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  چكيده

تواند موجب اختالل در يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانشجويان گردد كه توجه به آن،  اي مي اضطراب رايانه: زمينه

  .مت و دانش دانشجويان جانباز استموضوعي مهم در ارتقاي سال

در بين  اي با اضطراب رايانهنفس  عزتانگيزه پيشرفت تحصيلي،  جنسيت، هدف بررسي رابطه بيناين پژوهش با : هدف

  .گرديد انجام 1389هاي شهر تهران در سال  دانشگاه ايثارگر و جانبازدانشجويان 

 200اي از جامعه پژوهش، تعداد  گيري خوشه اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي بوده كه با روش نمونه: ها مواد و روش

  .شده، تحليل گرديدها پس از گردآوري بوسيله پرسشنامه معتبر انتخاب گرديدند، داده جانبازدانشجوي ايثارگر و 

بين انگيزه پيشرفت تحصيلي و اضطراب  كه داد نشان دانشجوي مورد مطالعه 200نتايج پژوهش در مورد : گيري نتيجه

و اضطراب نفس  عزتبين همچنين وجود دارد و حدود اطمينان نود و پنج درصد  - 0,262 برابر ضريب همبستگي اي، هرايان

  .بود -0,385ي ضريب همبستگ با حدود اطمينان نود و پنج درصد، رايانه

تواند راهنمايي  است كه اين موضوع مي ايه رايانبيني اضطراب  در پيش قويتريبهتر و  كننده تبيين نفس عزت: بحث

يان جلوگيري از به وجودآمدن مشكالت تحصيلي براي دانشجوگزاران اجتماعي و فرهنگي كشور در  مناسب براي سياست

  .ايثارگر و جانباز كشور باشد

 

 .اي، جانباز، دانشجويان، تهران اضطراب رايانه: كليد واژه

 
 

  28/11/1389 :تاريخ دريافت

  25/5/1390:تاريخ پذيرش
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 17       نفس و جنسيت دانشجويان اي با انگيزه پيشرفت تحصيلي، عزت رابطه اضطراب رايانهبررسي 

 )1390پاييز ( سال چهارم، شماره سيزدهم          پژوهشي طب جانباز -ي علمي مجله

  مقدمه

ها ابزار موثري براي تعليم و  در چندين دهه اخير رايانه

 هاي شخصي و فناوري با حضور رايانه ).1( اند تربيت بوده

علمي و پژوهشي و حتي هاي  ها در محيط آننوين 

). 2( است فضاي كار و پژوهش دگرگون شده ،منازل

همين حال دانش فني رايانه با شتاب چشمگيري در

 يابد رايانه در همه امور زندگي راه ميشود و  متحول مي

رغم اين تحول و دگرگوني دانشجويان،  اما علي). 3(

ه معلمان و متخصصاني وجوددارند كه بنابر داليلي، رايان

ليل هاي الزم به د كنند و از كسب مهارت را طرد مي

 زنند اضطراب و باورهاي منفي و غيرمنطقي سرباز مي

دارنده اين حوزه معتقدند عامل اصلي باز پژوهشگران). 4(

در كار با رايانه را بايد در اضطراب رايانه جستجو كرد 

)9-5.(  

يانه دهد، افرادي كه از كار با را شواهد فراواني نشان مي

است  اند به دليل اضطراب از رايانه بوده اجتناب ورزيده

ي است كه فناوري رايانه فرد اين در صورت .)10(

پژوه را از مشكالت بسياري مانند صرف زمان و  دانش

سبات طوالني، طراحي، پردازش انرژي زياد براي محا

 برند رنج مي هاي رياضي ها، عمليات منطقي و فرمول داده

اضطراب در زمان كار با رايانه باعث كاهش در  بروز ).11(

را به خطر فردشود و سالمت رواني  پژوه مي عملكرد دانش

 ).12( اندازد مي

هاي هيجاني و شناختي است  اي؛ واكنش اضطراب رايانه

آيد،  كه در فرد هنگام كار و تعامل با رايانه بوجود مي

كننده دها را امري تهدي رايانهبيشتر به آن دليل كه فرد 

  ضطراب رايانه،حال مفاهيم ابه هر. داند براي خود مي

راسي، فن تنيدگيو نظاير آن را ه رايانه هراسي، فن

هاي فرهنگي و  ها و هراس توان در گروهي از اضطراب مي

كه حاصل رشد و فناوري و  داداجتماعي قرار

 دهاي اجتماعي مبتني بر دانش فني هستن دگرگوني

)13.(  

ناي ارزشيابي و قضاوت فردي از نفس به مع عزت

شايستگي كه ويژگي عام شخصيت و نه يك نگرش 

هاي خاص، از جمله  اي يا اختصاصي براي موقعيت لحظه

مفاهيمي است كه در چند دهه اخير مورد توجه بسياري 

اما قدمت . است شناسان و پژوهشگران قرارگرفته از روان

سفه تعليم تاريخي اين موضوع در مباحثي كه علما و فال

  ).14( خورد اند به چشم مي داشته و تربيت در گذشته

نفس مثبت همراه با احساس گرمي و امنيت و يا  عزت

با . نفس منفي همراه با بيم و وحشت است يك عزت

توجه به اين نكته و به منظور اجتناب از احساسات 

براي (باشند كه خوبند  آور افراد بايد باور داشته وحشت

نفس دارند تا  ، در نتيجه افردنياز به عزت)زشندمثال با ار

  ).15( بتوانند اضطرابشان را به حداقل برسانند

دادن كار،  انگيزه پيشرفت تحصيلي عبارت از نيروي انجام

اين استاندارد عالي . نسبت به استانداردهاي عالي است 

ممكن است مربوط به تكليف باشد يا ممكن است مربوط 

، انجام كارها بهتر از ديگران، برنده به خود باشد مانند

  ).16(شدن در يك مسابقه و غيره 

بسياري از پژوهشگران رابطه ميان انگيزه پيشرفت و 

ن افراد را نيز مورد مطالعه عملكردهاي گوناگو

گيزه پيشرفت با تعدادي از قدرت ان. اند قرارداده

پايداري . هاي جالب عملكرد همبستگي دارد گيري اندازه

). 13( ستجام تكاليف از جمله اين عملكردهاندر ا

دهدافرادي كه انگيزه پيشرفت بااليي  مطالعات نشان مي

هايي كه در اين انگيزه پايين هستند،  دارند، نسبت به آن

حتي هنگامي كه در انجام تكاليف موفقند پايداري 

آموزان  مطالعات ديگر بر روي دانش). 14( بيشتري دارند

انگيزه پيشرفت به كميت  دهد سطح يدبيرستاني نشان م

و كيفيت ) شدهها كار تعداد تكاليفي كه روي آن(عملكرد 

در ) شده درصد تكاليفي كه به درستي كامل(عملكرد 

  ).17( دارد تكليف رياضي بستگي

دارد كه زنان به  انگيزه اجتناب از موفقيت چنين بيان مي

تناب احتمال بيشتري در مقايسه با مردان از پيشرفت اج

كنند كه موفقيت ممكن  ها تصور مي كنند، زيرا آن مي

). 18(ها احساس ناخوشايند به بار آورد  است براي آن

دهند كه پسران سه برابر دختران  تحقيقات نشان مي

حتي . كنند ميها انتخاب  دروس رايانه را در دانشگاه

كنند داليلشان با  هنگامي كه دختران با رايانه كار مي

ويسي و ن پسران از رايانه براي برنامه. ندك ق ميپسران فر

از رايانه براي كنند؛ دختران  بازيهاي فضايي استفاده مي

به عالوه، پسران در مقايسه با . كنند نوشتن استفاده مي

ات فراغت بيشتر با رايانه دختران بطور چشمگيري در اوق

هاي  ان در مقايسه با مردان نمرهزن ).19( كنند كار مي

  ).20( اند تري را در اين زمينه بدست آوردهشبي

دهد بعضي افراد به ويژه دانشجويان  ها نشان مي پژوهش

ز تعامل و كار با رايانه طفره بنابر داليلي ا  و معلمان،

رسد اين افراد به ميزان قابل  به نظر مي. روند مي
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 18                  ليال سرآباداني تفرشي و همكاران

 )1390پاييز ( سال چهارم، شماره سيزدهم          پژوهشي طب جانباز -ي علمي مجله

اي اضطراب رايانه دارند و وقتي شرايط كار با آن  مالحظه

هاي اساسي مرتبط با آن فراهم  ارتيا آموزش مه

دليل از رويارويي با چنين همين  به  شود، مي

  ).19و 3(كنند  هايي پرهيز و اجتناب مي موقعيت

هاي هيجاني و شناختي است كه  واكنش اضطراب رايانه

آيد؛ بيشتر  در فرد هنگام كار و تعامل با رايانه بوجود مي

تهديدكننده براي ها را امري  به آن دليل كه فرد رايانه

ارد مفهوم اضطراب و داند در بسياري از مو خود مي

به . است  شده مترادف يكديگر استفادههراس رايانه 

رايانه هراسي، فن   حال مفاهيم اضطراب رايانه،هر

توان در گروهي از  راسي، فن تنيدگيو نظاير آن را ميه

كه  دادهاي فرهنگي و اجتماعي قرار راسها و ه اضطراب

هاي اجتماعي مبتني  صل رشد و فناوري و دگرگونيحا

  ).21(بر دانش فني هستند

نه كساني هستند كه از كار با آن افراد مضطرب از رايا

ها را دچار  ترسند و حتي تصور كار با آن هم آن مي

ها مطالب مؤثري ياد  لذا دربارة رايانه  كند، هراس مي

جديد  هاي ها براي يادگيري توانايي آن. گيرند نمي

ها  شود و به دنبال آن احساسات منفي آن پذير مي آسيب

شوند و سرانجام از  يافته تا به هراس نزديك مي گسترش

  ).22( كنند ها اجتناب مي هرگونه تعامل با رايانه

توان برآوردي از ميزان  هاي موجود مي براساس پژوهش

شيوع  .آورد شيوع اضطراب رايانه در جامعه بدست

اساس درصد افراد مضطرب بر نه در جامعهاضطراب رايا

آدلر و همكاران، (شود  نسبت به كل جمعيت تعريف مي

 پژوهشگران ميزان شيوع اضطراب رايانه را در). 1987

 10هاي مختلف دانشجويي و مشاغل تخصصي بين  نمونه

  ).23(اند  درصد مردم جامعه برآوردكرده 50الي 

اي اين  طراب رايانهحال با بررسي عوامل موثر بر ايجاد اض

پرسش مطرح است كه آيا رابطه بين انگيزه پيشرفت 

نفس، و جنسيت با اضطراب رايانه  تحصيلي، عزت

دانشجويان جنانباز و ايثارگر كه به دليل شرايط خاص 

ها و  اين عزيزان، خود مستعد بروز برخي اختالل

مشكالت مرتبط با سالمت روان و مسائل اجتماعي 

 ).24و13-19(د هستند، وجوددار

گونه مواقع  بيني، جديت در اين بودن، خوش اي حرفه

برطرف كردن اضطراب رايانه  سزايي در تواند تأثير به مي

دهد كه  به طور خالصه تحقيقات نشان مي. دباش داشته

گونه افراد ممكن   تجربه منفي اول و كمبود حمايت از اين

ليان ها طي سا اي كه آن است به طور منفي بر تجربه

كن است باشد و در نهايت مم اند تاثير داشته كسب كرده

  ).26و25( شود باعث ايجاد ترس از رايانه

الگوهاي موفقيت يا شكست تأثير متفاوتي روي 

آموزان موفق  گذارد و دانش اسنادهاي دانش آموزان مي

كالس پنجم الگوهاي اسناديشان براي موفقيت دروني 

ا انگيزه تحصيلي باالتر، ه آن. ثابت و قابل كنترل بود

تري داشتند و نفس باال نتظار موفقيت باالتر، غرور و عزتا

ها  خورده، اسناد شكست در آن در ميان افراد شكست

قابل كنترل بود كه انتظار موفقيت دروني، ثابت و غير

كست در پايين، وجود احساس ترس و وجود انتظار ش

ساس شرم نفس پايين و اح كارهاي آينده، همچنين عزت

دانشجوياني كه فاقد ). 24 (داشتها وجود نيز در آن

انگيزه دروني براي يادگيري رايانه هستند، به مراتب 

نگرش منفي و اضطراب رايانه بيشتري و همينطور 

). 25( تجربة كار و خود كارآمدي رايانه كمتري دارند

كاهش قابل  آموزش سطح پيشرفته دانش رايانه باعث

ده و برعكس پيشرفت تحصيلي ش ايانهمالحظه اضطراب ر

  ).28و27( يافته است افزايش

آموزان كالسي كه انگيزه پيشرفت تحصيلي باال  دانش 

انگيزش متوسط هايي كه با  در مقايسه با آن  داشتند،

هاي اضطراب كمتري بودند  داشتند، داراي نمره

هاي خود را به  باالتري داشتند و موفقيتنفس  عزت

بودن  هاي خود را به مشكل ش و شكستكوش توانايي و

هاي  نتايج در ارتباط با تفاوت. دادند تكليف نسبت مي

و پسران در دادند كه بين دختران  جنسي اسنادها نشان

  ).29(ندارد  داري وجود اين پژوهش تفاوت معني

در نهايت با توجه به مطالبي كه قبالً دربارة مفهوم انگيزه 

هايي كه اخيراً بيان  ژوهشپيشرفت تحصيلي و بعضي از پ

رود افرادي كه انگيزه پيشرفت باالتري  شده، انتظار مي

باشند و درنتيجه  دارند، اضطراب رايانه كمتري داشته

  ).30-28( ها نيز باال باشد آننفس  عزت

و اين نكته كه در ايران  شد با توجه به مطالبي كه بيان

باره اضطراب رايانه صورت كمتر پژوهشي در 

است براي رشد و اعتالي علمي در جامعه بايد  رفتهپذي

هايي جهت شناسايي و معرفي عوامل بازدارنده كار با  گام

به ويژه اين نقصان در ). 32و30(رايانه برداشته شود 

مورد جانبازان و ايثارگران انقالب اسالمي بسيار بيشتر 

 هدف بررسي رابطه بينبنابراين اين پژوهش با است، 

نفس با اضطراب  يزه پيشرفت تحصيلي، عزتانگ جنسيت،

هاي  دانشگاه ايثارگر و جانبازدر بين دانشجويان  اي رايانه
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 19       نفس و جنسيت دانشجويان اي با انگيزه پيشرفت تحصيلي، عزت رابطه اضطراب رايانهبررسي 
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به منظور افزايش هرچه  1389شهر تهران در سال 

ان، فت تحصيلي و سالمت رواني اين عزيزبيشتر پيشر

  .گرديد انجام

  

  ها مواد و روش

از  اين پژوهش از نوع مطالعات توصيفي تحليلي بوده كه

نظر دستيابي به نتايج جنبه كاربردي دارد، جامعه 

ايثارگر مشغول  پژوهش شامل كليه دانشجويان جانباز و

دولتي شهر تهران هاي دولتي و غير تحصيل در دانشگاه

اي با سه متغير؛ انگيزه  بوده كه رابطه اضطراب رايانه

نفس و جنسيت آنان را در سال  پيشرفت تحصيلي، عزت

العه قرارگرفت، به دليل پراكندگي جامعه مورد مط 1389

  اي انجام اي و چند مرحله گيري خوشه آماري، نمونه

گرديد و تعداد نمونه كه به صورت تصادفي انتخاب 

نفر در نظر  200هاي موجود  گرديدبود به كمك فرمول

 ،شناختيجمعيت هاي ها توسط پرسشنامه شد، داده گرفته

كوپر  نفس عزت ،هرمانس تحصيلي انگيزه پيشرفت

اي كه اعتبار  بندي اضطراب رايانه مقياس درجه اسميت و

ها به كمك  اين داده .گرديد آوري آن تأييدشد، جمع

گرديد كه  في و استنباطي تحليلهاي آمار توصي روش

  .است هاي بعدي آمده نتايج حاصل در بخش

  

نفر از دانشجويان  200هاي پژوهش در مورد تعداد  يافته

داد كه؛ حداقل سن  يثارگر مورد مطالعه نشانجانباز و ا

% 2,23باشد، حدود  سال مي 35سال و حداكثر آن  22

سال  26پسران % 9,18سال سن دارند و  25دختران 

 26سن دارند، ميانگين سن دختران و پسران تقريبا 

از % 44از دانشجويان پسر و % 4,18سال است، همچنين 

هاي آموزشي،  ورهدانشجويان دختر از راه شركت در د

از دانشجويان دختر از % 21از دانشجويان پسر و % 6,29

از % 26از دانشجويان پسر و % 9,46راه دوستان، 

از دانشجويان % 1,5دانشجويان دختر از راه خودآموزي و 

اي ديگر كار با ه دختر از راه از دانشجويان% 9پسر و 

يان از راه از دانشجو% 4,36اند در نهايت  رايانه را آموخته

  .اند تان خود كار با رايانه را آموختهدوس

دانشجويان % 99دهد كه  ها نشان مي مالحظه فراواني

در دانشگاه را دارند استفاده از كامپيوتر و اينترنت امكان 

در دانشگاه را استفاده از كامپيوتر و اينترنت ها  آن% 1و 

مشاهده  1ن همچنان كه در جدول همچني. ندارند

از % 5,23ساعت،  2- 3از دانشجويان بين % 26د شو مي

از دانشجويان بين % 3,17ساعت،  4- 5دانشجويان بين 

ساعت و  7- 9از دانشجويان بين % 6,6ساعت ،  5- 7

طول هفته ساعت در  10از دانشجويان باالتر از % 5,26

  . كنند از رايانه استفاده مي

 
  ي دانشجويان اده از رايانه در طول هفتهت استفتوزيع فراواني و درصد متوسط ساع :1جدول 

ساعت استفاده از 

 رايانه

 مجموع جنسيت

  دختر پسر

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

3 -2  27 27,6  24 24,5 51 26 

5-4  19 19,4  27 6,27 46 5,23 

7 -5 17 17,3  17 17,3 34 3,17 

9-7  7 7,1 6 6,1 13 6,6 

10  28 28,6 24  24,5 52 5,26 

 100 196 100 98 100 98  مجموع

  

  ها يافته

ه براي سنجش رابطه اضطراب آمد در بررسي به عمل

شامل انگيزه پيشرفت تحصيلي،  اي با سه متغير رايانه

اين  2 و 3نفس و جنسيت مطابق جدول شماره  عزت

در مورد  2شماره  دولجبا توجه به  آمد؛ ها به دست يافته

اي چنين بود  مستقل با اضطراب رايانهدو رابطه دو متغير 

 اي، هبين انگيزه پيشرفت تحصيلي و اضطراب رايانكه؛ 

و حدود اطمينان نود و  - 0,262برابر ضريب همبستگي

نفس و اضطراب  بين عزتهمچنين دارد وجودپنج درصد 

ضريب  با حدود اطمينان نود و پنج درصد، رايانه

  .بود - 0,358ي همبستگ
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  و انگيزش پيشرفت تحصيلي با اضطراب رايانهنفس  عزتجنسيت،  بستگيضريب هم :2جدول

 

 
 انگيزه پيشرفت تحصيلي عزت نفس جنسيت اضطراب رايانه 

ي
تگ

س
مب

 ه
ب

ري
ض

 

_ _ _ اضطراب رايانه
 

_
  

_  _ -0,040 جنسيت
  

_ 

 0,257  -0,385 عزت نفس
_ _

 

  0,490 0,071 -0,262 انگيزه پيشرفت تحصيلي
_ 

  

ضريب  دشو مالحظه مي 3در جدول  كه همانطور

  نفس  ست و عزتا - 0,358±-0,576 گانههمبستگي چند

  

آن برابر ) R2(كه ضريب تعين مهمترين نقش را دارد 

  .است 0,13

  بيني اضطراب رايانه مربوط به پيش رگرسيون نتايج تحليل :3جدول

   مدل
  ضريب استاندارد  استانداردضرايب غير

t سطح اطمينان 
B  بتا  استانداردخطاي  R R2 

1  
 0,05 20,213    2,335 47,187  ثابت

 0,05 -5,390 0,13 0,36 -0,358 0,107 -0,576 عزت نفس

  

  بحث

به اين موارد توان  آمدن نتايج پژوهش مي دست بعد از به

 10دانشجويان بيش از % 26,5كرد كه؛ حدود  اشاره

. رايانه دارندكنند و اعتياد به  ساعت از رايانه استفاده مي

ضريب  اي، هبين انگيزه پيشرفت تحصيلي و اضطراب رايان

و حدود اطمينان نود و پنج  -0,262 برابر همبستگي

كه افزايش اضطراب رايانه باعث كاهش  درصد است

بين ، همچنين شود انگيزه پيشرفت تحصيلي مي

با حدود اطمينان نود و پنج  نفس و اضطراب رايانه عزت

دهنده  نشان كهبود  -0,358ي بستگضريب هم درصد،

است و با افزايش اضطراب رايانه باعث كاهش عزت  رابطه

گرديد كه  آمده مشخص توجه به ضريب تعيين به دست

نفس به دليل وجود  درصد كاهش عزت 0,13علّت 

  .اي است اضطراب رايانه

انگيزه پيشرفت تحصيلي با  ها؛ تهياف همين براساس

همبستگي منفي و  0,05ي آلفادر سطح  اضطراب رايانه

، )20(اين يافته با نتايج پژوهش لواساني . معناداري دارد

هماهنگ ) 25(، هريسون و راينر )33(وال و بيساك 

توان چنين تفسيركرد ، از آنجا كه  اين يافته را مي. است

 ،شود اضطراب تهديدي براي موفقيت محسوب مي

اثرگذاري بر انگيزه  تواند با بنابراين اضطراب رايانه نيز مي

پيشرفت تحصيلي فرد كه به نوعي زمينه را براي 

شده  كند، باعث كاهش انگيزه موفقيت تحصيلي فراهم مي

بنابراين . دهد را تحت تاثير قرار لو موفقيت در تحصي

باشند انگيزه  افرادي كه داراي اضطراب باالي رايانه مي

ي ها اساس يافتهبر .پيشرفت تحصيلي كمتري دارند

با اضطراب رايانه در سطح آلفاي نفس  عزتآمده  بدست

اين يافته با . همبستگي منفي و معناداري دارد 0,05

هماهنگ ) 35و27(نتايج پژوهش وال، بساك و وان بيك 

كرد؛ با توجه به توان چنين تفسير اين يافته را مي .است

اينكه اضطراب با توانايي تمركز و قدرت حافظه و 

باشد، بايد اذعان نمود افرادي كه  باط مييادگيري در ارت

كنند توانايي  سطوح بااليي از اضطراب رايانه را تجربه مي

ها كمترشده و اين خود موجب  تمركز و حافظه آن

 گردد و زماني كه فرد احساس يادگيري ضعيف مي

يافته اين امر  نمايد كه توانايي يادگيريش كاهش مي

  .آورد مي همنفس فرا ه را براي كاهش عزتزمين

آمده از رگرسيون چندگانه در  هاي بدست براساس يافته

توان اظهاركرد كه انگيزه پيشرفت  رابطه با اين فرضيه مي

ولي پس از تفكيك  ،تحصيلي و جنسيت رابطه دارند

ها با اضطراب رايانه ناچيز  نفس، رابطه آن رابطه عزت

رها در كه سهم اين متغيي بنابراين با توجه به اين. شود مي

باشد از معادله نهايي خارج  تبين اضطراب رايانه كم مي

. ضطراب رايانه را ندارندشده و توان پيشگويي كنندگي ا

اب نفس بيشترين رابطه منفي معنادار را با اضطر اما عزت

نفس  توان گفت عزت رايانه دارد كه بر اساس آن مي

 .دمهمترين نقش را در تببين واريانس اضطراب رايانه دار

دادند  در پژوهش خود نشان) 35(وال و بيساگ 
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اضطراب رايانه  نفس بااليي دارند آموزاني كه عزت دانش

آموزاني  بيك به اين نتيجه رسيد، دانش وان. كمتري دارند

ي دارند، نمره كه نمره انگيزه پيشرفت تحصيلي باالي

فرد  نيكيآب .نفس بااليي دارند اضطراب كمتر و عزت

ود به اين نتيجه رسيد كه بين خ در پژوهش) 37(

يزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي نفس، انگ عزت

، )20(لواساني  .آموزان رابطه معناداري وجود دارد دانش

ين نتيجه رسيدند كه انگيزه به ا )25(هريسون و راينر 

و بيشترين رابطه منفي و  نيبي پيشرفت بهترين پيش

پژوهش ناملو  نتايج .معنادار را با اضطراب رايانه دارد

رفته دانش رايانه داد كه آموزش سطح پيش نشان) 26(

رعكس مالحظه اضطراب رايانه شده و ب باعث كاهش قابل

اين نتايج با  .است پيشرفت تحصيلي افزايش يافته

پژوهش حاضر در مورد رابطه انگيزه پيشرفت تحصيلي و 

اما در مورد . جنسيت با اضطراب رايانه همخواني ندارد

 .فس و رابطه آن با اضطراب رايانه همخواني داردن عزت

نفس  دهد كه دانشجويان با عزت پژوهش حاضر نشان مي

اين يافته را . دهند مي باال، اضطراب رايانه كمتري را نشان

نفس  كرد كه دانشجوياني كه عزت توان تفسير چنين مي

توانند با مشكالت مبارزه كنند و از  باالتري دارند بهتر مي

ها احساس اعتماد  همچنين آن. حل برآيند راه عهده

كنند و اغلب  نفس، استعداد، خالقيت و ابراز وجود مي به

به لحاظ سازگاري . از لحاظ تحصيلي وضع بهتري دارند

اضطراب ) 38( شناختي در وضعيت بهتري هستند روان

و موفقيت خود در كار با رايانه را به  )39(پاييني دارند 

اما دانشجوياني كه . دهند نسبت ميتوانايي و كوشش 

ها پايين است به همان اندازه زير فشار و  نفس آن عزت

خورند و اين افراد  مشكالت از پاي درآمده و شكست مي

هاي خود را به  به اضطراب باال گرايش دارند و شكست

  .دهند مشكل بودن كار با رايانه نسبت مي

  گيري نتيجه

  

يعني انگيزه پيشرفت  در ميان سه متغير مورد پژوهش

نفس دانشجويان  عزت نفس و جنسيت، تحصيلي، عزّت

تري در  كننده بهتر و قوي ايثارگر و جانباز عامل تبيين

اي اين عزيزان در  بيني اضطراب رايانه ارتباط و پيش

هاي شهر تهران است و يا به عبارتي اضطراب  دانشگاه

ايي تواننفس مثل  اي بيشتر موجب كاهش عزْت رايانه

تواند  گردد كه اين موضوع مي مي حافظه ، قدرتتمركز

ريزان  گزاران و برنامه راهنمايي مناسب براي سياست

آمدن هنگي كشور در جلوگيري از به وجوداجتماعي و فر

مشكالت تحصيلي براي دانشجويان ايثارگر و جانباز 

  كشور و ارتقاء سطح دانش و سالمت آنان باشد

  

  تقدير و تشكّر

ران در تمام مدت طراحي، اجرا و انتشار نتايج از پژوهشگ

مساعدت و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي زيادي 

دانيم هر چند  گرفتند كه در پايان بر خود الزم مي بهره

مسئوالن و به صورت مختصر از زحمات آنان به ويژه 

اسالمي،  بنياد شهيد و امور ايثارگران انقالبكاركنان 

و خدمات بهداشتي درماني شهيد  دانشگاه علوم پزشكي

حسن رستگارپور استاد محترم قاي دكتر آبهشتي و 

گونه  كه دلسوزانه و بدون هيچ دانشگاه تربيت معلم تهران

اري نماييم و زچشم داشتي ما را ياري نمودند، سپاسگ

اميد است در پژوهش هاي آتي در خدمت ايشان بوده تا 

بهبود و ارتقاي با به دست آمدن نتايج كاربردي موجب 

ها  مي در تمام زمينهزندگي جانبازان محترم انقالب اسال

  .گرديم
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