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 مقدمه

 

 هاحوزه بیشتر در ما ای،شبکه جامعه و اطالعات عصر به ورود با

 رسانه مثابه به اینترنت. هستیم گوناگون تکنولوژیکی تحوالت شاهد

 های ازمحدودیت ارتباطات، انقالب دستاوردهای مهمترین از یکی و جدید

 هایپدیده جمله از. است رفته فراتر ارتباطات در پخش و چاپ الگوهای

 اخیر های سال در ارتباطی مختلف های فناوری ادغام اثر بر که جدید

 هایعضوگیری با هاشبکه این. است 1مجازی اجتماعی هایشبکه گرفته، شکل

 اساسی نقشی مختلف هایسازی جریان در اندتوانسته کاربران از رایگان

 بیشترین اساس بر ها شبکه این ترین مهم. باشند داشته عهده بر

 آپ واتس وایبر، تلگرام، اینستاگرام، بوک، فیس: از اندعبارت مخاطب

 مجازی، اجتماعی هایشبکه (.1392 مرادآبادی، نوری و کیا) توییتر و

 ها،سایت  وب این در. هستند اینترنتی هایسایت وب از جدیدی نسل

-می جمع هم با مجازی صورت به مشترکی محور حول اینترنتی کاربران

 متناسب اجتماعی، هایشبکه. دهندمی تشکیل را آنالین هایجماعت و شوند

 های خبرخوان قبیل از را دیگری امکانات فعالیتشان موضوع نوع با

 هایفایل و ویدیوها کردن آپلود قابلیت آنالین، های بازی اینترنتی،

 در نیز را شخصی هایرسانه سایر با ارتباط برقراری و کامپیوتری

 (.1394 ،عراقی زادهقاسمعقیلی و ) دارند هایشان گزینه

 خالقیت، طلبی، تنوع روحّیه داشتن خاطر به نانجوا و ناننوجوا

 داشتن به عالقه و کنجکاوی حس دیگران، با ارتباط برقراری به گرایش

. دارند بیشتری گرایش اجتماعی های شبکه در عضویت به متفاوت زندگی

 جامعه در که اجتماعی هایمحدودیت به توجه با هاشبکه این در هاآن

. پردازندمی دوستیابی و خبر کسب اطالعات، تبادل به دارد وجود ایران

 اگر ولی نیستند، هویتی بی برای ابزاری نفسه فی اجتماعی هایشبکه

 رسانه این نادرست کارکردهای از و نباشند آگاه نانجوا و ناننوجوا

 برای جدی تهدیدی به تبدیل ابزار این باشند، نداشته اطالع اجتماعی

(. 1395، روستایی وجهانی  گودینی،، نیکزاد) شد خواهد جامعه و نانجوا

 هایشبکه و اینترنت به اعتیاد به مبتال افراد دهدمی نشان شواهد

 جهان در هم و واقعی جهان در هم را باالیی خشونت مجازی، اجتماعی

 به آسان دسترسی ،(2013، 2بایندر و گریفیتس کاس،) داده بروز مجازی

 هوشمند، همراه هایتلفن وجود با مجازی هایشبکه و اینترنت

 دنكر َچت جمله از ینترنتا هایخطر از ريبسیا ضمعر در را آموزاندانش

 منجر و داده ارقر سایبری هایخشونت و جنسي يهاسایتوب نیدد ،نالینآ

 استیگبر، آپل،) است شده آنان در تحصیلی و رفتاری مشکالت بروز به

 ایران در اجتماعی هایپژوهش هاییافته (.2014 ،3هولتز و باتینیک

 هستند اینترنت کاربران بیشترین نوجوانان، و جوانان که دهدمی نشان

 آموزاندانش فعـالیت ترینمهم مجازی، اجتماعی هایشبکه از استفاده و

                                                             
1 . Virtual  Social  Networks 
2 . Kuss, Griffiths & Binder 
3 . Appel, Stiglbauer, Batinic & Holtz 
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 بر بالغ و( 1394 شادمانی، و امانلو)شود می محسوب فراغت اوقـات در

 هزار پنج باالی مجازی اجتماعی هایشبکه و تلگرامی کانال هزار ۱۱

 فضای به مربوط کشور جرائم درصد 67 و بوده فعال کشور سطح در عضو

 و هاقابلیت ،هابیتاجذ(. 1395 موسویان،) است سایبری جرائم و مجازی

 جتماعيا تتعامال ايبر محیطي به را آن زي،مجا يفضا صخا يهایژگيو

 به را آموزاندانش از بسیاری و نموده تبدیل پسر و دختر نوجوانان

 وابستگی این. است کرده وابسته خود به دوم یمتوسطه مقطع در خصوص

 هایویژگی رفتار، روی را نامطلوبی تاثیرات گونهاعتیاد و شدید

 .است آورده بوجود آموزاندانش تحصیلی عملکرد و شخصیتی

استفاده روز افزون از فضای مجازی باعث شده شمار زیادی از 

، پرخاشگری و 1مجازی در معرض خشونت، آزار و اذیتنوجوانان به طور 

-ای که میبه گونه (2015، 3)پری بین فردی قرار گیرند 2بدرفتاری های

های تسهیل کننده فعالیتهای اجتماعی، شبکه توان گفت اینترنت و

ای در و به عنوان وسیلهخشونت آمیز علیه کودکان و نوجوانان شده 

 آمیزی همچون قلدری،نوجوانان رفتارهای خشونتکه  شودنظر گرفته می

، )پاتون گیرندبکار میشان را کردن و پرخاشگری علیه همساالناذیت

 مطالعات ایران در(. 2014 و همکاران،4سانگ، هونگ، رانی، پاتل، کلی

 بخشی و 1394 ،منشی و گراوند؛ 1391، جو سعادت و ترشریزی) بسیاری،

 مدارس در پرخاشگری رشد به( 1397 زادگان، عیسی و میکائیلی پور،

 در پرخاشگری از پیشگیری هایبرنامه گسترش لزوم که اند کرده اشاره

-ویران حال، عین در و ارضاکننده هیجان یک خشم. کندمی طلب را مدارس

 رویارویی برای را ما و کندمی فعال را ما درونی نظام است؛ کننده

 کنترل صورت به خشم اگر واقع به نمایدمی آماده بالقوه خطرهای با

 هیجان این که خصوص به بود، نخواهد سالمی هیجان نگردد، ابراز شده

 (.2005 ، 5نواکو و تایلر)  شود پرخاشگرانه رفتار موجب تواندمی

-آموزان در گروه( در پژوهشی نشان داد که عضویت دانش1395خرازانی )

ای سبب های رایانهاستفاده از بازیکننده در اینترنت و های استفاده

 شود.گرایش آنها به خشونت می

آموزان دانشپرخاشگری کاهش تواند بر هایی که میاز جمله مداخله

-تاب .است 6آوریآموزش تابتأثیر داشته باشد، های مجازی کاربر شبکه

روانی و معنوی، در  -بلیت فرد در برقراری تعادل زیستیآوری، قا

-بینی و انعطاخوشآمیز و نوعی ترمیم خود، دارای رهشرایط مخاطمقابل 

ف پذیری فکری، ماهر در تبدیل مشکالت به عنوان فرصتی برای یادگیری 

و رشد، دارای پشتکار و عزت نفس، دارای شبکه حمایتی سالم، توانایی 

های عاطفی و فرا طبیعی، دارای استقالل رای، حس خوش طبعی رشد قابلیت

، 7پرسوند )کوردچنل و باشی حل مشکالت و حل تعارضات میی توانایو دارا

برنامه آموزش تاب آوری برگرفته از برنامه هندرسون و (. 2005

                                                             
1 . harassment  
2 . mistreatment  
3 . Perry 
4. Patton, Sung, Hong, Ranney, Patel , Kelley 
5 . Taylor & Novaco 
6 . resilience 
7. Kordichhall & Pearson 
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( است که در سال جهت ایجاد مدارس امن در ایالت متحده 1997) 1میلستن

آمریکا به اجرا درآمده است در این برنامه استفاده از راهبردهای 

مانند راهبردهای فعال، جست وجوی حمایت اجتماعی، کنارآمدن مؤثر 

خود دلگرم سازی و افکار مثبت را در بین افراد افزایش و راهبردهای 

های افسردگی، راهبرداهای منفعالنه و کنارآمدن منفی مانند واکنش

شود اجتنابی را کاهش دهد و باعث کاهش افسردگی در افراد می

آوری باعث (. همچنین آموزش تاب2007، 2)استنسما، میجر و استالن

ای مؤثرتر، افزایش عوامل حفاظتی مانند افزایش راهبردهای مقابله

عواطف مثبت و اعتماد به نفس و خودرهبری، کاهش عواطف منفی، استرس 

آوری تا  (. اگرچه تاب2008، 3شود )استینهارد و دولبیرو افسردگی می

های محیطی افراد نیز جربههای شخصی است اما تابع تحدی تابع ویژگی

توان ها قربانی مطلق محیط و وراثت نیستند و میباشد. لذا انسانمی

ها واکنش افراد را در مقابل استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشواری

تاثیر منفی محیطی غلبه تغییر داد؛ به طوری که بتوانند بر مشکالت و 

می توان از طریق آموزش،  (. از این رو،2009، 4هستینگز کنند )نون و

آن را ارتقاء داد و به افراد کمک کرد تا با رویدادها و واقعیت 

د های ناخوشایند زندگی به گونه ای مثبت و کارآمد رویارو شون

 (. 2015، 5بچلر )اوکونور و

ر سالمت ی مختلف نشان دادند که برنامه آموزشی تاب آوری بهاپژوهش

شناختی )دوستی، (، بهزیستی روان1393روان )احمدی، شریفی درآمدی، 

(، کنترل خشم )کداس 1393مدرضایی تجریشی و غباری بناب،پورمح

نفس (، همچنین کاهش خشم، افسردگی و افزایش عّزت2010، 6میترانی

های خشم (، افزایش کنترل تکانه2009و همکاران،  7آموزان )ویتلیدانش

و کاهش خشونت خانوادگی و پرخاشگری، کاهش رفتارهای وابسته به خشم 

(، سالمت روان و بهبود روابط بین فردی) 2004، 9واف؛ مک2005، 8)برسیلن

 ( تأثیر دارد.2000، 10فرالن، کارول

در باب ضرورت انجام پژوهش حاضر باید گفت که امـروزه بـا گسـترش 

های اجتماعی، میزان اعتیـاد بـه دهکده جهانی و همچنین فناوری شبکه

های تـوان آسـیبوانان افزایش داشته است، همچنـین میاینترنت در نوج

هــای اســتفاده از شــبکهشــناختی زیــادی را از جملــه پیامــدهای روان

برشمرد. از جمله این که افراد وابسته به اینترنـت،  اجتماعی مجازی

های ارتباطی و اجتماعی پایینی دارند و همچنین در حـل مسـاله مهارت

آموزش رسد که با کنند. به نظر میاده میاز راهبردهای ناکارآمد استف

توان موارد فوق را کنترل و مدیریت نمود. بـا توجـه بـه می آوریتاب

بـر کـاهش  آوریتـابآمـوزش اینکه تاکنون تحقیقی به بررسی اثربخشی 

 متوسـطه عآمـوزان مقطـدر دانـش های اجتماعی مجازیاستفاده از شبکه

                                                             
1. Handersoon & Milesteen 
2 . Steensma,  Heijer, Stallen 
3 . Steinhard & Dolbier 
4. Noone & Hastings 
5. Oconnor & Batcheller 
6. Akdas Mitrani 
7. Wheatley 
8. Breslin 
9. Macvaugh  
10. Farlan & Carol 
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کاهش بر  آوریآموزش تاباین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی  داخته است؛نپر

 انجام شد. مقطع متوسطهآموزان دانش های مجازی دراستفاده از شبکه

 تحقیق روش

 گروه با آزمونپس -آزمونپیش نوع از و آزمایشی حاضر، پژوهش طرح

کاربر  دختر آموزاندانش کلیه شامل پژوهش آماری جامعه. بود کنترل

 تحصیلی سال در اردبیل شهر متوسطه دوم دوره های اجتماعی مجازیشبکه

 و آزمایش گروه در نفر 20) نفر 40 تعداد به نمونه حجم .بود 98-1397

 انتخاب  هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با( گواه گروه در نفر 20

 های آزمایش و گواه گماشته شد.گردید و به طور تصادفی در گروه

 با ارتباط سنجش یپرسشنامهکسب نمره باال در شامل  یورود یهامالک

 طول در ساعت دو از تربیش استفاده ،مجازی اجتماعی هایشبکه

آگاهانه بود و مالک  یترضا و مجازی اجتماعی هایشبکه از روزشبانه

سه جلسه در  ازیشب یبتبه ادامه پژوهش و غ یلعدم تما یزخروج ن

 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:داده جهت گردآوری پژوهش بود.

 این: مجازی اجتماعی هایشبکه با ارتباط سنجش یپرسشنامه      

 .است( 1390)پوراحمدی و رنجبرحداد یپرسشنامه از شده اقتباس پرسشنامه

 از استفاده ینحوه یزمینه در سوالی 33 یپرسشنامه پژوهشگران، این

 یحیطه سه که نمودند طراحی اینترنت و مجازی اجتماعی هایشبکه

 از پرسشنامه این روایی. گرفتمی بردر را ارتباطی و تفریحی آموزشی،

 متخصص چهار که طریق بدین. آمد دست به متخصص افراد پانل فن طریق

 شناسیجامعه متخصص یک و ارتباطات علوم متخصص یک شناس،روان دو شامل

 و داده قرار بررسی مورد را مذکور یپرسشنامه اجتماعی، علوم یا

 لیکرت ایدرجه پنج مقیاس یک در را سوال هر بودن مناسب میزان

 موافق آن با متخصصان از نفر سه کمدست که هاییگویه. نمودند ارزیابی

 تعداد. گردید حذف مابقی و شده داشته نگاه بودند، موافق کامالا  یا

 مقیاس در نظر اظهار 33 به نهایت در که بود نظر اظهار 40 اصلی سواالت

 روش به پرسشنامه، این اعتبار .یافت کاهش لیکرت ایدرجه پنج

 و ،74/0 تفریحی یاستفاده ،76/0 آموزشی یاستفاده برای بازآزمایی

 به پرسشنامه این اعتبار همچنین،. آمد دستبه 84/0 ارتباطی یاستفاده

 75/0 تفریحی یاستفاده ،70/0آموزشی یاستفاده برای کرونباخ آلفای روش

 (.1392 عطایی، و نقیعلی)است گردیده محاسبه 73/0 ارتباطی یاستفاده و

 که پرخاشگری پرسشنامه جدید نسخه: پری و باس پرخاشگری پرسشنامه

( 1992) پری و باس توسط بود، خصومت پرسشنامه عنوان تحت آن قبلی نسخه

 که است گزارشی خود ابزار یک پرسشنامه این. گرفت قرار بازنگری مورد

 کالمی، پرخاشگری ، بدنی پرخاشگری مقیاس زیر چهار و عبارت 29 شامل

 سازندگان توسط نامه پرسش این اصلي فرم روایي. باشدمی خصومت و خشم

 ورزي كینه و خشم كالمي، بدني، پرخاشگري عوامل براي و شده محاسبه آن

 مطالعه در. است شده گزارش 72/0 و 72/0 ؛76/0 ؛8/0 ترتیب به( خصومت)

 براي  کرونباخ آلفای روش به درونی همسانی مقدار( 1386) سامانی

 77/0( خصومت) ورزي كینه و 83/0خشم ،79/0كالمي ،79/0 بدني پرخاشگري

 آزمون از ابزار پایایی بررسی جهت نیز حاضر مطالعه در .آمد بدست

 و 82/0 ،78/0 ،73/0 مقادیر ترتیب به که شد استفاده کرونباخ آلفای

 .آمد دست به پرخاشگری هایمولفه برای 88/0
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 آوریتاب آموزشی برنامة جلسات و آموزشی مداخله 1جدول 

 هدف جلسات

 اّول

ارائه رهنمودهایی برای مشارکت اعضا و تشریح  -آزمونپیش

معرفی اعضا توضیح  -2معرفی پژوهشگر  - 1چگونگی انجام کار

 کلی جلسات برای اعضا.خطوط 

 دّوم

آوری، معرفی خصوصیات آشنایی با چهارچوب کلی بحث: تعریف تاب 

 -4طبعی شوخ -3خرمندی و بینش  -2شادی  -1آور: افراد تاب

ثبات قدم  -7هدفمندی در زندگی  -6های عقالنی کفایت -5همدلی 

های ناخوشایند زندگی و افزایش سازگاری راهکار: شناخت موقعیت

 و تحمل در حیطه فردی.

 سّوم
 -2بینی مفهوم خوش -1هدف: آشنایی با عوامل حمایتی داخلی: 

شناخت استعدادها و عالیق و منبع کنترل راهکار:  -3عزت نفس 

 تاکید بر آنها و تمایل به استفاده از آنها.

 چهارم
 -2سیستم حمایتی اجتماعی  -1آشنایی با عوامل حمایتی خارجی

راهکار: احساس  دارهای معنیفردی و پذیرش نقش پذیریمسؤلیت

 تعلق داشتن و با ارزش بودن و تمایل به مشارکت کردن

 پنجم
آوری های ایجاد تاب: آشنایی با راهی چهارم،مرور مطالب جلسه

ها ی و حفظ ارتباطی با دیگران چهارچوب دادن به استرسررقراب

 ب.بیان خالصه و جمع بندی مطال پذیرفتن تغییر

 ششم 
آوری های ایجاد تابادامه راهی پنجم، مرور مطالب جلسه

بیان خالصه  هدفمندی و امید داشتن نسبت به آینده. عمل کردن.

 و جمع بندی مطالب.

 هفتم
آوری خودآگاهی پرورش اعتماد به های ایجاد تابهدف: ادامه راه

 بیان خالصه و جمع بندی مطالب. نفس.

 آوری خودمراقبتیتاب های ایجادراه هشتم

 نهم
آزمون و تشکر از اجرای پس بیان خالصه و جمع بندی مطالب.

 آوری.ه برای شرکت در کارگاه آموزش تاباعضای گرو

 

 یل،نامه از اداره کل آموزش و پرورش استان اردب یپس از اخذ معرف

 بین از یل،شهر اردب دوممتوسطه دوره  پسرانهبا مراجعه به مدارس 

 1 ناحیه پرورش و آموزش ،اردبیل شهر پرورش و آموزش 2و  1ناحیه 

های کاربر شبکه آموزاندانش شناسایی منظور به سپس. شد انتخاب

 617 تعداد به مجازی اجتماعی هایشبکه با ارتباط سنجش ،اجتماعی مجازی

 از پس. گردید توزیع متوسطه دوم دوره دخترانه آموزشگاه سه در نسخه

 عدم دلیل به پرسشنامه 13 تعداد ها،پرسشنامه گذارینمره و آوریجمع

 قرار تحلیل مورد پرسشنامه 604 تعداد و گردید حذف مناسب پاسخگویی

 در میانگین از باالتر نمرات که آموزانیدانش بعد، گام در. گرفت

 آورده دست به مجازی اجتماعی هایشبکه با ارتباط سنجش پرسشنامه

 هایشبکه از روزشبانه طول در ساعت دو از تربیش استفاده) بودند

 49 تعداد مرحله این در. گرفتند قرار شناسایی مورد ،(مجازی اجتماعی

 40 تعداد آخر مرحله در. آوردند دست به میانگین از باالتر نمرات نفر

 ،بودند آورده دست به را نمرات باالترین که آموزاندانش این از نفر

 شدند گمارده گواه و آزمایش هایگروه در تصادفی صورت به و انتخاب
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سپس  (.گواه گروه در آموزدانش 20 و آزمایش گروه در آموزدانش 20)

فت یادر اییقهدق 45جلسه 9را  آوریتابآموزش  یشگروه آزما یبرا

درمان  یبا آزمونگر داشتند، ول ییهامالقات یزکردند. گروه گواه ن

آنها اجرا نشد. با فاصله دو هفته پس از اتمام  یرو یفعال و مشخص

توجه است که  یانآزمون شد. شاپس یهاداده یآورمداخالت، اقدام به جمع

 یتشامل رضا نامهیترضا یناخذ شد که ا نامهیتهر دو گروه رضا یبرا

محرمانه بودن اطالعات، صادقانه بودن  کننده بود. در ضمنشرکت والدین

. یدگرد یترعا یزن ررسانیبخ یدوستو اصل نوع یداراطالعات، اصل راز

مورد  یانسکووار یلو تحل SPSS-23 افزارنرم از استفاده با هاداده

 قرار گرفتند. یلو تحل یهتجز

 هایافته

 46/1 گواه گروه در و سال 55/16 ± 21/2 آزمایش گروه در سنی میانگین

 . بود سال 64/16 ±

های در گروه پرخاشگریآزمون میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس -2جدول

 و گواه آزمایش

تعدا گروه متغیر

 د

 آزمونپس آزمونپیش

انحراف  

میانگی±معیار

 ن

انحراف 

 میانگین±معیار

 آزمایش پرخاشگری

 گواه

20 

20 

28/9±53/85 

33/7±62/82 

16/6±95/69 

78/6±25/78 

های دو گروه میانگین و انحراف معیار آزمودنی 2نتایج جدول 

شود که مالحظه میدهد. همانطورنشان میپرخاشگری را در  گواهآزمایش و 

 پرخاشگریدر آزمون ی پسوه آزمایش در مرحلههای گرنمرات آزمودنی

 تغییر چندانی نکرده است. گواهدهد ولی در گروه نشان می کاهش

های آن مورد بررسی فرض، پیشکوواریانسقبل از استفاده از تحلیل 

ها از آزمون بودن توزیع دادهقرار گرفت. جهت بررسی نرمال

دهد اسمیرنوف استفاده گردید. نتایج این آزمون نشان می -کولموگروف

آزمون نرمال پس آزمون وغیرهای وابسته در پیشکه توزیع نمرات مت

 ینهمچن(. P>05/0ا از توزیع نرمال برخوردار هستند )هباشد و دادهمی

 یشرط برابر ،پرخاشگری یرمتغ یبرا ینآزمون لو یعدم معنادار

 یبررس یبرا ین(. بنابراP>05/0شده است) یترعا گروهیینب هاییانسوار

-دانش پرخاشگریبر کاهش مستقل(  یر)متغ آوریتابآموزش  یاثربخش

وابسته( از آزمون  یر)متغ اجتماعی مجازیهای کاربر شبکه آموزان

 3آن در جداول  یجاستفاده شد که نتا یریمتغتک یانسکووار یلتحل

 ارائه شده است.

در  پرخاشگریمتغیری مربوط به میانگین نمرات  نتایج تحلیل کوواریانس تک -3دول ج

 آزمونی پسدو گروه آزمایش  و گواه در مرحله

 DF MS F P Eta متغیر وابسته منبع

 62/0 001/0 79/25 63/728 1 پرخاشگری گروه

آزمون، از تعدیل نمرات پیشدهد، پس نشان می 3همانطور که در جدول 

(. به >01/0Pتأثیر معناداری دارد ) کاهش پرخاشگریبر  آوریتابآموزش 
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در گروه آزمایش  کاهش پرخاشگریها بیانگر عبارت دیگر، این یافته

 است. گواهنسبت به گروه 

  گیريبحث و نتیجه

کاهش بر  آوریتابپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش 

انجام شد.  های اجتماعی مجازیکاربر شبکه آموزاندانش پرخاشگری

-دانش پرخاشگریکاهش بر  آوریتابآموزش بدست آمده  یجبراساس نتا

 داشت. یمعنادار یرتأث های اجتماعی مجازیکاربر شبکه آموزان

 صدری دمیرچی و همکاران هایاین یافته همسو با نتایج پژوهش

(، برسیلن 2009) همکاران و  ویتلی، (2010) کداس میترانی (،1396)

( در مطالعه خود 2009ویتلی و همکاران )است.  (2004واف )( و مک2005)

 و خشم هایتکانه کنترل افزایشآوری باعث نشان دادند که آموزش تاب

-می خانوادگی خشونت کاهش و خشم به وابسته رفتارهای کاهش پرخاشگری،

 ند که( در پژوهش خود نشان داد1396) صدری دمیرچی و همکاران شود.

 کنترل و شناختیروان بهزیستی بهبودی موجب تواندمی آوری تاب آموزش

توان چنین در تبیین این یافته می. شود تکانشور آموزاندانش خشم

سازی، ارائه الگوهای شخصی تجربه های آرامروش  آموزش کهبیان کرد 

خشم، راهبردهای حل مسئله از مجموعه مباحث آموزشی در مهارت کنترل 

های آموزان را نسبت به کنترل و پیشگیری از موقعیتتواند دانشخشم می

هایی آنها تکانشورانه، آگاه و در صورت قرار گرفتن در چنین موقعیت

ه طوریکه کمترین ضرر را برای آنها داشته را مصون نگه دارد؛ ب

 باشد.

 پرخاشگریکاهش  در آوریتابآموزش  که داد نشان پژوهش این نتایج کل در

مؤثر بوده است. این  های اجتماعی مجازیکاربر شبکه آموزاندانش

 زایآسیب رویدادهای با مؤثر ایمقابله راهکارهای دادن آموزش با درمان
 و فردی صورت به تواندمی روش دهد. اینمی افزایش را روانی سالمت زندگی،
 ارتقاء باعث و گیرد قرار استفاده مورد بالینی مشکالت انواع برای گروهی
 رویدادهای برابر در افراد سازگارانه و مؤثر هایواکنش و روانی سالمت

 در .کرد مشاهده را آن توانمی هم آینده مطالعات در که شود زندگی زایآسیب

شهر اردبیل مقطع متوسطه دوره دوم  دختر آموزاندانش فقط مطالعه، این

 اثربخشی تداوم بررسی منظور به پیگیری اجرای عدم گرفت. قرار بررسی مورد
 با روش این مقایسه عدم همچنین وآموزان دانش بر استفاده مورد روشهای

 بنابراین است؛ پژوهش این دیگر محدودیتهای از نیز دیگر، درمانهای

 گیرند انجام مزاحم متغیرهای این کنترل با آتی مطالعات میشود پیشنهاد
 هاینمونه در تواندمی حاضر پژوهش در استفاده مورد رویکرد اثربخشی همچنین

 .گیرد قرار بررسی مورد مختلف شناختی روان مشکالت به مبتال بالینی

 منابع

 

 آوریتاب آموزش اثربخشی بررسی(. 1393. )پرویز درآمدی، شریفی رضا؛ احمدی،

 توسکای کانون افیونی مواد به وابستگی به مبتال افراد روان سالمت بر

 .89-78(: 4)16 بالینی، روانشناسی مطالعات فصلنامه تهران، شهر

 هایشبکه بر درآمدی) مجازی ماهیت(. 1394) احسان شادمانی، و حسین امانلو،

 بسیج سازمان اجتماعی       فرهنگی معاونت انتشارات: تهران(. اجتماعی

 .مستضعفین

. (1397) علی زادگان، عیسی فرزانه و میکائیلی، ابوالفضل؛ پور، بخشی

 بر اجتماعي و هیجاني هاي همبسته بر مبتني مداخالت اثربخشي مقایسه
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 خراسان هاي استان پسر بزهكار نوجوانان در پرخاشگري هاي نشانه كاهش

 .117-109 ،(4)10 شمالی، خراسان پزشکی علوم مجله رضوي، و شمالي

 برخی و پرخاشگری شیوع .(1391) علیرضا سید جو، سعادت و مرضیه ترشریزی،

  بیرجند، شهر راهنمایی مدارس آموزان دانش در آن با مرتبط عوامل

 .363-355 ،(4)9 نوین، هایمراقبت نشریه

(. 1393) باقر بناب، غباری و معصومه؛ تجریشی، پورمحمدرضای مرضیه؛ دوستی،

 دارای خیابانی دختران شناختیروان بهزیستی بر آوری تاب آموزش اثربخشی

. ایرانی شناسانروان تحولی، روانشناسی مجله. شده سازیبرون اختالل

11(41 :)25-37. 

ر صدری دمیرچی، اسماعیل؛ بشرپور، سجاد؛ رمضانی، شکوفه و کریمیانپور، غفا

 شناختی روان بهزیستی و خشم بر آوری تاب برنامه آموزش اثربخشی (.1396)

 .139-120(، 6)4. مجله روانشناسی مدرسه، تکانشور آموزاندانش

 و باس پرخاشگري پرسشنامة روایي و پایایي بررسي . (1386) سیامک سامانی،

 .365-359 ،(4)13 ایران، بالیني روانشناسي و روانپزشكي مجله پري،

های اجتماعی؛ (. رسانه1394زاده عراقی، مرتضی )عقیلی، سیدوحید و قاسم

-21(، 1)8ها. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، ها، کارکردها و چالشچیستی

36. 

 پرسشنامه اعتباریابی(. 1392) ساره محمدی، عطایی و مرتضی نایینی، نقیعلی

 شده.منتشر ن .مجازی اجتماعی هایباشبکه ارتباط  سنجش

 گرایش با مرتبط عوامل(.  1392) یونس مرادآبادی، نوری و اصغر علی کیا،

 دانشجویان تطبیقی بررسی)«  بوک فیس» اجتماعی شبکۀ به دانشجویان

 .94-70، (49)13 ارتباطات، -فرهنگ مطالعات .(آمریکا و ایران

 و هیجان تنظیم آموزش اثربخشی .(1394) علیرضا منشی، پریوش و گراوند،

 پسند جامعه رفتار و آشکار ارتباطی، پرخاشگری بر اجتماعی هایمهارت

-190 ،(11)5 ناتوانی، مطالعات مجله  آباد، خرم شهر پرخاشگر نوجوانان

199. 

 دیجیتال هایرسانه و اطالعات فناوری مرکز گزارش(.1395) مرتضی موسویان،

 .68-62 ،(4)22 ایران، یروزنامه: تهران. ارشاد وزارت

)  امین روستایی، و صفر جهانی، ؛ اکبر علی گودینی، رضا؛ علی نیکزاد،

 به وابسته ناننوجوا در روان سالمت و تنهایی احساس مقایسه(. ۱۳۹۵

 .72-55 ،(50)13 ارتباطات، – فرهنگ مطالعات عادی، ناننوجوا و اینترنت
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