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  1  نغمه الکانی

 2*   بهمن اکبری 

 
دانشجوی دکتری روانشناسي عمومي ، گروه روانشناسي ،  1

 .واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسالمي ، رشت ، ایران

روه روانشناسي ، واحد رشت ، دانشگاه آزاد اسالمي ، استاد، گ 2

 (رشت ، ایران.)نویسنده مسول
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 خالصه 

 یجاني،ه یيبر نظم جو آموزش روان درماني مثبت نگر ياثربخش سنجش حاضر پژوهش هدف مقدمه:

 ینترنت بوده است.به ا یادمبتال به اعت یاندانشجو يذهن یو شاد يشناخت یریانعطاف پذ

 20بین ) و آزمایش که بر اساس سن کنترل گروه از متشكل نفره 15 گروه 2 اساس این بر  روش کار:

همتا شده بودند  و جنسیت )زنان(( مجرد) وضعیت تاهل ،(لیسانس) تحصیلي وضعیت ،(سال 30 الي

 از پرسشنامه های انعطاف پذیری شناختي، نظم جویي هیجاني و شادی هني قبل، بعد شدند، انتخاب

 . ماه بعد اجرا گشت 3دوره درماني و همچنین 

دوره درماني روان درماني مثبت نگر به افزایش انعطاف پذیری  داد نشان پژوهش این نتایج نتایج:

یجاني و همچنین شادی ذهني آزمودني های گروه تجربي انجامیده است، شناختي، نظم جویي جویي ه

همچنین آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر نیز نشان داد که اثربخشي دوره درماني در مرحله 

 پیگیری ثابت مانده است.

 نیو همچن يدرمان یدوره ها يدر طراحبتواند پژوهش  نیا یها افتهی به نظر مي  رسد نتیجه گیری:

 .ردیمورد استفاده قرار گ نترنتیبه ا ادیاعت یکاهش مشكالت افراد دارا یدر راستا یریگ میاتخاذ تصم

 

 یشادیجاني، ه یينظم جو ي،شناخت یریانعطاف پذ، آموزش روان درماني مثبت نگرکلمات کلیدی: 

 ینترنتبه ا یاداعت ي،ذهن
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 مقدمه

یش جذابیت و متعاقب کارکردهای متنوع اینترنت باعث افزا

آن بكارگیری گسترده آن در زندگي روزمره گردیده است 

(. افراد از قشرهای مختلف با اهداف 2019و همكاران،  1)دی

گوناگون به استفاده از اینترنت و رسانه های الكترونیک در 

(. 2019و همكاران،  2بستر سرویس اینترنت مي پردازند )لین

ن ضریب نفوذ اینترنت در کشور آمارهای گزارش شده از میزا

 57حاکي از آن است که تعداد کاربران اینترنتي رقمي بالغ بر 

میلیون نفر مي باشد که این سطح از دسترسي و استفاده ایران 

را در جایگاه نخست خاورمیانه از نظر مصرف قرار داده است 

(. اگرچه استفاده از 1397)صالحي عمران و همكاران، 

منافع متعددی بوده و از جنبه های علمي،  اینترنت دارای

تقریحي، خبری و تجاری مورد استفاده قرار مي گیرد، با این 

وجود بكارگیری آن در سطوح گسترده منجر به شكل گیری 

(. 2020و همكاران،  3اختالل اعتیاد به اینترنت مي گردد )جین

در یک تعریف کلي اعتیاد به اینترنت اشاره به اختالل در 

کردهای روزمره ناشي از استفاده بیش از حد از اینترنت یا کار

و  4استفاده نامعقول و بیمارگونه از اینترنت دارد )چي

(. مصرف اعتیادگونه اینترنت سبب مختل 2020همكاران، 

شدن فعالیت های روزمره کاربر گردیده و از نظر ذهني 

اضطراب و تنش بیش از حدی را به فرد وارد مي کند 

(. در ارتباط با جامعه هدف این تحقیق یعني 2020، 5ا)آگباری

دانشجویان، استفاده بیمارگونه از اینترنت از یكسو باعث 

 افزایش مشكالت روحي برای این گروه گردیده )موسوی

( و از سویي دیگر عملكرد تحصیلي 1396و همكاران،  مقدم

این (. 1398آنها به شدت کاهش مي یابد )احمدی و زینالي، 

یقات همچنین نشان داده اند که با افزایش مصرف تحق

                                                           
1 Di 
2 Lin 
3 Jin 
4 Chi 
5 Agbaria 
6 Hormes 

بیمارگونه اینترنت ساعات مطالعه دانشجویان کاهش یافته 

(، انها را به سمت سبک 1392)دانایي مقدم و همكاران، 

(، کیفیت 1391زندگي ناسالم سوق داده )ماهری و همكاران، 

خواب و کیفیت زندگي دانشجویان را مختل نموده )ابراهیمي 

( و اشتیاق تحصیلي را از دانشجویان مي 1397كاران، و هم

 (.1395گیرد )گنجي و همكاران، 

افراد معتاد با این وجود تحقیقات همچنین حاکي از آنند که 

و همكاران،  6به اینترنت از نظر نظم جویي هیجاني )هورمس

و همكاران،  7؛ کینگ2015؛ امیری و همكاران، 2014

؛ 2012ي )ژو و همكاران، (، انعطاف پذیری شناخت2012

(، و شادی 2014؛ دانگ و همكاران، 2014، 8دانگ و پوتنزا

( 2019، 10؛ یاووز2019و همكاران،  9ذهني )النگریست

 . انددادهسطوح پایین تری را گزارش 

در ارتباط با فرایند نظم جویي هیجاني محققین این سازه 

ندهای روانشناختي را فرایندهایي مي دانند که طي آن فرای

تولید هیجان با هدف کاهش شدت تجارب هیجاني منفي 

، 11اصالح، تعدیل و مدیریت مي گردند )گراس و جزایری

(. این توانمندی به افراد کمک مي کند تا در موقعیت 2014

های مختلف با شناخت درست هیجانات به کنترل و مدیریت 

دهقان (. به اعتقاد 2020آنها بپردازند )واندرلیند و همكاران، 

 جویي نظم برای متعددی راهبردهای( 1397و همكاران )

 و مدیریت ترین راهبردبرای متداول که دارد وجود هیجاني

 هیجان، برانگیزاننده اطالعات و هیجاني تجارب جویي نظم

است. به عبارتي دیگر تنظیم  شناختي از فرایندهای استفاده

جاني را به هیجانات به شیوه شناختي اطالعات فراخواننده هی

دو شكل سازش سافته و سازش نایافته مدیریت و دستكاری 

(. به باور حسیني و 2019، 12کرایج و گارنفسكيمي کند )

7 King 
8 Dong, Potenza 
9 Longstreet 
1 0 Yavuz 
1 1 Gross, Jazaieri, 
1 2 Kraaij, Garnefski 



 

 و همکاران  غمه الکانین       شنجویان معتاد به اینترنتناثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر نظم جویی هیجانی، انعطاف پذیری شناختی و شادی ذهنی دا -3422

 

( افراد معناد به اینترنت بیشتر از راهبردهای 1395همكاران )

نظم جویي شناختي سازنایافته استفاده مي کنند. امیری و 

ارگری و فاجعه ( بر این باورند که نشخو1394همكاران )

سازی از مهمترین راهبردهایي هستند که افراد معتاد به اینترنت 

برای مدیریت هیجانات بكار مي گیرند و این گروه در قیاس 

با جمعیت عادی از اختالالت روانشناختي بیشتری برخوردار 

بوده و آسیب پذیری هیجاني بیشتری را تجربه مي کنند. 

 نوعي عنوان به هیجاني جویي نظم منفي راهبردهای بنابراین

 است اینترنت به اعتیاد پیش بین شناختي، روان پذیری آسیب

 بیشتر هستند، پذیر آسیب شناختي روان به لحاظ که و افرادی

و  13دارند. به باور پارکر قرار اینترنت به معرض اعتیاد در

( افراد معتاد به اینترنت از راهبردهای سازش 2008همكاران )

 . کننديمنظیم هیجان استفاده نایافته ت

در بعدی دیگر، مهمترین ویژگي انعطاف پذیری شناختي را 

شناختي در راستای سازگاری بهتر  آمایه های مي توان تغییر

(. 2019و همكاران،  14فرد با محیط اطراف دانست )بویتونگ

افرادی که از انعطاف پذیری شناختي برخوردارند، از نظر 

د محیط را تحت تسلط خود درآورند ذهني بهتر مي توانن

( 2019و همكاران ) 16(. هوبر2019، 15)اوداکي و سیكریكي

 متناقض بازنمایي های همزمان گرفتن نظر در برای فرد توانایي

 انعطاف شرایط را نمودن کنترل و رویداد یک یا شيء یک از

انعطاف پذیری شناختي به شناختي تعریف نموده اند.  پذیری

ی جایگزین و هانهیگزو  هاانتخابفرد از معنای آگاهي 

مناسب بودن در هر موقعیت مفروض، تمایل به انعطاف پذیر 

بودن جهت سازگاری با موقعیت و احساس خود کارآمدی 

(. افراد 2019در انعطاف پذیر بودن است)هان و همكاران، 

و همكاران  17معتاد به اینترنت، مطابق با پژوهش دانگ

نیست و قادر نیستند خودشان  آگاه شیهاانتخاب( از 2014)

                                                           
1 3 Parker 
1 4 Buitenweg 
1 5 Odacı, Cikrikci 
1 6 Huber 

نیز  هاتیموقعی جدید سازگار کنند و در این هاتیموقعرا با 

. انعطاف پذیری کنندينماحساس کفایت و شایستگي 

شناختي همچنین به عنوان توانایي فرد در بازداری از یک 

پاسخ غالب اما ناکارآمد و نامناسب و تواانیي دستیابي به 

و  18هسیه) شوديمتعریف  تردوردستگزین های جایپاسخ

، در این نگاه افراد معتاد به اینترنت از (2019همكاران، 

ی برخوردار بودن و قادر ترنییپاانعطاف پذیری شناختي 

ی جدید را در سطوح مختلف هاتیموقعنیستند مشكالت و 

ی جایگزین را ارائه نمایند هادهیاو  هانهیگزبررسي کرده و 

 تواننديم(. این گروه به سختي 2017كاران، )چو و هم

اعتیاد به اینترنت  –ی اولیه خود را فراموش کنند هایریادگی

ی قبلي خود که پیامدهای منفي نیز برایشان هایریادگو بر ی –

ها با و این پافشاری به سازگاری آن کننديمدارد پافشاری 

(. در 1720، 19)فاتي بولر و مان رسانديمشرایط جدید آسیب 

نتیجه اگر فردی از انعطاف پذیری شناختي باالتری برخوردار 

باشد بهتر مي توانند خود را در برابر محرکهای بیروني و 

دروني حفظ نموده و شرایط را از نظر ذهني مدیریت کند 

(. مطالعات پیشین حاکي از آنند 1398)عاشوری و رشیدی، 

 کنترل توانایي در که اعتیاد فرد به اینترنت منجر به اختالل

(، حافظه اجرایي و توجه 2014اجرایي )دانگ و همكاران، 

و  20(، عملكرد شناختي )آرکانا2019)شفیعي و همكاران، 

( مي گردد و مي توان اینگونه فرض نمود که 2019همكاران، 

که اعتیاد به اینترنت به کاهش انعظاف پذیری شناختي 

  (.2014)دانگ و همكاران،  انجامديم

 مثبت، هیجان یک برگیرنده در آخر شادماني ذهني اشاره در

 افسردگي جمله از منفي یهاجانیه نبود و زندگي از رضایت

. این سازه بر سه عنصر (2019 یاووز،) است اضطراب و

منفي  عطوفت فقدان و زندگي در رضایت مثبت، هیجانات

1 7 Dong 
1 8 Hsieh 
1 9 Fauth-Bühler, Mann 
2 0 Archana 

https://mjms.mums.ac.ir/article_18898.html


 

 64، سال 3، شماره 1400شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3423

(. تحقیقات 1396ترشكي و همكاران،  متمرکز است )بنداني

ي از آنند که همبستگي منفي بین اعتیاد به اینترنت و حاک

؛ 2016و همكاران،  21شادی ذهني وجود دارد. )یونس

(. مطالعه انصاری و همكاران 2019و همكاران،  22کیتازاوا

( نشان داد که افراد معتاد به اینترنت به دلیل درگیری 2016)

 شدید ذهني و فشارهای هیجاني ناشي از اعتیاد به اینترنت

مشكالت روانشناختي باالیي همچون اضطراب و استرس را 

و این شرایط منجر به کاهش شادکامي ذهني  کننديمتجربه 

(، 1396. پژوهش بنداني ترشكي و همكاران )گردديم هاآن

(، صالحي عمران و همكاران 1397مغني زاده و همكاران )

د بین (  نیز حاکي از ارتباط معنادار و معكوس بین اعتیا1397)

 اینترنت و شادی ذهني کاربران بودند.

با توجه سطوح پایین نظم جویي شناختي هیجان سازش یافته،  

شادماني ذهني، انعظاف پذیری شناختي و روانشناسان از دوره 

های آموزشي متعدد برای افزایش توانمندی این گروه استفاده 

انشناسي مي کنند. در این ارتباط روانشناسان در دهه اخیر بر رو

مثبت نگر متمرکز شدند و تالش نمودند تا کیفیت عاطفي 

(. در 2019و همكاران،  23تجربه افراد را بهبود بخشند )لمبرت

روانشناسي مثبت نگر به حالت های ذهني مثل امید، خوش 

بیني، شادی، رضایتمندی، آرامش و صمیمیت در سطخ ذهني 

فاتي تاکید مي گردد. در سطح فردی این رویكرد بر ص

همچون صداقت، صبوری، خردمندی و وفاداری متمرکز 

است و در سطح اجتماعي خالقیت، حفظ نگرش مثبت، 

فضایل مدني و پیشرفت از اهداف مهم این پارادیم مثبت نگر 

(. دوره درماني روانشناسي 2016، 24هستند )لوماس و الوتزان

مثبت نگر بیشتر بر توانمندی های دروني افراد و خصوصیات 

ثبت تاکید دارد، در این دوره درمانگران به مراجعین کمک م

                                                           
2 1 Yones 
2 2 Kitazawa 
2 3 Lambert 
2 4 Lomas, Ivtzan 
2 5 Geschwind 

مي کنند به خصوصیات مثبتي که کمتر مورد توجه قرار گرفته 

(. این دیدگاه 2019و همكاران،  25اند تمرکز کنند )گسویند

و خصوصیاتشان را در  هایيتواناافراد را تشویق کرده تا 

شق و کار، فرزندپروری، عشان )قلمروهای اصلي زندگي

بدانند غیره( به کار گیرند و این را به عنوان یک وظیفه 

(. در این رویكرد بر حفظ سالمتي رواني و 2019، 26کلدرز)

جسمي با تاکید بر توانمندی های دروني فرد معتاد به اینترنت 

متمرکز مي گردد؛ این رویكرد تاش مي کند با حذف 

به صورت نشانگان منفي ناشي از صرف اعتیادگونه اینترنت 

مستقیم هیجانات مثبت را در آزمودني متبلور ساخته و با معنا 

بخشي دوباره به زندگي در فرد آسیب دیده تغییر ایجاد کند 

(. از سویي دیگر در این رویكرد با 1398)سرداری و خلیلي، 

تاکید بر تجارب هیجاني مثبت، توانایي فرد از نظر ذهني برای 

بهبود مي یابد )انعطاف پذیری  سازگاری با محیط بیروني نیز

فرد معتاد به اینترنت بینانه به تفكر خوششناختي( و در نهایت 

مداخلۀ مبتني (. در نتیجه 1398مي انجامد )انوری و سرداری، 

از یكسو به افزایش نظم جویي هیجاني در بر روانشناسي مثبت 

فرد منتج مي گردد به گونه ای که به فرد آموزش داده مي 

ا تكیه بر امید، خوش بیني و تفكر مثبت با راهبردهای شود ب

مقابله و دیگران در  سرزنش خود سازش نایافته ای همچون

همچنین این رویكرد ؛ (2018و همكاران،  27کند )آنتوني

درماني سبب افزایش ظرفیت های شناختي و هیجاني فرد معتاد 

 به اینترنت گردیده و انعطاف پذیری ذهني وی در محیط های

(؛ که 2017و همكاران،  28موریشمختلف باالتر مي رود )

برآیند آن تجربه حاالت مثبت، فقدان عواطف منفي و شادی 

(. 2019و همكاران،  29ذهني باالتر است )اسكوتانوس

ی اموزشي هادورهمطالعات پیشین حاکي از انند که 

2 6 Kelders 
2 7 Antoine 
2 8 Morrish 
2 9 Schotanus 
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روانشناسي مثبت نگر به کاهش افسردگي و افزایش شادکامي 

و همكاران،  31گائو؛ 2019و همكاران،  30نسلطاذهني )

(، 2016، امیني و همكاران، 2017و همكاران،  32، کار2017

بهبود فرایندهای نظم جویي شناختي هیجان )سرداری و 

؛ محمودی و 1398؛ انوری و سرداری، 1398خیلیلي، 

؛ آنتونیو 2017؛ قهاری و همكاران، 1395همكاران، 

ی شناختي )پور روضوی و ( و انعطاف پذیر2018همكاران، 

 ( انجامیده است. 2017؛ موریش و همكاران، 1396حافظیان، 

فاده روز امروزه کاربران اینترنتي به ویژه دانشجویان در پي است

افزون از اینترنت و زندگي فضای مجازی به مدت طوالني 

و روان  کننديمنوعي وابستگي کاذب به اینترنت پیدا 

ی هادورهش وابستگي به اینترنت از درمانگران به منظور کاه

. با توجه به برنديمبهره مثبت نگر  يروان درماندرماني چون 

شیوع  روند رو به رشد استفاده از اینترنت در بین قشر جوان و

از  اختالل اعتیاد به اینترنت، اجرای مداخالت روان شناختي

ک کمپژوهش  ی اینهاافتهاهمیت اساسي برخوردار بوده و ی

کرده و در جهت بهبود  يماندر-به مراکز مشاوره یيزابس

 ؛ از همین رو این پژوهشگردديسالمت جامعه مؤثر واقع م

 روان آموزش سعي دارد به سوالت مهم پاسخ دهد که آیا

 پذیری هیجاني، انعطاف جویي نظم بر نگر مثبت درماني

 رنتاینت به اعتیاد به مبتال دانشجویان ذهني شادی و شناختي

  است؟ گذار ریثتأ

 

 روش

طرح پیش  با نیمه آزمایشي پژوهش یک حاضر پژوهش

جامعه است.  کنترل و آزمایش گروه با پس آزمون و آزمون

دانشجویان مبتال به اعتیاد به اینترنت  هیپژوهش را کل یآمار

 داده اند. لیتشك 1396سال در  آزاد واحد رشتدانشگاه 

                                                           
3 0 Sultan 
3 1 Guo 
3 2 Carr 

شجو معتاد به اینترنت دان 30شامل  حاضر پژوهش نمونه آماری

بود که به روش نمونه گیری تصادفي در دو گروه آزمایش و 

 15کنترل قرار گرفتند. به این ترتیب که به صورت تصادفي 

نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و  15نفر در گروه آزمایش و 

سال،  30الي  20مالک ورود به پژوهش زن بودن، داشتن سن 

و از نظر وضعیت زناشویي نیز  تحصیل در مقطع کارشناسي

تجرد بود. معیار خروج نیز داشتن هرگونه سابقه پزشكي و یا 

اختالل رواني و غیبت بیش از یک جلسه در برنامه مداخالتي 

 بود. پرسشنامه های پژوهش به قرار زیر بودند:

مقیاس اعتیاد به اینترنت مقیاس اعتیاد به اینترنت:  -1

( ساخته شده است. این 1998) 33توسط کیمبرلي یانگ

ی لیكرت از نمره ادرجه 5آیتم در مقیاس  20پرسشنامه شامل 

صفر )هرگز( تا نمره پنج )همیشه( در بین دانش آموزان 

پایایي  2011. در پژوهش یانگ در سال شوديمسنجیده 

گزارش گردیده و  88/0و  73/0بازآزمایي این مقیاس بین 

بود )به نقل از خانجاني  همساني دروني مقیاس نیز رضایتبخش

( 1390(. در تحقیق علوی و همكاران )1397و همكاران، 

آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ در دانشجویان دارای روایي 

؛ پایایي به روش دو نیمه 7/0؛ آلفای کرونباخ 62/0افتراقي 

بود. در تحقیق  47/0و پایایي به روش بازآزمای  64/0سازی 

 92/0( نیز ضریب آلفای کرونباخ 1390خانجاني و اکبری )

 درصد برای مقیاس گزارش گردیده است.

 توسط مقیاس این: جانیه یشناخت میتنظ اسیمق -2

 10 از ( تهیه شده است. مقیاس فوق2003) 34جان و گراس

 ارزیابي مقیاس خرده دو دارای که است شده تشكیل گویه

 بر هاپاسخ باشد.مي گویه( 4) و فرونشاني گویه( 6) مجدد

( 1مخالف ) کامالًمقیاس لیكرت )هفت درجه ای( از  اساس

. ضریب الفای کرونباخ برای باشديم( 5موافق ) کامالًتا 

3 3 Yang 
3 4 Gross, John 
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گزارش گردیده  73/0و برای فرونشاني  79/0ارزیابي مجدد 

 69/0است و اعتبار بازآزمایي بعد از سه ماه برای کل مقیاس 

فارسي  (. نسخه2003کزارش شده است )گراس و جان، 

( توسط قاسم 2003پرسشنامه تنظیم هیجاني گراس و جان )

( مورد هنجاریابي قرار گرفته است. در 1391پور و همكاران )

این پژوهش اعتبار مقیاس بر اساس روش همساني دروني با 

و روایي پرسشنامه مذکور  81/0الي  6/0دامنه آلفای کرونباح 

ز چرخش واریماکس، از طریق تحلیل مولفه اصلي با استفاده ا

و روایي مالکي مطلوب  13/0همبستگي بین دو خرده مقیاس 

 گزارش شده است.

 پرسشنامه این: مقیاس انعطاف پذیری شناختی -3

 یک است، شده ساخته (2010) 35وندروال و دنیس توسط

 سنجش برای و است سؤالي 20 کوتاه خودگزارشي ابزار

 برای فرد عیتموق در که شناختي انعطاف پذیری از نوعي

 الزم کارآمدتر افكار با ناکارآمد افكار جایگزیني و چالش

 یک اساس بر آن نمره گذاری شیوۀ .روديم کار به است

 جنبه دو تا دارد تالش و باشديم لیكرتي ایدرجه 5 مقیاس

 درک به میل  -الف  :بسنجد را شناختي پذیریانعطاف از

 توانایي -ب کنترل بلقا موقعیتهای به عنوان سخت موقعیتهای

 و زندگي رویدادهای برای جایگزین توجیه چندین درک

 برای جایگزین راه حل چندین ایجاد توانایي -ج انسانها رفتار

 دادند نشان پژوهشي در وندروال و دنیس .سخت موقعیتهای

 روایي و همگرا روایي عاملي، ساختار از پرسشنامه این که

 (2010پژوهشگران ) این .است برخوردار مناسبي زمان هم

 ادراک و مختلف گزینه های ادراک عامل دو که دادند نشان

 خرده عنوانبه کنترل عامل و دارند معني یک رفتار توجیه

 پرسشنامه این همزمان روایي .شد گرفته نظر در دوم مقیاس

و  -39/0ویرایش دوم پرسشنامه افسردگي بک برابر با  با

نعطاف پذیری شناختي مارتین و راویي همگرا آن با مقیاس ا

                                                           
3 5 Dennis, Vander Wal 

بود. این پژوهشگران پایایي به روش آلفای  75/0رابین 

کرونباخ را برای کل مقیاس، ادراک کنترل پذیری و ادراک 

و با روش  84/0و  91/0، 91/0ی مختلف به ترتیب هانهیگز

 گزارش دادند. در 77/0و  75/0؛ 81/0بازآزمایي به ترتیب 

( ضریب اعتبار بازآزمایي کل 1394)همكاران  و شاره ایران

ی ادراک کنترل پذیری، هااسیمقو خرده  71/0مقیاس را 

ی مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب هانهیگزادراک 

. همچنین ضرایب آلفای اندکردهگزارش  57/0؛ 72/0؛ 55/0

، 87/0برای مقیاس کل،  90/0به ترتیب  هامؤلفهکرونباخ این 

گزارش گردیده است. پژوهش اخیر کهنداني  55/0و  89/0

( که به منظور بررسي روایي و 1396و ابوالمعالي الحسیني )

نفری صورت  245پایایي این مقیاس بر روی یک نمونه 

گرفت نشان داد که پرسشنامه مذکور تحت دو عامل ادراک 

کنترل پذیری و ادراک گزینه های مختلف قرار گرفته است. 

ه کل ای پرسشنامه و دو عامل ادراک همساني دروني نمر

کنترل پذیری و ادراک گزینه های مختلف به ترتیب معادل 

 بدست آمده است.  81/0و  78/0؛ 89/0

 مختلف یهانامه پرسش میان در ی:شادکام اسیمق -4

 جایگاه (2011) آکسفورد شادکامي نامه پرسش شادکامي،

 36لو و گایلآر توسط 2011 در سال ابزار این دارد. ایویژه

 11سپس  شد، تهیه ماده 21 است که در نسخه اولیه شده تهیه

 در نیز را شادماني دیگر یهاجنبه تا شد افزوده آن به ماده

در  که شد حذف آن ماده 3 سیاهه این آیتم 32 از برگیرد.

 طیف یک اساس بر را مقیاس شادکامي آیتم 29 سیاهه نهایت

 بنابراین است. شده گذاری نمره سه تا صفر از ایدرجه چهار

است. پایایي  87 حداکثرانحداقل نمره هر آزمودني صفر و 

( با 1378و روایي این پرسشنامه توسط علیپور و نوربال )

محاسبه شده است. در  93/0و  92/0استفاده از الفای کرونباخ 

( ضریب آلفای کرونباخ و 1394پژوهش نجفي و همكاران )

3 6 Argyle, Lu 
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و  90/0ر دانشجویان به ترتیب ضریب پایایي بازآزمایي د

بدست آمد و تحلیل عاملي مرتبه دوم نشان داد که  79/0

ساختار عاملي پرسشنامه تک عاملي است. همچنین ضریب 

روایي همگرا و واگرای پرسشنامه نیز در حد قابل قبول 

 گزارش گردیده است.

 

 شیوه اجرا پژوهش

اعتیاد  اسیقبا استفاده از م در مرحه اول برای اجرای پژوهش،

مراجعه کننده به  ( دانشجویان1998به اینترنت )یانگ، 

نمره برش  سگروه نمونه بر اسا ي،درمان روان یهاکینیکل

نمره(  2-و  2+ اری)با انحراف مع اعتیاد به اینترنت اسیمق

 30) هايو بعد از انتخاب گروه نمونه آزمودن گردیدندانتخاب 

نفر( قرار  15) شیو آزمانفر(  15گروه کنترل ) 2نفر( در 

و کنترل،  شی. بعد از مشخص شدن گروه آزماندگرفت

شادکامي، نظم جویي هیجاني و استاندارد  یهاپرسشنامه

 نیدر ب اثربخشيقبل و بعد از دوره  انعظاف پذیری شناختي

 يو نمرات بدست آمده مورد بررس دهیگرد عیدو گروه توز

درماني مثبت نگر که  در مرحله بعد برنامه روان قرار گرفت.

 براساس آموزه های روانشناسي مثبت نگر فردی سوزان

تنظیم  (1386) صادقي و سده براتي ترجمه( 2003) کوئیلیام

شده بوده برای گروه آزمایش توسط پژوهشگر به صورت 

دقیقه ای در طول چهار هفته و هفته  60جلسه  8گروعي در 

این برنامه شرکت  ای دو جلسه اجرا شد، ولي گروه کنترل در

 ناشت و در لیست انتظار ماندند. 

محتوای آموزش روانشناسي مثبت نگر بدین قرار است: این 

ی شناختي و رفتاری هامهارتبرخي از دوره آموزشي 

براساس کتاب مثبت اندیشي و مثبت گرایي کاربردی سوزان 

( ترجمه فریده براتي سده و افسانه صادقي 2003کوئیلیام )

در طي هشت جلسه به اجرا  گردديمبه داوطلبان ارائه ( 1386)

تشریح جلسه اول:  که به شرح زیر هستند: شوديمگذارده 

چگونگي انجام کار، علت انتخاب افراد، آشنایي با مفهوم 

جلسه ؛ مثبت اندیشي، آشنایي با گروه و مقررات حاکم بر آن

جلسه ؛ آشنایي با چگونگي شكل گیری تفكر و نگرشدوم: 

ی تعدیل آن، تفكر مثبت هاراهآشنایي با افكار منفي و وم: س

جلسه چهارم: و تأثیر آن بر سالمتي و طول عمر افراد؛ 

آموزش مثبت بودن از طریق به چالش کشاندن افكار منفي، 

تغییر تصاویر ذهني، استفاده از زبان سازنده و تجدید نظر در 

نهادینه آموزش مثبت بودن از طریق جلسه پنجم:  ؛باورها

ی تفكر مثبت در زندگي، استمرار در هایاستراتژکردن 

ی تفكر مثبت از طریق کنار هافرصتتمرین افكار مثبت، 

آنها را حل  میتوانينمآمدن و سازگاری با مشكالتي که 

امتحان مثبت زندگي کردن از طریق جلسه ششم:  کنیم؛

ایجاد یک رابطه مثبت، سالمتي پیش نیاز مثبت گرایي، 

قراری روابط خوب با اطرافیان و دوست داشتن از صمیم بر

مثبت بودن از طریق آموزش شیوه توقف جلسه هفتم: ؛ قلب

شامل الزام، مهار کردن و  هانگرشفكر، آرام سازی و تغییر 

وارد کردن خنده به زندگي، ؛ جلسه هشتم: مبارزه طلبي

  ایجاد اعتماد بنفس و ایجاد عادت مطلوب ورزش.

کتبي  رضایتنامه پژوهش، اخالقي مالحظات رعایت منظور به

 هم پژوهش پایان از پس و شد گرفته شرکت کنندگان از

روز  یک مدت به روان درماني مثبت نگر کارگاه آموزشي

 با پژوهش از حاصل نتایج گردید. برگزار کنترل گروه برای

تک متغیره و چند متغیره و  کوواریانس تحلیل استفاده از

 و تجزیه مورد نس با اندازه گیری های مكررتحلیل واریا

نرم افزار  24گرفت. جهت تحلیل داده ها از نسخه  قرار تحلیل

 استفاده شد. SPSSآماری 

 

 ی پژوهشهاافتهی

در ارتباط با آزمودني ها دو گروه کنترل و آزمایش همگي 

ساله با وضعیت تاهل  30الي  20دانشجویان دختر بین بازه سني 

  ±26/25 میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش  تجرد بودند.

بود. قبل از ارائه نتایج  12/1  ±02/25 و گروه کنترل  32/1

https://mjms.mums.ac.ir/article_18898.html
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تحلیل آزمون کوواریانس، پیش فرض های آزمون 

پارامتریک مورد سنجش و تایید قرار گرفت. بر همین اساس 

نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش فرض نرمال 

(. < p 05/0زیع نمونه ای داده ها برقرار است )بودن تو

همچنین پیش فرض همگني واریانس توسط آزمون لوین 

مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن معنادار نبود و پیش 

 p 05/0فرض همگني واریانس ها نیز رعایت گردیده است )

در بعدی دیگر به منظور آزمون برابری کواریانس در  (.<

ه از آزمون باکس استفاده گردید، نتایج نمرات در دو گرو

نشان داد تفاوت کواریانس دو گروه در گروه ها غیرمعنادار 

(. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک < p 05/0است )

متغیره جهت بررسي تاثیر مداخله روان درماني مثبت نگر بر 

نظم جویي هیجاني، انعطاف پذیری شناختي و شادی ذهني 

 است.گزارش شده 

 

. نتایج توصیفي ابعاد نظم جویي هیجاني، انعطاف پذیری شناختي و شادی ذهني به تفكیک گروه کنترل و آزمایش در سه 1جدول 

 دوره پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری

 گروه مقیاس
 آزمایش کنترل

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 نظم جویي هیجاني

ارزیابي مجدد 

 تيشناخ

 3.64 24.60 3.64 23.00 پیش آزمون

 5.23 30.27 5.37 23.87 پس آزمون

 5.11 29.47 4.96 23.80 پیگیری

 سرکوبي هیجان

 2.44 21.33 2.68 21.20 پیش آزمون

 3.42 17.33 3.08 20.80 پس آزمون

 3.65 17.80 3.29 21.53 پیگیری

 انعطاف پذیری شناختي

ادراک کنترل 

 پذیری

 4.18 28.80 3.66 27.33 آزمون پیش

 5.01 35.53 5.28 29.40 پس آزمون

 4.50 35.13 5.27 28.67 پیگیری

ادراک گزینه 

 های مختلف

 7.05 48.80 5.67 46.00 پیش آزمون

 4.37 53.67 5.33 45.40 پس آزمون

 4.93 52.53 5.38 45.07 پیگیری

 ذهني شادی

 4.59 29.73 5.45 29.47 پیش آزمون

 4.47 40.60 6.25 33.87 پس آزمون

 4.93 39.13 5.11 32.93 پیگیری

 

 نظم ( نشاندهنده میانگین و انحراف معیار ابعاد1جدول )

 به ذهني شادی و شناختي پذیری انعطاف هیجاني، جویي

 آزمون، پیش دوره سه در آزمایش و کنترل گروه تفكیک

حظه مي گردد، پیگیری است. همانطور که مال و آزمون پس



 

 و همکاران  غمه الکانین       شنجویان معتاد به اینترنتناثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر نظم جویی هیجانی، انعطاف پذیری شناختی و شادی ذهنی دا -3428

 

تفاوت بین میانگین ها در مرحله پیش آزمون در گروه 

آزمایش با مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت یافته است. 

بعبارتي دیگر برنامه آموزش روان درماني مثبت نگری منجر 

به تغییر در نمرات آزمودني ها در سه دوره زماني پیش 

دامه نتایج آزمون، پس آزمون و پیگیری گردیده است. در ا

آزمون تحلیل واریانس برای بررسي اثربخشي دوره روان 

 درماني مثبت نگر گزارش گردیده است.

 

 تاثیر دوره روان درماني مثبت نگر بر نظم جویي هیجاني متغیره چند کوواریانس تحلیل آزمون . نتایج2جدول 

  

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 آزمون

سطح 

 اداریمعن

مجذور اتا 

 )اندازه اثر(

 گروه
 259. 006. 9.079 204.069 1 204.069 ارزیابي مجدد شناختي

 294. 003. 10.829 91.069 1 91.069 سرکوبي هیجان

 خطا
    22.478 26 584.423 ارزیابي مجدد شناختي

    8.410 26 218.649 سرکوبي هیجان

 

غیره نظم جویي ( آزمون تحلیل کواریانس چندمت2جدول )

نتایج هیجاني پس از حذف اثر پیش آزمون را نشان مي دهد، 

حاکي از آن است که: روان درماني مثبت نگر بر سرکوبي 

؛ 08/9(: 26، 1هیجان تاثیر معنادار دارد )ضریب آزمون )

گر (. با توجه به مقدار اثر متغیر مداخله001/0سطح معناداری: 

ان گفت که )ضریب اتا: تومي ()روان درماني مثبت نگر

( آموزش روان درماني مثبت نگر در ارتقاء ارزیابي 259/0

ی گروه تجربي اثر بخش بوده هايآزمودنمجدد شناختي 

است. در بعدی دیگر؛ پس از حدف اثر پیش آزمون روان 

درماني مثبت نگر بر سرکوبي هیجان تاثیر معنادار دارد 

(. با 001/0داری: ؛ سطح معنا83/10(: 26، 1)ضریب آزمون )

 (گر )روان درماني مثبت نگرتوجه به مقدار اثر متغیر مداخله

( آموزش روان درماني 294/0توان گفت که )ضریب اتا: مي

ی گروه هايآزمودنمثبت نگر در کاهش سرکوبي هیجان در 

در ادامه آزمون تحلیل واریانس تجربي اثر بخش بوده است. 

ده اثر تقریبا باثبات دوره روان با اندازه گیری مكرر نشان دهن

 درماني مثبت نگر بر روی گروه آزمایش است.

 

جهت بررسي تاثیر  با اندازه گیری مكرر در سه دوره پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری کوواریانس تحلیل آزمون . نتایج3جدول 

 روان درماني مثبت نگر بر نظم جویي هیجاني

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 اتمجذور

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 آزمون

سطح 

 معناداری

مجذور اتا 

 )اندازه اثر(

 ارزیابي مجدد شناختي

 244. 006. 9.049 466.944 1 466.944 تفاوت بین گروهي

 308. 001. 12.487 161.921 1.166 188.867 تعامل درون گروهي )مراحل(

 191. 012. 6.630 85.981 1.166 100.289 تعامل مراحل با گروه

 164. 026. 5.504 124.844 1 124.844 تفاوت بین گروهي سرکوبي هیجان
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 298. 000. 11.909 55.524 1.398 77.600 تعامل درون گروهي )مراحل(

 277. 001. 10.736 50.054 1.398 69.956 تعامل مراحل با گروه

 

مكرر را  ( نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری3جدول )

در زیر مولفه نظم جویي هیجاني نتایج آزمون نشان مي دهد، 

 تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر حاکي از آن است که

تفاوت های بین گروهي در ارزیابي مجدد شناختي معنادار است  

(05/0 p> همچنین تفاوت بین مراحل در ،)مرحله زماني پیش  3

 05/0) زیابي مجدد شناختيآزمون، پس آزمون و پیگیری در ار

p> معني دار بود و در نهایت اثر تعامل مراحل با گروه در )

(. در <p 05/0نیز معنادار گزارش گردید ) ارزیابي مجدد شناختي

زیر مولفه سرکوبي هیجان نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه 

تفاوت های بین گروهي در  گیری مكرر حاکي از آن است که

(، همچنین تفاوت بین <p 05/0جان معنادار است  )سرکوبي هی

مرحله زماني پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در  3مراحل در 

( معني دار بود و در نهایت اثر تعامل <p 05/0سرکوبي هیجان  )

مراحل با گروه در سرکوبي هیجان نیز معنادار گزارش گردید 

(05/0 p>.)دوره آمون روان  این یافته بیانگر این واقعیت است که

درماني مثبت نگر منجر به افزایش نظم جویي هیجاني آزمودني 

های گروه آزمایش گردیده است و اثر این دوره تقریبا ثابت 

 مانده است.

 

 تاثیر دوره روان درماني مثبت نگر بر انعطاف پذیری شناختي متغیره چند کوواریانس تحلیل آزمون . نتایج4جدول 

  

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 آزمون

سطح 

 معناداری

مجذور اتا 

 )اندازه اثر(

 گروه
 232. 009. 7.861 141.524 1 141.524 ادراک کنترل پذیری

 407. 000. 17.856 329.624 1 329.624 ادراک گزینه های مختلف

 خطا
    18.004 26 468.117 ادراک کنترل پذیری

    18.460 26 479.962 تلفادراک گزینه های مخ

 

( نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره انعطاف 4جدول )

-پذیری شناختي پس از حذف اثر پیش آزمون را نشان مي

نتایج حاکي از آن است که: روان درماني مثبت نگر بر دهد، 

، 1ادراک کنترل پذیری تاثیر معنادار دارد )ضریب آزمون )

(. با توجه به مقدار اثر 009/0اری: ؛ سطح معناد86/7(: 26

توان گفت که مي (گر )روان درماني مثبت نگرمتغیر مداخله

( آموزش روان درماني مثبت نگر در ارتقاء 232/0)ضریب اتا: 

ی گروه تجربي اثر بخش هايآزمودنادراک کنترل پذیری 

بوده است. در بعدی دیگر؛ پس از حدف اثر پیش آزمون 

نگر بر ادراک گزینه های مختلف تاثیر  روان درماني مثبت

؛ سطح معناداری: 86/17(: 26، 1معنادار دارد )ضریب آزمون )

گر )روان درماني (. با توجه به مقدار اثر متغیر مداخله001/0

( آموزش 407/0توان گفت که )ضریب اتا: مي (مثبت نگر

روان درماني مثبت نگر در ارتقاء ادراک گزینه های مختلف 

در ادامه  ی گروه تجربي اثر بخش بوده است.هايمودنآزدر 

آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر نشان دهنده اثر 

تقریبا باثبات دوره روان درماني مثبت نگر بر روی گروه 

 آزمایش است.

 



 

 و همکاران  غمه الکانین       شنجویان معتاد به اینترنتناثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر نظم جویی هیجانی، انعطاف پذیری شناختی و شادی ذهنی دا -3430

 

جهت  یگیریو پبا اندازه گیری مكرر در سه دوره پیش آزمون، پس آزمون  کوواریانس تحلیل آزمون . نتایج5جدول 

 بررسي تاثیر روان درماني مثبت نگر بر انعطاف پذیری شناختي

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 آزمون

سطح 

 معناداری

مجذور اتا 

)اندازه 

 اثر(

 ادراک کنترل پذیری

 253. 005. 9.497 494.678 1 494.678 تفاوت بین گروهي

ون گروهي تعامل در

 )مراحل(

343.756 1.202 285.920 24.827 .000 .470 

 232. 004. 8.466 97.500 1.202 117.222 تعامل مراحل با گروه

ادراک گزینه های 

 مختلف

 315. 001. 12.849 858.711 1 858.711 تفاوت بین گروهي

تعامل درون گروهي 

 )مراحل(

70.489 1.176 59.934 2.882 .093 .093 

 160. 022. 5.347 111.177 1.176 130.756 تعامل مراحل با گروه

 

( نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر 5جدول )

در زیر مولفه در بعد انعطاف پذیری شناختي را نشان مي دهد، 

انعطاف پذیری شناختي نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه 

تفاوت های بین گروهي  گیری مكرر حاکي از آن است که

(، همچنین <p 05/0در ادراک کنترل پذیری معنادار است  )

مرحله زماني پیش آزمون، پس  3تفاوت بین مراحل در 

( معني <p 05/0) پذیری کنترل آزمون و پیگیری در ادراک

 کنترل دار بود و در نهایت اثر تعامل مراحل با گروه در ادراک

(. در زیر مولفه <p 05/0د )نیز معنادار گزارش گردی پذیری

ادراک گزینه های مختلف نتایج آزمون تحلیل واریانس با 

تفاوت های بین  اندازه گیری مكرر حاکي از آن است که

 05/0گروهي در ادراک گزینه های مختلف معنادار است  )

p> مرحله زماني پیش آزمون،  3(، ولي تفاوت بین مراحل در

 05/0گزینه های مختلف  )پس آزمون و پیگیری در ادراک 

p< معني دار نبود و در نهایت اثر تعامل مراحل با گروه در )

 05/0ادراک گزینه های مختلف نیز معنادار گزارش گردید )

p>.) این یافته بیانگر این واقعیت است که دوره آمون روان

درماني مثبت نگر منجر به افزایش انعطاف پذیری شناختي 

ایش گردیده است و اثر این دوره آزمودني های گروه آزم

 تقریبا ثابت مانده است.

 

 تاثیر دوره روان درمانی مثبت نگر بر شادی ذهنی دانشجویان معتاد به اینترنت -

جهت بررسي تاثیر روان درماني مثبت نگر بر شادی ذهني در مرحله پس  متغیره تک کوواریانس تحلیل آزمون . نتایج6جدول 

 آزمون

 متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 آزمون

سطح 

 معناداری

مجذور اتا 

 )اندازه اثر(

 294. 002. 11.242 334.973 1 334.973 گروه

https://mjms.mums.ac.ir/article_18898.html


 

 64، سال 3، شماره 1400شهریور-مرداد جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -3431

    29.797 27 804.518 خطا

 

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر حاکي از 

تفاوت های بین گروهي در شادی ذهني، اثر  آن است که

(: 27، 1ره درماني معنادار بوده است )ضریب آزمون )دو

(. با توجه به مقدار اثر متغیر 0٫001؛ سطح معناداری: 11٫24

توان گفت که مي (مداخله گر )روان درماني مثبت نگر

( دوره روان درماني مثبت نگر در ارتقاء 0٫294)ضریب اتا: 

 ی گروه تجربي اثر بخش بوده است.هايآزمودنشادی ذهني 

 

 تاثیر بررسي جهت پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش دوره سه در مكرر گیری اندازه با کوواریانس تحلیل آزمون . نتایج7جدول 

 شناختي پذیری انعطاف بر روان درماني مثبت نگر

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب 

 آزمون

سطح 

 معناداری

مجذور اتا 

 ندازه اثر()ا

 شادی ذهني

 245. 005. 9.087 435.600 1 435.600 تفاوت بین گروهي

تعامل درون گروهي 

 )مراحل(

1010.956 1.120 902.473 31.436 .000 .529 

 177. 017. 6.010 172.528 1.120 193.267 تعامل مراحل با گروه

 

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر حاکي از 

تفاوت های بین گروهي در شادی ذهني معنادار  آن است که

مرحله  3(، همچنین تفاوت بین مراحل در <p 05/0است  )

زماني پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در شادی ذهني  

(05/0 p> معني دار بود و در نهایت اثر تعامل مراحل با گروه )

این (. <p 05/0در شادی ذهني نیز معنادار گزارش گردید )

یافته بیانگر این واقعیت است که دوره آمون روان درماني 

مثبت نگر منجر به افزایش شادی ذهني آزمودني های گروه 

 آزمایش گردیده است و اثر این دوره تقریبا ثابت مانده است.

 

 بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسي تاثیر دوره آموزش روان درماني 

م جویي هیجاني، انعطاف پذیری مثبت نگری بر افزایش نظ

شناختي و شادی ذهني دانشجویان دختر معتاد به اینترنت 

صورت گرفت. آزمون تحلیل واریانس نشان داد که دوره 

روان درماني مثبت نگر سطوح نظم جویي هیجاني، انعطاف 

پذیری شناختي و شادی ذهني دانشجویان دختر معتاد به 

نتایج آزمون عبارتي دقیقتر،  اینترنت را افزایش داده است. به

تحلیل کواریانس چندمتغیره آموزش روان درماني مثبت نگر 

در ارتقاء ارزیابي مجدد شناختي و کاهش سرکوبي هیجان 

ی گروه تجربي اثر هايآزمودن)بعد نظم جویي هیجاني( در 

بخش بوده است و این دوره در مرحله پیگیری نیز از ثبات 

 ن یافته ای با نتایج تحقیقات سرداریبرخوردار بوده است. چنی

 و محمودی (؛1398سرداری ) و انوری (؛1398خیلیلي ) و

 آنتونیو ( و2017همكاران ) و قهاری (؛1395همكاران )

( همسوست. در تبیین چنین یافته ای مي 2018همكاران )

بایست اشاره نمود که در رویكرد روان درمانگری مثبت نگر 

ثبت فرد تاکید مي گردد. در این روش بر توانایي های فردی م

درماني درمانگران بیشتر به دنبال فرایندهای مثبتي هستند که 

افراد مبتال به اعتیاد به اینترنت کمتر به آن توجه کرده اند. با 
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توجه به یافته های این تحقیق مثبت اندیشي باعث هماهنگي و 

ي مثبت بازنمایي رفتارهای سازگارانه و حالت های روانشناخت

مي گردد. آموزش مثبت اندیشي از یک منظر به افزایش 

ارزیابي مجدد شناختي در بیماران مبتال به اعتیاد به اینترنت و 

همچنین کاهش سرکوبي هیجاني گردیده است. به عبارت 

دیگر در مثبت اندیشي فرد به جنبه های مهم زندگي توجه مي 

س مثبت نسبت کند. این شكل از آموزش فرد به باور و احسا

به خود، کنترل بیشتر بر احساسات و هیجانات سودمند و 

همچنین اجتناب از هیجانات منفي دعوت مي کند، در حقیقت 

تجهیز فرد به هیجانات مثبت و دوری از هیجانات منفي به 

عنوان زیر بنای مثبت اندیشي مستلزم شناخت صحیح هیجانات 

(. گذراندن این 1398و افكار فردی است )سرداری و خلیلي، 

دوره درماني سبب مي گردد که دانشجویان دارای اعتیاد به 

اینترنت بهتر احساسات و هیجانات خود را شناخته و بیشتر بر 

جنبه های مثبت زندگي خود که تا قبل از این نادیده گرفته 

شده بود تمرکز کنند. برآیند تكنیک های اموزش داده شده 

جانات به نفع ارتقاء سالمت و به این گروه تنطیم بهتر هی

 بهزیستي رواني است.

در بعدی دیگر نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره 

حاکي از آن بود که روان درماني مثبت نگر در ارتقاء ادراک 

کنترل پذیری و ادراک گزینه های مختلف )بعد انعطاف 

ی گروه تجربي اثر بخش بوده هايآزمودنپذیری شناختي( در 

و نتایج این دوره در مرحله پیگیری نیز ثابت بود.  است

همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مكرر را 

 روضوی نشان مي دهد، چنین یافته ای با نتایج تحقیقات پور

( همسوست. 2017همكاران ) و ( و موریش1396حافظیان ) و

 اساسدر تبیین چنین یافته ای مي بایست اشاره نمود که 

درمانگر سعي مي کند بر  مثبت نگر، روانشناسي اهداف

خصوصیات مثبت، قابلیت ها و فضیلت های فرد بیمار تاکید 

کند، این آگاه سازی نسبت به توانمندی های فردی مثبت 

منجر به افزایش انعطاف پذیری شناختي در دو بعد کنترل 

ن بیشتر بر موقعیت های تنش ها و همچنین توانمندی در یافت

راهبردهای حل مساله کارامد مي گردد. در این رویكرد به 

افراد دارای اعتیاد به اینترنت یاد داده شد تا بر هیجانات و 

توانانمندی های مثبت خود تكیه کنند، این هیجانات و 

توانمندی ها در گذشته نادیده گرفته شده بودند و درمانگر با 

اف پذیری بیمار تمرکز بر فضیلت های مورد بحث میزان انعط

را ارتقاء مي بخشد از یک سو فرد تشویق مي گردد تا با توجه 

بیشتر به هیجانات مثبت زندگي، از هیجانات منفي خود دوری 

کند و از سویي دیگر طرفیت مقابله ای وی برای خنثي و ابطال 

سازی هیجانات منفي نیز ارتقاء مي یابد. افراد در این مدل 

نعطاف پذیر باشند و با تمرکز بیشتر بر درماني یاد میگیرند ا

مشكالت در جهت حل مساله مدار انها گام بردارند. در واقع 

نشخوار ذهني ناشي از اعتیاد به اینترنت سطوح بكارگیری 

راهبردهای مقابله ای مساله مدار را کاهش مي دهد. در این 

رویكرد مثبت نگر به افراد کمک مي گردد تا از زندگي فعلي 

ذت ببرند و عقاید و احساسات مخرب را به درستي خود ل

شناسایي نموده و سعي نمایند آنها را تغییر دهند )موریش و 

(. این رویكرد درماني با توجه به تغییر در 2017همكاران، 

جهت مثت، افزایش تاب آوری، تسلیم ناپذیری، تفسیر 

درست عقاید و برخورد مناسب با باورهای غیرمنطقي سطوح 

 ف پذیری شناختي آزمودني ها را افزایش مي دهد. انعطا

 در آخر نتایج آزمون تحلیل واریانس حاکي از آن است که

تفاوت های بین گروهي در شادی ذهني، اثر دوره درماني 

روان درماني مثبت نگر معنادار بوده است و تاثیر این دوره 

 و  ثابت بوده است. چنین یافته ای با نتایج تحقیقات سلطان

همكاران  و  کار (؛2017همكاران ) و  گائو (؛2019همكاران )

( همسوست. در تبیین چنین 2016همكاران ) و امیني ( و2017)

 مهارتهای و فنون موزشآیافته ای مي بایست اشاره نمود که 

 منظور به ،دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت به اندیشي مثبت

 نیز و دنیا و دیگران خود، با مثبت ارتباط بهبود و تقویت

 و شناخته بهتر را خود افراد تا میگیرد انجام شادکامي افزایش
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و همین عامل به افزایش   بازشناسند را خود مثبت های تجربه

 نگری،مثبت آموزش جریان درشادی ذهني کمک میكند. 

 مثبت های جنبه و قابلیتها تواناییها، شناخت جهت در افراد

همین عامل به کاهش تنش های زندگي گام بر میدارند و  خود

روزمره، افزایش آگاهي و ارتقاء شادی منجر مي گردد. در 

 تواناییها، و استعدادها بر مدل روان درماني مثبت نگر با تمرکز

 و مسایل به بیشتر کردن تمرکز و توجه شادیها، سازی بهینه

 به منفي احساسات ورود از جلوگیری و مثبت احساسات

فرد احساس  مثبت ارتباطات افزایش نیز و شخصي، حیطه

شادی ذهني باالتری را تجربه مي کند. در حقیقت با توجه به 

اینكه اعتیاد به اینترنت با استرس و تنش های مدام زندگي 

روزمره همراه است، این افراد با ایجاد عواطف منفي و راه 

ندادن عواطف مثبت به ذهن، مشكالت روحي باالتری را 

کنند که برآیند آن را میتوان در کاهش شادی ذهني  تجربه مي

مالحظه نمود. افرادی که دوره روان درماني مثبت نگر را 

میگذارنند با افزایش خوش بیني، تغییر در تفسیر و تعبیر 

زندگي فعلي، تالش در جهت یافتن توانایي های فردی و 

مثبت، توجه به نكات مثبت زندگي و چارچوب دهي مجدد 

دید نسبت به نكات منفي زندگي کنوني مشكالت  و تغییر

روحي کمتری را تجربه نموده و متعاقب آن شادی ذهني 

  باالتری را گزارش مي دهند.

همانند اکثر تحقیقات آزمایشي، این پژوهش نیز دارای 

محدودیت هایي بوده است، عدم مطالعه گروههای سني، 

نان و جنسي و اجتماعي دیگر )افراد در سنین مختلف، ز

مردان، افراد با سطح تحصیالت مختلف(، استفاده از حجم 

نفری برای هر گروه؛ فاصله کوتاه بین سه  15نمونه محدود 

مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و عدم استفاده از 

نمونه هایي از شهرهای دیگر، این تحقیق تنها بر روی 

گردیده  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت متمرکز

است و تعمیم نتایج مي بایست با احتیاط صورت گیرد. 

 سایر روی بر درمان این آینده، تحقیقات در شود مي پیشنهاد

 و گروههای روانشناختي هایحوزه جنسي، سني، های گروه

 کنترل و آزمایش گروه افراد تعداد افزایش با دیگر نمونه

 نتایج و با انجام پژوهش بیروني اعتبار میزان افرایش جهت

شود. استفاده از حجم باالتر در  مقایسه درماني روشهای سایر

دوره های درماني مي تواند به اعتبار یافته های پژوهش 

بیفزاید. همچنین بكارگیری نمونه های مختلف از شهرهای 

دیگر بر قدرت تعمیم پذیری یافته های تحقیق مي افزاید. در 

با فواصل زماني مي توان انتها بكارگیری دوره های درماني 

اثربخشي و ماندگاری نتایج را با اعتبار بیشتری همراه سازد 

محققان آتي مي بایست از دوره های اثربخشي بلند مدت بهره 

 ببرند.
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of 

positive psychotherapy training on emotional regulation, cognitive flexibility 

and mental happiness of students with Internet addiction. 

Methods: Based on this, 2 groups of 15 people consisting of control and 

experimental groups were selected based on age (between 20 to 30 years), 

educational status (bachelor), marital status (single) and gender (women). 

Questionnaires of cognitive flexibility, emotional order and happiness were 

administered before, after the treatment period and also 3 months later. 

Results:  The results of this study showed that a positive psychotherapy 

course increased cognitive flexibility, emotional regulation and also mental 

happiness of the experimental group. Also, repeated measures analysis of 

variance test showed that the effectiveness of treatment in The follow-up 

phase has remained the same. 

Conclusion: It seems that the findings of this study can be used in designing 

treatment courses as well as decision making in order to reduce the problems 

of people with Internet addiction. 

Keywords: Positive Psychotherapy Education, Cognitive Flexibility, 

Emotional Regulation, Mental Happiness, Internet Addiction 
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