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  چکیده

رایانـه، سـن، جنسـیت، رشـتۀ      ۀپژوهش حاضر به منظور بررسی روابط اضطراب رایانه با تجرب

الکترونیکی دانشگاه تهران  يها آموزشدانشجویان کارشناسی ارشد شرفت تحصیلی و انگیزة پی

هـاي مجـازي بـه صـورت     کننده در دورهشرکت دانشجوي 151در این پژوهش. صورت گرفت

تجربـۀ رایانـه،    سـاخته محققبراي بررسی متغیرهاي پژوهش از پرسشنامۀ . تصادفی انتخاب شدند

نتـایج نشـان داد کـه     .نامۀ انگیزة پیشرفت استفاده شـد بندي اضطراب رایانه و پرسشمقیاس درجه

آزمون تحلیـل  . بین رشتۀ تحصیلی و سن با میزان اضطراب رایانه تفاوت معناداري وجود ندارد

واریانس نشان داد که تجربۀ رایانه و انگیـزة پیشـرفت بیشـترین روابـط منفـی و معنـادار را بـا        

نه دو جنس دختر و پسر تفـاوت معنـاداري نشـان    میانگین اضطراب رایا. اضطراب رایانه دارند

تفـاوت  . که دختران از اضطراب رایانه بیشـتري نسـبت بـه پسـران برخوردارنـد     طوريه ب ؛داد

ـ  هـاي دورهکـه   شـود یمـ پیشـنهاد  . دسـت نیامـد  ه معناداري در انگیزة پیشرفت بین دو جنس ب

  .رایانه کاهش یابدی رایانه ارائه شود تا با افزایش تجربۀ رایانه، اضطراب آموزش
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  مقدمه

سیاسی، اقتصادي،  ةدهنداطالعات و ارتباط به سرعت به یک شتابفنّاوري ، به طورکلی

انه موتور تمـدن نـوین و   رایفنّاوري . تبدیل شده است آموزشاجتماعی و جهانی شدن 

ایتـوئن (عصر اطالعات اسـت   ةرندبنیروي پیش
1

در جهـان امـروزي و محـیط    ). 2009، 

اي شـده اي به ابزار پذیرفتهبه طور گسترده (ICT)کنش و واکنشی رایانه فنّاوري رقابت، 

فی و پتانسـیلی تبـدیل   یپذیر، خدمات کبراي گسترش چند ـ سطحی در دیدگاه انعطاف 

طبـق نظـر الیبرینـی   . یرات اساسی کندی قدیمی را دچار تغیآموزشتا سیستم است شده 
2

و باکار) 2004(
3
 اي دررایانـه  يهـا يفناوریش اخیر شاهد افزا ۀدهدو ) 2008(و محمد  

پاسـخگوي   کـاربرد رایانـه   یافتـه، در کشـورهاي توسـعه  . بوده است آموزشیادگیري و 

فـراهم  است تا کنش و واکنش را در کالس رایج کند و کاربرد اینترنت براي  ییها نهیزم

ایسـتمن (شـده اسـت    تـر  معمـول کردن محتویات درس 
4

؛ گـوتري 2007، 
5
و کـارلین  

6
 ،

جـایی ماننـد   ، ابزارهاي الکترونیک قابـل جابـه  بردهاي ارتباطیسادگی، وایت به). 2004

، یـادگیري و  آمـوزش موبایـل بـراي اهـداف     يهـا یگوشـ و  ها PDAجیبی،  هايرایانه

بیلند(رودیمارزیابی به کار 
7

؛ کارادنیز2002، 
8

غییـر  به عنـوان یـک حقیقـت، ت   ). 2009، 

 و یـادگیري تقریبـاً بـاورکردنی    شـده ارائـه آمـوزش رایانه، براي  ارتباطیفنّاوري شتابان 

جدید، گرایش به توقف  ةهزاردر . یادگیري هرگز مانند گذشته نیست ۀنیزمزیرا  ؛نیست

آگباتوگان. (درسیماین هجوم تغییرات، پنهان به نظر 
٩
،2010 (  

و  سـازي پیـاده نقـش و نیـروي نفـوذ آموزگـاران را در      تـوان ینمدر سراسر جهان،   

؛ بـایلور 2004الیبرینـی،  (سـازي ملـی، زیـر سـؤال بـرد      یا به هاينوآورپشتیبانی از 
10
و  
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ریچه
1

در مـــدارس بـه    ICTدر همین حال، سطــح موفقیت در یکپـارچکی ). 2002، 

به گرایش مثبت و آمـادگی معلـم وابسـته     بیشترارد، بستگی ندفنّاوري کیفیت یا مهارت 

دنیز(است 
2

، آموزگـاران بایـد بـا    آمـوزش براي دستیابی به کیفیـت در بخـش   ). 2007، 

چـون تمرکـز   . نـوین باشـند   آمـوزش ، پاسـخگوي نیازهـاي   فنّـاوري  آشنایی به کاربرد 

ته است، دولت محور تغییر یافـ   آموزدانشیادگیري از رویکرد معلم ـ محور به رویکرد  

 هـا  مدرسـه بـه   بیشترهايرایانهی در کشورهاي گوناگون براي راه یافتن آموزشو مراکز 

 ةانـداز ، طوري که بتوان به افزایش دسترسـی و کـاربرد بـه    کنندینمگذاري زیاد سرمایه

پاپاناستازیو(نیاز، مطمئــن بود 
3

و آنجلی 
4

تأسف است که در کشـورهاي   ۀیما). 2002، 

و افزایش دسترسی بـه  فنّاوري يهاينوآورفته، با وجود افـــزایش یاکشورهاي تـوسعه

جانگ(شودیمکمی  ةاستفادها انهیرامدارس هنوز از  بیشتر، در ها دستگاه
5

 ،2001  .(  

ـ پاو پرورش بـر   آموزشو مشاغل براي  ها مدرسه   رایانـه، پـول زیـادي را خـرج      ۀی

ي یـادگیري  کارامدبر  تواندیمست که اي یکی از مسائل اصلی ااضطراب رایانه. کنندیم

اي است که با کـاربرد رو بـه رشـد رایانـه در     هددیاي پاضطراب رایانه. داشته باشد تأثیر

هر چند این موضوع مدت سه دهه توجـه پژوهشـگران را جلـب    . ما همراه است ۀجامع

راب ضـط علـت ا  ةدربـار هاي گونـاگونی  یافته. ماندیمکرده، طبیعت این پدیده ناآشـکار 

چین. (اي وجود داردرایانه
٦
،2008(  

ی، در دیـدگاهی از فراگیـري   آموزشـ بـاالتر   هايبرنامهو یادگیري در  ايرایانهسواد   

اما با وجـود ایـن   . کاري، به امري ضروري تبدیل شده است يها طیمحکاربرد رایانه در 

بـه بزرگسـالی    و خواننـد یمهاي قدیمـی درس انی که در مدرسهآموزدانشتازه،  ةدیپد

عوامـل   ۀجـ ینتاضـطرابی کـه   . ابنـد ی یمزا را بسیار اضطراب ايرایانه، یادگیري رسندیم

دسـل (شـود یمنامیده » ايرایانهاضطراب «شناسی است، شناختی و روان
7
و ریچـاردز  

١
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ان بایـد  آمـوز دانـش را بـر کـارکرد    ايرایانـه در نتیجه، اثـرات منفـی اضـطراب    ). 1998

دراي کـاهش ایـن اثـرات انجـام دا    اي بـ چـاره جویانـه   يها تیفعالاید تشخیص داد و ب

اییدس(
٢
،2001(.  

اضـطرابی کـه حاصـل    . نوعی اضطراب خاص قلمداد کرد توانیماضطراب رایانه را 

این موقعیت زمانی است که فرد در عـالم واقعیـت یـا تفکـر بـا      . اي استموقعیت ویژه

ی از فعالیـت،  در هـر سـطح  . ردیگیمبا آن قرار  و در تعاملی فعال شودیمرو هرایانه روب

اصـلی آن اجتنـاب و    پیانـد ،و در نهایـت  دهدیمهاي آن را نشان فرد اضطراب و نشانه

  .اي رایانه استپایه هايمهارتۀدر زمین آموزشخودداري از کار با آن و عدم کسب 

اضطراب در پژوهش حاضر هدف آن است که در وهلۀ اول تصویر روشنی از میزان 

 دهـد یمـ در ضمن بررسی پیشینۀ پژوهش نشان . دست آیده رایانه در میان دانشجویان ب

در ارتباط بـا   تحصیلی هايرشتهتجربۀ رایانه و جنسیت، سن، که متغیرهاي فردي مانند 

در این پژوهش روابط این متغیرها و همینطـور  بنابراین،؛ اند شدهاضطراب رایانه بررسی 

بدیهی است شناسایی روابـط  . شودیمبا اضطراب رایانه مطالعه  "شرفتانگیزة پی"متغیر 

اضـطراب رایانـه و عوامـل     تـر  قیدقو سهم هر کدام از این متغیرها راه را براي شناخت 

هـایی را  نمودهـاي پـژوهش ره  براساس یافتـه  توانیمو  سازدیمپدیدآورندة آن فراهم 

  . براي کاهش اضطراب رایانه ارائه کرد

این مقدمه باید به این نکته اشاره کنیم که در پژوهش حاضـر هـر کجـا کـه      در آخر

ماننـد   هـا  انـه یرااست و سـایر   "شخصی ۀرایان"استفاده شده است، منظور "رایانه"واژة 

در صـورتی  . شودینمرا شامل  "کوچک هايرایانه"و  "بزرگ هايرایانه"، "ها انهیابررا"

نوع رایانه ماننـد  یانۀ دیگري الزامی باشد، صریحاًضرورت سخنی از هر نوع راکه بنا بر

  .به کار رفته است "رایانۀ بزرگ"

علمی و پژوهشی و حتی  يها طیمحدر  ها آنفنّاوري شخصی و  يها انهیرابا حضور 

، رودیمـ بـه کـار   فنّـاوري  هنگامی کـه  . منازل فضاي کار و پژوهش دگرگون شده است

اي و ارتبـاطی، در  اي، فرارسـانه چندرسـانه  يهـا يفنـاور تري ماننـد  کاربردهاي پیشرفته
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گسترش اصلی در ارتباطـات از دور، کـه بـا دسترسـی     . شوندیمترکیب  ها دورهطراحی 

از دور، توجـه   آمـوزش هـاي برنامـه اي و رسانهفنّاوري اینترنتی همراه شده، در  ةگسترد

یک نیـاز دارد  نالکترو شآموزو آغاز  کارامدسازيپیاده. اي را جلب کرده استفــزاینده

و مـردم   آمـوزش ، فنّـاوري  که به تعدادي از عوامل توجه شود، شامل مـواردي کـه بـه    

براي نمونه، فردي را در نظر بگیرید که در استفاده از رایانه راحـت نیسـت   . بستگی دارد

اي بهره گیرد کـه بـه طـور    از دوره) یا باید(خواهدیمبا این وجود،  .زده استیا هیجان

و نه به فنّاوري شناسی فرد به روان يها واکنشبه دلیل . شودیمکامل از طریق وب ارائه 

ی را آموزشـ دلیل دانش یا درك فرد از موضوع مورد بحث، ممکن است این فرد موانـع  

  .)2006فولر و همکاران،(دتجربه کن

طراب و یـادگیري، بررسـی اضـ    آمـوزش رایانه در فنّاوري با در نظر گرفتن افزایش   

بـر اسـاس نظـر    . اضطراب یک ساختار فیزیولوژیک بلندمدت است. مهم است ايرایانه

لسرا
1

و بردلی 
2

 ايرایانـه ، به دلیل گرایش بدگمانـی درونی انسان، موضـوع اضـطراب   

را به شـکل   ايرایانهاضطراب ) 1981(رائوب . همیشه به طور طبیعی وجود داشته است

را بـه عنـوان    ها انهیراکرد که در افراد وجود دارد و  هیجانی توصیف ةدیچیپيها واکنش

چوآ. ردیگیمتهدید فردي در نظر 
3

را بـه   ايرایانـه اضـطراب  ) 1999(، چـن و وونـگ   

اسـتفاده از   ةبـار دررایانه، هنگام کاربرد آن و یا هنگام نگرانی فـرد   ةباردرعنوان ترسی 

گرایـی  د کـه رفـع کلـی واقعیـت    به هر حال، الزم است گفته شو. رایانه، توصیف کردند

 يراهبـرد ، امـا توصـیف سـطوح    رسـد یمغیرممکن به نظر  (Cyberphobia)سایبرفوبیا 

بـه طـور مسـتقیم و غیـر      ايرایانـه اضـطراب  . براي کاهش آن نیز مهم و مناسب اسـت 

یادگیري رایانه و انجام سطح معقولی در کار بـا رایانـه،    ةدربارمستقیم، بر گزینش فــرد 

ـ مشـاهده کردنـد کـه    ) 1996(و بروسنا و دیویسـون  ) 1997(مورگان . داردتأثیر ۀتجرب

ماننـد تـرس، خجالـت، ناامیـدي،      ییهـا  اضـطراب فرد به  ايرایانهاضطراب  يها جانیه

خشم، یأس، احساسات خشن، احساس پس رفت در انجام کار، پرهیز از رایانـه، تـرس   
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. دبسـتگی دار ... د سـینه، نگرانـی و   شـیرین، در  يهايروزیپبراي از دست دادن کنترل، 

  )2010،آگباتوگان(

. کنـد یمـ یـادگیري نقـش مهمـی ایفـا      فراینددر  ايرایانهروشن است که اضطراب  

بـاقی   ايرایانهباال، در آینده در حالت اضطراب  ايرایانهاحتمال دارد افرادي با اضطراب 

در معـرض خطـر    هـا  آن. کننـد را در برخورد با رایانه تجربه  يبیشتربمانند و اضطراب 

نـاتوانی در بـه دسـت آوردن یـادگیري و صـرف      «و » ايرایانهفنّاوري پایداري کاربرد «

، 2006فـولر و همکـاران،   (قرار دارند » اضطراب محیط یادگیري الکترونیک بیشترۀنیهز

  ). 105ۀصفح

راب شخصیتی و الگوي شناختی بـر اضـط   يهایگوناگونکه اند دادهنشان  ها پژوهش

دارد  تـأثیر به رایانـه نیـز    هاآنو به عالوه بر گرایش  گذاردیمتأثیران آموزدانشايرایانه

ایگباریا(
1

و چاکرابارتی 
2

؛ ایگباریا و ناچمن1990، 
3

 تواندیمايرایانهاضطراب ). 1990، 

د داشته باشـ  تأثیررایانه از سوي یادگیرنده  ۀیپای بر آموزشبر پذیرش ابزارهاي پشتیبانی 

واگنر و فالنري(
4

کـاربرد   در تواندیمايرایانهروشن شده است که اضطـراب ). 2004، 

  ). 2006جاشاپارا و تائی، (کننده باشد تعیینآسان یادگیري الکترونیک 

و برخی دیگـر از متغیرهـا ماننـد     ايرایانهکه میان اضطراب  اند دادهنشان  ها پژوهش

ناملو(سن 
5

و سیهان 
6

نسسري(کاربرد رایانه  ، تکرار)2002، 
7

و پاریش 
8

ۀتجرب، )1996، 

یاغی(ايرایانهۀتجرب
9
یـت و قائ 

10
ل و برادلـی  سـ بـه عـالوه، را  . وابسـته اسـت  ) 2002، 

ابتـدایی و راهنمـایی در    ۀمدرسـ معلـم   350در پژوهش اضطراب رایانـه میـان   ) 1998(

 ايرایانـه سودمندي رایانه بـه سـطح اضـطراب     ةدرباراسترالیا، دریافتند که درك معلمان 

                                                                                                                              

1. Igbaria
2. Chakrabarti
3. Nachman
4. Flannery
5. Namlu
6. Ceyhan
7. Necessary
8. Parish
9. Yaghi
10. Ghait



یآموزشيها نظامپژوهش در       178

 75کـار بـا رایانـه، گـرایش و اضـطراب میـان        ةدربـار در پژوهشـی  . فرد بسـتگی دارد 

دانشجوي رایانه، تسائی و تسائی
1

 يهاییتوانادریافتند که وابستگی مهمی میان ) 2003(

  .وجود دارد ها آنايرایانهادراکی، کار با رایانه و سطح اضطراب  يهاییتوانا

کـه پوپـه ـ     دهدیمنشان  ايرایانهت و گرایش جنسی ةدربارهاي تجربی پیشین یافته

در گرایش دانشجویان کالج به رایانه، هیچ تفاوت جنسـیتی ویـژه اي را   ) 1991(دیویس 

نیز دریافتنـد کـه در میـان    ) 2009(به طور مشابه، بیریسکی، متین و کاراکاس . پیدا نکرد

ش آنان بـه رایانـه بـر    ابتدایی در ترکیه، هیچ تفاوت مهمی در گرای ۀمدرسآموزگار  191

اساس جنسیت وجود ندارد، امـا همکـاري و شـرکت زنـان در پـژوهش بـراي کـاربرد        

مقاالت بازنگري شده نشان دادند کـه  . بود بیشتراینترنت، نسبت به مردان، به طور مثبتی 

رکابدارکوالیی(دارند  ICTدر مهارت ، اعتماد کمترترکمۀتجربیا  بیشترزنان اضطراب 
2
 

رکابدارکوالیی(
2

و آمویی 
3

 از سـوي هـا  انـه یراهـاي وابسـته بـه    جایگـاه  بیشتر، )2008، 

 ةاسـتفاد ، هیچ وابستگی میان جنسیت و )1996رینن و پالمپ، (معلمان مرد اشغال شده 

مهلـوف (معلمان از رایانه وجود نـدارد  
4

يهـا ییتوانـا ةبـار درو معلمـان زن   )2002، 

هاکـارانن (هسـتند   تر نامطمئنو  تریعصبخود  ايرایانه
5

بـا اسـتناد بـه نـاملو و      2000، 

  ).2002سیهان، 

در میـان  ايرایانـه بـه درك بهتـري از طبیعـت اضـطراب      خواهـد یمـ این پـژوهش  

را بررسـی   ايرایانهدست یابد، عوامل مؤثر بر اضطراب  الکترونیکی آموزشدانشجویان 

ش ایـن پـژوه  اصلی هدف  بنابراین،؛و کارکرد درست براي کاهش اضطراب را پیدا کند

 يهـا  آمـوزش بینی اضطراب رایانه دانشجویان کارشناسـی ارشـد   پیش«: عبارت است از

تحصیلی، تجربـۀ رایانـه و    هايرشته، الکترونیکی دانشگاه تهران بر اساس سن، جنسیت

از اهداف فرعی پژوهش ارائه تصـویر روشـنی از وضـعیت     .»انگیزة پیشرفت آنان است

. ویان استتجربۀ کار با رایانه در میان دانشج
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هاي تحصیلی، تجربـۀ  منظور از متغیرهاي فردي در این پژوهش سن، جنسیت، رشته

؛ شـود یمـ رایانه، انگیزة پیشرفت است که روابط آن با متغیـر اضـطراب رایانـه بررسـی     

  :شودیمتعریف عملیاتی این متغیرها در زیر بیان بنابراین،

  .ختر و پسر استمنظور از جنسیت در پژوهش حاضر دو جنس د: جنسیت.1

تحصیلی دایر در دانشـگاه پیـام نـور طـی      هايرشتهمجموعۀ : تحصیلی هايرشته.2

است که در سه گروه عمدة علوم انسانی، علوم پایـه و فنـی و    1389-90سال تحصیلی 

  .شودیممهندسی بررسی 

  . منظور از تجربۀ رایانه، سابقۀ کار با رایانه است: تجربۀ رایانه.3

آمیز به کارهـا  مایلی درونی در فرد براي تحقق بخشیدن موفقیتت: انگیزة پیشرفت.4

پرسشنامۀ انگیزة پیشرفت هرمانس از سويو اهدافی که در نظر دارد و 
١

 29، بـا  )1970(

  .شودیمماده سنجیده 

هیجانی و شناختی که در فرد هنگام کار و تعامل بـا   يها واکنش: اضطراب رایانه.5

را امـري تهدیدکننـده بـراي خـود      هـا  انهیران دلیل که فرد ، بیشتر به آدیآیمرایانه پدید 

ـ   اي درجهماده 19مقیاس  از سويو  داندیم ن هنسـن و همکـارا   ۀبنـدي اضـطراب رایان

  .شودیمسنجیده ) 1987(

ـ  ازینطیشرادر  کهاند کردهتأییدمطالعه  نیچند ، افـراد  ايرایانـه فنّـاوري  کـاربرد هب

بـا   ايرایانـه اضـطراب  . دهنـد یمرا نشان  یاحساسةدیچیپيها واکنشيسرکیبیشتر

نورث(دیآیمبه وجود  ايرایانهفنّاوري ۀارائ
2

زینوو  
3
ـ اآن را بـه   تـوان یمـ ،)2002، نی

به وجود  یواقعدیتهدبا  کهانهیرابا  واکنشو  کنشترس از وقوع «:کردفیتوصشکل

هـوارد (» ندارد یتناسبها انهیرااز سويآمده 
4

آپلبـائوم ). 18ۀحصـف ، 1986، 
5
ـ پرامو   ری

6

ایبرفوبیسـا «و صـنعت،   کـار در  هـا  ترسگریدنسبت به  کهکردندخاطرنشان ) 1990(
7

 «
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ـ ا. اسـت  تـر  عیشـا از همه ) خودکاريکاربردهاو  انهیراۀمطالع( اضـطراب و  «تـرس   نی

از عـرق   یکـ یزیفيهـا نشـانه  يسـر کیبا  تواندیمکهاست  انهیراةباردرادیزینگران

اضـطراب   نیا). 8ۀصفح(همراه باشد » نفس، تپش قلب، و توهم یتنگ، یجیگتا  کردن

و  هـا  انـه یراةدربـار نـده یآحـال و   يهـا  واکـنش و  ها کنشبه فنّاوري مانند ترس از  زین

يلرویامک(مربوط است  انهیراوابسته به  يهايفناور
1
  ). 2001، همکارانو  

ـ تغانسـان بـه    یمنفـ يهـا  کنشواةباردرياریبسيها پژوهش، 1970ۀدهاز  ، راتیی

و  ايرایانـه اضطراب  انیمیوابستگ، ها پژوهشاز  يشمار. مورد توجه قرار گرفته است

و  انـه یرادانـش   انیـ میوابسـتگ پژوهشـگران   یبرخـ . اند کردهیبررسرا  راتییتغگرید

ن جنس، سـ  انیمیوابستگبه  يگرید، پژوهشگران اند کردهیبررسرا  ايرایانهاضطراب 

  . اند کردهتوجه  يفرديهایژگیوای

اضطراب . طبق تعریف ترس شدید، بیم یا نگرانی است اضطراب: اضطراب کامپیوتر

ـ   ،تعریـف شـد  ) 1993(ت کارلسون و رای از سويطور که کامپیوتر همان رو هتـرس روب

. تناسـب اسـت  کامپیوتر بی از سويشدن با کامپیوتر است که با تهدید واقعی ایجاد شده 

منظم در یک نوع  به طوراضطراب کامپیوتر یک نوع مفهوم خاص از اضطراب است که 

  ).1997هریس و گرندجنت، (د افتیمموقعیت خاص اتفاق 

لسو
2
و پک 

3
از  شـکلی « کنندیمرا به این شکل توصیف  ايرایانهاضطراب ) 1992(

 ايرایانـه راب اضـط  )1986(هووارد و اسمیت و  »هکاربرد رایان س یا نگرانی هنگاماز تر

 .انـد  کـرده تعریـف   »کاربرد رایانه پریشانی هنگام سطحی ازبه عنوان گرایش فرد به «را 

:دکننـ یمـ شـکل توصـیف   را بـه ایـن    ايرایانهاضطراب ) 1989(ن ایگباریا و پاراسورام

 .»هـا  انـه یراةنـد یآکـاربرد کنـونی و    ةبـار درنگرانی یا تـرس  گرایش فرد به پریشانی، «

 ايرایانـه که بستگی مستقیم میان اضـطراب   کردندمطالعات مدارکی را فراهم  تعدادي از

چـائو، چـن و وونـگ،    . ال. ؛ اس1999بروسـنان،  (کنـد یمـ و کاربرد رایانه را پشتیبانی 
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؛ هووارد و مندلو1999
1

؛ ایگباریا، پاراسورامان و بارودي1991، 
2

 ،1996.(  

ایش کـامپیوتر ممکـن اسـت ضـرورتاً     بیان کرد که کاربرد رو به افز) 1993(يدلوگر

و  آمـوزش که به دلیـل فقـدان    کندیمبیان ) 2002(چ کادي جوی. اضطراب را حذف کند

از  بـه نـدرت  تجربه حتی وقتی کـه کامپیوترهـا در دسـترس هسـتند، معلمـان ریاضـی       

 رسـد یمـ محدود کامپیوتر به نظـر   ۀتجرب. کنندیمی خود استفاده آموزشکامپیوتر در کار 

  ). 1986گرسارد و لوید،(د گذار بر اضطراب باشتأثیرمل یک عا

دریافتند که اضطراب کامپیوتر با افـزایش تجربـه و دانـش    ) 2005(ن دویل و همکارا

دریافت بین دانشجویانی کـه در یـک آزمـون    ) 2009(ر گالیست. ابدی یمکامپیوتر کاهش 

برخـوردار بودنـد عملکـرد     ی که از اضطراب باالناري از کامپیوتر استفاده کردند آنپرستا

  . خوبی نداشتند نسبت به کسانی که سطح پایین اضطراب را گزارش دادند

داري بین دانشجویان مـرد و  که هیچ تفاوت معنی کندیمبیان ) 2008(ن تکین ارسال

کـامپیوتر و   ۀکه تجربعالوه نشان داد در حالیه ب. زن در اضطراب کامپیوتر وجود ندارد

  .دیآیم، سطح اضطراب پایین ابدی یمدانش آن افزایش 

ـ بـا   کـاربران کـه اند افتهیدرپژوهشگران : ايرایانهۀتجرب اثـر   ،خـود  ايرایانـه ۀتجرب

دکر(دارند  يترکمايرایانهو اضطراب  بیشترايرایانه
3

؛ حسن1999، 
4

؛ تاچر2002، 
5

و  

يویپر
6

بکـرز (دارد  یفـ منیبستگفرد،  ايرایانهبا اضطراب  ايرایانهۀتجرب). 2002، 
7

و  

تیاسکم
8

نسـبت بـه    انـد  کـرده دارند و از آن استفاده  انهیرادر خانه  کهيافراد). 2003، 

چـو (دارنـد   يکمتـر ايرایانـه ، اضـطراب  اند نداشتهیدسترسکهيافراد
9

رزیاسـپا و  
10

 ،
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کیها؛ 1991
1

و استفنز 
2

دو  کهیانیدانشجوکهافتندیدر) 1991(رزیاسپاچو و ). 1989، 

از دو دوره  ترکمکهییها آنرا گذرانده اند، نسبت به  انهیرایـــآموزشةدورد چن ایدو 

دوره  کیـ پـس از گذرانـدن   . دارنـد  يکمتر، اضطراب انهیراةدربار، اند کردهيسپــررا 

اضـطراب را تجربـه    ادیـ زکـاهش دارند،  ايرایانهيباالاضطراب  کهیانیدانشجو، انهیرا

لسو ؛1991، رزیاسپاچو و (کردند
3

پکو  
4

بـروس ). 1992، 
5

ـ ن) 2005( کـه افـت یدرزی

  . دارد ايرایانهاضطراب  کاهشبر  یمثبتاثر  ايرایانهۀتجربو  انهیراکاربرد

روسن
6

لیوو  
7

را  ايرایانـه و اضـطراب   ايرایانهۀتجرب، انهیرابه  یدسترس) 1995(

 کـه گزارش دادنـد   ها آن. کردندمطالعه  یجنوبيایفرنیکاليهاآموزگاران مدرسه انیمدر 

ـ  ها مدرسهۀهمدر  انهیراوجود اینکه با  از آموزگـاران از آن   ياریبسـ رس بـود،  ـدر دست

 يکمتـر ايرایانـه ، اضـطراب  بردندیمکاررا به  انهیراکهیآموزگاران. کردندینماستفاده 

ـ بـه   ايرایانـه اضـطراب   کهنشان دادند  ها پژوهشنیا. داشتند در  ایـ و  ايرایانـه ۀتجرب

ـ آکـه ندادنـد   حیتوضـ امـا  . دسترس بودن آن، وابسته است ايرایانـه کمتـر اضـطراب   ای

ـ ، کنـد کمـک ايرایانـه باالتر  ۀتجرببه  یابیدستمردم را در  تواندیم ـ ای  ايرایانـه ۀتجرب

  . نه ایشودیمايرایانهکمترموجب اضطراب 

ـ کـه کردندپژوهشگران گزارش  یبرخ راد بـه اضـطراب   افـ  ۀگذشـت ايرایانـه ۀتجرب

 ايرایانـه ینگراننوآموز از  کاربرانةاندازبا تجربه به  کاربران. ندارد یربطها آنايرایانه

ـ مارکول(برنـد یمـ رنج  دزی
8

لیـ وو  رزیسـ ؛ روسـن،  1998، 
9

ـ ــــزان یم). 1987،  ۀتجرب

 بکـر (کندیمکممثبت، اضطراب را  ۀتجربندارد،  تأثیرفرد  ايرایانهبر اضطراب  ايرایانه

  ).2003، تیاسمو 

گرایش . شودیمدر نظر گرفته  وتریکامپبه  یشیگرابه عنوان  بیشترايرایانهاضطراب 
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اگـر  . توصیف شده اسـت  ايرایانهمنفی به رایانه به شکل ویژگی فرد همراه با اضطراب 

اي از توانـایی پوشـش ندهـد،    اي از کاربرد را با انـدازه گسترده ۀمجموعايرایانهۀتجرب

گارلند(باشد  ايرایانهيها شیگراضعیفی از  ۀنشانتواندیم
1

برخـی از  ). 2004و نـویز،   

رایانه به هـم وابسـته    به نآناافراد و گرایش  ايرایانهکه اضطراب  ندیگویمپژوهشگران 

هاریسون(اي بررسی شود است، اما این موضوع باید به عنوان بخش جداگانه
2
و رینـر  

3
 ،

رینر
3

؛ وایتلی1992، 
4

کرنان). 1997، 
5

نیـز دریافتنـد افـرادي کـه از     ) 1990(و هـووارد   

  . ، ضرورتاً به رایانه گرایش منفی نداردبرندیمباالیی رنج  ايرایانهاضطراب 

رایانـه   ةبـار درکه زنان بـیش از مـردان    اند دادهبسیاري نشان  يها پژوهش:جنسیت

؛ بروســنان2005بــروس، (اضــطراب دارنــد 
6

؛ چــوا1998، 
7

، چــن
8
وونــگو  

9
؛ 1999، 

اسکاتنبائور
10

، رودریگز
11

، گلس
12

و آمکـوف  
13

 metaهمچنـین یـک تحلیـل    ). 2004، 

وایتلـی،  (به رایانـه دارنـد    يبیشترگیري کرد که در حالت کلی، زنان گرایش منفی نتیجه

اسکاتنبائور و موراهان ـ مارتین ). 1997
14

نشان دادند که کار رو به رشد فراگیر ) 2001(

نشان  نآناۀمطالع. دهدینم، کاهش ايرایانهفردي را در تجربیات  يهاتفاوتدر آمریکا 

دانشـجویان دختـر   . ان وجود داردآموزدانشجنسیتی همیشه در میان  يها تفاوتداد که 

ـ . باالتري دارند ايرایانهدانشگاه نسبت به دانشجویان پسر اضطراب  گـرایش منفـی    ناآن

  . نیز نسبت به رایانه دارند يبیشتر

گـرایش   بیشـتر چون والدین . گذاردیمتأثیرها پژوهشیش جنسیتی بر نتایج این گرا
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جوانـان دختـر و پسـر در خانـه دسترسـی       .دارند براي پسرها رایانه بخرند تـا دخترهـا  

کمپل(د نیکسانی به رایانه ندار
1

را در اسـتفاده از   يبیشـتر چون پسـران وقـت   ). 1989، 

ـ ن، نسـبت بـه دختـرا    ؛کننـد یمرایانه سپري  ـ . دارنـد  يبیشـتر ايرایانـه ۀتجرب بـه   ناآن

بنرت(دهندیمنشان  يبیشترۀعالقوابسته با رایانه نیز  يها تیفعال
2
و آربینگـر  

3
؛ 1996، 

؛ بینجت1996
4
  ). 1999و همکاران،  

دیگري وجود دارد که هیچ تفاوتی را بین دو جنس در این زمینه قائـل   يها پژوهش

  : براي نمونه. نیست

سـتفاده از مقیـاس اضـطراب رایانـه بـر روي دانشـجویانی کـه در        با ا) 1996(ل هو

وي نشـان داد کـه   . مهارتی رایانه ثبت نـام کـرده بودنـد، پژوهشـی انجـام داد      هايدوره

  .کندینمجاد ایرایانهجنسیت افراد تفاوتی در نگرش و اضطراب 

 153روابط بین اضطراب رایانه، اضـطراب ریاضـی و جنسـیت را در    ) 1998(و اتوم

وي نشان داد که هر چند در زمینـۀ ریاضـیات زنـان اضـطراب     . نفر دانشجو بررسی کرد

  .بیشتري دارند، اما در اضطراب رایانه تفاوت معناداري بین دو جنس وجود ندارد

ــه و ســایر   ) 1998(یچمیلوســک ــۀ رایان ــه، جنســیت، تجرب ــط اضــطراب رایان رواب

وي نتیجه گرفت که تفاوتی بین دو  .اینترنت بررسی کرد آموزشفردي را با  يهایژگیو

  .آن وجود ندارد يها اسیمقجنس در اضطراب رایانه و خرده 

بین دو جنس به صـورت قـاطع    يها تفاوتبر  توانینم، ها پژوهشبا مشاهدة نتایج 

به شرایط محیط فرهنگی و اجتمـاعی   توانیماحتمالی را بیشتر  يها تفاوتتأکید کرد و 

در بعضـی شـرایط    رسـد یمبه نظر . آنجا صورت پذیرفته است اسناد داد که پژوهش در

امکان کار با رایانه براي مردان بیشتر از زنان فراهم باشد و مردان در مقایسه با زنـان بـه   

بدیهی است در چنـین مـواردي کـه مـردان آشـنایی و      . کار با رایانه بیشتر تشویق شوند

بـارة  بـراي داوري در  ،به هر حـال . تکمتر اس ناآنتجربۀ بیشتري با آن دارند اضطراب 
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ایـن   شودیمدر پژوهش حاضر تالش . بیشتري است يها پژوهشنقش جنسیت نیاز به 

  .نقش بیشتر از گذشته و در فرهنگ و جامعۀ دانشجویی ایران مشخص شود

؛ تـادمن 1987کمبر و کـوك،  (ها پژوهشبرخی :سن
1

و الورسـون  
2

نشـان  ) 1992، 

 يکمتـر کاربرد رایانه، نسبت به کودکان و نوجوانان، تـرس   ةاربدردادند که بزرگساالن 

سال  30(تر با بزرگساالن جوان) سال و باالتر55(هنگامی که بزرگساالن میانسال . دارند

دارنـد   يکمتـر ترهـا، اضـطراب   ، میانساالن نسبت بـه جـوان  شوندیممقایسه ) تر نییپاو 

دیسک(
3
تریاسمو  

4
نیز به کامپیوتر دارنـد، در   يتر مثبتيهاشیگرامیانساالن ). 1994، 

). 1994، تـر یاسمدیسک و (دارند  يکمترايرایانهۀتجرب، ترهاسبت به جوانحالی که ن

دیگر نشان دادند که هنگام آزمون شـناختی وابسـته بـا رایانـه،      يها پژوهشبه هر حال، 

ساالن در مقایسـه بـا   همچنین، میان. ترها اضطراب باالتري داردمیانساالن نسبت به جوان

  . برخوردارند يکمترايرایانهۀتجربترها از جوان

متغیـر فـردي و    یـک در پژوهش حاضر انگیزة پیشـرفت بـه منزلـۀ   :انگیزة پیشرفت

انگیزة پیشرفت را بـه صـورت یـک    ) 1992(ر گیج و برالین«. انگیزشی به کار رفته است

. انـد  کـرده نۀ فعالیت حاضر تعریـف  میل یا عالقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک زمی

که افـراد از لحـاظ ایـن نیـاز بـا هـم        اند دادهانجام شده در این زمینه نشان  يها پژوهش

بعضی افـراد داراي انگیـزة سـطح بـاالیی هسـتند و در رقابـت بـا        . تفاوت زیادي دارند

ة بعضی دیگر انگیز. کوشندیمدیگران و در کارهاي خود براي کسب موفقیت به سختی 

چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست آمادة خطر کردن بـراي کسـب   

  .)354: 1379به نقل از سیف، (»د موفقیت نیستن

، ضـمن مشـخص کـردن    آوري منـابع ، هرمانس تالش کرد با جمع70دهۀ  در آغاز  

س هرمـان . گیـري آن ارائـه کنـد   یشرفت، آزمون معتبـري بـراي انـدازه   هاي انگیزة پمؤلفه

قبلی در زمینۀ انگیزة پیشـرفت و   يها پژوهشبر اساس  توانیممعتقد است که ) 1970(
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هاي سازندة انگیـزة پیشـرفت را مشـخص    ، مؤلفهها آزمونبه مواد  هایآزمودنيها پاسخ

  :از اندعبارتنابر دیدگاه وي انگیزة پیشرفت از ده مؤلفه تشکیل شده است که ب. دکر

ان با انگیزة موفقیت باال معمـوالً  آموزدانشکه  دهدیمنشان ها پژوهش: سطح آرزو.1

در حـالی کـه   . دشـواري آن متوسـط اسـت    ۀکـه درجـ   کننـد یمـ را انتخـاب   ییها دوره

ساده و یا خیلی دشـوار را انتخـاب    هايدورهان با انگیزة پیشرفت کم معموالً آموزدانش

  .کنندیم

ـ آمـوز دانشرسدیمبه نظر : آمیزرهرفتار مخاط.2 پیشـرفت بـاال معمـوالً    ا انگیـزة ان ب

  .دهندیمآمیز یا رفتارهایی با مخاطرة متوسط را بیشتر ترجیح کمتر مخاطره رفتارهاي

انـد از طبقـۀ اجتمـاعی و    افرادي که توانسته دهدیمنشان  ها پژوهش: ارتقاء طلبی.3

  .دان داشتهاقتصادي نازل به طبقۀ باالتر بروند، معموالً انگیزة موفقیت باالتري 

پذیري روابـط معنـاداري وجـود    بین انگیزة پیشرفت و مسئولیت: پذیريمسئولیت.4

بـا انگیـزة    هـا یآزمـودن درصد باشـد،   50وقتی احتمال موفقیت در وظیفه و کاري . دارد

  .کنندیمرا براي به انجام رساندن کار تحمل  يتریطوالنموفقیت باال مدت زمان 

با انگیزة موفقیت باال بیشتر تمایل  هایآزمودنکه  دهدیمنشان  ها پژوهش: پشتکار.5

حتی پـس از شکسـت در کارهـا بیشـتر      ها آن. به پایان رساندن کارهاي نیمه تمام دارند

  .آن کارها را دارند ۀتمایل به ادام

با انگیزة موفقیت بـاال   هایآزمودنکه  دهدیمنشان  ها پژوهش: ادراك پویا از زمان.6

با انگیزة موفقیـت کـم، بیشـتر     هایآزمودندر حالی که درك  ؛ددرك پویایی از زمان دارن

  .استایستا 

بـا انگیـزة موفقیـت بـاال بـه       هـا یآزمودنکه  دهدیمنشان  ها پژوهش: نگريآینده.7

  .مراتب آینده نگر تر هستند و از حافظه خوبی براي کارهاي قبالً انجام شده برخوردارند

ة موفقیت باال رفتارهاي شناختی را به مراتـب  ان با انگیزآموزدانش: رفتارشناختی..8

تکالیف درسی را به صورت کامل و جدي به پایـان   ناآن، براي مثال دهندیمبیشتر نشان 

  .رسانندیم

بـا انگیـزة موفقیـت بـاال      هـا یآزمودنکه  دهدیمنشان  ها پژوهش: انتخاب دوست.9

  . کنندیمدوستان خود را بیشتر بر مبناي صالحیت و شایستگی انتخاب 
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هد که افراد با انگیزة پیشرفت بـاال  بررسی ادبیات پژوهش نشان می: رفتار موفق.10

د که کارها را به خـوبی  انمایل ناآن. آمیز باشدبیشتر تمایل دارند که رفتارهایشان موفقیت

  .و درستی انجام دهند

ه در هاي مذکور پرسشنامۀ انگیزة پیشرفت را تدوین کـرد کـ  هرمانس بر اساس مؤلفه

  . پژوهش حاضر از آن استفاده شده است

آن را  تـوان یمـ بارة انگیزة پیشرفت بیان شـد،  با توجه به تعاریف و مفاهیمی که در

 نسـبتاً فرد بـراي دسـتیابی بـه اهـداف      شودیماي درونی در فرد دانست که باعث انگیزه

تگی بـه اتمـام   دشوار تالش کند و تکالیف و کارها را به بهترین وجه ممکن و با شایسـ 

  . رساند

ان و موفقیـت در  آمـوز دانـش یـادگیري   ۀمقایس «تحقیقی با عنوان) 2004(ن اتکینسو

شده از نظر سنتی با ارجاع خـاص بـه   هاي آموختهیادگیري به کمک کامپیوتر و موقعیت

ایـن  . دختـر انجـام داد   22پسـر و   27را بر روي  »سبک شناختی و موضوعات جنسیتی

یـادگیري و موفقیـت در   گـذار بـر  تأثیرکه جنسیت یکی از عوامل  ددهیمتحقیق نشان 

هـاي مهمـی   کـه تفـاوت   دهـد یمـ این اطالعات نشان . استیادگیري به کمک کامپیوتر 

 هـاي مهـارت یـادگیري سـنتی و    هـاي مهارتوجود دارد که چطور پسرها و دخترها به 

  . دهندیمیادگیري به کمک کامپیوتر پاسخ 

 "یک مطالعه مـوردي : بزرگسالی و اینترنت "تحقیقی با عنوان )2003(یکمپل و واب

فـرد   28در این تحقیق تأکید بر سن و اضطراب کامپیوتر است که بـر روي  . انجام دادند

این تحقیق نشان داد که اضطراب در افراد مسن بیشتر اسـت و  . ساله صورت گرفت 65

  .رسدیمموفق اضطراب به حداقل  آموزشبا 

سـن، جنسـیت و تجربـۀ     تـأثیر «در تحقیقی تحت عنوان) 2002(ن اکامبر و همکار

کـه چطـور سـن، جنسـیت و تجربـۀ قبلـی        دهنـد یمنشان  »کامپیوتر بر نگرش کامپیوتر

مدرسـه   آمـوز دانـش 278هـاي کـامپیوتر در میـان    بـر نگـرش   گـذارد یمتأثیرکامپیوتر 

متفـاوتی در مـورد    هـاي این محققان دریافتند کـه پسـران و دختـران نگـرش    . راهنمایی

به تجربۀ  هاي متفاوت در مورد کامپیوترهاپیوتر در سنین مختلف دارند و این نگرشکام

  .بستگی داردنیز کامپیوتر 
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»یک فرا مـدل : کاربر آموزش«در تحقیقی تحت عنوان) 1999(ز دسایی و ریچارد

کـه   دهـد یمیق نشان این تحق. دهدیممهارتی به کاربران را نشان  يها آموزشارائۀ تأثیر

  .براي موفقیت افراد در کارشان مهم باشد تواندیمسواد کامپیوتري 

هـاي  سـبک شـناختی و تفـاوت    «تحقیقـی تحـت عنـوان   ) 2004(ن گراف و همکارا

ایـن تحقیـق بـر روي    . انجام دادند »فرهنگی در استفاده از کامپیوتر و نگرشهاي کامپیوتر

هـاي فرهنگـی در اضـطراب    ام شـد و بـر تفـاوت   دانشجو در چین و انگلستان انج 103

ایـن تحقیـق نشـان    . جنسیت بر اضطراب کامپیوتر تمرکز داشـته اسـت   تأثیرکامپیوتر و 

  .کندیمءرا در میزان اضطراب کامپیوتر ایفا یکه چطور جنسیت نقش دهدیم

جایگزین کردن اضطراب کـامپیوتر کـاربر   «در تحقیقی تحت عنوان) 1996(ر التیمو

هـدف از ایـن تحقیـق تعیـین     . که بر روي دانشجویان صورت گرفت »تماد به نفسبا اع

اینکه آیا مهارت در کامپیوتر در افزایش نمرات آزمـون در میـان دانشـجویان مضـطرب     

بـراي توصـیف    کنـد یمـ عالوه این تحقیق اطالعات کیفی را فراهم ه ب. موفق بوده است

  .گذاردیمتأثیرنشجواضطراب کامپیوتر و اینکه چطور بر عملکرد دا

بررسـی در مـورد   : اضـطراب کـامپیوتر   «در تحقیقـی تحـت عنـوان   ) 2005(ن مورگا

ایـن  . در میـان معلمـان انجـام داد    »مهارت کامپیوتر، تجربه، اضطراب و حمایت اجرایی

داشـتن   تـأثیر تحقیق در پی تعیین علل اضطراب کامپیوتر در محیط دبیرسـتانی اسـت و   

 رسـد یمـ و به این نتیجه  کندیمربه را بر اضطراب کامپیوتر تعیین مهارت کامپیوتر و تج

  .دهدیمکه داشتن تجربه و مهارت، میزان اضطراب کامپیوتر را کاهش 

عواملی را بررسی کرد که به مقاومـت در مقابـل   ) 1985(يدر یک مطالعۀ اولیه، فار

ري را بـین اضـطراب   مهـم آمـا   ۀفاري رابطـ . شودیمکامپیوتر در کارگاه مرتبط  فنّاوري

جربـۀ  کـه ت  دهـد یمـ نتایج نشـان  . دهدیمکلید را نشان  ۀکار با صفح ۀکامپیوتر و تجرب

  .اضطراب کامپیوتر است يهاینیبکامپیوتر یکی از بهترین پیش

تحقیـق در مـورد مهـارت صـفحه کلیـد و       "در تحقیقی تحت عنوان) 1989(ل آرتو

کلید یـک مهـارت    ۀکه مهارت کار با صفح کندیمبیان  "دیگویماضطراب کامپیوتر چه 

 فرد را توانایی کار با کامپیوتر. کندیماساسی است که تعامل فردي با کامپیوتر را تقویت 

آگـاهی در مـورد   باشد، در نتیجه گسترش  رکز داشتهتمبر کار با دست که  سازدیمقادر 
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  .شودیمباعث کاهش اضطراب کامپیوترها 

پـردازي  واژه آمـوزش «در تحقیقی تحت عنوان) 1992(ز چارنس، اسشومن و بورتی

اثرات سن، مهارت فنی، و اضطراب کامپیوتر را در افراد بزرگسال  »براي افراد بزرگسال

یـا  (با اینکه مهـارت کـار بـا صـفحه کلیـد       .پردازي بررسی کردندواژه آموزشدر حین 

 افراد بـا کامـل کـردن کـار     متغیر پژوهش نبود، اضطراب مرتبط با توانایی) توانایی تایپ

با صفحه کلید کار کننـد، صـرف نظـر از سـن،      توانندینمی که مورد نیاز پیدا نشد و آنان

کـه   يتـر  بـزرگ افـراد   ،اطالعات نشان دادند. خودشان را در وضع نا مساعد پیدا کردند

 کـه در حالی بودند؛بار کندتر نسبت به افراد جوان 5/1تایپ دیده بودند حدود  آموزش

  .برابر کندتر از افراد جوان بودند 5/2تایپ ندیده بودند  آموزشکه  تر بزرگافراد 

تجزیـه و تحلیـل اضـطراب کـامپیوتر در      "در تحقیقی تحت عنـوان ) 1995(ن گورد

فنـی متوسـطه در غـرب     آمـوزش معلـم   116را از  ییهـا  پاسـخ "فنی متوسـطه  آموزش

راب کـامپیوتر اوتینـگ، محقـق    بعـد از توزیـع مقیـاس اضـط    . ویرجینیا بررسـی کردنـد  

ی و توانـایی  آموزشـ اطالعاتی را مربوط به سرشماري که متعلق به سن، جـنس، سـطح   

ضـعیف تایـپ    هـاي مهـارت در این مطالعـه، معلمـانی کـه    . کرد آوريجمعتایپ است 

  .داشتند بیشترین احتمال نمرات اضطراب کامپیوتر باالتر را داشتند

اثرات تعلـیم بـر سـطوح درك نوشـتاري و      "انعنوتحقیقی تحت ) 1987(ن جانسو

اضطراب کامپیوتر با اسـتفاده از  . انجام داد "اضطراب کامپیوتر در معلمان مدرسه ابتدایی

این مطالعه به این نتیجـه  . شودیمو مورر ارزیابی  شاخص اضطراب کامپیوتر سیمونسان

ـ       آموزشرسید که  دایی کمـک  در کاهش اضـطراب کـامپیوتر بـراي معلمـان مدرسـه ابت

جانسون همچنین دریافت که سن با اضطراب کامپیوتر ارتبـاط مثبـت دارد و بـا    .کندیم

  .استجنسیت نامرتبط 

ــونز و وا ــوان در ) 1987(ل ج ــت عن ــی تح ــ «تحقیق ــطراب  ۀتجرب ــامپیوتر و اض ک

بـراي تجزیـه و    CAIN)(ر از شاخص اضـطراب کـامپیوت   »دو مطالعۀ آزمایشی:کامپیوتر

ـ تحلیـل روابـط بـی    ب کـامپیوتر بـراي دانشـجویان    کـامپیوتر و نمـرات اضـطرا    ۀن تجرب

که دانشجویان تحصـیل   کندیمنتایج بیان . کرده استفاده کردندکرده و غیرتحصیلتحصیل

بینـی شـده   از نمرات پیش تر نییپاکرده با تجربۀ کامپیوتر نمرات اضطراب کامپیوتر آنان 
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کـامپیوتر در میـان دانشـجویان     ابهیچ رابطۀ معنـاداري بـین جنسـیت و اضـطر    . است

 ۀکـه یـک رابطـ    کندیماگرچه نتایج از این فرضیه حمایت  ،تحصیل کرده یافت نشدغیر

  .کامپیوتر وجود دارد ۀمعناداري بین اضطراب کامپیوتر و تجرب

جنســیت، نگــرش، و عملکــرد  «در پژوهشــی تحــت عنــوان) 1986(گ وال و بیســا

ان آمـوز دانـش میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی  ط انگیزة پیشرفت را بابروا »ریاضی

ان با انگیزة پیشرفت باالتر به مراتب میـزان  آموزدانشنشان دادند که  ناآن. بررسی کردند

و از پیشـرفت تحصـیلی و عـزت نفـس بـاالتري       دهنـد یمـ اضطراب کمتري را نشـان  

  .برخوردارند

بـین انگیـزة    ۀبطـ رااکتشاف بـین فرهنگـی،   «در پژوهشی تحت عنوان) 1990(يرا

که رابطۀ بین انگیزة پیشـرفت و   دهدیمبر روي دانشجویان نشان »پیشرفت و اضطراب

دانشجویانی کـه انگیـزة    ،به عبارت دیگر ؛اضطراب از لحاظ آماري منفی و معنادار است

  . اند دادهپیشرفت باالتري داشتند، به مراتب اضطراب کمتري را نشان 

هاي عـاملی  یک آزمون ساخت«پژوهشی تحت عنوان در) 1992(ر هریسون و راین  

گیـري اضـطراب   یـاس نگـرش کـامپیوتر، مقیـاس انـدازه     مقو اعتبارهاي همزمان بـراي  

ــا کــامپیوتر،   »کــامپیوتر، و مقیــاس اثربخشــی کــامپیوتر ــین انگیــزش و کــار ب ــط ب رواب

ی کـه  نشـان دادنـد دانشـجویان    ناآن. ي و اضطراب کامپیوتر را بررسی کردندکارامدخود

فاقد انگیزش درونی براي یادگیري رایانه هستند، به مراتـب نگـرش منفـی و اضـطراب     

  .ي رایانۀ کمتري دارندکارامدطور تجربۀ کار و خودرایانه بیشتر و همین

چنـدانی   يهـا  پـژوهش در زمینۀ روابط بین رشـتۀ تحصـیلی و اضـطراب کـامپیوتر     

یـک  : فـن هراسـی  " حـت عنـوان  ت) 1993(ن فقط پژوهش رزن و همکارا. مشاهده نشد

 هـاي رشتهکه افراد با  دهدیمنشان  "کاهش ترس از کامپیوتر ۀارزیابی بلندمدت از برنام

تحصیلی تجارت، علوم پایه و فنی و مهندسی به صورت معناداري اضـطراب کمتـري را   

  . دهندیمعلوم انسانی، علوم اجتماعی و هنرها نشان  هايرشتهنسبت به 

 ایـن  توانیمها آنبارة متغیرهاي و روابط پیشین در يها پژوهشهاي بر اساس یافته

 يهـا  پژوهشرشتۀ تحصیلی بر اضطراب کامپیوتر،  تأثیردر زمینۀ : گیري کردچنین نتیجه

  .چندانی صورت نپذیرفته است
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زیـرا   ؛کـرد  تـوان ینمـ بارة روابط جنسیت و اضطراب کامپیوتر هم اظهار قطعـی  در

اضطراب کامپیوتر زنـان   ها پژوهشدر صورتی که بعضی . اوت استمتف ها پژوهشنتایج 

، در بعضی دیگر به تفاوت معنـاداري بـین دو جـنس اشـاره     اند دانستهرا بیشتر از مردان 

  .نشده است

 هـا  پـژوهش آن بر اضـطراب کـامپیوتر نتـایج     تأثیردر زمینۀ تجربۀ کار با کامپیوتر و 

که با افزایش تجربۀ کار از  دهندیمنشان  ها پژوهشکه بعضی از در حالی ؛متفاوت است

اي را نشـان  چنین رابطـه  ها پژوهش، بعضی شودیماضطراب کامپیوتر دانشجویان کاسته 

که تجربۀ کار در مواردي منجر به افزایش  شودیمو حتی در بعضی دیگر بیان  دهندینم

  .شودیماضطراب رایانه 

ن بـا اضـطراب   بـارة روابـط آ  تقلی دربارة انگیزة پیشرفت هر چند پـژوهش مسـ  در

 رسـد یمـ اما از نظـر سـاختار مفهـومی و محتـوایی آن بـه نظـر        کامپیوتر به دست نیامد

؛ دانشجویانی که انگیزة پیشرفت بیشتري دارند، به کامپیوتر به منزلۀ هـدف روي آوردنـد  

کمتري و برعکس افرادي که انگیزة پیشرفت  دهندیماضطراب کمتري را نشان  بنابراین،

  . دهندیمو اضطراب کامپیوتر بیشتري را نشان  کنندیمدارند از کامپیوترها بیشتر اجتناب 

  پژوهشروش

 يهـا  شـاخص از  هـا  دادهتحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است و براي توصیف 

در . گرفتـه شـد  توصیفی آماري مانند فراوانی، درصد، میـانگین و انحـراف معیـار بهـره     

يآزمونهـا ورسـون یپیهمبسـتگ آزمـون ازقیـ تحقتسؤاالیبررسجهتپژوهش حاضر

    .استهشداستفادهنیانگیمسهیمقاوانسیوارلیتحل

ـ      ۀجامع اول  ةدانشـجویان کارشناسـی ارشـد دور    ۀآمـاري ایـن پـژوهش شـامل کلی

، بـراي  اسـت نفـر   386، تعـداد جامعـه آمـاري    استمجازي دانشگاه تهران  يها آموزش

نفـر از   151داد ونه آماري با استفاده از فرمول بـرآورد حجـم نمونـه، تعـ    تعیین حجم نم

گیري تصادفی به عنوان نمونه آمـاري ایـن پـژوهش انتخـاب     دانشجویان به روش نمونه

  .شدند

ـ  در این پـژوهش یـک پرسشـنامه محقـق     ـ   ۀسـاختۀ تجرب اس معتبـر  رایانـه و دو مقی

پرسشـنامۀ  . اسـتفاده قـرار گرفـت    بندي اضطراب کامپیوتر و انگیزة پیشرفت مورددرجه
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هـاي  بارة سابقه کار با رایانه، استفاده از رایانه در زمینـه ی درهایگویهتجربۀ رایانه شامل 

پرسشـنامه حـاوي   . مختلف، ساعت کار هفتگی با رایانه، مالکیت رایانه شخصـی اسـت  

 براین،بنـا ؛شـود یمـ گویه جداگانـه تفکیـک    پنجبه تعداد  سهگویه است که گویۀ  چهار

پاسخ گویه ها به صورت بسته پاسـخ و دو گزینـه   . گویه است هشتتعداد قابل بررسی 

به استثناي گویۀ سابقۀ کار با رایانه کـه از هـیچ تـا پـنج     . است) 0و  1خیر یا  -بلی(اي 

گذاري شده و گویۀ ساعت کار بـا رایانـه در هفتـه کـه از     نمره) 4الی  0از ( سال به باال

بـراي بررسـی نهـایی    . نمره گذاري شـده اسـت  ) 5الی  0از (ر و بیشتساعت  20هیچ تا 

در این . گویه پرسشنامه را با هم جمع کرد هشتتوانیممیزان تجربۀ رایانه دانشجویان 

  .خواهد بود 15الی  0اي بین ممکن نمرات دانشجویان اندازه ۀصورت دامن

ب کـامپیوتر از مقیـاس   ن اضـطرا گیـري میـزا  انـدازه  براي: پرسشنامۀ اضطراب رایانه

هنسـن،   از سـوي 1987این مقیاس در سـال  . بندي اضطراب کامپیوتر استفاده شددرجه

مقیـاس   هـاي گویـه گویـه دارد،   19مقیـاس مـذکور   . گالس و نایت تهیـه شـده اسـت   

بنـدي  مـوافقم درجـه   کـامالً مخـالفم الـی    کـامالً اي از پاسخ و در مقیاس پنج درجهبسته

از همـین رو دامنـۀ   . ردیـ گیمـ به هر گزینۀ انتخابی تعلق  پنجالی  یککه از نمرة اند شده

، 5، 4، 2هايگویهالزم به ذکر است . است95الی  19نمرات براي هر فرد نمره اي بین 

  . شودیمبه صورت معکوس نمره گذاري  19و  17، 10، 9، 7، 6

ـ ) 1987(ن هنسن وهمکارا یشناسـ واننفـر از دانشـجویان ر   272ر روي مقیاس را ب

میانگین اضـطراب رایانـه   . سال اجرا کردند 5/19با میانگین سنی ) زن 169مرد و  103(

ـ . بـود ) 21-89(ن و دامنۀ نمـرات بـی   73/11، انحراف معیار 58/43برابر با  نمـرات   ناآن

را حـاکی از   85/31از  تـر  نییپـا را بیانگر اضـطراب رایانـه بـاال و نمـرات      31/55باالي 

طور معتقدند که مقیاس همسانی درونـی بـاالیی   همین. سوب کردنداضطراب خفیف مح

طـور  همـین  ناآن. گزارش کردند 87/0براي این مقیاس ضریب آلفا را برابر با  ناآن. دارد

براي مشخص کردن اعتبار مقیاس، همزمـان از یـک مقیـاس دیگـر اضـطراب رایانـه و       

بندي با خـرده  اد مقیاس درجهو نشان دادند که مومقیاس اضطراب ریاضی استفاده کرد، 

. اضطراب رایانه یعنی عالقه، اعتماد، و اضطراب رایانه همبستگی باالیی دارد يها اسیمق

  .طور مواد مقیاس ضرایب همبستگی باالیی را با مقیاس اضطراب ریاضی نشان دادهمین
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مـدیران انگلیسـی بـراي مقیـاس      در پژوهشـی بـا نمونـه اي از   ) 1996(س بازیونلو

ـ ه را ب 87/0بندي اضطراب رایانه ضریب آلفاي برابر با درجه ه دست آورد که با ضریب ب

نفـر   36نفـر مـرد و    196وي  ۀنمون. کنندگان مقیاس برابر استتهیه از سويدست آمده 

  .گزارش شد 4/32میانگین مقیاس براي نمونه برابر با . زن بودند

بنـدي اضـطراب رایانـه    هدر این پژوهش براي بررسی قابلیت اعتمـاد مقیـاس درجـ   

نمرة کل مقیـاس و ضـریب   هاي توصیفی آماري، ضریب همبستگی هر گویه با مشخصه

 هـاي گویـه هـاي توصـیفی، مجموعـۀ    با توجه بـه مشخصـه  . نباخ محاسبه شدآلفاي کرو

  .شودیممقیاس مناسب تشخیص داده 

نتـایج   .شـد ش دو نیمه کردن گاتمن استفاده براي بررسی اعتبار این پرسشنامه از رو

 کـه اسـت 85/0حاکی از آن بود که میزان اعتبار این آزمـون بـه روش دو نیمـه کـردن     

بایـد بـه ایـن     این مقیـاس در مورد روایی . پایایی قابل قبول پرسشنامه است ةدهندنشان

اي استاندارد است که روایـی آن  نکته اشاره کرد که پرسشنامه اضطراب رایانه، پرسشنامه

  .تائید شده است نظران صاحباز سويرر مک يها پژوهشدر 

س در پژوهش حاضر از پرسشنامۀ انگیزة پیشـرفت هرمـان  : پرسشنامۀ انگیزة پیشرفت

  .استفاده شد) 1970(

پیشـرفت   ةگویه و بر اساس پیشینۀ پژوهش در زمینۀ انگیز 92پرسشنامۀ اولیه شامل 

جمله ناقص تکمیـل   29به صورت  ايخوشهها پس از تحلیل این گویه. تهیه شده است

  .اند درآمدهکردنی 

سـطح  : از اندعبارتعامل استفاده شده است که  10حاضر از  ۀبراي تدوین پرسشنام

ــاطره ــار مخ ــئولیت آرزو، رفت ــاءطلبی، مس ــز، ارتق ــذآمی ــانی، پ ــتکار، ادراك زم یري، پش

مـل  الزم به ذکر است ایـن ده عا . نگري، انتخاب دوست، رفتار موفقشناختی، آیندهرفتار

  . قبالً در پیشینۀ پژوهش به تفصیل بیان شده است

عبـارت در   چهـار شکل پرسشنامه بدین صورت است که براي هـر جملـه ناتمـام،      

هاي الف، ب، ج، و آزمودنی باید یکی از  گزینه شودیمهاي الف، ب، ج، د، ارائه گزینه

نمـره   4، 3، 2، 1رتیب ، به ت29، 28، 27، 23، 16، 15، 14، 10، 9، 4، 1هايگویهد، در 

ـ . شودیمذاري گنمره 1، 2، 3، 4س یعنی با ترتیب باقیمانده بر عک هايگویهو در   ۀدامن
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باالتر به منزلۀ انگیزة پیشرفت بیشـتر در فـرد    ةاست که نمر 116الی  29نمرات فرد بین 

  .شودیمتلقی 

به کـرد و  ضرایب همبستگی هر گویه را با انگیزة پیشـرفت محاسـ  ) 1970(س هرمان  

  .بود 57/0الی  30/0اي بین ضرایب همبستگی در دامنه. آزمون را داراي اعتبار دانست

 آمـوز دانـش نفـر   1073اي حـدود  مقیـاس را بـر نمونـه   ) 1379(يهومن و عسگر  

. گویه به آن اضافه کردنـد  11گویۀ پرسشنامه،  29عالوه بر  ناآن. دبیرستانی به کار بردند

سپس تحلیل عوامل را بر روي  ناآن. بدست آمد 87/0یه برابر با گو 40ضریب آلفا براي 

هـا  لی معناداري نبـود از مجموعـۀ گویـه   گویه را که داراي بار عام 8. مقیاس انجام دادند

 نآنـا . گـزارش شـد   80/0برابر با  ايگویه32ضریب آلفا براي پرسشنامۀ . حذف کردند

 7بـه   ،بـر ایـن اسـاس    .س اجرا کردنـد تحلیل عوامل را با استفاده از چرخش کوارتیماک

مـاده و معـرف    8عامـل اول داراي  . دسـت یافتنـد   1عامل با ارزش ویژة باالتر از  هفت

مـاده و   5ماده و معرف اعتماد به نفـس، عامـل سـوم داراي     4پشتکار، عامل دوم داراي 

حـرك  ماده و معرف انگیزة قوي براي ت 4معرف ادراك پویا از زمان، عامل چهارم داراي 

کوشـی، عامـل   ماده و معـرف سـخت   3جویی، عامل پنجم داراي به سوي باال و فرصت

ماده و معرف توجه به مـالك شایسـتگی در انتخـاب دوسـت و الگـو، و       4ششم داراي 

ضریب آلفـا در  . ماده و معرف سطح آرزوي باال و آینده نگري است 4عامل هفتم داراي 

  .دست آمده ب 85/0گاتمن ضریبی برابر  پژوهش کنونی بر اساس روش دو نیمه کردن

  تحقیقهايیافته

اسـتنباطی وتوصـیفی آمـار فنـون ازاسـتفاده بـا پژوهشایندرهادادهتحلیلوتجزیه

  .استشدهپرداختهها آنتشریحبهادامهدرکهپذیرفتصورت

  آماري تحقیق ۀجنسیت نمون) 1(جدول

ینسبیفراواندرصدیفراوان  تیجنس
یفراوان

یتجمع

83555555  زن

684545100مرد

151100100  مجموع
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  آماري تحقیق ۀافراد نمون ۀرشت) 2(جدول

یتجمعیفراوانینسبیفراواندرصدیفراوان  یلیتحصرشته

106.66.66.6  یاضیر

1.70.707.3یتجرب

13388.188.195.4  یانسان

74.64.6100  ریسا

151100100  مجموع

:از قبیـل  ؛دسـت آمـد  ه در چارچوب پرسشنامۀ تجربۀ کار با رایانه اطالعات مهمی ب

 3/5، سـال  1درصد کمتر از  6/2از دانشجویان داراي رایانه شخصی هستند و  درصد 98

سال سابقه کـار   5درصد بیش از  1/82سال و  -5درصد بین  3/9سال،  1-2درصد بین 

درصـد   7/45درصد در کارهاي درسـی ،   4/46استفاده از رایانه در زمینۀ . با رایانه دارند

درصـد از گرافیـک و طراحـی اسـتفاده      6/2درصـد از تفـریح و بـازي و     2از اینترنت، 

تـا   1درصد از  4که  دهدیمدر خصوص ساعت کار هفتگی نتایج جدول نشان . کنندیم

10درصـد از   2/19ساعت،  10تا 5درصد از  9/7ساعت  5تا  2درصد  9/11ساعت،  2

  . کنندیمدر هفته با رایانه کار ساعت  20درصد بیشتر از  3/56ساعت و  20تا 

پژوهش از فنون آمار استنباطی استفاده شـد، نتـایج    يها سؤالهمچنین براي بررسی 

  :سؤال اول عبارت است ازبراي بررسی پژوهش 

ـ دررمیـزان اضـطراب کـامپیوت   دانشـجویان و پیشـرفت  ةآیا بین انگیـز    ۀرابطـ  ناآن

دار وجود دارد؟ معنی

  پیشرفت و اضطراب کامپیوتر ةانگیز ۀآزمون پیرسون براي بررسی رابط) 3(جدول 

  تعدادداريمعنیسطح ضریب همبستگی پیرسون  عنوان متغیرها

000.151- .418اضطراب کامپیوترپیشرفت و ةانگیز
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داري از ربـوط بـه سـطح معنـی    عـدد م   شودیمطور که در جدول باال مشاهده همان

مشـخص   بنـابراین، ؛ کمتـر اسـت  )  درصـد 5(آزمـون   يبـرا رشیپذقابل  يخطامقدار 

درصد بین متغیرهاي انگیـزه پیشـرفت و اضـطراب کـامپیوتر      95با احتمال   کهشودیم

است کـه  دهنده آن بودن ضریب همبستگی آزمون نشانمعنیدار وجود دارد و منفی ۀرابط

یگـري کـاهش   ، دهـا  آنعنی با افزایش یکـی از  ی؛ متغیرها معکوس استاین  ۀنوع رابط

  :نتایج پژوهش در مورد سؤال دوم .و برعکس ابدی یم

با متغیر سـن  میزان اضطراب کامپیوتر پیشرفت دانشجویان و ةآیا بین متغیرهاي انگیز

دار وجود دارد؟ رابطه معنی نادرآن

  انگیزه پیشرفت و اضطراب کامپیوتر ۀآزمون پیرسون براي بررسی رابط) 4(جدول 

داري از عـدد مربـوط بـه سـطح معنـی      شودیمطور که در جدول باال مشاهده همان

مشـخص   بنـابراین، ؛ بیشـتر اسـت  )  درصـد 5(ون آزمـ  يبرارشیپذقابل  يخطامقدار 

پیشرفت و اضـطراب کـامپیوتر در    ةدرصد بین متغیرهاي انگیز 95با احتمال  کهشودیم

  :نتایج پژوهش در مورد سؤال سوم .ددار وجود ندارمعنی ۀرابط ها آنافراد با متغیر سن 

دارد؟  تأثیرنآنااضطراب کامپیوتر درآیا جنسیت افراد بر میزان انگیزه پیشرفت و

پیشرفت و اضطراب  ةمیزان انگیزجنسیت بر تأثیربراي بررسی  میانگین ۀآزمون مقایس) 5(جدول 

کامپیوتر

  تعدادداريمعنیسطح ضریب همبستگی پیرسون  عنوان متغیرها

0.0070.92151اضطراب کامپیوتروسن

  151  0.64  0.044  انگیزه پیشرفت وسن

  آزمون ۀنتیجداريمعنیسطح درجۀ آزاديآزمون ةآمار  عنوان متغیرها

-0.90  0.01149جنسیت و انگیزه پیشرفت

جنسیت و اضطراب 

  کامپیوتر
4.69149  0.032

انگین این متغیر می

بیشتر از  ها خانمدر 

.آقایان است
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داري در مـورد متغیرهـاي   مطابق اطالعات جدول باال عدد مربـوط بـه سـطح معنـی    

کمتـر  ) درصد5(آزمون  يبرارشیپذقابل  يخطاجنسیت و اضطراب کامپیوتر از مقدار 

ـ      95بـا احتمـال    کـه شودیممشخص  بنابراین،؛ است زان درصـد جنسـیت افـراد بـر می

ضـطراب کـامپیوتر در دو گـروه    و میانگین میـزان ا دارد تأثیرناآناضطراب کامپیوتر در 

از. نسـبت بـه آقایـان بیشـتر اسـت      هـا  خانمآن است که میزان این متغیر در  ةدهندنشان

داري در مـورد متغیرهـاي جنسـیت و انگیـزه     که عدد مربـوط بـه سـطح معنـی    آنجایی

ـ بیشـتر اسـت  )درصـد 5(آزمـون   يبـرا رشیپـذ قابـل   يخطـا پیشرفت از مقدار  س ، پ

ناآنپیشرفت در  ةدرصد جنسیت افراد بر میزان انگیز 95با احتمال  کهشودیممشخص 

نتایج  .با یکدیگر در یک سطح است ها خانمپیشرفت آقایان و  ةندارد و میزان انگیز تأثیر

  :پژوهش در مورد سؤال چهارم

ـ اضطراب کـامپیوتر در پیشرفت وةیزتحصیلی افراد بر میزان انگ ۀآیا رشت  تـأثیر ناآن

  دارد؟ 

پیشرفت و  ةمیزان انگیزتحصیلی بر ۀرشت تأثیرآزمون تحلیل واریانس براي بررسی ) 6(جدول 

اضطراب کامپیوتر

  آزمون ۀنتیجداريسطح معنیدرجۀ آزاديآماره آزمون  عنوان متغیرها

تحصیلی و انگیزه  ۀرشت

پیشرفت

نداردأثیرت0.34  1.10147

تحصیلی و  ۀرشت

  اضطراب کامپیوتر

نداردتأثیر0.88  23.147
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هـر دو  داري درعدد مربوط به سـطح معنـی  شودیمطور که درجدول مشاهده همان

 بنـابراین، ؛ بیشـتر اسـت  ) درصـد 5(آزمـون   يبـرا رشیپـذ قابـل   يخطاگروه از مقدار 

متغیرهـاي میـزان اضـطراب    تحصیلی بر  ۀدرصد رشت 95با احتمال  کهشودیممشخص 

:نتایج در مورد سؤال پنجم .ندارد تأثیرپیشرفت در افراد  ةکامپیوتر و انگیز

اضـطراب کـامپیوتر   و پیشـرفت   ةکار با کامپیوتر در افراد بـر میـزان انگیـز    ۀآیا سابق

  دارد؟  تأثیرندرآنا

 ةمیزان انگیزپیوتر براستفاده از کام ۀتجرب تأثیرآزمون تحلیل واریانس براي بررسی ) 7(جدول

پیشرفت و اضطراب کامپیوتر

  

هـر دو  در داريمعنـی عدد مربـوط بـه سـطح      شودیمجدول مشاهده طور که درهمان

مشـخص   بنـابراین، ؛ کمتـر اسـت  ) درصد5(آزمون  يبرارشیپذقابل  يخطاگروه از مقدار 

ـاي میـزان اضـطراب        ۀجربدرصد ت 95با احتمال  کهشودیم ـتفاده از کـامپیوتر بـر متغیره اس

سـال کـار    5دارد و افرادي که داراي تجربه  بیش از  تأثیرکامپیوتر و انگیزه پیشرفت در افراد 

پیشرفت بیشتر و اضـطراب کـامپیوتر کمتـر     ةبا کامپیوترهستند، نسبت به سایرین داراي انگیز

.هستند

انگیزه پیشرفت با نرم افزار لیـزرل راب کامپیوتر وتحلیل مسیرمتغیرهاي اضط نمودار

 ةتبیین دو متغیر مکنون اضـطراب کـامپیوتر و انگیـز    ۀرج، دمدل تخمینی استاندارد زیر 

طـور  همان. دهدیمنشان ) ت پرسشنامهسؤاال(ر گمتغیرهاي مشاهده از سويپیشرفت را 

  عنوان متغیرها

آماره 

آزمون

درجۀ 

آزادي

سطح 

داريمعنی

آزمون ۀنتیج

 ةتجربه و انگیز

پیشرفت

10.39149  000.

میزان این متغیر در افراد داراي 

سال نسبت به  5باالي  ۀتجرب

.سایرین بیشتراست

تجربه و اضطراب 

  کامپیوتر

35.22149  .000

میزان این متغیر در افراد داراي 

سال نسبت به  5تجربه باالي 

.سایرین کمتراست
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 T-valueنگر مقـدار  خمـین غیراسـتاندارد مـدل کـه بیـا     ، تشودیمکه در شکل مشاهده 

یـرا  ؛ زمناسـبی اسـت   نسـبتاً گیـري  دل اندازه، مکه مدل تحلیل مسیر دهدیمشان ، ناست

برخـی  (d29و  d4 ،d10 ،P20 ،P24 ،P25  ،E4 ،d23هـاي تمامی ضرایب به جز سنجه

را بـه دلیـل معنـادار     هـا  آنکه نرم افزار لیزرل )ت مربوط به متغیر انگیزه پیشرفتسؤاال

لیـل مناسـب بـودن    د. دان شدهعنادار ، ممدل تحلیل مسیر خود حذف کرده است نبودن از

معناداري تک تـک  مدل آن است که مقدار ضرایب مدل تخمین غیر استاندارد که بیانگر 

هستند و  تر کوچک-2عدد یا از  تر بزرگ2هاي مذکور است ، از عدد روابط میان متغیر

هـاي  اخصشـ . دشـو یمـ این مـدل پرداختـه   هاي برازندگیدر ادامه  به بررسی شاخص

آن بـا   ۀدسـت آمـده و مقایسـ   ه و با توجه به نتایج ب اند شدهارائهمربوطه در جدول ذیل 

 ۀهاي برازندگی مدل فوق در دامناذعان کرد که تمامی شاخص توانی، مقابل قبول ۀدامن

و  اسـت لـوب  شده بـا مـدل مط  هاي گردآوريقابل قبول قرار گرفته است و تناسب داده

  .است تأییدبرازندگی این مدل مورد 

  پیشرفت بر اضطراب کامپیوتر ةانگیز تأثیربرازندگی مدل بررسی  يها شاخص) 8(جدول 

شاخص 

    تناسب
RMSEA  T-VALUEP-VALUE

  >1/0  0.05<  مقبول ۀدامن

تر یا  کوچک -2از 

  تر بزرگ 2از 

>0.05  

  نتیجه

  

08/0  

2موارد از  ۀدر هم

  تر بزرگ

0
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  پیشرفت ةمعناداري ضرایب و پارامترهاي متغیرهاي اضطراب کامپیوتر و انگیز)1(نمودار 



201  ...اضطراب کامپیوتربررسی تأثیر متغیرهاي فردي در 

  

  پیشرفت ةخمین استاندارد متغیرهاي اضطراب کامپیوتر و انگیزت) 2(نمودار

 از سويتبیین یک متغیر مکنون یا پوشیده را  ۀرج، دو مدل تخمین استاندارد نمودار

باال مشخص شده اسـت کـه همبسـتگی     نمودارو در دهدیمگر نشان متغیرهاي مشاهده

که این عدد از آنجاییو است-48/0پیشرفت به میزان  ةمیان اضطراب کامپیوتر و انگیز

. معکوس وجـود دارد  ۀکه بین این دو متغیر رابط شودیممشخص  بنابراین،؛ منفی است

داراستیودنت معنی یتة ارآمروابط موجود با توجه به  ۀدر مدل حاصله به دلیل آنکه کلی

مـدل فعلـی نهـایی تلقـی      بنـابراین، ؛ باشد و نیاز به حذف هیچ مسیري وجود نـدارد می

  .شودیم

  گیرينتیجه

هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط اضطراب رایانه با تجربه رایانـه، سـن، جنسـیت،    



یآموزشيها نظامپژوهش در       202

 هـا  افتـه یهـا  بارة روابط این متغیردر. استرشتۀ تحصیلی و انگیزة پیشرفت دانشجویان 

که تجربۀ رایانه و انگیزه پیشرفت بیشـترین روابـط منفـی و معنـادار را بـا       دهدیمنشان 

اي بـا اضـطراب رایانـه    که سن و رشتۀ تحصـیلی رابطـه  در حالی ؛اضطراب رایانه دارند

ـ  تـأثیر « : سـؤال اول در رابطـه بـا   . دارد تأثیرجنسیت بر اضطراب رایانه ندارند و  ۀتجرب

تجربۀ رایانه از  با افزایشکه  دهدیمنتایج نشان »؟اضطراب رایانه چگونه استرایانه بر 

هاي پژوهشـگران  هنتایج پژوهش با یافت. شودیمدانشجویان کاسته  ۀمیزان اضطراب رایان

س ، بـرو )2002(ن ، حسـ )2002(، تـاچر و پریـوي   )2002(ت قبلی مانند یـاغی و قائیـ  

، هایــک و )1991(ز ، چـو و اسـپایر  )2003(ت ، بکـرز و اســکمی )1999(ر ، دکـ )2005(

ـ )1989(ز استفن ، )2005(، دویـل و همکـاران   )1995(ن ، گـورد )1995(ل ، روسن و وی

اظهـارنظر کـرد کـه     تـوان یمپس . هماهنگ است) 1985(ي، فار)2008(ن تکین ارسال

در رابطـه . تا حدي اضطراب رایانه ناشی از عدم آشنایی و تجربۀ کار با آن اسـت  اصوالً

نتـایج نشـان    »؟ پیشرفت بر اضـطراب رایانـه چگونـه اسـت     انگیزة تأثیر«: با سؤال دوم

. بین انگیزة پیشرفت با اضطراب رایانـه وجـود دارد   داريمعنیکه روابط منفی و  دهدیم

ین نتـایج  ا. ددهنیمانگیزة پیشرفت باالتر، اضطراب رایانه کمتري را نشان دانشجویان با 

ـ ) 1990(ي، را)1986(گ بیسا هاي وال وبا یافته هماهنـگ  )  1992(ر و هریسون و راین

دانشجویانی که انگیزة پیشرفت باالتري دارند، بیشـتر خـود را ملـزم بـه      ن،بنابرای. است

و اضطراب کمتري را نسـبت   دانندیمهاي مختلف کار با رایانه آشنایی و آگاهی از جنبه

»؟ بر اضطراب رایانه چگونه اسـت  سن أثیرت«:مورد سؤال سومدر . دهندیمبه آن نشان 

در اضـطراب   بنـابراین، ؛نتایج تفاوت معناداري را بین سن و اضطراب رایانه نشان نـداد 

بر اضـطراب رایانـه    جنسیت تأثیر«:در مورد سؤال چهارم. ستینرایانه مقولۀ سن دخیل 

طراب رایانـه  که تفاوت معناداري بین جنسیت و اض دهدیمنتایج نشان »؟ چگونه است

این یافته بـا  . که اضطراب رایانه بین دختران بیشتر از پسران استيبه طور؛وجود دارد

، )2005(س ، برو)2008(یمحققان قبلی مانند رکابدار کوالیی و آموی يها پژوهشنتایج 

چـن و  - و چوا) 2004(ن ، گراف و همکارا)2004(ن ، اسکاتنبائور و همکارا)1998(ن بروسنا

تحصـیلی بـر اضـطراب     ۀرشت تأثیر«:رابطه با سؤال پنجمدر . هماهنگ است) 1999(گ وون

طبـق ایـن   . نتایج پژوهش تفاوت معناداري را در این مورد نشان نـداد . »؟ رایانه چگونه است
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    .دتحصیلی و اضطراب رایانه وجود ندار هايرشتهیافته تفاوتی بین 

ی آموزشـ يها نظاماندرکاران و دست ریزانبرنامهبه  توانیمبر مبناي آنچه گفته شد، 

شـرایط  ص، پیشنهاد کرد که از دور و مجازي به طور خا آموزشيها نظامبه طور عام و 

و  هـا  دانشـکده بیش از پیش اقدام بـه تجهیـز   رایانه فراهم آورند و آموزشمناسب براي 

کـه پـژوهش   طـور  همـین . کننـد ارتباط با شبکه اینترنت و ايرایانهيها تیساگسترش 

نشان داد با افزایش تجربۀ کار با رایانه به صورت معنـاداري از اضـطراب رایانـه کاسـته     

بـه ایـن    هـا  دانشـکده سـاي  ؤن دانشـگاه و ر مسـئوال  شـود یمپیشنهاد ؛ بنابراین، شودیم

توجه کنند و برخورد درست براي کاهش اضطراب را اتخـاذ کننـد، بـه     بیشتراضطراب 

اگر بتـوان اضـطراب   . ت یادگیري الکترونیک را به وجود بیاوردهاي مثبطوري که تجربه

پس، . شمار رایانه سودمند خواهد بودوفقیت کاهش داد، براي کاربران بیرا با م ايرایانه

بـه راحتـی قابـل دسـتیابی اسـت؛       ها انهیرابه وسیله  هاییتواناو  آموزشي کارامدبهبود 

یانه براي دانشجویان فراهم جربه و آشنایی با راامکان بیشتري براي تالزم است بنابراین،

الین درسی آن هايدورهجراي در طراحی و ا بایدعوامل فوق به عنوان عواملی که . آورد

بـراي   تـوان یمـ از نتـایج ایـن تحقیـق     بنـابراین، ؛توجـه کـرد   بایـد  در نظر گرفته شـود 

  .استفاده کرد آنالین، هايدورهبهینه از  ةدانشجویان براي استفادسازي آماده
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