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چکیده

پژوهش حاضر ،به منظور بررسی رابطه بین مؤلفههای اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان انجام شد.
روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی ،از نوع توصیفی -همبستگی بود و به روش میدانی اجرا گردیدد .جامعده
آماری پژوهش ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر به تعداد  0872بود .حجم نمونه بر اسدا جددو
کرجسی و مورگان با توجه به حجم جامعده 337 ،نفدر تعیدین شدد .افدراد نمونده بده صدورت تددادفی و بدا روش
نمونهگیری طبقهای بر اسا جنسیت انتخاب شدند .جهدت جمد آوری دادههدای پدژوهش از پرسدشنامدههدای
اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران و پرسدشنامده اضدطراب اجتمداعی واتسدون و فرندد اسدتفاده شدد .پایدایی دو
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و به ترتیب با ضریب آلفدای  2/87و  2/72تأییدد گردیدد .بده
منظور بررسی فرضیه پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از نرمافزار SPSS
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که بین مؤلفدههدای اضدطراب اجتمداعی و اشدتیاق بده رایانده دانشدجویان
( )r=2/87 ،P=2/222در سطح احتما  58درصد رابطه معنیدار وجود دارد و همچنین ،هر دو مؤلفده اضدطراب
اجتماعی؛ یعنی ،اجتناب و پریشانی اجتماعی ،و تر از ارزیابی منفی 33/6 ،درصد از واریانس اشتیاق بده رایانده
دانشجویان ( )R2=2/336را تبیین میکنند.
واژگان كلیدي

اشتیاق به رایانه ،اضطراب اجتماعی ،اجتناب و پریشانی اجتماعی ،تر

از ارزیابی منفی
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مقدمه

امروزه ،نه تنها فنآوری توسعه پیدا کرده ،بلکه تغییرات سریعی نیز در آن بده وودوع پیوسدته اسدت.
رایانهها در صنعت به طور بسیار وسی به کار گرفته شدهاندد ،بده طدوری کده عددر حاضدر را عددر
رایانه نامگذاری کدردهاندد ) ،(Moghimi, 2006, 524هدمچندین ،بدا در اختیدار داشدتن فدنآوری
اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته امکان بروراری سری ارتباط و تباد سدری اطالعدات بدیش
از پیش میسر گردیده است .افزایش تولید وسدایل ندوین ارتبداطی و در نهایدت ،سدهولت دسترسدی
سبب شد گروههای کثیری از افراد جامعه با سنین مختلدف بده ایدن دنیدای مجدازی راه پیددا کنندد
) .(Hassanzadeh & Rezaei, 2010بنابراین ،اینترنت به عنوان یک منب حیاتی در جامعه معاصر
در نظر گرفته میشود ) .(Van Deursen & Van Dijk, 2010اشتیاق شدید بده داشدتن رایانده در
منز و مراکز آموزشی کشورهای مختلف دنیا ،گسترش پیدا کرده است .به همین خداطر ،عدوار
ناشی از بهرهگیری از رایانه ،به ویژه در عرصههای آموزشی ،مضاعف شده اسدت .فدنآوری رایانده
به طور وسی در جامعه گسترش پیدا کرده است و با تمامی جنبههای زندگی از مدرسه تا محلکار،
خدمات بانکی ،خرید و فروش ،پرداخت مالیات و حتدی رأیگیدری تلفید شدده اسدت .علدیرغدم
جنبههای مثبت از وبیل جنبههای آموزشی و ارایه خدمات ارتباطی )(Lowell & Barbara, 1998

پلگرام معتقد است که در بسیاری از کشورها به کارگیری فنآوری اطالعات و ارتباطات در نظدام
آموزشی ،به منظور ارتقای کیفیت روشهای یاددهی و یادگیری مدورد توجده خدا

ودرار گرفتده

است ).(Pelgrum, 2002, cited in Enayati et al., 2011
باید توجه داشت که رایانه و اینترنت جنبههای منفی نیز دارند ).(Lowell & Barbara, 1998
به عنوان مثا  ،ارتباطات کامپیوتری و اینترنت میتوانند منجر به بحدران بدین والددین و نوجواندان،
بحران در چگونگی استفاده ،تنظیم برنامه ،محتویات آن چه که دیده میشدود و شدکافی کده بدین
انتظارات ایجاد میگردد ،بشود ).(Young & Rogers, 1998, cited in Pourshahriari, 2007
از سوی دیگر ،کاربردهای فراوان رایانه و جذابیتهای آن سبب شده است که در سدا هدای اخیدر،
افراد ساعتهدا و روزهدا ،وودت خدویش را صدرف رایانده و خدوصداا ارتبداطهدای درون شدبکهای
میکنند و توان وط این ارتباط را ندارند و عالوهای به ترک رایانههایشان نشان نمیدهند (Young

) .& Tung, 2004اینترنت (و استفاده از رایانه) به خودی خود ابزار بیضرری اسدت .امدا ،اسدتفاده
بیش از حد و نادرست از آن ،خطر اعتیاد به اینترنت را به دنبا دارد که این پدیده مشکل عمددهای
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را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده اسدت ) .(Nastizaee, 2009یکدی از مشدکالتی کده در
زمینه استفاده رایانه و اینترنت برای کاربران ایجاد میگردد ،اضطراب اجتماعی است.
اضطراب اجتماعی به اضطراب یا تجربه هرا

که در مووعیتهای میان فدردی یدا عملکدردی

ایجاد میگردد ،اطالق میشود .افراد دارای اضطراب اجتماعی باال از ارزیابی منفی دیگران نسبت
به خود و یا انجام عملی که باعث شرمندگی شود ،بیمناک هسدتند .تحقیقدات حداکی از آن اسدت
که اضطراب اجتماعی با گرایش به اختدا

توجه به اطالعدات تهدیددآمیز اجتمداعی ،0از جملده

اضدطراب مدرتب بدا احساسدات و رفتارهدا و نشدانههدای عددم رضدایت از دیگدران همدراه اسدت.
تئوریهای شناختی در زمینه اضطراب حاکی از آن هستند که توجه انتخابی به تهدیدها ،اضطراب
را شدیدتر کرده و وضاوت در زمینده رویددادهای اجتمداعی را بده انحدراف مدیکشداند (Taylor,

).Bomyea & Amir, 2010
در این راستا ،دو مؤلفه اصلی اضدطراب اجتمداعی؛ یعندی ،تدر

از ارزیدابی منفدی ،3بده مثابده یدک

ویژگی روانشناختی و اجتناب و پریشدانی اجتمداعی بده منزلده یدک ویژگدی رفتداری از یکددیگر
متمایز هستند .تر

از ارزیابی منفی به تر

و نگرانی نوجوانان درباره ارزیابیهدای منفدی دیگدران

اشاره دارد در حالی که اجتناب و پریشانی اجتماعی بیانگر بازداری رفتاری در تعاملهای اجتمداعی
و نقطه مقابل تنشزدایی اجتماعی به معنای تجربه آرامش برای مواجهده بدا دیگدران در نظدر گرفتده
میشود ).(Gravand et al., 2011
از نگاه یانگ و تاندگ )(Yang & Tung, 2004, cited in Asgari & Marashian, 2008

کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیتهای آن سبب شده است که در سدا هدای اخیدر ،پدیددهای بدا
عنوان اعتیاد به اینترنت نیز ظهور یابد .افراد در این حالت ساعتها و روزها ووت خویش را صدرف
ارتباط درون شبکهای میکنند ،توان وط این ارتباط را ندارند و عالوهای به ترک رایانه خود نشدان
نمیدهند .در حالی که در همین راستا ،فعالیتهای زندگی واوعدی و روابد اجتمداعی آندان از هدم
فرو میریزد.
در زمینه پیامدهای اشتیاق به رایانه ،اینترنت و حتی بازیهای رایانهای ،پژوهشهای متفداوتی بدا
نتایج متناوض صورت گرفته است .تحقیقات نشان میدهد که اعتیاد بده اینترندت و اسدتفاده بدیش از
1. Social anxiety
2. Social threat information
3. Fear of negative evaluation
4. Social avoidance and distress
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حد از رایانه ،اختالالت خلقی نظیر؛ افسردگی ،انزوای اجتماعی و کاهش ارتبداط خدانوادگی را بده
همدراه دارد (Kraut et al., 1998, Dell, 2001, Lenhart et al., 2001, Yen et al., 2007,
Windham, 2008, Nastizaee, 2009, Sohrabi et al., 2010, Coa & Su, 2008,
).Golshokouh, 2010, Heidari Sureshjani, 2012

در ارتباط با استفاده از اینترنت و پیامدهای رواندی و اجتمداعی آن ،ندادمی و سدعیدی رضدوانی
) (Nademi & Saeidi Rezvani, 2006در پژوهشدی دریافتندد کده  %88دانشدجویان در معدر
خطر اعتیاد اینترنتی با عالیمی همچون اضطراب ،احسا

تنهایی ،افسردگی ،کدج خلقدی و ضدعف

خودپنددداره وددرار دارنددد و وابسددتگی بدده اینترنددت بدده نحددو معندداداری در دانشددجویان پسددر بیشددتر از
دانشددجویان دختددر اسددت .در همددین راسددتا ،نددوروزی ،میکدداعیلی منید و عیسددیزادگددان (Noruzi,

) Mikaeeli Moni & Eisazadegan, 2016در پژوهشی دریافتند که  8/0درصدد از دانشدجویان
اضطراب اجتماعی دارند .شیوع اختال اضطراب اجتماعی در دختران بیشتر از پسران دانشجو بدوده
است و میزان اضطراب اجتماعی در دختران و پسران به ترتیب  8/8درصد و  /8درصد بوده اسدت.
همچنین ،در ارتباط بدا بدازیهدای رایاندهای؛ دوران ،آزادفدال و اههای & (Doran, Azadfallah

) Ezhei, 2002طدی پژوهشدی بده ایدن نتیجده رسدیدند کده هدر چده تجربده بدازی بدا رایانده بیشددتر،
مهددارتهددای اجتمدداعی در نوجوانددان کمتددر اسددت .صددفاریان همدددانی و همکدداران (Saffarian

) Hamedani et al., 2013نیز نشان دادند که بین میزان استفاده از بازیهای رایاندهای و سدالمت
روان دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد.
تر

از ارزیابی منفی نیز به عنوان یکی از مؤلفههای اضطراب اجتماعی بدا اعتیداد بده اینترندت و

رایانه رابطه معناداری دارد .در پژوهشی که در ایدن زمینده تدوکلی ،جمهدری و فرخدی (Tavakoli,

) Jamhari & Farokhi, 2014انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تدر

از ارزیدابی منفدی سدهم

معناداری (حدود سی درصد) در پدیشبیندی اعتیداد بده اینترندت دانشدجویان را دارا اسدت .از طدرف
دیگر ،پژوهشها نشان داده است که دانشآموزانی که از اینترنت استفاده میکنند ،اعتماد بده نفدس
باالتری دارند .آنان به دلیل این که میتوانند با هویت ناشناخته وارد فضای مجازی شوند ،آزادانده و
راحتتر افکار خود را در شبکههای اجتماعی بیان مینمایند و در نتیجه ،اعتماد به نفس آنهدا بداالتر
میرود .همچنین ،کاربران اینترنت نسبت به کسانی که اینترنت استفاده نمیکنندد دارای خالویدت و
خودکارآمددی بیشدتری مدیباشدند ) .(Nastizaee, 2009البتده ،پورشدهریاری (Pourshahriari,

) 2007نیز در پژوهشی تحت عنوان «مقایسه افسردگی ،اندزوای اجتمداعی و ارتباطدات خدانوادگی
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دانشآموزان دختر کاربر و غیرکاربر اینترنتی دبیرستانهای تهران» ،به این نتیجه دست یافت که در
گروه کاربران و غیرکاربران در سده متغیدر افسدردگی ،اندزوای اجتمداعی و ارتباطدات خدانوادگی،
تفاوت معناداری وجود ندارد .ویلر ،وایت و برامفیلدد )(Wheeler, Waite & Bromfild, 2002

در پژوهش خود دریافتند نه تنهدا تفکدر خدالق داندشآمدوزان بدا اسدتفاده از فدنآوری اطالعدات و
ارتباطات (اینترنت) افزایش مییابد ،بلکه این امر سبب بهبود تعامالت اجتماعی آنان نیز مدیگدردد.
در زمیندده بررسددی پددیشبینددی میددزان اسددتفاده از رایاندده ،امددانی سدداریبگل دو و همکدداران (Amani

) Saribagloo et al, 2011طی پژوهشی دریافتند که متغیرهای فردی و ارزشهای فرهنگدی ودادر
به پیشبینی میزان استفاده از رایانه در دانشجویان هستند.
با این تفاسیر ،ایدن پدژوهش بده منظدور بررسدی رابطده بدین اشدتیاق بده رایانده و اضدطراب اجتمداعی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسدر انجدام گردیدد و فرضدیههدای پژوهشدی زیدر در ایدن
پژوهش بررسی شد:
 .بین اضطراب اجتماعی و مؤلفههای آن با اشتیاق به رایانه دانشجویان رابطه وجود دارد.
 .0مؤلفههای اضطراب اجتماعی ودرت پیشبینیکنندگی اشتیاق به رایانه دانشجویان را دارند.
روش

روش پژوهش حاضر ،توصیفی -همبستگی است؛ یعنی ،بده روابد احتمدالی بدین متغیرهدا پرداختده
شده است و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشدجویان دانشدگاه
آزاد اسالمی واحد رامسر به تعداد  0872نفر ( 0200نفر پسر و  887نفر دختر) میباشد .بدا توجده بده
تفاوت جنسیتی آزمودنیها و جهت رعایت نسبت هر زیرگروه در نمونه بدا نسدبت آن در جامعده از
روش نمونهگیری تدادفی -طبقهای استفاده شد .حجم نمونه بر اسا

جدو کرجسی و مورگان با

توجه به حجم جامعه 337 ،نفر تعیین گردید.
وضعیت دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ،در جدو

بررسی شده است.
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جدول  .5ويژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه

جنسیت

مقط تحدیلی

متغیر

فراوانی

درصد فراوانی

دختر

5

06/5

پسر

0 8

83/

جم

337

22

کاردانی

28

3 /

کارشناسی

033

67/5

جم

337

22

در پژوهش حاضر ،جهت گردآوری دادههدای مدورد نیداز از دو پرسدشنامده اسدتفاده شدده اسدت.
پرسشنامه استاندارد اشتیاق به رایانه کده توسد هاینسدن ،گدال

و نایدت & (Heinssen, Glass

) Knight, 1987ابداع گردیده است .این پرسشنامه دارای  2سؤا میباشد کده طیدف نمدره آن
در طیف لیکرت پنج گزینهای (خیلی زیاد تدا خیلدی کدم) اسدت .پرسدشنامده اسدتاندارد اضدطراب
اجتماعی واتسون و فرند ) (Watson & Friend, 1969که دارای  87سؤا با درجهبنددی لیکدرت
است ،این ابزار  87گویه دارای دو خرده مقیا
خرده مقیا

اجتناب اجتماعی و تر

اجتناب اجتماعی  07گویه و خرده مقیا

تر

از ارزشیابی منفدی اسدت.

از ارزشیابی منفی  32گویه دارد .ایدن

پرسشنامده در پدژوهش بختیدارپور ،حیددری و علدیپدور (Bakhtiar Pur, Heidari & Alipur,

) 2011مورد تأیید ورار گرفت .با این تفاسیر ،روایی محتوایی و صوری پرسدشنامدههدا مجددداا بدا
استفاده از نظدرات متخدددان تأییدد و پایدایی آن بدا اسدتفاده از آزمدون ضدریب آلفدای کرونبداخ
محاسبه و برای پرسشنامه اشتیاق به رایانه  2/7و پرسشنامه اضطراب اجتماعی  2/87برآورد شدده
است.
برای تحلیل دادههای گردآوری شده از آزمون همبستگی پیرسدون و رگرسدیون خطدی بده کمدک
نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها

در بررسددی تعیددین نددوع آزمددون پارامتریددک یددا ناپارامتریددک در ایددن پددژوهش ،در ابتدددا از آزمددون
کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و شر آن در جدو  0ارایه شده است.

واکاوی رابطه بین مؤلفههای اضطراب اجتماعی و اشتیاق … 515/

جدول  .9مفروضات نرمال بودن دادهها

اجتناب و پريشانی

ترس از ارزيابی

اجتماعی

منفی

Kolmogorov-Smirnov Z

2/87

2/7 8

2/656

سطح معناداری

2/ 3

2/68

2/8

اشتیاق به رايانه

با توجه به اینکه سطح معناداری از ( 2/28جدو  )0بیشتر است ،در نتیجده توزید دادههدای گدروه
نمونه برای متغیرهای پژوهش نرما است .لذا ،در این بررسی آماری ،از آزمونهدای پارامتریدک و
همچنین ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی (در سطح احتما  8درصد) استفاده گردید.
فرضیه اول :بین اضطراب اجتماعی و مؤلفههای آن با اشتیاق به رایانه دانشجویان رابطه وجود دارد.
برای پاسخگویی به این فرضیه و سپس جهت تعیین بهترین پیشبینیکننده اشتیاق بده رایانده از بدین
متغیرهای پیشبینیکننده ابتدا ،از ضریب همبستگی پیرسون (جدو

) و سپس ،از مد رگرسدیون

با روش همزمان استفاده شده است (جدو .)8
جدول  .9ماتريس ضريب همبستگی متغیر اشتیاق به رايانه و مؤلفههای اضطراب اجتماعی

متغیر
اشتیاق به رایانه

بر اسا

شاخص آماری

اضطراب اجتماعی
اجتناب و پريشانی اجتماعی

ترس از ارزيابی منفی

ضریب همبستگی

2/88

2/370

سطح معناداری

2/222

2/222

دادههای جدو  3ضریب همبستگی محاسبه شده معندادار اسدت ( )r=2/88 ،P=2/222و

نشان میدهد که بین اجتناب و پریشانی اجتماعی و اشتیاق بده رایانده رابطده مثبدت و معندادار وجدود
دارد .به عبارت دیگر ،هر چقدر میزان اجتناب و پریشانی اجتماعی افزایش یابد اشتیاق به رایانده نیدز
افزایش مییابد .همچنین ،بین تر

از ارزیابی منفی و اشتیاق به رایانه در سطح  2/28معندادار اسدت

( .)r=2/370 ،P=2/222به عبارت دیگر ،هر چقدر میزان تر

از ارزیابی منفی افزایش یابد اشدتیاق

به رایانه نیز افزایش مییابد.
فرضیه دوم :مؤلفههای اضطراب اجتماعی ودرت پیشبینیکننددگی اشدتیاق بده رایانده دانشدجویان را
دارند.
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جدول  .4نتايج تحلیل رگرسیون مؤلفههای اضطراب اجتماعی در پیشبینی اشتیاق به رايانه

متغیر

مؤلفههای متغیر پیشبین

مالک

اضطراب اجتماعی

شده

استاندارد

F

معناداری

اجتناب و پریشانی

اشتیاق به

اجتماعی

رایانه

بددر اسددا

R

R2

 R2اصالح

خطای

سطح

تر

2/336 2/87

2/330

6/53

2/ 6

2/222

از ارزیابی منفی

ضددریب همبسددتگی محاسددبه شددده در سددطح  2/28معنددادار اسددت

دادههددای جدددو

( )r=2/87 ،P=2/222و نشان میدهد که بین مؤلفدههدای اضدطراب اجتمداعی (اجتنداب و پریشدانی
اجتماعی ،تر

از ارزیابی منفی) و متغیر مالک (اشدتیاق بده رایانده) رابطده مثبدت و معندادار وجدود

دارد .نتایج تحلیل واریانس و مشخدههای آمداری رگرسدیون در جددو

نشدان داده شدده اسدت

( P=2/222و F= 6/53و  388و .)df=0به عبارت دیگر ،مؤلفههای اضطراب اجتمداعی (اجتنداب و
پریشانی اجتماعی ،تر

از ارزیابی منفی)  33/6درصد از واریانس اشتیاق به رایانده تبیدین مدیکندد

( .)R2=2/336بنابراین ،نتیجه گرفته میشود که متغیرهای پیشبدین اجتنداب و پریشدانی اجتمداعی و
تر

از ارزیابی منفی ودرت پیشبینی اشتیاق به رایانه را دارند .نتایج حاصدل بدرای تعیدین ضدرایب

تحلیل رگرسیون و تعیین توان پیشبینی معنادار برای متغیرهای پیشبین و تنظدیم معادلده رگرسدیون
در جدو  8ارایه شده است.
جدول  .1ضرايب تحلیل رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد برای پیشبینی متغیر مالک

متغیر

شاخص آماری

مالک

متغیر پیشبین

اشتیاق
به رایانه

ضرايب

غیراستاندارد بتا استاندارد استاندارد بتا

عدد ثابت
اجتناب و پریشانی اجتماعی
تر

از ارزیابی منفی

بددا توجدده بدده نتددایج جدددو

خطای

ضريب

t

سطح
معناداری

2/8 6

2/ 8

-

6/ 5

2/222

2/

2/2 8

2/ 88

5/853

2/222

2/ 8

2/2 0

2/ 58

/2 7

2/222

و معندداداری  Fدر جدددو تحلیددل واریددانس و  tدر جدددو  8معادلدده

رگرسیون با هر دو پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی به طدور معندادار بده اشدتیاق بده رایانده مدرتب
است .با توجه به ضرایب شیب (ستون  )Bمعادله رگرسیون به این شر خواهد بود.

واکاوی رابطه بین مؤلفههای اضطراب اجتماعی و اشتیاق … 519/

بنابراین ،با جایگزینی ضرایب در فرمو فدوق ،معادلده پدیشبیندی اشدتیاق بده رایانده از روی مقدادیر
مؤلفههای متغیر اضطراب اجتماعی به ورار زیر به دست میآید:
از ارزیابی منفی) ( +2/ 8اجتناب و پریشانی اجتماعی)

(تر

 =2/8 6 + 2/پیشبینی اشتیاق به

رایانه
با توجه به مقدار شیب ،هر چه مقادیر مؤلفههدای اجتنداب و پریشدانی اجتمداعی و تدر

از ارزیدابی

منفی بیشتر باشد 33/6 ،درصد واریانس اشتیاق به رایانه را پیشبینی میکنند.
بحث و نتیجهگیري

هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین مؤلفههای اضطراب اجتمداعی و اشدتیاق بده رایانده در میدان
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر بود .نتایج آزمون فرضیه نشان داد که بین مؤلفدههدای
اضطراب اجتماعی و اشتیاق به رایانه دانشجویان رابطه وجود دارد .رایجترین واکنش به فشار روانی
و محرک تنشزا ،اضطراب است .منظور از اضطراب ،هیجان ناخوشایندی است که با اصدطالحاتی
مانند نگرانی ،تنش و تر

بیان مدیشدود .یکدی از تدر هدای رایدج در بدین دانشدجویان اضدطراب

اجتماعی است که با توجه به مدت ،شدت و تکرار آن نیاز به مداخله درمانی دارد .جم هراسدی یدا
اضطراب اجتماعی ،تر

شدید و دایمی از مووعیتهای اجتماعی یا اجرایدی اسدت .افدراد مبدتال بده

فوبی اجتماعی از هر گونه مووعیت اجتماعی که فکر میکنند ممکن است در آن رفتار خجالتآور
داشته باشند یا هر گونه وضعیتی که فکر میکنند در آن مورد ارزیابی منفی دیگران ورار میگیرندد،
میترسند و سعی میکنند از آنها دور باشند .ابزارهای اطالع رسانی در جهدان متحدو شدده اسدت،
اگر در ورن بیستم رادیو ،تلویزیون ،تلفن و برخی از وسایل و ابزارهدای مشدابه از مهدمتدرین عوامدل
انتقا اطالعات بودند ،اینک با ورود رایانه ،مفاهیم و ابزارهای انتقدا اطالعدات متحدو شدده و بدا
وابلیتهای خا  ،محدودیتهای مکانی و زمانی را برای به دست آوردن اطالعات ،از پدیش پدای
فراگیران علم و دانش برداشته است .به کارگیری رایانه در سا هدای اخیدر افدزایش یافتده اسدت .در
این مورد عوامل بسیاری نقش داشته که نگرش به رایانه یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
جهت مقایسه همخوانی و عدم همخوانی خروجی این پژوهش با پژوهشهدای دیگدر ،مدوردی
یافت نشد .شاید بتوان گفت که در دنیای امروز رایانه اثربخشترین ابزار مورد استفاده محققان بده
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حساب میآید .فنآوری رایانده در تمدام حدوزههدای علمدی ،تجداری ،تعلدیم و تربیدت ،فرهندگ،
سیاست و غیره تأثیرگذار بوده است .رایانه و نفوذ گسترده آن در دنیای امروز باعث شده کده هدر
کسی به نحوی با این فنآوری درگیر شده و با آن سروکار داشته باشد .این تقاضدای فزآیندده بده
رایانه برای بسیاری از افراد با اضطراب و استر

همراه است .همچنین ،داشدتن سدواد کدامپیوتری،

آشنایی با رایانه ،برخورداری از مهارت ابزارهای مورد نیاز جامعه مثل تلفن همراه ،رایانه ،اینترنت و
سایر ابزارهای نوین فنآوری اطالعات از نیازهای اساسی امروز و فردای جامعه است.
اجتناب و پریشانی اجتماعی؛ یعنی ،دوریگزینی از جم و کنارهگیری از مردم و داشتن احسدا
منفی در ارتباطهای اجتماعی افراد فوبیک اجتماعی ،در پردازش و تفسیر اطالعات سوگیریهدایی
دارند که باعث میشوند درباره رویدادهای اجتماعی در آینده پیشبینیهای منفی بسیار افراطدی بده
عمل آید.
انتظار میرود در نظام عالی ،دانشجویانی که دچدار اضدطراب اجتمداعی هسدتند از طرید مشداوران
مستقر در مدار  ،شناسایی شوند و جهدت هددایت ایدن دانشدجویان از طرید روشهدای درمدانی،
حلمسأله و دوره های آموزشی ،موارد منفی پریشانی اجتماعی و تر

از ارزیدابی منفدی را کداهش

دهند ،تا افراد صرفاا برای فرار از اجتماع به رایانه و فضای مجازی روی نیاورند .در همین راسدتا ،در
نظام آموزش عالی وجود دفاتر مشاوره در جهت رف مسایل فردی و اجتماعی دانشجویان میتواندد
بسیار ثمربخش باشد ،جا دارد این دفاتر در مراکز آموزش عالی به خوبی معرفی شوند .لذا ،با توجه
به یافتههای این پژوهش ،پیشنهادهایی در ادامه ارایه میشود:
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر ،در جهت معرفدی هدر چده بیشدتر دفداتر مشداوره در محدی
دانشگاهی و آگاهی دادن به خانوادههای دانشجویان و معرفی استادان برجسدته منطقده ،جهدت
مشاورههای تخددی اهتمام ورزد.
 در چند سا اخیر رایانه و اینترنت به تدریج تا حدی جای تلویزیون را گرفته اسدت و احتمدا
مددیرود کدده در آیندددهای نزدیددک نقددش عمدددهتددری از تلویزیددون را در زندددگی کودکددان و
نوجوانان داشته باشد .لذا ،پیشنهاد میشود آگاهیهای الزم از طری دفاتر مشاوره دانشدگاههدا
در زمینه استفاده مفرط از رایانه و خطرات ناشی از انزوای اجتماعی ،بده دانشدجویان و والددین
آنها ارایه گردد.

واکاوی رابطه بین مؤلفههای اضطراب اجتماعی و اشتیاق … 511/

 پیشنهاد میگردد ،طی تشکیل کارگاههای آموزشی در جهت آشنایی با مهارتهدای ارتبداطی
و مهارتهای زندگی و آشنا نمودن با فنون مذاکره ،دانشجویان را از حضدور بدیش از حدد در
فضای مجازی دور نمایند.
سپاسگزاري

این مقاله مستخرج از طر پژوهشی با عنوان رابطه بین مؤلفههدای اضدطراب اجتمداعی و اشدتیاق بده
رایانه دانشجویان است که توس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامسر حمایت مالی شدده اسدت .لدذا،
بدینوسیله نویسندگان کما تشکر و ودردانی خود را ابراز مینمایند.

5931  بهار/ شماره سوم/  سال هفتم/تربیتی
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