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 خالصه
 این پژوهش نیز با .حرفه یافته استیا  اعم از تحصیل و  افراد، مختلف زندگیابعادت روز افزونی در ی امروزه هوش هیجانی اهم:مقدمه 

  . اه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه  انجام گرفتهدف بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگ
        دانشجوی ترم سوم و چهارم دانشگاه اراک که در 370در مجموع) از نوع پیمایشی و همبستگی(  در این مطالعه توصیفی:روش کار 

      . ه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدنددانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه تحصیل می کردند به شیوه نمون
       نامه هوش هیجانی شرینگ و  پرسش: نامه استاندارد شده در این زمینه استفاده گردید که عبارتند از برای جمع آوری داده ها از دو پرسش

ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون آماری های آماری   جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون.نامه اضطراب رایانه هنسن و همکاران پرسش
  .  استفاده گردیدtو آزمون 
                . یافته های پژوهشی نشان داد دانشجویان دانشگاه اراک از هوش هیجانی باالتر از متوسط و پایین تر از عالی برخوردارند:نتایج 

               همچنین در بررسی تأثیر خرده). =01/0p( ر منفی  وجود داردادبین هوش هیجانی و خرده مؤلفه های آن با اضطراب رایانه رابطه معنا
نتایج نشان داد که ) اضطراب رایانه(در پیش بینی متغیر مالک ...) جنسیت، رشته تحصیلی، معدل و (مولفه های هوش هیجانی و متغیرهای فردی 

و از متغیر های فردی تنها ) >001/0p(تغیر مالک تأثیر معناداری دارندتنها خود آگاهی، هوشیاری اجتماعی و خود انگیزی در پیش بینی م
بین میانگین نمرات پسران و دختران در متغیرهای هوش هیجانی و ). =01/0p( رشته تحصیلی در پیش بینی اضطراب رایانه تأثیر معناداری داشت

  . اضطراب رایانه تفاوت معنا داری مشاهده نشد
بودن هوش هیجانی در دانشجویان و وجود رابطه معنادار منفی بین هوش هیجانی و اضطراب رایانه به نظر می رسد  با توجه به باال ن:بحث

     لذا پیشنهاد . توجه به هوش هیجانی برای بهبود بهداشت روانی و موفقیت در عملکرد دانشجویان از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار باشد
  . ها به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان توجه الزم به عمل آید شگاهمی گردد تا در برنامه درسی دان

   هوش، هوش هیجانی، اضطراب، اضطراب رایانه:واژه های کلیدی
 

  مقدمه 
 در 1 یک دانشجوی مقطع دکتری با نام واین پاین1985در سال 
    به    نامه ای را  دانشگاه های آمریکا پایان  از  یکی  در رشته هنر

. اتمام رساند که در آن از عنوان هوش هیجانی استفاده شده بود
ین کاربرد اصطالح هوش هیجانی در لبه نظر می رسد که او

  ).1(محافل علمی و آکادمیک به این دانشجو باز گردد 
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                             محمد اکبری و همکارانابطه آن با اضطراب رایانهبررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و ر
  

              بعد از آن جان مایر و پیتر سالووی دو نفر از اساتید 
 .ا در دو مقاله از این اصطالح استفاده کردندهای آمریک دانشگاه

 شان را بر بعد هیجانی هوش معطوف کردند ها تحقیقات آن
مایر  ). 1992وزدن هان مایر و ،1995، مایر و سالووی1998مایر(

و سالووی دریافته بودند که افراد در تشخیص احساسات خود و 
یجانی را دیگران با هم متفاوت هستند و برای نخستین بار هوش ه

مشهور ترین فرد در زمینه هوش هیجانی گلمن ). 2( بسط دادند
 بر آن شد 1995 و اوایل 1994گلمن در سال . دانیل می باشد

روون و . که کتابی در مورد سوادآموزی هیجانی تألیف کند
   مدل چند عاملی برای هوش تدوین کرده اند) 2000( اون -بار
ها    ای از توانایی ها، قابلیتمعتقدند که هوش هیجانی مجموعه و

و مهارت هایی است که فرد را برای سازگاری مؤثر با محیط و 
 ).3(ت در زندگی تجهیز می کند فقیکسب مو

امروزه هوش هیجانی به عنوان عاملی پیش بینی کننده سالمت 
از اهمیت شایانی  روانی و اجتماعی و موفقیت تحصیلی و شغلی،

 302در بررسی ) 2000(، محرابیان )4( برخوردار گردیده است
              فاکتور به بررسی رابطه4آزمودنی و با در نظر گرفتن 

 ،)5( هوش هیجانی و موفقیت های افراد در زندگی پرداخت
 همه در پژوهشی نشان دادند که) 2003( سیاروچی و همکاران

         ، استرس زااملشاخص های توانمندی های هیجانی و عو
 از ).6(  روانی هستندوی اجتماعی تنده های سالمپیش بینی کن

طرفی امروزه استفاده از رایانه به عنوان زیربنای فناوری اطالعات و 
ارتباطات اهمیتی بسیار یافته است با توجه به اهمیت فزاینده رایانه 
 در آموزش و محیط شغلی تمامی جوامع سعی می کنند تا موانع 

اهش کحداقل  و به  کرده  برطرف  را رایانه از استفاده  موجود در
از جمله موانع بسیار بزرگ در این زمینه اضطراب رایانه . دهند

های منفی  هیجان: اضطراب رایانه عبارت است از. می باشد
تاکنون تحقیقات ). 7( هنگام تعامل و مواجهه با رایانه

گوناگونی در این زمینه انجام گرفته است و رابطه این متغیر با 
یرهای گوناگونی بررسی گردیده است از جمله با خشک متغ

 ریسک پذیری، مقدس بودن ، اعتماد به نفس، جنسیت، قدرت
  چو و همکاران،( رایانه با وکار با تجربه و )8(اجتماعی گیری جهت

  
که کار با رایانه را علت اضطراب ) المبرتکاترلیک، اسمیت، 

چه در باال ذکر گردید  توجه به آن حال با). 9،10( رایانه می دانند
این سئوال برایمان پیش می آید که نقش هوش هیجانی در ارتباط 

 این پژوهش با هدف بررسی رابطه این .با اضطراب رایانه چیست
  .دو متغیر تدوین گردیده است

  

 کار روش 
این تحقیق یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی 

      بطه آن با اضطراب می باشد که در آن هوش هیجانی و را
. سی قرار گرفتررایانه ای دانشجویان دانشگاه اراک مورد بر

 جامعه آماری در این مطالعه کل دانشجویان دانشگاه اراک بودند
    ) علوم انسانی دانشکده علوم پایه، فنی و مهندسی، ادبیات و(

های  نمونه گیری به شیوه طبقه ای تصادفی از تمامی گروه
ز دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی و آموزشی ا

حجم نمونه نیز  در این پژوهش عبارت . علوم پایه انتخاب گردید
 دانشجو که با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس 370است از 

  . جدول مورگان تعیین گردید
نامه های استاندارد شده در   نیز از پرسشداده هابرای جمع آوری 

نامه های مورد نظر همزمان توسط   پرسشمینه استفاده گردیداین ز
قرار گرفت تا به آن  همکاران در کالس درس در اختیار دانشجویان

               .پاسخ دهند و در همان جلسه نیز جمع آوری گردید
        ین پژوهش مورد استفادهانامه های مورد نظر که در  پرسش

  هوش هیجانی شده نامه استاندارد پرسش -1:  ازند عبارتفتگرقرار 
خود انگیزی، خودآگاهی، (  ماده و پنج مؤلفه 33شرینگ که دارای 

     هر آزمودنی.می باشد) خود کنترلی، همدلی و مهارت اجتماعی
 نمره آن مربوط به هر کدام 5 نمره جداگانه دریافت می کند که  6

       ) هوش هیجانی(از مؤلفه ها می باشد و نمره ششم نمره کلی فرد 
همیشه، ( درجه ای و ترتیبی می باشد 5پاسخ ها به صورت . باشد می

آزمودنی که ) اغلب اوقات، گاهی اوقات، به ندرت، هیچ وقت
 و به همین ترتیب گزینه هیچ وقت 5گزینه همیشه را انتخاب کند 

      می گیرد البته در سئواالت منفی نمره گذاری بر عکس 1نمره 
    می باشد 165 الی33شد  دامنه نمرات برای هر فرد بین می با

  .می باشد مقیاس نشان دهنده هوش هیجانی باال نمره باال در این
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   36، 35شماره  ،86 پاییز و زمستان                                                                فصلنامه اصول بهداشت روانی       
  

 78/0را نامه  این پرسشضریب پایایی ) 1382(فرقدانی
 برابر  نباخو، در این پژوهش نیز آلفای کرگزارش کرده است

  ).11( دست آمده  ب74/0با 
 1987 این مقیاس در سال :طراب رایانهنامه اض پرسش -2 

مقیاس .  تهیه شده است٢، گالس و نایت١توسط هنسن
 گویه دارد، گویه های مقیاس بسته پاسخ و در 19مذکور 

   مقیاس پنج درجه ای از کامالً مخالفم الی کامالً موافقم 
     به هر گزینه تعلق 5 الی 1درجه بندی شده اند که از نمره 

 95 الی 19همین رو دامنه نمرات برای هر فرد بین از . می گیرد
     نمره باال در این مقیاس نشان دهنده اضطراب . می باشد

       الزم به ذکر است، .رایانه ای باالتر و بلعکس می باشد
 به صورت معکوس 19، 17، 10، 9، 7، 6، 5، 4، 2گویه های 

 این برای)  1987(هنسن و همکاران .نمره گذاری می شوند
  ).12(  گزارش کردند87/0مقیاس ضریب آلفا را برابر 

 spssهای آماری در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  روش
های آماری مورد استفاده در این تحقیق   نوع آزمون.انجام شد

و آمار ..) میانگین، انحراف معیار، (  آمار توصیفی: عبارت بودند از
مبستگی پیرسون، آزمون مقایسه محاسبه ضریب ه( استنباطی

به منظور فاش نشدن اطالعات  ).میانگین های دو گروه مستقل
دانشجویان از آنان خواسته شد از ذکر نام و نام خانوادگی خود 
داری نمایند و در صورت تمایل برای آگاهی از نتایج برای خود 
کد اختصاص دهند تا در صورت امکان از نتیجه آزمون آگاهی 

شان در اختیار هیچ کسی  و به آنان اطمینان داده شد اطالعاتیابند 
  .جز خودشان قرار نخواهد گرفت

  

  یافته ها 
از کل آزمودنی هایی : داده های توصیفی تحقیق نشان داد

 مابقی پسر و نفر) 34/0 (123 ،که وارد تحلیل شدند) 354(
 سال و انحراف معیار آن 20دختر بودند، میانگین سنی آنان 

 میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان .دست آمده ب  54/3
   انحراف   و74: پایین ترین نمره،  149: باالترین نمره،  82/114

                                                 
1-Heinssen  

2-Glass, Knight 

  
  

میانگین نمرات  .)1(جدول شماره  دست آمده  ب61/14معیار
 19، پایین ترین نمره 61 ، باالترین نمره 07/39اضطراب رایانه 
  .دست آمده ب  195/8و انحراف معیار 

 در بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب رایانه رابطه 
در . دست آمده  ب>P 01/0در سطح ) r= 47/0 (معنادار منفی

بررسی رابطه بین خرده متغیر های هوش هیجانی با اضطراب 
 معنادارمنفیبین خود آگاهی و اضطراب رایانه رابطه : رایانه

)42/0-rs ( 01/0در سطح P<ی و اضطراب  ، بین خود کنترل
 ، بین >01/0Pدر سطح ) rs –30/0(معنادارمنفی رایانه رابطه 

) rs – 40/0 (معنادارمنفیخودانگیزی و اضطراب رایانه  رابطه 
 ، بین هوشیاری اجتماعی و اضطراب رایانه >01/0Pدر سطح 

، بین مهارت >P 01/0در سطح ) rs -36/0 (معنادارمنفیرابطه 
در  ) rs -26/0 (معنادارمنفیابطه ارتباطی و اضطراب رایانه ر

   .دست آمده  ب>01/0Pسطح 
خود آگاهی، خود ( به منظور بررسی تاثیر متغیرهای پیش بین 

  ) ، خودانگیزی، هوشیاری اجتماعی و مهارت ارتباطییکنترل
  از رگرسیون آماری ) اضطراب رایانه(در پیش بینی متغیرمالک 

  داد که از مؤلفه های گام به گام استفاده گردید نتایج نشان 
 هیجانی تنها خودآگاهی، هوشیاری اجتماعی و هوش

خودانگیزی وارد گام های  تحلیل  شدند  دو مؤلفه خود کنترلی 
 : به دلیل عدم تاثیر معنادار وارد تحلیل نشدند تباطیرو مهارت ا

از متغیر مالک پیش  18/0در گام اول با وارد شدن خود آگاهی 
در F  =779/75 و 1ین مقدار با درجه آزادی بینی می شود که ا

 معنادار است در گام دوم با همراه شدن >001/0Pسطح 
   افزایش 21/0هوشیاری اجتماعی با خودآگاهی این مقدار به 

 در سطح F = 907/46 و 2می یابد که این مقدار با درجه آزادی 
001/0P<در گام آخر با وارد شدن خودانگیزی ، معنادار است 
 افزایش 23/0 خودآگاهی و هوشیاری اجتماعی این مقدار به با

 در سطح F = 549/34 و 3می یابد و این مقدار با درجه آزادی
001/0P<در بررسی مقایسه نمرات دانشجویان . باشد  معنادار می

  پسر و دختر در متغیرهای اضطراب رایانه و هوش هیجانی  
  ).2(رابطه معناداری مشاهده نشد جدول شماره 
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                           محمد اکبری و همکارانابطه آن با اضطراب رایانهبررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و ر
  

جنسیت، سن، معدل، (به منظور بررسی تأثیر متغیرهای فردی 
در پیش بینی متغیر مالک از رگرسیون آماری ) رشته تحصیلی

گام به گام استفاده گردید نتایج نشان داد تنها رشته تحصیلی 

وارد گام تحلیل شد و سایر متغیرها به دلیل عدم تأثیر معنادار 
  .وارد تحلیل نشدند) طراب رایانهاض( در پیش بینی متغیر مالک

  

  انشجویان در مقیاس هوش هیجانی بر حسب رشته های مختلفدنمرات  آماره های توصیفی -1جدول
  خطای انحراف معیار  انحراف معیار   میانگین  فراوانی  رشته تحصیلی   

  مهندسی عمران
  رایانه

 ادبیات فارسی

 زبان انگلیسی

  ریاضی
  مهندسی شیمی

  الهیات
  فیزیک

  یست شناسیز
  تکنولوژی آموزشی

  تربیت بدنی
  شیمی محض

28  
36  
27  
30  
26  
35  
33  
26  
27  
29  
28  
29  

60/116  
66/115 

59/112  
56/112  
92/113  
71/115  
61/114  
57/112  
40/114  
55/121  
32/113  
62/113  

14  
  03/14  

47/14  
52/14  
50/13  
45/13  
56/17  
24/10  
72/16  
74/14  
98/11  
78/13  

64/2  
33/2  
78/2  
38/3  
64/2  
27/2  
05/3  
00/2  
21/3  
73/2  
26/2  
55/2  

  
   

    مستقل برای مقایسه میانگین هوش هیجانی و اضطراب رایانه در بین دو جنس tآزمون - 2جدول 

 T P خطای انحراف معیار انحراف معیار  میانگین N جنسیت 

 593/0 -51/0 18/1 18/13 35/114 123 مرد
 هوش هیجانی

   05/1 50/15 50/115 218  زن

 اضطراب رایانه 840/0 -20/0 24/8 24/8 87/38 123 مرد
   14/8 14/8 06/39 218  زن 

  
  بحث

با توجه به یافته های پژوهشی می توان چنین استنباط نمود که 
  دانشجویان دانشگاه اراک از هوش هیجانی متوسطی برخوردار

ن  بنابراین لزوم توجه ضروری و گنجاندن دروسی در ای.می باشند
          زمینه احساس می گردد چرا که هوش هیجانی مؤلفه ای

                      برای موفقیت در زندگی آتی آنان محسوب می گردد،مهم 
    رایانه ای  اضطراب با    آن مؤلفه های خرده و  هیجانی  هوش  بین

  

  
 این مؤید رابطه معناداری وجود دارد این یافته می توانددانشجویان 

انی باال سعی می کنند از مطلب باشد که افراد دارای هوش هیج
شان در جهت نیل به موفقیت حداکثر استفاده را  امکانات پیرامون

        آنان از مواجهه با نوآوری ها نه تنها احساس ترس بنمایند،
نمی کنند بلکه از مواجه با آن لذت نیز می برند و همواره به فکر 

  .استفاده از آن در جهت نیل به اهداف می باشند
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که مجموعه ) 2003( با یافته های سیاروچی و همکاران این یافته
   های هیجانی و اجتماعی و عوامل استرس زا وسیعی از توانمندی

را به عنوان پیش بینی کننده سالمت اجتماعی و روانی مورد 
 افرادی که از  کهبررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند

نی بیشتری نیز آگاهی هیجانی برخوردارند از سالمت روا
همچنین با پژوهش  ).6( برخوردارمی باشند همسو می باشد

در زمینه انگیزش درونی با اضطراب ) 1992(هریسون و راینر 
در زمینه انگیزه پیشرفت و اضطراب رایانه ) 1990(، رای )13(رایانه

  ).14( می باشد همسو 
همچنین تاثیر معنادار مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی 

ین کرد که در شرایط یگونه تب تغیر مالک را می توان اینم
مشابه می توان انتظار داشت دانشجویانی که از خودآگاهی، 
هوشیاری اجتماعی و خودانگیزی باالتری برخوردار باشند از 
اضطراب رایانه ای پایین تر برخوردار خواهند بود و بالعکس 

 مواجهه مثبت با چرا که افراد دارای هوش هیجانی باال به دلیل
ها و امکانات پیرامون در صدد استفاده از آنان در  نوآوری

زندگی و کار می باشند و این تصور مثبت در جهت استفاده از 
ها مهمترین عامل پیش بینی کننده افراد در  امکانات و نوآوری

با مواجهه  که آیا آنان در این .می باشد ها با نوآوری  مواجهه
   افراد   مسلماً یا خیر؟ داشت خواهند ضطراب ا  و ترسرایانه 

هوش هیجانی باال در مواجهه با رایانه به فواید و استفاده از دارای 
گونه تفکر، باور و تصور  آن در کار و زندگی می اندیشند و این

 .مثبت و نهایتاً کاهش اضطراب و ترس را به دنبال خواهد داشت
در پیش بینی اضطراب رایانه مچنین تاثیر معنادار رشته تحصیلی ه

  رایانه ای  اضطراب  مشابه،  شرایط  در   که  بیانگر این مطلب است

  
 این .دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی شان متفاوت خواهد بود

در خصوص ارتباط بین ) 1382(یافته با یافته های نادری واحدی 
 برت، الم)1382(، لواسانی )15( رشته تحصیلی با اضطراب رایانه

همسو ) 1988(، گالس ونایت )1989(، کوهن و واگ )1991(
و با یافته های مارکولیدس و همکاران )  18، 17، 16، 10( می باشد

این مطلب می تواند مؤید این نظر ) . 19( همسو نمی باشد) 1995(
 آن در امور تحصیل و شغل زباشد که کار با رایانه و استفاده ا

ایجاد نموده و این نگرش مثبت به نوعی نگرش مثبت در افراد 
تعامل بیشتر،  کار با رایانه و در نتیجه موفقیت بیشتر و نهایتاً کاهش 

  .ترس و اضطراب رایانه را به دنبال خواهد داشت
این تحقیق نشان داد دانشجویان دانشگاه اراک از هوش 
. هیجانی باالتر از  متوسط و پایین تر از عالی برخوردارند

توجه به باال نبودن هوش هیجانی در دانشجویان و همچنین با 
  وجود رابطه معنادار منفی بین هوش هیجانی و اضطراب رایانه
           به نظر می رسد توجه به هوش هیجانی برای بهبود
بهداشت روانی و موفقیت در عملکرد دانشجویان از اهمیت و 

           با این حال تحقیق حاضر. ارزش زیادی برخوردار باشد
محدودیت هایی دارد از جمله این که تحقیق در شهر اراک 
. انجام شده لذا نتایج آن را نمی توان به جاهای دیگری تعمیم داد

های دیگر این است که این پژوهش روی دانشجویان  محدودیت
    لذا نتایج را نمی توان به.  استدانشگاه اراک انجام شده

    .تعمیم داد) کی، پیام نور، آزادعلوم پزش( های دیگر دانشگاه
نمونه هایی با  لذا به عالقمندان توصیه می شود این تحقیق را در

های متفاوت انجام دهند تا بتوان با  تر و با ویژگی حجم بزرگ
  .  اطمینان کامل از نتایج تحقیق استفاده نمود
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Study of emotional intelligence of Arak University students  
and it's relation with computer anxiety  

 
 

Akbaryboreng M, Rezaeian H 
 
       

ntroduction: Today, emotional intelligence has gained a particular importance. Therefore, the 
present study was performed aiming at surveying emotional intelligence and its relation with 

computer anxiety of Arak university students. 
Methods and Materials: This descriptive study of (correlation type) analyzes student’s Emotional 

intelligence and it's relation with computer anxiety. The statistical population consisted of all students 
of Arak university (faculties of Engineering, Science and Humanities).The sample consisted of 370 
students selected based on Random Classification method. in order to analyze data, Statistical 
regression, Pearson’s correlation and T-test were used. Data was collected through two kinds of 
questionnaires [Emotional intelligence, Computer Anxiety questionnaires]. 

Findings: Findings indicated a meaningful relation (p<0.01) between emotional intelligence, its sub-
components and computer anxiety. They showed that only self-awareness, self-motivation and social 
consciousness, among emotional intelligence sub-components, and field, among individual variables, are 
effective on estimating computer anxiety while there wasn't meaningful difference between computer 
anxiety and emotional intelligence in terms of their effect on sex-dependant variability of the means. 

Conclusion: considering the low level of emotional intelligence among students the meaningful 
relation between emotional intelligence and computer anxiety, it seems very important take to 
emotional intelligence  in to consideration students mental health improve and help them do their tasks 
more successfully; hence it is suggested that educational authorities pay more attention tp emotional 
intelligence.   

Keyword:  Intelligence, Gmoyjonal intelligence, Anxiety, computer anxiety  
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