
 

 

یادگیری  ثر درؤمتغیرهای م کید برأبینی موفقیت تحصیلی با تپیش

 درگیری تحصیلیو  الکترونیکی

 1سعید طالبی
 2حسن محموديان
 3احمد رستگار

 4محمد حسن صیف

 فناوری آموزش و یادگیری

 49 بهار، دوسال اول، شماره 

 7/11/49تاریخ دریافت: 

 52/1/49تاریخ پذیرش: 

 چکيده

اثنر متنیمیم میریرهنای تهربن ، ابنطراک، آودارآمندی رایارن  و درگینری         بررسني  مطالعن    هدف اصلي در این  

. تحمین  اابنر از ر نر روش،    باشند يمن پیام رنور اسنیان فنار     دارشگاه  دارشهویانبا موفمیت تحصیلي  تحصیلي

دارشنگاه  ویان از دارشهرفر  914فرمول تعیی  اهم رمور  درجتي و مورگان، تعداد با اسیفاده از همبتیگي است. 

ابزارهنای جمنآ آوری   رد اریخناک شند  ب  روش رمور  گیری تصادفي جهنت ارهنام پنشوه     پیام رور اسیان فار  

مورد د  با روش آماری تحلیل متیر و ررم افزار لیزرل  ردبود یاسیاردارد یهاپرسشنام ، پشوه  اابر اطالعات

 آوددارآمدی رایار ، ابطراک رایار رفیاری، ، یزشيدرگیری شناآیي، ارگ هایمیریر .قرار گرفتتهزی  و تحلیل 

میرینر  ، شنود يمن  دییتأپشوه   یهافرضاثری متیمیم و معني داری با پیشرفت تحصیلي دارشهویان دارد بنابرای  

 ،دارشنهویان دارد  و رفیناری  ارگیزشني ، درگینری شنناآیي  بنا  آوددارآمدی رایارن  اثنری متنیمیم و معنني داری     
و در رهاینت   اثری معني داری با آوددارآمدی رایار  دارشهویان دارد یار ، ابطراک رایار راتهارک  هایمیریر

دنل و  در بررسني اثنرات   . و معنني داری بنا ابنطراک رایارن  دارشنهویان دارد      معکو اثری  میریر تهارک رایار 

                                                 
 (saeedtaleebi@gmail.com، متئول تندهیرورور ) امیدارشگاه پ اریاسیاد .1

 يدارشگاه عالم  طباطبائ یریسنه  و اردازه گ یددیرا یدارشهو. 5

 رور امیدارشگاه پ اریاسیاد. 9

 رور امیدارشگاه پ اریاسیاد. 9
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بنر   ریتنأث ( بیشنیری   94/4دنل ) بر موفمیت تحصنیلي، آوددارآمندی رایارن  بنا اثنر       مؤثراز بی  میریرهای متیمیم، 

را بنر موفمینت    ریتنأث رتبت ب  سنایر میریرهنا، بیشنیری      (59/4) میمتیمشناآیي با اثر درگیری موفمیت تحصیلي و 

، میریر ابطراک رایارن  تنهنا میرینری اسنت دن  بنا سنایر میریرهنای پنشوه  دارای اثنر           تحصیلي دارشهویان دارد

 رشان داد.را مناسب و قابل قبولي  برازش هادادههمچنی  مدل با  باشديممعکو  

، درگیری انگیزشی، درگیری شناختی، موفقیت تحصیلی ،الکترونیکی یریادگی :یكليد گانواژ

 .اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه، تجارب رایانه، درگیری رفتاری

 مقدمه

اردرداران رای والدی  و دست ر  تنها موبوع قابل توجهي بتحصیلي قشر جوان  موفمیتامروزه 

، جامعن  هتنیند  رشند و شنکوفایي   عالقمنند  های آموزش عالي بلک  برای تمامي افرادی د  ر ام

پیشنرفت در امنر تحصنیل اسنت دن       ، من نور از موفمینت تحصنیلي   . اسنت اائز اهمیت بتنیاری  

در ر نام آمنوزش   . توارد ب  مهارت در امری آاص یا تخصص در بخشي از دار  منهر شنود مي

پیشرفت تحصیلي دسییابي ب  اهداف آموزشني منورد ر نر در هنر دوره آموزشني       عالي من ور از

عنالي   ابعاد مهم در ر نام آمنوزش  موفمیت تحصیلي یکي ب  عبارت دیگر . (1971، است )مهاجر

مفهنوم موفمینت دارشنهویان در گذرارندن درو  ین  تنرم تحصنیلي        ، دشور اسنت دن  از آن  

تنوان از آن بن  عننوان    و مني صنیلي اسنت   شود و وجن  مخنالآ آن افنت تح   درک مي، مشخص

شاآص عمدة سنه  دیفیت آموزش عالي یا محصنول رهنایي فرآینند ینادگیری فعنال دن  بن         

بن  طنور دلني    . (1979، آوی رشاددرد )یاد ، گیردارهام مي های تربییيدم  آموزش و فعالیت

براسنا    ت د های دارآیي ر ام آموزشي اسمیزان موفمیت تحصیلي دارشهویان یکي از مالک

با توجن    بنابرای . (1941، داودی) گیردریایج آزمورهای رهایي و اسیاردارد مورد سنه  قرار مي

سناز اآنذ   توارند زمینن   تحلیل و بررسي عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصنیلي مني  ، ب  اهمیت موبوع

را فنراهم  های بهبود ر نام آموزشني   تصمیماتي شود د  دارآیي دروري را بهبود بخشیده و زمین 

 .سازدمي
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تحصیلي رییه  تأثیر ی  عامل ریتت  موفمیتدهد د  رشان مي، ریایج تحمیمات ارهام شده

توان ب  بر موفمیت تحصیلي را مي مؤثرامل عو بلک  عوامل میعددی بر ای  میریر تأثیرگذار هتیند

اسیفاده از . و درگیری تحصیلي تمتیم درد الکیروریکي آموزشدو دسی  میریرهای مرتبط با 

سنیي های مرایر با آموزش، های روی یکي ب  عنوان یکي از ارواع آموزشآموزش الکیرور

در دسییابي ب  موفمیت  بلک  ب  معنای دم  ب  مدرسان در آموزش و یادگیرردگان ،ریتت

میریرهای ابطراک و آودارآمدی رایار  ب  عنوان ، تهرب ، در ای  پشوه  باشد.تحصیلي مي

 .مورد بررسي قرار گرفتبر پیشرفت تحصیلي  مؤثر لکیروریکيا آموزش

های مربوط ب  ر ری ، های مطرح در امر آموزش و موفمیت تحصیليیکي از ر ری 

پینیریچ و دی باشد )یت تحصیلي دارای اهمیت بتیاری مياست د  در امر موفم 1آوددارآمدی

، 2میلر و جورت ، پاجار  ؛1447، 9پاجار  و والینت، 1449، 9پاجار  و میلر ؛1444، 5گروت

شود ( مشی  مي1477) 6ر ری  آوددارآمدی از ر ری  دلي یادگیری اجیماعي بندورا. (1444

ها اشاره آود در ارهام وظایآ و متئولیت یهایيتوارا دربارههای فرد ب  باورها یا قضاوت د 

دامپیا و  ر  استآوددارآمدی رایا، من ور از آوددارآمدی، در ای  پشوه  دندمي

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

قضاوت ریتت بلک  ب   پردازمارند اسیفاده از واژه بندورا رزدی  است زیرا درباره مهارتي آاص

آوددارآمدی بر همی  اسا  شود مربوط مي اش برای اسیفاده از رایار فرد در مورد توارایي

های  برای اسیفاده از دامپیوتر یا هر روع ارت است از قضاوت شخص از توارایيعب رایار 

                                                 
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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 5اتان. (5448، 1)رید آمیزصورت موفمیتتکنولوژی دیگر در جهت ارهام دادن ی  دار ب  

آن را راشي از ادرادات فرد ا رگاهي رو ب  آوددارآمدی رایار  ( ب5448، رمل از رید 5449)

 .داردرایار  ب  من ور محاسب  داری مي باره توارایي آود برای اسیفاده ازدر

اآیر توسط پشوهشگران مخیلآ ب  دار برده شده  یهاسالیکي دیگر از مفاهیمي د  در 

توصیآ شده  "9اررژی در عمل "درگیری تحت عنوان  .است 9است مفهوم درگیری تحصیلي

درگیری . (1: 5442، و همکاران2)راسل باشديمعالیت است د  رشان دهنده ارتباط بی  فرد و ف

ب  عمیده . (5449، و همکاران 6رشان دهنده اشیرال و فعالیت فعال در ی  وظیف  است )ریوی

و  4رفیاری، 8لف  شناآیي( درگیری تحصیلي دارای س  مؤ5449) 7لین  برین  و پینیریچ

( و 5446، و همکاران 11  رمل از اپلیونب، 1445همچنی  ریوم  و همکاران ). باشديم 14ارگیزشي

. شوديمدر پشوه  آود رییه  گرفیند د  درگیری از س  جزء تشکیل ( 5444) 15ماردس

( معیمدرد د  درگیری رفیاری 1449) 19( همتو با فی  و ولکل5449و همکاران ) 19فردریکس

، ام تکالیآ تحصیليتالش دارشهویان برای اره، اشاره ب  اعمال قابل مشاهده مارند رفیار مثبت

فوق بررام  مارند  یهاتیفعالتوج  یا مشاردت در ، پافشاری در ارهام تا اتمام تکالیآ

 .ارهم  علمي و غیره است، هنگيهای فرفعالیت

                                                 
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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، الیوت، (1987) يجهرمدرمدوست و قربان ، رسیگار، ها از جمل  اهازیبرآي پشوه 

را مورد توج   درگیری رفیاریتحصیلي و پیشرفت  بی رابط  ( 1444) 1م  گریگور و گیبل

( در پشوه  آود با اسیفاده از روش تحلیل 1444) 5م  گریگور و گیبل، الیوت. ارددادهقرار 

متیر رشان دادرد د  درگیری رفیاری بصورت متیمیم و مثبت بر عملکرد تحصیلي دارشهویان 

با یادگیری و پیشرفت  توارديمدرگیری ارگیزشي  یهاجنب بطور دلي تمامي ، گذاررد ریتأث

دنند د  در بتیاری از موارد درگیری بیان مي، (5449لین  برین  و پینیریچ ). مرتبط باشد

ممک  است د  دارشهویان ب  ، رفیاری دارشهویان برای ارهام تکالیآ تحصیلي دافي ریتت

ب  ، ه دردنممک  است بر اتب رگا هاآن. طور رفیاری درگیر شورد اما ب  طور شناآیي ر 

در اال فکر دردن ب  چیز  توارنديماما همیش  ، اسیاد توج  دنند )ی  جنب  رفیاری درگیری(

د   شوديمرو روع دیگری از درگیری در ای  ارهام تکالیآ مطرح از ای . دیگری باشند

سطح سرمای  گذاری روان شناآیي است د  ب  ، درگیری شناآیي. درگیری شناآیي رام دارد

. (5449)فردریکس و دیگران  دنديمادگیری و اولویت دادن ب  دار سخت اشاره هدف ی

( معیمدرد د  درگیری شناآیي با پیشرفت تحصیلي رابط  دارد و 1444گورت )پنیریچ ودی 

 .همبتی  است موفمیت تحصیليبا یادگیری بهیر و سطوح باالتر  سطوح باالتر درگیری شناآیي

درگیری شناآیي بصورت معناداری د   رشان داد 1445، 9و شرای پنیریچ  پشوه  عالوه بر ای 

( ریز معیمدرد 5449لین  برین  و پینیریچ ). دنديمپیشرفت تحصیلي دارشهویان را پی  بیني 

. شودتشکیل ميارزش و عاطف  ، عالق  د  درگیری ارگیزشي برای ارهام تکالیآ از س  مؤلف 

ییي است د  دارشهو برای تکالیآ در جهت ریل ب  مؤلف  اهمیت تکلیآ بیارگر میزان اهم

عالق  شخصي ، دنداست و یادگیری تکالیآ درسي را مهم تلمي مي قائل اشيدلاهداف 

مواد و تکالیآ است ب  عبارت دیگر ، ی یادگیریارمایارگر عالق  دروري دارشهو ب  محیو

                                                 
1.Elliot, McGregor & Gable 

2.Elliot, McGregor & Gable 

3.Pintrich & Schrauben 
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بیارگر اردازه ای « 1ش تکلیآارز»در رهایت . آ درسي را دوست داردیادگیررده تا چ  اد تکالی

( با 5444) 5رگاب. سودمند است است د  دارشهو باور دارد تکلیآ برای او در زردگي آتي

  بیني عملکرد تحصیلي در پی ارزش تکلیآپشوهشي با عنوان رم  آوددارآمدی و 

شان داد آینده با اسیفاده از روش تحلیل متیر ر یهادورهدر ثبت رام  هاآنو تمایل دارشهویان 

. درگیری ارگیزشي رتبت ب  آوددارآمدی برای پیشرفت تحصیلي پی  بیني قوی تری است

 (5449، ب  رمل از لین  برین  و پینیریچ 1441)، پینیریچ و گارسیا ( و5442) 9رامد یهاپشوه 

همچنی  تحمیمات بییس و . و موفمیت تحصیلي است ارگیزشيریز بیارگر رابط  بی  درگیری 

 دنديمبیان  (5447) 7تاچم  و (5448) 6دمبو ،(5446) 2ایچیر  و دتیدی ،(5447)9آاساور 

رفیاری و ارگیزشي( رابط  ، )شناآیي مخیلآ درگیری تحصیلي یهاجنب آوددارآمدی با د  

مخیلآ در آصوص  یهاپشوه ایج ( با جمآ بندی ری5449) 8لین  برین  و پینیریچ. دارد

ي از روابط میمابل بی  ای  رگیری تحصیلي ی  الگوی مفهومهای دآمدی و مؤلف دارآود

ب  درگیری تحصیلي بیشیر و در رییه   توارديمآمدی د  آوددار دننديمارائ  و عنوان ها میریر

 .یادگیری و پیشرفت تحصیلي بهیری منهر شود

، )برون و ویتی  است 4ابطراک رایار ، بر موفمیت تحصیلي مؤثریکي دیگر از میریرهای 

 باشديمهیهان و رگراري ، ابطراک در لرت ب  معنای تر . (5444، 14ب  رمل از اوالتوی  1447

ای  موقعیت  وجود ردارد اماتعریفي د  مورد تواف  همگان باشد ، اگرچ  درباره ابطراک رایار 

ی از مد اصلي آن اجیناک و آودداراپیو  شودرو ميد  فرد با رایار  روب  دیآيمب  وجود زماري 

                                                 
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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ابطراک بنابرای   .ای آن استهای پای دار با رایار  و عدم دتب آموزش در زمین  مهارت

)اسمیت  درد تعریآیا در آینده  بیزاری و تر  از رایار  در اال، تنفر ب  عنوان توانيمرا رایار  

ز ب  رمل ا 1449دارلتون و رایت ). (5449، 1ب  رمل از بکرز و اشمیت؛ 1444، و همکاران

شامل تر  از تعامل و مواجه  با دامپیوتر است د   ابطراک رایار ، معیمدرد (5444، اوالتوی 

وع یزان شیباره ممطالع  در. باشديم، دهديممارآ اسیفاده صحیح از آدماتي د  دامپیوتر ارائ  

موزان آان دار یشه در میو  ب يابی  موبوع متئل  رادر و دمیدهد د  ايار  رشان میابطراک را

ابطراک رایار  در هر جامع   دهنديم( ریز گزارش 5447)5تورپ و براسنان .تتیان ریو دارشهو

بی   باًیتمردارد و وجود دارشهویان و دوددان مدرس ( ، دارمندان اداره، معلمان، پلیس) یآمار

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

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

 .ریتت

د  دارشهویان همواره از دار با رایار  دوری دنند و همی   شوديمابطراک رایار  باعث 

از ااتا  آوددارآمدی ، د  دارشهویان در برآورد با رایار  گردديمدوری از رایار  باعث 

ابطراک "( در پشوهشي تحت عنوان 5444دیگران )و  9ساده .  پاییني برآوردار باشندرایار

د  ابطراک  ردرشان داد "رایار  در یادگیری الکیروریکي با تادید بر رم  آوددارآمدی رایار 

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

 در( 5442) 7سام و( 5447) 6امبي ریایج تحمیمات ( و5444) 2سادورا ( و5444) 9یت دل تحمیمات

                                                 
1.Beckers & Schmidt 

2. Thorpe & Brosnan 

3. Saadé 

4.Delice 

5.Sokura 

6.Embi 

7.Sam 
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آوددارآمدی اثری معکو  و معني داری با  ابطراک رایار رشان داد د  های مالزی دارشگاه

 .داردرایار  

و  5فاگانمدی رایار  و آوددارآمیزان ابطراک  بر 1در زمین  تأثیر تهرب  دار با رایار 

، بررسي تهربي رابط  بی  آوددارآمدی رایار "( در تحمیمي با عنوان 5449ن )همکارا

، دریافیند د  بر طب  ر ری  شناآیي اجیماعي "امایت و اسیفاده، تهارک رایار ، ابطراک

آوددارآمدی رایار  ب  ، با آوددارآمدی رایار  ارتباط دارد مؤثرتهارک رایار  ب  طور مثبت و 

همچنی  ریایج ای  تحمی  رشان داد د  تهارک رایار  ب  . رابط  دارد صورت منفي با ابطراک

 .ب  صورت منفي با تهارک رایار  رابط  داردو صورت مثبت با ابطراک رایار  

مینزان  دن  چهنار عامنل     رند ( مدلي از آوددارآمدی رایار  ارائن  درد 5449) 9اسیون و هنری

پنی  بینني   در  آسان بودن اسنیفاده و  امایت رایار ،  تهرب  قبلي در زمین  رایار، اسیفاده از رایار 

تهرب  قبلني در زمینن  رایارن      چهارگار  هایو از بی  عامل موثرردآوددارآمدی رایار  فرد  میزان

 عامل پی  بی  در آوددارآمدی رایار  است.  یتریقو

ک رایارن  اثنر   ( رشان داد د  تهار5448، ب  رمل از رید، 5449) 9اتانمطالعات عالوه بر ای  

بعندی از   یهنا اسنیفاده مثبیي بر آوددارآمدی رایار  و همچنی  بر قصد اسیفاده دننده در منورد  

رایار  داررد و ب  طور مکرر گزارش شده است د  تهارک رایار  پی  بیني دننده آوددارآمدی 

  بننر رشننان داد دنن  تهننارک رایارنن  (1442) منندل بتننط یافینن  ایگباریننا و ایواریننا   .رایارنن  اسننت

همچننی  آوددارآمندی رایارن  بنر     . گنذار اسنت   ریتنأث آوددارآمدی رایارن  و ابنطراک رایارن     

 (5444) دلیتن   ( و5448) 2داسنک   ،(5449) پنارک تحمیمنات   رینایج  دارد ریتنأث ابطراک رایار  

 همچننی   داردآوددارآمندی رایارن    اثنری متنیمیم و معنني داری بنا     تهارک رایار   رشان داد د 

                                                 
1.computer experience 

2. Fagan 

3. Stone & Henry 

4. Hasan 

5. Cosaque 



متغیرهای ...بر  دیبا تأک یلیتحص تیموفق ینیب شیپ   

 

ول
ل ا

سا
، 

ما
ش

ار 
 به

و،
ه د

ر
44

 

 

121 

دارشهویاري دن  در   د  گویای ای  مطلب است (5444) و دلیت  (1447) 1چو یها پشوهریایج 

آموزشي مبیني بنر رایارن  دمینر     یهاطیمحدر مواجه  با ، زمین  رایار  دارای تهرب  بیشیری باشند

ر ین عننوان میر   ارن  بن  یر تهنارک را ین  ذدر شده میریشیبا توج  ب  پ. شورديمدچار ابطراک رایار  

 یرهنا یبن  عننوان میر  ، ارن  یرا یآوددارآمند ابطراک و ، يلیتحص یریدرگ یهامؤلف و برون زا 

های زیادی در رابط  با پیشرفت تحصنیلي  مطالعات و پشوه  در ر ر گرفی  شده است یواسط  ا

دنند در ر نر   هنا میمنایز مني   چ  ای  پشوه  را از سنایر پنشوه   آر امادارشهویان صورت گرفی  

بر پیشنرفت   ابطراک و آوددارآمدی رایار (، تهارکاطالعات )فناوری در  مؤثرگرفی  عوامل 

است و بنر همنی  اسنا     ها ب  آن توجهي رشدهباشد د  در سایر پشوه تحصیلي دارشهویان مي

 منؤثر بهیر عوامنل   درکبتیری الزم جهت ، توان گفت ای  پشوه  در قالب مدل پیشنهادیمي

 .دیرمايمفراهم  بیني بر فناوری اطالعاتدر عصر م دارشهویان موفمیت تحصیليبر 

 روش

  پشوه  را دارشهویان دارشگاه یا یجامع  آمار. است يهمبتیگ،   اابر از ر ر روشیتحم

نک  با اسیفاده از فرمول تعیی  اهم رمور  یبم  ا. دهنديمل یتشک پیام رور اسیان فار 

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

رها از پنج پرسشنام  اسیاردارد د  یمیر یریبرای اردازه گ. عنوان رمور  در ر ر گرفی  شدرد

مخالفم  دامالًموافمم تا  دامالًآ آن از یو ط ین  ایکرت پنج گزیل، آن یریا  اردازه گیمم

 :زا اردعبارت هاپرسشنام ای  د یاسیفاده گرد، باشديم

مورد اسیفاده قرار ، 5(5447) رآمدی رایار  در تحمی  والیرز و داگیرتيممیا  آوددا

باشد مي "مخالفم دامالً"تا  "موافمم دامالً"طیآ آن لیکرت پنج گزین  ای است د  از ، گرفت

از  ،درگیری تحصیلي یهامؤلف برای بررسي . گیرديمو با هشت گزاره مورد بررسي قرار 

                                                 
1.Chou 

2.Wolters and Daugherty 
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و 1فاگاندر تحمی   تهارک رایار ممیا   ( اسیفاده شد5449) نپرسشنام  فریدریکس و همکارا

 دامالً"طیآ آن لیکرت پنج گزین  ای است د  از ، مورد اسیفاده قرار گرفت (5449همکاران )

همچنی  جهت . گیرديمو با س  گزاره مورد بررسي قرار  باشديم "مخالفم دامالً"تا  "موافمم

طیآ آن ، شد( اسیفاده 5448) 5راک رایار  در تحمی  بالممیا  ابطبررسي ابطراک رایار  از 

گزاره و با هفت باشديم "مخالفم دامالً"تا  "موافمم دامالً"لیکرت پنج گزین  ای است د  از 

شاآص مناسبي ، رمرة ادیتاک شده توسط دارشهویان و در رهایت گیرديممورد بررسي قرار 

بنابرای  معدل تحصیلي پایان ترم . آیدک ميبرای سنه  و ممایت  عملکرد تحصیلي ب  اتا

  پشوه  یدر ا.   و مورد اسیفاده قرار گرفتیتدو های آماریدر تهزی  و تحلیل دارشهویان

رباخ اسیفاده شد د  ممدار آن ب  شرح ودر یمذدور از آلفا یهاپرسشنام  یيایپا يبررس یبرا

 .باشديم 1جدول 
 وهشنباخ متغیرهای پژوآلفای کر .1جدول 

 درورباخممدار آلفای  میریرها

 89/4 درگیری تحصیلي یهامؤلف 

 74/4 ابطراک رایار 

 78/4 آوددارآمدی رایار 

 77/4 تهارک رایار 

از روش آماری ، فوق جهت تهزی  و تحلیل ریایج یهاپرسشنام همچنی  پس از اجرای 

 .اسیفاده شد 9و ررم افزار لیزرل 9تحلیل متیر

                                                 
1. Fagan 

2. Ball 

3.path Analysis 

4.LISREL 
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 نتایج

س یماتر، است يعل یهامدلل ی  و تحلیتهز یمبنا يس همبتیگینک  ماتری  ب  ابا توج

جدول در  هاآن یو سطح معنادار يب همبتیگیهمراه با برا يمورد بررس یرهایمیر يهمبتیگ

 .ارائ  شده است 5

 میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش. 2جدول 

درگیری 
 شناآیي

 درگیری
 رفیاری

ابطراک 
 رایار 

 تحصیلي پیشرفت
 تهارک
 رایار 

درگیری 
 ارگیزشي

 آوددار
 آمدی

 میریرها

 آوددارآمدی 1      

 درگیری ارگیزشي ××52/4 1     

 تهارک رایار  ××54/4 ××49/4 1    

 پیشرفت تحصیلي ××92/4 ××58/4 454/4 1   

 ابطراک رایار  ××-94/4 ××-45/4 ××-51/4 ××-94/4 1  

 درگیری رفیاری ××96/4 ×19/4 495/4 ××95/4 ×15/4 1 

 درگیری شناآیي ×51/4 475/4 49/4 ××92/4 472/4 ×17/4 1

آوددارآمدی مربوط ب   يزان همبتیگی  میشیریگفت د  ب توانيم 5با توج  ب  جدول 

درگیری  یرهایمربوط ب  میر يزان همبتیگی  میو دمیر (924/4تحصیلي )شرفت یو پ رایار 

 .باشديم( 199/4) درگیری ارگیزشي و رفیاری

از آرهایي د  در ای  پشوه  هدف بررسي رم  واسط  ای و پی  بیني دننده میریرها یعني 

تبیی  شده بی  میریرها در و ممدار واریارس  tممادیر ، دل، غیر متیمیم، برآورد اثرات متیمیم

ثرات متیمیم برآورد برایب متیر و ا، 9 جداول .از روش تحلیل متیر اسیفاده شد باشدمي مدل

 .دهديممیریرهای متیمل پشوه  بر پیشرفت تحصیلي دارشهویان را رشان 
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 tمقدار آزمون  و اثرات مستقیم، غیر مستقیم، کل .3جدول 

 T. V اثرات دل غیر متیمیم اثرات متیمیم اثرات اثرات

 84/5 59/4 ------ 59/4 درگیری شناآیي

 99/5 51/4 ------ 51/4 درگیری رفیاری

 85/5 59/4 ------ 59/4 رگیری ارگیزشيد

 17/5 94/4 14/4 54/4 آوددارآمدی رایار 

 -59/5 -57/4 -48/4 -14/4 ابطراک رایار 

 55/5 55/4 ------ 55/4 آوددارآمدی رایار 

 88/9 97/4 ------ 97/4 آوددارآمدی رایار 

 27/5 52/4 ------ 52/4 آوددارآمدی رایار 

 46/9 92/4 48/4 97/4 تهارک رایار 

 -17/9 -98/4 ------ -98/4 راک رایار بطا

 -19/5 -51/4 ------ -51/4 تهارک رایار 

، (P< ،84/5 =t ،59/4 =B 449/4درگیری شناآیي ) هایمیریررشان داد د   9جدول 

، P< ،99/5=t 412/4درگیری رفیاری )، (P< ،85/5 =t ،59/4 =B 442/4درگیری ارگیزشي )

51/4 =B) ، آوددارآمدی رایار (49/4 P< ،17/5 =t ،549/4 =B) ، ابطراک رایار 

(452/4P< ،592/5- =t ،18/4- =B)  اثری متیمیم و معني داری با پیشرفت تحصیلي

 .شوديم دییتأپشوه   یهافرضدارشهویان دارد بنابرای  

 يزشیارگ و یرفیار، يشناآی یریدرگ یرهای  میریاز طر (14/4رایار  ) یرآوددارآمدیمیر

 میر متیمیاثر غ يلیشرفت تحصیبر پ( از طری  میریرآوددارآمدی 48/4) ار یراو منریر ابطراک 

الزم ب  ذدر است د  اگر چ  بی  تهارک رایار  و پیشرفت تحصیلي اثر متیمیم وجود . دارد

راک ردارد اما تهارک رایار  ب  طور غیر متیمیم از طری  میریرهای آوددارآمدی رایار  و ابط

 .( اثر معني داری دارد-15/4رایار  بر پیشرفت تحصیلي )

، میزان واریارس تبیی  شده پیشرفت تحصیلي دارشهویان توسط میریرهای درگیری شناآیي

 .است 97/4 درگیری ارگیزشي و درگیری رفیاری برابر
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 دارمتیمیم و معني  یاثر، (P< ،554/5 =t ،514/4  =B 456/4) میریر آوددارآمدی رایار 

 ار یتهارک راریمیر. شوديم دییتأنابرای  فرض پشوه  درگیری شناآیي دارشهویان دارد ببر 

اثر  درگیری شناآیيار  بر یرا یرآوددارآمدی  میری( از طر-48/4) ار یابطراک را( و 48/4)

 یری شناآیي دارشهویان توسط میریرمیزان واریارس تبیی  شده درگ. م داردیر متیمیغ

 .است 42/4برابر رایار   آوددارآمدی

اثری متیمیم و معني داری  (P< ،272/5  =t ،525/4 =B 414/4) آوددارآمدی رایار میریر

 ار یتهارک راریمیر. شوديم دییتأدرگیری ارگیزشي دارشهویان دارد بنابرای  فرض پشوه   با

اثر  يزشیدرگیری ارگار  بر یرا یرآوددارآمدی  میری( از طر14/4) ار یابطراک را( و 44/4)

میزان واریارس تبیی  شده درگیری ارگیزشي دارشهویان توسط . م داردیر متیمیغ

 .است 46/4برابر  میریرآوددارآمدی رایار 

اثری متیمیم و معني داری  (P< ،882/9 =t ،962/4  =B 441/4) میریر آوددارآمدی رایار 

 ار یتهارک راریمیر. شوديم دییتأوه  دارشهویان دارد بنابرای  فرض پش یبا درگیری رفیار

 ریتأث یدرگیری رفیارار  بر یرا یرآوددارآمدی  میری( از طر-19/4) ار یابطراک را( و 19/4)

توسط میریرآوددارآمدی دارشهویان  یمیزان واریارس تبیی  شده درگیری رفیار. گذار است

 .است 19/4 برابر رایار 

 441/4P) ار یابطراک را، (P <، 469/9 = t ،974/4 = B 441/4) ار یتهارک را هایمیریر

< ،174/9-= t ،984/4-  =B) ار  دارشهویان دارد بنابرای  یرا یاثری معني داری با آوددارآمد

ار  دارشنهویان توسنط   یرا یمیزان واریارس تبیی  شده آوددارآمد. شوديم دییتأفرض پشوه  

 .است 55/4 برابر ار یابطراک راو  ار یتهارک را

و معني داری با  معکو اثری  (P< ،195/5- =t ،511/4- =B 499/4رایار  ) تهارکمیریر 

شده میزان واریارس تبیی  . شوديم دییتأنابرای  فرض پشوه  رایار  دارشهویان دارد ب ابطراک

 .است 49/4رایار  دارشهویان توسط تهارک رایار  برابر  ابطراک
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مدل یابي معادل  ساآیاری در مورد اینک  ددام  میان محممان در :نیکویی برازش مدل

برای ، در مطالع  اابر. اآیالفاتي وجود دارد، برازردگي باید گزارش شورد یهاشاآص

در ای   .اسیفاده شد، د  از اهمیت بیشیری برآورداررد زیر هایاز شاآص، سنه  برازش مدل

ممدار . است 549/4برابر  Pر ( و ممدا8آزادی )درج  ، (828/4اسکوئر )پشوه  ممدار دای 

dfxآماره است ای  ممادیر مطاب  با معیار  42/4از  تربزرگ Pممدار  و 971/1برابر  2/

 .برازردگي قابل قبول است رشان دهنده، (5446) 1ماردلندپیشنهادی 

اآص شو  (AGFIشاآص تعدیل یافی  برازردگي )، (GFIممادیر معیارهای میزان ارطباق )

 تر یرزددند و هرچ  ممدار آن ب  ی  بی  صفر و ی  ترییر مي (NFIبرازردگي ررم شده )

. است 44/4، هاآنبرازش بیشیر مدل بوده و اداقل ممدار پیشنهادی برای  باشد رشان دهنده

شاآص برازردگي ررم ( و 445/4میزان ارطباق )، (469/4برازردگي )ممدار شاآص تعدیل یافی  

د  ای  ممادیر رشان دهنده برازردگي قابل است  تربزرگ 4/4( پشوه  اابر از 422/4)شده 

 .قبول است

مطرح  9را ب  عنوان برازردگي آوک 44/4بیشیر از  CFI ( ممدار1449و همکاران )5رایت

برای ارزشیابي شاآص . باشديم 486/4ممدار در پشوه  اابر برابر ای   دننديم

(RMSEA)  ( ممدار5447) 2اسیینگر، 48/4( دمیر از 1446و همکاران ) 9ومم  دالیاز ر ر 

، و همکاران 7)هوپر دارنديمرا قابل قبول  46/4دمیر از  (1444) 6هو و بنیلرو  47/4دمیر از 

 8م  دالیومبنابرای  بر اسا  ر ر  باشديم 499/4برابر  RMSEAاز آرهایي د  ممدار  (5448

                                                 
1.Markland 

2.Knight 

3.good fit 

4. MacCallum 

5. Steiger 

6. Hu and Bentler 

7. Hooper 

8. MacCallum 
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مدل داری برازردگي آوک  (1444) 5هو و بنیلر و( 4475) 1اسیینگر، (1446و همکاران )

برازش آوک  گفت د  مدل از توانيم، با توج  ب  آرچ  ذدر شدباشد و در رهایت مي

 .استبرآوردار 

 
 

 

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

 بحث

، بر موفمیت تحصیلي مؤثرداد د  از بی  میریرهای رشان ریایج ااصل از تحلیل متیر 

بر موفمیت تحصیلي دارد  ریتأث( بیشیری  94/4دل )آوددارآمدی رایار  با اثر 

، (1444گروت )پینیریچ و دی  یهاپشوه در ، تاثیرآوددارآمدی رایار  بر موفمیت تحصیلي

                                                 
1. Steiger 

2. Hu and Bentler 

 تموفقی

 تحصیلي

49/

0 

درگیري 

 انگیزشي

12/

0 

21/

0 19/

0 

49/

0 
درگیري 

 شناختي

12/

0 

11/

0 

خودکارآمد

 ي رايانه

اضطراب 

 رايانه

87/

0 

تجارب 

 رايانه

28/

0- 

78/

0 

درگیري 

 رفتاري

28/

0 

27/

0- 
 

12/0- 

49/

0 

24/

0- 

10/

0 

19/

0 
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بررسي  (1444جورت  )و میلر ، پاجار  ،(1447) پاجار  و والینت، (1449) پاجار  و میلر

عالوه بر ای  . باشديمهمتو با ریایج تحمیمات مذدور ، شده و ریایج تحمی  اابر

رفیاری و ارگیزشي( اثر ، شناآیيتحصیلي )مخیلآ درگیری  یهاجنب آوددارآمدی رایار  با 

درگیری  یهامؤلف از بی  اثرات متیمیم آوددارآمدی رایار  بر  متیمیم و معنادار دارد

( 55/4) يشناآیبر درگیری  ریتأث( و دمیری  97/4) یرفیاربر درگیری  ریتأثبیشیری  ، تحصیلي

 درگیری تحصیلي یهامؤلف آوددارآمدی رایار  بر  ریتأثریایج مربوط ب   دییتأمشاهده شد در 

ایچیر  و  ،(5447آاساور  )بییس و  ،(5449) و پنیریچ برین لنی   مطالعات ب  ریایج توانيم

 .اشاره درد (5447تاچم  ) ، و(5448) دمبو ،(5446) تیدید

از جمل  موفمیت میریر ابطراک رایار  تنها میریری است د  با سایر میریرها ، در ای  پشوه 

برون و ب  ریایج تحمی   توانيمای  یافی   دییتأدارد در تحصیلي اثر معکو  و معني داری 

بر  معکو  ریتأثعالوه بر راک رایار  طاب. اشاره درد (5444، ب  رمل از اوالتوی  1447ویتی  )

دارشهویان در امر آموزش و  رایار  در آوددارآمدیریز سزایي   ب ریتأث، موفمیت تحصیلي

و  یادگیری زمین در  عوامل روارشناآیي ریتأثد  ای  امر رشان دهنده  دیرمايمیادگیری ایفا 

بر آوددارآمدی  مؤثراز بی  میریرهای  شوه براسا  رییه  پ .است میریرهای مربوط ب  آن

با . دنديمبیشیری  رم  بر آوددارآمدی رایار  ایفا  (-98/4) رایار  ابطراک، دارشهویان رایار 

از یکتو با برگزاری  شوديمتوصی  ، معکو  ابطراک رایار  با سایر میریرها ریتأثتوج  ب  

و  شوردهای جلوگیری از آن آشنا ایار  و روشدارشهویان با ابطراک ر، های روارشناسيدارگاه

هایي در زمین  آشنایي با رایار  برگزار شود تا دارشهویان بم  تتلط بر از سوی دیگر دارگاه

در ریایج پشوه  اابر . از میزان ابطراک آران در برآورد با فناوری داسی  شود، رایار 

دیگران ساده و  یهاپشوه یج با ریاآصوص اثر معکو  ابطراک و آوددارآمدی رایار  

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

میریر تهارک اسیفاده از رایار  ریز بر ، عالوه بر ابطراک رایار  د  شدگزارش  پشوه 
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 ،(5449ارک )پ ،(5449اتان ) مطالعاتای  یافی  با ریایج . دارد ریتأثآوددارآمدی رایار  

 .همخواري دارد (5444دلیت  )و  ،(5448داسک  )

بر موفمیت تحصیلي اثری متیمیم و  تحصیليدرگیری  یهامؤلف د   داد ریایج پشوه  رشان

بیشیری  ، (59/4) يشناآیدرگیری ، س  گار  درگیری تحصیلي یهامؤلف از بی   درمعناداری دار

در آصوص اثر متیمیم . بر موفمیت تحصیلي دارد ریتأثدمیری  ، (51/4) یرفیارو درگیری 

گورت پنیریچ ودی  یهاپشوه ریایج پشوه  اابر با ، تحصیليموفمیت درگیری شناآیي با 

موفمیت اثر متیمیم درگیری رفیاری با در آصوص  (1445)  یشراپنیریچ و  و (1444)

، اهازی و (1444)گیبل م  گریگور و ، الیوت یهاپشوه ریایج پشوه  اابر با ، تحصیلي

با  ارگیزشياثر متیمیم درگیری  آصوص ( در1987) يجهرمدرمدوست و قربان ، رسیگار

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

تحصیلي بر موفمیت تحصیلي درگیری  ریتأثبا توج  ب  . است ( همتو5444) رگاب ،(1441)

دارشهویان در فرایندهای یاددهي  شدن درگیربیشیر الزم در  یهان یزمدارشگاه  شوديم توصی 

 .دهدیادگیری و بکارگیری الگوهای تدریس مشاردیي توسط اساتید مد ر ر قرار 

، رایار در زمین   بیشیربا تهرب   دارشهویاند  گویای ای  مطلب است ریایج پشوه   همچنی 

ای  یافی  با ریایج  شورديمیني بر رایار  دمیر دچار ابطراک آموزشي مب یهاطیمحدر مواجه  با 

تهارک رایار  در  ریتأثبا توج  ب  . باشديمهمتو  (5444دلیت  )و  (1447چو ) یهاپشوه 

بیشیری  یهافرصتتا دارشهویان  گرفی  شودتمهیداتي در ر ر  شوديمتوصی  داه  ابطراک 

در پایان باید ب  . در آود ایهاد رمایند هاآنیح از در آشنایي با فناوری اطالعات و درک صح

میزان واریارس تبیی  شده موفمیت ، ای  رکی  اشاره شود د  در مدل برازش شده پشوه  اابر

ای  امر بیارگر تأثیر عوامل دیگری بر پیشرفت تحصیلي است د  در ای  . ( است97/4تحصیلي )

های های آتي مؤلف در پشوه  شوديمپیشنهاد  بنابرای  اردشوه  مورد بررسي قرار رگرفی پ

 .دیگری مورد بررسي قرار گیرد
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