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چکیده
مطالعهی حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر پایستگی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و زورگویی سایبری انجام یافته
است .بدین منظور با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای 00 ،نفر (دختر) از بین دانشآموزان پایهی متوسطهی منطقهی
بادروی واقع در شهرستان نطنز ،به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند .جهت جمعآوری اطالعات در این پژوهش نیمه
آزمایشی (پیشآزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل) ،متعاقباً سه پرسشنامهی پایستگی تحصیلی مارتین و مارش ( ،) 0000
فرسودگی تحصیلی برسو (  ) 4991و زورگویی سایبری پاتچین و هیندوجا (  ) 0044به انضمام برگهی اطالعات جمعیتشناسی و
راهنمای تکمیل پرسشنامهها ،در اختیار آزمودنیهای پژوهش قرار گرفتند .درنهایت ،دادهها با استفاده از آزمونهای آماری
 ANCOVAو  MANCOVAتوسط نسخهی  00نرمافزار  SPSSمورد تجز یهوتحلیل آماری قرار گرفت .تحلیلها مبین این
نکته هستند که برنامهی آموزشی ذهن آگاهی ،از یکطرف باعث بهبود در وضعیت پایستگی تحصیلی (  ) p<0 /04و از طرف
د یگر کاهش میزان فرسودگی تحصیلی و زورگویی سایبری است (  . ) p<0 /04بنابراین توجه بر نقش برنامهی آموزشی ذهن
آگاهی در حوزهی تعلیم و تربیت ،بهویژه در حیطهی انگیزش تحصیلی ،میتواند حائز اهمیت فراوان باشد.
واژههای کلیدی :ذهن آگاهی ،پایستگی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی ،زورگویی سایبری.
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مقدمه
تردیدی نیست که یکی از اهداف و وظایف آموزشوپرورش  ،آماده کردن دانش آموزان برای پذیرفتن و درک تحوالت علمی دنیای آینده
است؛ باوجوداین ،مهمترین هدف آن ،شکوفا کردن کامل شخصیت دانش آموزان و پرورش ارزشهای متعالی است ( کدیور.)4090 ،
از سویی دیگر پیشرفت علم و گسترش دامنه علوم مختلف ضرورت کسب معلومات بیشتر و بادوامتر در زمان کوتاهتر را اجتنابناپذیر
میسازد؛ بنابراین یکی دیگر از وظایف متخصصین تعلیم و تربیت ،شناسایی شیوههای مناسب جهت یادگیری سریعتر و بهتر دانش آموزان
و استفاده بهینه ی ادگیرندگان از زمان محدود آموزش میباشد (عمارپور.)4001 ،
یکی از تواناییهایی که مدرسه به دانش آموزان میدهد قدرت سازگاری با محیط و دیگر انسانها است .مارتین و مارش ()0009 ،0000
بیان میکنند که پایسته شدن دانش آموزان مؤلفه مهمی در سازگار شدن با چالشهای تحصیلی میباشد .پایستگی تحصیلی طبق تعریف
مارتین ( ،)0009واژها ی است برای توصیف توانایی دانشآموز در بازگشت موفق بعد از مشکالت و شکستها ی تحصیلی که بهوسیله
عواملی مانند خودکارآمدی ،تعهد و کنترل بهبود میی ابد.
تعداد زیادی از دانش آموزان چالش ،شکست و استرس را بهعنوان بخشی از زندگی روزمره مدرسه تجربه می کنند ( مارتین ،کلمر ،دیوی و
مارش .)0040 ،مارتین و مارش ( )0009 ،0000بیان می کنند که یک مؤلفه مهم در سازگاری دانش آموزان در مقابل چالشهای تحصیلی
این است که پایسته شوند .بارنت ( )0040با بررسی پژوهشها بیان می کند که سازه پایستگی تحصیلی از تحقیقات مربوط به تابآوری که
از ادبیات مرتبط به کودکان درخطر آسیبپذیر ی روانی قرار دارند به وجود آمد و دانشآموزانی را توصیف میکند که علیرغم تجربه
گرفتاری وخیم ،شدید و مزمن از عهده مشکالت برمیآمدند و در تحصیل موفق شدند (مارتین و مارش.)0000 ،
بین پایستگی تحصیلی و اضطراب و کنترل نامطمئن در برخورد با موقعیتها و دیگران ،رابطه وجود دارد و هر چه پایستگی تحصیلی دانش
آموزان کمتر باشد احتمال اینکه مضطرب شوند و برخورد نامناسب با دیگر دانش آموزان داشته باشند بیشتر است که زمینه را برای
قربانی شدن ایجاد می کند (امی .)0040
مؤلفهی دیگر در سازگاری دانش آموزان در مقابل چالشهای تحصیلی ،زورگویی است که عالوه بر این ،پدیدها ی است که مانع رشد
احساس سالمت عاطفی اجتماعی دانش آموزان میشود و بر روی موفقیت تحصیلی اجتماعی اثر میگذارد .زورگویی تکرار اعمال منفی
آزاردهنده روی یک یا بیشتر از یک نفر از دانش آموزان است و بر اساس پژوهشها دربارهی شبکههای اجتماعی و زورگویی ،اغلب
قربانیان ،دوستانی آرام و خون سرد و متخلفان ،دوستانی پرخاشگر دارند (اولویوس ،4990 ،به نقل از واندرلیچ.)0001 ،4
ز ورگویی در مدرسه از رفتارهای مشکلساز دورهی نوجوانی است که اخیراً توجه پژوهشـگران و صاحبنظران حیطهی روان شناسی تربیتی
را در سه دههی اخیر به خود معطـوف سـاخته اسـت و موضوع محوری مطالعات بسـیاری بـوده اسـت .زورگویی پدیدۀ اجتماعی مهمی
است زیرا برای محیط آموزشی حمایت گر و پذیرا ،تهدید به شمار میرود؛ و پی امدهای ناگواری درپی داشته است هم چون خودکشی،
اختالل در تغذیه ،فرار از خانه ،افسردگی ،اخراج از مدرسه و رفتارهای پرخاشگرانه در بزرگسالی (هاوک ر و بولتون  .)0000زورگویی آنالین،
رفتار پرخاشگرانه باهدف آشکار عل یه فرد دیگر است؛ مانند به کار بردن پی امهای زشت و ناپسند دربارهی دیگران ،پراکندن شایعه و انتشار
ویدئوهای کوتاه توهینآمیز یا شرمآور مرتبط با قربانی.
یکی دیگر از چالشهای تحصیلی برای دستی ابی به هدفهای ی ادگیری در محیطهای آموزشی ،فرسودگی تحصیلی میباشد .فرسودگی
تحصیلی یک اصطالح شناختهشده در نظریه و عمل است که توجه پژوهشگران را از  10سال پیش تاکنون به خود جلب کرده است.
فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان مدارس منعکس کننده احساس خستگی ناشی از تقاضاها و ضرورتهای تحصیل ،بدبینی و عدم عالقه
به تکالیف درسی و احساس عدم صالحیت بهعنوان یک دانشآموز با کارآمدی پایین است (زانگ و چام .)0001

Wonderlich
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از این یافتهها چنین استنباط میشود که عوامل روانشناختی نظیر پایستگی تحصیلی ،زورگویی سایبری و فرسودگی تحصیلی ،میتواند در
سازگاری دانش آموزان در چالشهای تحصیلی ،نقش داشته باشد .لذا به نظر میرسد بتوان از طریق برخی از روشها و مداخالت
روان شناختی ،بر این عوامل تأثیر گذاشته و با شکستن چرخهی آسیبزای زیربنای این چالشها ،موجبات کنترل و بهبود مشکالت
ذکرشده را در دانش آموزان فراهم آورد .یکی از این روشها ،مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی میباشد .ذهن آگاهی از درمانهای شناختی
رفتاری مشتق شده واژ مؤلفههای مهم موج سوم مدلهای درمانی روانشناختی به شمار میرود (مک کارنی ،شولز و گیری  .)0040ذهن
آگاهی تحول نوینی در عرصه روان درمانگری در قرن حاضر به شمار میرود و درعینحال که تأکید کمتری بر تغیر شناختی می کند ،همگی
مبتنی بر مفهوم ذهن آگاهی میباشد (ایسندراث ،چارتیر و مکلین .)0044

ذهن آگاهی
تعریف ذهن آگاهی
ذهن آگاهی ریشه در عهد باستان دارد و میتوان آن را در فرهنگهای غربی وشرقی یافت .ذهن آگاهی ترجمهی کلمه هندی  Satiدر
زبان مقدس بودائیان است.
به معنای ،آگاهی ،توجه و یادآوری.
دکتر جان کابات ـ زین ،کسی که برای اولین بار از ذهن آگاهی باهدف رواندرمانی استفاده کرد میگوید :در ذهن آگاهی «توجه» معنای
خاصی دارد که عبارت است از :توجه در زمان حال و تا حد امکان همراه باسعه صد ر ،بدون بروز واکنش خودکار و بدون جبههگیری
(شیرازی .)4090 ،ذهن آگاهی ،مشاهده محرکهای درونی و بیرونی همانگونه که اتفاق میافتد بدون هیچگونه قضاوت و پیشداوری است
و درواقع مهارتی است که به فرد اجازه میدهد در زمان حال ،حوادث را کمتر از آن میزان که ناراحت کننده است دریافت کنند (کابات
زین.) 0001 ،
ذهن آگاهی ،نوعی آگاهی است که در زمان توجه ما به تجربیاتمان نسبت به موضوع خاصی شکل میگیرد .توجهی که متمرکز بر هدف
است (توجه بهطور آشکار روی جنبههای خاصی از تجربه معطوف میشود) و در زمان حال وقتی ذهن برگذشته یا آینده معطوف میشود
آن را به زمان حال بازمی گردانی م) و بدون قضاوت (فرآیندی که باروح پذیرش نسبت به آنچه رخداده است ،همراه است) صورت میگیرد
(کابات زین.)4991 ،
ذهن آگاهی روشی است که هر فردی میتواند از طریق آن به همه تجارب مثبت ،منفی و خنثی خودآگاه شود و از درد و رنج خود کاسته
و بهزیستیاش را افزایش دهد (گرمر.)0001 ،
ذهن آگاهی یک درمان سریع نیست ،بلکه یک ماجراجویی مادامالعمراست .ذهن آگاهی مسیر  -محور است نه هدف ـ محور ،یعنی در
حقیقت شما به نقطه هدف نمیرسید .قرار نیست زمانی در آینده به زمان حال برسید ،بلکه فقط «همین حاال» میتوانید در لحظه کنونی
باشید (شیرازی.)4090 ،
ذهن آگاهی یک روش یا فن نیست .اگرچه در انجام آن روشها و فنون مختلف زیادی به کاررفته است .ذهن آگاهی را میتوان بهعنوان یک
شیوهی «بودن» یا یک شیوهی «فهمیدن» توصیف کرد که مستلزم درک کردن احساسات شخصی است (بائر .)0000 ،
درروش ذهن آگاهی به افراد آموزش داده میشود که اندیشهها و احساساتشان را مشاهده کنند .مشاهده طوالنیمدت رویدادهای
ناخوشایند خصوصی در طول زمان باعث کاهش اجتناب عاطفی از محرک درونی میشود که قبال ً تحمل نشده است .ذهن آگاهی مشاهده
باورها را بدون پذیرش آنها بهعنوان حقیقت ممکن میسازد و درنتیجه دامنه زیادی از پاسخها در دسترس قرار میگیرند و روشهای
عادت شده پاسخدهی با روشهای آگاهانه پاسخدهی که غیر خودکار انتخاب میشوند ،جابهجا می گردند .در پاسخ به افکار فقط آگاهی و
پذیرش آنها و سپس برگرداندن توجه به تنفس انجام میشود که با تغییرات ضمنی در الگوهایی که افکار از آنها مشتق شدهاند ،همراه
است (مارس وابی.)0040 ،
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ریشه های تاریخی ذهن آگاهی
به لحاظ تاریخی ،ذهن آگاهی بیش از آنکه با روند کلی روان شناسی مرتبط باشد با جنبشهای معنوی در ارتباط است .ذهن آگاهی
تکنیک اصلی مورداستفاده در مراقبه بودایی است و ریشههای آن به سنت بودایی برمی گردد .سنت بودایی  100سال پیش از میالد مسیح
در شمال هندوستان توسط یک رهبر مذهبی به نام سیدارتا گوتاما در واکنش به رنج ناشی از فقر ،بیماری ،کهولت و مرگ انسانها
پایهگذاری شد (کومار0000 ،؛ اسمیت .) 4901 ،مطابق با نگرش چهار حقیقت ناب بودا ،وجود انسان همواره آکنده از رنج است که این رنج
ناشی از تمایل خودکار انسان به دلبستگی میباشد و راه رهایی از این رنج از طریق تمرین مسیر هشت گانه واالیی به دست میآید .در
مسیر هشتگانه واالیی ،بودا ،روشهای رسیدن به نیروانا که به معنای رهایی از ناخشنودی است را ترسیم کرد .این روشها شامل درک و
ادامه صادقانه فلسفه بودا ،وفادار بودن به خطوط راهنمای اخالقی در خصوص گفتار ،ارتباط و وظیفه انسانی ،انضباط ذهن و انجام مراقبه
میباشد .مسیر هشتگانه واالیی به انسانها کمک می کند تا به همه تجارب زندگی متعهد شوند درحالیکه تمایل به دلبستگی نسبت به
هر پدیدهای را کاهش میدهند (کومار.)0000 ،
پس از مرگ بودا در سال  100قبل از میالد مسیح  ،سنت بودایی کمارزش و بیاهمیت باقیمانده بود تا اینکه یک امپراتور مائورایی به این
سنت گرویده میشود  .از آن زمان سنت بودایی شروع به انتشار از هند بهجاهای دیگر آسیا میکند و بسته به تعبیرهای متفاوت از
آموزشهای بودا به دوشاخه متفاوت تقسیم میشود .این دوشاخه اصلی تراوادا و مهایانا هستند .بوداییان تراودا آموزههای بودا را بهطور
محافظه کارانهای تفسیر کردند و تمرکزشان بر روی رهایی فرد بر اساس تالشش  ،تأکید عمده بر مراقبه و تمرکز وزندگی راهب انه خارج از
جامعه است .اما بوداییان مهایانه تفسیرهای لیبرالتری از آموزههای بودا دارند که موجب شده تا افراد بیشتری به این آیین بگروند و
تأکیدشان بر رستگاری از طریق یک زندگی کاری خوب و نیکو و مهرورزی است .بااینحال تراودا بودیسم در سریالنکا ،تایلند و برمه اشاعه
یافت .و مهایانه بودیسم در مغولستان ،تبت ،چین ،ژاپن ،کره ،ویتنام و نپال اشاعه یافت (دانشنامه بریتانیا .)0000
در قرن  0میالدی برخی از شاخههای بودایی رشد و گسترش یافتند .ذن بودیسم شاخهای از مهایانه بودیسم است که در قرن  9میالدی
بهوسیله یک بودایی چ ینی به نام چان در ژاپن معرفی شد .ذن واژهای ژاپنی معادل چان است که بهعنوان مراقبه ترجمهشده است .ذن
بودیسم بر یک نگرش «عدم دلبستگی»  ،مراقبه برای افزایش خودآگاهی و تمرکز بر لحظه حال تأکید دارد که موجب یک حالت
روان شناختی رها از رنج و محنت میشود (کریستین ـ میر.)4900 ،
مراقبه بودایی در غرب از طریق ذن بودیسم ژاپنی شناخته میشود .مهاجرانی از آسیا که در قرن  49میالدی به ای االتمتحده آمریکا
مسافرت می کنند معابد و مجامعی را در آنجا بنیان میگذارند (دانشنامه بریتانیا .)0000 ،بااینحال زمانی که مفهوم ذن وارد آمریکا
میشود تأثیر بسیار محدودی بر روی فرهنگ آمریکا داشت (اسمیت.)4901 ،
پایستگی تحصیلی
در فرهنگ لغت وبستر پایستگی در معنای دوم آن به معنای بهبودی سریع پس از مشکالت ،موانع و افسردگی است .بهطورمعمول
تابآوری گروه کوچک به دانشآموزانی میپردازد که مشکالت بسیار جدی و حادی را تجربه میکنند ،حالآنکه جمعیت زیادی از
دانشآموزانی را که اغلب چالشهای تحصیلی را تجربه می کنند را نادیده میگیرد .بنابراین مارتین و مارش ( )0040ثابت کردند که مفهوم
تابآوری بسیاری از دانشآموزانی را که با موانع ،مشکالت ،چالشها و فشارهایی روبهرو هستند و این موانع و مشکالت بخشی از زندگی
هرروزه تحصیلی است را موردتوجه قرار نمیدهد .محققان پیشنهاد کردند که این چالشها منعکس کننده «پایستگی تحصیلی» است که
جدای از مشکالت تحصیلی حاد و مزمن که مربوط به سازه سنتی تابآوری میباشد( .کلمن و هاگل0001 ،؛ کانینگهم ،برندم و
فریدینبرگ4999 ،؛ لوتر0000 ،؛ ماستن0004 ،؛ راتر4901،؛ ورنر0000،؛ به نقل از بارنت.)0040 ،
پایستگی تحصیلی از تابآوری تحصیلی شکل گرفت تا بین جمعیت کوچک اما مهم دانش آموزان تاب آور ازنظر تحصیلی که بیشترین
سهم توجه را به خود اختصاص داده و اکثریت دانشآموزانی که اغلب مشکالت و مسائل کوچک اما با تفاوت کمتری در میزان و نوع را در
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همان پیوستار تجربه میکنند ،تفکیک ایجاد کند .دانشآموزانی که نظر از تحصیلی پایسته هستند در آثار پژوهشی ناشناخته مانده بودند،
تا اینکه مارتین این پدیده را موردبررسی قرارداد( .کریمی.)4094 ،
پایستگی تحصیلی واژهای است که توسط دکتر مارتین برای توصیف توانایی دانشآموز در بازگشت موفق بعد از مشکالت و شکستهای
تحصیلی وضع شد که بهوسیله عواملی مانند خود کارآمدی،تعهد و کنترل بهبود میی ابد .بهعبارتدیگر مارتین و مارش ( )0009واژه
پایستگی تحصیلی را بهعنوان توانایی دانشآموز جهت غلبه موفقیتآمیز بر مشکالت و چالشهایی که مخصوص جریان عادی زندگی
روزمره تحصیلی است (مانند عملکرد ضعیف ،تعیین مهلت انجام تکالیف بهصورت رقابت گونه ،فشار انجام تکالیف ،تکالیف مشکل) تعریف
می کنند .عالوه بر آنچه بیان شد مارتین و مارش ( )0009پایستگی تحصیلی و تابآوری تحصیلی را هم جدا کرده و تفاوت آن دو را در
پیوستاری بیان کردند درواقع ،در بررسی اخیر خود به تفاوتهای بین تابآوری تحصیلی و پایستگی تحصیلی ازنظر تفاوت در نوع و میزان
اشاره کردند.
ویژگی های افراد تاب آور و پایسته
 - 4شایستگی اجتماعی :پاسخگو بودن ،انعطافپذیری ،همدلی ،دل سوزی ،مهارتهای اجتماعی ،شوخی.
 - 0مهارتهای حل مساله :وجدان منتقد و خالق ،برنامهریزی ،انعطافپذیری  ،تخیل ،سرشار از منابع ،ابتکار.
 - 0آیندهجویی :عالیق خاص ،جهتگیری هدفمندانه ،معنویت ،ایمان ،انتظارات سالم ،آرمانهای تحصیلی ،پشتکار ،امیدواری و خوشبینی،
آینده سازی ،معنا مندی ،انگیزهمندی.
 - 1خودگردانی :خود کارآمدی ،ارزشمندی ،کنترل بر محیط ،خود انضباطی ،مستقل شدن ،پایداری.
فرسودگی تحصیلی
متغیر فرسودگی به موقعیتها و بافتها ی آموزشی نیز گسترش پیداکرده است که از آن بهعنوان فرسودگی تحصیلی نامبرده میشود
( سالمالـآرو ،لیوور و پیتیک .)0009 ،یانگ ( )0001بر این باور است که ی ادگیرندگان نیز به سبب داشتن مشغولیت با تکالیف درسی نوعی
شاغل محسوب می شوند و آنها نیز مستعد ف رسودگی هستند .میتوان گفت که موقعیتهای آموزشی محل کار فراگیران محسوب می شود.
اگرچه فراگیران در موقعیتها ی آموزشی بهعنوان کارمند ،کار نمی کنند یا شغل خاصی در آنجا ندارند؛ اما از دیدگاه روان شناختی،
فعالیتها ی آموزشی و درسی آنها را میتوان بهعنوان یک کار در نظر گرفت (سالمال -آرو ،لیوور و پیتیک .)0009 ،آنها در کالس حضور
پیدا می کنند مجموعه تکالیفی را برای موفقیت در امتحانات و کسب نمره قبولی انجام می دهند .این موضوع اخیراً مطالعات متعددی را در
دانشگاهها به خود اختصاص داده است ( گلد ،باچلر و میچل.)4909 ،
فرسودگی تحصیلی نتیجه قرار گرفتن بیشاز حد در معرض عوامل تنشزای دائمی محیط تحصیلی است .درنتیجه ،بهسرعت ظاهر
نمی گردد و در طی مدتی طوالنی در افراد و در ارتباط با تحصیلشان ظهور می یابد و اگر اشخاص در همان وضعیت به تحصیل خود ادامه
دهند این فرسودگی بهصورت پایدار و دائمی باقی خواهد ماند (تاباچیک و فیدل  .)0001از سوی دیگر بررسیها نشان داده است که
سختی شرایط تحصیل برای ایجاد فرسودگی تحصیلی مؤثر است و مخصوص اً این تأثیر بر روی کسانی که مسئولیت بیشتری دارند زیادتر
است .فرسودگی تحصیلی میتواند بر ابعاد مختلف زندگی افراد اثرگذار باشد ( دیاز و هیداگو .)4991 ،پیناس و آروموسوم ()4990
فرسودگی تحصیلی را سندرم خستگی جسمانی و عاطفی دانستهاند که درنتیجه توسعه گرایش های منفی تحصیلی و از دست دادن
احساس و عالقه نسبت به تحصیل یا معلم ایجاد می شود .فرسودگی تحصیلی میتواند بهعنوان یک واکنش استرس مزمن در دانشجویانی
که در ابتدا با الزامات دوره تحصیلی درگیر شده اند مطرح شود که ناشی از یک تفاوت بین توانایی دانشجویان و انتظارات خودشان با
دیگران برای موفقیتشان در تحصیل است( .سالمال -آرو ،ل یوور و پ یتیک .)0009 ،
یانگ و فارن ( )0001فرسودگی تحصیلی را بدین گونه تعریف میکند « دانش آموزان در فرآیند ی ادگیری به دلیل استرس دوره تحصیلی،
بار ناشی از دوره تحصیلی یا دیگر مؤلفههای روان شناخت ی که موجب حالت خستگی هیجانی ،تمایل به عدم توجه به هویت فردی (زوال
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شخصیت) و احساس پیشرفت شخصی کم میباشد را نشان میدهند» .فرسودگی تحصیلی ،شامل سه حیطه :خستگی تحصیلی ،بیعالقگی
تحصیلی ،ناکارآمدی تحصیلی می شود .فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشکده اشاره به احساس خستگی به خاطر تقاضاها و
الزامات تحصیل (خستگی) داشتن یک حس بدبینانه و بدون عالقه به تکالیف درسی فرد (بیعالقگی) و احساس عدم شایستگی بهعنوان
یک دانشجو (کارآمدی پایین) دارد (ژانگ.)0001 ،
فرسودگی تحصیل یک موضوع جاری تحصیل است که حوزه پژوهش در حیطه استرس مرتبط با دانش آموزان و دانشجویان با فرسودگی را
افزایش می دهد .استرس دانش آموزان و دانشجویان ممکن است با زمینهی اقتصادی  -اجتماعی ،شرایط خانوادگی ،سبکهای تدریس
معلمان در مدرسه یا دانشکده ،درگیری و کمک والدین و بسیاری خصیصههای شخصیتی دیگر آن ها همبستگی یافته باشد .یک برنامه
مداخلهجوی انه ممکن است ایجاد شود تا از افزایش استرس تح صیل جلوگیری کند تا آن ها را از خستگی هیجانی ،فردیت زدایی و
ناکارآمدی نجات بخشد .تعداد زیادی پژوهش در حیطه فرسودگی شغل به خصوص فرسودگی معلمان ،پرستاران ،پزشکان ،مدیران و سایر
مشاغل وجود دارد ،اما پژوهشهای بسیار کمی در حیطه ی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناساییشدهاند .بیشتر این
پژوهشها درباره ی فرسودگی تحصیلی بر دانشجویان دانشکده ها متمرکز هستند .این پژوهشها باید به حیطهی دانش آموزان دبیرستانی
هم کشانده شود ،دانش آموزانی که در سنین نوجوانی هستند استرس جدی را در جوامع صنعتی تجربه می کنند پژوهشهای آینده در
حیطه ی استرس دانش آموزان می تواند در جهت حل مسائل و مشکالت فرسودگی در بین نوجوانان صورت گیرد ( سالمال -آرو ،ل یوور و
پیتیک.)0009 ،
زورگویی سایبری
زورگویی ،زورگویی سایبری :یک تهدید اجتماعی جدید
پرخاشگریهای غیرمستقیم و پرخاشگریهای مستقیم کالمی و فیزیکی یا جسمانی از دورههای رشد متمایزی پیروی می کنند .به این
شکل که دانش آموزان درسنین پایینتر که فاقد مهارتهای اجتماعی یا کالمی رشد یافته هستند ،به پرخاشگریهای فیزیکی متوسل
میشوند و بهمحض رشد مهارتهای کالمی رفتهرفته از پرخاشگریهای فیزیکی کاسته میشود و درنهایت زمانی که مهارتهای اجتماعی
رشد میکند و دانش آموزان میآموزند که موقعیتها را بهدلخواه خودشان دستکاری یا تحلیل کنند ،از روشهای غیرمستقیم پرخاشگری
بیشتری استفاده می کنند( .گریک.)0009 ،
گاهی قلدری در فضای مجازی در مقایسه ب ا قلدری سنتی میتواند آثار بسیار نی رومندتری داشته باشد(هوآنگ و چو )0040 ،با این حال
گرچه قلدری سایبری بزرگترین عامل ترس والدین است ،بعضی گزارشها حاکی از این بوده است که نوجوانان در حیط مدرسه بیشتر
مورد قلدری قرارگرفتهاند تا در فضای مجازی در یک مطالعه ف را تحلیلی ( مودکی ) 0041،شیوع قلدری سنتی دو برابر قلدری سایبری
گزارش شد .دالیل بروز قلدری سایبری به اعتقاد (ویالرد  ،)0001 ،عبارتاند از احساس مخفی بودن از دید دیگران ،دوم اینکه فرد قلدر،
قربانی را نمیبیند یا آسیب دیدن او را نمیتواند درک کند و سوم اینکه هرکسی میتواند آن را انجام دهد ،و به اعتقاد (استروم و استروم،
 ،) 0001دلیل تداوم داشتن قلدری سایبری ،عدم تماس چشمی بین قلدر و قربانی است .و به اعتقاد (الپیدوت -لفلر و باراک0040 ،؛
مورهان مارتین و شوماخر ،)0000 ،پدیده ای به نام عدم بازداری آنالین ،دلیل اصلی بروز قلدری سایبری می باشد این پدیده اشاره می
کند به فرایند کاهش یا از دست دادن حس مهار طبیعی در کاربران اینترنت ،نسبت به افکار و احساسات خود در واقع پدیده عدم بازداری
آنالین بیانگر این موضوع می باشد که افرادی مبادرت به قلدری سایبری می کنند ،که از قضاوت شدن یا رد شدن از طرف دیگران نمی
ترسند یا ترس کمی دارند .محققان (گومندسون و اورتگا  ) 0009در گزارش مطالعات خود بیان نموده اند که آثار هیجانی قلدری چهره به
چهره بر قربانیان مدارس ابتدایی در مقایسه با قلدری سایبری بیش تر می باشد اما در جای دیگر (اسمیت )0000 ،نظری عکس آنرا داشت
و معتقد بودد که قلدری سایبری دارای آثار هیجانی بیش تری بر قربانیان است (به دلیل امکان انجام در تمام اوقات شبانه روز و ایجاد
اضطراب دائمی منجر به افت عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گردد).
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تعریف زورگویی سایبری
این مرور نشان داده است که تعریف روشنی از زورگویی سایبری وجود ندارد که معیاری برای تشخیص باشد (یوبارا و همکاران.)0040 ،
تعریف الوز از زورگویی سنتی به طور گسترده پذیرفته شده است و دانشمندان نیز برای تعریف زورگویی سنتی از معیارهای یکسانی
استفاده کردهاند .این تعریف بیان می کند که زمانی که ی ک فرد مکرراً و در طول زمان در معرض اعمال منفی قرار می گیرد ،شروع به
زورگویی می کند و از خودش دفاع میکند (اولویوس ،)4991 ،معیار های مهم این تعریف عبارت اند از )4( :تکرار )0( ،عمدی بودن)0( ،
دوره زمانی (معموالً بیش از یک هفته) )1( ،عدم تعادل قدرت )1( ،قصد م رتکبان از صدمه زدن و (  )1آسیب زننده در نظر گرفتن زورگویی
توسط قربانی .در تعریف زورگویی سایبری ،برخی از محققان معتقدند که تعدادی از این معیار های تعریف سنتی ممکن است ضروری
نباشند (النگوس:)0040 ،
عمدی بودن :این معیار اساس اً بر هدف مرتکبان از انجام زورگویی تمرکز دارد .هم چنین شامل افکار و نقشههای انجام این عمل می شود .از
این رو ،معیار عمدی بودن از خواست مرتکبان برای انجام عمدی زورگویی اشاره دارد (کوی و جنیفر.)0000 ،
تکراری بودن :بر تکرار عمل یک عمل زورگویانه بیش از یک بار اشاره دارد .شامل زورگویی به هر طریقی می گردد ،اما رفتار زورگویی
تکراری است (کوی و جنیفر .)0000 ،در زورگویی سایبری ،یک پست آنالین می تواند مکرراً به اشتراک گذاشته شود ،دوباره پست شود و یا
بر آن کامنت گذاشته شود .تکراری بودن به سادگی گسترش اطالعات در اینترنت وابسته است.
عدم تعادل قدرت :عدم تع ادل در قدرت به معنای وجود تفاوت هایی در سطوح قدرت قربانیان و مرتکبان است مثل ،اندازه فیزیکی مرتکبان
و قربانی .برخالف زورگویی سنتی ،عدم تعادل قدرت در زورگویی سنتی با شرایط فیزیکی اندازه گیری می شود ،اما میتواند با شهرت
مرتکبان و سطح دانش تخصصی نیز اندازهگ یری شود .گم نام بودن مرتکبانی که باعث عدم تعادل قدرت در قبال قربانیان می شوند ،باعث
می شود که نتوانیم زورگویی را تعریف کنیم (ورجاس ،تالی ،میرز ،پریس و کاتس )0040 ،اخیراً ،زورگویی سایبری را به عنوان یک نوع
طبقهبندی کردهاند (سایبر در مقابل زورگویی ارتباطی و فیزیکی)؛ محیط (فضای سایبری در مقابل زورگویی مدرسهای) یا حالت ارتباط
(شخصی در مقابل زورگویی سایبری) .دو مفهوم اولیه مزیتی دو جانبه دارند و پیشنهاد میشود که با زورگویی سایبری با عنوان حالتی
ارتباطی رفتار شود (کوی و جنیفر .)0000 ،عموم اً زورگویی سایبری به عنوان یک نوع از زورگویی در نظر گرفته می شود که از طریق
رسانههای الکترونیکی مانند پیام های متنی ،تماس تلفنی ،ایمیل ،رسانه های اجتماعی و دیگر تکنولوژیهای ارتباطی انجام می شود .در
میان اشکال مختلف زورگویی سایبری ،رایجترین آن ها ارسال پیامهای متنی اهانتآم یز از طریق تلفن و اینترنت ،انتشارات شایعات برای
صدمه زدن به قربانی ،و کاربرد زشت زیان است.

پیشبنه پژوهشی
ـ کاویانی ،جواهری ،بحیرایی (  )9332در تحقیقی به بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افکار خود ایند
منفی ،نگرش ناکارآمد ،افسردگی،و اضطراب :پیگیری  10روزه پرداختند  .نتایج تحقیق آنان نشان داد که روش شناخت درمانی مبتنی بر
ذهن آگاهی بر کاهش افکار خود آیند منفی ،نگرش ناکارآمد ،افسردگی و اضطراب مؤثر می باشد.
ـ بیرامی و عبدی (  )9333در تحقیقی به اثر بخشی تأثیر آموزش فنون مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
پرداختند .آنان  44نفر را بطور تصادفی به عنوان گروه آزمایش و  44نفر را به عنوان گروه گواه انتخاب کردند .یافته ها نشان داد جلسات
گروهی آموزش ذهن آگاهی کاهش اضطراب امتحان را موجب می شود.
ـ حناساب زاده و همکاران ( )9331نشان دادن د که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ( )MBCTبر کاهش افسردگی وافکار خود
آیند منفی ،افزایش عالقه مندی به زندگی ومیل به زنده ماندن ،کنار آمدن با مشکالت زندگی ونیز بهبود عملکرد خانوادگی ،تحصیلی
وشغلی در بیماران افسرده خودکشی گرا سودمند است.
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ـ آریاپورن ،ابوالقاسمی ،احدی ( )9331در تحقیقی به بررسی مقایسه اثر بخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سالمت
روان جانبازان شیمیایی پرداختند .آنان به این نتیجه رسیدند که اموزشهای ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سالمت روان جانبازان مؤثر
بوده است.
ـ کریمی ( )9319در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین ادراک خود ،خودآگاهی شناختی ،کنترل پذیری تفکر شناختی و پایستگی
تحصیلی رابطه وج ود دارد .ادراک از خود و خودآگاهی مفاهیم بسیار نزدیک با ذهن آگاهی می باشد.
ـ ستاری ،کفاش زاده (  )9312آموزش روش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب امتحان مؤثر می باشد .همچنین آموزش این روش بر مؤلفه
هیجانی و شناختی اضطراب نیز مؤثر میباشد.
ـ صادقی ( )4004در بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی مهار خشم  ،به شیوه عقالنی ،رفتاری وعاطفی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان
پسر دبیرستان شهر اصفهان با نمونه  01نفری  ،در دو گروه آزمایش ( 40نفر) وگواه ( 40نفر) نشان داد که آموزش گروهی مهار خشم،
رفتار پرخاشگری دانش آموزان را به طور معناداری کاهش داده است.
ـ سمایی و فراهانی ( )4099نشان داده اند که ذهن آگاهی در عملکرد تحصیلی و کاهش اشتغال ذهنی موثر است.
ـ فیلدلر وویس نر ( )4002آموزش مهارت های ذهن آگا هی برای مدیریت خشم را برای نوجوانانی که اختالالت رفتاری دارند ،مفید
دانسته و آموزش ارائه شده را در کاهش مشکالت آنان سودمند ارزیابی کرده اند.
ـ رایت ،دی و هولز ( )4001در یک پژوهش مروری نشان دادند که مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان مشکالت خشم مؤثر است.
به این صورت که ذهن آگاهی به کاهش واکنش های هیجانی فرا خوانده شده توسط محرک های برانگیزاننده خشم (بدون پیش داوری
وبدون تالش) برای گریز یا اجتناب از آن ها کمک می کند.
ـ کولینز – دونلر ( )4094طی پژوهشی نشان داد که مداخالت رفتاری ـ شناختی با محوریت آموزش مدیریت بر خشم در مشکالت
رفتاری نوجوانان بر تغییرات معناداری منجر می شود.
ـ تانی ،لوتان وبرنستین ( )4094در بررسی پیامدهای آموزش ذهن آگاهی دریافتند که آموزش مهارت های ذهن آگاهی به لحاظ آماری
و بالینی به طور معنی داری موجب کاهش نشانه های خلق آسیب پذیر واضطراب می شود.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
آموزش ذهن آگاهی بر پایست گی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و زورگویی سایبری دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی
 . 4آموزش ذهن آگاهی بر خستگی تحصیلی در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش تاثیر دارد؛
 . 0آموزش ذهن آگاهی بر بی عالقگی تحصیلی در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش تاثیر دارد؛
 . 0آموزش ذهن آگاهی بر زورگویی سایبری در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش تاثیر دارد.
اهداف فرعی
 .4تع یین میزان اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر خستگی تحصیلی؛

444

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،42خرداد 9311

 .0تعیین میزان اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر بی عالقگی تحصیلی؛
 .0تع یین میزان اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر زورگویی سایبری.

روش شناسی
طرح پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع کاربردی و از حیث روش یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پس آزمون و گروه کنترل
میباشد .جدول زیر ،دیاگرام طرح پژوهش را نشان میدهد:
جدول  .4 - 0دیاگرام طرح پژوهش
T
40

X
44

4

T
00

T

آزمایش
T

-

04

گروه
گروه
کنترل

همانطور که در جدول ( )4- 0مشاهده می شود ،این طرح از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است که هر گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار
می گیرند .اندازه گیری اول با اجرای یک پیش آزمون و اندازه گیری دوم با اجرای یک پس آزمون انجام می گیرد .یکی از دو گروه در معرض
متغیر مورد آزمایش ( ) X4قرار می گیرد که آن را گروه آزمایش می نامند .گروه دیگر در معرض متغیر مستقل واقع نمی شود و برنامۀ
همیشگی و قبلی خود را ادامه می دهد؛ به این گروه ،گروه کنترل می گویند.
جامعه آماری
ج امعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بادرود در سال تحصیلی  4091- 91می باشد .در
پژوهش نیمه آزمایشی تعداد نمونه باید طوری تعیین شود که با استفاده از آن بتوان به سواالت تحقیق پاسخ معتبر و علمی داد .با توجه به
این که پژوهش حاضر یک پژوهش کمی و از نوع نیمه تجربی آزمایشی بود و در پژوهش کمی ،تعداد حجم نمونه ،حداقل  41نفر است؛ در
این پژوهش 41 ،نفر به عنوان حجم نمونه برای گروه آزمایش و  41نفر به عنوان حجم نمونه برای گروه کنترل به طور هدفمند انتخاب
شد .بدین منظور  00نفر دانش آموز دخت ر مقطع متوسطه شهرستان بادرود به روش نمونه گیری در دسترس برای شرکت در پژوهش
انتخاب شدند و پس از ارزیابی اولیه ،به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.
نمونه و روش نمونه گیری
شرکت کنندگان در پژوهش حاضر  00نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بادرود می باشند که به روش نمونه گیری
خوشه ای انتخاب شده است .ابتدا از بین  00مدرسه  1مدرسه به طور تصادفی انتخاب و از بین آنها  1کالس به طور تصادفی انتخاب
گردید؛ در این ارزیابی ،مالک های ورود عبارت بودند از عدم ابتال به ب یماری روان پزشکی شدید ،عدم استفاده از دارو های روان پزشکی،
تحصیالت متوسطه و عدم دریافت هر گونه برنامه آموزشی دیگر قبل و در حین انجام مداخله ذهن آگاهی .سپس پرسشنامه ها اجرا و از
بین آن ها دانش آموزان با پایستگی کم تر و فرسودگی و زورگویی بیش تر انتخاب شدند .در آخر نیمی به صورت تصادفی در گروه آزمایش
و نیمی دیگر در گروه کنترل جایگزین شدند ،در مجموع  41نفر به عنوان گروه آزمایش و  41نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند.
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پرسشنامه پایستگی تحصیلی
از مقیاس پایستگی تحصیلی مارتین و مارش ( ) 0000استفاده می شود که دارای چهار گویه به روش خودگزارش دهی و براساس مقیاس
هفت درجه ای لیکرت از بسیار موافق تا بسیار مخالف است .پایایی به دست آمده از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/0گزارش شده
است و روایی آن نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی برای هد کدوم از گویه ها  4- 1به ترتیب  0/10 ، 0/11 ،0/11و  0/11محاسبه شد
(مارتین ،مارش .) 0000 ،پایایی بدست آمده در ایران با استفاده ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/01و روایی آن از طریق روایی
مال کی با استفاده از همبستگی با پرسشنامه تحصیلی پیتنریچ  0/110گزارش کرد( .مارتین ،مارش.)0000 ،
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
این پرسشنامه در سال  4991توسط برسو و همکاران ساخته شد .پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ،بی -
عالقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد .پرسشنامه مذکور  41ماده دارد که با روش درجهبندی لیکرتی  1درجهای ازکامالً
مخالفم تا کامالً موافقم توسط آزمودنیها درجهبندی شده است .هر سوال برحسب درجهبندی لیکرتی  1درجهای کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم توسط آزمودنیها درجهبندی شده است که به درجه ی کامالً مخالف نمره  4و به درجه ی کامال ً موافق نمره  1داده می شود .البته با
توجه به اینکه ما از مقیاس کارآمدی درسی یعنی جمالت مثبت برای خرده مقیاس (ناکارآمدی تحصیلی) استفاده کردیم سواالت این
خرده مقیاس به صورت وارونه نمره گذاری شدند .پایایی پرسشنامه را برسو وهمکاران (4991؛ به نقل از نعامی )4000 ،به روش همسانی
درونی (آلفای کرونباخ) و براساس خرده مقیاسها 0/ 10 ،برای خستگی تحصیلی شامل سوالهای ( 0 /00 )4،1،1،40،40برای بیعالقگی
تحصیلی سوالهای ( )0،1،41،44و  0/11برای ناکارآمدی تحصیلی شامل سوالهای (  )0،9،40،41،0،1گزارش کرده اند .در ضمن روایی
پرسشنامه با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخص های برازندگی تطبیق ،شاخص برازندگی افزایشی و شاخص جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب را مطلوب گزارش کرده اند .رستمی ،عابدی و شوفلی (4090؛ به نقل از نعامی )4000 ،پایایی این پرسشنامه را به
روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای خستگی تحصیلی  ،0/00بیعالقگی تحصیلی  0/90و ناکارآمدی تحصیلی  0/01محاسبه
کردهاند که نشان از پایایی مناسب این ابزار داشت .همچنین ،روایی همگرا برای خرده مقیاسهای خستگی تحصیلی ،بیعالقگی تحصیلی و
ناکارآمدی تحصیلی به ترتیب  0/11و  0/10و  0/10محاسبه شده است( .رستمی ،عابدی و شوفلی 4090،؛ به نقل از نعامی.)4000 ،
پرسشنامه زورگویی سایبری
این آزمون خودگزارش دهی توسط پـاتچین و هینـدوجا ( )0044اقتباس از پرسشنامه ی زورگویی /قربانی الویس بـرای انـدازه گیـری
زورگویی نوجوانـان در سـی روز گذشته ساخته شده و مشتمل بر  41گویه است که  40مـورد اول بـرای سـنجش زورگویی سـنتی و پنج
مورد بعدی برای سنجش زورگویی سایبری لحاظ شده است کـه ضـریب آلفـای کرونبـاخ آن در پژوهش سازندگان آن ،بـه ترتیـب ،0/00
 0/ 11و گـزارش شـده اسـت کـه نشـان از همسـانی درونی خوب آزمون دارد .دراین پژوهش از قسمت زورگویی سایبری استفاده می
شود .نمره گذاری آن بر اسـاس طیـف لیکـرت چهـار گزینـه ای اسـت و نمـرات بـاالتر نشـان دهنـده ی سـطح بـاالی زورگویی در
آزمون شونده است در پژوهش بیرامی و همکاران ( )4090نیز  ،ضریب آلفای کرونباخ بـرای قلـدری کلـی و اشکال سنتی و سایبری آن به
ترتیب  0/11 ،0/14 ،0/04محاسبه شد.
روش های آماری در تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی ،یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است .به طور کلی ،تجزیه و تحلیل عبارت از
روشی است که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی ،از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود (دالور.)4094 ،
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش فوق با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSویرایش  01در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .در
سطح توصیفی از ترسیم نمودار ،جدول ،محاسبه میانه ،میانگین و درصد استفاده شد .در سطح آمار استنباطی از روش های آماری و آزمون
های آماری مناسب بهره جویی شد .یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری میانگین و انحراف معیار می باشد .برای
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بررسی نرمال بودن داده ها آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون لوین و برای بررسی همسانی
همبستگی بین متغیر ها از آزمون ام باکس استفاده گردید .برای مقایسه تفاضل متغیر های وابسته از آزمون المبدا ویلک ،اثر پیالیی ،تی
هاتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی استفاده گردید .با توجه به اطمینان از پیش فرض های آزمون های پارامتریک از آزمون تحلیل واریانس
برای محاسبه داده ها استفاده شد .در فرضیه هایی که نیاز به کنترل اثر متغیر های تصادفی کمکی بود ،از آزمون تحلیل کوواریانس و در
فرضیه هایی که نیاز به بررسی اثر متغیر مستقل به طور هم زمان بر دو یا چند متغیر وابسته وجود داشت از روش تحلیل کوواریانس چند
متغیره استفاده شد.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها برای پاسخگویی به سواالت پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است .امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر
اطالعات جمعآوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطالعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای پژوهش محسوب
می شود .داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده
کنندگان قرار می گیرند .بدین منظور در این فصل در بخش آمار توصیفی شاخص هایی نظیر فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات و
در بخش استنباطی آزمون تحلیل کواریانس یک راهه ( )ANCOVAو تحلیل کواریانس چند متغیره ( )MANCOVAمورد استفاده
قرار گرفته است .نتایج بدست آمده در ادامه ارائه میشود.
جدول  .9- 2فراوانی مربوط به عضویت گروهی افراد نمونه
کنترل

آزمایش

عضویت گروهی
فراوانی

41

41

درصد

10

10

کل
0
0
4
00

نمودار  .9- 2درصد فراوانی عضویت گروهی اعضای نمونه
در جدول و نمودار ( )4- 1اطالعات مربوط به عضویت گروهی افراد نمونه آورده شده است .همان طور که نشان داده شده است از میان 00
نفر حاضر در پژوهش 41 ،نفر در گروه کنترل و  41نفر نیز در گروه آزمایش قرار گرفته اند.
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جدول  .4- 2توزیع فراوانی سن اعضای گروه نمونه
فراوانی

درصد

سن
 40سال

40

10

 41سال

40

00/00

 41سال

0

01 /11

کل

00

400

نمودار  .4- 2درصد فراوانی سن اعضای نمونه
در جدول و نمودار ( )0- 1اطالعات مربوط به فراوانی سن اعضای نمونه نشان داده شده است .بر این اساس  40نفر از شرکت کنندگان در
پژوهش  40سال 40 ،نفر  41سال و  0نفر نیز  41سال سن دارند.

جدول  .3- 2فراوانی مربوط به پایه تحصیلی اعضای گروه نمونه
تحصیالت

هفتم

هشتم

نهم

فراوانی

40

40

1

00

درصد

10/00

00/00

00/01

400

441

کل
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نمودار  .3- 2فراوانی پایه تحصیلی اعضای نمونه
در جدول و نمودار ( )0- 1اطالعات مربوط به پایه تحصیلی اعضای گروه نمونه آورده شده است .همان طور که نشان داده شده است از میان
اعضای حاضر در پژوهش  40نفر در پایه هفتم 40 ،نفر در پایه هشتم و  1نفر نیز در پایه نهم مشغول به تحصیل هستند.
یافته های توصیفی
جدول  .2- 2میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای پژوهش در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه
آزمایش و کنترل
پس آزمون

پیش آزمون
گروه

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

پایستگی تحصیلی

41/10

1/41

41

1/09

زورگیری سایبری

44/10

0/11

44/00

0/10

خستگی تحصیلی

40/00

1/10

40/90

1/11

بی عالقگی تحصیلی

9/10

0/09

9/01

0/91

ناکارآمدی تحصیلی

41/11

1/10

41 /90

1/40

نمره کلی فرسودگی تحصیلی

10/00

44/00

09/40

44/10

پایستگی تحصیلی

41/00

1/10

49/00

1/11

زورگیری سایبری

40/01

0/01

9/01

0/04

خستگی تحصیلی

40/01

1/40

40/00

1/000

بی عالقگی تحصیلی

40/11

0/90

1/10

0/01

ناکارآمدی تحصیلی

41/10

0/91

41/01

0/11

نمره کلی فرسودگی تحصیلی

14/40

40/99

00

40/11

آزمایش
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در جدول ( ) 1- 1آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای پژوهش شامل پایستگی تحصیلی،
زورگیری سایبری و فرسودگی تحصیلی به همراه مولفه های آن به تفکیک برای گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش
(پیش آزمون و پس آزمون) نشان داده شده است .همان طور که مالحظه می گردد میانگین نمرات گروه کنترل در پس آزمون
نسبت به پیش آزمون تفاوت زیادی را نشان نمی دهد .درحالیکه در گروه آزمایش ،شاهد افزایش نمرات پایستگی تحص یلی و
همچنین کاهش نمرات زورگ یری و فرسودگی تحص یلی ،در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.
آزمون نرمال بودن داده ها
پیش از انجام آزمون فرضیه ها باید به آزمون نرمال بودن توزیع دادهها پرداخت .این امر کمک می کند که محقق بتواند آزمون
آماری مناسب را جهت آزمون فرضیه ها انتخاب نماید .بدین منظور از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت تشخیص نوع توزیع
دادهها استفاده شده است .بدینمنظور توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش در سطح معناداری  ،0/01مورد بررسی قرار
گرفتهاند.

جدول  .5- 2نتایج آزمون کالموگروف  -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
متغیر

تعداد  Zکالموگروف اسمیرنوف سطح معنی داری

پیش آزمون پایستگی تحصیلی

00

0/141

0/101

پیش آزمون زورگیری سایبری

00

0/111

0/900

پیش آزمون خستگی تحصیلی

00

0/101

0/110

پیش آزمون بی عالقگی تحصیلی

00

0/101

0/114

پیش آزمون ناکارآمدی تحصیلی

00

0/110

0/090

پیش آزمون فرسودگی تحصیلی

00

0/149

0/000

پس آزمون پایستگی تحصیلی

00

0/140

0/010

پس آزمون زورگیری سایبری

00

0/149

0/119

پس آزمون خستگی تحصیلی

00

0/100

0/114

پس آزمون بی عالقگی تحصیلی

00

0/100

0/111

پس آزمون ناکارآمدی تحصیلی

00

0/101

0/911

پس آزمون فرسودگی تحصیلی

00

0/194

0/911

در جدول ( ) 1- 1نتایج آزمون کالموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون و پس آزمون آورده
شده است .بر اساس نتایج مندرج در جدول ،سطح معناداری آماره محاسبه شده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  0/01می باشد
بنابراین فرض نرمال بودن توزیع نمرات پذیرفته می شود.
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فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
آموزش ذهن آگاهی بر پایست گی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی و زورگیری سایبری دانش آموزان دختر پایه
متوسطه تاثیر دارد؛
به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پایستگی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و زورگیری سایبری دانش آموزان
دختر پایه متوسطه ،از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره ( )MANCOVAاستفاده شد .پیش از انجام این آزمون بررسی چند
مفروضه آماری الزامی می باشد .یکی از مفروضات اج رای آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری ،همسانی ماتریس کواریانسها می
باشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمون باکس استفاده شده است .نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول ()1- 1
نشان داده شده است.
جدول  .2- 2نتیجه آزمون همسانی ماتریس کواریانس ها (باکس)
ام باکس

F

درجه آزادی 9

1/909

0/004

1

درجه آزادی  4سطح معناداری
1100/000

0/100

همان طور که در جدول ( ) 1- 1مشاهده می گردد ،سطح معناداری آزمون باکس برابر با  0/100می باشد .از آنجایی که این
مقدار ،بزرگتر از سطح معنا داری ( )0/04مورد نیاز برای رد فرض صفرمی باشد ،فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کواریانس
ها مورد تایید قرار می گیرد .بدین ترتیب مفروضه همسانی ماتریس کواریانس ها ،به عنوان یک از مفروضات آزمون تحلیل
کواریانس چند متغیری برقرار می باشد.
یکی دیگراز مفروضات اجرای آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری ،همگنی واریانس متغیرهای وابسته در بین گروهها می
باشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از آزمون لوین استفاده شده است .نتایج مربوط به اجرای این آزمون در جدول ()1- 1
نشان داده شده است.

جدول  . 7- 2نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیر

F

پایستگی تحصیلی

درجه آزادی  9درجه آزادی 4

سطح معنی داری

4/191

4

00

0/041

فرسودگی تحصیلی 4/101

4

00

0/011

0/011

4

00

0/101

زورگیری سایبری

همان طور که در جدول ( ) 1- 1نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین در هیچ یک از متغیر ها معنادار نمی باشد .از این رو
فرض صفر ما مبنی برای همگنی واریانس متغیر ها مورد تایید قرار می گیرد .بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه دیگر آزمون
تحلیل کواریانس چند متغیری ،همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.
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جدول  . 3- 2نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری برای مقایسه زورگیری سایبری ،پایستگی و فرسودگی
تحصیلی درگروه آزمایش و کنترل
اثر

گروه

درجه آزادی

درجه آزادی

سطح

اثر

خطا

معناداری

00

0/04
0/04

آزمونها

مقادیر

F

اثر پیالیی

0/940

00/011

0

المبدای ویلکز

0/001

00/011

0

00

اثر هتلینگ

40/100

00/011

0

00

0/04

40/100

00/011

0

00

0/04

بزرگترین ریشه
روی

همان طور که در جدول ( )0- 1مشاهده می گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی،
المبدای ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کوچکتر از  0/04است ( .)p<0/04بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و
مشخص می گردد که بین دو گروه آزمایش و کنترل ،در نمرات مربوط به پایستگی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و زورگیری
سایبری ،در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد .بر این اساس میتوان گفت آموزش ذهن آگاهی موثر بوده است .به منظور
بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک از این متغیرها ،آزمون اثرات بین آزمودنی مورد استفاده قرار گرفت که نتایج
حاصل در ادامه ارائه شده است.
جدول  . 1- 2آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه زورگیری سایبری ،پایستگی و فرسودگی تحصیلی گروه
آزمایش و کنترل در پس آزمون
متغیر

پایستگی
تحصیلی

منبع

بین گروهی

درون
گروهی
فرسودگی
تحصیلی

بین گروهی

درون
گروهی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

04/004

4

04/004

0/090

01

0/001

010/919

4

010/919

00/091

01

4/090

449

F

11/990

400/419

سطح
معناداری

0/04

0/04
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زورگیری
سایبری

بین گروهی

درون
گروهی

00/919

4

00/919

40/100

01

0/104

0/04

11 /910

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )9- 1مقدار  Fبه دست آمده ،برای متغیر پایستگی تحص یلی برابر با  11/990بوده و در
سطح  0/04معنی دار می باشد .با توجه به افزایش میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون ،می توان گفت آموزش
ذهن آگاهی موجب بهبود پایستگی تحص یلی دانش آموزان شده است .مقدار  Fبدست آمده ،برای متغیر فرسودگی تحصیلی برابر
با  400/419بوده و در سطح 0/04معنی دار می باشد .با توجه به کاهش میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون می
توان گفت آموزش ذهن آگاهی موجب کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان شده است .همچنین مقدار  Fبدست آمده ،برای
متغیر زورگیری سایبری برابر با  11 /910بوده و در سطح 0/04معنی دار می باشد .با توجه به کاهش میانگین نمرات گروه آزمایش
در مرحله پس آزمون ،می توان گفت آموزش ذهن آگاهی موثر بوده و موجب کاهش زورگیری دانش آموزان شده است.
فرضیه های فرعی
فرضیه  . 9آموزش ذهن آگاهی بر خستگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیردارد؛
به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خستگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه ،از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد .نتایج مربوط به اجرای این آزمون و بررسی مفروضات آن در ادامه ارائه شده است.
جدول  . 90- 2نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس
مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری

منبع تغییرات
گروه * پیش آزمون

0/001

0/001

4

0/044

0/940

در جدول ( )40- 1نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده
شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون ( )p=0/940بزرگتر از  0/01می باشد.
بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.
جدول  .99- 2نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیر

F

خستگی تحصیلی 4/400

درجه آزادی9
4

درجه آزادی  4سطح معنی داری
00

0/004

همان طور که در جدول ( ) 44- 1نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین معنادار نمی باشد .از این رو فرض صفر ما مبنی بر
همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد .بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.
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جدول  .94- 2نتایج تحلیل کواریانس جهت مقابسه خستگی تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش و گروه
کنترل
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری
پیش آزمون

190.019

4

190.019

001.110

0.04

گروه

10.104

4

10.104

401.011

0.04

خطا

41.911

01

0.111

کل

114.011

09

در جدول ( )40- 1نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات خستگی تحصیلی دانش آموزان در گروههای آزمایش و
کنترل ،در پس آزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبدست آمده برابر با  401/011است و سطح معنی داری آن نیز برابر با
 0/04می باشد .از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .بر این اساس و با توجه به پایینتر بودن
میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون ،می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی موثر بوده و موجب کاهش خستگی
تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه شده است.
فرضیه  . 4آموزش ذهن آگاهی بر بی عالقگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیردارد.
به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بی عالقگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه ،از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد .نتایج مربوط به اجرای این آزمون و بررسی مفروضات آن در ادامه ارائه شده است.
جدول  . 93- 2نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری
گروه * پیش آزمون

0/010

0/010

4

0/401

0/110

در جدول ( )40- 1نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده
شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون ( )p=0/110بزرگتر از  0/01می باشد.
بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.
جدول  . 92- 2نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیر

F

بی عالقگی تحصیلی 0/011

درجه آزادی 9
4

درجه آزادی  4سطح معنی داری
00

0/410

همان طور که در جدول ( ) 41- 1نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد .از این رو فرض صفر ما مبنی بر
همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد .بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.
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جدول  .95- 2نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه بی عالقگی تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش و گروه
کنترل
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری
پیش آزمون

000.091

4

000.091

001.100

0.04

گروه

10.011

4

10.011

11.410

0.04

خطا

41.114

01

0.110

کل

010.100

09

در جدول ( )41- 1نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات بی عالقگی تحصیلی دانش آموزان در گروههای آزمایش
و کنترل ،در پس آزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبدست آمده برابر با  11/410است و سطح معنی داری آن نیز برابر با
 0/04می باشد .از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .بر این اساس و با توجه به پایینتر بودن
میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون ،می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی موثر بوده و موجب کاهش بی عالقگی
تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه شده است.
فرضیه  . 3آموزش ذهن آگاهی بر ناکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیر دارد.
به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر ناکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه ،از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد .نتایج مربوط به اجرای این آزمون و بررسی مفروضات آن در ادامه ارائه شده است.
جدول  . 92- 2نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری
گروه * پیش آزمون

0/000

0/000

4

0/011

0/000

در جدول ( )41- 1نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده
شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون ( )p=0/000بزرگتر از  0/01می باشد.
بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.

جدول  . 97- 2نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیر

F

ناکارآمدی تحصیلی 4/091

درجه آزادی9
4

درجه آزادی  4سطح معنی داری
00

0/419

همان طور که در جدول ( )41- 1نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد .از این رو فرض صفر ما مبنی بر
همگنی واریانس متغیر ها مورد تایید قرار می گیرد .بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.
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جدول  .93- 2نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه ناکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در گروه آزمایش و گروه
کنترل
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری
پیش آزمون

141.090

4

141.090

101.100

0.04

گروه

19.001

4

19.001

400.000

0.04

خطا

41.111

01

0.110

کل

190.100

09

در جدول ( )40- 1نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات ناکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در گروههای آزمایش و
کنترل ،در پس آزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبدست آمده برابر با  400/000است و سطح معنی داری آن نیز برابر با
 0/04می باشد .از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .بر این اساس و با توجه به پایینتر بودن
میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون ،می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی موثر بوده و موجب کاهش ناکارآمدی
تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه شده است.
فرضیه  .2آموزش ذهن آگاهی بر زورگویی سایبری دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیردارد.
به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر زورگویی سایبری دانش آموزان دختر پایه متوسطه ،از آزمون تحلیل
کواریانس استفاده شد .نتایج مربوط به اجرای این آزمون و بررسی مفروضات آن در ادامه ارائه شده است.
جدول  . 91- 2نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض تحلیل کواریانس
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری
گروه * پیش آزمون

0/009

0/009

4

0/040

0/091

در جدول ( )49- 1نتایج تحلیل یکسان بودن شیب خط رگرسیونی به عنوان پیش فرض اصلی انجام تحلیل کواریانس آورده
شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداری سطر اثر متقابل گروه و پیش آزمون ( )p=0/091بزرگتر از  0/01می باشد.
بنابراین فرضیه همگنی رگرسیونی پذیرفته می شود.
جدول  . 40- 2نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
Fدرجه آزادی 9درجه آزادی  4سطح معنی داری

متغیر
زورگویی سایبری

0/400

00

4

0/109

همان طور که در جدول ( ) 00- 1نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین معنا دار نمی باشد .از این رو فرض صفر ما مبنی بر
همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد .بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.
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جدول  .49- 2نتایج تحلیل کواریانس جهت مقابسه زورگویی سایبری دانش آموزان در گروه آزمایش و گروه
کنترل
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار  Fسطح معناداری
پیش آزمون

001.010

4

001.010

194.000

0.04

گروه

00.019

4

00.019

411.101

0.04

خطا

40.901

01

0.104

کل

004.111

09

در جدول ( )04- 1نتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات زورگویی سایبری دانش آموزان در گروههای آزمایش و
کنترل ،در پس آزمون ،نشان داده شده است .مقدار  Fبدست آمده برابر با  411 /101است و سطح معنی داری آن نیز برابر با
 0/04می باشد .از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می گیرد .بر این اساس و با توجه به پایینتر بودن
میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون ،می توان نتیجه گرفت که آموزش ذهن آگاهی موثر بوده و موجب کاهش زورگویی
سایبری دانش آموزان دختر پایه متوسطه شده است.

بحث و نتیجهگیری
ذهن آگاهی یک روش یا فن نیست .اگرچه در انجام آن روشها و فنون مختلف زیادی به کاررفته است .ذهن آگاهی را میتوان بهعنوان یک
شیوهی «بودن» یا یک شیوهی «فهمیدن» توصیف کرد که مستلزم درک کردن احساسات شخصی .متغیر فرسودگی به موقعیتها و
بافتها ی آموزشی نیز گسترش پیداکرده است که از آن بهعنوان فرسودگی تحصیلی نامبرده میشود.تعریف الوز از زورگویی سنتی به طور
گسترده پذیرفته شده است و دانشمندان نیز برای تعریف زورگویی سنتی از معیارهای یکسانی استفاده کردهاند .این تعریف بیان میکند که
زمانی که یک فرد مکرراً و در طول زمان در معرض اعمال منفی قرار می گیرد ،شروع به زورگویی می کند و از خودش دفاع میکند.
فرضیه اول :آموزش ذهن آگاهی بر پایست گی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی و زورگیری سایبری بر دانش آموزان
دختر پایه متوسطه تاثیر دارد؛
نتایج بررسی های آماری این پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی ذهن آگاهی بر پایستگی تحصیلی ،فرسودگی تحصیلی و
زورگیری سایبری موثر بوده است .بدین معنی که آموزش ذهن آگاهی بر افزایش نمره پایستگی تحصیلی ،کاهش نمره فرسودگی
تحصیلی و همچنین بر کاهش نمره زورگویی سایبری موثر بوده است .این نتیجه با پژوهش کریمی ( )4094که ادراک خود،
خودآگاهی شناختی ،کنترل پذیری تفکر شناختی و پایستگی تحصیلی رابررسی کرده بود ،تحقیق سمایی و فراهانی ( )0044که
ذهن آگاهی را بر عملکرد تحصیلی و کاهش اشتغال ذهنی مورد آزمایش قرار داده بود ،تحقیق حناساب زاده ( )4009و کاویانی،
جواهری و بحیرایی ( )4001که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ( )MBCTرا بر کاهش افسردگی وافکار خ ود آیند منفی
بررسی کرده بود ،وپژوهش صادقی ( ) 0000که آموزشی گروهی مهار خشم  ،به شیوه عقالنی  ،رفتاری وعاطفی برکاهش
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پرخاشگری دانش آموزان مورد بررسی قرار داده بود و در پژوهش تانی ،لوتان وبرنستین ( )0040و میلر و همکاران ( )4991که
آموزش ذهن آگاهی را بر نشانه ها ی خلق آسیب پذیر واضطراب مورد بررسی قرارداده بود همسو می باشد.
در تبیین یافته می توان گفت از آنجاییکه ذهن آگاهی یعنی مشاهدۀ محرک های درونی وبیرونی همان گونه که اتفاق می
افتد بدون هیچگونه قضاوت و پیش داوری است ودر واقع مهارتی است که به فرد اجازه می دهد در زم ان حال ،حوادث را کمتر از
آن میزان که ناراحت کننده است دریافت کنند .پس کسی که چنین مهارت هایی را دریافت دارد دارای استرس ،اضطراب و رفتار
خود آسیب رسان و دیگر آسیب رسان کمتری می باشد که کاهش فرسودگی تحصیلی و زورگویی قابل توجیه می باشد و همانطور
که در مفاهیم مربوط به ذهن آگاهی مشخص گردیده است فرد ذهن آگاه مدیریت بیشتری بر ذهنیت و رفتارهای زمان حال خود
دارد که می تواند ،افزایش پایستگی تحصیلی را توجیه نماید.
فرضیه دوم :آموزش ذهن آگاهی بر خستگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیر دارد؛
بر اساس تحلیل آماری می توان گفت آموزش ذهن آگاهی بر خستگی تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است و خستگی
تحصیلی را کاهش داده است .این یافته با نتایج پژوهش ستاری و کفاش زاده ( )4091که آموزش روش ذهن آگاهی را در کاهش
اضطراب امتحان بررسی کرده بود ،بیرامی و عبدی ( ،)4000آموزش روش ذهن آگاهی را در کاهش اضطراب امتحان بررسی کرده
اند ،میلر و همکاران ()4991؛ که آموزش روش ذهن آگاهی را در کاهش اضطراب امتحان بررسی کرده بود ،با نتیجه پژوهش
سمایی و فراهانی ( ) 0044که نشان دادند که ذهن آگاهی در عملکرد تحصیلی و کاهش اشتغال ذهنی موثر است ،همچنین با
تحقیق حناساب زاده ( ) 4009که ذهن آگاهی را عامل بهبود عملکرد تحصیلی می دانست ،همسو می باشد.
در تبیین یافته می توان گفت ی کی از ویژگی های شناختی ذهن آگاهی شکیبایی در امورات تحصیلی می باشد ،ذهن آگاهی
به ما یاری می دهد تا این نکته را درک کنیم که هیجان های منفی ممکن است رخ دهد و به این رویدادها به طور غیر ارادی و
بی تامل پاسخ ندهد ،با توجه به اینکه در خستگی تحصیلی صبر و حوصله دانش آموز لبریز می گردد می توان این تبیین را انجام
داد که ذهن آگاهی موجب کاهش خستگی تحصیلی می شود.
در تبیین دیگری می توان گفت که خستگی تحصیلی یک نوع موقعیت خنثی می باشد ،که نهایت بی حوصلگی رابه همراه
دارد افراد مجهز به تکنیک های ذهن آگاهی ،باز ارزیابی مثبتی نسبت به حوادث دارند وسعی می کنند به صورت منطقی موقعیت
های استرس زا را برای خود ایمن تلقی کنند.
فرضیه سوم :آموزش ذهن آگاهی بر بی عالقگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیردارد؛
بر اساس تحلیل آماری می توان گفت آموزش ذهن آگاهی بر بی عالقگی تحصیلی موثر ب وده و موجب کاهش بی عالقگی
تحصیلی می گردد .این یافته با پژوهش سمایی و فراهانی ( ) 0044که نشان دادند که ذهن آگاهی در عملکرد تحصیلی و کاهش
اشتغال ذهنی موثر است همسو می باشد.
در تبیین یافته می توان گفت ذهن آگاهی با تمرین هایی مثل یوگا و...درصدد است استرس و اضطراب را کاهش دهد که به
همین منوال استرس تحصیلی نیز کمتر می گردد .با توجه اینکه استرس تحصیلی کم می شود می توان انتظار داشت که عالقه به
تحصیل و یادگیری بیشتر می گردد.
فرضیه چهارم :آموزش ذهن آگاهی بر ناکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیر دارد؛
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بر اساس تحلیل آماری می توان گفت آموزش ذهن آگاهی بر اساس تحلیل آماری میتوان گفت آموزش ذهن آگاهی بر
ناکارآمدی تحصیلی موثر بوده و موجب کاهش ناکارآمدی تحصیلی می گردد .این یافته با نتایج پژوهش بیرامی و عبدی (،)4000
میلر و همکاران ()4991؛ که آموزش روش ذهن آگاهی را در کاهش اضطراب امتحان بررسی کرده بود ،با نتیجه پژوهش سمایی و
فراهانی ( ) 0044که نشان دادند که ذهن آگاهی در عملکرد تحصیلی و کاهش اشتغال ذهنی موثر است ،همچنین با تحقیق
حناساب زاده ( ،) 4009که ذهن آگاهی را عامل بهبود عملکرد تحصیلی می دانست ،همسو می باشد.
در تب یین یافته می توان گفت یکی از ویژگی های شناختی ذهن آگاهی متعهد شدن به این اتفاقات می باشد که اثرات درون
فردی وبین فردی قابل توجهی را پدید می آورد .این ویژگی ها با همدیگر هم پوش بوده وموجب بهبود ویژگی های دیگر در میان
خودمان وبه همان اندازه در تعامل با دیگرا ن ودنیا می شوند .در بحث تعهد می توان گفت باعث ایجاد مسولیت برای فعالیت های
تحصیلی دانش آموز می گردد.
در تبیین دیگری می توان گفت که یکی از عوامل مهم در ناکارآمدی تحصیلی استرس و اضطراب باال دانش آموزان در فعالیت
های تحصیلی می باشد .در موقعیت های که موجب استرس و اضطراب تحصیلی می گردد؛ که نهایت تهدید رابه همراه دارد افراد
مجهز به تکنیک های ذهن آگاهی  ،باز ارزیابی مثبتی نسبت به حوادث دارند وسعی می کنند به صورت منطقی موقعیت های
استرس زا را برای خود ایمن تلقی کنند .یکی از تأثیرات ذهن آگاهی « نفوذ یا رخنه » نام دار د که بدون قصد قبلی فراهم می
شود وبه تاثیرات طوالنی مدت ذهن آگاهی روی توجه افراد به محیط پیرامون واتفاقات روزمره اشاره دارد .فرد با پذیرش و آگاهی
هرچه تمام تر این رویدادها ،سعی در رفع مشکالت روزمره می نماید .پس فرد ذهن آگاه می تواند با کنترل استرس و اضطراب
خود ناکارآمدی تحصیلی خود را بهبود بخشد.
فرضیه پنجم :آموزش ذهن آگاهی بر زورگویی سایبری دانش آموزان دختر پایه متوسطه تاثیردارد؛
بر اساس تحلیل آماری می توان گفت آموزش ذهن آگاهی بر زورگویی سایبری دانش آموزان موثر بوده است و زورگویی
سایبری را کاهش داده است .این یافته با نتایج پژوهش فیلدلر و ویس نر (  ،)0001کولینز ـ دونلر ( )0040و رایت ،دی و هولز
( ،) 0009که آموزش مهارت های ذهن آگاهی برای مدیریت خشم را برای نوجوانانی که اختالالت رفتاری دارند بررسی کرده بود،
با پژوهش تانی ،لوتان و برنستین ( ،)0040که آموزش ذهن آگا هی را بر روی نشانه های خلق آسیب پذیر و اضطراب بررسی مرده
بود ،تحقیق صادقی ( ،) 0000که اثر بخشی آموزشی گروهی مهار خشم ،به شیوه عقالنی ،رفتاری وعاطفی برکاهش پرخاشگری
دانش آموزان را بررسی کرده بودند ،همسو می باشد.
در تبیین یافته می توان گفت یکی از تاثیرات مهم ذهن آگاهی حساسیت مثبت نسبت به دیگران (از طریق هماهنگ شدن با
آن ها) ودامنه ی احساسات مثبت نسبت به دیگران است که افراد آن رابه صورت طوالنی مدت تجربه می کنند و شامل احساس
تغییر ناپذیر اعتماد در زندگی ،عمیق تر شدن دلسوزی واحساس عشق واقعی می شوند .همچنین تمرین ذهن آگاهی هنگام
تجربه ی عواطف منفی توسط کودکان ونوجوانان می تواند مؤثر واقع شود و به این شیوه به آنان آموزش دهیم که چگونه از
تفسیرهای خودکار احساساتشان در هر موقعیتی آگاه شوند .با این تفاسیر افرادی که آموزش ذهن آگاهی را دریافت می دارند
دارای احساس مثبت نسب ه به دیگران و ابراز تعامل سازگارانه با دیگران می باشد در نتیجه دارای زورگویی سایبری کمتری می
باشند.
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