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 چکیده

ماعی شبکه ای اشتغال دارند  و بدرای سدا تن زند وی  دوداز روابد  و امروزه بسیاری از جوانان به فعالیت های اجت     

مناسبات اینترنتی استفاده می کنن  یکدی از مهمتدرین کارکردهدای هیااندات لح،دیمی، عممکدرد لح،دیمی و هم ندین 

رفتارهای منار به آن است  ودکارآم ی سازه اصمی لئوری اجتماعی و شنا تی بند ورا اسدت و بده برداشدت افدراد از 

ه ف این لحقیق بررسی نقدش شدبکه هدای اجتمداعی مادازی و لوانایی های  ود برای اناام کار و فعالیت اشاره دارد 

مطالعه حاضر یک مطالعه کیفدی و از ندوز زمینده ای یدا مبندایی اسدت نمونده ویدری بده در هیاانات لح،یمی و فرزن ان 

بدود. نتدایت لحقیدق نشدان داد  69ع متوسدطه در سدال روش ه فمن  بود. جامعه ی مطالعه دانش آمدوزان دوره دوم مقطد

های ماازی موجب سهل انگاری در امور درسی، مشکمات بین فردی ، ارلباط متقابدل متتدل و عد م  ودبداوری شبکه

 در دانش اموزان ش ه است.                                                                          

 .شبکه های اجتماعی ماازی، هیاانات لح،یمی، فرزن ان کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

امروزه بسیاری از جوانان به فعالیت های اجتماعی شبکه ای اشتغال دارن  و برای سا تن      

زن وی  وداز رواب  و مناسبات اینترنتی استفاده می کنن . جذابیت شبکه های اجتماعی اینترنتی 

ت در این دسته از جوامع از سوی دیگر سبب می شود لا رابطه میان از یک سو و سهولت فعالی

عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی اینترنتی و لغییرات مربوط به سبک زن وی جوانان 

عرصه فرهنگ و ارلباطات مطرح شود.  عضو به عنوان یک پرسش ج ی برای پژوهشگران

ای متتمف در ارلباط با فضای ماازی پژوهش های ووناوون در حوزه ه  .1319)ص یق بنای، 

نشان داده است که یکی از مهمترین جنبه های موفقیت در دنیای ماازی، شنا ت بیشتر کاربران 

اینترنتی است لا به این طریق بتوان محی  مطموبی جهت استفاده بهینه از این فضا و پیشگیری از 

 . ص یق بنای 2111، 1رائه داد )هاوکینزعواممی که می لوان  منار به انحطاط کاربران شود نیز ا

  معتق  است واژه ی شبکه های اجتماعی امروزه بیشتر برای نامی ن سایت های اینترنتی به 1319)

کار می رود که افراد با عضویت در آن ها امکان دستیابی به اطماعات سایر اعضا، آشنایی با عمایق 

و ل،ویری و نیز لشکیل وروه هایی براساس آن ها، به اشتراک وذاری لولی ات متنی، صولی 

  معتق  است 1311زینعمی پور ) عمایق مشترک با بر ی از دیگر اعضای سایت را پی ا می کنن .

آین ه فضای اینترنت در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متعمق به شبکه های اجتماعی است. 

در اعتقادات و باورهای دینی مردم مت وش ش ن انواز هویت های ممی،  انوادوی، شبهه افکنی 

و میان لهی کردن ل ریای اعضای جامعه از فرهنگ ممی و هویت  ود از مهمترین لاثیرات شبکه 

های اجتماعی است که می لوان  بر مولفه های سازن ه امنیت اجتماعی اثر منفی داشته باش  

و لغییرات مربوط به   . رابطه عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی ماازی1361)فالحی، 

                                                           
1 Hawkins 
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سبک زن وی عضو پرسشی ج ی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارلباطات است. شبکه های 

اجتماعی ماازی وونه ای از رسانه های اجتماعی است که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی 

تالین بیشتر های اجتماعی ماازی بیشتر بر اثر همان پ ی ه رزنلذا شبکه  .1361دارد )اکبری لبار، 

 کن  و از شنا ت به دور است.هیاانات فرزن ان را جمب می

بودن  و  3و نا وشاین  2آن ها )مثبت یا منفی بودنیا  وشاین  1هیاانات پیشرفت بر طبق ارزش     

، 5، لینن برینک2116، 0درجه فعالیت )فعال بودن یا غیرفعال بودن  لقسیم بن ی می شون  )پکران

  یکی از مهمترین کارکردهای 2119کنترل پکران )-روضات نظریه ارزش  مطابق مف2119

هیاانات لح،یمی، عممکرد لح،یمی و هم نین رفتارهای منار به آن است. براساس نتایت 

پژوهش ها هیاانات مثبت لح،یمی استفاده از راهبردهای یادویری  ماقانه و انعطاف پذیر مثبت و 

ای  شک لر مثل لمرین ساده یا الکا بر شیوه های الگوریتمی را هیاانات منفی استفاده از راهبرده

 . به طور کمی 2112، 1، آرلینو و جونز2119، 9، زی نر2119و همکاران،  9افزایش می دهن  )فرنزل

   به عنوان هیاانالی لعریف می شون  که مستقیما با پیام ها یا فعالیت های 6))هیاانات لح،یمی

  در مطالعه ی نظریه های هیاان مطرح می کن  2115) 11 . ولز2119ن، پیشرفت مرلب  ان  )پکرا

م ل های  -1که نظریه های هیاان را در سه م ل اصمی می لوان طبقه بن ی کرد که عبارلن  از: 

 -2فیزیولوژیک محور: هیاانات را به عنوان پاسخ فیزیولوژیکی با ه ف حفظ بقا لبیین می کنن . 

                                                           
1 Valence 
2 Pleasant 
3  Unpleasant 
4  Pekrun 
5  Linnenbrink 
6 Frenzal 
7  Zeidner 
8  Artino & Jonez 
9  Achievement emotions 
10 Wells 
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های شنا تی را در لاربه و بیان هیاان مهم می دانن  و هیاانات را م ل های شنا تی: فرآین 

م ل های شنا تی/ اجتماعی: لمرکز  -3براساس ارزیابی و فرآین های شنا تی لوضیح می دهن . 

رویکرد لکاممی را در پاسخ به محی  با رویکرد ارزیابی شنا تی جمع می کن  و عامل های 

های اجتماعی  کن . امروزه این ای ه که عامل یان هیاان اضافه میاجتماعی را برای لبیین لاربه و ب

و هیاانی نقش مهمی در موفقیت لح،یمی دانش آموزان ایفا می کنن ، مورد لوجه زیادی قرار 

ورفته است. شناسایی جنبه های اجتماعی زن وی کماسی به برجسته ش ن نقش عممکردهای 

آموزان برای درک انگیزش و لوانایی موفقیت اجتماعی/ شنا تی و رواب  بین فردی دانش 

لح،یمی آن ها منار ش ه است. لذا دی واه های ا یر لوجه شان را به کیفیت رابطه ی معمم/ 

   مفهوم سازی کرده ان  1کودک، لغییر جهت داده ان  و آن را به عنوان ))مراقبت آموزشی

می کنن  که به طور مستقیم به  . هیاان های لح،یمی را هیاان هایی لعریف 1666، 2)ونتزل

فعالیت های لح،یمی یا نتایت لح،یمی وره  ورده ان . این لعریف دلالت بر این دارد که هیاان 

)پکران،  ز هیاان های لح،یمی لمقی می شون های وابسته به فعالیت های مرلب  با لح،یل نی

  .2112، )3ووئتز، لیتز و پری

به معنای ادراک افراد از لوانایی لغییر  0مفهوم  ودکارآم ی اما هیاانات لح،یمی عموما در     

دهن . رفتار، سطح انگیتتگی، الگوهای فکری و واکنش های احساسی است که  ود را نشان می

 ودکارآم ی سازه اصمی لئوری اجتماعی و شنا تی بن ورا است و به برداشت افراد از لوانایی 

 . افراد با سطوح بالای 1666، 5اره دارد )بن وراهای  ود برای اناام کار و فعالیت اش

 ودکارآم ی، لوانایی مقابمه با مشکمات را دارن  و هر موفقیتی موجب افزایش اعتماد به  ود در 
                                                           
1  Pedagogical caring 
2 Wentzel 
3  Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
4  Self-efficacy 
5  Bandura 
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آن ها می شود. در مقابل افراد با سطوح  ودکارآم ی پایین در لوانایی های  ود لردی  می کنن  

ی بینن .  ودکارآم ی یکی از عوامل مهم در بهبود رواب  و  ود را در مقابمه با محی  نالوان م

اجتماعی سالم است که باعث می شود زن وی لذت بتش شود و افراد را قادر می سازد فشارهای 

طولانی م ت را لحمل کنن . در حقیقت احساس ایمنی و سمامتی برآم ه از  ودکارآم ی، فرد را 

 . در واقع دانش آموزان 2112کن  )بن ورا، به سوی رفتارهای مثبت اجتماعی ه ایت می 

 ودکارآم لر در یادویری موفق لرن  و در مقابل فشارهای اجتماعی و وسوسه رفتارهایی مانن  

و دیگران،  1بزهکاری، که لضعیف کنن ه موفقیت لح،یمی است، مقاومت می کنن  )کارول

تر مورد پذیرش همسالان  ود  . پژوهش ها نشان می ده  که نوجوانان  ودکارآم لر، بیش2116

قرار می ویرن ، رفتار شایسته لر با دیگران دارن ، راه حل های متنوز لر برای مشکمالشان جست و 

-جو می کنن  و رواب  بین فردی آن ها با دیگران مثبت لر است )اکمون ، لوب، هانسن، آن رسون

موجب کاهش افت   . پژوهش ها هم نین نشان می ده  که  ودکارآم ی2112، 2والین

لح،یمی، افسردوی، اضطراب، لنی وی و مانن  این ها می شود و موجبات پیشرفت و موفقیت 

، جمالی، نوروزی و طهماسبی، 1311فرزن ان را فراهم می کن  )زینعمی پور، زارعی و زن ی نیا، 

  . 1362، عسکری، کهریزی و کهریزی، 1362

 

 روش

یا مبنایی است که به بررسی نقش شبکه  3از نوز زمینه ای مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و     

های اجتماعی ماازی و در هیاانات لح،یمی و فرزن ان پردا ت. نمونه ویری به روش ه فمن  

                                                           
1 Carroll 
2  Eklund, Loeb, Hansen, Andersson-Wallin 
3 Grande teaory 
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بود. ب ین منظور  69بود. جامعه ی مطالعه وال ین و دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه در سال 

یل داشته م،احبه اناام ش  و لا زمان اشباز داده ها و ع م با افرادی که به شرکت در مطالعه لما

دستیابی به داده های ج ی  ادامه یافت. قبل از م،احبه، در مورد اه اف مطالعه صحبت ش  و از 

 -1آنان رضایت آواهانه جهت شرکت در مطالعه ورفته ش . معیارهای ورود به نمونه شامل 

فاده وال ین از شبکه های ماازی)پیامرسان های دا می است -2وال ین دارای لح،یمات دانشگاهی 

.وردآوری داده ها با استفاده از م،احبه های دارای فرزن  در حال لح،یلوال ین  -3و  ارجی  

نیمه سا تاریافته مطرح ش ه لوس  پژوهشگر اناام ش . مکالمات افراد بر روی فایل صولی ضب  

لحمیل این مطالعه از روش سیستمالیک اشتراوس و سپس بر روی کاغذ پیاده ش . جهت لازیه و 

  استفاده ش  که شامل ک وذاری مفاهیم و شکل دادن به یک نظریه است. منظور 1661)  1کربین

  پیشنهاد کرده ان  و شامل  رد کردن 1661از ک وذاری فنونی هستن  که اشتراوس و کربین ) 

مقوله ها و مفاهیم و در کنار هم قرار دادن داده های برآم ه از م،احبه و یادداشت های ایااد 

مقوله ها به شکمی است که به وضوح ارلباط بین مقوله ها با هم یگر را لوجیه کن . پیش از آغاز 

ک وذاری، م،احبه های ضب  ش ه به صورت جزء به جزء روی کاغذ پیاده ش ه و ک وذاری 

قات لوس  محقق اناام می ش . محی  باز، محوری و انتتابی اناام می ش . ک بن ی و لعیین طب

م،احبه در م ارس بود. م،احبه ها در الاقی  موت، به طوری که حریم افراد رعایت می ش ، 

دقیقه متغیر  51دقیقه لا  35صورت ورفت. طول هر م،احبه بسته به شرای  شرکت کنن وان از 

رعایت  -2اصل رازداری  رعایت -1بود. از جممه مماحظات ا ماقی رعایت ش ه در این مطالعه، 

 رعایت اصل ع م ضرر رسانی به مراجعین و  -3اصل رضایت آواهانه 

 
 

                                                           
1 Straus & Corbin 
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لاکی  بر حفظ هویت و حریم  ،وصی م،احبه  -0نبود هروونه آسیب احتمالی در مطالعه      

 اولویت قرار دادن  واسته م،احبه شون وان در زمینه زمان و مکان م،احبه -5شون وان 

 یافته ها

 های اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندانهای استخراج شده از نقش شبکه.مقوله1ل جدو

   

 ک ها های باز مقوله های محوریمقوله

 1 ع م اناام دادن لکالیف م رسه 

 2 دیر رسی ن به کماس درس سهل انگاری در امور تحصیلی

 3 ع م مطالعه برای امتحانات 

با جنس  رواب   ارج از مح وده 

 متالف

0 

 مشکلات بین فردی در 

 خانواده و اجتماع

 5 درویری های کمامی با وال ین

 9 ب رفتاری با یک یگر 
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 های استخراج شده از هیجانات تحصیلی.مقوله2جدول 

 دهد.یلی با بی تفاوتی تکلیف انجام می-1

 خواند.ر کتابی که از کتابخانه پیدا کند می-2

 در هیچ گروه درسی عضو نیست.-3

 خواند.کشه که درس میمیانگار داره عذاب -0

 خواند.های روز دیگه جای درس امروز میدرس-7

 

 بحث و نتیجه گیری

 غیر های شبکه و ماازی های شبکه دسته دو به لوان می منظر، یک از را اجتماعی های شبکه     

 لوس  که وردد می اطماق هایی شبکه به واقع در ماازی غیر های شبکه. کرد لقسیم ماازی

 های شبکه کنن  می عمل اجتماعی محی  در پیوسته، هم به های وروه و افراد از ای وعهمام

 افکار ها، من ی عماقه ده  می امکان کاربران به اینترنتی، اجتماعی های شبکه با ماازی اجتماعی

 .بگذارن  اشتراک به یک یگر با را  ود های فعالیت و

 آنها در که هستن  فضاهایی که حال عین در بوک، فیس قبیل از ماازی اجتماعی های شبکه     

 شان زن وی لغییرات جریان در را  ود ق یمی دوستان با و کنن  می پی ا ج ی ی دوستان افراد

 هم با را  ود و نظرات عقای  جوانان، آنها در که هستن  نظر لبادل برای هایی مکان. دهن  می قرار

 کدها های بازمقوله های محوریمقوله

 1 بی رغبت درس  وان ن 

 2 بی ه ف درس  وان ن  

ای برنامهیمشکلات روان

 تحصیلی

ع م مشارکت در فعالیت های 

 وروهی م رسه

3 

 0 با غم و ناراحتی درس  وان ن  

 5 برنامه درس  وان ن بی 
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 کشورهای سایر در دیگر، جوانان با بتوان  جوان یک که قابمیت این. وذارن  می اشتراک به

 معرفی برای مکانی به ماازی، اجتماعی های شبکه لا شود می باعث کن ، برقرار ارلباط جهان،

 شبکه لوس  ش ه ارائه های سرویس از استفاده. شود مب ل آنها، پیرامون بحث و ج ی  های ای ه

 های شبکه های سایت اکنون هم. است کرده پی ا بیشتری محبوبیت روز روزبه اجتماعی، های

 به لب یل ووول، مثل جستاو مولورهای یا و یاهو مثل بزروی های پرلال از بع  اجتماعی،

در ادبیات عممی، لعمق به م رسه  . 1319 ، ص یق بنای ). ان  ش ه اینترنتی   مات لرین پراستفاده

لوصیف  3و دلبستگی به م رسه 2ا م رسه، پیون  ب1با عنوان های دیگری هم ون لعه  به م رسه

 . لعمق به م رسه اثرات متع دی بر 2111، 0ش ه است )چاپمن، باکمی، شیهان، شوچت، رومانیک

 . هیاان های لح،یمی را هیاان 2111، 5جنبه های شت،ی و لح،یمی دانش آموزان دارد )روفی

یا نتایت لح،یمی وره  ورده هایی لعریف می کنن  که به طور مستقیم به فعالیت های لح،یمی 

ان . این لعریف دلالت بر این دارد که هیاان های وابسته به فعالیت های مرلب  با لح،یل نیز 

  .2112، )9هیاان های لح،یمی لمقی می شون  )پکران، ووئتز، لیتز و پری

های پس از طرح جایگاه  انواده به عنوان مهم لرین واح  اجتماعی، پ ی آیی فن آوری      

اطماعالو ارلباطات، ظهور اینترنت و وسترش فراویر شبکه های اجتماعی و طرح آنها در قالب 

فرصت ها و له ی ها به آسیب هاینو پ ی  ناشی از ماهواره، بازی های رایانه ای، لمفن همراه و 

ان آنها اینترنت پردا ته ش ه است. وال ین چن ان با اینترنت و فضایماازی آشنایی ن ارن  و فرزن 

جهت برقراری لماس با دوستان ق یمی و یافتن دوستان ج ی  و به اشتراک نهادناطماعات شت،ی 

                                                           
1  School engagement 
2  School bonding 
3  Scool attachment 
4 Chapman, Buckley, Sheehan, shochet 
5  Roffey 
6  Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
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و موضوعات مورد عماقه شان در شبکه های اجتماعی ماازی عضو می شون  و اغمب نیز از 

 طرالی که ر کمین آنهاست، آواه نیستن .؛ لذا راهکارهایی جهت مقابمه و کاهش له ی ات 

در ابعاد فرهنگی، آموزشی و...به ویژه بومی سازی شبکه های اجتماعی ماازی با لوجه به  اینترنتی

 .هناارهای جامعه ارایه ش ه است

های ماازی در  شکل ورفت معاوم ش  که شبکه1361در لحقیقی که از سوی اکبری لبار، )     

شکمی نمایان ش ه است معنای اعم آن موجب افت لح،یمی فرزن ان ش ه و هر بار این موضوز به 

یکبار به صورت سهل انگاری در امور درسی بوده است و بار دیگر به صورت مشکمالی که هم 

ی روانی را دارا بوده است.از طرفی اور ااستفاده از ی برنامه ای و آموزشی داشته و هم جنبهجنبه

وضوز  واهیم بود که این شبکه ها با امتزاج و هماوشی شنا تی وال ین همراه شود شاه  این م

مشکمات جنبه بین فردی پی ا کرده و ارلباط متقابل از بین رفته است و از طرفی دیگر در ساحت 

فردی لفکر فرزن  به سمت و سوی  ود محوری حرکت کرده است. و در طولانی م ت موجب 

 ع م  ودباوری در فرزن ان ش ه است.

فی جذب جوانان لوس  این شبکه ها و از بع ی امروزه جذابیت شبکه های اجتماعی و از طر     

مشاغل وال ین موجبات لسم  این طیف فناوری بر نوجوانان و جوانان ش ه است از یک سو شاه  

سهل انگاری آنان در امور لح،میشان هستیم و همین طور با این مسئمه مواجه هستیم که بین سه 

-برنامه می انیم که نتیاه ای جز مشکمات روانیساحت فرد، انواده و اجتماز رواب  امتزاج یافته و 

ای لح،یمی  و هم نین مشکمات روانی درونی بین فردی پ ی  آم ه است. و چون ارلباط سالم و 

سیال بین  انواده وجود ن ارد افراد با طرحواره شکست مواجه هستن  که در نهایت به مشکمات 

 ذهنی  واهن  رسی .  

 



 07/   میلاد سعیدی و همکاران؛ ای اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندانبررسی نقش شبکه ه 

 منابع
 ویدوره و یشبکه ها ی: مطالعه مورد یمااز یاجتماع ی . مطالعه شبکه ها1361بر )اک یلبار، عم یاکبر  1

 .م رس تی. دانشگاه لربیارش  جامعه شناس ینامه کارشناس انی. پا20

و ارلباط آن با  یمیلح، ی . عوامل موثر بر  ودکارآم 1362ر ) ،یآ و طهماسب ،یم، نوروز ،یجمال  2

 ،یآموزش در عموم پزشک یرانیبوشهر. مامه ا یاه عموم پزشکدانشگ انیدر دانشاو یمیلح، تیموفق

13(1  901-926. 

بوهرنستات.  یبراساس الگو مان رزیو یشنا ت یهماوش یاجتماع اسیمق یابی . هناار1363ح ) زارز،  3

 .19-21 ، 15)0 ،یاجتماع یروان شناس یف،منامه پژوهش ها

دانش آموزان و  یمیو لح، یعموم یدکارآم  .  و1311ز ) ا،ین یا و زن  ،یپور، ح، زارع ینعمیز  0

 .13-21 ، 6)9 ،یتیلرب ی. پژوهش نامه مطالعات روان شناسیمیارلباط آن با عممکرد لح،

 .یروزنامه همشهر یرسانه ا قاتی. مرکز مطالعات و لحقیاجتماع یبا شبکه ها یی . آشنا1319) یبنا ق،یص   5

 شیدر پ یاز زن و تیو رضا ی ودکارآم  . نقش 1362م ) ،یزیس و کهر ،یزیس، کهر ،یعسکر  9

 یدانش آموزان د تر سال سوم دوره متوسطه شهر کرمانشاه. مامه روان شناس یمیعممکرد لح، ینیب

 .119-123 ، 2)2م رسه 

 ،یبر وفتمان انقماب اسمام  یبا لاک  اریپا تیامن یو فرهنگ ی . راهبرد اجتماع1361ابوالقاسم ) ،یفالح  9

 .15سال پنام، شماره  ،تیف،منامه آفاق امن
8) Artino, A.R. & jones ii, k.d. (2012). Exploring the complex relations 

between achievement emotions and self-regulated learning behaviors in 

online learning. Internet and higher education.                                                                                                

9) Bandura,A. (1999). A social cognitive theory of personality. Handbook of 

personality. Newyork: Guilford press.                                                                            

10) Bandura,A (2012). On the functional properties of perceived self-efficacy 

revisited. Journal of management, 38(1) 9-44.                                                             

11) Bandura,A (1997). Self-efficacy. The exercise of control. Newyork. Freeman. 

12) Barrera,T.L., Szafranski, D.D. ratcliff , C.G. Garnaat,S.L. & Norton,P.J. 

(2015). An Experimental comparison of techniques: cognitive defusion, 

cognitive Restructuring and in-vivo Exposure for social Anxiety.                                                

13) Carroll,A., Houghton,s., wood, R., unsworth, K., Hattie, J., Gorden, L., & 

Bower, J. (2009). Self-efficacy and academic achievement in australian 

highschool students: the mediating effects of academi aspirations and 

delinquency. Journal of adolescence, 32(4), 797-817.                                                                         



 1077بهار  ،12 شماره ،چهارم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /77

 

14) Eklund,J., C., Hansen, E.M., & Anderson-wallin, A.C. (2012). Who cares 

about others? Empathic self-efficacy as an antecedent to prosocial 

behavior. Current Research in social psychology, 20(3), 31-41.                                                                 

15) Frenzel,A.C. Goetz,T., pekrun,R. & wartha, S. (2006). Antecedents and effects 

of teacher enjoyment and anger paper presented at the annual meeting of the 

American educational Research Association, sanfrancisco, cA.  

16) Gillanders DT, Sinclair AK, Macklean M, Jardinek. (2015). Illness 

cognition fusion, avoidance and self-compassion as predictors of distress 

and quality of life in a heterogeneous sample of adults, after cancer. J 

contextual behave sci: 4: 300-311. 

17) Hawkins, D. & best,R.& coney,A. (2001). Consumer behavior: bulding 

marketing strategy, network, MC Graw, Hill. 

18) Hayes, S.C., Lillis,J. (2012). Acceptance and commitment therapy. 

Washington, DC, American psychological Association. 

19) Ines A, Trindade cf. (2014). The impact of body image-related cognitive 

fusion on eating psychology. Eat behave: 15(1): 72-75. 

20) Linnenbrink-Garcia,L. (2007). Promoting post-secondary students interest in 

science: A focus on classroom influences. Duke center for science Education. 

21) Masuda,A.: Hayes,S.C.: sakett,C.F. & Twohig,M.P. (2004). Cognitive 

defusion and self-relevant negative thoughts: examining the impact of 

aninety year old technique. Behavior research and therapy, 42(4), 472-485. 

22) Pekrun,R. (2009). Emotions at school. In k.R.wentzel & A. wigfield (Eds). 

Handbook of motivation at school (pp.575-604) Newyork: Routledge. 

23) Pekrun,R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: 

Assumptions, corollaries, and implications for educational research and 

practice. Educational psychology Review. 18(4), 315-341. 

24) Pekrun,R.,Goetz, TH., titz, W. & Perry,R.P. (2002). Academic Emotions in 

students self-regulated learning and Achievement: A program of qualitative 

and qualilative Research. Educational psychologist, 37(2), 91-106. 

25) Samadifard HR (2016). The relationship between cognitive fusions with 

social anxiety among spouses. Rdconference on psychology, educational 

sciences and life style with international approach. Iran, mashhad. 

26) Samadifard HR (2016). The relationship between self-compassion and 

cognitive fusion with quality of life among students. The international 

congress of psychology iran, Tehran. 

27) Wells, T.L. (2005). Emotion and culture in a collaborative learning 

environment for engineers. Doctoral Dissertation of philosophy, 

university of texas. Austin. 



 71/   میلاد سعیدی و همکاران؛ ای اجتماعی مجازی در هیجانات تحصیلی فرزندانبررسی نقش شبکه ه 

28) Wentzel,K.R., (1999). Social-motivational processes and interpersonal 

Relationship: limplications for understanding motivation at school, 

journal of Educational psychology, g1(1), 76-97. 

29) Zare H. (2014). Standardizing of the social scale of cognitive fusion 

Gillanders based on bohrnstedt model. Social psychology Research: 

15(4): 16-28.(Persian). 

30) Zeinder,M. (2007). Test anxiety in educational contexts: concepts, 

finding, and future directions. In P.A. Schultz & R.pekrun (Eds.), 

Emotion in education (pp.165-184) sandiego, CA: Academic press. 


