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مقـاله تحقیقی 

نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه حاالت فراشناختی بر 
گرایش به شبکه های مجازی در دانش آموزان تیزهوش

چکیده
به فضای  این گرایش  و  را پوشش می دهد  انسان ها  زندگی  از  زیادی  ابعاد  زمینه: فضای مجازی 
نقش  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف  باشد.  هیجانی  و  شناختی  ابعاد  تاثیر  تحت  می تواند  مجازی 
واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه حاالت فراشناختی بر گرایش به شبکه های مجازی در دانش 

آموزان تیزهوش بود.
روش کار: روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل یابی معادالت ساختاری بود. 
جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی 300 دانش آموزان تیزهوش مدرسه سمپاد متوسطه دوم در مقطع 
یازدهم رشته تجربی در سال تحصیلی 1399-1398، در شهر گرگان بودند که به روش سرشماری 
پردازش  پرسشنامه   ،)1393( و همکاران  مجازی مجردی  پرسشنامه شبکه های  با  و  انتخاب شدند 
هیجانی باکر و همکاران )2010( و پرسشنامه فراشناخت حالتی اونیل و عابدی )1996( ارزیابی شدند. 
برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادالت رگرسیونی با نرم افزار SPSS نسخه 18 و Amos نسخه 

23 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد، بین حاالت فراشناختی و پردازش هیجانی با گرایش به شبکه های مجازی 
رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد. مدل پژوهش دارای برازش بوده و تایید شد و 0/330 از واریانس 
گرایش به شبکه های مجازی توسط حاالت فراشناختی و پردازش هیجانی مورد تبیین قرار گرفت. 
پردازش هیجانی در رابطه ی بین حاالت فراشناختی با گرایش به شبکه های مجازی نقش واسطه ای 

دارا بود.
نتیجه  گیری: تغییرات گرایش به فضای مجازی بر مبنای مستقیم حاالت فراشناختی و غیرمستقیم 
پردازش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش قابل تبیین است و این پژوهش تلویحات کاربردی برای 

مشاوران مدارس دارا می باشد.
واژگان کلیدی: پردازش هیجانی، حاالت فراشناختی، گرایش به شبکه های مجازی، دانش آموزان 
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مقدمه
استفاده از تکنولوژي  هاي نوین یکی از جلوه  هاي آشکار دنیاي پیش رو 
بوده )1( و شبکه های مجازی نیز به عنوان یکی از ابعاد نوپاي این فن-

آوري  هاي جدید جهان معاصر، نقش به سزایی در تغییر و تحول زندگی 
افراد جامعه دارد )3 و 2(. عیب اصلی ارتباط  های شبکه های مجازی 
آن است که ارتباط در شبکه های مجازی، اساساً بر متن استوار است و 
بنابراین، از نشانه  های بصری و شنیداری در تعامل  های رو در رو بی  بهره 
ابعاد بسیار تعیین  از  است )4(. مطالعات اخیر نشان داده اند که یکی 
به شبکه های مجازی سطح شناخت  افراد  کننده در میزان گرایش 
و فراشناخت می باشد. از جمله سازه های شناختی مطرح که بر فرآیند 
یادگیری وعملکرد تحصیلی اثرگذار است، فراشناخت1 است )7 - 5(. 
فرآیندهایی  و  وقایع  دانش،  روان شناختی،  ساختارهای  به  فراشناخت 
 .)9( دارد  مشارکت  تفکر  تفسیر  و  اصالح  کنترل،  در  که  دارد  اشاره 
فراشناخت از طریق فرآیندهایی همچون کنترل، نظارت، برنامه ریزی 
و تصحیح بر پردازش شناختی انسان اثرگذار بوده و در تعامل با شیوه 
به  نسبت  آسیب پذیری  یا  روانی  سالمت  بر  فرد  هیجانی  پردازش 
آشفتگی های روانی نقش دارد )10(. بنابراین، توجه به فراشناخت نیز 
آن است  به  وابسته  فرد،  فعالیت های شناختی  به عنوان سازه ای که 
حایز  باشد،  تأثیرگذار  روان شناختی  آشفتگی های  بروز  در  می تواند  و 
اهمیت است )11(. از طرفی برخی مطالعات حاکی از آن هستند که ابعاد 
هیجانی مانند پردازش هیجان می تواند در گرایش مثبت و یا منفی 
به فضای مجازی تاثیر داشته باشند )12(. پردازش هیجان فرآیندی 
است که به وسیله آن آشفتگی های هیجانی رو به زوال می روند )13(، 
تا رفتار و تجربه های دیگر در افراد بدون مانع پیش رفته و افزایش 
یابد )14(. از نظر Rachman چهار دسته عواملی که ممکن است به 
مشکالتی در پردازش هیجانی منجر شوند، عبارت از اجتناب شناختی، 
عدم تجربه خوگیری کوتاه مدت، افسردگی و عقاید بیش بها داده شده 
در  می تواند  هیجان  پردازش  راهبردهای  از  استفاده  می باشند)15(. 
برای کاهش آشفتگی هیجانی و روانی  افزایش مهارت های عاطفی 
مؤثر باشد )17 و 16(. در همین راستا حمیدی و همکاران در پژوهش 
خود نشان دادند که حاالت فراشناختی با گرایش به شبکه های مجازی 
و Glassman در   Paul از طرفی دارد )18(.  رابطه  آموزان  در دانش 
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین حاالت فراشناختی در شبکه 
 .)1( دارد  وجود  معنی داری  روابط  منفی  و هیجان های  های مجازی 
از سطح  ناشی  از شبکه های مجازی  نامناسب  استفاده ی  به عبارتی، 
 .)19( می باشد  کاربران  در  فراشناختی  باورهای  و  هیجانات  پردازش 
Lee در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین اطالعات دریافتی 

و  در شبکه های مجازی  فراشناختی  و حاالت  از شبکه های مجازی 
هیجانات، رابطه معنی داری وجود دارد )20(.

1. metacognition

 Janassen و همکاران و Lavrijsen ،در خصوص گرایش تیزهوشان
نشان دادند که گرایش دانش آموزان تیزهوش به فضای مجازی به 
چندان  محیط  که  آن  دلیل  به  افراد،  این  برای  امن  فضایی  عنوان 
افزایش است و حتی  آنان را مرتفع نماید، رو به  نیازهای  نمی تواند 
ارتباطی  محیط  در  آنان  تعامالت  و  زندگی  کیفیت  سطح  می تواند 
با خانواده و معلمان را تحت تاثیر قرار دهد )22 و 21(.  از طرفی 
دانش آموزان تیز هوش با توجه به آن که همواره محتوای آموزشی 
امر  باشد در  تر می  پایین  آنان  رفتاری  زمینه ای شناختی  از سطح 
آموزش گاها دچار نقص های زیادی مانند دلزدگی می گردند )23(. از 
طرفی دایره ی ارتباطی گروه همساالن کوچک تر و محیط به شدت 
رفتاری و  و  بعضا مشکالت هیجانی  پرور سبب می شود که  رقابت 
حتی سرخوردگی های بیشتری را تجربه نمایند که عاملی است که 
این افراد به فضای مجازی پناه ببرند )24(. میزان گرایشات افراطی 
به شبکه های مجازی عالوه بر آن که بر زندگی خانوادگی آنها تأثیر 
منفی می گذارد، سبب می شود که زمان کمتری را با خانواده صرف 
کنند )25( و احساس تنهایی و افسردگی و کمبود عزت نفس در آنها 
بیشتر می شود  )26(. این افراد از جنبه های مالی، جسمانی و فرهنگی 
نیز آسیب های بیشتری را پذیرا می شوند )27(. لذا در راستای برطرف 
در  گذشته  یافته های  اجماع  در  مطالعات  میان  موجود  خالء  کردن 
پردازش  واسطه ای  نقش  پژوهش حاضر  از  مدل، هدف  شکل یک 
هیجانی در رابطه حاالت فراشناختی بر گرایش به شبکه های مجازی 

در دانش آموزان تیزهوش می باشد )شکل 1(.

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

روش کار
پژوهش  روش  و  کاربردی  نوع  از  هدف،  لحاظ  از  حاضر،  پژوهش 
توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری بود. جامعه 
مدرسه  تیزهوش  دانش آموزان   300 تمامی  حاضر،  پژوهش  آماری 
سمپاد متوسطه دوم در مقطع یازدهم رشته تجربی در سال تحصیلی 
1399-1398، در شهر گرگان بودند. در این پژوهش برای تعیین حجم 
نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 10 
برای هر متغیر مشاهده شده )24 متغیر مشاهده شده در مدل( به روش 

پردازش هیجانی حاالت فراشناختی و گرایش به شبکه های مجازی
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کالین )28( و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه هاي ناقص 300 نفر 
به عنوان حجم نمونه به روش سرشماری انتخاب شدند. 

آموزان  دانش  پسر،  جنسیت  شامل  پژوهش  به  ورود  معیارهای 
متوسطه دوم مدارس سمپاد، پایه 11، ساکن شهر گرگان، تکمیل فرم 
و جسمانی  روانشناختی  وجود مشکالت  آگاهانه، عدم  نامه  رضایت 

جهت همکاری طبق گفته خود فرد بود.
و  زمان  هر  در  مطالعه  از  به خروج  تمایل  مالک های خروج شامل 

تکمیل ناقص پرسشنامه بود. 
در  توضیحاتی  نمونه گیری  از شروع  قبل  ابتدا  در  اجرایی  فرآیند  در 
خصوص هدف مطالعه و حفظ رازداری مطالب به آزمودنی ها داده شد 
و همزمان رضایت نامه آگاهانه و سپس پرسشنامه ها از دانش آموزان 
دریافت گردید. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات بدست 
برای  شد.  استفاده  ساختاری  رگرسیونی  معادالت  مدل یابی  از  آمده 
تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 18 و Amos نسخه 
IR.IAU. اخالق  کد  با  حاضر  پژوهش  همچنین  شد.  استفاده   23

ثبت  به  اهواز  واحد  اسالمی  آزاد  دردانشگاه   AH.REC.1398.059

رسید.

ابزار پژوهش
1.پرسشنامه شبکه های مجازی مجردی و همکاران

این پرسشنامه توسط مجردی و همکاران طراحی شده است )29(. 
پرسشنامه شامل 19 سوال و شامل سه بعد میزان استفاده، نوع استفاده 
و میزان اعتماد به کاربر می باشد. این پرسشنامه بر مبنای طیف 5 
گزینه ای لیکرت از کامال مخالفم تا کامال موافقم ساخته شده است. 
روایی سازه و محتوا توسط سازندگان تایید شد و مقدار ضریب آلفای 
کرونباخ میزان استفاده 0/76، نوع استفاده 0/80 و میزان اعتماد به 
کاربران 0/71 و کل 0/83 به دست آمد.در پژوهش حاضر پایایی به 
روش آلفای کرونباخ  برای میزان استفاده 0/81، نوع استفاده 0/79 و 

میزان اعتماد به کاربران 0/66 و کل 0/80 به دست آمد.

2. پردازش هیجانی باکر و همکاران
و همکاران ساخته شده است )30(،   Baker این مقیاس که توسط 
داراي 25 سوال است. بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای )1 = به 
هیچ وجه تا 5 = بی نهایت( درجه بندی می شود. این مقیاس، دارای 
5 مؤلفه ی فرونشانی، عدم تنظیم هیجان، عدم تجربه ی هیجانی، 
روایی سازه  باشد.  اجتناب می  و  پردازش هیجانی  نشانه های عدم 
پایایی به روش آلفای  و محتوا توسط سازندگان تایید شده است و 
کرونباخ فرونشانی 0/81، عدم تنظیم هیجان 0/87، عدم تجربه ی 
اجتناب    ،0/80 هیجانی  پردازش  عدم  های  نشانه   ،0/84 هیجانی 
0/78 و کل آن 0/89 گزارش شده است و در پژوهش لطفی )2010( 
روایی سازه و محتوا تایید شده است و پایایی به روش آلفای کرونباخ 

فرونشانی 0/80، عدم تنظیم هیجان 0/81، عدم تجربه ی هیجانی 
0/78، نشانه های عدم پردازش هیجانی 0/75، اجتناب 0/74 و کل 
آن 0/83 گزارش شده است )31(. در پژوهش حاضر پایایی به روش 
عدم   ،0/74 هیجان  تنظیم  عدم   ،0/75 فرونشانی  کرونباخ  آلفای 
تجربه ی هیجانی 0/79، نشانه های عدم پردازش هیجانی 0/81،  

اجتناب 0/80 و کل آن 0/86 بدست آمده است

3. پرسشنامه فراشناخت حالتی اونیل و عابدی)1996(
این   .)32( است  ساخته شده  عابدی  و  اونیل  توسط  پرسشنامه  این 
راهــبردهای  آگاهی،  مقیاس  زیر   4 و  عبارت   20 دارای  آزمــون 
شــناختی، برنامه ریزی و بررسی خود است. به هر یک از زیر مقیاس 
 ها، 5 عبارت اختصاص داده شده اســت و آزمـودنی باید در یـک 
امتیاز،   2 گاهی:  امتیاز،   1 درجــه  ای)اصاًل:   4 لیکــرت  مــقیاس 
مخالفت  یا  موافقت  میزان  امتیاز(   4 زیاد:  خیلی  امتیاز،   3 معمواًل: 
سازه  روایی  سازندگان  کند.  را مشخص  عبارات  از  یک  هر  با  خود 
براي  کرونباخ   آلفاي  روش  به  پایایی  و  نمودند  تایید  را  محتوا  و 
مؤلفه هایی آگاهی فرا شناختی 0/72، راهبرد شناختی 0/81،  برنامه 
است. همچنین  بوده  و کل 0/91  بازبینی 0/87  ریزي 0/85، خود 
در پژوهش دیگری، پایایی به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که 
ضرایب به دست آمده براي مؤلفه هاي آگاهی فرا شناختی 0/79، 
و   0/82 بازبینی  خود   ،0/81 ریزي  برنامه    ،0/83 شناختی  راهبرد 
کل 0/94 بوده است )33(. در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفاي 
کرونباخ  براي مؤلفه هایی آگاهی فرا شناختی 0/75، راهبرد شناختی 
0/74،  برنامه ریزي 0/81، خود بازبینی 0/82 و کل 0/8 بدست آمد.

یافته  ها 
در ابتدا با بررسی پیش فرض های آماری با استفاده از آزمون های، 
کشیدگی و چولگی، جعبه ای، کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد و 
توزیع نرمال داده ها و همچنین مدل اندازه گیری سه متغیر پژوهش 

تایید گردید.
نتایج مندرج در جدول-1 همبستگی معناداری بین حاالت فراشناختی، 
را  آزمودنی ها  به شبکه های مجازی در  با گرایش  پردازش هیجانی 
نشان می دهد. بین حاالت فراشناختی و پردازش هیجانی با گرایش 
به شبکه های مجازی رابطه ی منفی معناداری )0/01( وجود داشت. 
هیجانی،  پردازش  و  فراشناختی  حاالت  افزایش  با  که  معنا  این  به 

گرایش به فضای مجازی در دانش آموزان کاهش می یابد.
با توجه به جدول-2 مقدار ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

RMSEA برابر با 0/039 می  باشد، لذا این مقدار کمتر از 0/1 بوده 

که نشان دهنده این است که میانگین مجذور خطاهاي مدل مناسب 
است و مدل قابل قبول می باشد. همچنین مقدار کاي دو به درجه 
آزادي )2/985( بین 1 و 3 می باشد و میزان شاخص GFI ،CFI و 

علیرضا سنگانی و همکاران
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NFI نیز تقریبا برابر و بزرگتراز 0/9 می باشد که نشان می دهند مدل 

اندازه گیری متغیرهای پژوهش، مدلی، مناسب بود. 
پردازش  و  فراشناختی  حاالت  مسیرهای  جدول-3،  به  توجه  با 
به شبکه های مجازی دارا  گرایش  بر  معناداری  اثر مستقیم  هیجانی 

جدول 1: آماره های توصیفی و ماتریس همبستگی پیرسون بین حاالت فراشناختی و پردازش هیجانی با گرایش به شبکه های مجازی

MSD1234567891011121314متغیر

میل به 
11/822/451آغازگری رفتار

متفاوت در 
رویارویی با 

موانع
21/682/580/66*1

میل به 
1*0/49*13/833/380/53گسترش تالش 

حاالت 
1*0/71*78 /0.*41/185/040/69فراشناختی

1*0/20*0/17*0/19*12/544/520/16اجتناب

نشانه عدم 
1*0/63*0/24*0/22*0/18*12/325/300/19پردازش

1*0/46*0/47*0/34*0/31*0/24*14/674/750/25عدم تجربه

عدم تنظیم 
1*0/49*0/53*0/48*0/14*0/12*0/19*13/754/060/18هیجان

1*0/54*0/65*0/62*0/51*0/22*0/17*0/28*16/254/860/21فرونشانی

پردازش 
1*0/77*0/81*0/79*0/75*0/67*0/23*0/27*0/19*78/2519/580/26هیجانی

1*0/22-*0/19-*0/16-*0/14-*0/23-*0/19-*0/26-*0/23-*0/25-*0/20-13/732/41میزان استفاده

1*0/54*0/24-*0/18-*0/17-*0/10-*0/18-*0/19-*0/28-*0/24-*0/22-*0/23-10/241/84نوع استفاده

میزان اعتماد 
1*0/54*0/43*0/20-*0/19-*0/19-*0/12-*0/20-*0/19-*0/26-*0/18-*0/20-*0/19-15/351/78به کاربران

گرایش به 
1*0/70*0/69*0/61*0/28-*0/21-*0/20-*0/16-*0/24-*0/19-*0/31-*0/25-*0/27-*0/24-39/325/13فضای مجازی

 * در سطح 0/01 معنی داري است.

جدول 2: شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر ها
مقدار به دست آمدهمقادیر قابل قبولتوضیحاتنام آزمون

 X2/df32/985<کای اسکوئر نسبی
RMSEA0/10/039<ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب

GFI0/90/990>شاخص برازندگی تعدیل یافته
NFI0/90/996>شاخص برازش نرم
CFI0/90/991>شاخص برازش مقایسه ای
DF128

)ML1( جدول 3: برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی

bβR2tSigمتغیر
0/2360/0975/4500/000-0/413-حاالت فراشناختی بر گرایش به شبکه های مجازی

0/2210/0784/5680/000-0/357-پردازش هیجانی بر گرایش به شبکه های مجازی

1.  maximum likelihood

پردازش هیجانی حاالت فراشناختی و گرایش به شبکه های مجازی
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بودند. به طور مشخص حاالت فراشناختی 0/267-  بر گرایش به 
شبکه های مجازی اثر داشت و پردازش هیجانی 0/221-  بر گرایش 

به شبکه های مجازی موثر بود.
همان گونه که در جدول-4 مشاهده می گردد، دو مسیر غیر مستقیم 
در نظر گرفته شده با توجه به مقادیر به دست آمده، به روش بوت 

استرپ در سطح )0/01( معنادار و مورد تایید واقع گردید.
مطابق با شکل 2 ، نشان داده می شود که 0/33 از پراکندگی متغیر 
گرایش به فضای مجازی تحت تاثیرسازگاری اجتماعی و نظریه ذهن 

است.

بحث 
هدف اصلی از این پژوهش بررسی نقش واسطه ای پردازش هیجانی در 
رابطه با حاالت فراشناختی بر گرایش به شبکه های مجازی در دانش 
پردازش  انجام شده،  تحلیل  نتایج  به  توجه  با  و  بود  تیزهوش  آموزان 
هیجانی در رابطه بین حاالت فراشناختی با گرایش به شبکه های مجازی 
در دانش آموزان تیزهوش اثر غیرمستقیمی دارد. همچنین این نتایج در 
جهت روابط متغیرها همسو با یافته هایی است مانند؛ Lee که در پژوهش 
خود به این نتیجه رسید که بین اطالعات دریافتی از شبکه های مجازی 

با حاالت فراشناختی در شبکه های مجازی و هیجانات رابطه معنی داری 
نتیجه  این  به  پژوهش خود  در   Glassman و  Paul .)20( دارد  وجود 
رسیدند که بین حاالت فراشناختی در شبکه های مجازی و هیجان های 
منفی روابط معنی داری وجود دارد )1(. حمیدی و همکاران در پژوهش 
خود نشان دادند که حاالت فراشناختی با گرایش به شبکه های مجازی 
در دانش آموزان ارتباط دارد )18(. آلن و همکاران در پژوهش خود به این 
نتیجه رسیدند که استفاده ی نامناسب از شبکه های مجازی به دلیل سطح 
پردازش هیجانات و باورهای فراشناختی در کاربران می باشد )19(. حاالت 
فراشناختی اندک و پردازش هیجانی منفی با آمادگی به گرایش به اعتیاد 
رابطه مثبت و معناداری دارند )34(. از جهتی دیگر به نظر می رسد که 
این نقص پردازش به یک سبک شناختی- عاطفی اشاره دارد که نتیجه 
آن اختالل خاص در بیان و پردازش هیجانات است و معنای حقیقی آن، 
پریشانی در توصیف کالمی احساسات است )2(. مفهوم هیجانات منفی 
اساسا با مشکل در تشخیص و بیان احساسات، خیال بافی بسیار کم، 
سبک شناختی با جهت گیری بیرونی و وابسته به محرک و همچنین 
مشکل در تمیزدادن بین احساسات و حواس فیزیکی مشخص می شود 
)12(، که حاالت فراشناختی فرد را به سمتی سوق می دهد که ناهنجار 
جلوه می نماید )35( و می تواند رفتارهای مبتنی بر هیجانات را در تمامی 

جدول 4: برآورد مستقیم مدل با روش بوت استرپ
معناداریحد باالحد پایینمقادیرمتغیر

0/3870/000-0/234-0/334-حاالت فراشناختی بر گرایش به شبکه های مجازی از طریق میانجی پردازش هیجانی

شکل 2: مدل نهایی آزمون شده به همراه آماره های پیش بینی استاندارد شده

علیرضا سنگانی و همکاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ci
ri

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 7

https://jmciri.ir/article-1-2958-fa.html


  مجله علمی - پژوهشی سازمان نظام پزشکی
1398 زمستان   -  4 شمـــاره   -  37 225دوره 

حاالت تحت تاثیر قرار دهد )15(. گمان می رود که این ویژگی ها، یک 
نوع کمبود در پردازش شناختی و نظم دهی حالت های عاطفی را منعکس 
می کنند. Chou و Lee نشان دادند که حاالت فراشناختی اندک به عنوان 
نارسایی در درک، پردازش و توصیف هیجان، می توانند آمادگی برخی 
افراد به وابستگی به فضای مجازی و مواد را موجب شوند )36(. از آنجایی 
که افراد با هیجانات منفی، نشانه های بدنی انگیختگی هیجانی را بد 
تفسیر می کنند و درماندگی هیجانی را از طریق شکایت های بدنی نشان 
می دهند، در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های متفاوتی 
هستند )16(. به همین دلیل احتمال گرایش به فضای مجازی در آن ها 
وجود دارد )8(. به طوری که افراد با هیجانات منفی، احساس های نامتمایز 
دارند و این احساس ها همراه با یک برانگیختگی جسمانی است )9(. اما 
به علت مشکل در تمایز، توصیف و تنظیم احساس ها، برانگیختگی فعال 
باقی مانده و از بین نمی رود، که می تواند مبدل به یک حالت فراشناختی 
نامناسب گردد که یک الگو یا طرحواره ی ناسازگار را شکل می دهد و 
این امر باعث اختالل در دستگاه عصبی خودکار و دستگاه ایمنی می شود 
)30(. چنین برانگیختگی که همراه با هیجانات است، باعث تولید عالئم 
بیماری های جسمی و اضطراب و افسردگی می شود و در نهایت ممکن 
است وابستگی به فضای مجازی به منظور کاهش این عالئم و کاستن 
از میزان اضطراب و افسردگی فرد با هیجانات باال صورت گیرد. حاالت 
فراشناختی مانند راهبرد و آگاهی مثبت به عنوان توان در پردازش شناختی 
اطالعات می باشد )15(. وقتی سازگاری مثبت وجود داشته باشد فرد از 
نظر عاطفی و شناختی دچار آشفتگی و درماندگی نمی شود و این ناتوانی، 
سازمان عواطف و شناخت هاي فرد را مختل نمی سازد )11(. بنابراین، این 
افراد به دلیل آگاهی هیجانی و توان در پردازش شناختی احساسات خود، 
معمواًل قادر به شناسایی، درک و توصیف هیجان هاي خویش هستند و 
توانایی باالتری در سازگاري با شرایط تنش زا دارند )34(. درصورتی که 
افراد نتوانند هیجان هاي منفی ناشی از تنش را بیان و تخلیه کنند، بخش 
روان شناختی سیستم هاي ابراز هیجان و پریشانی روانی افزایش می 
یابد، که در نتیجه براي کاستن تنش، به گرایش رفتاری ناسازگار گونه به 
هر روشی و در هر مکانی مانند فضای مجازی جهت تخلیه هیجانات و 

فشارها روي می آورند )35(.

پیشنهاد می شود پژوهش  های انجام گرفته در این حیطه در حوزه های 
گسترده  تر و با نمونه  هایی از جامعه  های مختلف و بزرگ تر انجام پذیرد 
تیزهوشان  باشد. در مدارس  داشته  بیشتری  تعمیم  قابلیت  نتایج،  تا 
تنظیم  بر  مبتنی  هایی  آموزش  به  توجه  با  مشاوران و روانشناسان 
به  منفی  گرایشات  می توانند  فراشناختی  حاالت  بهبود  و  هیجان 

فضای مجازی را دانش آموزان تیزهوش کاهش دهند. 
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