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Abstract  Article Info 

Introduction: Cyberspace covers many aspects of human life and this tendency to 

cyberspace can be influenced by cognitive and emotional dimensions. So, the aim of 

this study was modeling structural relationships of mind theory with tendency to 

virtual networks through mediating of social adjustment in gifted students. 

Methods: The research method was descriptive-correlation and in particular structural 

equation modeling. The statistical population of the present study was all 300 gifted 

students of Sampad Secondary School in 11 experimental fields in the academic year 

of 2019 in Gorgan. Mojardi, et al [2014] tendency to virtual networks questionnaire, 

Steerneman [1994] theory of mind questionnaire and California Test Personality 

[CTP] were evaluated. 

Results: The results showed that there is a significant negative relationship between 

theory of mind and social adjustment with tendency to virtual networks. The research 

model was fitted and validated and explained 0.380 of variance in tendency to virtual 

networks by theory of mind and social adaptation and social adaptation had a 

mediating role in the relationship between mind theory and tendency to virtual 

networks. 

Conclusion: Changes in the tendency for cyberspace based on direct theory of mind 

and indirect social adjustment can be explained in gifted students and this study has 

practical implications for school counselors. 
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  یسازگار  یانج یم قیاز طر یمجاز یبه شبکه ها ش یگرا ا ب مدل یابی روابط ساختاری نظریه ذهن

 ی در دانش آموزان تیزهوش اجتماع 
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 رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ،یروه روانشناسدانشجوی دکتری، گ 1

 رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روانشناس 2
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 ده کی چ

تواند تحت تاثیر ابعاد شناختی و هیجانی فضای مجازی میدهد و این گرایش به ها را پوشش میفضای مجازی ابعاد زیادی از زندگی انسان: مقدمه

در    یاجتماع  یسازگار  یانجیم  قیاز طر  یمجاز  یهابه شبکه   شینظریه ذهن با گرا  یروابط ساختار  یابیمدل حاضر    پژوهش   باشد، بنابراین هدف
 بود. زهوشیدانش آموزان ت

-دانش  300  یپژوهش حاضر تمام  ی . جامعه آماربود  ساختاری  معادالت  یابیمدل  خاص  طور  به  و   همبستگی  -توصیفی  پژوهش  روش  : روش کار

  تعداد   بودند که، در شهر گرگان  1398-1399  یلیدر سال تحص   ی تجرب  یلیرشته تحص   11مدرسه سمپاد متوسطه دوم در مقطع    زهوشیآموزان ت
پرسشنامه  ،  [1393و همکاران ]  یمجرد  یمجاز  یهاه شبکه پرسشنام  با  و   شدند  انتخاب  یبه عنوان حجم نمونه به روش سرشمار  دانش آموز    300

 . شدند ارزیابی [CTP]کالیفرنیا   یپرسشنامه سازگارو  [ 1994] نظریه ذهن استیرمن

  دارای   پژوهش  مدل.  دارد  وجود  دارمعنی  منفی  رابطه  یمجاز  یهابه شبکه   شیگرا  باسازگاری اجتماعی    و نظریه ذهن    بین،  داد  نشان  نتایج:  نتایج 

سازگاری   و  گرفت قرار تبیین موردنظریه ذهن و سازگاری اجتماعی  توسط ی مجاز یهابه شبکه شیگرا واریانس از  0/ 380 و  شد  تایید و  بوده برازش
 بود.  دارا میانجی  نقش  یمجاز ی هابه شبکه شی نظریه ذهن با گرا بین رابطه دراجتماعی  

قابل    غیرمستقیم سازگاری اجتماعی در دانش آموزان تیزهوشو    مستقیم نظریه ذهن  یبر مبنا  مجازیتغییرات گرایش به فضای  :  گیرییجهنت

 و این پژوهش تلویحات کاربردی برای مشاوران مدارس دارد.  است تبیین

 

 زهوش یدانش آموزان تی، مجاز ی به شبکه ها ش یسازگاری اجتماعی، نظریه ذهن، گرا: ید یکلمات کل 
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 مقدمه 
  هوایجلووه   از   یکوی   نووین   هوایتکنولوويی   از   استفاده
  نیوز   مجوازی   هایشبکه   و   [1]   است   روپیش   دنیای   آشکار
  جدیود  هوایآوریفون  ایون  نوپوای   ابعاد   از   یکی   عنوان   به

  زنودگی  تحوول  و  تغییور  در  سوزاییبه  نقش   معاصر،   جهان
شوبکه  هوایارتباط  اصلی  عیب  [.2  و  3]  دارد   جامعه   افراد
هوای مجوازی، شوبکه   در   ارتباط   که   است   آن   مجازی   های

هوای بصوری و بنوابراین از نشوانه ،اساساً بر موتن اسوتوار اسوت
میزان گرایش     .[4]  بهره استرو بیدرهای روشنیداری در تعامل

های شوناختی، رفتواری و های مجازی تحت تاثیر زمینهبه شبکه
ها در این میان پژوهش[. 5باشد ]شخصیتی مانند نظریه ذهن می

Allen A, Kannis-Dymand L, Katsikitis [2017 ]
اند که عملکرد ذهنی بر گرایش افراد به فضوای مجوازی دریافته

اند یکی از [ نشان داده2017] Fergus & Spadaتاثیر دارد و 
هوای ابعاد بسیار تعیین کننده در میزان گرایش افوراد بوه شوبکه

 هایسازه جمله  [، از5و    6باشد ]مجازی سطح عملکرد ذهنی می
 اثرگواار  تحصویلی  و عملکرد  یادگیری  فرایند  بر  که  مطرح  ذهنی
 ذهون نظریه[. 7] است[ theory of mindنظریه ذهن ]، است
 و  افکوار،  هواانگیوزه،  هیجانوات  درک  توانایی  به  گسترده  طور  به

 توانوایی ایون[.8]دارد   اشواره  دیگران  رفتارهای  درک  آن  متعاقب
 و  عواطو   بازشناسوی:  یو   سوطح:  باشودموی  سطح  سه  شامل
: سوه  سوطح  و  غلط  باور  درک  و  اولیه  غلط  باور:  دو  سطح،  وانمود
 پویش  ذهون  نظریوه[.  9]شووخی    درک  یا  ثانویه  غلط  باور  درک
 رفتارهای  در  درگیری  الزمه  و  اجتماعی  محیط  درک  برای  نیازی
در [.  10]  دارد  قورار  اجتمواعی  روابوط  قلب  است و در  آمیز  رقابت

 ظرفیوت،  هوش  جمله  از  شناختی  هایتوانایی  همین راستا برخی
 ذهون  نظریه  بر  طرحواره های ذهنی  و  پردازش شناختی هیجانی

 در نتیجه وجود پردازش شوناختی نامناسوب،  [.11]گاارند  می  اثر
شود کوه منجور ناکارآمد ایجاد می  اطالعات  پردازش  ساختارهای

 و  گورددبه کاهش تعامالت اجتماعی و نهایتا سازگاری کمتر می
 اصووطالح [.12] هسووتند فوورد محوویط و خووو و خلووق محصووول

 فراینود  یو   در  فورد  کوه  شوودمی  گرفته  کار  به  سازگاری وقتی
 در و محیط به نسبت واکنش  خود، استعدادهای  ابراز  برای  مستمر
[. 13است ]  درگیر  مؤثر،  ای  گونه  به  آن  تغییر  جهت  در  حال  عین
 محویط  و  ارگانیسم  بین  کامل  تعادل  حالت  ی   سازگاری به  وايه
-این موضوع فرایندی است که افراد را قادر می [.14دارد ]  اشاره

[، از طریوق 15سازد تا رفتار دیگران را درک و پیش بینی کنود ]
فرایند سوازگار شودن بتواننود رفتوار خوود را کنتورل و تعوامالت 

 [. 16اجتماعی را تنظیم کند ]
 در[  1397]ی  حیمسو  و  پوور، تورانسدهقواندر همین راستا  

 یمجاز  یهااستفاده از شبکه  زانیمکه    دادند  نشان  خود  پژوهش
و کنترل عواطو    یاجتماع  یداری با سازگاررابطه مثبت و معنی

[ در پژوهش خود به این نتیجه رسوید 2017] Kaur [.17] دارد

اجتمواعی درک   های مجازی و خودکارآمودیشبکهاعتیاد با  بین  
رابطوه معنوی داری   دانش آمووزاندر    با سازگاری اجتماعی  شده

 ی در خصوووص ایوون موضوووع بووین دوهووایتفوواوتو وجووود دارد 
 Spada, & Marino [.18باشد ]نیز قایل مشاهده می جنسیت

 [ در پژوهش خود به این نتیجه رسید سازگاری اجتمواعی2017]
-شوبکهکننده استفاده از    ینیبشیبه عنوان پ  یجانیه  پردازشو  

 & ,Garrison [. 19] باشوددانش آموزان میدر  های مجازی

Akyol  [2015در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتوه ] انود
های مجازی تحوت تواثیر که در فرایند آموزشی استفاده از شبکه

[. 20نظریووه ذهوون و میووزان خووود کارآموودی فراگیووران اسووت ]
Chuang, Lin, & Tsai [2015نشوان داده ] کوه بوینانود 

و منوابع   ، سازگاری اجتماعی در شبکه های مجوازیذهن  هینظر
شوامل رفتارهوا و هیجانوات های مجازی  خودکارآمدی در شبکه

 [. 21داری وجود دارد ]فراگیران روابط معنیدر مثبت و منفی 
در خصووووص گووورایش تیزهوشوووان مطالعوووات جدیووود 

 Lavrijsen, Soenens, & Verschueren همچووون 
انوود کووه گوورایش [ نشووان داده2011] Janassen[ و 2018]

دانووش آموووزان تیزهوووش بووه دلیوول آن کووه محوویط  نوودان 
توانود نیازهوای آنوان را مرتفوع نمایود، بوه فضوای مجوازی نمی

به عنوان فضایی امن بورای ایون افوراد رو بوه افوزایش اسوت و 
تعووامالت آنووان در حتووی مووی توانوود سووطح کیفیووت زنوودگی و 

محیط ارتباطی با خوانواده و معلموان را تحوت تواثیر قورار دهود 
[،  از طرفوی بوا توجووه بوه آن کووه در مودارس عووادی 22و  23]

همووواره محتوووای آموزشووی از سووطح شووناختی رفتوواری بوورای 
توور اسووت در فراینوود آموووزش دانووش آموووزان تیزهوووش پووایین

[ کووه 24دارای مشووکالت زیووادی ماننوود دلزدگووی هسووتند ]
تور گردد ارتباطوات آنوان بوا گوروه همسوالن کو و سبب می

شود و محیط به شودت رقابوت محوور ایجواد گوردد کوه گواهی 
هوووای مشوووکالت هیجوووانی، رفتووواری و حتوووی سووورخوردگی

بیشتری را تجربه نماینود کوه عواملی اسوت کوه ایون افوراد بوه 
میوزان گرایشوات افراطوی بوه [.  25فضای مجازی پنواه ببرنود ]

ی مجوازی عوالوه بوور آن کوه بور زنودگی خووانوادگی هواشوبکه
شوود کوه زموان کمتوری گواارد، منجور مویآنها تأثیر منفی می
[ و احسواس تنهوایی، افسوردگی 26کننود ]را با خوانواده صورف  

[. ایون افوراد 27شوود  ]و کمبود عزت نفس در آنها بیشوتر موی
هووای شووناختی و اجتموواعی نیووز آسوویبهووای رواناز جنبووه
. بنوابراین بوا توجوه بوه کمبوود [28شووند ]ا پایرا میبیشتری ر

پژوهشی بوه صوورت مودل و اهمیوت پورداختن بوه متغیرهوای 
هوودف از پووژوهش اثرگوواار بوور گوورایش بووه فضووای مجووازی، 

بوه   شیذهون بوا گورا  هیونظر  یروابوط سواختار  یابیمدل  حاضر
 یاجتموواع یسووازگار یانجیووم قیوواز طر یمجوواز یشووبکه هووا

باشوووووود.مووووووی شزهووووووویدر دانووووووش آموووووووزان ت
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 : مدل مفهومی پژوهش 1مدل

 

 روش کار
و   کاربردی  نوع  از  هدف،  ازلحاظ  حاضر،  روش  پژوهش 

مدل  همبستگی  -توصیفی  پژوهش نوع    معادالت   یابیاز 
بود. -دانش  300  یپژوهش حاضر تمام  یجامعه آمار   ساختاری 
رشته    11مدرسه سمپاد متوسطه دوم در مقطع    زهوشیآموزان ت
، در شهر گرگان 1398-1399 یلیدر سال تحص یتجرب یلیتحص
که    لیتشک ابودند  برا  نیدر  با    نییتع  یپژوهش  نمونه  حجم 

متغ تعداد  به  تخص  یرهایتوجه  و  شده   10  بیضر  صیمشاهده 
به    شده در مدل[  شاهدهم  ریمتغ  24مشاهده شده ]  ریهر متغ  یبرا

[ کالین  پرسشنامه[  29روش  وجود  احتمال  احتساب  با  های  و 
سرشمار  300ناقص   روش  به  نمونه  حجم  عنوان  به   ینفر 
   .شدند انتخاب

پژوهش به  ورود  دانش   تیجنس  :معیارهای  پسر، 

  ساکن شهر گرگان، ،11پایه  آموزان متوسطه دوم مدارس سمپاد،
رضا  لیتکم روان  تیفرم  مشکالت  وجود  عدم  آگاهانه،  -نامه 
 .طبق گفته خود فرد یجهت همکار یو جسمان یشناخت

پژوهش  خروج  یارهایمع تما:  از  که  هنگام   ل یهر 

 . ناقص پرسشنامه لیداشتند از مطالعه خارج شوند، تکم
از دانشگاه و سازمان   از کسب مجوز  اجرایی پس  در فرآیند 

  شروع  از به مدرسه تیزهوشان مراجعه شد، قبلآموزش و پرورش 
  رازداری حفظ و مطالعه هدف خصوص در توضیحاتی گیرینمونه
  در   آگاهانه  نامهرضایت  همزمان  و  شد   داده  ها آزمودنی  به  مطالبی
آموزاناز    پژوهش  در  هانمونه  شرکت  خصوص   دریافت  دانش 
 نیدر ا  .شد  گردیده  دریافت  ها  نمونه  از  هاپرسشنامه  سپس،  شد

  یابیاطالعات بدست آمده از مدل  لیو تحل  هیتجز  یپژوهش برا
  لیو تحل  هیتجز  یاستفاده شد. برا  یساختار  یونیمعادالت رگرس

 استفاده شد.   23Amosو  18SPSSها از نرم افزار داده
 ابزار پژوهش 

 و همکاران  یمجرد  یمجاز یپرسشنامه شبکه ها . 1

ها  پرسشنامه همکاران    یمجرد  توسط  یمجاز  یشبکه    و 
سال   است  یطراح  1393در  شامل  [30]  شده  پرسشنامه   .19 
م  و سوال   بعد  سه  م  زان یشامل  و  استفاده  نوع    زان یاستفاده، 

  ایگزینه  5    یط  یپرسشنامه بر مبنا  ن ی. ااستاعتماد به کاربرا  

روایی    است.  شدهساخته    از کامال مخالفم تا کامال موافقم  کرتیل
شد   تایید  سازندگان  توسط  محتوا  و  مقدار ضرسازه   یآلفا  بیو 

اعتماد   زانیو م  80/0  ، نوع استفاده76/0  استفاده  زانیم  کرونباخ
کاربران آمد.  83/0  و کل  71/0  به  پژوهش حاضر    به دست  در 

برای  آلفای کرونباخ   به روش  نوع 81/0استفاده    زانیم  پایایی   ،
به کاربران    زانیو م  79/0استفاده   به   80/0و کل    66/0اعتماد 
 دست آمد.

   رمنیذهن است  هینظر . پرسشنامه2

پرسشنامه استیرمنه  ب  این  سال    وسیله    38با     1994در 
  : دارد  مقیاس  خرده  3  آزمون  این.  [31]  طراحی شده است  سوال
اظهار  ذهن  نظریه و    ذهن  نظریه  ی   اولیه   مقدماتی،  واقعی 
  5   یط  یپرسشنامه بر مبنا  ن یاذهن.    نظریه  پیشرفته  هایجنبه
شده    کرتیل  یانهیگز ساخته  موافقم  کامال  تا  مخالفم  کامال  از 

و پایایی به    شد  دییسازه و محتوا توسط سازندگان تا  ییاست. روا
  ، 81/0ی  ذهن مقدمات  هینظر  روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای

اول واقع  هینظر   ی  هیاظهار    شرفته یپ  یهاجنبه  ،86/0ی  ذهن 
در  بدست آمده است و    84/0و برای نمره کل    83/0  ذهن  هینظر
را تایید   سازه و محتوا  ییروا  [2006قمرانی، البرزی و خیر ]  ایران

پایایی و    ه ینظر  برای  ترتیب   به   کرونباخ  آلفای  روش  به  نمودند 
  ،84/0  ی ذهن واقع  ه ینظر   ی   ه یاظهار اول  ،83/0  ی  ذهن مقدمات

  86/0  کل   نمره  برای   و   0/ 87ذهن    هینظر  شرفتهیپ  یهاجنبه
حاضر  .  [32]  آمد  بدست پژوهش  آلفا  ییایپادر  روش    ی به 

  هی، اظهار اول78/0  یذهن مقدمات  هینظر  یبرا  ب یکرونباخ به ترت
واقع  هینظر   ی جنبه76/0  یذهن  ذهن   هینظر  شرفتهیپ  یها، 
 .بدست آمد 81/0نمره کل  یو برا 83/0

 CTP]   [سازگاری کالیفرنیا پرسشنامه . 3

 & Thorpe, Clark  توسط کالیفرنیا    یسازگار  پرسشنامه

Tiegs    سؤال است.   91[ و دارای  33]  ساخته شد  1953در سال  
، در دارای دو قطب سازگاری شخصی و سازگاری اجتماعی است

بعد   از  پژوهش  اجتماعی"این  است،    "سازگاری  شده  استفاده 
های های اجتماعی، مهارتقالبشامل:    دارای شش خرده مقیاس 

مدرسه  روابط  اجتماعی،  ضد  عالیق  روابط  ایاجتماعی،   ،
اجتماعی    خانوادگی روابط    است   خیر  و  بلی  صورت  بهو    استو 

شش   آزمون   تصحیح  کلید  اساس   بر   که   به   مقیاس   خرده  هر 

 نظریه ذهن
گرایش به فضای 
 مجازی

سازگاری 
 اجتماعی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               4 / 9

https://edcbmj.ir/article-1-2362-fa.html


 زهوش یدر دانش آموزان ت  یاجتماع  یسازگار یانجیم قیاز طر یمجاز یبه شبکه ها شی ذهن با گرا  هینظر یروابط ساختار یابیمدل 

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.4 355 

 تعلق   صفر  امتیاز  غلط  های  پاسخ  و  ی   یازامت  صحیح  های  پاسخ
 گیرد. توسط سازندگان روایی سازه و محتوا تایید شد و پایایی می

از   استفاده  برای با  کودرریچاردسون  اجتماعی قالب  روش   های 
، 80/0  ، عالیق ضد اجتماعی82/0  های اجتماعی، مهارت87/0

مدرسه  خانوادگی  76/0  ایروابط  روابط  روابط  ،  89/0، 
کل    87/0اجتماعی فرد   90/0و  خدایاری  توسط  آمد.  بدست 

پایایی2002] و  شد  تایید  محتوا  و  سازه  روایی  از   [  استفاده  با 
برای کودرریچاردسون  اجتماعیقالب  روش  ،  85/0  های 

اجتماعیمهارت اجتماعی80/0  های  عالیق ضد  روابط  78/0  ،   ،
و    83/0روابط اجتماعی،  80/0خانوادگی  ، روابط  74/0  ایمدرسه
با استفاده از   [. در پژوهش حاضر پایایی34بدست آمد ] 89/0کل 

برای کودرریچاردسون  اجتماعیقالب  روش  ،  83/0  های 
اجتماعیمهارت اجتماعی78/0  های  عالیق ضد  روابط  76/0  ،   ،
و    84/0روابط اجتماعی،  83/0، روابط خانوادگی  70/0  ایمدرسه
 بدست آمد.  87/0کل 

  نتایج

پیش بررسی  با  ابتدا  از    آماری  های فرض  در  استفاده  با 
کولموگروف  و  کشیدگی  های،آزمون ای،  جعبه  - ولگی، 

داده نرمالی  و  شد  بررسی  همچنین  اسمیرنوف  و  گردید  تایید  ها 
 مدل اندازه گیری سه متغیر پژوهش تایید گردید.

نظریه   داری بینمعنی  همبستگی  [1]  جدول  در  مندرج  نتایج
با اجتماعی  سازگاری  شبکه  ذهن،  به  درگرایش  مجازی   های 

بین می  نشان  را  ها  آزمودنی ذهن  دهد.  سازگاری    نظریه  و 
داری رابطه منفی معنی  های مجازیگرایش به شبکه  اجتماعی با

و 01/0] ذهن  نظریه  افزایش  با  که  معنا  این  به  دارد.  وجود   ]
فضا به  گرایش  اجتماعی  آموزان  سازگاری  دانش  در  مجازی  ی 

 کاهش می یابد.
-می 038/0برابر با  RMSEA[ مقدار 2با توجه به جدول ]

است که نشان دهنده این است   1/0باشد لاا این مقدار کمتر از  
قابل   مدل  و  است  مناسب  مدل  خطاهای  مجاور  میانگین  که 

[ 661/2قبول می باشد. همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی ]
میزان شاخص  می  3  و  1بین   و  نیز    NFIو  GFI  ، CFIباشد 

بزرگتراز   و  برابر  می  9/0تقریبا  نشان  که  باشد  مدل می  دهند 
 پیشنهادی پژوهش، مدلی مناسب است.  

 های مجازی گرایش به شبکه با نظریه ذهن و سازگاری اجتماعی بین پیرسون همبستگی ماتریس و توصیفی های آماره :1 جدول
 M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 متغیر
               1 63/8 65/57 مقدماتی 
              1 . 49** 43/7 70/39 اولیه   اظهار
             1 . 61** . 59** 34/3 48/14 پیشرفته  هایجنبه 

            1 . 74** . 81** . 75** 23/19 52/110 نظریه ذهن 
           1 . 27** . 24** . 19** . 21** 864/1 42/5 اجتماعی  روابط
          1 . 42** . 25** . 18** . 18** . 21** 086/1 75/4 خانوادگی  روابط
         1 . 42** . 49** . 24** . 19** . 17** . 25** 705/1 10/4 ای مدرسه روابط
        1 . 44** . 53** . 46** . 19** . 20** . 25** . 18** 246/1 96/4 اجتماعی  عالیق
       1 . 44** . 45** . 39** . 52** . 18** . 27** . 29** . 22** 778/1 75/3 اجتماعی  مهارت
      1 . 47** . 52** . 49** . 47** . 62** . 18** . 18** . 22** . 25** 714/1 11/4 اجتماعی قالب

     1 . 58** . 63** . 61** . 78** . 80** . 82** . 20** . 30** . 24** . 19** 865/5 27/23 اجتماعی  سازگاری
    1 -. 24** -. 17** -. 19** -.14* -. 20** -.10* -. 18** -. 23** -. 20** -. 15** -.14* 41/2 73/13 میزان استفاده 
   1 .. 54** -. 28** -. 18** -.10* -. 18** -.13* -.09* -. 16** -. 21** -.11* -. 18** -. 17** 84/1 24/10 نوع استفاده 

  1 . 54** . 43** -. 17** -. 17** -. 16** -. 21** -. 17** -.14* -.14* -. 18** -.13* -.10* -. 19** 78/1 35/15 اعتماد به کاربران 
  یبه فضا یشگرا 
 یمجاز

32/39 13/5 **21 .- **18 .- **17 .- **24 .- **19 .- **18 .- **20 .- **23 .- **20 .- **19 .- **35 .- **61 . **69 . **70 . 1 

 است.   داری معنی 0/ 01 سطح  در* * 

 ها و متغیرهاهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده: شاخص2جدول 

 مقدار به دست آمده مقادیر قابل قبول  توضیحات نام آزمون

χ2/df 661/2 <3 نسبی  اسکوئر کای 

RMSEA  038/0 <1/0 ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب 

GFI  992/0 >9/0 شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI 996/0 >9/0 شاخص برازش نرم 

CFI 994/0 >9/0 شاخص برازش مقایسه ای 

DF 109   

 [ ML] نمایی  درست حداکثر روش با مدل مستقیم برآورد :3 جدول

 داریسطح معنی  Tمقدار  2Rضریب تعیین  Bاثر استاندارد شده  bاثر استاندارد نشده  متغیر
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 000/0 299/7 113/0 -299/0 -381/0 ی مجاز   ی به شبکه ها   یش بر گرا  نظریه ذهن 

 001/0 410/4 060/0 -198/0 -304/0 ی مجاز   ی به شبکه ها   یش بر گرا  سازگاری اجتماعی 

[ جدول  به  توجه  مسیرهای3با  ذهن،،  [  سازگاری   نظریه 
معنی    اجتماعی مستقیم  شبکهاثر  به  گرایش  بر  های داری 

به   دارا هستند.  نظریه ذهن    طورمجازی  بر     -299/0مشخص 
شبکه به  و  گرایش  دارد  اثر  مجازی  اجتماعی  های  سازگاری 

 .اثر دارد یمجاز یهابه شبکه  شیبر گرا  -198/0

  غیر   مسیر  گردد،  می  مشاهده  [4که در جدول ]  گونه  همان
گرا  هینظر  مستقیم بر  شبکه  شیذهن  طر  یمجاز  هایبه   ق یاز 

با اجتماع  یسازگار  یانجیم به    آمده،  دست   به   مقادیر  به  توجه   ی 
[ سطح  در  استرپ  بوت  و01/0روش  معنادار   واقع   تایید  مورد  [ 

.گردید

 بوت استرپ  روش با مدل مستقیم برآورد :4 جدول

 معنی داری حد بال  حد پایین مقادیر متغیر

 000/0 -394/0 -241/0 -312/0 ی اجتماع  یسازگار یانجیم یقاز طر یمجاز یهابه شبکه  یشذهن بر گرا  یهنظر
 

 
 : مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده2مدل 

 

با مدل داده می 2مطابق  پراکندگی    31/0شود که  ، نشان  از 
های مجازی توسط سازگاری اجتماعی و متغیر گرایش به شبکه

 نظریه ذهن قابل تبیین است. 

   بحث 

 ی روابط ساختار یابیمدل  یبررسهدف اصلی از این پژوهش 
 یانجیوم  قیواز طر  یمجواز  هایبه شبکه  شیذهن با گرا  هینظر
 بوه  توجوه  و با  بود  زهوشیدر دانش آموزان ت  یاجتماع  یسازگار

تحلیل انجام شده، سازگاری اجتماعی در رابطه بین نظریه ذهون 
نقشی  زهوشیدر دانش آموزان ت  یمجاز  یهابه شبکه  شیگرابا  

دارد، همچنین این نتایج در جهت روابط متغیرها همسوو   میانجی
 & ,Allen, Kannis-Dymandهایی اسوت ماننود  با یافته

Katsikitis [2017در پووژوهش خووود بووه ایوون نتی ] جووه رسووید
های مجازی ناشی از سوطح سوازگاری استفاده نامناسب از شبکه

[. 6] باشوودکووم و پووردازش ذهنووی ناکارآموود در کوواربران مووی
Garrison, & Akyol   [2015  نشووان داد کووه کووه در فراینوود ]
های مجوازی تحوت تواثیر نظریوه ذهون و  آموزشی استفاده از شبکه 

[ در 2017] Kaur[.  20میووزان خووود کارآموودی فراگیووران اسووت ] 
هوای شوبکهاعتیواد بوا  پژوهش خود به این نتیجوه رسوید بوین  

 و سازگاری اجتمواعی  اجتماعی درک شده  مجازی، خودکارآمدی
 ,Chuang [. 18]داری وجود دارد رابطه معنی دانش آموزاندر 

Lin, & Tsai [2015 در پژوهش خود به ایون نتیجوه رسوید ]
های سازگاری اجتماعی در شبکهی،  شناخت  یذهن  یهاهینظر  بین

شووامل هوای مجوازی و منوابع خودکارآمودی در شوبکه مجوازی
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داری فراگیران روابط معنویدر  رفتارها و هیجانات مثبت و منفی  
 در[ 1397]ی حیمسوو و پووور، توورانسدهقووان[. 20وجووود دارد ]
 یمجاز  یهااستفاده از شبکه  زانیمکه    دادند  نشان  خود  پژوهش

و کنترل عواط    یاجتماع  ینی داری با سازگاررابطه مثبت و مع
[ در پژوهش خود بوه 2017] Spada, & Marino [.17] دارد

به عنوان   یجانیه  پردازشو    این نتیجه رسید سازگاری اجتماعی
دانش آموزان در    شبکه های مجازیکننده استفاده از    ینیب  شیپ

  [.19] می باشد
مدیریت مناسوب در تبیین این نتایج می توان بیان نمود که  

شناخت اجتماعی به عنوان مولفه اساسی نظریوه ذهون نوه تنهوا 
تواند منجر به ایجاد تعامالت بهتر گردد، بلکه باعث سازگاری می

هوای [، بنوابراین سوبب پاسوخ6شود ]بهتر با شرایط متفاوت می
[. 30گوردد ]متفاوت مویهای رفتاری بهتر توسط فرد در موقعیت

های رفتاری مناسب از متغیر سوازگاری های مانند پاسخمشخصه
[ کوه از دیودگاه علووم 19نمایود ]نقش میانجی آن را تببین موی

اجتمواعی بوه عنووان   یسوازگارتوان اشاره نمود که  شناختی می
ای از طرحواره های ارتباطی مبتنی بور پوردازش اطالعوات دسته

[. از 12ه شامل فرآینودها پردازشوی هسوتند ]شوند کشناخته می
گر نوعی فقدان یوا بود تنظیموی طرفی کاهش ابراز عواط  بیان

های پوردازش شناخت است و به همین صورت آسیب در ظرفیت
شناختی مبتنی بر نارسوایی شوناختی ممکون اسوت یو  عامول 

گور ماننود خطراحتمالی برای انواع مشکالت و رفتارهای مخاطره
از جهتوی دیگور بوه [. 8انی در فضای مجازی باشند ]تخلیه هیج
عاطفی اشواره  -به ی  سب  شناختی  یسازگاررسد که  نظر می

دارد که نتیجه آن اختالل خواص در بیوان و پوردازش شوناختی 
مثبت است و معنای حقیقوی آن، پریشوانی در توصوی  کالموی 

های مشوابه بوا مثبت دارای مولفه  یسازگار[.  7احساسات است ]
مدار باشود، یکوی از ایون ن راهبردهای مقابله اجتنابی و مسالهای

راهبردهای مقابله با مشکل در تمیوز دادن احساسوات و حوواس 
 یسوازگار[. به طوری که افوراد بوا  9شود ]فیزیکی مشخص می

منفی در ابراز کالمی احساسات درونی د ار نقوص بووده و بودن 
[. نظریوه 20نود ]کشان از جانب آن ها احساس خود را بیان موی

تواند موثرترین عامل مثبت می  ذهن با کم  به راهبرد و آگاهی
در سازگاری در بحث یادگیری در نظر گرفته شود، که با استفاده 

دهود، های سازگارانه را تحت تواثیر قورار مویاز آن نه تنها پاسخ
بلکه گرایشات رفتواری ماننود نووع و نحووه اسوتفاده از فضوای 

وجوود  مثبت یسازگار[. وقتی 15اند متاثر سازد ]تومجازی را می
داشته باشود فورد از نظور عواطفی و شوناختی د وار آشوفتگی و 

شود و این نواتوانی، سوازمان عواطو  و شوناخت درماندگی نمی
[. بنابراین، این افوراد بوه دلیول 11سازد ]های فرد را مختل نمی

 آگاهی هیجانی و تووان در پوردازش شوناختی احساسوات خوود،
هوای خوویش معموالً قادر به شناسایی، درک و توصی  هیجوان

هستند و توانایی باالتری در سازگاری با شورایط تونش زا دارنود 
های منفی ناشی از تنش [. درصورتی که افراد نتوانند هیجان35]

هوای ابوراز را بیان و تخلیه کنند، بخش روان شوناختی سیسوتم
بود، کوه در نتیجوه بورای یاهیجان و پریشانی روانی افزایش می

کاستن تنش، به گرایش رفتاری ناسازگار گونه به هر روشی و در 
هر مکانی مانند فضای مجازی جهت تخلیه هیجانات و فشوارها 

 [.36آورند ]روی می

 یریگجهینت
  رابطه بین  این پژوهش نشان داد که سازگاری اجتماعی در

  نقش   دانش آموزان  گرایش به شبکه های مجازی  با  نظریه ذهن
  ش یذهن با گرا  ه ینظرو    یاجتماع  یسازگارمیانجی دارد و مدل  

ها شبکه  آموزان  یمجاز  یبه  کلی   دانش  طور  به  شد.  تایید 
آموزانی  ذهن  که  دانش  سازگاری  ،  دارندتری    قوی  نظریه 

گرایش منفی کمتری به فضای مجازی بهتری داشته و    اجتماعی
انجام گرفته در این حیطه   های پژوهشدارند. پیشنهاد می شود  

نمونههای گستردهدر حوزه با  و  از جامعهتر  و هایی  های مختل  
تر انجام پایرد تا نتایج، قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد.  بزرگ

مشاورانهمچنین   تیزهوشان  مدارس  توجه   و در  با  روانشناسان 
آموزش ذهن  به  نظریه  بهبود  و  شناختی  تنظیم  بر  مبتنی  هایی 

می عال آموزان،  دانش  اجتماعی  سازگاری  افزایش  بر  توانند  وه 
را   تیزهوش  آموزان  دانش  در  مجازی  فضای  به  منفی  گرایش 

 کاهش دهند. 

 سپاسگزاری 
دانش   و  تیزهوشان  مدرسه  کارکنان  تمامی  از  نویسندگان 
آموزان شرکت کننده در پژوهش بابت همکاری در این پژوهش 

 تشکر می نمایند. 
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