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دانش آموزان شهر تهران

ناصر امينی  ، 1زهره غفاری جاهد

2

 1استادیارگروه روانشناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران
 2دانشجوی دکتری روانشناسی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
زهره غفاری جاهد

چکيده
مقدمه و هدف :استفاده از شبکه های مجازی در سال های اخیر به جزء جدایی ناپذیر زندگی تبدیل شده
است .با وجود کاربردهای مفید این شبکه ها ،استفاده بیش از حد و مداوم آن ها زمینه وابستگی و آسیب
را در افراد ایجاد می نماید .لذا پژوهش حاضر ،با هدف پیش بینی میزان گرایش به شبکه های مجازی
براساس احساس تنهایی و خودکنترلی با واسطه گری خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل
کلیۀ دانش آموزان دختر دورۀ متوسطه دوم شهر تهران بود 044 .نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه
ای چندمرحله ای انتخاب شدند .جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی،
پرسشنامه احساس تنهایی ،پرسشنامه خودکنترلی و پرسشنامه گرایش به شبکه های اجتماعی انجام شد.
به منظور تحلیل داده ها از مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که خودکنترلی و احساس تنهایی پیش بینی کننده های خوبی برای گرایش به
شبکه های اجتماعی محسوب می شوند .همچنین ،براساس یافته های مدل یابی معادالت ساختاری روابط
علّی معنادار و مثبت بین خودکنترلی ،احساس تنهایی و گرایش به استفاده از شبکه های اجتماعی وجود
دارد و نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در رابطه بین خودکنترلی ،احساس تنهایی و گرایش به استفاده
از شبکه های اجتماعی تأیید شد.
نتيجه گيری :این یافته ها نشان دهنده این است که به کارگیری خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان و
اصالح و بهبود آن به عنوان یک سازه روان شناختی می تواند نقش مؤثری در میزان استفاده از شبکه های
اجتماعی داشته باشد. .

واژگان کليدی :گرایش به شبکه مجازی ،احساس تنهایی ،خودکنترلی ،خودکارآمدی اجتماعی،
دانش آموزان.
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تنهایی و خودکنترلی با واسطه گری خودکارآمدی اجتماعی در
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پيش بينی ميزان گرایش به شبکه های اجتماعی براساس احساس
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مقدمه
1

دوره نوجوانی یک مرحله ویژه رشدی در طول زندگی انسان است که با رشد جسمانی ،عاطفی و اجتماعی مشخص می شود .بنابراین
تغییرات جسمی ،روانی و اجتماعی دانش آموزان نوجوان و مشکالت خاص این دوران زمینه مساعدی برای بروز استرس و مشکالت روان
شناختی آنان فراهم می کند (لطف آبادی . )1131 ،شواهد موجود نیز بیانگر شیوع باالی مشکالت روانی در دانش آموزان در دوران نوجوانی
است (پارا ،اوالوا و سانچز-گویجا.)2412 ،2
فناوری اطالعاتی و ارتباطی به طور کلی و تلفن همراه 1و استفاده از شبکه های اجتماعی ،از زمان رشد سریعش (اواخر دهه )1334
در زندگی فردی و اجتماعی بشر جایگاهی قدرتمند پیدا کرده است (عطادخت ،حمیدی فر و محمدی .)1131 ،استفاده از شبکه های اجتماعی
نه تنها در جوانان بلکه در نوجوانان دانش آموز نیز به عنوان بخش تقریباً ضروری زندگی روزمره مطرح است (ایشی.)2411 ،0
رشد چشمگیر استفاده از این شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان نوجوان نگرانی های فزاینده ای را در بین بسیاری از کارشناسان
در مورد اثرات مُخرب شبکه های اجتماعی مجازی ایجاد کرده است (ایشی .)2411 ،به عنوان مثال ،نتایج پژوهش لوپز-فرناندز )2415( 5نشان
داد که  12/5درصد نوجوانان اسپانیایی تبار و  13/5درصد نوجوانان فرانسوی تبار وابستگی شبکه های اجتماعی مجازی داشتند.
اثرات مُخرب شبکه های مجازی اجتماعی بسیار گسترده گزارش شده و از ایجاد وابستگی به شبکه های مجازی در کاربران گرفته تا
اثرات روان شناختی و پیامدهای جسمانی را دربر می گیرد (عطادخت و همکاران .)1131 ،تحقیقات نشان می دهد که استفاده مفرط از شبکه
های اجتماعی مجازی ،موجب نوعی وابستگی شده و موجب روزمرگی کاربران می شود .این وابستگی نیز به تدریج به عادت تبدیل شده و در
نتیجه م نجر به نوعی اعتیاد در کاربران می شود که درست مانند اعتیاد به موادمخدر ،الکل و رفتارهای پُرخطر مُخرب است (لوپز-فرناندز،
 .) 2415حواس پرتی ،تکانشگری ،کناره گیری و انزوای اجتماعی ،مشکالت خواب و کاهش اشتها از جمله عالئم وابستگی به شبکه های
اجتماعی مجازی است (گاسوامی و رانی سینگ.)2416 ،6
طی چند دهه گذشته پژوهش های زیادی به منظور شناسایی عوامل پیشگیری برای مشکالت رفتاری و استفاده از شبکه های اجتماعی
در نوجوانان صورت گرفته است که به احساس تنهایی و خودکنترلی نیز توجه زیادی شده است (گیلبرت ،مینیکا ،زینبارج ،کرایسک و آدام،7
 .)2417احساس تنهایی 8تجربه ای شایع در نوجوانان است اما وقتی این احساس به طور مکرر اتفاق افتد ،اثرات مخربی بر سالمت جسمی،
روانی و عاطفی آنان می گذرد .احساس تنهایی موجب افزایش تنیدگی و اضطراب ،رفتارهای پرخطر در نوجوانان را افزایش می دهد (کاسیاوپو،
گرایپو ،لوندون ،گوسینز و کاسیاوپو.)2415 ،3
ماهیت انسان به طور ذاتی اجتماعی است و افرادی که در برقراری و حفظ روابط رضایت بخش با دیگران ناتوان هستند و در نتیجه در
برآوردن نیاز تعلق داشتن مشکل دارند ،احتماال حس محرومیتی را تجربه می کنند که خود را با احساس تنهایی نشان می دهد (لوبوپرابو و
مولیناری .) 2412 ،14احساس تنهایی ممکن است مداوم یا موقتی باشد .با وجود اینکه احساس تنهایی موقتی غالبا موقعیتی و تجربه ای عادی
است ،احساس مداوم تنهایی نگران کننده است (آشر و پاکیوتی .)2411 ،11احساس تنهایی را می توان نارسایی و ضعف محسوس در روابط
بین فردی دانست که به نارضایتی از روابط اجتماعی منجر می شود .دان 12و همکاران ( )2411بیان می کنند که تنهایی در نوجوانان نشان
دهنده نارسایی و ضعف ارتباط های بین فردی با همساالن است که به نارضایتی از روابط اجتماعی با دیگر افراد منجر می شود (بوس ،کانگ
و برانسون.)2415 ،11
از سوی دیگر مفهوم خودکنترلی در تئوری یادگیری اجتماعی بیانگر این امر است که خودکنترلی به عنوان یک مفهوم قابل تعبیر،
قابل یادگیری و آموزش است (کانیجیما ،کیاتامورا و ایسوا .) 2416 ،10در تئوری عمومی جرم و رفتارهای پرخطر ،خودکنترلی به عنوان سازه
مرکزی مطرح است .بر طبق این تئوری ،تفاوت های فردی در خودکنترلی با برخی از رفتارها مانند مصرف مشروبات الکلی ،کشیدن سیگار در
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نوجوانان و پرداختن به سایر رفتارهای ناسازگار فردی و اجتماعی رابطه دارد .خودکنترلی پایین در نوجوانان از طریق ناتوانی در به تعویق
ا نداهتن لذت ها ،عدم تحمل محرومیت یا کمبودها و تمایل به اتخاذ رفتارهای مخاطره آمیز مشهود است (استن .)2411 ،15همچنین،
خودکنترلی به عنوان تفاوت های مهم فردی و قابل سنجش ویژگی های رفتاری تعریف می شود ،که بیانگر میزان مطابقت ویژگی های رفتاری
خود با شرایط و موقعیت موجود است (پاناکیاو و واندنبرگ.)2412 ،16
باورهای خودکارآمدی به عنوان برداشت افراد از دامنه خاصی از توانایی ها برای انجام اقدامات الزم برای رسیدن به اهداف ارزشمند
تعریف شده است .مفهوم خودکارآمدی برای اولین بار توسط بندورا 17در تالش برای ارائه یک نظریه یکپارچه به منظور تغییر رفتار ارائه شد.
چندین پژوهش نشان دادند که باورهای خودکارآمدی دارای اثرات مثبت بر حوزه های مختلف زندگی افراد می باشند و به عنوان یک مکانیسم
مهم در درمان مشکالت روان شناختی کاربرد دارد (گاالگر .)2412 ،18طبق دیدگاه بندورا ( )1337اینکه تا چه اندازه معیارهای رفتار خود را
درست برآورد کنیم ،احساس کارایی یا خودکارآمدی ما را تعیین می کند .خودکارآمدی به باورهایی همچون کفایت ،شایستگی و قابلیت
کنارآمدن با زندگی اشاره دارد .برآورده ساختن و حفظ کردن معیارهای عملکرد ،خودکارآمدی را باال می برد و ناکامی در برآورده ساختن و
حفظ کردن آن ها را پایین می آورد .افرادی که احساس خودکارآمدی پایینی دارند ،احساس می کنند که درمانده هستند و نمی توانند
رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند (اُبراین ،فینالیسون ،کیرر و ادواردز .)2410 ،13بندورا بیان می کند که ادراک خودکارآمدی یک فرآیند
شناختی است که توانایی کنترل موارد ترسناک را در شخص ایجاد می کند و او را قادر به رویارویی با مشکالت می سازد (وایس ،رابینسون،
فونگ ،تاینت ،چالمرس و النسکی.)2411 ،24
حوزه خودکارآمدی اجتماعی در تئوری خودکارآمدی اجتماعی بندورا )1377( 21پایه گذاری شده است .خودکارآمدی اجتماعی یک
بعد از خودکارآمدی است که بیانگر برآورد افراد از توانایی شان در برقراری و حفظ روابط بین فردی است (گاردنر.)2411 ،22
خودکارآمدی اجتماعی یک اعتقاد منحصر به فرد درباره توانایی فرد در به راه انداختن و نگه داشتن روابط میان فردی است .این شامل
رفتارهایی از جمله گفت و گوی میان فردی سازگارانه ،مالقات افراد جدید ،نمایش سالم در موقعیت های اجتماعی ،ترویج روابط عاطفی،
گسترش دوستی ها و اثرگذاری متقابل در محیط های گروهی است (ایروزکان و دنیز .)2412 ،21در نهایت با توجه به این که امروزه یکی از
نگرانی ها و دغدغه های نظام تعلیم و تربیت و خانواده ها در جامعه ایرانی مسأله گرایش نوجوانان به شبکه های مجازی است که این امر می
تواند با مشکالت رفتاری و سالمت روانی در نوجوانان همراه باشد و حتی برخی از آن ها به علت وابستگی شدید به شبکه های مجازی دچار
اضطراب ،افت در تحص یل و مشکالت بهداشت روانی می شوند؛ لذا ضرورت مطالعه حاضر در پرداختن به استفاده از شبکه های مجازی در
نوجوانان بشدت احساس می شود .بنابراین هدف پژوهش حاضر پیش بینی میزان گرایش به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و
خودکنترلی با نقش میانجی گر خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان شهر تهران انجام شد.

مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی و به طور خاص مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری است .جامعۀ آماری
پژوهش شامل کلیۀ دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در دورۀ متوسطه دوم در سال  1136شهر تهران (منطقه غرب) بود .تعداد نمونه
براساس جدول  Krejcieو ( Morganبا سطح اطمینان  %35و خطای نمونه گیری  ،)%5و اختالف میانگین و واریانس مربوطه در پژوهش
های مشابه (حداقل سه پژوهش مربوطه) و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای 044 ،نفر به دست آمد ( .)n=044جمع
آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های ذیل صورت گرفت:
الف -پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی :این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است که دارای  25سئوال می باشد و آزمودنی باید
در یک طیف لیکرت  7درجه ای از غیرممکن تا بیش از حد میزان خودکارآمدی اجتماعی خود را مشخص سازد .این مقیاس دارای پنج
زیرمقیاس شامل قاطعیت اجتماعی ،عملکرد در موقعیت های اجتماعی ،شرکت در گروه های اجتماعی ،جنبه های دوستی و صمیمبت ،کمک
کردن و کمک گرفتن است .نمره کل آزمون بین  25تا  175قرار دارد و نمرات باالتر حاکی از سطح باالی خودکارآمدی اجتماعی است .کنلی
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و همکاران ( )1383ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را  4/81گزارش کرده اند .در مطالعه رستمی و همکاران ( )1135نیز ضریب آلفای کل
مقیاس برابر با  4/73و زیرمقیاس های آن در دامنه ای بین  4/60الی  4/72گزارش شده است.
ب -پرسشنامه احساس تنهایی :این پرسشنامه دارای  10سئوال بوده و احساس تنهایی را می سنجد .شیوه نمره گزاری آن به
صورت طیف لیکرت چهار گزینه ای می باشد به این صورت که به گزینه کامال مخالفم نمره  ،1به گزینه مخالفم نمره  ،2گزینه نظری ندارم
نمره  ،1گزینه موافقم نمره  0و گزینه کامال موافقم نمره  5تعلق می گیرد .ضریب آلفای کرونباخ مقیاس  4/80گزارش شده است .در مطالعات
ایرانی نیز ضریب آلفای مقیاس  4/82گزارش شده است (رستمی و همکاران .)1135 ،همچنین ،در مطالعه جوکار و همکاران ( )1134روایی
و پایایی مقیاس  4/80گزارش شده است.
پ -پرسشنامه خودکنترلی :این مقیاس به وسیله تانجی ( )2440تدوین و دارای  11سئوال بوده و هدف آن سنجش میزان
خودکنترلی افراد است .طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده و به گزینه هرگز نمره  ،1گزینه بندرت نمره  ،2گزینه گاهگاهی نمره  ،1گزینه
زیاد نمره  0و به گزینه بسیار زیاد نمره  5تعلق می گ یرد .برای بدست آوردن نمره مقیاس مجموع امتیازات همه سئواالت با هم جمع می
گردد .حداکثر نمره برای این مقیاس  65و حداقل آن  11است .نمرات باالتر بیانگر خودکنترلی باالتر خواهد بود و برعکس .روایی و پایایی
اسن پرسشنامه توسط تانجی ( 4/85 )240و  4/81گزارش شده است .در مطالعه موسوی مقدم و همکاران ( )1130نیز روایی و پایایی آن
 4/81و  4/73گزارش شده است.
ت -پرسشنامه گرایش به شبکه های اجتماعی :پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی با هدف میزان استفاده افراد از شبکه
های مجازی در سال  1130توسط یعقوبی در  5ماده تهیه شده است .نمره گزاری مقیاس به صورت لیکرت  5درجه ای می باشد و آزمودنی
بین  1تا  5نمره می گیرد .به این صورت که به گزینه هرگز نمره  1و گزینه بیشتر اوقات نمره  5تعلق می گیرد .آلفای کرونباخ آن 4/81
گزارش شده است.
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخۀ  22و  8/7 ،Lisrelبرای مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شدند.

یافته ها
همانطور که در جدول شماره  1مشاهده می گردد میانگین (و انحراف معیار) خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان دختر 61/11
( )14/41و در خودکنترلی( 14/16 ،و  ) 8/24می باشد .همچنین ،میانگین (و انحراف معیار) آزمودنی ها در متغیر احساس تنهایی ( 17/36و
 )3/00و میزان گرایش به شبکه اجتماعی ( 22/06و  )5/13می باشد.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار داده های پژوهش

مقياس/زیر مقياس

ميانگين  ±انحراف معيار

خودکارآمدی اجتماعی

قاطعيت اجتماعی

2/20 ± 14/10

عملکرد در موقعيت های اجتماعی

1/41 ± 12/17

شرکت در گروه های اجتماعی

1/03 ± 12/32

جنبه های دوستی و صميميت

1/04 ± 11/52

کمک کردن و کمک گرفتن

0/11 ± 11/71

نمره کل

14/41 ± 61/11

خودکنترلی

8/24 ± 14/16

احساس تنهایی

3/00 ± 17/36

ميزان گرایش به شبکه اجتماعی

5/13 ± 22/06
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جدول  .2همبستگی بين متغيرهای پژوهش

متغيرهای پژوهش

2

1

3

1

 -1ميزان استفاده از شبکه اجتماعی
 -2خودکارآمدی اجتماعی

**

 -3خودکنترلی

**-4/082

-4/547

**

 -4احساس تنهایی

4

1
**4/141
**

4/051

1
**

-4/046

1

-4/013

≤*1/11P؛≤1/10P

**

از تحلیل همبستگی در جدول شماره  2می توان نتیجه گرفت که با افزایش نمرات در خودکارآمدی اجتماعی و خودکنترلی با کاهش
میزان گرایش به شبکه های مجازی و افزایش نمرات در احساس تنهایی با افزایش گرایش به شبکه های مجازی ،همراه است .به منظور ارزیابی
رابطه بین احساس تنه ایی و خودکنترلی با میزان گرایش به شبکه های مجازی به شکل مستقیم و همچنین ،بررسی رابطه آن ها با واسطه
گری خودکارآمدی اجتماعی به عنوان متغیر میانجی ،از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
همان طور که در جدول شماره  1نشان داده شده است ،مقادیر شاخص ه ای تناسب حاکی از برازش بسیار خوب مدل است .نسبت
کای دو بر درجه آزادی برابر با  2/22و کمتر از  ،1مقدار "آر .ام .اس .ای .اِی" برابر با  4/46کمتر از مقدار تعیین شده یعنی  4/48است؛
شاخص برازش تطبیقی برابر با  4/37و شاخص نیکویی برازش برابر با  4/35هر دو باالتر از مقدار مجاز یعنی  4/34است .ضرایب مسیر و میزان
معناداری مربوط به هر مسیر در جدول شماره  1ارائه شده است .جهت آزمون روابط غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی از روش بوت استروپ
( )Bootstrapاستفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  0ارائه شده است.
جدول  .3ضرایب مستقي م و تنظيم شناختی/هيجانی و سبک زندگی اسالمی بر اعتياد به تلفن همراه

مسير

ضریب مسير

ارزش t

نتيجه

احساس تنهایی ** گرایش به شبکه مجازی

*4/51

6/08

تأیید مُدل

خودکنترلی ** گرایش به شبکه مجازی

*4/05

5/38

تأیید مُدل

خودکنترلی ** احساس تنهایی

*4/11

5/11

تأیید مُدل

خودکنترلی ** خودکارآمدی اجتماعی

*4/26

1/04

تأیید مُدل

خودکارآمدی اجتماعی ** گرایش به شبکه مجازی

*4/18

2/62

تأیید مُدل

RMSEA=4/46

df=51

CFI=4/37

GFI=4/35

x2=111/21

x2/df=2/22

≤4/45P≤ 4/41P
*؛

**

ارزیابی روابط غیرمستقیم با استفاده از روش بوت استروپ نشان می دهد رابطه خودکنترلی و احساس تنهایی و میزان گرایش به
استفاده از شبکه های مجازی به واسطه خودکارآمدی اجتماعی با ضریب  β=4/486و با توجه به اینکه حد باال و حد پایین صفر را در بر نمی
گیرد ،میانجی گری می شود؛ بنابراین رابطه غیرمستقیم بین خودکنترلی و احساس تنهایی و میزان گرایش به شبکه های مجازی به واسطه
خودکارآمدی اجتماعی در سطح  4/428معنادار است.
جدول  .4ارزیابی اثر غيرمستقيم با روش بوت استریپ
β

مسير
خودکنترلی

احساس تنهایی

خودکارآمدی اجتماعی

گرایش به شبکه اجتماعی

حد
پایين

4/417 4/486

حد باال
4/106

سطح
معناداری
4/428

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 31بهار  ،3131ص 3 - 8
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

بحث و نتيجه گيری
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان گرایش به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و خودکنترلی با واسطه گری
خودکارآمدی اجتماعی در دانش آموزان انجام شد .نتایج ارزیابی مدل ساختاری نشان داد که بین احساس تنهایی باال و خودکنترلی پایین با
میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی در دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد.
25
20
این یافته از پژوهش حاضر با نتایج مطالعات پیشین (مانند قربانی و همکاران1135 ،؛ کیم و همکاران2410 ،؛ و مانسکی و مایشار ،
 )2415همسو می باشد .کیم و همکاران ( )2410در پژوهشی نشان دادند که افراد با نمرات باالتر در احساس تنهایی به میزان بیشتری از
شبکه های اجتماعی و مجازی استفاده می کردند .مانسکی و مایشار ( ) 2415نیز در مطالعه ای نشان دادند که نوجوانان با نمرات پایین در
خودکنترلی به میزان بیشتری گرایش به شبکه های اجتماعی و اینترنتی خواهند داشت.
در تبیین این یاف ته از مطالعه حاضر باید گفت شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی ،با قابلیت و
امکانات خود تأثیرات عمیقی بر جنبه های اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاشته اند و جوانان و نوجوانان پرجمعیت ترین و پرتعدادترین
گروه نسلی ایران ،در مو اجهه با اینترنت و متأثر از فضای مجازی هستند .از دیگرسو ،افزایش ارتباطات فردی از طریق شبکه های مجازی و
اجتماعی به کاهش روابط چهره به چهره و زنده صوتی منجر می شود .ارتباطات ناقصی که در قالب متون خشک و بی روح جان می گیرد،
مرز شوخی و جدی را در هم می گیرد و مسی ر اغراق آمیز و نادرستی را می پیماید که هرگز جایگزین مناسبی برای ارتباط کالمی و عاطفی
میان گروه دوستان و آشنایان نیست و شناخت مجازی و غیرواقعی حاصل از آن نمی تواند معیار خوبی برای آگاهی درباره طرف های رابطه
باشد .این ارتباط فرصیت یادگیری آداب زندگی را به طو ر عملی و از طریق ارتباط مؤثر با اقشار مختلف اجتماعی از فرد سلب می کند .در
واقع این نوع ارتباط بر سالمت روانی و گرایش به شبکه های اجتماعی اثر می گذارد (شهیاد و همکاران.)2411 ،
دیگر یافته مطالعه حاضر نشان داد که خودکارآمدی اجتماعی نقش میانجی گر را در رابطه بین احساس تنهایی و خودکنترلی با
گرایش به شبکه های اجتماعی دارد .این یافته از مطالعه حاضر با نتایج مطالعه رامبود و رایف )2410( 26که نشان دادند خودکارآمدی اجتماعی
در رابطه بین منبع کنترل و استفاده از شبکه های اجتماعی نقش میانجی گر دارد ،همسو می باشد .همچنین ،با نتایج مطالعه استرلینگ 27و
همکاران ( )2415که نشان دادند خودکارآمدی اجتماعی در رابطه بین خودکنترلی و استفاده از شبکه های اجتماعی نقش میانجی دارد ،همسو
می باشد.
در تبیین این یافته از پژوهش می توان گفت افرادی که در خودکارآمدی اجتماعی ضعیف هستند ،خود را در برقراری و حفظ روابط
مناسب بین فردی ناتوان می بینند .و در نتیجه به جای روابط واقعی در اجتماع به سمت دنیای مجازی و ارتباطاتی که نیاز به تالش و ابراز
وجود کمتری دارند ،سوق می یابند .از دیگرسو ،افرادی که خودکنترلی پایینی دارند ،بیشتر به شکل تکانشی و بدون تفکر عمل نموده و نیاز
به کنترل و مقررات کمتری دارند و در شبکه های اجتماعی و اینترنتی این فرصت برای آن ها بیشتر مهیا می باشد که خود را بدون قید و
شرط های اجتماعی ابراز نمایند .همچنین ،می توان استدالل نمود که وقتی فرد احساس تنهایی باالیی دارد ،خودکارآمدی اجتماعی وی نیز
تحت تأثیر قرار گرفته و به دلیل کناره گیری از تعامالت اجتماعی و بازخوردهای منفی و نیز کاهش تقویت های اجتماعی در روابط خودکارآمدی
وی به مراتب تضعیف شده و همین روند به شکل معیوبی موجب خودکنترلی پایین تر و حس تنهایی بیشتر در فرد شده و موجب استفاده
بیشتر از شبکه های اجتماعی در فرد می گردد.
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