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 کردستانارشد مدیریت ورزشی واحد علوم تحقیقات  . کارشناس9
 

 0/22/32: رشیپذ خیتار                23/20/32: افتیدر خیتار

 دهیچک
از نوع همبستگی  یقیتحق، رانیاورزشی  یها سازماندر  انهیراالگوی اضطراب  ۀرائمنظور ابه

عنوان تصادفی به یریگ نمونهبا استفاده از  ،و کارشناسان رانیمدنفر از  275 اجرا و تعداد

و  نسیها انهیرااستاندارد اضطراب  هایهپرسشنام یریگ اندازهنمونه انتخاب شدند. ابزار 

 هرمانس شرفتیپ زشیانگ(، 2393مورفی و همکاران) ۀانیراخودکارآمدی  (،2397) همکاران

بود  انهیراتجربه با  ساختۀ( و محقق2399) و همکاران لبرگریاسپ یا صهیخص(، اضطراب 2372)

قرار دادند.  دییتأصاحب نظر دانشگاهی مورد  نیمتخصصآن را گروهی از  ییمحتوا ییرواکه 

 و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. یدییتأعاملی  لیتحلاز  ها داده لیتحلبرای 

( -23/2) انهیراکار با  ۀ( و بعد از آن تجرب-93/2د خودکارآمدی رایانه )دهننشان می ها افتهی

 نییتعکلی  بیضربا توجه به  .گذارد یمرا بر پدید آمدن اضطراب رایانه بیشترین اثر معکوس 

(92/2R
2
75/2R) افتهیۀ ساختاری کاهش(، معادل=

2
اضطراب  راتییتغ %92حدود  نییتب( و =

 به آن اتکا کرد. توان یماست که   برازندهنسبتاً خوب و  یمدل حاضر مدلگفت  توان یم ،انهیرا
 

 .شرفتیپ زشیانگ، ورزشی یها سازمان، انهیراخودکارآمدی ، انهیرااضطراب  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
و کار با آن  انهیرااز افراد با  یاریبس، جهینتهمه جا حضور دارند و در  ها انهیرادر زندگی کنونی، 

بخش و شاد  تیرضا یدادیرو شهیهم، انهیرااما استفاده از  ،دارند میرمستقیغ ای میمستق ۀتجرب

 ای میمستقطور بهبه اتفاق افراد جامعه،  بیقر تیاکثر. در کشورهای جهان سوم، ستین

گسترده بودن  لیدلروند به نیااست  یهیبد. اند گرفتهقرار  انهیرادر معرض تعامل با  میرمستقیغ

 ۀندیفزاروز شدن بودن و به دیجد، انهیراتجارب کاربران  زانیم، متفاوت بودن انهیراکاربردهای 

 فناوریاز  نهیبهکم افراد با آن موانعی را فرا روی کاربران در استفاده  ییآشناو  فناوری نیا

موانعی است که به  نیچناز  یکی انهیرااضطراب  ۀدیپداطالعات و ارتباطات قرار خواهد داد. 

 (.1) شود یممنجر  انهیرااجتناب افراد از مواجهه با 

  ژهیو یتیموقعاب خاص قلمداد کرد. اضطرابی که حاصل نوعی اضطر توان یمرا  انهیرااضطراب 

در  و شود یمروبه رو  انهیرابا  الیخ ای تیواقعزمانی است که فرد در عالم  تیموقع نیااست. 

 بنااست.  دیجدو نسبتاً  یشناخت روانمفهومی  انهیرااضطراب . ردیگ یمتعاملی فعال با آن قرار 

-هب  انهیرافرد هنگام کار و تعامل با برای ختی است که و شنا یجانیه، نوعی واکنش فیتعر بر

کننده برای خود قلمداد دیتهدرا امری  انهیرابه آن سبب است که فرد،  شتریبو  دیآ یموجود 

 یرونیب دیتهد ایخطر  در برابرکه  میبدانپاسخی  ۀبه منزلاز دیدگاهی اگر اضطراب را  .کند یم

، اضطراب میکنمحسوب  یتیشخص ویژگیسرشتی و  میمفهو گرید دگاهیدو از  ردیگ یمشکل 

و از  دینام 1آن را نوعی اضطراب حالتی توان یمرو،  نیهماز  ؛است تر کینزداول  دگاهیدبه  انهیرا

و معتقد  هقائل شد زیتمادو نوع اضطراب  نیا نیب لبرگریاسپ جدا کرد. 2یا صهیخصاضطراب 

 ستمیس یختگیبرانگو با  کند یمو مبهم بروز  کنندهدیتهد یها تیموقع است اضطراب حالتی در

 در فرد یشیگرا ایکلی  دگاهیدبه  یا صهیخصاضطراب  که یدرحال ،عصبی خودکار مرتبط است

 .(2) ادراک کند دکنندهیتهدصورت را به ها تیموقعاست برای آنکه  مربوط

مانند  یشناخت روان یها دهیپد فیردرا در  نآ توان یمبه اضطراب حالتی  انهیرااضطراب  ریتعببا 

نوع اضطراب  نیادادن  رییتغ نامحقق(. به اعتقاد بعضی از 3) و امتحان قرار داد یاضیراضطراب 

احساسات  شود یمباعث  انهیراحال، اضطراب  ربه ه (.4) است یا صهیخصاز اضطراب  تر آسان

مربوط خودداری  یها مهارت یریادگیبا آن و  ییارویروو از  ابدیگسترش  انهیرافرد به  منفی

کارمندان و کارکنان  ژهیو بهافراد جامعه،  ۀهم باید کنونی در موقعیت، رو نیازا ؛(5) کند

حصول  و کار با آن آشنا و اضطرابی نسبت به آن نداشته باشند. انهیراورزشی با  یها سازمان

                                                                                                                                            
1. State anxiety 

2. Trait anxiety 
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عوامل  ییناساشو  انهیرااضطراب  ۀدیپد از شتریبمستلزم شناخت، درک و آگاهی  یجینتا نیچن

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و ارتباط آن با  انهیرا، اضطراب راًیاخآن است.  رب رگذاریتأث

 یها مؤلفهشامل ای چندبعدی عنوان سازهبه دهیپد نیا(. 6) متعدد بررسی شده است یرهایمتغ

رای آن ارائه مختلفی ب یها مدل و حتی شناخته شده یشناخت جامعهو  یاتیعمل، یشناخت روان

 (.7) شده است

 ۀ. رابطاند کرده ییشناسامشخصی  یرهایمتغرا با  انهیرااضطراب  ۀپژوهشگران متعددی رابط

و  یا صهیخص، اضطراب شرفتیپ زشیانگ، انهیرا ۀ، تجربتیجنسهمچون  ییرهایمتغ دار یمعن

، شرفتیپ شزیانگ معتقدند ها آن گزارش شده است. انهیرابا اضطراب  انهیراخودکارآمدی 

 شیافزابا  یعنی ؛دارد دار یمعنمنفی و  ۀرابط انهیرابا اضطراب  انهیرا و تجربۀ انهیراخودکارآمدی 

 زین نامحققبعضی از  .(9،8) شود یمکاسته  ها یآزمودن ۀانیرااضطراب  زانیماول از  ریمتغسه 

 (.11) اند وردهآدست به انهیراو اضطراب  یا صهیخصاضطراب  نیب یدار یمعنمثبت و  ۀرابط

 انهیراو شناختی متفاوتی در مقابل  یجانیه یها واکنشنشان دادند دختر و پسر  گرید محققان

 (.13،12،11) شود لیتحلوارد  تواند یم دار یمعن یریمتغ ۀبه منزل تیجنسو  کنند یم اریاخت

اساسی  دیتأک ،افتهیتاکنون تداوم  ستمیباز آغاز قرن  نهیزم نیاپژوهش در  نکهیابا توجه به 

 در ارتباط با اضطراب است. انهیراو خودکارآمدی  انهیرا ۀ، تجربتیجنس ریمتغبر سه  محققان

 انهیرابا اضطراب  را انهیرا ۀخودکارآمدی و تجرب نیبمنفی  ۀبعضی از پژوهشگران رابط یها افتهی

اضطراب  زانیماز  انهیراتخصصی  یها دورهتجربه و آموزش  شیافزابا  یعنی ه است؛نشان داد

با استفاده از مدل معادالت ساختاری  ،ونگ یها افتهی .(15،14) شود یمکاسته  ها یآزمودن انهیرا

صورتی که  رد نشان داد انهیرابا اضطراب  انهیراخودکارآمدی  نیب یزیاد اریبسهمبستگی منفی 

  دارد. یا انهیرا یها مهارت یریادگی ۀزیانگبر  میمستق یراثخود  ۀبه نوب انهیراخودکارآمدی 

 لیتحلرا با استفاده از  انهیرامدل شش عاملی مرتبط با اضطراب  ،(2111) (16) تیاشمبکرز و 

 ،انهیرابا  از کار حاصلجسمانی  یختگیبرانگ ،انهیرا، خودکارآمدی انهیرا ۀسواد و تجرب) عاملی

( مشخص 1ییزدا انسانه باورها دربار، انهیراسودمندی  ۀ، باورها دربارانهیرا احساسات انفعالی

 قیتحق ۀنیشیپفرضی مبتنی بر  یها مدل ۀمدل بهتر از هم نیا نشان داد ها آن یها افتهی. کرد

و  گذارد یم ریتأث انهیرابر سواد  میمستقصورت مدل، خودکارآمدی به نیادر  شده است. رازشب

که با  دندیرس جهینت نیابه  گرید یقیتحقدر  .شود یم منجر انهیرابه کاهش اضطراب  تینهادر 

و مدل  دیرس 93/1تا  یقیتطبشاخص برازندگی  انهیرا ۀدر مدل همراه با تجرب تیجنسحضور 

و نشانگرهای مربوط  ها سازهنشان داد مدل با حضور  زینلواسانی مدل  یها افتهی .شود یم رازشب

                                                                                                                                            
1. Dehumanizing 
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 یها هماند یباقو متوسط  91/1 یقیتطبشده و شاخص برازندگی  رازشب در سطح مناسبی

به  انهیرا ۀفردی و تجرب یها یژگیومدل مشخص کرد  نیا دست آمد.هب 148/1استانداردشده 

 .شود یممنجر  انهیراو کاهش اضطراب خودکارآمدی  شیافزا

 ونگ یشنهادیپ یها مدل و نیز مورد مطالعه یرهایمتغمبانی نظری، تقدم و تأخر بر اساس 

پژوهش حاضر در  (2112) (3) لواسانیغالمعلی و  (2111) (16) تیاشم(، بکرز و 2111) (17)

تجربه ، فردی یها یژگیو نیبروابط  ،یساختاربا استفاده از روش مدل معادالت که آن است  یپ

با را  (زانهان و برون یها سازه ۀبه منزل) شرفتیپ ۀزیانگو  یا صهیخص، اضطراب انهیرابا 

 رانیاورزشی  یها سازماندر  (زانهان و درون یها سازهعنوان به) انهیراخودکارآمدی و اضطراب 

  ند.ک نییتع

 پژوهش  روش
 ۀپرسشنام، ها یآزمودن یتصادفبعد از انتخاب  .استاز نوع همبستگی  یفیتوصحاضر  قیتحق

، خودکارآمدی و شرفتیپ ۀزیانگ، یا صهیخص، اضطراب انهیرافردی، تجربه با  یها یژگیو

 ورزشی قرار گرفت. یها سازمانکارکنان و کارمندان  اریاختدر  ییپاسخگو یبرا انهیرااضطراب 

 نیا، به یده پاسخۀ الزم در خصوص نحو ییراهنما ۀضمن ارائ ها پرسشنامه نیادر دستورالعمل 

 نیاآماری  ۀجامع کنند. یخوددار یخانوادگکه کارکنان از درج نام و نام  دشنکته اشاره 

و  یورزش یها ونیفدراس رانیمد، یبدن تیتربزمان سا یستاد رانیمدنفر از  233پژوهش شامل 

 کل ۀادارو  یبدن تیتربسازمان  یستادنفر از کارشناسان  341 مدارس و یبدن تیترب کل ۀادار

تصادفی و براساس  یریگ نمونهکه با استفاده از  ( بودN= 574) مدارس یبدن تیترب

عنوان نمونه ( بهN=  376) نفر کارشناس 194 و ریمدنفر  176و مورگان  یکرجسا جدول

کشور در  یگذار استیسو  یریگ میتصمثر بودن آنان در ؤم لیدلبهانتخاب  نیاانتخاب شدند. 

 بوده است. ها حوزه نیا

هر پارامتر برآورد شده در  یازاکننده به پنج مشارکت کمدستنسبت  یادآور شد 1هاتچر

حجم  گفت توان یمرامترها در پژوهش تعداد پابا توجه به است.  ازینمورد  SEM یها لیتحل

 .(3) است یکاف ریمس لیتحل یبرانمونه 

 ۀپرسشنامفردی؛  یها یژگیو ۀساختمحقق ۀشامل: پرسشنام قیتحق یرهایمتغ یریگ اندازهابزار 

مختلف، ارتباط  یها حوزهدر  انهیراکار با  ،انهیراآموزش  یها دوره) انهیراتجربه با  ۀساختمحقق

 ،انهیرا، پرسشنامۀ اضطراب (انهیرا تیمالک، انهیرا، استفاده از کیالکترون، پست رنتنتیابا شبکه 

                                                                                                                                            
1. Hatcher 
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 یا صهیخصو پرسشنامۀ اضطراب  انهیراشرفت یپ زشیانگپرسشنامۀ  ،پرسشنامۀ خودکارآمدی

 بود.

  انهیرااضطراب  ۀپرسشنام

 یا درجهپنج  یاسیمقو در قالب  هیگو 19با ابزار را  نیا( 1987) (18) تینا، گالس و نسیها

 نیا کردند. یطراح وتریکامپ دربارۀافکار و احساسات افراد  ۀمنظور مطالعبه( کرتیل فیط)

 و یریادگیترس، ) اسیمقاست که از سه خرده یکاغذمداد و  یخودگزارشپرسشنامه ابزار 

 صورتبه 19 و9،11،17، 7 تا 2 یها هیگوپرسشنامه  نیادر  شده است. لیتشک (یمند عالقه

)کامالً ۀ نیگزو به  ازیامت 5)کامالً موافقم( ۀ نیگزبه  نیهمچن .شوند یمدهی نمره عکوسم

هر  ۀانیرااضطراب  ۀنمر ،آمدهدسته. جمع کل نمرات بردیگ یمتعلق  ازیامت یکمخالفم( 

 راناو همک لیکوروب( 1987) (18) و همکاران نسیها یها افتهی جینتا .شود یمآزمودنی تلقی 

این در بودن آزمون مورد نظر است.  ایپا انگریبمتعدد داخل کشور  قاتیتحقو ( 2111) (19)

 آمدهدستبه بیضرکرونباخ محاسبه و  یآلفاپرسشنامه با روش  نیا ییایپا بیضرپژوهش، 

است در  گفتی .بود 82/1و  77/1، 81/1 بیترتبه یمند عالقه، یریادگیترس،  یها عامل یبرا

و  لیکوروب قیتحقدر که استفاده شد مذکور  ۀپرسشنام ۀافتیلیتعدشکل پژوهش از  نیا

 .استفاده شده است از آن همکاران

  انهیراخودکارآمدی  ۀپرسشنام

 ۀمنظور مطالعبه کرتیل اسیمقدر را  یا هیگو 32ابزار  نیا( 1989) (21) مورفی و همکاران

با  نامحقق نیا .ندکرد یطراحمل عوا نیابه  واکنش آنانو  انهیرادر کار با  انیدانشجو ییتوانا

 انسیواردرصد  92که روی هم رفته  افتنددست یعاملی به سه عامل عمده  لیتحلاستفاده از 

بعداً  دست آمد.به 91 بیش ازعامل سه  نیای برا لفاآ بیضر .کردند یم نییتبمشترک را 

 افتدست ی اسیمقهار عاملی به چ لیتحلبا استفاده از  ،گرید یقیتحق( در 1383)( 3) لواسانی

از سه عامل  خود قیتحقاما در  ،کرد یم نییتبرا  انسیواراز  درصد 3/67که روی هم 

 انهیراۀ دیچیپ یها مهارتال( و ؤس9) انهیرامفهومی  یها مهارتال(، ؤس 14) انهیرا یها مهارت

و  91/1، 94/1برابر با  بیترتبه اسیمقکل  ۀبا نمر ها آنکه همبستگی استفاده کرد  ال(ؤس 6)

 نیاآلفا را برای  بیضرا( 1383)( 3) و لواسانی( 1994( )24) زاده و کافتروسترک بود. 84/1

 ییایپا بیضر زیندر پژوهش حاضر  گزارش کردند. 97/1و  96/1 ،95/1 ،96/1 بیترتبه اسیمق

 یها اسیمقخرده یبرا بیضرا وکرونباخ محاسبه  یآلفانظر با روش  دمور ۀپرسشنام

و  91/1، 91/1 بیترتبه انهیرا ۀدیچیپ یها مهارتو  انهیرامفهومی  یها مهارت، انهیرا یها رتمها

 دست آمد.به 89/1
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  شرفتیپ زشیانگ ۀپرسشنام

 و بودشده  لیتشکناتمام  سؤال 29که از طراحی کرد  یا پرسشنامه( 1971)( 22) هرمانس

همبستگی هر  بیضرا ۀاو با محاسب .دکر یمبررسی  به زندگی را افراد یها زهیانگاحساسات و 

 لواسانی آن را دارای اعتبار دانست. (51/1تا  39/1 بیضرا ۀ)دامن اسیمقکل  ۀماده با نمر

داشتند و با اجرای  اسیمقکل  ۀبا نمر یدار یرمعنیغ( با حذف سه ماده که همبستگی 1383)

 ۀمؤلفاما سه ، افتیشده دست  نییتب انسیواردرصد  5/48عامل با  تعاملی به هف لیتحل

که را انتخاب کرد  (سؤال 4) یکوش سختو  (سؤال 4) یریپذ تیمسئول، (سؤال 4) پشتکار

 ،9،11 ،4 ،1 یها هیگوپرسشنامه به  نیادر  داشتند. اسیمقکل  ۀبا نمررا همبستگی  نیشتریب

ذاری گمعکوس نمره ها ماده ریساو داده شد  4 ۀ یک تانمر 29 و 28 ،27 ،23، 16 ،15 ،14

 انسیواردرصد  7/56عاملی هفت عامل با  لیتحلبا استفاده از  زینحاضر  قیتحقدر  .شدند

( و سؤال 4) یریپذ تیمسئول(، سؤال 4) پشتکار ۀمؤلفکه سه  دست آمدبهشده نییتب

 .داشتند اسیمقکل  ۀبا نمررا همبستگی  نیشتریبکه انتخاب شدند ( سؤال 4) یکوش سخت

و برای  71/1 و لواسانی 51/1هرمانس  ۀبرای پرسشنام سایمقکل  ییایپا بیضر

دست هب 63/1و  64/1، 61/1 بیترتبه یکوش سختو  یریپذ تیمسئولپشتکار،  یها اسیمق خرده

کرونباخ محاسبه  یآلفانظر با روش  مورد ۀپرسشنام ییایپا بیضر زیندر پژوهش حاضر  آمد.

، 78/1 بیترتبه یکوش سختو  یریپذ تیلمسئوپشتکار،  یها اسیمقخرده یبرا بیضراو  دش

 محاسبه شد. 81/1و  82/1

 یا صهیخصاضطراب  ۀپرسشنام

( کرتیل فیط) یا درجهچهار  یاسیمقو در قالب  هیگو 21ابزار را با  نیا( 1972) (2) لبرگریاسپ

 ها آن کردند. یطراح وتریکامپافراد نسبت به  تیشخص ویژگیسرشت و  ۀمنظور مطالعبه

الی  77/1) یا صهیخصمعتبر اضطراب  یها اسیمق ریساو  اسیمق نیا نیبزیادی همبستگی 

را  91/1و  84/1آلفای  بیضرجداگانه  ۀ( در دو نمون1984)( 23) رای ( گزارش کردند.91/1

 انسیواردرصد  49عامل با  سهعاملی به  لیتحل( با اجرای 1383)( 3) لواسانی گزارش کرد.

 یا صهیخصو اضطراب ( سؤال 7) یا صهیخصعدم اضطراب  ۀمؤلف وداما  ،افتیشده دست نییتب

کل  ۀبا نمررا  (92/1، 87/1) همبستگی نیشتریب بیترتبه که را انتخاب کرد ( سؤال 11)زیاد 

درصد  6/52عامل با  دوعاملی به  لیتحلبا استفاده از  زینحاضر  قیتحقدر  داشتند. اسیمق

 ییایپا بیضر نیهمچن .شد دییتألواسانی  یها هافتیو  میافتیشده دست نییتب انسیوار

عدم  یها اسیمقخرده یبرا بیضراو  دشکرونباخ محاسبه  یآلفانظر با روش  دمورۀ پرسشنام

 دست آمد.هب 93/1و  89/1 زیاد یا صهیخصو اضطراب  یا صهیخصاضطراب 



  022  های ورزشی ایران ارائه الگوی اضطراب رایانه در سازمان

ات احتمالی و برطرف کردن ابهام صیتشخ و ها پرسشنامه ییایپاو  ییروا نییتعمنظور به

و  یصور ییروا .شدورزشی انجام  یها سازماننفر از کارمندان  51 مقدماتی روی ایهمطالع

کردند(  دییتأکه همه آن را  شناسرواننفر  5و  یبدن تیتربمتخصص نفر  11توسط) ییمحتوا

 قیطراز  یا صهیخصاضطراب و  شرفتیپ زشیانگ، انهیراخودکارآمدی  یها اسیمق ۀساز ییرواو 

 یها اسیمق یدییتأعاملی  لیتحلبرازندگی  یها مشخصه .دست آمدهب یدییتأ یعامل لیحلت

 بیضر زین انهیرااضطراب  اسیمقاعتبار  نییتعمنظور به ارائه شده است. 1در جدول  مذکور

دست گرفته شد و اعتبار صوری آن به انهیراکل اضطراب  ۀبا نمر ها آزمونخرده نیبهمبستگی 

 .(2)جدول  از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ییایپا نییتعبرای  نیهمچن. آمد
 

 ها اسیمق یدییتأعاملی  لیتحلبرازندگی  یها مشخصه .2جدول 
 ها اسیمقخرده

 ها مشخصه
 خودکارآمدی 

 انهیرا
  زشیانگ

 شرفتیپ
 اضطراب 

 یا صهیخص
 ۀتجرب

 فردی
 آزادی ۀنسبت مجذور خی به درج

(x2/df) 
5/1 13/2 871/1 111/2 

 بیتقرخطای  انسیوارجذر برآورد 
(RAMSEA) 

1332/1 1411/1 1591/1 121/1 

 92/1 87/1 89/1 88/1 (GFI) رازشب ییکوینشاخص 
 برازش ییکوین ۀشدلیتعدشاخص 

(AGFI) 
91/1 85/1 84/1 89/1 

 نیاه منظور پاسخ ب، بهانسیکووارساختار  یالگوو  یریگ اندازه یالگو ۀپس از ارائ زرلیلبرنامه 

را محاسبه  یبرازندگشاخص  یتعداد ،ریخ ایدارد  یهماهنگها با الگو  داده ایآ کهپرسش 

 نیا بلکهدانست،  یبرازندگبر  یلیدلعنوان به ییتنهابه  توان ینمرا  ها شاخصاز  کی. هر کند یم

 یها شاخص نیتر مهماز  یبرخشامل  1 . جدولکرد ریتفس گریکدی کناردر  دیبارا  ها شاخص

است از  گفتنیدارد.  یمناسب رازشب ها دادهالگوها با  دهند یمنشان  کهاست  رازشب ییکوین

فراهم  اییشقدو  یریگ میتصمالگو راهبرد  کامل رازشببرای  یخآزمون مجذور  کهآنجا 

 نیا که، از آنجا نیا(. عالوه بر 24) دهد ینمنشان  وستاریپ کی یرورا  برازش زانیم، آورد یم

 رازشب یابیارز منظوربه ،نمرات حساس است عیتوزبودن ننمونه و نرمال  ۀبت به اندازآزمون نس

برای  RAMSEAمقدار  .شود یماستفاده  1یفیتوص برازش یهااز آماره شتریب ها دادهالگو با  یکل

 15/1 بیش از ریمقادو  است 15/1کمتر از  ای، مساوی دارندخوب  یلیخکه برازندگی  ییها مدل

 یها مدلبرای  AGFIو GFI  مقدار خطای معقول در جامعه است. ۀدهندنشان زین 18/1تا 

                                                                                                                                            
1. descriptive fit statistics 
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 یها مشخصهکه  طور همان (.25) است 9/1از  تر بزرگ ایدارای برازندگی خوب، مساوی 

نظری  یربنایزپژوهش با ساختار عاملی و  نیا یها داده، دهد یمنشان  1برازندگی در جدول 

  نظری است. ۀبا ساز ها سؤالهمسو بودن  انگریب نیادارد و  مناسبی رازشبمذکور  یها سازه

 انهیراکل اضطراب  ۀو نمر انهیرااضطراب  یها آزمونخرده نیبهمبستگی  بیضرا، 2در جدول 

کل  ۀبا نمر انهیرااضطراب  یها اسیمقخرده نیبهمبستگی  بیضرابا توجه به  شده است. هئارا

 .دارداعتبار مناسبی  اسیمق نیاگفت  توان یم، اسیمق
 

 انهیراکل اضطراب  ۀبا نمر ها آزمونخرده نیبهمبستگی  بیضرا. 0جدول 

 یا صهیخصاضطراب  شرفتیپ زشیانگ انهیراخودکارآمدی  انهیرا ۀتجرب ها اسیمق خرده

کل اضطراب  ۀنمر

 انهیرا
221/1- 476/1- 385/1- 336/1 

 922  تعداد نمونه:       222/2 داری:معنی

 تایجن
درصد  7/67کنندگان در پژوهش زن و درصد شرکت 3/32 دهد یمنشان  3جدول  یها افتهی

 41تا  31درصد بین  6/36سال،   31درصد از افراد کمتر از  9/14 مرد بودند. میانگین سنی

 37سال،  11درصد کمتر از  6/54 کار ۀسال سن داشتند. سابق 41 بیش از درصد 6/48سال و 

 6/77سال بود. از لحاظ مدرک تحصیلی  21درصد بیش از 4/11سال و 21ا ت 11درصد بین 

 (.3 )جدول درصد کارشناسی ارشد و دکترا داشتند 4/23و ترکمدرصد تحصیالت کارشناسی و 
 

 افراد نمونه شناختیجمعیتاطالعات  .9جدول

 درصد شاخص متغیر مورد بررسی

 جنس
 3/32 زن

 7/67 مرد

 سن
 9/14 سال 31کمتر از 

 6/36 سال 41تا  31

 6/48 سال 41باالتر از 

 کارۀ سابق
 6/54 سال 11کمتر از 

 37 سال 21تا  11

 4/11 سال 21از  یشب

 مدرک
 6/77 ترکمکارشناسی و 

 4/23 دکتریکارشناسی ارشد و 
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 شدهبررسیمیانگین، انحراف معیار و ضریب آلفای عوامل  .5جدول 

 آلفا ضریب  sd±M   عاد فرعیاب ضریب آلفا ابعاد اصلی

 83/1 74/3±68/1  -- 83/1 یا صهیخصاضطراب 

 74/1 انگیزش برای پیشرفت

 78/1 91/3± 16/1 پشتکار

 81/1 81/3 ±31/1  مسئولیت

 76/1 64/3 ± 34/1 کوشش

 72/1 تجربه فردی

 82/1 32/3 ± 56/1 کار با شبکه

 78/1 31/3±58/1  با رایانه

 71/1 45/3± 81/1 آموزش

 88/1 خودکارآمدی رایانه

 73/1 61/4± 17/1 مهارت اولیه

 88/1 14/4±98/1  مهارت مفهومی

 91/1 56/3± 71/1 مهارت پیچیدگی

 75/1 اضطراب رایانه

 76/1 35/3± 55/1 ترس

 78/1 66/2± 47/1 یادگیری

 83/1 77/3± 42/1 یمند عالقه

 77/1 17/3±27/1  --- 77/1 کلی

 

بوده و  71/1از  یشترضریب آلفای تمامی ابعاد مورد مطالعه ب شود یممشاهده  4در جدول

 است. شان یفرع یها شاخصنشانگر دارا بودن پایایی الزم برای آن متغیرها و 
 

 ابعاد اصلی مطالعه نیبهمبستگی  بیضرا .2جدول 

 ابعاد اصلی
انگیزش برای 

 پیشرفت

اضطراب 

 یا صهیخص

 ۀتجرب

 فردی

دکارآمدی خو

 رایانه

اضطراب 

 رایانه

     1 انگیزش برای پیشرفت

    1 -163/1 یا صهیخصاضطراب 

   1 116/1 114/1 فردی بۀتجر

  1 319/1 -349/1 215/1 خودکارآمدی رایانه

 1 -479/1 -221/1 336/1 -385/1 اضطراب رایانه

 

فردی  ۀو تجرب شرفتیپبرای زش جز انگیه ب میان تمامی ابعاد دهدمینشان  5جدول  یها افتهی

 وجود دارد.  (≥P 15/1) ی در سطحمثبتو  دار یمعن ۀرابط ،کار با رایانه

اضطراب  میمستق راث قیتحق یرهایمتغ از میان شود،مشاهده می 6که در جدول  طور همان

 انهیراروی اضطراب  (-29/1) انهیراو خودکارآمدی  (-19/1) انهیرا ۀ(، تجرب21/1) یا صهیخص
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( و -29/1) یا صهیخص(، اضطراب 28/1) شرفتیپبرای  زشیانگ میمستق راث ؛(15/1) در سطح

 زشیانگ میمستق راث و (1/ 15طح )در س بیترتبه انهیراروی خودکارآمدی ( 16/1) انهیرا ۀتجرب

در سطح  یا صهیخصروی اضطراب ( -11/1) انهیراکار با  ۀ( و تجرب-16/1) شرفتیپبرای 

 یا صهیخصو اضطراب  انهیرا، خودکارآمدی رهایمتغ نیا انیماز ار شده است. دیمعن (15/1)

( 15/1دارند که هر دو در سطح ) انهیرامنفی و مثبت را بر اضطراب  میمستق راث نیشتریب

، میمستق راثدارای سه  انهیراها بعد خودکارآمدی ننکته الزم است که ت نیاذکر  است. دار یمعن

 زانیم. در ضمن، اند شده دار یمعن ها آن ۀاست که هم انهیراطراب و کل بر اض میرمستقیغ

 است.درصد  85 انهیرااضطراب  ۀشدنییتب انسیوار
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 گریکدیی پژوهش بر متغیرهاکل بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم  .2جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 ریتأث

 مستقیم

 ریتأث

 غیرمستقیم
 اثرگذاری کل  ریتأث

برای انگیزش 

 پیشرفت

 رایانه ۀتجرب
غیر معنی 

 دار
--- --- 

--- 

خودکارآمدی 

 رایانه
 افزایشی 23/1  -15/1 28/1

اضطراب 

 یا صهیخص
 کاهشی -22/2 --- -16/1

 کاهشی  -19/1  -19/1 --- اضطراب رایانه

 رایانه ۀتجرب

خودکارآمدی 

 رایانه
 افزایشی  23/2  13/1 16/1

اضطراب 

 یا صهیخص
 کاهشی -22/2 --- -11/1

 کاهشی  -05/2  -15/1 -19/1 اضطراب رایانه

 یا صهیخصاضطراب 

خودکارآمدی 

 رایانه
29/1- 145/1-  

992/2 

- 
 کاهشی

 افزایشی  34/1 14/1 21/1 اضطراب رایانه

 کاهشی - 39/1 --- - 39/1 اضطراب رایانه انهیراخودکارآمدی 
 

اضطراب  ینیب شیپ ۀشدبرازش، مدل 6شده در جدول  هئارابا توجه به پارامترهای  ،در ادامه

 . (1 )شکل دشو یم هئاربرازندگی  یها مشخصههمراه با  انهیرا

 یابیروش مدل قیطرشده از شنهادیپ یمفهوم یالگو، انهیرااضطراب  ینیبشیپمنظور به

 یها کیتکناز  کردیرو نیاانتخاب شد که  به این دلیلSEM شد. یبررس یساختارمعادالت 

 ۀسیمقا، ینظر یالگوها تیکفا یابیارزمنظور به تواند یمو  استبرتر  1حداقل مجذور یبیترت

. از روش شودمختلف استفاده  یها گروه نیبالگو در  یپارامترهابرآورد  نیهمچنالگوها و 

2یخبرآورد الگو و از شاخص مجذور  یبراحداکثر احتمال 
 (

2)ۀبر درج یخ ، شاخص مجذور 

/df) یآزاد ) یا سهیمقا برازش، شاخص (CFI) 3برازش ییکوین، شاخص (GFI) شاخص ،

                                                                                                                                            
1. Ordinary least square techniques  

2. Chi Square 

3. Goodness of Fit Index (GFI) 
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1یانطباق برازش ییکوین
(AGFI)  ،2نیانگیممجذور  ۀماند یباق

(SRMR)   مجذور  ۀشیر یخطاو

 الگوها استفاده شد. رازشب یبرا (RMSEA) 3بیتقر نیانگیم
  

 
 انهیرااضطراب  ۀشدرازشبو برآورد پارامترهای مدل  ریمس نمودار .2شکل

 

)شاخص  CFIبرازندگی( و  ۀشد)شاخص نرم NFIاگر مقدار ( 26)بونت  -بنتلر ۀدیعقبه 

 دارد.باشد، مدل برازندگی قابل قبولی  9/1از  تر بزرگ ایبرابر  (یقیتطببرازندگی 
 

 انهیراراب برازندگی مدل اضط برازش ییکوین یها مشخصه .7جدول 

df/
 CFI NFI GFI AGFI RAMSEA 

65/45 93/1 91/1 96/1 95/1 124/1 
 

در سطح نسبتاً خوب قرار  انهیرااضطراب  ینیب شیپمدل  برازشجدول،  یها دادهبا توجه به 

 دارد. 

                                                                                                                                            
1. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

2. Root Mean Square Residual  (RMSR) 

3. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 گیری بحث و نتیجه
نوین  فناوریعنوان تفاده از رایانه بهاضطراب رایانه یکی از متغیرهای اثرگذار در یادگیری و اس

سزای این پدیده هب ریتأث ،علمی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات متعدد ۀدر هر رشت

. اند گذاشتهمستقیم و غیرمستقیم آن صحه  یرگذاریتأثو هر کدام به نوعی بر  شدهبررسی 

انگیزش برای پیشرفت، ند از: اعبارت اند شدهشناسایی  خصوصمتغیرهایی که در این  نیتر مهم

 دار یمعنمنفی و  ۀ. رابط(26،11،3-27) یا صهیخصفردی، خودکارآمدی رایانه و اضطراب  ۀتجرب

با  یا صهیخصاضطراب  دار یمعنمثبت و  ۀو رابط انهیرااضطراب  با انهیرا ۀخودکارآمدی و تجرب

 (.3،7،11،26،27،28) تأیید شده استقبلی  یها پژوهشدر  انهیرااضطراب 

 انهیراکار با  ۀو بعد از آن تجرب (-39/1)خودکارآمدی رایانه ، شدهانجام یها لیتحلبا توجه به 

 نیا زین ریمس بیضرا. دنگذار یمپدید آمدن اضطراب رایانه را بر  بیشترین اثر معکوس( -19/1)

ر با رایانه باالتری برای کا یها مهارتهرچه فرد از  ،به عبارت دیگر؛ کند یمامر را مشخص 

که داشتن  مضافاً این ،ندککمک کاهش اضطراب رایانه در خود به  تواند یمبرخوردار باشد، 

را تقویت کرده و کاهش بیشتری در  ها آنخودکارآمدی  تواند یم زیناولیه در افراد  یها مهارت

 ییها مهارتفرد با کسب . این فرآیند باعث خواهد شد تا دنبال داشته باشده اضطراب را ب

اولیه  یها استرس، آناستفاده از مقدماتی  کارهای همچون راه اندازی صحیح رایانه و انجام

 از کامپیوتر را کاهش دهد.  یریگ بهره

در  یا صهیخصاضطراب فردی و نشان داد  درصدی مثبت خود 21ی با اثرگذاری اضطراب فرد

کاهش برای استفاده از رایانه را  ها آن یمند عالقه به میزان تقریباً زیادی تواند یماشخاص نیز 

با  توان یمالبته این حالت را . دهد یمخوبی نشان امر را به نیا زیندر مدل  ریمس بیضرا. دهد

در  درصد 81به میزان تواند یم، آموزش نامحقق یها افتهیطبق  ؛ زیراآموزش نیز بهبود بخشید

 . (28) تجربه غیرمستقیم کار با رایانه به فرد یاری برساند

 ء دادهارتقادرصد  16را خودکارآمدی  ،فردی ۀتجرب زیندر این مدل  دست آمدههبدر سایر روابط 

 28قرار داده است. در جای دیگر نیز انگیزش  ریتأثرا تحت  یا صهیخصدرصد اضطراب  -11و 

در این مدل انگیزش  داده است.درصد اضطراب را کاهش  -16درصد خودکارآمدی را ارتقاء و 

 یها مطالعهاین تحقیق با  یها افتهی. نداشتداری معنی ریتأثافراد  ۀبر تجرب شرفتیپرای ب

شواهدی وجود دارد که ، نامحققبعضی از  یها افتهیدر . (24،19،6،3)همخوانی داردزیادی 

و خودکارآمدی با اضطراب رایانه  انهیراکار با عمومی  ۀرایانه، تجرب ۀکیفیت تجرب دهد یمنشان 

رضایت بخش و  ۀباید بتوانند با تجرب کارمندان و کارکنان شانیا. به باور ستا رتبطم

 . و اضطراب رایانه را کاهش دهند دادهخودکارآمدی مناسب در این زمینه اعتماد خود را افزایش 
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عاملی  لیتحلنهان مربوط در حکم نوعی  ۀنشانگرها با هر ساز نیببرآورد شده استاندارد  بیضرا

 ایسازه توانند یمتا چه اندازه  نشانگرها که کند یم انیب بیضرا نیا. شود یممحسوب  هم یدییتأ

 ژهیوبه ،هیقض نیادست آمد. به ییباالدر سطح نسبتاً  بیضرا نیا شتریبکنند.  یریگ اندازهنهان را 

انگر نشالبته  صادق است. انهیرا ۀو تجرب یا صهیخص، اضطراب انهیرابرای نشانگرهای خودکارآمدی 

در  شود یم شنهادیپ .داشتکمتری  با ارزش بیضرا دیگرانبا  سهیمقادر  شرفتیپ ۀزیانگ

 نهان استفاده شود. ۀساز نیا یریگ اندازهبرای  یگرید یها مؤلفهعدی از ب یها پژوهش

شده است. هرچند  همشاهد یها دادهمدل با  رازشدهندۀ بنشان رازشب ییکوین یها شاخص

 ؛مدل معادالت ساختاری وجود دارد نظران صاحب نیب ها شاخصگزارش در  یینظرهااختالف 

 ییکوینشاخص  ریتفسدر  ییها یدشوار( معتقدند 1999)( 29)و بنتلر  ویه ،به عنوان مثال

( SRMR) استاندارد شده یها مانده یباقبه متوسط  جینتابرای گزارش  ها آنوجود دارد.  رازشب

در  کنند یماضافه  نیهمچن. کنند یم دیتأک NNFI ای GFIهمچون  ها شاخصاز  یکیهمراه با 

و  NNFI=0/95در پژوهش حاضر  ( است. SRMR<0/9( و )NNFI<0/95مدل خوب ) کی

SRMR= 0/9 و  کالوم مک گریداست. از طرف  کینزدشده اشاره یها مالککه به  دست آمد.به

 تیحساسشاخص  نیا ها آن. از نظر کنند یم دیتأک RAMSEA( بر شاخص 2111) نیآست

. در شدنی استآن محاسبه نانیاطم ۀبه اشتباهات مدل دارد و در ضمن، فاصل یا العاده فوق

و  19/1) دو کران نیببرای آن  91/1 نانیاطم ۀو فاصل =RAMSEA 124/1 هش حاضر،ژوپ

 دست آمد. ( به17/1

طور که در ، آنانهیراگفت تدارک مدل معادالت ساختاری برای اضطراب  توان یم تینهادر 

 ها دادهمدل با  کیحتی اگر  .ستینمدل  نیآخرپژوهش حاضر به آن پرداخته شد، تنها و 

داشته  رازشب ها دادهوجود دارد که ممکن است با  یگرید شمار یب یها مدل، هنوز ابدی رازشب

اری ساخت (، معادلۀ=85/1R2برای مدل معادالت ساختاری ) نییتعکلی  بیضرباشد. با توجه به 

گفت مدل  توان یم انهیرااضطراب  راتییتغدرصد  85حدود  نییتب( و =74/1R2) افتهیکاهش

 . اتکا کرد آنبه  توان یماست که   برازندهنسبتاً خوب و  یحاضر مدل
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