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چكيده
اين پژوهش به منظوور بررسوی ديود ا های دبيوران دور متوسو ه نظوری و ر
ت ران در مورد كاربرد كامپيوتر در آموزش و راب ة آن با اض راب كامپيوتر انجام ود
جامعه آماری امل كليه دبيران دور متوس ه

ر ت ران است كه تعوداد آنهوا 14356

نفر میبا د و از ميان آنها  548نفر امل  282مرد و  266زن به صوور نمونوه يری
خو وهای چنود مرحلوهای انتخواب رديود داد هوای جمو آوری ود از اجورای آزموون
اض راب كامپيوتر ،و پرسشنامه محقق ساختة تجربة كار با كامپيوتر و كاربرد كوامپيوتر
در آموزش با استفاد از روش آماری همبستگی پيرسون و تحليل واريانس مورد تجزيوه
و تحليل قرار رفت نتايج نشان داد كه در كاربرد كامپيوتر برای آموزش براساس ميزان
تحصيال  ،جنسيت و سابقه تدريس در بين دبيران متوس ه

ر ت ران تفاو معنواداری

وجود ندارد همچنوين بوين ميوزان اضو راب كوامپيوتر و كواربرد كوامپيوتر در آمووزش
(م ار های پيش از آموزش ،م ار های ضمن آموزش ،م ار های بعود از آمووزشد در
بين دبيران راب ه معنیدار و معكوس وجود دارد اموا بوين ميوزان اضو راب كوامپيوتر و
جنسيت تفاو معنیداری مشاهد نشد
بر اسواس يافتوههای پوژوهش پيشون اد ود كوه دبيوران بوا دور هوای آموز وی
كامپيوتر و زبان انگليسی تخصصی كامپيوتر آ نا وند تا از طريق افزايش تجربوة كوار
1
2
3
4
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مدرس دانشگاه پيام نور
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با كامپيوتر ،اهد كاهش اض راب كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در م ار های آموز وی
پيش از آموزش ،ضمن آموزش و بعد از آموزش با يم
كليد واژه ها:
كاربرد كامپيوتر ،اض راب كامپيوتر ،آموزش ،كامپيوتر در آموزش

مقدمه
يكی از نام های عصر حاضر ،سد كوامپيوتر و ارتباطوا اسوت و دليول آن،
استفاد از كامپيوتر و نفوذ آن در همه جنبههای زند ی انسان و كاربردهای متنوع
آن میبا د

وايد اموروز كمتور مهسسوه ،وركت يوا مركوز آموز وی ،اداری و

تجاری يافت ود كه از تأ ثيرا كامپيوتر و بكار يری آن بر حذر ماند با د و به
نوعی از مزيتهای استفاد از آن ب ر مند نشد با د از جمله اين مراكز ،آموزش
و پرورش است
در ابتدا كامپيوتر در مدارس برای مصارفی نظير برآوردهای مالی و انجوام
امور اداری به كار رفته می د حدود سوا های  1960از كامپيوترهوای ديجيتوا
به عنوان محتوايی برای كمك به تدريس معلم اسوتفاد و بوه عنووان ابوزاری بورای
افزايش ياد يری اس تفاد

رديد و سپس در يك سير تكاملی از آن به عنووان ابوزار

كمكی برای ارائه اطالعا به مخاطبوان اسوتفاد می ود در اوايول  1960فنواوری
كامپيوتر به منظوور ت يوه محتووايی جديود بورای تودريس بوه كوار رفتوه ود كوه
برنامههای آن عبوار بوود از آمووزش مف ووم سوختافزار ،نرمافوزار و تجزيوه و
تحليل آماری در نيمه دوم  1960تا اواخر آن از قابليت كامپيوترهوای ديجيتوا در
موارد زير استفاد

د پژوهشها نشان میدهد كه بعضی افوراد از جملوه معلموان

بنابر داليلی از كار با كامپيوتر طفر میروند به نظر میرسد ايون افوراد بوه ميوزان
قابل مالحظهای اض راب كامپيوتر دارند و وقتی رايط كار با آن فوراهم می وود
پژوهشن
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تربيتي
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ايگباريا و چاكرابارتی (1990د نشان دادند كه اض راب كوامپيوتر در محويط
كار به ايجاد مشكال جدی منجر می ود ايون مشوكال میتوانود وامل كواهش
انگيز  ،افزايش ا تباها  ،كار ريزی و حتوی رهوا كوردن كوار با ود هموين طوور
اض راب كامپيوتر در آموزش و محيطهای آموز ی منجور بوه واكنشهوای منفوی
معلمان و در نتيجه عدم استفاد از كامپيوتر در آموزش می ود
پژوهشووگران ايوون حوووز معتقدنوود ،عاموول اصوولی بازدارنوود در اسووتفاد از
كامپ يوتر را بايد در اض راب كامپيوتر جستجو كرد (ا ووتينبرور و رود ريگورز و
همكوواران2004 ،؛ تووادمن و دی2004 ،؛ كريستوفرسووون و ودرلووی2004 ،؛ مووك
ايلروی ،سادلر و بوجاون2005 ،د اض راب كامپيوتر را میتووان نووعی اضو راب
خاص قلمداد كرد ،اض رابی كه حاصل موقعيت ويژ ای است اين موقعيوت زموانی
است كه فرد در عالم واقعيت با كامپيوتر روبرو می وود و در تعامول فعوا بوا آن
قرار می يرد
در هر س حی از فعاليت ،فرد اض راب و نشوانههای آن را نشوان میدهود و
در ن ايت پيامد اصلی آن اجتناب و خودداری از كار با آن و عودم كسوآ آمووزش
در زمينه م ار های پايهای كامپيوتر است (لواسوانی1382 ،د بنوابراين اضو راب
كامپيوتر می تواند مانعی با د بورای فرا يرانوی كوه از كوامپيوتر بوه عنووان ابوزار
ياد يری استفاد میكنند همچنين مانعی برای دستاندركاران تعلويم و تربيوت كوه
قصد ان به كار يری تكنولوويی كوامپيوتر در فرآينود يواددهی و يواد يری اسوت
(هيمبی 1997 ،د امروز دا تن سواد كامپيوتری ،آ نايی با كامپيوتر ،برخورداری
از م ار ابزارهای مورد نياز جامعه مثل تلفن همرا  ،كوامپيوتر ،اينترنوت و سواير
ابزارهای نوين فناوری اطالعا از نيازهای اساسی امروز و فوردای جامعوه اسوت
(عبادی1383 ،د
ابزارهای اطالع رسانی در ج وان متحوو

ود اسوت ،ا ور در قورن بيسوتم

راديو ،تلويزيون ،تلفن و برخی از وسايل و ابزارهوای مشوابه از م متورين عوامول
متحو
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انتقا اطالعا بودند اينك با ورود كامپيوتر ،مفاهيم و ابزارهوای انتقوا اطالعوا

د و با قابليتهای خواص ،محودوديتهای مكوانی و زموانی را بورای بوه
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دست آوردن اطالعا  ،از پيش پای فرا يران علم و دانش بردا وته اسوت (عبوادی،
 ;1382راوی و چايلدرس2003 ،د
موضوع كاربرد كامپيوتر در آموزش هموار در حا تحو است فشارهای
زيادی از سوی مناب

ونا ون برای پذيرش و كواربرد كوامپيوتر در تموام سو و

آموز ی وجود دارد اين ونه فشارها بر اوضواع و احووا مودارس تواثير دائموی
دارد به عنوان افرادی كه بوه ايجواد تيييورا سواختاری در مودارس و كالسهوای
درس عالقمند هستيم ،بايد به ايون نكنوه توجوه دا وته با ويم كوه م العوه كواربرد
كامپيوتر در آموزش ،در واق م العه روند تيييرا آموز وی نيوز هسوت (كينو ،
2002؛ چو2001 ،د
يكی از كاربردهای كوامپيوتر نقوش م وم آن در آمووزش اسوت كوه از نقوا
ضعف نيروی انسانی مانند خستگی ،فرامو ی و ساير عللی كه باعو افوت بوازد
آموز ی می ود ،مبرا بود و با دقوت ،سورعت و ويژ یهوای منحصور بوه خوود
میتواند نقش م می در يواد يری ايفوا نمايود (عصوار 1368 ،د در دبيرسوتانهای
كشورمان ،ايران تقريبا طی چند سا

ذ ته كامپيوترها وارد مدارس و محيطهای

آموز ی د اند و اهميت آن ا دست كم به منزله تس يل كنند فرايند دسوتيابی بوه
اطالعا علمی ،بر كسی پو يد نيسوت بوا ايون وصوف بعيود نيسوت كوه حضوور
كامپيوترها موجآ تنش و اض راب دبيران ود در اين صوور بسوياری از آن وا
به دليل اض راب از رويارويی با كامپيوترها اجتناب خواهند كرد (نوادری1382 ،د،
كووه در ن ايووت باع و محروميووت از دنيووای وسووي اطالعووا و سوورعت و دقووت در
فعاليتهای آموز ی می ردد
در يك مف وم كلی میتوانيم اض راب كامپيوتر را اض راب نا وی از تعامول
فرد يا فكر تعامل وی بوا كوامپيوتر تعريوف نمواييم اسوترس و تنيود ی حاصول از
را اندازی و كار با كامپيوتر ،به كار يری رابط رافيكی كاربران و يا ونه خاصوی
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از سيستمهای عامل موجود ،مديريت فايلهوا ،ذخيور اطالعوا بوه صوور موتن،
نمودار و رافيك ،تصوير ،فيلم و صدا در قالآهای مناسآ و بازيابی آن ا و يا كار
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اض راب نسبتاً عميق و پايدار و يوا اضو راب مووقعيتی ناپايودار و آنوی بيانجامود
عالو بر آن عدم آ نايی كاربران مبتدی و يا حتی كاربران متوسوط بوا جنبوههای
سخت افزاری سيستم كامپيوتر و تج يزا جانبی و وابسوته بوه آن (ماننود چواپگر،
وسايل صوتی يا تصويری و د و نحو مونتاي و اتصا آن وا بوه هوم ،بوه منظوور
بكار يری همه جانبوه امكانوا سوختافزاری چندرسوانهای ،میتوانود بوه پيودايش
اض راب كامپيوتر بيانجامد و يا به آن دامن بزند
اض راب كامپيوتر توسط بوركوت و همكواران (2001د چنوين تعريوف ود
است؛ ترس از تعامل اجباری و يا محتمل با كامپيوتر كه با ت ديد واقعی كه توسوط
كامپيوتر متوجه كواربر اسوت تناسوبی ندا وته با ود اضو راب كوامپيوتر مف ووم
خاصی از نوعی اض راب است كه بوه صوور مونظم در نووع خاصوی از ورايط
روی میدهوود (هوواريس؛ رانجينووت1997 ،د كسووانی كووه از كووامپيوتر مضوو رب
می وند احتماالً با ترس از نا وناختگی ،احسواس ناكوامی ،ورمند ی ،كسوت و
نااميدی مواجه می وند (فاجو1997 ،؛ كرنان و هووارد1990 ،د پژوهشهوا نشوان
میدهد بعضی افراد به ويژ دانشجويان و معلمان ،بنابر داليلی از تعامل و كوار بوا
كامپيوتر طفر میرونود بوه نظور میرسود ايون افوراد بوه ميوزان قابول مالحظوهای
اض راب كامپيوتر دارند و وقتی رايط كار با آن يا آموزش م ار هوای اساسوی
مرتبط با آن فراهم می ود ،به هموين دليول از رويوارويی بوا چنوين موقعيتهوايی
پرهيز و اجتناب میكنند (برادلی و راسل1997 ،؛ دارنينا1995 ،؛ اندرسوون1996 ،؛
وينتووور و همكوووواران1998 ،د اسووووميت و كاترليووووك (1990د و هووووك بووووار و
همكاران(2003د بيان می كنند كه افراد مض رب از كامپيوتر كسانی هستند كوه از
كار با آن میترسند و حتی تصور كار با آن هم آن وا را دچوار هوراس میكنود ،لوذا
دربارة كامپيوترها م الآ مهثری ياد نمی يرند توانايی آنها بورای ياد يریهوای
جديد آسيآپذير می ود و به دنبا آن احساسا منفی آنها سترش يافته تا بوه
هراس نزديك می وند و سرانجام از هر ونه تعامل با كامپيوترها اجتناب میكنند
پژوهشن
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لدبرگ ( 1998د معتقد است كه درصد بااليی از كاركنان كه با كامپيوتر كار
میكنند ،به صور روزانه اض راب را تجربه میكنند وی داليل متعوددی را بورای
آن احساس م ر میكند مانند ترس از تييير يل با تورس از آن كوه بوه دسوتگا
آسيآ رساند

ود وی به طور كلی چنين احساساتی را اض راب فرافن مینامود

دارنينا (1995د يكی از پژوهشوگران روسوی در تبيوين اضو راب كوامپيوتر ا وار
می كند كه بعضی از افوراد در تعامول بوا كوامپيوتر تنيود ی و هيجانهوای منفوی را
تجربه میكنند ،در حالی كه بعضی ديگر چنين حاالتی را تجربه نمیكنند داليل ايون
امر را بايد در جزئيا موقعيتی – خصويتی ،تفاو هوای فوردی در رفتوار ماننود
تفاو های افوراد در ادرا ،،ارزيوابی و تفسوير موقعيتهوا و در هور دو جنبوه كول
موقعيت و عناصر فردی و را های تعاملی اين دو جستجو كرد
پس اض راب و ترس از كامپيوتر و نگرش منفی نسبت به آن را بايد حاصل
تعامل موقعيت با خصيت دانست به بيان ديگر احساس ناراحتی به كول موقعيوت
تعميم می يابد اين طور نيست كه فرد يك جزء موقعيت را بپوذيرد و جوزء ديگور را
طرد كند ،بلكه كل موقعيت را طرد میكند
تجربه كامپيوتر و ارايه دور های آموز ی يكی از را های آموز ی كواهش
اض راب كامپيوتر میبا د
پوتسكی و بوبوا1998( ،د درجوه يوا ميوزان در ،كوافی وخم در موورد
چگونگی استفاد از كامپيوتر را تجربه كامپيوتر تعريف كردند
المبر (1991؛ به نقل از لواسانی1382 ،د پژوهشی در زمينوة اثور اسوتفاد
از كامپيوتر در طی دور های آموز ی بر بيزاری و اض راب و اض راب كامپيوتر
انجام داد نمونه روی  1524نفر دانشجو بود دانشجويان در طو دورة آموز وی
سه بار مقياس های بيزاری ،اض راب و نگورش كوامپيوتر را تكميول كردنود نتوايج
نشان داد كه فراهم كردن برنامههای آموز ی منظم و ساخت يافتوه بورای تجربوه
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كار با كامپيوتر در هر دو جنس دختور و پسور باعو كواهش بيوزاری و اضو راب
نگرش منفوی می وود اسوميت ( 2003بوه نقول از سورآبادانی1384 ،د تحقيقوی در
راب ه با تجربه كامپيوتر و اض راب كوامپيوتر انجوام داد كوه نمونوه ايون پوژوهش
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 184دانشجوی ر ته روان ناسی بود نتيجوه تحقيوق نشوان داد كوه اضو راب از
كامپيوتر همبستگی بااليی با اولوين تجربوه اسوتفاد از كوامپيوتر دارد ايون اولوين
تجربووه اثوورا دراز موودتی بوور ووخم بوواقی می ووذارد دسووتيابی ب توور و كسووآ
م ار های كامپيوتر نتيجوهاش ب تور كوار كوردن بوا كوامپيوتر و تحريكوا كمتور
فيزيولويی (مثل عرق كردن ،تپش قلآ و د خم میبا د
روزن ،سيرز و ويل (1987د در تحقيقا

ان به اين نتيجه رسيدند كوه م وم

است مردم در مورد اولين تجربه ان با كامپيوتر چه احساسی دارند آن وا نتيجوه
رفتند بسياری از مردمی كه تجربه او كار با كامپيوتر منفی دا تهاند ،اين اولوين
تجربه ،آن ا را مض رب كرد است
ماير ( ،1994به نقل از سرآبادانی1384 ،د تفاو معناداری را بين اضو راب
كامپيوتر بر روی عواملی مانند جنسيت ،سن و بزر سالی به دست آورد جوانوان
دارای بيشترين اض راب كامپيوتر هستند خانمها اض راب كوامپيوتر بيشوتری از
آقايان دارند وی ا ار میكند كه اض راب كامپيوتر در بين خانمها به علت تجربه
كم آن ا در كار با كوامپيوتر میبا ود در تحقيقوی كوه توسوط بوزيوونلس (1996د
صور

رفته بيان د است كوه حودود  %21/3از موديران بريتانيوايی كوه موورد

بررسی قرار رفته دارای اض راب كامپيوتر میبا وند همچنوين زنوان نسوبت بوه
مردان تا دو برابر از خود اض راب كامپيوتر نشان داد اند در تحقيقی كه روهوی
از پژوهشگران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه زنها بيشتر از مردها تورس از
كامپيوتر دارند ،افراد مسن ترس بيشتری از كامپيوتر دارند و دانشآمووزان تورس
كووامپيوتر كمتووری از يردانشآموووزان دارنوود (لوووين و وووردون1989 ،؛ ال نووا و
بابكا1997 ،،؛ ويل و روزن1995 ،د
بروسنان (1998د در تحقيق خود اض راب كامپيوتر بيشتری را برای جونس
مون به دست آورد او معتقد است كه كست در كسوآ م ار هوای كوامپيوتری
پژوهشن
امه
تربيتي

ممكن است باع ايجاد فيلتر انتقوادی و محودود كوردن موفقيتهوای ويلی بورای
خانم ا بشود در بعضی پژوهشها با توجه به نقوش مسوايل فرهنگوی و اجتمواعی
حتی اض راب مردان بيش از زنان وزارش می وود بورای مثوا برونسوون ولوی
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(1998؛ به نقل از لواسانی1382 ،د در پوژوهش مقايسوهای بوين نمونوه انگليسوی و
هن كنگی نشان میدهند كه هور چنود در نمونوه انگليسوی تفواوتی بوين زن و مورد
وجود ندارد ،اما در نمونه هن كنگی موردان بويش از زنوان اضو راب كوامپيوتر را
زارش میكنند
تادمن (2000د فراتحليلی بر روی پژوهشهای مربو با اض راب كوامپيوتر
طی سا های  1992الی  1998انجوام داد نمونوه پوژوهش ،دانشوجويان سوا او
دانشووگا بودنوود وی نتيجووه رفووت هنوووز فاصوولة در خووور توووج ی بووين ميووانگين
اض راب كامپيوتر دختران و پسوران وجوود دارد و دختوران بوه مراتوآ اضو راب
بيشتری را نشان میدهند تادمن و دی (2004د در م العوا خوود بوه ايون نتيجوه
رسيدند كه زنان بيشتر از مردان ترس از كامپيوتر دارند كوه ايون تفواو بوه دليول
نقش روان ناختی در جنسيت است نه به دليل تفاو بيولووييكی سوي ان (2006د
در تحقيقی با عنوان اضو راب كوامپيوتر دبيوران كوارآموز در چوارچوب تيييورا
خصيتی به اين نتيجه رسيد كه هيچ ارتباطی بوين تجربوه كوامپيوتر بوا اضو راب
كامپيوتر وجود ندارد ،بلكه اضو راب كوامپيوتر بوا عقايود يرمن قوی ،خووشبينی،
خودنمووايی در ارتبووا اسووت ويلفن و (2006د در پژوهشووی بووا عنوووان اض و راب
كووامپيوتر و خشووم ت وأثير كوواربرد كووامپيوتر ،تجربووه كووامپيوتر و باورهووای خووود
اثربخشی به اين نتيجه رسيد كه تجربه كامپيوتر با اض راب كامپيوتر راب ه نودارد
بلكه باورهای خود اثربخشوی بيشوترين راب وه را بوا اضو راب دارد ممكون اسوت
كاربرد
ممكن است كاربرد كامپيوتر در آموزش موقعيتی استرسزا ايجاد نمايود كوه
باع اض راب در دبيران ود بنابراين نياز به پژوهش در ارتبا با كوامپيوتر در
بين دبيران ،ضروری به نظر میرسد با توجه به م الآ فووق ،تحقيوق حاضور بوه
سوا های زير پاسخ میدهد
پژوهشن
امه
تربيتي
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چه راب وهای بوين كواربرد كوامپيوتر در آمووزش و اضو راب كوامپيوتر در بويندبيران وجود دارد؟
روش
جامعه مورد م العوه در ايون تحقيوق وامل كليوه دبيوران مورد و زن مق و
متوس ه نظوری و ر ت وران كوه در سوا تحصويلی  85-86در ر وتههای علووم
انسانی ،علوم تجربی و علوم رياصی مشيو بوه تودريس میبا وند و تعوداد آن وا
 14356نفر میبا د
طبق روش نمونه يری خو های چند مرحلهای ابتدا

ر ت وران بوه منواطق

جيرافيايی پنج انه ما  ،جنوب ،رق ،رب و مركوز تقسويم ود م وابق نقشوه
تقسيم بندی مناطق آموزش و پرورش

ر ت وران بور اسواس منواطق جيرافيوايی

سوازمان آموووزش و پوورورش و ر ت ووران ،از هوور من قوه جيرافيووايی يووك من قووه
آموزش و پرورش به طور تصادفی انتخاب د
اين مناطق عبار بودند از من قه يك از ما  ،من قوه پونج از ورب ،من قوه
هفت از رق ،من قه دوازد از مركز و من قه وانزد از جنووب و ر ت وران در
مرحله بعدی از هر من قه آموزش و پرورش  8دبيرستان دخترانه و پسرانه دولتی
و يرانتفاعی به طور تصادفی انتخاب دند در هر دبيرستان متوس ه نظوری بوه
دبيران سه ر تة علوم انسانی ،علوم تجربی ،علوم رياضوی پرسشونامه داد

ود

حجم نمونه هر واحد آموز ی  15دبير و حجم كل نمونه  40مدرسوه و  600دبيور
تعيين رديد كه تعداد  589پرسشنامه توسط دبيران تكميل ود و موورد بررسوی
قورار رفوت كوه از بوين آن ووا تعوداد  41پرسشونامه نواقم ،از رد خوارر رديوود،
بنابراين طبق جدو مور ان حجم نمونه برای تعداد  15000نفر  375نفر میبا د،
و برای دقت بيشتر تعداد بيش از  20درصد حجم نمونه جدو به حجم كول نمونوه
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اضافه د است كه در ن ايت حجم كل نمونه  548نفر تعيين د است
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اطالعا مورد نياز در اين پژوهش از طريق پرسشنامه به دست آمد اسوت
پرسشنامه تجر به كار با كامپيوتر ،كاربرد كامپيوتر در آموزش و آزمون اض راب
كامپيوتر ابزار انداز يری اين پژوهشاند
برای دستيابی به روايی محتوای پرسشنامه محقق سواخته تجربوه كوار بوا
كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در آموزش ابتدا م العه سوترد ای (پيشوينه تحقيوقد
پيرامون كاربرد كامپيوتر در آموزش به عمل آمد سپس تعوداد  5سووا در زمينوه
تجربووه كووار بووا كووامپيوتر و  45سوووا (م ار هووای پوويش از آموووزش  15سوووا ،
م ار های ضمن آموزش  15سوا د به عنوان پيشنويس پرسشنامه تنظيم رديد
سپس در اختيار اسوتاد راهنموا ،اسوتاد مشواور ،و يوك روانشوناس قورار رفوت و
اصالحاتی بر روی آن به عمل آمد و ن ايتاً به صور پرسشونامه تجربوه كوار بوا
كووامپيوتر بووا  5ويووه و  30سوووا بووا طيووف ليكوور و  1سوووا بوواز پاسووخ ج ووت
پرسشنامه كاربرد كامپيوتر در آموزش ت يه و تدوين رديد
روايی آزمون اض راب كامپيوتر را هنسن (1987د تعيين و توسط لواسوانی
(1382د در ايران مورد بررسی قرار رفته است
در اين پژوهش بورای تعيوين ميوزان پايوايی  30سووا پرسشونامه كواربرد
كامپيوتر در آموزش ،به اين ترتيآ عمل د كه پرسشنامه پس از تائيد اسواتيد در
مورد روا بودن محتوا در  4دبيرستان دخترانه و پسرانه (دولتی و يرانتفاعی هور
واحد آموز ی  10نفرد به صور آزمايشی اجرا د و پس از جمو آوری داد هوا
برای محاسبه پايايی از طريق نرمافزار  SPSSضريآ آلفوای كرونبواپ پرسشونامه
حاضر  %88به دست آمد و نشان میدهد كوه همسوانی درونوی سووا ها از قودر
بااليی برخوردار میبا د و بين سوا ها ارتبا من قی و محكم برقرار است و ا ر
در

رها و مناطق ديگر هم اجرا ود احتما اين كوه صوحت و اعتمواد آن بواالی

 88درصد به دست آيد بسيار زياد است
پژوهشن
امه
تربيتي
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كامپ يوتر است بررسی پيشينه تحقيق حاكی از آن است كه پژوهشگران قبلی كمتر
از يك مقياس مدون و منظم برای سنجش تجربه كار با كامپيوتر استفاد كرد انود
آن ا بيشتر ميزان تجربه كار افراد را با يك يا چند ويه مشخم كرد اند (پوتسكی
و بوبا1998 ،،؛ لواسانی1382 ،؛ سرآبادانی1384 ،د
برای ساخت ايون پرسشونامه از پژوهشهوای قبلوی و پرسشونامه لواسوانی
( 1382د استفاد

د است در ن ايت پرسشنامه تجربوه كوار بوا كوامپيوتر وامل

ويههايی دربارة ذراندن دور های آموز ی مرتبط با كامپيوتر ،مالكيت كامپيوتر
خصی ،كار با بكه اينترنت ،استفاد از كامپيوتر در زمينههای مختلوف ،سواعت
كار هفتگی با كامپيوتر است
تعداد اهری ويههای پرسشنامه امل  5ويه میبا د كه ويههای ب،
به تعداد  7و  6ويه جدا انه تفكيك می ود بنابراين تعداد قابل بررسی  16ويوه
است
پاسخ ويهها به صور بسته پاسخ و دو زينوهای (بلوی – خيور يوا يوك و
صفرد است وية ساعت كار با كامپيوتر در هفته ،از هويچ توا  20سواعت و بيشوتر
(از  0الی 5د نمر ذاری د است
بوورای بررسووی ن ووايی ميووزان تجربووه كووامپيوتر دبيووران میتوووان  16ويووه
پرسشنامه را با هم جم كرد در اين صور دامنه ممكن نمرا دبيوران انوداز ای
بين  0الی  20خواهد بود
روش نمر ذاری پرسشنامه كاربرد كامپيوتر در آموزش هد

از ت يه اين

پرسشنامه محقق ساخته ،بدست آوردن اطالعواتی پيراموون كواربرد كوامپيوتر در
آموزش است سواال

امل  30سوا با طيف ليكر (به صور خيلی كم ،كم ،تا

حدودی ،زياد ،خيلی زيادد و يك سوا باز پاسخ میبا ود سوواال بوه صوور 3
سری سوا  10ويهای میبا د كه سواال  20تا  29مربو به كاربرد كوامپيوتر
پژوهشن
امه
تربيتي

در م ار های آموز ی پيش از آمووزش اسوت و سوواال  30توا  39مربوو بوه

كاربرد كوامپيوتر در م ار هوای آموز وی ضومن آمووزش و سوواال  40توا 49
مربو به كاربرد كامپيوتر در م ار های آموز ی بعد از آموزش اسوت بوه هور
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يك از زينههای پاسخ به پرسشهای  20تا  49به ترتيآ نمورا  1توا  5داد

ود

جم كل نمرا بدست آمد نمر كاربرد كامپيوتر در آموزش هور آزموودنی تلقوی
می ود
بنابراين حداقل نمر ( 30نشان دهند عدم كاربرد كوامپيوتر در آمووزشد و
حداكثر نمر ( 150نشان دهند حداكثر كاربرد كامپيوتر در آموزشد میبا د
سوا آخر به صور باز پاسخ ت يه رديود اسوت كوه بوه صوور تحليول
محتوا بررسی د است
در پژوهش حاضر برای انوداز يری ميوزان اضو راب كوامپيوتر از مقيواس
درجه بندی اض راب كوامپيوتر اسوتفاد

ود ايون مقيواس در سوا  1987توسوط

هنسن ،الس و نايت ت يه د است
هنسووون و همكووواران (1987د مقيووواس را بووورای  272نفووور از دانشوووجويان
روان ناسی ( 103مرد و  169زند اجرا كردند آن ا معتقدند كه مقيواس ،همسوانی
درونی بااليی دارد آن ا برای اين مقياس ضريآ آلفا را برابر  0/87زارش كردند
از آن جائيكه مقياس مورد استفاد يك ارزيابی خوود سنجشوی  19مواد ای
براساس درجهبندی ليكر (درجهبندی آن به صور خيلی كوم ،كوم ،توا حودودی،
زياد ،خيلی زيادد برای انداز يری س ح اض راب كامپيوتر میبا د به هور يوك از
زينههای پاسخ به پرسشهای  1تا  10به ترتيآ نمرا يك تا پنج و به زينوههای
پاسخهای سواال يازد تا  19عكس نمر ذاری ماد های قبلی (پونج توا يوكد داد
د
جم كل نمرا بدست آمد نمر ميوزان اضو راب كوامپيوتر هور آزموودنی
تلقی می ود بنابراين حداقل نمر  ( 19اخم عودم وجوود يوا حوداقل اضو راب
كامپيوتر در آزمودنید و حداكثر نمر ( 95نشاندهند حداكثر ميزان اضو راب در
آزمودنید میبا د پرسشهای يك تا  10به ونهای تنظويم ود كوه نشواندهند
پژوهشن
امه
تربيتي
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برای تحليل نتايج داد های اين پژوهش از آمار توصيفی و استنباطی تحليول
واريانس t ،مستقل ،آزمون تعقيبی فه و همبستگی پيرسون استفاد

رديد

در جدو  1ميزان همبستگی بين اض راب كامپيوتر بوا كوار بورد كوامپيوتر،
كاربرد كامپيوتر در م ار های پيش از آمووزش بوا اضو راب كوامپيوتر ،كواربرد
كامپيوتر در م ار های ضمن آموزش با اض راب كوامپيوتر و كواربرد كوامپيوتر
در م ار های بعد از آموزش با ميزان اضو راب كوامپيوتر در بوين دبيوران آمود
است
جدول –  1ميزان همبستگي اضطراب كامپيوتر با كاربرد و مهارتهاي
كاربرد پيش از آموزش ،ضمن آموزش و بعد از آموزش
ميزان همبستگی

متيير پيشبين
متيير مال،
كاربرد كامپيوتر در آموزش

اض راب كامپيوتر

**-0/49

كاربرد كامپيوتر در م ار های پيش از آموزش

اض راب كامپيوتر

**-0/51

كاربرد كامپيوتر در م ار های ضمن از آموزش

اض راب كامپيوتر

**0/44

كاربرد كامپيوتر در م ار های پس از آموزش

اض راب كامپيوتر

**-0/32
** p<0.01

با توجه به نتايج جدو  1-میتوان فت كه بين ميزان اضو راب كوامپيوتر و
كاربرد كامپيوتر در آموزش در بين دبيران متوس ه همبستگی (r =-0/49د راب وه
معنی دار مستقيم ولی معكوس وجود دارد به عبارتی با باال رفتن كاربرد كوامپيوتر
در آمووزش اضو راب كووامپيوتر ،كواهش میيابوود همچنوين بووين ميوزان اضو راب
كووامپيوتر و كوواربرد كووامپيوتر در م ار هووای پوويش از آموووزش در بووين دبيووران
متوس ه همبستگی ( (r = -0/51راب ه معنیدار مستقيم ولی معكووس وجوود دارد
به عبارتی با باال رفتن كاربرد كامپيوتر در م ار های پيش از آمووزش اضو راب
پژوهشن
امه
تربيتي

كامپيوتر ،كاهش میيابد در قسمت ديگر جدو مشواهد می وود كوه بوين ميوزان
اض راب كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در م ار های ضمن آموزش در بين دبيران
متوس ه همبستگی ( (r = -0/44راب ه معنیدار مستقيم ولی معكووس وجوود دارد
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به عبارتی با بواال رفوتن كواربرد كوامپيوتر در م ار هوای ضومن آمووزش ميوزان
اض راب كامپيوتر ،كاهش می يابد در ن ايت اينكه بين كواربرد كوامپيوتر و ميوزان
اضوو راب كووامپيوتر در م ار هووای بعوود از آموووزش در بووين دبيووران متوسوو ه
همبستگی (r =-0/32د راب ه معنیدار معكوس وجوود دارد بوه عبوارتی بواال رفوتن
كاربرد كامپيوتر در م ار های بعد از آموزش اض راب كامپيوتر ،كاهش میيابد.
جدول 2 -تحليل واريانس يك طرفه جهت بررسي كاربرد كامپيوتر در
آموزش بر اساس ميزان تحصيالت در بين دبيران
آمار

حجم

متيير

نمونه

ميانگين

انحرا

F

استاندارد

ديپلم

7

123/28

17/35

فوق ديپلم

22

128/86

14/20

كار ناسی

425

121/73

16/86

كار ناسی ار د و باالتر

94

120/75

16/49

1/44

درجه

س ح

آزادی

معنیداری

3
544

0/22

با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه در جدو  2میتوان فت
كه ميانگين رو نمونه بر اساس ميزان تحصويال در طبقوا ديوپلم ،فووق ديوپلم،
كار ناسووی ،كار ناسووی ار وود و بوواالتر بووه ترتيووآ برابوور ،128/86 ،123/28
 ،121/73و  120/75بدست آمد نتايج آزمون حاكی از آن بود كه تفاو معناداری
بين رو های مختلف تحصيلی در رو نمونه از نظر كاربرد كامپيوتر در آموزش
در بين دبيران وجود ندارد (f=1/44 ،df=3/544 ،p<0/05د
جدول 3-آزمون  tمستقل جهت بررسي كاربرد كامپيوتر
در آموزش بر اساس جنسيت در بين دبيران
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آمار

حجم

متيير

نمونه

ميانگين

انحرا
استاندارد

زن

265

122/11

16/60

مرد

281

121/58

16/90
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س ح

آزادی

معنیداری

544

0/71
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با توجه به نتايج آزموون  tمسوتقل در جودو  3میتووان فوت كوه ميوانگين
رو نمونه بر اساس جنس در طبقوا زن و مورد بوه ترتيوآ  122/11و 121/58
بدست آمد و نتايج آزمون  tحاكی از آن بود كه تفاو معناداری بين دو جونس در
رو نمونه از نظر كاربرد كامپيوتر در آموزش وجود نودارد (،df=544 ،p<0/05
t=0/36د
جدول 4-تحليل واريانس يك طرفه جهت بررسي كاربرد كامپيوتر در
آموزش بر اساس سابقه تدريس
آمار

حجم

متيير

نمونه

ميانگين

انحرا
استاندارد

زير  10سا

122

119/20

18/71

 10تا  20سا

247

123/25

16/52

 20سا به باال

179

121/79

15/41

F

2/40

درجه

س ح

آزادی

معنیداری

2
545

0/91

با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه در جدو  4میتوان فوت
كه ميانگين رو نمونه بر اساس سابقه تدريس در بين دبيران در طبقوا زيور 10
سا  10 ،توا  20سوا و  20سوا بوه بواال بوه ترتيوآ برابور  ،123/25 ،119/20و
 121/79بدست آمد نتايج آزموون تحليول واريوانس حواكی از آن بوود كوه تفواو
معناداری بين سوابق مختلف تدريس در رو نمونه از نظور كواربرد كوامپيوتر در
آموووزش در بووين دبيووران متوسوو ه نظووری وجووود نوودارد (،df=2/545 ،p<0/05
f=2/40د
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جدول  5 -تحليل واريانس يك طرفه جهت بررسي كاربرد كامپيوتر
در آموزش بر اساس رشته تدريس
آمار

حجم

متيير

نمونه

انحرا

ميانگين

استاندارد

رياضی

114

118/78

17/77

تجربی

115

123/50

16/20

انسانی

319

122/39

16/44

F

درجه

س ح

آزادی

معنیداری

2
545

0/07

2/65

با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس يك طرفه در جدو  5میتوان فوت
كه ميانگين رو نمونه بر اساس ر ته تدريس در بين دبيران در طبقا رياضوی،
تجربی و انسانی به ترتيآ برابر  ،123/50 ،118/78و  122/39بدست آمود نتوايج
آزمون تحليل واريانس حاكی از آن بود كوه تفواو معنواداری در سو ح  0/1بوين
ر تههای مختلف تودريس از نظور كواربرد كوامپيوتر در آمووزش در بوين دبيوران
متوس ه نظری وجود دارد (f=2/65 ،df=2/545 ،p<0/1د
جدول  6-آزمون تعقيبي شفه جهت مقايسه بين طبقات مختلف رشته
تدريس در كاربرد كامپيوتر در آموزش
تفاو ميانگين

خ ای استاندارد

س ح

دو رو

تفاو دو رو

معنیداری

2/20

0/03
0/04
0/54

رو i

رو j

رياضی

تجربی

-4/71

رياضی

انسانی

-3/60

1/82

تجربی

انسانی

1/11

1/81

با توجه به اين كه ميوانگين ورو رياضوی و تجربوی بوه ترتيوآ  118/78و
 123/50بود است ،نتايج آزمون  LSDنشان میدهد كه تفاو بوين دو ورو بوه
لحوواآ آموواری در س و ح  0/1معنوویدار اسووت (LSD=4/71 ،p<0/1د بووه عبووارتی
ميانگين رو ر ته تجربی باالتر از رياضی بود است همچنين با توجوه بوه ايون
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كه ميانگين رو رياضی و انسانی  118/78و  122/39بود اسوت نتوايج آزموون
 LSDنشان میدهد كه تفاو بين دو رو به لحاآ آماری در س ح  0/1معنیدار
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است (LSD= -3/60 ،p<0/1د به عبارتی ميانگين رو انسانی بواالتر از رياضوی
بود است
جدول  7-آزمون  tمستقل جهت بررسي كاربرد كامپيوتر بر اساس نوع واحد آموزشي
آمار

حجم

متيير

نمونه

ميانگين

انحرا

F

استاندارد

دولتی

295

123/51

16/93

ير دولتی

251

119/92

16/38

2/51

درجه

س ح

آزادی

معنیداری

544

0/01

با توجه به نتايج آزموون  tمسوتقل در جودو  7میتووان فوت كوه ميوانگين
رو نمونه بر اساس نوع واحد آموز ی در طبقا دولتی و يرانتفاعی به ترتيوآ
برابر  123/51و  119/92بدست آمد و نتايج آزمون  tحاكی از آن بود كوه تفواو
معناداری بوين دو واحود آموز وی در ورو نمونوه از نظور كواربرد كوامپيوتر در
آموزش وجود دارد (t=2/51 ،df=544 ،p<0/05د
جدول  8-آزمون  tمستقل جهت اضطراب كامپيوتر بر اساس جنسيت
آمار

حجم

متيير

نمونه

ميانگين

انحرا
استاندارد

زن

266

20/13

7/23

مرد

282

19/09

7/84

t
1/61

درجه

س ح

آزادی

معنیداری

564

0/09

با توجه به نتايج آزمون  tمستقل در جدو  8-حاكی از آن است كوه تفواو
معنوویداری بووين دو جوونس از نظوور اض و راب كووامپيوتر وجووود نوودارد (،p<0/05
t=1/61 ،df=564د
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بحث و نتيجهگيري
همووانطور كووه پيشتوور ا ووار

وود هوود

اصوولی پووژوهش بررسووی ميووزان

اض راب كامپيوتر و كاربرد كامپيوتر در آموزش بوود در تبيوين نتوايج بوه دسوت
آمد بايد در نظر رفت كه به طور كلی ماهيت اض راب كامپيوتر بيشتر اض راب
موقعيتی است كه در اثر يك موقعيت واقعی ت ديد كنند حادث می ود ،و افراد بوه
سبآ آ اهی و آ نايی و تجربوه كوار بوا كوامپيوتر اضو راب كوامپيوتر كمتوری را
نشان میدهند
بر پايه نتايج پژوهش اين نتيجه به دست آمود كوه بوا بواال رفوتن اسوتفاد از
كامپيوتر ميزان اض راب كامپيوتر كاهش میيابد اين اض راب ممكن اسوت منواب
متعددی دا وته با ود و اصووالً افوراد بورای اولوين بوار كوه بوا كوامپيوتر روبورو
می وند ،اض راب در آن ا برانگيخته می ود زيرا ممكن اسوت كوه چنوين تصوور
كنند كه با پديد ای نو مواجه د اند كه تسلط الزم برای استفاد و كنوار آمودن بوا
آن را ندارنوود و ممكوون اسووت كووه بووه جووای درونسووازی دانووش ،مكووانيزم دفوواعی
برانگيخته وند و خم برای رهايی از اض راب ،تر ،موقعيت كنود و سورانجام
از هر ونه تعامل با كامپيوتر اجتناب ورزد با توجوه بوه يافتوه پوژوهش ،هور چوه
ميزان تعامل و تجربه كامپيوتر افزايش يابد ،ميزان اض راب كامپيوتر كاهش يافتوه
و در نتيجه ،زمينه مناسآتری برای استفاد از كامپيوتر فراهم می ود همانگونوه
كه يافته پژوهش مهيد آن است ،اضو راب كوامپيوتر نووعی از اضو راب مووقعيتی
است كه قابل تييير و انداز يری است و اين بدان معناست كوه میتووان اضو راب
كامپيوتر را با استفاد از يو های ونا ون به حوداقل برسوانيم توا زمينوه بورای
استفاد از آن فراهم وود ايون نتيجوه پوژوهش بوا يافتوههای هنسون و همكواران
(1987د ،لوووين و وووردن ،موواير (1994د ،تووادمن (2000د و تووادمن و دی (2004د
همخوانی دارد آن ا نيز نشان دادنود كوه بوا افوزايش تجربوه اسوتفاد از كوامپيوتر،
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ميزان اض راب كامپيوتر كاهش میيابد قسمت ديگری از پوژوهش نشوان میدهود
كووه بووين آموز وواران زن و موورد و ميووزان اض و راب تفوواو معنوویداری مشوواهد
نمی ود اين يافته با نتايج پژوهشهای لواسانی (1382د و نادری (1382د همسوو
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است ولی بوا نتوايج هنسون و همكواران (1987د و توادمن و دی (2004د همخووانی
ندارد در تبيين اين يافته میتوان فته كه احتماال فرصت استفاد از كامپيوتر برای
معلمهای زن و مرد در ايران برابر است و همين امر باع

ود كوه بوين دو جونس

تفاو معنیدار در ميزان اض راب مشاهد نشود
ضمناً نتايج پژوهش حاكی از آن است كه تفاو معنویداری بوين رو هوای
مختلف تحصيلی از نظر كاربرد كامپيوتر مشاهد نمی ود و تن وا بوين رو هوای
تجربی و علوم انسانی با رياضی تفاو مشاهد می ود اين يافته نشوان میدهود
كه تقريبا كاربرد كامپيوتر در بين دبيران برابر است كوه خوود نكتوه مثبوت و قابول
مالحظهای است در پايان پيشن اد می ود با توجه به اينكوه اكنوون زموان ارتبوا
چند رسانهای مبتی بر كامپيوتر است و پر تاب به صور جزء الينفكی از جامعوه
كنونی درآمد است و اض راب كامپيوتر میتواند در اين مسير وقفه و مان ايجواد
كند ،لذا از طريق افزايش تجربه كار با كامپيوتر اهد كاهش اض راب كامپيوتر ،و
در نتيجه كاربرد هر چه بيشتر بر آن در قسمتهای مختلف آموز وی و تحصويلی
با يم
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 سرآبادانی ،ليال1384(0د بررسی راب ه انگيز پيشرفت تحصيلی ،ز نفس وجنسيت با اض راب رايانه دانشجويان در مق

كار ناسی ار د دانشگا

تربيت معلم ت ران پيان نامه چاپ نشد كار ناسی ار د ،تحقيقا

آموز ی،

دانشگا تربيت معلم ت ران
عصار  ،عليرضا (1368د بررسی نقش كامپيوتر در راهبردهای ياددهی/ياد يری 0پايان نامه چاپ نشد كار ناسی ار د ،برنمه ريزی درسی ،دانشگا
تربيت معلم ت ران
-عبادی ،رحيم (1382د فناوری اطالعا

و آموزش و پرورش ،ت ران موسسه

فرهنگی منادی تربيت
لواسانی ،مسعود المعلی (1382د بررسی راب ه متيييرهای فردی با ميزاناض راب رايانه در دانشجويان مق

كار ناسی دانشگا ت ران ،رساله دكترای

تخصصی چاپ نشد ر ته روانشناسی ،دانشگا ت ران
-نادری ،فر

(1382د بررسی اض راب نا ی از كامپيوترو راب ه آن با

ويژ ی های فردی در بين دانشجويان دانشگاهای آزاد اسالمی و

يد چمران

رساله دكترای تخصصی چاپ نشد  ،ر ته روانشناسی ،دانشگا آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقيقا
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