ــاس  ن ــر مقی ــواده« زی حمایــت اجتماعــی -خان
آوارگان  از  تــن  روی 500  بــر   )34(  Lawrence پژوهــش  در 
ــاس  ــرد و 189 زن( در 5 اردوگاه آوارگان از »مقی ــه )311م نیجری
ادراک حمایــت اجتماعــی خانــواده« اســتفاده شــد. روایــی همگــرا 
 Perceived( »ــتان ــی دوس ــت اجتماع ــاس ادراک حمای ــا »مقی ب
Social Support – Friend Scale( محاســبه و 0/50 بدســت 

ــب  ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای آم

  Shaheen .ــد ــزارش ش ــوق  0/91 گ ــه ف ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب آلف
ــر روی 436 نوجــوان 16-14 ســاله  و همــکاران )35( پژوهشــی ب
ــواده  از  ــت خان ــنجش ادراک حمای ــور س ــه منظ ــد. ب ــام دادن انج
ــد.  ــتفاده ش ــواده« اس ــی - خان ــت اجتماع ــاس ادراک حمای »مقی
ــانی  ــه روش همس ــی ب ــت.  پایای ــده اس ــر نش ــی ذک ــزان روای می
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق  0/87 

ــده اســت. ــزارش ش گ
ــت اجتماعــی  ــاس ادراک حمای در پژوهــش  قاســمی )36( از »مقی
ــن از دانــش آمــوزان متوســطه )168  ــر روی 300 ت ــواده«  ب -خان
ــه  ــی ب ــر ( در شــهر بوشــهر اســتفاده شــد. روای پســر و 132 دخت
اســتناد ســایر پژوهــش هــا گــزارش شــده اســت و پایایی بــه روش 
ــه  ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون

فــوق 0/81 گــزارش شــد.
در پژوهــش ثنایــی و همــکاران )37( در تهــران روایــی همزمــان 
»مقیــاس ادراک حمایــت اجتماعــی- خانــواده« و »ادراک حمایــت 
 Perceived Social Support – Friends( »اجتماعــی -دوســتان
Scale( بــا نمونــه222 نفــر  از دانشــجویان روانشناســی بــا میانگین 

ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــال 0/88 و پایای ــنی 19 س س
ــزارش  ــوق 0/91 گ ــه ف ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف محاســبه ضری

شــد.  
در پژوهــش حاضــر روایــی صــوری »آزمــون اعتیــاد بــه اینترنــت« 
ــن  ــواده« توســط 6 ت ــی- خان ــت اجتماع ــاس ادراک حمای و »مقی
ــورد  ــگاه آزاد بجن ــین دانش ــان و مدرس ــران، روانشناس ازصاحبنظ
ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــد ش ــی و تایی بررس
ــن از مشــارکت  ــه 30 ت ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف محاســبه ضری
ــت«  0/77  ــه اینترن ــاد ب ــون اعتی ــرای »آزم ــدگان پژوهــش ب کنن
ــواده«  0/89  ــی -خان ــت اجتماع ــاس ادراک حمای ــرای  »مقی و ب

دســت آمــد.
آمــوزش »واقعیــت درمانــی« توســط Wubbolding )20( طراحــی 
ــورد  ــور )22( م ــان توســط زارع و نمدپ ــرای نوجوان ــی آن ب و کارآی
ــه پژوهــش  ــن بســته ب ــی ای ــن روای ــت. در تعیی ــرار گرف ــد ق تأیی
ملکــی تبــار و ریاحــی )38(  بســنده و جلســات پژوهــش حاضــر بــه 

شــرح زیــر انجــام شــد.
خالصه محتوای »واقعیت درمانی«

ــاوره  ــات مش ــن جلس ــد بنیادی ــان قواع ــی و بی ــه اول: معرف جلس
شــامل حضــور آنالیــن در ســاعات مقــرر، انجــام تکالیــف، بیــان 
ــت  ــم »واقعی ــوزش مفاهی ــوای آم ــداف و محت ــل رازداری، اه اص
درمانــی«، درخواســت از افــراد بــرای بیــان اهــداف خــود از حضــور 
ــا و  ــته ه ــد: خواس ــه بع ــف جلس ــد. تکلی ــریح ش ــات تش در جلس
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ــد. ــردی خــود را مشــخص کنن اهــداف ف
جلســه دوم: بررســی تکلیــف جلســه قبــل انجــام شــد و معرفــی 
نیازهــای بنیادیــن نظریــه انتخــاب، )نیــاز بــه بقــا، عشــق، قــدرت و 
پیشــرفت، اســتقالل، تفریــح( و نحــوه ارضــای ســالم و کارآمــد در 
جلــب بیشــتر حمایــت خانــواده آمــوزش داده شــد. تکلیــف جلســه 
بعــد: نحــوه بــرآورده کــردن مهمتریــن نیازهــای خــود را بررســی 

کننــد.
ــه ادراکات  ــل، توجی ــه قب ــف جلس ــی تکلی ــوم: بررس ــه س جلس
ــتفاده  ــدی اس ــا و ناکارآم ــای نیازه ــت در ارض ــاوت از واقعی متف
ــاوت  ــت و ادراک احساســات متف ــد از اینترن ــش از ح مرضــی و بی
نســبت بــه دنیــای کیفــی و واقعیــت و توجــه بــه تفــاوت دنیــای 
کیفــی اعضــای خانــواده آمــوزش داده شــد. تکلیــف جلســه بعــد: 

ــی دارد؟ ــت همخوان ــا واقعی ــما ب ــی ش ــای کیف ــر دنی ــا تصوی آی
جلســه چهــارم: بررســی تکلیــف جلســه قبــل، بیــان اصــول دهگانه 
نظریــه انتخــاب، آگاهــی دادن بــه اعضــاء بــرای مســئولیت پذیری 
نســبت بــه رفتارهــای انجــام شــده در ارتبــاط با خانــواده و اســتفاده 
بیــش از حــد از اینترنــت آمــوزش داده شــد. تکلیــف جلســه بعــد: 
طــرح و برنامــه ای بــرای بــرآورده کــردن نیازهــا بــه طــور ســالم و 
کارآمــد و درک بیشــتر حمایــت عاطفــی، ابــزاری و ارزیابــی خانواده 

رابنویسند.
ــه  ــی برنام ــل، ارزیاب ــه قب ــف جلس ــی تکلی ــم: بررس ــه پنج جلس
ــتفاده  ــازنده و اس ــای س ــی رفتاره ــدام، معرف ــت اق ــن جه و تعیی
مناســب از اینترنــت و عــادت هــای مهرورزانــه بــه جــای عــادات 
تخریبگر-توانایــی کنتــرل خویــش و تقویــت جنبــه هــای مثبــت 
خــود بــرای دریافــت بیشــتر حمایــت خانــواده آمــوزش داده شــد. 
تکلیــف جلســه بعــد: اجــرای طــرح و برنامــه ای کــه متناســب بــا 

واقعیــت موجــود باشــد.
ــتفاده از روش  ــل، اس ــه قب ــف جلس ــی تکلی ــم: بررس ــه شش جلس
ــرای  ــن راه ب ــارش فکــری در حــل مشــکالت و انتخــاب بهتری ب
ــئولیت و  ــرش مس ــی و پذی ــای اساس ــا نیازه ــه ارض ــتیابی ب دس
ــت  ــد: موقعی ــف جلســه بع ــوزش داده شــد. تکلی ــا آم ــد آن ه پیام
ــان              ــال بی ــی مســئولیت پذیــری درقب ــرای تمریــن عمل مناســب ب
خواســته هــا از خانــواده بــرای دریافــت حمایــت بیشــتر و اســتفاده 

ــد. ــرا کنن ــاًل اج ــت را شناســایی و عم ــدازه از اینترن ــه ان ب
جلســه هفتــم: بررســی تکلیــف جلســه قبــل، توضیــح رفتارکامــل 
و ماشــین رفتــار، توضیــح ایــن کــه افــراد خــود راننــده و مســئول 
ماشــین رفتــار خــود هســتند، رفتارهــای فعلــی و اســتفاده افراطــی 
ــردی  ــداف ف ــد: اه ــه بع ــف جلس ــد، تکلی ــی ش ــت بررس از اینترن
)مشــخص، قابــل انــدازه گیــری، واقــع گرایانــه و قابل دسترســی( و 

رفتارهــای کنونــی خــود را بررســی و ارزیابــی کننــد.
ــا  ــه ت ــورد ک ــن م ــو در ای ــا، گفتگ ــورد اعض ــتم: بازخ ــه هش جلس
چــه حــدودی بــه اهــداف خــود رســیدند و خالصــه و جمــع بنــدی 

ــب آمــوزش داده شــده صــورت گرفــت. مطال
نحــوه اجــرای پژوهــش بــه ایــن صــورت بــود کــه در ابتــدا مجــوز 
اجــرای پژوهــش از دانشــگاه آزاد واحــد بجنــورد و کــد اخــالق  از 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بجنــورد، دریافــت شــد و ســپس بــا 
مراجعــه بــه آمــوزش و پــرورش شهرســتان بجنــورد مجــوز اجــرای 
ــه  ــه کلی ــه ای ب ــد. ســپس طــی اطالعی ــت گردی پژوهــش دریاف
مــدارس دخترانــه متوســطه دوم )12 مدرســه( از کســانی داوطلــب 
شــرکت در پژوهــش بودنــد درخواســت شــد »آزمــون اعتیــاد بــه 
ــه  ــواده« ب ــی -خان ــت اجتماع ــاس ادراک حمای ــت« و »مقی اینترن

صــورت آنالیــن پاســخ دهنــد.
در مرحلــه بعــد بــا افــرادی کــه نمــره آن هــا در »آزمــون اعتیــاد به 
ــود و در »مقیــاس  ــرش 46 از 100 ب اینترنــت« بیشــتر از نقطــه ب
ادراک حمایــت اجتماعــی -خانــواده« نمــره آن ها کمتــر از 12 از 20  
بــود، مصاحبــه تشــخیصی بــه صــورت تلفنــی انجــام شــد و بعــد 
از اطمینــان از شــرایط ورود بــه پژوهــش، خــروج از پژوهــش نیــز 
بــرای آن هــا توضیــح داده شــد و همچنیــن هــدف پژوهــش بــرای 
افــراد شــرکت کننــده تشــریح شــد. ســپس 30 تــن از افــرادی کــه 
ــرکت در  ــب ش ــتند و داوطل ــش را داش ــرکت در پژوه ــرایط ش ش
پژوهــش بودنــد بــه صــورت دردســترس انتخــاب شــدند. در نهایت 
بــدون ایــن کــه افــراد اطــالع داشــته باشــند بــه صــورت تصادفــی 
ــه )هــر کــدام 15 تــن( و  ــا قرعــه کشــی در گــروه مداخل ســاده ب

گــروه کنتــرل )15 تــن( جایگزیــن شــدند. 
روش کار بــه ایــن صــورت بــود کــه  بــه گــروه مداخلــه »واقعیــت 
ــوزش  ــار آم ــق وبین ــه ای از طری ــی« در 8 جلســه  90 دقیق درمان
داده شــد. بــه همیــن منظــور گروهــی در شــاد )شــبکه اجتماعــی 
دانــش آمــوزان( تشــکیل شــد و تمامــی افــراد گــروه مداخلــه عضو 
ــن، کلیــپ  ــب مت ــه صــورت مجــازی در قال شــدند. آمــوزش هــا ب
ــو، توســط یکــی از پژوهشــگران  ــای آموزشــی، بحــث و گفتگ ه
پژوهــش حاضــر کــه دارای گواهینامــه دوره واقعیــت درمانــی بــود، 
ــدت 90  ــه م ــه صــورت هفتگــی ب ــوزش داده شــد. جلســات ب آم
ــی 1399-1400  ــاه ســال تحصیل ــن م دقیقــه در اســفند و فروردی
برگــزار شــد و گــروه کنتــرل در لیســت انتظــار بــرای آمــوزش قــرار 
گرفتنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در انتهــای پژوهــش و پــس از 

آزمــون پیگیــری بــه گــروه کنتــرل نیــز آمــوزش داده شــد. 
در پژوهــش حاضــر پــس از اتمــام مداخلــه، هــر 2 گــروه مداخلــه و 
کنتــرل ابزارهــا را تکمیــل کردنــد و بعــد از یــک مــاه نیــز  مجــدداً 



نشریه مدیریت ارتقای سالمت، دوره 10، شماره 5، مهر و آبان 1400

114

ابزارهــا تکمیــل شــد و داده هــای پژوهــش جمــع آوری گردیــد. 
بــه منظــور رعایــت نــکات اخالقــی بــه غیــر از دریافــت مجــوز و 
کــد اخــالق از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد بجنــورد، دریافــت فــرم 
ــظ رازداری و  ــان از حف ــن و اطمین ــه توســط والدی ــت آگاهان رضای
محرمانــه مانــدن اطالعــات داشــتن آزادی و اختیــار بــرای تــرک 
از پژوهــش، اســتفاده از داده هــا در راســتای هــدف پژوهــش انجــام 
شــد. همچنیــن بــرای رعایــت مســائل اخالقــی بــه گــروه کنتــرل 
ــش  ــرای کاه ــری ب ــون پیگی ــس از آزم ــش و پ ــای پژوه در انته

اعتیــاد بــه اینترنــت آمــوزش داده شــد. 
ــراف  ــن و انح ــی میانگی ــطح توصیف ــش در س ــای پژوه داده ه
ــدازه  ــس ان ــل واریان ــز از تحلی ــتنباطی نی ــطح اس ــار و در س معی
گیــری هــای مکــرر پــس از بررســی پیــش فــرض هــای نرمالیتــی 
از طریــق آزمــون شــاپیرو  ویلــک، پیــش فــرض برابــری واریانــس 
ــت از  ــرض کروی ــش ف ــن و پی ــون لوی ــق آزم ــا از طری ــای خط ه
طریــق آزمــون ماچلــی در ســطح معنــاداری )P>0/05( با اســتفاده 

ــل شــد.  ــی اس اس نســخه 22 تحلی ــزار اس پ ــرم اف از ن

یافته ها
اطالعــات جمعیــت شــناختی مشــارکت کننــدگان شــامل ســن و 
پایــه تحصیلــی آن هــا بــه تفکیــک گــروه هــا و مقایســه آن هــا بر 
اســاس آزمــون خــی دو نشــان داد ســن افــراد در گــروه »واقعیــت 
درمانــی« 40 درصــد بیــن 15-14 ســال، 46/7 درصــد بیــن17-

ــراد  ــد و ســن اف ــن 18-17 ســال بودن 16 ســال، 13/3 درصــد بی

در گــروه کنتــرل 46/7 درصــد بیــن 15-14 ســال، 46/7 درصــد 
بیــن17-16 ســال و 6/6 درصــد بیــن 18-17 ســال بودنــد. 

ــم،40  ــه ده ــد در پای ــی« 33/3 درص ــت درمان ــروه »واقعی در گ
ــد و در  درصــد پایــه یازدهــم و 26/7 درصــد  پایــه دوازدهــم بودن
گــروه کنتــرل نیــز40 درصــد شــرکت کننــدگان در پایــه دهــم، 40 
درصــد یازدهــم و 20 درصــد دوازدهــم بودنــد. نتایــج آزمــون خــی 
ــرل از  ــی« و کنت دو نشــان داد بیــن گــروه هــای »واقعیــت درمان
 .)P<0/05( نظــر ســن و پایــه تحصیلــی تفــاوت معنــاداری ندارنــد
ــر  ــر متغی ــده ای در تأثی ــدوش کنن ــش مخ ــاس نق ــن اس ــر ای ب

مســتقل بــر متغیــر وابســته ندارنــد. 
ــل  ــون تحلی ــره از آزم ــرات نم ــاداری تغیی ــی معن ــت بررس جه
واریانــس بــا انــدازه گیــری های مکــرر اســتفاده شــد. نتایــج آزمون 
شــاپیرو ویلــک معنــادار نبــود و نشــان داد کــه توزیــع داده هــا بــه 
ــی  ــت بررس ــت )P<0/05(. جه ــال اس ــا نرم ــروه ه ــک گ تفکی
همگنــی واریانــس هــا نتایــج آزمــون لویــن و آزمــون M باکــس 
بررســی شــد و نتایــج معنــادار نبــود )P<0/05( و فــرض برابــری 
واریانــس هــا برقــرار اســت. همچنیــن نتایج آزمــون کرویــت ماچلی 
ــت  ــه اینترن ــاد ب ــر اعتی ــون در متغی ــدار P آزم ــه مق نشــان داد  ک
)W = 780 ماچلــی، 10/17= تخمیــن خــی دو، 2= درجــه آزادی، 
P=0/06( معنــادار نیســت )P<0/05(. نتایــج میانگیــن و انحــراف 
ــواده  ــی خان ــت اجتماع ــت و ادراک حمای ــه اینترن ــاد ب ــار اعتی معی
ــه تفکیــک                          در مراحــل پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری ب

گــروه هــا در )جــدول1(، گــزارش شــده اســت. 
  جدول1: میانگین و انحراف معیار در اعتیاد به اینترنت و ادراک حمایت اجتماعی -خانواده به تفکیک گروه های پژوهش

گروهمتغیر
پیگیریپس آزمونپیش آزمون

انحراف معیارمیانگین انحراف معیارمیانگین انحراف معیارمیانگین 

اعتیاد به اینترنت
57/1311/0940/006/2740/079/15واقعیت درمانی

56/739/1755/479/3658/008/00کنترل

ادراک حمایت 
اجتماعی- خانواده

6/873/5612/332/5812/873/83واقعیت درمانی
6/332/965/872/995/532/50کنترل

مقایســه میانگیــن هــای درج شــده در  )جــدول 1(  نشــان دهنــده 
ــت  ــوزش "واقعی ــروه آم ــت در گ ــه اینترن ــاد ب ــه اعتی آن اســت ک
ــری  ــرل در پــس آزمــون و پیگی ــه گــروه کنت ــی" نســبت ب درمان

کاهــش داشــته اســت. همچنیــن ادراک حمایــت اجتماعــی 
-خانــواده نیــز در گــروه آمــوزش "واقعیــت درمانــی" نســبت بــه 
گــروه کنتــرل در پــس آزمــون و پیگیــری افزایــش داشــته اســت.
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جدول 2: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر در متغیرهای اعتیاد به اینترنت و ادراک حمایت اجتماعی -خانواده

مجذور سهمی اتاp-valueضریبFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع تغییرمتغیر

اعتیاد به اینترنت

936/151936/1539/540/0010/58مرحله
1260/4111260/4153/230/0010/65مرحله* گروه

662/932823/67خطا
513/611513/6123/020/0010/45بین گروهی

ادراک حمایت 
اجتماعی-خانواده

101/401101/4020/100/0010/41مرحله
173/401173/4034/380/0010/55مرحله* گروه

141/20285/04خطا
2722/5012722/5015/010/0010/34بین گروهی

ــان             ــدول2( نش ــرر )ج ــری مک ــس اندازگی ــل واریان ــج تحلی نتای
مــی دهــد کــه بیــن پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری در 
متغیــر اعتیــاد بــه اینترنــت )F=39/54  وP=0/001) و ادراک 
حمایــت اجتماعــی -خانــواده )F=20/10 و P=0/001) بــدون 
ــاداری  ــاوت معن ــاری تف ــر آم ــی از نظ ــل گروه ــه عام ــه ب توج
ــه  ــل مرحل ــر متقاب ــن اث ــر گرفت ــا در نظ ــن ب ــود دارد. همچنی وج
ــز  ــری نی ــون و پیگی ــس آزم ــون، پ ــش آزم ــره پی ــروه، در نم و گ
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد و انــدازه اثــر در درون گــروه مداخلــه 
و کنتــرل متفــاوت اســت. انــدازه اثــر مداخلــه در متغیــر اعتیــاد بــه 
اینترنــت طــول مرحلــه 0/58و در اثــر متقابــل مرحله و گــروه 0/65 
ــز نشــان داد بیــن گــروه  ــرات بیــن گروهــی نی اســت. بررســی اث

 F=23/02( ــه اینترنــت ــاد ب ــه و کنتــرل در متغیرهــای اعتی مداخل
ــواده )F=15/01 و  ــی خان ــت اجتماع و P=0/001( و ادراک حمای
P=0/001( تفــاوت معنــادار اســت.  انــدازه اثــر نیــز نشــان داد 45 
درصــد و 0/34 درصــد از تفــاوت هــای مشــاهده شــده در میــزان 
اعتیــاد بــه اینترنــت و ادراک حمایــت اجتماعــی خانــواده ناشــی از 
عضویــت در گــروه مداخلــه اســت. در واقــع تفــاوت بیــن گــروه هــا 
در طــول زمــان )مراحــل( متغیــر بــوده و نمــی تــوان در مــورد اثــر 
اصلــی مراحــل و اثــر اصلــی گــروه هــا بــه طــور جداگانــه اظهــار 
نظــر نمــود، بــه همیــن جهــت نتایــج )جــدول3( تفــاوت میانگیــن 
بــه تفکیــک گــروه هــا در مراحــل مقایســه را نشــان مــی دهــد.

جدول3: نتایج اثر سطوح مرحله در گروه مداخله و کنترل در متغیرهای اعتیاد به اینترنت و ادراک حمایت اجتماعی -خانواده

p-valueخطای استانداردتفاوت میانگین هامقایسهمرحلهمتغیر

اعتیاد به اینترنت

واقعیت درمانی
پیش آزمون-پس آزمون
پیش آزمون-پیگیری
پس آزمون-پیگیری

17/13
17/06
0/06

2/99
2/27
1/52

0/001
0/001
0/520

کنترل
پیش آزمون-پس آزمون
پیش آزمون-پیگیری
پس آزمون-پیگیری

1/26
-1/26
2/53

2/27
2/82
1/30

0/77
0/001
0/220

ادراک حمایت اجتماعی 
خانواده

واقعیت درمانی
پیش آزمون-پس آزمون
پیش آزمون-پیگیری
پس آزمون-پیگیری

-5/46
-6/00
-0/53

0/74
0/97
0/63

0/001
0/001
0/79

کنترل
پیش آزمون-پس آزمون
پیش آزمون-پیگیری
پس آزمون-پیگیری

0/46
0/80
0/33

0/54
0/62
0/30

0/89
0/667
0/87

ــالف  ــی اخت ــت درمان ــروه واقعی ــدول 3( در گ ــه )ج ــه ب ــا توج ب
ــون  ــس آزم ــش آزمون-پ ــل پی ــک از مراح ــر ی ــاداری در ه معن
)P>0/001( و پیــش آزمــون- پیگیــری )P>0/001( در متغیرهای 
اعتیــاد بــه اینترنــت و ادراک حمایــت اجتماعــی خانــواده وجــود دارد 
ــاداری  ــالف معن ــل اخت ــک از مراح ــچ ی ــرل در هی ــروه کنت و درگ
ــی-  ــت اجتماع ــت و ادراک حمای ــه اینترن ــاد ب ــای اعتی در متغیره

 .)P<0/001( ــدارد ــود ن ــواده وج خان
همچنیــن بیــن مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری تفــاوت معنــاداری 
ــی"  ــت درمان ــوزش "واقعی ــی آم ــدارد )P<0/001(. یعن ــود ن وج
میــزان اعتیــاد بــه اینترنــت را نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش 
داده اســت  و میــزان ادراک حمایــت اجتماعــی- خانــواده را نســبت 
بــه گــروه کنتــرل افزایــش داده اســت و ایــن نشــان از مانــدگاری 
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تغییــرات ایجــاد شــده، در اثــر آمــوزش "واقعیــت درمانــی" دارد.
 

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف  تعییــن اثربخشــی آمــوزش "واقعیــت 
درمانــی" بــر کاهــش اعتیــاد بــه اینترنــت و ادراک حمایــت 
ــج  ــد. نتای ــام ش ــوان انج ــران نوج ــواده  در دخت ــی- خان اجتماع
پژوهــش نشــان داد آمــوزش "واقعیــت درمانــی" توانســته نمــره 
ــرل کاهــش دهــد.  ــه گــروه کنت ــت را نســبت ب ــه اینترن ــاد ب اعتی
ایــن نتایــج بــا پژوهــش Beebe &  Robey )39(، زارع و نمدپــور 
ــج پژوهــش  )22( همســو اســت. Robey & Beebe  )39( از نتای
ــت درمانی"موجــب کاهــش  ــوزش "واقعی ــه آم ــد ک خــود دریافتن
ــش  ــود. در پژوه ــی ش ــان م ــگری در نوجوان ــات و پرخاش تعارض
ــج نشــان داد  ــد نتای ــور )22( انجــام دادن دیگــری کــه زارع و نمدپ
"واقعیــت درمانــی" بــر ســالمت روان دختــران نوجــوان اثربخــش 
ــود.   ــده ب ــا ش ــالمت روان آن ه ــود س ــب بهب ــت و موج ــوده اس ب
ــرل  ــان در کنت ــاختن نوجوان ــد س ــا توانمن ــی" ب ــت درمان "واقعی
درونــی بــه جــای کنتــرل بیرونــی موجــب کاهــش تعارضــات بیــن 
فــردی و بهبــود ســالمت روان نوجوانــان مــی شــود )39، 22(. در 
مطالعــه حاضــر نیــز اســتفاده بیــش از حــد از اینترنــت و وابســتگی 
بــه آن از طریــق آمــوزش "واقعیــت درمانــی" و توجــه بــه اجــزای 
ــان  ــت نوجوان ــه اینترن ــزان ب ــی، می ــرل درون ــل و کنت ــار کام رفت
کاهــش پیــدا کــرد. در تبییــن نتایــج پژوهــش حاضــر مــی تــوان 
گفــت نوجوانــان در آمــوزش "واقعیــت درمانــی" مفهوم منســجمی 
ــرل  ــای کنت ــه ج ــا را ب ــه آن ه ــد ک ــی آموزن ــل را م ــار کام از رفت
ــد. حســن زاده  ــه ســوی کنتــرل درونــی فــرا مــی خوان بیرونــی ب
ــان  ــن نوجوان ــی در بی ــاس تنهای ــد احس ــکاران )40( معتقدن و هم
متفــاوت اســت و موجــب رفتارهــای متفاوتــی در آن هــا می شــود و 
نوجوانانــی کــه اعتیــاد بــه اینترنــت دارنــد خــود را تنهاتر مــی یابند 
ولــی همچنــان بــه ایــن رفتــار خــود ادامــه مــی دهنــد. مداخــالت 
آموزشــی "واقعیــت درمانــی" در ایــن مطالعــه  بــه نوجوانــان دختــر 
ــت را کاهــش  ــزان اســتفاده افراطــی از اینترن ــا می کمــک کــرد ت
دهنــد. توانمنــد ســاختن نوجوانــان نســبت بــه آگاهــی از نیازهــای 
ــات  ــدن اوق ــرای گذران ــه ب ــوزد ک ــه آن هــا مــی آم بنیادینشــان ب
ــی و  ــتفاده مرض ــی اس ــات خانوادگ ــاب از تعارض ــا اجتن ــت ی فراغ
نامتعــارف از اینترنــت را انتخــاب نکننــد و بــه طــور ســازنده و مؤثــر 
بــرای اهــداف خــود برنامــه ریــزی کننــد و مســئولیت انتخــاب خود 
ــان  ــه نوجوان ــد. اصــول "واقعیــت درمانــی" ب را در زندگــی بپذیرن
کمــک مــی کنــد بــرای رشــد هویــت ســالم بــه طــور کارآمــد بــه 
نیازهــای اســتقالل و آزادی، صمیمیــت و دریافــت عشــق، قــدرت، 

ــتفاده  ــوان اس ــه نوج ــی ک ــد )19(. زمان ــخ دهن ــا پاس ــح و بق تفری
افراطــی از اینترنــت دارد، بــه مــرور دچــار گوشــه گیری، افســردگی، 
تنهایــی و اضطــراب مــی شــود )41( و در فرآینــد آمــوزش هــای 
واقعیــت درمانــی نوجوانــان یــاد مــی گیرنــد بــه جــای رفتارهــای 
اجتنابــی و ســاعت هــا غــرق شــدن در اینترنــت پیامدهــای ناســالم 
آن همچــون آســیب هــای اجتماعــی و بیمــاری هــای افســردگی، 
رفتارهــای خــود آســیب رســان و اختــالل در عملکــرد تحصیلــی را 
در نظــر بگیرنــد و در عــوض بــرای فعالیــت هــای ســالم و کارآمــد 
طــرح ریــزی کننــد )23(. ایــن آمــوزش هــا موجــب افزایــش عــزت 
نفــس و تأمیــن اســتقالل فــردی نوجوانــان مــی شــود و از آســیب 
هــای اجتماعــی، مشــکالت بیــن فــردی پیشــگیری مــی کنــد و 
همچنیــن نوجوانــان را بــرای عبــور موفقیــت آمیــز از بحــران هــای 
  ،Glasser ــده ــه عقی ــد )38(. ب ــی کن ــد م ــی توانمن دوران نوجوان
واقعیــت بــرای افــراد، بــر اســاس دنیــای کیفــی،  شــکل می گیــرد 
و تفســیر می شــود )19(. نوجوانــان بــا شــناخت دنیــای کیفــی خــود 
ــه  ــد و ب ــی آن پرداختن ــه ارزیاب ــی ب ــای واقع ــا دنی و مقایســه آن ب
ناکارآمــدی حضــور افراطــی در اینترنــت پــی بردنــد. همچنیــن بــا 
رفتارهــای ســازنده و اســتفاده مناســب از اینترنــت و عــادت هــای 
مهرورزانــه بــه جــای عــادات تخریبگــر، توانایــی کنتــرل خویــش 
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــود را آموختن ــت خ ــای مثب ــه ه ــت جنب و تقوی
"واقعیــت درمانــی" نیازهــای نوجوانــان را تبییــن مــی کنــد مــی 
توانــد توجیــه کننــده اثربخشــی ایــن رویکــرد بــر کاهــش اعتیــاد 
بــه اینترنــت نوجوانــان باشــد چــرا کــه نوجوانــان بــا آمــوزش هــای 
مفاهیــم "واقعیــت درمانــی" مــی آموزنــد کــه بــه جــای اســتفاده 
ــات  ــل اســتفاده از آن و انجــام اقدام ــه تعدی ــت ب مرضــی از اینترن

مؤثــر بــرای ارضــای نیازهایشــان بپردازنــد.
ــت  ــوزش "واقعی ــان داد آم ــر نش ــش حاض ــر پژوه ــه دیگ یافت
ــواده در  ــی -خان ــت اجتماع ــش ادراک حمای ــر افزای ــی" ب درمان
ــا نتایــج پژوهــش   دختــران نوجــوان اثرگــذار اســت. ایــن یافتــه ب
و   )43(  Wahyuningsih  ،)42( همــکاران  و   Fatemi Nayeri

 Fatemi ــای ــه ه ــکاران )21( همســو اســت. یافت ــش و هم بهمن
Nayeri و همــکاران )42( نشــان داد آمــوزش گروهــی "واقعیــت 

درمانــی" موجــب بهبــود بیــش فعالــی و نافرمانــی مقابلــه ای در 
 )43( Wahyuningsih  ــش ــج پژوه ــود. نتای ــده ب ــان ش نوجوان
ــزت   ــش ع ــی" در افزای ــت درمان ــوزش "واقعی ــان داد آم ــز نش نی
ــش عــزت  ــوده اســت و موجــب افزای ــذار ب ــان اثرگ نفــس نوجوان
نفــس نوجوانــان شــده بــود. همچنیــن نتایــج پژوهــش بهمنــش و 
همــکاران )21( نیــز نشــان داد آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر نظریــه 
انتخــاب بــر بحــران هویــت و ســالمت روان دانــش آمــوزان پســر 
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مقطــع متوســطه دوم مؤثــر بــوده اســت و موجــب کاهــش بحــران 
هویــت و ارتقــای ســالمت روان در نوجوانــان شــده بــود. در تبییــن 
ــرای کســب  ــان ب ــوان گفــت نوجوان ــی ت ــه پژوهــش م ــن یافت ای
ــد و  ــواده دارن ــن از خان ــه گرفت ــعی در فاصل ــتر س ــتقالل بیش اس
رفتارهــای آن هــا مانــع دریافــت حمایــت هــای اجتماعــی خانــواده 
مــی شــود. بــا آمــوزش هــای "واقعیــت درمانــی" نوجوانــان متوجه 
ــه  ــاز ب ــا نی ــه تنه ــی  ن ــرل بیرون ــرای کنت ــالش ب ــوند ت ــی ش م
اســتقالل و آزادی آن هــا را بــه طــور ســالم و کارآمــد ارضــا نمــی 
کنــد بلکــه خواســته شــان نیــز تأمیــن نمی-شــود. در واقــع عــدم 
شــناخت نوجوانــان از نیازهــای بنیادیــن خــود و ناتوانــی در ارضای 
ایــن نیازهــا بــه طــور ســالم و مطلــوب و عــدم درک دنیــای کیفی 
خــود و خانــواده باعــث مــی شــود آن هــا نتوانــد حمایــت خانــواده را 
بــه خوبــی دریافــت کنــد و از خانــواده بیشــتر فاصلــه مــی گیرنــد. 
از طرفــی، بدلیــل فشــارهای ناشــی از قرنطینــه  بیمــاری کرونــا، 
نوجوانــان بــدون توجــه بــه پیامــد انتخــاب هــای خــود اقداماتــی 
بــرای کنتــرل بیرونــی و حفــظ اســتقالل خــود انجــام مــی دهنــد 
ــا اعضــای  ــن رفتارهــای ناکارآمــد باعــث تنــش بیشــتر ب کــه ای
خانــواده مــی شــود. آمــوزه اصلــی "واقعیــت درمانــی" ایــن اســت 
ــرل دارد )19(.  ــود کنت ــی خ ــر زندگ ــورش ب ــش از تص ــان بی انس
ــط  ــر رواب ــی ب ــی مبتن ــرل درون ــع "واقعیــت درمانــی" کنت در واق
ــد.  ــی دان ــی م ــرل بیرون ــی کنت ــن روانشناس ــانی را جایگزی انس
نوجوانــان در طــی ایــن آمــوزش هــا یــاد مــی گیرنــد بــرای ارضــای 
ــه  ــند ک ــته باش ــی داش ــاب های ــود انتخ ــن خ ــای بنیادی نیازه
پیامدهــای آن در دراز مــدت ســالم و کارآمــد باشــد و بــه نزدیــک 
ــی یکدیگــر و  ــای کیف ــل از دنی ــواده و درک متقاب ــه خان شــدن ب
ــواده منتهــی شــود )20(. در ایــن  دریافــت حمایــت بیشــتر از خان
رویکــرد نوجوانــان خواســته هــای خــود را روشــن ســازی مــی کنند 
ــه  ــه منظــور ب ــان ب ــرای آن برنامــه ریــزی مــی کننــد. نوجوان و ب
ــکار، احســاس  ــا، اف ــی رفتاره ــات و ارزیاب بررســی جهــت و اقدام
ــی  ــواده م ــت خان ــت حمای ــت دریاف ــود در جه ــوژی خ و فیزیول
پردازنــد. آن هــا یــاد مــی گیرنــد رفتارهــای مهرورزانــه بــا اعضــای 
خانــواده باعــث مــی شــود حمایــت بیشــتری از خانــواده دریافــت 
ــان در  ــی" نوجوان ــت درمان ــوزه هــای "واقعی ــق آم ــر طب ــد. ب کنن
شــکل دادن بــه هویــت خــود و افزایــش خودتنظیمــی از قابلیــت 
ــد و مــی تواننــد تجــارب مثبــت و موفــق را از  انتخــاب برخوردارن
طریــق رفتــار مســئوالنه در زندگــی و مواجهــه بــا مشــکالت بــه 
ــا  ــر ب ــاط مؤث ــول مســئولیت و ارتب ــا قب ــوان ب ــد. نوج دســت آورن
دیگــران و جامعــه بــه رشــد توانایــی هــاي خویــش مــی پــردازد و 
بــراي زندگــی آمــاده مــی گــردد و از رفتارهــاي پرخطــر همچــون 

ــا  ــوان ب ــذا نوج ــد )38(. ل ــی کنن ــاب م ــت اجتن ــه اینترن ــاد ب اعتی
ــد  ــه پیام ــه ب ــود و توج ــای خ ــاب ه ــئولیت انتخ ــرش مس پذی
ــی  ــرایط خانوادگ ــا ش ــبی متناســب ب ــای مناس ــا راه حــل ه آن ه
ــد و  ــی آی ــود برم ــای خ ــد نیازه ــای کارآم ــت ارض ــود در جه خ
موجــب دریافــت بیشــتر حمایــت خانــواده مــی شــوند. بــه دلیــل 
ــن                       ــی، ای ــای دوران نوجوان ــا نیازه ــی" ب ــت درمان تناســب "واقعی
ــا  ــد ت ــان کمــک مــی کن ــه نوجوان ــذار ب ــا در دوره گ ــوزش ه آم
بــه اســتفاده ناســالم از اینترنــت روی نیاورنــد. در ســال هــای اخیــر 
ــور  ــوان در کش ــران نوج ــان دخت ــی در می ــای اجتماع ــیب ه آس
ــر از  ــه متأث ــت ک ــده اس ــه ش ــده ای مواج ــد فزاین ــا رش ــران ب ای
اینترنــت بــوده اســت )8(. همچنیــن گرایــش دختــران بــه روابــط 
پرخطــر در شــبکه هــای مجــازی رو بــه افزایــش اســت )7( و هــر 
چــه ســن دختــران بیشــتر مــی شــود میــزان یادگیــری در آنــان 

ــد )44(. افزایــش مــی یاب

نتیجه گیری
ــت  ــوزش "واقعی ــر، آم ــش حاض ــای پژوه ــه ه ــاس یافت ــر اس ب
درمانــی" موجــب کاهــش اعتیــاد بــه اینترنــت و افزایــش ادراک 
حمایــت اجتماعــی- خانــواده مــی شــود. لــذا پیشــنهاد مــی شــود 
مشــاوران مراکــز مشــاوره و مــدارس و کلینیــک های روانشــناختی 
از آمــوزش هــای "واقعیــت درمانــی" بــرای کاهــش آســیب هــای 
ــه  ــک برنام ــوان ی ــه عن ــز ب ــت و نی ــه اینترن ــاد ب ــی از اعتی ناش
کاربــردی در بهبــود و ارتقــای ادراک حمایــت اجتماعــی خانــواده 
اســتفاده شــود. پژوهــش حاضــر بدلیــل آمــوزش مجــازی )بدلیــل  
بیمــاری کرونــا(، خودگزارشــی بــودن ابزارهــا و جامعــه آمــاری کــه 
فقــط شــامل دانــش آمــوزان دبیرســتان هــای دخترانــه شهرســتان 
ــود، الزم اســت در تعمیــم یافتــه هــای ایــن پژوهــش  بجنــورد ب

احتیــاط شــود.

سپاسگزاری
ــعیده  ــجو س ــری دانش ــه دکت ــان نام ــتخرج از پای ــه مس ــن مقال ای
ــلیمانیان در  ــر س ــی اکب ــر عل ــای دکت ــی آق ــه راهنمای ــری ب صف
ــا  ــورد  ب ــد بجن ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــاوره در دانش ــته مش رش
ــخ  ــان نامــه 1824806817278711399162368245 تاری کــد پای
1399/10/22بــه آدرس https:// ris.iau.ac.ir/index.phtml و کد 
اخــالق IR.IAU.BOJNOURD.REC.1399.034 بــه تصویــب 
ــگاه  ــکی دانش ــت پزش ــای زیس ــش ه ــالق در پژوه ــه اخ کمیت
https://ethics. ــخ 1399/12/20 آدرس ــورد  تاری ــد بجن آزاد واح
 research.ac.ir/IR.IAU.BOJNOURD.REC.1399.034
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انجــام شــده اســت. در پایــان پژوهشــگران از کلیــه دانــش آمــوزان 
ــد. ــی مــی کنن ــده در پژوهــش تشــکر و قدردان شــرکت کنن

تضاد منافع
ــارض منافعــی در  ــه تع ــچ گون ــد هی نویســندگان اظهــار مــی دارن

ــدارد. ــه وجــود ن مــورد ایــن مقال
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