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هدف :هدف :هدف این پژوهش بررسی تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی و نشخوار ذهنی در انعطاف پذیری شناختی دانشجویان دختر
حقوق دانشگاه آزاد قائمشهر بود.
روش :روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است .نمونه آماری در این مطالعه 70 ،نفر به صورت نمونه در دسترس از دانشجویان
رشته حقوق دانشگاه آزاد واحد قائمشهر درسال تحصیلی 1399-1400بوده است  .روش نمونه گیری در تحقیق حاضر تصادفی ساده بود.
برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش ،از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه بررسی اثرات عضویت
در شبکه های اجتماعی ،پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (تقی زاده و نیکخواه ) و پرسشنامه مقیاس نشخوار ذهنی (تقی زاده ) است .تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS -25و ( )PLSانجام شد.
یافتهها :نتایج داللت بر این داشت که شدت اثر عضویت در شبکههای اجتماعی ( 24/5درصد) بیشتر از شدت اثر نشخوار ذهنی (12/8
درصد) بوده است .هم چنین می توان شدت اثر را برای هر سه خرده مقیاس این دو متغیر مشاهده کرد .نتایج معادالت ساختاری جهت رد یا
تایید فرضیات نشان داده است ،هر دو متغیر عضویت در شبکههای اجتماعی( P =0/001و  )β=0/526و نشخوار ذهنی( P =0/002و
( β=-0/379بر انعطافپذیری شناختی تاثیر معنادار داشتهاند ،با توجه به مقدار ضریب مسیر میتوان گفت عضویت در شبکههای اجتماعی
دارای اثر مثبت و نشخوار ذهنی دارای اثر منفی بوده است .
نتیجهگیری :عضویت در شبکه های اجتماعی اثرات به مراتب بیشتر و مخرب تری نسبت به نشخوار ذهنی در انعطاف پذیری شناختی
دانشجویان داشته است و می توان گفت که هر دو متغیر عضویت در شبکه های اجتماعی و نشخوار ذهنی بر انعطاف پذیری شناختی تاثیر
داشته است.
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Abstract
Background and Aim: The aim was to investigate the effect of membership in social networks and mental rumination on
cognitive flexibility of female law students at Islamic Azad University of Ghaemshahr.
Method: The research method was correlational. Sample of 70 law students randomly selected by Krejcie Morgan. Instruments used were: 1. A questionnaire to study the effects of membership in social networks and; 2. Cognitive flexibility questionnaire (Taghizadeh and Nikkhah) and mental rumination scale questionnaire (Taghizadeh).
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Results: Results showed that the intensity of the effect of membership in social networks (24.5%) was higher than the intensity
of the effect of mental rumination (12.8%). The intensity of the effect could also be seen for all three subscales of the two
variables. The results of structural equations to reject or confirm the hypotheses had shown that both variables of membership
in social networks (P = 0.001 and β = 0.526) and rumination (P = 0.002 and (β = -0.379) on flexibility Cognitive have had a
significant effect that giving the value of the path coefficient could be said that membership in social networks has a positive
effect and mental rumination has a negative effect.
Conclusion: Membership in social networks has had far greater and more destructive effects than mental rumination on students' cognitive flexibility, and it could be said that both the variables of membership in social networks and mental rumination
have affected cognitive flexibility.
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شبببکههاى اجتماعى مجازى نسببل جدیدى از فضبباى رواب
اجتماعى هسببتند ،با اینکه عمر زیادى ندارند اما توانسببتهاند به
خوبى در زندگى مردم جاى خود را باز کنند .افراد بسبببیارى در
سبببنین مختل و ازگروههاى اجتماعى متفاوت درشببببکههاى
اجتماعى مجازى کنار هم آمدهاند ،و از فاصببله بسببیار دور در
دنیباى واقعى ،از رریق این شببببکبههبا بباهم ارتببار برقرار مى
کننبد(سبببفیری و همکباران  .)1397،شببببکبههباى اجتمباعى از
رسببانههاى تاثیرگذار در عصببر حاضببر هسببتند ،همانند سببایر
رسبانهها و وسبایل ارتبارى ،اسباسبا محصبول برب بوده و در
رول چندسبال اخیر وارد کشبور ایران شبدهاسبت .امروزه اسبتفاده
از شبببکههاى اجتماعى باعث شببده اسببت ،حجم وسببیعى از
ارالعبات و برنبامبههباى برون مرزى و فراسبببنتى ،ببه فضببباى
فکرى جوامع وارد شبببود و بر ابعباد مختل زنبدگى فردى و
جمعى تبثثیر بگبذارد .اینگونبه جوامع مجبازى ببا کبارکردهباى
متفباوت ،سبببازمبانبدهى خبدمبات و تلفیق ابزارهباى ارالعباتى و
ارتببارى ،فعبل و انفعبالهباى بیرخطى را ترویج داده ،کباربردهبا و
محتواى وب را براى کاربران سبباده نموده و با جذب میلیونها
نفر از سبراسبر دنیا با انگیزههاى مختل  ،مفهوم جامعه مجازى
را بیش از پیش متصبور مى سبازند .مشبارکت نوجوانان و جوانان
در شببکههای اجتماعی نیز روز به روز در حال افزایش اسبت.
این شببکهها ،به یکی از رسبانههای ارتباری ارجح به ویژه برای
نوجوانان و جوانان تبدیل شببده اسببت (سببوری و همکاران ،
.)1397
نشبخوارذهنی شبکلی ازشبناختهای اضبافی اسبت وشبامل اشبتغال
ذهنی دایمی بایك اندیشبببه یاموضبببوع وتفکرمداوم درباره آن
اسبت  .محتویات این افکار مزاحم هر چیز منفی می تواند باشبد
 .مثبل از دسبببت دادن یبك دوسبببت  ،عمبل جراحی در آینبده
نزدیك  ،شکست در یك امتحان.
نشبخوار ذهنی به رور گسبترده ای به عنوان یك عامل آسبیب
پذیری شبببناختی و به عنوان زمینه ای برای افسبببردگی مورد
پژوهش قرار گرفته اسببت .نشببخوار ذهنی در اختالالت ری
وسبواس افکاری هسبتند که بطور پایان ناپذیر مرور می شبوند و
ببه نباامیبدی دربباره اینبده و ارزیبابی هبای منفی دربباره خود منجر
می شبببود  .مطبالعبات مختل  ،افزایش نشبببخوار ذهنی را در
بیماران مبتال به وسببواس نسبببت به افراد عادی گزارش نموده
اند (آرمسترانگ و همکاران2011 ،؛ بهزادپور ،سهرابی ،برجعلی،
مطهری2012 ،؛ خسبببروی ،محرابی ،عزیزی مقبدم.)2008 ،
نشبخوار فکری در حیطه های گرایش به تبین گری و مرتب با
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انزوا در بیمباران افسبببرده به رور معنباداری بیش از افراد عادی
اسبت و میزان نشبخوار فکری مرتب با مرور احسباسبات ناشبی از
مشببکل ،نگرانی در مورد عدم حل مشببکل و انتقاد از خود در
بیماران افسبرده و وسبواس  -جبری بیش از افراد عادی اسبت
آرمسبترانگ و همکاران ( )2011نشبان دادند که نشبخوار ذهنی
در افراد مبتال به وسبواسبی نسببت به افراد عادی بیشبتر اسبت.
ولز ( )2009نیز ری پژوهشبی به این نتیجه رسبید که نگرانی و
نشبخوار ذهنی نقشبی اسباسبی در اختالل وسبواس عملی دارد .با
توجه به مطالب فوق پژوهش حاضبر با هدف بررسبی رابطه ی
مولفه های فرانگرانی ،نشبخوار ذهنی و انعطاف پذیری ذهنی با
اختالالت ری وسواس انجام شد( .علیخانی و مجد .)1398،
هاشبمی و همکارانش ( )1398در پژوهشبى که با عنوان رواب
سباختاری راهبردهای نشبخوار فکری  ،فاجعه انگاری و نشبانه
های اعتیاد به اینترنت  :نقش میانجی گری اظطراب  ،دریافتنبد
که راهبردهای نشبخوار فکری و فاجعه انگاری با میانجی گری
اضبطراب قادرند تغییرات نشبانه های اعتیاد به اینترنت را تبیین
نمباینبد ،ببه نحوی کبه راهبردهبای نشبببخوار فکری و فباجعبه
انگباری (متغیرهبای پیش بین) و اضبببطراب (متغیر میبانجی) ببه
صببورت مسببتقیم و مثبت قادر به تبیین نشببانه های اعتیاد به
اینترنبت بودنبد .اثر بیرمسبببتقیم نشبببخوار فکری بر اعتیباد ببه
اینترنبت ببه واسبببطبه اضبببطراب مثببت و معنی دار ولی اثر
بیرمسبببتقیم فباجعبه انگباری بر اعتیباد ببه اینترنبت ببه واسب بطبه
اضطراب معنی دار نبود.
پژوهش سبببوری ،پویبا و تباجری ( ) 1397نشبببان داد کبه بین
«انزواى اجتماعى»« ،اضبببطراب» و «افسبببردگى» کاربران و
بیرکباربران شببببکبه هباى اجتمباعى و فضببباى مجبازى تفباوت
معنببادارى وجوددارد ،امبا بین «اختالل در کنش اجتمبباعى»
کباربران و بیر کباربران تفباوت معنبادارى وجودنبدارد .تحلیبل
دادههاى این پژوهش به وضببون نشببان داده اسببت که دانش
آموزان دختر در فضبباى مجازى و شبببکههاى اجتماعى دچار
آسببیبهاى روانى و اجتماعى فراوان گردیده و اسببتمرار بدون
کنترل این رویبه ،بباعبث آسب بیببهباى جبدى ببه گروههباى هبدف
خواهدشد.
سبببفیرى ،رجبلو و قلیزاده ( )1397در پژوهشبببى دریبافتنبد کبه
احسببباس امنیبت اجتمباعى در شببببکبههباى اجتمباعى مجبازى
پایینتر از حد متوسب اسبت و بین دیندارى با احسباس امنیت
اجتماعى در این شببکه ها ،رابطه معکوس و ضبعیفی وجوددارد؛
این بدان معناسبت که هر چه دانشبجویان دختر دیندارتر بودند،
احسبباس امنیت اجتماعى کمترى در این شبببکه ها داشببتند.
زمانیکه باورهای منفی فعال می شبوند ،فرد نگران ،اندیشبهای
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راببه صبببورت عمبل منفی ارزیبابی میکنبد ،یعنی دربباره نگرانی،
نگران میشبود و همین امر موجب افزایش اضبطراب و احسباس
ناتوانی برای مقابله میشببود .نگرانی از نگرانی مثالی از ارزیابی
فراشببناختی اسببت .این ارزیابی فراشببناختی را به دلیل ارزیابی
منفی دربباره نگرانی وعالیم مرتب بباآن(نگرانی) یبا نگرانی(نوع
دوم) مینبامنبد .نگرانی نوع دوم (فرانگرانی) منجر ببه ایجباد
دوعامل دیگر میشبود که درتداوم نگرانی نقش بسبزایی دارند.
این عوامبل ببه پباسب ب هبای رفتباری و راهبردهبای کنترل فکر
تقسیم میشود .
جعفری و فاتحیزاده( )1391ری پژوهشبی نشبان دادند که بین
اعتیباد ببه اینترنبت و هر یبك از متغیرهبای ببالینی افسبببردگی،
اضبطراب ،فشبار روانی و هراس اجتماعی ،رابطۀ مثبت معناداری
وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسببیون نیز حاکی از آن اسببت که
بین اعتیباد ببه اینترنبت و مجموعبۀ این متغیرهبای ببالینی ،رابطبۀ
مثببت وجود دارد و این متغیرهبای ببالینی میتواننبد  39درصبببد
اعتیباد ببه اینترنبت را پیش بینی کننبد .یبافتبه هبای این پژوهش
نشبان داد که مجموعه متغیرهای بالینی افسبردگی ،اضبطراب،
فشبببار روانی و هراس اجتمباعی می تواننبد پیش بینی کننبده
اعتیاد به اینترنت باشند (دوست محمدی . )1397،
کوکابیك )2021( 1ری پژوهشببی به بررسببی نقش مقایسببه
اجتمباعی و نشبببخوار ذهنی در پیش بینی اعتیباد رسبببانبه هبای
اجتماعی پرداخته و یافته ها نشبان داد که تفکر وسبواسبی ،تفکر
عمیق و مقایسبه اجتماعی و نشبخوار ذهنی اثرات قابل توجهی
در پیش بینی اعتیاد به رسانه های اجتماعی دارند.
تایسبون 2و همکارانش ( )2021در پژوهشبی که بررسبی شببکه
هبای اجتمباعی و نشبببخوار ذهنی می پرداخبت ببه رور کلی ببه
این نتیجه دسبت یافتند که افزایش زمان روزانه در رسبانه های
اجتمباعی ببا سبببالمبت روان ضبببعی تر همراه بود .متغیرهبای
اسبتفاده از رسبانه های اجتماعی مسبئول بخش قابل توجهی از
این نتیجه بودند .
وانبگ و همکبارانش ( )2018در تحقیقبات خود تحبت عنوان «
نقش اعتیاد به سببایتهای شبببکههای اجتماعی و افسببردگی
نوجوانان  :مدل میانجی نشببخوار فکری و عزت نفس» به این
نتیجه دسببت یافتند که اسببتفاده از سببایتهای شبببکههای
اجتمباعی ) (SNSیبك عبامبل خطر برای افسبببردگی اسبببت،
نشبخوار فکری واسبطه اسبت بین اعتیاد به شببکه های اجتماعی
و افسبردگی .بدیهى اسبت شبناخت واقعى و عملى نیازهاى نسبل

] [ DOR: 20.1001.1.24237418.1401.9.1.6.2

جوان امروز ،مسببتلزم بررسببى ابعاد مختل عوامل تاثیرگذار و
اثرپذیرى از رسبانهها و فناورى نوین ارتبارى اسبت .اینترنت و
رایانه نه تنها میزان و سببطح ارالعات نسببل جوان را افزایش
داده ،بلکه برتمایالت وگرایشبات آنان نیز تاثیرگذاشبته اسبت .اما
در عین حال باید توجه داشبببت که این رسبببانه جهبانى حاوى
پیامها و پیامدهایى است که میتواند شخصیت جوان و نوجوان
را به سادگى تحت تاثیر قرار دهد و به سمت و سویى خطرناك
بکشباند .اگرچه رشد روزافزون اینترنت و فضاى مجازى فواید و
اهمیت بیر قابل انکارى دارد ،چندان که در دوران حاضر ،نقش
محورى اینترنت چنان اسببباسبببى اسبببت که بدون آن امکان
برنبامبهریزى ،توسبببعبه و بهره ورى در زمینبههباى فرهنگى،
اجتمباعى ،اقتصبببادى و علمى در جهبان آینبده امکبان پبذیر
نخواهبدبود ،ببا وجود این ،نببایبد از پیبامبدهباى نباگوار و مخرب آن
ببه ویژه در زمینبههباى اجتمباعى و فرهنگى ببافبل مبانبد .ببه دیگر
سببخن ،اینترنت و فضبباى مجازى با همه خوبیها و فوایدش،
کباسبببتیهبا و آسب بیببهبایى نیز دارد کبه همگبان ببه ویژه دولبت
مردان ،سیاستگذاران و اولیا و مربیان و والدین باید بدان واق
باشند .همچنین در پژوهش هایی که در زمینه استفاده از شبکه
های اجتماعی انجام شببده نشببان داده شببد که هر کدام اثرات
مثبت و منفى این شبببکه ها را از دیدگاهى خود مورد بررسببی
قراردادهاند.
تبایسبببر 3و همکباران ( )2014در پژوهش خود تحبت عنوان
«شببببکبههبای اجتمباعی مجبازی ،تباثیر علمی و اجتمباعی بر
سالمت اجتماعی دانشجویان دانشگاه » دریافتند که بین معدل
تحصبیلی و اسبتفاده از شببکههای مجازی  ،همبسبتگی وجود
دارد .همچنین ،دریبافتنبد ،بسب بیباری از کباربران ،سبببایبتهبای
اجتمباعی را جهبت کسبببب ارالعبات مرتب ببا دانشب بگباه مورد
اسبتفاده قرار نمیدهند ،در حالی که بسبیاری از آنها ،به داشبتن
گروه های درسببی آنالین رببت دارند .یافتههای دیگر نشببان
داد ،دانشبجویانی که اسبتفاده بیشبتری از شببکه های اجتماعی
مجازی دارند ،دارای سالمت اجتماعی پایینتری هستند .
تریبد 4و همکباران ( ) 2014در پژوهش خود ببه این نتیجبه
دست یافتند که شبکه های اجتماعی مجازی میتوانند سالمت
اجتمباعی دانش آموزان را تخریبب کننبد و تباثیری مخربی بر
روی آنها بگذارند .
چن )2013( 5دریبافبت کبه یبك رابطبه مثببت معنباداری بین
نشببخوار فکری و افسببردگی در افراد وجود دارد  .وقتی فرد در
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نشبخوار فکری برق میشود ،احساس میکند که دچار وضعیت
بیر قابل کنترل شبده که خطرناك اسبت؛ یعنی باورهای منفی
در مورد نشبببخوار فکری به وجود می آید و منجر به افسبببرده
شدن فرد میشود ( خرم نیا و همکاران . )1399،
کبانبگ و همکبارانش ( ) 2014نقبل از دادمهر و قمری ()1400
در پژوهش خود به این نتیجه دسببت یافتند که نشببخوار ذهنی
نه تنها ممکن اسبت در برابر افسبردگی آسبیب پذیر باشبد ،بلکه
ممکن اسبببت با  1OGMنیز مرتب باشبببد .افرادی که دارای
نشبخوار ذهنی هسبتند احتمال بسبیار زیادی به افسبردگی های
شبدیدی دچار خواهند شبد .عوامل بسبیاری در افزایش سبالمت
روان مهم اسببت ،یکی از این عوامل انعطاف پذیری شببناختی
اسببت .آنچه امروزه در کنار آسببیب شببناسببی روانی ناشببی از
اسبترسبورهای مختل محیطی مورد توجه قرار گرفته ،مسباله
انعطاف پذیری شبناختی 2اسبت .انعطاف پذیری افراد در میزان
بروز آسببیب ها و سببطح عملکرد اجتماعی افراد بسببیار تعیین
کننده اسببت .به رور کلی ،توانایی تغییر آمایههای شببناختی به
منظور سبازگاری با محركهای در حال تغییر ،عنصبر اصبلی در
تعاری عملیاتی انعطاف پذیری شناختی است.
انعطباف پبذیری شب بنباختی ببه معنبای جبا ببه جبایی بین افکبار و
اعمبال اسببببت کبه مبتنی بر انعطباف پبذیری و اعتقباد ببه
خودکبارآمبدی و آگباهی برای پباسب ب ببه موقعیبت هبا و تجرببه هبا
می بباشبببد (.مورفی بینر و سبببارك .)2019 ،انعطباف پبذیری
شببناختی یك فرآیند پویا تعری می شببود که مسببئول ایجاد
انطباق مثبت  ،علی ربم وجود تجارب مخال در فرد هسببت.
نظریبه هبای جبدیبد ببه انعطباف پبذیری ببه عنوان سببباختباری چنبد
بعبدی نگباه می کننبد کبه شبببامبل متغیرهبای بنیبادی چون
شبخصبیت و مهارت خاص ،چون مهارت حل مسباله اسبت .این
مهبارت هبا ببه افراد اجبازه می دهنبد تبا ببا وقبایع نباگهبانی زنبدگی
سبازگاری مطلوبی ایجاد کنند .انعطاف پذیری شبناختی در اقدام
ببه رفتبارهبای مرتب ببا سبببالمبت نقش مهمی دارد .انعطباف
پذیری افراد ،در میزان بروز آسیب ها و سطح عملکرد اجتماعی
آن ها بسببیار تعیین کننده اسبببت .به رور کلی  ،توانایی تغییر
آمایه های شبناختی به منظور سبازگاری با محرك های در حال
تغییر ،عنصبر اصبلی در تعاری عملیاتی انعطاف پذیری شبناختی
است( .دادمهر ،قمری. )1400،
از جملبه پژوهش هبای صبببورت گرفتبه در زمینبه انعطبافپبذیری
شببناختی میتوان به پژوهش دادمهر و قمری ( )1400اشبباره
کرد نتبایج حباصبببل از پژوهش نشبببان داد کبه انعطباف پبذیری
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شب بنباختی و مؤلفبه هبای آن ببا تباب آوری همبسبببتگی مثببت
مبعبنبیداری دارد .نبتببایبج بیببانبگبر ایبن امبر ببود کببه هبر چببه
انعطافپذیری فرد بیشبتر باشبد و بتواند موقعیتهای سبخت را
ببه عنوان موقعیبت قباببل کنترل در نظر بگیرد و در مواجهبه ببا
رویدادهای زندگی و رفتار افراد ،توانایی چندین توجیه جایگزین
را داشبته باشبد و در موقعیتهای سبخت بتواند به راه حلهای
جایگزین فکر کند ،ظرفیت او در مقابله ،سبازگاری و بهبودی از
استرس و دشواریهای زندگی باالتر است .
رضبببائی  ،قمری  ،بزازیان و باباخانی ( )1400در پژوهش خود
دریبافتنبد کبه ویژگیهبای شبببخصب بیتی روان رنجور خویی،
برونگرایی و وظیفه شناسی اثر بیر مستقیم بر سبك مقابلهای
مسببالهمدار از رریق انعطاف پذیری شببناختی دارند .همچنین
ویژگی های شبخصبیتی روان رنجور خویی و وظیفه شبناسبی اثر
بیر مسبتقیم بر سببك مقابله ای هیجان مدار از رریق انعطاف
پبذیری شبببنباختی دارنبد .در کبل می توان گفبت ویژگی هبای
شبخصبیتی روان رنجور خویی ،برونگرایی و وظیفه شبناسبی از
رریق انعطاف پذیری شبناختی بر سببك های مقابله ای مسباله
مدار و هیجان مدار تاثیر می گذارند .
الکبائی و اکبری ( )1399ری پژوهش خود کبه ببه اثربخشب بی
تنظیم شببناختی هیجان بر نظم جویی هیجانی ،انعطاف پذیری
شببناختی و شببادی ذهنی دانشببجویان معتاد به اینترنت :یك
مطبالعبه راهنمبا پرداختبه بودنبد ببه این نتیجبه دسبببت یبافتنبد کبه
آموزش تنظیم شبببنباختی هیجبان بر افزایش ارزیبابی مجبدد
شببناختی  ،ادراك کنترل پذیری  ،ادراك گزینه های مختل ،
شبادی ذهنی و کاهش سبرکوبی هیجان دانشبجویان معتاد به
اینترنت موثر بود .
با توجه به عواقب خطرناکی که اسببتفاده بیش از حد از شبببکه
های اجتماعی برای افراد به خصبوص جوانان دارد  ،مثل صبرف
زمبان بیشبببتر در اینترنبت  ،کباهش تعبامالت اجتمباعی  ،نبادیبده
گرفتن اعضبای خانواده  ،عقب افتادن از فعالیت های تحصبیلی
 ،درگیری های لفظی و فیزیکی  ،به مسباله عضبویت در شببکه
هبای اجتمباعی و پیبامبد هبای آن و نشبببخوار ذهنی در انعطباف
پذیری شناختی حائز اهمیت است .
روش پژوهش
پژوهش حاضببر از لحام ماهیت توصبیفی و از نوع همبسببتگی
بود .جامعه آماری پژوهش حاضببر را دانشببجویان دختر رشببته
حقوق دانشگاه آزاد واحدقائمشهر تشکیل میدهد .از بین جامعه
آماری با اسببتفاده از روش نمونه گیری در دسببترس تعداد 70
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جدول .1خالصه آماری پرسشنامه اثرات عضویت در شبکه های
اجتماعی
بیشینه آلفای کرونباخ
کمینه
انحراف
میانگین
مقیاس
استاندارد
0/87
146
66
15/31
شبکه های 103/11
اجتماعی
0/83
62
20
7/59
37/26
فردی
0/79
58
23
6/36
36/49
اجتماعی
0/81
43
12
7/20
29/35
فرهنگی
پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی:

پرسبشبنامه انعطاف پذیری شبناختی توسب تقی زاده و نیکخواه
( )1394سباخته شبده اسبت .یك ابزار خود گزارشبی کوتاه 20
عببارتی اسبببت و تالش دارد تبا سبببه جنببه از انعطباف پبذیری
شبببناختی را بسبببنجد  :ال – انعطاف پذیری در موقعیتهای
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نفر انتخاب شبدند .پرسبشبنامههای اسبتفاده شبده در پژوهش
حاضببر ،پرسببشببنامه بررسببی اثرات عضببویت در شبببکههای
اجتماعی ،پرسبببشبببنامه انعطافپذیری شبببناختی (تقی زاده و
نیکخواه ) و پرسببشببنامه مقیاس نشببخوار ذهنی (تقی زاده )
است .
در در این پژوهش از روشهبای آمبار توصبببیفی و اسبببتنبباری
اسبتفاده شبده اسبت .در بخش توصیفی به ویژگی نمونه آماری و
بیان مشبخصبههای توصبیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شبده .
با توجه به دوسبببطحی بودن مدل و کوچك بودن اندازه نمونه
برای تباییبد مبدل و آزمون فرضب بیبات از روش حبداقبل مربعبات
جزیی ( )PLSاسبتفاده شبده اسبت .روش تخمین  PLSضبرایب
را به گونهای تعیین میکند که مدل حاصببله ،بیشببترین قدرت
تفسبببیر و توضبببیح را دارا باشبببد؛ بدین معنا که مدل بتواند با
باالترین دقت و صبببحت ،متغیر وابسبببته نهایی ،را پیش بینی
نمبایبد .روش حبداقبل مربعبات جزئی کبه در بحبث الگوسبببازی
رگبرسبببیبونبی آن را بببا  PLSنبیبز مبعبرفبی مبیکبنبنببد ،یبکبی از
روشهای آماری چند متغیره محسوب میشود که به وسیله آن
میتوان علیربم برخی محبدودیبتهبا مباننبد :نبامعلوم بودن توزیع
متغیر پباسب ب  ،وجود تعبداد مشببباهبدات کم و یبا وجود خود
همبسببتگی جدی بین متغیرهای توضببیحی؛ یك یا چند متغیر
پباسب ب را ببه رور همزمبان در قببال چنبدین متغیر توضبببیحی
الگوسبازی نمود .نسبخه  3/3نرم افزار اسبمارت پی ال اس برای
تبدوین مبدل تحلیبل عباملی تباییبدی و معبادالت سببباختباری و
نسخه  SPSS 25برای آمار توصیفی استفاده شده است.
ابزار سنجش
پرسشنامه بررسی اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی:
پرسبشبنامه بررسبی اثرات عضبویت در شببکه های اجتماعی در
سببال  1394توسبب هما مقیمی تهیه شببده اسببت  .منظور از
شببکههای اجتماعی در این مقیاس الین  ،واتس آپ ،تلگرام ،
بی تالك ،تانگ ،وایبر ،اینسببتاگرام و دیگر شبببکههای مجازی
مورد اسبتفاده در ایران اسبت .این پرسبشبنامه دارای  37عبارت
بوده که شببامل سببه زیر مقیاس  :بعد فردی  ،بعد اجتماعی و
بعد فرهنگی -اخالقی است .
 -1بعد فردی  :شامل  15عبارت است و به بررسی انگیزه های
شبخصبی فرد برای عضبویت در شببکههای مجازی و تاثیرات
عضببویت در شبببکههای اجتماعی بر افکار ،نگرشها و رفتارها
میپردازد .
-2بعد اجتماعی  :شبامل  13عبارت اسبت .در این بعد باور فرد
در مورد محاسببن و معایب عضببویت در شبببکه های مجازی و
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تاثیرات عضبویت در شببکه های اجتماعی بر افکار ،نگرش ها و
رفتارهای بین فردی و اجتماعی پرداخته می شود .
-3بعببد فرهنبگبی  -اخالقبی  :بعببد فرهنبگبی -اخالقبی نیز 9
عبارت را به خود اختصبباص داده اسببت ،که به بررسبی نگرش
فرد نسببببت به آداب و رسبببوم جامعه و اخالق دینی فرد برای
عضبببویبت در شببببکبه هبای مجبازی و تباثیرات عضبببویبت در
شبببکههای اجتماعی بر افکار ،نگرشها و رفتارهای فرهنگی-
اخالقی می پردازد .
روایی این مقیاس به ش بیوه محتوایی مورد بررس بی قرار گرفته
اسبت .از این رو با  10نفر از سبخنرانان و محققان این حوزه از
جمله اسبباتید دانشببگاه ،حوزه پلیس فتا مصبباحبه انجام شببد و
تعدادی عبارت ررن گردید .در مرحله بعد با تعداد  40نفر زن و
مرد متاهل شبببهر اصبببفهان در خصبببوص جنبه های مختل
شبببکههای اجتماعی مصبباحبه انجام شببد .سببحس مصبباحبهها
کدگذاری و مقوالت موجود از آن ها اسبتخرا و با عبارات قبل
ترکیبب و تنظیم گردیبد و تعبداد  77عببارت تهیبه و ببه رور
آزمایشی روی  30نفر اجرا گردید.
پایایی عبارات توسب اسباتید حوزه مربوره تایید و اعتبار آن ها
به روش آلفای کرونباخ محاسبببه و عباراتی که دارای ضببریب
پایایی پایینی بودند حذف شبده و سبواالتی که ضبریب پایایی را
بباال بردن انتخباب شبببدنبد و نهبایتبا  37عببارت ببا آلفبای بباالی
 0/87باقی ماند .ضببریب آلفای کرونباخ در این پرسببشببنامه با
تعداد  217نفر برابر با  0/87است .
در جدول زیر خالصببه آماری پرسببشببنامه اثرات عضببویت در
شبکه های اجتماعی که بر روی  217نفر اجرا گردیده ارائه می
گردد.

خاتون وکیلی
آلفای کرونباخ پرسببشببنامه برابر 0/918و ضببریب همبسببتگی
پیرسون آن 0/812اعالم شده است .

محیطی ،ب -انعطافپذیری در حل مسبباله - ،انعطافپذیری
در تصبمیم گیری .این پرسبشبنامه را می توان در کار بالینی و
بیر ببالینی و برای ارزیبابی میزان پیشبببرفبت فرد در ایجباد تفکر
انعطاف پذیر در درمان شناختی رفتاری به کار برد .

جدول . 2خالصه آماری پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی در شبکه های اجتماعی(شماره عبارت ها به تفکیك انعطاف پذیری)
ضریب آلفای کرونباخ
شماره عبارت ها
انعطاف پذیری
0/792
15-7-6-4-2-1
انعطاف پذیری در موقعیتهای محیطی
0/827
19-17-14-13-12-11-9
انعطاف پذیری در حل مساله
0/777
20-18-16-10-8-5-3
انعطاف پذیری در تصمیم گیری

پرسشنامه نشخوار ذهنی:
نشبخوار ذهنی در روانشبناسبی به عنوان تمرکز اجبارگونه توجه
یبك فرد ،بر عالئم و علبل یبك پریشبببانی و توجبه ببه دالیبل و
نتایج آن ،به جای تمرکز بر راه حلهای آن تعری شبده اسبت.
نشبخوار ذهنی مشبابه نگرانی اسبت ،با این تفاوت که نشبخوار
ذهنی بر احسباسبات بد و تجارب گذشبته تمرکز دارد ،در حالی
که توجه نگرانی بر امکان بالقوه وقوع حوادث بد در آینده است.
هم نشببخوار فکری و هم نگرانی ،مرتب با اضببطراب و سببایر
وضببعیت های منفی و هیجانی هسببتند .این پرسببشببنامه برای

های

سببنجش نشببخوار ذهنی رراحی شببده اسببت و شبباخ
نشخوار ذهنی را مطرن کرده است .
میزان آلفای کرونباخ در تعداد  20سبوال پرسبشبنامه با نمونه 18
نفر از دانشبجویان کارشبناسبی ارشبد رشبته های مختل دانشبگاه
پیام نور تهران برابر با  0/90است.
این پرسبشبنامه حاوی  20سبوال اسبت که هر سبوال مشبتمل بر
 4گزینه اسبت .آزمونگر برای دسبتیابی به نتیجه آزمون باید به
ازای هر پباسب ب ببه ((خیلی کم )) یبك امتیباز(( ،کم)) دو امتیباز،
((زیاد )) سه امتیاز  ،و به ((خیلی زیاد )) چهار امتیاز بدهد.

 -1وضعیت توضیفی متغیرهای جمعیت شناختی
متغیر
گروه سنی

وضعیت تاهل

تحصیالت

مدت زمان استفاده
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درصد
%60
%30
%10
%100
%69
%31
%100
%4
%6
%89
%1
%100
%33
%30
%23
%14
%100
%9
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شغل

جدول .3وضعیت توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
فراوانی
گروه
42
20-26سال
21
27-33سال
7
34-40سال
70
مجموع
48
مجرد
22
متاهل
70
مجموع
3
دیحلم و کمتر
4
کاردانی
62
کارشناسی
1
ارشد و باالتر
70
مجموع
23
آزاد
21
کارمند
16
بیکار
10
خانه دار
70
مجموع
6
زیر  5سال
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یافتههای پژوهش

تاثیرعضویت در شبکه های اجتماعی و نشخوار ذهنی در انعطاف پذیری شناختی دانشجویان
از شبکههای مجازی

مدت زمان استفاده از شبکههای
مجازی در رول روز

زمان استفاده از
شبکههای مجازی

59
5
70
8
34
22
4
2
70
4
1
4
17
44
70

 5تا  10سال
 11تا  15سال
مجموع
 1-2ساعت
 3-4ساعت
 5-6ساعت
 7-8ساعت
 9-10ساعت
مجموع
صبح
ظهر
عصر
شب
شبانه روز
مجموع

است .به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یك پدیده
یا تلخی مجموعه دادهها از روش تحلیل عاملی تاییدی
استفاده میشود .برای ارزیابی اعتبارسنجی مدلهای اندازه
گیری ،مقادیر زیر را محاسبه کرده و در صورت برآورده
شدن شرای مندر در جدول  6میتوانیم ادعا کنیم که
مدل اندازه گیری از شرای مناسب و مطلوبی برقرار است.

-2تحلیل استناطی یافتههای تحقیق:
تحلیل عاملی تاییدیقبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل
مفهومیتحقیق ،ارمینان یافتن از صحت مدل¬های
اندازه¬گیری متغیرهای برون¬زا و درون¬زا ضروری

جدول  .4شرای برقراری پایایی و روایی همگرا
حد مجاز

منبع
(جوزپ و همکاران )2016

• پایایی ترکیبی باالتر از  0/7و آلفای کرونباخ بیشتر از 0/7
• بارهای عاملی استاندارد باید بزرگتر از  0/5و معنادار باشد.
• CR>AVE
• AVE>0/5
• Rho_A>0/6
روایی واگرا
• AVE>MSV
شاخ های برازش مدل
• SRMR<0/1, NFI>0/9
*AVE: Average variance Extracted, CR: Construct Reliability, MSV: Maximum Shared Squared variance,
GOF; Goodness of tit and NFI: Normd fit index

توصبببی متغیرهای از آن جهت دارای اهمیت اسبببت که نتایج
آزمون فرضبیههای پژوهش براسباس دادهها و شباخ های این
متغیرهبا اسبببتخرا میگردد .دادههبای تحقیق دارای مقیباس
فباصبببلبهای هسبببتنبد .برای توصبببی متغیرهبای پژوهش از
شباخ های مرکزی و پراکندگی اسبتفاده شبده اسبت که در ادامه
به آنها پرداخته شبده اسبت .جدول  5وضبعیت توصبیفی متغیرهای
تحقیق را نشبان میدهد .در این بخش  70پرسبشبنامه سبالم و
قباببل تحلیبل گردآوری شبببده اسبببت .مقبادیر آمبار توصب بیفی و
شببباخ هبای مرکزی از جملبه میبانگین ،انحراف معیبار برای هر
کبدام از متغیرهبا و ابعباد آن گزارش شبببده اسبببت .در بررسب بی
مدلهای بیرونی از سبه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا
41
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اسبتفاده میشبود .پایایی متغیرهای پنهان از رریق پایایی ترکیبی
و الفای کرونباخ بررسببی شببد .با توجه به جدول  5مقدار آلفای
کرونباخ برای همه متغیرها بزرگتر از حد مناسبب  0/7اسبت و از
پایایی مطلوبی برخوردار میباشبند .همچنین مقدار ضبریب پایایی
ترکیبی (ضبریب دیلون -گلداشبتاین) برای هر متغیر بیشبتر از حد
مطلوب  0/7بوده که نشبان دهندهی مناسبب بودن پایایی ترکیبی
هر متغیر اسبببت .معیبار ارزیبابی روایی همگرا ببه معنی میبانگین
واریانس مشترك بین متغیر پنهان و معرفهایش است ،و حداقل
مقبدار قباببل قبول برای آن  0/50اسبببت .در این مبدل روایی
همگرای متغیرهای مدل باالتر از  0/5بوده که همگی در سببطح
مناسببب و قابل قبولی میباشببند .از دیگر شبباخ های روایی
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شاخ
پایایی
روایی همگرا

%84
%7
%100
%11
%49
%31
%6
%3
%100
%6
%1
%6
%24
%63
%100

خاتون وکیلی
همگرا تحت عنوان قابلیت ارمینان ،شباخ رائو از نظر هنسبلر
و همکاران میباشبببد که الزم اسبببت مقداری باالی  0/6اختیار
کند .این شباخ نیز برای تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از حد
مجباز بوده اسبببت .در کبار ببا برنبامبه اسب بمبارت پی ال اس برای
ارزیابی مدل تحلیل عاملی تثییدی و مدل مسیر چندین مشخصه
برازنبدگی وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیبابی مبدل تحلیبل
عباملی تبثییبدی از شببباخ هبای برازنبدگی نرمشبببده برازنبدگی
( ،)NFIو شباخ بسبیار مهم ریشبه دوم برآورد واریانس خطای
تقریب( ) SRMRاسبتفاده شبده اسبت .حد مجاز شباخ ریشبه
متغیرهای پناهن

دوم برآورد واریانس خطای تقریب کمتر از  0/1اسبت .برای این
مدل مقدار این شبباخ برابر  0/067شببده اسببت و با توجه به
اینکه از مقدار  10درصبد کمتر اسبت ،میتوان گفت مدل برازش
مناسببی داشبته اسبت .شباخ برازندگی نرم شبده برابر  0/933و
مقدار باالتر از  %90بدسبت آمده اسبت و نشبان از برازش مطلوب
مدل دارد .در مجموع با توجه به هر دو شبباخ برازش میتوان
گفبت دادههبای این پژوهش ببا سببباختبار عباملی و زیربنبای نظری
تحقیق برازش مناسببی دارد و این بیانگر همسبو بودن سبؤاالت با
سازههای نظری است.

شاخ های روایی همگرا و پایایی
آلفا کرونباخ
CA>0/7

قابلییت ارمینان
rho_A>0/7

پایایی ترکیبی
CR>0/7

آمار توصیفی
میانگین واریانس
تبیین شده
AVE>0/5
0.544

میانگین

انحراف معیار

39.900

8.345

31.857

4.697
3.700

اجتماعی

0.842

0.872

0.871

0.561

فرهنگی-اخالقی

0.916

0.925

0.932

0.608

31.143

نشخوار بیانی

0.875

0.903

0.901

0.572

29.200

4.379

نشخوار فعاالنه

0.888

0.889

0.923

0.75

10.114

1.869

نشخوار ذهنی نامربور

0.768

0.878

0.844

0.548

13.071

2.343

انعطافپذیری در موقعیتهای محیطی

0.872

0.877

0.903

0.61

15.571

2.769

انعطافپذیری در حل مساله

0.922

0.924

0.938

0.683

18.571

2.996

انعطافپذیری در تصمیم گیری

0.903

0.905

0.923

0.633

18.243

2.841

انعطافپذیری شناختی

0.939

0.942

0.946

0.667

102.900

12.358

نشخوار ذهنی

0.913

0.936

0.925

0.607

52.386

8.125

عضویت در شبکههای اجتماعی

0.95

0.959

0.954

0.675

47.578

10.013

Goodness of fit: SRMR=0/067, NFI=0/923
جدول  .5شاخ

روایی همگرا  ،پایایی و آمار توصیفی

جدول  6روایی واگرای مدل پژوهش را با اسببتفاده از شبباخ
فورنل و الرکر نشببان میدهد .روایی واگرا ،اندازهای اسببت که
یك سببازه به درسببتی از سببایر سببازهها با معیار تجربی متمایز
میشبود .ربق شباخ فورنل و الرکر الزم اسبت که ریشبه دوم
میانگین واریانس اسبتخرا شبده ( ،)AVEهر متغیر پنهان باید
بیشبتر از باالترین همبسبتگی آن سبازه با سبایر سبازههای مدل
باشببد ،یعنی مقدار جذر میانگین واریانس اسببتخراجی ()AVE
متغیرهای پنهان که در خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس
قرار گرفتبهانبد ،از مقبدار همبسبببتگی میبان آنهبا کبه در خبانبههبای
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زیرین و چپ قطر اصبلی ترتیب داده شبدهاند بیشتر باشد .منطق
این سببازه این اسببت که یك سببازه باید واریانس بیشببتری با
معرفهای خود تا سبایر سبازهها داشبته باشبد (فورنل و الرکر،
 .)1981نتبایج جدول  6نشبببان میدهد که همبه متغیرها روایی
واگرای قباببل قبولی دارنبد .ببه عنوان مثبال ریشبببه دوم میبانگین
واریانس تبیین شبده برای متغیر انعطافپذیری در تصبمیمگیری
( 79/6درصبد) شبده اسبت که از مقدار همبسبتگی این متغیر با
سایر متغیرها بیشتر است.
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فردی

0.906

0.916

0.921

تاثیرعضویت در شبکه های اجتماعی و نشخوار ذهنی در انعطاف پذیری شناختی دانشجویان
متغیرهای پنهان
اجتماعی
انعطافپذیری در تصمیم گیری
انعطافپذیری در حل مساله
انعطافپذیری در موقعیتهای محیطی
فردی
فرهنگی-اخالقی
نشخوار بیانی
نشخوار ذهنی نامربور
نشخوار فعاالنه

جدول  .6ضرایب همبستگی و شاخ
3
2
1
0.781
0.796 0.665
0.53 0.572
0.695 0.603
0.56 0.513
0.691 0.561
-0.607 -0.591
-0.211 -0.622
-0.66 -0.638

اعتبار واگرا و امار توصیفی
5
4

0.827
0.781 0.583
0.605 0.667
0.512 0.521
-0.68 -0.547
-0.133 -0.481
-0.504 -0.538

7

6

8

9

0.766
0.78 0.557
0.787 -0.553 -0.756
0.74 0.488 -0.394 -0.442
0.866 0.354 0.577 -0.501 -0.601

***روی قطر اصلی ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده قرار دارد.

در حل مسباله و انعطافپذیری در تصبمیم گیری) تشبکیل شبده
اسببت .اعداد داخل پرانتز آماره تی را نشببان می دهند و اعداد
خار پرانتز ضرایب مسیر را نشان می دهند .بر ربق این مدل،
اگر مقبدار آمبارهی  tخبار ببازه  -1/96تبا  +1/96قرار گیرد ،ببار
عاملی و ضریب مسیر در سطح ارمینان  %95معنادار است.
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نمودار  1مدل معادالت سبباختاری را در حالت تخمین ضببرایب
اسبتاندارد و معناداری را نشبان میدهد .مدل تحقیق از دو متغیر
مسبتقل شبامل عضبویت در شببکههای اجتماعی (شبامل سبه
خرده مقیباس فردی ،اجتمباعی و فرهنگی) ،نشبببخوار ذهنی
(شبامل سبه خرده مقیاس بیانی ،فعاالنه و نامربور) و یك متغیر
وابسبته تحت عنوان انعطافپذیری شبناختی (شبامل سبه خرده
مقیباس انعطبافپبذیری در موقعیبتهبای محیطی ،انعطبافپبذیری
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نمودار  .1مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد و قدر مطلق معناداری ضرایب

خاتون وکیلی
معادالت ساختاری(پاسخ به فرضیههای تحقیق):
فرضیات

جدول  .7ضرایب مسیر (بتا) ،آماره  ،tضریب تعیین و شدت اثر
ضریب تعیین
معادالت ساختاری
بتا

عضویت در شبکههای اجتماعی  >-انعطافپذیری
شناختی
نشخوار ذهنی  >-انعطافپذیری شناختی
اجتماعی  >-انعطافپذیری شناختی
فردی  >-انعطافپذیری شناختی
فرهنگی-اخالقی  >-انعطافپذیری شناختی
نشخوار بیانی  >-انعطافپذیری شناختی
نشخوار ذهنی نامربور  >-انعطافپذیری شناختی
نشخوار فعاالنه  >-انعطافپذیری شناختی

t

سطح معناداری

0.526

0.001 4.325

-0.379
0.239
0.079
0.553
-0.188
-0.136
-0.221

0.002 -3.098
0.037 2.09
0.398 0.845
0.001 3.37
0.047 -2.038
0.103 -1.636
0.031 -2.261

R2

R2adj

0.778

0.771

شدت اثر

نتیجه فرضیه

 F2رد یا تایید جهت رابطه
0.245

تایید

+

0.128
0.086
0.01
0.148
0.043
0.069
0.089

تایید
تایید

+
رد
+
-

تایید
تایید
رد
تایید

-

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01
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یکی از معیبارهبای ارزیبابی درونی مبدل ،ضبببریبب تعیین ( )R2و
ضبریب تعیین تعدیل شبده ( )R3adjاسبت .ضبریب تعیین ()R2
واریانس توضبیحی یك متغیر درونزا را نسببت به واریانس کل آن
توسبب متغیرهای برونزا اندازهگیری میکند .برای این شبباخ
مقادیر بزرگتر از  0/67قوی ،بزرگتر از  0/33متوسبب و کمتر
از  0/19ضبعی تلقی میشبود .در واقع این ضبریب نشبان میدهد
متغیر یا متغیرهای مسبتقل چند درصبد از تغییرات متغیر وابسبته را
توضب بیح میدهنبد .بر این اسببباس میتوان گفبت هر دو متغیر
عضبویت در شببکههای اجتماعی و نشبخوار ذهنی روی هم رفته
 77/8درصبد از تغییرات انعطافپذیری شبناختی را توضبیح دادهاند.
یکی دیگر معیار ارزیابی مدل درونی ،اندازه اثر ( )f2میباشببد که
نشبان دهنده تغییر در مقدار ( )R2پس از حذف یك متغیر پنهان
برونزای معین از مدل اسبت .هنسبلر و همکاران ( )2003مقادیر
 0/15 ،0/02و  0/35را به ترتیب اثرات کوچك ،متوسب و بزرگ
معرفی کرده اسبت .بر اسباس نتایج جدول  .9مشباهده میشبود که
شبدت اثر عضبویت در شببکههای اجتماعی ( 24/5درصبد) بیشبتر
از شبدت اثر نشبخوار ذهنی ( 12/8درصبد) بوده اسبت .هم چنین
می توان شببدت اثر را برای هر سببه خرده مقیاس این دو متغیر
مشباهده کرد .نتایج معادالت سباختاری جهت رد یا تایید فرضبیات
نشبان داده اسبت هر دو متغیر عضویت در شبکههای اجتماعی( P
 =0/001و  )β=0/526و نشبببخوار ذهنی( P =0/002و (β=-
 0/379بر انعطافپذیری شببناختی تاثیر معنادار داشببتهاند که با
توجبه ببه مقبدار ضبببریبب مسب بیر می توان گفبت عضبببویبت در
شبببکههای اجتماعی دارای اثر مثبت و نشببخوار ذهنی دارای اثر
منفی بوده اسبت و در نتیجه فرضبیه اصبلی تحقیق تایید میگردد.
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و در بین سبه خرده مقیاس عضبویت در شببکههای اجتماعی ،دو
خرده مقیباس اجتمباعی و فرهنگی -اخالقی در سبببطح ارمینبان
 95%بر انعطافپذیری شببناختی تاثیر مثبت و معنادار داشببته اند
()P<0/05ولی خرده مقیباس فردی در سبببطح ارمینبان  %95بر
انعطافپذیری شبناختی تاثیر معنادار نداشبته اسبت ( .)P>0/05در
بین سبه خرده مقیاس نشبخوار ذهنی ،دو خرده مقیاس نشبخوار
بیانه و فعاالنه در سبطح ارمینان  %95بر انعطافپذیری شبناختی
تباثیر منفی و معنبادار داشبببتبه انبد ()P<0/05ولی خرده مقیباس
نشبخوار ذهنی نامربور در سبطح ارمینان  %95بر انعطافپذیری
شناختی تاثیر معنادار نداشته است ()P>0/05
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضبر با هدف بررسبی تاثیر عضبویت در شببکه های
اجتماعی و نشبخوار ذهنی در انعطاف پذیری شبناختی دانشبجویان
دختر حقوق دانشگاه آزاد قائمشهر انجام شد .
نتایج حاکی از آن بود که هر دو متغیر عضببویت در شبببکههای
اجتماعی و نشبخوار ذهنی روی هم رفته  77/8درصبد از تغییرات
انعطافپذیری شبناختی را توضبیح دادهاند .هر دو متغیر عضبویت
در شبببکههای اجتماعی (P =0/001و ) β=0/526و نشببخوار
ذهنی (P =0/002و  (β=-0/379بر انعطافپذیری شبناختی تاثیر
معنادار داشتهاند .
نتایج معادالت سباختاری جهت رد یا تایید فرضبیات نشبان داده
اسبت که با توجه به مقدار ضبریب مسبیر می توان گفت عضبویت
در شبببکههای اجتماعی دارای اثر مثبت و نشببخوار ذهنی دارای
اثر منفی بوده اسبببت و در نتیجه فرضب بیه اصبببلی تحقیق تایید
میگردد .و در بین سببه خرده مقیاس عضببویت در شبببکههای
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اجتمباعی ،دو خرده مقیباس اجتمباعی و فرهنگی -اخالقی در
سبببطح ارمینبان  %95بر انعطبافپذیری شب بنباختی تاثیر مثببت و
معنادار داشببته اند) (P<0/05ولی خرده مقیاس فردی در سببطح
ارمینان  %95بر انعطافپذیری شبببناختی تاثیر معنادار نداشبببته
اسببت  (P>0/05).در تبیین یافته های فوق می توان گفت که
هدف شببکه های اجتماعی این اسبت که با فراهم آوردن امکان
ارتبار بین سبرمایه های فردی و تشبکیل سبرمایه اجتماعی ،به
رشبببد و ارتقبای سبببطح علم ارتببارات کمبك کنبد .از این رریق
دارایی هبای مبادی و فکری فردی ببه داراییهبای جمعی تببدیبل و
درواقع از دارایی های جمعی برای حل مسببائل بهره برداری می
شبود .به لحام نظری شببکه های اجتماعی مجموعه ای از افراد
و نهادهای اجتماعی اسببت که به وسببیله مجموعه ای از رواب
معنی دار اجتماعی به هم متصببل اند و با در اشببتراك گذاشببتن
ارزشها تعامل دارند.
به رور کلی افرادی که در شبکه های اجتماعی مختل عضویت
دارند در می یابند که الزم نیسبت با اسبتفاده از راهبردهایی مثل
نشخوار ذهنی با افکار مزاحم بر آمده از این شبکه ها روبرو شوند
و ببه اینبت نتیجبه دسبببت می یببابنبد کبه راهبردهبای مثببت نگر و
کارآمد همچون انعطاف پذیری شبناختی اسبتفاده کنند .در ارتبار
با انعطاف پذیری شبناختی دانشبجویان  ،می بایسبت اشباره نمود
که تنظیم هیجان نقش مهم و معناداری در عملکرد سازگارانه در
محی پیرامون دارد .
تنظیم شبناختی هیجان و انعطاف پذیری شبناختی سببب می گردد
کبه افراد بهتر بتواننبد محی پیرامون خود را کنترل و ادراك
نمایند و همچنین این امکان را فراهم می سببازد که فهم بهتری
از هیجبانبات خود داشب بتبه بباشب بنبد  ،آگباهی و پبذیرش هیجبانبات
مختل و همچنین توانبایی مهبار رفتبارهبای نباسبببازگبار نباشب بی از
اسبتفاده بیش از حد از شببکه های اجتماعی  ،رفتارهای مطابق با
هبدف مطلوب در موقعیتهبایی کبه هیجبان هبای منفی تجرببه می
شبببونبد ببه افزایش کبارآمبدی و انعطباف پبذیری فرد در محی می
انجامد .
مقایسبببه نتایج این پژوهش با پژوهشهاى دیگر بیان کننده آن
اسببت که دانشببجویان دختر در فضبباى مجازى و شبببکه هاى
اجتماعى دچار آسببیبهاى روانى و اجتماعى گردیده و اسببتمرار
ببدون کنترل این رویبه بباعبث آسب بیبب هباى جبدى ببه گروههباى
هدف خواهد شبد .بین اسبتفاده از شببکههای اجتماعی مجازی با
انعطاف پذیری شناختی ،رابطۀ خطی معناداری وجود دارد .به این
مفهوم که تغییرات در اسببتفاده از شبببکه های اجتماعی مجازی
موجب تغییرات در انعطاف پذیری شبناختی اسبت؛ بدین معنی که
افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با انعطاف پذیری
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شبناختی و بالعکس همراه اسبت .یافتههای حاصبل از پژوهش با
پژوهش دوست محمدی و خجسته ( )1397و حیدری و همکاران
( )1397همخوان است .
داشببتن کنترل فردی برای فعالیت در جامعه و کسببب موقعیت
اجتماعی بسبیار حائز اهمیت اسبت و با توجه به امکان دسبترسبی
آسببان به این شبببکه های اجتماعی در سببرتاسببر دنیا و حتی با
اسببتفاده از گوش بیهای تلفن همراه و با در نظر گرفتن وقتی که
افراد به فعالیت در این شببکه ها میگذرانند ،تثثیرات مخرّب این
شبببکه ها بر کنترل فردی بسببیار نگران کننده اسببت .می توان
گفت با افزایش انعطافپذیری شببناختی ،دانشببجویان می توانند
موقعیت ها و شبرای را پیش بینی و کنترل نموده و در رویارویی
با رویدادهای فشببارزا چندین راه حل را برای مقابله با آن در نظر
بگیرند و به سببایر راه حل های جایگزین برای حل مسبباله فکر
کنند.
همبان رور کبه در پژوهش رضبببایی و همکباران ( )1400انعطباف
پذیری شبناختی در رابطه با ویژگی های شبخصبیتی و مقابله ای
رانندگان نشبان داده شبد انعطاف پذیری شبناختی باعث می شبود
تا یك راننده بتواند برای مقابله با شببرای اسببترس زا از سبببك
مقابلهای مسبباله مدار اسببتفاده نماید و امنیت خود و مسببافران و
سبببایر راننبدگبان را تبامین نمبایبد  .همچنین ،عبدم انعطباف پبذیری
شبناختی منجر به اسبتفاده از سببك های مقابله ای بیر انطباقی
مباننبد مقبابلبه هیجبان مبدار و در نتیجبه انجبام رفتبارهبای راننبدگی
پرخطر می شبود ،میتوان گفت نتایج تحقیقات نیز مدعی اسبت،
که این شببکه ها میتوانند اثرات مثبتی نیز داشبته باشبند .به نظر
آنها شببکههای اجتماعی میتوانند ابزاری مفید برای شبناسبایی
افراد دارای مشکل سالمت روان باشند .
همچنین انزواى اجتماعى به یکى از بزرگترین مشببکالت دنیاى
مدرن به ویژه براى نسبل جوان تبدیل شبده اسبت و این نشبان
میدهد که ما بیش از گذشبببته در دنیاى تنهایىهاى خودزندگى
مىکنیم .از ررفى اسبتفاده مفرر از اینترنت و شببکه هاى وابسبته
میتواندزندگى فردرا مختبل کنبد .به رورى که باعث کاهش میبل
به فعالیتهاى لذت بخش روزمره مثل معاشببرت ،تفریح ،ورزش
و بیره شبده و این عوامل زمینهسباز افسبردگی میشبود .نتایج این
پژوهش همسبببو ببا پژوهش هبای الکبایی و اکبری (، )1399
سبببوری و همکباران (  ، ) 1397خرم نیبا و همکباران ( )1399و
دادمهر و قمری ( ، )1400وانببگ و همکببارن ( )2018و چن
( )2013است .
در تبیین یافته های فوق می توان این گونه اسبببتنبار کرد ،افرادی
که از شب ببکه های مجازی بیش از حد اسبببتفاده و بهره می گیرند
نمیتوانند موقعیت های سخت را به عنوان موقعیت قابل کنترل در

خاتون وکیلی
نظر بگیرنبد و در مواجهبه ببا رویبدادهبای زنبدگی و رفتبار افراد توانبایی
. توجیه چندین جایگزین را ندارند
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