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چکیده
با توجه به اهمیت آسیبشناسی فضای مجازی در توسعه جوامع ،در جامعه ما نیز در سالهای اخیر به فنآوری اطالعات و ارتباطات
توجه زیادی شده است .تحقیق پیش رو با هدف پیشبینی میزان استفاده از شبکههای مجازی بر اساس سازگاری اجتماعی و
کنترل عواطف در نوجوانان انجام پذیرفت .روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری  053دانشآموزان مقطع متوسطه اول و دوم
شهر کرج در سال  7091-7097بودند که به روش نمونهگیری خوشهای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری
دادهها ،از پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانشآموزان دبیرستانی ( )7990و پرسشنامه کنترل عواطف ( )7997استفاده شد .تجزیه و
تحلیل دادهها از طریق رگرسیون چندمتغییره انجام شد و از طریق نرم افزار SPSS23مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافتهها
نشان داد ،میزان استفاده از شبکههای مجازی رابطه منفی و معناداری با سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف دارد (.)P>3/37
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که به دلیل عدم وجود رابطه بین میزان استفاده از شبکههای مجازی ،سازگاری اجتماعی و کنترل
عواطف نمیتوانند پیشبینی کننده یکدیگر باشند.
واژگان کلیدی :شبکههای مجازی ،سازگاری اجتماعی ،کنترل عواطف.
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مقدمه
در دهههای گذشته تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی
مدرن ظهور کردهاند .یکی از تکنولوژیهای ارتباطی
مهم اینترنت است .اینترنت نوع جدیدی از ارتباطات
اجتماعی را به وجود آورده است که میتواند جهان
جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود آورد .این
رسانهها مخاطبان وسیع و متکثری دارند که میتوانند
به معنای واقعی مفهوم تازهای از زمان ومکان را در
اختیار ایشان قراردهند( .)Masic, 2010یکی از
بزرگترین نقاط قوت اینترنت این است که از
محدودیتهای فضا و زمان فراتر میرود و یک مکان
مجازی برای مالقات فراهم میآورد که از طریق آن
افراد میتوانند روابط اجتماعی خود با دیگران را حفظ
کنند (مالیری ،نوغانی ،خراسانی .)7090،نخستین بار
بحث شبکههای مجازی در سال  7913در دانشگاه ایلی
نیوز در ایاالت متحده آمریکا مطرح شد ،و در سال
 7037بود که با رواج  Orkutدر میان کاربران ایرانی
مفهوم شبکههای اجتماعی به طور گسترده مطرح شد و
در مدتی کوتاه آنچنان رشد سریعی را تجربه کرد که
ایران پس از برزیل و آمریکا ،سومین کشور حاضر
در  Orkutشد (علیآبادی ،رجبیان ،درتاج.)7091 ،
گسترش روزافزون فناوریهای مربوط به ارتباطات
الکترونیکی همچون شبکههای ماهوارهای و اینترنتی و
تأثیر آن روی بسیاری از شئون اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی ،جامعه را دستخوش چنان تغییرات
اساسی کرده است که برخی صاحبنظران از شبکههای
اجتماعی مجازی را بُعد جدید قدرت در سده 27
دانستهاند (نیرومند ،شایسته .)7090 ،شبکههای
اجتماعی از فراگیرترین فناوریهای سده  27هستند،
شبکهای بودن و اجتماعی بودن اجزا این مفهوم را
مرکب است .رسانه اجتماعی زیرساخت وبی دارد که
افراد و جوامع از طریق آن محتوایی که کاربر تولید
کرده را به اشتراک میگذارند و درباره تولید ،بحث و
تعدیل آن با هم مشارکت دارند ( kitzmann,
 .)hermkens, 2011امروزه ،استفاده از کامپیوتر و
شبکههای اجتماعی به تدریج قسمت زیادی از زندگی
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روزمره افراد به خصوص نوجوانان را اشغال کرده است
و شیوه تعامل مردم با یکدیکر را تغییر داده است
( .)Ellison, 2009تحقیقات نشان میدهد که
نوجوانان با استفاده از کامپیوتر و اینترنت عالوه بر
مسائل آموزشی ،اطالعات زیادی را درباره دیگران
& Junco
جستجو میکنند (,2011
 .)Heibergerیکی از تکنولوژیهای جدید مبتنی بر
اینترنت شبکههای مجازی است ( cooper, Gelb,
 .)rim, 2012امروزه در دنیای ارتباطات ،شبکههای
اجتماعی را میتوان بستری مفید در تولید وبه
اشتراکگذاری عقاید و عامل مهمی در رشد فردی و
اجتماعی دانست .مدد این شبکهها فواصل زمانی و
مکانی عمالً از میان برداشته میشوند و انتقال
اطالعات ،دادهها و سرمایهها با سرعتی باورنکردنی و
در سطحی وسیع صورت میگیرد.به کمک این
شبکههای مجازی ضمن اینکه مفهوم جدیدی در مقابل
شبکههای اجتماعی حقیقی شکل میگیرد امکان ارتباط
همزمان میان افراد در نقاط مختلف دنیا به شکلی نو تر
بهوجود میآید (چیت ساز .)7095 ،اینترنت ،این فناوری
جدید ،جایی بین دو سوی جبرگرایی فنی و سازه
اجتماعی قرار دارد و در انواع فعالیتهای آدمی رخنه
کرده است .اینترنت ،شکل و شرایط کنش اجتماعی و
تجربه انسانی را در سرتاسر جهان تعیین میکند ( kret
 .)me, 2011شبکههای اجتماعی مجازی پدیدههایی
در فضای سایبریند که تمام جنبههای حیات بشری را
تحت تاثیر قرار دادهاند و عرصههای اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی را با انبوهی از فرصتها و تهدیدها
روبرو ساختهاند .این شبکهها در حالی که ارتباطات بین
افراد را آسان میسازد ،همزمان میتوانند کارکردهای
اقتصادی ،امنیتی ،اطالعاتی ،آموزشی و حتی روابط بین
خانواده و جز آن هم داشته باشند (دستجردی ،داورپناه،
اسماعیلی .)7090 ،محققانی چون الیسون و استین فیلد
( )2371بیان میکنند که شبکههای اجتماعی بخصوص
سایتهای مربوط به شبکههای اجتماعی ،کاربران را
قادر میسازند تا خود را در این گروهها ارائه دهند و
ارتباطهای اجتماعی با دیگران را نگه دارند .در این بین
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استفاده از شبکههای مجازی که بسیار مرسوم شده
است ،مخصوصا در قشر نوجوان ،میتواند ابعاد مختلف
از زندگی آنها را تحت شعاع قرار داده و بر روی عواطف
و هیجانات آنها تاثیر بگذارد .نوجوانی با شروع و طول
مدت متغیر ،بین کودکی و بزرگسالی است .دورهای که
بیشتر نظریهپردازان رشد معتقدند که از حدود 77
سالگی آغاز میشود و تا پایان دورهی بلوغ یعنی زمانی
که به نوجوانان امتیازات بزرگ بزرگسالی اعطا شود،
ادامه مییابد .در روان شناسی رشد ،بهترین و
مناسبترین دوره برای شکلگیری شخصیت واقعی
انسان ،دوره نوجوانی است .شخصیت کودک ،یعنی
روش کلی رفتاراو به تدریج با رشد عمومی وی شکل
میگیرد و تکمیل میشود .ابتدا این منش ،بیشکل،
نامعلوم و متغیر است ،و سپس کم کم شکل میگیرد و
رو به تثبیت میگذارد ،به طوری که قاعدتا باید در
بزرگسالی به کمال اجتماعی مطلوب برسد .در نوجوانی
همه چیز دگرگون میشود ،سازگاری با اجتماع به خطر
میافتد و تشکیل و تکامل آرام شخصیت ،مختل
میشود .واژهی نوجوانی همانطور که از خواستگاهش
بر میآید ،به معنای رشد کردن به سوی رسش است و
مفاهیمی مانند بلوغ و رسش عاطفی ،اجتماعی ،ذهنی و
اخالقی را در برمیگیرد .دوره نوجوانی ،دورهای پیچیده
از رشد انسان است ،که در طی آن نوجوانان بلوغی را
تجربه میکنند که بر رشد جسمانی ،فیزیولوژیکی و
روانشناختی آنان تاثیر میگذارد (بهامین و کوروشنیا،
.)7091
بیان مساله
سازگاری به معنای بجا ،مناسب ،با نظم ،اصالح شده و
هماهنگ در تطابق است .زمانی سازگاری بین دو چیز
وجود دارد که ما یکی ،یا هر دوی آنها را مطابق با هر
یک از دیگری تغییر داده و یا اصالح کنم (مصلحی،
میرهاشمی .)7095 ،سازگاری اجتماعی عبارت است از
توانایی برقراری ارتباط متقابل با دیگران به طریق
خاص که در عرف جامعه قابل قبول باشد (گل
محمدیان ،نظری .)7095 ،چنانچه کسی بتواند
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محدودیتهایش را بشناسد ،بپذیرد ،راههای مقابله با
آنها را بیابد و به کار برد ،امیال و آرزوهای خود را
محدود و کنترل نماید و ارضای آنهارا تا حد امکان
فراهم سازد ،او را فردی سازگار گویند و از این راه و در
محدودهی آشکار و نهان اجتماعی است که ادامهی
حیات و سالمت میسر میشود .برعکس اگر قادر به
انجام این کار نشود ،او را ناسازگار گویند که اجتماع به
انحاء مختلف با او مقابله میکند و از طریق مختلف،
تنبیه و در نهایت طرد و حذف میشود(یزدان
بخش .)7091،مفهوم سازگاری نخستین بار توسط
داروین ،به عنوان انطباق برای بقا در جهان مادی
استفاده شد ( .)Vandana, 2013سازگاری
روانشناختی به عنوان عدم وجود عالئم کلی ناسازگاری
مانند خلق افسرده ،نگرانی و پریشانی جهانی مفهوم
سازی میشود (  .)Lamp,2013به عقیده گانای و
میر ،سازگاری در روانشناسی ،اشاره به روند رفتاری دارد
که توسط آن انسانها و دیگر حیوانات تعادل را میان
نیازهای مختلف خود ،و یا بین نیازهای خود و موانع
محیط اطراف حفظ میکنند .سازگاری و هماهنگ شدن
با محیط خود و محیط پیرامون خود برای هر موجود
زندهای ضرورتی حیاتی است .تالش روزمره آدمیان،
جملگی بر حول سازگاری دور میزند .هر انسان،
هوشیارانه و ناخودآگاه میکوشد نیازهای متنوع و گاه
متعارض خود را در محیطی که در آن زندگی میکند،
برآورده سازد (موسوی و عمران .)7095 ،سازگاری
اجتماعی انعکاسی از تعامل فرد با دیگران ،رضایت از
نقشهای خود و نحوه عملکرد در نقشهاست که به
احتمال زیاد تحت تاثیر شخصیت قبلی ،فرهنگ و
انتظارات خانواده قرار دارد ( Harji, Sanderz,
 .)Dikson, 2011و در نهایت در فرآیند سازگاری
شخص تالش میکند در تقابل با محیط ،نیازها و
خواستهای شخصی خود را برآورده کند و در عین حال
محیط نیز به او فشار میآورد تا او را در جریانات یا
مسیرهایی قرار دهد تا به روش و سبک خاصی رفتار
نماید .بنابراین میزان سازگاری از حاصل ضرب نیازها و
خواستهای شخصی و خواستهای اجتماعی یا
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محیطی به دست میآید (ساریخانی ،همایی.)7090 ،
امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که بیش از هر زمان
دیگری نیازمند انعطافپذیری و یا به عبارتی
سازگاریاجتماعی است .بدون شک داشتن سازگاری
اجتماعی و انعطافپذیری میتواند نقش به سزایی در
زندگی افراد داشته باشد .سازگاری و در راس آن
سازگاری اجتماعی یک مفهوم نسبی است تحت تاثیر
فرهنگها و اعتقادات ممکن است از جامعهای به
جامعهای دیگر متفاوت باشد ،برای مثال ،شاید رفتاری
خاص در کشوری مسلمان سازگار تلقی شود ولی در
کشوری دیگر ،و بر حسب اعتقادات آنان ناسازگارانه
تلقی شود .از طرفی دیگر ،رفتار آدمی تحت تاثیر عوامل
مختلفی از جمله خانواده ،مدرسه ،گروه همساالن و
سایر عوامل اجتماعی قرار دارد ،شخصیت انسان در
صورتی به کمال میرسد که بین او و محیط پیرامونش
تعادل و تعامل مناسبی صورت پذیرد .فشارهای
اجتماعی به وضوح تاثیر فراوانی بر رفتار فرد دارد ،از
طرفی دیگر انسان موجودی انعطافپذیر است؛ او نه
تنها با محیط سازگار میشود بلکه محیط را طبق
خواستههای خود دگرگون میکند .اسالموسکی و دان
سازگاری اجتماعی را فرایندی میدانند که افراد را قادر
می سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنند،
رفتار خود را کنترل کنند و تعامالت اجتماعی خود را
تنظیم نمایند (شاهی و اوجینژاد .)7090 ،رانی و
تروپ-گوردون ( ،)2372سازگاری اجتماعی را فرایندی
میدانند که در آن نوجوانانی که مشکالت سازگاری
بیشتری گزارش میدهند ،بسیار شبیه کسانی هستند که
از احساس تنهایی ،اضطراب و افسردگی رنج میبرند.
با توجه به این که سازگاری با اجتماع یکی از مسائل
مهم در سنین نوجوانی بوده و عدم انعطافپذیری و
سازگاری اجتماعی منجر به آسیبهای مختلف
اجتماعی و درپی آن منجر به تاثیرات نامطلوب در
کیفیت زندگی و آینده آنان خواهد شد ،بنابراین شناخت
عوامل روانشناختی موثر در سازگاری نقش مهمی در
این زمینه داشته و میتواند باعث افزایش سازگاری
اجتماعی نوجوانان و کاهش مشکالت آنان خواهد شد.
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یکی از عوامل روانشناختی که منجر به افزایش
سازگاریاجتماعی شده ،و میتواند در بروز رفتارهای
اعتیادی هـمچـون اسـتفاده آسـیبزای نوجوانان از
شبکههای مجازی نقش داشته باشد ،کنترل عواطف
اسـت .منظور از کنترل مهارت عواطف این است که
فرد بیاموزد که چگونه عواطف خود را در موقعیتهای
گوناگون تشخیص دهد ،و آن را ابراز و کنترل نماید.
این مهارت اثرات گوناگون در جنبههای مختلف فرد،
تعامالت بین فردی ،بهداشت روانی و سالمت فیزیکی
و جسمی فرد دارد (قادری ،خدادای ،عباسی.)7093،
مهارت کنترل عواطف بر جنبههـای مختلـف زنـدگی
فـرد تـأثیرگـذار است و باعث ثبات و رشد شخصیت
افراد میگردد ،به طوری که مروری بر یافتههای موجود
در زمینه کنتـرل عواطـف و مشـکالت هیجانی نشان
میدهد که احتماالً یکـی از دالیـل اصـلی گـرایش
افـراد بـه اخـتالالت ورفتارهـای اعتیادی از جمله
اخـتالل خـوردن ،مصـرف مـواد ،اعتیـاد بـه اینترنـت
و تلفـن همـراه ،مشـکالت و کاستیهای وسیع در
حوزه هیجان است .طبق نظر محققان ،کنترل عاطفی
دارای چهار بعـد خشـم ،خلـق افسـرده ،اضطراب و
عاطفه مثبت است و یکی از عـواملی اسـت کـه بـه
منظـور سـازگاری بـارویـدادهای استرسزای زندگی
ضروری است .اهمیت مطالعـه ایـن مهـارت از آن
جهت است که این مهارت اثرات گوناگون در جنبههای
مختلف زنـدگی فـرد ،تعـامالت بـین فـردی ،بهداشـت
روانـی و سـالمت فیزیکـی و جسـمی فـرد دارد
(اعیادی ،عباسی ،پیرانی ،تقوایی .)7095 ،همچنین
کنترل عواطف تاثیر بسزایی بر روی گرایش به
آسیبهای اجتماعی نوجوانان دارد .عواطف بخش مهم
و اساسی زندگی انسان را تشکیل میدهند؛ به گونه ای
تصویر زندگی بدون آن پنداری دشوار است .ویژگیها و
تغییر عواطف ،چگونگی ارتباطگیری عاطفی و درک و
تفسیر عواطف دیگران نقشی مهم در رشد و سازمان
شخصیت ،تحول اخالقی وروابط اجتماعی ،شکل گیری
هویت و مفهوم خود دارد (عبدالملکی ،فرید ،حبیبی،
 .)7095در واقع مدیریت و کنترل عواطف موجب
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میشود ،افراد واقع بین ،نیک اندیش و درست کردار
شوند و فردی مفید و کارآمد در پیشرفت جامعه به شمار
آیند (بگیان کوله مرز ،نریمانی ،سلطانی ،محرابی،
.)7090
براساس پژوهشهای گسترده مشخص شده است بین
میزان استفاده از شبکههای مجازی و سازگاری
اجتماعی و کنترل عاطفی ،رابطه معناداری وجود دارد.
به طوری که افرادی که میزان استفاده آنها از
شبکههای مجازی بیشتر است سازگاری اجتماعی و
کنترل عاطفی کمتری دارند .نتایج پژوهش علی آبادی
و همکاران ( )7091نشان داد بین میزان استفاده از
شبکههای اجتماعی مجازی و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی و مولفههای آن (راهبردهای شناختی و
فراشناختی) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
همچنین خدایاری و همکاران ( )7090در پژوهش خود
به میزان و نوع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
در میان دانشجویان پرداختند ،نتایج نشان داد که بین
متغییرهایی چون تنوع و گستردگی ،میزان اعتماد،
اطالع رسانی و ارتباط آسان ،جنسیت و رشته تحصیلی
دانشجویان و میزان استفاده از شبکههای مجازی رابطه
وجود دارد .پژوهشهای دیگر نشان دادند نوجوانانی که
از اینترنت و شبکههای مجازی استفاده میکنند ،در
مقایسه با نوجوانانی که از این فناوری استفاده نمیکنند،
سازگاری کمتر و افت تحصیلی بیشتری دارند
( .)heung, Chiu & kim, 2010ساالوی و
همکاران ( )2339در مطالعه ای طولی نشان دادند که
استفاده طوالنی مدت از رایانه به خصوص اینترنت
موجب افزایش افسردگی و احساس تنهایی شده و این
دو عامل به طور غیر مستقیم بر سازگاری اجتماعی فرد
تاثیر منفی میگذارند.
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه
آماری  053دانشآموزان مقطع متوسطه اول و دوم
شهر کرج در سال  7091-7097بودند که به روش
نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند .برای گرداوری
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دادهها ،از پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانشآموزان
دبیرستانی ( )7990و پرسشنامه کنترل عواطف ()7997
استفاده شد.
پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانشآموزان
دبیرستانی ()AISS
این پرسشنامه توسط سینهاوسینگ در سال ()7990
ساخته شده است و به وسیله کرمی ( )7077ترجمه شد.
هدف آن است که سطوح سازگاری دانشآموزان
دبیرستانی (گروه سنی  71تا  73ساله) درسه حوزه
سازگاری (عاطفی ،اجتماعی و آموزشی) سنجش شود.
پرسشنامه شامل  13سؤال است که با پیشبینی پاسخ
"بله" یا "خیر" تدوین شده است 23 .سؤال مربوط به
حوزه عاطفی 23 ،سؤال مربوط به حوزه اجتماعی و 23
سؤال مربوط به حوزه آموزشی است .به پاسخهایی که
نشانگر سازگاری است ،نمره یک داده میشود و در غیر
این صورت صفر منظور میشود .حوزههای مورد بررسی
عبارتند از:
 -7سازگاری عاطفی :نمره باال نشاندهنده بیثباتی
عاطفی و نمره پایین ،نشانگر ثبات عاطفی است.
 -2سازگاری اجتماعی :نمره باال بیانگر سلطهپذیری و
عقب ماندگی و نمرات پایین نشاندهنده پرخاشگری
است.
 -0سازگاری آموزشی :نمرات باال نشاندهنده وضعیت
درسی و تحصیلی ضعیف و نمرات پایین مخصوص
عالقهمندی به تحصیل و مدرسه است.
روایی این پرسشنامه از طریق تعیین همبستگی با فرم
موازی (پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا) برابر  / 70به
وسیله نوری (7033؛ به نقل از بنده پور )7035 ،گزارش
شد .ضریبآ لفای کرونباخ در پژوهش حاضر بین 3/15
تا  3/32به دست آمد.
پرسشنامه کنترل عواطف ()ECS
این مقیاس توسط ویلیامز ،کمبلو آهرانز ( )7997تهیه
شده است .ابزاری برای سنجش میزان کنترل افراد بر
عواطف خود است و شامل  12سؤال با چهار زیر
مقیاس فرعی با عناوین خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و
عاطفه مثبت است .پاسخهای عبارتها در مقیاس 7
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درجهای از به شدت مخالف نمره  7تا به شدت موافق
نمره  7تنظیم شده است 72 .ماده این پرسشنامه
برعکس نمرهگذاری میشود .اعتبار درونی و باز آزمایی
آزمون به ترتیب برای نمره کل مقیاس  3/91و  3/73و
برای خرده مقیاسهای خشم  3/72و  ،3/70خلق
افسرده  3/97و  ،3/71اضطراب  3/39و  3/77و عاطفه
مثبت  3/31و  3/11گزارش شده است .در ایران نیز
دهش مقدار آلفای کرونباخ نمره کل کنترل عواطف را
 3/31و خرده مقیاسهای خشم ،خلق افسرده ،اضطراب
و عاطفه مثبت را به ترتیب 3/11 ،3/71 ،3/13 ،3/50
گزارش کرده است .در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ
برابر با  3/37محاسبه شد.
یافتهها
این مطالعه با مشارکت  053نفر ( 715دختر و 735
پسر) انجام شد .میانگین و انحراف معیار سنی شرکت
کنندگان  )7/50( 71/71بود .میانگین سنی دختران
 )7/77( 71/29و میانگین سنی پسران )7/00( 71/72
بود 207 .نفر از شرکتکنندگان دانشآموز متوسطه اول
و  770نفر دانشآموز متوسطه دوم بودند( .جدول )7
بر اساس نتایج جدول  7مشاهده میشود ،میانگین
نمرات میزان استفاده از شبکههای مجازی  ،703/31و
میانگین سازگاری اجتماعی  70/21می باشد .همچنین
میانگین نمره کل کنترل عواطف و زیرمقیاسهای آن
شامل کنترل خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه
مثبت به ترتیب برابر است با ،27/13 ،22/32 ،717/77
 15/33و  .15/91نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان
می دهد میزان استفاده از شبکههای مجازی رابطه
منفی و معناداری با سازگاری اجتماعی ( )r=-3/591و
کنترل عواطف (( )r=-3/599و زیرمقیاسهای آن:
کنترل خشم ( ،)r=-3/137کنترل خلق افسرده
( ،)r=-3/073کنترل اضطراب ( )r=-3/179و کنترل
عاطفه مثبت ( ))r=-3/131دارد (( .)P<3/37جدول
)2
با توجه به جدول  2مشاهده میشود که ضریب تعیین
برای پیش بینی میزان استفاده از شبکههای مجازی
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براساس سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف برابر با
 3/191میباشد ،یعنی  19/1درصد از واریانس میزان
استفاده از شبکههای مجازی براساس سازگاری
اجتماعی و کنترل عواطف قابل تبیین است.آزمون
معناداری  tدر رگرسیون برای ضرایب رگرسیون
سازگاری اجتماعی با مقدار بتای ( )Beta=3/172و
کنترل عواطف با مقدار بتای ( )Beta=3/127در سطح
کمتر از  3/37معنادار است .کنترل عواطف با مقدار
بتای  3/127بیشترین سهم یگانه را در پیشبینی میزان
استفاده از شبکههای مجازی دارد.
با توجه به جدول  0مشاهده میشود که ضریب تعیین
برای پیشبینی میزان استفاده از شبکههای مجازی
براساس مولفههای کنترل عواطف برابر با 3/037
میباشد ،یعنی  03/7درصد از واریانس میزان استفاده از
شبکههای مجازی براساس مولفههای کنترل عواطف
قابل تبیین است.آزمون معناداری  tدر رگرسیون برای
ضرایب رگرسیون کنترل خشم با مقدار بتای
( ،)Beta=3/273کنترل خلق افسرده با مقدار بتای
( )Beta=3/703و کنترل اضطراب با مقدار بتای
( ،)Beta=3/231و کنترل عاطفه مثبت با مقدار بتای
( )Beta=3/073در سطح کمتر از  3/37معنادار است.
کنترل عاطفه مثبت با مقدار بتای  3/07بیشترین سهم
یگانه را در پیشبینی میزان استفاده از شبکههای
مجازی دارد( .جدول )0
نتیجهگیری
این پژوهش با هدف پیشبینی میزان استفاده از
شبکههای مجازی براساس سازگاری اجتماعی و کنترل
عواطف در نوجوانان سال اول و دوم متوسطه انجام
شده است .نتایج نشان میدهدکه میزان استفاده از
شبکههای مجازی با سازگاری اجتماعی و کنترل
عواطف در نوجوانان رابطه ندارد .نتایج تحلیل رگرسیون
برای پیشبینی میزان استفاده از شبکههای مجازی
براساس سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف نشان داد
که ضریب تعیین برای پیشبینی میزان استفاده از
شبکههای مجازی براساس سازگاری اجتماعی و کنترل
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عواطف برابر با  3/191میباشد ،یعنی  19/1درصد از
واریانس میزان استفاده از شبکههای مجازی براساس
سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف قابل تبیین است.
کنترل عواطف با مقدار بتای  3/127بیشترین سهم
یگانه را در پیشبینی میزان استفاده از شبکههای
مجازی دارد .به عبارتی با افزایش سازگاری اجتماعی
دانشآموزان ،پیشبینی میشود عضویت آنها در
شبکههای اجتماعی کاهش یابد .به این ترتیب ،پژوهش
حاضر به رابطه منفی دست یافت .این یافتهها همسو با
پژوهش لی و بونک ( ،)2371بونک و خو (،)2371
اسکات ( ،)2370چابرا و شارما ( ،)2370خو ( )2373و
خو و کوویه ( ،)2377جوادینیا ( )7092بوده است .در
پژوهش کالپیدو ،کاستین و موریس ( )2377نیز رابطه
مثبت عضویت در شبکههای مجازی با سازگاری
اجتماعی یادگیرندگان تائید نشد .در پژوهش احمدی،
خادمی و فتاحی بیات ( )7093رابطه بین استفاده از
شبکههای اجتماعی و سازگاری دانشآموزان معنادار
نبود؛ اما مشخص شد با افزایش مدت زمان استفاده
ازشبکه مجازی ،سازگاری دانشآموزان بهبود مییابد.
در پژوهش غالمپور ( )7090نشان داد که دانشآموزانی
که کنترل عواطف بهتری دارند از سازگاری اجتماعی
خوبی برخوردار است و میتواند احساسهای خود را
بدون وحشت به صورت صریح و آشکار بیان کند.
بنابراین والدین میتوانند با شرکت دادن فرزندانشان در
دورههای آموزشی سازگاری اجتماعی فرزندانشان را باال
ببرند تا عضویت در شبکههای اجتماعی و پیامدهای آن
به حداقل ممکن کاهش یابد .در پژوهش حاضر ،میزان
استفاده از شبکههای اجتماعی به عنوان شاخصای
برای سنجش متغیر سازگاری اجتماعی و کنترل
عواطف در نظر گرفته شده بود و تاکید بر سازگاری
اجتماعی و کنترل عواطف نوجوانان ،آن را از سایر
پژوهشها در این حوزه متمایز ساخته است .به همین
جهت این پژوهش شبکههای مجازی را از جنبههای
مختلف مورد کنکاش و ارزیابی قرار داد .با توجه به این
که سالمت روانی نوجوانان یکی از مقولههای مهم در
مباحث روانشناسی و جامعهشناسی محسوب میشود
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همچنین با توجه به این مسأله که امروزه بسیاری از
نوجوانان به استفاده از شبکههای مجازی دسترسی
دارند و از آن استفادههای مختلفی به عمل میآورند
باید به این موضوع توجه بیشتری داشت .پژوهشها
نشان دادهاند که کنترل عواطف با سازگاری اجتماعی
نوجوانان ارتباط دارد .گوداستاین و النیون سازگاری را
مفهوم عامی میدانند که همه راهبردهای اداره کردن
موقعیتهای استرسزای زندگی ،اعماز تهدیدهای
واقعی و غیرواقعی را شامل میشود هرگاه تعادل
جسمی و روانی فرد به گونهای دچار اختالل شود که
حالت ناخوشایندی به وی دست دهد ،برای ایجاد توازن
نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت خارجی
است و این صورت اگر در به کارگیری ساز و کارهای
جدید موفق شود و مساله را به نفع خود حل کند ،فرایند
سازگاری ایجاد شده است ،بنابراین بدون شک داشتن
سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف میتواند نقش به
سزایی در زندگی افراد داشته باشد و رابطه بین این دو
متغیر تایید میشود (نوابخش و فتحی.)7093 ،
محدودیت این پژوهش مربوط به ابزارهای مورد
استفاده در این پژوهش است .ابزارهای مورد استفاده
پرسشنامه است چه بسا استفاده از سایر ابزارها از جمله
مصاحبه ،یافتهها را متفاوت نماید .به همین دلیل
پیشنهاد میشود که سایر محققان عالقمند به این حوزه
در مطالعات خود از ابزارهای متفاوت از پرسشنامه جهت
مطالعههای عمیق استفاده نمایند .با توجه به محدودیت
تعمیم نتایج این پژوهش (به ویژه در خصوص نمونه
تحقیق) پیشنهاد میشود که مطالعات طولی با حجم
نمونههای بزرگ در سایر مناطق شهر کرج و دیگر
شهرهای ایران صورت گیرد تا با دقت بیشتری بتوان
نتایج به دست آمده را به سایر جمعیتها تعمیم داد.
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جدول  -1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
میانگین
703/31

انحراف
معیار
10/37
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The Prediction of the Use of Virtual Networks Based on Social
Compatibility and Emotional Control in Adolescents

Nora Dehghanpoor, Farahnaz Meschi, Ghazaleh Tarnas

Abstract
Considering the importance of cybernetic pathology in the development of societies, our
society has also received considerable attention in recent years in information and
communication technology. The purpose of this study was to predict the use of virtual
networks based on social adjustment and emotional control in adolescents. The research
method was correlation and the statistical population of this study was 350 first and
second high school students of Karaj in 2012-2013. They were selected by random
sampling method. Data were collected using a social adjustment questionnaire for high
school students (1993) and emotional control questionnaire (1997). Data analysis was
done through multi-variable regression and analyzed by SPSS-23 software. The findings
showed that the use of virtual networks has a negative and significant relation with
social adjustment and emotional control (P> 0.01). Therefore, it can be concluded that
due to the lack of a relationship between the amount of use of virtual networks, social
compatibility and emotional control cannot predict each other.
Keywords: virtual networks, social compatibility, emotional control.

