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Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of self-
 determination theory (SDT) training and acceptance and commitment therapy (ACT) on
 anxiety and cyberbullying in male students with Internet gaming disorder (IGD) with and
 without comorbidity of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Materials and
 Methods: This study was a quasi-experimental study with a control group including pre-test,
 post-test, and follow-up test procedures. The statistical population consisted of all students
 aged 12 to 14 years with IGD in Khorramabad, Iran; from which 42 children were selected
 by purposive sampling method and randomly assigned to two experimental groups and one
 control group. The instruments used included IGD-20 Test, the Child Symptom Inventory-4,
 the Beck anxiety inventory, and the Cyber-bullying/victimization experiences questionnaire.
 The intervention groups underwent 9 two-hour sessions of SDT training (intervention group
 1) and ACT (intervention group 2). The intervention groups also underwent 9 sessions of
 two-hour of SDT training (intervention group 1) and ACT (intervention group 2) Results:
 The results of the data analysis showed no significant difference between the effect of two
 intervention programs with SDT and ACT training on anxiety and cyberbullying. Moreover,
 the interaction of the two variables of group membership and comorbidity of ADHD groups
 Conclusion: Both methods of SDT training and ACT can .on cyberbullying was significant
equally benefit students with IGD with a significant impact on anxiety and cyberbullying.g
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي كلیدي:

1- درمان مبتنی بر پذیرش 
و تعهد

2- اضطراب
3- قلدری سایبری

4- اختالل اعتیاد اینترنتی

مقدمــه: هــدف از ایــن مطالعــه مقایســة اثربخشــی آمــوزش نظریــه خودتعیین گــری و درمــان مبتنــی 
بــر پذیــرش و تعهــد بــر اضطــراب و قلــدری ســایبری در دانش آمــوزان پســر بــا اختــالل بــازی اینترنتــی 
ــش  ــن پژوه ــا: ای ــوادوروشه ــود.م ــی ب ــه/ بیش فعال ــود توج ــالل کمب ــودی اخت ــدون همب ــا و ب ب
ــی دوره  ــرل و ارزیاب ــروه کنت ــا گ ــون ب ــون و پس آزم ــرح پیش آزم ــا ط ــی ب ــه آزمایش ــة نیم ــک مطالع ی
ــالل  ــا اخت ــاله ب ــا 14 س ــوزان 12 ت ــی دانش آم ــر، تمام ــش حاض ــاری پژوه ــه آم ــود. جامع ــری ب پیگی
ــه  ــود ک ــر ب ــه 42 نف ــداد نمون ــود. تع ــران ب ــاد، ای ــتان خرم آب ــال 1399 شهرس ــی در س ــازی اینترنت ب
ــروه  ــک گ ــش و ی ــروه آزمای ــی در دو گ ــورت تصادف ــه ص ــاب و ب ــد انتخ ــری هدفمن ــه روش نمونه گی ب
ــی- 20،  ــازی اینترنت ــالل ب ــون اخت ــامل آزم ــتفاده ش ــورد اس ــای م ــدند. ابزاره ــته ش ــرل گماش کنت
ــی  ــدری و قربان ــه قل ــنامه تجرب ــک، و پرسش ــراب ب ــنامه اضط ــودکان-4، پرسش ــم ک ــنامه عالی پرسش
ــوزش  ــای آم ــة مداخل ه ــاعته برنام ــه دو س ــت 9 جلس ــه تح ــای مداخل ــود. گروه ه ــایبری ب ــدری س قل
ــه 2(  ــرش و تعهــد )گــروه مداخل ــر پذی ــان مبتنــی ب ــه 1( و درم ــه خودتعیین گــری )گــروه مداخل نظری
ــی  ــر بخش ــي داری در اث ــاوت معن ــه تف ــان داد ک ــا نش ــل داده ه ــج تحلی ــد. یافتههــا: نتای ــرار گرفتن ق
ــد در  ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــری و درم ــه خودتعیین گ ــوزش نظری ــه آم ــروه مداخل ــن دوگ بی
ــروه  ــی و گ ــت گروه ــر عضوی ــل دو متغی ــن تعام ــود نداشــت. همچنی ــایبری وج ــدری س ــراب و قل اضط
ــری: ــود. نتیجهگی ــي دار ب ــایبری معن ــدری س ــراب و قل ــی در اضط ــه/ بیش فعال ــود توج ــودی کمب همب
ــدازه  ــه یــک ان ــر پذیــرش و تعهــد، ب ــه خودتعیین گــری و درمــان مبتنــی ب هــر دو روش آمــوزش نظری
ــد. ــي دار دارن ــر معن ــی تأثی ــازی اینترنت ــالل ب ــا اخت ــوزان ب ــایبری دانش آم ــدری س ــراب و قل ــر اضط ب

اطالعات مقاله:
دریافت: 25 آبان 1400                             اصالحیه: 23 بهمن 1400                           پذیرش: 18 اردیبهشت 1400
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مقدمه
ــای  ــا، بازیه ــه فرهنگ ه ــن هم ــری در بی ــخ بش ــول تاری در ط
ســاختاریافته وجــود داشــته اســت. بازی کــردن می توانــد 
ــذت بخــش، ســرگرم کننــده و آرام بخــش باشــد و به عنــوان  ل
روشــی بــرای فــرار از اعمــال روزمــره زندگــی اســتفاده شــود. 
ــتفاده از  ــمند و اس ــی های هوش ــت، گوش ــه، تبل ــا رواج رایان ب
اینترنــت در ســال های اخیــر، انجــام بازی هــای اینترنتــی 
تبدیــل بــه یــک فعالیــت، رایــج شــده و بــه طــور فزایندهــای، 
به عنــوان بخــش مهمــی از فعالیت هــای تفریحــی تبدیــل 
بــه  شــده اســت )1(. پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه 
مــوازات همــه گیــر شــدن اســتفاده از اینترنــت، اســتفاده بیــش 
ــه مشــکالتی شــبیه اعتیــاد و وابســتگی  ــد ب از حــد آن میتوان
منجــر شــود )2(؛ بــا ایــن  وجــود تشــخیص مــرز بیــن اســتفاده 
ــت بســیار ســخت  ــت و اســتفاده مشکل ســاز از اینترن از اینترن
اســت. DSM-5 اختاللــی بــا نــام اختالل بــازی اینترنتــی1 را در 
بخــش ســوم کتــاب و در میــان فهرســت اختالالت پیشــنهادی 
قــرار داده اســت و معیارهــای تشــخیص آن را پنــج )یــا بیشــتر( 
ــن  ــرار داده اســت: ای ــک دوره 12 ماهــه ق ــر در ی ــوارد زی از م
ــد؛  ــه طــور شــیفته وار انجــام می دهن ــن را ب ــازی آنالی ــراد ب اف
بــه هنــگام قطــع دسترســی بــه بــازی آنالیــن، نشــانگان تــرک 
ــهای  ــن تالش ــازی آنالی ــرل ب ــور کنت ــد؛ به منظ ــان میدهن نش
ــای روانشــناختی  ــا وجــود پیامده ــد؛ ب ــق انجــام میدهن ناموف
ــد؛  ــه میدهن ــی ادام ــور افراط ــه ط ــن را ب ــازی آنالی ــی، ب منف
ــن  ــه پرداخت ــان در نتیج ــذاب قبلیش ــات ج ــادات و تفریح ع
ــن  ــازی آنالی ــی رود؛ از ب ــن م ــن از بی ــازی آنالی ــه ب افراطــی ب
بــه منظــور کاهــش کســالت یــا بیقــراری اســتفاده می کننــد؛ 
در مــورد بــازی آنالیــن دیگــران را فریــب مي دهنــد؛ ارتبــاط، 
ــن از  ــازی آنالی ــه ب ــغلی را در نتیج ــا ش ــی ی ــت تحصیل فرص
دســت می دهنــد )3(. اختــالل بــازی اینترنتــی می توانــد 
ــی  ــبین برخ ــته و پیش ــر گذاش ــراد تأثی ــالمت روان اف ــر س ب
ــن  ــاط بی ــده باشــد )4(. پژوهشــگران از ارتب اختــالالت در آین
ــاد  ــی2 و اعتی ــه/ بیش فعال ــود توج ــالل کمب ــانه های اخت نش
ــه بازیهــای آنالیــن خبــر می دهنــد )6 ،5(. اختــالل کمبــود  ب
ــی  ــالالت عصب ــایع ترین اخت ــی از ش ــی یک ــه/ بیش فعال توج
ــدار  ــم پای ــا عالئ ــه ب ــان اســت ک ــی درکــودکان و نوجوان تحول
ــد از  ــاً 7 درص ــی تقریب ــی و بیش فعال ــه، برانگیختگ ــدم توج ع
ــد  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــان تح ــر جه ــودکان را در سراس ک
)7(. پژوهش هــا نشــان داده کــه تفاوت هــای زیــادی بیــن 
ــراد عــادی  ــی و اف ــا اختــالل کمبــود توجــه/ بیش فعال ــراد ب اف
وجــود دارد تــا جایــی کــه حتــی بیــن برتــری طرفــی چشــم 
ــود توجــه/  ــا اختــالل کمب ــوزان ب ــش آم ــا در دان و دســت و پ
ــی داری  ــاوت معن ــا تف ــادی آن ه ــاالن ع ــی و همس بیش فعال
ــالل  ــی و اخت ــه/ بیش فعال ــود توج ــالل کمب ــود دارد اخت وج
افســردگی اساســی، شــایع ترین اختــالالت همبــود بــا اختــالل 
بــازی اینترنتــی گــزارش شــده اســت )9-8( چــان و رابنویتــز 

در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه نوجوانانــی 
ــی  ــای اینترنت ــن بازی ه ــه ای ــاعت ب ــک س ــش از ی ــه بی ک
می پردازنــد، عالیــم اختــالل کمبــود توجــه/ بیش فعالــی 
ــک  ــر از ی ــه کمت ــه کســانی ک بیشــتر و شــدیدتری نســبت ب
ــد، برخوردارنــد؛ بنابرایــن همبــودی  ســاعت بــازی می کنن
ــث  ــاأل باع ــی احتم ــازی اینترنت ــالل ب ــا اخت ــالل ب ــن اخت ای
ــی  ــای منف ــد شــد و پیامده ــروز نشــانه های بیشــتری خواه ب
حاصــل از اختــالل بــازی اینرنتــی را در دانش آمــوزان افزایــش 
خواهــد داد )10(. یکــی از پیامدهــای روانشــناختی3 اختــالل 
بــازی اینترنتــی، تأثیــر آن بــر ســطح اضطــراب4 دانش آمــوزان 
ــالل  ــایع ترین اخت ــن و ش ــراب، ناکارآمدتری ــت )11(. اضط اس
در کودکــی و نوجوانــی اســت و حالتــی اســت کــه بــا احســاس 
ــتگاه  ــای دس ــر فعالیت ه ــی ب ــمی مبن ــانه های جس ــم و نش بی
ــدی  ــل تهدی ــود و در مقاب ــخص می ش ــودکار5 مش ــی خ عصب
ــه  ــد ک ــروز می کن ــارض ب ــا تع ــوأم ب ــا ت ــم ی ــوم، مبه نامعل
ــی باشــد )12(.  ــاری و ذهن ــد فیزیکــی، رفت ــم آن می توان عالئ
پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه اختــالل بــازی اینترنتــی، در 
ــر اســت )14 ،13 ،11(؛ به عنــوان  اضطــراب دانش آمــوزان مؤث
ــا اختــالل   مثــال ســپهریان معتقــد اســت کــه دانش آمــوزان ب
بــازی اینترنتــی، وقتــی بــه بــازی اینترنتــی میپردازنــد به طــور 
ــود  ــد و در نب ــه میگیرن ــز فاصل ــکار اضطــراب آمی ــت از اف موق
ــرد  ــی(، ســطح اضطــراب ف ــازی اینترنت ــن )ب ــن حاشــیه ام ای
ــازی  ــالل ب ــای اخت ــر از پیامده ــی دیگ ــرود )13(. یک ــاال می ب
ــدری ســایبری6 در  ــاال قل اینترنتــی در دانش آمــوزان، ســطح ب
آنــان اســت )15(. قلــدری رفتــاری پرخاشــگرانه یــا آزاردهنــده 
تعمدانــه اســت کــه توســط یــک فــرد یــا یــک گــروه از افــراد 
در یــک دوره زمانــی به صــورت مکــرر اعمــال می شــود و 
ــای  ــب رفتاره ــه در قال ــت ک ــدرت اس ــوازن ق ــدم ت ــامل ع ش
 .)16( می شــود  پدیــدار  ارتباطــی  و  کالمــی  جســمانی، 
قلدری هــای غیرســنتی7 عمومــاً بــا اســتفاده از تجهیــزات 
الکترونیکــی و تکنولوژی هــای جدیــد صــورت می گیــرد و 
ــره  ــاط چه ــه ارتب ــدم وابســتگی ب ــن خصیصــه آن ع عمده تری
ــرن  ــدر در ق ــرد قل ــی اســت. اف ــدر و قربان ــن قل ــره بی ــه چه ب
ــه همساالنشــان  ــرای آزار رســاندن و زورگویــی نســبت ب 21 ب
ــر  ــی، نش ــای تلفن ــل مزاحمت ه ــری مث ــیوه های جدیدت از ش
ــا در  ــاره آن ه ــی درب ــا غیرواقع ــی ی ــب واقع ــا مطال ــر ی تصاوی
ــت  ــدری تح ــوع قل ــن ن ــد؛ ای ــازی وب میپردازن ــط مج محی
ــت ناشــناس در  ــایبری مطــرح اســت. هوی ــدری س ــوان قل عن
قلــدری ســایبری منجــر بــه تعــادل نابرابــر قــدرت بیــن فــرد 
ــتری  ــرب بیش ــرات مخ ــود و تأثی ــی می ش ــرد قربان ــدر و ف قل
نســبت بــه قلــدری ســنتی در مدرســه دارد )15(. پژوهش هــا 
بیــن  در  قلــدری ســایبری  بــروز  کــه  نشــان می دهنــد 
ــت )17 ،15(.  ــتر اس ــی بیش ــازی اینترنت ــالل ب ــا اخت ــراد ب اف
به عنــوان  مثــال گــول8 و همــکاران اســتفاده نامناســب از 
ــی  ــایبری در دوره نوجوان ــدری س ــا قل ــی را ب ــای اینترنت بازیه

1 Internet Gaming Disorder (IGD)
2 Attention Deficit Hyperactivity Disorder
3 Psychological Consequences
4 Anxiety

5 Autonomic Nervous System
6 Cyberbullying
7 Nontraditional Bullying
8 Gul
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را در نوجوانــان ترکی هــای بررســی کردنــد و نشــان دادند 
کــه اســتفاده مشــکل ســاز از شــبکه های اینترنتــی و قلــدری 
ســایبری بــه طــور مســتقیم بــا یکدیگــر در ارتباط بودنــد )17(. 
بنابرایــن می تــوان گفــت اینترنــت یــک بســتر مناســب بــرای 
قلــدری ســایبری اســت و افــرادی کــه اعتیــاد بــه اینترنــت و 
بازی هــای اینترنتــی دارنــد بیشــتر ممکــن اســت کــه قلــدری 
ــه  ــی ک ــی از نظریه های ــد. یک ــان دهن ــود نش ــایبری از خ س
ــناختی و  ــی، ش ــای هیجان ــا در درک فراینده ــه م ــد ب می توان
ــه خودتعیین گــری9  ــد، نظری ــوزان کمــک کن عاطفــی دانش آم
ــان ها در  ــه انس ــه هم ــت ک ــد اس ــه معتق ــن نظری ــت. ای اس
ــی روانشــناختی خــود10  ــاز ذات ــرآورده ســاختن ســه نی ــی ب پ
ــک شــخص و درنتیجــه  هســتند. ســطح خــود تعیین گــری ی
ماهیــت و کیفیــت درگیرشــدن او در هــر حیطــه بســتگی بــه 
ــوند.  ــا ش ــدازه ارض ــه ان ــا چ ــاز ت ــه نی ــن س ــه ای ــن دارد ک ای
ــه  ــرد ب ــل ف ــه تمای ــروی11 ک ــداز: خودپی ــا عبارتن ــن نیازه ای
ــار  ــه انتخــاب خــود و منشــأ رفت ــا ب درگیرشــدن در فعالیت ه
خــود بــودن را نشــان میدهــد؛ نیــاز بــه ارتبــاط12 کــه شــامل 
ــه  ــق داشــتن ب ــا احســاس تعل ــا دیگــران ی ــد ب احســاس پیون
محیــط اجتماعــی اســت؛ و نیــاز بــه کفایــت13 کــه بــه تمایــل 
افــراد بــه عامــل تأثیرگــذار بــا محیــط و تجربــه احســاس مؤثــر 
ــای  ــری از رویداده ــواه و جلوگی ــج دلخ ــاد نتای ــودن در ایج ب
ــن  ــده ای ــان دهن ــا نش ــاره دارد )18(. پژوهش ه ــته اش ناخواس
اســت کــه آمــوزش نظریــه خودتعیین گــری میتوانــد بــر ســطح 
اضطــراب دانش آمــوزان مؤثــر باشــد؛ امــا در پژوهش هــا 
ــر قلــدری ســایبری دانش آمــوزان  ــه ب تأثیــر ایــن روش مداخل
ــای  ــر از راهبرده ــی دیگ ــت )20-19(. یک ــده اس ــی نش بررس
درمانــی احتمالــی بــرای اضطــراب و قلــدری ســایبری در 
ــد14 اســت.  ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــوزان، درم دانش آم
ــی  ــرد درمان ــک رویک ــد ی ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن درم
ــار و  ــی، اعتب ــای زندگ ــه معن ــت ک ــوم اس ــوج س ــاری م رفت
ــز  ــد. تمرک ــم میکن ــی را فراه ــا ناراحت ــراد ب ــی اف ارزش زندگ
ایــن درمــان بــر انعطــاف پذیــری روانشــناختی15 اســت؛ یعنــی 
ــه  ــف ک ــای مختل ــه ه ــن گزین ــی در بی ــی انتخــاب عمل توانای
مناســب تــر باشــد، نــه اینکــه صرفــاً جهــت اجتنــاب از افــکار، 
ــا در  ــالت آشفته ســاز، انجــام ی ــا تمای ــا ی احساســات، خاطره ه
حقیقــت بــه فــرد تحمیــل شــود )21(. پژوهشــگران معتقدنــد 
ــش  ــر کاه ــد ب ــد می توان ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن درم
عالئــم اضطرابــی مؤثــر باشــد )23-22(. شــارپ16 معتقــد اســت 
ــرای مفهــوم  ــد ب ــرش و تعهــد می توان ــر پذی درمــان مبتنــی ب
ســازی17 و درمــان اختــالالت اضطرابــی مؤثــر باشــد همچنیــن 
ــه شــکل معنــی داری،  ــر پذیــرش و تعهــد، ب درمــان مبتنــی ب
ــازداری و انعطــاف پذیــری  باعــث بهبــود یادگیــری قوانیــن، ب
ــود )25  ــی می ش ــری و نگران ــخوار فک ــش نش ــی و کاه ذهن
،24(. همچنیــن ذهــن آگاهــی به عنــوان یکــی از تکنیک هــای 
ــرای  ــر پذیــرش و تعهــد راهبــرد مناســبی ب درمــان مبتنــی ب

ــم نقــص توجــه/  ــا عالی ــازداری پاســخ در کــودکان ب ــود ب بهب
ــن  ــر ای ــی تاثی ــون پژوهش ــا تاکن ــت )26(. ام ــی اس بیش فعال
روش درمانــی را بــر قلــدری ســایبری دانش آمــوزان نســنجیده 
اســت و در ایــن بخــش خــالء پژوهشــی وجــود دارد. باتوجه بــه 
نتایــج مطالعــات انجــام شــده و گســترش روزافــزون اســتفاده 
ــن  ــرات ای ــوزان و اث ــط دانش آم ــی توس ــای اینترنت از بازی ه
ــودکان  ــردی ک ــی و عملک ــمی، روان ــاد جس ــر ابع ــا ب بازی ه
و پیامدهــای ناشــی از آن، نتایــج ایــن پژوهــش می توانــد 
چارچــوب درمانــی مناســبی بــرای بهبــود اضطــراب و قلــدری 
ــی  ــای اینترنت ــالل بازیه ــا اخت ــوزان ب ــش آم ــایبری در دان س
فراهــم آورد و بــه همــوار شــدن مســیر پژوهش هــای بیشــتر در 
ایــن زمینــه کمــک کنــد. از ایــن رو پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
مقایســه اثربخشــی آمــوزش نظریــه خودتعیین گــری و درمــان 
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر اضطــراب و قلــدری ســایبری 
ــدون  ــا و ب ــی ب ــازی اینترنت ــالل ب ــا اخت ــوزان ب در دانش آم
همبــودی اختــالل کمبــود توجه/بیش فعالــی انجــام شــد.

مواد و روش ها
پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه نیمه آزمایشــی بــا طــرح 
پیش آزمــون و پس آزمــون و پیگیــری بــا گــروه کنتــرل 
اســت. جامعــة آمــاری پژوهــش حاضــر، تمامــی دانش آمــوزان 
12 تــا 14 ســاله بــا اختــالل بــازی اینترنتــی در ســال 1399 
ــه 42 نفــر )14 نفــر  ــود. تعــداد نمون ــاد ب شهرســتان خــرم آب
ــود کــه  ــه ازاء هــر یــک از گروه هــای آزمایشــی و کنتــرل( ب ب
بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد و پــس از احــراز شــرایط ورود 
بــه پژوهــش انتخــاب شــدند. بــه ایــن صــورت کــه هــر گــروه از 
تعــداد مســاوی دانش آمــوزان دارای اختــالل بــازی اینترنتــی با 
و بــدون همبــودی اختــالل کمبــود توجــه/ بیش فعالی تشــکیل 
شــد )7 نفــر بــا اختــالل همبــودی کمبــود توجــه/ بیش فعالــی 
و 7 نفــر بــدون اختــالل همبــودی(. ســپس جلســات مداخالت 
درمانــی طــی 9 جلســه دو ســاعته و هــر هفتــه یــک جلســه 
اجــرا شــد. مالک هــای ورود در گــروه نمونــه انتخابــی شــامل 
ــری،  ــرح غربالگ ــی در ط ــازی اینترنت ــالل ب ــخیص اخت 1( تش
ــی  ــه/ بیش فعال ــود توج ــالل کمب ــودی اخت 2( تشــخیص همب
ــی از  ــرای نیم ــودکان ب ــی ک ــم مرض ــنامه عالئ ــط پرسش توس
آزمودنی هــا، 3( جنســیت )پســر( و 4( محــدوده ســنی 12 تــا 
ــاری  ــتن بیم ــامل 1( داش ــروج ش ــای خ ــال؛ و مالک ه 14 س
جســمی و روانــی همبــود دیگــر، 2( غیبــت بیش از 3 جلســه از 
جلســات مداخلــه، 4( عــدم رضایــت والدیــن بــرای شــرکت در 
پژوهــش و 5( بیانگیزگــی در پاســخ بــه ســؤاالت پرسشــنامه  ها 
ــل  ــای پژوهــش از تحلی ــل داده ه ــه و تحلی ــود. جهــت تجزی ب
ــد. ــتفاده ش ــزار SPSS22 اس ــرم اف ــک ن ــه کم ــس ب کواریان

ابزارهای پژوهش
جمــع آوری  بــرای  حاضــر  پژوهــش  در 
شــد: اســتفاده  زیــر  ابزارهــای  از  داده هــا 

9 Self-Determination Theory
10 Innate Psychological Needs
11 Need for autonomy
12 Need for Relatedness
13 Need for Competence

14 Acceptance and Commitment Therapy
15 Psychological Flexibility
16 Sharp
17 Conceptualizing
18 Internet Gaming Disorder (IGD 20-Test)
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ــازی اینترنتــی18-20: ایــن آزمــون  1( آزمــون اختــالل ب
به عنــوان ابــزار پایــا و روا جهــت بررســی اختــالل بــازی 
ــد  ــی ش ــال 2014 طراح ــس19 در س ــط پونت ــی توس اینترنت
ــت.  ــالل در DSM-5 اس ــن اخت ــار ای ــکننده 9 معی ــه منکس ک
ایــن آزمــون رفتارهــای بازی کــردن آنالیــن و آفالیــن در طــی 
ــف  ــک طی ــؤاالت آن در ی ــد، س ــی میکن ــر بررس ــاه اخی 12 م
ــأ  ــا کام ــره 1( ت ــم )نم ــأ مخالف ــه ای از کام ــرت 5 گزین لیک
موافقــم )نمــره 5( قــرار گرفتــه و 6 بعــد برجســتگی20، تغییــر 
ــرک23، تضــاد24 و بازگشــت25  ــق21، تحمــل22، نشــانه های ت خل
ــن 20  ــون بی ــن آزم ــه نمــرات در ای ــد. دامن را بررســی می کن
ــای  ــرد را دارای معیاره ــر از 71 ف ــره باالت ــوده و نم ــا 100 ب ت
ــای  ــرد. آلف ــازی اینترنتــی درنظــر میگی تشــخیصی اختــالل ب
کرونبــاخ ایــن ابــزار در پژوهــش پونتــس و گریفیتــس26 0/88 
محاســبه شــد و روایــی مالکــی آن بــا همبســتگی مســتقیم و 
معنــی دار بیــن نمــرات کل بــا ســاعات اســتفاده از اینترنــت در 
طــول روز مشــخص شــد )27(. فــرم 20 ســؤالی ایــن آزمــون 
در ایــران توســط وحیــدی و همــکاران هنجاریابــی شــده 
ــای  ــی از گویه ه ــی یک ــبب بازنویس ــوا س ــی محت ــت و روای اس
ــای  ــب آلف ــد. ضری ــی ش ــگ ایران ــا فرهن ــب ب ــزار متناس اب
ــب  ــی 0/91 و ضری ــانی درون ــی همس ــت بررس ــاخ جه کرونب
ــد  ــبه ش ــزار 0/95 محاس ــن اب ــون ای ــون- بازآزم ــی آزم پایای
ــودكان  ــالمت روان ك ــی س ــنامة ارزیاب )28(. 2( پرسش
ــار  ــدی رفت ــاس درجه بن ــک مقی ــزار ی ــن اب ــان27: ای و نوجوان
ــال  ــور غرب ــه منظ ــپرافیگن و گادو ب ــط اس ــه توس ــت ک اس
ــال  ــودکان در س ــرای ک ــی ب ــاری و هیجان ــای رفت اختالل ه
ــرم  ــن پرسشــنامه دارای دو ف 1994 طراحــی شــده اســت. ای
ــن  ــرم والدی ــر از ف ــش حاض ــت و در پژوه ــم اس ــد و معل وال
آن اســتفاده شــده اســت. فــرم والدیــن ایــن پرسشــنامه دارای 
112 ســؤال اســت کــه به منظــور غربــال 18 اختــالل رفتــاری 
و هیجانــی از جملــه اختــالل کمبــود توجــه/ بیش فعالــی 
تنظیــم شــده اســت. ســؤاالت ایــن پرسشــنامه در یــک طیــف 
ــر(  ــات )نمــره صف ــز و گاهــی اوق لیکــرت 2 گزینهــای از هرگ
و اغلــب و همیشــه )نمــره 1( قــرار داشــت و ســپس بــر 
ــالل  ــدت آن اخت ــره ش ــه نم ــر مؤلف ــرات ه ــع نم ــاس جم اس
ــدم  ــا ع ــرش، وجــود ی ــر اســاس نقطــه ب ــد و ب بدســت می آی
وجــود آن اختــالل مشــخص میشــود. حساســیت ایــن آزمــون 
ــی 0/77  ــه/ بیش فعال ــود توج ــالل کمب ــخیص اخت ــرای تش ب
ــد 9  ــورد تأیی ــی آن م ــی محتوای ــت و روای ــده اس ــزارش ش گ
ــای  ــب آلف ــه اســت )29(. ضری ــرار گرفت ــر از متخصصــان ق نف
کرونبــاخ ایــن ابــزار در پژوهــش ســتاری، حســینی، رصافیانــی، 
ــرای اختــالل  ــی ب ــان و ترکــش اصفهان ــی، بیگلری محمودیقرای
ــوع  ــی 0/76، ن ــوع بیش فعال ــی از ن ــه/ بیش فعال ــود توج کمب
ــد و  ــبه ش ــی 0/81 محاس ــوع ترکیب ــه 0/76 و ن ــود توج کمب
ــالل و  ــدون اخت ــروه ب ــای گ ــن نمره ه ــي دار بی ــاوت معن تف
گــروه دارای اختــالالت حاکــی از روایــی تفکیکــی مناســب بــود 

ــك28: ایــن پرسشــنامه  ــراب ب ــنامة اضط )30(. 3( پرسش
در ســال 1988 توســط بــک  و همــکاران )31( ســاخته شــده و 
شــامل 21 گویــه اســت کــه عالئــم شــایع اضطــراب را بررســی 
ــش  ــزان رنج ــخگویی، می ــت پاس ــا جه ــی ه ــد. آزمودن میکن
خــود در هفتــه گذشــته را در ســتون مقابــل آن ضربــدر 
ــاز  ــال )امتی ــورت اص ــا به ص ــدی آنه ــیوه امتیازبن ــد. ش می زنن
0(، خفیــف )امتیــاز 1(، متوســط )امتیــاز 2( و شــدید )امتیــاز 
ــم  ــا پرسشــنامه یکــی از عالی ــه ه ــک از گوی ــر ی 3( اســت. ه
شــایع اضطــراب )عالیــم ذهنــی، بدنــی و هــراس( را توصیــف 
ــای  ــنامه در دامن ه ــن پرسش ــره کل ای ــن نم ــد. بنابرای میکن
بیــن صفــر تــا 63 قــرار می گیــرد. بــر اســاس سیســتم نمــره 
گــذاری آزمــون بــک نمــره هــای صفــر تــا 9 بــدون اضطــراب، 
نمــره هــای 20-29 اضطــراب متوســط، نمــره هــای 39-30 
اضطــراب نســبتأ شــدید و نمرههــای 40-63 اضطــراب شــدید 
ــاس  ــن مقی ــی ای ــانی درون ــک همس ــد. ب ــمار میرون ــه ش ب
را 0/93 و پایایــی آن را 0/75 گــزارش کــرده اســت )31(. 
ــک  ــی مقیــاس اضطــراب ب ــی و پایای ــی و موســوی روای کاویان
ــج  ــنجیدند. نتای ــی س ــار ایران ــر بیم ــار و غی ــت بیم در جمعی
ــی  ــت ایران ــک در جمعی ــراب ب ــاس اضط ــه مقی ــان داد ک نش
ــی 0/92  ــانی درون ــار 0/83 و همس ــی 0/72، اعتب دارای روای
ــی  ــدری و قربان ــة قل ــنامة تجرب اســت )32(. 4( پرسش
ــادو و  ــط آنتی ــنامه توس ــن پرسش ــایبری29: ای ــدری س قل
ــا  ــایبری ی ــدری س ــه قل ــی تجرب ــور بررس ــکاران به منظ هم
ــی  ــی و اعتباریاب ــان طراح ــن نوجوان ــایبری در بی ــی س قربان
شــده اســت. شــیوه نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه به صــورت 
ــا  ــک ی ــز، 2-ی ــت )1=هرگ ــای اس ــرت 5 درجه ــف لیک طی
ــن  ــر روز(. ای ــع، 5 ه ــر مواق ــات، 4 اکث ــی اوق ــار، 3 بعض دو ب
ــایبری 2-  ــی س ــل قربان ــل )1- عام ــنامه دارای دو عام پرسش
ــن پژوهــش از عامــل  ــدری ســایبری( اســت و در ای ــل قل عام
قلــدری ســایبری اســتفاده شــده اســت )33(. هــر عامــل دارای 
12 گویــه بــوده و رفتــار قلــدری و قربانــی ســایبری را از بعــد 
مســتقیم و غیرمســتقیم میســنجد. آنتیــادو و همــکاران روایــی 
عاملــی پرسشــنامه را بررســی و مقــدار شــاخص خطــای ریشــه 
مجــذور میانگیــن تقریــب 0/031 گــزارش کردنــد )33(. 
همچنیــن نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه ایــن پرسشــنامه 
از اعتبــار مناســبی برخــوردار اســت و ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
بــرای عوامــل ایــن پرسشــنامه بــرای عامــل قلــدری ســایبری 
ــرای کل کل  ــایبری0/80 و ب ــی س ــل قربان ــرای عام 0/89 و ب
ــکاران  ــری و هم ــران صف ــود )33(. در ای ــنامه 0/89 ب پرسش
ــاخ 0/81 محاســبه  ــای کرونب ــا روش آلف ــی پرسشــنامه ب پایای
ــد )34(. و روایــی عاملــی پرسشــنامه را 0/072 گــزارش کردن

معرفی برنامه مداخله ای
ــر  ــرح زی ــه ش ــای ب ــه مداخل ه ــه از دو برنام ــن مطالع در ای

19 Ponets
20 Salience
21 Mood modification
22 Tolerance
23 Withdrawal Symptoms
24 Conflict

25 Relapse
26 Griffiths
27 Child Symptom Inventory (CSI-4)
28 Beck Anxiety Inventory
29 Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire (CBVEQ-G)
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بــرای گروه هــای آزمایــش 1 و 2 اســتفاده شــده اســت:
ــه در  ــن برنام ــری30: ای ــه خودتعیین گ ــوزش نظری 1( آم
پژوهــش حاضــر بــا الهــام از مــدل خودتعیین گــری تدوین شــد 
و پــس از بازنگــری توســط اســتادان متخصــص مــورد اســتفاده 
قــرار گرفــت )18(. ایــن برنامــه مداخلــه ای به صــورت 9 جلســه 
دو ســاعته و هــر هفتــه یــک جلســه توســط پژوهشــگر برگــزار 
شــد کــه خالصــه جلســات در جــدول زیــر گزارش شــده اســت.

2( درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد31: ایــن برنامــه 
ــدی به صــورت 9  ــزدی و عاب ــر اســاس الگــوی ای ــه ای ب مداخل
جلســه دو ســاعته و هــر هفتــه یــک جلســه برگــزار شــد کــه 
خالصــه جلســات در جــدول زیــر گــزارش شــده اســت )35(.

ــای الزم از دانشــگاه آزاد  ــد از کســب مجوزه ــرا: بع روش اج
ــرورش  ــازمان آموزش وپ ــن س ــواز و همچنی اســالمی واحــد اه
و  مشــاوره  مرکــز  از  نمونــه  افــراد  خرم آبــاد،  شهرســتان 

ــه  ــاد ب ــتان خرم آب ــرورش شهرس ــوزش  و پ ــناختی آم روانش
شــرحی کــه دربخــش روش ارائــه شــد انتخــاب و در دو گــروه 
آزمایــش و یــک گــروه گــواه جای دهــی شــدند. ابتــدا تمامــی 
افــراد نمونــه در هــر ســه گــروه در مرحلــه پیش آزمــون مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتنــد و در مرحلــه بعــد گــروه آزمایــش اول، 
ــش  ــروه آزمای ــری و گ ــه خودتعیین گ ــوزش نظری ــه آم مداخل
دوم، درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد را به صــورت گروهــی 
ــون  ــروه، پس آزم ــه گ ــر س ــت از ه ــد و در نهای ــت کردن دریاف
ــه عمــل آمــد. جهــت رعایــت اخــالق در پژوهــش، رضایــت  ب
ــداف و  ــد و از اه ــب ش ــل کس ــور کام ــرکت کنندگان بهط ش
تمــام مراحــل مداخلــه بــه طــور کامــل آگاه شــدند. همچنیــن 
ــان داده شــد کــه اطالعــات  ــراد هــر ســه گــروه اطمین ــه اف ب
ــن مراحــل توســط  ــی ای ــد. تمام ــی می مان ــه باق ــا محرمان آنه
شــخص پژوهشــگر انجــام شــد. بــرای تحلیــل آمــاری و 

جدول 1- خالصه محتوای آموزش نظریه خودتعیین گری و جلسات مداخله پژوهش

جدول 2- خالصه محتوای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و جلسات مداخله پژوهش

30 Self-Determination Theory Training
31 Acceptance and Commitment Therapy
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بررســی تغییــر متغیرهــای وابســته پژوهــش در گروه هــا قبــل 
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــل ب ــه و تحلی ــه، تجزی ــد از مداخل و بع
کوواریانــس بــا نرم افــزار SPSS22 مــورد بررســی قــرار گرفــت.

یافته ها

یافته هــای توصیفــی ایــن پژوهــش شــامل شــاخص های 
ــای  ــرای متغیره ــار ب ــراف معی ــن و انح ــد میانگی ــاری مانن آم
گروه هــای  مــورد  در  پژوهــش  ایــن  در  مطالعــه  مــورد 
اســت. شــده  ارائــه   3 جــدول  در  گــواه  و  آزمایــش 

متغیرهــای  نمــرات  میانگیــن   ،3 جــدول  بــه  باتوجــه  
ــه  ــوزش نظری ــای آم ــایبری در گروه ه ــدری س ــراب و قل اضط
خودتعیین گــری و درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد 
بــه مرحلــه پیش آزمــون  نســبت  در مرحلــه پس آزمــون 

تغییراتــی داشــته اســت. ایــن تغییــرات مؤیــد آن اســت 
کــه در گروه هــای آمــوزش و درمــان، نمــرات پس آزمــون 
شــرکت کنندگان در متغیــر اضطــراب کاهــش و در متغیــر 
قلــدری ســایبری افزایــش داشــته اســت. جهــت بررســی ایــن 
تفاوتهــا و ارزیابــی دقیقتــر نتایــج اثربخشــی دو گــروه آمــوزش 
نظریــه خودتعیین گــری و درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد 
ــس  ــل کوواریان ــاری تحلی ــای پژوهــش از روش آم ــر متغیره ب
ــت  ــتلزم رعای ــل، مس ــن تحلی ــتفاده از ای ــد. اس ــتفاده ش اس
پیــش فرض هایــی اســت کــه پیــش از اجــرای آزمــون مــورد 
ــرض طبیعــي  ــت. جهــت بررســی پیــش ف ــرار گرف بررســی ق
بــودن داده هــا از آزمــون شــاپیروویلک اســتفاده شــد و نتایــج 
ــک از  ــون شــاپیرو ویل ــي داری آزم ــه ســطح معن نشــان داد ک
ــي  ــرض طبیع ــن پیش ف ــت، بنابرای ــتر اس ــدار 0/05 بیش مق
بــودن توزیــع متغیرهــا رعایــت شــده اســت. به منظــور بررســی 

جدول 3- داده های توصیفی متغیر اضطراب و قلدری سایبری در مراحل پیش آزمون، پس آزمون گروه های مختلف
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همگنــی واریانــس خطــای متغیرهــای پژوهــش در ســه گــروه 
ــد.  ــتفاده ش ــن اس ــون لوی ــواه(، از آزم ــان و گ ــوزش، درم )آم
ــن در متغیرهــای اضطــراب  ــج نشــان داد کــه آزمــون لوی نتای
 P>0/29( ســایبری  قلــدری  و   )F51/75=36و و   P>0/19(
هســتند  معنــي دار  غیــر   0/05 ســطح  در   )F52/36=36و و 
)P>0/05(. درنتیجــه، پیــش فــرض همگنــی واریانس هــا 
ــاوت  ــای متف ــش در گروه ه ــته پژوه ــای وابس ــره متغیره نم
تأییــد می شــود و تفاوتــی بیــن آن هــا مشــاهده نشــده اســت. 
همچنیــن در بررســی پیشــفرض شــیب خــط رگرســیون، 
متغیــر  بــا  پیش آزمــون  تعامــل  کــه  داد  نشــان  نتایــج 
ــراب  ــای اضط ــون در متغیره ــل پس آزم ــدی در مراح گروه بن
 P>0/10( ســایبری  قلــدری  و   )F21/89=32و و   P>0/15(
بــدان  ایــن   .)P>0/05( نبــود  معنــي دار   )F22/28=32و و 
ــیون در  ــط رگرس ــیب خ ــی ش ــرض همگن ــه ف ــت ک معناس
ــراری پیــش فرض  هــای  ــا برق ــرار اســت و ب ــن متغیرهــا برق ای
اســت. بالمانــع  آزمــون  ایــن  از  اســتفاده  کوواریانــس 

ــه  ــود، نتیج ــاهده می ش ــاال مش ــدول ب ــه در ج ــور ک همان ط
ــته  ــای وابس ــک متغیره ــک ت ــرای ت ــری ب ــک متغی ــون ت آزم
ــن  ــت )P>0/01(. بنابرای ــي دار اس ــون معن ــه پس آزم در مرحل
ــر  ــان( ب ــوع درم ــتقل اول )ن ــر مس ــد متغی ــه ش ــه گرفت نتیج
ــن  ــر دارد. همچنی ــه اث ــورت جداگان ــته به ص ــای وابس متغیره

اســت. نمونــه  حجــم  کفایــت  از  حاکــی  آزمــون  تــوان 
ــروه  ــر دو گ ــا ه ــرل ب ــروه کنت ــن گ ــاوت میانگی ــدول 5 تف ج
بــر  مبتنــی  درمــان  و  خودتعیین گــری  نظریــه  آمــوزش 
ــون  ــه پس آزم ــر اضطــراب در مرحل ــرش و تعهــد در متغی پذی
معنــي دار شــده اســت )P>0/01( ؛ بــه ایــن معنــا کــه هریــک 
از دو مداخلــه بــه کار رفتــه بــر اضطــراب اثرگــذار بــوده اســت. 
ــری  ــه خودتعیین گ ــوزش نظری ــروه آم ــن دو گ ــاوت بی ــا تف ام
ــک از دو  ــچ ی ــد در هی ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن و درم
مرحلــه معنــادار نمی باشــد )P>0/05( ؛ بنابرایــن ایــن دو 
مداخلــه بــر اضطــراب آزمودنی هــا اثــر بخشــی متفاوتــی 
ــروه  ــن گ ــاوت میانگی ــدول 5 تف ــق ج ــت. مطاب ــته اس نداش
ــری  ــه خودتعیین گ ــوزش نظری ــروه آم ــر دو گ ــا ه ــرل ب کنت
ــدری  ــر قل ــد در متغی ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن و درم
اســت  شــده  معنــي دار  پس آزمــون  درمرحلــه  ســایبری 
ــکار  ــه ب ــک از دو مداخل ــه هری ــا ک ــن معن ــه ای )P>0/01( ؛ ب
ــر قلــدری ســایبری اثرگــذار بــوده اســت. امــا تفــاوت  رفتــه ب
بیــن دو گــروه آمــوزش نظریــه خودتعیینگــری و درمــان 
ــادار  ــون معن ــه پس آزم ــددر مرحل ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
نمــی باشــد )P>0/05( ؛ بنابرایــن ایــن دو مداخلــه بــر قلــدری 
ــت. ــته اس ــی نداش ــی متفاوت ــر بخش ــا اث ــایبری آزمودنی ه س

ــه  ــود، نتیج ــاهده می ش ــاال مش ــدول ب ــه در ج ــور ک همان ط

جدول 4- نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره های پس آزمون متغیرهای وابسته

جدول 5- نتایج آزمون مقایسه دوبه دویی متغیر  اضطراب و قلدری سایبری در گروه های متفاوت مداخله

جدول 6- نتایج تحلیل آنکوا بر روی میانگین نمره های پس آزمون متغیرهای وابسته در تعامل دو متغیر مستقل
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آزمــون تــک متغیــری بــرای متغیــر قلــدری ســایبری معني دار 
ــرای متغیراضطــراب معنــی دار نمی باشــد  اســت )P>0/05( و ب
ــر  ــل دو متغی ــد تعام ــه ش ــه گرفت ــن نتیج )P>0/05(. بنابرای
ــر متغیــر وابســته قلــدری ســایبری اثــر دارد.  مســتقل تنهــا ب

بحث و نتیجه گیری
ــه  ــوزش نظری ــی آم ــه اثربخش ــر مقایس ــش حاض ــدف پژوه ه
ــر  ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــری و درم خودتعیین گ
ــالل  ــا اخت ــوزان ب ــایبری در دانش آم ــدری س ــراب و قل اضط
بــازی اینترنتــی بــا و بــدون همبــودی اختــالل کمبــود توجــه/ 
ــوزش  ــه آم ــان داد ک ــش نش ــج پژوه ــود. نتای ــی ب بیش فعال
بــا  دانش آمــوزان  اضطــراب  بــر  خودتعیین گــری  نظریــه 
ــا  ــر اســت. ایــن یافتــه همســو ب ــازی اینترنتــی مؤث اختــالل ب
نتایــج پژوهش هــای )14 ،13 ،11( بــوده، ازاین جهــت کــه 
ــان  ــر اضطــراب نوجوان ــه ای ب ــای رایان ــد انجــام بازی ه معتقدن
ــان افزایــش می دهــد؛  ــوده و ســطح اضطــراب را در آن ــر ب مؤث
همچنیــن ایــن یافتــه همســو بــا نتایــج پژوهش هــا )20 
ــه  ــی آمــوزش نظری ،19( اســت کــه نشــان دادند برنامــه درمان
خودتعیین گــری میتوانــد بــر اضطــراب دانش آمــوزان تأثیرگــذار 
باشــد. در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت، دانش آمــوزان بــا 
ــازی می کننــد،  ــازی اینترنتــی وقتــی در اینترنــت ب اختــالل ب
موقتــأ از افــکار اضطــراب آمیــز فاصلــه میگیرنــد و بــه محیــط 
امنــی کــه در آن می تواننــد هویــت خــود را پنهــان کننــد روی 
ــراب  ــش اضط ــب کاه ــأ موج ــش موقت ــن آرام ــد و ای می آورن
ــتفاده از  ــرای اس ــرد را ب ــل ف ــش تمای ــن آرام ــود و ای می ش
اینترنــت افزایــش می دهــد؛ در نهایــت نبــود ایــن محیــط امــن 
ــش  ــوز افزای ــازی اینترنتــی( ســطح اضطــراب را در دانش آم )ب
ــی  ــری ســبب م ــه خودتعیین گ ــوزش نظری ــد )12(. آم می ده
ــل،  ــق تعق ــراد ح ــط و اف ــا محی ــه ب ــرد در مواجه ــا ف ــود ت ش
شــناخت و انتخــاب اعمــال و رفتارهــا را بــرای خــود قائل شــده 
ــه شایســتگی و ارتبــاط را به صــورت نامشــروط ارضــا  و نیــاز ب
کنــد؛ بنابرایــن دانش آمــوز نــه بــرای کســب پــاداش یــا اجتناب 
از تنبیهــات بیرونــی یــا اجتنــاب از احســاس گنــاه و اضطــراب 
بلکــه تنهــا بــرای کســب لــذت موجــود در خــود رفتــار )بــازی 
ــه  ــه، ب ــه گان ــای س ــا نیازه ــی ارض ــه عبارت ــا ب ــی( ی اینترنت
پیگیــری و انجــام فعالیتهــا پرداختــه و بــه ایــن ترتیــب میــزان 
ــان  ــن نش ــا همچنی ــد )19(. یافته ه ــه میکن ــراب را تجرب اضط
داد کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد نیــز بــر اضطــراب 
ــن  ــر اســت. ای ــی مؤث ــازی اینترنت ــالل ب ــا اخت ــوزان ب دانش آم
ــه  ــت ک ــا پژوهــش )23 ،22( اســت ازاین جه ــه همســو ب یافت
ــر  ــد ب ــد میتوان ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن نشــان داد درم
ــن  ــر باشــد. در تبییــن ای کاهــش اضطــراب دانش آمــوزان مؤث
یافتــه میتــوان بیــان کــرد کــه در درمــان مبتنــی بــر پذیــرش 
و تعهــد، تأکیــد اصلــی روی تمایــل فــرد بــه تجربه هــای 
درونــی اســت. در همیــن راســتا بــه دانش آمــوزان بــا اختــالل 

بــازی اینترنتــی در نمونــه مــورد بررســی کمــک شــده اســت تا 
ــا اضطــراب  ــط ب ــای مرتب ــد و فکره ــای ناکارآم ــکار و باوره اف
ــد؛ مثــأ اینکــه "  را فقــط به عنــوان یــک فکــر در نظــر بگیرن
ــوده و در  ــاً یــک فکــر ب ــد میترســم" صرف از وقــوع حــوادث ب
ذهــن فــرد اســت و در ادامــه درمــان کمــک میکنــد تــا فــرد 
ــد و  ــدا کن ــالع پی ــی اط ــای فعل ــد برنامه ه ــت ناکارآم از ماهی
نتیجــه بگیــرد کــه تالش هــای او بــرای منتظــر رویدادهــای بــد 
بــودن چــون کارکــردی ندارنــد، بایــد کنــار گذاشــته شــوند. از 
طــرف دیگــر پــس از درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد فــرد 
موضــع خــود را از یــک فــرد درگیــر بــه یــک فــرد مشــاهده گر 
ــن  ــه و ای ــر قرارنگرفت ــت تأثی ــرد تح ــذا ف ــد؛ ل ــر میده تغیی
مســئله میتوانــد کاهــش اضطــراب را دربرداشــته باشــد )27(. 
ــه  ــوزش نظری ــر آم ــان دهنده تأثی ــش نش ــر پژوه ــه دیگ یافت
ــا  ــوزان ب ــایبری در دانش آم ــدری س ــر قل ــری ب خودتعیین گ
اختــالل بــازی اینترنتــی اســت. ایــن یافتــه همســو بــا پژوهش 
)17 ،15( اســت ازآن جهــت کــه معتقدنــد کــه اختــالل بــازی 
ــوزان  ــش  آم ــدری ســایبری دان ــزان قل ــر می هــای اینترنتــی ب
ــتفاده  ــکاران )17( اس ــول و هم ــال گ ــر اســت. به عنوان مث مؤث
ــایبری در  ــدری س ــا قل ــی را ب ــای اینترنت ــب از بازی ه نامناس
بررســی  ترکیب هــای  دانش آمــوزان  در  را  نوجوانــی  دوره 
ــد و نشــان دادند کــه اســتفاده مشکل ســاز از شــبکه های  کردن
اینترنتــی و قلــدری ســایبری بــه طــور مســتقیم بــا یکدیگــر در 
ارتبــاط بودنــد. بنابرایــن می تــوان گفــت اینترنــت یــک بســتر 
مناســب بــرای قلــدری ســایبری اســت و افــرادی کــه اعتیــاد 
بــه اینترنــت و بازیهــای اینترنتــی دارنــد بیشــتر ممکــن اســت 
کــه قلــدری ســایبری از خــود نشــان دهنــد؛ امــا در رابطــه بــا 
ــر قلــدری ســایبری پژوهــش  تأثیــر نظریــه خودتعیین گــری ب
ــه  ــن یافت ــن ای ــود در تبیی ــد. بااین وج ــت نش ــویی یاف همس
ــود  ــادر میش ــر ق ــخص خودتعیین گ ــه ش ــت ک ــوان گف می ت
ــرده و  ــری ک ــتقل  تصمیم گی ــور مس ــه ط ــود ب ــی خ در زندگ
ــن فعالیــت نتیجــه اش رشــد  ــد. ای مســائل خــود را حــل نمای
فــردی و احســاس خودمختــاری فــرد در انجــام کار و تعییــن 
رفتــار اســت. همچنیــن افزایــش توانمندی هــای روانشــناختی 
ــای  ــی از مؤلفه ه ــوان یک ــدی به عن ــوص خودکارآم ــه خص ب
ــود کیفیــت  ــرای بهب ــری ب خودتعییــن گــری،روش هــای مؤث
فــرد  ویژگی هــای  ایــن  نتیجــه،  در  اســت )36(  زندگــی 
خودمختــار، موجــب بــاال رفتــن بهبــود مهارت هــای ارتباطــی 
در آن فــرد می شــود و احســاس شایســتگی او منجــر بــه 
ــد.  ــد ش ــدری خواه ــون قل ــی همچ ــای چالش ــش رفتاره کاه
یافته هــا همچنیــن نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر پذیــرش 
ــالل  ــا اخت ــوزان ب ــدری ســایبری دانش آم ــر قل ــز ب ــد نی و تعه
بــازی اینترنتــی تأثیرگــذار بــوده ولــی در ایــن زمینــه پژوهــش 
ــت  ــه ازاین جه ــن یافت ــود ای ــد. بااین وج ــت نش ــویی یاف همس
کــه نشــان دهنده شــیوع بیشــتر رفتــار قلــدری ســایبری 
ــا پژوهــش همســو  ــت اســت، ب ــه اینترن ــاد ب ــا اعتی ــرا ب در اف
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ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــن یافت ــن ای ــد )17(. در تبیی می باش
اشــاره کــرد کــه هــدف اصلــی ایــن درمــان، افزایــش انعطــاف 
پذیــری روانشــناختی اســت و چنیــن انعطافــی بــرای داشــتن 
یــک زندگــی معنــي دار بســیار مفیــد اســت. افــراد بــا رفتارهای 
قلــدری بیــش از همــه بــه ایــن انعطــاف پذیــری نیــاز خواهنــد 
ــرای  ــادی ب ــای زی ــی چالش ه ــان اجتماع ــر در جه ــت زی داش
خــود بــه وجــود می آورنــد کــه قــدرت ســازگاری بیشــتری را 
طلــب می کنــد. پذیــرش و ذهــن آگاهــی دو فراینــد محــوری 
ــا و  ــری شــناختی اســت. تمرینه ــش انعطــاف پذی ــرای افزای ب
ــن  ــرش و ذه ــی، پذی ــکل درمان ــده در پروت ــه ش ــف ارائ تکالی
ــه نظــری  ــد و از جنب ــرار میده ــدف ق ــی را مســتقیماً ه آگاه
ایــن موضــوع می توانــد باعــث ارتقــای انعطــاف پذیــری 
روانشــناختی شــود و انعطــاف پذیــری شــناختی نیز بــا افزایش 
ــه  ــای پژوهــش نشــان داد ک ــراه اســت. یافته ه ســازگاری هم
ــان  ــه خودتعیین گــری و درم بیــن تأثیرگــذاری آمــوزش نظری
مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد بــر اضطــراب و قلــدری ســایبری 
دانش آمــوزان بــا اختــالل بــازی اینترنتــی تفــاوت معنــي داری 
ــه یــک میــزان تأثیرگــذاری داشــتند.  یافــت نشــد و هــر دو ب
هیــچ پژوهشــی کــه ایــن دو مداخلــه درمانــی را در متغیرهــای 
ــا هــم مقایســه کــرده باشــند  اضطــراب و قلــدری تحصیلــی ب
ــه  ــردو مداخل ــه ه ــت ک ــد گف ــا در کل بای ــد؛ ام ــت نش یاف
ــری  ــی نظ ــه در مبان ــود ک ــاص خ ــیوه های خ ــه ش ــی ب درمان
ــی  ــته اثربخش ــر وابس ــر متغی ــد، ب ــم دارن ــا ه ــی ب تفاوت های
دارنــد. همچنیــن یافته هــا نشــان داد کــه نقــش تعدیــل 
کنندگــی همبــودی اختــالل کمبــود توجــه/ بیش فعالــی 
ــان  ــری و درم ــه خودتعیین گ ــوزش نظری ــوزان در آم دانش آم
ــایبری  ــدری س ــر قل ــط ب ــد، فق ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
ــن دو اختــالل  ــر واضــح اســت کــه زمانیکــه ای تأییــد شــد. پ
ــف و  ــکالت مضاع ــث مش ــد باع ــرار می گیرن ــم ق ــار ه در کن
ــد  ــد می کن ــا را کن ــه اثربخشــی درمان ه ــری می شــوند ک باالت
ــش  ــج پژوه ــه نتای ــی و باتوجه ب ــه نهای ــوان نتیج )6 ،5(. به عن
حاضــر می تــوان گفــت آمــوزش نظریــه خودتعیین گــری 
ــی  ــوان روش های ــد به عن ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن و درم
ــایبری  ــدری س ــراب و قل ــود اضط ــرای بهب ــد ب ــر و کارآم مؤث

بــدون  و  بــا  اینترنتــی  بــازی  بــا اختــالل  دانش آمــوزان 
ــت.  ــی اس ــه/ بیش فعال ــود توج ــالل کمب ــا اخت ــودی ب همب
ــت  ــه محدودی ــوان ب ــش می ت ــن پژوه ــای ای از محدودیت ه
ــه متغیرهــای  ــه باتوجه ب ــا اشــاره کــرد ک جنســیت آزمودنی ه
ــا  ــت در آنه ــن اس ــی ممک ــرایط فرهنگ ــه و ش ــورد مطالع م
تفــاوت آمــاری وجــود داشــته باشــد. از دیگــر محدودیت هــای 
ایــن پژوهــش می تــوان بــه اســتفاده از پرسشــنامه های بســته 
پاســخ و حجــم نمونــه کــم بــه علــت افــت آزمودني هــا، حــوزه 
ــن  ــر ای ــرد. ب ــاره ک ــد-19 اش ــری کووی ــی و همه گی جغرافیای
ــع آوری  ــرای جم ــخ ب ــای بازپاس ــتفاده از روش ه ــاس اس اس
اطالعــات و حجــم نمونــه بیشــتر بــرای پژوهــش هــای آینــده  
ــه را  ــای مداخل ــن روش ه ــران، ای ــود درمانگ ــنهاد می ش پیش
ــه  ــورد توج ــی م ــازی اینترنت ــالل ب ــا اخت ــوزان ب در دانش آم
ــمی  ــای جس ــا عملکرده ــا ارتق ــه ب ــن گون ــا ای ــد ت ــرار دهن ق
و شــناختی ایــن دانش آمــوزان در دوران کودکــی از ایــن 
ســرمایه های انســانی و گــران بهــا در پیشــبرد اهــداف جامعــه 
و رســیدن بیــش از پیــش بــه جامعــه آرمانــی اســتفاده شــود.

تشكر و قدردانی
ــت  ــا حمای ــرا ب ــوان بخشــی از رســاله دکت ــه به عن ــن مطالع ای
فنــاوری  و  پژوهــش  محتــرم  معاونــت  معنــوی  و  مالــی 
ــه  ــده اســت. ب ــام ش ــواز انج ــد اه دانشــگاه آزاد اســالمی واح
ــود را  ــی خ ــکر و قدردان ــال تش ــندگان کم ــیله نویس ــن وس ای
ــرورش  ــوزش  و پ ــئولین آم ــن از مس ــد و همچنی ــراز میدارن اب
ــان  ــن، معلم ــران، معاونی ــاً مدی ــتان و مخصوص ــتان لرس اس
در  شــرکت کننده  دانش آمــوزان  و  مــدارس  مشــاوران  و 
ــش  ــن پژوه ــود. ای ــی می ش ــکر و قدردان ــش تش ــن پژوه ای
ــه  ــای حجت ال ــی آق ــرای تخصص ــه دکت ــه از پایان نام برگرفت
ــگاه  ــی دانش ــی عموم ــته روانشناس ــاد در رش ــی خرم آب نجف
ــا  ــش ی ــد پژوه ــا ک ــه ب ــت ک ــواز اس ــد اه ــالمی واح آزاد اس
ــاع شــده  کــد اخــالق IR.IAU.AHVAZ.REC.1399.117 دف
ــده و  ــوب ش ــد 162341357 مص ــا ک ــوزال آن ب ــت. پروپ اس
ــن مجــوز  ــاع شــده اســت. همچنی ــخ 1399/11/07دف در تاری
ــماره  ــا ش ــتان ب ــتان لرس ــرورش اس ــوی آموزش وپ ــرا از س اج
نامــه 46/1687 مــورخ 1400/2/20 صــادر شــده اســت. 
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