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اریخناک شندرد ابزارهنای جمنآ آوری

اابر ،پرسشنام های اسیارداردی بودرد د با روش آماری تحلیل متیر و ررم افزار لیزرل مورد

تهزی و تحلیل قرار گرفت .میریرهای درگیری شناآیي ،ارگیزشي ،رفیاری ،آوددارآمدی رایار  ،ابطراک رایار
اثری متیمیم و معني داری با پیشرفت تحصیلي دارشهویان دارد بنابرای فرضهای پشوه
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آوددارآمدی رایارن اثنری متنیمیم و معنني داری بنا درگینری شنناآیي ،ارگیزشني و رفیناری دارشنهویان دارد،
میریرهای تهارک رایار  ،ابطراک رایار اثری معني داری با آوددارآمدی رایار دارشهویان دارد و در رهاینت
میریر تهارک رایار اثری معکو

و معنني داری بنا ابنطراک رایارن دارشنهویان دارد .در بررسني اثنرات دنل و
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متیمیم ،از بی میریرهای مؤثر بر موفمیت تحصنیلي ،آوددارآمندی رایارن بنا اثنر دنل ( )4/94بیشنیری تنأثیر بنر
موفمیت تحصیلي و درگیری شناآیي با اثر متیمیم ( )4/59رتبت ب سنایر میریرهنا ،بیشنیری تنأثیر را بنر موفمینت
تحصیلي دارشهویان دارد  ،میریر ابطراک رایارن تنهنا میرینری اسنت دن بنا سنایر میریرهنای پنشوه
معکو

دارای اثنر

ميباشد همچنی مدل با دادهها برازش مناسب و قابل قبولي را رشان داد.

واژگان كليدی :یادگیری الکترونیکی ،موفقیت تحصیلی ،درگیری شناختی ،درگیری انگیزشی،
درگیری رفتاری ،تجارب رایانه ،اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه.

مقدمه
امروزه موفمیت تحصیلي قشر جوان ر تنها موبوع قابل توجهي برای والدی و دست اردرداران
ر امهای آموزش عالي بلک برای تمامي افرادی د عالقمنند رشند و شنکوفایي جامعن هتنیند،
اائز اهمیت بتنیاری اسنت .من نور از موفمینت تحصنیلي ،پیشنرفت در امنر تحصنیل اسنت دن
ميتوارد ب مهارت در امری آاص یا تخصص در بخشي از دار

منهر شنود .در ر نام آمنوزش

عالي من ور از پیشرفت تحصیلي دسییابي ب اهداف آموزشني منورد ر نر در هنر دوره آموزشني
است (مهاجر .)1971 ،ب عبارت دیگر موفمیت تحصیلي یکي ابعاد مهم در ر نام آمنوزش عنالي
دشور اسنت دن از آن ،مفهنوم موفمینت دارشنهویان در گذرارندن درو

ین

تنرم تحصنیلي

مشخص ،درک ميشود و وجن مخنالآ آن افنت تحصنیلي اسنت و منيتنوان از آن بن عننوان
شاآص عمدة سنه
دم
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دیفیت آموزش عالي یا محصنول رهنایي فرآینند ینادگیری فعنال دن بن

آموزش و فعالیتهای تربییي ارهام ميگیرد ،یاد درد (آوی رشاد .)1979 ،بن طنور دلني

میزان موفمیت تحصیلي دارشهویان یکي از مالکهای دارآیي ر ام آموزشي است د براسنا
ریایج آزمورهای رهایي و اسیاردارد مورد سنه

قرار ميگیرد (داودی .)1941 ،بنابرای با توجن

ب اهمیت موبوع ،تحلیل و بررسي عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصنیلي منيتوارند زمینن سناز اآنذ
تصمیماتي شود د دارآیي دروري را بهبود بخشیده و زمین های بهبود ر نام آموزشني را فنراهم
ميسازد.

پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای ...

ریایج تحمیمات ارهام شده ،رشان ميدهد د موفمیت تحصیلي رییه تأثیر ی

عامل ریتت

بلک عوامل میعددی بر ای میریر تأثیرگذار هتیند عوامل مؤثر بر موفمیت تحصیلي را ميتوان ب
دو دسی میریرهای مرتبط با آموزش الکیروریکي و درگیری تحصیلي تمتیم درد .اسیفاده از
آموزش الکیروریکي ب عنوان یکي از ارواع آموزشهای روی  ،مرایر با آموزشهای سنیي
ریتت ،بلک ب معنای دم

ب مدرسان در آموزش و یادگیرردگان در دسییابي ب موفمیت

تحصیلي ميباشد .در ای پشوه  ،تهرب  ،ابطراک و آودارآمدی رایار ب عنوان میریرهای
آموزش الکیروریکي مؤثر بر پیشرفت تحصیلي مورد بررسي قرار گرفت.
یکي از ر ری های مطرح در امر آموزش و موفمیت تحصیلي ،ر ری های مربوط ب
آوددارآمدی 1است د در امر موفمیت تحصیلي دارای اهمیت بتیاری ميباشد (پینیریچ و دی
گروت1444 ،5؛ پاجار

و میلر ،1449 ،9پاجار

و والینت1447 ،9؛ پاجار  ،میلر و جورت ،2

 .)1444ر ری آوددارآمدی از ر ری دلي یادگیری اجیماعي بندورا )1477( 6مشی ميشود
د ب باورها یا قضاوتهای فرد درباره توارایيهای آود در ارهام وظایآ و متئولیتها اشاره
ميدند در ای

پشوه  ،من ور از آوددارآمدی ،آوددارآمدی رایار است دامپیا و

هیگینز 1442(7ب رمل از دو )97 :5444 ،8معیمدرد د آوددارآمدی رایار ب تعریآ سنیي
بندورا رزدی

است زیرا درباره مهارتي آاص مارند اسیفاده از واژهپرداز ریتت بلک ب قضاوت

فرد در مورد توارایياش برای اسیفاده از رایار مربوط ميشود بر همی اسا
رایار عبارت است از قضاوت شخص از توارایيهای

آوددارآمدی

برای اسیفاده از دامپیوتر یا هر روع
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1. self-efficacy
2.Pintrich & De Groot
3.Pajares & Miller
4.Pajares & Valiante
5.Pajares, Miller & Johnson
6. Bandura
7. Compeau & Higgins
8.Ku
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تکنولوژی دیگر در جهت ارهام دادن ی

دار ب صورت موفمیتآمیز (رید .)5448 ،1اتان

5

( 5449رمل از رید )5448 ،با رگاهي رو ب آوددارآمدی رایار آن را راشي از ادرادات فرد
درباره توارایي آود برای اسیفاده از رایار ب من ور محاسب داری ميدارد.
یکي دیگر از مفاهیمي د در سالهای اآیر توسط پشوهشگران مخیلآ ب دار برده شده
است مفهوم درگیری تحصیلي 9است .درگیری تحت عنوان " اررژی در عمل "9توصیآ شده
است د رشان دهنده ارتباط بی فرد و فعالیت ميباشد (راسل2و همکاران .)1 :5442 ،درگیری
رشان دهنده اشیرال و فعالیت فعال در ی
لین برین

وظیف است (ریوی 6و همکاران .)5449 ،ب عمیده

و پینیریچ )5449( 7درگیری تحصیلي دارای س مؤلف شناآیي ،8رفیاری 4و

ارگیزشي 14ميباشد .همچنی ریوم و همکاران ( ،1445ب رمل از اپلیون 11و همکاران )5446 ،و
ماردس )5444( 15در پشوه

آود رییه گرفیند د درگیری از س جزء تشکیل ميشود.

فردریکس 19و همکاران ( )5449همتو با فی و ولکل )1449( 19معیمدرد د درگیری رفیاری
اشاره ب اعمال قابل مشاهده مارند رفیار مثبت ،تالش دارشهویان برای ارهام تکالیآ تحصیلي،
پافشاری در ارهام تا اتمام تکالیآ ،توج یا مشاردت در فعالیتهای فوق بررام مارند
فعالیتهای فرهنگي ،ارهم علمي و غیره است.
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1.Reid
2. Hasan
3.academic engagement
4. energy in action
5. Russell
6. Revee
7 Linnenbrink
8. cognitive engagement
9. behavioral engagement
10. motivational engagement
11.Appelton
12.Marks
13.Feredricks
14. Finn & Voelkl
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برآي پشوه ها از جمل اهازی ،رسیگار ،درمدوست و قربان جهرمي ( ،)1987الیوت،
م

گریگور و گیبل )1444( 1رابط بی پیشرفت تحصیلي و درگیری رفیاری را مورد توج
گریگور و گیبل )1444( 5در پشوه

قرار دادهارد .الیوت ،م

آود با اسیفاده از روش تحلیل

متیر رشان دادرد د درگیری رفیاری بصورت متیمیم و مثبت بر عملکرد تحصیلي دارشهویان
تأثیر گذاررد ،بطور دلي تمامي جنب های درگیری ارگیزشي ميتوارد با یادگیری و پیشرفت
مرتبط باشد .لین برین

و پینیریچ ( ،)5449بیان ميدنند د در بتیاری از موارد درگیری

رفیاری دارشهویان برای ارهام تکالیآ تحصیلي دافي ریتت ،ممک است د دارشهویان ب
طور رفیاری درگیر شورد اما ب طور شناآیي ر  .آنها ممک است بر اتب رگاه دردن ،ب
اسیاد توج دنند (ی

جنب رفیاری درگیری) ،اما همیش ميتوارند در اال فکر دردن ب چیز

دیگری باشند .از ای رو روع دیگری از درگیری در ای ارهام تکالیآ مطرح ميشود د
درگیری شناآیي رام دارد .درگیری شناآیي ،سطح سرمای گذاری روان شناآیي است د ب
هدف یادگیری و اولویت دادن ب دار سخت اشاره ميدند (فردریکس و دیگران .)5449
پنیریچ ودی گورت ( )1444معیمدرد د درگیری شناآیي با پیشرفت تحصیلي رابط دارد و
سطوح باالتر درگیری شناآیي با یادگیری بهیر و سطوح باالتر موفمیت تحصیلي همبتی است.
عالوه بر ای پشوه

پنیریچ و شرای  1445 ،9رشان داد د درگیری شناآیي بصورت معناداری

پیشرفت تحصیلي دارشهویان را پی

بیني ميدند .لین برین

و پینیریچ ( )5449ریز معیمدرد

د درگیری ارگیزشي برای ارهام تکالیآ از س مؤلف عالق  ،ارزش و عاطف تشکیل ميشود.
اهداف دلياش قائل است و یادگیری تکالیآ درسي را مهم تلمي ميدند ،عالق شخصي
رمایارگر عالق دروري دارشهو ب محیوای یادگیری ،مواد و تکالیآ است ب عبارت دیگر

1.Elliot, McGregor & Gable
2.Elliot, McGregor & Gable
3.Pintrich & Schrauben

سال اول ،شماره دو ،بهار 44

مؤلف اهمیت تکلیآ بیارگر میزان اهمییي است د دارشهو برای تکالیآ در جهت ریل ب
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یادگیررده تا چ اد تکالیآ درسي را دوست دارد .در رهایت «ارزش تکلیآ »1بیارگر اردازه ای
است د دارشهو باور دارد تکلیآ برای او در زردگي آتي سودمند است .بارگ )5444( 5با
پشوهشي با عنوان رم

بیني عملکرد تحصیلي

آوددارآمدی و ارزش تکلیآ در پی

دارشهویان و تمایل آنها در ثبت رام دورههای آینده با اسیفاده از روش تحلیل متیر رشان داد
درگیری ارگیزشي رتبت ب آوددارآمدی برای پیشرفت تحصیلي پی
پشوه های درام )5442( 9و پینیریچ و گارسیا 1441( ،ب رمل از لین برین

بیني قوی تری است.
و پینیریچ)5449 ،

ریز بیارگر رابط بی درگیری ارگیزشي و موفمیت تحصیلي است .همچنی تحمیمات بییس و
آاساور  ،)5447(9ایچیر

و دتیدی ،)5446( 2دمبو )5448( 6و تاچم  )5447( 7بیان ميدند

د آوددارآمدی با جنب های مخیلآ درگیری تحصیلي (شناآیي ،رفیاری و ارگیزشي) رابط
دارد .لین برین

و پینیریچ )5449( 8با جمآ بندی ریایج پشوه های مخیلآ در آصوص

آوددارآمدی و مؤلف های درگیری تحصیلي ی

الگوی مفهومي از روابط میمابل بی ای

میریرها ارائ و عنوان ميدنند د آوددارآمدی ميتوارد ب درگیری تحصیلي بیشیر و در رییه
یادگیری و پیشرفت تحصیلي بهیری منهر شود.
یکي دیگر از میریرهای مؤثر بر موفمیت تحصیلي ،ابطراک رایار  4است (برون و ویتی ،
 1447ب رمل از اوالتوی  .)5444 ،14ابطراک در لرت ب معنای تر  ،هیهان و رگراري ميباشد
اگرچ درباره ابطراک رایار  ،تعریفي د مورد تواف همگان باشد وجود ردارد اما ای موقعیت
زماري ب وجود ميآید د فرد با رایار روب رو ميشود و پیامد اصلي آن اجیناک و آودداری از
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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1. task value
2.Bong
3.Krum
4.Bates & Khasawneh
5.Eachus & Cassidy
6.Dembo
7.Tuckman
8.Linnenbrink & Pintrich
9.computer anxiety
10. Olatoya
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دار با رایار و عدم دتب آموزش در زمین مهارتهای پای ای آن است .بنابرای ابطراک
رایار را ميتوان ب عنوان تنفر ،بیزاری و تر

از رایار در اال یا در آینده تعریآ درد (اسمیت

و همکاران1444 ،؛ ب رمل از بکرز و اشمیت .)5449 ،1دارلتون و رایت ( 1449ب رمل از
اوالتوی  )5444 ،معیمدرد ،ابطراک رایار شامل تر

از تعامل و مواجه با دامپیوتر است د

مارآ اسیفاده صحیح از آدماتي د دامپیوتر ارائ ميدهد ،ميباشد .مطالع درباره میزان شیوع
ابطراک رایار رشان ميدهد د ای موبوع متئل رادر و دمیابي ب ویشه در میان دار آموزان
و دارشهویان ریتت .تورپ و براسنان )5447(5ریز گزارش ميدهند ابطراک رایار در هر جامع
آماری (پلیس ،معلمان ،دارمندان اداره ،دارشهویان و دوددان مدرس ) وجود دارد و تمریباً بی
ی

چهارم تا ی

دوم افراد ،دارای ابطراک رایار هتیند ای در االي است د در ایران

دمیر پشوهشي در ای باره صورت پذیرفی است و در شرایط فعلي هیچ اطالعاتي در دسیر

ما

ریتت.
ابطراک رایار باعث ميشود د دارشهویان همواره از دار با رایار دوری دنند و همی
دوری از رایار باعث ميگردد د دارشهویان در برآورد با رایار  ،از ااتا

آوددارآمدی

رایار پاییني برآوردار باشند .ساده 9و دیگران ( )5444در پشوهشي تحت عنوان "ابطراک
رایار در یادگیری الکیروریکي با تادید بر رم
رایار رابط معکو

آوددارآمدی رایار " رشان دادرد د ابطراک

و معني داری با آوددارآمدی رایار دارد .عالوه بر تحمی مذدور ،ریایج

تحمیمات دلیت  )5444( 9و سادورا )5444( 2و ریایج تحمیمات امبي )5447( 6و سام )5442( 7در
سال اول ،شماره دو ،بهار 44

1.Beckers & Schmidt
2. Thorpe & Brosnan
3. Saadé
4.Delice
5.Sokura
6.Embi
7.Sam
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دارشگاههای مالزی رشان داد د ابطراک رایار اثری معکو

و معني داری با آوددارآمدی

رایار دارد.
در زمین تأثیر تهرب دار با رایار  1بر میزان ابطراک و آوددارآمدی رایار فاگان 5و
همکاران ( )5449در تحمیمي با عنوان "بررسي تهربي رابط بی

آوددارآمدی رایار ،

ابطراک ،تهارک رایار  ،امایت و اسیفاده" دریافیند د بر طب ر ری شناآیي اجیماعي،
تهارک رایار ب طور مثبت و مؤثر با آوددارآمدی رایار ارتباط دارد ،آوددارآمدی رایار ب
صورت منفي با ابطراک رابط دارد .همچنی ریایج ای تحمی رشان داد د تهارک رایار ب
صورت مثبت با ابطراک رایار و ب صورت منفي با تهارک رایار رابط دارد.
اسیون و هنری )5449( 9مدلي از آوددارآمدی رایار ارائن دردرند دن چهنار عامنل مینزان
اسیفاده از رایار  ،تهرب قبلي در زمین رایار  ،امایت رایار و آسان بودن اسنیفاده در پنی

بینني

میزان آوددارآمدی رایار فرد موثررد و از بی عاملهای چهارگار تهرب قبلني در زمینن رایارن
قویتری عامل پی

بی در آوددارآمدی رایار است.

عالوه بر ای مطالعات اتان ،5449( 9ب رمل از رید )5448 ،رشان داد د تهارک رایارن اثنر
مثبیي بر آوددارآمدی رایار و همچنی بر قصد اسیفاده دننده در منورد اسنیفادههنای بعندی از
رایار داررد و ب طور مکرر گزارش شده است د تهارک رایار پی

بیني دننده آوددارآمدی

رایار ن اسننت .منندل بتننط یافی ن ایگباریننا و ایواریننا ( )1442رشننان داد د ن تهننارک رایارنن بننر
آوددارآمدی رایارن و ابنطراک رایارن تنأثیر گنذار اسنت .همچننی آوددارآمندی رایارن بنر
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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ابطراک رایار تنأثیر دارد رینایج تحمیمنات پنارک ( ،)5449داسنک  )5448( 2و دلیتن ()5444
رشان داد د تهارک رایار اثنری متنیمیم و معنني داری بنا آوددارآمندی رایارن دارد همچننی

1.computer experience
2. Fagan
3. Stone & Henry
4. Hasan
5. Cosaque

پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای ...

ریایج پشوه های چو )1447( 1و دلیت ( )5444گویای ای مطلب است د دارشهویاري دن در
زمین رایار دارای تهرب بیشیری باشند ،در مواجه با محیطهای آموزشي مبیني بنر رایارن دمینر
دچار ابطراک رایار ميشورد .با توج ب پیشین ذدر شده میریر تهنارک رایارن بن عننوان میرینر
برون زا و مؤلف های درگیری تحصیلي ،ابطراک و آوددارآمندی رایارن  ،بن عننوان میریرهنای
واسط ای در ر ر گرفی شده است مطالعات و پشوه های زیادی در رابط با پیشرفت تحصنیلي
دارشهویان صورت گرفی اما آرچ ای پشوه

را از سنایر پنشوه هنا میمنایز منيدنند در ر نر

گرفی عوامل مؤثر در فناوری اطالعات (تهارک ،ابطراک و آوددارآمدی رایار ) بر پیشنرفت
تحصیلي دارشهویان ميباشد د در سایر پشوه ها ب آن توجهي رشدهاست و بنر همنی اسنا
ميتوان گفت ای پشوه

در قالب مدل پیشنهادی ،بتیری الزم جهت درک بهیر عوامنل منؤثر

بر موفمیت تحصیلي دارشهویان در عصر مبیني بر فناوری اطالعات فراهم ميرماید.

روش
تحمی اابر از ر ر روش ،همبتیگي است .جامع آماری ای پشوه
پیام رور اسیان فار

را دارشهویان دارشگاه

تشکیل ميدهند .بم اینک با اسیفاده از فرمول تعیی اهم رمور

درجتي و مورگان و ب روش رمور گیری تصادفي ،تعداد  914رفر جهت ارهام پشوه

ب

عنوان رمور در ر ر گرفی شدرد .برای اردازه گیری میریرها از پنج پرسشنام اسیاردارد د
اردازه گیری آن ،لیکرت پنج گزین ای و طیآ آن از دامالً موافمم تا دامالً مخالفم

ممیا

ميباشد ،اسیفاده گردید ای پرسشنام ها عبارتارد از:
گرفت ،طیآ آن لیکرت پنج گزین ای است د از "دامالً موافمم" تا "دامالً مخالفم" ميباشد
و با هشت گزاره مورد بررسي قرار ميگیرد .برای بررسي مؤلف های درگیری تحصیلي ،از

1.Chou
2.Wolters and Daugherty

سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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آوددارآمدی رایار در تحمی والیرز و داگیرتي ( ،5)5447مورد اسیفاده قرار
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پرسشنام فریدریکس و همکاران ( )5449اسیفاده شد ممیا

تهارک رایار در تحمی فاگان1و

همکاران ( )5449مورد اسیفاده قرار گرفت ،طیآ آن لیکرت پنج گزین ای است د از "دامالً
موافمم" تا "دامالً مخالفم" ميباشد و با س گزاره مورد بررسي قرار ميگیرد .همچنی جهت
بررسي ابطراک رایار از ممیا

ابطراک رایار در تحمی بال )5448( 5اسیفاده شد ،طیآ آن

لیکرت پنج گزین ای است د از "دامالً موافمم" تا "دامالً مخالفم" ميباشد و با هفتگزاره
مورد بررسي قرار ميگیرد و در رهایت رمرة ادیتاک شده توسط دارشهویان ،شاآص مناسبي
برای سنه

و ممایت عملکرد تحصیلي ب اتاک ميآید .بنابرای معدل تحصیلي پایان ترم

دارشهویان در تهزی و تحلیلهای آماری تدوی و مورد اسیفاده قرار گرفت .در ای پشوه
برای بررسي پایایي پرسشنام های مذدور از آلفای درورباخ اسیفاده شد د ممدار آن ب شرح
جدول  1ميباشد.
جدول  .1آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
میریرها

ممدار آلفای درورباخ

مؤلف های درگیری تحصیلي

4/89

ابطراک رایار

4/74

آوددارآمدی رایار

4/78

تهارک رایار

4/77

همچنی پس از اجرای پرسشنام های فوق جهت تهزی و تحلیل ریایج ،از روش آماری
تحلیل متیر 9و ررم افزار لیزرل 9اسیفاده شد.
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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1. Fagan
2. Ball
3.path Analysis
4.LISREL

پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای ...

نتایج
با توج ب اینک ماتریس همبتیگي مبنای تهزی و تحلیل مدلهای علي است ،ماتریس
همبتیگي میریرهای مورد بررسي همراه با برایب همبتیگي و سطح معناداری آنها در جدول
 5ارائ شده است.
جدول  .2میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش
میریرها

آوددار
آمدی

آوددارآمدی

درگیری
ارگیزشي

ابطراک
تهارک
پیشرفت تحصیلي
رایار
رایار

درگیری
رفیاری

درگیری
شناآیي

1

درگیری ارگیزشي

××4/52

1

تهارک رایار

××4/54

××4/49

1

پیشرفت تحصیلي

××4/92

××4/58

4/454

1

ابطراک رایار

××-4/94

××-4/45

××-4/51

××-4/94

1

درگیری رفیاری

××4/96

×4/19

4/495

××4/95

×4/15

1

درگیری شناآیي

×4/51

4/475

4/49

××4/92

4/472

×4/17

1

با توج ب جدول  5ميتوان گفت د بیشیری میزان همبتیگي مربوط ب آوددارآمدی
رایار و پیشرفت تحصیلي ( )4/924و دمیری میزان همبتیگي مربوط ب میریرهای درگیری
رفیاری و درگیری ارگیزشي ( )4/199ميباشد.
از آرهایي د در ای پشوه

هدف بررسي رم

واسط ای و پی

بیني دننده میریرها یعني

برآورد اثرات متیمیم ،غیر متیمیم ،دل ،ممادیر  tو ممدار واریارس تبیی شده بی میریرها در
میریرهای متیمل پشوه

بر پیشرفت تحصیلي دارشهویان را رشان ميدهد.

سال اول ،شماره دو ،بهار 44

مدل ميباشد از روش تحلیل متیر اسیفاده شد .جداول  ،9برآورد برایب متیر و اثرات متیمیم
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جدول  .3اثرات مستقیم ،غیر مستقیم ،کل و مقدار آزمون t
اثرات متیمیم

اثرات غیر متیمیم

اثرات دل

T. V

اثرات
درگیری شناآیي

4/59

------

4/59

5/84

درگیری رفیاری

4/51

------

4/51

5/99

درگیری ارگیزشي

4/59

------

4/59

5/85

آوددارآمدی رایار

4/54

4/14

4/94

5/17

ابطراک رایار

-4/14

-4/48

-4/57

-5/59

آوددارآمدی رایار

4/55

------

4/55

5/55

آوددارآمدی رایار

4/97

------

4/97

9/88

آوددارآمدی رایار

4/52

------

4/52

5/27

تهارک رایار

4/97

4/48

4/92

9/46

ابطراک رایار

-4/98

------

-4/98

-9/17

تهارک رایار

-4/51

------

-4/51

-5/19

جدول  9رشان داد د میریرهای درگیری شناآیي (،)B =4/59 ،t =5/84 ،P< 4/449
درگیری ارگیزشي ( ،)B =4/59 ،t =5/85 ،P< 4/442درگیری رفیاری (،t=5/99 ،P< 4/412
 ،)B =4/51آوددارآمدی رایار ( ،)B =4/549 ،t =5/17 ،P< 4/49ابطراک رایار
( )B =-4/18 ،t =-5/592 ،P<4/452اثری متیمیم و معني داری با پیشرفت تحصیلي
دارشهویان دارد بنابرای فرضهای پشوه

تأیید ميشود.

میریرآوددارآمدی رایار ( )4/14از طری میریرهای درگیری شناآیي ،رفیاری و ارگیزشي
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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و منریر ابطراک رایار ( )4/48از طری میریرآوددارآمدی بر پیشرفت تحصیلي اثر غیر متیمیم
دارد .الزم ب ذدر است د اگر چ بی تهارک رایار و پیشرفت تحصیلي اثر متیمیم وجود
ردارد اما تهارک رایار ب طور غیر متیمیم از طری میریرهای آوددارآمدی رایار و ابطراک
رایار بر پیشرفت تحصیلي ( )-4/15اثر معني داری دارد.
میزان واریارس تبیی شده پیشرفت تحصیلي دارشهویان توسط میریرهای درگیری شناآیي،
درگیری ارگیزشي و درگیری رفیاری برابر  4/97است.

پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای ...

میریر آوددارآمدی رایار ( ،)B = 4/514 ،t =5/554 ،P< 4/456اثری متیمیم و معني دار
بر درگیری شناآیي دارشهویان دارد بنابرای فرض پشوه

تأیید ميشود .میریرتهارک رایار

( )4/48و ابطراک رایار ( )-4/48از طری میریرآوددارآمدی رایار بر درگیری شناآیي اثر
غیر متیمیم دارد .میزان واریارس تبیی

شده درگیری شناآیي دارشهویان توسط میریر

آوددارآمدی رایار برابر  4/42است.
میریرآوددارآمدی رایار ( )B =4/525 ،t = 5/272 ،P< 4/414اثری متیمیم و معني داری
با درگیری ارگیزشي دارشهویان دارد بنابرای فرض پشوه

تأیید ميشود .میریرتهارک رایار

( )4/44و ابطراک رایار ( )4/14از طری میریرآوددارآمدی رایار بر درگیری ارگیزشي اثر
غیر متیمیم دارد .میزان واریارس تبیی

شده درگیری ارگیزشي دارشهویان توسط

میریرآوددارآمدی رایار برابر  4/46است.
میریر آوددارآمدی رایار ( )B = 4/962 ،t =9/882 ،P< 4/441اثری متیمیم و معني داری
با درگیری رفیاری دارشهویان دارد بنابرای فرض پشوه

تأیید ميشود .میریرتهارک رایار

( )4/19و ابطراک رایار ( )-4/19از طری میریرآوددارآمدی رایار بر درگیری رفیاری تأثیر
گذار است .میزان واریارس تبیی شده درگیری رفیاری دارشهویان توسط میریرآوددارآمدی
رایار برابر  4/19است.
میریرهای تهارک رایار ( ،)B = 4/974 ،t = 9/469 ،P < 4/441ابطراک رایار (P 4/441
< )B = -4/984 ،t =-9/174 ،اثری معني داری با آوددارآمدی رایار دارشهویان دارد بنابرای
تهارک رایار و ابطراک رایار برابر  4/55است.
میریر تهارک رایار ( )B =-4/511 ،t =-5/195 ،P< 4/499اثری معکو
ابطراک رایار دارشهویان دارد بنابرای فرض پشوه

و معني داری با

تأیید ميشود .میزان واریارس تبیی شده

ابطراک رایار دارشهویان توسط تهارک رایار برابر  4/49است.

سال اول ،شماره دو ،بهار 44

فرض پشوه

تأیید ميشود .میزان واریارس تبیی شده آوددارآمدی رایار دارشنهویان توسنط
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نیکویی برازش مدل :در میان محممان مدل یابي معادل ساآیاری در مورد اینک ددام
شاآصهای برازردگي باید گزارش شورد ،اآیالفاتي وجود دارد .در مطالع اابر ،برای
سنه

برازش مدل ،از شاآصهای زیر د از اهمیت بیشیری برآورداررد ،اسیفاده شد .در ای

پشوه

ممدار دای اسکوئر ( ،)4/828درج آزادی ( )8و ممدار  Pبرابر  4/549است .ممدار

2
آماره  x / dfبرابر  1/971و ممدار  Pبزرگتر از  4/42است ای ممادیر مطاب با معیار

پیشنهادی ماردلند ،)5446( 1رشان دهنده برازردگي قابل قبول است.
ممادیر معیارهای میزان ارطباق ( ،)GFIشاآص تعدیل یافی برازردگي ( )AGFIو شاآص
برازردگي ررم شده ( )NFIبی صفر و ی

ترییر ميدند و هرچ ممدار آن ب ی

رزدی

تر

باشد رشان دهنده برازش بیشیر مدل بوده و اداقل ممدار پیشنهادی برای آنها 4/44 ،است.
ممدار شاآص تعدیل یافی برازردگي ( ،)4/469میزان ارطباق ( )4/445و شاآص برازردگي ررم
شده ( )4/422پشوه

اابر از  4/4بزرگتر است د ای ممادیر رشان دهنده برازردگي قابل

قبول است.
رایت5و همکاران ( )1449ممدار  CFIبیشیر از  4/44را ب عنوان برازردگي آوک 9مطرح
ميدنند ای

ممدار در پشوه

( )RMSEAاز ر ر م

اابر برابر  4/486ميباشد .برای ارزشیابي شاآص

دالیوم 9و همکاران ( )1446دمیر از  ،4/48اسیینگر )5447( 2ممدار

دمیر از  4/47و هو و بنیلر )1444( 6دمیر از  4/46را قابل قبول ميدارند (هوپر 7و همکاران،
 )5448از آرهایي د ممدار  RMSEAبرابر  4/499ميباشد بنابرای بر اسا
سال اول ،شماره دو ،بهار 44

111

ر رم

دالیوم

8

1.Markland
2.Knight
3.good fit
4. MacCallum
5. Steiger
6. Hu and Bentler
7. Hooper
8. MacCallum

پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای ...

و همکاران ( ،)1446اسیینگر )5447( 1و هو و بنیلر )1444( 5مدل داری برازردگي آوک
ميباشد و در رهایت با توج ب آرچ ذدر شد ،ميتوان گفت د مدل از برازش آوک
برآوردار است.
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تجارب

درگیري

رايانه

شناختي
/19
0
/49

0

/87
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/11
0
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/24
-0
/12
0

/27
-0

/28
0

/78
0

اضطراب
درگیري
رفتاري

رايانه
/49
0

شکل  .1مدل برازش شده برای کل نمونه (ضرایب استاندارد)

ریایج ااصل از تحلیل متیر رشان داد د از بی
آوددارآمدی رایار

با اثر دل ( )4/94بیشیری

میریرهای مؤثر بر موفمیت تحصیلي،
تأثیر بر موفمیت تحصیلي دارد

تاثیرآوددارآمدی رایار بر موفمیت تحصیلي ،در پشوه های پینیریچ و دی گروت (،)1444
1. Steiger
2. Hu and Bentler
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پاجار

و میلر ( ،)1449پاجار

شده و ریایج تحمی

و والینت ( ،)1447پاجار  ،میلر و جورت ( )1444بررسي

اابر ،همتو با ریایج تحمیمات مذدور ميباشد .عالوه بر ای

آوددارآمدی رایار با جنب های مخیلآ درگیری تحصیلي (شناآیي ،رفیاری و ارگیزشي) اثر
متیمیم و معنادار دارد از بی

اثرات متیمیم آوددارآمدی رایار بر مؤلف های درگیری

تحصیلي ،بیشیری تأثیر بر درگیری رفیاری ( )4/97و دمیری تأثیر بر درگیری شناآیي ()4/55
مشاهده شد در تأیید ریایج مربوط ب تأثیر آوددارآمدی رایار بر مؤلف های درگیری تحصیلي
ميتوان ب ریایج مطالعات لنی برین

و پنیریچ ( ،)5449بییس و آاساور ( ،)5447ایچیر

و

دتیدی ( ،)5446دمبو ( ،)5448و تاچم ( )5447اشاره درد.
در ای پشوه  ،میریر ابطراک رایار تنها میریری است د با سایر میریرها از جمل موفمیت
تحصیلي اثر معکو

و معني داری دارد در تأیید ای یافی ميتوان ب ریایج تحمی برون و

ویتی ( 1447ب رمل از اوالتوی  )5444 ،اشاره درد .ابطراک رایار عالوه بر تأثیر معکو

بر

موفمیت تحصیلي ،تأثیر ب سزایي ریز در آوددارآمدی رایار دارشهویان در امر آموزش و
یادگیری ایفا ميرماید د ای امر رشان دهنده تأثیر عوامل روارشناآیي در زمین یادگیری و
میریرهای مربوط ب آن است .براسا

رییه پشوه

رایار دارشهویان ،ابطراک رایار ( )-4/98بیشیری رم
توج ب تأثیر معکو

از بی میریرهای مؤثر بر آوددارآمدی
بر آوددارآمدی رایار ایفا ميدند .با

ابطراک رایار با سایر میریرها ،توصی ميشود از یکتو با برگزاری

دارگاههای روارشناسي ،دارشهویان با ابطراک رایار و روشهای جلوگیری از آن آشنا شورد و
سال اول ،شماره دو ،بهار 44
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از سوی دیگر دارگاه هایي در زمین آشنایي با رایار برگزار شود تا دارشهویان بم تتلط بر
رایار  ،از میزان ابطراک آران در برآورد با فناوری داسی شود .ریایج پشوه
آصوص اثر معکو

اابر در

ابطراک و آوددارآمدی رایار با ریایج پشوه های ساده و دیگران

( ،)5444دلیت ( ،)5444سادورا ( ،)5444امبي ( )5447و سام ( )5442همتو است .در ای
پشوه

گزارش شد د عالوه بر ابطراک رایار  ،میریر تهارک اسیفاده از رایار ریز بر

پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای ...

آوددارآمدی رایار تأثیر دارد .ای یافی با ریایج مطالعات اتان ( ،)5449پارک (،)5449
داسک ( ،)5448و دلیت ( )5444همخواري دارد.
ریایج پشوه

رشان داد د مؤلف های درگیری تحصیلي بر موفمیت تحصیلي اثری متیمیم و

معناداری داررد از بی مؤلف های س گار درگیری تحصیلي ،درگیری شناآیي ( ،)4/59بیشیری
و درگیری رفیاری ( ،)4/51دمیری تأثیر بر موفمیت تحصیلي دارد .در آصوص اثر متیمیم
درگیری شناآیي با موفمیت تحصیلي ،ریایج پشوه

اابر با پشوه های پنیریچ ودی گورت

( )1444و پنیریچ و شرای ( )1445در آصوص اثر متیمیم درگیری رفیاری با موفمیت
تحصیلي ،ریایج پشوه

اابر با پشوه های الیوت ،م

گریگور و گیبل ( )1444و اهازی،

رسیگار ،درمدوست و قربان جهرمي ( )1987در آصوص اثر متیمیم درگیری ارگیزشي با
موفمیت تحصیلي ،ریایج پشوه

اابر با پشوه های درام ( ،)5442پینیریچ و گارسیا

( ،)1441بارگ ( )5444همتو است .با توج ب تأثیر درگیری تحصیلي بر موفمیت تحصیلي
توصی ميشود دارشگاه زمین های الزم در بیشیر درگیر شدن دارشهویان در فرایندهای یاددهي
یادگیری و بکارگیری الگوهای تدریس مشاردیي توسط اساتید مد ر ر قرار دهد.
همچنی ریایج پشوه

گویای ای مطلب است د دارشهویان با تهرب بیشیر در زمین رایار ،

در مواجه با محیطهای آموزشي مبیني بر رایار دمیر دچار ابطراک ميشورد ای یافی با ریایج
پشوه های چو ( )1447و دلیت ( )5444همتو ميباشد .با توج ب تأثیر تهارک رایار در
داه

ابطراک توصی ميشود تمهیداتي در ر ر گرفی شود تا دارشهویان فرصتهای بیشیری

ای رکی اشاره شود د در مدل برازش شده پشوه

اابر ،میزان واریارس تبیی شده موفمیت

تحصیلي ( )4/97است .ای امر بیارگر تأثیر عوامل دیگری بر پیشرفت تحصیلي است د در ای
پشوه

مورد بررسي قرار رگرفی ارد بنابرای پیشنهاد ميشود در پشوه های آتي مؤلف های

دیگری مورد بررسي قرار گیرد.

سال اول ،شماره دو ،بهار 44

در آشنایي با فناوری اطالعات و درک صحیح از آنها در آود ایهاد رمایند .در پایان باید ب

111

فصلنامه فناوری آموزش و يادگیری

منابع
بیني پیشرفت

 الگوی پی.)1987( . ربا، اامد؛ قربان جهرمي، اله ؛ رسیگار،اهازی

 فصلنام روآوریهای.اهداف پیشرفت وابعاد درگیری تحصیلي

 ریابي رم:تحصیلي

.96-54،)58(7 ،آموزشي
. رشر پاژ: تهران. روارشناسي تربییي.)1979( . غالمربا،آوی رشاد
بیني پیشرفت تحصیلي زبان ارگلیتي با تأدید بر رم

 ارائ مدل پی.)1941( .  سمی،داودی

 فصلنام آموزش و. ارگیزشي و رفیاری، درگیری شناآیي،آوددارآمدی تحصیلي
98-97،)1(1.یادگیری
 مهموع مماالت.آن

 هدف و رم، ارزشیابي پیشرفت تحصیلي.)1971( . یحیي،مهاجر

Appelton, J. J., Chnstenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. (2006). Measuring
cognitive & psychological engagement: Validation of the student
engagement instrument. Journal of School Psychology, 44, 427- 45.
Ball, D. M. (2009). An Empirical Investigation of the Contribution of Computer
Self-Efficacy, Computer Anxiety, and Instructors’ Experience with the
Use of Technology to Their Intention to Use Emerging Educational
Technology in Traditional Classrooms, Unpublished Doctoral
Dissertation.
Bates, R., & Khasawneh, S. (2007). Self-efficacy and college students'
perceptions and use of online learning systems. Computers in Human
Behavior, 23, 175-191.
Beckers, J. J., & Schmidt, H. G. (2003). Computer experience and computer
anxiety. Computers in Human Behavior, 19, 785-797.
Bong, M. (2001). Role of self-efficacy and task-value in predicting college
students’ course performance and future enrollment intentions.
Contemporary Educational Psychology, 26, 553–570.
Chou, T. CR. (1997). The relationship among computer usage, experience with
the computer, computer anxiety, and attitudes toward computers for
secondary agricultural education in the United States. Unpublished
Doctoral Dissertation.

44  بهار، شماره دو،سال اول

. اریشارات تربیت: تهران.سمپوزیوم جایگاه تربیت در آموزش و پرورش

111

44  بهار، شماره دو،سال اول

... پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای

111

Cosaque, C. E & Pallud, J, Kalika, M. (2008). The Influence of Work
Environment on IT Specific Individual Differences: An Empirical Study
Présentation du modèle à respecter pour la présentation des
communications au 10ème congrès de l’AIM.
Delice, M. (2009). Explanation of police officers` information technology
acceptance using the technology acceptance model and social cognitive
theory. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville.
Dembo, M. H., Junge, L. G., & Lynch, R. Becoming a self-regulated learner:
Implications for web-based education. In H. O’Neil (Ed.), Web-based
learning: theory, research, and practice. Mahwah, N. J.: Lawrence
Erlbaum Associates; 2008.
Eachus, P., & Cassidy, S. Development of the web users self-efficacy scale
(WUSE). In E. Cohen (Ed.), The Information Universe: Issues in
Informing Science and Information Technology. Santa Rosa, CA:
Informing Science; 2006.
Elliot, A., McGregor, H. A. & Gable, S. (1999). Achievement goals, study
strategies & exam performance: A meditational analysis. Journal of
Educational Psychology, 91(3), 549-63.
Embi, R. (2007). Computer anxiety on computer self efficacy among accounting
educators at university technology mara Malaysia. Dissertation submitted
faculty of Virginia University.
Fagan, M. H & Neill, S. (2004). An Empirical Investigation into the
Relationship between Computer Self-efficacy, Anxiety, Experience,
Support and Usage. Journal of Computer Information Systems,44(2),95.
Feredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement:
Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational
Research, 74, 59-109.
Finn, J. D., & Voelkl, K. E. (1993). School characteristics related to student
engagement. The Journal of 9egro Education, 62(3), 249-268.
Hooper, D., Coughlan, J. and Mullen, M. R (2008). “Structural Equation
Modeling: Guidelines for Determining Model Fit.” The Electronic
Journal of Business Research Methods:Amultidisciplinary journal,6(1),155
Igbaria, M., & Iivari, J. (1995). The effects of self-efficacy on computer usage.
Omega International Journal of Management Science, 23(6), 587 605.
Knight, G. P., Virdin, L. M., Ocampo, K. A., & Roosa, M. (1994). An
examination of the cross ethnic equivalence of measures of negative life
events and mental health among Hispanic and Anglo-American Children.
American Journal of Community Psychology, 22, 767–783.

Ku, C. H. (2009). Extending the Technology Acceptance Model Using
Perceived user Resources in Higher Education Web- based Online
Learning Courses, Doctoral Dissertation Research, University of Central
Florida. Orlando.
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in
student engagement & learning in the classroom. Reading & Writing
Quarterly, 19, 119-37.
Markland, D. (2006). Latent variable modeling: An introduction to confirmatory
factor analysis and structural equation modeling. University of Wales,
Bangor. Available at http: //www. bangor. ac. uk/
Marks, H. M. (2000). Student engagement in structional activity: Patterns in the
elementary, middle, & high school years. American Educational Research
Journal, 37(1), 153-84.
Martin-krum, C. P., Sarrazin, p. G., & Peterson, c. (2005). The moderating
effects of explanatory style in physical education performance: A
prospective study. Personality & Individual Differences, 38, 1645-56.
Olatoya, R. A. (2009) Influence of computer anxiety and knowledge on
computer utilization of senior secondary school students, Electronic
journal of research in educational psychology, 7(3), 1269-1288.
Pajares, F., & Miller, M. (1994). Role of self-efficacy & self-concept beliefs in
mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational
Psychology, 86 (2), 193-203.
Pajares, F., & Miller, M., & Johnson, M. J. (1999). Gender differences in writing
self-beliefs of elementary school students. Journal of Educational
Psychology, 91, 50-61.
Pajares, F., & Valiante, G. (1997). Influence of self-efficacy on elementary
students’ writing. The Journal of Educational Research, 90, 353-360.
Park, B. (2003). Faculty Adoption and Utilization of Web-Assisted Instruction
(WAI) in Higher Education: Structural Equation Modeling (SEM),
Unpublished Doctoral Dissertation.
Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational & self-regulated learning
components of classroom academic performance. Journal of Educational
Psychology, 82, 33-40.
Pintrich, P. R. & Schrauben, B. (1992). Students' motivational beliefs & their
cognitive engagement in classroom academic tasks. In: Schunk, D. &
Meece, J., Editors, 1992. Student Perceptions in the Classroom, LEA,
Hillsdale, NJ, pp. 149–83.

44  بهار، شماره دو،سال اول

فصلنامه فناوری آموزش و يادگیری

111

44  بهار، شماره دو،سال اول

... پیش بینی موفقیت تحصیلی با تأکید بر متغیرهای

111

Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing
students’ engagement by increasing teachers’ autonomy support.
Motivation and Emotion, 28, 147 – 169.
Reid, M. (2008). Integrating Trust and Computer Self- Efficacy into the
Technology Acceptance Model: Their Impact on customers’ use of
Banking Information systems in Jamaica, Doctoral Dissertation Research,
Nova Southeastern University.
Russell, V. J., Ainley, M., & Frydenberg, E. (2005). Schooling issues digest:
Student motivation and engagement. Retrieved November 9, 2005, from
http: //www. dest. gov. au/sectors/school_education/publications
resources/schooling issues digest/schooling issues digest motivation
engagement. htm
Saadé, R. G., & Kira, D. (2009). Computer anxiety in E-Learning: The effect of
computer self-efficacy. Journal of Information Technology Education, 8,
177-191.
Retrieved
from
http://www.jite.org/documents/Vol8/JITEv8p177-191Saade724.pdf
Sam, H. K., Othman, A. E. A., & Nordin, Z. S. (2005). Computer Self-Efficacy,
Computer Anxiety, and Attitudes toward the Internet: A Study among
Undergraduates in Unimas. Educational Technology & Society, 8 (4),
205-219.
Sokura,B. & Tuunainen, V.& Öörni, A. (2012) The Role of Training in
Decreasing Anxiety among Experienced Computer Users.
Stone, R. W., & Henry, J. W. (2003). The roles of computer self-efficacy and
outcome expectancy in influencing the computer end-user's organizational
commitment. Journal of End User Computing, 15(1), 38 53.
Thorpe, S. J., & Brosnan, M. J. (2007). Does computer anxiety reach levels
which conform to DSM IV criteria for special phobia? Computers in
Human Behavior, 23, 1258-1272.
Tuckman, B. W. (2007). The effect of motivational scaffolding on
procrastinators distance learning outcomes. Computers & Education, 49,
414–422.
Wolters, C.A., Daugherty, S.G. (2007). Goal Structures and Teachers’ Sense of
Efficacy: Their Relation and Association to Teaching Experience and
Academic Level. Journal of Educational Psychology, 99(1): 181–193.

