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هاي آموزش کامپیوتر، با نگرش نسبت به کـامپیوتر در دانشـجویان دانشـگاه فردوسـی      و سابقه شرکت در کالس
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  مقدمه

را در بهبود آموزش ) فاوا( اطالعات و ارتباطات آوري فنثیرگذار أنقش ت، جهان تمامیکشورهاي 
هـاي سـنگینی در افـزایش     گـذاري  ایهو سـرم ) 2001، 2؛ پلگـرام 2003، 1گودیسـون ( اند درك کرده

هـایی   در کشور ما هـم برنامـه   ).2001پلگرام، ( اند ها کرده تعداد کامپیوترها در مدارس و در کالس
گونـه کـه تجربـه     بخش بودن این اقدامات، بایـد دانسـت همـان    و براي نتیجه در این زمینه تهیه شده

زایش دسترسـی بـه تکنولـوژي در مـدارس     ، افـ )2008، 3لیم و چاي(دیگر کشورها نشان داده است 
. کنـد  آموزان را تضـمین نمـی   کارگیري این ابزارها را توسط معلمان و استفاده توسط دانش لزوماً به

کـارگیري   در بـه ) آمـوزان  معلمـان و دانـش  (بسیاري از مؤسسات، از نقش کلیـدي کـاربران نهـایی    
هـا نشـان    پـژوهش . کننـد  غفلـت مـی  ) 2009، 4کاراسـاویدیس (آمیز ابزارهاي تکنولوژیکی  موفقیت

طـور قابـل تـوجهی بـا فقـدان       در آمـوزش بـه   فـاوا دهند که پیامـدهاي ناامیدکننـده یکپـارچگی     می
 5مـولر (هاي الزم براي استفاده مناسب از ابزارهاي تکنولوژیکی در کالس درس رابطه دارد  مهارت

 ).2008و همکاران، 
کنـد تـا بـا افـراد و منـابع سراسـر        و اگر چه ما را قادر میبا تمام مزایایی که به همراه آورده  فاوا

وري از محصوالت علمـی مشـارکت داشـته     جهان اتصال پیدا کنیم و در خلق دانش و توزیع و بهره
دسترسـی ندارنـد،    فاوابسیاري از افراد به . ، اما خطراتی هم دارد)2003و همکاران،  6پالمپ( باشیم

. گیـرد  شـود، شـکل مـی    از آن یاد می» مرز دیجیتال«عنوان  لباً بهکه نوع جدیدي از محرومیت که غا
هـاي محرومیـت در اقتصـاد و     ها یکـی از شـکل   عقیده بر این است که فقدان دسترسی به این شبکه

هـاي   در نظـام  هاي ارتباطی و اطالعـاتی  وسیع تکنولوژي گسترش).1996 ،7کستلز(فرهنگ ما باشد 
رانی را ایجاد نموده است که استفاده از تکنولـوژي در مـدارس   آموزشی بسیاري از کشورها این نگ

آمـوزانی کـه از    هاي اجتماعی موجود را افزایش دهد؛ به این صـورت کـه دانـش    نابرابري ،تواند می
و فرصت آشنایی با تکنولوژي را در خارج از مدرسه دارند، نسـبت بـه    ستنده لحاظ اقتصادي ممتاز

  ).2007، 8وارشاور( دافتن آموزان پیش می سایر دانش
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اجتمـاعی متفـاوت در نحـوه     -هـاي اقتصـادي   در ارتباط با این موضوع، بین افراد داراي پایگـاه 

کننـد   ، بیـان مـی  )2003(و همکـاران   1چو: مثالً. هاي نو هم تفاوت وجود دارد استفاده از تکنولوژي
صورت راهبردي اسـتفاده   نترنت بهبیشتر از ای اقتصادي باال احتماالً -که افراد داراي پایگاه اجتماعی

و  2تانـدیور . یابنـد  نماید و بـه رضـایت مطلـوبی دسـت مـی      هاي آنها را ارضاء می کنند که انگیزه می
اي که کودکـان در   که جایگاه شغلی والدین ممکن است، نحوه کنند هم بیان می) 2010(همکاران 

ات نشـان  از طرفـی، نتـایج تحقیقـ   . دهنـد  تأثیر قـرار  شوند، را تحت استفاده از کامپیوتر اجتماعی می
اطالعات کمتري دارند و کمتـر از دانشـجویان مـذکر از اسـتفاده از      فاوادهند که زنان در مورد  می

علـت  ). 1997و پالمـپ،   3جانسـن رایـنن  (برند و با تکنولوژي بیشتر مشکل دارند  کامپیوتر لذت می
حمایـت والـدینی یـا تعـداد     : ه اجتمـاعی؛ مثـل  توان، در تفـاوت در پایگـا   ها را می اصلی این تفاوت

 . هاي انجام شده با کامپیوتر در خانه یا مدرسه دانست الگوهاي نقش مذکر و طیف و اهمیت فعالیت
به تمایل یا احساس خشـنودي یـا ناخشـنودي فـرد در کسـب       4هرچند نگرش نسبت به کامپیوتر

، ولی هنوز )1385الرگانی،  و مشتاقی آبادي علی(هاي نوین کامپیوتري تعریف شده است  آوري فن
و  5ریچـر ( یک تعریف یکپارچه و مشترك از سـازه نگـرش نسـبت بـه کـامپیوتر وجـود نـدارد       هم 

 يانـداز  چشـم  ،هـا  در مـورد نگـرش  ) 1985( 6گـوییر  به دنبال الگوي نظـري مـگ  ). 2000 ،همکاران
در ایـن الگـو،   . اخته شـده اسـت  ترین رویکرد به سازه نگرش به کامپیوتر شن عنوان مناسب هگانه ب سه

 -2 )افکار و نظرات بیان شده تحت عنوان باورها( شناختی -1: لفه استؤساختار نگرش شامل سه م
رفتار قابل مشاهده یـا قصـد   ( رفتاري -3و ) احساسات و هیجانات نسبت به موضوع نگرش( عاطفی

بـه تصـورات قـالبی و     ،کـامپیوتر با توجه به این مدل سه گانه، بعد شناختی نگرش بـه  ). 7انجام عمل
نگـرش بـه    بعـد عـاطفی  . اشـاره دارد  هـاي مربـوط بـه کـامپیوتر      باورهایی در مورد کامپیوتر و حرفه

و لـذت از کـامپیوتر مربـوط اسـت و سـرانجام بعـد رفتـاري نگـرش بـه           بـودن  به راحـت  ،کامپیوتر
پـژوهش در   ).2010، 9و لـوپز  8اینزسـ ( به استفاده روزانه یا هفتگی از کامپیوتر اشاره دارد، کامپیوتر

                                                      
1. Cho  
2. Tondeur  
3. Jansen Reinen 
4. CAS: Computer Attitude Scale  
5. Richter  
6. MacGuire 
7. Intention to Act 
8. Sáinz 
9. López-Sáez 

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1390 پاییز/  اولشماره /  دومسال  /آوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی فصلنامه فن/ 44

 
توانـد بـا     هاي عـاطفی و انگیزشـی کـه مـی     زمینه نگرش نسبت به کامپیوتر، متغیرهایی از جمله جنبه

. را مورد بررسی قرار داده اسـت  ،باشده هاي کمی و کیفی رفتار کامپیوتري واقعی ارتباط داشت جنبه
میزان باالي خودکارآمدي در کار بـا کـامپیوتر بـا    در زمینه استفاده از کامپیوتر، نشان داده شده که 
ثرتر ؤچه راهبردهاي کـاربري کـامپیوتر مـ    یعنی هر. میزان باالتر استفاده از کامپیوتر همبستگی دارد

 شـود  تر و اضطراب کامپیوتري کمتري در هنگام کار بـا کـامپیوتر تجربـه مـی     باشد، هیجانات مثبت
تواند بـر تعامـل آنهـا در اسـتفاده از کـامپیوتر       ان نه تنها مینگرش کاربر ).2003، 2و فراري 1شاپکا(

تأثیر بگذارد، بلکه رابطه مثبتی بـین میـزان تجـارب کـار بـا کـامپیوتر و نگـرش مطلـوب نسـبت بـه           
  ). 1385الرگانی،  ؛ به نقل از علی آبادي و مشتاقی2000کادیجویچ، (کامپیوتر وجود دارد 

هـاي   جهی را در دسترسی به کامپیوتر و انتخـاب فعالیـت  هاي جنسیتی قابل تو تفاوت ها پژوهش
 ،ها در نگرش و خودکارآمدي در کار با کـامپیوتر باشـد   تواند علت تفاوت خارج از مدرسه که می

با احتمال بیشتري به کـامپیوتر   نسبت به دختران هاي اولیه زندگی، پسران از سال. را نشان داده است
و از کـامپیوتر بـا فراوانـی بیشـتري اسـتفاده      ) 1997و پالمـپ،   جانسن رینن( خانگی دسترسی دارند

آمـوزان بزرگسـال نشـان داد کـه      هـا روي دانـش   پژوهش ).2000، و همکاران 3هاکاراینن( کنند می
هاي کـامپیوتري   نگرش ،کردند افرادي که به کامپیوتر در خانه دسترسی داشتند و از آن استفاده می

ــت ــري مثب ــلوین( ت ــتري و خو) 1998، 4س ــدي بیش ــراك( دکارآم ــتند) 2004، 5وان ب ــاالًا .داش  حتم
ها در حمـایتی کـه    هاي جنسیتی در نگرش نسبت به کامپیوتر و عقاید مربوط به آن با تفاوت تفاوت

هرچنـد کـه شـواهد موجـود      .ارتبـاط دارد  ،کننـد  دختران و پسران از جانب والدینشان دریافت مـی 
هاي نـو از خـود نشـان     آوري متري را در مورد استفاده از فندهند که زنان و دختران میل ک می نشان
هاي جنسـیتی و انتظـاراتی اسـت کـه باعـث       میلی نیز همان نگرش سنتی، نقش دلیل این بی. دهند می
؛ به نقـل از باسـتانی و میزبـان،    1993، 6وود هن(ایند شود، زنان زمان کمتري را صرف اینترنت نم می

تري در مورد کامپیوترها در مقایسه با دختـران   عقاید ارزشی مثبتپسران، خودکارآمدي و ). 1386
پرداختنـد   جـوي اینترنتـی مـی    و نویسی و جسـت  هاي کامپیوتري مثل برنامه داشتند و بیشتر در فعالیت
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نیز دریافتند که هیچ تفـاوت جنسـیتی بـراي    ) 2003(شاپکا و فراري ).  2008، 1وکري و کروناکی(

 .است 2هاي جنسیتی به تدریج در حال پخش شدن رد و معتقدند که تفاوتوجود ندا فاواپیامدهاي 
در ارتباط با استفاده از کامپیوتر، نه تنها باید نقش عوامل فردي بلکه باید عوامل محیطی هم در نظر 

آمـوزان نـه تنهـا تحـت تـأثیر عوامـل فـردي بلکـه          در نیمرخ استفاده از کامپیوتر، دانش. گرفته شود
و همکـاران،   3؛ وندرلینـدر 2008تاندیر و همکـاران،  (امل مربوط به مدرسه هم هستند تأثیر عو تحت
  ). 2010؛ به نقل از تاندیر و همکاران، 2008

رسد بین طبقه اجتماعی و اقتصادي و نگرش نسبت به کـامپیوتر و جنسـیت نیـز رابطـه      به نظر می
اقتصـادي پـایین    -طبقـه اجتمـاعی   هـاي داراي  وابسـته بـه خـانواده    آمـوزان  دانش. وجود داشته باشد

و بــه طیــف گســترده ) 2007، و همکــاران 4بــووي( دسترســی کمتــري بــه کــامپیوتر خــانگی دارنــد
 آوردنـد  د که از کامپیوترها چیزي سر در نمیرند و والدینی دارنهاي کامپیوتري دسترسی ندا برنامه

هـاي طبقـه    وزان متعلق بـه خـانواده  آم تبیین کنند که چرا دانش توانند، میاین عوامل ). 2000، 5بکر(
 هـا  هم ردیـف باورهایشان در مورد کامپیوتر در مقایسه با  که اقتصادي پایین تمایل دارند -اجتماعی

هـاي   ها بسیاري از دیدگاه عالوه بر این ).1994، 6شاشانی( از طبقات متوسط و باال کمتر مثبت باشد
تصـورات   ،مربـوط بـه کـامپیوتر    هـاي  ن در زمینـه هاي مـردان و زنـا   جنسیتی در مورد قابلیت -قالبی
در  8دریافـت کـه تصـورات قـالبی    ) 1994( شاشـانی  ).2003، 7تننبـاوم و لیپـر  ( جنسیتی دارند -قالبی

طـور   هاقتصـادي بـ   -اقتصادي والدین ارتبـاط داشـت و طبقـه اجتمـاعی     -مورد فاوا با طبقه اجتماعی
همبسـتگی   ،کننـد  ي یادگیري کامپیوتر دریافت میمثبتی با حمایتی که دختران از جانب والدین برا

 . مثبت داشت
عنـوان یکـی    تواند، به اند که نگرش نسبت به تکنولوژي می هاي زیادي نشان داده اخیراً پژوهش 

رحیمـی و  (هـاي یـادگیري باشـد     پـارچگی در محـیط   هاي مهم در موفـق بـودن یـک    کننده از تعیین
دهـد کـه کـارگزاري موفـق هـر       مطالعات نگرشـی نشـان مـی   یافته کلی مربوط به ). 2010یداللهی، 

هاي مثبت کاربران نسـبت بـه آن بسـتگی دارد کـه      تکنولوژي جدید در آموزش به گسترش نگرش
                                                      

1. Vekiri & Chronaki 
2. Dissipating 
3. Vanderlinde  
4. Bove´e 
5. Becker 
6. Shashaani 
7. Tenenbaum&Leaper 
8. Stereotypes 
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از ). 2008مهـدي زاده و همکـاران،   (کننده عمده استفاده و تجربه نسبت به کامپیوتر است  بینی پیش

اقتصـادي و باورهـاي    -بـین طبقـه اجتمـاعی    هـاي انـدکی ارتبـاط احتمـالی     تاکنون پـژوهش طرفی 
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد، ایــن پــژوهش در پــی . انــد آمــوزان و دانشــجویان را بررســی کــرده دانــش
  :گویی به سؤاالت زیر است پاسخ
اقتصادي، دارا بودن کامپیوتر، دسترسی به اینترنت و سابقه شـرکت   -آیا بین طبقه اجتماعی .1

نسبت به کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه فردوسی رابطـه  هاي آموزشی با نگرش  در کالس
 وجود دارد؟

آیا  بین دانشجویان دختر و پسر در ابعاد مختلف نگرش نسبت به کامپیوتر تفاوت معناداري  .2
 وجود دارد؟  

اقتصادي، دارابودن کـامپیوتر، دسترسـی بـه اینترنـت و سـابقه       -آیا متغیرهاي طبقه اجتماعی .3
 باشند؟ بینی نگرش نسبت به کامپیوتر می موزشی قادر به پیشهاي آ شرکت در کالس

  روش 

جامعه آمـاري تحقیـق شـامل کلیـه دانشـجویان      . باشد این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می
اي  گیـري خوشـه   در ایـن پـژوهش از روش نمونـه   . بود 1390دختر و پسر دانشگاه فردوسی در سال 

نفـر از دانشـجویان دانشـگاه     205اسـتفاده شـده در ایـن تحقیـق      تعداد نمونـه  .اي استفاده شد مرحله
هاي تحویلی را به صـورت نـاقص و خـالی تحویـل      نامه نفر پرسش 25فردوسی بود که از این تعداد 

شـود،   مشـاهده مـی   1طور که در جـدول   همان. نفر بود 180دادند که جمعاً تعداد نمونه این تحقیق 
علـت اخـتالف بـین حجـم نمونـه پسـران و       . نفـر بـوده اسـت    65 و تعداد پسران 115تعداد دختران 

  .دختران ناشی از عدم تناسب جنسیتی جمعیت دانشجویان است
 هاي جمعیت شناختی نمونه ویژگی: 1جدول 

  تعداد کل تعداد جنسیت 

 ها تعداد شرکت کننده
 65 پسر  180 115 دختر
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  .استفاده شده استدر این پژوهش از سه ابزار جهت گردآوري داده ها 

 این مقیاس. شد سنج کامپیوتري استفاده در این پژوهش از مقیاس نگرش :ابزار نگرش نسبت به کامپیوتر

گویـه ایـن مقیـاس،     30. در فـرم آمریکـایی توسـعه دادنـد    ) 1984( 2و گرسارد 1را نخستین بار لوید
ه خـرده مقیــاس  اظهـارات مثبـت و منفــی در خصـوص نگـرش نســبت بـه کـامپیوتر را در قالــب سـ       

تـرین مـورد را بـه     دهد و آزمـودنی نزدیـک   مندي به کامپیوتري نشان می اضطراب، اطمینان و عالقه
با عمومیت یافتن هر چه بیشتر مقیاس . زند بندي لیکرت عالمت می نگرش خود در چارچوب درجه

رفت، بـراي  نگرش نسبت به کامپیوتر، تحقیقات اعتباریابی بیشتري بر روي فرم اصلی آن صورت گ
در پژوهشـی کـه بـا یـک     ) 1385الرگانی،  آبادي و مشتاقی علیبه نقل از ، 1997( 4و مرز 3مثال نش

هـاي اضـطراب،    نفري ترتیب دادند، ضـرایب پایـایی آلفـا را بـراي خـرده مقیـاس       208گروه نمونه 
براي نمـره   را 97/0تعیین و ضریب  91/0و  90/0، 92/0مندي کامپیوتري به ترتیب  اطمینان و عالقه

پایـایی ایـن ابـزار را بـه روش     ) 1385( علی آبادي و مشـتاقی الرگـانی   .کل مقیاس گزارش کردند
مندي کامپیوتري و کل مقیاس به  هاي اضطراب، اطمینان و عالقه آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس

بـه روش   در ایـن تحقیـق هـم پایـایی ایـن ابـزار      . گزارش کردند 93/0و  85/0، 79/0، 82/0ترتیب 
از . دسـت آمـد   بـه  92/0و  86/0، 85/0، 76/0الذکر به ترتیب  هاي فوق آلفاي کرونباخ براي مقیاس

کـامالً مـوافقم، مـوافقم، نظـري نـدارم،      (گانه لیکـرت   بندي پنج آنجا که این مقیاس بر اساس درجه
نگرش مثبـت   هاي سازگار که مبین شکل گرفته است، به هر یک از گویه) مخالفم و کامالً مخالفم

داده  1تـا   5نسبت به کامپیوتر است در برابر گزینه کامالً موافقم تا کامالً مخالفم به ترتیـب نمـرات   
 هاي ناسازگار که مبین نگرش منفـی نسـبت بـه کـامپیوتر اسـت، در برابـر گزینـه کـامالً         شد و گویه

بـه دسـت آمـده، نمـره      جمـع کـل نمـرات   . گرفتنـد  5تا  1موافقم تا کامالً مخالفم به ترتیب نمرات 
  . نگرش نسبت به کامپیوتر هر آزمودنی بود

هایی را که محققان تعلیم و تربیت براي تعیین طبقه اجتماعی  شاخص :اقتصادي –شاخص طبقه اجتماعی 
آمـد، تحصـیالت، شـغل و یـا ترکیبـی از حـداقل دو شـاخص از         انـد، معمـوالً میـزان در    کار برده به

یکـی از ایـن عوامـل کـه بـه طـور       ). 1988و همکـاران،   5لینکی(است الذکر بوده  هاي فوق شاخص

                                                      
1. Loyd 
2. Gressard 
3. Nash 
4. Moroz 
5. Linke 
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باشـد   اي در تحقیقات اخیر به عنوان شاخص طبقه اجتماعی به کار رفته، شـغل والـدین مـی    گسترده

 -در این تحقیـق نیـز از شـغل پـدر بـه عنـوان شـاخص طبقـه اجتمـاعی         ). 1991و همکاران،  1فارمر(
گـذاري   نمـره ) 1376(بندي انجام شده در تحقیق خیـر   س رتبهاقتصادي استفاده شده است که براسا

  .شده است
در این تحقیق، براي تعیین دارا بودن کامپیوتر شخصی یک سؤال در  :متغیرهاي دیگر مربوط به کامپیوتر

براي تعیـین دسترسـی بـه اینترنـت،     . سنجیده شد» آیا داراي کامپیوتر شخصی هستید؟«که  مورد این
هـاي آموزشـی    و براي سـابقه شـرکت در کـالس   » آیا به اینترنت دسترسی دارید؟«سؤالی در مورد 

هــاي آموزشــی کــامپیوتر شــرکت  آیــا تــاکنون در دوره"کــه  کــامپیوتر هــم ســؤالی در مــورد ایــن
ت را به صـورت  بایست، پاسخ هر یک از این سؤاال دهندگان می پاسخ. طرح شده است "اید؟ نموده

  . ادندد بله یا خیر جواب می

 ها یافته

اقتصـادي، دارا بـودن کـامپیوتر، دسترسـی بـه اینترنـت و        -آیا بین طبقه اجتمـاعی  :سؤال اول پژوهش
هاي آموزشی با نگرش نسبت به کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه فردوسـی   سابقه شرکت در کالس

  رابطه وجود دارد؟
هـاي حاصـل از آن    یافتهکه  گویی به این سؤال از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد براي پاسخ
  .شود مالحظه می 2در جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
1. Farmer 
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 همبستگی بین متغیرهاي مختلف تحقیق: 2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          1 اضطراب به کامپیوتر
         1 67/0** اطمینان به کامپیوتر

        1 68/0** 56/0** مندي به کامپیوتر عالقه
       1 87/0** 90/0** 83/0** رنگرش کل به کامپیوت
      1 10/0 10/0 06/0 09/0 رشته تحصیلی
     1 30/0** 10/0 05/0 11/0 10/0 جنسیت
    1 11/0 32/0** 10/0 04/0 08/0 15/0* اقتصادي - طبقه اجتماعی

   1 06/0 13/0 01/0 25/0** 18/0* 23/0** 26/0** داشتن کامپیوتر
  1 25/0** 09/0 05/0 10/0 11/0 08/0 13/0 09/0 دسترسی به اینترنت

 1 13/0 21/0** 03/0 05/0 - 03/0 25/0** 15/0* 30/0** 22/0** هاي کامپیوتري کالس
* P <0/05      ** P <0/01  

 
اقتصادي با اضطراب نسـبت بـه کـامپیوتر     -دهد، طبقه اجتماعی نشان می 2طور که جدول  همان

 -نشان داد؛ یعنـی هـر چـه طبقـه اجتمـاعی     ) >05/0P(ح معناداري همبستگی مثبت و معنادار در سط
نمـره بـاال در بعـد اضـطراب،     (اقتصادي باالتر باشد، اضطراب نسبت بـه کـامپیوتر هـم کمتـر اسـت      

ضـمن  ). کند که فرد از این بعد اضطراب کمتـري دارد  دهنده وضعیت مطلوب است و بیان می نشان
ب نسبت به کامپیوتر، اطمینان نسبت به کـامپیوتر و نگـرش   که داشتن کامپیوتر شخصی با اضطرا این

) >05/0P(مندي نسبت به کامپیوتر در سطح  و با عالقه) >01/0P(کلی نسبت به کامپیوتر در سطح 
طبق ایـن نتـایج، افـرادي کـه داراي کـامپیوتر شخصـی هسـتند، در        . دادرابطه مثبت و معنادار نشان 

تري دارند؛ یعنی، اضطراب کمتـر، اطمینـان    تر و مطلوب ثبتهاي م نگرش نسبت به کامپیوتر نگرش
دسترسی به اینترنت بـا هـیچ کـدام از ابعـاد     . تري نسبت به کامپیوتر دارند بیشتر و نگرش کلی مثبت

هاي آموزشـی کـامپیوتر هـم بـا      سابقه شرکت در کالس. نگرش نسبت به کامپیوتر رابطه نشان نداد
ان نسبت به کامپیوتر و نگرش کلی نسبت بـه کـامپیوتر در سـطح    اضطراب نسبت به کامپیوتر، اطمین

)01/0P< (کامپیوتر در سطح  مندي نسبت به و با عالقه)05/0P< (   داد؛ رابطه مثبت و معنـادار نشـان
هاي آموزشی دارند، اضطراب کامپیوتري کمتر، اطمینان  یعنی، افرادي که سابقه شرکت در کالس

  .تري نسبت به کامپیوتر دارند گرش کلی مثبتمندي بیشتر و ن بیشتر و عالقه
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بین دانشجویان دختر و پسر در ابعاد مختلف نگرش نسبت به کامپیوتر تفاوت   آیا :سؤال دوم پژوهش

  معناداري وجود دارد؟  
هاي مسـتقل اسـتفاده شـد، کـه نتـایج آن در       گویی به این سؤال از آزمون تی ویژه گروه براي پاسخ

  .شود مالحظه می  3جدول 
  ها نسبت به کامپیوتر بر حسب جنسیت تفاوت نگرش: 3جدول

P t 
ابعاد نگرش نسبت به  )انحراف استاندارد(میانگین 

 پسران دختران کامپیوتر
 اضطراب )12/5( 81/38 )67/5( 60/37 41/1 15/0
 اطمینان )90/6( 95/38 )37/6( 40/37 51/1 13/0
 مندي عالقه )68/5( 01/35 )22/7( 29/34 69/0 49/0
 نگرش کلی به کامپیوتر )40/15( 12/1 )91/16( 09/1 36/1 17/0

  

بین هیچ یک از ابعاد نگرش نسبت به کامپیوتر بـر حسـب    ،دهد نشان می 3طور که جدول  همان
رسـد کـه هـر دو جـنس در مـورد ابعـاد        طور به نظر می جنسیت تفاوت معناداري وجود ندارد و این

  .هاي یکسانی دارند کامپیوتر نگرشمختلف نگرش نسبت به 
بودن کامپیوتر، دسترسی به اینترنـت   اقتصادي، دارا  -آیا متغیرهاي طبقه اجتماعی :سؤال سوم پژوهش

بینـی نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه کـامپیوتر        هاي آموزشی قادر به پیش و سابقه شرکت در کالس
  باشند؟ می

بـراي تعیـین   . انه به روش همزمان استفاده شدبراي پاسخگویی به این سؤال، از رگرسیون چندگ
 -تأثیر هر یک از متغیرهاي پژوهش بر واریانس نگرش نسبت به کامپیوتر، متغیرهاي طبقه اجتماعی
هــاي  اقتصــادي، دارا بــودن کــامپیوتر شخصــی، دسترســی بــه اینترنــت و ســابقه شــرکت در کــالس

مالك وارد معادلـه   پیوتر به عنوان متغیربین و نگرش نسبت به کام آموزشی به عنوان متغیرهاي پیش
ــد    ــرار گرفتن ــل ق ــورد تحلی ــد و م ــان گردی ــه روش همزم ــیون ب ــانس و  . رگرس ــل واری ــایج تحلی نت

نشـان   4هاي آماري رگرسیون بین نمره نگرش نسبت به کامپیوتر با سایر متغیرها در جدول  مشخصه
درصد  12و ) > 0001/0P(دار است  مشاهده شده معنی  Fبراساس این نتایج، میزان. داده شده است

اقتصادي، دارا بودن کامپیوتر  -واریانس نگرش نسبت به کامپیوتر توسط چهار متغیر طبقه اجتماعی
ضـریب تـأثیر   . شود هاي آموزشی تبیین می شخصی، دسترسی به اینترنت و سابقه شرکت در کالس
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با توجه بـه   )= B 32/7(امپیوتري هاي ک و شرکت در کالس )= B 15/9(متغیر، دارا بودن کامپیوتر 

هــاي  دهنــد کــه دارا بــودن کــامپیوتر شخصــی و ســابقه شــرکت در کــالس نشــان مــی tهــاي  آمــاره
بینـی   درصد، تغییرات مربوط به نگرش نسبت به کامپیوتر را پیش 99توانند با اطمینان  کامپیوتري می

هـاي کـامپیوتر، باعـث     کـالس به عبارت دیگر؛ داشتن کامپیوتر شخصی و سابقه شـرکت در  . کنند
  . شوند افزایش نگرش مثبت افراد نسبت به کامپیوترها می

  بینی نگرش نسبت به کامپیوتر از طریق متغیرهاي این تحقیق پیش: 4جدول 

 B b t P  R R2 F P بین متغیرهاي پیش
 24/0 15/1 08/0 96/2 رشته تحصیلی

35/0 12/0 90/5 0001/0 
 47/0 71/0 05/0 48/0 اقتصادي - طبقه اجتماعی

 008/0 70/2 20/0 15/9 دارا بودن کامپیوتر
 77/0 28/0 02/0 25/1 دسترسی به اینترنت

 004/0 91/2 21/0 32/7 هاي کامپیوتر شرکت در کالس

  گیري بحث و نتیجه

در  اقتصـادي، داشـتن کـامپیوتر شخصـی و سـابقه شـرکت       -طبق نتایج این تحقیق، طبقه اجتمـاعی 
هاي کامپیوتري با ابعاد مختلف نگرش نسبت به کامپیوتر همبستگی مثبت و معنـاداري نشـان    کالس
در . ولی دسترسی به اینترنت با هیچ کدام از ابعاد نگرش نسبت به کامپیوتر رابطه نشـان نـداد  . دادند

دیور و همکاران و تان) 2010(اقتصادي، نتایج این تحقیق با تحقیق وکري  -ارتباط با طبقه اجتماعی
نیمـرخ اسـتفاده از کـامپیوتر را بـه طـور متوسـط        1اقتصـادي  -داد جایگاه اجتماعی که نشان) 2010(

یـک جهـت آن بـه    : این نتایج از دو جهت قابل تبیین است. دهد، هماهنگ است تأثیر قرار می تحت
کمتـر بـه کـامپیوتر    اقتصادي پایین  -هاي طبقه اجتماعی این صورت است که افراد متعلق به خانواده

هاي کمتـري در خـارج از مدرسـه بـراي      بنابراین فرصت) 2007بووي و همکاران، (دسترسی دارند 
هـاي ممتـاز    شـان از خـانواده   سـاالن  هـاي مثبـت در مقایسـه بـا هـم      و نگـرش فاوا هاي  توسعه مهارت

مطلـوب  داشتن کامپیوتر شخصی که ناشـی از وضـعیت اقتصـادي    ). 2010وکري، (اقتصادي دارند 
 2تحقیـق کـالورت   طور که نتیجه همان. تواند باشد، در نگرش نسبت به کامپیوتر تأثیر مثبتی دارد می

                                                      
1. SES: Socio Economic Status 
2. Calvert 
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هاي داراي درآمـدهاي بـاال و سـطح آموزشـی بـاالتر، بـه        نشان داد که خانواده) 2005(و همکاران 

ز طرفـی،  ا. احتمال بیشتري صاحب کامپیوتر هسـتند و بـه اینترنـت از داخـل خانـه دسترسـی دارنـد       
اند کـه اسـتفاده    اند، نشان داده آموزان را بررسی کرده هاي سنی مختلفی از دانش مطالعاتی که گروه

، 1؛ وان بـراك 2007بووي و همکـاران،  (هاي مثبت نسبت به کامپیوتر  از کامپیوتر در خانه با نگرش
 . ه داردرابط) 2004، 2بوزیونلوس(و اضطراب کامپیوتر کمتر نسبت به کامپیوتر ) 2004

اقتصادي بر نگرش نسبت به کـامپیوتر بـه ایـن صـورت      -جهت دیگر نحوه تأثیر طبقه اجتماعی
هـاي متفـاوتی    اقتصـادي، تفکـرات و نگـرش    -است که والدین متعلق به طبقات مختلف اجتمـاعی 
و همکـاران،   3لینبـارگر (پژوهشـگران  . شـان دارنـد   نسبت به کامپیوتر و یادگیري آن توسط فرزندان

اجتماعی پایین، برخالف والـدین داراي   -هاي اقتصادي اند که والدین داراي زمینه داده نشان) 2004
دارنـد و تمایـل    فـاوا هـاي آموزشـی    اقتصادي باال که دید مثبتی در مـورد برنامـه   -طبقات اجتماعی

یـک  کـه، بسـیاري از آنهـا از     ایـن  هاي جدید دوگانه عمل کنند؛ یعنی دارند که در مورد تکنولوژي
و از طـرف دیگـر برایشـان    ) 2005، 4رو و بروس(طرف در مورد استفاده از کامپیوترها مطلع نیستند 

، 5؛ لیوینسـتون 2004لینبـارگر و همکـاران،   (شـان کـامپیوتر را یـاد بگیرنـد      مهم است کـه کودکـان  
بـه کسـب   تواننـد   با تمام این اوصاف، همراه این فقدان شناخت نسبت به کامپیوتر، آنها نمی). 2007

هـاي کـامپیوتري    توانند آنها را با طیف وسیعی از برنامـه  شان کمک کنند و نمی مهارت در کودکان
توانـد،   مـی  فـاوا اقتصادي در نگرش نسبت بـه   -هاي طبقه اجتماعی تفاوت). 2000بکر، (آشنا کنند 

تواننـد   ن مـی والـدی . هاي فرزندپروري و پشتیبانی از یادگیري کامپیوتر باشـد  نتیجه تفاوت در سبک
نـه تنهـا از طریـق ارایـه منـابع تکنولـوژیکی، بلکـه از طریـق ایجـاد           فـاوا شـان را بـا    رابطه کودکـان 

 فـاوا هـا و تفکـرات خـود در مـورد اسـتفاده کودکانشـان از        هاي یادگیري و با انتقـال ارزش  فرصت
  ).2010وکري، (تأثیر قرار دهند  تحت

طور  مپیوتر و نگرش مثبت نسبت به کامپیوتر، اینهاي کا در مورد تأثیر سابقه شرکت در کالس
توان گفت که بین این دو ممکن است، یک رابطه دوجانبه و تعاملی وجود داشـته باشـد؛ یعنـی،     می

هـا   تواند، افراد را ترغیب به شرکت در این کالس هاي آن می هم نگرش مثبت به کامپیوتر و قابلیت

                                                      
1. Van Braak 
2. Bozionelos 
3. Linebarger 
4. Roe & Broos 
5. Livingstone 
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نمایـد و پـژوهش    یثبت را در افراد ایجاد و تقویـت مـ  ها نگرش م نماید و هم شرکت در این کالس

هاي تمایل دانشـجویان   بینی کننده است که خودکارآمدي و باورهاي ارزشمندي پیش داده هم نشان
سابقه . باشند می) 2003، 2پلستر -و اسشنسمیر 1دیخاسر(در ثبت نام در دورهاي کامپیوتري اختیاري 

به این صـورت  . اقتصادي باشد -د، متأثر از طبقه اجتماعیتوان هاي کامپیوتري می شرکت در کالس
اقتصادي باال منـابع مـالی کـافی در اختیـار دارنـد کـه        -هاي وابسته به طبقات اجتماعی که، خانواده

  .توانند، به این موارد اختصاص دهند بخشی از آن را می
تفاوت معناداري از هاي مستقل نشان داد که بین دو جنس  در این تحقیق آزمون تی تست گروه

و همکاران  3نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق پاپاویچ. ها نسبت به کامپیوتر وجود ندارد حیث نگرش
، لویـد و گرسـارد   )1995( 4هماهنـگ اسـت و بـا نتـایج تحقیقـات بـوش      ) 2010(و وکري ) 2008(
ــاتن) 1984( ــی) 1994( 6وودرو) 1991( 5س ــتاقی  و عل ــادي و مش ــانی  آب ــگ  )1385(الرگ ناهماهن
هاي افراد و دو  شود، نگرش گذرد و کامپیوتر فراگیرتر می رسد، هر چه زمان می به نظر می. باشد می

ها نسبت به کامپیوترهـا در   نگرش. گردد تر می یابد و به یکدیگر نزدیک جنس نسبت به آن تغییر می
جهی تغییـر پیـدا کـرده    شود، به طـور قابـل تـو    چنان که کامپیوتر همه جا گیر می دو دهه گذشته هم

ها نسبت به کامپیوتر را در واقع بیشتر باید یک  از طرفی، نگرش). 2011و همکاران،  7ویلیامز(است 
هـاي   تفـاوت . فرهنگـی تلقـی نمـود تـا یـک مسـأله جنسـیتی        -یک مسأله مربوط به طبقه اجتمـاعی 

شـود   مـی  ن علت دیـده کامپیوتر و اینترنت به ای: هاي جدید، مثل آوري جنسیتی در میزان پذیرش فن
اجتماعی، تفاوت دارنـد کـه اسـتفاده از     -که مردان و زنان به طور متوسط از لحاظ پایگاه اقتصادي

  ).2000، 8بیمبر(دهد  تأثیر قرار می کامپیوتر و دسترسی به اینترنت را تحت
 دهد کـه دختـران تمایـل دارنـد کـه باورهـاي       نشان می فاواها روي یادگیري  از طرفی، پژوهش

ولمـن و  (ه پسـران داشـته باشـند    هاي مربوط به آن نسـبت بـ   و مهارت فاواتري در مورد ارزش  منفی
داده است کـه   در خارج از مدرسه نشان فاواآموزان از  پژوهش روي استفاده دانش). 2001اك،  وان

بنـابراین  دارند و  فاواهاي بیشتري براي تجربه موفقیت در زمینه  در مقایسه با دختران، پسران فرصت
                                                      

1. Dickhäuser 
2. Stiensmeier-Pelster 
3. Popovich 
4. Busch 
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پسـران بـا احتمـال بیشـتري نسـبت بـه دختـران در خانـه بـه          . دارنـد  بیشتر باورهاي مثبتی را ابراز مـی 

کننـد و در   شـان اسـتفاده مـی    کامپیوتر شخصـی دسترسـی دارنـد و از آنهـا در فعالیـت بـا همسـاالن       
هـاي   نگـرش تواند، حاصـل   ها می این تفاوت). 2001وان اك،  ولمن و(یابند  ها حضور می نت کافی

داد که عقاید دختران و پسران به طـور   نشان) 2010(طور که تحقیق وکري  همان. اطرافیان هم باشند
معتقدند که تصـورات  ) 2008( 1وکري و کروناکی. تأثیر والدین، معلمان و مدرسه است مجزا تحت

ت مـداخالت  توانند، در خالف جه قالبی جنسیتی منتقل شده توسط والدین، همساالن و معلمان می
 . هاي برابر به پسران و دختران است، عمل کنند شان، ارایه فرصت مؤسسات که هدف

بایسـت،   کـه؛ مؤسسـات آموزشـی مـی     از جملـه ایـن  . نتایج این تحقیق تلویحات کاربردي دارد
یابی به یک کامپیوتر شخصی براي دانشجویان خود فراهم کنند  امکانات و تسهیالتی را براي دست

و همکـاران   2شـیه . اي آموزشی فوق برنامـه در مـورد آمـوزش کـامپیوتر برگـزار نماینـد      ه و کالس
هـاي مثبتـی را    هاي آموزشی کامپیوتر در کل نگرش نشان دادند که شرکت زنان در کالس) 2010(

تجربه کار با کامپیوتر به آنها کمـک کـرد کـه    . نسبت به کامپیوتر بعد از دوره آموزشی ایجاد نمود
شان را در هنگام استفاده از کامپیوترهـا افـزایش دهنـد و بـه      را کاهش دهند و اطمینان شان اضطراب

انـد کـه هـر چـه تعـداد و توزیـع کامپیوترهـا         اي بر این عقیده عده. مند شوند کامپیوترها بیشتر عالقه
و  3سـاموئل (گـردد   هـاي افـراد در کـار بـا کـامپیوتر مـی       یابد، منجر بـه افـزایش مهـارت    افزایش می

 ). 2004مکاران، ه
هـاي   هاي نو مرتبط با آن در امر آموزش و سـایر حـوزه   براي جا انداختن کامپیوتر و تکنولوژي

باشـد و بخـش    هاي فنی آن فقط بخشی از مسأله می هایی الزم است که زیرساخت دیگر زیرساخت
گـذاري در   یهباشد که این نیـز از طریـق سـرما    هاي الزم در افراد جامعه می عمده دیگر آن آمادگی

عالوه بر پیشنهاد جلسات آموزشی کامپیوتر بـراي افـراد، بـه منظـور     . ها محقق خواهد شد این زمینه
هاي کامپیوتري، این موضوع هم مهم است که به آنهـا کمـک کنـیم، تـا      افزایش شناخت و مهارت

ان، اسـتادان  هاي مثبتی نسبت به کامپیوتر داشته باشـند کـه ایـن امـر از طریـق والـدین، معلمـ        نگرش
هاي کاري و  نگرش مثبت، افراد را بیشتر به استفاده پیوسته از ابزار، ارتقاي مهارت. پذیر است امکان
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گسـترش نگـرش مثبـت بـر طراحـی دوره      .نمایـد  سر و کار داشتن با موضوعات روزانه تشـویق مـی  

  ).2010، اران؛ به نقل از شیه و همک2005، 1فارکاس و مورتی(آموزشی مناسب هم متکی است 
هاي این تحقیق، این بود که فقط باورهاي افراد را در مورد  شایان ذکر است یکی از محدودیت

نگرش به کامپیوتر  مورد بررسی قرار داده است و از بعد رفتاري آن که میزان مهارت افراد در کار 
ایـن تحقیـق    هـاي دیگـر   از محدودیت. افزارهاي کاربردي است، غفلت شده است با کامپیوتر و نرم

این است که؛ جامعه آماري آن منحصـر بـه دانشـجویان دانشـگاه فردوسـی بـود کـه الزم اسـت در         
. اي و به تفکیک رشته هم انجام شـود  هاي مختلف به صورت مقایسه هاي آینده در دانشگاه پژوهش

رنـد و  ها از لحاظ ارایه امکانات و تسهیالت براي دانشجویان تفـاوت دا  چون از یک طرف دانشگاه
هاي مختلف دانشگاهی به درجات متفاوت نیاز به استفاده از کامپیوتر وجود دارد  از طرفی هم رشته
  . گذار باشندها تأثیر توانند بر تفاوت نگرش یکه این موارد م
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