
اثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر 
ر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت د

دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی قزوین 

:راهنمااستاد
یعیسی محمدی زیددکتر

ویندرمانی قز، پزشكی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
شهال ديوساالر  

بهداشتآموزش دانشجوی کارشناسی ارشد 
99تابستان 
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اينترنتازاستفاده:ارتباطاتدنیایگیرچشمهایپیشرفتاز

(میلیون72~)ايراندر،(میلیارد3~)جهاندر:اينترنتکاربرانتعداد

(چیناولرتبه)آسیادر–جوانانسنیرده:استفادهمیزانباالترين

درصد18دانشجوياندروکشورهادردرصد67/9تادرصديکازاختاللاينشیوع

تحصیلیشغلی،خانوادگی،فیزيکی،روانی،آسیب های:هاپیامد

ونه  و درمان وسواس گو روان درمانی مشاوره گروهی به وسیله الگوهای : پیش گیری و کاهش

هم توسط درمان رفتاری شناختی

بیان مسئله و مقدمه

وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي
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رفتاریشناختیدرمان(CBT):

دهندمیقرارتاثیرتحترارفتارهاکهاحساساتیوافکاردرکبرایبیمارانبهکمکجهتدرمانیروانوعین

اضطراب،افسردگیاعتیاد،،فوبیا:ماننداختالالتیدرمان

هدف:

دهندتغییرراخودبرخوردوتفسیرنحوهاطراف،محیطتغییردرتواناییعدمبهتوجهبابیمارانبهآموزش.

ويژگی:

هادرمانسایرازترارزان

شدهتاییدنیزتجربیلحاظزا

ناهنجارهایرفتاربرغلبهجهتبیمارانبهکمک

(36-39)شناختیخطاهایتغییروشناسایی

بیان مسئله و مقدمه

وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي
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خودتنظیمی:

اررفتتغییرمداومجهتخودرفتارکنترلبهنسبتفردواکنشارزشیابیخودودرونیاستانداردهایتنظیم

آدمیرفتارهایوآموزشینتایجبرمطلوبوچشمگیراثردارای

دانشگاهیتحصیالتدرغیرفعالفراگیرانکردنفعالروشهایازیکی

سودخودفعالیتهایانجامدرکارآمدبهطورآنفنونازیادگیرندگانوموفقافراداستفاده

کنترلفرايندهایاجرايیعناصر:

عیبهااصالح،نقصهاوعیوبکشف،ارزیابیونظارت،برنامهریزی،هماهنگومنسجمفراشناختیدانش

اينترنتبهاعتیادوخودتنظیمیبینارتباط:

اجتماعی،روانیزیستی،مختلفابعاددرانسانهاسالمتسطحارتقایموجب،خودعواطفتنظیمبرایافرادراهبردهایی

.(64)فردیبینروابطوکاراییزندگی،کیفیتسطحبهبودواخالقیو

بیان مسئله و مقدمه

وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي
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خودکارآمــدی:
باورشخصدرموردتواناییهایشدرموقعیتهایمختلفاست
وابسته به  :
نوعفعالیتافراد،مدتزمانایستادگیدرمقابلموانع،واکنشهیجانیدروقوعیاپیشبینیوقایع
 بــرتاثیر انســان از خودکارآمدی درک:
(50)تفکر،انگیزش،عملکردوبرانگیختگیهیجانیفردالگوهای
سـنجـش خودکـارآمـدی:
(50)تعیینمیزاناطمینانفردازانجامموفقیتآمیزیکموقیعیتخاص
 انگیزشــیتأثیـــــر خــودکـارآمـــدی بر فـراينـدهـای:
فشارزاباموقعیتهایمقابله،هیجـان،عملکرد،پشتکاروتالش،انتخـاب
(50)ارزشمندیاحساسوبهافرادجهتاطمینانبهتواناییخودبرایموفقیتآموزش
(51)جسمانیســالمتودرماناثربخشیدرموثرسطحخودکارآمدی
داوری در مورد سطح خودکارآمدی:
فیزیولوژیکــیبرانگیختگی،تقاعدسازیکالمی،مجانشــینی،دســتیابیهایتجربه
 خودکارآمدی با سالمت روان  ارتباط
بهبودعملکردموجبارزشیابیمثبتیخودازنحوهمطلوبعملکردوانتظار

بیان مسئله و مقدمه

وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي
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اهداف  و فرضیات پژوهش

وین  كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش

کاربردیاهداف:

وقزوین،پزشکیلومعدانشگاهدانشجویاندراینترنتبهاعتیادشیوعبرموثرروانشناختیآیندهایپیشمهمترینشناسایی

ازدانشجویانتسالمسطحارتقاءودرمان،پیشگیریبرایرفتاریشناختیرویکردبرمبتنیایمداخلهبستهیکتدارک

اینترنتبهاعتیادخطرکاهشطریق

:هدف کلی

جوياندانشدراينترنتبهاعتیادشیوعوخودکارآمدیخودتنظیمی،برCBTوگروهیمشاورهتاثیرتعیین

قزوينپزشکیعلومدانشگاه
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اهداف  و فرضیات پژوهش

:اختصاصیاهداف

مداخلهزابعدوقبلتجربیوکنترلگروههایدانشجویاندرآگاهیمیانگینبرCBTهمراهبهگروهیشاورهممقایسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروههایدانشجویاندرنگرشمیانگینبرCBTهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروههایدانشجویاندرخودکنترلیمیانگینبرCBTهمراهبهگروهیمشاورهمقاسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروههایدانشجویاندررفتاریقصدمیانگینبرCBTهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین

مداخلهازبعدوقبلتجربیوکنترلگروههایدانشجویاندرخودکارآمدیوضعیتبرCBTهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین

لهمداخازبعدوقبلتجربیوکنترلگروههایدانشجویاندراینترنتبهاعتیادشیوعبرCBTهمراهبهگروهیمشاورهمقایسهوتعیین

قزوینپزشکیعلومدانشگاهدانشجویاندراینترنتبهاعتیادشیوعباکارآمدیخودارتباطتعیین

قزوینپزشکیعلومداشگاهدانشجویاندراینترنتبهاعتیادشیوعباخودتنظیمیارتباطتعیین

قزویني اثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك
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مروری بر مطالعات

وین  ي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك

نتايج مداخلهنوع عنوان محقق

هودومسئلهحلتوانافزايش

یشناختدرمانباهیجانیآگاهی

رفتاری

درمان

شناختی

رفتاری

روهیگرفتاریشناختیدرماناثربخشیبررسی

مسألهحلتوانشوهیجانیخودآگاهیبر

اينترنتبهاعتیاددارایدانش آموزان

یانکافی

2020

واينترنتبهاعتیادکاهش

افزايشباتنهايیاحساس

خودآگاهی

کارآمدیخود کاهشدرآگاهیخودمهارتآموزشاثربخشی

خودشافزايوتنهايیاحساساينترنت،بهاعتیاد

مقطعدومدخترآموزاندانشبیندرکارآمدی

ماهشهرمتوسطه

سواری

2016

ازعدباينترنتبهاعتیادوضعیت

مدلبرمبتنیآموزشیمداخله

يافتکاهشبزنف

بزنفمدل منظوربهبزنفمدلبرمبتنیآموزشیمداخلهتاثیر

ردختآموزاندانشدراينترنتبهاعتیادکاهش

غالمیان

2019
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مروری بر مطالعات

وین  ي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك

نتايج مداخلهنوع عنوان محقق

ئمعالگزارشیخودمیزانبهبود

عملکرد،اينترنتبهاعتیاد

ازبعدافسردگیوروانشناختی

درمان

درمان

شناختی

رفتاری

شناختیمدتکوتاهدرمانکارآمدیارزيابی

مردانازنفری143نمونهيکدررفتاری

ولفینگ

2019

انگینمیواينترنتبهاعتیادکاهش

اينترنتباکارزمانمدت

خود

وکارآمدی

یتنظیمخود

شناختوریتئبرمبتنیپیشگیرانهبرنامهتاثیر

راهبردهایکاربرداساسبرآموزشواجتماعی

کارآمدیخودوتنظیمیخودارتقاء

يانگ

2018

ایآسیب هبهمربوطعالئمبهبود

ب،اضطراافسردگی،روانشناختی،

ترنتاينبرایيافتهاختصاصزمان

درمان

شناختی

رفتاری

یرفتاردرمانروان شناختیتاثیراتتعیین

ننوجوانادراينترنتبهاعتیادبرشناختی

ژانگ

2020
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شاهددارتصادفیکارآزمايی:مطالعهنوع(RCT)

مسالنیدرقزوينپزشکیعلومدانشگاهدرتحصیلبهشاغلدانشجويانکلیه:پژوهشجامعه

98-97تحصیلی

قزوينپزشکیعلومدانشگاه:پژوهشمکان

نمونهگیریروشباو%80آزمونتوانو%95آماریاطمینانبهشتیانمطالعهطبق:گیرینمونهروشوهانمونه

کنترلوتجربیگروههربراینفر30کههامیانگینمقایسهونمونهحجممحاسبهفرمولباومرحلهایچند

خروجوورودمعیارهای:

98-97نیمسالدرتحصیلبهاشتغال،پژوهشدرشرکتبرایداوطلبانهوآگاهانهموافقت

روانییاجسمانیاختالالتبهابتالعدم،روزدرساعت3حداقلبرایاینترنتازاستفادهسابقه

گذشتهیکسالدراینترنتبهاعتیادباارتباطدرروانشناسبامشاورهعدم،مشابهآموزشیهایبرنامهدرمشارکتعدم

9 وین  كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش



مواد و روش کار 

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثعمروری بر منابمقدمه

آنروانسنجیهایويژگیوهادادهگردآوریابزار:

تبلتیانهرایاازبرخورداریتحصیلی،ترمتاهل،وضعاقامت،محلتحصیلی،رشتهجنس،،سن:دموگرافیکاطالعات

استفادهزمانروز،هشباندراینترنتازاستفادهساعاتماهیانه،طوربهاینترنتبرایشدهصرفتقریبیهزینهمیزانشخصی،

.اینترنتازاستفادهدالیل،تعسا24دراینترنتاز

سوالی20يانگاينترنتبهاعتیادپرسشنامه:

اینترنتبهاعتیادتعیینجهت•

گذارینمرهدرجهایپنجمقیاسباسوالی20•

کاربر)49ازکمترومساوینمرهاینترنت،بهبیشتراعتیادمعنیبهینبیشتر،100تاصفرازابزاراینامتیازحداکثروحداقل•

(اینترنتبهمعتاد)50ازبیشترومساوینمرهاگر،(عادی

گذشتهمطالعاتدرپایاییورواییتایید•

10 وین  ي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك
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آنروانسنجیهایويژگیوهادادهگردآوریابزار:

سوالی17شررعمومیخودکارآمدیمقیاس:

5تا1امتیازسوال،17،دانشجویانخودکارآمدیباورهایسنجش

قویترباالتربیانگرخودکارآمدینمرات،کامالموافقتامخالفکامالً:از•

مطالعاتداخلیوخارجیدروپایاییپرسشنامهرواییتایید•

 پرسشنامه استفاده وسواسی از اينترنت:

سوالدارد14اینپرسشنامهبومیاستو•

میباشد56رواییوپایاییاینپرسشنامهدرمطالعاتقبلیاثباتشدودامنهپاسخهاازصفرتا•

11 وین  ي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك
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آنروانسنجیهایويژگیوهادادهگردآوریابزار:

(سوالی13)تانجیخودکنترلیپرسشنامه

فردکنترلیبهترخودسوالی،نمرهباالتر13فرم

کامال5کامالمخالفمتا1صورتلیکرتازبهنمرهگذاری.اولیهوخودکنترلیمنعکنندهخودکنترلی:مقیاسخردهدو

رواییوپایاییدرمطالعاتداخلیوخارجیتاییدشده.موافقممیباشد

 سوالی8آگاهی  محقق ساخته پرسشنامه  :

سوالیپاسخهابهصورتبلهخیرصغوچهارگزینهایونمرهباالترنشانهآگاهیباالتر8محققساختهو

ارگرفترواییصوریومحتواییپرسشنامهمذکوردرمطالعهپایلوتبااستفادهازنظراتپانلخبرگانموردتاییدقر

12 وین  ي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك
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آنروانسنجیهایويژگیوهادادهگردآوریابزار:

 سوالی 10پرسشنامه نگرش:

نگرشنسبتبهاعتیادبهاینترنتدردانشجویانارزیابیروشمستقیم•

طیفپاسخلیکرتیباسوال10•

درمطالعهحاضردرمطالعاتداخلیقبلیمورداستفادهقرارگرفتهبودوخصوصیاتروانسنجیآننیزارزیابیشدهبودبااینحال•

ضریبآزمونبازآزمونارزیابیشدوپایاییتوسطتوافقدرونیآنبوسیلهضریبآلفایکرونباخ

:سوالی  3قصد رفتاری•

تا3پاسخهابیندامنه(کامالصحیحاست)5تا(اصالصحیحنیست)1گزینههاییازباسوالبرایاندازهگیریقصدرفتاری3•

نمرهباالترنشاندهندهقصدقویتراستو15

(.α،910./=r=/.933)آزمونآلفایکرونباخوضریببازضریب•

(CVI،865=./CVR/.=882)رواییمحتواییومیزانرواییمحتواییشاخص•

13 وین  ي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشك



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

14 وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي

شدهسمنعکحاضرمطالعهدراستفادهموردهایپرسشنامهتمامسنجیروانخصوصیاتجدولايندر
است

CVRCVIضريب کاپا آلفای کرونباخدامنه پاسخ هاتعداد آيتم هاسازه 

/.814/.788/.808/.10873-1040خودکارآمدی عمومی 

خود کنترلی 
1365-13812./857./833./825./

استفاده وسواسی از
اينترنت

/.834/.788/.866/.790صفر-1456

/.816/.892/.853/.10833-1050نگرش

/.828/.854/.796-0-820آگاهی 

/.920/.972/.965/.3944-315قصد رفتاری  

/.891/.875/.900/.20844-20100اعتیاد به اينترنت



15

ی کل دانشجويان دانشگاه علوم پزشک

مرحله ایروش نمونه گیری چند 

معیار ورود و خروج
30=گروه تجربی30=گروه کنترل

دادههایاولیهگردآوری=فازاول بدون مداخله

جلسه ای2و مشاوره گروهی  CBTجلسه 10
خوشامدگويی و معرفی . شناختیمدل1
ارتباط مدل شناختی به وابستگی به . ينترنتا2
ولع و روش های مقابله با آن  . 3

آموزش . ريلکسیشن4

آموزش روش های تحلیل منطقی . افکار5

آموزش مهارت حل مسئله  . 6

خطاهای شناختی و روش های مقابله با آن  . 7

آموزش فعال سازی و برنامه ريزی  . 8

مقابله با افسردگی و اضطراب. 9

پاسخ گويی به شبهات. 01

ماهبعدازمداخله3

پس آزمون و آنالیز

ماه بعد از مداخله3

وین  كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

16 وین  كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش

د در اين جدول ويژگی های دموگرافی دانشجويان شرکت کننده در پژوهش نشان داده ش
درصد مجردبودند90درصد وضعیت اقتصادی متوسط و 65-درصد دختر70تقريبا 

طبقه بندی    متغیر مورد بررسی
گروه کنترلگروه تجربی  

(آزمون کای اسکوئر) (درصد)فراوانی (درصد)فراوانی 
P=0.567(72/5)29(67/5)27دخترجنسیت  

(27/5)11(32/5)13پسر
P=0.253(5)2(7/5)3ضعیفوضعیت اقتصادی 

(62/5)25(67/5)27متوسط
(30)12(20)8خوب
(2/5)1(5)2عالی

P=0.500(90)36(92/5)37مجردوضعیت تاهل  

(10)4(7/5)3متاهل

شاخص توده بدن
(Kg/m2)

P=0.265(27/5)11(22/5)209کمتراز

25-2021(52/5)20(50)
30-257(17/5)6(15)

(7/5)3(7/5)303بیشتراز



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

17 وین  شكي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پز

قبلگروهدودانشجويانبیناينترنتمصرفمقايسهCBT20-50بیندانشجويانازنیمیکه
بودسرگرمیوتفريحیاينترنتکاربرداصلیدلیلو20-23ساعتدرآنهابیشتروهزارتومن

داشتنمعناداریاختالفگرافیکدموهایمتغیرحیثازدوگروهبینکهدادنشانآماریآزموننتايج
سطح معنی داری (درصد)فراوانی (درصد)فراوانی طبقه بندی بررسیموردمتغیر

(آزمون کای اسکوئر)
رنت  هزينه ماهیانه برای اينت

(تومان)
P=0.697(27/5)11(20)200008کمتراز
50000-2000021(52/5)21(52/5)
100000-500009(22/5)8(12/5)
(7/5)3(5)1000002بیشتراز

ساعات اصلی کار با 
اينترنت

18-152(5)5(12/5)P=0.181
20-184(10)8(20)
23-2026(65)21(52/5)

(15)6(8)2320بعداز

ADSL12(30)16(40)P=0.483نوع اينترنت مورد مصرف

Dial up3(7/5)2(5)
(55)22(60)24تلفنهمراه

(0)0(2/5)1مجموعهایازمواردباال

P=0.273(15)6(7/5)3...شبکههایاجتماعیماننداینستاگرام،داليل کاربرد اينترنت  
(5)2(2/5)1...کاربردعلمی،پژوهشی،آموزشی،
(80)32(90)36س،تفریحیوسرگرمیتماشایفیلم،عک



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

18 وین  كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش

ودکارآمدیخوخودکنترلیورفتاریقصدنگرشآگاهیمتغیرهایبیندارمعنیبستگیهمجدولايندر
دهدمینشاناينترنتبهاعتیادبارا




1234567متغیر

1عمومیخودکارآمدی-1

1./423**کنترلیخود-2

1-./285*./307**وسواسیاستفاده-3

1-./516**./392**./561**نگرش-4

1./453**-./228*./337*./523*آگاهی-5

1./173**./420*./361**./306**./411**رفتاریقصد-6

1./410*-./144**-./352*./677**-./375*./383**اينترنتبهاعتیاد-7

21/7332/8441/2819/568/387/2859/74میانگین

5/345/126/559/345/162/4410/03معیارانحراف



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

19 وین  زشكي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پ

اتجلسازقبلکنترلوتجربیگروه هایدرکنندهشرکتدانشجوياندرمعیارانحرافومیانگینCBTو
گروهیمشاوره

ازقبلاصلیمتغیرهایمقايسهCBTندادنشانگروهدوبینراداریمعنیاختالفمشاوره،و

سطح معنی داریگروه کنترل گروه تجربی  متغیر مورد بررسی
(   بین دو گروه) انحرافمعیار±میانگینانحرافمعیار±میانگین

21/430/748± 21/906/09±5/05خودکارآمدی عمومی  

31/730/299±33/034/91±4/70خود کنترلی  

39/170/210±41/316/69±6/35استفاده وسواسی از اينترنت

19/440/353±19/248/62±8/85نگرش

8/540/612±8/735/47±5/32آگاهی  

7/710/421±7/452/48±2/90قصد رفتاری

60/170/794±60/839/78±9/95اعتیاد به اينترنت



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

20 وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي

آزمونپسمرحلۀدرگروهدوعمومیخودکارآمدینمراتکوواريانستحلیلنتايج

جلساتدراستفادهموردهایپتانسیلحاضردرپژوهشCBTدرخودکارآمدیبهبودیبهمنجرنهایتدرگروهیمشاورهو
ازبعدیریپیگهایزماندررااینترنتبهاعتیادکاهشموجباتنهایتدروشداینترنتبهاعتیادبادرگیردانشجویان

نمودفراهمدرمانیجلسات
بودسوهم()نصیریو(2018)ماهری(2017)یانگنتایجباهایافتهاین.

درمانوسیلهبهخودکارآمدیواریانسدرصد68/6دهدکهمینشانآمدهبدستاتایمجذورCBTگروهیمشاورهو
استشدهدادهتوضیح

شاخص
منبع

مجموع  
مجذورات

درجات  
آزادی  

میانگین  
Fضریب مجذورات

سطح  
اندازه اثرمعنی داری  

322/1611322/16146/1310/0000/447آزمونپیش
427/4941427/494124/7200/0000/686گروه
398/068576/984خطا
3757060کل



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

21 وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي

آزمونپسمرحلۀدرگروهدوخودکنترلینمراتکوواريانستحلیلنتايج

تداشوجودداریمعنیاختالفآزمونپسدرخودکنترلیمتغیرحیثازآزمونپیشاثرکنترلبا

(P<0/001)بودمنطبق(2019)لیو(2020)چويی(2018)يانگمطالعاتباکه

درمانوسیلهبهخودکنترلیواريانسدرصد51/1کهدهدمینشانآمدهبدستاتایمجذور

CBTاستشدهدادهتوضیحگروهیومشاوره

درپیشگیریاسیاسمتغیريکواينترنتبهاعتیادازپیشگیریدرموثرعامليکعنوانبهخودکنترلی

قرارگیردمنفییهاپیامدکاهشجهتهاآموزشسرادراستالزمگونهاعتیادرفتارهایعودو

شاخص
منبع

مجموع  
مجذورات

درجات  
آزادی  

میانگین  
Fضریب مجذورات

سطح  
اندازه اثرمعنی داری  

150/3311150/3319/1700/0040/139پیش آزمون
1821/05511821/05559/2520/0000/511گروه
934/4175716/393خطا
9378560کل  



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

22 وین  كي قزاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزش

آزمونپسمرحلۀدرگروهدواينترنتازوسواسیاستفادهنمراتکوواريانستحلیلنتايج

تفاوتآزمونپسدراينترنتازوسواسیاستفادهمتغیرحیثازگروه هابینآزمون،پیشاثرکنترلبا
((p<0/001داشتوجود

بود()()مطالعهيعنیقبلیهایپژوهشهایيافتهبرمنطبقکه

توسطاينترنتازوسواسیاستفادهواريانسدرصد74/1دهدمینشانآمدهبدستاتایمجذور
CBTاستشدهدادهتوضیحگروهمشاورهو.

شاخص
منبع

مجموع  
مجذورات

درجات  
آزادی  

میانگین  
Fضریب مجذورات

سطح  
اندازه اثرمعنی داری  

420/9471420/94722/0820/0000/279آزمونپیش
3114/10213114/102163/3590/0000/741گروه
1086/5895719/063خطا
6586460کل



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

23 وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي

آزمونپسمرحلۀدرگروهدونگرشنمرهکوواريانستحلیلنتايج

اختالفونآزمپسدرنگرشیمتغیرحیثازگروهابینازمونپیشاثرکنترلبادهدمینشانمذکورجدولهاییافته
بودراستاهممطالعهاینبا()()()مطالعاتنتایجباکهداشتوجودداریمعنی

توسطنگرشواریانسدرصد26/6دهدمینشانآمدهبدستاتایمجذورCBTشدهدادهتوضیحگروهیمشاورهو
است

بهنسبتروانیواجتماعیتوانمندیارتقاهایاموزشسلسلهدرجوانانونوجوانانکهباشدنحویبهبایدهاریزیبرنامه
کنندپیدامنفینگرشاینترنتازسوئاستفاده

شاخص
منبع

مجموع  
مجذورات

درجات  
آزادی  

میانگین  
Fضریب مجذورات

سطح  
اندازه اثرمعنی داری  

234/8281234/82857/7930/0000/503آزمونپیش
87/183187/18321/4560/0000/266گروه
231/605574/063خطا
7537/00060کل



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

24 وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي

آزمونپسمرحلۀدرگروهدوآگاهینمرهکوواريانستحلیلنتايج

بیناهیآگمتغیردارمعنیتغییرشاهدآزمونپیشاثرکنترلباکهاستازينحاکیجدولايندرشدهدرجنتایج

استبودههمسو()لی()ماهری()غالمیاننتايجباکههستیمآزمونپسدردوگروه

توسطآگاهیواريانسدرصد27/3دهدمینشانآمدهبدستاتایمجذورCBTدادهتوضیحگروهیمشاورهو

استشده

خصوصدرآگاهیافزايشواينترنتبهاعتیادهایپیامدازاگاهیودانشوایرسانهسوادسطحافزايشبنابراين

دادآموزشدانشگاهادرکاربرانبهتوانمیراCBTطريقاززمانمديريت

شاخص
منبع

مجموع  
اندازه اثرسطح معنی داریFضريب میانگین مجذوراتدرجات آزادی مجذورات

4/56614/5660/1730/6790/003پیش آزمون

563/6991563/69921/4100/0000/273گروه
1500/7675726/329خطا
2704/00060کل  



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

25 وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي

 آزمونتحلیل کوواريانس نمره قصد رفتاری دو گروه در مرحلۀ پس نتايج

معنیتغییرشاهدازمونپسدررفتاریقصدمتغیرحیثازهاگروهبینازمونپیشاثرکنترلباسا

.بودهمسانقبلیهایوهشپژهایيافتهباکه(P<0/001)بوديمدار

درمانبوسیلهرفتاریقصدمتغیرواريانسدرصد32/9دهدمینشانآمدهبدستاتایمجذورCBT

.استشدهدادهتوضیحگروهیمشاورهو

شاخص
منبع

مجموع  
درجات آزادی مجذورات

میانگین 
اندازه اثرسطح معنی داریFضريب مجذورات

0/01610/0160/0030/9550/000پیش آزمون
143/8281143/82827/9980/0000/329گروه

292/817575/137خطا
9539/00060کل  



نتایج و بحث

پیشنهاداتنتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه

26 وین  زقاثر بخشی مشاوره گروهی و درمان رفتاری شناختی بر خودتنظیمی، خودکارآمدی و شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي
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The Effectiveness of Group Cognitive Behavioral Therapy on General Self-
efficacy, Self-Control and Internet Addiction Prevalence among Medical 

University Students
Abstract 

Background and objective: Studies highlight high prevalence of psychological and psychiatric problems among 
students with internet addiction (IA). Given that the pathological mechanism of IA is similar to substance abuse 
and gambling disorder, group cognitive-behavioral therapy (GCBT) is an efficient strategy to solve the problem 
of internet addiction in college students. The present study was to determine the effect of group CBT on self-
control, self-efficacy and prevalence of IA among students of Qazvin University of Medical Sciences (QUMS). 

Methods: This randomized controlled trial was performed on 80 students of QUMS which were addicted to the 
internet. Participants were randomly divided into control (without intervention) and treatment group (GCBT). 
The experimental group participated in a GCBT program consisted of 10 two-hour sessions based on 
psychosocial training, cognitive reconstruction, behavior modification and improving emotion regulation. Data 
were collected using demographic information, Yang IA Test, Brief self-control scale and Compulsive Internet 
Usage Scale before and 3 months after GCBT. The data were analyzed using SPSS 23.0 and independent and 
paired t-test, chi-square and ANCOVA were used for data analysis. 

Results: General self-efficacy (from 21.90±5.1 to 27.31±3.9, F= 46.131, df = 1, P<0.001) and self-control (from 
33.03±4.7 to 44.78±6.1, F= 59.252, df = 1, P<0.001) were significantly improved in the experimental group after 
GCBT. Also, compulsive internet use (from 41.41±6.35 to 25.13±3.97, F= 163.359, df = 1, P<0.001) and IA (from 
60.83±9.95 to 36.10±5.16, F= 183.302, df = 1, P<0.001) were significantly reduced in the experimental group 
after GCBT. 

Conclusion: GCBT was effective in dealing with IA in college students and was also found to improve the 
psychological variables affecting IA.

Keywords: Internet Addiction, Cognitive Behavior Therapy, Self-Efficacy, Self- Control. 
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