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 چکیده

های شخصیتی و اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه پژوهش بررسی رابطه بین ویژگیهدف این 

ه صورت از نظر هدف، بهمبستگی و -از نوع توصیفی ،روش تحقیق آموزان متوسطه شهرستان آمل بود.شدان

 متوسطه آموزدانش 933پژوهش،  یو نمونه انآموزنفر از دانش 44594 ریجامعه آما .طرح کاربردی بود

 ینهاضطراب رایاپرسشنامه  ، شاملپژوهش ابزار ای انتخاب شدند.گیری خوشهصورت نمونهند که بهبود

وور خودکارآمدی رایانه مورفی، کو پرسشنامه های شخصیتی نئو ویژگی، پرسشنامه هاینس، گالس و نایت

ل چندگانه به روش همزمان و تحلیها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون داده ؛بود. و اوون

با  اضطراب رایانه. بین ندتحلیل شد LISREL8.80 و SPSS21 هایافزارمسیر با استفاده از نرم

. رابطه وجود داشتمدی رایانه خودکارآبا  های شخصیتیویژگیبین  رابطه منفی وخودکارآمدی رایانه 

 ،هاضطراب رایانتوافق، باوجدان بودن و ،گشودگی، گراییبرونتحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 

 ، گشودگی،گراییبرون کنند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد کهبینی میرا پیش خودکارآمدی رایانه

ولی  ؛گذاردمستقیم میاثر غیرمدی رایانه خودکارآبر  توافقاز طریق متغیر بودن و باوجدان اضطراب رایانه

 ی وگرایی، گشودگبرون گذارد. از سوی دیگراثر مستقیم می آموزاندانش مدی رایانهخودکارآبر  توافق

اثر مستقیم  وافقتبر  بودنباوجدانگذارد ولی اثر غیرمستقیم می توافقبر  بودنباوجداناز طریق  اضطراب رایانه

در  های شخصیتی و اضطراب رایانهویژگیهای حاصل از این پژوهش بر کاربرد گذارد. یافتهمی

 تأکید دارد. آموزانخودکارآمدی رایانه دانش
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های ویژگیآموزان متوسطه، اضطراب رایانه، خودکارآمدی رایانه، دانش :واژگان کلیدی

 شخصیتی

 مقدمه

ی فناوری، زندگی انسان دگرگون و اطالعات به عنوان یکی از ها به عرصهبا ورود رایانه

ها، امروز شاهد پیدایش و به وجود است. انسانمنابع تولید در کنار سایر عوامل مطرح شده 

های معمول و قدیمی قابل حل نیست. حلآمدن مسائل و مشکالت جدیدتری هستند که با راه

ای هی امروز نیاز به افرادی با ذهن پویا و خالق دارد که با اطمینان از تواناییزندگی پر مسئله

آید. بنابراین قضاوت انسان در مورد خود، درصدد مقابله با این مسائل و مشکالت بر

 است که او را در این های خود در این موقعیت یکی از مهمترین عواملیاستعدادها و توانایی

رساند. انسان برخوردار از خودکارآمدی در انجام کارها مسیر جدید و ناشناخته یاری می

 دهد تا بر رفتارهایشمی تر است و خودکارآمدی این توانایی را به فردامیدوارتر و موفق

 هایی است که مجهز به نیروی ظرافتکنترل و نظارت داشته باشد. جهان امروز نیازمند انسان

های جدید با استفاده از امکانات نوین و نیروی حاصل از اعتماد به حلو تیزبینی در خلق راه

وجه باشد. با تست، میهایی اهای مثبت در مورد تواناییخود که ناشی از پندارها و قضاوت

توان خودکارآمدی رایانه را احساس اطمینان و اعتمادی دانست که فرد به این تعریف می

(. 4933کند )قراباغی، امیرتیموری، مقامی، نسبت به توانایی خود در کار با رایانه تجربه می

رد ی داخودکارآمدی رایانه نقش مهمی در پذیرش و استفاده از تکنولوژی نوین اطالعات

(. خودکارآمدی رایانه، به ادراک فرد از تواناییش، در استفاده از کامپیوتر 4344، 4)جین، لین

شود. این مفهوم، اشاره به آنچه که فرد در گذشته انجام برای انجام یک تکلیف اطالق می

 دتواند در آینده به دست آورداد ندارد بلکه اشاره به قضاوت فرد در مورد آنچه که میمی

 (.4339، 4)آندراجان، سیمر کندمی

ارتباطات از طریق کامپیوتر بخشی از واقعیت زندگی است. انقالب در تکنولوژی 

کامپیوتر در فرهنگ امروزی نقش فزایندهای پیدا کرده است. تکنولوژی کامپیوتر بر تمام 
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بیماری جدید  (. اضطراب رایانه،4381، 4افراد و در سنین مختلف تاثیر داشته است )اسچوارزر

که  (. اضطراب کامپیوتر حالت روانی افراد است4338، 4عصر تکنولوژی است )تکینارسین

ا های منفی دارند. آن همچنین به عنوان ترس از تعامل بواکنش نسبت به استفاده از کامپیوتر

دیده شود توصیف شده است. پکامپیوتر و تهدید واقعی که به وسیله کامپیوتر ایجاد می

راب کامپیوتر شامل احساس خطر و ترس از شکست نیز است. کاربر از این بابت نگران اضط

است که به تکنولوژی خیلی وابسته شود، کنترل خود را نسبت به کامپیوتر از دست بدهد یا 

تحت نفوذ کامپیوتر قرار گیرد. اضطراب رایانه ترس از این است که با فشار دادن یک کلید 

در شغل یا موقعیت آموزشی مختل کند. استرس، پریشانی، ناکامی، غلط عملکرد فرد را 

زدگی و ترس از مواجهه با رویدادهای غیرقابل کنترل، همه بخشی از احساسات وحشت

( 4333) 9(. ایگباریا، چاکرابارتی4381همراه با اضطراب کامپیوتر هستند )اسچوارزر، 

شود. این مشکالت جدی منجر میمعتقدند که اضطراب رایانه در محیط کار به ایجاد 

تواند شامل: کاهش انگیزه، افزایش اشتباهات و غیره باشد. همینطور اضطراب مشکالت می

های منفی معلمان و در نتیجه عدم های آموزشی منجر به واکنشرایانه در آموزش و محیط

 شود.استفاده از کامپیوتر در آموزش می

انعی باشد برای فراگیرانی که از رایانه به عنوان ابزار تواند مبنابراین اضطراب رایانه می

دشان اندارکاران تعلیم و تربیت که قصکنند. همچنین مانعی برای دستیادگیری استفاده می

 (. 4331، 2به کارگیری فناوری رایانه در فرایند یاددهی و یادگیری است )هیمبی

ش بستگی به خودکارآمدی رایانه نقتواند در وارسد که یکی از عواملی که میبه نظر می

های شخصیتی است. شناخت شخصیت و عوامل مؤثر در ایجاد آن از یک داشته باشد ویژگی

جویی را در انسان به دنبال دارد و از سوی جنبه ارضای حس کنجکاوی و میل به حقیقت

و  بگیری مناسدهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضعدیگر این شناخت امکان می

های شخصیتی، صفات پایداری (. ویژگی4988آگاهانه داشته باشد )عسگری، مرعشیان، 
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ی باثبات و هاها گرایشکنند. آنهستند که از موقعیتی به موقعیت دیگر چندان تغییر نمی

ینی کنندة بتوانند، پیشباشند و میمختلف می هایبادوام پاسخدهی به شیوه یکسان به محرک

توانند ها می(. این ویژگی4933های مختلف باشند )خانجانی و اکبری، موقعیت رفتار فرد در

پذیر سازند. نظریه پنج عاملی شخصیت امروزه یکی فرد را در برابر برخی اختالالت آسیب

باشد که متشکل از پنج عامل بزرگ ترین نظریات در عرصة مطالعه شخصیت میاز جامع

پذیری و خوشایندی رایی، باوجدان بودن، انعطافگنژندگرایی، برونشخصیتی روان

 (.4338، 4)گشودگی( است )یانگ و راجرز

های شخصیتی و اضطراب رایانه با های پژوهشی گویای ارتباط بین ویژگیپیشینه

 ،4دوندل، هاج؛ 4989)غالمعلی لواسانی،  هایدر پژوهش. خودکارآمدی رایانه هستند

( نتایج حاکی از آن بود که بین خودکارآمدی کامپیوتر با اضطراب کامپیوتر رابطه 4334

( نشان 4983قطب الدینی، مشکانی، محمدخانی )دهمطالعات احمدی دارد. دروجود معکوس 

 شده رایانه و کاربرد واقعی رایانه اثرسهولت ادراککه بین خودکارآمدی رایانه با  ندداد

( نشان دادند که بین خودکارآمدی 4981رضاییان ) رد. اکبری بورنگ ومستقیم و مثبت دا

گرفته از سوی نادمی و سعیدی پژوهش صورترایانه با اضطراب رایانه رابطه وجود دارد. 

ی نژندی با استفاده از اینترنت رابطه منفگرایی و روانبین بروننشان داد که ( 4985) رضوانی

کردن در جوانان تهران ( در پژوهشی علل وابستگی چت4989) معنادار وجود دارد. اورنگ

ردن در کستگی روانی به چتدست آمد: بین وابهرا مورد بررسی قرار داد که این نتایج ب

پذیری، توافق و ز جمله انعطافهای شخصیتی ااینترنت و مرکز کنترل و ویژگی

 9ان، رجینا، وان دن، هانگمیرکرک، گرت جدر پژوهش بودن رابطه وجود دارد. باوجدان

ه توافق، گی شخصیتی از جملرابطه منفی معناداری بین ویژ حاکی از آن بود که( نتایج 4331)

 2سلردر تحقیقی که توسط بسیر و کی .دارداینترنت گرایی و اعتیاد بهبرون بودن،وجدانی

 در افسردگی و کارکرد اجتماعی بر افراد صورت اینترنت( در مورد میزان اثر اعتیاد به 4334)
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دگی افراد بودن و میزان گشوافسردگی و وجدانی ،داد که بین اعتیاد اینترنتی نگرفته نشا

 که کنند( اشاره می4333) 4هامبرگر و آرتزیدر مطالعات رابطه مستقیمی وجود دارد. 

ند ( به این نتیجه رسید4988رامی )و بهنژدی با اعتیاد به اینترنت رابطه دارد. شایق، آزاد روان

نژندی و اعتیاد به اینترنت در نوجوانان دختر وجود دارد. داری بین روانکه ارتباط معنی

بودن و اعتیاد به اینترنت را نیز در نوجوانان پسر باوجدان داری بین دلپذیری،تباط معنیار

های شخصیتی درونگرا و دارای رفتار احساسی اینترنت با تیپبه اند. اعتیادبدست آورده

با نژدی ن دادند که بین روان( نشا4331) 4هاردی و یایتدیگری ارتباط دارد. در پژوهش 

رنت رابطه گرایی با اعتیاد به اینتبرونبین داری وجود دارد ولی رابطه معنی ،اعتیاد به اینترنت

( نتایج حاکی از آن بود که بین 4988مرعشیان ) در پژوهش عسگری و منفی وجود دارد.

 های شخصیتی و اضطراب کامپیوتر با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.ژگیوی

های شخصیتی و اضطراب رایانه دهد که میان عوامل ویژگینشان میبندی شواهد جمع

ها هایی که ارتباط علی میان این سازهاما پژوهش دکارآمدی رایانه رابطه وجود دارد؛با خو

ها در چارچوبی رو اگر این سازهاز این کمتر مورد توجه بوده است؛را مورد مطالعه قرار دهد 

 منطقی در ارتباط با یکدیگر قرار گیرد، مدلی مناسبی طرح خواهد شد.

زیادی از سوی  موضوع کاربرد رایانه در آموزش همواره در حال تحول است. فشارهای

ونه گتمام سطوح آموزشی وجود دارد. اینمنابع گوناگون برای پذیرش و کاربرد رایانه در 

عنوان افرادی که به ایجاد تغییرات ارد. بهثیر دائمی دفشارها بر اوضاع و احوال مدارس تأ

اشیم بمند هستیم، باید به این نکته توجه داشته های درس عالقهساختاری در مدارس و کالس

 اشدبند تغییرات آموزشی نیز میکه مطالعه کاربرد رایانه در آموزش، در واقع مطالعه رو

د با بورنهای گذشته، مجهای آموزشی کنونی در مقایسه با نظام(. نظام4334، 9باند )کینگ و

 ا ول با استفاده از ابزارهاوقات حل این مسائای از مسائل مقابله کنند. گاهیدامنه گسترده

 (.4344، 2اند، غیر ممکن است )کاکیرهای سنتی به دلیل این که مورد انتقاد قرار گرفتهروش
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با توجه به اینکه رایانه و اینترنت به دلیل شرایط خاص دنیای مجازی دچار تغییراتی در جسم 

تی های شخصیشوند که بر خلق و خو و تمامی روند زندگی و ویژگیآموزان میو روان دانش

گذارد و همچنین با توجه به مطالب مطرح شده ارتباط و همپوشی متغیرها روشن اثر می هاآن

اب های شخصیتی و اضطررسد، لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگیبه نظر می

 پردازد.آموزان متوسطه شهرستان آمل میرایانه با خودکارآمدی رایانه در دانش

 پژوهش روش

ه . از نظر هدف، این پژوهش بهمبستگی بود-از نوع توصیفی توصیفی روش این پژوهش

مقطع  آموزانی دانشجامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه صورت طرح کاربردی است.

مشغول به تحصیل بودند، تشکیل  39-32ی شهرستان آمل که در سال تحصیلی متوسطه

های آمل و انتخاب نمونه از دبیرستان با هماهنگی با سازمان آموزش و پروش دهند.می

ا ههای نمونه، پرسشنامهیک از کالس شهرستان آمل، ضمن برگزاری جلسه توجیهی در هر

ته در ار رفکگیری بهروش نمونه .دقیقه در اختیار پاسخگویان قرار گرفت 23در مدت زمانی 

تان آمل های شهرسدبیرستانترتیب که از بین ای بود. بدینگیری خوشهاین پژوهش نمونه

کالس  4تخاب شد و از هر مدرسه ان مدرسه پسرانه( 2مدرسه دخترانه و  9مدرسه )  1 تعداد

 صورت تصادف مورد آزمون قرار گرفت. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان با حجمبه

شد. هدر نظر گرفت 933ها که با درنظر گرفتن افت نمونهانتخاب شد  919برابر 44594 جامعه

نفر مورد تحلیل قرار گرفت که از  911های تعداد ها، در نهایت دادهپس از بررسی پرسشنامه

درصد( بودند. 51آموز پسر )دانش 434( و درصد 22آموز دختر )دانش 485 این تعداد

 بود. 44/41میانگین سنی گروه نمونه 
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  آوری اطالعات:ابزارهای جمع

های آوری اطالعات مربوط به ویژگیبرای جمع :NEOهای شخصیتیپرسشنامه ویژگی

سؤال است که  13. این پرسشنامه شامل استفاده شد NEOشخصیتی از فرم کوتاه پرسشنامه 

اجرا شده بود، بدست آمده است.  4381که در سال  NEO-PIبر اساس تحلیل عاملی نمرات 

دارند.  همسانی خوبی ها،در خصوص اعتبار این پرسشنامه نتایج حاکی است که زیر مقیاس

( نیز حاکی از آن است که آلفای کرونباخ 4335) برای مثال: نتایج مورادیان و نزلک

د از ترتیب عبارتنوجدان بودن بهبودن و باگرایی، گشودگی، موافقجوری، برونرنروان

حاکی از آن  ( نتایج4984چنین در تحقیق مالزاده ). هم 89/3، 15/3، 12/0، 15/3، 82/3

، 12/3، گشودگی89/3گرایی، برون81/3 رنجوریبود که آلفای کرونباخ نیز برای روان

 به دست آمده است. 89/3و آلفای کرونباخ کل برابر  81/3، باوجدان بودن 11/3موافق بودن 

 به دست آمد.  18/3در این پژوهش پایایی 

رایانه از پرسشنامه  برای سنجش خودکارآمدی پرسشنامه خودکارآمدی رایانه:

های هر گویه ( استفاده شده است. پاسخ4383ای مورفی، کوور و اوون )خودکارآمدی رایانه

الی  4ای از اطمینان خیلی کم تا اطمینان خیلی زیاد و به ترتیب با نمرات در مقیاس پنج درجه

 است.  413الی  94شود. نمرات بین مشخص می 5

روش  ها مورد استفاده قرار گرفتعیین پایایی پرسشنامهروشی که در این تحقیق جهت ت

مله گیری از جی هماهنگی درونی ابراز اندازهآلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه

ار کنند، به کگیری میهای مختلف را اندازههایی است که خصیصهها یا آزمونپرسشنامه

 است.  13/3رود. پایایی به دست آمده در این پژوهش می

نس، ر تحقیق هایبندی اضطراب رایانه دپرسشنامه درجه پرسشنامه اضطراب رایانه:

 رسشنامه یک ابزار رزیابی خودسنجیو تکامل یافت. این پ ساخته شد (4381) گالس و نایت

گیری سطح اضطراب رایانه است. بندی لیکرت برای اندازهالی بر اساس درجهسؤ 43

(، 9(، نظری ندارم )نمره 2(، موافقم )نمره 5موافقم )نمره  کامالًبندی آن به صورت درجه

هاینس و همکارانش در تحقیق کالسیک خود، . (4مخالفم )نمره  ( و کامال4ًمخالفم )نمره 

این مقیاس معروف و معتبر مربوط به اضطراب کامپیوتر را ساخته و اعتباریابی کردند. اعتبار 
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تأیید قرار گرفت. این ابزار در پژوهشی در دانشگاه آزاد محتوا، سازه و همزمان آن مورد 

محاسبه شد. در این  34/3 ،ضریب آلفای کرونباخاسالمی و شهید چمران اهواز اجرا شد. 

دست آمده، ههای بآوری، دادهس از تکمیل و جمعپمحاسبه گردید.  88/3پژوهش پایایی 

یون چندگانه رگرس ن همبستگی پیرسون،آزموو با استفاده از  ابزار بازبینی و کدگذاری شد

تحلیل   LISREL8.80و SPSS21افزار به روش همزمان و تحلیل مسیر با استفاده از نرم

 شد.

 ی پژوهشهایافته

 های توصیفی پژوهشیافته .1جدول 

 تعداد گروه انحراف معیار میانگین گروه 

 جنسیت
51/3 پسر  54/1  434 

22/3 دختر  22/2  485 

 رشته
93/3 علوم انسانی  52/9  453 

94/3 علوم تجربی  42/5  441 

فیزیک-ریاضی   41/3  52/2  443 

 51/3) پسرنفر  434مورد بررسی،  دانش آموزاننمونه  911نشان داد که از  4جدول 

( 93/3نفر ) 453آموزان از این تعداد دانشدرصد( بودند.  22/3)دخترنفر  485درصد( و 

فیزیک  -( ریاضی41/3نفر ) 443شان علوم تجربی و ( رشته94/3نفر ) 441رشتة علوم انسانی، 

 بودند.

 های استنباطی یافته

رابطه منفی  آموزاننتایج نشان داد که اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه دانش

 (.r=-454/3و  P>34/3)داری دارد معنی
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 آموزانخودکارآمدی رایانه دانشهای شخصیتی با ضریب همبستگی بین ویژگی .2جدول

 1 5 2 9 4 4 هازیر مقیاس

      - خودکارآمدی رایانه

     - 449/3** روان رنجوری

    - 942/3** 495/3** گراییبرون

   - 254/3** 931/3** 444/3** گشودگی

  - 511/3** 251/3** 911/3** 945/3** توافق

 - 522/3** 251/3** 244/3** 944/3** 444/3* باوجدان بودن

 35/3:  معنی داری رابطه در سطح *و   34/3داری رابطه در سطح : معنی**

و گشودگی با  گرایی، توافق، برونرنجوریدهد که: رواننشان می 4ایج جدول نت

داری دارند. همچنین باوجدان ی معنیدرصد رابطه 33در سطح اطمینان رایانه خودکارآمدی 

 دار دارد.ی معنیدرصد رابطه 35در سطح خودکارآمدی رایانه بودن با 

 هخودکارآمدی رایانبینی در پیش اضطراب رایانههای شخصیتی و . ضرایب رگرسیون ویژگی3جدول

 sig  t 

 متغیرهای ضرایب غیر استاندارد ضرایب استاندارد

 B خطا Beta بینپیش

 34/3P<  424/3  44/3 44/4 مقدار ثابت 

 34/3P<  44/4 44/3 94/3 24/3 رنجوریروان 

 34/3P<  13/9 455/3 44/3 44/3 گراییبرون 

 34/3P<  55/4 45/3 94/3 44/4 گشودگی 

 34/3P<  11/4 925/3 44/3 25/3- توافق 

 34/3P<  45/4 45/3 94/3 44/4 باوجدان 

 34/3P<  99/1 491/3 44/3 24/3 اضطراب رایانه 

در  اضطراب رایانههای شخصیتی و داری سهم هر یک از ویژگیمعنیبرای آزمون 

بتای هر کدام از متغیرها مورد توجه قرار گرفت و مقادیر مدی رایانه خودکارآبینی پیش

ر د اضطراب رایانهو  برون گرایی، توافق بودن،، باوجدانگشودگیمعلوم شد که سهم 

، 45/3، 455/3، 925/3دار است )به ترتیب با معنیخودکارآمدی رایانه بینی میزان پیش
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45/3 =Beta  00/0وP<  بینی در پیش رنجوریروان(. این درحالی است که نقش

 (.9دار ظاهر نشد )جدول معنیخودکارآمدی رایانه 

محققین تئوری کافی در مورد آرایش  ،در این پژوهش برای ترسیم نمودار تحلیل مسیر

هایی که بتوان تا حدودی آرایش در این صورت یکی از راه ؛اندمتغیرها بدست نیاورده

یک متغیر  معنی که اول؛ بدینمتغیرها را تعیین کرد، استفاده از رگرسیون چندمتغیری است

داد عنوان متغیر وابسته )خودکارآمدی رایانه( در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از برونبه

د را حذف دار نیستنت آوردیم، آنگاه بتاهایی که معنیرایانه، بتاهای کلیه متغیرها را بدس

ن را ایم و آست را مشخص نمودهکردیم و از بین بتاهای، باقیمانده آنکه از همه بزرگتر ا

ر وابسته ایم )توافق( و این بار نیز بتاهای مربوط به این متغیعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهبه

ایم ایم به این ترتیب عملیات را ادامه دادهمعنی را حذف کردهجدید را پیدا کرده و بتاهای بی

نوان متغیرهای عمتغیر یا متغیرهای باقیمانده به ایم و آخرینتا به آخرین متغیر وابسته رسیده

 هایت آرایش متغیر زیر بدست آمد.بیرونی در نظر گرفته شد که در ن

داری با رابطه مستقیم و مثبت و معنیگرایی برونشود، چنانچه در نمودار زیر مشاهده می

( و رابطه آن با خودکارآمدی رایانه غیرمستقیم و مثبت و Beta= 44/3باوجدان بودن دارد )

 41/3) دارد باوجدان بودنداری با رابطه مستقیم و مثبت و معنی . گشودگیدار استمعنی

=Beta اب . اضطردار استمعنیمستقیم و مثبت و خودکارآمدی رایانه غیر( و رابطه آن با

و رابطه آن با  (Beta= 45/3دارد ) باوجدان بودنداری با رابطه مستقیم و مثبت و معنیرایانه 

م و مثبت رابطه مستقی بودنباوجدان. دار استخودکارآمدی رایانه غیرمستقیم و مثبت و معنی

رایانه غیرمستقیم و و رابطه آن با خودکارآمدی  (Beta= 24/3دارد ) توافقداری با معنی

دارد انه خودکارآمدی رایداری با و معنی مثبترابطه مستقیم و  دار است. توافقمثبت و معنی

(94/3 =Beta .)را  ودنبباوجدان اضطراب رایانه و، گشودگی،برونگراییرابطه میان  توافق

 میانرابطه  باوجدان بودنکند. از طرف دیگر گری میمیانجیخودکارآمدی رایانه با 

 کند. گری میمیانجی توافقرا با  برونگرایی، گشودگی و اضطراب رایانه
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99/43e =                                  4/44e= 44/3= 

 

 41/3= 

 

94/3= 24/3=  45/3=  

    

  

 43/93e =  

های شخصیتی، اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه نتایج تحلیل مسیر بین ویژگی .1نمودار 

 آموزاندانش

برونگرایی، گشودگی، اضطراب رایانه، توافق، باوجدان های نیکویی برازش برای مدل شاخص .4جدول 

 بودن و خودکارآمدی رایانه

مجذور خی 

 دو
Df 

نسبت مجذور خی به 

 درجه آزادی

سطح 

 داریمعنی
RMSEA GFI AGFI RMR 

48/48 1 53/4 334/3 1/3 83/3 81/3 34/3 

است؛  9و کمتر از  53/4آزادی برابر است با دو با درجهدهد، نسبت خینشان می 2جدول 

و  GFIهای ، مقدار شاخص8/3و کمتر از  1/3برابر با  RMSEAهمچنین مقدار شاخص 

AGFI  نزدیک به یک است و مقدارRMR  و بسیار کوچک است، بنابراین  34/3برابر با

 از  برازش مطلوب برخوردار است. ها،مقدار این شاخص





 برون گرایی

 

 گشودگی 
 باوجدان بودن

  خودکارآمدی رایانه

 اضطراب رایانه

 توافق

= 41/3  
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 گیریبحث و نتیجه

خصیتی و اضطراب رایانه با خودکارآمدی رایانه های شدر این پژوهش رابطه بین ویژگی

. بین اضطراب رایانه با مورد بررسی قرار گرفتسطه شهرستان آمل موزان متوآدانش

ی منفی به دست آمد. همچنین نتایج درصد رابطه 33ن در سطح اطمینا خودکارآمدی رایانه

کند. ی میبینانه را پیشخودکارامدی رای ،اضطراب رایانهنشان داد که تحلیل رگرسیون نیز 

 ستقیم برصورت غیر مبههمانطور که نتایج تحلیل مسیر نشان داد اضطراب رایانه 

ای هگذارد. نتایج حاصل از این پژوهش با یافتهآموزان اثر میخودکارآمدی رایانه دانش

(، غالمعلی لواسانی 4338بری بورنگ و رضاییان )اک (،4334دوندل و هاج ) هایپژوهش

طه معکوس بین خودکارآمدی رایانه با مبنی بر راب (4988عسگری و مرعشیان ) (،4332)

مبنی بر رابطه بین  (4983) الدینی و همکارانقطب احمدی دهاضطراب رایانه، با پژوهش 

همخوان است. در ، خودکارآمدی رایانه با سهولت ادراک شده رایانه و کاربرد واقعی رایانه

هستند که  هاییایانه، متغیررایانه و تجربه با راضطراب توان گفت، می یهایتفسیر چنین یافته

ضطراب رایانه . ادنشوگزارش می کننده و مرتبط با اضطراب رایانهعنوان متغیر تعییناغلب به

به نوع  متقابل دارند، خواه مثبت یا منفی و این موضوع تأثرثیر و و تجربه رایانه بر یکدیگر تأ

نشان داد که تجارب خاص رایانه بر باورهای خودکارآمدی  4تجربه بستگی دارد. هاسان

عات به ساحت زندگی ورود فناوری اطال (.4988)محمودی، سیادتی،  رایانه تأثیر داشت

ه و افزارهای متنوع و سادافزاری، تولید نرمو حتی ساخت برخی قطعات سخت انسان ایرانی

نگی، رهقتضیات آموزشی، اقتصادی و یا فی مگسترش هرچه بیشتر استفاده از رایانه، بر پایه

شدن جوانان با کاربری کامپیوتر در زندگی و آموزش فراهم تری برای درگیرشرایط متنوع

ه حاصل های نو فناورانه و فرهنگی، کساخته است. نوگرایی و تهور بیشتر در برخورد با پدیده

 ضطراباتر و بیامل فعاالنهه را برای تعهای آن است، راترکیب سنی جامعه و سایر ویژگی

 (.4982سازد )نادری، احدی، تر و هموارتر میهای جوان، فراخی ایرانی و به ویژه نسلجامعه

کامپیوتر بخشی اساسی از زندگی روزمره آدمی شده که الزمه استفاده درست از آن، 

را که است. چها و سواد کامپیوتری و تقلیل اضطراب کامپیوتر برخورداری افراد از مهارت
                                                           
1. Hasan 
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با افزایش  کند.اضطراب کامپیوتر در کارآیی افراد نسبت به کامپیوتر اختالل ایجاد می

اد. توان، اضطراب کامپیوتر را کاهش دآموزش، هم چنین افزایش تجربه کار با کامپیوتر می

تصادی و اق-شخصیتی، اجتماعی-گانه فردیهای سهاگرچه اضطراب کامپیوتر با ویژگی

ای افزایش هباشد، درصورتی که اضطراب کامپیوتر کاهش یابد، زمینهاد مرتبط میشغلی افر

زوده کامپیوتری کاربران نیز افچنین ارتقاء کارآیی و عملکرد استفاده از کامپیوتر و هم

شود. لقی میکننده اثربخشی کار با کامپیوتر تبینیگردد. اضطراب کامپیوتر بهترین پیشمی

ارند. کامپیوتر بیشتری داشته باشند، موقعیت کمتری در کار با کامپیوتر دکسانی که اضطراب 

راب کاهش اضط شود.اضطراب کامپیوتر موجب کاهش اثربخشی کار با کامپیوتر می

وتر یکی از گردد. اضطراب کامپیکامپیوتر موجب افزایش رضایتمندی کاربران کامپیوتر می

یابی و های اطالعرفتارها و ویژگیحاالت و خصوصیات فردی و شخصی است که در 

گذارد و به همین خاطر است که محققان به بررسی و تحلیل ابعاد فناورانه افراد تاثیر می

 (.4934اند )زکی، گوناگون آن پرداخته

کارآمدی خودبا  های شخصیتیویژگیهای این پژوهش این بود که، بین از دیگر یافته

 یتیهای شخصویژگی تحلیل رگرسیون نشان دادین نتایج ی وجود دارد. همچنابطهر نهرایا

ا ر آموزانخودکارآمدی رایانه دانش( توافقگرایی، گشودگی، باوجدان بودن و ونبر)

و  شودگیگرایی، گبروندهد کند. همانطوری که نتایج تحلیل مسیر نشان میبینی میپیش

گذارد. اثر میخودکارآمدی رایانه مستقیم بر به صورت غیرتوافق از طریق  بودنباوجدان

( مبنی 4985) نادمی و سعیدی رضوانی هایهای پژوهشنتایج حاصل از این پژوهش با یافته

( مبنی بر رابطه بین اینترنت 4989) نژندی با اینترنت؛ اورنگگرایی و روانبر رابطه بین برون

 همکاران و میرکرکبودن؛ نپذیری، توافق و باوجداز جمله انعطافهای شخصیتی ابا ویژگی

 ودن،بهای شخصیتی از جمله توافق، وجدانی( مبنی بر رابطه منفی بین ویژگی4331)

تیاد اینترنتی، مبنی بر رابطه بین اع  (4334) اعتیاد به اینترنت؛ بسیر و کیسلر گرایی بابرون

مبنی بر رابطه ( 4333) بودن و میزان گشودگی افراد؛ هامبرگر و آرتزیافسردگی، وجدانی

نژندی و بین روان ( مبنی بر رابطه4988)و همکاران  شایقنژدی با اعتیاد به اینترنت؛ بین روان

اعتیاد  ودن باوجدان ببا دار بین دلپذیری وه اینترنت در نوجوانان دختر و ارتباط معنیاعتیاد ب
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های طه بین ویِژگی( مبنی بر راب4988عسگری و مرعشیان )به اینترنت در نوجوانان پسر؛ 

تغییر وان گفت، تهای میدر تفسیر چنین یافتههمخوان است. شخصیتی با اعتیاد به اینترنت، 

و  هاستآمیز بودن راهی برای گریز از واقعیتشخصیت در دنیای مجازی در صورت اغراق

به رویاپردازی در دنیای  شخص به جای بازسازی شخصیت خود در دنیای واقعی صرفاً

ی دنیای اینترنت شود. خروج ازمجازی پرداخته و برای مدتی محدود از نظر روانی تخلیه می

راحتی ههاست. ارتباطی که بدادن امکان برقراری ارتباط با بسیاری از انسانبه معنای از دست

شرایط با وجود  این افراد با توجه به اینکه ؛گیرداز پشت مانیتور و با کمترین هزینه صورت می

شوند که بر خلق و خو و تمامی خاص دنیای مجازی دچار تغییراتی در جسم و روان خود می

گذارد وجود همپوشی و ارتباط چندگانه ها اثر میهای شخصیتی آنروند زندگی و ویژگی

 (.4988 رسد )عسگری، مرعشیان،بین متغیرها روشن به نظر می

ها انگیزه و عالقه کافی به یادگیری مطالب ان باعث شده آنآموزنگرش مثبت دانش

ا و ادراک هخود باعث افزایش خودکارآمدی آن یبهوتری پیدا کنند و این مطلب به نوکامپی

مدی باالیی دارند خود را آموزانی که خودکارآشده است. دانششان ها از تواناییمثبت آن

هزینه  ها با مهارتی که دارند با کمتریندهند. آنر میبیشتر در معرض استفاده از کامپیوتر قرا

به نظر  ؛کننده استها تقویتآورند. این اطالعات برای آنبیشترین اطالعات را به دست می

 آموزان نگرش مثبتی به یادگیری الکترونیکیشود این دانشرسد که این عامل باعث میمی

 (.4934رود، مرادیانی دیزه  پور، خانی وپیدا کنند )زمان

و  باشدمحدود می آموزان متوسطه شهرستان آملدانشجامعه آماری این پژوهش به 

 با استفاده از پرسشنامه و هاآوری دادهجمعبه جمعیت عمومی تعمیم داد. ها راتوان یافتهنمی

سازد از جمله استنباط نتایج علی را فراهم نمی سازی که امکانروش پژوهش مدل

 ژوهشپ شود که. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میپژوهش حاضر بودهای محدودیت

ی و های شخصیتدر مدارس هوشمند رابطه بین ویژگینیز تکرار گردد.  باالتردر مقاطع 

زیرا میزان استفاده از رایانه توسط این  با خودکارآمدی رایانه سنجیده شود؛اضطراب رایانه 

 ثیر باالیی دارد.ها تأای آندر خودکارآمدی رایانهآموزان زیاد است در نتیجه دانش
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