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هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش گروهي والدين مبتني بر رويکرد خانواده درماني ستير
بر سازگاري و اعتياد به اينترنت نوجوانان دختر شهر تبريز بود .اين پژوهش ،نيمهآزمايشي بود و در
قالب طرح پيشآزمون -پسآزمون و پيگيري با گروه گواه اجرا شد .جامعه آماري شامل تمامي
دانشآموزان دختر مقطع متوسطه معتاد به اينترنت شهر تبريز در سال تحصيلي  ۶۹۷۱ -۷۹و
والدين آنها بود .نمونه پژوهش شامل  ۹۳نفر از اين دانشآموزان به همراه والدين آنها بود که با روش
نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند و پس از همتاسازي بهصورت تصادفي در دو گروه آزمايش و
گواه قرار گرفتند .هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و  ۲ماه بعد از مداخله به پرسشنامههاي اعتياد به
اينترنت يانگ ( )۶۷۷۱و سازگاري نوجوانان سينها وسينگ ( )۶۷۷۹پاسخ دادند .گروه آزمايش ۸
جلسه  ۶۲۳دقيقهاي خانوادهدرماني گروهي دريافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار بود و
مداخلهاي دريافت نکرد .دادهها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيره (مانکووا) مورد
تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .نتايج نشان داد که آموزش والدين با رويکرد خانوادهدرماني ستير
بهطور معنيداري موجب بهبود سازگاري و اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان گروه آزمايش در
مقايسه با گروه گواه در مرحله پسآزمون و پيگيري دو ماهه شده است ( .)p>۳/۳۳۶بنابراين،
پيشنهاد ميشود مشاوران و درمانگران براي بهبود سازگاري و اعتياد به اينترنت نوجوانان از روش
خانواده درماني مبتني بر رويکرد ستير استفاده نمايند.
نوجوانان؛ سازگاري؛ اعتياد به اينترنت؛ رويکرد خانواده درماني ستير
۶ـ دکتري روانشناسي ،استاديار گروه روانشناسي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
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نوجواني دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي است و تغييرات اين دوره از رشد ممکن است
زمينهساز مشکالت خاصي شود .هنگامي که نوجوانان نميتوانند بهطور موفقيتآميز بر
بحرانها و چالشهاي تحولي غلبه کنند ،پريشانيهاي روانشناختي را تجربه خواهند کرد و
اختالل قابلمالحظهاي در جريان بهنجار زندگي روزمره و جنبههاي عاطفي ،اجتماعي و
شناختي بروز خواهد کرد که بهدنبال آن شخصيت آنها دچار اغتشاش خواهد شد .از همين
رو ،يکي از موضوعات مورد بررسي در اين دوره «سازگاري» ۶است (گاربر ،کيلي و مارتين،۲
 .)۲۳۳۲رحيمنيا و رسوليان ( )۶۹۸۱سازگاري را مفهومي عام ميدانند که همه راهبردهاي
اداره کردن موقعيتهاي استرسزاي زندگي ،اعم از تهديدات واقعي و غيرواقعي را شامل
ميشود .سازگاري فرايند کم و بيشآگاهانه فرض ميشود که بر پايه آن فرد با محيط
اجتماعي ،طبيعي يا فرهنگي انطباق مييابد .اين انطباق مستلزم آن است که فرد خود را
تغيير داده يا اين که فعّاالنه تغييراتي در محيط ايجاد نمايد و در نتيجه هماهنگي الزم بين
فرد و محيط ايجاد شود (بنکداري .)۶۹۸۱ ،سازگاري داراي ابعاد مختلفي است .سينها و
سينگ ۹سازگاري را به سه نوع اصلي تقسيمبندي کردهاند :الف) سازگاري اجتماعي ،۱ب)
۹
سازگاري عاطفي ۱و ج) سازگاري تحصيلي( ۱نيکدل« .)۶۹۸۱ ،انجمن روانپزشکي امريکا»
در سال « ۶۷۷۱سازگاري اجتماعي» را اينگونه تعريف کرد« :هماهنگ ساختن رفتار به
منظور برآورده ساختن نيازهاي محيطي که غالباً مستلزم مهار تکانهها ،هيجانات يا نگرشها
ميباشد» (حجازي .)۶۹۸۱ ،سازگاري عاطفي را ميتوان شامل سالمت رواني خوب ،رضايت
از زندگي شخصي و هماهنگي ميان احساسات ،فعاليتها و افکار دانست (پورافکاري،
 .) ۶۹۷۶سازگاري تحصيلي نيز ناظر بر توانمندي فراگيران در انطباق با شرايط و الزامات
تحصيل و نقش هايي است که مدرسه بهعنوان يک نهاد اجتماعي فراروي آنها قرار ميدهد
(پتوس.)۲۳۳۱ ،۸
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سازگاري با ورود نوجوان به دوره متوسطه اهميت بيشتري پيدا ميکند که متأثر از
فاکتورهايي چون انگيزه ،موقعيت خانوادگي ،مهارتهاي فردي و اجتماعي ،عوامل فرهنگي
و روانشناختي مي باشد .در بين اين عوامل ،خانواده و الگوهاي ارتباطي والدين ميتواند در
حفظ سالمت رواني ،اجتماعي ،جسمي و سازگاري نقش بهسزايي داشته باشد .شواهد
متعددي رابطه عوامل مرتبط با خانواده و سازگاري نوجوانان را مورد تأييد قرار دادهاند.
پوالت ،)۲۳۳۹( ۶گرونبام ،گالفالوي ،مورتنسون ،بارک ،اکندو و مان ،)۲۳۶۳( ۲چهاردولي،
رجبي و عطاري ( )۶۹۸۱و حسينيان ،بهرنگي ،قاسمزاده و تازيکي ( )۶۹۷۱معتقدند شرايط
خانوادگي از جمله کيفيت روابط والدين و فرزندان از عوامل مؤثر بر سازگاري هستند .در
نتـيجه ،آموزش مهارتهاي ارتباطي بـه والدين و روشهاي بهبود رابـطه با فرزندانشان
مي تواند در ارتقاي سطح سازگاري فرزندان مؤثر واقع گردد .ابراهيمي ،کرمي چقائي ،برازنده
و بگيان کوله مرز ( )۶۹۷۱نشان دادند که آموزش والدين با رويکرد آدلري بر کاهش
تکانشوري و بهبود سازگاري اجتماعي ،عاطفي وآموزشي دانشآموزان مبتال به اختالل
رياضي ميشود .مطالعه حسينيان ،بهرنگي ،قاسمزاده و تازيکي ( )۶۹۷۱نيز حاکي از آن است
که آموزش مهارتهاي ارتباطي به مادران ميتواند منجر به بهبود سازگاري اجتماعي،
پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در دانشآموزان دختر دبيرستاني گردد.
هنگامي که روابط خانواده به نوعي ناکارآمد باشد ،طوري که بحث و گفتگويي در مورد
مسايل مـختلف در بين آنها وجود نداشته باشد ،سازگاري نـوجوان دچار عدم تعادل ميگردد
و عدم سازگاري منجر به ايجاد حالت ناخوشايندي در فرد ميشود .به اين ترتيب ،نوجوان
براي از بين بردن حالت عدم تعادل در بهکارگيري از نيروهاي دروني و خارجي تالش ميکند.
«اينترنت» ۹بهعنوان يک ابزار تکنولوژي جذاب ميتواند يکي از ابزارهاي محيطي در جهت
تالش براي سازگار شدن فرد با روابط معيوب خانواده باشد .بنابراين ،هر چه خانواده و در
سطح وسيعتر محيط مدرسه و جامعه شرايط ايجاد ارتباطات باز و گسترده ،ترغيب نوجوانان
به ابراز احساسات و عقايد ،توجه به عقايد و شرکت دادن آنها در تصميمگيريها داشته باشند،
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به ارتقاء سازگاري در آنها و پيشگيري از رفتارهاي بزهکارانه مانند اعتياد به اينترنت کمک
خواهـند کرد (عبدي و درخشاني .)۶۹۷۱ ،بنابر اين ،عوامل خانوادگي ،عالوه بر سازگاري
ميتوانند نقش مهمي در شروع و تشديد اعتياد به اينترنت نوجوانان نيز داشته باشند .استفاده
مداوم و طوالني مدت از اين فناوري ،اختاللي به نام «اعتياد به اينترنت» ۶بهوجود آورده
است که در دهه اخير توجه بسياري از متخصصان و آسيبشناسان اجتماعي را بهخود جلب
کرده است (لي و چانگ.)۲۳۳۱ ،۲
واژه «اعتياد» از آنجا براي اينترنت بهکار برده ميشود که نشانههاي اعتياد به اينترنت
داراي همان نشانههاي اعتياد به مواد و يا الکل هستند (يانگ .)۶۷۷۱ ،آخرين نسخه
راهنماي تشخيصي و آماري اختاللهاي رواني ( ۹)DSM-5هيچگونه طبقهبندي را براي
اعتياد به اينترنت بهصورت مستقل بيان نکرده است .اما ،بر اساس پژوهشهاي به عمل
آمده ،مالکهاي تشخيصي اين اختالل با مالکهاي تشخيصي مربوط به اختالل تکانه،
قماربازي بيمارگونه و نيز وابستگي به مواد همپوشي دارند و اين مالکها براي تشخيص
اختالل اعتياد به اينترنت در پژوهشهاي بسياري بهکار گرفته شده است .انجمن روان
پزشکي امريکا ( )APAاعتياد به اينترنت را الگوي استفاده از اينترنت که موجب اختالل
عملکردي شده و با حالت ناخوشايند دروني در طول يک دوره دو ماهه همراه باشد ،تعريف
کرده است و براي تشخيص آن هفت مالک ارايه داده است (حداقل سه معيار در طول دو
ماه) -۶ :تحمل  -۲عاليم ترک  -۹زمان استفاده از اينترنت بيش از آن چه فرد در ابتدا
قصد دارد به طول انجامد  -۱تمايل مداوم براي کنترل  -۱صرف وقت قابل توجه براي امور
مرتبط با اينترنت  -۱کاهش فعاليتهاي اجتماعي ،شغلي و تفريحي در اثر استفاده از
اينترنت  -۹تداوم استفاده از اينترنت با وجود آگاهي از آثار منفي آن (کريمي.)۶۹۷۲ ،
اين عقيده که عوامل خانوادگي نقش مهمي در شروع و تشديد اعتياد به اينترنت در
نوجوانان و جوانان بازي مـيکنند ،منبع پژوهشهاي تـجربي قابل مالحظهاي در سالهاي
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)Disorder (DSM-5

اخير بوده است و چنان چه گونوک و دوغان )۲۳۶۹( ۶اشاره کردهاند ،اعتياد به اينترنت
صرفاً مشکل يک فرد نيست ،بلکه مشکلي است که خانواده مسئول آن است و اين مشکل
به واسطه پيامدهايش خانواده را نيز تحت تأثير قرار ميدهد .احتمال دارد که عدم هماهنگي
و اختالفهاي بين اعضاي خانواده بهطرق متعدد در اعتياد به اينترنت نقش داشته باشد
(لي ،گارلند و هوارد )۲۳۶۱ ،۲بهطوري که برخي پژوهشها نشان ميدهند که افراد داراي
اعتياد به اينترنت در مقايسه با افراد غيرمعتاد ،جو خانوادگي بدتري داشته و احساس

ميکنند والدين محبت کمتري نسبت به آنها ابراز کرده (هوانگ ،زنگ ،لي ،ونگ ،زنگ
و تاو )۲۳۳۷ ،۹و رضايت ادراک شده کمتري از خانواده نشان ميدهند (کو ،ين ،ليو،
هوانگ و ين۲۳۳۷ ،۱؛ يانگ ،زو ،چن ،سانگ و ونگ .)۲۳۶۱ ،۱همچنين ،مـطالعات
نشان دادهاند که کارکـرد خانواده و تـعارضات خانوادگي با اعـتياد به اينترنت در جوانان
مرتبطاند (ين ،ين ،چن ،چن و کو )۲۳۳۹ ،و افراد وابسته به اينترنت در خردهمقياسهاي
کارکرد خانواده تفاوت معناداري با گروه کنترل نشان ميدهند (سنورمانکي ،سنورمانکي،
گوکلو و کونکان .)۲۳۶۱ ،۱يافتههاي برناردي و پاالنتي )۲۳۳۷( ۹حاکي از آن است که
مبتاليان به اعتياد اينترنتي ،سطوح باالتري از نقص در روابط خانوادگي را نشان داده و

ميزان ساعات استفاده از اينترنت با شدت نقص در روابط همبستگي دارد .همچنين پارک،
کيم و چو ( ۸)۲۳۳۸نشان دادهاند که نگرشهاي والديني ،تعامالت خانوادگي ،پيوستگي
درون خانواده و خشونت خانوادگي با اعتياد به اينترنت نوجوانان رابطه دارند.
همچنين ،مطالعات حاکي هستند که کيفيت تعامالت و روابط محيط خانواده مکانيزم
پيشگيرانهاي است که ميتواند بر تحول فرزندان تأثير گذارد (براون و مانينگ.)۲۳۳۷ ،۷
با توجه به آن چه مطرح شد ،الگوهاي ارتباطي خانواده مي توانند نقش مهمي در
سـازگاري يا ناسازگاري و اعتياد بـه اينترنت در بين نوجوانان داشته باشند .بنابر اين ،بـه نظر
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ميرسد که درمانهاي مبتني بر خانواده با اصالح الگوهاي تعاملي خانواده بتوانند در بهبود
سازگاري و اعتياد به اينترنت بهعنوان دو مورد از مشکالت دوره نوجواني مؤثر واقع گردند.
الگوي خانوادهدرماني ستير يک رويکرد تسهيلگر و آموزشي است و از طريق افزايش آگاهي
والدين از انواع خانواده ها و فضاي عاطفي حاکم بر آنها ،الگوهاي ارتباطي و شيوههاي
تعامل و مذاکرات اعضاي خانواده ،عزت نفس ،قواعد و تجارب دروني ،تأثير تجارب گذشته
خانواده ،نقشه خانوادگي اجرا ميگردد .خانواده درماني ستير ،بيشترين تأکيد را روي ارتباط و
احساس دارد .ستير معتقد است ميان اعضاي خانواده احساساتي وجود دارد که اگر اين
احساسات شناخته نشده و به درون ريخته شوند ،ريشههاي رفاه خانوادگي ۶را از بين ميبرد و
عزّتنفس افراد خانواده را پايين ميآورد (رشيدينژاد ،تبريزي و شفيعآبادي .)۶۹۷۶ ،والدين
بهعنوان عوامل ايجادکننده محيط خانوادگي بالنده ،نياز به آموزش روشها و فنون متعددي
دارند تا تغييرات الزم را در نگرش ،رفتار و روابط خود با اعضاي خانواده ايجاد نموده و در
نتيجه فضايي حاکي از پذيرش در خانه بهوجود آورند تا فرزندانشان در انجام امور از تمام
تواناييهاي خود بهرهمند گردند (لي و همکاران .)۲۳۳۹ ،نتايج پژوهشهاي انجام شده نشان
ميدهند آموزش والدين با روش مناسب و رويکردهاي گوناگون در بهبود جو عاطفي خانواده
و درمان اختالالت روانشناختي (چين و چان ،)۲۳۶۹ ،۲مشکالت تحصيلي (کراتوچويل ،مک
دونالد ،لوين ،اسکاليا و کوور )۲۳۳۷ ،۹و وابستگي به مواد و اعتياد در بين نوجوانان و جوانان
مؤثر بوده است (زوبريک ،وارد ،سيلبورن ،الورنس ،وليامز ،بلر و همکاران .)۲۳۳۱ ،۱در اين
زمينه نتايج مطالعهاي در چين (ليو ،فنگ ،يان ،زو ،يوان ،لن و همکاران )۲۳۶۱ ،۱نشان داد
که خانوادهدرماني گروهي چندگانه ميتواند موجب کاهش اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان
چيني گردد .همچنين ،در پژوهشي ديگر مشخص گرديد مداخله مبتني بر خانواده در کاهش
اعتياد به اينترنت مؤثرتر از گروه درماني است که فقط با حضور نوجوانان انجام ميگيرد
(زونگ ،زو ،شا ،تائو ،زاو و يانگ.)۲۳۶۶ ،۱
2- Chien & Chan
4- Zubrick, Ward, Silburn, Lawrence, Williams,
Blair & et al.
6- Zhong, Zu, Sha, Tao, Zhao & Young



1- Gunuc & Dogan
& 3- Kratochwill, McDonald, Levin, Scalia
Coover
5- Liu, Fang, Yan, Zhou, Yuan, Lan, & et al.,

با توجه به آنچه که مطرح شد ،امروزه گسترش استفاده از اينترنت به تهديدي بزرگ
براي نوجوانان تبديل شده است و اين امر ميتواند به بروز بيماريهاي رواني ،افسردگي و
ابعاد مختلف سازگاري در آنان بيانجامد (اندرسون و بوشمن .)۲۳۳۶ ،۶همچنين ،با در نظر
گرفتن اهميت برقراري ارتباط سالم بين والدين و فرزندان بهويژه دختران که نقش مادران
آينده را بر عهده داشته و سهم مهمي در بهداشت رواني خانواده و بهتبع آن جامعه دارند،
ارتقاي سازگاري و افزايش سطح سالمت رواني آنان بايد از اولويتهاي پژوهشهاي رفتاري
باشد .از آنجايي که بيشتر مطالعات پيشين بر رابطه متقابل کارکردهاي خانواده با سازگاري و
اعتياد به تکنولوژيهاي جديد مثل اينترنت پرداخته و اثربخشي شيوههاي درماني مبتني بر
خانواده در افزايش سازگاري و کاهش اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان را کمتر مورد
بررسي قرار دادهاند ،پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به بررسي اثربخشي خانواده درماني
مبتني بر رويکرد ستير بـر افزايش سطح سازگاري و نيزکاهش اعتياد به اينترنت در نوجوانان
دختر معتاد به اينترنت بپردازد .چرا که بر اساس نتايج پژوهشهاي موجود در زمينه درمان
اعتياد ،الزم است کل سيستم خانواده درگير درمان شوند تا نتيجـه بهتـري حاصـل شـود و
مسير بهبودي به درستي طي شده و کارکرد هر يک از اعـضاي خـانواده نيـز بهتـر از پـيش
گردد (غفاري ،رحيمي و ثنايي ذاکر .)۶۹۸۸ ،بنابراين ،هدف کلي اين پژوهش عبارت است
از :تعيين اثربخشي آموزش گروهي والدين مبتني بر رويکرد خانواده درماني ستير بر
سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و نيز اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان دختر شهر
تبريز.

پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون -پس آزمون به همراه گروه گواه و
پيگيري دو ماهه بود که در آن اثربخشي يک متغير مستقل (آموزش گروهي والدين با
رويکرد خانواده درماني ستير) بر متغيرهاي وابسته (سازگاري اجتماعي ،سازگاري عاطفي،
سازگاري تحصيلي و اعتياد به اينترنت) مورد بررسي قرار گرفته است.
1- Anderson & Bushman



جامعه آماري پژوهش ،شامل تمامي دانشآموزان دختر مقطع متوسطه معتاد به اينترنت شهر
تبريز و والدين آنها بود که از بين آنها  ۹۳نوجوان به همراه والدينشان جهت شرکت در
مطالعه انتخاب شدند .براي انتخاب نمونه تحقيق با استفاده از روش نمونهگيري در دسترس،
ابتدا اطالعيهاي تنظيم شد مبني بر اين که در راستاي اجراي يک طرح پژوهشي ،متقاضيان
داراي فرزند معتاد به اينترنت ميتوانند بهصورت رايگان در جلسات خانواده درماني شرکت
کنند و پس از کسب مجوزهاي الزم اقدام به پخش آگهي و اطالع رساني در جلسات اولياء
و مربيان مدارس مقطع متوسطه دخترانه شهر تبريز شد که  ۱۹خانواده آمادگي خود را براي
شرکت در پژوهش اعالم نمودند .پس از اعالم همکاري خانوادههاي عالقمند ،محقق ترتيب
مصاحبه رو در رو با هر يک از خانوادههاي مذکور را فراهم کرده و در نهايت پس از مصاحبه
و تکميل پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ ۹۳ ،خانواده که فرزندان آنها داراي اعتياد اينترنتي
(حائز نمرههاي  ۸۳تا  )۶۳۳شناخته شدند ،وارد مطالعه گرديدند ۹۳ .دانشآموز بدون اعتياد
اينترنتي (داراي نمره هاي  ۱۷و پايينتر در پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانگ) نيز از بين
دانشآموزان دختر مدارس مقطع متوسطه بهعنوان شرکتکنندگان گروه گواه انتخاب شدند.

جهت گردآوري دادهها از ابزارهاي زير استفاده شد:
اين پرسشنامه يکي از رايجترين ابزارهاي
سنجش اعتياد به اينترنت است که توسط کيمبرلي يانگ در سال  ۶۷۷۱تدوين شده است.
پرسشنامه اعتياد به اينترنت ،يک مقياس خودسنجي  ۲۳ماده اي بر اساس درجهبندي
ليکرت است که درجه بندي آن از هيچ وقت= نمره  ۶تا هميشه= نمره  ،۱امتيازبندي شده
است .دامنه نمرات اين آزمون از  ۲۳تا  ۶۳۳است و هر چه نمره فرد بيشتر باشد ،وابستگي و
اعتياد او به اينترنت بيشتر است .بر اساس نمرههاي کسب شده از اين مقياس افراد در سه
گروه عدم اعتياد به اينترنت (نمرههاي  ۲۳تا  ،)۱۷در معرض اعتياد به اينترنت (نمرههاي ۱۳
1- Young’s Internet Addiction Test



تا  )۹۷و اعتياد به اينترنت (نمرههاي  ۸۳تا  )۶۳۳قرار ميگيرند .در مطالعه حاضر نيز دانش
آموزاني که نمره باالتر از  ۹۷بهدست آورند بهعنوان کاربران معتاد به اينترنت ارزيابي شده و
وارد مطالعه شدند .روايي و پايايي پرسشنامه اعتياد به اينترنت از طريق دادههاي تجربي
فراواني مورد قرار تأييد گرفته است .در ايران ،روايي و پايايي اين پرسشنامه توسط علوي،
جنتي فرد ،برنامنش و مرآثي ( )۶۹۸۸مورد بررسي قرار گرفته و نتايج زير بهدستآمده است:
روايي پرسشنامه بهروش روايي همزمان برابر ( )r=۳/۸۶و روايي افتراقي ( )r=۳/۱۲و سه نوع
پايايي همساني دروني ( ،)۳/۸۸تصنيف ( )۳/۸۲و بازآزمايي ( )۳/۹۷بهدست آمد .در تحقيق
حاضر ،پايايي اين ابزار بهروش آلفاي کرونباخ  ۳/۸۱بود که بيانگر پايايي مطلوب است.
 :براي سنجش سازگاري از پرسشنامه
سازگاري نوجوانان استفاده شد که در سال  ۶۷۷۹توسط سينها و سينگ تدوين شده است.
اين مقياس نوجوانان گروه سني  ۶۱تا  ۶۹سال را از نظر ميزان سازگاري عمومي و نيز در
سه بعد اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي ارزيابي ميکند .آزمون شامل  ۱۳سؤال است و گزينههاي
هر سؤال بهصورت بلي و خير پاسخ داده ميشود .براي نمرهگذاري به پاسخهاي منطبق بر
سازگاري ،نمره صفر و به پاسخ هاي غيرمنطبق نمره يک منظور ميگردد .مجموع کل نمرات
نشاندهنده سازگاري عمومي فرد و مجموع نمرات فرد در هر حوزه سازگاري (اجتماعي ،عاطفي
و تحصيلي) مشخصکننده سازگاري سطح پايينتر است .اين پرسشنامه در هر سه سطح
اجتماعي ،عاطفي و آموزشي از روايي و پايايي مناسبي برخوردار است .ضريب پايايي اين
آزمون را مؤلفان از طريق دو نيمه کردن ،براي سازگاري کل ،عاطفي ،اجتماعي و آموزشي
بهترتيب  ۳/۷۹ ،۳/۷۱ ،۳/۷۱و  ۳/۷۱و با روش بازآزمايي  ۳/۷۳ ،۳/۷۱ ،۳/۷۹و  ۳/۷۹گزارش
کردهاند (عبداللهي ،اخالقي يزدينژاد و بنياسدي موسيآبادي .)۶۹۷۱ ،در اين پژوهش نيز
پايايي ابزار بهروش آلفاي کرونباخ  ۳/۹۹بهدست آمد که نشاندهنده پايايي مطلوب آن است.
مـفاد اين جلسات و آموزش هاي مبتني بر رويـکرد
ارتباطي ستير با بهرهگيري از کتاب آدمسازي در روانشناسي خانواده ( )۶۹۷۹تنظيم شده است.
هدف درماني ستير ،رشد و رسيدگي رو به افزايش و يکيسازي رشد هر يک از اعضاي خانواده
1- Adolescent's Adjustment Scale



يا يکپارچگي و سالمت نظام خانواده است .از نظر او فرايند درمان بايد با هدفهاي درمان
همسان باشد ،بدين معني که کار در مورد خانواده يک فرايند تسهيلگر و مؤثر ارتباطي است
و ايجاد عزّتنفس زمينه منطقي آن است .ستير خاطر نشان ميسازد که هر اندازه درمان
موفقتر باشد ،سطح اضطراب نيز بهطور معنيداري کاهش مييابد و خانواده ياد ميگيرد که
چگونه تغييرات را بهعنوان بخش قابل انتظار در زندگي خانوادگي ببيند (ستير .)۶۹۷۹ ،در اين
پژوهش ،رويکرد ارتباطي ستير طي هشت جلسه متوالي (هر هفته دو جلسه و هر جلسه ۶۲۳
دقيقه) آموزش داده شد .دو ماه پس از اتمام جلسات ،از هر دو گروه آزمون پيگيري بهعمل آمد.
مداخله صورت گرفته در اين پژوهش توسط يک روانشناس باليني آموزش ديده اجرا شده و به
منظور رعايت اخالق پژوهش ،از تمامي شرکتکنندگان رضايت آگاهانه کسب شد .اطالعات
پژوهش تنها در اختيار محقق بود و صرفاً براي مقاصد پژوهشي از آنها استفاده گرديد .از آن
جا که شرکتکنندگان گروه گواه ،آموزشي دريافت نکردند ،به آنان اطالع داده شد که در
صورت تمايل ميتوانند پس از اتمام پژوهش در برنامه خانواده درماني گروهي که بههمين
منظور برگزار ميگردد ،شرکت نمايند .خالصه جلسات درماني در جدول زير ارايه شده است:
ايجاد رابطه حسنه و آشنايي اعضا با يکديگر ،بيان داليل شرکت در جلسات ،قواعد درمان و کمک به درک
ماهيت مشکالت نوجوانان (عدم سازگاري و اعتياد به اينترنت) و عوامل خانوادگي مؤثر بر آن
آشنايي والدين با تعريف خانواده ،نقش والدين در آن ،آشنايي والدين با زندگي خانوادگي و فرايندها و تجارب
دروني آن ،استفاده از استعاره کوه يخ و اشاره به ناآگاهي ما از اليههاي زيرين خانواده
مرور تکاليف جلسه قبل و ارايه بازخورد ،آشنايي والدين با جو عاطفي خانوادههاي بالنده و آشفته و مقايسه
شرايط فرزندان در اين خانوادهها
مرور تکليف جلسه قبل ،تقويت عزّت نفس والدين و تأثير آن روي ارتباط مؤثر با فرزندان
استفاده از عبارت «من» هنگام بيان احساسات و عواطف خود و تشريح فن «لمس يا تماس بدني» در
ارتباطهاي خانوادگي
پيگيري تکاليف جلسه قبل ،تأکيد بر نقش الگوهاي ارتباطي در شکل گيري زندگي خانوادگي سالم و آشفته
و آگاهي والدين از الگوهاي ارتباطي خود در قبال فرزندانشان ،تشريح ويژگي ها و خصوصيات چهار الگوي ارتباطي ناکارآمد
(الگوي سازشگر ،سرزنشگر ،حسابگر و گيج) و الگوي کارآمد همخوان
مرور تکاليف جلسه قبل و ارايه بازخوردهاي الزم ،تمرين مهارت گوش دادن و اجراي فن «مجسمهسازي خانوادگي»
تشريح فن «مهندسي خانواده» ،برنامهريزي و استفاده حداکثري از منابع مختلفي که هر کس در اختيار دارد
و در نهايت ،جمع بندي و ارزيابي تجارب شرکتکنندگان در طول جلسات آموزشي و اجراي پسآزمون



الزم به ذکر است که پسآزمونها در آخرين جلسه خانوادهدرماني بر روي شرکت
کنندگان در مطالعه انجام شد .تجزيه و تحليل دادهها با بهرهگيري از روش آماري تحليل
کوواريانس چندمتغيره ( )MANCOVAدر نسخه  ۲۳نرمافزار آماري  SPSSانجام گرفت.

شاخصهاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد گروههاي آزمايش و گواه در شرايط
پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري دو ماهه در جدول ( )۲گزارش شده است .با توجه به نتايج
ارايه شده در اين جدول ،بين ميانگين گروهها در پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري تفاوتهايي
وجود دارد که بهمنظور آزمون معنيداري اين تفاوتها با توجه به يک منبع بيگانه پراش با
مقياس حداقل فاصلهاي که امکان کنترل تجربي آنها وجود ندارد (پيشآزمون) و همچنين
با توجه بهوجود چندين متغير وابسته (سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و اعتياد به
اينترنت) از آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيره ( )MANCOVAاستفاده شد.

سازگاري
اجتماعي
سازگاري
عاطفي
سازگاري
تحصيلي
اعتياد به
اينترنت

آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه
آزمايش
گواه

۶۹/۲۳
۶۱/۱۷
۶۱/۱۹
۶۱/۳۱
۶۲/۳۱
۶۶/۷۹
۷۶/۷۹
۷۶/۸۱

۹/۹۲
۹/۱۸
۹/۸۸
۹/۱۷
۲/۸۶
۲/۹۱
۹/۱۶
۹/۲۸

۷/۷۹
۶۹/۲۳
۶۶/۸۹
۶۱/۷۷
۷/۱۳
۶۲/۱۱
۹۹/۲۱
۷۶/۱۳

۲/۸۷
۹/۶۱
۲/۱۱
۹/۳۲
۶/۷۱
۲/۱۹
۱/۶۸
۹/۳۷

۷/۲۲
۶۱/۳۱
۷/۳۶
۶۱/۶۹
۷/۳۹
۶۶/۷۹
۱۸/۷۳
۷۲/۳۹

۹/۳۶
۹/۹۳
۶/۲۹
۹/۹۹
۲/۳۹
۲/۸۲
۱/۱۶
۱/۷۶

در ابتـدا براي بررسي همگني واريانسهاي متغيرهاي سازگاري اجتماعي ،سازگاري
عاطفي ،سازگاري تحصيلي و اعتياد به اينترنت از آزمون لوين ۶استفاده شد که نتايج حاصل



در جدول ( )۹درج شده است .اطالعات اين جدول نشان ميدهد فرض همگني واريانسها
جهت تحليل کوواريانس چندمتغيره محقق شده است.

F

سازگاري اجتماعي
سازگاري عاطفي
سازگاري تحصيلي
اعتياد به اينترنت

۲۸
۲۸
۲۸
۲۸

۶
۶
۶
۶

۳۸/۶
۷۹/۳
۶۱/۶
۲۹/۶

۶۶/۳
۲۸/۳
۶۹/۳
۳۷/۳

جدول ( )۱نتايج حاصل از تجزيه و تحليل مانکووا بر روي ميانگين نمرههاي پسآزمون
سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و اعتياد به اينترنت آزمودنيهاي گروه آزمايش و گواه
با کنترل پيشآزمون را نشان ميدهد .بين گروه آزمايش و گواه از لحاظ متغيرهاي وابسته در
سطح  P>۳/۳۶تفاوت معنيدار ديده شد .بنابراين ،حداقل در يکي از متغيرهاي وابسته
(سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و اعتياد به اينترنت) بين دو گروه تفاوت معنيدار
وجود دارد .جهت پي بردن به اين تفاوت ،سه تحليل واريانس يکراهه در مانکووا انجام
گرفت که نتايج آن در جدول ( )۱ارايه شده است.

F

اثر پياليي
المبداي ويلکز
اثر هتلينگ
بزرگترين ريشه روي

۳/۱۹
۳/۱۱
۹۳/۳
۳/۹۳

۶۶/۱۸
۶۶/۱۸
۱۸/۶۶
۶۶/۱۸

۱
۱
۱
۱

۳۳۶/۳
۳۳۶/۳
۳۳۶/۳
۳۳۶/۳

همان گونه که در جدول ( )۱مشاهده مي شود ،تفاوت بين گروههاي آزمايش و گواه در
پـسآزمون ،از لحاظ متغيرهاي وابـسته (سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و اعتياد بـه
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اينترنت) در سطح  P>۳/۳۶معنيدار است .بر اين اساس ،آموزش گروهي والدين مبتني بر
رويکرد خانواده درماني ستير باعث افزايش سطح سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و
کاهش ميزان اعتياد به اينترنت در نوجوانان گروه آزمايش نسبت به نوجوانان گروه گواه شده
است .همچنين ،تفاوت بين گروههاي آزمايش و گواه در مرحله پيگيري ،از لحاظ متغيرهاي
سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و اعتياد به اينترنت در سطح  P>۳/۳۶معنيدار بود
که اين يافته پژوهش در جدول ( )۱نشان داده شده است .بنابراين ،خانواده درماني ستير
موجب افزايش سطح سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و کاهش ميزان اعتياد به
اينترنت در مرحله پيگيري دو ماهه نيز شده است.

F

سازگاري اجتماعي
سازگاري عاطفي
سازگاري تحصيلي
اعتياد به اينترنت

۷۲/۹۸
۶۲۷/۱۷
۸۷/۱۹
۹۹۱/۱۱

۶
۶
۶
۶

۷۲/۹۸
۶۲۷/۱۷
۸۷/۱۹
۹۹۱/۱۱

سازگاري اجتماعي
سازگاري عاطفي
سازگاري تحصيلي
اعتياد به اينترنت

۶۳۸/۲۱
۶۹۷/۲۹
۶۲۸/۶۱
۱۱۱/۶۷

۶
۶
۶
۶

۶۳۸/۲۱
۶۹۷/۲۹
۶۲۸/۶۱
۱۱۱/۶۷

۷/۲۲
۶۲/۱۱
۸/۳۸
۶۱/۱۶

۳۳۶/۳
۳/۳۳۶
۳/۳۳۶
۳/۳۳۶

F

۶۱/۳۱
۲۶/۷۹
۶۱/۱۱
۲۹/۷۹

۳/۳۳۶
۳/۳۳۶
۳/۳۳۶
۳/۳۳۶

پژوهش حاضر با هدف بررسي کارآمدي آموزش گروهي والدين مبتني بر رويکرد خانواده
درماني ستير بر بهبود سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي و اعتياد به اينترنت در نوجوانان



دختر معتاد به اينترنت شهر تبريز انجام گرفت .يافته اول پژوهش نشان داد که خانوادهدرماني
ستير بر افزايش سازگاري نوجوانان در هر سه بعد سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي مؤثر
واقع شده و اين افزايش بعد از گذشت دو ماه همچنان تداوم داشته است .اين يافته مطالعه
حاضر با نتايج مطالعات ابراهيمي و همکاران ( )۶۹۷۱و حسينيان و همکاران ( )۶۹۷۱که به
بررسي تأثير رويکردهاي درماني خانواده محور بر سازگاري نوجوانان پرداختهاند ،همسو است.
در تبيين يافته پژوهش در خصوص سازگاري عاطفي و اجتماعي نوجوانان ميتوان گفت
که بهطور طبيعي وقتي افراد از دوره کودکي به مرحله نوجواني منتقل ميشوند دست خوش
تغييراتي در جسم و روان خود ميگردند که خود ميتواند پايهاي براي درک جديد از دنياي
اطراف باشد .در اين مرحله حساس ،نوجوانان احساس نياز به استقالل بيشتري خواهند
داشت که در صورت عدم امکان ارضاي اين نياز بهطور طبيعي احساس ناخوشايندي به آنها
دست خواهد داد .بهعبارتي ديگر ،نوجوانان انتظار دارند که والدين درک بيشتري از آنها و
خواسته هايشان داشته باشند و به آنها آزادي نسبتاً بيشتري در مقايسه با دوران کودکي بدهند
تا بتوانند احساس نياز خود به استقالل را پاسخگو باشند .در مقابل ،برخي والدين نيز ممکن
است بهعلت عدم درک مناسب از دوره نوجواني ،در برابر اين گونه تغييرات و خواسته هاي
نوجوانان بهشدت ايستادگي کنند .در نتيجه ،ميتوان گفت روابطي از اين دست ميتواند
باعث پافشاري بيشتر نوجوانان براي استقالل و اعالم موجوديت خود ،و در مقابل نيز برخورد
شديد والدين با اين خواستهها باشد که ميتواند پايهاي براي ايجاد تعارض بين والدين و
نوجوانان شود (دهقان و رسولي .)۶۹۷۱ ،اين در حالي است که ايجاد ارتباط ميان اعضاي
خانواده بهصورت تعامالت عاطفي و گفتگو و سعي در افزايش آن ميتواند محيطي هماهنگ
و آرامش بخش را براي نوجوانان بهوجود آورد و در نهايت به سازگاري و آرامش خاطر آنها
کمک نمايد .يکي از عوامل مهم تأمين سالمت و بهداشت رواني فرزندان ،همين روابط
صحيح و متعادل والدين با آنها است .لنگو ،هونورادو و بوش )۲۳۳۹( ۶تعامالت خانوادگي
ضعيف ،شامل فرزندپروري بيثبات و مبتني بر تنبيه ،نگرش والدي طردکننده يا سرد ،قوانين
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انضباطي سخت و ناپايدار ،دلبستگي ناايمن ،نظارت ناکافي والدي و اختصاص زمان اندک به
نوجوان و فقدان ارتباط مثبت را بهعنوان عوامل خطر پيشبينيکننده رفتارهاي ناسازگارانه
در کودکان و نوجوانان مـيدانند .فرزنـدان در فـضاي خصوصي و صميمانه خانـواده ياد
ميگيرند که چه احساسي نسبت به خود داشته باشند ،ديگران چه واکنشي نسبت به آنها
خواهند داشت و آنها چگونه درباره واکنشهاي احساسي ديگران فکر کنند .بيتوجهي
والدين به سالمسازي رواني و عاطفي نوجوانان و نبود روابط مناسب در بيشتر موارد آنها را با
کمبودهاي عاطفي ،انگيزش و مشکالت رواني روبهرو ميسازد (زندي پيام ،داودي و
مهرابيزاده .)۶۹۷۱ ،بـهبود فضاي عاطفي ،شـيوههاي تـعامل و الگوهاي ارتـباطي حاکم بر
خانواده مـيتواند نقش مهمي در سازگاري نوجوانان داشته باشـد .يافتـههاي پژوهش حاضر
نشاندهنده اين واقعيت است که روابط عاطفي و حمايت والدين از فرزندانشان نقش مهمي
در سازگاري عاطفي -اجتماعي ،تعادل و عزّتنفس آنها دارد .ستير معتقد است ،عزّتنفس
پايين والدين روي ارتباطشان با فرزندان و عزّت نفس آنها تأثير منفي ميگذارد ،در نتيجه
آموزش والدين و باال بردن عزّتنفس آنها به بهبود جو عاطفي خانواده و روابط بين والدين و
فرزندان منجر ميشود (ستير .)۶۹۷۹ ،در رويکرد ستير به خانواده درماني ،بهطور ويژهاي بر
تخليه انرژي و جهتگيري دوباره انرژيهاي متوقف شده از طريق تسهيل در رشد ،افزايش
اعتماد به نفس ،بهبود مهارتهاي ارتباطي و قواعد قابل تحمل تأکيد ميشود (رشيدينژاد و
همکاران .)۶۹۷۶ ،بنابراين ،با توجه به نتايج اين مطالعه ميتوان عنوان کرد که آموزش
خانواده درماني ستير امکان تغيير خانوادهها از آشفته به بالنده را فراهم کرده و اين امر
نشاندهنده آن است که دسته زيادي از مشکالت ميان والدين و فرزندان ناشي از نقص و
کمبود در مهارتها و الگوهاي ارتباطي است.
يافته ديگر پژوهش حاضر نشان داد که آموزش گروهي والدين با رويکرد خانواده درماني
ستير توانسته است به افزايش سازگاري تحصيلي نوجوانان بيانجامد .سازگاري تحصيلي با
ورود نوجوان به دوره متوسطه اهميت بيشتري پيدا ميکند که متأثر از عواملي چون انگيزه،
موقعيت خانوادگي ،مهارتهاي فردي و اجتماعي ،عوامل فرهنگي و روانشناختي ميباشد .در



بين اين عوامل ،جو عاطفي خانواده و الگوهاي ارتباطي اعضاي آن ميتواند در حفظ سالمت
رواني و سازگاري در محيط آموزشي نقش بهسزايي داشته باشد .نخستين پايگاه اجتماعي در
تمام مراحل رشد و بهويژه در سالهاي نوجواني که نقش مهمي را در تنظيم افکار ،احساس
و رفتار نوجوان ايفا ميکند ،خانواده ميباشد (يوسفي۶۹۷۹ ،؛ به نقل از عبدي و درخشاني،
 .)۶۹۷۱در اين زمينه مطالعه روابط عاطفي بين والدين و فرزندان و تأثير آن بر سازگاري
تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي همدان نشان داد که در خانوادههايي که دلبستگي
بين والدين و فرزندان باال بود و نزاعهاي کمتري بين والدين وجود داشت ،سازگاري تحصيلي
دانشجويان بيشتر بود (پارسا ،احمدپناه ،پارسا و قلعهآبا .)۶۹۷۹ ،در تحقيق ويدمن۲۳۶۹( ۶؛
به نقل از پارسا و همکاران )۶۹۷۹ ،الگوي جامعهپذيري دانشجويان با در نظر گرفتن نقش
والدين در سازگاري دانشجو با محيط دانشگاه مشخص گرديد .اين الگو نشان داد که روابط
جوانان با والدينشان چگونه با توانايي آنها براي کنار آمدن با فشارهاي هيجاني مثل
انتخابهاي تحصيلي ،شغلي ،ارزشها و ترجيحات سبک زندگي در ارتباط است .يکي از
آموزشهايي که بر اساس مدل ستير به خانوادهها ارايه ميشود ،تأکيد بر الگوي پيام رساني
همخوان است .از مشخصههاي اين الگو همخوان بودن پيامهاي کالمي و غيرکالمي است.
بدين معنا که همه جنبههاي ارتباط بدني ،تن صدا ،حالت چهره و وضعيت هماهنگ باشد ،پيام
ارسالي شفاف و درست بوده ،تناقض در پيامها از بين ميرود ،احساسات و تفکرات پنهان
نميگردد و از فريبکاري و گول زدن يکديگر اجتناب بهعمل ميآيد و در نهايت ،محتواي
منطقي عبارات با يک پيام عاطفي هماهنگ ميشود (اسدي ،نظري و ثنايي .)۶۹۸۸ ،به اين
ترتيب همخوان کردن باعث ميشود که فرد با احساس يکپارچگي ،تعهد ،صداقت ،صميميت
و صالحيت ،توانايي حل مشکالت را پيدا کرده و به سازگاري هر چه بيشتر دست يابد.
يافته ديگر پژوهش حاضر نشان داد که آموزش خانوادهها با رويکرد درماني ستير توانسته
است به بهبود اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان مورد مطالعه بيانجامد و اين بهبود پس از
گذشت دو ماه همچنان تداوم داشته است .اين يافته با نتايج مطالعات ليو و همکاران ()۲۳۶۱
و زونـگ و همکاران ( )۲۳۶۶همسو است .پيشينه پژوهشي موجود در زمينه خانواده درماني
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ستير در خانوادههاي معتاد نشان ميدهد که اگر چه محققان و درمانگران از مدتها قبل
متوجه نقش مهم روابط عاطفي خانواده در اعتياد و کارکرد خانواده شدهاند ،اما متأسفانه هيچ
بررسي علمي کنترلشدهاي در داخل کشور که اثر اين نوع درمان را بر اعتياد اينترنتي نشان
دهد ،ارايه نشده است .بهعنوان مثال ،نيرماال )۲۳۳۸( ۶در تحقيق خود نشان داده است که
اعضاي خانواده درگيري شديد و نزديکي با جنبههاي اعتيادي دارند و واکنش خانواده در
مقابل اعتياد و همچنين در قبال فـرد معتاد نقش زيادي در اعتياد ،درمان ،مراقبت بعد از
درمان ،بهبودي و يا بازگشت ناگهاني دارد .اين پژوهش نشان داد که برگزاري جلسات
خانواده درماني مبتني بر رويکرد ارتباطي ستير توانسته است ناهمواريهاي احتمالي رابطه
بين والدين و فرزندان را تا حدودي هموار ساخته و منجر به کاهش تمايل نوجوانان به
گرايش به سمت استفاده از اينترنت گردد .ستير معتقد است پدر و مادر سرزنده و بالنده ميدانند
که بايد رهبري را «آموخت» و اين طور نيست که از همان روزي که اولين فرزندشان چشم
به جهان گشوده خود به خود اين مسئوليت را ياد گرفته باشند ،آنها مانند همه رهبران خوب،
مراقبت زمان هستند و ميکوشند تا در هر فرصتي که فرزندشان آمادگي گوش کردن داشته
باشد با او صحبت کـنند و رفتارشان با فرزنـدشان با آن چه که به او ميگويند ،مطابقت
کامل دارد و وقتي فرزند مرتکب اشتباهي شد ،پدر و مادر در کنار او قرار ميگيرند تا از او
حمايت کنند و اين موجب خواهد شد که فرزند متخلف بر احساس ترس يا گناهش فايق آيد
و از آموزشي که پدر و مادر ميخواهند به او بدهند ،حداکثر استفاده را ببرد (ستير .)۶۹۷۹ ،در
واقع ،اين نوع برقراري ارتباط ،درک و همدلي ،افزايش عزّتنفس ،آشنايي با پيامهاي
غيرکالمي و ايجاد هماهنگي بين پيامهاي کالمي و غيرکالمي ،تقويت مهارت گوش دادن
سالم منجر به کاهش تمايل نوجوانان به اجتناب از خانواده و استفاده از اينترنت شده است.
مفروضه زيربنايي رويکرد ستير اين است که افراد در خانوادهها از هيجاناتشان آگاه نيستند ،يا
اگر هم هستند ،اين هيجانات را سرکوب کرده و آنها را ابراز نميکنند .اين گونه است که
فضاي مردگي عاطفي بهوجود ميآيد .در چنين فضايي ،اعضاي خانواده از يکديگر پرهيز
ميکنند و اينگونه رفتارها ،ناکارآمدي خانواده را نمايان و پايدار مـيکند .ستير راهحل چنين
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وضعيتي را تأکيد بر ابراز احساسات و ترميم بافتهاي معيوب ميداند (ستير.)۶۹۷۹ ،
رويکرد ارتباطي ستير با توجه به پژوهشهاي انجام شده ،بارها مورد تأييد قرار گرفته
است که ميتوان علت مؤثر بودن آن را به محتواي اين رويکرد نسبت داد .ستير ()۶۹۷۹
براي تبيين ارتباط مؤثر بين اعضاي خانواده بيان ميکند که ايجاد رابطه در همه رويکردهاي
ارتباطي و آموزشي بهعنوان يک مرحله ضروري است که بايد در ابتداي فرايند آموزش ايجاد
شود و بدون تقويت ارتباط اعضاي خانواده ،هيچ کار مهم ديگري در مورد حل مشکالت آنها
نميتوان انجام داد .يافتههاي پژوهش حاضر ميتواند اطالعات مهمي براي خانوادهها و
دستاندرکاران تعليم و تربيت داشته باشد .با توجه به نقش بسزاي رابطه والد -فرزندي بر
سازگاري نوجوانان و رفتارهاي نابهجار آنان ،تالش در جهت آگاهسازي والدين و درگير
نمودن آنها در فرايند چنين ناسازگاريهايي ،امري ضروري بهنظر ميرسد.
الزم به ذکر است که اين مقاله مستخرج از گزارش نهايي طرح پژوهشي با عنوان
«اثربخشي آموزش گروهي خانواده مبتني بر رويکرد خانواده درماني ستير بر اعتياد به
اينترنت و سازگاري اجتماعي ،عاطفي و تحصيلي در نوجوانان» ميباشد که از محل اعتبارات
پژوهشي دانشگاه تبريز اجرا گرديده است.

اين مطالعه با محدوديتهايي نيز روبهرو بود .با توجه به اين که نمونه اين پژوهش فقط از
بين نوجوانان دختر شهر تبريز انتخاب شده است ،در تعميم نتايج بايد احتياط کرد .عدم
امکان کنترل برخي متغيرهاي مزاحم مانند وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانوادهها از
محدوديت هاي ديگر پژوهش حاضر بود .پيشنهاد مي شود که در مطالعات آتي ،اين مداخله
با ديگر شيوههاي درمان روانشناختي مقايسه شود .همچنين ،به مسئوالن آموزش و پرورش،
مديران ،مشاوران مدارس و والدين توصيه ميشود که اوالً پديده اعتياد به اينترنت و عدم
سازگاري نوجوانان را مورد توجه قرار داده و ثانياً استفاده از درمانهاي مبتني بر خانواده (به
ويژه خانواده درماني مبتني بر رويکرد ستير) را براي کاهش ناسازگاري ،افزايش ارتباط مؤثر
بين والدين و فرزندان و حل مشکالت مربوط به استفاده مفرط از تکنولوژيهاي ارتباطي در



اولويتهاي برنامههاي مشاوره مدارس قرار دهند .زيرا بر اساس نتايج بهدست آمده در
پژوهش حاضر ،اين احتمال وجود دارد که اينگونه برنامهها در افزايش سطح سازگاري و
بهبود معضل اعتياد به اينترنت در بين نوجوانان مؤثر واقع گردد.

نويسنده اين مقاله مراتب تشکر و قدرداني خود را از مسئوالن دانشگاه تبريز ،اداره آموزش و
پرورش شهر تبريز و کليه خانواده هاي محترم شرکتکننده در پژوهش اعالم ميدارد.
تاريخ دريافت نسخه اوليه مقاله:
تاريخ دريافت نسخه نهايي مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

۶۹۷۱/۶۶/۶۱
۶۹۷۹/۳۹/۳۹
۶۹۷۹/۳۱/۶۳



ابراهيمي ،مرتضي؛ کرمي ،جهانگير؛ برازنده چقائي ،سميه و محمدجواد بگيان کوله مرز ( .)۶۹۷۱مداخلهاي
در سازگاري اجتماعي و کاهش رفتارهاي تکانشي دانشآموزان پسر مبتال به ناتوانيهاي يادگيري
.۹۶-۹ ،)۶(۱ ،
رياضي :اثربخشي و کارآمدي آموزش والدين با رويکرد آدلري،
اسدي ،مسعود؛ نظري ،علي محمد و باقر ثنايي ( .)۶۹۸۸بررسي تأثير خانواده درماني کوتاه مدت بر الگوهاي
.۹۱ -۱۱ ،)۶(۹ ،
ارتباطي زوجين،
بنکداري ،نسرين ( .)۶۹۸۱بررسي رابطه هوش هيجاني والدين با سازگاري اجتماعي فرزندان،
 ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،تهران.
پورافکاري ،نصراهلل (.)۶۹۷۶
معاصر.

 ،تهران :فرهنگ

چهاردولي ،مجتبي؛ رجبي ،غالمرضا و يوسفعلي عطاري ( .)۶۹۸۱بررسي رابطه عملکرد خانواده و جو رواني
 اجتماعي کالس با ناسازگاري دانشآموزان دبيرستاني شهرستان مالير، ،دانشگاه شهيد چمران اهواز۶(۶۱ ،و.۶۲۸-۶۶۹ ،)۲
حجازي ،سارا ( .)۶۹۸۱بررسي اثربخشي آموزش گروهي حل مسأله بر ميزان سازگاري اجتماعي زنان مبتال
.
به اختالل خلقي دوقطبي،
حسينيان ،سيمين؛ بهرنگي ،محمدرضا؛ قاسمزاده ،سوگند و طيبه تازيکي ( .)۶۹۷۱اثربخشي آموزش مهارت
هاي ارتباطي به مادران بر سازگاري اجتماعي ،پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي فرزندانشان،
.۲۱-۷ ،)۶(۶۲ ،
دهقان ،مجتبي و علي رسولي ( .)۶۹۷۱نقش تعارض والد -فرزند و سبکهاي اسنادي در پيشبيني سازگاري
.۲۹ -۲۶ ،)۹(۱ ،
اجتماعي دختران نوجوان،
رحيم نيا ،محسن و رسوليان ،مريم ( .)۶۹۸۱مقايسه مکانيزمهاي سازگاري نوجوانان کانون اصالح و تربيت و
.۹۱-۲۷ ،)۶(۶۲ ،
نوجوانان دبيرستاني،
رشيدينژاد ،حديث؛ تبريزي ،مصطفي و عبداهلل شفيعآبادي ( .)۶۹۷۶اثربخشي آموزش گروهي والدين با
،
رويکرد خانواد درماني ستير بر جو عاطفي خانواده،
.۶۶ -۹ ،)۹(۶۹



زندي پيام ،آرش؛ داودي ،ايران و مهناز مهرابيزاده ( .)۶۹۷۱رابطه اجتناب تجربهاي ،جو عاطفي خانواده و
خودکنترلي با اعتياد به بازيهاي آنالين در دانشجويان دانشگاه شهيدچمران،
 ۲۸ ،)۶(۹ ،تا .۹۱
ستير ،ويرجينيا (.)۶۹۷۹

 ،ترجمه بهروز بيرشک ،انتشارات رشد.

عبداللهي ،راشن؛ اخالقي يزدينژاد ،فاطمه و مژگان بنياسدي موسيآبادي( .)۶۹۷۱رابطه کار با بازيهاي
.۶۱۱-۶۲۶ ،۲۳ ،
رايانهاي و سازگاري (آموزشي ،عاطفي و اجتماعي) در نوجوانان،
عبدي ،هدي و سوران درخشاني ( .)۶۹۷۱رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده ،اعتياد به اينترنت و سازگاري
،
تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني شهر اهواز،
.۱۹-۹۷ ،)۲(۹
علوي ،سيدسلمان؛ جنتي فرد ،فرشته؛ برنامنش ،علي و محمدرضا مرآثي ( .)۶۹۸۸بررسي ويژگي هاي
روانسنجي پرسشنامه تشخيصي اعتياد به اينترنت يانگ ( )YDQبر کاربران دانشجوي شهر اصفهان،
خالصه مقاالت نهمين همايش ساليانه انجمن علمي روانپزشکان ايران.
غفاري ،فاطمه؛ رحيمي حسن و محمدباقر ثنايي ذاکر ( .)۶۹۸۸اثربخشي خانوادهدرماني سيستمي بوئن بر
.۹۳-۶۷ ،)۶۲(۹ ،
تمايزيافتگي و کارکرد خانوادههاي داراي فرزند معتاد،
کريمي،مهدي (.)۶۹۷۲
 ،دومين کنفرانس ملّي و اولين کنفرانس بينالمللي پژوهشهاي نوين در
علوم انساني.
نيکدل ،فريبرز ( .)۶۹۸۱بررسي و مقايسه خودتنظيمي يادگيري و سازگاري (عاطفي ،اجتماعي و آموزشي) در
دانشآموزان کاربر اينترنت و دانشآموزان غيرکاربر دبيرستانهاي پسرانه شهر تهران در سال تحصيلي
.
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