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دانشجويان  نگرشو اي  هرايانبررسي خودكارآمدي 
  دانشگاه سيستان و بلوچستان نسبت به استفاده از رايانه
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  چكيده
و نگرش دانشجويان دانشگاه سيستان و اي  هرايانبررسي خودكارآمدي اين پژوهش با هدف 

جامعه آماري اين پژوهش كليه . انجام شده است بلوچستان نسبت به استفاده از رايانه
 ؛باشد مي 88-89 دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در نيمسال دوم سال تحصيلي

 - اي گيري طبقه روش نمونه. شده استنفر از دانشجويان انتخاب  372نمونه اين پژوهش از 
از ها  براي تحليل آماري داده بوده و محقق ساخته ابزار پژوهش پرسشنامه، تصادفي
نتايج اين پژوهش نشان داد . استفاده شد f و t آزمون، هاي ضريب همبستگي پيرسون آزمون

باشد  مي دانشجويان در حد متوسطياي  هرايانه و خودكارآمدي رايان كه سطح نگرش نسبت به
اعتماد و اضطراب در نگرش دانشجويان ، ميل و رغبت، و از متغيرهاي نگرش نسبت به رايانه

همچنين خرده . اما متغير سودمندي تأثيري نداشته است، نسبت به رايانه تأثير داشته
شركت در . دكارآمدي دانشجويان تأثير داشته استدر خواي  هخودكارآمدي رايانهاي  مقياس
مؤثر اي  همربوط به آشنايي با رايانه در نگرش نسبت به رايانه و خودكارآمدي رايانهاي  دوره

و مقطع تحصيلي اي  هخودكارآمدي رايان، و جنسيتاي  هبوده است و بين خودكارآمدي رايان
دار  معنير حسب دانشكده تفاوت باي  هو نگرش نسبت به رايانه و خودكارآمدي رايان

  . باشد مي
  

 دانشجو، رايانه، يفنّاور، نگرشاي،  هرايان خودكارآمدي: كليديهاي  واژه

                                                                                                                                      
: مسـئول مكاتبـات  (روانشناسـي دانشـگاه سيسـتان و بلوچسـتان     عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتـي و  * 

mehdinezhad@gmail.com (  
  دانشگاه سيستان و بلوچستان كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي** 



نامة آموزش عالي  64
 

 و طرح مسأله مقدمه
، طبقاتها،  ملت، مناطق، آنچه كه امروزه تحت عناوين شكاف يا فاصله بين كشورها

با شكاف ديجيتال  ييگردر تحليل نهايي بيش از هر عامل د، اقشار و افراد مطرح است
ربيع ( تناسب دارد) فاوا( ي اطالعات و ارتباطاتفنّاوركاربرد  و مندي و يا ميزان بهره

 وجود عرصه به پا سوم موج با همزمان اطالعات كه يفنّاور ).7: 1383، و همكاران
بر  اطالعات دوران در را بشري آگاهي و علم توسعه و اكنون وظيفه هدايت، گذاشت
اصلي  اجزاي از وب و اينترنت شبكه، دور راه ارتباط از تجهيزات، رايانه. اردد عهده
 نظير پست امكاناتي آوردن فراهم با اينترنت. روندمي شمار به اطالعات يفنّاور

 يفنّاور محركه موتور، وب و1گفتگو، افزارينرم منابع، خبري گروههاي، الكترونيكي
   ).1383، و رحماني فيضي( است اطالعات

 و اطالعات يفنّاور گسترش مهم هايجنبه از يكي آموزش رد يفنّاور بكارگيري
 قرن بشر آموزشي و ايحرفه، اجتماعي زندگي در عظيم تحولي عنوان به، ارتباطات

 و مدارس جمله از آموزشي مؤسسات روي پيش را جديدي افق كه است يكم و بيست
 بكارگيري كه است مطلب اين مؤيد متعدد يها پژوهش. است گشوده ها دانشگاه
 افزايش، وقت در جويي صرفه، آموزشي هايهزينه كاهش موجب آموزش در يفنّاور

 به سريع دسترسي امكان و تحصيلي موفقيت افزايش، ياددهي و يادگيري يها فرصت
 و تعليم بخش سياستگذاران اخير يها سال در علت همين به. است شده اطالعات
 الكترونيك آموزش به، ايران جمله از، توسعه به رو شورهايك از بسياري در تربيت
  ). 1388، رحيمي و يدالهي(اند  هداد نشاناي  هويژ توجه

به عنوان  ي اطالعاتفنّاوراستفاده از ، )2004( 3و پرِمكومر 2طبق گفته بتچِرجي
شان را يي كه بخش مهمي از سرمايهها سازمانگرداننده اصلي عملكرد سازماني و نيز 

اگر ، به هر حال. كنند به اثبات رسيده استگذاري ميي اطالعات سرمايهفنّاوردر 
وري موفقي كه بهره، ي اطالعات استفاده نكنندفنّاوررود از  مي افراد آنطور كه انتظار

و  4فاگان( محقق نخواهد شد، ي اطالعات بدست آيدفنّاوررود از استفاده انتظار مي
افزاري با وجود پيشرفت در امكانات سخت، 7و زانگ 6سان بر طبق گفته). 2004، 5نيل
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يي كه منابع ها سازمان. باشدي ميفنّاوراستفاده كم از ، دهندهمسئله آزار، افزاريو نرم
اند اصوأل نگران اين هستند كه چطور ي اطالعات صرف كردهفنّاورهنگفتي را بر روي 

به ). 2006، سان و زانگ( اهد بودشان در عملكرد سازماني افرادشان مؤثر خوسرمايه
هاي اطالعاتي در دو دهه ي اطالعات در تحقيقات سيستمفنّاوراستفاده از ، همين دليل

بر طبق گفته ). 2004، بتچِرجي و پرِمكومر( اخير مورد توجه اصلي قرار گرفته است
العات ي اطفنّاوردانستن عواملي كه در استفاده افراد از  ،)1995( 2و هيگينز 1كامپو

هاي به عنوان يك هدف در تحقيقات سيستم 1970باشد از اواسط دهه مؤثر مي
  . اطالعاتي درآمده است

 فني و تكنولوژيكي توسعه بر جديد هاييفنّاور با مرتبط تحقيقات، گذشته در
 با. است گرفته قرار توجه مورد محور ـ كاربر تحقيقات امروزه اما، است متمركز بوده

، تكنولوژي انتقال و خريد، دتولي براي گذاريسرمايه و هنگفت هاينهصرف هزي وجود
 از جديد هاييفنّاور به دسترسي رغم به بالقوه كه كاربران است از آن حاكي هاگزارش

ر قرا كاربران پذيرش مورد جديد هاييفنّاور عبارتي به ؛كنند نمي استفاده آنها
 يفنّاور يك پذيرش موجب كه امليعو درك). 2003، ديگران و 3گون( گيرند نمي
 از شود مي پذيرفته نظر مورد اطالعاتي ي، فنّاورآن تحت شرايطي كه ايجاد و شوند مي

 كه مسأله اين به عبارتي. و ارتباطات است اطالعات يفنّاور زمينه در مهم تحقيقات
 از يا و كنندمي استفاده آن از و پذيرندمي را ارتباطي و اطالعاتي يفنّاور يك، افراد چرا

 در مباحث ترين مهم از، كنندمقاومت مي آن مقابل در و زنندمي باز سر آن پذيرش
در اين تحقيق به بررسي  بر اين اساس ).2006، 5و هي 4كينگ( است يفنّاور زمينه

دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان نسبت به  نگرشو اي  هرايانخودكارآمدي 
: هايشامل آيتمكه متغير خودكارآمدي . خته شده استپردا استفاده از رايانه

و نرم  آماريهاي  نرم افزار، هاي داده پايگاه، مرورگر وب، پست الكترونيك، پرداز واژه"
و نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از رايانه شامل  باشد مي "ارائه مطلبهاي  افزار

 "به رايانه و سودمندي رايانهميل و رغبت نسبت ، اعتماد، اضطراب"متغير زير چهار 
  . باشد مي
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  1اي خودكارآمدي رايانه
انتظارات فرد از نتايج بوده كه ، كند كه خودكارآمديتئوري شناخت اجتماعي بيان مي
خودكارآمدي يكي از ). 1995، 3و هيگينز 2كامپو( دهدعملكرد را تحت تأثير قرار مي

وانايي انتخاب يك وظيفه و تالش و مفاهيم اصلي نظريه شناخت اجتماعي به عنوان ت
افرادي كه ). 2004، 4نيل وولدريج، فاگان( شود مي پافشاري براي تحقق آن تعريف

هاي خود در جهت انجام ها و قابليتداراي خودكارآمدي هستند به توانايي
اي به بر اساس اين نظريه خودكارآمدي رايانه. آميز فعاليتي خاص اعتقاد دارند موفقيت

 شودش در كار با رايانه تعريف مييها ها و قابليتن قضاوت فرد از تواناييعنوا
تعريف  بربنا). 2008، 9و پاپاگياني 8بوتا، 7؛ پاراسكو2004، 6وولدريج نيل، 5فاگان(

هايش براي سازماندهي و اجراي  قضاوت فرد از توانايي، خودكارآمدي) 1986( بندورا
اين . باشد مي يابي به عملكردهاي مشخصياز اعمال الزم براي دستاي  همجموع

شود بلكه به قضاوت فرد از اينكه چه  نمي هايي كه فرد دارد مربوط موضوع به مهارت
بنابراين . شود مي هاي موجودش انجام دهد مربوط تواند با مهارت مي كارهايي را

رايانه در اش براي استفاده از  ادراكات فرد از تواناييبيانگر اي  هرايانخودكارآمدي 
  ). 1995، كامپو و هيگينز( دباش مي انجام كار و وظايف
مستمر در ادبيات  است كه بطور يكي از عوامل فردياي  هرايانخودكارآمدي 

ي فنّاوربيني استفاده افراد از  مهم براي پيشاي  هسازبه هاي اطالعاتي به عنوان  سيستم
تحقيقات انجام شده نشان  .)2003، 10حسن( مورد حمايت قرار گرفته است اطالعات

هاي مختلف رابطه مثبت و اي با استفاده از تكنولوژيدهد كه خودكارآمدي رايانهمي
كند عنوان مي) 1998( 14بروسنون). 1987، 13انمو  12اسميت، 11هيل( داري داردمعني

اي بااليي دارند گرايش بيشتري به استفاده از رايانه كه افرادي كه خودكارآمدي رايانه
                                                                                                                                      
1. Computer self efficacy 
2. Higgins 
3. Compeau 
4. Fagan 
5. Neill 
6. Wooldridge 
7. Paraskeva 
8. Bouta 
9. Papagianni 
10. Hasan 
11. Hill 
12. Smith 
13. Mann 
14. Brosnan 



  
  
 
67  ...دانشجوياننگرشوايرايانهودكارآمديبررسي خ 
 

تئوري شناخت خودكارآمدي سازه اند كه دريافتههاي اطالعاتي  سيستممحققان . دارند
كننده مهمي  ي اطالعات انطباق يابد و اين سازه تعيينفنّاورد در زمينه توانمياجتماعي 

 سازماني اطالعات در فنّاوراز پذيرش افراد و تمايل نسبت به استفاده افراد از 
خودكارآمدي ، ي اطالعاتفنّاوردر عرصه ، در نتيجه). 1995، كامپو هيگينز( دباش مي
در نظر  ي اطالعاتفنّاوراستفاده افراد از اي اصلي در كننده به عنوان تعييناي  هرايان

را به اي  هرايانخودكارآمدي اطالعاتي هاي  سيستمهاي  پژوهشو شده است گرفته 
جديد در نظر هاي  يفنّاور استفاده و استفاده عملي از درافراد  تمايلدرك عنوان 
  ). 2005، كيم و كيم(اند  هگرفت

  
  نسبت به استفاده از رايانه  نگرش
 فرد واكنش در و يابد مي سازمان تجربه طريق از كه است ذهني حالت يك نگرش
 جا بر پويا و مستقيم تأثير، نگرش به وابستههاي  موقعيت وها  موضوع تمامي به نسبت

 بر رفتار تأثير موجب و داده تشكيل را فرد خودانگاره از شيبخها،  نگرش. گذارد مي
 كمي نقش بشر ارثي سرشت و هستند اكتسابي اصوالًها  نگرش. شود مي ديگران و خود
 معتقدند شناسان روان. شوند مي كسب تجربه راه ازها  نگرش .دارد آنها گيريشكل در

 معنا بدين، است صرف فتنگر قرار معرض در و مجاورت، مؤثر بر آن عوامل از يكي
 محرك آن به تمايل، باشد بيشتر گرفتن قرار چيزي معرض در و، مجاورت چه هر كه
كه  نداظهار داشت، )1989( 1ديويس). 1386، رشيدترابي و همكاران( يابد مي افزايش نيز

كه داراي اثر مستقيم ، باشدمي هاي خاصسيستمنسبت  فردميزاني از عالقه كه نگرش 
عامل ، نگرش. باشد مي هااز اين سيستم استفاده و همچنين استفاده واقعيدر تمايل بر 

درك نگرش افراد ، بنابراين. باشد مي ي اطالعاتفنّاوراصلي مؤثري بر استفاده از 
نظر  صرف، با توجه به گفته لياو. هاي يادگيري الكترونيكي مهم استنسبت به سيستم

ثر آن بستگي به مؤاجراي ، ي اطالعات هستيمرفنّاواز اينكه چگونه قادر به پيشبرد 
نگرش افراد اگر ، بنابراين. ي اطالعات داردفنّاورداشتن نگرش مثبت افراد نسبت به 

ي بيشترتمايل آنها انتظار  از، تر شودمثبتهاي يادگيري الكترونيكي سيستمنسبت به 
  ). 2008، لياو( رود مي هااستفاده از اين سيستم نسبت به
رايانه نسبت به  دانشجوياننگرش  بايد، استفاده از تكنولوژي آموزشيرش با گست

ي ديويس فنّاورو استفاده واقعي كه بر طبق مدل پذيرش رايانه قصد استفاده از از 
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بدون شك دانشجويان داراي پيش . باشد مورد بررسي قرار گيرد مي متأثر از نگرش
ها و عاليق مختلفي هستند كه مسئولين باور، ايرايانههاي  مهارت، هاي متفاوتزمينه

منظور تسهيل در فرايند ه در آموزش ب ي اطالعات و ارتباطاتفنّاوررا براي معرفي 
هاي مختلف نسبت هايي به دليل نگرشاين چنين تفاوت. كشنديادگيري به چالش مي

ه از شخصيت و تجربيات كار با رايان، جنسيت، فاكتورهايي از قبيل سن. به رايانه است
توجه زيادي در ، عالوه بر اين. كننده در نگرش نسبت به رايانه است عوامل تعيين

به دليل اهميتي كه در استفاده از رايانه دارد ، قبلي روي سنجش نگرشهاي  پژوهش
  ). 2005، 3نورسي، 2پايوات، 1نويوان( شده است

  
 ير به آنها اشارهمتغير را مطرح كرديم كه در ز 4در بحث نگرش نسبت به رايانه ما 

  : شود مي
 مرضي ترس و دلواپسي، هيجاني ترس معني به: 4هراسي فن يا رايانه اضطراب -1
 احساس خود در آن از تصور استفاده يا رايانه از استفاده به نسبت افراد كه است
 ). 1388، رحيمي و يدالهي( كنند مي

ي فنّاورده از يك ميزاني است كه فرد باور دارد استفا: سودمندي درك شده -2
  ). 1989، ديويس( شود مي خاص موجب بهبود عملكرد شغلي وي

متغيري مهم در ، در ميان محققان اين توافق نظر وجود دارد كه اعتماد: داعتما -3
ي را فنّاورتواند سطح پذيرش  مي هاي پر خطر و نامطمئن است و به شدتمحيط

   ).1388، يعقوبي و شاكري( تحت تأثير قرار دهد
، ديوبند( باشد مي از آن لذت بردن عالقه به كاري داشتن و ميل و: ميل و رغبت -4
1389 .( 
  

  پيشينه و سوابق مطالعاتي
بر پايه نظريه بندورا مدل تجربي خود را در ميان مديران و ، )1995( كامپو و هيگينز

ي مهم اه ويژگيها به اجرا گذاشتند و نتيجه گرفتند كه خودكارآمدي از ديگر حرفه
. روداي به شمار ميهاي رايانهبرداري از سيستم افراد سازمان در استفاده و بهره

                                                                                                                                      
1. Noiwan 
2. Piyawat 
3. Norcio 
4. Echnophobia 
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ثير مهمي روي انتظارات اي تأرايانهخودكارآمدي همچنين اين مطالعه نشان داد كه 
هاي عاطفي شان نسبت به رايانه و استفاده العمل عكس، افراد از نتيجه استفاده از رايانه

داري روي يادگيري نرم ثير معنيتأاي  هرايانخودكارآمدي ه دارد و واقعي از رايان
باال به اثر بخشي اي  هرايانخودكارآمدي همچنين افراد داراي ، افزارهاي كاربردي دارد

از . اي پاييني دارندرايانهخودكارآمدي رسند كه  مي نسبت به كساني، يادگيري باالتري
به منظور اجراي اي  هرايانخود كارآمدي كه درك  كامپو و هيگينز تأكيد دارند، رو اين

  . باشد مي مهم ها سازماني اطالعات در فنّاورموفقيت آميز 
انجام دادند ) TAM( در تحقيقي كه بر اساس مدل) 1995( 2و ايواري 1ايگباريا

اي به طور مستقيم و غير و مستقيم استفاده از نتيجه گرفتند كه خودكارآمدي رايانه
رابطه بين ، )2005، 3كيم و كيم( بر طبق گفته. دهد مي تحت تاثير قرار رايانه را

بهداشت و ، هاي مختلف مانند آموزشخودكارآمدي و رفتار بطور تجربي در حوزه
در پويا اي  هسازآنجا كه خودكارآمدي  از. باشدوظايف سازماني داراي اعتبار مي

 شودبكار برده ميي اطالعات اورفنّ ي مانندهايحوزهدر ، باشدمي مختلفهاي  حوزه
  ). 2006، 5و علي 4حسام(

اي بر روي باورهاي تأثير تجربيات رايانه"در تحقيقي با عنوان ، )2003( حسن
طور بيان داشت كه  كه بر روي دانشجويان انجام داد اين، "اي هخودكارآمدي رايان

اي دانشجويان رايانهباورهاي خودكارآمدي  روير قابل توجهي يثتأ ايتجربيات رايانه
  . داشته است

اي،  هنشان داد كه خودكارآمدي رايان، )2003( و همكاران 6نتايج تحقيقات لويس
ي فنّاوري اطالعات و تعهد مديريتي در استفاده از فنّاورنبوغ شخصي در كار با 

بر روي  و پيمايشيدر تحقيقي نظري ، )2004( و همكاران 7فگن. اطالعات موثر بودند
 مهارت، اضطراباي،  هخودكارآمدي رايان، نفر از دانشجويان رشته بازرگاني 987روي 

نتايج . آنها را مورد بررسي قرار دادند ي اطالعاتفنّاورفني و تجربه در استفاده از 
 ي اطالعاتفنّاوربا استفاده از ي مثبتبطور و تجربه  اينشان داد كه خودكارآمدي رايانه

  . باشد مي مرتبط
                                                                                                                                      
1. Igbaria 
2. Iivari 
3. Kim & Kim 
4. Hassam 
5. Ali 
6. Lewis 
7. Fagan 
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خودكارآمدي ، نفر دانشجو 218در تحقيقي پيمايشي بر روي ، )2005( كيم، 1كيم
را مورد بررسي  ريسك درك شده در تمايل نسبت به خريد اينترنتي، اعتماد، ايرايانه

تمايل نسبت به در بر اعتماد اي نتايج نشان داد كه خودكارآمدي رايانه. قرار دادند
  . مؤثر بوده است خريد اينترنتي

، گروه مديران نگرش"در تحقيقي با عنوان ، )1386( همكاران رشيد ترابي و
 آموزش روش به مشهد نسبت پزشكي علوم دانشگاه پزشكان و علمي هيأت اعضاي
 امكانات وجود، عوامل ميان از، "مرتبط عوامل برخي بررسي: اينترنت طريق از مداوم
 با آن رابطه و ترنتاين به دسترسي و اينترنتي واي  هرايانهاي  آموزش، افزاري سخت
 پزشكان و مشهد پزشكي علوم دانشگاه در علمي هيأت اعضاي ،گروه مديران نگرش
 به روش نفر 254 با پيمايشي روش به مداوم آموزشهاي  دوره در كننده شركت عمومي
 در نتايج نشان داد كه اگر چه. گرفتند قرار مطالعه مورد تصادفياي  هطبق گيري نمونه

 سههاي  ميانگين بودن پايين به توجه با ولي دارد وجودها  دوره به تمثب نگرش مجموع
 و آموزش طريق از نگرش بهبود براي تالش، تحقيق پيشنهاد اين ترين مهم، گروه
 براي دسترسي مناسب امكانات نمودن فراهم وها  دوره اين فوائد مورد در رساني اطالع
  . باشد مي انساني منابع نگرش بر مؤثر عوامل ديگر پيرامون تحقيق و اينترنت به بيشتر

 آموزان دانش رايانه اضطراب بررسي"در تحقيقي به ، )1388( رحيمي و يدالهي
. پرداختند "شخصي رايانه تملك و رايانه از ميزان استفاده با آن ارتباط و متوسطه دوره
 اضطراب با رايانه از ميزان استفاده كه داد نشان رايانه از استفاده ميزان مورد درها  يافته
 كمتري رايانه اضطراب كنندمي كار رايانه با بيشتر كه افرادي و است مرتبط رايانه
 در نتايج. دارد وجود اريد معني رابطه رايانه با كار و ميزان جنسيت بين همچنين دارند؛
ي دار معنيرابطه  رايانه اضطراب و رايانه داشتن بين كه داد نشان رايانه تملك مورد

 دختران و پسران و نيستند مرتبط يكديگر با نيز جنسيت و رايانه تملك ندارد؛ جودو
  . دارند دسترسي رايانه به منزل در نسبت يك به آموز دانش

نفر از  225پيمايشي بر روي  -در تحقيقي نظري، )1989( 3و ياي 2باگزي
قابل قبولي بر داشجويان انجام دادند كه نتايج نشان داد كه تمايالت و نگرش در حد 

  . رفتار مؤثر بوده است

                                                                                                                                      
1. kiem 
2. Yi 
3. Bagozzi 
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ريزي  با استفاده از تئوري شناخت اجتماعي و تئوري رفتار برنامه، )2008( 1شي
يادگيري الكترونيكي در مراكز آموزش هاي  تمايل نسبت به استفاده از سيستم، شده

اده دار و مثبتي تمايل به استف شي دريافت كه نگرش بطور معني. عالي را ارزيابي كرد
  . دهد مي يادگيري الكترونيكي را تحت تأثير قرارهاي  از سيستم

بر ، )2005( نورسي، پايوات، تحقيقي توسط نويوان 2005در همين موضوع در سال 
نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي تايلندي انجام شده كه نتايج نشان داد كه  151روي 

ي رايانه و سطح اطمينان رضايت اورفنّدانشجويان داراي نگرش نسبتاً مثبتي نسبت به 
ي دار معنيروابط ، عالوه بر اين .اند ههاي كاريردي رايانه داشتبخشي در استفاده از برنامه

  . بدست آمده استاي  هرايانه و خودكارآمدي رايان نسبت به نگرشبين متغيرهاي 
  
 واالت تحقيقئس

دانشجويان در چه حدي اي  هنسبت به رايانه و خودكارآمدي راياننگرش سطح  - 1
  است؟
، اضطراب: نگرش نسبت به رايانههاي  ي بين خرده مقياسدار معنيآيا ارتباط  - 2

  وجود دارد؟اي  هرغبت و سودمندي رايان و ميل، اعتماد به نفس
، واژه پرداز: ايهاي خودكارآمدي رايانهي بين خرده مقياسدار معنيآيا ارتباط  - 3

نرم افزارهاي آماري و نرم افزارهاي ، پايگاههاي داده ،مرورگر وب، پست الكترونيك
  ارائه مطلب وجود دارد؟

ي با رايانه در نگرش نسبت به رايانه و يهاي مربوط به آشناآيا شركت در دوره -4
  اي تأثير داشته است؟خودكارآمدي رايانه

ب ها در ارتباط با سئواالت فوق بر حس داري در توزيع پاسخآيا تفاوت معني -5
  دانشكده وجود دارد؟مقطع تحصيلي و ، جنسيت

  
 روش تحقيق

جامعه آماري اين . پيمايشي است -توصيفيروش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق 
پژوهش را دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان 

عداد كل ت. دهند مي تشكيل 88 -89و بلوچستان در نيمسال دوم سال تحصيلي

                                                                                                                                      
1. Shih 
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نفر به عنوان نمونه آماري با توجه به  372از اين ميان  نفر بودند كه 11500دانشجويان 
گيري  براي انتخاب نمونه آماري از روش نمونه. جدول مورگان انتخاب شدند

گيري آن بود كه از همه  دليل استفاده از اين روش نمونه. استفاده شداي  هطبق -تصادفي
 در اين پژوهش براي سنجش. ين پژوهش استفاده شودآموزشي در اهاي  گروه

نسبت به رايانه از پرسشنامه اي دانشجويان و نگرش دانشجويان رايانهخودكارآمدي 
و نگرش اي خودكارآمدي رايانههاي محقق ساخته استفاده شد كه البته از پرسشنامه

نيز براي ) 1985( يدلو، 4لويدو ) 1994( 3و پاورز 2دلكورت، 1كينزياي نسبت به رايانه
  . طراحي الگوبرداري شده است

ل مربوط به اطالعات جمعيت كه بخش او است پرسشنامه داراي سه بخش
و بخش  اي هگويه و مربوط به متغير خودكارآمدي رايان 6بخش دوم شامل ، شناختي

زير متغير  4مربوط به متغير نگرش بوده كه اين متغير نيز به  گويه 30 باسوم 
. شود مي تقسيمميل و رغبت نسبت به رايانه و سودمندي رايانه ، اعتماد، اضطراب

ييد قرار گرفته و ميزان پايايي آن با أروايي پرسشنامه توسط اساتيد متخصص مورد ت
نتايج حاصل از آزمون كلموگروف ، همچنين. بوده است 77/ 5، آلفاي كرونباخ

دهد كه ميزان كلموگروف مي نشان) هابراي بررسي نرمال بودن داده( اسميرنوف
 و انحراف معيار) 026/1( هاي مربوط به متغير نگرش با ميانگينداده اسميرنوف

 و انحراف معيار) 599/1( هاي مربوط به متغير خودكارآمدي با ميانگينو داده) 82/7(
 لذا به لحاظ آماري اين طور. باشد مي ردا معنيدرصد  99در سطح اطمينان ) 13/5(

مربوط به اين تحقيق نرمال بوده و بر اين اساس هاي  گيري كرد كه داده ن نتيجهتوا مي
آمار توصيفي  ازها  براي تحليل داده. هاي آماري پارامتريك استفاده شده استاز روش

، آمار توصيفي از فراوانيدر بخش مربوط به . استفاده شده است و آمار استنباطي
هاي ضريب ندارد و آمار استنباطي از آزمونانحراف استا مد و، ميانه، ميانگين

  . استفاده شده است fو آزمون متغيره چند  t، همبستگي پيرسون
  
 پژوهشهاي  يافته

 : سوال اول تحقيق
دانشجويان در چه اي  هو خودكارآمدي رايان نسبت به رايانهنگرش سطح  -

 حدي است؟
                                                                                                                                      
1. Kinzie 
2. Delcourt 
3. Powers 
4. Loyd 
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  اي دانشجويان هنسبت به رايانه و خودكارآمدي راياننگرش سطح  )1(جدول 
ميانگين  ميانگين  متغيرها

انحراف   مد  ميانه فرضيه
  تعداد  استاندارد

  372  64/7  00/83 00/85 90 54/86 نگرش نسبت به رايانه
  372  88/6  00/25 00/24 18 79/22 ايخودكارآمدي رايانه

  
 دهد كه ميانگين نگرش نسبت به رايانه دانشجويان مي نشان )1(هاي جدول يافته

 تر بوده كه نشان پايين) 90( از ميانگين فرضيه، )64/7( و انحراف استاندارد) 54/86(
دهنده نگرش ضعيف دانشجويان نسبت به استفاده از رايانه بوده و ميانگين 

باشد كه از ميانگين مي) 88/6( و انحراف استاندارد) 79/22( اي خودكارآمدي رايانه
ه اين است كه ميزان خودكارآمدي دانشجويان باالتر بوده كه نشان دهند) 18( فرضيه

  . باشد مي باالتر از حد متوسط
  

  سوال دوم تحقيق
، اضطراب: نگرش نسبت به رايانههاي  ي بين خرده مقياسدار معنيآيا ارتباط  -

  وجود دارد؟اي  هميل رغبت و سودمندي رايان، اعتماد به نفس
  

  ش نسبت به رايانههاي نگر بررسي ارتباط بين خرده مقياس )2(جدول 
هايخرده مقياس
  نگرش

 نسبت به رايانه
اعتماد به   ميل و رغبت  سودمندي  

  اضطراب  نفس

  سودمندي رايانه
  -008/0  051/0  -026/0  ضريب پيرسون

  876/0  328/0  619/0 يدارمعنيسطح
  372  372 372 372 تعداد

  ميل و رغبت
  434/0* 398/0*  -026/0 ضريب پيرسون

  000/0  000/0 619/0 يدارنيمعسطح
  372  372 372 372 تعداد

  اعتماد به نفس
  379/0*    398/0* 051/0 ضريب پيرسون

  000/0  000/0 328/0 يدارمعنيسطح
  372  372 372 372 تعداد

  اضطراب
   379/0*  434/0* -008/0 ضريب پيرسون

  000/0  000/0 876/0 يدارمعنيسطح
  372 372 372 تعداد
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نگرش نسبت به هاي  دهد كه از بين خرده مقياس مي نشان )2(جدول هاي  يافته
درصد رابطه  95در سطح ) لعكساو ب( ميل و رغبت و اضطراب، رايانه بين سودمندي

 05/0و =r- 008/0و اضطراب =r - 026/0ميل و رغبت( ي وجود ندارددار معنيمثبت و 
p≥.( ي وجود ندارددار معنيبطه مثبت اما همچنين بين سودمندي و اعتماد به نفس را 

دهد كه بين ميل و اين جدول همچنين نشان مي). ≤p 0/ 05و  =051/0rاعتماد به نفس(
درصد رابطه مثبت و  99در سطح ) لعكساو ب( اعتماد به نفس و اضطراب، رغبت
  ). ≥p 01/0و =434/0rو اضطراب =r 398/0اعتماد به نفس ( ي وجود دارددار معني
  

  سوم تحقيقسوال 
، پرداز واژه: اي خودكارآمدي رايانههاي  ي بين خرده مقياسدار معنيآيا ارتباط  -

افزارهاي آماري و نرم افزارهاي  نرم، هاي داده پايگاه، مرورگر وب، پست الكترونيك
 وجود دارد؟ارائه مطلب 

 
 اي هاي خودكارآمدي رايانه بررسي ارتباط بين خرده مقياس) 3(جدول 

 هايخرده مقياس
 ايرايانهخودكارآمدي 

واژه 
 پرداز

پست
الكترونيك

مرورگروب
) اينترنت(

پايگاه 
  داده

نرم افزار 
  آماري

نرم افزار 
ارائه مطلب

  واژه پرداز
 )Word (  

  604/0* 280/0* 319/0*  482/0* 636/0*  ضريب پيرسون
  000/0  000/0  000/0  000/0 000/0يدارمعنيسطح

  372 372  372  372 372 372 تعداد
  پست الكترونيك

 )E-mail (  
  518/0* 198/0* 287/0*  410/0* 636/0* ضريب پيرسون

  000/0  000/0  000/0  000/0 000/0يدارمعنيسطح
  372 372  372  372 372 372 تعداد

  مرورگروب
 )Internet 

explorer (  

  506/0* 373/0* 471/0*  410/0*481/0* ضريب پيرسون
  000/0  000/0  000/0 000/0 000/0يداريمعنسطح

  372 372  372  372 372 372 تعداد

  پايگاه داده
  ) Access، مثل( 

  397/0* 404/0*    471/0* 278/0*319/0* ضريب پيرسون
  000/0  000/0  000/0 000/0 000/0يدارمعنيسطح

  372 372  372  372 372 372 تعداد

  نرم افزار آماري
  ) Spss، مثل( 

  356/0*  404/0*  373/0* 198/0*280/0* ضريب پيرسون
  000/0  000/0  000/0 000/0 000/0يدارمعنيسطح

  372 372  372  372 372 372 تعداد
  نرم افزار ارائه

، مثل( مطلب
PowerPoint( 

   356/0* 397/0*  506/0* 518/0*604/0* ضريب پيرسون
  000/0  000/0  000/0 000/0 000/0يدارمعنيسطح

  372 372  372  372 372 372 تعداد
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درصد بين خرده  99 يدار معنيدهد كه در سطح  مي نشان )3(هاي جدول يافته
  ). ≤p 01/0( ري وجود دارداد يرابطه مثبت و معناي  هخودكارآمدي رايانهاي  مقياس
 

  سوال چهارم تحقيق
نسبت به رايانه  شنگررايانه در ي با يمربوط به آشناهاي  شركت در دوره آيا -

 تأثير داشته است؟اي  هخودكارآمدي رايانو 
  

ي با رايانه در نگرش نسبت يهاي مربوط به آشنا بررسي تأثير شركت در دوره )4(جدول 
  اي دانشجويان به رايانه و خودكارآمدي رايانه

  
مربوط به هاي  در دوره دهد كه بين شركت مي نشان )4(حاصل از جدول هاي  يافته

درصد  95اي در سطح آشنايي با رايانه و نگرش نسبت به رايانه و خودكارآمدي رايانه
و  p≥05/0و =r 108/0نگرش نسبت به رايانه( دي وجود داردار معنيرابطه 

  ). ≥p 01/0و =r -197/0اي رايانهخودكارآمدي 
  

  سوال پنجم تحقيق
 ،،جنسيتها در ارتباط با سئواالت فوق بر حسب  ري در توزيع پاسخدا معنيآيا تفاوت 

  دانشكده وجود دارد؟، مقطع تحصيلي
  
  

آشنايي با هاي شركت در دوره    متغيرها
 رايانه

  نگرش نسبت به رايانه
  108/0 ضريب همبستگي

  03/0 يدارمعنيسطح
  372 تعداد

  اي رايانهخودكارآمدي 
  -197/0 ضريب همبستگي

  000/0 يدارمعنيسطح
  372 تعداد
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ميزان خودكارآمدي و نگرش دانشجويان نسبت در  رسي تأثير جنسيتبر) 5 -1(جدول 
  به استفاده از رايانه

انحراف  ميانگين تعداد    
  معيار

  مقدار
tجدول 

محاسبه 
  شده
 t  

درجه 
  آزادي

اختالف
 ميانگين

سطح 
يدار معني

 59/7 46/86 205 مرد  82/0  17/0  370  216/0  96/1 72/7 64/86 167 زن نگرش نسبت به رايانه
 96/6 09/22 205 مرد  03/0*  56/1  370  185/2  96/1 70/6 65/23 167 زن اي خودكارآمدي ريانه

آشنايي باهاي  دوره
 رايانه

 50/0 51/1 205 مرد  09/0  08/0  370  67/1  96/1 49/0 59/1 167 زن
  

سب دهد در نگرش نسبت به رايانه بر ح مي نشان )5 - 1(جدول هاي  يافته
 95در سطح ) 96/1( از مقدار بحراني جدول) 216/0( محاسبه شده tجنسيت چون 

ي بين نگرش به رايانه و دار معنيبنابراين تفاوت . تر است كوچك 05/0درصد از 
دهد كه بين  مي هاي جدول فوق نشاناما يافته. وجود ندارد) زن و مرد( جنسيت

از مقدار بحراني ) 185/2( شده محاسبه tاي و جنسيت چون خودكارآمدي رايانه
بزرگتر است لذا تفاوت مشاهده شده بين  05/0درصد از  95در سطح ) 96/1( جدول

 كه دهدها نشان ميهمچنين يافته. باشد دار مي معنيو جنسيت اي  هخودكارآمدي رايان
از مقدار بحراني ) 67/1( محاسبه شده tآشنايي با رايانه و جنسيت چون هاي  بين دوره
  .باشد نمي دار معنيكوچكتر است لذا تفاوت مشاهده شده ) 96/1( جدول
  

ميزان خودكارآمدي و نگرش دانشجويان در  بررسي تأثير مقطع تحصيلي) 5-2(جدول 
  نسبت به استفاده از رايانه

انحراف ميانگينتعداد    
  معيار

مقدار
 جدول

t

محاسبه 
  شده
 t 

درجه 
آزادي

اختالف
ميانگين

سطح 
يدار معني

نگرش نسبت 
  به رايانه

 27/6 12/85 60كارشناسي ارشد  118/0  68/1  370  56/1  96/1 86/7 81/86 312 كارشناسي
خودكارآمدي 

  اي رايانه
 29/5 65/27 60كارشناسي ارشد  000/0  79/5  370  - 26/6  96/1 76/6 85/21 312 كارشناسي

هاي  دوره
 آشنايي با رايانه

  98/0 001/0  370  018/0  96/1  49/0  55/1 312  كارشناسي
 50/0 55/1 60كارشناسي ارشد
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دهد در نگرش نسبت به رايانه بر حسب مقطع  مي نشان )5 -2(هاي جدول يافته
از مقدار بحراني ) 56/1( محاسبه شده tچون ) كارشناسي و كارشناسي ارشد( تحصيلي
ي دار معنيبنابراين تفاوت . تكوچكتر اس 05/0درصد از  95در سطح ) 96/1( جدول

اما . وجود ندارد) كارشناسي و كارشناسي ارشد( بين نگرش به رايانه و مقطع تحصيلي
 و مقطع تحصيلياي  هدهد كه بين خودكارآمدي رايانهاي جدول فوق نشان مييافته

 از مقدار بحراني جدول) -26/6( محاسبه شده tچون ) كارشناسي و كارشناسي ارشد(
لذا تفاوت مشاهده شده بين . بزرگتر است 05/0 زدرصد ا 95سطح  در )96/1(

- مي دار معني) كارشناسي و كارشناسي ارشد( اي و مقطع تحصيليخودكارآمدي رايانه
 آشنايي با رايانه و مقطع تحصيليهاي  دهدكه بين دورهها نشان ميهمچنين يافته. باشد

 از مقدار بحراني جدول) 018/0( دهمحاسبه ش tچون ) كارشناسي و كارشناسي ارشد(
  . باشدنمي دار معنيكوچكتر است لذا تفاوت مشاهده شده ) 96/1(

    
ميزان خودكارآمدي و نگرش دانشجويان در  بررسي تأثير دانشكده )5 -3(جدول 

  نسبت به استفاده از رايانه

مجموع     
  مجذورات

درجه 
  آزادي

مجذور 
  ميانگين

F  
محاسبه 
  شده

سطح 
  يدار معني

نگرش نسبت به 
  رايانه

  33/140 6 03/842 بين گروهي
 365 19/20852 دورن گروهي  20/0*  45/2

 371 22/21694 مجموع  21/57

خودكارآمدي 
  اي رايانه

  06/365 6 41/2190 بين گروهي
 371 06/1758 مجموع  17/42 365 65/15394 درون گروهي  000/0*  65/8

  
دهد در نگرش نسبت به رايانه بر حسب  مي نشان )5 - 3(جدول هاي  يافته
اقتصاد و علوم ، جغرافيا، علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات، فني مهندسي( دانشكده
) 10/2( از مقدار بحراني جدول) 45/2( محاسبه شده Fچون ) علوم پايه و هنر، اداري

ن نگرش نسبت ي بيدار معنيبزرگتر است بنابراين تفاوت  05/0درصد از 95در سطح 
از مقدار بحراني ) 65/8( محاسبه شده Fهمچنين. وجود داردها  به رايانه و دانشكده

ي دار معنيبزرگتر است بنابراين تفاوت  05/0درصد از  95در سطح ) 10/2( جدول
  . وجود داردها  و دانشكدهاي  هبين خودكارآمدي رايان
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  گيري بحث و نتيجه
 زير موارد تحقيق در اين شده مطرح اساسي پرسش پنچ بر مبتني آمده دست به نتايج از
  : كرد تفسير و استنباط توان مي را

سطح نگرش نسبت به رايانه و دهد كه  مي نشانها  يافته 1در پاسخ به سوال 
باشد كه اين نشان از اين دارد كه  مي خودكارآمدي رايانه دانشجويان در حد متوسطي

بوده تا  نيازهاي اصليه استفاده از رايانه جزو دانشجويان به اهيمت موضوع و اينك
پايوات و نورسي در ، كه اين همسو با تحقيقي است كه نويواناند  هحدودي پي برد

دانشجويان نگرش نسبتاً : نشان دادآن كه نتايج اند  هدر تايلند انجام داد 2005سال 
هاي  فاده از برنامهبخشي در است ي رايانه و سطح اطمينان رضايتفنّاورمثبتي نسبت به 

البته اين مطلب را بايد تأكيد كرد كه با توجه به اينكه نتيجه  .اند هكاريردي رايانه داشت
ريزي جدي جهت سوق  دهد لزوم برنامه مي بدست آمده تقريباً عدد متوسط را نشان

نه ( متوسط دادن درست دانشجويان و اينكه عوامل موثر در نگرش و خودكارمدي
  . طلبد مي تواند باشد را مي انشجويان چه موارديد) سطح باال

عتماد ا، توان نتيجه گرفت كه ميل و رغبت مي اينطورها  از يافته 2در پاسخ به سوال 
نگرش نسبت به رايانه در اين پژوهش هاي  مجموعهبه نفس و اضطراب كه از زير

ستفاده دانشجويان در نگرش دانشجويان نسبت به رايانه و در نتيجه در ميزان ااند  هبود
اما متغير سودمندي تأثيري نداشته است كه با توجه به نتيجه . از رايانه مؤثر بوده است

دست آمده بايد به اين نكته توجه شود كه در خصوص استفاده از رايانه و ه ب
در نظر گرفته شود تا اين هايي  كه دانشجويان نسبت به رايانه دارند برنامههايي  نگرش
ي فنّاورراحتي با رايانه بعنوان يك ه اصالح شود و دانشجويان بتوانند ب ها ديدگاه

 به همچنين تشويق دانشجويان. حياتي در آموزش كنار بيايند و از آن استفاده كنند
 مفيدهاي  جنبه بر و تأكيد رايانه نسبت به مثبت ايجاد نگرش طريق از رايانه با تعامل
رايانه  بر مبتني درسي تكاليف ي آمورشي و تعيينها كالس از طريق رايانه از استفاده

 ،)1386، رشيد ترابي و همكاران( اين نتيجه همسو با تحقيقات. تواند مؤثر باشدمي
، سام(، )2008، لياو( ،)2008( شي ،)1989، باگزي و ياي( ،)1388، يدالهي رحيمي و(

  . است، )2005، و نورالدينعثمان 
هاي  توان نتيجه گرفت كه خرده مقياس ها مي از يافته 3در پاسخ به سوال 

دانشجويان تأثير دارد كه لزوم توجه اي  هدر خودكارآمدي راياناي  هخودكارآمدي رايان
طلبد كه دانشجويان به انواع نرم افزارها و  مي الزم براي دانشجويان راهاي  به آموزش

هر يك از اين امكانات و مزاياي ها  تسلط داشته و از نوع كاركردها  امكانات رايانه
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 كه اين نتيجه همسو با تحقيقات. اطالع داشته و بتوانند استفاده الزم را داشته باشند
، كيم و كيم(، )2003، لويس و همكاران( ،)2003، حسن(، )1995، كامپو هيگينز(

  . است ،)2005
بوط مرهاي  توان نتيجه گرفت كه شركت در دوره ها مي از يافته 4در پاسخ به سوال 

تأثير داشته اي  هبه آشنايي با رايانه در نگرش نسبت به رايانه و خودكارآمدي رايان
 بروسنون). 1987، انماسميت و ، هيل( كه اين نتايج همسو با نتايجي است كه. است

مؤيد اين مطلب هست كه هر  واند  هبدست آورد) 1995( ايگباريا و ايواري) 1998(
هاي آشنايي با رايانه بيشتر ه سروكار داشته و در دورهچه دانشجويان بيشتر با رايان

هايي را در ارتباط با رايانه كسب كنند نگرش  حضور داشته باشند و كار كنند و مهارت
  . آنها نسبت به رايانه تغيير خواهد كرد و ميزان خودكارآمدي آنها باال خواهد رفت

ه را گرفت كه تفاوت توان اين نتيج ها مي از يافته 5 -1در پاسخ به سوال 
دهد كه  مي نشانها  اما يافته. ي بين نگرش به رايانه و جنسيت وجود ندارددار معني

 نشانها  همچنين يافته. باشد دار مي معنيو جنسيت تفاوت اي  هبين خودكارآمدي رايان
  . نيست دار معنيآشنايي با رايانه و جنسيت تفاوت هاي  دهدكه بين دوره مي

ي بين دار معنيتوان نتيجه گرفت كه تفاوت  ها مي از يافته 5 -2ال در پاسخ به سو
اما . وجود ندارد) كارشناسي و كارشناسي ارشد( نگرش به رايانه و مقطع تحصيلي

كارشناسي و ( و مقطع تحصيلياي  هدهد كه بين خودكارآمدي رايان مي نشانهاي  يافته
خود مؤيد اين مطلب هست كه كه اين نتيجه . باشد دار مي معني) كارشناسي ارشد

چون دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بيشتر با رايانه سروكار دارند طبيعتاً 
همچنين . آنها بهتر از دانشجويان مقطع كارشناسي خواهد بوداي  هخودكارآمدي رايان

كارشناسي و ( آشنايي با رايانه و مقطع تحصيليهاي  دهدكه بين دورهنشان ميها  يافته
  . باشد نمي دار معنيتفاوت مشاهده شده ، )سي ارشدكارشنا

توان نتيجه گرفت كه در نگرش نسبت به رايانه  ها مي از يافته 5 - 3در پاسخ به سوال 
اقتصاد و ، جغرافيا، علوم تربيتي و روانشناسي، ادبيات، فني مهندسي( بر حسب دانشكده

- نشان ميها  همچنين يافته. ردي وجود دادار معنيتفاوت ) علوم پايه و هنر، علوم اداري
علوم تربيتي و ، ادبيات، فني مهندسي( بر حسب دانشكدهاي  هدهد در خودكارآمدي رايان

ي بين دار معنيتفاوت ، )علوم پايه و هنر، اقتصاد و علوم اداري، جغرافيا، روانشناسي
هست كه  كه اين نتيجه مؤيد اين مطلب. وجود داردها  و دانشكدهاي  هخودكارآمدي رايان

هاي متفاوتي در مسئولين  نسبت به لزوم توجه به استفاده از رايانه ديدگاهها  در دانشكده
  . اساتيد و دانشجويان وجود دارد كه بايد به آن توجه شود، دانشكده
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  پرسشنامه: 1پيوست شماره 
  بنام خدا

  با سالم و عرض ادب
نام وتنها جهت يك پژوهش  به صورت بي پرسشنامه ايندانشجوي محترم 

  . گردد مي آماري حضورتان تقديم
، پاسخگويي در دقت و صداقت شماچند دقيقه از وت گرانبها به همراه اختصا 

  . شود مي بيشتر نتايج تحقيق اعتبار باعث
 باتشكر و آرزوي موفقيت

  □ زن □ مرد: جنسيت
  □ شبانه □ روزانه: دوره تحصيلي
 □ كارشناسي ارشد......................) ورودي( □كارشناسي : مقطع تحصيلي

  .............) .........ورودي(
  دانشجوي كدام دانشكده هستيد؟

دانشكده علوم  □ ه ادبيات وعلوم انسانيدانشكد □ دانشكده اقتصاد وعلوم ادراي
  □ زمين وجغرافيا

  □ دانشكده الهيات □ روانشناسيو  دانشكده علوم تربيتي
   □ كامپيوتر دانشكده برق و  □ و مهندسي شهيد نيكبخت دانشكده فني 

 □ دانشكده هنر □ دانشكده رياضي □ دانشكده علوم پايه
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مربوط به كامپيوتر در دانشگاه يا خارج از دانشگاه هاي  آيا تاكنون در دوره 
 شركت كرده ايد؟

  □ خير -2 □ بله -1
تخاب گزينه مورد نظر را ان، با توجه به ميزان استفاده شما از هر يك از موارد زير

  . نمائيد

ف
ردي

  

 مورد استفاده
هيچ 
  وقت

حداقل
يك بار 
 در سال

حداقل 
يك بار 
  در ماه

حداقل 
يك بار 
  در هفته

تقريباً 
  هر روز

         )Word(واژه پرداز  1
         )E-mail(پست الكترونيك  2
         )Internet Explorer(مرورگر وب  3
         )Accessمثل(پايگاههاي داده  4
         )SPSSمثل(آماريهايم افزارنر  5
مثل(ارائه مطلبهاينرم افزار  6

)PowerPoint 
        

  
 بين موارد بخوانيد و گزينه مورد نظر را از لطفا هر يك از موارد زير را با دقت

  .. انتخاب نمائيد كامالً مخالفمتا كامالً موافقم 
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ردي

  

  .اعالم كنيد) گزينه هابا عالمت زدن هر يك از ( لطفا نظرات خود را
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كام

  
فقم
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مال
كا
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           .هنگام كار با كامپيوتر احساس راحتي نمي كنم  1
           .زندگي ام دارددرموارد استفاده فراوانيكامپيوتر  2
           .كندمييخيلي عصبرامكار با كامپيوتر  3
شوم  ميك مشكل جديد در كامپيوتر مواجههنگامي كه با ي،بطور كلي  4

 .احساس خوبي دارم
          

           . براي من خوشايند نيستكامپيوتربا استفاده از)انجام دادن كارها(حل مسائل  5
           .در مورد كامپيوتر هدر دادن وقت استيادگيري  6
) مپيوترانجام كار با كا(فكر نمي كنم بتوانم در كار كردن با كامپيوتر  7

 .پيشرفت كنم
          

            . باشدميهيجان انگيزولذت بخشكنم كار كردن با كامپيوترمي فكر  8
            . باشدميياد گرفتن و پيشرفت كردن در خصوص كامپيوتر ارزشمند  9
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           .من نسبت به كامپيوتر احساسي خوبي ندارم  10
           .كنمتوانم با كامپيوتركارميمن مطمئن هستم  11
            .براي من خوشايند نيستكامپيوترحل كردن اشكاالت مربوط به  12
            . ام دارمآيندههايبراي كاربه تسلط زيادي روي كامپيوترمن نياز  13
در طول تحصيل برايم ناراحت كننده كامپيوتردروس مربوط بهانتخاب  14

 .نيست
          

           .انم با كامپيوتر خوب كار كنممن از افرادي نيستم كه بتو  15
           .دارماز كامپيوتر در زندگي روزانه اممن انتظار استفاده كمي  16
           .كندميدر من ايجاديناخوشايندكار با كامپيوتر احساس  17
            . توانم زبان مورد استفاده دركامپيوتر را ياد بگيرمميمن مطمئن هستم  18
كنند و ميكامپيوترباكردنكارزيادي را صرفزمانافرادي ازكه برخاين  19

 .برايم جالب نيست،برندميرسد از آن لذت هممي به نظر
          

           .باشدميام الزاميكامپيوتر در حرفهكنم استفاده ازمي فكر  20
            . كنم استفاده از كامپيوتر براي من بسيار سخت خواهد بودميمن فكر  21
            . دهد ميي شغلي مرا افزايشهافرصتآگاهي از چگونگي كار با كامپيوتر احتمال  22
           .كنمميكاركامپيوتربامن خيلي كم  23
آن را به توانمميمن،انجام دادكامپيوترتوان بوسيلهميكهر كاري راه  24

  يك شكل ديگري
 .انجام دهم)بدون استفاده از كامپيوتر( 

          

            . مربوط به كامپيوتر را بگذرانمهايمن فكر نمي كنم كه بتوانم دوره  25
آزاد هاي دانشگاهي يا دوره(كالس كامپيوتردرايهمشكل حل نشد اگر  26

در مورد آن بعد از كالس من همچنان ، باقي بماند) خارج از دانشگاه
 .كنممي فكر

          

           . باشم سهاي كامپيوتر عملكرد خوبي داشتهكالبراي من مهم است كه در  27
           .شودميكامپيوتر باعث سردرگمي و اضطراب من  28
           .لذت نمي برمكامپيوتردر موردحرف زدن با ديگراناز من   29
           .ام مهم نيستزندگيكارهايدركار با كامپيوتر  30

 


