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، هنجارهاى ذهنى و امپیوتر نگرش به کبامشارکت کارکنان بررسی رابطه 

   در مراکز بهداشتی و درمانیکامپیوتراضطراب 
  ۲پوریا یغمایی، 1ىیدکتر فریده یغما

 
   شهید بهشتىدانشگاه علوم پزشکى، دانشکده پرستارى و مامائى، دانشیار 1
  آزاد اسالمیدانشگاه واحد تهران مرکزی، ، دانشکده فنی و مهندسی 2

  چکیده
بکارگیری .  ده از کامپیوتر در سالهای اخیر افزایش روزافزونی در محیط کار و محل زندگی داشته استاستفا :سابقه و هدف

  .سیستمهای کامپیوتری در سازمانها بستگی به عوامل بسیاری دارد و مشارکت کاربران در استفاده از کامپیوتر یکی از عوامل مهم است
 است که با هدف بررسی رابطه مشارکت کارکنان با نگرش به کامپیوتر، تحلیلی-پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی: یسروش برر

های این پژوهش نمونه. و اضطراب به کامپیوتر انجام شده است گیرى کامپیوتر در بکارتوجه به مقررات سازمان بعنوان هنجارهای ذهنی
آوری اطالعات توسط پرسشنامه با جمع . بودند  استرالیا  نفر از پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی ایالت نیوسالت ولز319

  .  عبارت و در سه قسمت مشارکت؛ نگرش به کامپیوتر و هنجارهای ذهنی انجام گردید 36
) %9/42( و بیشتر مردان ه سال35-44) %1/42(ر زنان ت بیش. مرد بودند%6/11 کارکنان زن و %8/86 ها نشان داد کهیافته: هایافته

هاى مشارکت کارکنان در سیستم . از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی بودند%3/65ها پرستار و  نمونه%7/34.  بودندهال س54-45
نتایج همچنین نشان داد که بین مشارکت و ابعاد  .)>0001/0p(شود  میکامپیوترى سبب ایجاد نگرش مثبت کارکنان به کامپیوتر

عالوه، هب.  وجود داردیداررابطه معنی) اضطراب به کامپیوتر و محرمانه ماندن اطالعات بیمار ،مراقبت از بیمار(نگرش به کامپیوتر 
کارکنان با  و کنند توجه میانکارکنان با مشارکت باال از بیماران بیشتر مراقبت کرده و بیشتر به محرمانه ماندن اطالعات بیمار

  همچنینهایافته .قایسه با سایر کارکنان با سطح مشارکت پایین  نشان دادنداضطراب کامپیوتری را در م  سطح کمترى ازمشارکت باال
 و کارکنان با مشارکت باال بیشتر به )>0001/0p(داری وجود دارد های ذهنی رابطه معنیبین مشارکت کارکنان و هنجارنشان داد 

  .دهند عالقه نشان میمقرارت سازمان در رابطه با بکارگیری و استفاده از کامپیوتر
 توجه به عوامل موثر در ،های کامپیوتری و در نهایت رسیدن به اهداف سازمان بکارگیری سیستم درجهت موفقیت: گیرینتیجه

  .  بکارگیری مانند مشارکت کاربران در سیستمهای کامپیوتری اهمیت بسیار دارد
  .مپیوترمشارکت، نگرش به کامپیوتر، هنجارهاى ذهنى، اضطراب به کا :واژگان کلیدی

  

  1مقدمه
هاى کـامپیوترى،   اى اخیر، مطالعات مربوط به سیستم     در ساله  

عنوان یک عامل مهم موفقیت     همشارکت کارکنان کامپیوتر را ب    
دومـودران  . انـد سیستمهای کامپیوترى، مورد توجـه قـرار داده       

                                                 
  ،دانشکده پرستارى و مامائى، دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتىتهران، : آدرس نویسنده مسئول

  )  email: farideh_y2002@yahoo.com(فریده یغمایی دکتر 
  24/7/1384: تاریخ دریافت مقاله
  25/12/1384 :تاریخ پذیرش مقاله

معتقد است که مدیران باید از مـشارکت کارکنـان در           ) 1996(
این  چراکه )1(یوترى حمایت کنند های کامپ  سیستم گیریبکار

. شودهاى اطالعاتی مى  امر سبب بازده مثبت تکنولوژى سیستم     
اثـر مـشارکت را     ) 1994(زاده  و دال     در پژوهش دیگرى تـرک    

 سـبب درک بهتـر      گونه مطرح کردند که مشارکت کارکنان     این
 و توسـعه مهـارت آنـان جهـت          های کامپیوتری آنان از سیستم  

درک کـامپیوتر   ). 2(شـود   ها مـی  نه سیـستم  گیرى از اینگو  بهره
تواند به کارکنان کمک کنـد تـا از رونـد طراحـی و توسـعه             مى

 
Original 
Article 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 tm

uj
.ia

ut
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 4

http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-35-fa.html


 نگرش کارکنان به کامپیوتر                                                                                         میدانشگاه آزاد اسالپزشکی علوم مجله / 50

تواند برای کاهش   همچنین این امر می   . تکنولوژی  مطلع شوند   
ـ . )4،3(تعارض درونى و مـشکالت آنهـا مفیـد باشـد             عـالوه  هب

های  سـبب قبـول بهتـر سیـستم        توانـد مشارکت کارکنـان مـی    
کنـان در امـر     از طرف دیگر مشارکت کار    ). 5 (کامپیوتری شود 

دقت بررسـی شـود،      ههای کامپیوتری باید ب   کارگیری سیستم هب
ـ    در محیط کـار مـى      زیرا گاهی عقاید شخصی    صـورت  هتوانـد ب

  ).6(غیرضروری و یا حتی مضر در جهت اهداف سازمان باشد 
مشارکت کارکنان کامپیوتر یک مفهـوم ذهنـی اسـت کـه بـه               

 "مربـوط بـودن  " و "اهمیـت "کارکنـان در بـاره   معنی اعتقـاد    
ها نـشان داده    نتـایج پژوهـش   ). 7(باشـد   سیستم کامپیوتری می  

است که مشارکت کارکنان در سیستم کامپیوتری سبب ایجـاد          
  هاى کــامپیوتری ن جهــت کــاربرد سیــستمنگــرش مثبــت آنــا

در این رابطه نقش مدیران جهت ایجاد نگـرش         ). 9،8(شود  می
ن بسیار مهم است که بایـد مـورد توجـه قـرار             مثبت در کارکنا  

عالوه نتیجه پژوهش دیگـری نـشان داده اسـت          هب).  10(گیرد  
ــرای     کــه مــشارکت کارکنــان ســبب برقــراری تمایــل قــوی ب

  ).11(شود کارگیری سیستمهای کامپیوتری در آنان میهب
افراد و یا گروههاى خاص عنوان عقاید فرد، ههنجارهاى ذهنى ب  

هایی که افراد باید یا نبایـد        که این عقاید رفتار   ود  شتوصیف مى 
ـ     . )12(کنـد   انجام دهند را مـشخص مـى       وسـیله  هبنـابر ایـن، ب

متمرکز شدن روى هنجارهاى ذهنى یعنى اثر افـراد تاثیرگـذار           
تـوان  جـو    مـی فوق بر افراد تحـت نظـر در سـازمان،     ایا افراد م  

را بررسـی  سازمان در رابطه با کاربرد سیـستمهاى کـامپیوترى          
سطح مشارکت کارکنان تاثیر متفاوت بر عقاید آنان        ). 13( کرد

. نسبت به سیستم مدیریت در رابطه بـا کـار بـا کـامپیوتر دارد              
از پژوهش خود دریافت که مشارکت یـک رابطـه          ) 9(ندرهوف  

بـدین معنـى کـه افـزایش        . مستقیم با هنجارهاى ذهنـى دارد     
عقایـد سیـستم    (ى  مشارکت کارکنان تاثیر بر هنجارهاى ذهنـ      

نتـایج  . در بکـارگیرى کـامپیوتر دارد     ) مدیریت و یا افراد مافوق    
 کارگیریهپژوهش دیگری نشان داد که مشارکت کارکنان در ب        

های اجباری عامـل    سیستمهای کامپیوتری داوطلبانه و     سیستم
بایـست مـورد بررسـی و تعمـق قـرار       بسیار مهمى است که مى    

  ). 14(گیرد 
یک پدیده واقعى در میان کارکنـان اسـت و          اضطراب کامپیوتر   

موفقیت آنان در انجام کار بستگى به کاهش اضطراب و ارتباط           
در . اضطراب علل گوناگون دارد   . خوشایند آنان با کامپیوتر دارد    

در پژوهش خـود گـزارش      ) 1990(این رابطه، آگباریا و ناچمن      
دادند که یک رابطـه منفـى بـین اضـطراب کـامپیوتر و درجـه                

ان با سطح مـشارکت کـم       کارکن. ارکت کارکنان وجود دارد   مش
های کامپیوتری، سطح باالئی از اضطراب کامپیوترى       در سیستم 

پس عدم شرکت و مشارکت کارکنـان       ). 15(دهند  را نشان می  
 اضـطراب تکنولـوژى     ،های کـامپیوتری  سیـستم کارگیری  هدر ب 

  .شودکامپیوتر را در آنان سبب مى
  

  مواد و روشها
 است کـه بـا هـدف        تحلیلی-ژوهش یک مطالعه توصیفی   این پ  

بررسی رابطه مشارکت کارکنان با نگرش به کامپیوتر، توجه به          
ـ        همقررات سازمان ب   کـارگیرى  هعنـوان هنجارهـاى ذهنـى در ب

هـای  نمونـه .  اسـت  و اضطراب به کامپیوتر انجام شده      کامپیوتر
شتی و   نفر از پرستاران و کارکنان مراکز بهدا       319این پژوهش   

  .بودندایالت نیوسالت ولز استرالیا درمانی 
 نگـرش   ،سط پرسشنامه شامل سه قسمت مشارکت     اطالعات تو 

جهـت  . آوری گردیـد  هـای ذهنـی جمـع     به کـامپیوتر و هنجار    
 عبـارت   9ایی معتبر و پایـا بـا        گیرى مشارکت، پرسشنامه  اندازه

  سـاخته شـده اسـت      ) 1994(که توسط هارت ویـک و بـارکى         
گیـرى نگـرش بـه      اندازهبرای    همچنین .)14 (ه شد فترگکار  هب

 عبـارت کـه توسـط       21کامپیوتر با پرسشنامه معتبر و پایـا بـا          
ساخته و دارای پایـایی داخلـی       ) 1994(جایا سوریا و همکاران     

این ابزار دارای سه قسمت مراقبت      .  استفاده شد  ،باشدمی% 82
اطالعات بیمـار    محرمانه ماندن    اضطراب به کامپیوتر و   ،  از بیمار 

گیـرى هنجارهـاى ذهنـى، ابـزارى        جهت اندازه ). 16(باشد  می
سـاخته و   ) 1994( عبارت که توسـط  هبـرت         6معتبر و پایا با     
این پرسـشنامه   ). 17( استفاده شد    ،باشدمی% 82دارای پایایی   

 .کندتمایل به اجرای مقررات سازمان را بررسی می
کـامال  " تـا    "مـوافقم کـامال   " قسمتی لیکرت از     5از پاسخهای   

پرسشنامه توسط پست ارسـال و سـپس    . استفاده شد  "مخالفم
  . بود% 70میزان پاسخ دریافتى .  آورى گردیدجمع

 SPSSآمـاری  افـزار  تجزیه و تحلیـل اطالعـات از طریـق نـرم    

(Version.10.0, SPSS Inc. USA)   گرفتصورت.  
  

  هایافته
در .  مرد بودند  %6/11ها زن و     نمونه %8/86نتایج نشان داد که     

  )%1/42(ر زنـان    تهـا نـشان داد کـه بیـش         یافتـه  ،سـن رابطه با   
.   بودنـد  ه سـال  45-54 %)9/42( و بیـشتر مـردان       ه سال 44-35
 آنان کارکنان مراکز بهداشتی     %3/65ها پرستار و     نمونه 7/34%

و بیشتر کارکنان   )  نفر 45(و درمانی بودند که بیشتر پرستاران       
   . سال قرار داشتند35-44 گروه سنی در)  نفر75(مراکز 

 را بین مشارکت کارکنـان و نگـرش بـه           یدارنتایج رابطه معنى  
کـاربران بـا   در واقـع  ). >0001/0p (آنان نشان داد در   کامپیوتر
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 تری به کـامپیوتر   نگرش مثبت ) 8/3=میانگین(مشارکت بیشتر   
) 1/3=میـانگین ( در مقایسه با کارکنان با سطح مشارکت پایین       

    .ن دادندنشا
برای مقایسه امتیاز کسب شده از مشارکت و ابعـاد نگـرش بـه              

نتـایج نـشان   . طرفه استفاده شد  کامپیوتر، از آنالیز واریانس یک    
مراقبـت از   (داد که بین مشارکت  و ابعاد نگرش بـه کـامپیوتر             

) اضطراب به کامپیوتر و محرمانه ماندن اطالعـات بیمـار         ،  بیمار
بدین معنی که کارکنان با مشارکت      . ارددار وجود د  رابطه معنی 

بیــشتر از کارکنــان بــا مــشارکت پــایین ) 8/3=میــانگین(بــاال 
  . )>0001/0p (کننـد از بیمـاران مراقبـت مـی      ) 1/3 =میانگین(
سـطح   و را بین مـشارکت      یدارنتایج یک رابطه معنى   عالوه،  هب

کارکنان با مشارکت  .)>0001/0p (نشان داداضطراب کارکنان 
 )2 /1=میـانگین ( سطح کمتری از اضطراب کـامپیوتری را         ال،با

) 8/2=میـانگین ( کارکنان با مشارکت پـایین    در مقایسه با سایر     
دار را بــین نتــایج همچنــین یــک رابطــه معنــى. دنــشان دادنــ
ــشارکت  ــار    وم ــات بیم ــدن اطالع ــه مان ــشان داد محرمان  ن

)0001/0p<(.  
کارکنـان  در  ) 5/3=میـانگین  ( سـطح مـشارکت بـاال      در نتیجه، 

در ) 0/3=میانگین(سایر افراد   به  آنان نسبت    سبب توجه بیشتر  
مچنین نتایج ه . محرمانه ماندن اطالعات بیمار در کامپیوتر شد      

دار بـین مـشارکت کارکنـان در        نشان داد که یک تفاوت معنی     
سیستم کامپیوتری و تمایل آنان به اجرای مقررات سازمانها در          

ــا بــ   ــه ب ــستم  هرابط ــارگیری سی ــود دارد ک ــامپیوتری وج  ک
)0001/0p<(.     ــشارکت بـــاال ــان بـــا مـ ــه کارکنـ  در نتیجـ
ــانگین( ــه مقــرارت محــل کــار  )5/3=می ــا  ب   خــود در رابطــه ب
بیـشتر از کـسانی کـه سـطح مـشارکت            کارگیری کـامپیوتر  هب

   .)0/3=میانگین( پایبند بودند ترى را داشتندپایین
  

  بحث
ــت موفق ــتجه ــی ــستم ه در ب ــارگیرى سی ــامپیوک ترى، هاى ک

  . مشارکت کارکنان بسیار مهم است

رکت بـا   بررسى مشارکت در پژوهش حاضر نشان داد کـه مـشا          
. هـای ذهنـی رابطـه مثبـت دارد        نگرش بـه کـامپیوتر و هنجار      

 کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی مطرح کردند که اهمیت بـه          
های کامپیوتری رابطه مـستقیم در توجـه بـه مقـررات            سیستم

مشارکت کاربران مورد توجه مـسئولین قـرار        اگر  . سازمان دارد 
کننـد در نتیجـه ایـن       گیرد آنان با رضایت بیشتری فعالیت می      

های این پژوهش بـا     هافتی.  شودامر سبب کارآیی بهتر آنان می     
هـای  بطـور مثـال یافتـه     . ارددهمخـوانی   ها  پژوهـش نتایج سایر   

و نـدرهوف   ) 18( برودلـی و همکـاران       ،)8(های لوکاس   پژوهش
داشـته  تاثیر  در نگرش آنان     نشان داد که مشارکت کاربران       )9(

بدین معنی که هر چه مـشارکت کـاربران بیـشتر باشـد             . است
  . باشدتر مینگرش آنان مثبت

کــارگیری ههــا همچنــین نــشان داد کــه مــشارکت در بــیافتــه
شـود کـه بـا      کامپیوتر سبب کاهش اضطراب به کـامپیوتر مـی        

  ).19،15(وانی دارد ها همخسایر پژوهشهای یافته
هاى کــامپیوترى در  مــشارکت کارکنــان در سیــستمبنــابراین،

سازمان، سبب ایجاد نگرش مثبت کارکنان، کاهش اضطراب به         
کارگیرى هکامپیوتر و توجه آنان به قوانین سازمان در رابطه با ب          

مــشارکت کارکنــان احــساس رضــایت از . شــودکــامپیوتر مــی
را تقویت کرده و بازدهى فعالیـت  سیستم کامپیوتری را در آنها    

  . دهدافزایش مى
تواند به مدیران سازمانها کمـک کنـد تـا           مى نتایج این پژوهش  

 تا آنان بتوانند    آوردندشرایطى را براى مشارکت کارکنان فراهم       
امـر  با آرامش خیال و بدون نگرانى از کامپیوتر بهره گیرند این            

  . شودسبب افزایش کارآیی سازمان میدر نهایت 
  

  تشکر و قدردانی
بدین وسیله از تمام پرسـتاران و کارکنـان مراکـز بهداشـتی و              

 تشکر و قـدردانی     ،درمانی که در این پژوهش همکاری داشتند      
  .شودمی
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