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  5/…آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین 

 
  

  

  فصلنامه  
  آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فن

  5- 28 ـ صفحات 1391 تابستانـ  چهارمسال دوم ـ شماره 

  
آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران 

  هاي شهر اصفهان دختر و پسر آموزشگاه
  

  1*محمدعلی زکی

  

  چکیده
دي، یکـی از موضـوعات رایـج در تحقیقـات حـوزه کـامپیوتر بـوده کـه در         به مثابه خصوصیت فـر  ،اضطراب کامپیوتر
نقطه آغـاز در تحلیـل اضـطراب کـامپیوتر، اسـتفاده از ابزارهـاي       . آورانه افراد تأثیر منفی دارد یابی و فن  رفتارهاي اطالع

اس اضطراب کـامپیوتر بـوده   آزمون و اعتباریابی مقی ،هدف مقاله حاضر. باشد گیري آن می دقیق و معتبر در زمینه اندازه
هاي کامپیوتر شهر اصفهان و نمونه آمـاري   بوده و جامعه آماري، کلیه دانشبران آموزشگاه پیمایشی ،روش تحقیق. است

نیمـی پسـر و   (اي  صورت طبقـه  گیري در چند مرحله به افراد با استفاده از روش نمونه. دختر و پسر بوده است 200شامل 
بـوده  ) 1990(اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسـون  مقیاس  ،پژوهش ابزار. اند اده انتخاب شدهو تصادفی س) نیمی دختر

ولـی در ایـران بـراي نخسـتین بـار مـورد آزمـون و         ،از آن اسـتفاده شـده   2012که در تحقیقات متعدد خارجی تا سـال  
و  84/0، 815/0 ن و دختـران بـه ترتیـب   بـراي کـل، پسـرا   ) آلفـاي کرونبـاخ  ( ی ابزاریمیزان پایا. گیرد اعتباریابی قرار می

 عامـل هسـتند   دو قابـل تقلیـل در   مقیاس اضطراب کامپیوتر که، نشان داد )تحلیل عاملی(روایی سازه . است بوده 788/0
میـزان اضـطراب کـامپیوتر در بـین دانشـبران در       .)گرایش مثبت و گرایش منفی نسبت به اضطراب کـامپیوتر عامل دو (

و تفاوت معناداري در خصوص اضطراب کامپیوتر در بین دانشبران دختر و پسـر مشـاهده نشـده     سطح کم ارزیابی شده
همـان نسـبت از میـزان اضـطراب       کـامپیوتر افـزوده شـده، بـه    از نتایج پژوهش نشان داده که هرچه تجربه استفاده . است

نشان نداده و لیکن داشتن کـامپیوتر در  رابطه معناداري اضطراب کامپیوتر با تحصیالت افراد . کامپیوتر کاسته شده است
  .خانه تأثیري معناداري در کاهش آن داشته است

  
  واژگان کلیدي

  آموزشگاه کامپیوتر، اصفهان اضطراب کامپیوتر، اعتباریابی، دانشبران،
  

                                                      
  mazaki42@yahoo.com )ع(شناسی دانشگاه امام حسین دانشیار جامعه* 

   محمدعلی زکی :نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه

  30/3/1391 : تاریخ پذیرش مقاله  10/2/1391:  تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه

در مورد  .کند کامپیوتر هر روز قسمت بیشتري از زندگی روزانه مردم را اشغال می ،رسد به نظر می 
هاي گوناگونی انجام گرفته است که البته  آثار آن بر کاربران، پژوهش چنین ستفاده از کامپیوتر و هما

خودکارآمدي  ،1براي نمونه نگرش به کامپیوتر(طور عام  بخشی از آنها اختصاص به کامپیوتر به
 به اینترنت، نگرش( و بخشی نیز مربوط به اینترنت )4سواد کامپیوتر ،3اضطراب کامپیوتر ،2کامپیوتر

  . باشد طور خاص می به) 5خودکارآمدي اینترنت، اعتیاد اینترنت
رفتارها و  سایریکی از حاالت و خصوصیات فردي و شخصی است که در  ؛اضطراب کامپیوتر

همین خاطر است که محققان به بررسی  گذارد و به می تأثیرورانه افراد آ یابی و فن هاي اطالع ویژگی
بسیاري از افراد نگرش منفی درباره کامپیوتر داشته و احساس  .اند ناگون آن پرداختهو تحلیل ابعاد گو

 باتوجه به افزایش نقش کامپیوتر در زندگی افراد، ).2000، 6تادمن(اضطراب کامپیوتر دارند 
مشکالت افراد در جوامع مختلف از  ل ویترین مسا تحقیقات فراوانی نشان داده که یکی از مهم

شود که افراد احساسات منفی نسبت به کامپیوتر داشته و در زمان کار با کامپیوتر  از میی آغیجا آن
 شود احساس نگرانی و ترس داشته و همین امر موجب بروز پدیده اضطراب کامپیوتر می

شامل هرگونه واکنش عاطفی و هیجانی شامل احساس  ،اضطراب کامپیوتر ).2008 ،7تکینارسالن(
وسیله  هاضطراب کامپیوتر ب .باشد کامپیوتر می انی و عدم اعتماد نسبت به کار باناآس ترس و نگرانی،

زمانی که فرد با  .شود مشخص می ابراز ترس و نگرانی و یا احساس شکست در زمان کار با کامپیوتر
بدان اضطراب کامپیوتر  و احساس ترس و نگرانی کار با کامپیوتر داشته باشد، کامپیوتر کار می کند

براي  اضطراب کامپیوتر یکی از مفاهیم متعددي است که ).1999 چن و ونگ، چوآ،( شود ه میگفت
 ).2001، 9آلن و پویندکستر ،8اور( شود توصیف احساس منفی نسبت به کامپیوتر استفاده می
و پایداري کاربران در استفاده ) وابستگی( اضطراب کامپیوتر یکی از عواملی است که در میزان تعهد

احساس  )اضطراب کامپیوتر زمانی بروز داده می شود که الف. کند منفی ایفاء می تأثیرامپیوتر از ک

                                                      
1. Attitude Toward Computer 
2. Computer Self-Efficacy 
3. Computer Anxiety 
4. Computer Literacy 
5. Internet Addiction 
6. Todman 
7. Tekinarslan 
8. Orr  
9. Poindexter 
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 )ب وابسته به کامپیوتر در حال حاضر یا در آینده باشد، آوري فناضطراب موقع واکنش افراد با 

  ).2000 ،1کالرك( دربردارنده نگرش منفی عمومی نسبت به کامپیوتر باشد
کسـانی کـه    .شود بینی کننده اثربخشی کار با کامپیوتر تلقی می هترین پیشب ،اضطراب کامپیوتر

بـا افـزایش    .موفقیـت کمتـري در کـار بـا کـامپیوتر دارنـد       اضطراب کامپیوتر بیشتري داشته باشـند، 
چنین مقاومـت اسـتفاده    هاي کامپیوتر کاسته شده، وهم اضطراب کامپیوتر از میزان یادگیري مهارت

باربیـت و  ( شـود  اهش یافته، و در نهایت باعث تنزل عملکرد نسبت به کامپیوتر میاز کامپیوتر نیز ک
بررسی فراتحلیل نشان داده که تجربـه کـار بـا کـامپیوتر موجـب کـاهش اضـطراب         ).2004 وایس،

ري از تاند، اضطراب کـامپیوتر بیشـ   کسانی که تجربه کمتر کار با کامپیوتر داشته. گردد کامپیوتر می
  ).1999 چوآ، چن و ونگ،( اند ودهخود ابراز نم

اساسی مطرح است که ذکر آنها  سؤالدر خصوص تحلیل و بررسی اضطراب کامپیوتر چندین 
میـزان   ماهیت و طبیعت اضطراب کامپیوتر چیسـت؟  )1 :معرف اهمیت تحقیق حاضر نیز خواهد بود

مطمـئن در زمینـه    ر وهـاي معتبـ   نامه پرسش را سنجید؟  توان آن چگونه می و مقدار آن چقدر است؟
هـاي   تفـاوت  الگوهاي فردي و اجتماعی اضـطراب کـامپیوتر چیسـت؟    )2 گیري آن کدامند؟ اندازه

 هــاي ســنی، اضــطراب کــامپیوتر برحســب متغیرهــاي فــردي و اجتمــاعی بــراي نمونــه جنس،گــروه
هـاي اجتمـاعی    حـوزه  وضعیت آموزشی و تحصیالتی، هاي قومی و نژادي، گروه مشخصات شغلی،

چنـین طبقـات اجتمـاعی چگونـه      هاي مختلف و هم مشخصات فرهنگی و ملیت ی،یي و روستاشهر
چـه صـورت    هاي اضطراب کامپیوتر براسـاس موضـوعات پیشـین بـه     الگوهاي توزیع ویژگی است؟
پیامدها و کارکردهـاي   اثرات، پسایندهاي رفتاري و اجتماعی اضطراب کامپیوتر چیست؟)3 است؟

 هـاي گونـاگون شخصـی،    چنین حـوز  در سطوح فردي و اجتماعی و هممختلف اضطراب کامپیوتر 
هـاي   رابطه اضـطراب کـامپیوتر بـا همبسـته    ) 4 فرهنگی و غیره چیست؟ محیطی، شغلی، خانوادگی،

از تمایـل بـه اسـتفاده     نگـرش بـه کـامپیوتر،    براي نمونـه خودکارآمـدي کـامپیوتر،   ( حوزه کامپیوتر
  چگونه است؟) کامپیوتر

اهمیت تحقیق حاضـر از آن جهـت اسـت کـه نقطـه آغـازین تحلیـل        : موضوع تحقیق ضرورت و اهمیت
گیـري   موضوع اضطراب کامپیوتر، اسـتفاده درسـت از ابزارهـاي معتبـر در زمینـه سـنجش و انـدازه       

توجـه و   ت چهارگانه پیشین،سؤاالهاي معتبر نسبت به  ه پاسخیالزمه ارا .باشد اضطراب کامپیوتر می

                                                      
1. Clarke 
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 ایـن اسـاس تحقیقـات بـه آزمـون و      بـر  .دقیق اضطراب کامپیوتر خواهد بود کید بر حوزه سنجشأت

) براي نمونه ایران( هاي فرهنگی هاي سنجش اضطراب کامپیوتر با تکیه بر ویژگی اعتباریابی مقیاس
  .پردازند می

، 1آوتینـگ (ابزارهاي مختلفی براي سنجش اضطراب کـامپیوتر طراحـی و سـاخته شـده اسـت       
سـیرز و   ، روزن،1987، 4هاینسن، گالس و کنایف ،1984 ،3لوید و گریسارد ،1983، 2، میورر1983
زاده  ، ترك1992 ،8هریسون و راینر ،1989 ،7کوهن و وایوث ،1988، 6مارکویلیدس ،1987 ،5وایلز

کریستنسـن و   کنزیـک،  ،1998، 10، مـارتین 1998 ،9، دایـک، گـی و اسـمیثر   1994 و کووآفتروس،
اعتباریابی  از تحقیقات حوزه اضطراب کامپیوتر، اختصاص به آزمون و که بخشی )1998 ،11میاشیتا

اعتباریابی ابزار مارکویلیدس را  )2004( 12براي نمونه باربیت و وایس. ابزارهاي مذکور داشته است
به طراحـی ابـزاري جدیـد در حـوزه اضـطراب کـامپیوتر اقـدام         )2009( 13آریگبابو و آزمون نموده

تأثیر جنس، مالکیت کامپیوتر در خانه و تجربه اسـتفاده  به ) 2009( 14سویکبالوگلو و . استنموده 
بـه   )2010( 15کوروبیلی، توگیـا و مالیـاري  . از کامپیوتر در اضطراب کامپیوتر توجه نشان داده است

  .اند تحلیل رابطه بین اضطراب کامپیوتر و نگرش به کامپیوتر پرداخته
 بور رنـگ و  اکبري ،1381نمونه غالمعلی لواسانی، براي ( تحقیقات داخلی اضطراب کامپیوتر 

و ي محمـود  زاده، حسن ،1386 رضائیان و مودي، اکبري، ،1384 ،احديو نادري ، 1387رضائیان، 
در حـالی کـه تحقیـق     .اند انجام شده) 1987( با استفاده از ابزار هاینسن و همکاران) 1388، جوادیان

خواهـد   )1990( 16اب کـامپیوتر بانـدالوس و بنسـون   حاضر بـه آزمـون و اعتباریـابی مقیـاس اضـطر     
آن  از هـاي داخلـی،   ر پـژوهش یتمایز آن نسبت بـه سـا   ت و نوآوري تحقیق حاضر ویاهم .پرداخت

                                                      
1. O'ettings 
2. Maurer  
3. Loyd and Grissard 
4. Heinssen, Glass & Knight 
5. Rosen, Sears & Weils 
6. Marcoulides 
7. Cohen & Waugh 
8. Harrison & Rainer 
9. Dyck, Gee & Smither 
10. Martin 
11. Knezek, Christensen & Miyashita 
12. Barbeite & Weiss 
13. Arigbabu 
14. Baloğlu and Cevik 
15. Korobili, Togia & Malliari 
16. Bandalos and Benson 
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بـراي نخسـتین بـار     ر تحقیقـات داخلـی،  یجهت است که محقق در پژوهش حاضر در مقایسه بـا سـا  

مطـابق فرهنـگ و جامعـه ایـران     ) 1990(ن باندالوس و بنسـو  نامه پرسشاعتباریابی  اقدام به آزمون و
  .ه استکرد

 .شـود  در دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی بررسی مـی  ،سابقه و تاریخچه ،با توجه به موارد فوق
هــاي  هــدف از انجــام تحقیــق خــود را بررســی رابطــه بــین ویژگــی  ) 1387( مرعشــیانعســگري و 

نترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسـالمی  شخصیتی، خودپنداره و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به ای
ها با روش ضریب همبستگی و رگرسیون چندمتغیري نشـان   تحلیل داده .اند واحد اهواز اعالم نموده

چنین بین اضـطراب کـامپیوتر و اعتیـاد بـه      هم ،هاي شخصیتی و اعتیاد به اینترنت داد که بین ویژگی
 .اي مشاهده نشد ه و اعتیاد به اینترنت رابطهاما بین خودپندار .اینترنت رابطه وجود دارد

تبیین نقش حمایت سـازمانی، تجربـه رایانـه،    ) 1389(نژاد و همکاران  هدف از پژوهش سبحانی 
بینـی کاربسـت رایانـه توسـط کارشناسـان دانشـگاه        اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه در پـیش 

هـاي   یافتـه  .باشـد  ابی روابـط بـین متغیرهـا مـی    تهران با استفاده از مطالعات همبستگی از نـوع الگویـ  
ثیر مستقیم و مثبتـی بـر اسـتفاده از رایانـه و     أپژوهش حاکی از آن است که تجربه استفاده از رایانه ت

از طرف دیگر، حمایت سازمانی اثر مستقیم و مثبتی بر . ثیر مستقیم و منفی بر اضطراب رایانه داردأت
خودکارآمدي رایانه نیز . ثیري بر اضطراب رایانه نداردأن حال تخودکارآمدي رایانه داشته و در عی

ثیري بر اضطراب و استفاده از رایانه نداشته و اضطراب رایانه نیز اثر مستقیم و منفی بـر اسـتفاده از   أت
تنها تجربه استفاده از رایانـه اثـر غیرمسـتقیمی     که عالوه بر این، نتایج حاکی از آن است. رایانه دارد

عبارت دیگـر،   به. گیرد فاده از رایانه داشته و این اثر از طریق خودکارآمدي رایانه صورت میبر است
  . کند اي را بین تجربه رایانه و استفاده از رایانه ایفا می خودکارآمدي رایانه نقش واسطه

هـاي مـدل پـذیرش     بـا هـدف بررسـی رابطـه بـین سـازه      ) 1389( الدینی ده قطب تحقیق احمدي
هـاي خودکارآمـدي رایانـه و اضـطراب رایانـه دانشـجویان مقطـع کـاردانی انجـام           سازهوري و آ فن

ها دارد، و اثر مسـتقیم خودکارآمـدي    نتایج نشان داد که این مدل، برازندگی مناسبی با داده .گرفت
چنـین، اثـر    هـم . رایانه بر سهولت ادراك شده رایانه و کاربرد واقعی رایانـه، مثبـت و معنـادار اسـت    

م اضطراب رایانه بر سـودمنـدي ادراك شـده رایـانه منفـی و معنـادار، و بــر سـهولت ادراك   مستقی
ها  نتایج حاصل، مدل مطرح شده را از بعضی جنبه. اما معنادار نیست ،شـده کاربرد رایانه منفی است
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وسـط  یید کردند و مؤید نقش خودکارآمدي رایانه و اضطراب رایانـه در کـاربرد واقعـی رایانـه ت    أت

  .کاربران بودند
موجب اختالل در یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانشجویان گـردد   ،دتوان میاي  اضطراب رایانه

پـژوهش سـرآبادي    .که توجه به آن، موضوعی مهم در ارتقاي سالمت و دانـش دانشـجویان اسـت   
 با هدف بررسی رابطه بـین جنسـیت، انگیـزه پیشـرفت تحصـیلی، عـزت      ) 1390(تفرشی و همکاران 

هـاي شـهر تهـران در سـال      اي در بین دانشجویان ایثـارگر و جانبـاز دانشـگاه    نفس با اضطراب رایانه
بـین انگیـزه   ) منفـی (نتـایج پـژوهش نشـان داد کـه روابـط معنـاداري معکـوس         .انجام گردید 1389

چنین بین عزت نفس و اضطراب کامپیوتر وجود داشته  پیشرفت تحصیلی و اضطراب کامپیوتر و هم
اي است که این موضوع  بینی اضطراب رایانه تري در پیش عزت نفس تبیین کننده بهتر و قوي .است
اران اجتمـاعی و فرهنگـی کشـور در جلـوگیري از     ذگـ  راهنمـایی مناسـب بـراي سیاسـت     ،دتوان می
 .وجود آمدن مشکالت تحصیلی براي دانشجویان باشد به

آمـوزان   ان اضطراب کـامپیوتر دانـش  بررسی میز) 1390( یداللهیهدف اصلی تحقیق رحیمی و 
بررسی ارتباط آن با رشته تحصیلی، جنسیت و پیشرفت درسی زبان انگلیسـی بـوده    دوره متوسطه و

ارتبـاط   آموزان هاي این پژوهش نشان داد که بین اضطراب رایانه و رشته تحصیلی دانش یافته. است
ریاضی فیزیـک در   آموزان رشته دانش بدین ترتیب که میزان اضطراب رایانه .معناداري وجود دارد

نشان داد که بین اضـطراب   نتایج در زمینه جنسیت .بودهاي دیگر کمتر  آموزان رشته مقایسه با دانش
ید رابطـه معنـادار   ؤم ،چنین هاي این پژوهش هم یافته .رایانه و جنسیت ارتباط معناداري وجود ندارد

آموزان موفق در درس  بدین معنا که دانش .بودنه انگلیسی و اضطراب رایا بین پیشرفت درسی زبان
 .اشتنداضطراب رایانه کمتري د زبان انگلیسی

با اسـتفاده از الگویـابی معـادالت سـاختاري در پـی وارسـی       ) 1391(اي و همکاران  پژوهش اژه
رابطه میان تمایل به نوآوري، اضطراب رایانه، حمایت از کاربر و تصـمیم بـه اسـتفاده معلمـان مـرد      

طـور   بـه  ،نتـایج . اي سودمندي و سهولت استفاده ادراك شـده اسـت   هر قم با توجه به نقش واسطهش
اي را در رابطـه میـان    کلی نشان دادند که سودمندي و سهولت اسـتفاده ادراك شـده نقـش واسـطه    
تمایل به نـوآوري و  . تمایل به نوآوري، اضطراب رایانه، حمایت از کاربر و تصمیم به استفاده دارند

حمایت از کاربر از طریق سـودمندي و سـهولت اسـتفاده ادراك شـده اثـر غیرمسـتقیم و مثبـت بـر         
اضطراب رایانه از طریق سودمندي و سهولت استفاده ادراك شده . تصمیم به استفاده از رایانه دارند
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از طریق  نیز ،سهولت استفاده ادراك شده. اثر غیرمستقیم و منفی بر تصمیم به استفاده از رایانه دارد

  . سودمندي ادراك شده به صورت غیرمستقیم و مثبت بر تصمیم به استفاده از رایانه اثر دارد
فراوانی بیـانگر رابطـه منفـی بـین اضـطراب کـامپیوتر و        در بررسی تحقیقات خارجی نیز شواهد

فاده از تمایـل کمتـري بـراي اسـت     افرادي با اضطراب بـاالي کـامپیوتر،   .باشد استفاده از کامپیوتر می
 ،)2008 کـاي،  ،2006 ،2چاجا و همکـاران  ،1999 ،1چن و ونگ چوآ،( کامپیوتر از خود نشان داده

 در آنهـا  4در نهایت میزان احساس شادمانی نسبت بـه کـامپیوتر   کمتر و 3بودن کامپیوتر احساس مهم
اس احسـ  بـا افـزایش اضـطراب کـامپیوتر،     ).2010 ،5دارکـین و والکـر   کنتی رامسـدن، (کمتر است 

چنین ادراك سهولت و آسـانی در اسـتفاده از کـامپیوتر کـاهش      سودمندي و مفید از کامپیوتر و هم
  ).2010 و پتروگیانیس، 2007 ،6سعید و کایرا( یابد می

ارتبــاط معنــاداري بــا ســه بخــش جداگانــه موقعیــت اجتمــاعی اقتصــادي   ،اضــطراب کــامپیوتر
 و پتروگیـانیس،  2007 ،9، کوراکوندا2006 ،8سایهان(هاي شخصیتی  ویژگی ،)2004 ،7بوزیونلوس(

 )2002 ،10لیـدوي و اولسـون   میکلسن، اوگـارد، ( هاي شغلی چنین ویژگی و هم) 2010 پتروگیانیس،
 ،2001 ،11چـایو ( گـردد  افزایش سطح آموزش موجب کاهش اضـطراب کـامپیوتر مـی   . داشته است
و  2005 ،13الکـر الزر و و زینسـکی،  ،2003 ،12نـاملو  ،2002 لینـدوي و اولسـون،   اوگـارد،  میکلسن،
  ). 2005 ،14چانگ

، 2002 ،15دارنـدل و هـاگ  (کارآمدي کـامپیوتر   کید خاصی بر دو موضوع خودأتحقیقات متعدد ت 
، پـایولی، گیلسـون و   2006، 17، ویلفونـگ 2005 ،16عثمـان و نـوردین   سام، ،2004 باربیت و وایس،

                                                      
1. Chua, Chen & Wong 
2. Czaja et al.  
3. Computer Importance 
4. Computer Enjoyment 
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، 2002، 3ون، ویگنولیـب گـوآدر (چنین تجربه کـار بـا کـامپیوتر     و هم )2007 ،2و امبی 2007 ،1ماي

بیکـر، ویچرتـز و    ،2006ویلفونگ، ، 2004و  2001، بوزیونلوس، 2003 و یو، هاکباراث، گرووري
  اي کـه ایـن   گونـه  بـه  ،انـد  داشـته ) 2008 و بالوگلو و سویک، 2008 ،5بهاتاچاراجی ،2007 ،4اشمیت

 پایولی، گیلسون و مـاي، ( وترمعناداري در اضطراب کامپیوتر، تمایل به استفاده کامپی تأثیرمتغیر  دو
 ، نگرش بـه کـامپیوتر  )2003 و ویک، گرورب هاکبارتا،(، احساس سهولت کار با کامپیوتر ) 2007

، 7و پاراویتــام 2010پتروگیــانیس، ،2010کــوروبیلی، توگیــا و مالیــاري، ،6،2001جــواهر و االنگــو(
دسـائی و   پاراویتـام، أسـائی،  ( مندي کاربران کـامپیوتر  ت، رضای)2010 ،10و ایسون 9دسائی ،8أسائی

چنین نگـرش   و هم) 2009 ،11و رابینسون 2001 دسائی،(، عملکرد نسبت به کامپیوتر )2010ایسون، 
عثمان و نـوردین،   سام، ،2004 و باربیت و وایس، 2002 دارندل و هاگ،(اند  مثبت به اینترنت داشته

2005.( 
اضـطراب کـامپیوتر در    تـأثیر هدف بررسی  در لهستان با) 2011( 12نتایج تحقیق استفانسکا کالر

منفی در استفاده از کـامپیوتر و هـم چنـین     تأثیرمحور نشان داده که اضطراب کامپیوتر  جامعه دانش
در بین  )2012( 14کالیشانو  13نتایج پژوهش دریاکوال .آموزش الکترونیکی دانشجویان داشته است

. نفع پسران وجود داشته اسـت  طراب کامپیوتر بهجوانان ترکیه نشان داده که تفاوت معناداري در اض
خودکارآمـدي کـامپیوتر، اضـطراب     :نشـان داده کـه سـه متغیـر    ) 2012(و همکـاران   15تحقیق اوي

معنـاداري در تمایـل و گـرایش دانشـجویان نیجریـه بـه        تـأثیر  ،آوري فنکامپیوتر و نگرش مثبت به 
در پنجاب هند ) 2012(حسن و  16ژوهش عزیزهاي پ یافته .اطالعات داشته است آوري فناستفاده از 

نسـبت بـه    پسـر  آمـوزان  نفـع دانـش   نشان از آن داشته که تفاوت معناداري در اضطراب کامپیوتر بـه 
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معنـاداري در   تـأثیر چنـین برخـورداري از کـامپیوتر در خانـه      هم وجود داشته و آموزان دختر دانش

  .آموزان داشته است کاهش اضطراب کامپیوتر دانش
  :باشد سؤاالت این پژوهش به شرح زیر میوجه به موارد ذکر شده، با ت
  هاي آمار توصیفی در خصوص ابزار اضطراب کامپیوتر چگونه است؟ شاخص .1
وضعیت اضطراب کامپیوتر بر حسب جنس افراد چگونه است؟ از نظـر آمـاري، آیـا تفـاوت      .2

  باشد؟ معنادار می
پیوتر در خانه افراد چگونه اسـت؟ از  کام وضعیت اضطراب کامپیوتر برحسب برخورداري از .3

  باشد؟ نظر آماري، آیا تفاوت معنادار می
در طـی هفتـه چگونـه     کـامپیوتر  ازافـراد  وضعیت اضطراب کامپیوتر برحسب میزان اسـتفاده   .4

  باشد؟ آماري آیا تفاوت معنادار می نظر است؟ از
نظر آماري، آیا  وضعیت اضطراب کامپیوتر بر حسب میزان تحصیالت افراد چگونه است؟ از .5

  باشد؟ تفاوت معنادار می
  آیا ابزار اضطراب کامپیوتر از پایایی معنادار و مطلوب آماري برخوردار است؟ .6
  آیا ابزار اضطراب کامپیوتر داراي روایی سازه معنادار و مطلوب آماري است؟ .7

  روش 

بنسـون   دالوس ومقیاس اضطراب کامپیوتر بانـ  پژوهش ابزار نوع پیمایشی و از ،تحقیق حاضرروش 
 کـامالً  -1( اي نمـره شـش  صـورت مـدرج    که به گویه بوده 23شامل  ،این مقیاس .باشد می) 1990(

طراحی شـده  کامپیوتر  اضطراب کاربران نسبت بهجهت ارزیابی میزان  )موافقم کامالً -6 مخالفم تا
بـا   2یـت در کـار  موفق ،)گویـه  8(بـا کـامپیوتر    1دهـی  ارتبـاط  :در سه عامـل  ،هاي مقیاس گویه .است

ی یقابل تقلیل گزارش شده کـه پایـا   )گویه 9(ت به کامپیوتر یو صمیم 3اطمینان )گویه 13(کامپیوتر 
 93/0، 90/0، 90/0ترتیب  کرونباخ به يکل مقیاس براساس آماره آزمون آلفا ،چنین سه عامل و هم

س ابـزار بانـدالوس و   اسـا  ).1990بانـدالوس و بنسـون،   ( آزمودنی محاسبه شده است 375با  96/0و 
بوده که اضطراب کامپیوتر یکـی از   )1984( نگرش به کامپیوتر لوید و گریسارد نامه پرسش بنسون،

                                                      
1. Linking 
2. Achievment 
3. Confidence 
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اند که پاره مقیـاس اضـطراب    چهار پاره مقیاس ابزار مذکور بوده که آنها با تحقیق خود سعی نموده

زاري مسـتقل و جداگانـه مـورد    ب ابـ لـ کامپیوتر ابزار لوید و گریسارد را بسـط وتعمـیم داده و در قا  
 تحقیقـات متعـددي تـا    در) 1990( مقیاس اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسـون  .استفاده قرار دهند

 ،5مک کلواث ،1997، 4، راپ1996، 3، گاس1995 ،2روزن و وایل ،1992 ،1نمونه کی براي(کنون 
ــک وي ،1997 ــک 2002، 6م ــرورب و وی ــارث، گ ــانیس 2003 ،7، هاکب ــورد ) 2010، 8و پتروگی م

در تحقیقـات   کرونباخ، يی ابزار مورد نظر براساس روش آزمون آلفایپایا. استفاده قرارگرفته است
  .گزارش شده است 95/0 ،)2010(و پتروگیانیس 92/0 ،)2003( هاکبارث و همکاران

 يتحقیق، الزم به توضیح است که با توجه بـه آمـاره آلفـا    نامه پرسشهاي  در خصوص تعداد گویه 
و  7، 6هـاي   گویـه (ها به آن پرداخته خواهد شد، تعداد سه گویـه   ه در بخش تحلیل دادهکرونباخ ک

. گویه در نظر گرفته شده اسـت  20ی با تعداد ینها نامه پرسشتحقیق حذف شده و  نامه پرسشاز ) 8
اي کـه   رهنم 6با توجه به طیف لیکرت . ی ابزار افزایش یافته استیپایا ،با حذف سه گویه مورد نظر

در نظر گرفتـه شـده    120و  20به ترتیب  نامه پرسشگذاري حداقل و حداکثر  اشاره شد، نمره به آن
خانـه، تحصـیالت و میـزان اسـتفاده از      متغیرهاي تحقیق شامل جـنس، مالکیـت کـامپیوتر در    .است

  .اند کامپیوتر در طی هفته بوده
منظـور از  ( انـد  هاي شـهر اصـفهان بـوده    شگاهشامل کلیه دانشبران دختر و پسر آموز ،جامعه آماري 

از  ).انـد  هاي مختلف آموزش کامپیوتر ثبت نام و شرکت نموده دانشبران کسانی هستند که در دوره
هاي متناوب  چنین در فصول مختلف دوره هاي آموزش کامپیوتر متعدد بوده و هم ی که دورهیجا آن

که حداقل حجم  چون .قابل دسترسی نبوده است بنابراین جامعه آماري دقیقی ،آموزشی وجود دارد
به دلیل افزایش مشارکت افراد  ،)1389 نیا، حافظ( آزمودنی است 100نمونه آماري تحقیق پیمایشی 

روش  .در نظرگرفته شد )نفر 100(و پسر ) نفر 100(دانشبر دختر  200حجم نمونه  در نمونه آماري،
،  ، در مرحلــه دوم)نیمــی مــردان و نیمــی زنــان( اي هگیــري طبقــ گیــري در مرحلــه اول، نمونــه نمونــه

                                                      
1. Kay 
2. Rosen& Weil 
3. Gos 
4. Ropp 
5. McCullough 
6. McVey 
7. Hackbartha, Groverb& Yic 
8. Petrogiannis 
 

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  15/…آزمون و اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر در بین 

 
 80در بخـش نخسـت، از بـین    گیـري   روش اجـراي نمونـه   .گیري تصادفی ساده لحاظ گردید نمونه

 .صورت تصـادفی انتخـاب شـد    آموزشگاه کامپیوتر به 5آموزشگاه کامپیوتر در شهر اصفهان تعداد 
  .تصادفی انتخاب شد طور آزمودنی به 40تعداد  ،ها در بخش دوم در هر کدام از آموزشگاه

پژوهش  ابزار مرحله نخست، است که در ذکر الزم به پژوهش، خصوص چگونگی ارزیابی ابزار در
جداگانـه مـتن انگلیسـی     طـور  بـه  مرحلـه دوم،  سـپس در  و توسط نویسنده به فارسی برگردانده شـد 

یلی سابقه تدریس دروس زبان خارجی که داراي حداقل چهار ترم تحص کارشناس ارشد توسط دو
 هـاي برگـردان ابـزار    مرحله سوم تمامی ترجمـه  در ،ترجمه شده هاي کامپیوتر بودند تخصصی رشته

کارشـناس   توسـط دو  ،)که توسط چـه کارشناسـی ترجمـه شـده اسـت      که مشخص شود بدون آن(
بلـه  مقا یکـدیگر  بـا  انسـانی،  زبان تخصصی علـوم  زبان خارجی و داراي تحصیالت دکتري مسلط بر

آزمـودنی دختـر و    30ی بـین  ینسخه نهـا  ،مرحله آخر در .تنظیم گردید ی تعدیل وینسخه نها شده و
  .محاسبه گردید 84/0ی آن یگردیدکه پایا اجرا پسر

  ها هیافت

  هاي آمار توصیفی در خصوص ابزار اضطراب کامپیوتر چگونه است؟ شاخص :سؤال اول
 یوترتوصیفی اضطراب کامپ هاي آمار شاخص .1جدول 

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد 
 89/11 43/45 87 23 200 اضطراب کامپیوتر

  
و  43/45انحـراف معیـار اضـطراب کـامپیوتر بـه ترتیـب       و هاي توصیفی نشان داد که میـانگین   یافته

تـوان ابـراز نمـود کـه میـزان اضـطراب        بنـدي نمـرات مـی    محاسبه شده که با توجه به سـطح  89/11
آماره آزمون کولمـوگروف اسـمیرنوف    ).1جدول (سطح کم ارزیابی شده است  امپیوتر افراد درک

بوده که نتـایج تحقیـق معـرف آن اسـت کـه       946/0محاسبه شده که داراي سطح معناداري  333/0
  .نمرات اضطراب کامپیوتر داراي توزیع نرمال بوده است
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  اضطراب کامپیوتر گویه مقیاس 20هاي آمارتوصیفی  شاخص. 2جدول 

  گویه
 )ماده(

 میانگین
  انحراف
 معیار

  گویه
 )ماده(

 میانگین
  انحراف
 معیار

  گویه
 )ماده(

 میانگین
  انحراف
 معیار

1 17/3 66/1 8 04/2 28/1 15 99/1 25/1 
2 3/3 56/1 9 17/2 1/1 16 27/2 17/1 
3 2 07/1 10 55/2 47/1 17 98/1 99/0 
4 81/1 05/1 11 81/2 1 18 67/2 48/1 
5 66/2 4/1 12 68/1 92/0 19 79/1 95/0 
6 99/1 19/1 13 37/3 69/1 20 86/1 89/0 
7 07/2 3/1 14 19/2 29/1    

  
ماده مقیاس اضطراب کـامپیوتر   20مربوط به  )انحراف معیار میانگین و( توصیفی هاي آمار شاخص 

 10، نمرات تعداد 3نمره باالي داراي ) 13و  2،  1(گویه  3نمرات . شده استگزارش  2جدول  در
گویه داراي نمره کمتـر   7و مابقی  2داراي نمره باالي ) 18و 16، 14، 11، 10، 9، 8 ،7، 5، 3(گویه 

   .اند گزارش شده 2از 
وضعیت اضطراب کامپیوتر بر حسـب جـنس افـراد چگونـه اسـت؟ از نظـر آمـاري، آیـا          :دومسؤال 

  باشد؟ تفاوت معنادار می
  دانشبران تفاوت اضطراب کامپیوتر برحسب جنسآزمون نتایج . 3 جدول

  موضوع
  tآماره آزمون   دانشبران دختر  دانشبران پسر

 میانگین
  انحراف
  انحراف  میانگین  معیار

  معیار
مقدار 
  آماره

  اعتبار
  آماره

  657/0  445/0  32/11  81/45  48/12  06/45  اضطراب کامپیوتر
   
هـاي   وت معناداري در اضـطراب کـامپیوتر بـین آزمـودنی    آن است که تفا هاي پژوهش بیانگر یافته 

سطح معنـاداري   .ي در اضطراب کامپیوتر نداشته استتأثیردختر و پسر وجود نداشته و جنس افراد 
انحراف معیار اضطراب کامپیوتر در بـین پسـران و   و میانگین  .شود گزارش می 657/0آماره آزمون 
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ارزیابی شده و لذا نمره میانگین پسران و دختـران   32/11و  81/45و  48/12و  45دختران به ترتیب 

   ).3جدول ( به یکدیگر بسیار نزدیک ارزیابی شده است
حسب برخورداري از کامپیوتر در خانه افراد چگونه وضعیت اضطراب کامپیوتر بر :سومسؤال 

  باشد؟ معنادار میاست؟ از نظر آماري، آیا تفاوت 
  راب کامپیوتر برحسب مالکیت کامپیوتر در خانهنتایج آزمون تفاوت اضط. 4جدول 

  موضوع
  t آماره آزمون خیر بلی

 میانگین
  انحراف
 معیار

 میانگین
  انحراف
 معیار

مقدار 
 آماره

  اعتبار
 آماره

 000/0 815/3 09/1 35/48 21/1 13/42 اضطراب کامپیوتر

   
ب کـامپیوتر بـین دو گـروه    هاي تحقیق بازگو کننده آن است که تفاوت معنـاداري در اضـطرا   یافته 

میـانگین نمـره اضـطراب     .محاسبه شـده اسـت   000/0تحقیق وجود داشته و سطح معناداري آزمون 
کمتـر از گروهـی اسـت کـه فاقـد      ) 13/42(کـامپیوتر در خانـه هسـتند     کامپیوتر کسـانی کـه داراي  

 تـأثیر تر در خانـه  بنـابراین مالکیـت و برخـورداري از کـامپیو    . باشـند  مـی ) 35/48(کامپیوتر در خانه 
  ).4جدول ( معناداري در کاهش اضطراب کامپیوتر نشان داده است

از کـامپیوتر در طـی هفتـه    افـراد  حسـب میـزان اسـتفاده    وضعیت اضطراب کـامپیوتر بر  :چهارمسؤال 
  باشد؟ چگونه است؟ از نظر آماري، آیا تفاوت معنادار می

 سب استفاده هفتگی دانشبران ازکامپیوترنتایج تحلیل واریانس اضطراب کامپیوتر برح. 5جدول 

 
 انحراف معیار میانگین سطوح

  مقدار
 آماره

  سطح معنادار
 آماره

میزان استفاده 
کامپیوتر از  دانشبران
 طی هفته در

 08/12 9/49 ساعت 2 از کمتر

363/9 000/0 
 9/10 4/48 ساعت 4-3
 42/11 4/47 ساعت 6-5
 64/10 3/39 ساعت 8-7

 5/9 6/38 بیشتر عت وسا 8
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هاي پژوهش بازگوکننده آن است که تفاوت معناداري در اضطراب کـامپیوتر برحسـب میـزان     داده

 000/0سـطح معنـاداري آزمـون تحلیـل واریـانس       .استفاده هفتگی دانشبران از کامپیوتر وجود دارد
فاده هفتگی دانشبران هرچه میزان است .گزارش شده است 363/9محاسبه شده و مقدار آماره آزمون 

. یابد، به همان نسـبت از میـزان اضـطراب کـامپیوتر آنهـا کاسـته شـده اسـت         از کامپیوتر افزایش می
معناداري در کـاهش اضـطراب کـامپیوتر نشـان داده      تأثیراستفاده دانشبران از کامپیوتر در طی هفته 

  ).5جدول ( است
حصـیالت افـراد چگونـه اسـت؟ از نظـر      وضعیت اضطراب کـامپیوتر بـر حسـب میـزان ت     :پنجمسؤال 

  باشد؟ آماري، آیا تفاوت معنادار می
 نتایج تحلیل واریانس اضطراب کامپیوتر برحسب تحصیالت دانشبران کامپیوتر. 6جدول 

 
 انحراف معیار میانگین شرح

  مقدار
 آماره

  سطح معنادار
 آماره

  میزان تحصیالت
  دانشبران
 کامپیوتر

 29/11 34/46 سیکل تا دیپلم

012/1 402/0 
 5/12 85/44 دانشگاهی دیپلم و پیش

 48/11 96/44 کاردانی
 33/11 04/45 کارشناسی

 94/9 37/53 کارشناسی ارشد

   
هــاي تحقیــق بیــانگر آن اســت کــه تفــاوت معنــاداري در اضــطراب کــامپیوتر برحســب میــزان   داده

محاسبه شده که چـون   402/0داري آزمون سطح معنا .تحصیالت دانشبران از کامپیوتر وجود ندارد
لذا فرض تفاوت اضطراب کامپیوتر بر حسب سطوح  ،درصد بیشتر است 5سطح معناداري از میزان 

 معناداري در اضطراب کامپیوتر نداشته است تأثیرمیزان تحصیالت دانشبران . شود تحصیالت رد می
  ).6جدول (
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  معنادار و مطلوب آماري برخوردار است؟ پایاییز آیا ابزار اضطراب کامپیوتر ا :ششمسؤال 

  مقیاس اضطراب کامپیوتر) پایایی(هاي آماري آلفاي کرونباخ  شاخص .7جدول 

  گویه
  )ماده(

  ی بایپایا
حذف 
  گویه

  همبستگی
باکل 
  مقیاس

  گویه
  )ماده(

  ی بایپایا
حذف 
  گویه

  همبستگی
باکل 
  مقیاس

  گویه
  )ماده(

  ی بایپایا
حذف 
  گویه

  همبستگی
  مقیاس باکل

1  809/0  367/0  8  811/0  309/0  15  806/0  398/0  
2  811/0  323/0  9  807/0  370/0  16  807/0  369/0  
3  81/0  320/0  10  799/0  508/0  17  802/0  499/0  
4  804/0  443/0  11  810/0  326/0  18  808/0  375/0  
5  800/0  503/0  12  802/0  517/0  19  805/0  448/0  
6  815/0  221/0  13  805/0  424/0  20  808/0  371/0  
7  805/0  408/0  14  810/0  321/0        

  
گویـه و   20(کرونبـاخ  ي ی مقیاس اضطراب کامپیوتر در تحقیق حاضر با استفاده از آماره آلفـا یپایا

تفکیـک جـنس در بـین     طـور جداگانـه بـه    پایایی ابزار بـه . محاسبه شده است 815/0) آزمودنی 200
هـاي   شـاخص . انـد  محاسبه شـده  788/0و  84/0به ترتیب ) نفر100(و دختر ) نفر 100(دانشبران پسر 

  .گزارش شده است 7آماري پایایی ابزار در جدول 
  ی سازه معنادار و مطلوب آماري است؟یآیا ابزار اضطراب کامپیوتر داراي روا :هفتمسؤال 
و عامـل  مـاده مقیـاس اضـطراب کـامپیوتر در د     20تحلیل عاملی بازگوکننده آن است که  هاي یافته

 هر چه مقدار شـاخص مـذکور  . محاسبه شده است KMO، 789/0مقدار شاخص. قابل تقلیل هستند
هـاي تحقیـق خواهـد     به عدد یک نزدیکتر باشد، معرف معناداري مدل تحلیل عاملی با تعداد گویـه 

چــه ســطح  بــوده کــه هــر 000/0و ســطح معنــاداري  423/950آزمــون بارتلــت داراي مقــدار  .بــود
 20آن است کـه مـدل تحلیـل عـاملی درخصـوص       د معرفوش 05/0ذکور کوچکتر از ممعناداري 

بیـانگر معنـاداري و    ،دو شاخص آماري مورد نظر. معناداراست نظر آماري مطلوب و ماده مقیاس از
  .مطلوب بودن تحلیل عاملی تحقیق گزارش شده است
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 20تـک   بار عـاملی تـک   .است بوده نظر در 30/0عاملی  قبولی براي تحلیل عاملی، حداقل بار مرز 

بیشترین و کمترین بار عاملی مربوط به عامـل اول   .نمایش داده شده است 9گویه مقیاس در جدول 
و کمترین بار عـاملی   بیشترین. داشته است) 346/0( 6و ) 641/0( 3هاي  ترتیب اختصاص به گویه به

  . داشته است) 358/0( 1 و )711/0( 7هاي  مربوط به عامل دوم به ترتیب اختصاص به گویه
شـده کـه عامـل اول     محاسـبه  267/3، و عامـل دوم  286/3چـرخش  ویژه عامل اول پـس از   مقدار 

تبیـین   ماده مقیـاس را  9درصد تغییرات  33/16ماده مقیاس، و عامل دوم  11درصد تغییرات  42/16
ها مشخص شده که عامل اول گرایش مثبت اضطراب  با توجه به محتواي گویه ).8جدول (کنند  می

و عامـل دوم  ) ی که تمایل منفی نسبت به اضطراب کـامپیوتر را نشـان داده  یها شامل گویه(کامپیوتر 
هاي تحقیق نشان داده که دو عامل  عالوه برآن داده .شود گرایش منفی اضطراب کامپیوتر نامیده می

ضریب همبسـتگی عامـل اول و   . اند اضطراب کامپیوتر داشته تقلیل یافته روابط معناداري با کل نمره
  ).10جدول( محاسبه شده است 893/0و  818/0 ترتیب با کل نمره اضطراب کامپیوتر به دوم

  هاي آماري تحلیل عاملی به تفکیک هر عامل شاخص. 8جدول 

  عامل
  چرخش پس از  نتایج ابتدایی

  واریانس درصد  مقدار ویژه
 یژهمقدار و  تبیین شده

  واریانس درصد
  تبیین شده

  429/16  286/3  567/23  713/4  عامل اول
  335/16  267/3  198/9  84/1  عامل دوم
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  گویه مقیاس اضطراب کامپیوتر 20نتایج نهایی تحلیل عاملی، بارهاي عاملی. 9 جدول

  عامل  ها گویه
  عامل  ها گویه  اول

  دوم
کنم که کـار بـا کـامپیوتر بـراي مـن       احساس می

اعتماد به  ،کنم هنگامی که با کامپیوتر کار می  641/0  باشد کننده می ش و تشویقبخ لذت
  711/0  نفس خود را از دست می دهم

کار کردن با کامپیوتر براي مـن   ،کنم فکر می  627/0  کار با کامپیوتر براي من دوست داشتنی است
  695/0  تواند باشد خیلی سخت می

ی و احسـاس آسـودگ   ،در کالس درس کامپیوتر
ــا      585/0  کنم سهولت پیدا می ــه خــوبی ب ــراد نیســتم کــه ب ــته اف از آن دس

  68/0  کنند کامپیوتر کار می

بـراي مـن    ،طی نمودن دوره آموزشـی کـامپیوتر  
  65/0  با کامپیوتر خوب نیستم  541/0  باشد آزار دهنده نمی

ــدي از     ــأله جدی ــوانم مس ــر بت ــی اگ ــور کل ــه ط ب
ن دست کامپیوتر را حل کنم احساس خوبی به م

  دهد می
536/0  

هنگــامی کــه ســعی در اســتفاده از کــامپیوتر  
دارم، یک احساس افسـردگی بـه مـن دسـت     

  دهد می
578/0  

ــث و     ــامپیوتر بح ــاره ک ــران درب ــه دیگ ــی ک وقت
کنم بتوانم دوره آموزشی کامپیوتر را  فکر می  502/0  کنند، احساس ترس و وحشت ندارم صبحت می

  444/0  را کنمبرگزار نموده و آن را اداره و اج

بــه  ،تــوانم در یــک دوره آمــوزش کــامپیوتر مــی
ــت  481/0  مراتب خوبی برسم ــه      و گف ــران در زمین ــا دیگ ــودن ب ــو نم گ

  443/0  بخش نیست کامپیوتر براي من لذت

مجسم کردن مشـکالت مربـوط بـه کـامپیوتر       479/0  با کامپیوتر کار کنم ،توانم مطمئنم می
  382/0  اي ندارد براي من جاذبه

طلبــی بـراي حــل مشـکالت کــامپیوتر    مبـارزه   463/0  برنامه کامپیوتري را یاد بگیرم ،توانم مئنم میمط
  358/0  اي ندارد براي من جاذبه

      411/0  در زمان کار با کامپیوتر احساس راحتی دارم
      346/0  اندازد به طور کلی کامپیوتر مرا به وحشت نمی

 
  قلیل یافته و کل اضطراب کامپیوترماتریس همبستگی بین دو عامل ت. 10جدول

  عامل دوم  عامل اول  
  893/0  818/0  کل اضطراب کامپیوتر
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  گیري بحث و نتیجه

برخـورداري   کامپیوتر بخشی اساسی از زندگی روزمره آدمی شده که الزمه استفاده درست از آن،
اضـطراب کـامپیوتر    کـه  چرا .ها و سواد کامپیوتري و تقلیل اضطراب کامپیوتر است افراد از مهارت

چنـین افـزایش    هـم  ،بـا افـزایش آمـوزش    .کنـد  ی افراد نسبت به کامپیوتر اختالل ایجاد مییدر کارآ
اگـر چـه اضـطراب کـامپیوتر بـا      . اضطراب کـامپیوتر را کـاهش داد   ،توان می تجربه کار با کامپیوتر

 در، ط مـی باشـد  اقتصـادي و شـغلی افـراد مـرتب     -اجتمـاعی  شخصیتی، - گانه فردي هاي سه ویژگی
چنین ارتقاء  هم هاي افزایش استفاده از کامپیوتر و زمینهابد، صورتی که اضطراب کامپیوتر کاهش ی

ــارآ ــی   یک ــزوده م ــز اف ــاربران نی ــامپیوتري ک ــرد ک ــردد ی و عملک ــرین   .گ ــامپیوتر بهت اضــطراب ک
ر بیشتري داشـته  کسانی که اضطراب کامپیوت .شود کننده اثربخشی کار با کامپیوتر تلقی می بینی پیش

اضطراب کامپیوتر موجب کاهش اثربخشـی کـار    .موفقیت کمتري در کار با کامپیوتر دارند باشند،
کاهش اضـطراب کـامپیوتر موجـب افـزایش رضـایتمندي کـاربران کـامپیوتر         .با کامپیوتر می شود

و  اضطراب کامپیوتر یکی از حاالت و خصوصیات فردي و شخصی است که در رفتارهـا  .گردد می
بررسـی   همین خاطر است که محققان به گذارد و به می تأثیرورانه افراد آ یابی و فن هاي اطالع ویژگی

 هـاي پژوهشـی در قلمـرو    اضطراب کـامپیوتر یکـی از حـوز    .اند و تحلیل ابعاد گوناگون آن پرداخته
در (ت چهارگانـه تحقیـق حاضـر    سـؤاال کـه بررسـی و تحلیـل آن براسـاس      شـود  تلقی می کامپیوتر

سـنجش و  . پـذیر خواهـد بـود    امکـان  )هـاي کـامپیوتر   پسایندها و همبسـته  الگوها، خصوص ماهیت،
نخسـتین گـام در موضـوع     ،داسـتاندار  گیري اضـطراب کـامپیوتر براسـاس ابزارهـاي معتبـر و      اندازه

عموم تحقیقات اضطراب کامپیوتر در ایران با استفاده از ابـزار هاینسـن و   . شود محسوب می مذکور
بـراین اسـاس نـوآوري و هـدف اصـلی تحقیـق حاضـر آزمـون و          .انـد  انجام شده) 1987( کارانهم

براي نخستین بار در ایران بـوده کـه   ) 1990(اعتباریابی مقیاس اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسون 
 هنامـ  پرسشبا استفاده از ) 2010نمونه پتروگیانیس،  براي(تاکنون  90البته تحقیقات متعددي از دهه 

  .باندالوس و بنسون انجام گرفته است
) 1990( ی ابزار اضطراب کامپیوتر باندالوس و بنسـون یهاي پژوهش معرف آن بود که پایا یافته 

محاسبه شـده کـه معـرف     788/0و  84/0، 815/0ترتیب  ها، پسران و دختران به در بین کل آزمودنی
هـاي مـذکور در راسـتاي     بـوده کـه یافتـه   ی مطلوب و معتبـري  یآن است که ابزار تحقیق داراي پایا

ــات بانــدالوس و   ــارث و همکــاران   ،)1990(بنســون تحقیق ) 2010( و پتروگیــانیس) 2003(هاکب
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گویه ابزار از نظر آماري الگوي مناسـبی   20تحلیل عاملی نشان داد که تمامی ،عالوه برآن .باشد می
هستند کـه عامـل اول گـرایش مثبـت و      گویه در دو عامل قابل تقلیل 20چنین  رود و هم شمار می به

  .عامل دوم گرایش منفی نسبت به اضطراب کامپیوتر را نشان داده است
اضـطراب کـامپیوتر بـین دانشـبران      هاي پژوهش معرف آن بـود کـه تفـاوت معنـاداري در     داده 

، )2002( دختر و پسر وجود ندارد که البته نتایج مذکور در راستاي تحقیقات میکلسـن و همکـاران  
و  2بیسـی  ،1و یومـورن ) 2008( بهاتاچـارجی  ،)2008( ، تکینارسـالن )2005(وچینسکی و همکـاران  

  .بوده است) 2008( 3ساندي
خانـه زمینـه کـاهش اضـطراب کـامپیوتر را       هاي تحقیق مبین آن بود که مالکیت کـامپیوتر در  داده 

 .کنـد  مـی  کـاربران را فـراهم   چرا که داشتن کامپیوتر در خانه زمینه اسـتفاده مسـتمر  ، کند فراهم می
ی داشـته  یسـو  هـم ) 2008( ویـک  و بـالوگلو و و ) 2008(هاي مذکور با تحقیقات بهاتاچاراجی  یافته
بـا   .عالوه بر آن رابطه معنادار منفی بین اضطراب کامپیوتر و تجربـه کـامپیوتر نشـان داده شـد    . است

همـان نسـبت    تري انجام داده باشند، بهاین توضیح که هرچه کاربران درطی هفته کار با کامپیوتر بیش
آدرون،  از میزان اضـطراب کـامپیوتر آنهـا کاسـته مـی شـود کـه ایـن نتـایج پـژوهش بـا تحقیقـات            

، تــادمن و )2004و  2001( ، بوزیونلــوس)2003(و یــو  ، هاکبــاراث، گــرووري)2002( ویگنولیــب
و  )2008(بهاتاچـاراجی   ،)2007(بیکـر، ویچرتـز و اشـمیت     ،)2006( ، ویلفونگ)2004( درایسدال

  .ی نشان داده استیسو هم) 2008(بالوگلو و وویک 
ی یروا بین و ی پیشیمربوط به بررسی روا هاي پژوهش، محدودیت یکی ازشایان ذکر است که 

یکـی   .مطالعات آتی بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـود      پیشنهاد محقق آن است که در .زمان است هم
ــق مر محــدودیت از دیگــر ــه دانشــبران    هــاي تحقی ــورد بررســی ب ــه م ــه آن اســت کــه نمون ــوط ب ب

 بنـابراین،  .به جمعیت عمـومی تعمـیم داد   توان میها را ن یافته شده و هاي اصفهان محدود آموزشگاه
زرگسـاالن  ب نوجوانـان، ( هاي اجتماعی سـنی  ی ابزار بر حسب گروهیروا ی ویکه پایا شود میتوصیه 

 آموزشـی  ،)غیـره  خدماتی، اقتصـادي و  آموزشی،(سازمانی ، )مدیران، معلمان(شغلی  ،)وکهنساالن
هـاي   حـوزه  ،)باالي اجتمـاعی  متوسط و ین،یپا( طبقات اجتماعی ،)باالي دیپلم زیردیپلم، سواد، بی(

ت چهارگانـه  سـؤاال آنها در راستاي  عالوه بر. بررسی قرارگیرد مورد )ییروستا شهري و( اجتماعی

                                                      
1. Umoren 
2. Bassey  
3. Sunday 
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قالـب   کـه در  گـردد  تحلیل اضطراب کامپیوتر، توصیه مـی هاي  ابتداي مقاله در خصوص چارچوب

اجتماعی با اضـطراب   تحلیل روابط چندگانه متغیرهاي مختلف فردي، تحقیقات پیچیده به تجزیه و
سـطوح مختلـف    پیامدهاي اضـطراب کـامپیوتر در   مناسب است که اثرات و .کامپیوتري توجه شود

هـا و مفـاهیم    مطالعـه روابـط بـین سـازه     .گـردد بررسـی   اجتماعی افـراد  خانوادگی و زندگی فردي،
هــاي پژوهشـی بــراي   حـوزه  از شــناختی بـا اضــطراب کـامپیوتر یکـی دیگــر    جامعـه  شـناختی و  روان

کـه در زمینـه    شود توصیه می در راستاي تحقیقات متعدد کامپیوتر، .شود می تحقیقات آینده پیشنهاد
طـور عـام و    پیوتر در حوزه کـامپیوتر بـه  چون نگرش به کامپیوتر، خودکارآمدي کام موضوعاتی هم

موضوعاتی هم چون اعتیاد اینترنت، نگرش به اینترنت، خودکارآمدي اینترنت و اضطراب اینترنـت  
توان موضوعات پیشنهادي را هم  طور مشخص در حوزه اینترنت تحقیقاتی انجام گیرد که البته می به
ی ینکتـه نهـا   .ونگی روابط بین آنها نیـز پرداخـت  بررسی چگ طور جداگانه تحقیق انجام داد و یا به به
پیشـنهاد پـژوهش آن اسـت کـه در آینـده       پیرو معرفی ابزارهاي سنجش اضطراب کامپیوتر، که، آن

  .انجام شود ابزارهاي معرفی شده پیشین، سایرتحقیقاتی با استفاده از 
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