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چکيده
در تحقيق حاضر ،اثربخشي آموزش مهارت خود آگاهي در کاهش اعتياد به اینترنت ،احساس تنهایي و
افزایش خود کارآمدي مورد مطالعه قرار گرفت .جامعه آماري پژوهش حاضر ،کليه دانش آموزان دختر دوم
مقطع متوسطه ماهشهر بودند که از بين آنها  15نفر به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحلهاي انتخاب شدند
و تنها گروه آزمایشي بود که در معرض ده جلسه آموزشي عملي قرار گرفت .براي جمع آوري دادههاي
تحقيق ،از پرسشنامههاي اعتياد به اینترنت سواري ( ،)4994احساس تنهایي راسل ،پيال و کاترونا ( )4995و
خود کارآمدي شرر و همکاران ( )4991استفاده بعمل آمد .طرح تحقيق حاضر ميداني و از نوع پيش آزمون
پس آزمون با گروه کنترل بود .جهت تجزیه و تحليل دادهها ،از تحليل کواریانس چند متغيري و یک متغيري
استفاده شد .نتایج تحقيق نشان داد آموزش مهارت خودآگاهي باعث کاهش اعتياد به اینترنت و احساس
تنهایي آزمودنيها گردید .همچنين آموزشهاي یاد شده توانست خودکارآمدي دختران دانش آموز دوم
مقطع متوسطه ماهشهر را افزایش دهد .نتایج این تحقيق حاکي از آن بود که از طریق آموزش ميتوان بسياري
از عادتهاي ناپسند( اعتياد به اینترنت و احساس تنهایي) را کم و عادتهاي مناسب ( خودکارآمدي) را
تقویت کرد.
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مقدمه
اینترنت ،4یکي از ابزارهاي جدیدي است که بخش زندگي روزانه انسانها را تشکيل ميدهد
(چو و پنگ1552 ، 1؛ مورالي و جورج )1552 ، 9بطوري که استفاده افراطي یا سوء استفاده
از آن ميتواند مشکالت فيزیکي و روان شناختي جبران ناپذیري را به همراه داشته باشد
(گرینفيلد ،1555 ،1کلهرنيا گلکار ،صفاري نيا و اميرپور .)4995 ،به عبارت دیگر اعتياد به
اینترنت ،بواسطه نادیده گرفتن مسئوليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فيزیکي باعث آسيب
رساندن به فرد ميشود .به نظر ميرسد ریشه این عمل فرار از مشکالت شخصي است.
اعتياد به اینترنت به نادیده گرفتن روابط خانوادگي ،از هم گسيختگي روابط اجتماعي،
افت تحصيلي و مشکالت شغلي منجر ميشود (ویزشفر .)4991 ،در تعریف اعتياد به اینترنت
برخي از پژوهشگراني نظير تمنایي فر ،صدیقي ارفعي و گندمي ( )4994معتقدند که اصطالح
اعتياد به اینترنت نوعي وابستگي رفتاري به اینترنت را نشان داده و با ویژگيهاي افسردگي،
درونگرایي ،کم حوصلهگي و احساس تنهایي ،اعتياد ،ترس ،اضطراب ،بيش فعالي و
اضطراب اجتماعي همراه ميشود .در همين رابطه کاپالن )1551( 1طي مطالعهاي نشان داد
که ویژگيهایي همچون درونگرایي و احساس تنهایي به استفاده بيشتر از اینترنت منجر
ميگردد .برخي از صاحبنظران همچون دیویس و فرانزوي )4999( 6معتقدند که خودآگاهي،
ميتواند پيامدهاي مثبت و منفي بين فردي و فرافردي داشته باشد.
پيرامون تاثير آموزش ابعاد خود آگاهي در کاهش اعتياد به اینترنت پژوهشگراني همچون
غفاري و احدي ( )4996طي تحقيقي به این نتيجه رسيدند آموزش خودآگاهي هيجاني و
مهار تکانه موجب کاهش اعتياد به اینترنت و کنارهگيري اجتماعي گردید .وایالنت)1559( 2
نيز نشان داد افراديکه اعتياد به اینترنت دارند ،در مورد آنچه احساس ميکنند شفاف نبوده،
در خود فرورفته ،زودتر از پا در آمده و نسبت به هيجاناتشان از آگاهي کافي برخوردار
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نيستند (به نقل از غفاري و احدي .)4996 ،در همين رابطه بررسي عبدالوهابي ،باقري ،حقيقي
و کریمي ( )1541نشان داد بين خود آگاهي هيجاني و همدلي و خودکارآمدي ارتباط وجود
دارد .مطالعات الن-ها ،لي-پينگ و زائو -ایان ،)1545( 4برانوئي ،اوبرست ،کربونل و کامرو

1

( ،)1559جيمز و همکاران )1559( 9و پارکر ،تایلور ،استابروک ،شل و وود )1559( 1نيز
نشان داد بين هوش هيجاني پایين و اعتياد به اینترنت ارتباط وجود دارد و هوش هيجاني از
عوامل پيش بين اعتياد به اینترنت و بازيهاي کامپيوتري به شمار ميرود .در خصوص ميزان
شيوع اعتياد به اینترنت برخي از تحقيقات همچون ساسماز و همکاران )1541( 1نشان داد که
در ميان دانش آموزان دوره راهنمایي ميزان اعتياد به اینترنت 41/4درصد است .نتایج پژوهش
کاس ،گریفيس و بيندر )1549( 6نشان دادند که  9/1درصد از دانشجویان یکي از
دانشگاههاي انگليس اعتياد به اینترنت داشتند .تحقيق اسچانفلد و یان )1541( 7نشان داد که
 5/9درصد کاربران اینترنت داراي اعتياد به اینترنت بودند .در ایران نيز تحقيقات قاسم زاده،
شهرآراي و مرادي ( )4996نشان مي دهد که شيوع اعتياد به اینترنت در ميان دانش آموزان
دبيرستاني شهر تهران  9/9درصد بوده و در ميان دانش آموزان دختر  9/1درصد گزارش شد.
بنا به شواهد تحقيق ،خودکار آمدي ،9از دیگر متغيرهایي است که با خودآگاهي ارتباط
دارد( هاشمي و غني زاده )1554 ،و در اهميت آن برخي از صاحبنظراني همچون اسرا و
الکاي )1559( 9معتقدند که خودکارآمدي یکي از عوامل شناختي است که بر رفتارهاي
افراد بسيار تاثير گذار ميباشد .خودکارآمدي یکي از مکانيسمهاي اساسي در نظریه شناختي
اجتماعي باندورا به حساب ميآید .خودکارآمدي به قضاوت فرد در بارة آنچه فرد فکر
ميکند ،ميتواند انجام دهد ،نه آنچه انجام داده است ،گفته ميشود (احمدي .)4996 ،به
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زبان دیگر ،باندورا )4992( 4خودکارآمدي را توجه به باورها یا قضاوت فرد نسبت به
توانایيهاي خودش در انجام وظایف و مسؤوليتها معرفي ميکند .این نظریه خودشناسي
را اساس تصميم گيري مي داند و همچنين ویژگيهاي انسان را مورد توجه قرار ميدهد.
در مورد تاثير خودآگاهي بر تعادل خودکارآمدي پژوهشگراني نظير عبدالوهابي ،باقري،
حقيقي و کریمي ( ،)1541احمد و المصري )1544( 1و همچنين معافيان و غني زاده ()1559
طي مطالعهاي نشان دادند که برنامه آموزش خودآگاهي بر خود کارآمدي تاثيرگذار بود.
بررسي جهان ملکي ،شریفي ،جهان ملکي و نظري بوالني ( )4995نشان داد که مهارت خود
آگاهي ،ارتباطي ،تصميمگيري ،تفکر انتقادي و مقابله با استرس پيشبينکننده
خودکارآمدي هستند.
احساس تنهایي ،9نيز از دیگر متغيرهایي به شمار ميرود که با خود آگاهي ارتباط دارد.
مطابق با گزارش برخي از تحقيقات ،احساس تنهایي یکي از شایعترین و جديترین مشکل
دختر و پسر نوجوان به شمار ميرود ( پرتي ،آندرو و وکالت4991 ،1؛ ماهون ،یارچسکس و
یارچکسي .)4991 ،1برخي از صاحبنظراني همچون ليو ،گو و زو )1541( 6معتقدند که
احساس تنهایي یک تجربه ذهني دردناک یا یک احساس روان شناختي تلقي ميشود که
ویژگي عمده آن فقدان رضایت از روابط ميباشد .براي کاهش احساس تنهایي نتایج برخي
از تحقيقات بر آموزش خود آگاهي تاکيد ميکنند .در همين رابطه غفاري و احدي ()4996
طي تحقيقي به این نتيجه رسيدند که آموزش خودآگاهي هيجاني و مهار تکانه موجب
کاهش اعتياد به اینترنت و کنارهگيري اجتماعي آنان گردید .با توجه به مقدمه باالدر تحقيق
حاضر این فرضيهها که آموزش مهارت خود آگاهي در کاهش اعتياد به اینترنت و احساس
تنهایي و افزایش خودکارآمدي دختران دوم دبيرستاني موثر است مورد بررسي قرار گرفت.
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روش پژوهش
شرکت کنندگان :جامعه آماري پژوهش حاضر ،شامل کليه دانشآموزان دختر دوم
دبيرستاني ماهشهر در سال تحصيلي  4999 -91بودند .نمونه این تحقيق مشتمل بر 15
دانشآموز از جامعه مذکور مي باشد که براي انتخاب آنها از روش نمونهگيري تصادفي
چند مرحلهاي انتخاب شدند .به منظور انتخاب نمونه مناسب تحقيق ،ابتدا پرسش نامههاي
اعتياد به اینترنت ،احساس تنهایي و خودکارآمدي روي  155نفر از دانش آموزان دختر سال
دوم مقطع متوسطه اجرا گردید .سپس از بين جامعه یاد شده ( 155نفر) که بيشترین نمره در
مقياس احساس تنهایي و اعتياد به اینترنت و در بعد خودکارآمدي کمترین نمره گرفتند 15
نفر انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشي و کنترل (هر گروه  11نفر) تقسيم شدند .الزم به
ذکر است که از بين مدارس سال دوم مقطع متوسطه موجود 1 ،مدرسه دخترانه به صورت
تصادفي انتخاب و از بين این  1مدرسه نمونه مناسب تحقيق انتخاب شدند.
طرح پژوهش :طرح پژوهش حاضر نيمه آزمایشي از نوع پيش آزمون – پس آزمون با
گروه کنترل است.
ابزار پژوهش :براي اندازه گيري اعتياد به اینترنت از پرسش نامه اعتياد به اینترنت سواري
( ) 4994که از طریق تحليل عاملي اکتشافي روي دانشجویان دانشگاه پيام نور اهواز بدست
آمد استفاده شد .پرسش نامه یک عاملي یاد شده از  44ماده تشکيل شده است که به صورت
مقياس پنج درجهاي ليکرت به هيچ عنوان ( )4تا هميشه ( )1نمره گذاري مي شود .براي تعيين
پایایي مادهها از آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  ./92و روایي آن با کمک تحليل
عاملي تایيدي تعيين گردید که رضایت بخش بود .حد اقل نمره در پرسش نامه یاد شده 15
و حد اکثر آن  455ميباشد .براي سنجش احساس تنهایي از پرسش نامه احساس تنهایي
راسل ،پپال و کاترونا )4995( 4که توسط شکرکن و ميردریکوند ( )4922ترجمه شده بود
استفاده شد ( به نقل از پاشا و اسماعيلي .)4996 ،با توجه به مقياس اصلي که در آن سوگيري
پاسخدهي وجود داشت ،متخصصان تصميم گرفتند مقياس جدید را با یک سري اصالحات
طراحي کنند .این مقياس مشتمل بر  15سؤال است و نمرهگذاري آن در طيف ليکرت چهار
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درجهاي «هرگز=  4تا اغلب=  » 1انجام ميشود که مادههاي 49 ،46 ،41 ،45 ،9 ،6 ،1 ،1 ،4
و  15به صورت معکوس نمرهگذاري ميشوند .پاشا و اسماعيلي ( )4996طي یک مطالعه
براي تعيين پایایي آن از دو روش آلفاي کرونباخ و تنصيف استفاده کردند که مقدار آنها
به ترتيب  5/21و  5/24و روایي همزمان آن با آزمون اضطراب  5/1به دست آمد .حد اقل
نمره در پرسش نامه یاد شده  91و حد اکثر آن  61ميباشد .همچنين براي سنجش
خودکارآمدي از پرسش نامه خودکارآمدي شرر و همکاران ( )4991که شامل  42ماده
ميباشد استفاده شد .روش نمرهگذاري مادهها از کامال مخاف تا کامال موافق ( 4تا  )1امتياز
صورت ميگيرد .مادههاي شماره 49 ،9 ،9 ،9 ،4و 41از  1به  4امتياز ميگيرند .و بقيه مادهها
به صورت  4تا  1امتيازشان افزایش ميیابد .این مقياس توسط براتي ( )4921ترجمه و
اعتباریابي شده است .پایاني این مقياس در پژوهش براتي ( 5/29 )4926و براي تعيين روایي
آن از طریق همبسته نمودن آزمون عزت نفس و خود ارزیابي با خود کارآمدي استفاده شد
که مقدار آن معنادار بود (به نقل از رحيمي پردنجاتي و غباري بناب .)4995 ،حد اقل نمره
در پرسش نامه یاد شده  42و حد اکثر آن  92ميباشد.
شيوه اجراي پژوهش :به منظور انجام پژوهش حاضر ابتدا به آموزش و پرورش ماهشهر
مراجعه و ضمن معرفي خود اطالعات مربوط به مدارس دخترانه دبيرستاني درخواست شد و
اطالعات مورد نياز در اختيار محقق قرار گرفت و پس از انتخاب مدارس ،پرسشنامههاي
مربوطه در بين دانش آموزان توزیع گردید و سپس جمعآوري گردید .در مرحله بعد
آزمودنيها انتخاب شدند و به منظور اجراي کار جلسهاي با حضور دانشآموزان برگزار
گردید و در پایان دوره آموزشي مجددا پرسش نامههاي یاد شده اجرا گردید و پس از جمع
آوري دادهها ،عمليات تحليل دادهها آغاز گردید .ضمنا تحقيق حاضر شامل  45جلسه
آموزشي بود که تعداد و محتوي جلسات آموزشي آن به شرح ذیل است  .جلسه اول معرفي
آزمودنيها به همدیگر و تعيين زمان و ساعت جلسات آموزشي و بيان اهميت تحقيق ،در
جلسات بعدي موضوعاتي از قبيل شناخت ویژگيها ،شناخت توانائيها ،شناخت نقاط
ضعف ،شناخت احساسات ،شناخت باورها و ارزشها ،شناخت مسئوليتها ،مالکهاي
عزت نفس و جایگاه انسان و ارزیابي صحيح از خود ،خودآگاهي هيجاني ،خودآگاهي
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جسماني و افکار ،احساسات و رفتار همراه با تمرینات عملي مطرح شد و در جلسه
پایاني(جلسه دهم) مجددا پس آزمونهاي یاد شده اجرا و با کمک آزمونهاي پيشرفته
آماري تجزیه و تحليل شدند.
شيوه تحليل دادهها :به منظور تحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين ،انحراف معيار)
و استنباطي (تحليل کواریانس یک متغيري و چند متغيري) استفاده گردید و دادهها از طریق
 spssورژن  14تحليل شدند .ضمنا سطح معنا داري  % 1در نظر گرفته شد.

یافتههای پژوهش
یافتههاي توصيفي این پژوهش شامل شاخصهاي آماري مانند ميانگين و انحراف معيار براي
کليه متغيرهاي تحقيق در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار نمرههاي اعتياد به اينترنت ،احساس تنهايي و خودکارآمدي
گروههاي آزمايش و گواه در مراحل پيش آزمون و پس آزمون
متغير

مرحله

گروه

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

11/15

1/91

گواه

11/62

1/11

پيش آزمون
اعتياد به اینترنت
آزمایش

91/49

4/69

پس آزمون
گواه

11/62

1/11

آزمایش

69/15

9/51

گواه

64/12

1/24

آزمایش

96/62

9/91

پيش آزمون
احساس تنهایي
پس آزمون

خودکارآمدي

گواه

61/99

1/99

آزمایش

12/15

1/12

گواه

99/15

9/16

پيش آزمون
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آزمایش

19/12

1/11

گواه

99/65

9/16

پس آزمون

مندرجات جدول  4نشان ميدهد در مرحله پيش آزمون ،ميانگين و انحراف معيار اعتياد
به اینترنت براي گروه آزمایش  11/15و  1/91و براي گروه گواه  11/62و  ،1/11در مرحله
پس آزمون ميانگين و انحراف معيار ،گروه آزمایش 91/49و  ،4/69و براي گروه گواه
 11/62و  ،1/11در مرحله پيش آزمون ميانگين و انحراف معيار احساس تنهایي براي گروه
آزمایش  69/15و  ،9/51براي گروه گواه  64/12و  ،1/24و در مرحله پس آزمون ميانگين
و انحراف معيار براي گروه آزمایش  96/62و  ،9/91و براي گروه گواه  61/99و  1/99و در
مرحله پيش آزمون ميانگين و انحراف معيار خود کارآمدي براي گروه آزمایش  12/15و
 ،1/49و براي گروه گواه  99/15و  9/16و در مرحله پس آزمون ميانگين و انحراف معيار
براي گروه آزمایش  19/12و  1/11و براي گروه گواه  99/65و  9/16مي باشد.
جدول  .2نتايج تحليل کواريانس چند متغيري ( مانکوا ) بر روي ميانگين نمرات پس آزمون اعتياد به
اينترنت ،احساس تنهايي و خودکارآمدي دانش آموزان دختر گروههاي آزمايش و گواه با کنترل
پيشآزمون
مقدار

فرضيه

DF

خطا

DF

F

5/554

5/99

4/55

()p

سطح معني داري

مجذور اتا

آزمون اثر

5/919

9

19

412/96

توان آماري

نام آزمون

پيالیي
آزمون
المبداي
ویلکز

5/512

9

19

412/96

5/554

5/99

4/55
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آزمون اثر
هتلينگ

9

46/64
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412/96

19

5/554

5/99

4/55

آزمون
بزرگترین

9

46/64

412/96

19

5/554

5/99

4/55

ریشه رویز

همانطوريکه در جدول  1نشان داده شده است با کنترل پيش آزمون سطوح معنيداري
همه آزمونها ،بيانگر آن هستند که بين دانش آموزان دختر گروههاي آزمایش و گواه حداقل
از لحاظ یکي از متغيرهاي وابسته (اعتياد به اینترنت ،احساس تنهایي و خودکارآمدي) تفاوت
معني داري مشاهده مي شود ( p<5/554و  .)F412/96براي پي بردن به این نکته که از
لحاظ کدام متغير بين دو گروه تفاوت وجود دارد ،سه تحليل کواریانس یک راهه در متن
مانکوا انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول  9ارائه شده است .ميزان تأثير یا تفاوت برابر
با  5/99مي باشد ،به عبارت دیگر 99 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون اعتياد
به اینترنت ،احساس تنهایي و خودکارآمدي مربوط به تأثير آموزش مهارت خودآگاهي
مي باشد.
جدول  .3نتايج تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا بر روي ميانگين نمرات پس آزمون اعتياد
به اينترنت ،احساس تنهايي و خودکارآمدي دانش آموزان دختر دبيرستاني گروههاي آزمايش و گواه
با کنترل پيش آزمون

متغير

منبع تغييرات

مجموع مجذورات

اعتياد به اینترنت

خطا

449/16

11

1/19

درجه آزادي

گروه

626/91

4

626/91

419/14

5/554

5/91

4/55

ميانگين مجذورات

F

سطح معني داريp

مجذور اتا

توان آماري

پيش آزمون

4/91

4

4/91

5/199

5/191

5/54

5/591
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خودکارآمدي

پيش آزمون

461/41

4

461/41

9/91

5/551

5/12

5/991

گروه

1551/65

4

1551/65

449/99

5/554

5/91

4/55

خطا

199/99

11

42/19

احساس تنهایي

پيش آزمون

99/91

4

99/91

6/15

5/515

5/15

5/669

گروه

665/54

4

665/54

14/99

5/554

5/61

4/55

خطا

999/12

11

41/91

همانطوریکه در جدول  9نشان داده شده است با کنترل پيش آزمون ،بين دانش آموزان
دختر گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ اعتياد به اینترنت تفاوت معنيداري مشاهده
ميشود ( p<5/554و  .)F419/14بنابراین فرضيه اول تأیيد ميگردد .به عبارت دیگر،
آموزش مهارت خودآگاهي با توجه به ميانگين اعتياد به اینترنت دانش آموزان گروه آزمایش
نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب کاهش اعتياد به اینترنت گروه آزمایش شده است.
ميزان تأثير یا تفاوت برابر با  5/91مي باشد ،به عبارت دیگر 91 ،درصد تفاوتهاي فردي در
نمرات پس آزمون اعتياد به اینترنت مربوط به تأثير آموزش مهارت خودآگاهي ميباشد.
همچنين با کنترل پيش آزمون بين دانش آموزان دختر گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ
احساس تنهایي تفاوت معني داري مشاهده مي شود ( p<5/554و  .)F 449/99بنابراین
فرضيه دوم تأیيد ميگردد .به عبارت دیگر ،آموزش مهارت خودآگاهي با توجه به ميانگين
احساس تنهایي دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به ميانگين گروه گواه ،موجب کاهش
احساس تنهایي گروه آزمایش شده است .ميزان تأثير یا تفاوت برابر با  5/91ميباشد ،به
عبارت دیگر 91 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پس آزمون احساس تنهایي مربوط به
تأثير آموزش مهارت خودآگاهي ميباشد .با کنترل پيش آزمون بين دانش آموزان دختر
گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ خودکارآمدي تفاوت معني داري وجود دارد (5/554
<pو  .)F14/99بنابراین فرضيه سوم تأیيد ميگردد .به عبارت دیگر ،آموزش مهارت
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خودآگاهي با توجه به ميانگين خودکارآمدي دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به ميانگين
گروه گواه ،موجب افزایش خودکارآمدي گروه آزمایش شده است .ميزان تأثير یا تفاوت
برابر با  5/61ميباشد ،به عبارت دیگر 61 ،درصد تفاوتهاي فردي در نمرات پسآزمون
خودکارآمدي مربوط به تأثير آموزش مهارت خودآگاهي ميباشد.

بحث و نتيجهگيری
تحقيق حاضر نشان داد که آموزش مهارت خودآگاهي موجب کاهش اعتياد به اینترنت
گردید .در همين راستا یافته این تحقيق با یافته پژوهشگراني همچون غفاري و احدي (،)4996
عبدالوهابي ،باقري ،حقيقي و کریمي ( ،)1541برانوئي ،اوبرست ،کربونل و کامرو ()1559
و پارکر ،تایلور ،استابروک ،شل و وود ( )1559هماهنگ است .در تبيين این چنين یافته مهم
بایستي گفت یکي از مهمترین عواملي که به انسان کمک ميکند تا زندگي خوب و موفقي
داشته باشد ،این است که فرد خود را بشناسد (خود آگاهي) ،در مورد خود احساس خوبي
داشته باشد و از آنچه هست شاد و راضي باشد .در همين رابطه ذکر مهارتهاي زندگي بي
تاثير نيست .اصطالح مهارتهاي زندگي ،به گروه بزرگي از مهارتهاي رواني -اجتماعي
و ميان فردي گفته ميشود که مي تواند به افراد کمک کند تا تصميماتشان را با آگاهي
اتخاذ کنند ،به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند ،مهارتهاي مقابلهاي و مدیریت شخصي خود
را گسترش دهند و زندگي سالم و باروري داشته باشند (یونيسف .)1559 ،4به عبارت دیگر
مهارت خودآگاهي یکي از مهارتهاي زندگي افراد بشمار ميرود بطوري که به افراد
کمک ميکند تا بتوانند شناخت بيشتري نسبت به خود ،خصوصيات ،نيازها ،اهداف و نقاط
قوت و ضعف ،احساسات ،ارزشها و هویت خود داشته باشند .به نظر ميرسد فرد هر چه
بيشتر خود را بشناسد و دید بهتري از ویژگيهاي خود داشته باشد ،احتمال رشد استقالل را
در خود افزایش داده و زمينه را براي پذیرش بهتر دیگران تقویت ميکند .بنابراین خود
آگاهي مقدمه ارتباط موثر با دیگران را فراهم ميآورد (رادفر ،حميدي ،لرستاني و ميرزایي،
.)4992
1. unicef
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همانطوریکه قبال نيز گفته شد ،اعتياد به اینترنت یکي از شایعترین بيماريهاي قرن حاضر
بشمار ميرود و همه افراد جامعه را تحت تأثيرخود قرار ميدهد و استفاده آسيبزا از آن
ميتواند مشکالت روانشناختي ،اجتماعي ،تحصيلي و یا کاري جبران ناپذیري را در پي داشته
باشد ( دانگ ،لو ،زو و زائو .)1544،4در همين رابطه پژوهشگراني همچون دليو ،بروجن و
آن )1545( 1طي مطالعهاي نشان دادند که آگاهي از اعتياد به اینترنت در مدارس و
دانشگاهها ،به منظور کاهش خطر استفاده فراوان از اینترنت از اهميت ویژهاي برخوردار
است .یعني جلسات آموزشي باعث افزایش خودآگاهي و کاهش اعتياد به اینترنت ميشود.
با توجه به آنچه ذکر شد ،رابطه معکوسي بين فاکتورهاي خودآگاهي و آثار منفي اینترنت
برقرار است .پس در صورتي که بر اساس آموزش ميزان خودآگاهي را به عنوان متغير مستقل
باال ببریم انتظار بر این است که ميزان کاربري و سایر آثار منفي اینترنت کاهش یابد .در
مهارت خودآگاهي یاد ميگيریم که با تکيه بر نقاط قوت براي بهبود نقاط ضعف خود
تالش بيشتري کنيم .آگاهي از نقاط ضعف باعث ميشود که فرد بتواند تسلط بيشتري بر
خود داشته باشد .احساسات خود را بهتر بشناسد .زیرا فردي که از احساسات خود آگاهي
پيدا مي کند مي تواند آنها را کنترل کند .به عبارت دیگر ناتواني در کنترل و مهار
احساسات ،ميتواند به اعتياد ،خشونت و بينجامد (داوري ،تفکري و کاظمي .)4991 ،در
همين رابطه بررسي غفاري و احدي ( )4996نشان داد که آموزش خودآگاهي هيجاني و
مهار تکانه موجب کاهش اعتياد به اینترنت و کنارهگيري اجتماعي گردید .از طرفي
پژوهشگران دیگري همچون لطيفيان و سيف ( )4996به این نتيجه رسيدند که در صورتي
که فرد شناخت الزم و کافي را نسبت به افکار ،احساسات ،ارزشهاي خود پيدا کند ،ارتباط
و تعامل اجتماعي وي افزایش یافته و احساس تنهایيش کاهش ميیابد .در اهميت آمــوزش
مهارت خودآگاهي به افراد ،بایستي به این نکته مهم اشاره کرد که آمــوزش مهارت
خودآگاهي ،شخص را در کسب مهارتهاي تصميم گيـري ،شـناخت احساسات و تسلط بر
رفتارها به واسـطه شـناخت بهتـر نيازهـا و ویژگـيهاي خـود کمـک ميکند و شخص را
1. Dong, Lu, Zhou & Zhao
2. Deleevw, Bruijn & Oen
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قادر ميسازد تا در برخورد با مسائل و مـشکالت زنـدگي و فـشارهاي همساالن و
مسؤوليتهاي اجتماعي با دید واقع بينانـهتـري از ضـعفها و قـوتهاي خـود برخورد کرده
و قادر باشد به نحوي موثر و سالمتر با ایـن مـسائل روبـرو شـود .بنابراین ميتوان از آموزش
مهـارت خودآگاهي در جهت کاهش و یا حتي پيشگيري از احساس تنهایي استفاده کرد تـا
از ایـن طریـق هزینـهها و صـدمههایي کـه ایـن رفتارها بر شخص و جامعه تحميل ميکنند را
کـاهش دهـيم.
همچنين تحليل دادهها حاکي از این بود که خود آگاهي با احساس تنهایي ارتباط دارد.
نتایج تحقيقات پرتي ،ليو ،گو و زو ( )1541؛ آندرو وکالت ( )4991و ماهون ،یارچسکس و
یارچکسي ( )4991از یافته تحقيق حاضر حمایت ميکنند .در همين رابطه ليو ،گو و زو
( )1541معتقدند که احساس تنهایي یک تجربه ذهني دردناک یا یک احساس روان شناختي
تلقي ميشود که ویژگي عمده آن فقدان رضایت از روابط ميباشد .از طرفي بررسي غفاري
و احدي ( )4996نشان داد که آموزش خودآگاهي هيجاني و مهار تکانه موجب کاهش
اعتياد به اینترنت و کنارهگيري اجتماعي آنان گردید .احساس تنهایي عامل ویران کنندهاي
است که هم روي جسم و هم روي روان فرد تأثير منفي ميگذارد و او را از انجام هر
کاري منع ميکند .والدیني که بدون در نظر گرفتن توانایيهاي فرزندانشان از آنها توقعات
و انتظارات سطح باالیي دارند و جبران کمبودها و نارسایيهاي وجودي خود را در
فرزندشان جستجو ميکنند و همچنين والدیني که با مقایسههاي نابجا و بي مورد احساس
حقارت و ضعف و زبوني را در فرزند خود پرورش ميدهند ،زمينههاي ایجاد احساس
تنهایي را در دانش آموزان خود به وجود ميآورند .از آنجا که آموزش و پرورش سازماني
است که ميتواند انسانهایي خالق ،سالم ،متفکر و کارآمد را تربيت کند و از آنجا که
اساس برنامههاي بهداشت رواني پيشگيري ميباشد ،نقش مدرسه به عنوان یکي از
اساسيترین مراکز پيشگيري مهم ميباشد .لذا آموزش مهارتهاي خود اگاهي قطعاً
ميتواند دانش آموزان را در جهت سازگاري اجتماعي اخالقي ،عاطفي و دیگر معضالت
زندگي یاري رساند.
از دیگر یافتههاي تحقيق حاضر این بود که آموزش مهارت خودآگاهي موجب باال رفتن
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خودکارآمدي گردید .نتایج تحقيقات پژوهشگراني همچون عبدالوهابي ،باقري ،حقيقي و
کریمي(  ،) 1541احمد و المصري ( ،)1544معافيان و غني زاده ( )1559و جهان ملکي،
شریفي  ،جهان ملکي و نظري بوالني ( )4995از یافته تحقيق حاضر حمایت ميکنند .در تبيين
این یافته بایستي گفت که هر چه ميزان خود آگاهي فرد باالتر و هر چه شناخت وي از
توانایيها و ضعفهاي خود بيشتر شود کارایي آن فرد نيز باال ميرود .به عبارت دیگر
خودآگاهي یعني آگاهي یافتن و شناخت اجزاي وجود خود؛ شناخت اجزایي همچون
خصوصيات ظاهري ،احساسات ،افکار و باورها ،ارزشها ،اهداف ،گفتگوهاي دروني و نقاط
قوت و ضعف خود.
توجه به نتایج تحقيق حاضر نه تنها در کاهش احساس تنهایي افراد داراي اعتياد به اینترنت
موثر است بلکه استفاده از اینگونه برنامه آموزشي باعث افزایش خود کارآمدي آنها ميشود.
باالبردن ميزان آگاهي در کاهش ميزان اعتياد به اینترنت و احساس تنهایي و افزایش کارایي
بسيار موثر است لذا نتایج تحقيق حاضر ميتواند به روان شناسان ،مربيان تعليم و تربيت و همه
دست اندرکاران مسائل روان شناختي کمک نماید.
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