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تاریخ دریافت 1399/10/14 :تاریخ پذیرش1399/12/23 :

چكيده
پژوهش حاضربا هدف بررسي تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي با نقش ميانجي اهمالکاري
تحصيلي در سال تحصيلي  98-97انجام گرفت .از لحاظ هدف پژوهش کاربردي و از لحاظ ماهيت و نحوه
گردآوري داده ها توصيفي و همبستگي مي باشد .جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
محمودآباد بوده است که  695نفر است .نمونه آماري مطابق با جدول کرجسي مورگان  245نفر برآورد شد.
روش نمونهگيري از نوع تصادفي ساده بوده است .ابزار اندازهگيري ،پرسشنامههاي استاندارد بوده است که از
پرسشنامههاي اشتياق به رايانه هاينسن و همکاران ( ،)1987اضطراب اجتماعي کانور ( ،)2000اهمالکاري
تحصيلي سولومون و راتبلوم ( )1984اقتباسشده است .جهت تعيين روايي پرسشنامه از روايي صوري و
تحت نظر استاد راهنما استفاده شد .جهت تعيين پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد و با توجه به
اينکه کليه متغيرها داراي ضريب بيشتر از  0/7بوده ،پايايي آنها تأييد شد .اشتياق به رايانه داراي پايايي 0/86
و اهمالکاري تحصيلي داراي پايايي  0/90و اضطراب اجتماعي داراي پايايي  0/93است .جهت بررسي
فرضيات پژوهش از مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافزار  PLSاستفاده شد .فرضيه اصلي تحقيق مبني بر
تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي با نقش ميانجي اهمالکاري تحصيلي تائيد شد؛ نتايج فرضيه
فرعي اول تحقيق مبني بر تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي تأييد شد؛ نتايج فرضيه فرعي دوم مبني
بر تأثير اشتياق به رايانه بر اهمالکاري تحصيلي تأييد شد؛ نتايج فرضيه فرعي سوم مبني بر تأثير اهمالکاري
تحصيلي بر اضطراب اجتماعي تأييد شد.
کليد واژهها :اشتياق به رايانه ،اضطراب اجتماعي ،اهمالکاري ،اهمالکاري تحصيلي
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مقدمه

واژه اهمالکاري معادل تعلل ،سه النگاري و به تعويق

دانشگاهها سازمانهايي هستند که هرساله تعداد

انداختن است (رضايي و همکاران .)1395 ،اهمالکاري

قابلتوجهي از جمعيت جوان را جذب ميکنند و طي

يک پديده رفتاري است که موجب ايجاد استرس،

زمان معيني توانمنديهاي علمي و عملي اين اشخاص

احساس گناه و کاهش شديد بازدهي فردي ميشود.

را پرورش ميدهند و درنهايت نيروهاي آموزشديده و

همچنين به دليل عدم تعهد به تکاليف و مسؤوليتها،

متخصص را در اختيار جامعه وسيعتر ميگذارند

به عدمتأييد اجتماعي منجر ميشود (فراري وکاالهان،

(کاپالن وسادوک .)2017 ،با توجه به تشديد سطوح

.)2015
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استرس در دوره تحصيالت دانشگاهي درصدي از

اينترنت يکي از وسايل ارتباطي در عصر جديد

دانشجويان که سطوح باالتر آسيبپذيري را دارا

است که توسط انسان به کار گرفتهشده است .اينترنت

ميباشند ،در معرض خطر ابتال به بيماريهاي رواني

بهعنوان يک منبع حياتي در جامعه معاصر در نظر

خاص قرار ميگيرند (بخشي پور ،پيروي ،عابديان،

گرفته ميشود .اشتياق شديد به داشتن رايانه در منزل و

 .)1390يکي از بيماريهاي رواني ،اضطراب اجتماعي

مراکز آموزشي کشورهاي مختلف دنيا ،گسترش

است .اضطراب اجتماعي ترس افراطي يا غيرمعقول از

پيداکرده است .به همين خاطر ،عوارض ناشي از

موقعيتهايي است كه طي آن رفتار يا عملكرد فرد

بهرهگيري از رايانه ،بهويژه در عرصههاي آموزشي،

ممكن است وارسي يا ارزيابي شود (بيدل.)2010 ،

مضاعف شده است .فنآوري رايانه بهطور وسيع در

ويژگي اصلي اختالل اضطراب اجتماعي ،ترس آشكار

جامعه گسترش پيداکرده است و با تمامي جنبههاي

و مستمر از يك يا چند موقعيت اجتماعي يا عملكردي

زندگي از مدرسه تا محل کار ،خدمات بانکي،

است كه شخص در معرض ديد اشخاص ناآشنا ،يا

خريدوفروش ،پرداخت ماليات و حتي رأيگيري

احتماالً در معرض توجه ديگران قرار ميگيرد .فرد از

تلفيقشده است (معافي و کاکوان .)1396 ،از سازههايي

اين واهمه دارد كاري انجام دهد كه موجب تحقير يا

که ميتواند در ارتباط با اشتياق به رايانه باشد،

شرمندگي او شود (انجمن روانشناسي امريکا2017 ،؛

اهمالکاري تحصيلي و اضطراب اجتماعي ميباشد.

ترجمه نيكخو و آوادايس يانيس .)1396 ،همچنين از

اهمالکاري بهعنوان يک صفت نامطلوب و منفي،

متغيرهاي پژوهش که ميتواند با اضطراب اجتماعي در

بخش جداييناپذير و طبيعي رفتار تمامي انسانها

ارتباط باشد ،اشتياق به رايانه ميباشد .اشتياق رايانه به

است؛ اهمالکاري تحصيلي اين است که فراگيران

ميزان انرژي که يک دانشجو براي انجام کارهاي

بخشي از کارشان را به دليل فقدان مهارتهاي

رايانهاي خود صرف ميکند و نيز ميزان اثربخشي و

خودتنظيمي ،به تعويق بي اندازند ،درحاليکه ميتوانند

کارايي حاصلشده اطالق ميشود (مسلش و همکاران،

بر آن تسلط داشته باشند و اين مشکل متداولي در بين

 .)2010اشتياق رايانهاي دانشجويان ميتواند بهمنظور

دانش آموزان و دانشجويان است (زغيبي و همکاران،

شناسايي جنبههاي اشتياق رايانهاي و نيز تعديل

 .)1396ميزان شيوع اهمالکاري تحصيلي در ميان

سياستها ،راهبردها و برنامهها در نظام آموزشي

دانشجويان را از  46درصد تا  84درصد گزارش

موردبررسي و امکان نظر قرار گيرد (کوه و همکاران،

کردهاند (اسدزاده .)1397 ،اين آمار نشان ميدهد که

 .)2014از ديگر متغيرهاي پژوهش اهمالکاري

همواره اهمالکاري به يک نوع چالش بزرگ در بين

تحصيلي است .اهمالکاري بهعنوان يکي از بزرگترين

دانشجويان تبديلشده است که پيامدهاي سوء

آفتها در کارايي نيروي انساني محسوب ميگردد.

ميگذارد.
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همچنين اضطراب اجتماعي ،ترس پابرجا از يک يا

اساسي در بين دانشجويان تبديلشده است ،اما تالش

چند موقعيت اجتماعي يا عملکردي است که در آن

چنداني براي حل اين معضل صورت نگرفته است يا

موقعيتها ،فرد در معرض مشاهده دقيق احتمالي

پژوهشي که به بررسي اين موضوع بهصورت توأمان

ديگران قرار ميگيرد و ميترسد که بهگونهاي

پرداخته باشد انجامنشده است .درنتيجه با توجه به

تحقيرآميز عمل کند (دادستان .)1396 ،افراد مبتالبه

کمبودهاي پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه و

اضطراب اجتماعي بهطورمعمول از موقعيتهاي

همچنين با توجه به چالشهاي موجود ،اين پژوهش

ترسآور پرهيز ميکنند و بهندرت خود را مجبور به

به دنبال بررسي اين مسئله است که آيا اشتياق به رايانه

تحمل موقعيتهاي اجتماعي يا عملکردي مينمايند،

بر اضطراب اجتماعي با نقش ميانجي اهمالکاري

اما اگر با اين موقعيتها روبهرو شوند ،دچار اضطراب

تحصيلي تأثير دارد؟

شديدي ميشوند .ويژگي تشخيصي اصلي آن ترس
آنها احتمال دستپاچگي براي شخص وجود دارد

فرضيه اصلي :اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي با

(عليزاده فرد و رافضي.)1397 ،

نقش ميانجي اهمالکاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه

مسئله اين است شبکههاي اجتماعي مجازي و

آزاد اسالمي مرکز محمودآباد تأثير دارد.

وابستگيهاي رفتاري به آن ،صرفنظر از اينكه آن را
يك بيماري يا آسيب رواني يا معضل اجتماعي بدانيم
پديدهاي است مزمن ،فراگير و عودکننده كه با صدمات
جدي جسماني ،مالي ،رواني ،خانوادگي و اجتماعي
همراه است .بهخصوص در دانشگاهها و در بين
دانشجويان استفاده از رايانه و شبکههاي اينترنتي
مربوط به آن فراگير شده است .اشتياق به رايانه سبب
اعتياد به آن گرديده و فرد انجام تکاليف تحصيلي خود
را به تعويق مياندازد که اين امر خود سبب افزايش
افت تحصيلي دانشجويان شده است .عليرغم وجود
چنين چالش بزرگي ،تاکنون پژوهشي که به بررسي اين
مسئله بپردازد انجام نگرفته است .از طرفي ديگر
دانشجويان با مشغول شدن به رايانه و استفاده از
شبکههاي مجازي مختلف ،بهطور مداوم و پيدرپي
تماموقت خود را روي آن ميگذرانند و اين کار خود
سبب ميگردد تا تکاليف درسي خود را به تعويق
انداخته و شب امتحان دچار نوعي اضطراب گردند و
همچنين نوعي ترس از موفقيت در آنان ايجاد ميگردد
که به اضطراب اجتماعي معروف است .عليرغم
اهميت زيادي که اين مسئله دارد و به يک چالش

فرضيه هاي فرعي
 )1اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي مرکز محمودآباد تأثير دارد .
 )2اشتياق به رايانه بر اهمالکاري تحصيلي دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي مرکز محمودآباد تأثير دارد.
 )3اهمالکاري تحصيلي بر اضطراب اجتماعي دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي مرکز محمودآباد تأثير دارد.

پيشينه نظري پژوهش
بخش اول :نظريهها و مفاهيم مربوط به اشتياق به رايانه

تعاريف اشتياق
ريشهي واژهي اشتياق از سه حرف ش؛ و .ق
(شوق) تشکيل مييابد .واژههاي انگيزش ،مشغوليت،
رغبت ،آرزو ،ميل ،کشش... ،و اشتياق .همگي مترادف
بوده يا قرابت معنايي دارند؛ بنا بر تعريف لغتنامهي
دهخدا اشتياق ميل به حرکت است .ازآنجاکه در کتب
مختلف علوم انساني بهجاي واژهي «اشتياق» از کلمه
«انگيزش» استفادهشده است .ما نيز در اينها
کليدواژهي انگيزش را در منابع گوناگون موردبررسي
قرار خواهيم داد .دکتر هوشيار اعمال آدمي را دو گونه
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بارز و پايدار از موقعيتهاي اجتماعي است که در

فرضيه هاي پژوهش
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ميداند .يکي ارادي و ديگري سائقي (انگيزشي) .افعال

خود را به آن اختصاص دهند و انجام تکاليف را به

ارادي افعالي است که آدمي از روي آگاهي انجام

تعويق اندازند .بديهي است که در محيط دانشگاهي

ميدهد و در آن نظم و قصدي موجود ميباشد .جان

دسترسي به اينترنت ،آسانتر و سريع اتر است و اين

ديويي نگاهي خاص به اشتياق و انگيختگي داشته

مسئله احتمال پيامدهاي منفي را براي دانشجويان

است .ديويي وجود قوايي مثل حافظه ،دقّت ،تداعي

افزايش ميدهد .آنالين بودن مداوم در فضاي اينترنت

معاني ،تفکّر و  ...را موردترديد دانسته و اوالً آن

بدون آگاه بودن از گذشت زمان ،يا بهعبارتيديگر،

تقسيمبنديها را نامحدود دانسته و دوما فعاليتهاي

وابستگي به اينترنت باعث ميشود که وقت زيادي از

انگيزشي را نوعي رابطه در ميان نورونهاي سيستم

دانشجويان گرفته شود و فرصت انجام تکاليف

عصبي فرض کرده است .او ميگويد اَعمال انگيزشي

تحصيلي را پيدا نکنند .اين پديده با اصالح اعتياد به

در سايهي تمرين و تکرار تعالي نمييابند و همچنين،

اينترنت توصيف ميشود .کاربردهاي فراوان اينترنت و

هر چه قدر که اختصاصيتر باشند به همان ميزان

جذابيتهاي آن سبب شده است که در سالهاي اخير

قابليت تعميم آنها کمتر ميشوند (شريعتمداري،

اعتياد به اينترنت ظهور يابد .افراد رد اين حالت

.)1396

ساعتها و روزها وقت خويش را صرف رابطههاي

شريعتمداري ( )1396نيز يکي از اصول تربيت را

درونشبکهاي ميکنند و توان قطع اين ارتباط را ندارند

همين انگيزش يا ايجاد اشتياق در متربّي دانسته و

و عالقهاي به ترک کامپيوتر از خود نشان نميدهند و

متذکّر شده است که «اگر بناست که شاگرد از راه

از فعاليتهاي طبيعي زندگي خود عقب ميمانند و

تجربه افکار و عقايد ،عادات و تمايالت و طرز کار

دچار مسائلي مانند اختالل در خواب ،انجام ندادن

خود را تغيير دهد بايد نسبت به موضوع يادگيري

تکاليف در دانش آموزان و دانشجويان و به تعويق

عالقهمند باشد ،در جريان يادگيري هدف معيني را

انداختن

بهادري

دنبال کند ،نسبت به يادگيري امر موردنظر احساس

خسروشاهي.)1396 ،

آنها

ميشود

(شهبازيان

و

احتياج نمايد .بنابراين معلّم بايد عالقه و رغبت
شاگردان را نقطه شروع کار خود کند» .گنجي ()1395

اشتياق به فناوري (رايانه)

در تعريف اشتياق آورده است« :سبب ،علت و آنچه

اشتياق شديد به داشتن رايانه در منزل و مراکز

کسي را به کاري وادارد» .پاسخ اينکه چرا موضوع

آموزشي کشورهاي مختلف دنيا گسترش پيداکرده

اشتياق و انگيزه در تعليم و تربيت مطرح ميشود اين

است .به همين خاطر عوارض ناشي از بهرهگيري از

است که:

رايانه ،بهويژه در عرصههاي آموزشي مضاعف شده

اشتياق باعث آماده ساختن دانشآموز براي يادگيري
است،
اشتياق براي فعال نگهداشتن دانشآموز در طول دوره
يادگيري است.
اشتياق براي ايجاد توجّه و دقّت و تمرکز براي

است .فناوري رايانه بهطور وسيع در جامعه گسترش
پيداکرده است و با تمامي جنبههاي زندگي از مدرسه
تا محل کار ،خدمات بانکي ،خريدوفروش ،پرداخت
ماليات و حتي رأيگيري تلفيقشده است .عليرغم
جنبههاي مثبت از قبيل جنبههاي آموزشي و ارائه

يادگيري است

خدمات ارتباطي پلگرام معتقد است که در بسياري از

در دسترس بودن اينترنت در واحدهاي خوابگاهي

کشورها بهکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در

و آموزشگاهي موجب شده که بيشتر دانشجويان ،زمان

نظام آموزشي ،بهمنظور ارتقاي کيفيت روشهاي
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ياددهي و يادگيري موردتوجه خاص قرارگرفته است
(معافي مدني و کاکوان.)1396 ،

بهعبارتيديگر منحني اشتياق فناوري اطالعات
ارزشمندي را در رابطه با تحليل اقتباس نوآوري

بايد توجه داشت که رايانه و اينترنت جنبههاي

بهصورت مصور در اختيار مديران قرار ميدهد .اساس

منفي نيز دارند .بهعنوانمثال ارتباطات کامپيوتري و

کار اين تحليل بر اشتياق فزاينده انسان به پديدههاي

اينترنت ميتوانند منجر به بحران بين والدين و

نوظهور استوار است که عمدتاً با واقعيت اختالف

نوجوانان ،بحران در چگونگي استفاده ،تنظيم برنامه،

فاحشي دارد .عالوه بر اين بايد به ايـن نکتـه توجـه

محتويات آنچه ديده ميشود و شکافي که بين انتظارات

نمود که نوآوري که با توجه به هيجانات موردتوجه

ايجاد ميگردد ،بشود .از سوي ديگر کاربردهاي فراوان

قرارگرفته مانند يک هوش زودگذري است که بهراحتي

رايانه و جذابيتهاي آن سبب شده است که در

کنـار گذاشـته خواهد شد ،ولي نوآوري کـه بهتدريج و

سالهاي اخير ،افراد ساعتها و روزها ،وقت خويش

گامبهگام تکميـل ميشود ،به دليل ايجاد ساختارهاي

را صرف رايانه و خصوصاً ارتباطهاي درونشبکهاي

پشتيبان خود از ثبات بيشـتر و باالتري برخوردار

ميکنند و توان قطع اين ارتباط را ندارند و عالقهاي به

خواهد بود (خسرو پور و همکاران.)1394 ،

از رايانه) بهخوديخود ابزاري بيضرري است؛ اما

بخش دوم :نظريهها و مفاهيم اهمالکاري تحصيلي

استفاده بيشازحد و نادرست از آن ،خطر اعتياد به

تاريخچه اهمالکاري

اينترنت را به دنبال دارد که اين پديده مشکل عمدهاي

مسئله اهمالکاري در منابع اسالمي از ديرباز

را براي بهداشت رواني جامعه ايجاد کرده است (معافي

موردتوجه بوده و در روايات و ادعيه درباره آن سخن

مدني و کاکوان.)1396 ،

به ميان آمده است .اين واژه در غرب ،بهويژه در عرصه

هنگاميکه انتظار رشد براي فناوري نوظهور

روانشناسي ،حدود چهل سال است که مطرحشده

افزايش مييابد ،پيشبيني اينکه آيا فناوري مذکور

است .تنها استاد روانشناسي که درباره تاريخچه

داراي پتانسيل تجـاري مناسب هست يا خير؟ بسيار

اهمالکاري بحث کرده است ،پلت .رينجن باخ

دشوار خواهد بود .خصوصاً که زماني ادعا براي

ميباشد .وي کتابي به نام بررسي تاريخي علل

فناوري مـوردنظر داراي اقبـال زيـادي از سـوي

اهمالکاري تأليف کرده است .هرچند موضوع انتخابي

عمـوم ميـان شـرکت مشـاوره مردم قرارگرفته باشد.

او جالب است ،اما کمک چنداني براي حل مسئله ارائه

در اين ميان شرکت مشاورهاي گـارتنر سعي نموده تا

نداده است .پس از وي ،دو نفر از نويسندگان بهنامهاي

بـا بهرهگيري از ابزاري مانند منحني اشتياق فناوري،

آلبرت آليس وويليام جيمزنال ،به نگارش کتاب

آينده فناوري مذکور را تحليل و پيشبيني نمايـد .ايـن

روانشناسي اهمالکاري همت گماردند که در نوع

منحني با بهرهگيري از منطق کاربرد فناوري در طول

خودکاري بديع و قابلارائه است (آقا تهراني.)1392 ،

زمان بينشي را در مورد چشمانداز فناوري باهدف

هرچند صحبت از اهمالکاري در متنهاي مصر و

کسبوکار به دست ميدهد تا بر اساس آن بتوان

يونان و روم باستان به چشم ميخورد؛ اما براي اولين

برنامهريزي نمود که آيا دوره حيات فناوري موردنظر با

بار اين لغت در زبان انگليسي و در سال  1548در

نيازها و اهداف سازمان ما منطبق خواهد بود يا خير

ديکشنري آکسفورد آمده است (خاکپور و قلي پور،

(خسرو پور و همکاران.)1394 ،

1396؛ سليماني و همکاران.)1395 ،
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ترک رايانههايشان نشان نميدهند .اينترنت (و استفاده
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تعريف اهمالکاري

اهمالکاري را توانايي در کنترل شديد بر افکار،

اصطالح اهمالکاري ترجمه پروکراستينيشن از کلمه

هيجانها و عملکرد در راستاي معيارها معرفي کردهاند.

التين پروکرستينوس 1گرفتهشده است .پرو به معناي

اهمالکاري را شکلي از تأخير در کامل کردن تکليف يا

جلو يا پيشرو و کرستينوس به معناي فردا است .ترکيب

متوقف کردن مطالعه براي امتحان ميدانند که در بين

اين دو يعني به بعد موکول کردن ،به تأخير انداختن،

تمام دانشجويان در سراسر دنيا وجود دارد .برآورد شده

طوالني کردن ،عقب انداختن ،قصور ورزيدن و يا به

است که حدود  80تا  95درصد از دانشجويان يا

تعويق انداختن انجام يک تکليف است (اسدزاده،

دستکم نيمي از کل دانشجويان دچار اهمالکاري

 .)1397اهمالکاري در زبان التين از دو بخش  proبه

هستند .اهمالکاري تصميمگيري را ناتواني در

معني «جلو»« ،پيش» و «در حمايت از» و  crastinusبه

تصميمگيري در دوره زماني مشخص تعريف کردهاند

معناي فردا تشکيلشده و معناي تحتاللفظي آن تا فردا

(حسين زاده فيروزآباد و همکاران.)1396 ،

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

است (عطا دخت و همکاران1394 ،؛ خاکپور و قلي

اهمالکاري شامل دو سطح رفتاري و شناختي است.

پور .)1396 ،مترادفهاي آن نيز شامل مسامحه ،دودلي،

در سطح رفتاري ،فرد بهطور کامالً اختياري تکليف خود

به تأخير اندازي و به عقب انداختن انجام کار بهويژه

را در زمان مقرر انجام نميدهد .اهمالکاري در سطح

به علت عادت در بيدقتي ،يا تنبلي و به تعويق

شناختي بهصورت ناتواني در تصميمگيري بهموقع

انداختن يا تأخير غيرضروري ميشود (رستمي و

است .از ديدگاه رفتارگرايان ،رفتار اهمال کارانه بر

همکاران1395 ،؛ ون ويک.)2004 ،2

اساس محيط و تجربههاي پيشين فرد ياد گرفته ميشود .

اهمالکاري يک موضوع جالب بينرشتهاي است

ازنظر روانشناسان شناختي ،باورهاي غيرمنطقي ،رفتار

که از امور مالي و سرمايهگذاري تا سالمتي را در

اهمال کارانه را شکل ميدهد؛ بهويژه در دانشآموزاني

برميگيرد .برخي اهمالکاري را بهاشتباه معادل تنبلي

که ارزش خود را تنها بر اساس تواناييشان درانجام

ميدانند ،درحاليکه اين دو باهم متفاوت است ،زيرا در

تکاليف ميسنجند .طبق نظريه روانکاوي ،اضطراب

تنبلي ،فرد ميلي براي انجام کار ندارد ،اما در

موجب بروز مکانيزه دفاعي اجتناب فعال« ،خود»

اهمالکاري به تأخير انداختن و جايگزين کردن

اهمالکاري ميشود .بهمحض تشخيص اضطراب توسط

تکاليف فردي با انجام فعاليتهاي غيرضروري ديگر

ميشود و درنتيجه تکاليف به اتمام نميرسند؛ زيرا

است .اهمالکاري ميليونها نفر را تحت تأثير قرار داده

تهديدي براي خود محسوب ميشوند (نوري

و از مشکالت گريبان گيري است که تقريباً هميشه بر

امامزادهايي و نيل فروشان.)1395 ،

بهرهوري و بهزيستي افراد اثر سوء ميگذارد (خاکپور و
قلي پور.)1396 ،
اهمالکاري بهعنوان تأخير يا اجتناب آگاهانه يا

از بين انواع رفتارهاي تأخيري ،اهمالکاري
تحصيلي بهعنوان نوعي تأخير غيرمنطقي و زيانبار
معرفي شناختهشده است زيرا رابطه منفي با عملکرد

ناآگاهانه در شروع يا تکميل يک تکليف يا يک فرآيند

تحصيلي ،سالمت و بهطور اخص سالمتي هيجاني

تصميمگيري تعريفشده است .شيوع اهمالکاري مزمن

دانشجو دارد .اهمالکاري تحصيلي با پيامدهاي مختلفي

 20-25درصد و در جمعيتهاي دانشجويي  75درصد

از قبيل افزايش سوء رفتار در حوزه تحصيل ،کاهش

گزارششده است؛ بهطوريکه  95درصد از آنها تمايل

درآمدي تحصيلي و مشکالت سالمت روان در حوزه

دارند اهمالکاري خود را کاهش دهند (حشمتي جدا و

سالمت عاطفي و سالمت شناختي همراه است .داليل

همکاران.)1397 ،

مهمي وجود دارد که اهمالکاري آسيبرسان است،

بررسی تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعی با نقش ميانجی اهمالکاری تحصيلی89 / ...

براي نمونه اهمالکاري ميتواند به عملکرد دانشگاهي

اهمالکاري تحصيلي ممکن است اثرات منفي در

ضعيف ،تجربه هيجانهاي منفي در مورد خود،

تحصيالت و به دنبال آن در زندگي فرد داشته باشد.

رفتارهاي خطرساز براي سالمتي مانند تأخير در

اهمالکاري تحصيلي به معني تمايل غيرمنطقي براي به

رسيدگي به مشکالت بهداشتي منجر شود بنابراين

تعويق انداختن آغاز يک تکليف و يا کامل کردن آن

اجتناب و تأخير در انجام وظايف و تصميمات ميتواند

است .بدين ترتيب فراگيران ممکن است قصد انجام

به مسئلهاي تضعيفکننده و مزمن تبديل شود (حشمتي

دادن تکاليف تحصيلي را در زمان مشخصشده و يا

جدا و همکاران.)1397 ،

مورد انتظار داشته باشند ،اما نتوانند براي انجام دادن آن

اهمالکاري تحصيلي را به تأخير انداختن وظايف

در خود انگيزه کافي ايجاد نمايند .درنتيجه انجام دادن

تحصيلي تعريف ميکنند .اين وظايف شامل آماده شدن

تکاليف در فاصله زماني تعيينشده به دليل انجام دادن

براي امتحان ،آماده کردن مقاالت در طول نيمسال

کارهاي غيرضروري و خوشگذرانيهاي زودگذر به

تحصيلي ،امور اداري مربوط به مدرسه و حضور

شکست منتهي ميشود (عنايتي و رستگارتبار.)1396 ،

مستمر در کالسها هستند .دانش آموزان اهمالکار
درنتيجه در زمان امتحان اضطراب شديدي را تجربه

تاريخچه اختالل اضطراب اجتماعي

ميکنند .اهمالکاري موجب درجات بااليي از اضطراب

اختالل اضطراب اجتماعي که بهعنوان هراس

و افسردگي در دانشآموز ميشود و عزتنفس او را

اجتماعي نيز شناخته ميشود ،اولين بار در اواخر دهه

پايين ميآورد (پورعبدل و همکاران1394 ،؛ سلطان

 1960بهعنوان يک تشخيص خاص و مستقل مطرح

نژاد و همکاران.)1394 ،

شد (عريضي و همکاران .)1394 ،اولين موردي که با

اهمالکاري تحصيلي ميتواند تا جايي پيش رود که

اختالل هراس اجتماعي در متون گزارششده است؛

بعضي از دانشجويان به علت عملکرد نامناسب ترک

توصيفي ميباشد که بقراط پزشک يوناني در قرن

تحصيل کنند .افراد معموالً براي کمک کردن اضطراب

چهارم قبل از ميالد از يک فرد مبتالبه اضطراب

و به دست آوردن لذت آني دست به اهمالکاري

اجتماعي کالسيک؛ ارائه کرده است که داراي اين

ميزنند ،اما اين راهبردهاي تعويقي ،بهندرت باعث

ويژگيها ميباشد( .در همهجا ديده نميشود؛ زندگي

نتايج مثبت و تقريباً هميشه به افزايش استرس ،بينظمي

در تاريکي را دوست دارد؛ و نميتواند روشنايي را

و شکست منجر ميشوند درواقع ،اهمالکاري تحصيلي

تحمل کند يا در مکانهاي روشن بنشيند؛ کالهي

نوعي آسيب به خود است ،همانطور که اهمالکاران

چشمانش را پوشانده است؛ نه ميبيند و نه ديده

بهطور نامعقول از انجام کارهاي ضروري و مدنظرشان

ميشود .او از ترس اينکه مبادا در حرکات و گفتارها

اجتناب ميکنند ،تسليم احساسات منفي از قبيل احساس

مورد سوءاستفاده قرار گيرد؛ مورد تعرض قرار گيرد؛

گناه ،استرس يا اضطراب هم ميشود .از پيامدهاي

پذيرفته نشود يا مريض شود؛ با هرکسي معاشرت

اهمالکاري استرس ذهني و فيزيکي ،مشکالت خواب

نميکند؛ او فکر ميکند هرکسي او را ميبيند).

و خستگي است رفتار اهمالکاري ميان دانشجويان

اضطراب اجتماعي براي نخستين بار در امريکا توسط

مشهود است و آن را ميتوان ميان درخواستهاي کمک

بيرد و در فرانسه بهوسيله ژانه توصيف شد .نخستين

آنان از مشاوران بهصورت چشمگيري مشاهده کرد

بار اصطالح (هراس اجتماعي) را مارکس گلدر

(مطيعي و همکاران.)1398 ،

( )1966براي اين اختالل بکار بردند .اين دو فردبر
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آمادگي براي امتحان را به شبپاياني موکول ميکنند و

بخش سوم :نظريهها و مفاهيم اضطراب اجتماعي
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اساس يافتههاي خود مبني بر اينکه هراس اجتماعي

احساسات و رفتارها و نشانههاي عدم رضايت از

ازنظر سن شروع از ساير هراسها متفاوت است؛ اين

ديگران همراه است .تئوريهاي شناختي درزمينه

اختالل را از ساير هراس تمايز کردند که تأثير به

اضطراب حاکي از آن هستند که توجه انتخابي به

سزايي در تثبيت اين واحد تشخيصي بهعنوان يک

تهديدها ،اضطراب را شديدتر کرده و قضاوت درزمينه

اختالل مستقل داشت .اين اختالل تا پيدايش راهنماي

رويدادهاي اجتماعي را به انحراف ميکشاند (معافي

تشخيصي و آماري اختاللهاي رواني ويرايش سوم در

مدني و کاکوان.)1396 ،

سال 1980؛ بهعنوان يک اختالل يا نشانگان خاص

ويژگي اصلي اضطراب اجتماعي ترس يا اضطراب

قلمداد نميشد .در اين سال بود که اين اختالل وارد

شديد از موقعيتهاي اجتماعي است که در آنها اين

نظام طبقهبندي اختاللهاي رواني گرديد و سيمايه هاي

امکان وجود دارد که فرد از سوي ديگران مورد

اين اختالل دردو بازنگري با وضوح بيشتري تعريف

کنجکاوي قرار گيرد .افراد مبتالبه اين اختالل از

شدند (هافمن و لوه.)2010 ،3

موقعيتهايي که ممکن است مورد ارزيابي قرار
بگيرند ،اجتناب کرده يا عالئم شديد اضطراب را از

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

تعاريف اضطراب اجتماعي

خود نشان ميدهند .نقص اجتماعي آنها باعث ميشود

اضطراب اجتماعي يکي از شايعترين اختاللهاي

بهگونهاي رفتار کنند که پيامدهاي منفي نظير مشکالت

کودکي و نوجواني است .اين اختالل در  1/1درصد تا

ارتباطي با خانواده ،همسر ،دوستان حاصلشده و

 3/7درصد از جمعيت کلي کودکان و نوجوانان ديده

همچنين در ايجاد يک زندگي اجتماعي فعال و سودمند

ميشود؛ و بين  3تا  13درصد در جمعيت بزرگساالن؛

ناتوان باشند (عليزاده فرد و رافضي.)1397 ،

گزارششده است .بهطورکلي اين اختالل در کودکان به

ترس از ارزيابي منفي و ترس از ارزيابي مثبت از

عملکرد تحصيلي ضعيف و مشکالت روانشناختي

مؤثرترين شناختهاي ناکارآمد در شکلگيري

مانند افسردگي و سوءمصرف مواد منجر ميشود.

اضطراب اجتماعي است .ترس از ارزيابي منفي يک

افزون به راين؛ نوجوانان مبتالبه اضطراب اجتماعي

وجه محوري اضطراب اجتماعي است و عبارت است

درخطر ناپختگي اجتماعي قرار دارند؛ اختاللي که در

از ترس مورد قضاوت منفي قرار گرفتن .حتي

درماندگي و اجتناب از روابط اجتماعي را در پي دارد؛

نشانههاي اجتماعي بيخطر و مبهم از طرف ديگران

و ميتواند به نارسا کنش وري اجتماعي و

ميتواند بالقوه بهعنوان ارزيابي منفي تفسير شود
4

روانشناختي و حتي بروز شخصيت اجتنابي در

(کراون  .)2015 ،دلواپسي ،تسليم ،مطيع بودن و

بزرگسالي منتهي شود (سادوک وسادوک.)1396 ،

اجتناب اجتماعي با ترس از ارزيابي منفي مرتبط است.

اضطراب اجتماعي به اضطراب يا تجربه هراس که

افرادي که نمره بااليي در مقياس ترس از ارزيابي منفي

در موقعيتهاي ميان فردي يا عملکردي ايجاد

به دست ميآورند ،نسبت به اينکه ديگران درباره آنها

ميگردد ،اطالق ميشود .افراد داراي اضطراب

چگونه فکر ميکنند احساس

دارند.

اجتماعي باال از ارزيابي منفي ديگران نسبت به خود و

آزمودنيهاي دچار ترس از ارزيابي منفي باال ،توجه و

يا انجام عملي که باعث شرمندگي شود ،بيمناک

واکنش بيشتري به عوامل موقعيتي نشان ميدهند

هستند .تحقيقات حاکي از آن است که اضطراب

(دمرچلي و همکاران.)1396 ،

اجتماعي با گرايش به اختصاص توجه به اطالعات
تهديدآميز اجتماعي ازجمله اضطراب مرتبط با

نگراني
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پيشينه تجربي پژوهش

پرسشنامههاي اشتياق به رايانه هاينسن و همکاران و

عنوان «پيشبيني مؤلفههاي اضطراب امتحان با توجه به

شد .پايايي دو پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ

اهمالکاري رفتاري ،اهمالکاري تصميمگيري و

محاسبه گرديد و به ترتيب با ضريب آلفاي  0/78و

اجتناب شناختي در دانشجويان» انجام دادند .پژوهش

 0/80تأييد گرديد .بهمنظور بررسي فرضيه پژوهش از

حاضر ،مطالعهاي پيمايشي و از نوع همبستگي است.

آزمون همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي با

نمونه اين پژوهش شامل  200نفر از دانشجويان

استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .يافتههاي

دانشگاه شهيد چمران اهواز هستند که بهصورت

پژوهش نشان داد که بين مؤلفههاي اضطراب اجتماعي

خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .در اين پژوهش

و اشتياق به رايانه دانشجويان در سطح احتمال 95

بهمنظور تحليل دادهها از همبستگي متعارف و

درصد رابطه معنيدار وجود دارد و همچنين ،هر دو

رگرسيون چندگانه استفاده شد .يافتهها نشان دادند

مؤلفه اضطراب اجتماعي؛ يعني ،اجتناب و پريشاني

ترکيب خطي مؤلفههاي اضطراب امتحان را ميتوان با

اجتماعي و ترس از ارزيابي منفي 6/33 ،درصد از

ترکيب خطي متغيرهاي پيشبين ،پيشبيني کرد .بر

واريانس اشتياق به رايانه دانشجويان را تبيين ميکنند.

اساس نتايج تحليل رگرسيون ،اهمالکاري رفتاري و

رحماني جوانمرد و محمدي ( ،)1396پژوهي با

تصميمگيري بهطور معناداري پيشبيني کننده تحقير

عنوان «نقش عاطفه مثبت و منفي ،ترس از شکست و

اجتماعي و خطاي شناختي در دانشجويان بودند.

جهتگزيني هدف پيشرفت در پيشبيني اهمالکاري

همچنين ،اهمالکاري رفتاري و اجتناب شناختي

تحصيلي دانشجويان» پرداختند .هدف پژوهش ،بررسي

پيشبيني کننده تنيدگي بودند .نتيجهگيري ازآنجاکه

نقش عاطفه مثبت و منفي ،ترس از شکست و

متغيرهاي مذکور نقش مؤثري در اضطراب امتحان

جهتگزيني هدف پيشرفت در پيشبيني اهمالکاري

دارند ،ضروري است دانشگاهها توجه بيشتري به

تحصيلي دانشجويان بود 120 .دانشجوي دختر و پسر

عوامل تأثيرگذار بر کاهش اهمالکاري و اجتناب

دانشگاه پيام نور واحد نورآباد در سال تحصيلي -93

شناختي داشته باشند تا از اين طريق اضطراب امتحان

 92به روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند.

کاهش يابد.

جمعآوري و توسط ضريب همبستگي ساده و

معافي مدني و کاکوان ( )1396پژوهشي با عنوان

رگرسيون چندگانه تحليل شدند .يافتهها نشان داد که

«واکاوي رابطه بين مؤلفههاي اضطراب اجتماعي و

بين متغيرهاي عاطفه منفي ،جهتگزيني هدف اجتناب

اشتياق به رايانه دانشجويان» انجام دادند .روش

و ترس از شکست رابطه مثبت و معناداري با

پژوهش به لحاظ هدف کاربردي ،از نوع توصيفي-

اهمالکاري تحصيلي و بين عاطفه مثبت و جهتگزيني

همبستگي بود و به روش ميداني اجرا گرديد .جامعه

هدف تسلط رابطه منفي و معناداري با اهمالکاري

آماري پژوهش ،دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تحصيلي وجود دارد؛ اما بين جهتگزيني هدف

رامسر به تعداد  2780بود .حجم نمونه بر اساس

گرايش و اهمالکاري تحصيلي رابطهاي يافت نشد.

جدول کرجسي و مورگان با توجه به حجم جامعه،

همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي

 338نفر تعيين شد .افراد نمونه بهصورت تصادفي و با

عاطفه مثبت ،هدفگزيني هدف تسلط و ترس از

روش نمونهگيري طبقهاي بر اساس جنسيت انتخاب

شکست در ر پيشبيني واريانس متغير مالک يعني

شدند .جهت جمعآوري دادههاي پژوهش از

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

حسين زاده و همکاران ( )1397پژوهشي را با

پرسشنامه اضطراب اجتماعي واتسون و فرند استفاده

 / 92نادی عليزاده ـ اميرحسين خجسته

اهمالکاري تحصيلي نقش دارند که دراينبين ترس از

تهران در سال تحصيلي  94-95بود که با استفاده از

شکست قدرت پيشبينيشده بااليي دارد.

روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي  375نفر

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

غفاري ( )1396پژوهشي با عنوان «تأثيرات

بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند .دادهها با استفاده از

فرهنگي استفاده از سايتهاي مجازي با سالمت رواني

پرسشنامه اهمالکاري تحصيلي سولومون و راتبلوم

و اهمالکاري تحصيلي در دانش آموزان پسر» بود.

( )1984و پرسشنامه محقق ساخته شبکههاي اجتماعي

جامعه آماري موردمطالعه در اين پژوهش کليه دانش

جمعآوري شد .جهت تحليل دادهها از آزمون کاي دو

آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان گرگان که در

و يو من_ ويتني استفاده شد .يافتههاي پژوهش حاضر

حدود  ۱۸۰۰نفر بودند .روش نمونهگيري از نوع

حاکي از آن است که بين تغيير عادت اهمالکاري و

نمونهگيري خوشهاي تصادفي و حجم نمونه بر اساس

احساس بد و ناخوشايند ناشي از اهمالکاري تحصيلي

جدول کرجسي و مورگان  ۳۱۷نفر ،انتخاب شد .جهت

در بين دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معنيداري

گردآوري اطالعات از پرسشنامههاي اعتياد به اينترنت

وجود ندارد و مؤلفههاي ميزان استفاده روزانه از

يانگ ( ،)1988پرسشنامه سالمت عمومي (،)1979

شبکهها ،عضويت در شبکهها ،مدت عضويت در

پرسشنامه اهمالکاري تحصيلي سولومون و راث بلوم

شبکهها و دفعات وارد شدن به شبکهها بيشترين

( )1984استفاده شد .از آزمون ضريب همبستگي

همبستگي و تأثير را بر اهمالکاري دانش آموزان

پيرسون و براي تجزيهوتحليل دادهها استفاده شد .نتايج

دبيرستاني دوره اول منطقه چهار شهر تهران دارند.

بين استفاده از سايتهاي مجازي با سالمت رواني در

کانستانتين و همکاران ( ،)2018پژوهشي تحت

نوجوانان ازلحاظ آماري ارتباط معکوس و معنادار

عنوان «اضطراب ،افسردگي ،اهمالکاري در ميان دانش

وجود دارد .همچنين بين استفاده از سايتهاي مجازي

آموزان :سرگيجه نقشي ميانجي مهمتر از نگراني»

با خرده مقياسهاي نشانگان جسماني و نشانگان

پرداختند .جامعه آماري دانش آموزان در مدارس

اضطرابي و کارکردهاي اجتماعي ارتباط معکوس و

روسيه ميباشند .نمونه آماري  391نفر ميباشد .روش

معنادار وجود دارد .بين استفاده از سايتهاي مجازي با

پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي است .ابزار

خرده مقياس نشانگان افسردگي ارتباط معنادار مشاهده

جمعآوري دادهها پرسشنامه ميباشد .تحليلها با

نشد .بين استفاده از سايتهاي مجازي با اهمالکاري

استفاده از آزمونهاي رگرسيوني صورت گرفت .نتايج

تحصيلي در نوجوانان ازلحاظ آماري ارتباط مثبت و

پژوهش نشان داد که افسردگي و اضطراب بر

معنادار وجود دارد .بين سالمت روان با اهمالکاري

اهمالکاري تأثير معنيداري دارد .همچنين نگراني اين

تحصيلي در نوجوانان ازلحاظ آماري ارتباط معکوس و

رابطه را ميانجيگري ميکند.

معنادار وجود دارد.

والش و آگنبي ( )2017پژوهشي تحت عنوان

رشمئي ( )1395پژوهشي را با عنوان «تأثير

«اهمالکاري بر اضطراب امتحان» پرداختند .پژوهش

شبکههاي اجتماعي اينترنتي بر اهمالکاري تحصيلي

روي نمونهاي  93نفري از دانشجويان در دانشگاه لندن

دانشآموزان دبيرستاني (دوره اول) منطقه چهار شهر

انجام گرفت .روش پژوهش از نوع توصيفي و

تهران» انجام دادند .تحقيق حاضر از نوع توصيفي-

همبستگي بوده است .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه

کاربردي است که به روش پس رويدادي انجامشده

ميباشد .جامعه آماري دانشجويان مدارسي در لندن

است .جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان

بوده است .نتايج پژوهش نشان داد که اهمالکاري

دوره اول متوسطه دخترانه و پسرانه منطقه  4شهر

مانند اضطراب ،صفت پيشبيني کننده قوي براي

بررسی تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعی با نقش ميانجی اهمالکاری تحصيلی93 / ...

اضطراب درس آمار و ترس از کمکمک خواستن و

ساله در کالس چهارم بود .جهت جمعآوري داده از

همچنين ترس از معلم آمار است و بين تعلل و

ابزار پرسشنامه استفاده شد .تجزيهوتحليل دادهها با

اضطراب امتحان و کالس درس رابطه مثبت معنادار

استفاده از آزمونهاي آماري ميباشد .نتايج پژوهش

وجود دارد.

نشان داد که بازيهاي رايانهاي بر عملکرد مدرسه تأثير

اوداسي

()2015

پژوهشي

تحت

عنوان

منفي و معنيداري دارد.

تحصيلي» پرداختند .روش پژوهش از نوع توصيفي و

بين اهمالکاري و عملکرد تحصيلي» پرداختند .آنها

همبستگي بوده است .جامعه آماري دانشجويان در

يک فرآيند تجزيهوتحليل از  33مطالعات مرتبط انجام

روسيه ميباشند .تعداد نمونه آماري  390نفر بوده

دادند که مجموعاً  385229شرکتکننده براي تهيه اين

است .ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامه ميباشد.

يافتهها انجام دادند .تجزيهوتحليل دادهها با استفاده از

تحليلهاي آماري با استفاده از آزمونهاي رگرسيوني

روشهاي رگرسيوني صورت پذيرفت .روش پژوهش

صورت گرفت .نتايج نشان داد که بين خود کارآمدي

از نوع توصيفي و همبستگي است .اين تجزيهوتحليل

تحصيلي و اعتياد اينترنتي همبستگي منفي وجود دارد

نشان داد که اهمالکاري با عملکرد تحصيلي رابطهاي

ولي رابطه بين اعتياد اينترنتي و اهمالکاري تحصيلي

منفي و معنيدار دارد.

ازنظر آماري معنيدار نيست و خود کارآمدي تحصيلي
بهخوبي اعتياد اينترنتي را پيشبيني ميکند.

مدل مفهومي تحقيق

کوليکوال و ماوي ( ،)2015پژوهشي تحت عنوان

مدل مفهومي پژوهش به شرح شکل زير ميباشد

«همبستگي بين بازيهاي رايانهاي و عملکرد مدرسه

که در آن اشتياق به رايانه بهعنوان متغير مستقل،

دانش آموزان جوان» پرداختند .هدف از پژوهش آنان

اضطراب اجتماعي بهعنوان متغير وابسته ،اهمالکاري

ارتباط بين بازيهاي رايانهاي و عملکرد مدرسه در بين

بهعنوان متغير ميانجي در نظر گرفتهشده است.

دانش آموزان مدارسي در روسيه ميباشد .اين پژوهش
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شکل  :1مدل مفهومي پژوهش با اقتباس از
(معافي مدني و کاکوان1396 ،؛ شيخاالسالمي)1395 ،

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

«خودکارآمدي تحصيلي ،اعتياد به اينترنت ،اهمالکاري

کيم و سئو ( ،)2015پژوهشي تحت عنوان «رابطه

 / 94نادی عليزاده ـ اميرحسين خجسته

منظور هرچقدر مقدار معنادار كمتر از  0/05باشد،

روش تحقيق
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي ،ازنظر ماهيت

دادهها از توزيع نرمال بودن پيروي نميکنند .همانطور
6

و نحوه گردآوري دادهها از نوع توصيفي-همبستگي

که بيان شد آلفا سطح خطايي است كه محقق در نظر

ميباشد .جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان

ميگيرد که معموالً  5درصد است ،بنابراين ،ازآنجاييکه

دانشگاه آزاد اسالمي محمودآباد در سال تحصيلي

مقدار معناداري همه متغيرها با استفاده از آزمون

 1398-1397ميباشد كه تعداد كل آنها برابر  695نفر

کولموگروف اسميرنف کوچکتر از  .0/05است ،مي-

برآورد شده است.تعداد نمونه آماري پژوهش از طريق

توان فرض غير نرمال بودن توزيع دادهها را تأييد کرد

جدول مورگان محاسبهشده که طبق جدول مورگان

و عنوان کرد که دادهها از توزيع نرمال برخوردار

 245نفر بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و از

نيستند ،لذا در اين پژوهش از نرمافزار

SmartPLS2

روش نمونهگيري تصادفي ساده استفادهشده است .در

جهت بررسي و تجزيهوتحليل دادهها استفاده گرديد.

اين تحقيق براي جمعآوري اطالعات و دادهها از دو
روش کتابخانهاي و ميداني استفادهشده است .در بخش
سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

کتابخانهاي ،مباني نظري و پيشينه تحقيق عمدتاً از
مقاالت متعدد اخذشده از اينترنت و نيز کتابها و
مجالت تخصصي فارسي و التين جمعآوريشده
است .در بخش ميداني جهت جمعآوري دادهها از

جدول  :1آزمون نرماليته کولموگروف اسميرنف
متغيرها

سطح معنيداري

نتيجهگيري

0/000
0/002
0/004

غيرنرمال
غير نرمال
غير نرمال

اشتياق به رايانه
اهمالکاري تحصيلي
اضطراب اجتماعي

آزمون فرضيههاي پژوهش
پس از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيري،

روش پرسشنامه استفادهشده است.
در اين پژوهش جهت جمعآوري دادهها از ابزار

مدلهاي ساختاري و مدل کلي به بررسي و آزمون

اندازهگيري

فرضيه اصلي و فرضيههاي فرعي پژوهش خود

شاخصهاي تحقيق ،جمعآوري دادهها و اطالعات الزم

ميپردازيم .نتايج حاصل از آزمودن فرضيه اصلي

از پرسشنامههاي استاندارد استفاده گرديد .طيف

پژوهش در جدول  2بيان شد .در و تأييد فرضيات بر

پاسخي مورداستفاده در آن طيف ليکرت 5 5تايي از

اساس سطح اطمينان  0/95انجامشده است.

پرسشنامه استفادهشده است .براي

کامالً موافقم تا کامالً مخالفم به شرح جدول ( )1بوده
است ،الزم به ذکر است پرسشنامه به تعداد مساوي بين

فرضيه اصلي :اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي با

پاسخدهندگان توزيعشده است .به گزينه کامالً موافقم

نقش ميانجي اهمالکاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه

نمره  ،5به گزينه موافقم نمره  ،4نظري ندارم نمره  ،3به

آزاد اسالمي مرکز محمودآباد تأثير دارد.

گزينه مخالفم نمره  2و به گزينه کامالً مخالفم نمره 1

با توجه به جدول  ،4مقدار آماره  Zآزمون سوبل براي

دادهايم.

تعيين تأثير ميانجي اهمالکاري تحصيلي در رابطه بين
اشتياق به رايانه و اضطراب اجتماعي ،از مقدار بحراني

يافته هاي پژوهش

بررسي نرمال بودن دادهها
بهمنظور بررسي ادعاي نرمال بودن متغيرهاي
پژوهش و دادههاي جمعآوريشده ،از نرمافزار  spssو
آزمون کولموگروف-اسميرنف استفاده گرديد .بدين

 1/96بيشتر ميباشد و درنتيجه در خارج از بازه
( +1/96و  )-1/96قرار دارد و در نتيجه فرضيه اصلي
پژوهش تائيد شد .همچنين مقدار شدت تأثير اين متغير
مقدار  0/58محاسبهشده است که نشان ميدهد که
 0/58از اثر کل اشتياق رايـانه بر اضطراب اجتماعـي از

بررسی تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعی با نقش ميانجی اهمالکاری تحصيلی95 / ...

جدول  :2آزمون فرضيه اصلي پژوهش
متغير مستقل
فرضيه اصلي

متغير وابسته

اثر

اشتياق به رايانه

متغير ميانجي

ضريب استانداردشده مسير

اضطراب اجتماعي اهمالکاري تحصيلي

Z

نتيجه

21/24

تائيد

آماره

0/58

طريق غيرمستقيم توسط متغير ميانجي اهمالکاري

نشان ميدهد و اين بيانگر اين مطلب است که اشتياق

تحصيلي ميباشد .همچنين روش دوم براي تعيين

به رايانه به ميزان  90درصد بر اضطراب اجتماعي

شدت تأثير متغير ميانجي و آزمون فرضيه اصلي

تأثيرگذار است؛ به عباراتي اشتياق به رايانه ميتواند

استفاده از مقدار آماره  Tمربوط به هر يک از روابط

 0/90درصد از تغييرات متغير اضطراب اجتماعي را

ميانجي و غيرمستقيم متغيرها ميباشد؛ بهعبارتديگر،

تبيين نمايد.

مقدار آماره  Tبراي متغير اشتياق به رايانه و اهمالکاري
تحصيلي 34/35؛ براي متغير اهمالکاري تحصيلي و

فرضيه فرعي دوم :اشتياق به رايانه بر اهمالکاري

اضطراب اجتماعي  21/46بهدستآمده است که مقدار

تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مرکز

آماره  Tاز طريق ضرب اين دو مسير ()21/46 ×34/35

محمودآباد تأثير دارد

هم به دست ميآيد که به دليل بيشتر بودن از مقدار

فرعي دوم ،مقدار  34/92بهدستآمده است که از مقدار

بحراني 1/96؛ فرضيه فوق تائيد ميگردد.

بحراني  1/96بيشتر ميباشد و درنتيجه در خارج از
فرضيه فرعي اول :اشتياق به رايانه بر اضطراب

بازه ( +1/96و  )-1/96قرار دارد و درنتيجه فرضيه

اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مرکز

فرعي دوم پژوهش تأييد شد .به عبارتي اشتياق به

محمودآباد تأثير دارد

رايانه بر اهمالکاري تحصيلي تأثير معناداري دارد.

با توجه به جدول ،3مقدار آماره  Tبراي فرضيه

همچنين مقدار ضريب استانداردشده مسير مقدار 0/83

فرعي اول ،مقدار  85/48بهدستآمده است که از مقدار

درصد را نشان ميدهد و اين بيانگر اين مطلب است

بحراني  1/96بيشتر ميباشد و درنتيجه در خارج از

که اشتياق به رايانه به ميزان  83درصد بر اهمالکاري

بازه ( +1/96و  )-1/96قرار دارد و درنتيجه فرضيه

تحصيلي تأثيرگذار است؛ به عباراتي اشتياق به رايانه

فرعي اول پژوهش تائيد شد .به عبارتي اشتياق به رايانه

ميتواند  0/83درصد از تغييرات متغير اهمالکاري

بر اضطراب اجتماعي تأثير معناداري دارد .همچنين

تحصيلي را تبيين نمايد.

مقدار ضريب استانداردشده مسير مقدار  0/90درصد را
جدول  :3آزمون فرضيه فرعي اول پژوهش
متغير مستقل
فرضيه فرعي اول

اثر

اشتياق به رايانه

متغير وابسته

ضريب استانداردشده مسير
0/90

اضطراب اجتماعي

آماره

Z

85/48

نتيجه
تأييد

جدول  :4آزمون فرضيه فرعي دوم پژوهش
متغير مستقل
فرضيه فرعي دوم

اشتياق به رايانه

اثر

متغير وابسته

ضريب استانداردشده مسير

اهمالکاري تحصيلي

منبع :يافتههاي پژوهش

0/83

آماره
34/92

Z

نتيجه
تأييد
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با توجه به جدول  ،4مقدار آماره  Tبراي فرضيه
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جدول  :5آزمون فرضيه فرعي سوم پژوهش
متغير مستقل
فرضيه فرعي سوم

اثر

اهمالکاري تحصيلي

ضريب استانداردشده مسير

متغير وابسته

0/94

اضطراب اجتماعي

آماره
141/79

Z

نتيجه
تأييد

منبع :يافتههاي پژوهش
فرضيه فرعي سوم :اهمالکاري تحصيلي بر اضطراب

تأخير در انجام تکاليف در وقت مناسب و بهموقع

اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مرکز

ميگردد .اهمالکاري تحصيلي ميتواند تا جايي پيش

محمودآباد تأثير دارد

رود که بعضي از دانشجويان به علت عملکرد نامناسب
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با توجه به جدول  ،5مقدار آماره  Tبراي فرضيه

ترک تحصيل کنند .افراد معموالً براي کمک کردن

فرعي سوم ،مقدار  141/79بهدستآمده است که از

اضطراب و به دست آوردن لذت آني دست به

مقدار بحراني  1/96بيشتر ميباشد و درنتيجه در خارج

اهمالکاري ميزنند ،اما اين راهبردهاي تعويقي،

از بازه ( +1/96و  )-1/96قرار دارد و درنتيجه فرضيه

بهندرت باعث نتايج مثبت و تقريباً هميشه به افزايش

فرعي سوم پژوهش تأييد شد .به عبارتي اهمالکاري

استرس ،بينظمي و شکست منجر ميشوند درواقع،

تحصيلي بر اضطراب اجتماعي تأثير معناداري دارد.

اهمالکاري تحصيلي نوعي آسيب به خود است،

همچنين مقدار ضريب استانداردشده مسير مقدار 0/94

همانطور که اهمالکاران بهطور نامعقول از انجام

درصد را نشان ميدهد و اين بيانگر اين مطلب است

کارهاي ضروري و مدنظرشان اجتناب ميکنند ،تسليم

که اهمالکاري تحصيلي به ميزان  0/94درصد بر

احساسات منفي از قبيل احساس گناه ،استرس يا

اضطراب اجتماعي تأثيرگذار است؛ به عباراتي

اضطراب هم ميشود .دانشجوياني که زمان زيادي را

اهمالکاري تحصيلي ميتواند  0/94درصد از تغييرات

در اينترنت به سر ميبرند و يا اشتياق به رايانه و

متغير اضطراب اجتماعي را تبيين نمايد.

اينترنت دارند ،به دليل اينکه تکاليف درسي خود را به
تعويق مياندازند و در کارشان اهمالکاري ميکنند،

بحث و تفسير

بهنوعي استرس دچار ميشوند.

فرضيه اصلي« :اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي با

فرضيه فرعي اول« :اشتياق به رايانه بر اضطراب

نقش ميانجي اهمالکاري تحصيلي دانشجويان دانشگاه

اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مرکز

آزاد اسالمي مرکز محمودآباد تأثير دارد».

محمودآباد تأثير دارد».

در ارتباط با فرضيه اصلي که در آن به بررسي

در ارتباط با فرضيه فرعي اول که در آن به بررسي

تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي با نقش

تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعي پرداخته

ميانجي اهمالکاري تحصيلي پرداخته شد ،نتايج حاصل

است ،نتايج تحقيق نشاندهنده تأييد اين فرضيه است.

از تحليل همبستگي ،نشاندهنده تأييد اين فرضيه است.

نتايج اين فرضيه با پژوهش معافي مدني و کاکوان

نتايج اين فرضيه با پژوهشهاي معافي مدني و کاکوان

( ،)1396دلير و همکاران ( ،)1394هوتچيسون و

( ،)1396دلير و همکاران ( )1394سازگار است.
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همکاران ( ،)2018چانگ ( )2014سازگار است.

اينطور ميتوان استنباط نمود که اشتياق به رايانه

اينطور ميتوان استنباط نمود که اشتياق به رايانه،

از عواملي است که منجر افزايش اضطراب اجتماعي

اينترنت و حتي بازيهاي رايانهاي تأثيرات بدي بر

ميگردد .از طرفي منجر به اهمالکاري تحصيلي و

دانشجويان ميگذارد .اعتياد به اينترنت و استفاده

بررسی تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعی با نقش ميانجی اهمالکاری تحصيلی97 / ...

بيشازحد رايانه ،اختالالت خلقي نظير افسردگي،

پرداخت و نشان داد که اين دو متغير با يکديگر رابطه

انزواي اجتماعي و کاهش ارتباط خانوادگي را به همراه

معناداري دارند.

عالئمي چون اضطراب ،احساس تنهايي ،افسردگي،

استفاده از آن ازجمله اعتياد به اينترنت ،استفاده از

کجخلقي و ضعف خودپنداري قرار دارند .اعتياد به

شبکههاي مجاري و غيره سبب ميگردد تا دانشجويان

رايانه و اينترنت و اشتياق به رايانه سبب ميگردد تا

زمان زيادي را در فضاي مجازي و کامپيوتر مشغول

ترس از ارزيابي منفي افزايش يابد .ازآنجاييکه افراد

شوند و کمتر به تکاليف درسي خود بپردازند .در

مشتاق به استفاده از رايانه ساعتها بر کامپيوتر

دسترس بودن اينترنت در واحدهاي خوابگاهي و

مينشينند و از آن استفاده ميکنند ،در انجام تمامي

آموزشگاهي و همچنين در منازل موجب شده که بيشتر

تکاليف و کارهاي خود عقب ميمانند و اين خود منجر

دانشجويان ،زمان خود را به آن اختصاص دهند و

بهنوعي استرس و اضطراب ميشود .اينگونه افراد

انجام تکاليف را به تعويق اندازند .بديهي است که در

بهشدت دچار اضطراب و ترس از موشکافي شدن

محيط دانشگاهي دسترسي به اينترنت ،آسانتر و سريع

توسط ديگران هستند .افرادي که ساعتها با رايانه

اتر است و اين مسئله احتمال پيامدهاي منفي را براي

سپري ميکنند بهنوعي انزواي اجتماعي ميرسند که

دانشجويان افزايش ميدهد .آنالين بودن مداوم در

مدام در خانه به سر برده و از قرار گرفتن در جمع

فضاي اينترنت بدون آگاه بودن از گذشت زمان ،يا

خودداري ميکنند .در چنين حالتي اضطراب اجتماعي

بهعبارتيديگر ،وابستگي به اينترنت باعث ميشود که

ايجاد ميگردد که فرد هيچگونه تمايلي بهقرار گرفتن

وقت زيادي از دانشجويان گرفته شود و فرصت انجام

در جمع ندارد و هيچگونه تمايلي به آغاز ارتباط با

تکاليف تحصيلي را پيدا نکنند .کاربردهاي فراوان

ديگران ندارد و بااحساسي از ترس از هر موقعيتي که

اينترنت و جذابيتهاي آن سبب ميگردد که اعتياد به

ممکن است در معرض داوري ديگران قرار گيرد،

اينترنت شهود يابد .افراد در اين حالت ساعتها و

اجتناب ميورزد .درنتيجه استفاده از رايانه به ميزان

روزها وقت خويش را صرف رابطههاي درونشبکهاي

زياد و در شرايط افراطي ميتواند منجر به اضطراب

ميکنند و توان قطع اين ارتباط را ندارند و عالقهاي به

اجتماعي دانشجويان گردد.

ترک کامپيوتر از خود نشان نميدهند و از فعاليتهاي

فرضيه فرعي دوم« :اشتياق به رايانه بر اهمالکاري

طبيعي زندگي خود عقب ميمانند و دچار مسائلي

تحصيلي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مرکز

مانند اختالل در خواب ،انجام ندادن تکاليف در دانش

محمودآباد تأثير دارد».

آموزان و دانشجويان و به تعويق انداختن آنها ميشود.

در ارتباط با فرضيه فرعي دوم که در آن به بررسي

درنتيجه استفاده مفرط از رايانه منجر به اهمالکاري

تأثير اشتياق به رايانه بر اهمالکاري تحصيلي پرداخته

تحصيلي و به تعويق انداختن تکاليف درسي و کارهاي

شد ،نتايج حاصل از تحليل همبستگي ،نشاندهنده

روزمره دانشجويان ميگردد.

تأييد اين فرضيه است .تاکنون پژوهشي که بهطور

فرضيه فرعي سوم« :اهمالکاري تحصيلي بر اضطراب

مستقيم به بررسي اشتياق به رايانه و اهمالکاري

اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي مرکز

تحصيلي پرداخته باشد صورت نگرفته است؛ اما

محمودآباد تأثير دارد».

مطالعات رشمئي ( )1395به بررسي تأثير شبکههاي

در ارتباط با فرضيه فرعي سوم که در آن به بررسي

اجتماعي اينترنتي بر اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان

تأثير اهمالکاري تحصيلي بر اضطراب اجتماعي
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دارد .دانشجويان در معرض خطر اعتياد اينترنتي با

اينطور ميتوان استنباط نمود که اشتياق به رايانه و
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پرداخته شد ،نتايج حاصل از تحليل همبستگي،

نقشي است که آنان در اداره آينده کشور ايفاء ميکنند؛

نشاندهنده تأييد اين فرضيه است .نتايج اين فرضيه با

و اهميت اين نقش ازآنجا ناشي ميشود که نهتنها

پژوهشهاي هوتچيسون و همکاران ( ،)2018چانگ

دانشجويان ،بخش اصلي متخصصان حوزههاي مختلف

( )2014سازگار است.

علمي ،فني و هنري آينده هر کشوري را تشکيل

اينطور ميتوان استنباط نمود که ازآنجاييکه

ميدهند ،بلکه همچنين بهاينعلت است که اين گروه،

اهمالکاري تحصيلي منجر به تأخير در انجام تکاليف

بدنه اصلي مديران هر کشوري را تشکيل ميدهند و

درسي ميگردد عواقب سوء بر دانشجويان ميگذارد.

اصوالً هرگونه توجه به اين گروه بهخصوص توجه

تحصيلي،

بهسالمت روان آنها در آيندهشان و آينده کشور

وقتنشناسي و مشکل در پيگيري تکليف ،سعي ناکافي

تأثيرات مهمي خواهد داشت .در سالهاي اخير افزايش

براي موفقيت ،عزتنفس پايين ،اضطراب ،وابستگي،

پيشرونده شمار دانشجويان مراجعهکننده به مراکز

ترس از شکست ،تنفر از کار ،فقدان انرژي ،کمالگرايي،

مشاوره دانشجويي ،افزايش شيوع و شدت مشکالت

ارزيابي منفي ،عزتنفس پايين ،درماندگي آموختهشده،

مربوط بهسالمتي رواني آنها ،سبب افزايش نگراني

جهتگيري هدفي اجتنابي ،خودکمبيني ،پايين بودن

متخصصان درباره سالمت رواني دانشجويان شده

سطح عمل و عصبانيت ميشود .زماني که دانشجويان

است .ازآنجاکه دانشجويان در هر جامعهاي از مهمترين

در انجام تکاليف خود کوتاهي کنند ،با نوعي اضطراب

نيروهاي تأثيرگذار بر توسعهي کشور محسوب

روبهرو ميشوند .تقريباً يکچهارم دانش آموزان و

ميگردند و شيوع هرگونه اختالل رواني در بين آنان،

دانشجويان گزارش ميکنند که مکرراً تا درجهاي

ميتواند به هدر رفتن سرمايهگذاريهاي مادي و

اهمالکاري ميکنند که براي آنها استرس ايجاد ميکند

معنوي منجر گردد؛ ازاينرو شناسايي وضعيت سالمت

و اين امر نيز اختالل در عملکرد آموزشي آنها را

روان آنان و تجزيهوتحليل عوامل مرتبط و مؤثر بر آن،

موجب ميشود .اين نوع اهمالکاري بر ميزان يادگيري

ميتواند در بالندگي اين قشر حساس جامعه مؤثر واقع

اهمالکاري

سبب

عملکرد

ضعيف
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و موفقيت فعلي و آتي فراگيران تأثير منفي ميگذارد

.

گشته و در درازمدت ،آثار مثبت و فوايد آن نصيب کل

تأخير در شروع و اتمام تکاليف سبب خواهد شد تا

جامعه گردد .چه بسيار كساني كه عليرغم داشتن

يادگيري در فرصتهاي مناسب از دست برود و فرد،

استعدادهاي كافي به دليل اضطراب اجتماعي و

مطالعه و انجام تکاليف را در زمان نامناسب و همواره با

اهمالکاري

كردن

محدوديت زماني پيگيري کند که اين مسئله در فرايند

استعدادهايشان در زندگي نيستند و چه بسيار

يادگيري اختالل ايجاد ميکند و موجب کاهش دقت،

دانشجوياني كه در كالس درس عليرغم برخورداري

افزايش استرس و ارتکاب اشتباهات فراوان در انجام

از دانش كافي ،خود را پنهان كرده و از ابراز عقيده

تکاليف و فرايند يادگيري ميشود .درنتيجه انجام ندادن

خودداري ميکنند .پديده اضطراب اجتماعي ميتواند

کارها در سروقت مناسب منجر به اضطراب و استرس

بر سطح تعامل اجتماعي افراد با ديگران ،تأثير نامطلوبي

دانشجويان ميگردد.

ايجاد كنند .افرادي كه نميتوانند روابط موفقيتآميزي

تحصيلي

قادر

به

شكوفا

با همساالن خود برقرار كنند ،عالوه بر اينکه منبع
نتيجهگيري
امروزه دانشجويان ،بخش بسيار مهمي از جمعيت
جوان در هر کشور محسوب ميشوند و علت اين امر،

مهمي از خوشنودي را از دست ميدهند ،درعينحال
فرصتهاي قطعي براي اكتساب مهارتهاي ذهني،

بررسی تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعی با نقش ميانجی اهمالکاری تحصيلی99 / ...

جسمي و اجتماعي را نيز از دست ميدهند (زرگر و

اجتماعي يا اجرايي است .افراد مبتالبه فوري اجتماعي

همکاران.)1393 ،

از هرگونه موقعيت اجتماعي که فکر ميکنند ممکن

بازداري کند و پيشرفت تحصيلي را کاهش دهد.

وضعيتي که فکر ميکنند در آن مورد ارزيابي منفي

اهمالکاري ،خصيصهاي که مانع از بهموقع انجام دادن

ديگران قرار ميگيرند ،ميترسند و سعي ميکنند از

کارها ميشود)اسدزاده .)1397 ،اهمالکاري را بهعنوان

آنها دور باشند .ابزارهاي اطالعرساني در جهان

يک خصيصۀ شخصيتي و عادتي ،ميتوان هم معلول و

متحول شده است ،اگر در قرن بيستم راديو ،تلويزيون،

هم علت در نظر گرفت .اهمالکاري از عوامل مختلفي

تلفن و برخي از وسايل و ابزارهاي مشابه از مهمترين

مانند اعتمادبهنفس پايين ،نداشتن طرح و برنامه کاري،

عوامل انتقال اطالعات بودند ،اينک باوجود رايانه،

عدم توانايي در مديريت زمان ،ترس از عدم موفقيت،

مفاهيم و ابزارهاي انتقال اطالعات متحول شده و

احساس حقارت ،اضطراب و افسردگي تأثير ميپذيرد

باقابليتهاي خاص ،محدوديتهاي مکاني و زماني را

و بهنوبه خود موجب سالمت رواني پايين ،آشفتگي

براي به دست آوردن اطالعات ،از پيش پاي فراگيران

ذهني ،سرزنش خود ،نااميدي و افت عملکرد

علم و دانش برداشته است .بهکارگيري رايانه در

به

سالهاي اخير افزايشيافته است .امروزه داشتن سواد

اهمالکاري تا جايي است که در بسياري از پژوهشها

رايانهاي و فناوري اطالعات و آشنايي با کامپيوتر و

درزمينه ميزان شيوع آن ،ميزان باالي شيوع اين رفتار

برخورداري از مهارتهاي ابزارهاي موردنياز جامعه

گزارششده است .مطالعات نشان داد که  70درصد

مثل تلفن همراه ،رايانه ،اينترنت و ساير ابزارهاي نوين

دانشجويان و  20درصد عموم مردم داراي تمايالت

فناوري اطالعات براي همه امري ضروري است؛ اما

اهمالکاري هستند .دانشجويان گزارش کردهاند که

بايد توجه داشت که چطور از اين ابزارها و به چه

اهمالکاري در بيشتر از يکسوم فعاليتهاي

ميزان بايد استفاده کرد و تا حد ممکن از استفاده

روزانهشان وجود دارد(سلطان نژاد و همکاران.)1394 ،

بيشازحد آن جلوگيري کرد .از طرفي اعتياد به رايانه و

هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير اشتياق به

اشتياق به استفاده مکرر از آن منجر به اهمالکاري

ميشود(اسدزاده،

.)1397اهميت

پرداختن

رايانه بر اضطراب اجتماعي با نقش ميانجي اهمالکاري

تحصيلي در دانشجويان ميگردد .اهمالکاري يک

تحصيلي بوده است .نتايج پژوهش نشان داد که اشتياق

ويژگي شخصيتي است که از مديريت زمان به دور

به رايانه بر اضطراب اجتماعي تأثير دارد .همچنين

است .اهمالکاري به تأخير انداختن و اجتناب کردن از

اعمال کاري تحصيلي نيز ميتواند نقش واسطهاي در

وظايف و تکاليفي است که بايد به اتمام برسند.

اين رابطه را ايفا نمايد .رايجترين واکنش به فشار
رواني و محرک تنشزا ،اضطراب است .منظور از

منابع و مآخذ

اضطراب هيجان ناخوشايندي است که با اصالحاتي

اسدزاده ،ح ،)1397(.پيشبيني عملکرد درسي

مانند نگراني ،تنش و ترس بيان ميشود .يکي از

دانشجويان بر اساس سبکهاي شناختي و

ترسهاي رايج در بن دانشجويان اضطراب اجتماعي

اهمالکاري تحصيلي ،نشريه راهبردهاي آموزش در

است که با توجه به مدت ،شدت و تکرار آن نياز به

علوم پزشکي ،دوره11ف شماره ،1ص .39-31

مداخله درماني دارد .جمع هراسي يا اضطراب

اسمعيلي ،ن؛ شکري ،ا؛ فتحآبادي ،ج؛ حيدري،

اجتماعي ،ترس شديد و دائمي از موقعيتهاي

م ،)1394(.آزمون روابط ساختاري بين باورهاي
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اهمالکاري تحصيلي قادر است فرايند يادگيري را

است در آن رفتار خجالتآور داشته باشند يا هرگونه
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خودکارآمدي
راهبردهاي

تحصيلي،
مقابله،

الگوهاي

هيجانهاي

اسنادي،

پيشرفت

و

اهمالکاري تحصيلي در دانشجويان ،پژوهش در
نظامهاي آموزشي ،سال نهم ،شماره ،30ص -64
.122
آقا تهراني ،م .)1392( .اهمالکاري :بررسي علل ،راه
کارها و درمان .معرفت .شماره.38-53 .64
انجمن روان پزشكي آمريكا .)2017( .متن تجديد
نظر شده راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت

تمدني ،ح .)1389(.اهمالکاري در دانشجويان .روان
شناسي تحولي .شماره.337 -344 .24
حافظ نيا ،م .)1384(.مقدمهاي بر روش تحقيق در
علوم انساني ،انتشارات سمت ،چاپ يازدهم.
حبيبي کليبر ،ر ،)1395(.تفاوتهاي جنسيتي
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تبريز ازنظر ميزان
اهمالکاري و سبکهاي کمک خواهي تحصيلي،
گامهاي توسعه در آموزش پزشکي ،دوره،13
شماره ،2ص .150-142

رواني . DSM- IV-TRترجمه ي محمدرضا نيكخو

حسين زاده فيروزآباد ،ي؛ بساک نژاد ،س؛ داودي،

و هامايا آواديس يانس ،)1396( .تهران :انتشارات

ا ،)1396(.پيشبيني مؤلفه هاي اضطراب امتحان با

سخن.

توجه

به

اهمالکاري

رفتاري،

اهمالکاري
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بخشي پور ،ع؛ پيروي ،ح؛ عابديان ،ا.)1390( .

تصميمگيري و اجتناب شناختي در دانشجويان،

بررسي رابطه ميان رضايت از زندگي و حمايت

مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران،

اجتماعي با سالمت روان در دانشجويان .فصلنامه

دوره ،23شماره ،4ص.436-427

اصول بهداشت رواني .سال هفتم ،ص.145-152

حسين زاده ،ي؛ بساک نژاد ،س؛ داودي ،ا.)1397( .

بشارت ،م.ع؛ فرهمند ،ه؛ غالمعلي لواساني،

پيش بيني مؤلفه هاي اضطراب امتحان با توجه به

م ،)1397(.نقش واسطهاي اهمالکاري در رابطه بين

اهمال کاري رفتاري ،اهمالکاري تصميم گيري و

آسيبهاي کمالگرايي و نشانههاي افسردگي و

اجتناب شناختي در دانشجويان .روانپزشکي

اضطراب ،روانشناسي تحولي :روان شناسان ايراني،

وروانشناسي باليني .دوره  ،23شماره  ،4ص -۴۲۴

سال  ،14شماره ،55ص .247-235

.۴۳۷

به پژوه ،ا .)1391(.اهمالکاري چيست و اهمالکار
کيست .پيوند .شماره .20 -24 .397

حشمتي جدا ،آ؛ ساعد ،ا؛ محمدي بايتمر ،ج؛
زنوزيان ،س؛ يوسفي ،ف ،)1397(.اثربخشي درمان

بيرامي ،م؛ محبي ،م ،)1395(.رابطه دلبستگي به

پذيرش و تعهد گروهي بر کاهش اهمالکاري

والدين و ادراک از تعارض بين والدين با اختالل

تحصيلي و بهبود دشواري در تنظيم هيجان :کار

اضطراب اجتماعي در دانش آموزان دختر :نقش

آزمايي باليني تصادفي شده ،مجله علمي دانشگاه

ميانجيگري راهبرد مقابلهاي هيجان مدار ،مجله

علوم پزشکي کردستان ،دوره ،23ص.77-65

روانشناسي باليني ،سال هشتم ،شماره ،1ص -71
.82
پورعبدل ،س؛ صبحي قرامکي ،ن؛ عباسي ،م،)1394(.
مقايسه اهمالکاري تحصيلي و سرزندگي تحصيلي

حميدي ،ف؛ نجفآبادي ،م؛ نمازيان ،ث.)1396( .
بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و اهمالکاري
تحصيلي در دانش آموزان متوسطه .فناوري آموزش
و يادگيري سال اول ،شماره  ،3ص .106-90

در دانش آموزان با و بدون اختالل يادگيري خاص،

خاکپور ،ع؛ قلي پور ،م ،)1396(.نقش اهمالکاري

مجله ناتوانيهاي يادگيري ،دوره ،4شماره ،3ص

شغلي در عدالت سازماني ادراکشده (مطالعه

.38-22

بررسی تأثير اشتياق به رايانه بر اضطراب اجتماعی با نقش ميانجی اهمالکاری تحصيلی101 / ...

موردي کارکنان دانشگاه پيام نور همدان)،

دمرچلي ،ن؛ کاکاوند ،ع؛ جاللي ،م.ر ،)1396(.نقش

جامعهشناسي کاربردي ،سال  ،28ص .122-113

واسطهاي ترس از ارزيابي مثبت و منفي در ارتباط

خدابخشي ،م؛ سپهوندي ،م.ع؛ شيخاالسالمي ،ع؛

اضطراب اجتماعي و اختالل خوردن ،روانشناسي

حبيبي ،ا ،)1394(.پيشبيني اهمالکاري سازماني و

تحولي :روان شناسان ايراني ،سال  ،13شماره،51

رضايت از زندگي بر اساس فرسودگي شغلي و

ص .284-271

سابقه خدمت ،مجله طب نظامي ،دوره ،17شماره،4
ص .213-207

رجبيان ،م.)1395( .بررسي رابطه ميزان استفاده از
شبکههاي اجتماعي مجازي با راهبردهاي يادگيري

خرمائي ،ف؛ آزادي ده بيدي ،ف ،)1396(.تبيين

خودتنظيمي و کيفيت تجارب يادگيري در دانش

اهمالکاري تحصيلي دانشجويان بر اساس سازه

آموزان اول متوسطه .پاياننامه کارشناسي ارشد.

ديني –اخالقي ثبر(ارائه مدل معادالت ساختاري)،

دانشگاه عالمه طباطبائي.

فرهنگ در دانشگاه اسالمي ،22سال هفتم ،شماره،1
ص .92-78

عاطفه مثبت و منفي ،ترس از شکست و
جهتگزيني

هدف

پيشرفت

در

پيشبيني

ع ،)1394(.پيشبيني و تحليل جايگاه فناوري بر

اهمالکاري تحصيلي دانشجويان ،دانش و پژوهش

اساس منحني اشتياق فناوري موردمطالعه :

درروان شناسي کاربردي ،سال  ،18شماره ،1ص

فناوريهاي چاپگر سهبعدي ،دو فصلنامه فنّاوري

.118-110

صنعتي ،شماره ،26ص .52-45

رستمي ،چ؛ جهانگير لو ،ا؛ سهرابي ،ا؛ احمديان،

خواجه دادمير ،آ؛ ناستي زايي ،ن؛ پورقاز ،ع،)1395(.

ح ،)1395(.نقش انعطافپذيري شناختي و ذهن

رابطه مديريت کالس با اهمالکاري تحصيلي

آگاهي در پيشبيني اهمالکاري دانشجويان ،مجله

دانشجويان تحصيالت تکميلي ،مجله توسعه

علوم پزشکي زانکو ،ص .61-50

آموزش در علوم پزشکي ،دوره ،9شماره ،23ص
.19-10
دادستان ،پ .)1396( .روانشناسي مرضي تحولي از
کودکي تا پيري .تهران :انتشارات سمت
داناييفرد ،ح؛ الواني ،م؛ آذر ،ع،)1388( ،
«روششناسي پژوهش کمي در مديريت :رويکردي
جامع ،تهران :انتشارات صفار».

رشمئي ،م .)1395( .تأثير شبکههاي اجتماعي اينترنتي
بر اهمالکاري تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني
(دوره اول) منطقه چهار شهر تهران .پاياننامه
کارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
مرکزي.
رضائي ،ب ،يارمحمديان ،م .ح ،محمودزاده ،ح.
( .)1395بررسي شيوع اهمال کاري سازماني و

داودي ،ا؛ صالحيان ،ا؛ ويسي ،ف ،)1391(.اضطراب

عوامل فردي و شغلي مرتبط با آن ،در کارکنان

اجتماعي و ترس از ارزيابي مثبت ،مجله دانشگاه

پرستاري و مامايي .فصلنامه مديريت پرستاري .سال

علوم پزشکي مازندران ،دوره ،22شماره ،96ص

پنجم ،دور هپنجم ،شماره اول ،ص .27-17

.88-80
داوري ،ع ؛ رضازاده ،آ ،)1392( ،مدلسازي معادالت
ساختاري با نرمافزار  ،PLSسازمان انتشارات جهاد
دانشگاهي ،چاپ اول.

زارع چاهوکي ،م .ع ،)1389( ،روشهاي تحليل چند
متغيره در نرمافزار  ،SPSSدانشکده منابع طبيعي
دانشگاه تهران.
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خسرو پور ،ح؛ دهقاني ،م؛ ميرافشار ،م؛ آذري بني،

رحماني جوانمرد س؛ محمدي ،س ،)1396(.نقش

 / 102نادی عليزاده ـ اميرحسين خجسته

زارعي ،خ؛ پرنده مطلق ،ز؛ سيد فاطمي ،ن؛

ويژگيهاي شخصيتي و سبکهاي فرزندپروري،

خوشبخت ،ف؛ حقاني ،ح؛ زارعي ،م ،)1392(.تأثير

فصلنامه خانواده و پژوهش ،شماره ،29ص .25-7

قصهگويي بر اضطراب فيزيولوژيک ،نگراني و

شاهسواري ،پ؛ اسماعيلي ،م ،)1396(.تأثير مداخله

اضطراب اجتماعي کودکان سن مدرسه بستري در

شکوفايي سليگمن بر شايستگي اجتماعي دانش

بيمارستان ،فصلنامه پرستاري داخلي-جراحي ،سال

آموزان دختر مقطع متوسطه مبتال به اختالل،

دوم ،شماره3و ،4ص .121-115

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردي،

زغيبي قناد ،س؛ عاليپور ،س ؛ مرادي ،م.)1396( .

سال  ،18شماره ،2ص .51-44

خودتر ديدي ،گرايش به اهمالکاري تحصيلي،

شهبازيان ،آ؛ بهادري خسروشاهي ،ج ،)1396(.تمايز

عزتنفس وعملکردتحصيلي :وارسي يک مدل علّي

دانشجويان

و

در دانش آموزان نوجوان .مجله پيشرفتهاي نوين

دانشجويان عادي بر اساس اعتياد به اينترنت،

در علوم رفتاري ،دوره دوم ،شماره چهاردهم،

دوماهنامه دانشگاه شاهد ،سال  ،25شماره ،131ص

ص.20-1

.89-1

داراي

اهمالکاري

تحصيلي
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سادوك ،ب؛ سادوک ،و .)1396( .خالصه

شهني ييالق ،م؛ سالمتي ،س.ع؛ مهرابي زاده ،ه

روانپزشكي ،جلد سوم ،ترجمه :نصرت اهلل

حقيقي ،ج .)1390( .بررسي شيوع تعلل و تأثير

پورافكاري .تهران :انتشارات شهرآب.

روش هاي درمان شناختي و رفتاري بر کاهش آن

سلطان نژاد ،س؛ سعدي پور ،ا؛ اسدزاده ،ح،)1394(.

در دانش آموزان دبيرستاني شهرستان اهواز .مجله

رابطه سبکهاي فرزندپروري ادراکشده با

علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران

اهمالکاري

و

خودناتوان

سازي،

فصلنامه

روانشناسي تربيتي ،سال يازدهم ،شماره ،37ص
.22-1

اهواز .دوره سوم ،سال .1دوره  .13شماره -30 .3
.15
عريضي ،ح.ر؛ دانشمندي ،س؛ عابدي ،ا،)1394(.

سليماني ،خ .)1394( .رابطه اضطراب اجتماعي،

فراتحليل مداخلههاي گروهي در اختالل اضطراب

اهمالکاري و رضايت زناشويي با اعتياد به

اجتماعي ،روانشناسي تحولي :روان شناسان ايراني،

شبکههاي اجتماعي مجازي در دانشجويان متأهل

سال  ،12شماره ،46ص .138-121

دانشگاههاي شهر اهواز .پاياننامه کارشناسي ارشد.
دانشگاه شهيد چمران اهواز.

عصفوري ،م؛ سروري ،م؛ کارسازي ،ح؛ بيرامي ،م؛
هاشمي ،ت ،)1395(.بررسي نقش سيستمهاي

سليماني ،م؛ سعدي پور ،ا؛ اسدزاده ،ح،)1395(.

فعالسازي و بازداري رفتاري در نشانههاي اختالل

رابطه بين استفاده از شبکههاي اجتماعي مجازي

اضطراب اجتماعي با توجه به نقش ميانجي

تلفن همراه با اهمالکاري تحصيلي ،احساس تنهايي

سوگيري شناختي ،مجله پزشکي اروميه ،دوره،28

و سالمت روان دانش آموزان ،فصلنامه فناوري

شماره ،1ص .13-1

اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتي ،سال ششم،
شماره ،4ص .144-127

عطادخت ،ا؛ محمدي ،ع؛ بشرپور ،س،)1394(.
بررسي اهمالکاري تحصيلي بر اساس متغيرهاي

سوري نژاد ،م؛ فرهادي ،م؛ کردنوقابي ،ر،)1395(.

جمعيت شناختي و رابطه آن با انگيزش پيشرفت و

تبيين اهمالکاري تحصيلي دانش آموزان بر اساس

عملکرد تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني ،مجله
روانشناسي مدرسه ،دوره ،4شماره ،2ص .68-55
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علوي ،س.م؛ رفيعي نيا ،پ؛ مکوند حسيني ،ش؛

کشاورز افشار ،ح؛ صفاري فرد ،ر؛ حسيني ،م؛

صباحي ،پ ،)1397(.مقايسه نيمرخ دشواري در

هدهدي ،ز)1397(.؛ طراحي و آزمون مدل کيفيت

تنظيم هيجاني و سيستمهاي مغزي رفتاري در

روابط خانوادگي و اضطراب اجتماعي با نقش

بيماران مبتال به اختالل اضطراب اجتماعي و افراد

واسطهاي انسجام خانواده ،مجله دانشگاه علوم

بهنجار ،دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ،دوره،25

پزشکي مازندران ،دوره ،26شماره ،166ص -81

شماره ،5ص .705-696

.95

علياکبري دهکردي ،م؛ زارع ،ح؛ اصغرنژاد فريد ،ع.ا؛

کوثري ،ر .)1390( .بررسي وضعيت اهمالکاري در

هاشميان ،ر ،)1395(.بررسي رابطه ابعاد رفتاري و

دانشآموزان دبيرستاني و رابطه آن باانگيزه پيشرفت

شناختي اضطراب اجتماعي در دوره نوجواني با

و اضطراب امتحان .پاياننامه کارشناسي ارشد.

جنسيت و نقشهاي جنسيتي ،مجله روانپزشکي و

دانشگاه فردوسي مشهد.

روانشناسي باليني ايران ،دوره ،22شماره ،4ص
.347-341

محمدي بايتمر ،ج؛ ساعد ،ا ،)1397(.ويژگيهاي
روانسنجي پرسشنامه باورهاي فراشناختي در مورد

فردي بر اضطراب اجتماعي و نظريه ذهن

زنجان ،مجله توسعه آموزش در علوم پزشکي،

دانشجويان دانشگاه پيام نور استان تهران ،دانش و

دوره ،11شماره ،30ص .55-40

پژوهش در روانشناسي کاربردي ،سال ،19
شماره ،2ص .96-88
عنايتي ،ت؛ رستگارتبار ،ف ،)1396(.رابطه نگرش
دانشجويان به دانشگاه و فرسودگي تحصيلي با

مسگريان ،ف؛ آزادفالح ،پ؛ فراهاني ،ح؛ قرباني،
ن ،)1396(.رابطه موضوعي و مکانيزم هاي دفاعي
در اضطراب اجتماعي ،روانشناسي تحولي :روان
شناسان ايراني ،سال  ،14شماره ،53ص .14-3

ميانجيگري اهمالکاري تحصيلي ،گامهاي توسعه

مطيعي ،ح؛ حيدري ،م؛ باقريان ،ف؛ زراني،

در آموزش پزشکي ،دوره ،14شماره ،3ص .30-20

ف ،)1398(.ساخت و بررسي اثر بسته آموزشي بر

غفاري ،ز .)1396( .تأثيرات فرهنگي استفاده از

ذهن آگاهي کاهش اهمالکاري تحصيلي ،مجله

سايتهاي مجازي با سالمت رواني و اهمالکاري

روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران ،دوره،25

تحصيلي در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه.

شماره ،1ص .40-26

اولين اجالس بينالمللي فرهنگ ،آسيبشناسي
رواني و تربيت.

معافي مدني ،س.خ؛ کاکوان ،م ،)1396(.واکاوي
رابطه بين مؤلفههاي اضطراب اجتماعي و اشتياق

کاظمي ،م؛ فياضي ،م؛ .کاوه ،م .)1389(.بررسي ميزان

به رايانه دانشجويان ،فصلنامه فناوري اطالعات و

شيوع تعلل و عوامل موثر بر آن در بين مديران و

ارتباطات در علوم تربيتي ،سال هفتم ،شماره سوم،

کارکنان دانشگاه .پژوهش نامه مديريت تحول.

ص .158-145

شماره .2دوره.63-42 .4
کرمي ،د .)1388(.ميزان شيوع اهمالکاري در
دانشجويان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي.
انديشه و رفتار .دوره چهارم .شماره.25-35 .13

مؤمني ،م« .)1386( ،تحليلهاي آماري با استفاده از
 ،»SPSSتهران :انتشارات کتاب نو.
نامني ،ا؛ نجفي ،ف ،)1397(.نقش ميانجي گرايانه
هيجان خواهي در رابطه اشتياق به شبکههاي
اجتماعي و سبک دلبستگي با انسجام خانواده در
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عليزاده فرد ،س؛ رافضي ،ز ،1397(.تأثير درمان بين

اهمالکاري در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي
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