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  چکیده
 بر زندگی هايمهارت آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش از هدف

 سه منطقه نوجوانان در مجازي قلدري و مجازي فضاي به وابستگی
 و آزمونپیش نوع از یشیآزمامهین حاضر پژوهش روش بود. تهران شهر
 دوم مقطع پسر آموزاندانش آماري، جامعۀ بود. کنترل گروه با آزمونپس

 1398 تحصیلی سال در که بودند تهران شهر سه منطقۀ متوسطه
 در گیرينمونه صورتبه نفر سی آنها میان از کردند.می تحصیل
 آزمایش گروه گرفتند. قرار کنترل و آزمایش گروه دو در و دسترس
 اما کرد، دریافت را زندگی هايمهارت آموزش ايدقیقه نود جلسۀ دوازده
 از هاداده گردآوري براي نکرد. دریافت را ايمداخله هیچ کنترل گروه

 و پاتچین قلدري و )1998( یانگ اینترنت به اعتیاد هاينامهپرسش
 واریانس تحلیل آزمون از استفاده با هاداده شد. استفاده )2011( هیندوجا
 این براساس گرفت. قرار وتحلیلتجزیه مورد SPSS افزارنرم در مکرر

 باعث زندگی هايمهارت آموزش که گرفت نتیجه توانمی پژوهش
 توانمی و شودمی مجازي قلدري و مجازي فضاي به وابستگی کاهش

 به الزم شود. توصیه نظر مورد افراد براي آموزشی روش یک عنوانبه
 که بود ماههیک پیگیري دورة یک داراي آموزش این که است ذکر
 داد. نشان مثبت را هامهارت این آموزش نتایج

  کلیدي واژگان
  نوجوانان. مجازي، قلدري مجازي، فضاي زندگی، هايمهارت

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the 
effectiveness of life skills training on dependence on 
internet and cyber bullying among adolescents in 
district 3 of Tehran. The research method was quasi-
experimental with pre-test and post-test and control 
group. The statistical population includes all male 
high school students of District 3 of Tehran who were 
studying in 1398 academic year who 30 individuals 
were selected by convenience sampling and divided 
into experimental and control groups.The experi-
mental group received 12 sessions of 90-minute ses-
sions of life skills training, but the control group did 
not receive any intervention. To collect data from 
Yang Internet Addiction Questionnaire (1998) and 
Patchin and Hindu Bullying (2011) were used. Data 
were analyzed using testrepeated variance analysis in 
SPSS software. Based on this study, it can be con-
cluded that life skills training reduces internetaddic-
tion and cyber bullying and can be recommended as a 
training method for the target population. It should be 
noted that this training had a one-month follow-up 
period that showed positive results in training these 
skills. 
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  مقدمه
 تأثیر عاطفی، و رشدي سریع تغییرات دلیل به نوجوانی دورة
 این دارد. رشد بعدي هايدوره در فرد زندگی کیفیت در مهمی
 ناسازگاري، مشکالت بروز موجب موارد از بسیاري در تغییرات
 از یکی ).2011 ،1زوواك و موروي( شودمی هیجانی و رفتاري

 به توجه است. 2قلدري نوجوانی دورة سازگاري مشکالت
 سال در الویوس پژوهش با بار اولین جهانی، سطح در قلدري
 رفتارهاي از یکی قلدري ).1993 ،3الویوس( شد آغاز 1980

 قلدري شود.می دیده نوجوانان بیشتر در که است پرخاشگرانه
 بالقوه و تکراري رفتارهاي از ايمجموعه معناي به

 و یابدمی ادامه طوالنی نسبتاً زمان مدت که است رسانآسیب
 کارس، به کینگ، پریست،( شودمی منجر منفی پیامدهاي به

   ).2016 ،4کاوانگ
 اینترنتی قلدري دسته، سه به را قلدري )2015( 5پارسون

 کالمی و جسمانی قلدري آزاردهنده)، هايپیام ارسال (مثل
 غیرمستقیم قلدري و و...) کالمی سوءاستفاده زدن، تنه (مثل
 است. کرده تقسیم دیگران) علیه مخرب شایعات پخش (مثل
 آن بیانگر قلدري انواع با جنسیت رابطه درباره مطالعات نتایج
 قلدري غیرمستقیم طور به که دارند تمایل دخترها که است
 کهحالی در )؛2013 ،9آترو و 8گاریدو ،7کاسترو ،6(فرناندز کنند
 و ما زیو، چن، (ونگ، دارند گرایش جسمانی قلدري به پسرها
 نشان پژوهشگران مطالعات نتایج عالوه،به ).2012 ،10زنگ
 هستند: درگیر قلدري رویدادهاي در گروه چهار که است داده

 ،11ناتار و (پاژت تماشاگرها و هاقلدر/قربانی ها،قربانی قلدرها،
2013.(  
 به زورگویی و رساندن آزار براي قلدر فرد ،21 قرن در

 تلفنی هايمزاحمت چون جدیدتري هايشیوه از همساالنش
 نوع این کند.می استفاده اینترنتی تصاویر و هاپیام انتشار یا

                                                
1. Murray & zvoch 
2. Bullying 
3. Olweus 
4. Priest, King, Bécares, & Kavanagh 
5. Parson 
6. Fernandez 
7. Castro 
8. Garrido 
9. Otero 
10. Wang, Chen, Xiao, Ma & Zhang 
11. Padgett & Notar 

 خوانده مجازي یا غیرسنتی قلدري عنوان با قلدري، اخیر
 بین چهره به چهره ارتباط بر سنتی قلدري برخالف و شودمی
 ،12لیمبر و مورگان کوالسکی،( نیست وابسته قربانی و قلدر

 ،13(بري مدارس در قلدري باالي شیوع دلیل به .)2012
 و (پیرس دارد همراه به پدیده این که پیامدهایی و )2015

 مطالعه به دهه چند طول در پژوهشگران )1998 ،14تامپسون
 و تحصیلی مختلف هايسازه با آن رابطه بررسی و

 اولیویرا، ؛2018 ،15ترزلوا و جل(اسپ اندپرداخته شناختیروان
 به که تحصیلی هايسازه از یکی ).2018 ،16ایرفی دمنزس،
 شده مطرح نیز قلدري برابر در کننده حفاظت عامل عنوان
 و نانسل ایناتی، (اسپریگز، است 17مدرسه با پیوند است،
 ،20مسی و کرون ؛2015 ،19وندبوش و پابین ؛2007 ،18هاینی
 با ).2015 کیم، و لی ،22لی و یو ؛2015 ،21چان و گااو ؛1980
 زندگی آن در افراد که واقعی دنیاي موازاتبه حال این
 و اینترنت قبیل از ارتباطی نوین هايفناوري کنند،می

 خلق را جدیدي و »مجازي دنیاي« اجتماعی هايشبکه
 تمایالت و هاپدیده به جدیدي هايویژگی که اندکرده

 است کرده فضایی دو را اجتماعی جهان و بخشیده اجتماعی
 قلدري و پرخاشگري کاهش براي ).1391 حسنی، و عاملی(
 است؛ شده طراحی متعددي آموزشی هايبرنامه نوجوانان، در

 به زندگی هايمهارت آموزش ها،رهیافت این از یکی
 مداخلۀ یک زندگی مهارت آموزشی برنامه است. نوجوانان
 هايپیشگیري و روان سالمت افزایش جهت در ايچندمؤلفه
 نوجوانان و کودکان روان بهداشت ارتقاي به که است خاص
 تریناساسی از و کندمی کمک زندگی مختلف ابعاد در

 خدایاري( آیدمی شمار به اولیه سطح در پیشگیرانه هايبرنامه
 به زندگی هايمهارت آموزش ).1395 همکاران، و فرد

 خود پیرامون تضادهاي با چگونه که دهدمی یاد نوجوانان

                                                
12.. Kowalski, Morgan & Limber 
13. Berry 
14. Pearce & Thompson 
15. Walters & Espelage 
16. Oliveira, de Menezes & Irffi 
17. School bonding 
18. Spriggs, Iannotti, Nansel & Haynie 
19. Pabian & Vandebosch 
20. Krohn & Massev 
21. Gao & Chan 
22. You & Lee 
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 و خود به نسبت قلدري و پرخاشگري و شدن عصبانی بدون
 اینترنت، به دسترسی ).1380 صادقی،( بیاید کنار دیگران

 افراد از بیشتري تعداد روز هر و است گسترش به رو يادهیپد
 ازآنجاکه .رندیگیم قرار اینترنت کنندگاناستفاده زمرة در

 اینترنت از کاربران استفاده دلیل نیتریاصل ارتباط، برقراري
 داشته آنها بر خوبی تأثیر اینترنت که داشت انتظار باید است،
 یشناختروان اعتیادهاي به مربوط آمارهاي افزایش اما باشد.
 کارکرد بر تواندیم که منفی تأثیرات با همراه اینترنت به

 جنبش این مثبت تأثیرات باشد، داشته اشخاص اجتماعی
 همکاران، و بیدي( است برده سؤال زیر را فناورانه بزرگ
 شمشیر یک اینترنت پدیدة که گفت توانیم ،درواقع ).1391
 سازنده هم تهدید، هم و است فرصت هم یعنی است، لبه دو

 هم و است ذهن ةدهندتوسعه هم ،کنندهبیتخر هم و است
 به آن، بودن آورزیان یا سودمند بنابراین آن؛ ةکنندریاس

 کسانی مدیریتی و يریگمیتصم قابلیت و افراد فکري ظرفیت
 پردازش و دهیسازمان را دریافتی اطالعات که دارد بستگی

 میل با مشارکت آزادانه، انتخاب ).1393 پور، سعدي( کنندیم
 جستجوي بودن، ناشناس یا و دوستان جمع در رغبت و

 و احساسات قیدبی تبادل اظهارنظرها، گفتگوها، صفحات،
 و گريکنش شود،نمی دیده رو در رو ابراز در گاه که هادلهره
 از و داده قرار تأثیر تحت را جوانان و نوجوانان منديرضایت
 محسوب کاربران فعالیت تداوم براي هامحرك ترینمهم
 اشاره )2015( آندرسن ).1391 بیات، و (شهابی شودمی
 دارد: نامطلوب پیامد نوع چهار اینترنت به اعتیاد که کندمی

 و عملکرد مشکالت روابط، مشکالت هیجانی، مشکالت
 یک عنوان به اینترنت از استفاده همچنین سالمتی. مشکالت
 روانی سالمت و کاري اهمال با اینترنت کاربران در فعالیت
 و 1کورینگ درایر، بوتل، آفنجر، میر، (راینک، دارد رابطه

 مجازي، هايشبکه و اینترنت به اعتیاد ).2018 همکاران،
 آن با حاضر عصر در مدرن جامعه که است جدي ايمسئله
 ناپذیرکنترل مصرف رفتاري، وابستگی یا اعتیاد است. روروبه
 آن توقف که است شده تعریف آن منفی نتایج وجود با ماده،
 منجر روانی و ذهنی عاطفی، شدید هايالعملعکس به
 به اینترنت، به اعتیاد ).2005 ،2اگتسوما و (هیرویی شودمی

                                                
1 . Reinecke, Meier, Aufenanger, Beutel, Dreier, Quir-
ing 
2. Hiroi & Agatsuma 

 نتایج وجود با ها؛شبکه ناپذیرکنترل و پیوسته استفاده عنوان
 تعریف اجتماعی، زندگی و مطالعه کار، کیفیت در آن منفی
  )2008 ،3(فیتزپاتریک است شده

 اینترنت جذب بیشتر روزروزبه که سنی يهاگروه از یکی
 ابزاري به را نوین يفناور این که هستند نوجوانان ،شوندیم

 اند.کرده بدل تفریحی و ارتباطی تحصیلی، يهاتیفعال براي
 انسان براي ياگسترده مثبت پیامدهاي اینترنت کهیدرحال
 آن از منفی تأثیرات دام در کاربران از بسیاري است، داشته
 تأثیرات که ندیآیم گرفتار اینترنت از افراطی استفاده شامل
 حسنی( است داشته پی در را شناختیروان و فیزیکی مخرب
 در را خود زندگی تمام امروز، نوجوانان ).1392 همکاران، و راد

 اینترنت و رایانه ژهیوبه ،هارسانه وسیلۀ به که مجازي دنیاي
 که نیست آورشگفت .کنندیم سپري است، شدهاحاطه

 ییهاینگران و سؤاالت طرح موجب فناوري با آنها تعامالت
 والدین که امروز شهري و ماشینی دنیاي در است. شده

 والدین ندارند، فرزندانشان با وقت صرف براي چندانی فرصت
 انتخاب فرزندانشان کردن سرگرم براي را راه نیترساده
 همراه، تلفن همچون ابزارهایی که صورتنیبد ؛ندکنیم

 دلبندشان فرزند اختیار در را اینترنت و شخصی رایانه ،تاپلپ
 شود؛ مشغول آنها با کار به خود اتاق در او تا دهندیم قرار
 سر به خانه امن محیط در فیزیکی نظر از تنها فرزند، آنکهحال
 به اینترنت ژهیوبه وسایل این طریق از عمل در ولی ،بردیم

 با و نهدیم قدم پیرامونش محیط از تربزرگ مراتببه دنیایی
 از مادران و پدران از بسیاري که شودیم مواجه چیزهایی
 نظر در با ).1397 ندرآبادي، جعفري( نیستند آگاه آنها وجود
 آن، ویرانگر و ناگوار پیامدهاي از نباید موارد، این تمام گرفتن

 به آسان دسترسی ماند. غافل فرهنگی هاينهیزم در ژهیوبه
 باعث مختلف، هاينهیزم در آن یرساناطالع و پدیده این
 جهانی فناوري این در اینترنت به اعتیاد نام به معضلی ایجاد
 پژوهشگران، ).1390 جعفریان، و احمدي ملک( است شده

 را اینترنت از بیمارگونه استفاده یا مجازي فضاي به وابستگی
 از استفاده زمان کنترل در فرد ناتوانی شامل رفتاري اعتیادي
 روانی، کارکرد در اخالل به منجر که اندکرده توصیف اینترنت
 ؛2001 ،4دیویس( شودمی فرد شغلی و تحصیلی اجتماعی،

                                                
3. Fitzpatrick 
4. Davis 
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 افرادي دهد،می نشان مطالعات ).2006 ،1گریفیتس و ویدیانتو
 اند،شده معتاد اجتماعی هايشبکه و اینترنت فضاي به که

 تضاد، ترك، تحمل، مانند مواد به معتاد افراد مشابه هاينشانه
 تجربه را خلقی تغییرات و 3بازگشت ،2موضوع یافتن اهمیت
 ).2015 ،4(آندریسین کنندمی

 به را رفتاري کنترل مشکالت مجازي فضاي به وابستگی
 در فرد بودن ناتوان به مربوط مشکالت این دارد. همراه
 بروز باعث که است متوسط حد در اینترنت از استفاده کنترل
 برنامۀ در عملکرد اختالل بروز و فرد در آشفتگی مانند مسائلی
 6آبرو و یانگ ).2013 ،5یو و سان شک،( شودمی فرد روزانه

 به وابستگی منفی تأثیر مورد در خود تحقیقات در )2011(
 کاهش یافتند: دست ریز نتایج به نوجوانان بر مجازي فضاي
 و تعارض افزایش مدرسه، از اخراج مدرسه، در عملکرد
 روانی مشکالت ها،سرگرمی کردن رها خانواده، در کشمکش

 از محرومیت پایین، نفس به اعتماد اضطراب، افسردگی، مانند
  فیزیکی. هايفعالیت نبود و خواب

 دارد. ارتباط نیز پرخاشگري با مجازي فضاي به وابستگی
 مجازي، وگويگفت از و دارند اینترنت به اعتیاد که نوجوانانی
 کنند،می استفاده بیشتر اینترنتی هايبازي و هاسایت

 ).2009 همکاران، و 7کو( دارند بیشتري پرخاشگرانۀ رفتارهاي
 و مجازي آزار هايگزارش اینترنت، از استفاده افزایش با

 و پاتچین ؛2006 ،8لی( است افتهیشیافزا مجازي زورگویی
 هدف با پرخاشگرانه رفتار و برخط زورگویی ).2006 ،9هیندوجا
 زشت هايپیام بردن کار به مانند است؛ دیگر فرد علیه آشکار

 ویدئوهاي انتشار و شایعه پراکندن دیگران، دربارة ناپسند و
 مجازي قلدري قربانی. با مرتبط آورشرم یا آمیزتوهین کوتاه
 از حمایت براي ارتباطی و اطالعاتی هايفناوري از استفاده
 گروه یا فرد یک سوي از مکرر و عمدي خصمانه رفتارهاي

 تلفن ایمیل، مانند شودمی انجام دیگران آزار هدف با که است
 شخصی، آمیزتوهین يهاتیساوب فوري، و متنی پیام همراه،

                                                
1. Widyanto & Griffiths 
2. Salience 
3. Relapse 
4. Andreassen 
5. Shek, Sun & Yu 
6. Young & de Abreu 
7. Ko 
8. Li 
9. Patchin & Hinduja 

 اگرچه ).2007 ،10روزن( هاتیساوب آمیزتوهین نظرسنجی
 سري یک اما است قلدري همان اصل در مجازي قلدري
 با بالقوه ارتباط و گمنامی جمله از( زکنندهیمتما هايویژگی

 )2008 ،11اسمیت و اسلونج( دارد قلدري با گسترده) مخاطبان
 از مکرر استفاده قدرت بودن، عمدي مثل عناصري داراي و

 و سوسیکووا( است افراد به رساندن آزار و دیجیتالی وسایل
 شامل مجازي قلدري از هایینمونه ).2009 ،12اسماهیل

 طریق از یا و ینترنتیا شایعات پخش آزاردهنده، يهاامیپ
 هايعکس ویرایش و ارسال اجتماعی، هايرسانه تیساوب

 در تحقیرآمیز ياظهارنظرها و وي کردن شرمسار براي فردي
 و استاکدیل( شودمی اجتماعی هايسایت در افراد مورد

  ).2015 همکاران،
 با زورگویی ارتباطی، و اطالعاتی هايفناوري از استفاده با
 شود؛می منتقل هارسانه يهایژگیو از بسیاري يریکارگبه
 رفتارهاي است ممکن خود ذات در برخط روابط اینکه اول

 اینترنت در گمنامی از متخلفان دوم، کند. تحریک را زورگویانه
 پنهان را خود واقعی هویت ناشناس اسامی با و سوءاستفاده

 يهاتیفعال براي را شرایط برخط فضاي سوم، کنند.می
 چنین نتیجه در کند.می فراهم بسیاري افراد متجاوزانۀ
 احساس و باشد جذاب متخلفان براي است ممکن شرایطی
 چهارم، باشد. داشته پی در هاآن براي کارهایشان از مثبتی
 قربانیان بر برخط زورگویی منفی آثار است ممکن زیاد جمعیت

 و مدرسه از خارج آشنایان سوي از آزار زیرا کند تشدید را
 بین برجسته تفاوت یک بنابراین شود؛می دیده نیز محله
 ممکن برخط فضاي در که است این برخط فضاي و مدرسه
 داشته نقش سوءاستفاده در متخلفان از زیادي تعداد است
 در کنندمی پرهیز زورگویی از مدرسه در که افرادي و باشند
 گمنامی پشت را خود و دهندمی انجام را کار این برخط فضاي
  ).1393 پور، سعدي( کنندمی مخفی اینترنت
 در روانی مشکالت بروز از پیشگیري يهاراه از یکی
 آموزش آنان، در یشناختروان ظرفیت ارتقاي نیز و نوجوانان
 ).1394 سعادتمند، و آذر سپهریان( است زندگی هايمهارت
 ايمداخله برنامۀ یک زندگی يهامهارت آموزش برنامۀ

 یکی مدرسه هامهارت این کسب براي و است اولیه پیشگیرانه
 این مخاطب تریناصلی زیرا است، مناسب بسترهاي از

                                                
10. Rosen 
11. Slonje & Smith 
12. Ševčíková & Šmahel 
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 هابرنامه این ).1390 شریفی،( هستند آموزاندانش هابرنامه
 سالم، رفتارهاي ایجاد در که دهندمی آموزش را هاییتوانایی
 دارند. مهمی نقش روانی سالمت و ترمثبت فردي بین روابط
 براي زندگی هايمهارت بهداشت، جهانی سازمان نظر از

 داده آموزش افراد به اجتماعی روانی هايتوانایی افزایش
 و مقتضیات با مؤثر طوربه تا سازد قادر را آنها که شودمی

 سعادتمند، و آذر سپهریان( شوند روروبه زندگی مشکالت
 و هامهارت از ايمجموعه زندگی، هايمهارت ).1394

 به پرداختن و مؤثر مقابله براي را فرد که است هاتوانمندي
 این کند،می یاري زندگی دشوار هايموقعیت و هاکشمکش
 ،هاانسان سایر با ارتباط در تا سازدمی توانا را فرد هاتوانایی
 کند عمل سازگارانه و مثبت خود، محیط و فرهنگ جامعه،

   ).1394 حسنی، و میرزایی(
 مهارت مسئله، حل جمله از زندگی يهامهارت
 خشم مدیریت و استرس کنترل مهارت و گیريتصمیم
 جوانان و نوجوانان رفتار کنترل در باالیی اهمیت توانندمی

 مدارس آموزشی برنامۀ در هامهارت این جاي اما باشند داشته
 زندگی هايمهارت آموزش ).1391 کاوه،( است خالی کشور
 خود پیرامون تضادهاي با چگونه که دهدمی یاد نوجوانان به

 و خود به نسبت قلدري و پرخاشگري و شدن عصبانی بدون
 تا سازندمی توانا را فرد ها،توانایی این بیاید. کنار دیگران
 به رساندن زیان بدون و بپذیرد را خود اجتماعی هايمسئولیت

 روزانه، مشکالت و انتظارات ها،خواست با دیگران، و خود

 حاج( شود روبرو کارآمد ياگونهبه فردي، بین روابط در ژهیوبه
   ).1396 همکاران، و حسینی
 به زندگی هايمهارت آموزش ،شدهانجام هايپژوهش در
 است کرده کمک نوجوانان پرخاشگري و استرس کاهش

 راهکار یک صورتبه همچنین )،1394 همکاران، و سجادي(
 در هیجانی سالمت بهبود و هیجانی اضطراب کاهش براي

 و دخانیات مصرف کاهش )،2017 ،1کومار و هیتا( نوجوانان
 بهبود )،2006 ،2سیل( آموزاندانش در مخدر مواد به وابستگی
 زورگو آموزاندانش در وريتکانش تعدیل و سازگاري

 در همدلی و سازگاري ،نفسعزت بهبود و )1396 سلیمانی،(
 توجه با است. بوده مؤثر )2009 ،3اقبال و یاداو( نوجوانان میان
 آموزش اثربخشی زمینۀ در شده انجام مطالعات کمبود به

 به وابستگی نظیر متغیرهایی روي بر زندگی هايمهارت
 حاضر پژوهش نوجوانان، در مجازي قلدري و مجازي فضاي

 آیا که است گرفته انجام مسئله این به گوییپاسخ هدف با
 و مجازي فضاي به وابستگی بر زندگی هايمهارت آموزش
  است؟ تأثیرگذار نوجوانان در مجازي قلدري

  
  پژوهش روش
 طرح از استفاده با و آزمایشینیمه نوع از حاضر پژوهش روش
 شد. انجام کنترل گروه با پیگیري -  آزمونپس -  آزمونپیش

                                                
1. Hita & Kumar 
2. Seal 
3. Yadav & Iqbal 

  آموزش جلسات محتواي .1 جدول
  اهداف  جلسات
  آموزشی. برنامۀ معرفی و زندگی هايمهارت آموزش اهمیت دربارة مقدماتی توضیح اعضا، معرفی  اول جلسه
  دهد پاسخ »کیستم؟ من« پرسش به و کند شناسایی را خود يهاتوانایی و ضعفنقطه بتواند فرد خودآگاهی؛ مهارت  دوم جلسه
 قرار دیگران داشتن دوست و توجه مورد نیز خود و باشد داشته دوست را آنان و کند توجه دیگران به بتواند فرد همدلی؛ مهارت  سوم جلسه

  شود. نزدیک دیگران به بهتر اجتماعی روابط ایجاد با و بگیرد
 از بتواند نیاز، مواقع در و دهد بروز را خود هايهیجان و نیازها ها،خواسته نظرها،نقطه بتواند فرد گروهی؛ و فردي بین مهارت  چهارم جلسه

  بخواهد. راهنمایی و کمک دیگران
  دهد. نشان مؤثر روش با و مناسب موقعیت در را یکهر و بشناسد را اشمنفی و مثبت هیجانات بتواند فرد هیجان؛ مدیریت مهارت  پنجم جلسه
 هايصحبت کردن خالصه انتظارات بیان حسی، اطالعات توصیف افکار، با مناسب، مکانی و زمان در بتواند فرد تعارض؛ مدیریت  ششم جلسه

  کند. مدیریت را تعارض ها،حلراه ارائه و شدهمطرح
 کاهش را استرس یا روانی فشار مناسب، رفتار با تا بشناسد را هاآن تأثیر نحوة و استرس منابع بتواند فرد استرس؛ با مقابله مهارت  هفتم جلسه

  دهد.
  کند. حل را آن ترکوچک اجزاي به مشکل کردن تقسیم با فرد مسئله؛ حل مهارت  هشتم جلسه
  برگزیند. را مطلوب حل راه چند یک موجود، هايحلراه ارزیابی با فرد گیري؛تصمیم مهارت  نهم جلسه
  کند. رد یا بپذیرد را آن سپس کند، استدالل و سؤال موضوع، دربارة بتواند فرد انتقادي؛ تفکر مهارت  دهم جلسه
  دریابد. خود مستقیم تجارب وراي از را مسائل بتواند فرد خالق؛ تفکر مهارت  یازدهم جلسه
  جلسات. کلیه بنديجمع و تکرار و خالصه  دوازدهم جلسه
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 دوم متوسطه مقطع پسر آموزاندانش همۀ شامل آماري جامعۀ
 1398 تحصیلی سال در که است تهران شهر سه منطقه
  بودند. تحصیل به مشغول
 در يریگنمونه روش از استفاده با آماري جامعۀ میان از

 بودند خروج و ورود هايمالك داراي که نفر 30 دسترس،
 طورکامالًبه نفر 30 این دادند. تشکیل را ما آماري نمونه

 شدند. جایگزین کنترل و آزمایش نفره 15 گروه 2 به تصادفی
 ریزشی گونهچیه گروه دو این در که است ذکر به الزم

 بودن دارا از: عبارتند مطالعه به ورود معیارهاي نشد. مشاهده
 نمره کسب پژوهش، در شرکت به تمایل سال، 18 تا 12 سن
 نمره و یانگ اینترنت به اعتیاد نامهپرسش در 50 از باالتر
 و هیندوجا و پاتچین مجازي قلدري نامهپرسش در 7 از باالتر
 انجام حین در دیگر آموزشی برنامۀ هرگونه نکردن دریافت
 مطالعه از خروج معیارهاي .زندگی هايمهارت آموزش
 آموزش جلسات در جلسه دو از بیش غیبت از: اندعبارت
 هايتمرین و هادستورالعمل ندادن انجام زندگی، هايمهارت
  جلسات. دادن ادامه به نداشتن تمایل و جلسات در مربوط

  
  سنجش ابزار

 این انگی یمبرلیک :یانگ اینترنت به اعتیاد نامۀپرسش
 نامهپرسش این است. ساخته 1998 سال در را نامهپرسش
 از لیکرت طیف قالب در آن سؤاالت که است گویه 20 داراي

 از ايدامنه نامهپرسش کلی نمره و شودمی گذارينمره 5 تا 1
 از استفاده با را نامهپرسش پایایی یانگ دارد. را 100 تا 20

 همکاران، و حمیدي( است آورده دستبه 90/0 کرونباخ آلفاي
 روایی )1389( همکاران و علوي نیز ایران در ).1397

 ویژگی و حساسیت بررسی طریق از را نامهپرسش محتوایی
 بازآزمایی، روش به آن پایایی و کرده گزارش مطلوب آن

 و 88/0 ،82/0 با برابر ترتیب به تنصیف و درونی همسانی
  ).1394 نیا، شیرالی و ایمانی( اندکرده گزارش 72/0

 این :هیندوجا و پاتچین قلدري نامۀپرسش
 از اقتباس با )2011( هیندوجا و پاتچین را پرسشنامه
 قلدري گیرياندازه براي الویس قربانی یا قلدري ۀنامپرسش
 مورد ده که است گویه 15 بر مشتمل و اندساخته نوجوانان

 براي بعدي مورد پنج و سنتی قلدري سنجش براي اول
 این گذارينمره است. شده لحاظ يسایبر قلدري سنجش
 انجام ايگزینه چهار لیکرت طیف اساس بر نامهپرسش
 ،1 نمرة »گاهیگاه« صفر، نمرة »هرگز« گزینه که شودمی

 دریافت را 3 نمرة »همیشه« گزینۀ و 2 نمرة »اوقات اغلب«
 در 45 تا صفر بین نامهپرسش این هاينمره ۀدامن .کندمی

 مقیاس این در آزمودنی هاينمره چه هر که است نوسان
 ضریب .است فرد قلدري باالي سطح ةدهندنشان ،باشد باالتر
 به ،)2011( هیندوجا و پاتچین پژوهش در آن کرونباخ آلفاي
 همسانی از نشان که است شده گزارش 76/0 و 88/0 ترتیب
 همکاران و بیرامی پژوهش در .دارد آزمون خوب درونی

 اشکال و کلی قلدري براي کرونباخ آلفاي ضریب نیز، )1391(
 و محاسبه 75/0 و 71/0 ،81/0 ترتیب به آن سایبري و سنتی
 آزمون خوب درونی همسانی از نشان هک است شده گزارش
  .دارد

  
  پژوهش اجراي ةشیو
 و آزمون پس آزمون، پیش نوع از آزمایشی نیمه پژوهش، این

 پسرانه متوسطه مدارس بین از .بود کنترل گروه با پیگیري
 دسترس در روش به مدرسه یک تهران، شهر سه منطقه
 ورود شرایط که مدرسه این آموزاندانش بین از و شد انتخاب

 گروه در تصادفی صورت به نفر 15 بودند، دارا را نمونه به
 هر اعضاي ابتدا .گرفتند قرار کنترل گروه در نفر 15 و آزمایش

 یانگ اینترنت به اعتیاد نامۀپرسش کنترل، و آزمایش گروه دو
 تکمیل را هیندوجا و پاتچین مجازي قلدري نامۀپرسش و

 در را زندگی هايمهارت آزمایشی،آموزش گروه سپس کردند،
 آموزش کتاب از برگرفته ايدقیقه نود جلسۀ دوازده دورة یک

 رهبر،راهی( جوانان و نوجوانان ویژه زندگی هايمهارت
 را ايمداخله گونه هیچ کنترل گروه ولی کردند دریافت )1395
 گروه دو هر افراد دوباره دوره، پایان از بعد نکرد. دریافت
 آزمون مورد هانامهپرسش همان وسیلۀ به کنترل، و آزمایش
  گرفتند. قرار

  
  آموزش جلسات محتواي
 نود جلسۀ دوازده دورة یک در زندگی هايمهارت آموزش
 ویژه زندگی هايمهارت آموزش کتاب از برگرفته ايدقیقه

 )1( شماره جدول طبق )1395 رهبر،راهی( جوانان و نوجوانان
  شد. انجام

  
  پژوهش هايیافته
 مانند( توصیفی آمار هايشاخص از هاداده تحلیل منظوربه

 مکرر) واریانس تحلیل( استنباطی آمار و واریانس) و میانگین
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 استفاده spss افزارنرم از آمده دست به نتایج در تسریع براي
  شد.

 هاينمره میانگین )،2( جدول نتایج به توجه با
 آزمایش گروه در متغیرها پیگیري و آزمونپس و آزمونپیش
 يمجاز يفضا به یوابستگ که بود صورت نیبد ترتیب به
 و 00/10 ،53/11( مجازي قلدري )؛67/59 و 33/61 ،33/63(

 يمجاز يفضا به یوابستگ نیز کنترل گروه در و )80/8
 و 80/11 ،40/11( مجازي قلدري )؛27/63 و 93/62 ،13/62(

  .است )47/11
 ،مکرر يریگاندازه با واریانس تحلیل کارگیري به در
 تا گیرد قرار یبررس مورد آزمون مفروضات است يضرور
 رعایت براي کرد؛ استفاده نظر مورد آزمون از بتوان
 نرمال بررسی براي ویلک؛ -شاپیرو آزمون از هافرضپیش
 آزمون و هاواریانس همگنی بررسی براي ؛1نیلو بودن،
 يهاانسیوار همگنی برابري بررسی براي و 2لیچمو کرویت
 آزمون در يمعنادار سطح نتایج شد. استفاده یگروهدرون
 در مجازي، فضاي به وابستگی متغیر براي ویلک- شایپرو
 ترتیببه پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش براي آزمایش گروه

 )23/0 ،36/0 ،40/0( کنترل گروه در و )50/0 ،18/0 ،72/0(
 براي آزمایش گروه در مجازي، قلدري متغیر براي و بود
 ،18/0 ،057/0( ترتیببه پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش

                                                
1. Levene,s Test 
2. Mauchly,s Test of Sphericity 

 آمد؛ دستبه )17/0 ،33/0 ،08/0( کنترل گروه در و )33/0
 با واریانس تحلیل فرضپیش از متغیرها، گروه این بنابراین،
 بررسی مورد هايگروه توزیع بودن نرمال در مکرر گیرياندازه
 در لون، آزمون در همچنین .)<05/0P( آمدند بیرون موفق
 در ترتیببه P و F نتایج مجازي فضاي به وابستگی متغیر
 در و )37/0 ،25/1( آزمونپس )،95/0 ،003/0( آزمونپیش

 مجازي قلدري متغیر در و آمد دستبه )79/0 ،06/0( پیگیري
 )،23/0 ،46/1( آزمونپیش در ترتیببه P و F نتایج
 حاصل )08/0 ،19/3( پیگیري در و )91/0 ،01/0( آزمونپس
 مجازي فضاي به وابستگی متغیرهاي يمعنادار سطح که شد
 واریانس بنایراین است؛05/0 از بیشتر مجازي قلدري و

 هاگروه بین در پیگیري و آزمونپس آزمون،پیش متغیرهاي
 برابري بررسی براي که موچلی کرویت آزمون هستند. همگن
 سطح شد، استفاده گروهیدرون هايواریانس همگنی
 مجازي قلدري و مجازي فضاي به وابستگی متغیر يمعنادار

 که گفت توانمی بنابراین آمد؛ دستبه )01/0 ،000/0(
 متغیر این در گروهیدرون هايواریانس همگنی مفروضه

 در کرویت، فرض نشدن رعایت دلیلبه و است نشده رعایت
 آزمون نتایج مکرر گیرياندازه با واریانس تحلیل خروجی
 درمورد مستقل تی آزمون گردد.می ارائه 3گیزر –هاوس گرین

 دو در که شد استفاده مداخله شروع از قبل پژوهش متغیرهاي
 ترتیب به مجازي فضاي به وابستگی و مجازي قلدري متغیر

 لحاظ از گروه دو بین دهدمی نشان که )45/1 ،30/0(
 آماري نظر از مجازي قلدري و مجازي فضاي به وابستگی
 که گرفت نتیجه توانمی .)<05/0P( نبودند معنادار هاتفاوت
  ندارد. وجود مداخله شروع از قبل يمعنادار تفاوت دوگروه بین

 است آن بیانگر )،3( جدول ،واریانس تحلیل آزمون نتایج
 وابستگی کاهش بر زندگی هايمهارت آموزش بخشیاثر که
 ،>55/0Partialη2=، 05/0P( نوجوانان مجازي فضاي به

 نیب یجهنت در است معنادار )F)36/1 و 28/38( =53/35

                                                
3. Greenhouse- Geisser 

  متغیر دو استاندارد انحراف و میانگین .2 جدول

  گروه  متغییر
  کنترل  آزمایش

 انحراف  یانگینم
 انحراف  یانگینم  معیار

  یارمع
 به وابستگی
 فضاي
  مجازي

  13/2  13/62  38/2  33/63  آزمونپیش
  98/1  93/62  49/1  33/61  آزمونپس
  87/1  27/63  95/1  67/59  یگیريپ

 قلدري
  مجازي

  98/0  40/11  35/1  53/11  آزمونپیش
  14/1  80/11  19/1  00/10  آزمونپس
  76/1  47/11  14/1  80/8  یگیريپ

  نوجوانان مجازي فضاي به وابستگی کاهش بر زندگی هايمهارت اثربخشی بررسی جهت واریانس تحلیل نتایج .3 جدول
 میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع  یرمتغ

  اثر اندازه  معناداري سطح  F  مجذورات
 به وابستگی
 مجازي فضاي

 55/0 00/0 53/35 76/63 36/1 20/87  گروه اثر
       79/1 28/38 71/68  خطا اثر
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 میزان در پیگیري) و آزمونپس آزمون،شیپ( عامل يهانمره
 مشاهده يمعنادار تفاوت مجازي فضاي به وابستگی کاهش
  .)≥05/0P( شد

 کاهش بر زندگی هايمهارت یرتأث بیانگر نتایج این
 با تأثیر این مقدار هست. نوجوانان مجازي فضاي به وابستگی
 فضاي به وابستگی تغییرات درصد 55 اثر، اندازه به توجه

 ناشی کنترل و آزمون هايگروه تفاوت از نوجوانان مجازي
 است. شده تایید پژوهش، اول فرضیۀ بنابراین شود؛می

 در مجازي فضاي به وابستگی اینکه دنکر مشخص منظوربه
 دودوبه سهیمقا دارند، معنادار تفاوت باهم آزمون ۀمرحل کدام

 جدول در آن جینتا که شد انجام فرونی) بن آزمون( هامیانگین
 مجازي فضاي به وابستگی در است. شده داده نشان)4( شماره

 با آزمونپس و پیگیري و آزمونپس با آزمونپیش نوجوانان
 نتیجه در ).P>05/0( وجوددارد يمعنادار تفاوت پیگیري

 نوجوانان مجازي فضاي به وابستگی میزان که گفت توانمی
 مرور به کاهش این و است کرده پیدا کاهش يمعنادار طوربه

  است. مانده پایدار زمان
 هايمهارت آموزش که بود این بیانگر تحقیق دوم فرضیۀ

 است. رگذاریتأث نوجوانان مجازي قلدري کاهش بر زندگی
 زندگی هايمهارت آموزش اثر که است آن بیانگر )،5( جدول
 ،=Partialη2 32/0( نوجوانان مجازي قلدري کاهش بر

05/0P<، 28/13= )07/44 57/1 و(F( یجهدرنت .است معنادار 
 در پیگیري) و آزمونپس آزمون،شیپ( عامل يهانمره نیب

 شد مشاهده يمعنادار تفاوت مجازي قلدري کاهش میزان
)05/0P≤.(  

 کاهش بر زندگی هايمهارت یرتأث بیانگر نتایج این
 به توجه با تأثیر این مقدار .است نوجوانان مجازي قلدري
 تغییرات درصد 32 دیگر بیانبه یا است 32/0 با برابر اثر اندازه

 کنترل و آزمون هايگروه تفاوت از نوجوانان مجازي قلدري
  شد. تایید نیز پژوهش دوم فرضیۀ بنابراین، شود؛می ناشی
 نوجوانان مجازي قلدري اینکه دنکر مشخص منظوربه
 سهیمقا دارند، معنادار تفاوت باهم آزمون ۀمرحل کدام در
 آن جینتا که شد انجام فرونی) بن آزمون( هامیانگین دودوبه
  است. شده داده نشان )6( شماره جدول در

 جدول متفاوت زمان سه در هاآزمودنی يدودوبه مقایسه
 آزمونپس با آزمونیشپ مجازي قلدري در دهد،می نشان )6(

 دارد وجود معنادار تفاوت یگیريپ با آزمونسپ و پیگیري و
)05/0P<(. مجازي قلدري میزان که گفت توانمی یجهدرنت 
 مروربه کاهش این و است داکردهیپ کاهش معناداري طوربه

  است. مانده ماندگار زمان
  

  بحث و گیرينتیجه
 هايمهارت آموزش اثربخشی بررسی حاضر، پژوهش هدف
 مجازي قلدري و مجازي فضاي بر وابستگی کاهش بر زندگی

 )،1398( متین و احمدي هايپژوهش با حاضر پژوهش بود.
 همکاران و سبزمنش )،1398( عبداللهی رفیع و ثانی سیدزاده

 )،1396( سلیمانی )،1397( همکاران و حسینی حاج )،1397(
 )،1395( اردکانیان و تاجیک )،1396( همکاران و صناعی
 لیووازویک هايپژوهش همچنین و )1394( حسنی و میرزایی

 همکاران و سامارا )،2017( کومار و هیتا )،2019( هام و
 و )2009( اقبال و یاودا )،2013( همکاران و کاپلند )،2017(

  باشد.می سوهم )2006( سیل
 بر زندگی هايمهارت آموزش اول، فرضیۀ تبیین در
 پذیرفته نوجوانان، در مجازي فضاي به وابستگی کاهش
 و شودمی ناراحتی احساس موجب اجتماع سوي از نشدن
 از اجتماعی طرد ناخوشایند احساس از رهایی براي شخص
 استفاده هایشناراحتی تسکین براي راهی عنوانبه اینترنت

  آموزش انیدرپا مجازي فضاي به وابستگی یبررس جهت آزمون مراحل يدودوبه سهیمقا .4 جدول
  پیگیري - آزمونسپ  پیگیري - آزمونشیپ  آزمونپس آزمونشیپ  ←مراحل
  Sig  هامیانگین تفاوت  Sig هامیانگین تفاوت Sig  هامیانگین تفاوت  متغیر

  03/0  66/0  006/0 26/1  03/0 60/0  مجازي فضاي به وابستگی

  نوجوانان مجازي قلدري کاهش بر زندگی هايمهارت اثر یبررس يبرا انسیوار لیتحل نتایج .5 جدول
  اثر اندازه  معناداري سطح  F  جذوراتم میانگین  آزادي درجه  مجذورات مجموع  تغییرات منبع  یرمتغ

 قلدري
 مجازي

 32/0 00/0 28/13 58/19 57/1 82/30  گروه اثر
       47/1 07/44 97/64  خطا اثر
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 این دارد. دنبال به کاربر براي هاییتقویت اینترنت کند.می
 خود اینترنت به اعتیاد شود.می آن به اعتیاد موجب هاتقویت
 منظوربه واقعی دنیاي و اجتماع از فرد گیريکناره موجب
 ایجاد را معیوبی دور و شودمی اینترنت در بیشتر وقت صرف
 زندگی هايمهارت تأثیرگذاري علت تبیین در کند.می
 در زندگی هايمهارت چنانچه که کرد استنباط چنین توانمی

 طول در را سالمی زندگی سبک آنان باشد، باال افراد و جوانان
 به زندگی هايسختی مواقع در و بخشندمی تداوم زندگی
 هاناراحتی تسکین براي راهی عنوانبه گونه اعتیاد استفاده
 هايمهارت گروهی آموزش در همچنین آورند.نمی روي

 روحیه تغییر از دهدمی امکان فرد به عملی آموزش زندگی،
 از ).1391 (ابراهیمی، یابد اطمینان تمرین، و تکرار اثر در خود

 مهارت یک زندگی هايمهارت هايمؤلفه تمامی کهآنجایی
 روش مؤثرترین درمانی گروه رسدمی نظر به است، فردي بین
 بهروزیان، شقاقی، (اکبري، شودمی محسوب آن بهبود براي

 اینترنت، به روانی– ذهنی و رفتاري وابستگی ).1390
 کاهش را مجازي فضاي از خارج و واقعی ،رو در رو ارتباطات

 فرد و شودیم کم اطرافیان با فرد ارتباط که زمانی .دهدیم
 ،کندیم سپري اینترنت در را خود زمان بیشترین وابسته

 با همراه و اثربخش ارتباط برقراري انتظار توانینم
 ).1395 اردکانیان، (اسماعیلی، داشت باال زندگی يهامهارت

 کاهش بر زندگی هايمهارت آموزش دوم، فرضیۀ تبیین در
 بسیاري که کرد استنباط توانمی نوجوانان، در مجازي قلدري

 اندنکرده کسب را مناسب زندگی يهامهارت نوجوانان این از
 نظیر یشناختروان مشکالت افزایش به منجر امر این و

 نامناسب عملکرد همساالن، با ناموفق ارتباطات برقراري
 طرد و انزوا جانبی، يهاتیفعال در نکردن شرکت تحصیلی،
 پرخاشگري و افسردگی اضطراب، همساالن، وسیلۀ به شدن
 پیامدهاي و تبعات .شودیم باالتر سن و کودکی دوران در

 به منجر زندگی يهامهارت نامناسب سطوح از برخورداري
 دوران در مناسب اجتماعی و رفتاري بهزیستی فقدان
 با زندگی يهامهارت آموزش بنابراین بود؛ خواهد یسالبزرگ

 طرز زندگی، در مختلف يهااسترس و مسائل با افراد مواجهۀ
 کاهش به منجر و دهدمی شکل را هاآن با برخورد و سازگاري
 محیط با ناسازگار رفتارهاي و قلدري و پرخاشگري رفتارهاي

 آموزش که دنکنیم بیان )2008( 1همکاران و کوك .شودیم
 خودشان بر افراد توجه تا گرددیم موجب زندگی، يهامهارت
 با تعامل در و گروهی فضاي یک در را خود و یابد کاهش
 ردیگیم یاد فرد تعاملی، ۀرابط این در بگیرند. نظر در دیگران

 کند. ابراز مناسب روشی به و کنترل را خود يهاجانیه تا
 و آموزاندانش در زندگی يهامهارت آموزش با همچنین
 هامهارت این از یک هر توضیح و هامهارت این معرفی
 بروز مواقع در مسئله حل يهامؤلفه با توانستند آموزاندانش

 استرس با مقابله هايراه مناسب، يهايریگمیتصم مشکالت،
 مناسب يهاوهیش برقراري همچنین و دشوار شرایط در

 دست پیرامون محیط با را بیشتر سازگاري سایرین، با ارتباطی
   یابند.
 بر زندگی يهامهارت آموزش کل در اساس، این بر
 آموزش .شودیم توصیه نوجوانان گروه و آموزاندانش
 برد،می باال را شخص خودآگاهی ازآنجاکه زندگی هايمهارت

 نادرست یا درست زمینۀ در خویش شناختی هايالیه از را او
 رفتارهاي کاهش باعث درنتیجه و سازدمی آگاه قلدري بودن

 با مشکالت ایجاد دالیل از عالوه،به گردد.می وي زورگویانه
 و احساسات صحیح بیان براي ناتوانی به توانمی همساالن

 آموزش که کرد اشاره مؤثر ارتباط برقراري و نیازها
 که دهدمی ارتقا نوجوانان در را توانایی این زندگی هايمهارت
 کاهش نیز را قلدري از آنها استفاده میزان خود نوبهبه امر این
 این در که مطلب این به عنایت با همچنین است. داده
 وسیله بدین گردد،می تقویت نیز همدلی آموزشی، هايدوره
 قربانیان سوي از شده ادراك هايرنجش به زورگو افراد
 هاآموزش گونهاین طورکلی،به ببرند. پی توانندمی بهتر قلدري
 و دهند آموزش نوجوانان به را جدید رفتارهاي توانندمی

 است، داشته وجود آنها رفتاري خزانۀ در که را هدفی رفتارهاي

                                                
1. Cook 

  شآموز انیپا در مجازي قلدري یبررس يبرا آزمون مراحل يدودوبه سهیمقا .6 جدول
  پیگیري - آزمونسپ  پیگیري - آزمونشیپ  آزمونپس آزمونشیپ  ←مراحل
  Sig  هامیانگین تفاوت  Sig هامیانگین تفاوت Sig  هامیانگین تفاوت  متغیر
  03/0  76/0  001/0 33/1  03/0 56/0  مجازي قلدري
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 برنامه اجراي که است کهدرحالی این بخشند. سازمان و بهبود
 هاآزمودنی در را تغییر استعداد شاید نیز گروهی صورتبه

 در شدن سهیم براي مجالی گروه که چرا است؛ داده افزایش
 بینش کسب و شخصی هايتجربه بیان و یکدیگر هايتجربه
 ممکن که است دیگران بر آن تأثیر و خود رفتار به نسبت
 کند. آسان را پرخاشگر و زورگو و قلدر افراد شدن متنبه است
 از یکی آموزاندانش به زندگی هايمهارت آموزش امروزه
 معضالت کنترل و پیشگیري منظوربه مهم هايرهیافت
 حساسیت به توجه با امر این و؛ گرددمی محسوب اجتماعی
 انکارناپذیر ضرورتی آنان، تأثیرپذیري و نوجوانان باالي
 از )،1395 زندي، مرادي، زردخانه، اکبري هومن،( یابدمی

 تأثیر آموزاندانش عملکرد بر مدارس در قلدري کهآنجایی
 و رفتاري مشکالت آمدن وجود به باعث و دارد منفی
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