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اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان بر 
کاهش رفتار قلدری و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر 

 های اجتماعی مجازیشبکه

 4زادهموسی توکل، 3کاظمی رضا ،1محمد نریمانی ،2کاوس صفایی نایینی
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 چکیده
 یمآموزش تنظ های مصاحبۀ انگیزشی گروهی وروش یسۀو مقا یبررسی اثربخشهدف پژوهش حاضر      

های اجتماعی ( و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکهیبریو سا ی)سنت یبر کاهش رفتار قلدر یجانه
آزمون ن و پسآزموو از نوع پیش یشیگر جنسیت بود. این تحقیق آزمانقش تعدیلمجازی، با در نظر گرفتن 

 های اجتماعیآموزان دختر و پسر کاربر شبکهاست. جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی دانش یچندگروه
نفر از  33(. =003333Nتشکیل دادند ) 39-30 یلیدر سال تحص مجازی مقطع متوسطۀ دوم شهر تهران

شدند با های اجتماعی مجازی، کاربر محسوب مینامۀ سنجش ارتباط با شبکهموزانی که طبق پرسشآدانش
آزمـایش  هـایصورت تصـادفی در گروهای انتخـاب و بهای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهاستفاده از نمونه

نقی لیهای اجتماعی عا شبکههای ارتباط بنامهها از پرسشآوری دادهمنظور جمعو کنترل جـایگزین شدند. به
( 7331تحصیلی برسو ) ی( و فرسودگ0377( پاچین و هیندوجا )BS(، قلدری در مدرسه )7030و عطایی )

 (،MANCOVAتحلیل کوواریانس چند متغیری )های ها از آزمونداده وتحلیلیهاستفاده شد. برای تجز
 آموزش استفاده شد. نتایج نشان داد؛ یپسین بونفرون یسۀو مقا( ANOVAراهه )تحلیل واریانس یک

( یبریمصاحبۀ انگیزشی گروهی و تنظیم هیجان در مقایسه با گروه کنترل بر کاهش رفتار قلدری )کلی و سا
 عالقگی و ناکارآمدی( تأثیر داشته، ولی بر قلدری سنتی و خستگی، بییو فرسودگی تحصیلی )فرسودگ

، صرفاً در ارتباط با کنندهلیعنوان متغیر تعدعالوه نقش جنسیت بهبه(. P<39/3است )عاطفی تأثیری نداشته
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حصیلی عالقگی تاثربخشی آموزش تنظیم هیجان در کاهش متغیرهای قلدری )کلی(، قلدری سایبری و بی
گروهی و  روش مصاحبۀ انگیزشیدو ، نشان داد بین یپسین بونفرون سۀیتأیید شد. همچنین نتایج آزمون مقا

داری وجود ندارد تفاوت معنیظیم هیجان، در کاهش رفتار قلدری و فرسودگی تحصیلی آموزش تن
(39/3>Pبر اساس نتایج این یافته .)توان گفت مصاحبۀ انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان باعث ها می

 و خصوص دختران، نسبت به معایبهای اجتماعی مجازی بهارتقای سطح آگاهی نوجوانان کاربر شبکه
ساز و لهای مشکها را در شناخت بیشتر هیجانمزایای رفتار نامطلوب و ایجاد انگیزه برای تغییر شده و آن

 نحوۀ کنترل و مدیریت آن کمک کرده است.

مصاحبۀ انگیزشی، تنظیم هیجان، رفتار قلدری، فرسودگی تحصیلی و شبکۀ  کلیدی: گانواژ
 .اجتماعی مجازی

 مقدمه

رسان، جایگاه مهمی را و پیام 7«های اجتماعی مجازیشبکه»ویژه به امروزه فضای مجازی و
 ها کاربر اینترنتی را درخود اختصاص داده و میلیوندر زندگی شخصی و کاری افراد به

باطی رسانی و ارتاند، تا آنجا که به یکی از ارکان مهم اطالعخود جذب کردهسرتاسر جهان به
سهولت استفاده و سرعت تبادل اطالعات، باعث شده است که عواملی چون  اند.تبدیل شده

و  0خصوص جوانان و نوجوانان به استفاده از اینترنتزمان زیادی در زندگی افراد، به
های اجتماعی مجازی اختصاص یابد. در این میان، ضعف فرهنگِ استفاده، موجب شده شبکه

های ویژه، به بستری برای صتتا این فضا در کنار برخورداری از مزایا و اعطای فر
 هدف تبدیل شود.گذرانی منفعالنه و بیوقت

عنوان یک راه جذاب ارتباطی، در های اجتماعی مجازی، بهدهد، شبکهشواهد نشان می
ن، ای که اعضای آن با خویشاوندان، دوستاگونهاند بهدنیای کنونی محبوبیت زیادی یافته
رون ها به دکنند. در حال حاضر، این شبکهه برقرار میهمکاران و حتی افراد ناشناس رابط

انسانی  هایها و مناسبتها و زندگی خصوصی کاربران راه یافته و بسیاری از ارتباطخانواده
انی در توسعۀ روابط انس یجاها را بهکه انسان یقرار داده است. ارتباطات یرافراد را تحت تأث

ها، مشخص (. نتایج بررسی0379 ،0و برایان یتنهایی و انزوای انسانی فرو برده است )سانجا
های اجتماعی مجازی، خشونت باالیی را به اعتیاد به اینترنت و شبکه کند که افراد مبتالمی

                                                           
1. Virtual Social Networking 

2. Enternet 

3. Sanjay & Bryan 
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گریفیتس و  دهند )کاس،( بروز میینترنتهم در جهان واقعی و هم در جهان مجازی )ا
های مجازی با وجود دسترسی به اینترنت و شبکه(. همچنین، در دنیای امروز، 0370بایندر،

تلفن همراه و پذیر است و استفاده از های همراه هوشمند، در هر کجا و هر زمان امکانتلفن
آموزان نوجوان، دانش کهینحوشود؛ بهاینترنت در بین نوجوانان امری عادی محسوب می

قت و فرصت زیادی را به اینترنت و گردش در دنیای مجازی، اختصاص داده و این امر و
موجب شده است که آنان در معرض بسیاری از خطرهای اینترنت از جمله چت کردن 

 بروز ینۀهای سایبری قرار گرفته و زمهای جنسی و خشونتسایتآنالین، دیدن وب
 (.0374، و همکاران )آپل یابد یشوزان افزاآممشکالت رفتاری و تحصیلی در میان دانش

دهد که جوانان و نوجوانان بیشترین و های اجتماعی در ایران نشان میهای پژوهشیافته
عـالیت ترین فتنها مهمترین کاربران اینترنت در ایران هستند؛ استفاده از اینترنت نهمهم

ا به ر یتوجههـا وقت قابلاکثر آنآید؛ بلکه حساب میآموزان در اوقـات فراغت بهدانش
 (.7034دهند )امانلو و شادمانی، یهای اجتماعی اینترنتی اختصاص ماستفـاده از شبکه

های اجتماعی هزار کانال تلگرامی و شبکه 77بر بالغهای رسمی حاکی از این است که بررسی
 زندگی مردم دارند؛ عضو در سطح کشور فعال بوده و نقش مهمی در پنج هزارمجازی باالی 

درصد جرائم کشور مربوط به فضای مجازی و جرائم سایبری  01در حال حاضر،  کهینحوبه
ها، کند که جذابیتمی ییدهمچنین، شواهد موجود در مدارس، تأ(. 7039)موسویان، است 
های خاص فضای مجازی آن را به محیطی برای تعامالت اجتماعی ها و ویژگیقابلیت

خصوص در مقطع متوسطۀ آموزان را بهنوجوانان دختر و پسر تبدیل نموده و بسیاری از دانش
وی ر لوبی رانامط یراتتأث یادگونهدوم به خود وابسته کرده است. این وابستگی شدید و اعت

 آموزان به وجود آورده است که درهای شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانشرفتار، ویژگی
نحوۀ بروز رفتارهای قلدری سنتی و سایبری و شیوع فرسودگی تحصیلی در این میان توجه به
 های اجتماعی مجازی از اهمیت باالیی برخوردار است.کننده از شبکهنوجوانان استفاده

ساز دوره نوجوانی که اخیراً موردتوجه پژوهشگران و مشکلاز جمله رفتارهای 
عنوان هر طور گسترده بهاست. قلدری، به« 7رفتار قلدری»گرفته؛  قرار شناسان تربیتیروان

سط یک است که تو شدهیفنوع رفتار فیزیکی، کالمی یا روانی عمدی و تکرارشونده تعر
دتر به سمت نوجوان دیگری که تصور و قدرتمن ترینوجوان یا گروهی از نوجوانان قو

                                                           
1. Bulling Behavior 
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شود یو موجب ضربه دیدن آن نوجوان م گیردیو مطیع باشد، انجام م پذیریبآس شودیم
از  فرد یک مکرّرِ اذیت و را نوعی آزار قلدری (0379)0نوبای و دکامپ (.7،0370)کاکینو

« 0سنتی»دو شکل  در تواندیکه م دانندمی یاز و پُرزورتر و قدرتمندتر یا افراد فرد یسو
« 4سایبری»های واقعی چون خیابان و مدرسه( و محیط مستقیم در)آزار جسمی به شکل 

بق رخ دهد. طاز طریق فضای مجازی و اینترنت(  یرمستقیمصورت غروانی به و آزارکالمی)
 فعالییشخشونت، ب ،ی(، قلدری، با خشم، پرخاشگر0374) 9ینگبررسی برن، فریسن و کل

انتینوس همچنین، پژوهش نافسیکا، کنست یافته است. یوندپ یتو جنا یبعدها با بزهکارو نیز 
اجتماعی مهمی است، که برای محیط آموزشی  یدۀ( نشان داد قلدری، پد0370) 0و آنجلوس

رود و پیامدهای ناگواری همچون؛ خودکشی، اختالل گر و پذیرا، تهدید به شمار میحمایت
در تغذیه، فرار از خانه، افسردگی، اخراج از مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه در بزرگسالی 

 دارد. یرا در پ
دار از به معنی سوءاستفاده نظام قلدریکند که می ییدتحقیقات جدید تأ هاییافته 

شده و عنوان یک مشکل پیچیده و جدی شناختهقدرت، توسط همساالن در سطح جهانی به
تر ظاهر گردیده است صورت وخیمبه اییندهطور فزاهای اخیر، نوع سایبری آن بهدهه در
رای ز مشکالتی بآموزان، باعث بروبا تأثیر بر سالمت روانی و رشدی دانش کهینحوبه

 (.1،0371میوالیو سال سینییهای آموزشی شده است )مِنها و مربیان محیطاعضای خانواده

از  یشترب پسران، که گیری کردند( در تحقیق خود، چنین نتیجه0374) 8نکوارتیو پ یفرپ
از  قلدری، نوع این قربانیان اغلبِ و شوندمتوسل می مستقیم قلدری، هایروش به دختران،

 نوعی پذیرش، عدم و طرد اجتماعی مانند غیرمستقیم هستند، همچنین قلدری میان پسران

 برند.می به کار پسران، بیشتر از مواقع اغلبِ دختران، که شودمحسوب می قلدری از
مشکالتی  از دیگر« تحصیلی یفرسودگ»سایبری(،  و )سنتی قلدری رفتار کنار در 

 یژهوهای اجتماعی مجازی بهشبکه نوجوانان کاربرهای اخیر بین است که در سال

                                                           
1. Kokkinos 

2. Decamp & Newby 

3. Traditional Bullying 

4. Cyber Bullying 

5. Berne, Frisen & Kling 

6. Nafsika, Constantinos & Angelos 

7.  Menesini & &  Salmivalli 

8. Pfeiffer & Pinquart 

http://www.tandfonline.com/author/Menesini%2C+Ersilia
http://www.tandfonline.com/author/Salmivalli%2C+Christina
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های پایانی تحصیل و در آستانۀ ورود به دانشگاه هستند شایع شده آموزانی که در سالدانش
اها و خاطر تقاضآموزان، به احساس خستگی بهدانش یان؛ در میلیاست. فرسودگی تحص

عالقه نسبت به مطالب و یک حس بدبینانه و بدون  ، داشتن(یالزامات تحصیل )خستگ
و  یر درسدر امو یفضع ی( و نیز احساس پیشرفت شخصعالقگییتکالیف درسی فرد )ب

(. بارنت 0،0370( اشاره دارد )کالسن و وانگ7یافتهشخصی کاهش  ی)خودکارآمدتحصیلی 
( نیز فرسودگی را یک حالت منفی خستگی فیزیکی، هیجانی و ذهنی 0370) 0و فلورس

ور ها در داخل کشبا حس عمیق شکست از کار، همراه شده است. نتایج پژوهشدانند که می
انند: م یبرند، معموالً عالئمرنج می یلیتحص یکه از فرسودگ یآموزاندهد، دانشنشان می

در حفظ حضور مستمر در کالس درس،  یی، ناتوانایاشتیافی نسبت به مطالب درسبی
حساس درسی و ا هاییتمعنایی در فعالحساس بیهای کالسی، امشارکت نکردن در فعالیت

ر و پوسعدیفندخت،  یرزاییکنند )مناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه می
نشان  (7030) یفرد و محمدعطادخت، حمیدینتایج تحقیق  (. همچنین7030قوام،ابراهیمی
وقت با رایانه و آموزان، باعث صرف انرژی و تمایل به فضاهای مجازی در دانشداد که 

کند. های اجتماعی مجازی میها را از لحاظ عاطفی، وابسته به شبکهتلفن همراه شده و آن
عالقه تمام توجهشان معطوف به این وابستگی بوده و نسبت به تحصیل بی کهینحوبه

 شوند.می

ع مقاط در یرانتحصیلی فراگ هاییطشناختی مؤثر بر محعوامل روان ییامروزه شناسا 
راستا،  نیشناسی و تعلیم و تربیت قرار گرفته است. در هممختلف، موردتوجه محققان روان

 آموزانهیجانی در بروز مشکالت رفتاری و تحصیلی دانش بررسی نقش عوامل انگیزشی و
منظور تغییر رفتار و به ایآموزشی مداخله یهاروش یریکارگاهمیت زیادی داشته و به

در واند تکه می ییهاآموزشاز جمله  باشد. یرگذارتواند بسیار تأثمی هامدیریت بر هیجان
( و فرسودگی رییبو سا ی)سنتایجاد انگیزه برای تغییر و اصالح مشکالتی چون، رفتار قلدری 

صاحبۀ م»های اجتماعی مجازی نقش مؤثری داشته باشد؛ تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه
 9دروسکاهوسیر، اسپرینگر و پا موردتوجه قرارگرفته است.است که تاکنون کمتر « 4انگیزشی

                                                           
1. Reduced Personala Efficacy 

2. Klassen & Wang 

3. Barnett & Flores 

4. Motivational Interview 

5. Houser, Springer & Pudrovska 
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محور و مستقیم است که با کمک ای مراجعیک سبک مشاورهاین روش،  ( معتقدند0370)
یسه شود و در مقابه مراجعان، برای کشف و حل تردیدها، تغییرِ رفتار را در افراد موجب می

 کند.مدار و متمرکز استفاده میمی هدف، از نظایرمستقیمای غهای مشاورهبا سایر سبک
عنوان یکی از پرکاربردترین به یزشیدهد که مصاحبۀ انگها نشان میبررسی 

بسیاری را برانگیخته و  یهارویکردهای درمانیِ مصرف مواد، در دو دهۀ اخیر، پژوهش
اختالالت روانبهداشت و  های سالمت، ارتقایسرعت از مسئلۀ اعتیاد، به حوزۀ سیستمبه

های آموزشی سرایت کرده است محیط یژهوتربیت به های اصالح وشناختی و اخیراً به حیطه
در تحقیقی با  (7034زادگان و نعمتی )جناآبادی، عیسی(. 0370و همکاران،  7)هاردکاستل

ن آموزاو بهبود خودپندارۀ دانش یعنوان اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی بر خودکارآمد
نشان دادند که روش مصاحبۀ انگیزشی، روشی خاص است که به افراد برای پیشرفت، کم

ها کمک کرده، باعث افزایش شان و اقدام برای حل آنشناخت مشکالت بالقوه
( نیز در 7030محمدی ). شاهشودپیشرفت میآموزان کمخودکارآمدی و خودپندارۀ دانش

ش کار، سبب افزایآموزان اهمالاین روش برای دانش یریکارگخود نشان داد که به تحقیق
 برد.های مربوط به مدرسه باال میها شده و بازدهی آنان را در فعالیتانگیزه آن

ی ( و فرسودگیبریو سا یروش آموزشی دیگری که بر کاهش رفتار قلدری )سنت 
بوده و اخیراً موردتوجه مؤثر مجازی  های اجتماعیتحصیلی نوجوانان کاربر شبکه

( معتقدند 0370) و همکاران 0میولاست. « 0آموزش تنظیم هیجان»گران قرارگرفته، پژوهش
ک های فکری افراد شده و درتواند، منجر به افزایش و ارتقای تواناییکه تنظیم هیجان می

های فرد را از خود بهبود بخشد و باورهای خودکارآمدی را افزایش دهد. بررسی روش
مشتمل بر راهبردهایی است  «هیجان یمآموزش تنظ»دهد که نشان می یرفتار-یدرمان شناخت

شوند و به فرآیندهایی اشاره دارد که بر باعث کاهش، حفظ و یا افزایش یک هیجان میکه 
مک این روش به فرد ک. گذاردمی ها اثرو ابراز آن های کنونی فرد و چگونگی تجربههیجان

ای که مانع از برقراری آزاردهنده هاییجانویژه هخود، به هاییجانکه نسبت به ه کندیم
رل بهتری بر ، کنتیجه، شناخت و آگاهی بیشتری کسب کند و درنتشودیم ارتباط اجتماعی
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بر ( 0379) و همکاران 0کوپر (.0379و همکاران،  7)جزایری باشدخود داشته  هاییجانه
سازد تا هیجان ، فرد را قادر می«0هیجان یریتمد» که توانایی تنظیم و اساس پژوهشی دریافتند

عنوان ها بههایی که معموالً از آندهد و در کنترل هیجانرا در خود و دیگران تشخیص 
غم، خشم و اضطراب( و اثرهای ناخوشایندی بر سالمت  شود )مانند:هیجانِ منفی یاد می

 موفق شود. ،، رفتار و عملکرد تحصیلی افراد داردیوخوجسم، خلق
 تمرکز بر هیجانهای آموزشی حاکی از این است که ها در محیطنتایج برخی پژوهش 

آموزان شده؛ ، کسالت و خستگی دانشیدیناام زدگی،کالس درس، مانع دل در محیط
آموزش (. همچنین، 4،0373کند )زیدان گیرییشتواند از فرسودگی تحصیلی پمی یجهدرنت

های منفی مانند؛ خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی هیجان تنظیم هیجان بر کاهش
در تحقیق  (.7034، ی، پورشهریار و شکرییر مثبت دارد )ستارآموزان تأثدانش

های تنظیم هیجان ( مبنی بر اثربخشی آموزش مهارت7034مقدم )توکلی و خضریمنتظری
 ، مشخص شد که آموزشدورۀ اول متوسطه آموزبر کاهش پرخاشگری دختران دانش

طور آموزان، بهپرخاشگری و رفتار زورگویی را در دانش های تنظیم هیجان،مهارت
 .دهدیکاهش م دارییمعن

درصد  81دهد شده در ایران که نشان میانجام با عنایت به سوابق پژوهشی و تحقیقات 
درصد از  83ساله در تهران، حداقل عضو یک شبکۀ اجتماعی مجازی بوده و  03تا  78افراد 

عی تلگرام، ایرانی هستند و میانگین گذران وقت از ایرانیان در کاربران فعال شبکۀ اجتما
توان . می(7034کمال و کمال، ساعت در روز است ) 3تا  9؛ بین یهای اجتماعی مجازشبکه

های اجتماعی گفت، ادغام تلفن همراه و اینترنت با زندگی نوجوانان و وابستگی آنان به شبکه
ای یابی در فض، دوستیاناعتیاد، مصرف سیگار و قل اجتماعی چون؛ هاییمجازی، ناهنجار

خواهی، جرائم مختلف، قلدری )سنتی و مجازی و انتقال اسرار شخصی به دیگران، هیجان
سایبری( را در سطح جامعه گسترش داده است و وضعیت فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و 

گینی های سنه نموده و هزینهآموزان با چالش مواجهدر بین دانش یژهوبه بهداشتی را در کشور
(، 0370)و همکاران  9فارمراز طرف دیگر، طبق پژوهش  را بر اقتصاد تحمیل کرده است.
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عنوان زورگویی در مدارس و مشکالت تحصیلی ناشی از آن بهتوجه خاص به رفتار 
که با مشکالت سازگاری در مدرسه، ارتباط داشته و جدید در بین نوجوانان،  هایییدهپد

اُفت  هیجانی و -صورت اختالالت رفتاریسازی را بهسازی و برونیمعموالً مشکالت درونی
بسیار اهمیت دارد و ضرورت استفاده از خدمات  کندیایجاد م آموزانتحصیلی در دانش

لذا با در نظر گرفتن اثربخشی دهد. وپرورش ویژه را در سطح مدارس نشان میآموزش
، در پیشگیری و درمان مشکالت رفتاری و تحصیلی یزشیحبۀ انگای مصاهای مداخلهآموزش

کآموزان )چادومؤثر بر سالمت روانی دانش ( و آموزش تنظیم هیجان؛ در 0379، 7ی
(، الزم 0379و همکاران،  0)جزایری یندهای ناخوشاتشخیص و واکنش مناسب به هیجان

 و فرسودگی تحصیلی ساز قلدریبررسی اکتشافی علل و عوامل زمینهاست عالوه بر 
های های تربیتی مدارس، طراحی و اجرای آموزشدر تنظیم برنامه ،آموزانشدان

رای تغییر رفتار درونی ب یزۀمنظور ایجاد انگرفتاری به-بر رویکرد شناختیشناختی مبتنیروان
بر این  های ناخوشایند موردتوجه جدی قرار گیرد.نامطلوب و توانایی مدیریت بر هیجان

موجود، درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا  یشینۀاساس، پژوهش حاضر با توجه به پ
 و ی)سنت قلدری آموزش تنظیم هیجان بر رفتار مداخلۀ گروهی ناشی از مصاحبۀ انگیزشی و

زی اثر های اجتماعی مجافرسودگی تحصیلی نوجوانان دختر و پسر کاربر شبکه ( ویبریسا
 دارد؟
مشکالتی  از دیگر« 0تحصیلی یفرسودگ»سایبری(،  و )سنتی دریقل رفتار در کنار 

های بررسی شود.های اجتماعی مجازی دیده میشبکه است که در بین نوجوانان کاربر
آموزان، به دانش یان؛ در میلیدهد که فرسودگی تحص( نشان می0370) 4کالسن و وانگ

یک حس بدبینانه و  (، داشتنیخاطر تقاضاها و الزامات تحصیل )خستگاحساس خستگی به
( و نیز احساس پیشرفت 9عالقگییبدون عالقه نسبت به مطالب و تکالیف درسی فرد )ب

( اشاره 0یافتهشخصی کاهش ی)خودکارآمدو تحصیلی  یدر امور درس یفضع یشخص
تمایل به فضاهای مجازی در ( نشان داد که 7030و همکاران ) دارد. نتایج تحقیق عطادخت
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 باعث های اجتماعی مجازی کرده؛ها را از لحاظ عاطفی، وابسته به شبکهآموزان، آندانش
 .شودیفرسودگی تحصیلی م

در ایجاد انگیزه برای تغییر و اصالح مشکالتی چون، تواند که می ییهاآموزشیکی از 
های اجتماعی ( و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکهیبریو سا ی)سنترفتار قلدری 

است که تاکنون کمتر موردتوجه  «مصاحبۀ انگیزشی»جازی نقش مؤثری داشته باشد؛ م
عنوان یکی از پرکاربردترین رویکردهای درمانیِ مصرف مواد، این روش به قرارگرفته است.

سرعت از مسئلۀ اعتیاد، به حوزۀ بهبسیاری را برانگیخته و  یهادر دو دهۀ اخیر، پژوهش
های اصالح شناختی و اخیراً به حیطهبهداشت و اختالالت روان سالمت، ارتقای یهادستگاه

(. 0370، و همکاران 7های آموزشی سرایت کرده است )هاردکاستلمحیط یژهوتربیت به و
( معتقد است، روش مصاحبۀ انگیزشی، روشی خاص است که به مردم 0333) 0گرینروسن

تواند کند. این روش، میها کمک میاقدام برای حل آنشان و برای شناخت مشکالت بالقوه
پیشرفت مؤثر باشد )جناآبادی و آموزان کمدر افزایش خودکارآمدی و خودپندارۀ دانش

این روش  یریکارگ( در تحقیق خود نشان داد که به7030محمدی ). شاه(7034همکاران، 
شده و بازدهی آنان را در ها کار، سبب افزایش انگیزه آنآموزان اهمالبرای دانش

 برد.های مربوط به مدرسه باال میفعالیت
ودگی ( و نیز فرسیبریو سا یروش آموزشی دیگری که بر کاهش رفتار قلدری )سنت 

بوده و اخیراً موردتوجه مؤثر های اجتماعی مجازی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه
نشان ( 0379) و همکاران 0وپراست. ک« آموزش تنظیم هیجان»گران قرار گرفته، پژوهش

سازد تا هیجان را در خود و ، فرد را قادر می«4هیجان یریتمد» که توانایی تنظیم و دادند
 عنوان هیجانِ منفی یادها بههایی که معموالً از آندیگران تشخیص دهد. و در کنترل هیجان

، یوخوسالمت جسم، خلقغم، خشم و اضطراب( و اثرهای ناخوشایندی بر  شود )مانند:می
ر ها حاکی از این است که تمرکز بپژوهش موفق شود. ،رفتار و عملکرد تحصیلی افراد دارد

آموزان ، کسالت و خستگی دانشیدیناام زدگی،کالس درس، مانع دل هیجان در محیط
 (. طبق0373 ،9کند )زیدان گیرییشتواند از فرسودگی تحصیلی پمی یجهشده؛ درنت
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 های تنظیم هیجان،مهارت ( مشخص شد که آموزش7034) یمنتظری توکلپژوهش 
 .دهدیکاهش م دارییطور معنآموزان، بهپرخاشگری و رفتار زورگویی را در دانش

های با توجه به سوابق پژوهشی ذکرشده و در نظر گرفتن این موضوع که تنظیم برنامه
آموزان مانند؛ مبتنی بر دانش ایمداخله هایسایبری از طریق اجرای برنامه یمنیمدرسه به ا

های جدی جدیدی که اثر یدۀعنوان یک پدتواند بر قلدری سایبری، بهمصاحبۀ انگیزشی می
ها دارد، مؤثر باشد آموزان و عملکرد تحصیلی آنمدت بر سالمت دانشبالقوه و طوالنی

های منفی مانند؛ جانهی ( و توجه به تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر کاهش0379، یک)چادو
(. هدف 7034و همکاران،  یآموزان )ستارخشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی دانش

آموزش  های مصاحبه انگیزشی گروهی وروش یسۀو مقا یبررسی اثربخشپژوهش حاضر 
اربر ( و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کیبریو سا ی)سنت یبر کاهش رفتار قلدر یجانه یمتنظ

 گر جنسیت است.اجتماعی مجازی، با در نظر گرفتن نقش تعدیلهای شبکه

 روش
های روش و یآزمون چندگروهآزمون و پسپژوهش حاضر از نوع آزمایشی، با طرح پیش

فتار عنوان متغیر مستقل و رآموزشی )مصاحبۀ انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان( به
و ناکارآمدی(  عالقگیی عاطفی، بیقلدری )سنتی و سایبری( و فرسودگی تحصیلی )خستگ

آموزان دختر و پسر مقطع جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش .بودعنوان متغیر وابسته به
منظور انتخاب به (.=003333N)بود 7039-30متوسطۀ دوم شهر تهران در سال تحصیلی 

ا از بین ، ابتدیاای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه یازنمونۀ موردن
طور کامالً تصادفی انتخاب و از وپرورش شهر تهران، یک منطقه بهگانۀ آموزش 73مناطق 

بین مدارس دخترانه و پسرانۀ مقطع متوسطۀ دوم در این منطقه، یک مدرسۀ دخترانه و یک 
بر آموزان کاربرای تشخیص دانشی ساده انتخاب شد، صورت تصادفمدرسۀ پسرانه به

ر بین د های اجتماعی مجازیپرسشنامۀ سنجش ارتباط با شبکههای اجتماعی مجازی شبکه
نفر دختر  739آموز )شامل: نفر دانش 473آموزان دختر و پسر مدارس منتخب به تعداد دانش

تر از دو آموزانی که بیشها، دانشنفر پسر( توزیع گردید و پس از تحلیل پاسخنامه 079و 
وانان عنوان نوجبه ؛کردندهای اجتماعی مجازی استفاده میروز از شبکهساعت در طول شبانه

 33ها تعداد از میان آن یت(. درنهاn=748های اجتماعی، تشخیص داده شدند )کاربر شبکه
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فی ساده انتخاب، و با صورت تصادنفر پسر به 49نفر دختر و  49نفر نمونۀ معرف شامل؛ 
های آزمایشی و کنترل، شامل دو گروه آزمایشی دختران، دو گروه انتصاب تصادفی در گروه

نفر(  79آزمایشی پسران، یک گروه کنترل دختران و یک گروه کنترل پسران )هر گروه 
ها و مشخص شدن . توزیع گردید و پس از تحلیل پاسخنامه(n=79جایگزین شدند )

صورت تصادفی نفر پسر( به 49نفر دختر و  49نفر )شامل؛  33ن کاربر، تعداد آموزادانش
های آزمایشی و کنترل، شامل دو ساده انتخاب شدند. سپس با انتصاب تصادفی در گروه

گروه آزمایشی دختران، دو گروه آزمایشی پسران، یک گروه کنترل دختران و یک گروه 
از تشریح نحوه اجرای پژوهش برای  . پس(n=79کنترل پسران جایگزین شدند )

های قلدری و فرسودگی تحصیلی را نامهها پرسشآموزان و عوامل همکار، آزمودنیدانش
و  ای مصاحبۀ انگیزشیهای مداخلهآزمون تکمیل کردند. در مرحلۀ بعد، روشعنوان پیشبه

ه ان آموزش دادهای آزمایشی دختران و پسرطور جداگانه به گروهآموزش تنظیم هیجان به
ان عنوهای قلدری و فرسودگی تحصیلی بهها به پرسشنامهشد. سپس مجدداً آزمودنی

 آوری اطالعات از ابزارهای زیر استفاده شد:آزمون پاسخ دادند. برای جمعپس
شده از های اجتماعی مجازی: این پرسشنامه اقتباسپرسشنامۀ سنجش ارتباط با شبکه

در  یسؤال 00این پژوهشگران، پرسشنامۀ  ( است.7033پور )احمدیپرسشنامۀ حداد رنجبر و 
 طۀیهای اجتماعی مجازی و اینترنت طراحی نمودند که سه حنحوه استفاده از شبکه ینۀزم

 گرفت. روایی این پرسشنامه از طریق فن پانل افرادآموزشی، تفریحی و ارتباطی را دربر می
 شناس، یک متخصصمتخصص شامل دو روان متخصص به دست آمد. بدین طریق که چهار

شناسی یا علوم اجتماعی، پرسشنامۀ مذکور را مورد علوم ارتباطات و یک متخصص جامعه
لیکرت  یادرجهبررسی قرار داده و میزان مناسب بودن هر سؤال را در یک مقیاس پنج

 موافق کامالً کم سه نفر از متخصصان با آن موافق یاهایی که دستارزیابی نمودند. گویه
اظهارنظر بود که  43بودند، نگاه داشته شده و مابقی حذف گردید. تعداد سؤاالت اصلی 

لیکرت کاهش یافت. اعتبار این پرسشنامه،  یادرجهاظهارنظر در مقیاس پنج 00به  یتدرنها
، و استفادۀ ارتباطی 14/3، استفادۀ تفریحی 10/3به روش بازآزمایی برای استفادۀ آموزشی 

دست آمد. همچنین، اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای استفادۀ به 84/3
محاسبه گردیده است  10/3و استفادۀ ارتباطی  19/3، استفادۀ تفریحی 13/3 یآموزش

 (.7030و عطایی،  ینقی)عل
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ماده در مقیاس  79(: این پرسشنامه، مشتمل بر BSپرسشنامۀ قلدری در مدرسه )
ی توسط دهصورت خودگزارشی لیکرت، برای سنجش قلدری سنتی و سایبری بهبنددرجه

 یریگقلدری/ قربانی الویس برای اندازه ی( با اقتباس از پرسشنامه0377) 7پاچین و هیندوجا
است که در آن ده مادۀ اول برای سنجش قلدری  شدهیهروز گذشته ته 03قلدری نوجوانان در 

ی سنجش قلدری سایبری لحاظ شده است. ضریب آلفای سنتی و پنج مورد بعدی، برا
شده که نشان از همسانی گزارش 10/3و  88/3کرونباخ آن توسط سازندگان به ترتیب 

(، ضریب آلفای کرونباخ 7030درونی خوب آزمون دارد. در پژوهش بیرامی و همکاران )
محاسبه شده  19/3 و 17/3، 87/3برای قلدری کلی و اشکال سنتی و سایبری آن به ترتیب 

های باالتر، است و نمره ایینهآن بر اساس طیف لیکرت چهارگز یگذاراست. نمره
 شونده است.دهندۀ سطح باالی قلدری در آزموننشان

ماده که در یک  79پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی ماسالخ: این پرسشنامه، مشتمل بر 
شود، توسط برسو و گذاری می( نمره0( تا همیشه )3لیکرت از هرگز ) یادرجهمقیاس هفت
فرسودگی تحصیلی شامل خستگی تحصیلی،  یطۀ( ساخته شد و سه ح7331همکاران )

ماده مربوط به  که پنج ترتیبینسنجد. بدعالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را میبی
 عالقگی )احساسه مربوط به بیکننده هستند(، چهار مادخستگی )مطالب درسی خسته

ندارم( و شش ماده مربوط به ناکارآمدی )احساس  یانسبت به مطالب درسی عالقه کنمیم
 یهاگردد. در این پرسشنامه، سؤالاز عهدۀ مشکالت درسی بربیایم(، می توانمینم کنمیم
و  77، 9، 0 یهاخستگی تحصیلی )هیجانی(؛ سؤال یاسمربوط به خرده مق 70و  1،73، 4، 7

مربوط به  79و  70 ،3، 8، 0، 0 یها؛ و سؤال)بدبینی( عالقگییمربوط به خرده مقیاس ب 74
)جمالت مثبت(  یمقیاس ناکارآمدی درسی هستند لذا چون از مقیاس کارآمدی درسخرده

صورت وارونه مقیاس، بهاین خرده یهاشود سؤالمقیاس اخیر استفاده میدر خرده
 یطۀبرای سه ح 19/3و  80/3، 13/3. پایایی پرسشنامه به ترتیب شوندیم یگذارنمره

فرسودگی تحصیلی محاسبه شده است. همچنین، اعتبار پرسشنامه توسط محققان با روش 
 یتطبیق، شاخص برازندگ یهای برازندگشده که شاخصمحاسبه ییدیتحلیل عامل تأ

، مطلوب گزارش شده است )برسو یبشاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقرافزایش و 
( 7037گرگری و همکاران )بدری (.7030به نقل از نریمانی و همکاران،  0331و همکاران، 

                                                           
1. Patchin & Hinduja 
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، خرده مقیاس خستگی 80/3در پژوهش خود پایایی کل پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی را 
مقیاس ناکارآمدی و خرده 18/3صیلی را عالقگی تح، خرده مقیاس بی11/3تحصیلی را 
 اند.گزارش کرده 84/3تحصیلی را 

 های مداخلهروش
منظور کاربندی آزمایشی و آموزش مراحل تغییر رفتار ( مصاحبۀ انگیزشی گروهی: به7 

برای کاهش رفتار قلدری )سنتی و سایبری( و فرسودگی تحصیلی در نوجوانان کاربر 
از روش مصاحبۀ انگیزشی گروهی در هشت جلسۀ آموزشی های اجتماعی مجازی، شبکه

(، طبق ساختار و محتوای زیر اقدام 0330) 7ای میلربر اساس مدل فرانظریه ساعتهیمیک و ن
 (:7034فر، ، ترجمۀ تمنایی0شد )روزنگرن

 خالصۀ برنامۀ آموزشی مصاحبۀ انگیزشی بر اساس الگوی میلر .1جدول 

 برنامه موضوع جلسه

 برقراری ارتباط اول
ش از )پیگروه، معرفی مراحل تغییر رفتار یهنجارها یآزمون، معرفمعارفه، اجرای پیش

 ل.مثابندی با انجام تمرین مرحله (،تأمل، تأمل، آمادگی، عمل، نگهداری و بازگشت

 دوم
توصیف یک روز 

 زندگی
نحوۀ و یلی حصتفرسودگی ، سایبری( بروز رفتار قلدری )سنتی و مورداعضا در توصیف 

 مربوطه. یهاو ثبت در کاربرگ طول روز در  های اجتماعی مجازیاستفاده از شبکه

 انتظارات سوم
توضیح در خصوص نقش انتظارات در ایجاد انگیزه افراد برای بروز رفتار با ذکر مثال، 

 «.انتظارات شخصی»تمرین شناسایی انتظارات مثبت با توزیع کاربرگ 

 اهنگرانیتصریح  چهارم
 ونگرانی افراد دیگر بر ایجاد انگیزه بروز یا عدم بروز رفتار یرتوضیح در خصوص تأث

 بروز یا عدم بروز رفتار. یزۀها در ایجاد انگها و نقش آنارزش

 هاتوجه به ارزش پنجم 
بروز یا عدم بروز رفتار، تمرین  یزۀها در ایجاد انگها و نقش آنتوضیح در مورد ارزش

 بین اعضا.« یهای شخصتعیین ارزش»ها با توزیع کاربرگ شناسایی ارزش

 ششم
ارزیابی مزایا و 

 معایب
 

ری برای گیتوضیح در مورد نقش شناخت مزایا و معایب رفتار در ایجاد انگیزه و تصمیم
راهبرد استعارۀ ترازوی »بروز یا عدم بروز رفتار، سنجش موازنه تصمیم از طریق 

 «یادوکفه

 ارتباطات هفتم 
 رفتار بر ارتباط مؤثر با دیگران با ذکر مثال، تمرین شناسایی یرتوضیح در خصوص تأث

 ارتباطات موجود در زندگی و تعیین احساسات نسبت به این روابط در اعضا.

 هشتم 
نفس و اعتمادبه

 وسوسه
فس در برابر نبروز رفتار نامطلوب و تقویت اعتمادبهانگیز های وسوسهشناسایی موقعیت

 آزمون.بندی جلسات، اجرای پسوسوسه، جمع

 

                                                           
1. Miller 

2. Rozengern 
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 درمان متمرکز»منظور کاربندی آزمایشی و آموزش مراحل ( آموزش تنظیم هیجان: به0
برای کاهش رفتار قلدری )سنتی و سایبری( و فرسودگی تحصیلی، طی هشت « بر هیجان

طبق ساختار و محتوای زیر ( 0331) 7بر اساس مدل گراس، ساعتهیمنجلسه آموزشی یک و 
 (:7030نیا، عمل شد )فوالدچنگ و حسن

 . خالصۀ برنامۀ آموزشی تنظیم هیجان بر اساس الگوی گراس2جدول 

 برنامه موضوع جلسه

 برقراری ارتباط اول
آزمون، معرفی هنجارها و فرآیندهای گروه، تعریف هیجان و معارفه، اجرای پیش

 های اولیه و ثانویه.هیجاندر رفتار انسان، آشنایی با بررسی اهمیت آن 

 هاشناخت هیجان دوم
های منفی )اضطراب، غمگینی، خشم و نفرت( و مثبت آشنایی با انواع هیجان

زا یا یک طریق تجسم ذهنی یک صحنه اضطرابمندی و عشق( از )شادی، عالقه
 بخش.صحنه شادی

 سوم
ارزیابی وضعیت 

 هیجانی

و  های رایج خشم، ترسارزیابی سطح برانگیختگی هیجانی هنگام تجربه هیجان
درجه با قرار گرفتن در موقعیت  73نگرانی، غم، تنفر و شادی در مقیاس صفر تا 

 گفتگوی صندلی خالی.

 چهارم
آگاهانه به توجه 

 هاهیجان

پذیری آگاهی( و اهمیت آن در کاهش آسیبآشنایی با توجه آگاهانه )ذهن
های تمرکز بر زمان حال از طریق تمرین تمرکز به مدت آموزش روش هیجانی،

 .یکشییک دقیقه و تمرکز بر 

 گسترش توجه پنجم 
آموزش آگاهی، ها و موانع موجود مقابل توجهتوضیح در خصوص مقاومت

وجه های تگسترش توجه و متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی، آموزش روش
 برگردانی.

 ششم
های تعدیل پاسخ
 هیجانی

ها و توجه به پیامدهای آن، گفتگو درباره حالت های غلط از هیجانآموزش ارزیابی
ها از طریق عمل برخالف صدا، میزان ناراحتی، خشم و درد، آموزش تغییر هیجان

 شده.هیجان تجربه

 سازیآموزش آرام هفتم 
ای، ها از طریق افکار مقابلهرویارویی با آن یهاآشنایی با افکار برانگیزان و روش

 .آرامیتنفس آگاهانه و تنو  از طریق حواسِ پنجگانه یبخشآموزش خود آرامش

 هشتم 
ارزیابی مجدد و 

 کاربرد

شدۀ جلسات قبلی، اَخذ بازخورد از طریق ارزیابی کیفی و نکات مطرح یبندجمع
 آزمون.کلی جلسات برگزارشده، اجرای پس یمیزان اثربخش

 

                                                           
1. Grass 
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 اهافتهی
مون و آزمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش به تفکیک پیش 4و  0در جداول      

 شده است.های مصاحبۀ انگیزشی، تنظیم هیجان و گواه ارائهآزمون در گروهپس

 های مصاحبۀ انگیزشی و گواه. میانگین و انحراف استاندارد در گروه3جدول  
   مصاحبۀ انگیزشی  گروه گواه

   آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس

SD M SD M SD M SD M متغیرها  

139/0 80/4 473/0 31/4 390/0 0/0 003/4   قلدری 1/9 

  قلدری سنتی 1/0 009/0 0 187/7 30/0 393/0 0/0 381/0

  قلدری سایبری 0 808/7 0/7 001/7 30/0 308/7 90/0 318/7

  لیتحصیفرسودگی 90/04 009/79 01/08 749/74 41/07 071/70 01/00 890/74

  خستگی عاطفی 01/70 740/9 00/73 334/0 80/73 43/9 00/73 937/9

  عالقگیبی 00/8 398/4 00/0 931/4 91/1 343/9 70/8 817/9

  ناکارآمدی 03/74 788/1 41/77 398/9 4/70 400/0 80/70 330/0

 

 های تنظیم هیجان و گواهگروه. میانگین و انحراف استاندارد در 4جدول 
  مصاحبۀ انگیزشی  گروه گواه

  آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمونپس

SD M SD M SD M SD M متغیرها 

139/0 80/4 473/0 31/4 937/4 81/0 800/1  قلدری 0/1 

 قلدری سنتی 91/4 300/9 00/0 000/0 30/0 393/0 0/0 381/0

 قلدری سایبری 30/0 473/0 00/7 039/7 30/0 308/7 90/0 318/7

 یتحصیلفرسودگی 01/09 708/71 81/08 970/70 41/07 071/70 01/00 890/74

 خستگی عاطفی 00/70 301/0 43/73 018/0 80/73 43/9 00/73 937/9

 عالقگیبی 71/3 813/9 90/0 880/4 91/1 343/9 70/8 817/9

 ناکارآمدی 81/70 003/1 30/73 371/1 4/70 400/0 80/70 330/0

 یموردبررس آن هایمفروضه ابتدا چندمتغیره، کوواریانس تحلیل اجرای منظوربه
 تحلیل فرضپیش عنوانبه رگرسیونی خطیبش بودن یکسان تحلیل نتایج .گرفت قرار
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 رگرسیون خطوط شیب مفروضۀ همگنی %39 احتمال با داد نشان یرهچندمتغ کوواریانس

 ماتریس چندگانه، همخطی وجود عدم بررسی جهت(. P<39/3) است شده رعایت

 مقادیر داد نشان آن نتایج که گرفت قرار یموردبررس وابسته متغیرهای همبستگی

 چندگانه همخطی یجهدرنت نیست 3/3 از باالتر وابسته؛ متغیرهای بین همبستگی ضرایب

 .است مطلوب چندمتغیرهکوواریانس  تحلیل اجرای برای که نیست برقرار متغیرها بین
قرار گرفت که در دامنۀ  یموردبررس 7اسمیرنف آمارۀ کالموگروف با متغیرها نرمال توزیع

03/3> ks-z> 730/3 توزیع متغیرها از توزیع نرمال پیروی  یجهو معنادار نبودند، درنت
 ،P ،031/0148=0df، 73=7df، 374/7=f<39/3باکس ) Mآزمون  یجۀکند. نتمی

901/74=M )است برقرار یانسکووار-یانسوار هایماتریس همگنی فرض داد که نشان. 
 که( P<39/3قرار داشت ) 84,9F> 108/3<390/3ِی هم در دامنه لوین آزمون نتایج

 نمودارهای بررسی .است پژوهش هایدر گروه های خطاواریانس برابری عدم ۀدهندنشان

 هم هاگروه تفکیک به پژوهش آزمون متغیرهایپس و آزمونپیش مقادیر پراکنش

 اصلی هایمفروضه برقراری توجه به با یجهدرنت .است رابطۀ خطی دهندۀ وجودنشان

 است. بالمانع آن اجرای چندمتغیره، کوواریانس تحلیل آزمون

 آزمون اثرات بین موردی و نتایج تحلیل کوواریانس برای متغیر قلدری. 5جدول  

η2 مجذوراتا   P df F MS منابع تغییرات 

 آزمون قلدریپس -گروه  101/01 780/4 80و  0 373/3 330/3

 آزمون سنتیپس –گروه  49/0 081/3 80و  0 930/3 370/3

 آزمون سایبریپس -گروه  838/07 931/8 80و  0 3339/3 71/3

 آزمون قلدریپس –جنسیت  03/0 000/3 80و  7 941/3 334/3

 آزمون سنتیپس -جنسیت  070/3 307/3 80و  7 830/3 337/3

 آزمون سایبریپس –جنسیت  801/7 170/3 80و  7 437/3 333/3
 آزمون قلدریپس -گروه و جنسیت  404/0 010/3 80و  0 100/3 331/3
 آزمون سنتیپس –گروه و جنسیت  780/7 007/3 80و  0 173/3 338/3
 آزمون سایبریپس -گروه و جنسیت  081/3 008/3 80و  0 100/3 330/3

                                                           
1. Kolmogrov-smirnov 
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های آزمایش و کنترل تنها از نظر متغیر بین گروه شودیمشاهده م 9با توجه به جدول 
 احتمال با یجهدرنتداری وجود دارد. آزمون تفاوت معنیقلدری و قلدری سایبری در پس

متغیرهای قلدری و قلدری های آموزشی مصاحبۀ انگیزشی و تنظیم هیجان روی روش 39%
ا توجه داری ندارند. میزان این اثر بداری داشته ولی بر قلدری سنتی اثر معنیسایبری اثر معنی

درصد است. همچنین اثر اصلی متغیر جنسیت در رابطه با متغیر  0/71و  0/3به مجذور اتا برابر 
دار نیست. لذا بین دو نیآزمون معهای پیشهای آن پس از حذف اثر اندازهقلدری و مؤلفه

آزمون قلدری، قلدری سنتی و سایبری تفاوت های پسگروه دخترها و پسرها از نظر اندازه
 داری وجود ندارد.معنی

 تحصیلی یفرسودگ ریبرای متغ انسیکووار لیو نتایج تحل یاثرات بین مورد . آزمون6جدول 

η2 مجذوراتا   P df F MS منابع تغییرات 

 آزمون فرسودگی تحصیلیپس -گروه  09/438 100/0 83و  0 301/3 380/3

 آزمون خستگی عاطفیپس –گروه  93/73 940/3 83و  0 987/3 370/3

 عالقگیآزمون بیپس -گروه  90/94 03/0 83و  0 340/3 310/3

 آزمون ناکارآمدیپس –گروه  83/33 901/4 83و  7 370/3 730/3

 آزمون فرسودگی تحصیلیپس -جنسیت  91/90 900/3 83و  7 410/3 330/3

 آزمون خستگی عاطفیپس –جنسیت  87/03 310/7 83و  7 030/3 370/3
 عالقگیآزمون بیپس -جنسیت 04/4 091/3 83و  7 074/3 330/3

 آزمون ناکارآمدیپس -جنسیت 00/8 339/3 83و  7 38/3 3339/3
 یآزمون فرسودگپس -گروه و جنسیت 73/018 308/3 83و  7 030/3 300/3

 03/0 778/3 83و  0 883/3 330/3
 یآزمون خستگپس -گروه و جنسیت

 یعاطف
 یعالقگیآزمون بپس -گروه و جنسیت 00/78 733/7 83و  0 009/3 301/3

 آزمون ناکارآمدیپس -گروه و جنسیت 09/00 903/7 83و  0 007/3 301/3

های آزمایش و کنترل از نظر متغیر بین گروه شودیمشاهده م 0با توجه به جدول 
تفاوت  آزمونعالقگی و ناکارآمدی تحصیلی در پسهای بیفرسودگی تحصیلی و مؤلفه

های آموزشی مصاحبۀ انگیزشی و روش %39 احتمال با یجهدرنتداری وجود دارد. معنی
داری عنیثر معالقگی و ناکارآمدی تحصیلی اتنظیم هیجان روی متغیرهای فرسودگی، بی

ر داری ندارند. میزان این اثر با توجه به مجذور اتا برابداشته ولی بر خستگی عاطفی اثر معنی
درصد است. همچنین اثر اصلی متغیر جنسیت در رابطه با متغیر فرسودگی  0/73و  0/1، 0/8
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ین دو ب دار نیست. لذاآزمون معنیهای پیشهای آن پس از حذف اثر اندازهتحصیلی و مؤلفه
 های آنآزمون فرسودگی تحصیلی و مؤلفههای پسگروه دخترها و پسرها ازنظر اندازه

 داری وجود ندارد.تفاوت معنی

 پژوهش یهابه تفکیک گروه هانیانگیتفاوت م .7جدول 

داریسطح معنی  خطای استاندارد تفاوت 
تفاوت 
 میانگین

های مقایسهگروه  متغیرهای وابسته 

  هیجان -مصاحبه 79/3 188/3 38/3

 قلدری کنترل -مصاحبه -834/7 187/3 340/3

  کنترل -هیجان -340/0 130/3 309/3

  هیجان -مصاحبه -709/3 430/3 38/3

 قلدری سنتی کنترل -مصاحبه -994/3 437/3 183/3

  کنترل -هیجان -473/3 438/3 38/3
  هیجان -مصاحبه 080/3 40/3 38/3

 قلدری سایبری کنترل -مصاحبه -04/7 470/3 330/3
  کنترل -هیجان -000/7 400/3 337/3

  هیجان -مصاحبه 830/3 178/0 38/3

 فرسودگی تحصیلی کنترل -مصاحبه -339/0 133/0 388/3
  کنترل -هیجان -084/0 104/0 340/3

  هیجان -مصاحبه -008/3 79/7 38/3

 خستگی عاطفی کنترل -مصاحبه -740/7 740/7 307/3

  کنترل -هیجان -818/3 790/7 38/3
  هیجان -مصاحبه 000/3 307/7 38/3

عالقگیبی کنترل -مصاحبه -711/0 391/7 708/3  
  کنترل -هیجان -933/0 304/7 300/3
  هیجان -مصاحبه 40/3 007/7 38/3

 ناکارآمدی کنترل -مصاحبه -304/0 071/7 347/3
  کنترل -هیجان -089/0 004/7 307/3

. بین دو گروه مصاحبۀ انگیزشی و کنترل از 7که  شودمی مشاهده 1 جدول به توجه با
ه آمددستداری بهداری وجود دارد )سطح معنینظر میانگین نمرات قلدری تفاوت معنی

. بین دو گروه تنظیم هیجان و کنترل از نظر میانگین نمرات 0است(.  39/3و کمتر از  340/3
 39/3و کمتر از  309/3آمده دستداری بهری وجود دارد )سطح معنیداقلدری تفاوت معنی
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. بین دو گروه مصاحبۀ انگیزشی و تنظیم هیجان از نظر میانگین نمرات قلدری تفاوت 0 است(.
. 4است(.  39/3تر از و بزرگ 38/3آمده دستداری بهداری وجود ندارد )سطح معنیمعنی

های رابطه با میانگین نمرات قلدری سنتی ازنظر مقایسه های آزمایش و کنترل دربین گروه
ر از تآمده بزرگدستداری بهداری وجود ندارد )سطوح معنیها تفاوت معنیدوتایی گروه

. بین دو گروه مصاحبۀ انگیزشی و کنترل از نظر میانگین نمرات قلدری سایبری 9 است(. 39/3
 است(. 39/3و کمتر از  330/3آمده دستی بهدارداری وجود دارد )سطح معنیتفاوت معنی

. بین دو گروه تنظیم هیجان و کنترل از نظر میانگین نمرات قلدری سایبری تفاوت 0
. بین 1 است(. 39/3و کمتر از  337/3آمده دستداری بهداری وجود دارد )سطح معنیمعنی

فاوت قلدری سایبری ت دو گروه مصاحبۀ انگیزشی و تنظیم هیجان از نظر میانگین نمرات
 است(. 39/3تر از و بزرگ 38/3آمده دستداری بهداری وجود ندارد )سطح معنیمعنی

 گیریو نتیجه بحث
 های مصاحبۀ انگیزشی گروهی وروش یسۀو مقا یبررسی اثربخشپژوهش حاضر با هدف 

لی تحصی( و فرسودگی یبریو سا ی)سنت یبر کاهش رفتار قلدر یجانه یمآموزش تنظ
های اجتماعی مجازی، با ( نوجوانان کاربر شبکهیعالقگی و ناکارآمد)خستگی عاطفی، بی

 گر جنسیت انجام شد.در نظر گرفتن نقش تعدیل
ی و قلدر ینتایج نشان داد که آموزش مصاحبۀ انگیزشی موجب کاهش رفتار قلدر

دار یدری سنتی اثر معنشود؛ ولی بر قلهای اجتماعی میسایبری در نوجوانان کاربر شبکه
( که نشان دادند، مصاحبۀ انگیزشی 0334) 7های؛ کاکس و کلینگرندارد. این نتایج با پژوهش

ردۀ های بسیار گستای از مدلشده از مجموعهعنوان ترکیبی از اصول و فنون برگرفتهبه
 یرأثتو تغییر رفتار در کاهش مشکالت رفتاری چون زورگویی و پرخاشگری  یدرمانروان
 جدی مشکالت از قلدری( که گزارش دادند 0374)  0نکوارتیفر و پیپدارد،  ییبسزا

 مدارس قادر به کنترل کارکنان که جامعه است در رفتار موارد سوء ترینشایع از و مدرسه
ری برای کاهش قلدای گروهی با رویکرد انگیزشی های مداخلهاستفاده از روش آن نبوده و

عنوان یک ( که نشان داد قلدری سایبری، به0379) 0چادویکتواند مؤثر باشد، در مدرسه می

                                                           
1. Cox & Klinger 

2. Pfeiffer & Pinquart 

3. Chadwick 
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بر سالمت جوانان و نوجوانان  مدتیتواند اثرات جدی بالقوه و طوالنجدید که می یدۀپد
های تغییر های مدرسه به ایمنی سایبری، با استفاده از روشوارد کند، نیازمند تنظیم برنامه

 خوانی است.رفتاری است، دارای هم-مبتنی بر تکنیک شناختی رفتار
تبیین  گونهنی( ا0370) 7مارویکسین و ایگلنظر  توان بر اساسآمده را میدستنتایج به

صورت توان آن را بهجویانه است و میقلدری در مدرسه، شکل خاصی از رفتار سلطه کرد که
طور مکرر و مداوم در معرض اعمال منفی فرد یا افراد دیگر آموز بهموقعیتی که در آن دانش

بین  افتند که عدم تعادل قدرتگیرد، توصیف کرد. این اعمال منفی، زمانی اتفاق میقرار می
یک مسئلۀ جهانی روبه رشد است که از تمام  قلدری وجود دارد. از طرفی، قربانی و قلدر

کند و کودکان و نوجوانان خطوط اقتصادی، اجتماعی، نژادی، اخالقی و فرهنگی عبور می
دهد. اگرچه قلدری ممکن است در هر فضایی اتفاق در سن مدرسه را تحت تأثیر قرار می

از هر  قلدری بیش یدادهایهستند که در رابطه با رو ییها فضاها، مدرسهوجودنیبیفتد، باا
 که اکثر نوجوانان قلدر که دهدیاند. شواهد نشان مفضای دیگری موردمطالعه قرارگرفته

کنند که مشکلی ندارند و رفتارشان باعث نگرانی دهند، خودشان فکر میدیگران را آزار می
ویکرد رمصاحبۀ انگیزشی بر اساس روش . شودخصوص والدین و مربیان نمیاطرافیان به

صورت همدلی صحیح و مالیمتِ متعادل ارتباط با نوجوان، به یمحوری، با برقرارمراجع
همراه باصداقت؛ بدون پند و اندرز، قادر است شناخت وی نسبت به رفتار قلدری و پیامدهای 

دارزیابی و آن را افزایش داده )مرحلۀ تأمل(، با فراهم نمودن محیطی مناسب برای خو
 خودتنظیمی، منجر به تغییر نگرش، نسبت به بروز این رفتار نامطلوب گردد.

( معتقدند، در تکنیک مصاحبۀ انگیزشی، گوش دادن 0371نویدیان، مبارکی و شکیبا )
سازی منظور روشنهای اعضای گروه و انعکاس محتوا و احساسات، بهفعال به صحبت

تنها در زمان، نهطور همگر بهرو، تشریح و تقویت تجارب نوجوان و مصاحبه یشمشکالت پ
های افراد برقراری ارتباط مؤثر اعضای گروه نقش اساسی داشته بلکه موجب تغییر در ارزش

شود. بنابراین استفاده از این روش، خودکارآمدی اعضای گروه را افزایش داده، نیز می
ها یتغییر رفتار در آزمودن یزۀا باال برده و باعث ایجادِ انگرا در اعض گیرییمقدرت تصم

 های اجتماعیهای تحقیق؛ کاربران شبکهشود. همچنین، چون در این پژوهش، آزمودنیمی
ها و مصادیق و نیز ها انجام شده است، لذا بیان مثالمجازی بودند و این روش بر روی آن

                                                           
1. Marvicsin & Eagle 
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در  معایب رفتار قلدری و ارتباط اعضا با یکدیگر تبیین مزایا و ینۀفعالیت کارگاهی در زم
اجتماعی مجازی بوده است، بنابراین،  یهاهای درست استفاده از شبکهحوزۀ کسب مهارت

این احتمال وجود دارد که منطبق با هدف و موضوع تحقیق، روش مصاحبۀ انگیزشی بر رفتار 
ه باشد، چیزی داری نداشتثیر معنیقلدری سایبری اثرگذار بوده ولی بر رفتار قلدری سنتی تأ

 .یافتکه نتایج این پژوهش به آن دست
 آمده نشان داد که برنامۀ آموزشی مصاحبۀ انگیزشی بر کاهشدستعالوه نتایج بهبه

عالقگی و ناکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش در ، و بییطورکلفرسودگی تحصیلی به
ا دار نداشته است. این یافته باثر معنیآزمون اثرگذار بوده ولی بر خستگی عاطفی پس

که نشان دادند مصاحبۀ انگیزشی  (0370)  7هوسیر، اسپرینگر و پادروسکا های؛پژوهش
طور شناختی و جسمانی و نیز فرسودگی تحصیلی مؤثر بوده و بهروان هاییماریب تواند درمی

 یریکارگ( که نشان داد به7030محمدی )نسبی، اثر یکسانی بر این مشکالت داشته باشد، شاه
ها شده و بازدهی آنان را در کار، سبب افزایش انگیزه آنآموزان اهمالاین روش برای دانش

که معتقد بودند  (0370) و همکاران 0هاردکاستلبرد و های مربوط به مدرسه باال میفعالیت
ز مسئلۀ سرعت ارویکردهای درمانیِ به یناز پرکاربردتر یکیعنوان مصاحبۀ انگیزشی به

شناختی و اخیراً به های سالمت، ارتقای بهداشت و اختالالت رواناعتیاد، به حوزۀ سیستم
ی خوانهای آموزشی هم سرایت کرده است، همویژه در محیطهای اصالح و تربیت بهحیطه
 دارد.

 یکردهایتوان رومی (3790) 0ینمورگان و بر اآمده طبق نظر دستدر تبیین نتایج به
 -شخص» یکردهایرو مختلف پیشگیری و مداخله در فرسودگی تحصیلی را به دودسته

ند بر چ محور مبتنی -تقسیم کرد،. رویکرد شخص« 9محور -موقعیت» یکردهایو رو «4محور
. منبع فرسودگی را باید در درون شخص جستجو کرد تا در 7فرض اساسی است؛ ازجمله: 

اصلی به عهده فرد است تا در جهت حل مشکل فرسودگی  یت. مسئول0تحصیلی موقعیت 
 یمنظور پیشگیری از فرسودگی، راهبردهامحور به -شخص یکردهایاقدام کند. در رو

ه و های سازگارانرفتاری، رشد مهارت یمختلفی پیشنهاد شده است، چون؛ تغییر الگوها
                                                           

1. Houser, Springer & Pudrovska 

2. Hardcastel,  Fortier,  Blake & Hagger 

3. Morgan & Bruin 

4. persons-centered approaches 

5. situation- centered approaches 

http://www.tandfonline.com/author/Fortier%2C+Michelle
http://www.tandfonline.com/author/Blake%2C+Nicola
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بر اساس . همچنین، رفتاری -شی شناختیهای آموزارتقاء خودکارآمدی از طریق مداخله
چون،  اصولی بریه( مصاحبۀ انگیزشی با تک0331) 7اسکامل و، آسیماکوپولو نظر جکسون
 خودکارآمدی حس از حمایت و مقاومت با مدارا درونی، تضاد افزایش ابراز همدلی،

 مانند: پرسیدن ایمشاوره فنون از درونی با استفاده یزۀانگ مراجعین، نسبت به فراخوانی

 به معطوف صحبت فراخوانی و سازیخالصه ،ییدتأ انعکاسی، دادن گوش باز، سؤاالت

( 0370) 0میلر و رولنیک  شود. همچنینهای درونی افراد میمنجر به افزایش انگیزه تغییر،
 اجبار؛ و ترغیب توصیه، استدالل اطالعات، ارائه بجای انگیزشی رویکرد اینمعتقدند که 

 تعهد و تقویت تغییر برای درونی یزۀانگ ایجاد مرحله دو طی و تعاملی فرآیند طریق از

مصاحبۀ رسد، گردد. بنابراین به نظر میمی رفتاری تغییرات تسهیل باعث تغییر، به نسبت
لی تواند منجر به کاهش فرسودگی تحصی، میمحور–رویکرد شخص بریهبا تک انگیزشی؛

توان گفت این روش درمانی، با در درونی شود. لذا می یزۀحفظ انگآموزان با ایجاد و دانش
س بر ح یدگیری، تأکنظر گرفتن اصول تقویت خودکارآمدی، تسهیل در تصمیم

خودمختاری و آزادی عمل نوجوان در انتخاب رفتار آتی؛ به دور از توصیه، ترغیب و اجبار، 
آموزان به حصیلی را در دانشتوانسته حس تعهد قوی نسبت به کاهش رفتار فرسودگی ت

 این تحقیق نشان داد. یجۀوجود آورد. چیزی که نت
 ، بر کاهشیزشیکند که مصاحبۀ انگاز طرفی نتایج پژوهش حاضر مشخص می

ارآمدی عالقگی و ناکهای نمرۀ کل فرسودگی، بیفرسودگی تحصیلی کاربران، در زمینه
ست. داری نداشته اخستگی عاطفی اثر معنیرا کاهش داده، ولی بر بُعد اثرگذار بوده و آن

توان به دار این روش درمانی بر بعد خستگی عاطفی )تحصیلی( میدر تبیین عدم تأثیر معنی
های ( اشاره کرد که نشان دادند، از ویژگی7039) بهادری و خسروشاهی نتایج تحقیق حبیبی،

 خستگی عاطفیآموزانی که دچار فرسودگی تحصیلی، ترس از شکست است. دانش
نفس و خودکارآمدی پایینی برخوردارند. این افراد نسبت به آینده بدبین شوند، از عزتمی

ها سرشار از افکار قضاوت کننده و توان گفت، ذهن آنبوده و امیدوار نیستند. در واقع، می
د. رشود و فرسودگی تحصیلی را به دنبال داها میمنفی است که مانع از فعالیت سازندۀ آن

رد، باعث گونه و خودانتقادی دارسد این افکار که جنبۀ واکنشی، قضاوتبنابراین به نظر می
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ه باشد، ای برای انجام تکالیفش نداشتشود که فرد با احساس خستگی تحصیلی، انگیزهمی
داند برای رسیدن به اهداف و موفقیت باید قدم بردارد. بر اساس نتایج پژوهش هرچند که می

شده آموزان، مشخص( مبنی بر اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی بر روی دانش7039)جعفری 
است که تقاضاها و الزامات محیطی یکی دیگر از فاکتورهای خستگی عاطفی نسبت به 
تحصیل است که از طریق والدین، نظام آموزشی و جامعه )مؤسسات آموزشی خصوصی( به 

به مطالب  نسبت یزدگیک حس بدبینانه و دلشود. این فرآیند باعث آموزان منتقل میدانش
آموز ایجاد نموده، و تکالیف درسی شده، احساس پیشرفت شخصی ضعیف را در دانش

زان آموکند. بسیاری از دانشدهد و وی را دچار خستگی عاطفی میانگیزه او را کاهش می
رنامه و بفوقهای نسبت به قوانین و مقررات خشک مدارس ناراضی بوده با حضور در کالس

 ، دچار خستگی ذهنییآموزشمطالب درسی در قالب جزوات و کتب کمک ازحدیشمرور ب
ها نسبت به محیط مدرسه و تحصیل اند که این امر بر عواطف و احساسات آنو روانی شده

ن، آموزادانش ازحدیشب یباران اطالعاترسد بمبرو به نظر میاثر گذاشته است. از این
رد نظام آموزشی در مو هاییریگآموز با دیگران، سختیاء، برای رقابت دانشحساسیت اول

 ، نسبت به روش مصاحبۀ انگیزشی تأثیر بیشتری داشته، لذا این روشیردرسیرفتار درسی و غ
داری نداشته است، ولی بر نمرۀ کل متغیر بر کاهش خستگی عاطفی کاربران اثر معنی

 ی و ناکارآمدی اثرگذار بوده است.عالقگفرسودگی تحصیلی، و نیز بی
ای عنوان دومین روش مداخلههمچنین نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تنظیم هیجان به

انان و قلدری سایبری، در نوجو یشده در این پژوهش موجب کاهش رفتار قلدربه کار گرفته
ه با دار ندارد. این یافتشود، ولی بر قلدری سنتی اثر معنیهای اجتماعی میکاربر شبکه

همراه  ،( که معتقدند، تنظیم هیجان0373)  7گرانفسکی، کوپمن و کرایجهای؛ پژوهش
انسان  هبو  کندها کمک میهمیشگی آدمی است که به مدیریت یا تنظیم عواطف و هیجان

جارب خصوص بعد از تتوان سازگاری بیشتر در برابر رفتارهایی چون خشم و زورگویی به
( که نشان دادند هرگونه اشکال و نقص 0379) و همکاران 0، اهریندهدهیجانی منفی را می

تواند فرد را در برابر مشکالت هیجان مثل؛ های تنظیم هیجان میدر برانگیختگی و شیوه
پذیر راب، فشار روانی، زورگویی و سایر مشکالت رفتاری و شناختی آسیبافسردگی، اضط
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های گیری کردند آموزش مهارت( که نتیجه7034مقدم )و خضری توکلییسازد و منتظر
کاهش  دارییطور معنآموزان، بهپرخاشگری و رفتار زورگویی را در دانش تنظیم هیجان،

های طبق بررسی توان گفتآمده میدستنتایج بهخوانی است. در تبیین دارای هم دهدیم
زان، آمومدرسه ارتباط دارد. بیشتر این دانش شده، قلدری با مشکالت سازگاری درانجام

اختالالت رفتاری و هیجانی از  صورترا به 0سازیو برونی 7سازیمعموالً مشکالت درونی
ازجمله  وپرورش ویژهآموزشدهند و به همین دلیل هم نیازمند خدمات خود بروز می

رهای مداخلهروش همچنین،  (.9037، و همکاران 0ای چون تنظیم هیجان هستند )فارم
 یاجتماع-ی( معتقدند، عواملی همچون؛ مشکالت عاطف0374) 4، کرن و نوتلیرزتیآستروکا

های خودمحورانه )مانند: حسادت و ، و نیز گرایشیریپذو تعلق تیو احساس عدم امن
 هان(، در بروز رفتار قلدری، نقش دارند. به نظر آییجوگرانه و رقابترفتار آشوبرشک، 

ها در نقطۀ مقابل روابط اجتماعی، همکاری، همدلی و حمایت قرار همۀ این گرایش
های رفتاری چون، شناسی فردی از طریق مداخلهدرک اصول روان رونیگیرند. از امی

، همکاری، احترام و همدلی یابری، روابط اجتماعکه به بر های تنظیم هیجانتمهار
ذا ل تواند راهبردهای پیشگیرانه را در رابطه با قلدری در مدرسه به دست دهد.پردازد میمی

ی منفی هاعنوان یک برنامۀ راهبردی از طریق کاهش و کنترل هیجانآموزش تنظیم هیجان به
 نجر به توجه و ارزیابی درست و پاسخ مناسبتواند مها، میو استفادۀ مثبت و مناسب از هیجان

های افراد را تنظیم، توان هیجانهای محیطی گردد. به کمک این روش، میبه محرک
 سویاز  و سازگاری اجتماعی را افزایش داد. ارزیابی، و در موقعیت مناسب به کار گرفت

اسازگار راهبردهای ن دیگر، در بروز رفتارهای قلدری بر اساس مدل کراس، کاربران بیشتر از
کنند. به های اضطراب برانگیز استفاده میمانند نشخوار فکری، نگرانی و اجتناب از موقعیت

ی اجتماعی و هاتر کاربر دائماً دچار رفتار هیجانی نامطلوب در زمینه ورود به شبکهبیان دقیق
گردد. همچنین نگرانی و اضطراب وی، منجر به بروز نامناسب می یوۀهیجانی خود به ش یۀتخل

ر اساس این شود. بصورت رفتارهای قلدری سایبری میرفتارهای نامطلوب با سایر کاربران به
ی هاتوان به اعضای گروه آموخت که در موقعیتمدل، از طریق آموزش تنظیم هیجان، می
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ند. دهند و برانگیختی هیجانی کمتری داشته باش متفاوت، رفتار مناسب هیجانی از خود نشان
نتایج این پژوهش نیز نشان داد که آموزش تنظیم هیجان بر رفتاری قلدری )نمره کلی( و 

 را کاهش داده است.داری داشته و آنقلدری سایبری اثر معنی
آموزش تنظیم هیجان بر کاهش که  دهداین تحقیق، نشان می یهاافتهیاز طرفی، 

ش عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی گروه آزمایی تحصیلی )نمره کلی(، بیفرسودگ
ته است. دار نداشآزمون اثرگذار بوده ولی بر خستگی عاطفی )تحصیلی(، اثر معنیدر پس

کالس  تمرکز بر هیجان در محیط ( که نشان داد،0373) 7های؛ زیداناین نتایج با پژوهش
از  جهیآموزان شده و در نت، کسالت و خستگی دانشیدیناامزدگی، ، مانع دلتواندیدرس م

ای به این نتیجه ( که در مطالعه0374) و همکاران 0گیری نماید، اتوفرسودگی تحصیلی پیش
خصوص در فضاهای آموزشی حاصل تنظیم هیجان بوده و رسیدند، موفقیت و شادکامی، به

ی و پیشرفت تحصیلی محسوب منف یراتارزیابی مجدد هیجان، راهی برای کاهش تأث
ناخت مثبتی بر روی ش یر( که معتقد بودند تنظیم هیجانی، تأث0374)و همکاران  0شود، یومی

ت. خوانی اسدهد، دارای همگذارد و توجه آنان را به مسئلۀ تحصیل، افزایش میکودکان می
ترل عواطف باعث ها و کن( تنظیم هیجان0334) 4آمده طبق نظر هایسدستدر تبیین نتایج به

های آموزان شده، عملکرد آنان را در حوزهکار در دانشدلسرد نشدن، منظم بودن و پشت
)نقل از نریمانی و همکاران،  یدنمامی بینییشتحصیلی پ هاییتمختلف از جمله موقع

 اساسی در بسیاری از یهاعنوان مؤلفهها، اغلب بهدشواری در تنظیم هیجانهمچنین، (. 7030
عنوان شود. لذا، تنظیم شناختی هیجان بهآموزان مطرح میشکالت رفتاری و تحصیلی دانشم

ازمان تواند توجه به فعالیت خود را سابزاری برای فهمیدن این مسئله است که چگونه فرد می
 از نظر تحصیلی به دست آورد. یژهوداده و اعمال راهبردی و مصرانه را برای حل مسائل به

 برای مداخله روش دو این اثربخشی یسۀمقا خصوص آمده دردستایج بهنتهمچنین، 

های اجتماعی رفتار قلدری )سنتی و سایبری( و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه
مصاحبۀ انگیزشی و  هایگروه شدۀیلتعد میانگین مقادیر بین معناداری را تفاوت مجازی؛

 بپردازد آموزشی دو روش این اثربخشی یسۀمقا به که پژوهشی .نداد تنظیم هیجان نشان
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ار ای به کتوان گفت هر دو روش مداخلهآمده میدستلذا در تبیین نتایج بهنشد.  یافت
ان را دارای انسشناختی است. این نظریه،  یۀگرفته از نظرشده در این پژوهش، نشئتگرفته

رفتاری خود را تشخیص داده و در های روانی و تواند اختاللداند که میچنان موقعیتی می
توان گفت رو می(. از این7039)نوری،  دیآگاهی خود، نسبت به درمانِ آن اقدام نما محدوده

هر دو روش مصاحبۀ انگیزشی گروهی و آموزش تنظیم هیجان، بر کاهش رفتار قلدری و 
 فرسودگی تحصیلی به یک اندازه مؤثر بوده است.

 کنندۀلیعنوان متغیر تعدنقش جنسیت بهه، در خصوص آمددستافزون بر نتایج به
ازنظر تأثیر  های اجتماعی مجازی،پژوهش، مشخص شد که بین دختران و پسران کاربر شبکه

 یلیتحص یهای قلدری )سنتی و سایبری(، فرسودگبرنامۀ مصاحبۀ انگیزشی بر میانگین نمره
 داری وجود ندارد، ولی در ارتباطمعنیعالقگی و ناکارآمدی( تفاوت ، بیی)خستگی عاطف

 ( وهای قلدری )سنتی و سایبریبا تأثیر برنامۀ آموزش تنظیم هیجان از نظر میانگین نمره

موارد  در سایر داری وجود دارد. اماعالقگی تحصیلی تفاوت معنیمیانگین نمرۀ مؤلفۀ بی
توان ع میاین موضور تبیین شود. دداری بین گروه دختران و پسران مالحظه نمیتفاوت معنی

آموزان دختر و پسر ( که نشان دادند بین دانش7030بر اساس پژوهش عظیمی و همکاران )
بر کاهش فرسودگی تحصیلی، تفاوت  یمیاز نظر اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظ

فرآیندهای اولیه تغییر، طبق رویکرد ترانسداری وجود ندارد، چنین توجیه کرد که معنی
ند یک کنفرآیندهای فکری درونی تمرکز داشته و مشخص می بر)فرانظری( که تئوریکی 
، تسکین یآگاه یشافزا)شامل؛  یندبیزا چگونه مرا در برابر رفتار مشکل یتشفرد موقع

، ارزیابی مجدد محیطی و آزادی اجتماعی( در هر دو جنس خود، ارزیابی مجدد یعاطف
رسد. همچنین یکسان بودن نظام آموزشی و هنجارهای تربیتی دختر و پسر یکسان به نظر می

در مدارس دخترانه و پسرانه، فضای یکسانی را بر جلسات آموزشی  شدهیفو رفتاری تعر
و  آموزان دخترها، عقاید و رفتارهای دانشمصاحبۀ انگیزشی حاکم کرده و باورها، نگرش

رده است که این امر باعث عدم تفاوت به هم نزدیک ک یشانهاپسر را در مورد خود و ارزش
در تأثیر روش مصاحبۀ انگیزشی گروهی بر کاهش مشکالت رفتاری و تحصیلی 

 آموزان دختر و پسر شده است.دانش
های اثربخشی بیشتر آموزش تنظیم هیجان بر کاهش نمره از طرف دیگر، در تبیین

اد شاید وابستگی زیهای اجتماعی مجازی، عالقگی تحصیلی دختران کاربر شبکهبی
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س و احسا های اجتماعی و نیزآموزان دختر به فضای مجازی و استفاده مداوم از شبکهدانش
شغلی، در  دۀینتفاوتی نسبت به آنگرش آنان به ادامۀ تحصیل و موفقیت در دانشگاه و بی

ده عالقگی تحصیلی بیشتر در مقطع متوسطۀ دوم شآموز، منجر به بیمقایسه با پسران دانش
که راهبردهای آموزش تنظیم هیجان، توانسته است این بُعد از فرسودگی تحصیلی را کاهش 

 هیجان، جویینظم ( توانایی0373و همکاران ) 7گرنفسکیهمچنین بر اساس نظر  دهد.

 هایواکنش تغییر و ارزیابی کنترل، مسئولیت که است یرونیو ب رونید فرآیندهای

 اصل داشته و این توانایی که یک بر عهده اهداف یافتن تحقق مسیر در را فرد عاطفی

 از جلوگیری همچنین و سازگارانه رفتار یدهسازمان ارزیابی و شروع، در اساسی

زنان و  یژهوشود؛ در افراد مختلف بهمی محسوب ناسازگارانه رفتارهای و منفی هایهیجان
هیجانی در دختران بیشتر از پسران  جویینظم توان گفت؛بنابراین می مردان متفاوت است.

، پرهیز از ی، توجه برگردانیهای آموزش تنظیم هیجان، شامل توجه آگاهبوده، مهارت
تری اثرگذاری بیشبخش در کاهش رفتار قلدری دختران، های لذتقضاوت و انجام فعالیت

 داشته است.
 دار اثربخشی روشتفاوت معنیهمچنین در تبیین نتایج به دست آمده در خصوص 

ر آزمون دختران و پسران کاربعالقگی تحصیلی پسهای بیآموزش تنظیم هیجان بر نمره
، ساعات های فراوانفرسودگی تحصیلی، با تنشتوان گفت های اجتماعی مجازی میشبکه

های درسی و شک مندی و نگرانی در مورد نمرهکار کردن همراه با تحصیل، دغدغهطوالنی 
و تردید نسبت به آینده، سطوح پایین کنترل، رضایت پایین از عدم تعادل بین زندگی شخصی 

ای و سطوح پایین دریافت حمایت از همساالن و دوستان در ارتباط است که در چنین و حرفه
رل منظور تقویت و بهبود کنتآموزان بهی تنظیم هیجان برای دانشهاشرایطی، آموزش مهارت

سیار نفس و موفقیت تحصیلی آنان بها، ارتباط مثبت با خود و دیگران و افزایش عزتهیجان
(. 7030 فندخت و همکاران،نقل از میرزایی 0338، و همکاران 0بودامفید و سودمند است )

 کند تاویژه دختران، کمک میآموزان بهها به دانشترسد آموزش این مهارنظر میلذا به
توانمندی خود را بهتر شناخته و با اشتیاق بیشتری موضوعات درسی را دنبال کنند. از طرفی، 

ماعی و های اجتآموزان دختر به فضای مجازی و استفاده مداوم از شبکهوابستگی زیاد دانش

                                                           
1. Garnefski & et al 

2. Boudau & et al 
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 یندۀت به آتفاوتی نسبوفقیت در دانشگاه و بیاحساس و نگرش آنان به ادامۀ تحصیل و م نیز
متوسطۀ  ها در مقطععالقگی تحصیلی آنآموز، منجر به بیشغلی، در مقایسه با پسران دانش

دوم شده که راهبردهای آموزش تنظیم هیجان، توانسته است این بُعد از فرسودگی تحصیلی 
 را کاهش دهد.

ار ی و آموزش تنظیم هیجان بر کاهش رفتباتوجه به مؤثر بودن مصاحبۀ انگیزشی گروه
که در های اجتماعی مجازی، ازآنجاییقلدری و فرسودگی تحصیلی نوجوانان کاربر شبکه

آموزان های انگیزشی برای تعلیم و تربیت دانشوپرورش کشور کمتر به روشنظام آموزش
و  گیرییششود و مشاورین مدارس، نسبت به مداخالت رفتاری شناختی در پتوجه می

آموزان، شناخت کافی ندارند آشنایی با دانش یلیاصالح مشکالت روانی، رفتاری و تحص
این  یریگکارگروهی توسط مشاورین و به یزشیهای مربوط به تکنیک مصاحبۀ انگمهارت

خصوص در مقاطع تحصیلی اول و دوم متوسطه ضروری بوده و روش در سطح مدارس به
های آموزشی و تربیتی داشته باشد. لذا الزم است در قیت برنامهتواند نقش مهمی در موفمی

ای هها در مدارس، ضرورت استفاده از این روشهای آموزشی و پیشگیری از آسیببرنامه
ها و توجه به این رویکرد در افزایش انگیزه، های آنآموزان و خانوادهکاربردی برای دانش

وجه آموزان بیشتر موردتتماعی و تحصیلی دانشسازگاری هیجانی و بالطبع، سازگاری اج
 قرار گیرد.

توان به محدود بودن جامعۀ آماری به توجه این پژوهش، میهای قابلاز محدودیت
های اجبار برای برگزاری کالس آموزان دختر و پسر مقطع متوسطۀ دوم شهر تهران،دانش

خصوص دختران( در آموزان )بهآموزشی در بین ساعات درسی و عدم دسترسی به دانش
ها در فضای مدرسه و حساسیت ساعات بعدازظهر و اوقات فراغت، برگزاری کالس

آموزان و مسئولین، نسبت به مباحث مربوط به متغیرهای وابسته تحقیق )قلدری و دانش
با در  ها اشاره کرد.تحصیلی( و عدم امکان اجرای مرحله پیگیری برای آزمودنیفرسودگی 

 اثر ماندگاری بررسی شود جهتمی های ذکرشده، پیشنهادنظر گرفتن محدودیت

 به توجه با همچنین .بگیرند نظر در نیز را دورۀ پیگیری بعدی هایپژوهش ها،آموزش

 یهاپژوهش کمبود آموزان وبین دانش در لیاین نوع از مشکالت رفتاری و تحصی فراوانی
 شناختیروان یهاپژوهش ، انجامیهای اجتماعی مجازاثر مخرب شبکه مورد در داخلی
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 مشکالت درمان این و شناسایی به تواندمی اشهمسایه متغیرهای و اختالل با این مرتبط

 .کند توجهی های شایانکمک

 منابع
اجتماعی(.  یها(. ماهیت مجازی )درآمدی بر شبکه7034) .امانلو، حسین و شادمانی، احسان

 .ینانتشارات معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعف تهران:
(. ساختار عاملی 7037) .پلنگی، مریم و فتحی، رحیم ؛مصرآبادی، جواد ؛گرگی، رحیمبدری

در دانش آموزان  یدییتأ یاستفاده از تحلیل عاملتحصیلی با نامۀ فرسودگیپرسش
 .704-1/783. شماره گیری تربیتینامه اندازهفصلمتوسطه. 
(. قلدری سنتی 7037) .آذر، اسکندر و عالیی، پروانهفتحی ؛هاشمی، تورج ؛بیرامی، منصور

-نقش کیفیت ارتباط معلم -و سایبری در نوجـوانان دختر مـدارس راهنمایی 
 .790-00/719، شماره 8دوره . نامۀ روانشناسی تربیتیفصلآموز. دانش

(. اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر میزان و نحوه استفاده از تلفن همراه، 7039) .جعفری، زینب
آموزان دختر مقطع متوسطه هــای اجتماعی مجازی و پیشرفت تحصیلی در دانششبکه

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.دوم شهرستان نایین. پایان
(. اثربخشی مصاحبۀ انگیزشی 7034) .زادگان، علی و نعمتی، محمدعیسی ؛جناآبادی، حسین

مجلۀ مطالعات پیشرفت. آموزان کمبر خودکار آمدی و بهبود خودپندارۀ دانش
 .44 – 07/00، شماره روانشناسی تربیتی

هــای خود ت(. اثربخشـی آموزش مهار7039) .حبیبی، رامین و بهادری خسروشاهی، جعفر
مدیریتی بر از خودبیگانگی تحصیلـی، تعلل ورزی تحصیلـی و زورگویی 

راهبردهـای آموزش در علـوم  یپژوهش ینامـۀ علمدوماهآمـوزان دورۀ متوسطه. دانش
شناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز. سال نهم، . دانشکدۀ علوم تربیتی و روانپزشکی
 .017-9/083شمارۀ 

یـابی و ابعاد آن در جریـان استفاده (. هویت7033) .پور، طاهرهاحمدی ه وحداد رنجبر، سمی
 کارشناسی ارشد. دانشگاه رفسنجان. نامۀیاناز فضای مجـازی بین دانشجویان. پا

(. اثربخشی مصاحبۀ 7030) .اهللمشهدی، علی و بیگدلی، ایمان ؛پارسا، محمدجوادربانی
انگیزشـی به شیوه گروهـی، بر کـاهش خوردن هیجانی و کاهش اضطراب در افراد 
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کارشناسـی ارشد. دانشکـدۀ علوم  نامـۀانیگـری. پاگر تکانشچاق: نقش تعدیل
 تربیتـی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

فــر. زشی. ترجمۀ شیما تمناییمصاحبۀ انگی یهــا(. مهارت7034) ی.دبیویروزنگرن، د
 (.0333)تاریخ نشر به زبان اصلی،  تهران: انتشـارات ارجمند.

ای تنظیم (. اثربخشی بسته مداخله7034) .و شکری، امید نیپورشهریار، حس ؛ستاری، بهزاد
شناسی مجلۀ روانآموزان. های منفی دانشهای پیشرفت بر کاهش هیجانهیجان
 .10-4/30 ، شماره4. دوره مدرسه

 یکارمداخلۀ گروهی مصاحبـه انگیزشی بر اهمال ری(. بررسی تأث7030) .محمدی، ملیحهشاه
کارشناسی ارشد. دانشکدۀ علوم  نامۀانیدانش آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان. پا

 شناسی دانشگاه اصفهان.تربیتی و روان

زا و نوع ستفادۀ آسیب(. ا7030) .فرد، ویدا و محمدی، عیسیحمیدی ؛عطادخت، اکبر
آموزان دبیرستانی و رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی و کاربری تلفن همراه در دانش

 .700-0/700، شماره 0. دوره شناسی مدرسهمجلۀ روان انگیزش پیشرفت.
فرسودگی تحصیلی و یادگیری  ۀ(. رابطۀ س7030) تقی.زوار،  ، موسی ویریپ ؛عظیمی، محمد

فصلنامه پژوهش در آموزان دورۀ متوسطه. تحصیلی دانشبا عملکرد  یمیخودتنظ
 .770-77/708، شماره 73. دوره ریزی درسیبرنامه

(. اعتباریابی پرسشنامه سنجش 7030) .و عطایی محمدی، ساره ینقی نایینی، مرتضعلی
 اجتماعی مجازی. منتشرنشده. یهاارتباط با شبکه

 ی(. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شادکام7030) .نیا، سمیهحسن فوالدچنگ، محبوبه و
. دوره پژوهشی زن و جامعه -نامه علمیفصل خودکارآمدی زنان سرپرست خانوار. و
 .83-4/730، شماره 9

(. اثربخشی جلسات گروهی مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء 7030و همکاران ) یروزآبادیف
. عتیاد پژوهی سوءمصرف موادنامه افصلنفس و خودکـارآمدی زنان معتـاد. عزت
 .749-00/798، شماره 1دوره 

های های فضای مجازی )آگاهی از آسیب(. ناگفته7034) .کمال، حامد و کمال، محمد
ای. تهران: انتشارات عروج های ماهوارهای و شبکههای رایانههای اجتماعی، بازیشبکه
 ایمان.
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هـای (. اثربخشـی آموزش مهـارت7034) .انوشیروانمقـدم، منتظری توکلی، نسیبه و خضری
آموز دوره اول متوسطه. نخستین تنظیـم هیجـان بر کاهش پرخاشگری دخـتران دانش

 جامع روانشناسی ایران. یالمللنیکنگره ب
(. بررسـی تأثیر 7030) .قوام، صغریپـور، اسماعیل و ابراهیمیسعدی ؛فندخت، امیمیرزائــی

موزان آاندیشی بر کاهش میزان فرسودگی تحصیلی دانشـای مثبتهآموزش مهارت
کارشناسی ارشد. دانشکدۀ  نامۀانیاول دبیرستان شهرستان زیرکوه. پا ۀیپسر پا

 و علوم تربیتی دانشگاه سمنان. یروانشناس
(. مقایسه اثربخشی آموزش 7030) .زاده، توکلساری، کریم و موسیعالی ؛نریمانی، محمد

هیجان و کنترل تکانه بر فرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی  متمرکز بر
، شماره 0. دوره یادگیری یهایمجله ناتوانآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری. دانش

0/33-13. 
(. اثربخشی 7039) .ادیب، مهین و جویباری، لیال ؛امینی، میترا ؛ثناگو، اکرم ؛نوری، عابد

 یلیهای فراشناختی و عملکرد تحصآموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی
 .77-7/73، شماره 0. دوره مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیدانشجویان. 
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