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  اعضای هیات علمی و مدیراندر  ترکامپیو  اضطراببررسی میزان
  

  3مریم جوادیان -2قهرمان محمودی - 1زاده رمضان حسن
  چکیده

ی آن در دنیای امروز باعث شده که هر کسی به نحـوی بـا ایـن                 کامپیوتر و نفوذ گسترده   : زمینه و هدف  
اضای فزاینده به کامپیوتر برای بسیاری از افراد        این تق . تکنولوژی درگیر شده و با آن سر و کار داشته باشد          

اضطراب کامپیوتر، نوع خاصی از اضطراب اسـت کـه معمـوالً در یـک     . با اضطراب و استرس همراه است 
           دهد و افرادی کـه مبـتال بـه اضـطراب کـامپیوتر هـستند ممکـن اسـت ترسـی از                     موقعیت خاص رخ می   

هدف ایـن پـژوهش     . رم، شکست و یأس و ناامیدی را تجربه کنند        آشنایی، احساس ناکامی، خجالت و ش     نا
  .بررسی میزان اضطراب کامپیوتر در اعضای هیات علمی و مدیران است

جامعه آماری کلیه اعـضای هیـات       . ه است در تحقیق حاضر از روش توصیفی استفاده شد        : روش تحقیق 
اسـالمی اسـتان مازنـدران     آزاد لتـی و علمی و مدیران دانشکده های پرستاری و مامایی دانـشگاههای دو        

از بین جامعه آماری، بر اساس جدول تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه یا جدول کرجـسی و                   . هستند
هـا از دو      برای گردآوری داده  . ای انتخاب شدند    گیری تصادفی طبقه     نفر به شیوۀ نمونه    200مورگان، تعداد   
  . عمل آمدای و پرسشنامه استفاده به  روش کتابخانه

های تحقیق نشان داد بین جنسیت و میزان اضطراب کامپیوتر ارتبـاط وجـود           نتایج آزمون فرضیه  : هایافته
 میزان اضطراب کامپیوتر بـا تجربـه کـامپیوتر ارتبـاط وجـود نـدارد       ولی بین)  =p<543/2t ,05/0(دارد 

)05/0, p>525/0t=( .میزان اضطراب کامپیوتر با تحـصیالت  بین  همچنین)05/0, p<776/2t=(بـا   و 
میزان اضطراب کامپیوتر با نوع شغل ارتباط ولی بین .  ارتباط وجود دارد)=p<279/2t ,05/0(سابقه شغل 
  ).=p>179/0t ,05/0(وجود ندارد 

بر اساس یافته های تحقیـق نتیجـه مـی گیـریم کـه میـان اضـطراب کـامپیوتر و برخـی                       : نتیجه گیری 
ت علمـی و مـدیران      أجنـسیت، تحـصیالت و نـوع شـغل اعـضای هیـ            ویژگیهای جمعیت شناختی نظیـر      

  داری زاد اسـالمی مازنـدران، ارتبـاط معنـی          هـای دولتـی و آ     های پرسـتاری و مامـایی دانـشگاه       دانشکده
  .وجود دارد
   مدیران، اعضای هیات علمی؛گیهای جمعیت شناختی؛ ویژاضطراب کامپیوتر: هاکلید واژه
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  مقدمه
ــامپیوتر      ــروز ک ــای ام ــه در دنی ــت ک ــوان گف ــاید بت ش

تکنولـوژی کـامپیوتر در     . آید  ترین ابزار به حساب می      بخش  اثر
هـای علمـی، تجـاری، تعلـیم و تربیـت، فرهنـگ،               ام حوزه تم

ــوده اســت  کــامپیوتر و نفــوذ . سیاســت و غیــره تأثیرگــذار ب
ی آن در دنیای امروز باعث شـده کـه هـر کـسی بـه                  گسترده

نحوی با این تکنولوژی درگیر شـده و بـا آن سـروکار داشـته               
ا این تقاضای فزاینده به کامپیوتر برای بسیاری از افراد ب         . باشد

هـای اخیـر اضـطراب        در سال . اضطراب و استرس همراه است    
کامپیوتر پژوهش و مطالعات زیادی را به خود اختـصاص داده           

هـای   عقیده بر این است کـه بـر اضـطراب و تـرس             ).1( است
از کـردن یـا رویـدادهای       گذشته، مانند ترس از ریاضـی، پـرو       

یک اضطراب جدید کـه عمـدتاً مخـصوص عـصر           ناخوشایند،  
اضطراب کامپیوتر، بیمـاری  . ژی است، اضافه شده است    تکنولو

شناسـی نـه تنهـا        امروز روان ). 2(جدید عصر تکنولوژی است     
خود را درگیر بـا مـسایل سـنتی خـود، یعنـی مـداوا و ارایـه                  

بینـد بلکـه      خدمات بهداشت روانی و تحقیق و پـژوهش، مـی         
خواسته یا ناخواسـته بـا مـسائل معاصـر ماننـد تکنولـوژی و               

 1970از اوایـل دهـه      . به رو شده است    ت شتابان آن رو   تغییرا
شناختی تغییرات معاصر بر زندگی افراد در جوامـع           تأثیر روان 

شناسان قـرار گرفتـه       پردازان و روان    صنعتی مورد توجه نظریه   
دو جنبه از تحوالت بشری وجود دارد که جمعیـت          ). 3(است  

وســط ای ت زیــادی از افــراد جامعــه را کــه بــه طــور فزاینــده 
شـود، تحـت تـأثیر قـرار          تکنولوژی و دانش به پیش رانده می      

این دو جنبه عبارتند از مقاومت در برابر تغییـر، کـه            . دهد  می
یابـد، و تـرس و        رسد با افزایش سـن افـزایش مـی          به نظر می  

ــوژی   ــومی از تکنول ــطراب عم ــطراب   1اض ــا و اض ــا نوروزه  ی
طور کلـی    درصد از دانشجویان به      35 تا   20حدود  . 2کامپیوتر
هــای مرضــی خفیــف از اضــطراب کــامپیوتر را نــشان   نــشانه

تکنوفوبیا یا هراس از تکنولوژی دارای دو مؤلفه        ). 4(دهند    می
بنا بـه   . است) نگرشی و نگرانی  (و شناختی   ) اضطراب(عاطفی  

 درصـد از دانـشجویان بـه        5نتایج تحقیقات متعددی حـدود      
رتباطـات از   ا .)4-6(اضطراب شدید کامپیوتر مبـتال هـستند        
                                                 

1- Techno - phobia 
2- Neurosis & computer anxiety 

انقـالب در   . طریق کامپیوتر بخشی از واقعیـت زنـدگی اسـت         
ای پیـدا     تکنولوژی کامپیوتر در فرهنگ امروزی نقش فزاینـده       

تکنولوژی کـامپیوتر بـر تمـام افـراد و در سـنین             . کرده است 
اضـطراب کـامپیوتر حالـت روانـی         .مختلف تأثیر داشته است   

هـای    تر واکـنش   که نسبت به استفاده از کـامپیو        است افرادی
به عنوان ترس از تعامل با کامپیوتر       آن  همچنین  . منفی دارند 

شـود توصـیف    و تهدید واقعی که به وسیله کامپیوتر ایجاد می  
پدیده اضطراب کامپیوتر شـامل احـساس خطـر و          . شده است 

کاربر از این بابت نگران است که به     . ترس از شکست نیز است    
ل خـود را نـسبت بـه        تکنولوژی خیلـی وابـسته شـود، کنتـر        

. کامپیوتر از دست بدهد یا تحت نفـوذ کـامپیوتر قـرار گیـرد             
دادن یک کلید  اضطراب کامپیوتر ترس از این است که با فشار      

. غلط عملکرد فرد را در شغل یا موقعیت آموزشی مختل کنـد        
پذیری، وحشتزدگی و تـرس       استرس، پریشانی، ناکامی، تهییج   

 همـه بخـشی از      ،ابـل کنتـرل   از مواجهه بـا رویـدادهای غیرق      
  ).7(احساسات همراه با اضطراب کامپیوتر هستند 

های انجام گرفتـه در زمینـه اضـطراب کـامپیوتر             پژوهش
برخـی از پژوهـشگران     . کنـد   نتایج ضد و نقیض را گزارش می      

 کـه بـا افـزایش تجربـه کـار بـا کـامپیوتر،               کردندخاطرنشان  
 دریافتنـد   ایـن محققـان   . یابـد   کاهش مـی   اضطراب کامپیوتر 

دانشجویانی که هیچگونه تجربه با کامپیوتر ندارند و یا تجارب    
کمــی دارنــد، در مقایــسه بــا دانــشجویانی کــه دارای تجربــه 

در . دهنـد   بیشتری هستند، اضـطراب بیـشتری را نـشان مـی          
واقع، افزایش سطوح تجارب کار با کامپیوتر و میزان اسـتفاده           

اب کامپیوتر ارتبـاط    هفتگی از کامپیوتر با کاهش سطح اضطر      
ن از جنـسیت، سـطح تجربـه قبلـی بـا            وسنبرو. )8-10(دارد  

کامپیوتر، نگرش نسبت به کامپیوتر، سطوح تحصیالت، سطح        
دانش و علوم کامپیوتری، و منبـع کنتـرل بـه عنـوان عوامـل            

اضـطراب   .)6( کنـد   مرتبط بـا اضـطراب کـامپیوتر ذکـر مـی          
 افـراد را، بـه طـور        ای از   تکنولوژی و کامپیوتر دامنه گـسترده     

با بررسـی   . مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار داده است       
تعداد افرادی که تحـت تـأثیر مـستقیم یـا غیرمـستقیم ایـن               

اند امکان درک میزان گـستردگی آن وجـود           پدیده قرار گرفته  
ی   اضطراب کامپیوتر یک پدیده جهانی با سطح و دامنـه         . دارد

 درصـد   39 تـا    25 در میـان     متفاوتی از اضـطراب و نـشانگان      
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 کنگ، انگلستان، استرالیا، ژاپن،     -جمعیت آمریکا، چین، هنگ   
ــت     ــی اس ــرقی و غرب ــای ش ــشورهای اروپ ــین ). 6(ک همچن

 درصـد از بزرگـساالن      32هـا حـاکی از آن اسـت کـه             گزارش
 درصــد از مــدیران انگلیــسی دارای 3/21آمریکــایی و حــدود 

ـ    . اضطراب کامپیوتر هستند   شان دادنـد کـه     برخی مطالعـات ن
زنان نسبت به مردان تا دو برابـر از خـود اضـطراب کـامپیوتر               

 بـا   1نظر از اینکـه در کنارآمـدن        صرف ).12,11(اند    نشان داده 
مشکالت تا چه اندازه توانا باشیم، باز هم در زنـدگی مـواقعی             

آید که ناچار احساس اضطراب، نگرانی، ترس و فشار           پیش می 
ی مــا همــواره بــه آســانی ارضــا هــا انگیــزه. کنــیم روانــی مــی

شوند؛ باید موانعی را از سر راه برداشت، دست به انتخـاب     نمی
بـر اثـر برخـورد      . ها شکیبایی نـشان داد      زد و در برابر دیریابی    

بندد، در هـر      های آنان می    آدمیان با موانعی که راه بر کامیابی      
. کنـد   ای رشـد مـی      هـای پاسـخدهی ویـژه       یک از آنان شـیوه    

هـای ناکـام کننـده، تـا      سخدهی هر فرد به موقعیت    ی پا   شیوه
دهد که سازگاری وی با زندگی بسنده         حدود زیادی نشان می   

در عصر اطالعات و ارتباطـات، مـا بـا الگوهـای در             . است یا نه  
شناختی فردی و اجتمـاعی روبـرو         های روان   حال تغییر آسیب  

شــناختی  ســالیان درازی اســت کــه مفــاهیم روان. ایــم شــده
مفاهیمی مانند اضطراب جدایی، اضطراب     ( اضطراب   کالسیک

ــوقعیتی و  ــی) …م ــدی از   توســط ویژگ ــاهیم جدی ــا و مف ه
اضطراب به عنـوان آسـیب اجتمـاعی و فـردی، بـا نظـرات و                

پردازان خاص خـود، بـه بحـث و تفـسیر آسـیب نـوین                 نظریه
های پایانی هزاره دوم میالدی، یعنی اضطراب کـامپیوتر،           سال

  .)11 (ستفرا خوانده شده ا
احساس اضطراب در قبال کـامپیوتر و بـه کـارگیری آن            

 درصـد جمعیـت را در بـر         40 تـا    30نسبتاً شایع است و بین      
دهند کـه حـدود       شده نشان می     مطالعات انجام  )15( گیرد  می

هــا یکــی از انــواع تــرس از  یــک ســوم دانــشجویان دانــشگاه
 کـه   محققان دریافتنـد  . )17,16(کنند    تکنولوژی را تجربه می   

 دارای اضطراب کامپیوتر در     اعضای هیات علمی  دانشجویان و   
استفاده از فهرسـت کتـب در کتابخانـه و یـا تختـه سـیاه در                 

امــا در بــه کــارگیری . کننــد کــالس درس خــوب عمــل مــی

                                                 
1- Coping with  

به هر حـال، بـا      . کنند  تکنولوژی کامپیوتر احساس نگرانی می    
هـای   ها و مراکز آموزشـی و کـالس   ورود تکنولوژی به دانشگاه  

درس و تبدیل کامپیوتر به ابزار آموزشـی اصـلی افـراد دارای             
تــرس از تکنولــوژی و کــامپیوتر بایــد تــالش بــسیاری بــرای 

تعـدادی از مطالعـات گـزارش       ). 17(سازگاری داشته باشـند     
 درصـد از مـردم از اضـطراب کـامپیوتر رنـج             10اند کـه      کرده
ده از  درصد بقیـه در هنگـام اسـتفا   30 تا  20برند و حدود      می

اگر چـه میـزان     . کنند  کامپیوتر به نحوی احساس ناراحتی می     
کند امـا     درصد افراد از یک تحقیق تا تحقیقی دیگر تفاوت می         

کامالً روشن است که تعداد قابل تـوجهی از افـراد و جمعیـت           
در  .دهنـد   جوامع عالیم اضطراب کامپیوتر را از خود نشان می        

  :ون قرار گرفتهای زیر مورد آزم مطالعه حاضر فرضیه
  . وجود داردارتباط بین جنسیت و میزان اضطراب کامپیوتر -1
  .ارتباط وجود دارد میزان اضطراب کامپیوتر با تجربه کامپیوتر -2
  .با تحصیالت ارتباط وجود دارد میزان اضطراب کامپیوتر -3
  .با سابقه شغل ارتباط وجود دارد میزان اضطراب کامپیوتر -4
  .با نوع شغل ارتباط وجود داردکامپیوتر  میزان اضطراب -5
  
  تحقیق شرو

در . روش تحقیـــق توصـــیفی اســـت ،در ایـــن پـــژوهش
هــای توصــیفی وضــعیت موجــود مــورد بررســی قــرار  پــژوهش

کردن ماهیت شـرایط،      هدف تحقیق توصیفی مشخص   . گیرد  می
محقـق در ایـن گونـه       . هـای حـاکم اسـت       ها، و نگـرش     فعالیت

خالت یا استنتاج ذهنی گـزارش      کند بدون د    تحقیقات سعی می  
، در تحقیـق حاضـر     ).18(دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد        

       ت علمــی و مــدیران أکلیــه اعــضای هیــ   ،جامعــه آمــاری 
 در .دانشکده های پرستاری و مامایی اسـتان مازنـدران هـستند     

ی   شـیوه . نفـر هـستند    200ی آمـاری تعـداد      ، نمونه    مطالعه این
ی آمـاری براسـاس       نمونـه . ای اسـت    طبقهگیری تصادفی     نمونه

جدول تعیـین حجـم نمونـه از روی حجـم جامعـه یـا جـدول                 
 و فرمـول  2ق بـر فرمـول کـوکران      بـ که منط  کرجسی و مورگان  

  .  شده استنسبت در برآورد حجم نمونه است، برآورد و انتخاب

                                                 
2- Kokran   
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 ارتباط میزان اضطراب و جنس: 1ل جدو
  

  شاخص آماری
 ها گروه

  تعداد
n 

  ینگمیان
 M  

  انحراف معیار  
 SD 

  درجه آزادی
df 

t α 

 37/0 52/2 155 مرد

 01/0 6 34 زن
187 543/2 05/0 

در تحقیـق حاضـر بـرای گـردآوری          :ها  ابزار گرداوری داده  
 برای بررسی و مرور     ،ای   کتابخانه مطالعه ها عالوه بر روش     داده

د کـه بـه     ادبیات و پیشینه تحقیق، از پرسشنامه اسـتفاده شـ         
در ایـن پـژوهش بـرای       . باشدها می   زار گردآوری داده   اب عنوان

بنـدی اضـطراب      سنجش اضطراب کامپیوتر از مقیـاس درجـه       
بندی اضطراب    مقیاس درجه  . استفاده شد  CARS(1(کامپیوتر

حقیق هاینسن، گالس و نایت توسـعه و تکامـل          کامپیوتر در ت  
ای بـر      مـاده  19این مقیاس یـک ارزیـابی خودسـنجی         . یافت

گیـری سـطح اضـطراب        بندی لیکرت برای اندازه     اساس درجه 
نمـره  (بندی آن به صورت کامالً مـوافقم      درجه. کامپیوتر است 

) 2نمره  (، مخالفم   )3نمره  (، نظری ندارم    )4نمره  (، موافقم   )5
هاینـسن و همکـارانش درتحقیـق       ). 1نمـره   ( مخالفم   و کامالً 

کالســیک خــود، ایــن مقیــاس معــروف و معتبــر مربــوط بــه 
این ابـزار در    .  کردند 2کامپیوتر را توسعه و اعتباریابی    اضطراب  

دانشجوی سال  )  زن 169 مرد و    101 (270آزمایشی بر روی    
اعتبـار محتـوا،    . شناسی اجرا و اعتباریابی شـد       اول رشته روان  

ایـن ابـزار در    .یـد قـرار گرفـت    سازه و همزمان آن مورد تأی
دانـشگاه آزاد اسـالمی     (های شـهر اهـواز        پژوهشی در دانشگاه  

ایـن   در. اجـرا شـد   ) واحد اهواز و دانشگاه شهید چمران اهواز      
بندی اضطراب کامپیوتر با اسـتفاده از   پژوهش پایایی مقیاس درجه  

  .  سنجش قرار گرفت مورد4 و آلفای کرونباخ3روش بازآزمایی
  
  
  
  
  
  
  
  

ــدار   ــون مق ــده  tچ ــبه ش ــطح ) t=543/2( محاس در س
 از  df=187و با درجـه آزادی    ) α=05/0( درصد   95اطمینان  

  بزرگتــر اســت، بنــابراین، ) t=96/1( جــدول بحرانــی tمقــدار 
                                                 

1- Computer Anxiety Rating Scale (CARS) 
2- Development & validation 
3- Test - retest 
4- Cronbach Alpha Test 

 محاسـبه   92/0کرونباخ برای کـل نمونـه برابـر          ضریب آلفای 
 و از طریـق     5س با استفاده از روایـی همزمـان       روایی مقیا  .شد

بنـدی اضـطراب کـامپیوتر و         همبستگی بـین مقیـاس درجـه      
ضـریب همبـستگی    . پرسشنامه تجربه کامپیوتر به دست آمد     

دار است و نیـز از     ی   معن >001/0p بود که در سطح      4850/0
بـا عنایـت بـه پـژوهش و         .  نیـز اسـتفاده شـد      6روایی افتراقی 

بنـدی اضـطراب کـامپیوتر از     اس درجـه های حاصل، مقی    یافته
بخـش برخـوردار اسـت        روایی و پایایی قابل قبـول و رضـایت        

در پـژوهش حاضـر ضـریب پایـایی         ). 1384،  احدی  و نادری(
  .  به دست آمد76/0 برابر  برای کل نمونه

  :ها از دو روش آماری استفاده شد  تحلیل دادهبرای
نگین، انحـراف   شامل محاسبه درصد، میا   :  آمار توصیفی  -الف 

   .معیار، تدوین جداول و رسم نمودارها
ای بودن مقیاس   فاصله به دلیل  (tآزمون  :  آمار استنباطی  -ب

 و  ،  هاگیری، بهنجار بودن توزیع و یکسان بودن واریانس       اندازه
  .)از این آزمون استفاده شده استمقایسه دو گروه 

  
  یافته ها

ری قـرار   داده های تحقیـق مـورد تجزیـه و تحلیـل آمـا            
  :گرفتند و نتایج به صورت جداول زیر می باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نتیجـه  . شـود   رد و فرضـیه تحقیـق تأییـد مـی          فرضیه صـفر  
میزان اضطراب کـامپیوتر رابطـه    گیریم که بین جنسیت و        می

  .داری وجود داردمعنی 
   

  

                                                 
5- Concurrent validity 
6- Discrimination 
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  میزان اضطراب کامپیوتر با تجربه کامپیوتر ارتباط : 2جدول 
  

  شاخص آماری
  ها گروه

  تعداد
n  

  میانگِین
 M   

  انحراف معیار  
 SD  

  درجه آزادی
df  t α 

  42/0  16/1  141  با تجربه
  05/0 525/0  141  01/0  1  2  بدون تجربه

ــدار   در ســطح )  t=525/0( محاســبه شــده tچــون مق
 df =141و با درجـه آزادی  ) α=05/0( درصد 95اطمینان 
 اسـت، بنـابراین     کـوچکتر ) t=96/1( جدول بحرانی    tاز مقدار   

نتیجــه . شــود  مــی ردو فرضــیه تحقیــق تاییــد فرضــیه صــفر
میزان اضـطراب کـامپیوتر بـا تجربـه کـامپیوتر           گیریم که     می

  .داردنارتباط وجود 
  

  وتر با تحصیالت میزان اضطراب کامپی ارتباط : 3جدول 
  

  ص آماریشاخ
  ها گروه

  تعداد
n  

  میانگِین
 M 

  انحراف معیار  
 SD 

  درجه آزادی
df  t α 

  52/0  06/2  155  باال
  %05 776/2  187  64/0  88/1  34  پایین

ــدار   ــون مق ــده  tچ ــبه ش ــطح ) t=776/2( محاس در س
 df =187و با درجـه آزادی  ) α=05/0( درصد 95اطمینان 
 اسـت، بنـابراین،     بزرگتـر ) t=96/1( جدول بحرانـی     tاز مقدار   

نتیجــه . شــود  مــیتاییــد و فرضــیه تحقیــق  ردفرضــیه صــفر
میزان اضطراب کامپیوتر بـا تحـصیالت ارتبـاط         گیریم که     می

  .وجود دارد
  

  با سابقه شغلیر اضطراب کامپیوتارتباط میزان : 4جدول
  

  اریشاخص آم
  ها گروه

  تعداد
n  

  میانگِین
 M 

  انحراف معیار  
 SD 

  درجه آزادی
df  t α 

  37/8  45/9  155  سابقه باال
  05/0 279/2  187  70/6  94/12  34   سابقه پایین

ــدار   ــون مق ــده  tچ ــبه ش ــطح ) t=279/2( محاس در س
 df =187و با درجـه آزادی  ) α=05/0( درصد 95اطمینان 
بزرگتـر اسـت، بنـابراین      ) t=96/1( جدول بحرانـی     tاز مقدار   

نتیجــه . شــود ییــد مــیأفرضــیه صــفر رد و فرضــیه تحقیــق ت
میزان اضطراب کامپیوتر با سابقه شـغل ارتبـاط         گیریم که     می

  .وجود دارد
  

   میزان اضطراب کامپیوتر با نوع شغلارتباط : 5جدول
  

  شاخص آماری
  ها گروه

  تعداد
n  

  میانگِین
 M 

  انحراف معیار
 SD 

  درجه آزادی
df  t α 

  86/1  60/4  155  پر در آمد
  05/0 179/0  187  23/1  12/4  34  کم در آمد

ــدار   ــون مق ــده  tچ ــبه ش ــطح ) t= 179/0( محاس در س
 df =187و با درجـه آزادی  ) α=05/0( درصد 95اطمینان 
کـوچکتر اسـت، بنـابراین      ) t=96/1( جدول بحرانی    tاز مقدار   

نتیجــه . شــود فرضــیه صــفر تاییــد و فرضــیه تحقیــق رد مــی
میزان اضطراب کامپیوتر بـا نـوع شـغل ارتبـاط           گیریم که     می

  .داردن وجود
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  بحث
اب تحقیق نـشان داد کـه بـین جنـسیت و میـزان اضـطر          

 بـا نتـایج     نتیجـه این  . داری وجود ندارد  کامپیوتر رابطه معنی    
ــام  ــات انج ــودمن   تحقیق ــط ت ــده توس ــولی و )2000 (ش ، ک

 و  و برانـسون  همکارانش، گالس و نایت، مایورر، تودمن و دی         
هـای    ، امـا بـا یافتـه      )5,4 ,6 ,9(  همخوان نیـست   دیویدسون

  ، ویل و روزن، وایـت     ی نادری   شده به وسیله    نجامی ا ها  پژوهش
، ، دورنـدل و همکـارانش     لی، تودمن و موناگام، نـورث و نـویز        

. )23,20 ,24 ,25 ,26 ,28,27( همخوانی و همـسویی دارد    
دریافتند کـه زنـان از اضـطراب ریاضـی و           تودمن و الورنسون    

. )30( اضطراب کامپیوتر باالتری نسبت به مردان برخوردارنـد       
های مـرتبط بـا کـامپیوتر در مدرسـه،            دختران با دیدن نقش   

های تجاری و اقتصادی بـه        های تلویزیون، و در موقعیت      برنامه
.  مردانه هـستند   ها،  پذیرند که آن مشاغل و موقعیت       نحوی می 

 به تفاوت آشکاری بین دختـران و پـسران در           اما نورث و نویز   
ترشدن   اجتماعی. )27( مورد اضطراب کامپیوتر دست نیافتند    

نقـش و    نقش های طبیعی زنان و مردان در ایـران، طبیعـت،          
نگرش و تـصورات قـالبی      . وظایف زنان را دگرگون کرده است     

مردان نسبت به زنان و نیز نگرش زنان نسبت به خود، جایگاه            
و نقش خویش در زندگی اجتماعی و وظایف محوله بـه کلـی             

 امـروز، زنـان بـه       .ای تغییر یافتـه اسـت       شده  در سطوح تثبیت  
دبستانی تا دانشگاهی دسـت       و پیش  های نوین از مهد     آموزش
ــر تمــایز و   نقــش. یافتنــد هــای کنــونی اجتمــاعی مبتنــی ب
ی آمـوزش     آمار کنونی در زمینـه    . های جنسیتی نیست    تفاوت

دهد حضور زنـان، در مقایـسه بـا           عالی و دانشگاهی نشان می    
 بـه ایـن      و ویـل   روزن .تری یافته اسـت     مردان، ترکیب پررنگ  

نتیجه دست یافتند که احساسات اضطراب نسبت به کامپیوتر         
و استفاده از آن احساس شایع در بـین کلیـه دانـشجویان بـه             

عقیده بر این است که یـک سـوم دانـشجویان    . آید  حساب می 
 کننـد   دانشگاه برخی از انواع هراس تکنولـوژی را تجربـه مـی           

افتنـد کـه میـزان       در تحقیـق دیگـری دری      روزن و ویل  . )19(
اضطراب کـامپیوتر دربـین دانـشجویان کـشورهای مختلـف،           

 کـه   کردنـد گـزارش    تودمن و الورنـسون   . )31( متفاوت است 
هـای    آموزان و دانـشجویان رشـته       اضطراب کامپیوتر در دانش   

، ، پینـا و هـریس      روزن و ویـل    .)30,20( مختلف وجـود دارد   

ی، ویــل کریــستوفرسون و ویترلــ، لویــد و گرســارد، برونــسون
در تحقیقـات خـود دریافتنـد کـه تجربـه در             فونگ و هاسان  

. )1 ,6 ,17 ,33,19 ,34( میزان اضطراب کامپیوتر مؤثر است
، یندارند در مقایسه با سـایر       با کامپیوتر   کار  که تجربه  افرادی

هـای     پـژوهش  نتایج .از اضطراب کامپیوتر کمتری برخوردارند    
 تـا   ورندل و همکـارانش   هیل و همکارانش، ماهار، برانسون و د      

 .)6 ,34,27 ,35( حـد زیـادی بـا ایـن یافتـه همــسویی دارد     
 در تحقیـق خـود گـزارش        و ماهـار   هاسان، هیل و همکارانش   

میـزان اضـطراب     بـر  توانـد   کنند که تجربه کـامپیوتر مـی        می
. )33 ,34 ,35( شــده اثــر بگــذارد  کــامپیوتر تجربــه و ادارک

تجربه کار با کامپیوتر و      دریافتند که    کریستوفرسون و ویترلی  
آمیــز تکــالیف  بینــی در مــورد انجــام موفقیــت نگــرش خــوش

ویل . )17( کامپیوتری در کاهش اضطراب کامپیوتر نقش دارد 
ی خود هم بـه متغیرهـای کـار و تجربـه بـا                 در مطالعه  فونگ

کامپیوتر و هم به متغیرهای شخصیتی مانند خودکارآمـدی و          
ی   کننـده   ان متغیرهـای تعیـین    باورها و عقاید کاربران به عنـو      
 تحقیق تـودمن و موناگـام  . )1( اضطراب کامپیوتر تأکید دارند   

در . کنـد   نیز بر اثر تجربـه در اضـطراب کـامپیوتر اشـاره مـی             
تحقیق مربـوط بـه اضـطراب کـامپیوتر، تجربـه بـا کـامپیوتر               

کننده   متغیری است ک در اغلب موارد به عنوان متغیر تعیین         
اضـطراب  . )26( شود کامپیوتر گزارش میو مرتبط با اضطراب  

 کـه دراغلـب     هـستند  متغیـری    ،کامپیوتر و تجربه با کامپیوتر    
کننـده و مـرتبط بـا اضـطراب           موارد به عنوان متغیـر تعیـین      

اضطراب کامپیوتر و تجربه کامپیوتر . شود  کامپیوتر گزارش می  
در یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارند، خواه مثبت و یا منفی، و             

 نـشان داد کـه      هاسان. ین موضوع به نوع تجربه بستگی دارد      ا
تجارب خاص کامپیوتر بر باورهای خودکارآمدی کامپیوتر اثـر         

 نیز به نتایج مشابه     هیل و همکارانش و ویل فونگ     . )33( دارد
گـاس، پینـا و هـریس، روزن، سـیرز و           . )34,1( دست یافتند 

ت یافتنـد    درتحقیقات خود به این یافته دس      ویل، مک اینرنی  
          یابـد   که با افـزایش تجربـه، اضـطراب کـامپیوتر کـاهش مـی             

. داردالبته، خوشایندی تجربه قبلـی اهمیـت        . )32 ,35 ,36(
کـه دارای   افـرادی دهد کـه     نشان می  ی پیگیری گاس    مطالعه

تجربه مفید و خوشایند با کـامپیوتر هـستند، در مقایـسه بـا              
ار نیـستند، از اضـطراب      ای برخـورد     که از چنین تجربه    کسانی
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همچنـین نتـایج ایـن      . )35( تری برخوردارنـد    کامپیوتر پایین 
پژوهش نشان داد که بـین اضـطراب کـامپیوتر و تحـصیالت             

  . ارتباط وجود دارد
های حاصل از پژوهش سایر محققـین  در این زمینه یافته  

نـشان داد کــه افـراد بــا ســطوح تحـصیلی مختلــف، واکــنش    
راب کامپیوتر از خود نشان دادند و نیـز         متفاوتی در برابر اضط   

متذکر شدند که با باال رفـتن سـطح تحـصیالت فـرد، میـزان       
اضطراب کامپیوتر به دلیل استفاده بیشتر از کامپیوتر، کمتـر           

  ).36(گزارش گردید 
و همکاران نشان دادند کـه   در تأیید پژوهش حاضر، هاولکا 

نـایی حـل مـشکل      افراد با تحصیالت باال به دلیل دارا بـودن توا         
بهتر و نیز قـدرت فهـم بهتـری از تکنولـوژی کـامپیوتر، دارای               

  ).37(اضطراب کامپیوتر کمتری نسبت به سایرین بودند 
رسد در این پژوهش، اعـضای هیـأت علمـی و           به نظر می  

مدیران پرستاری و مامایی، به دلیل برخورداری از تحـصیالت          
هـای  رانـدن دوره  عالیه و نیز سالها تجربـه بـا کـامپیوتر و گذ           

ــزان    ــامپیوتر، می ــه اســتفاده از ک ــف آموزشــی در زمین مختل
  . ها، پایین استاضطراب کامپیوتر در آن

های مطالعـه حاضـر نـشان داد کـه بـین اضـطراب              یافته
کامپیوتر با نوع شغل ارتباط وجود دارد، امـا بـا سـابقه شـغل               

کـه   رسـد بـا توجـه بـه ایـن         به نظـر مـی    . ارتباط وجود ندارد  
باشـد و   ولوژی استفاده از کـامپیوتر در ایـران جدیـد مـی           تکن

میزان استفاده از آن توسط اعضای هیأت علمی بیش از یـک            
های اندکی در ارتباط با کـامپیوتر       گذرد، لذا پژوهش  دهه نمی 

بنـابراین تـا    . چه در ایران و چه در خـارج انجـام شـده اسـت             

ق ، تحقیـ  نمودنـد  بررسـی    ، ایـن مطالعـه    ینآنجایی که محقق  
 یافـت خاصی در ارتباط با نوع شغل و ارتباط آن با کـامپیوتر             

 تحقیقات انجام شـده بـدون در        ،اما در این زمینه   . نشده است 
نظر گرفتن نوع شغل نشان داده است که رابطه بین اضطراب           
کامپیوتر و شغل بستگی به میزان رضایت شغلی افـراد دارد و            

باشـد، دارای   چه رضایت شغلی افـراد از شغلـشان بیـشتر            هر
  ).38(اضطراب کامپیوتر کمتری هستند 

هـای حاصـل از تحقیـق       در راستای این پـژوهش، یافتـه      
تکینارسیان نشان داد که نوع نگرش افراد در مـورد شغلـشان            
روی میزان اضطراب کامپیوتر تأثیر دارد و کـسانی کـه دارای            
نگرش مثبـت در مـورد شغلـشان هـستند، میـزان اضـطراب              

  .)2 (ی دارندکامپیوتر کمتر
  

  گیرینتیجه
گیـریم کـه میـان      های پژوهش نتیجه می   بر اساس یافته  

هـای جمعیـت شـناختی نظیـر        اضطراب کـامپیوتر و ویژگـی     
جنسیت، تحصیالت و نوع شغل اعضای هیأت علمی و مدیران 

هـای دولتـی و آزاد      های پرستاری و مامایی دانـشگاه     دانشکده
  .جود داردداری وی اسالمی مازندران ارتباط معن

  
  تشکر و قدردانی 

در اینجا الزم است از همکاری، مساعدت و مشارکت کلیـه           
های پرسـتاری   مسئولین، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشکده      

  .و مامایی استان مازندران کمال قدردانی را داشته باشیم
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Study of computer anxiety rate among faculty members 
and managers 

 

  R . Hassanzadeh1, G. Mahmoudi2, M. Jawadian3 
 
Abstract 
Background and Aim:  Computer and technology widespread today through the world has engaged 
everybody in such a way and this has produced some anxiety and stresses in turn for operators. The 
purpose of this research is to study computer anxiety rate among faculty members and managers. 

Materials and Methods: In this descriptive study and for this purpose, 200 faculty members and 
managers were selected by using the stratified random sampling method. In this research two 
questionnaires were used: demographic characteristics and Computer Anxiety Rating Scale (CARS). 
Content, discrimination and concurrent validity of the questionnaires were established using a panel of 
experts. Reliability of CARS with using test-retest 0.92 was obtained. Research method is descriptive. 
In present study five hypotheses was tested. To analyze data, t-test was used. 

Results: Results of research showed that: 1)There is a relationship between rate computer anxiety and 
sex (t=2.543,p<0.05). 2) There isn't any relationship between rate computer anxiety and experience 
with computer (t=0.525,p>.05). 3) There is a relationship between rate computer anxiety and level of 
education (t=2.776,p<.05).3). 4) There is a relationship between rate computer anxiety and job 
experience (t=2.279,p<.05). 5) There is a relationship between rate computer anxiety and type of Job 
(t=0.179,p<0.05). 

Conclusion: This research indicated that there is a relationship between rate computer anxiety and 
demographic characteristics. 

Key words: Computer Anxiety; Demographic Characteristics; Faculty Member ;Managers 
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