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  چکیده:
بینی  ش حاضر با هدف ارائه مدل پیشپژوه

نور استان  اضطراب رایانه دانشجویان دانشگاه پیام
دوئک در  اجتماعی - فارس براساس رویکرد شناختی
گیري هدف، به روش  مورد باورهاي هوشی و جهت

نفر از  523تحلیل مسیر انجام شد. براي این منظور 
ر نف 203نور استان فارس ( دانشجویان دانشگاه پیام

اي  گیري خوشه نفر پسر) به روش نمونه 320دختر و 
اي نسبتی انتخاب و به  اي و طبقه چندمرحله

هاي باورهاي  مقیاس اي متشکل از خرده نامه پرسش
هوشی، اهداف پیشرفت و اضطراب رایانه پاسخ دادند. 

ی ذاتی از   ی هوش  نتایج پژوهش نشان داد که باورها

عملکرد و  -  گري اهداف اجتناب طریق واسطه
عملکرد بر اضطراب رایانه داراي اثر غیر  -  رویکرد

مستقیم و مثبت و باورهاي افزایشی در مورد هوش از 
گري اهداف تبحري بر اضطراب رایانه  طریق واسطه

باشد. همچنین  داراي اثر غیرمستقیم منفی می
بینی  شده پیش هاي برازندگی مدل برازش مشخصه

ربی مناسبی را جهت اضطراب رایانه، حمایت تج
اجتماعی دوئک در یک  -کاربرد رویکرد شناختی

  بافت آموزشی متفاوت با بافت سنتی فراهم نمود. 
اضطراب رایانه، باورهاي هوشی،  :واژگان کلیدي

  اهداف پیشرفت.
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  مقدمه
اطالعات،  متناسب با تحوالت جدید در عصر

د تا نهاي آموزشی باید تحوالتی را از سر بگذران نظام
خود را در رشد و پیشرفت جوامع  ثرؤد نقش منبتوان
خوبی ایفا نمایند. روند استفاده از رایانه و کاربرد آن  به

در ابعاد مختلف زندگی از جمله آموزشی، اجتماعی، 
رود و  دي با سرعت بسیار به پیش میفرهنگی و اقتصا

قابل توقف نخواهد بود. در  چنین رشد سریعی مسلماً
خصوص دانشگاه  ههاي آموزش عالی و ب این فضا نظام

هاي مجازي،  نور در حال حرکت به سوي آموزش پیام
برخط و الکترونیکی هستند. در این راستا دانشگاه 

 نور داعیه پیشتازي در آموزش مجازي و پیام
پروراند و تالش دارد تا از  الکترونیکی را در سر می

هاي تحصیلی آموزش  این طریق امکان ورود به دوره
عالی را براي همگان در خانه، مدرسه و محیط کار 

وقت در محیط دانشگاه  بدون نیاز به حضور تمام
یابی به چنین  فراهم سازد. بدیهی است که براي دست

براي استفاده از رایانه و هدفی آماده کردن دانشجویان 
هاي اطالعاتی و ارتباطی امري ضروري و  فنآوري
و  1ناپذیر است. از طرفی به عقیده مهد شاو اجتناب

هاي  تغییرات سریع در برنامه )2012( همکاران
اي و کاربردهاي روزافزون آن هر روز  رایانه
هایی زیادي را فراروي کاربران در یادگیري و  چالش

دهد. بدیهی است که بروز  رایانه قرار میاستفاده از 
ها و موانع به دلیل گسترده بودن کاربردهاي  این چالش

ب کاربران رایانه، رایانه، متفاوت بودن میزان تجار
وري و آشنایی آشدن فزاینده این فن روزبجدید بودن و 

وري آکم بسیاري از کاربران در استفاده بهینه از فن
اشد. پدیده اضطراب رایانه ب اطالعات و ارتباطات می

از جمله موانعی است که منجر به اجتناب افراد از 
شود. طبیعی است که دست کم  مواجهه با رایانه می

                                                        
1. Mohd shah  

گرفتن یا نادیده گرفتن این مشکل، در نهایت منجر به 
گیري فراگیران از کار با رایانه و فرار از  کناره

 هاي اطالعاتی و ارتباطی خواهد شد که به وريآفن
تواند به کاهش راندمان یادگیري  نوبه خود می

  بیانجامد. 
وري رایانه آدر طول دهه گذشته تأکید بر کاربرد فن

در زندگی روزمره و حتی بیشتر از آن، در حیات 
اي  هاي چندرسانه دانشگاهی وجود داشته است. کالس

هاي وابسته به رایانه به سرعت در حال  وريآبا فن
ر فضاي دانشگاه هستند. تبدیل شدن به هنجار د
شوند تکالیفی را  اي ملزم می دانشجویان به نحو فزاینده

هاي کالسی  بر روي رایانه آماده سازند و براي پروژه
، 2(بایلی. افزار رایانه استفاده کنند افزار و سخت از نرم
  ) 2001 ،4، و پارکر3میشل

ها موجد  با این وصف، بعید نیست که حضور رایانه
راب در دانشجویان شود. در این صورت، تنش و اضط

ها به دلیل اضطراب از رویارویی با  بسیاري از آن
گیري خواهند کرد که  ها اجتناب و کناره رایانه

درنهایت، محرومیت از دنیاي وسیع اطالعات و 
هاي آموزشی و پژوهشی را  سرعت و دقت در فعالیت

ط رو، شرای ) از این1382 (لواسانی،. به همراه دارد
کند که در شرایط کنونی همه افراد بویژه  ایجاب می

دانشجویان و فرهیختگان با رایانه و کار با آن آشنا 
بوده و اضطرابی نسبت به آن نداشته باشند. حصول 
چنین نتایجی مستلزم شناخت، درك، و آگاهی بیشتر 

و شناسایی عوامل  5نسبت به پدیده اضطراب رایانه
 است. به اعتقاد لورنتینوبین آن  تأثیرگذار و پیش

) به لحاظ نظري پیامدهاي اضطراب رایانه 2014(
شامل متغیرهایی است که چگونگی درك افراد از 

خواهند رفتار کنند و اینکه  اي که می رایانه و شیوه
                                                        

2. Bailey 
3. Mitchel 
4. Parker 
5. Computer Anxiety 
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کنند را  چگونه به هنگام کار با رایانه رفتار می واقعاً
  کنند. توصیف می

کنش هیجانی و عنوان نوعی وا هاضطراب رایانه ب
شناختی منفی که هنگام کار و تعامل با رایانه در فرد 

) از 2013، 1(پاول. تعریف شده است ،آید پدید می
آنجا که اضطراب رایانه، پاسخی نسبت به خطر یا 
تهدید بیرونی است و مفهومی سرشتی و خصیصه 

توان آن را نوعی اضطراب  باشد، پس می شخصیت نمی
اي جدا کرد. از  طراب خصیصهحالتی نامید و از اض

هاي  توان آن را در ردیف پدیده رو، می این
و اضطراب  2شناختی مانند اضطراب ریاضی روان

 امتحان قرار داد. 

هایی  اضطراب امتحان و اضطراب ریاضی پدیده
شبیه به اضطراب رایانه هستند که بیشتر مورد  تقریباً

ن و معلمان شناسا اند. بعضی از روان مطالعه قرار گرفته
کنند که اضطراب رایانه به عنوان جلوه  پیشنهاد می

موقعیتی سازه اضطراب عمومی با اضطراب امتحان و 
؛ نقل 1985 (کیمبر و کوك،. ریاضی قابل مقایسه است

  )1386 جهرمی، از قربان
ثر بر عملکرد عوامل ؤفردي م از جمله عوامل درون

اط میان انگیزشی و شناختی هستند. براي تعیین ارتب
عوامل انگیزشی و شناختی با عملکرد فراگیران، رویکرد 

هاي عمل را از لحاظ  کننده اجتماعی که تعیین -شناختی
کند بسیار مورد توجه  شناختی و انگیزشی بررسی می
در ارتباط با باورهاي  3قرار گرفته است. نظریه دوئک

. هوشی و اهداف پیشرفت در این چارچوب قرار دارد
  )2005، 5و مارین 4ت(دوپی را

باورهاي هوشی شامل باور هوشی افزایشی و باور 
هوشی ذاتی است. باور هوشی افزایشی به این مطلب 

                                                        
1. Powell 
2. Mathematics Anxiety 
3. Dweck 
4. Dupeyrat 
5. Marine 

پذیر، قابل افزایش و   اشاره دارد که هوش کیفیتی انعطاف
قابل کنترل است فراگیرانی که داراي باور افزایشی در 

و هایشان  مورد هوش هستند عمدتاً بر بهبود شایستگی
کید دارند. این افراد تا جایی که أاکتساب دانش جدید ت

هاي گذشته  ها و شکست امکان دارد براي غلبه بر ناکامی
کنند. در مقابل باور ذاتی در مورد هوش به این  تالش می

مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتی ثابت، غیرقابل کنترل، 
ذاتی  ناپذیر و غیرقابل افزایش است. افراد با باور انعطاف

هوش، بر دستیابی به عملکرد خوب تمرکز کرده و براي 
رسیدن به اهدافشان و غلبه بر مشکالت حداقل تالش را 

ها  دهند و در مواجهه با مشکالت و چالش به خرج می
؛ دوئک و ملدن، 1988(دوئک،  .شوند راحتی تسلیم می به

؛ دوپی رات 1988، 7و آرچر 6؛ ایمز2011؛ دوئک، 2005
) 2011و  1988( ) به عقیده دوئک2005 مارین، و

و  باورهاي هوشی عوامل جانبی رفتار موفقیت هستند
گذارند. از این رو در  ثیر نمیأبر موفقیت ت مستقیماً

عنوان یک  هگیري هدف را ب رویکرد خود نقش جهت
  دهد. ثیرگذار دیگر مورد بررسی قرار میأمتغیر ت

ناظر بر  از نظر دوئک مفهوم اهداف پیشرفت اساساً
و  8(براتن .دالیل فراگیران براي انجام دادن تکالیف است

ها در ارتباط با این  عبارت دیگر آن به )2003، 9استرا مسو
دهند که چرا من این تکلیف  مؤلفه به این سوال پاسخ می

  دهم. را انجام می
؛ 1997 ،11و چرچ 10(الیوت الیوت و همکاران اخیراً

نظریه اهداف دوئک را ) 1996 ،12الیوت و هاراکیویچ
ها اهداف تبحري، اهداف  گسترش داده و در پژوهش

عملکرد را مد نظر  - رد و اهداف اجتنابلکعم - رویکرد

                                                        
6. Ames 
7. Archer 
8. Braten 
9. Stromso 
10. Elliot 
11. Church 
12. Harackiewicz 
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کنند  اند. افرادي که اهداف تبحري را انتخاب می قرار داده
 کید دارند. أبر تبحر و مهارت یافتن در تکالیف ت

 عملکرد را انتخاب - فراگیرانی که اهداف رویکرد
کنند بر عملکردشان در مقایسه با دیگران توجه دارند  می

اي براي رسیدن به هدفشان تلقی  و یادگیري را وسیله
عملکرد را  - هایی که اهداف اجتناب نمایند. آن می

هاي  دست آوردن قضاوت هدرصدد ب ،کنند انتخاب می
مثبت از طرف دیگران و باهوش جلوه دادن خود جهت 

) 1997 ،2و پینتریچ 1(ریان. نداجتناب از تنبیه هست
هاي چندي روابط میان باورهاي هوشی و  پژوهش

  اند.  اهداف پیشرفت را مورد بررسی قرار داده
 هها حاکی از رابط عنوان مثال نتایج برخی پژوهش هب

دار میان باور افزایشی در مورد هوش و  مثبت و معنی
؛ استیپک و 1988(دوئک و لگت، . اهداف تبحري است

 4؛ بلک ول2001 ؛ اسپینایچ و پلستر،1996، 3الینسکیگر
؛ جهرمی 1387؛ حجازي و همکاران، 2007و همکاران، 
  ) 2010و همکاران، 

ها نشان دادند فراگیرانی که  همچنین برخی پژوهش
 - داراي باور ذاتی در مورد هوش هستند اهداف رویکرد

؛ 1988لگت،  (دوئک و. نمایند عملکرد را انتخاب می
و همکاران،  5؛ ورمتن1996پک و گرالینسکی، استی

طور باور ذاتی  ) همین2010؛ جهرمی و همکاران، 2001
عملکرد  - در مورد هوش با گزینش اهداف اجتناب

(اسپیناتچ و پلستر،  .توسط فراگیران همراه بوده است
؛ حجازي و همکاران، 2007ول و همکاران،  ؛ بلک2001
مچنین نتایج ) ه1389؛ جهرمی و همکاران، 1387

) نشان داد که باور 2005( پژوهش دوپی رات و مارین
منفی اهداف تبحري را  هوشی ذاتی به صورت مستقیم و

نیز  )1385دهد. در پژوهش رستگار ( ثیر قرار میأتحت ت

                                                        
1. Ryan 
2. Pintrich 
3. Stipec & Gralinski 
4. Blackvel 
5. Vermetten 

ضریب همبستگی بین باور هوشی ذاتی و اهداف تبحري 
با این وجود برخی از  منفی گزارش شده است.

مثبت باور افزایشی با اهداف تبحري و  هها رابط پژوهش
عملکرد را تایید نکرده ولی  - باور ذاتی با اهداف رویکرد

 - به رابطه منفی باور افزایشی هوش با اهداف اجتناب
. اند رد و باور ذاتی با اهداف تبحري اشاره کردهلکعم

  )2005 رات و مارین،   (دوپی
از طرف دیگر تاکنون هیچ پژوهشی رابطه میان 

اورهاي هوشی و اضطراب رایانه را مورد توجه قرار ب
نداده است که این امر با مفروضات رویکرد شناختی و 

خوانی دارد. زیرا براساس این  اجتماعی دوئک نیز هم
دیدگاه باورهاي هوشی از طریق پیامدهاي خود عملکرد 

  دهند.  ثیر قرار میأرا تحت ت
ن ها رابطه میا از طرف دیگر برخی از پژوهش

اهداف پیشرفت و انواع اضطراب را مورد توجه قرار 
و مک  8) و کافین1992( 7و راینر 6اند. هریسون داده

گیري  (جهت ) روابط انگیزه درونی1999( 9اینتایر
گیري هدفی تبحري در  هدفی درونی) (مطابق با جهت

پژوهش حاضر) را با اضطراب رایانه را مورد بررسی 
انشجویانی که فاقد انگیزه قرار داده و نشان دادند د

مراتب اضطراب رایانه بیشتري   درونی باالیی هستند به
). تاناکا، 1382 (نقل از لواسانی، دهند را نشان می

) در پژوهشی نشان دادند 2006( تاکهارا و یامائوچی
عملکرد با اضطراب حالتی رابطه  - که اهداف رویکرد

کرد با عمل - منفی دارد، در صورتی که اهداف اجتناب
اي مثبت دارد. از این میان، تنها  اضطراب حالتی رابطه
عملکرد با اضطراب حالتی  - رابطه اهداف اجتناب

) از سوي 1386 جهرمی، (نقل از قربان. دار بود یمعن
) معتقد است هر مکانیسمی که 2005( دیگر جانسون

بتواند اضطراب رایانه را کاهش دهد، باید منجر به 
                                                        

6. Harrison 
7. Rainer 
8. Coffin  
9. Macintyre  
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بشود. او در پژوهش  1ي رایانهافزایش خودکارآمد
دهد که  خود درباره منابع خودکارآمدي نشان می

(تبحري) با خودکارآمدي 2گیري هدفی یادگیري جهت
رایانه رابطه مثبت دارد. از سوي دیگر، نتایج این 
پژوهش نشان داد که اضطراب رایانه با خودکارآمدي 

یري گ رایانه رابطه منفی دارد. بنابراین، با اتخاذ جهت
هدفی یادگیري از سوي فرد، خودکارآمدي رایانه در 

تبع آن اضطراب رایانه او کاهش  او افزایش یافته و به
گیري  رود جهت رو انتظار می خواهد یافت. از این

هدفی یادگیري با اضطراب رایانه رابطه منفی داشته 
 باشد. 

اند که اهداف  ها نشان داده همچنین بعضی پژوهش
عملکرد با اضطراب امتحان رابطه  -ردتبحري و رویک

؛ پینتریچ و دي 1988 (میس و همکاران، منفی دارد
)، درصورتی که 1997 ؛ اسکالویک،1990 گروت،

عملکرد با اضطراب امتحان رابطه  -اهداف اجتناب
) در عین حال، سالیلی، 1997 (اسکالویک،. مثبت دارد

 آموزان ) دریافتند که براي دانش2002( چیو و الي
اي  چینی، اهداف یادگیري با اضطراب امتحان رابطه

) نیز دریافتند 2004( مثبت دارد. دیکسون و مک لئود
 که اضطراب با افزایش اهداف اجتنابی همبستگی دارد

ها اضطراب  (اما با اهداف رویکرد ندارد). به باور آن
به طور برجسته با یک نظام هدفی که بر اجتناب 

  د.شو متمرکز است مشخص می
) و همچنین 1995( نتایج پژوهش پالسن و جنتري

دهد که بین  ) نشان می1991( پینتریچ و همکاران
گیري هدفی بیرونی و میزان باالي اضطراب  جهت

گیري هدفی  امتحان همبستگی وجود دارد. در جهت
گیري هدفی عملکردي فرد براي  بیرونی، مانند جهت
دیگران یا ید أیهاي بیرونی نظیر ت رسیدن به پاداش

 پردازد گرفتن نمرات خوب به انجام تکالیف درسی می

                                                        
1. Computer Self-efficacy 
2. Learning Goal Orientation 

) نیز در 1386( جهرمی ). قربان1382 (نقل از لواسانی،
وهشی در مورد اضطراب رایانه دانشجویان دانشگاه  پژ

تهران نشان داد که بین اهداف پیشرفت و اضطراب 
داري وجود دارد. حال  رایانه دانشجویان رابطه معنی

له اساسی پژوهش أه آنچه گفته شد مسبا توجه ب
حاضر بررسی رابطه میان باورهاي هوشی و اضطراب 

نور با توجه به نقش  رایانه دانشجویان دانشگاه پیام
  باشد.  اي اهداف پیشرفت می واسطه

وهشی ژن منظور بر اساس پیشینه نظري و پبراي ای
 موجود و رویکرد شناختی اجتماعی دوئک، مدلی

داد) انتخاب  (درون عنوان مدل مفهومی ) را به1 (شکل
و با استفاده روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار 

ذکر است که در شکل زیر، خطوط  دهیم. الزم به می
چین معرف روابط منفی و خطوط پیوسته بیانگر  نقطه

  روابط مثبت بین متغیرهاست.

  شناسی روش
روش و طرح تحقیق: روش اجراي این پژوهش 

زمایشی) و طرح پژوهش از نوع توصیفی (غیرآ
(تحلیل مسیر) است. زیرا روابط  هاي همبستگی طرح

بین باورهاي هوشی، اهداف پیشرفت و اضطراب 
رایانه در قالب مدل تحلیل مسیر مورد بررسی قرار 

  گیرد. می
گیري: جامعه آماري  جامعه، نمونه و روش نمونه

پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویانی است که در 

باور هوشی 
 افزایشی

باور هوشی 
 ذاتی

اهداف 
 تبحري

اهداف رویکرد 
 عملکرد

- اهداف اجتناب
 عملکرد

اضطراب 
 رایانه

ثر بر اضطراب نمودار مسیر مدل مفهومی عوامل مؤ .1شکل
 رایانه
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نور  در مراکز و واحدهاي دانشگاه پیام 1386–87 سال
نمونه در  انتخاب اند. براي استان فارس پذیرفته شده

اي  گیري خوشه این پژوهش از روش نمونه
اي نسبتی استفاده گردید. براي  اي و طبقه چندمرحله

این منظور هر کدام از نواحی شمال، جنوب، شرق، 
در نظر گرفته عنوان یک خوشه  هغرب و مرکز استان ب

شد و با توجه به مساوي بودن تقریبی تعداد 
نور در نواحی از هر  دانشجویان و مراکز دانشگاه پیام

گام  ناحیه یک مرکز بصورت تصادفی انتخاب شد. در
بعد به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماري از لحاظ 
متغیرهاي جنسیت و رشته تحصیلی و تعداد 

اي  گیري طبقه ش نمونهدانشجویان مراکز، بر اساس رو
 523 هاي مورد نظر مجموعاً با در نظر گرفتن نسبت

عنوان نمونه  هنفر پسر) ب 320نفر دختر و  203( نفر
نامه به  پرسش 37آماري برگزیده شدند. از این تعداد 

  دلیل بال استفاده بودن کنار گذاشته شدند.
ها در  براي گردآوري داده: ها ابزار گردآوري داده

 مقیاس خرده 3اي متشکل از  نامه ژوهش از پرسشاین پ
مقیاس باورهاي هوشی  سؤال) استفاده شد: خرده 53(

سوال باور  5سوال باور هوشی ذاتی،  4( سوال 9با 
 نامه دوپیرات و مارین هوشی افزایشی) از پرسش

(میدلتن و  مقیاس اهداف پیشرفت )، خرده2005(
- ف اجتنابسوال اهدا 3( سوال 12) با 1997 میجلی،

سوال اهداف  4سوال اهداف تبحري،  5عملکرد، 
 مقیاس اضطراب رایانه عملکرد) و خرده -رویکرد

سوال. جهت تعیین  32) با 2004 (بکرز و اشمیت،
ها از روش آلفاي کرونباخ  مقیاس قابلیت اعتماد خرده

و براي تعیین اعتبار سازه از روش تحلیل عاملی 
آلفاي کرونباخ براي  ییدي استفاده گردید. ضرایبأت

هاي باور هوشی ذاتی، باور هوشی  مقیاس خرده
عملکرد،  -افزایشی، اهداف تبحري، اهداف رویکرد

عملکرد و اضطراب رایانه به ترتیب  - اهداف اجتناب
دست آمد.  هب 84/0و  74/0، 78/0، 75/0، 81/0، 79/0

ییدي أهاي برازندگی الگوهاي تحلیل عاملی ت مشخصه
  ارائه شده است. 1 نیز در جدول

هاي برازندگی گزارش شده  که مشخصه طور همان
هاي این پژوهش با  دهد داده نشان می 1در جدول 

ها برازش  ساختار عاملی و زیربنایی نظري سازه
با  ها پرسشسویی  مناسب دارد و این بیانگر هم

هاي مربوطه است. الزم به ذکر است که در  سازه
اس اضطراب رایانه به از مقی پرسش 6پژوهش حاضر 

هاي برازندگی تحلیل  ثیر منفی بر شاخصتأعلت 
ییدي درنهایت از تجزیه و تحلیل نهایی کنار أعاملی ت

  گذاشته شدند.

  هاي پژوهش یافته
ژوهش از ی میان متغیرهاي پلّط عببراي بررسی روا

استفاده شده  Lisrelافزار  روش تحلیل مسیر با نرم
عنوان  هاست. باورهاي هوشی ذاتی و افزایشی ب

زا و متغیرهاي اهداف تبحري، اهداف  متغیرهاي برون
عملکرد و  - عملکرد، اهداف اجتناب -رویکرد

زا در نظر  عنوان متغیرهاي درون هاضطراب رایانه ب
  گرفته شدند.

هاي مربوط به آمار توصیفی  شاخص 2در جدول 
) شامل میانگین، =486nمورد بررسی ( هبراي نمون

انحراف استاندارد، حداکثر نمره و حداقل نمره براي 
  متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش آورده شده است.

ییدي أهاي برازندگی تحلیل عاملی ت مشخصه .1جدول 
  ها مقیاس خرده

  مقیاس خرده              
  مشخصه 

باورهاي 
  هوشی

اهداف 
  پیشرفت

اضطراب 
  رایانه

نسبت مجذور خی به 
  78/2  42/1  43/2  (x2/df)آزادي  هدرج

ریشه میانگین مجذورات 
  048/0  03/0  005/0  (RMSEA)ها  مانده پس

شاخص نکویی برازش 
(GFI)  96/0  99/0  91/0  

نکویی  هشد شاخص تعدیل
  94/0  97/0  90/0  (AGFI)برازش 



 61...اجتماعی دوئک  -بینی اضطراب رایانه براساس رویکرد شناختی ی پیشلّارائه مدل ع: و همکاران احمد رستگار

 
در یادگیري آموزشگاهی  پژوهش  

  سال دوم/ شماره پنجم
Vol .2- No.5 / Summer 2014  
 

شده در جدول  مقادیر کجی و کشیدگی گزارش
بیانگر نرمال بودن توزیع متغیرهاي پژوهش  2شماره 

دست آمده از  ذکر است که نتایج به شد. الزم بهبا می

اسمیرنف نیز بیانگر نرمال بودن  - آزمون کولموگرف
باشد که به دلیل اختصار از ذکر  توزیع متغیره می

جداول آن خودداري شده است. همچنین مفروضه 
بودن نیز از طریق بررسی نمودار پراکنش  خطی

. بنابراین یید گردیدأپسماندهاي استاندارد رگرسیون ت
هاي پژوهش از  حلیل یافتهتتوانیم جهت تجزیه و  می

  روش تحلیل مسیر استفاده کنیم. 
  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش

با توجه به این امر که ماتریس همبستگی مبناي تجزیه 
ی است، ماتریس همبستگی لّهاي ع و تحلیل مدل

 متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش همراه با ضرایب
 3ها در جدول شماره  داري آن یهمبستگی و سطح معن

  .آورده شده است
 

باالترین ضریب  3با توجه به جدول شماره 
 هرابطهمبستگی در میان متغیرهاي پژوهش مربوط به 

) و 37/0( عملکرد و اضطراب رایانه - بین اهداف اجتناب

دست آمده نیز مربوط به  همبستگی به ترین ضریب پایین
عملکرد  - عملکرد و اجتناب - بین اهداف رویکرد هرابط

) است. از میان متغیرهاي پژوهش به ترتیب 08/0(
عملکرد، اهداف تبحري،  - متغیرهاي اهداف اجتناب

ملکرد،  باور هوشی داتی، و باور ع - اهداف رویکرد
ترین ضریب همبستگی  هوشی افزایشی باالترین تا پایین

  را با اضطراب رایانه دانشجویان دارا هستند. 
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی نقش 

اي اهداف پیشرفت در میان باورهاي هوشی و  واسطه
 4اضطراب رایانه به روش تحلیل مسیر است، در جدول 

ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش 
  ها آورده شده است. داري آن همراه با سطح معنی

اثر مستقیم باور هوشی  4با توجه به جدول شماره 
و بر اهداف  23/0عملکرد برابر  - ذاتی بر اهداف رویکرد

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش . 3جدول 
  6  5  4  3  2  1  متغیرها

  باور هوشی ذاتی- 1
  باور هوشی افزایشی- 2
  اهدف تبحري- 3

1  
10/0 -  
**15/0 -  

  
1  

**33/0  

  
  
1  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

      1  - 10/0  - 12/0*  23/0**  اهداف رویکرد ـ عملکرد- 4
    1  08/0  - 11/0*  - 04/0  25/0**  اهداف اجتناب ـ عملکرد- 5
  1  37/0**  20/0**  30/0**  - 11/0*  19/0**  اضطراب رایانه- 6

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص .2جدول
  کشیدگی  کجی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  - 73/0  23/0  71/4  63/14  باور هوشی ذاتی
  32/1  46/0  33/3  21/13  باور هوشی افزایشی

  - 46/0  19/0  53/2  27/12  اهداف تبحري
  15/0  06/0  00/3  47/13  عملکرد ـ اهداف رویکرد

  - 45/0  13/0  71/2  15/8  اهداف اجتناب ـ عملکرد
  - 56/0  43/0  27/4  50/78  اضطراب رایانه
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باشد که هر دو اثر در  می 25/0اجتناب ـ عملکرد برابر با 
دار است. همچنین اثر مستقیم باور  معنی 01/0سطح 

   01/0و در سطح  33/0هوشی افزایشی بر اهداف تبحري 
دار است. اثر مستقیم اهداف تبحري بر اضطراب  معنی

 01/0است که در سطح  - 26/0رایانه دانشجویان برابر با 
عملکرد و  - ثر مستقیم اهداف رویکردباشد. ا دار می معنی

عملکرد بر اضطراب رایانه دانشجویان به - اهداف اجتناب
است که از نظر آماري هر  34/0و  15/0ترتیب برابر با 

که در  طور هماندار است.  معنی 01/0دو اثر در سطح 
کدام از متغیرهاي  کنیم هیچ جدول فوق مشاهده می

فزایشی) بر اضطراب زا (باورهاي هوشی ذاتی و ا برون
رایانه دانشجویان اثر مستقیم ندارند و از میان متغیرهاي 

زا نیز بیشترین اثر مستقیم بر اضطراب رایانه مربوط  درون
 ) است.- 49/0( به اهداف تبحري

اثر غیرمستقیم باور هوشی ذاتی بر اضطراب رایانه 
) و از نظر آماري در سطح 12/0دانشجویان برابر با (

دار است. با توجه به اینکه اثر غیرمستقیم باور  یمعن 01/0
هوشی ذاتی بر اضطراب رایانه دانشجویان ترکیبی از دو 
 - اثر غیرمستقیم با وجود متغیرهاي اهداف رویکرد

رسد  عملکرد است به نظر می - عملکرد و اهدف اجتناب
این دو متغیر بین باور هوشی ذاتی و اضطراب رایانه 

  کنند. اي را ایفا می دانشجویان نقش واسطه

اثر غیرمستقیم باور هوشی افزایشی بر اضطراب رایانه 
است. با  دار معنی 01/0) و در سطح - 09/0دانشجویان(

توجه به اینکه اثر غیرمستقیم باور هوشی افزایشی بر 
اضطراب رایانه دانشجویان از طریق اهداف تبحري 

توان گفت اهداف تبحري نقش  می ،گیرد صورت می
اي را بین باور هوشی افزایشی و اضطراب رایانه  طهواس

  کنند. دانشجویان ایفا می
زا  از میان متغیرهاي برون 4همچنین با توجه به جدول 

(باور هوش ذاتی و افزایشی)، باور هوشی افزایشی اثر 
) بیشتري بر اضطراب رایانه - 12/0( غیرمستقیم

ا (اهداف ز کدام از متغیرهاي درون دانشجویان دارد و هیچ
 - عملکرد و اهداف اجتناب - تبحري، اهداف رویکرد

عملکرد) بر اضطراب رایانه دانشجویان داراي اثر 
شده  غیرمستقیم نیستند. در ضمن، میزان واریانس تبیین

درصد است. در  21اضطراب رایانه در مدل برازش شده 
الگوي  4ادامه با توجه به پارامترهاي ارائه شده در جدول 

بینی اضطراب رایانه همراه با  ده پیشش برازش
  گردد. هاي برازندگی ارائه می مشخصه

هاي نکویی برازش بدست آمده،  با توجه به مشخصه
بینی اضطراب رایانه دانشجویان در  برازش مدل پیش

  باشد. سطح نسبتاً خوبی می

  اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بر یکدیگر . 4جدول 
  وردهاآبر

  شده واریانس تبیین  اثرات کل  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  متغیرها
          به روي اضطراب رایانه از

    - 26/0**  -   - 26/0**  حرياهداف تب
    15/0**  -   15/0**  اهداف رویکرد ـ عملکرد
  21/0  34/0**  -   34/0**  اهداف اجتناب ـ عملکرد

    12/0**  12/0**  -   باور هوشی ذاتی
    - 09/0**  - 09/0**  -   باور هوشی افزایشی

  11/0        به روي اهداف تبحري از
    33/0**  -   33/0**  باور هوشی افزایشی 

  05/0        عملکرد از - داف رویکردبه روي اه
    23/0**  -   23/0**  باور هوشی ذاتی 

  06/0        عملکرد از - به روي اهداف اجتناب
    25/0**  -   25/0**  باور هوشی ذاتی 
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- اهداف رویکرد
 عملکرد

-اهداف اجتناب
 عملکرد

**33/0 
95/0 

**34/0 

**26/0 - 

89/0 

79/0 
**15/0 

 

94/0 
**25/0 

**23/0 

اضطراب 
 رایانه

 ياهداف تبحر

باور هوشی 
 افزایشی

**10/0 -  

باور هوشی 
 ذاتی

   >P <    *05/0 P 01/0**نمودار مسیر و برآورد پارامترهاي مدل برازش شده اضطراب رایانه . 2شکل 
/DF=1/70, P=0/09 CFI=0/97, GFI=0/99, AGFI=0/97, RMSEA=0/044 2X  

  و بحث گیري نتیجه
بینی اضطراب  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پیش

لفه مهم ؤنور بر اساس دو م ان دانشگاه پیامرایانه دانشجوی
اجتماعی دوئک یعنی باورهاي هوشی  - رویکرد شناختی

گیري هدفی بود. براي نیل به این هدف با توجه  و جهت
هاي رویکرد دوئک و نظریه اهداف پیشرفت  به مفروضه

ثیر أهایی دال بر ت و پیشینه نظري و تجربی موجود فرض
اي ذاتی و افزایشی در مورد متفاوت و غیرمسقیم باوره

گیري  هوش بر اضطراب رایانه فراگیران از طریق جهت
هدفی تنظیم و در قالب یک مدل مفهومی پیشنهاد و 
سپس با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار 

هاي نکویی برازش  گرفت. نتایج تحلیل مسیر و شاخص
 اجتماعی - دست آمده نشان داد که مدل شناختی به

هاي این تحقیق برازش نسبتاً خوبی دارد و  دوئک با داده
  کند.  درصد از واریانس اضطراب رایانه را تبیین می 21

صورت  هنتایج نشان داد که باور هوشی افزایشی ب
گذارد. این یافته  مستقیم و مثبت بر اهداف تبحري اثر می

؛ استیپک و 1988با نتایج تحقیقات (دوئک و لگت، 
 2؛ بلک ول2001 ؛ اسپینایچ و پلستر،1996، 1گرالینسکی

؛ جهرمی 1387؛ حجازي و همکاران، 2007و همکاران، 
                                                        

1. Stipec & Gralinski 
2. Blackvel 

) 1387 ؛ رستگار و همکاران،2010و همکاران، 
دهنده آن  طور کلی این نتایج نشان هخوانی دارد. ب هم

است که دانشجویانی که اعتقاد دارند هوش کیفیتی 
هاي  کتساب مهارتپذیر و قابل افزایش است بر ا انعطاف

تأکید دارند. این  هاي فردي خود جدید و بهبود قابلیت
ها بوده و از درگیرشدن و  افراد در جستجوي چالش

اي  هیچ ترس و واهمه ،هاي دشوار رویارویی با موقعیت
ها تکالیف تحصیلی خود را دوست دارند و  ندارند. آن

هاي بیشتري را  موفقیت ،معتقدند که با تالش بیشتر
کنند. برطبق این نظریه دانشجویانی که اهداف  کسب می

درصدد فهم وظایف و  ،کنند تبحري را انتخاب می
هاي  خواهند مهارت تکالیف تحصیلی خود هستند و می

خود را با دستیابی به فهمی که مبتنی بر معیارهاي 
است بهبود بخشند، در نتیجه این افراد از  3خودمرجع
رانگیز استقبال کرده و ب هاي سخت و چالش موقعیت

پذیري باالتري  نسبت به سایرین از قدرت خطر
  برخوردارند.

دار بودن اثر مستقیم و مثبت باور  یهمچنین معن
دهد  هوشی ذاتی بر اهداف اجتناب ـ عملکرد نشان می

دانشجویانی که اعتقاد دارند هوش کیفیتی ثابت و 

                                                        
3. self-referenced standard 
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دست آوردن  ههمواره درصدد ب ،تغییرناپذیر است
دادن  هاي مثبت از طرف دیگران و باهوش جلوه اوتقض

شدن هستند و براي این  منظور اجتناب از تنبیه خود به
کنند. در  منظور اهداف اجتناب ـ عملکرد را انتخاب می

توان گفت دانشجویانی که داراي چنین باورهایی  واقع می
شان این  هدف اصلی ،در مورد هوش و توانایی هستند

خاطر عدم دارا  هخانواده و دیگران باست که از طرف 
بودن تحصیالت دانشگاهی مورد سرزنش قرار نگیرند. 

خاطر چنین مسائلی وارد دانشگاه  هبنابراین افرادي که ب
براي یادگیري و متبحر شدن در رشته تحصیلی  ،شوند می

خود انگیزه و تالش چندانی ندارند. این یافته با نتایج 
؛ بلک ول و همکاران، 2001تر، تحقیقات (اسپیناتچ و پلس

؛ جهرمی و همکاران، 1387؛ حجازي و همکاران، 2007
  خوانی دارد.  ) هم1389

از سوي دیگر نتایج نشان داد که باور هوشی ذاتی بر 
اهداف رویکرد ـ عملکرد داراي اثر مستقیم و مثبت و 

 دار است. این یافته با نتایج تحقیقات (دوئک و یمعن
و  1؛ ورمتن1996پک و گرالینسکی، ؛ استی1988لگت، 

؛ جهرمی و همکاران، 1380 ؛ خیابانی،2001همکاران، 
طور کلی نتایج مربوط به  هخوانی دارد. ب ) هم2010

گیرانی که اعتقاد دارند هوش ادهد فر فرضیه باال نشان می
شان به کسب  توجه ،کیفیتی ثابت و تغییرناپذیر است
دریافت  ظر رسیدن ونمرات باال، بهتر از دیگران به ن

پاداش بیرونی معطوف است و اهداف رویکرد ـ عملکرد 
کنند. هدف اصلی این گروه از دانشجویان  را انتخاب می

از تحصیالت دانشگاهی این است که به دیگران نشان 
دهند که به دلیل دانشجو بودن از سایر دوستان و 
همساالن خود برتر هستند. در واقع براي این گروه فقط 

هاي اجتماعی خود با دیگران مهم  برتري در مقایسه
این افراد به دلیل اینکه براي  است که است. طبیعی

ها و  یادگیري به خاطر یادگیري و توسعه مهارت

                                                        
1. Vermetten 

از انگیزه و  اند، هاي خود وارد دانشگاه نشده توانایی
تالش الزم برخوردار نیستند. و در دانشگاه نیز گاهی 

ف مورد نظر خود به برخی اوقات براي نیل به هد
هاي غیرصحیح نظیر تقلب کردن، دست به دامان  روش

  آورند.  استاد و دانشگاه شدن و ... روي می
هاي مربوط به اثرات  قبل از بحث پیرامون فرضیه

مستقیم اهداف پیشرفت بر اضطراب رایانه توجه به داشته 
هایی که این موضوع را  باشیم که از معدود پژوهش

جهرمی و  مورد بررسی قرار داده، پژوهش قربان مستقیماً
باشد و استفاده از نتایج  ) می1389) و (2010( همکاران

ها براي تبیین و توجیه نتایج به این دلیل  سایر پژوهش
است که به هر حال اضطراب رایانه بر اساس تعریف آن 

  نوعی اضطراب حالتی است. 
طراب دهد که اهداف تبحري بر اض نتایج نشان می

داري  یصورت مستقیم، منفی و معن رایانه دانشجویان به
هاي  گذارد. در این زمینه نتایج این تحلیل با یافته اثر می

 هریسون و راینر)؛ 2005( پژوهشگرانی چون جانسون
 میس و همکاران ؛)1999( )؛ کافین و مک اینتایر1992(
 )؛ اسکالویک1990( )؛ پینتریچ و دي گروت1988(
طور  هباشد. ب ) همسو می1386( جهرمی قربان ) و1997(

دهد دانشجویانی که داراي اهداف  کلی این یافته نشان می
ها بوده و از  تبحري هستند در جستجوي چالش

برانگیز نظیر کار  هاي جدید و چالش رویارویی با موقعیت
ها و انجام تکالیف تحصیلی از طریق رایانه هیچ  با رایانه

ها تحصیالت دانشگاهی را  ارند. آناي ند ترس و واهمه
به خاطر ارزش معنوي آن و رضایت درونی دنبال کرده 
و تکالیف تحصیلی خود را دوست دارند و معتقدند که با 

هاي بیشتري را کسب کرده و بر کار  تالش بیشتر موفقیت
  یابند.  تسلط می ها کردن با رایانه

یابی به هاي خود را با دست خواهند مهارت این افراد می
است بهبود  ٢فهمی که مبتنی بر معیارهاي خودمرجع

                                                        
2. self-referenced standard 
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ها و انجام تکالیف  بخشند، درنتیجه از کار با رایانه
اي استقبال کرده و نسبت به سایرین از  تحصیلی رایانه

  پذیري باالتري برخوردارند. قدرت خطر
نتایج همچنین نشان داد که که اثر مستقیم اهداف 

باشد.  دار می اب رایانه معنیرویکرد ـ عملکرد بر اضطر
هاي پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  در این زمینه یافته

 )؛ میس و همکاران2006( افرادي چون تاناکا و همکاران
) و پینتریچ و 1990( )؛ پینتریچ و دي گروت1988(

 دیکسون و مک لئود با نتایج ) همسو و1991( همکاران
باشد. در  ی) متناقض م1386( جهرمی ) و قربان2004(

ارتباط با تناقض نتایج تحقیقات در این زمینه میگلی، 
) 1384پور،  ، نقل از محسن2001کاپالن و میدلتن (

عملکرد از ماهیت  - اعتقاد دارند که اهداف رویکرد
هاي افراد و شرایط محیطی  هاي یادگیري، ویژگی بازده

دلیل  هپذیرد. بنابراین تناقض ممکن است ب ثیر میأت
هاي متفاوت سنی و  ه از ابزارهاي گوناگون، گروهاستفاد
عنوان مثال موفقیت در مقطع  هاي آموزشی باشد. به  محیط

دانشگاه ممکن است به تالش و سخت کوشی بیشتري 
نیازمند باشد. توجه داشته باشیم که ساختار محیطی و 

نور فراگیر محور بوده و تا حدود  آموزشی دانشگاه پیام
دار بودن  ها متفاوت است. معنی نشگاهزیادي با سایر دا

عملکرد بر اضطراب  - اثر مستقیم و منفی اهداف اجتناب
دهد دانشجویانی که اهداف اجتناب ـ  رایانه نشان می

نمایند بر اجتناب از مهارت  عملکرد را انتخاب می
ها تمرکز  نداشتن در مقایسه با همساالن و همکالسی

از شکست معطوف ها بر اجتناب  کنند و توجه آن می
به  است. بنابراین این گونه افراد درس و تحصیل را صرفاً

شدن توسط خانواده، همساالن و   خاطر ترس از سرزنش
غیره دنبال کرده و انگیزه کافی براي یادگیري ندارند. بر 

برانگیز نظیر کار با  هاي چالش همین اساس از موقعیت
اس داشته و از اي هر رایانه و انجام تکالیف درسی رایانه

کنند و در نتیجه درجات باالي  ها اجتناب می رایانه
که این امر باعث  دهند اضطراب رایانه را از خود نشان می

هاي یادگیري بسیاري را از دست بدهند.  شود فرصت می
هاي پژوهشگرانی چون تاناکا و  این یافته با نتایج پژوهش

و ) 2004( )؛ دیکسون و مک لئود2006( همکاران
  ) همسو و هماهنگ است.1386( جهرمی قربان

ذاتی از طریق نتایج همچنین نشان داد که باور هوشی 
رد و اهداف اجتناب ـ عملکرد لکاهداف رویکرد ـ عم

صورت غیرمستقیم اضطراب رایانه دانشجویان را  هب
- دهد. این امر با مفروضات رویکرد اجتماعی افزایش می

انی دارد. این یافته خو ) نیز هم1988( شناختی دوئک
دهد دانشجویانی که به باور ذاتی در مورد هوش  نشان می

اعتقاد دارند غالباً اهداف رویکرد ـ عملکرد و اهداف 
. این افراد به دلیل اند ـ عملکرد را انتخاب کرده اجتناب

عملکرد  - عملکرد و رویکرد - گزینش اهداف اجتناب
اي انگیزه و  انهبراي کار با رایانه و انجام تکالیف رای

ها اجتناب  تالش بسیار کمی دارند و تا حدودي از رایانه
کنند و به همین دلیل همواره نگران عملکرد خود  می

باشند.  هستند و درجات باالي اضطراب رایانه را دارا می
ها به  تواند اعتقاد آن یکی از مهمترین دالیل این امر می

و به همین دلیل  تغییرناپذیر بودن هوش و توانایی باشد
روند که حداقل انگیزه و تالش را  سراغ اهدافی می

  طلبد.  می
باور  ،دست آمده هاز سوي دیگر مطابق با نتایج ب

هوشی افزایشی از طریق اهداف تبحري تا حدود زیادي 
طور کلی  هدهد. ب اضطراب رایانه دانشجویان را کاهش می

د دارند هوش دهد دانشجویانی که اعتقا این یافته نشان می
اهداف تبحري  پذیر و قابل افزایش است،  کیفیتی انعطاف

را انتخاب و براي رسیدن به اهداف خود تالش زیادي به 
خرج داده، براي تکلیف ارزش باالیی قائلند. بنابراین این 

ثیر باورها و نوع اهدافی که انتخاب أدانشجویان تحت ت
الیف رایانه اي اند براي یادگیري رایانه و انجام تک کرده

تالش زیادي به خرج داده، انگیزه باالیی دارند و از 
کنند. به همین دلیل با افزایش تجربه  ها استقبال می چالش

یابد. در بررسی  ها کاهش می کار با رایانه اضطراب آن
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کلی مدل برازش شده این نتایج بدست آمد که: از میان 
یشترین اثر عملکرد ب - زا اهداف اجتناب متغیرهاي درون

کدام از  مستقیم را بر اضطراب رایانه داشت و هیچ
زا بر اضطراب رایانه داراي اثر مستقیم  متغیرهاي برون

 - هاي رویکرد شناختی نبودند. این یافته با مفروضه
خوانی دارد. در نهایت میزان  هم )1988اجتماعی دوئک (

 درصد به 21شده اضطراب رایانه برابر با  واریانس تبیین
بینی  دست آمد که بیانگر نقش متغیرهاي دیگر در پیش

اضطراب رایانه است که در این پژوهش مورد نظر 
هاي آتی مد نظر باشند. در  اند و بایست در پژوهش نبوده

پایان با مشخص شدن نقش متفاوت باورهاي هوشی 

ذاتی و افزایشی در افزایش یا کاهش اضطراب رایانه 
ریزان و اساتید به طرق  رنامهوالن، بؤشود مس توصیه می

مستقیم و غیرمستقیم فراگیران را نسبت به پیامدهاي 
مثبت و منفی چنین باورهایی بر متغیرهاي مرتبط با 

گزینی، اضطراب رایانه و  یادگیري و عملکرد نظیر هدف
بار گزینش  همچنین با توجه به نقش زیان . آگاه نمایند...

عملکرد و نقش  - عملکرد و رویکرد - اهداف اجتناب
مثبت اهداف تبحري در کاهش اضطراب رایانه توصیه 

گیري هدفی تبحري در  گیري جهت شود زمینه شکل می
  نور فراهم گردد. فراگیران دانشگاه پیام
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