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 چکیده
 پذیرش و هوشی باورهاي روابط علّی مدل ارائۀ هدف با حاضر پژوهش
 اضطراب پیشرفت، اهداف اي واسطه نقش به توجه با اطالعات فناوري
 شیراز نور پیام دانشگاه دانشجویان میان در رایانه خودکارآمدي و رایانه

 از نفر 375 منظور این براي .است شده انجام مسیر تحلیل روش به
 چند اي خوشه گیري نمونه روش به شیراز نور پیام دانشگاه دانشجویان

 خرده از متشکل خودگزارشی اي نامه پرسش به و شدند انتخاب اي مرحله
 رایانه، اضطراب پیشرفت، اهداف هوشی، باورهاي هاي مقیاس

 طور به پژوهش نتایج دادند. پاسخ فناوري پذیرش و رایانه خودکارآمدي
 اهداف گري واسطه طریق از افزایشی هوشی باور که داد نشان ی  کل

 فناوري پذیرش بر مثبت رایانه خودکارآمدي و رایانه اضطراب تبحري،
 طریق از نیز ذاتی هوشی باور است. مثبت و مستقیم غیر اثر داراي
 و عملکرد - رویکرد اهداف عملکرد، - اجتناب اهداف گري واسطه

 است. منفی و مستقیم غیر اثر داراي فناوري پذیرش بر رایانه اضطراب
 فناوري پذیرش ةشد تبیین واریانس میزان که داد نشان نتایج همچنین

  است. درصد 36 با برابر شده برازش مدل در
  

  کلیدي واژگان
 رایانه، خودکارآمدي رایانه، اضطراب پیشرفت، اهداف هوشی، باورهاي
  فناوري. پدیرش
  

 

Abstract 
This research was done with the aim of preparing a 
causal model of the relationship between intelligence 
beliefs and information technology acceptance with 
regard to the mediating role of achievement goals, 
computer anxiety, and computer self-efficacy among 
Shiraz Payame Noor University students using path 
analysis. For doing so, 375 students from Shiraz 
Payame Noor University were selected through 
multistage cluster sampling and answered to a 
questionnaire consisted of intelligence beliefs, 
achievement goals, computer anxiety, computer self-
efficacy, and technology acceptance scales. The 
results generally indicated that incremental 
intelligence beliefs affects technology acceptance 
indirectly and positively via the mediation of mastery 
goals, computer anxiety, and computer self-efficacy. 
Entity intelligence beliefs had indirect negative 
effects on technology acceptance via the mediation of 
performance-avoidance goals, performance-approach 
goals, and computer anxiety. Moreover, the results 
showed that the explained variance for technology 
acceptance is 36 percent in the fitted model.  
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  مقدمه
 ،فناوري بر مبتنی یادگیري هاي محیط ویژگی ترین مهم

 چنین در و است یادگیري محیط با فراگیر مطلوب تعامل
 و عمیق یادگیري بستر که است فناورانه و تعاملی محیط
 فرآیند در بیشتر فراگیر و شود می فراهم تفکر با همراه موثر،

 اطالعات عصر در زندگی براي و درگیر یادگیري و یاددهی
 و اطالعات فناوري امروزه زیرا گردد. می آماده فناوري، و

 (آشیم است شده بدل زندگی ناپذیر جدایی بخش به ارتباطات
 که معتقدند نظران صاحب رو همین از )2015 ،1الکسیم و

 یادگیري و یاددهی فرایند در اطالعات فناوري از استفاده
 براي نیاز مورد هاي مهارت و دانش کسب به تواند می

 و (آدیمی شود منجر امروزي جهان در مؤثر عملکرد
 و فراگیر پیشرفت براي عاملی به و )106 :2010 ،2اواللیه
 ،3دل (جیالن گردد بدل وي یادگیري کیفیت و سطح ارتقاي
 و زنجانی خطیب ؛2010 آبادي، شریف و تمجید ؛2009

 وجود صرف که شده بیان طرفی از ).2012 همکاران،
 تواند نمی تنهایی به یادگیري هاي محیط در فناوري ابزارهاي
 و )1392 همکاران، و (دوائی گردد یادگیري ارتقاي موجب
 و انرژي اتالف به تنها نیز فناوري از سطحی و ساده استفاده
 همچنین ).2009 دل، (جیالن انجامد می فراگیران وقت

 روزافزون کاربردهاي و اي رایانه هاي برنامه در سریع تغییرات
 در کاربران فراروي را زیادي هایی چالش روز هر آن

 و 4شاو (مهد دهد می قرار رایانه از استفاده و یادگیري
 انجام که است طبیعی اوصاف، این با ).2012 همکاران،
 شناسایی و فناوري از استفاده خصوص در پژوهش

 وسیلۀ به آن از استفاده و پذیرش بر تأثیرگذار متغیرهاي
 بسیار تواند می دانشگاهی تحصیالت فرایند در دانشجویان

 هاي پژوهش مرور که است حالی در این باشد. اهمیت حائز
 فناوري از استفاده و پذیرش خصوص در شده انجام

 آنها حداکثري تمرکز بیانگر کشور داخل در ویژه به اطالعات
 عوامل سایر و رایانه، سواد فیزیکی، مناسب بستر وجود بر

 تأثیر بیانگر ها پژوهش نتایج که حالی در است. بیرونی
 ؛2007 همکاران، و (تئو است متغیر این بر متعدد عوامل
 است صدد در حاضر مطالعۀ اساس همین بر ).2009 دلیسه،

 فناوري کاربرد و پذیرش فردي، درون عوامل بر تمرکز با
                                                                 
1. Achim & ALKssim 
2. Adeyemi & Olaleye 
3. Jillan Del 
4. Mohd shah  

 میان در را یادگیري و یاددهی فرایند در اطالعات
 - شناختی رویکرد اساس بر نور پیام دانشگاه دانشجویان
   کند. بینی پیش اجتماعی
 که اجتماعی - شناختی هاي رویکرد اخیر هاي سال در
 بررسی انگیزشی و شناختی لحاظ از را عمل هاي کننده تعیین
 تربیت و تعلیم حوزة شناسان روان و محققان توجه کنند، می
 - شناختی رویکردهاي جمله از اند. نکرده معطوف خود به را

 رویکرد معاصر، پژوهشی ادبیات در تأثیرگذار اجتماعی
 است پیشرفت اهداف و هوشی باورهاي با ارتباط در 5دوئک
 این در که )2011 ،7دوئک ؛2005 ،6مارین و رات (دوپی

 پذیرش بینی پیش و تبیین جهت بار نخستین براي پژوهش
   گیرد. می قرار استفاده مورد اطالعات فناوري کاربرد و

 باور و افزایشی هوشی باور شامل هوشی باورهاي
 اشاره مطلب این به افزایشی هوشی باور است. ذاتی هوشی

 قابل و افزایش قابل پذیر، انعطاف کیفیتی هوش که دارد
 این به هوش مورد در ذاتی باور مقابل در است. کنترل
 کنترل، قابل غیر ثابت، کیفیتی هوش که دارد اشاره مطلب
 ذاتی باور با افراد است. افزایش قابل غیر و ناپذیر انعطاف
 براي و کنند می تمرکز خوب عملکرد به یابی دست بر هوش،
 به را تالش حداقل مشکالت بر غلبه و اهدافشان به رسیدن

 راحتی به ها چالش و مشکالت با مواجهه در و دهند می خرج
 دوپی ،2011 دوئک، ؛2005 ملدن، و (دوئک شوند می تسلیم
 )2011 و 1988( دوئک عقیده به ).2005 مارین، و رات

 طور به و هستند موفقیت رفتار جانبی عوامل هوشی باورهاي
 به و نیستند تأثیرگذار موفقیت و افراد عملکرد بر مستقیم
 نقش خود اجتماعی – شناختی رویکرد در دلیل همین
 داراي که تأثیرگذار متغیر یک عنوان به را پیشرفت اهداف

 و انگیزشی شناختی، مستقیم غیر و مستقیم پیامدهاي
 دوئک نظر از دهد. می قرار بررسی مورد است، رفتاري
 فراگیران دالیل بر ناظر اساس در پیشرفت، اهداف مفهوم
 ).2004 ،8مسو استرا و (براتن است تکالیف دادن انجام براي

 تا کند می تالش فرد پیشرفت، اهداف نظریۀ مطابق واقع در
 رسیدن در ناکامی یا و اهداف به رسیدن و گذاري هدف براي

 :2009 دیگران، و (چاتزگلو کند ارائه را دالیلی اهداف آن به

                                                                 
5. Dweck 
6. Dupeyrat & Marine 
7. Dweck 
8. Braten & Stromso 
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 نظریه )1997 ،1چرچ و (الیوت همکاران و الیوت ).880
 اهداف ها پژوهش در و داده گسترش را دوئک اهداف

 -  اجتناب اهداف و ردلکعم -  رویکرد اهداف تبحري،
 را تبحري اهداف که افرادي اند. داده قرار نظر مد را عملکرد
 تأکید تکالیف در یافتن مهارت و تبحر بر کنند می انتخاب
 انتخاب را عملکرد -  رویکرد اهداف که فراگیرانی .دارند
 و دارند توجه دیگران با مقایسه در عملکردشان بر کنند می

 تلقی هدفشان به رسیدن براي اي وسیله را یادگیري
 انتخاب را عملکرد - اجتناب اهداف که آنهایی کنند. می
 طرف از مثبت هاي قضاوت آوردن دست به درصدد کنند، می

 تنبیه از اجتناب جهت خود دادن جلوه باهوش و دیگران
 روابط چندي، هاي پژوهش ).1997 ،2پینتریچ و (ریان هستند
 قرار بررسی مورد را پیشرفت اهداف و هوشی باورهاي میان
 از حاکی ها پژوهش برخی نتایج مثال عنوان به اند. داده

 تبحري اهداف و هوش مورد در افزایشی باور مثبت رابطۀ
 ؛2007 همکاران، و 3ول بلک ؛2003 پلستر، و (اسپینایچ
 و )2010 همکاران، و جهرمی ؛1387 همکاران، و حجازي
 -رویکرد اهداف با هوش مورد در ذاتی باور مثبت رابطۀ

 همکاران، و جهرمی ؛2001 همکاران، و 4(ورمتن عملکرد
 پلستر، و (اسپیناتچ عملکرد - اجتناب اهداف و )2010
 همکاران، و حجازي ؛2007 همکاران، و ول بلک ؛2003
 است. فراگیران میان در تحصیلی. مختلف سطوح در )1387
 اهداف ارتباط خصوص در شده انجام تحقیقات مرور

 در آن از استفاده و اطالعات فناوري پذیرش با پیشرفت
 از خارج و داخل در که داد نشان یادگیري و یاددهی فرایند
 براي ولی است نگرفته قرار توجه مورد امر این تاکنون کشور

 و یی ؛2002 یی، و (هوانگ محققان برخی بار نخستین
 فناوري پذیرش هاي مدل به را سازه این )2003 هوانگ،
 دو نقش حاضر پژوهش در اساس همین بر کردند. اضافه
 فناوري کاربرد و پذیرش بر تأثیرگذار شناختی روان متغیر

 دارند؛ اجتماعی – شناختی دیدگاه در ریشه که اطالعات
 پارك، ؛2011 همکاران، و (لیو رایانه خودکارآمدي یعنی

 همکاران، و (فاگان رایانه اضطراب و )1391 طالبی، ؛2009
 بین واسطۀ عنوان به )1391 طالبی، ؛2009 دلیسه، ؛2004
 و کامپیا گیرد. می قرار توجه مورد فناوري کاربرد و اهداف

                                                                 
1. Elliot & Church 
2. Ryan & Pintrich 
3. Blackvel 
4. Vermetten 

 رایانه خودکارآمدي )47 :2009 کو، از نقل به ؛1995( هیگنز
 براي اش توانایی مورد در فرد یک قضاوت« عنوان به را

 رایانه اضطراب همچنین اند. کرده تعریف »رایانه از استفاده
 که منفی شناختی و هیجانی واکنش نوعی عنوان به نیز

 شده تعریف آید، می پدید فرد در رایانه با تعامل و کار هنگام
 وجود بیانگر گوناگون مطالعات نتایج ).2013 ،5(پاول است
 رایانه آمدي خودکار و رایانه اضطراب میان منفی رابطۀ

 رابطۀ خصوص در است. )1391 طالبی، ؛2005 (جانسون،
 مثبت رابطۀ بیانگر نتایچ نیز، خودکارآمدي با پیشرفت اهداف
 و )2005 (جانسون، رایانه خودکارآمدي با تبحري اهداف
 نقش، و (حجازي عملکرد – اجتناب اهداف منفی رابطۀ
 هاي حیطه سایر با )1393 همکاران، و زاده تقی ؛1387

 عملکرد رویکرد اهداف رابطۀ مورد در است. خودکارآمدي
 عملکرد – رویکرد اهداف رابطل نبود از حاکی نتایج نیز

 و میگلی( خفیف و مثبت رابطۀ یا و )1387 نقش، و (حجازي
 خودکارآمدي با متغیر این )1385 پور، محسن و 1995 اردن،
 نتایج نیز رایانه اضطراب و پیشرفت اهداف با ارتباط در است.
 و جهرمی (قربان تبحري اهداف منفی رابطۀ از حاکی

 مثبت رابطۀ و )1393 همکاران، و رستگار ؛2010 همکاران،
 اضطراب با عملکرد -  رویکرد و عملکرد - اجتناب اهداف
 همکاران، و جهرمی قربان ؛2006 همکاران، و (تاناکا رایانه
 دیگر سوي از است. )1393 همکاران، و رستگار ؛2010
 رایانه خودکارآمدي مثبت رابطۀ از حاکی ها پژوهش نتایج
 و )1391 طالبی، ؛2009 پارك، ؛2011 همکاران، و (لیو

 ؛2004 همکاران، و (فاگان رایانه اضطراب منفی رابطۀ
 استفاده به تمایل و پذیرش با )1391 طالبی، ؛2009 دلیسه،

 مسئلۀ شد، گفته آنچه به توجه با حال است. فناوري از
 و هوشی باورهاي انواع روابط بررسی پژوهش اساسی
 اهداف اي واسطه نقش به توجه با اطالعات فناوري پذیرش

 میان در رایانه اضطراب و رایانه خودکارآمدي پیشرفت،
 اساس بر منظور این براي است. نور پیام دانشگاه دانشجویان

 عنوان به را )1 (شکل مدلی تحقیق تجربی و نظري پیشینۀ
 تحلیل روش از استفاده با و انتخاب (درونداد) مفهومی مدل

   دهیم. می قرار آزمون مورد مسیر،
  
  

                                                                 
5. Powell 
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  شناسی روش
 در متغیرها بین روابط بررسی دلیل به پژوهش این
 همبستگی نوع از توصیفی مسیر، تحلیل مدل چارچوب

 هاي دوره دانشجویان حاضر پژوهش آماري ۀجامع است.
 نیمسال در )=11300N( شیراز نور پیام دانشگاه کارشناسی

 جدول به توجه با است. 1393-1394 تحصیلی دوم
 دانشگاه دانشجویان از نفر 375 تعداد مورگان، گیري نمونه
 اي مرحله چند اي خوشه گیري نمونه روش به شیراز نور پیام

 فنی هاي گروه میان از ابتدا که صورت بدین شدند. انتخاب
 هاي گروه تصادف به انسانی علوم و پایه علوم مهندسی،

 سه گروه هر از سپس و انتخاب انسانی علوم و پایه علوم
 بدین و شد انتخاب تصادف به کالس دو رشته هر از و رشته

  شدند. انتخاب کالس 12 دانشجویان کل در صورت
  
  ها داده گردآوري ابزار

 از هوشی باورهاي گیري اندازه براي هوشی: باورهاي
 در گردید. استفاده )2005( مارین و رات دوپی نامۀ پرسش

 مقیاس در سؤاالت گذاري رتبه با انفراگیر نامه پرسش این
 از کدام هر با ارتباط در را خود نظر لیکرت اي درجه پنج
 دو شامل نامه پرسش این کنند. می مشخص ها گویه
 افزایشی هوش باور و گویه) 4( ذاتی هوش باور مقیاس خرده

 کرونباخ آلفاي ضریب نیز حاضر مطالعۀ در شود. می گویه) 5(
 و 79/0 برابر افزایشی و ذاتی هوشی باور هاي مقیاس خرده براي
   است. ابزار این گیري اندازه ثبات بیانگر که آمد دست به 81/0

 از پیشرفت اهداف گیري اندازه جهت پیشرفت: اهداف
 این در شد. استفاده )1997( میگلی و میدلتن نامه پرسش
 پنج مقیاس در سؤاالت گذاري رتبه با فراگیران نامه پرسش

 ها گویه از کدام هر مورد در را خود نظر لیکرت، اي درجه
 اهداف مقیاس خرده سه از مقیاس این کنند. می مشخص
 اهداف و گویه) 4( عملکرد ـ رویکرد اهداف ،گویه) 5( تبحري
 حاضر مطالعۀ در است. شده تشکیل گویه) 3( عملکرد ـ اجتناب
 برابر ذاتی هوش باور براي آمده دست به کرونباخ آلفاي ضریب

 گیري اندازه ثبات بیانگر که آمد دست به 74/0 و 78/0 ،75/0
  است. ابزار این

 مقیاس رایانه اضطراب سنجش جهت رایانه: اضطراب

 این در گرفت، قرار استفاده مورد )2008( 1بال اي گویه هفت
 پنج مقیاس در سؤاالت گذاري رتبه با فراگیران نامه پرسش
 در را خود نظر مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از لیکرت اي درجه
 قابلیت تعیین جهت .کنند می مشخص ها گویه از کدام هر مورد

 قرار استفاده مورد کرونباخ آلفاي ضریب ابزار این اعتماد
 ثبات بیانگر و آمد دست به 84/0 برابر آن مقدار که گرفت
   است. ابزار گیري اندازه

 سنجش جهت رایانه: خودکارآمدي نامۀ پرسش
 و والترز رایانه خودکارآمدي مقیاس رایانه، خودکارآمدي

 قرار استفاده مورد گویه هشت شامل ،2)2007( داگترتی
 در سؤاالت گذاري رتبه با فراگیران نامه پرسش این در گرفت.
 مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از لیکرت اي درجه پنج مقیاس

 براي کنند. می مشخص ها گویه از کدام هر مورد در را خود نظر
 کرونباخ آلفاي روش از نامه پرسش این اعتماد قابلیت تعیین

 برابر کرونباخ آلفاي ضریب حاضر مطالعۀ در شد. استفاده
 الزم است. آن گیري اندازه ثبات بیانگر که آمد دست به 82/0
 استفاده مورد نامه پرسش گذاري نمره طیف که است ذکر به

 پیشرفت، اهداف هوشی، باور هاي مقیاس خرده براي
                                                                 
1. Ball 
2. Wolters and Daugherty 
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 براي 5 نمرة شامل رایانه خودکارآمدي و رایانه اضطراب
 براي 2 تاحدودي، براي 3 موافقم، براي 4 موافقم، کامالً

  است. بوده موافقم کامالً گزینه براي 1 نمره و مخالفم
 تمایل متغیر سنجش جهت فناوري: از استفاده تمایل

 گردیده استفاده )2009( ینتو سامی نامه پرسش از استفاده
 بر سنجش مقیاس است. گویه چهار بر مشتمل که است

 تا موافقم =کامال7ً از لیکرت اي گزینه هفت طیف اساس
 به متغیر این پایایی است. شده تنظیم مخالفم =کامال1ً

 آمده دست به ضریب و گردید تعیین کرونباخ آلفاي روش
 در است. ابزار گیري اندازه ثبات از حاکی که است 77/0 برابر

 نفر هفت نظر اساس بر ها مقیاس تمامی محتوي روایی ضمن،
 هاي داده تحلیل و تجزیه براي گردید. تعیین متخصصان از

 ـ (میانگین توصیفی آمار هاي شاخص از پژوهش این از حاصل
 تحلیل روش و نمره) باالترین و ترین پایین ـ استاندارد انحراف
   گردید. استفاده Lisrel افزار نرم وسیله به 1مسیر

  
  ها یافته

 نمونۀ براي توصیفی آمار به مربوط هاي شاخص 1 جدول در

 استاندارد، انحراف میانگین، شامل )=500n( بررسی مورد
 این در بررسی مورد متغیرهاي براي نمره حداقل و نمره حداکثر
  است. شده آورده پژوهش
 دست به مقادیر 1 شماره جدول اطالعات به توجه با
 بین تقریباً پژوهش متغیرهاي براي کشیدگی و کجی آمده

 متغیرها توزیع بودن نرمال بیانگر که دارد قرار +1 و - 1
 سطوح کشیدگی و کجی مقادیر بر عالوه ضمن در است.

 اسمیرنف - کولموگرف آزمون از آمده دست به معناداري
                                                                 
1. Path analysis 

 بود.  متغیرها توزیع بودن نرمال بیانگر نیز )05/0 (باالي
 پراکنش نمودار بررسی طریق از نیز بودن خطی مفروضه

 این به توجه با گردید. تایید رگرسیون استاندارد پسماندهاي
 هاي مدل تحلیل و تجزیه مبناي همبستگی ماتریس که امر

 آورده متغیرها همبستگی ماتریس 2 شماره جدول در است، علّی
 است. شده

 به پژوهش متغیرهاي میان از 2 شماره جدول به توجه با
 تبحري اهداف )،46/0( رایانه خودکارآمدي متغیرهاي ترتیب

 عملکرد -  اجتناب اهداف )،- 36/0( رایانه اضطراب )،44/0(
 هوشی باور )،- 08/0( عملکرد -  رویکرد اهداف )،- 28/0(

 تا باالترین )- 03/0( ذاتی هوشی باور و )07/0( افزایشی
 هستند. دارا فناوري پذیرش با را همبستگی ضریب ترین پایین
 (باور زا برون متغیر هاي مؤلفه از کدام هیچ که است ذکر به الزم

 معنادار رابطۀ داراي فناوري پذیرش با افزایشی) و ذاتی هوشی
 رویکرد اهداف رابطۀ تنها نیز زا درون متغیرهاي میان از نیستند.

 ضریب باالترین نیست. معنادار فناوري پذیرش با عملکرد - 
 بین رابطۀ به مربوط پژوهش این متغیرهاي میان در همبستگی

   است. )46/0( فناوري پذیرش و رایانه خودکارآمدي
 شود می مشاهده 3 شماره جدول در که طور همان
 بر افزایشی و ذاتی هوش (باور برونزا هاي متغیر از هیچکدام
 غیر اثر که حالی در نیستند. مستقیم اثر داراي فناوري پذیرش
 از و - 05/0 با برابر فناوري پذیرش بر ذاتی هوش باور مستقیم

 از مستقیم غیر اثر این ).>01/0P( است معنادار آماري نظر
 عملکرد، -  رویکرد اهداف عملکرد، -  اجتناب اهداف طریق

 همچنین گیرد. می صورت رایانه خودکارآمدي و رایانه اضطراب
 معنادار فناوري پذیرش بر افزایشی هوش باور مستقیم غیر اثر

 اهداف متغیر طریق از مستقیم غیر اثر این ).>01/0P( است.
 گیرد. می صورت رایانه خودکارآمدي و رایانه اضطراب تبحري،
 از که شود می مشاهده 3 شماره جدول به توجه با همچنین

 فناوري پذیرش بر مستقیم اثر بیشترین زا درون متغیرهاي میان
 اثر کمترین و 33/0 با برابر و رایانه خودکارآمدي به مربوط
 - 13/0 با برابر و عملکرد -  اجتناب اهداف به مربوط مستقیم

 با ).>01/0P( باشند می معنادار آماري نظر از دو هر که باشد می
 غیر مستقیم، اثرات سه هر 3 شماره جدول اطالعات به توجه

 فناوري پذیرش بر عملکرد -  اجتناب اهداف کل و مستقیم
 اهداف کل و مستقیم غیر مستقیم، اثرات سه هر و منفی

 معنادار آماري نظر از و مثبت فناوري پذیرش بر تبحري
 -  رویکرد اهداف پژوهش این در ضمنا ).P>01/0( باشند می

 پژوهش متغیرهاي توصیفی آمار هاي شاخص .1 جدول
 انحراف  میانگین  شاخص           متغیر

  استاندارد
  کشیدگی  کجی

  18/0  38/0  42/3  43/12  افزایشی هوش باور
  2/1  66/0  36/3  48/10  ذاتی هوشی باور

  - 43/0  17/0  10/3  13/13  تبحري اهداف
  - 48/0  - 05/0  67/2  68/9  عملکرد- اجتناب اهداف
  - 07/0  02/0  95/3  64/11  عملکرد- رویکرد اهداف

  - 80/0  02/0  50/2  00/24  رایانه خودکارآمدي
  - 3/0  - 10/0  87/5  90/64  رایانه اضطراب
  - 35/0  19/0  27/4  57/20  فناوري پذیرش
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 غیر اثر ولی نیست مستقیم اثر داراي فناوري پذیرش بر عملکرد
 با برابر فناوري پذیرش بر رایانه اضطراب واسطه به آن مستقیم

 شده تبیین واریانس ضمنا )P>01/0( است معنادار و - 03/0
 ادامه در باشد. می 36/0 با برابر پژوهش این در فناوري پذیرش
 از کدام هیچ شود می مشاهده 3 شماره جدول در که طور همان

 پذیرش بر افزایشی و ذاتی هوش (باور زا برون متغیرهاي
 مستقیم غیر اثر که حالی در نیستند. مستقیم اثر داراي فناوري

 نظر از و - 05/0 با برابر فناوري پذیرش بر ذاتی هوش باور
   طریق از مستقیم غیر اثر این ).>01/0Pاست.( معنادار آماري

 عملکرد، -  رویکرد اهداف عملکرد، -  اجتناب اهداف
 همچنین گیرد.. می صورت رایانه خودکارآمدي و رایانه اضطراب

 معنادار فناوري پذیرش بر افزایشی هوش باور مستقیم غیر اثر
 اهداف متغیر طریق از مستقیم غیر اثر این ).>01/0P( است.

 گیرد. می صورت رایانه خودکارآمدي و رایانه اضطراب تبحري،
 از که شود می مشاهده 3 شماره جدول به توجه با همچنین

 فناوري پذیرش بر مستقیم اثر بیشترین زا درون متغیرهاي میان
 اثر کمترین و 33/0 با برابر و رایانه خودکارآمدي به مربوط

 - 13/0 با برابر و عملکرد -  اجتناب اهداف به مربوط مستقیم
 توجه با ).>01/0P( هستند معنادار آماري نظر از دو هر که است

 غیر مستقیم، اثرهاي سه هر 3 شماره جدول اطالعات به
 فناوري پذیرش بر عملکرد -  اجتناب اهداف کل و مستقیم
 اهداف کل و مستقیم غیر مستقیم، اثرهاي سه هر و منفی

 هستند معنادار آماري نظر از و مثبت فناوري پذیرش بر تبحري
)01/0P<.( عملکرد -  رویکرد اهداف پژوهش این در ضمن در 
 مستقیم غیر اثر ولی نیست مستقیم اثر داراي فناوري پذیرش بر
 - 03/0 با برابر فناوري پذیرش بر رایانه اضطراب واسطه به آن
 شده تبیین واریانس ضمن در )>01/0P( است معنادار و

 ادامه در باشد. می 36/0 با برابر پژوهش این در فناوري پذیرش
 3 شماره جدول در شده برآورد استاندارد پارامترهاي به توجه با

 با همراه )2 (شکل فناوري پذیرش بینی پیش شده برازش مدل
  گردد. می ارائه برازندگی هاي مشخصه

GFI=0/99, AGFI=0/97, CFI=0/99, 
RMSEA=0/028, X/DF=1/28 هاي مشخصه 

 پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس .2 جدول
  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها

                1  افزایشی هوش باور
              1  07/0  ذاتی هوشی باور

            1  - 25/02/0**  تبحري اهداف
          1  - 12/0*/19**  - 08/0  عملکرد- اجتناب اهداف
        1  08/0  - 08/0  12/0*  - 05/0  عملکرد- رویکرد اهداف

      1  - 02/0  - 12/0*  43/0**  - 14/04/0**  رایانه خودکارآمدي
    1  - 14/0**  16/0**  38/0**  - 21/0**/15**  - 06/0  رایانه اضطراب
  1  - 36/0**  46/0**  - 08/0  - 28/0**  44/0**  - 03/0  07/0  فناوري پذیرش

01/0 P < ** 05/0 P < * 
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 با مدل مطلوب نسبتاً برازش بیانگر شده گزارش برازندگی
  است. دانشجویان آماري جامعۀ از شده گردآوري هاي داده

  
   گیري نتیجه و بحث
 هوشی باورهاي روابط علّی مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش

 اي واسطه نقش به توجه با اطالعات فناوري پذیرش و
 در رایانه خودکارآمدي و رایانه اضطراب پیشرفت، اهداف
 تحلیل روش به شیراز نور پیام دانشگاه دانشجویان میان
   شد. انجام مسیر
 شده گردآوري هاي داده با مدل مناسب برازش بیانگر ها یافته

 از درصد 36 و است نور پیام دانشگاه دانشجویان جامعۀ از
 ها یافته کردد. تبیین را اطالعات فناوري پذیرش تغییرات

 -  اجتناب اهداف بر ذاتی هوشی باور مستقیم اثر که داد نشان
 اهداف بر افزایشی هوشی باور و عملکرد -  رویکرد و عملکرد

 رویکرد مفروضات با نتایج این است. معنادار و مثبت تبحري
 باورهاي کننده تعیین نقش بر مبنی دوئک اجتماعی -  شناختی
 ؛1988 لگت، و (دوئک فراگیران گزینی هدف فرایند در هوشی
 ؛2001 همکاران، و (ورمتن تحقیقات نتایج و )2011 دوئک،
 و ول بلک ؛2005 مارین، و دوپیرا ؛2005 ملدن، و دوئک

 و حجازي ؛1387 همکاران، و رستگار ؛2007 همکاران،
 یافتۀ به توجه با دارد. مطابقت زیادي حدود تا )1387 همکاران،

 کیفیتی هوش، معتقدند که فراگیرانی که گفت توان می فوق
 بر تحصیل فرایند در است، افزایش قابل غیر و ثابت

 مدرك کسب و اطرافیان سرزنش از فرار اجتماعی، هاي مقایسه
 و تحصیلی هاي فعالیت صرف را تالش کرده،حداقل تمرکز
 کیفیتی را هوش که آنهایی مقابل در کنند. می تکالیف انجام

 گسترش صدد در دانند، می افزایش قابل و پذیر انعطاف

 شده تبیین واریانس کل، اثرهاي مستقیم، غیر اثرات مستقیم، اثرهاي شده استاندارد برآورد .3 جدول
  شده تبیین واریانس  کل اثر  مستقیم غیر اثر  مستقیم اثر   برآورد متغیر

          از: فناوري پذیرش روي به
  
  
  

36/0  

  - 33/0**  -   33/0**  رایانه خودکارآمدي
  - 23/0**  - 01/0  - 22/0**  رایانه اضطراب
 - 23/0** - 10/0**  - 13/0**  عملکرد -  اجتناب اهداف
  - 03/0*  - 03/0*  -   عملکرد -  رویکرد اهداف
  42/0**  18/0**  24/0**  تبحري اهداف

 - 05/0** - 05/0**  -   ذاتی هوش باور
 10/0** 10/0**  -   افزایشی هوش باور
          از: رایانه خودکارآمدي روي به

  
18/0  

  - 02/0  -   - 02/0  رایانه اضطراب
  17/0**  -   - 06/0  عملکرد -  اجتناب اهداف
  33/0**  00/0  -   عملکرد -  رویکرد اهداف
    42/0**  00/0  42/0**  تبحري اهداف

    - 01/0  - 01/0  -   ذاتی هوش باور
    10/0**  10/0**  -   افزایشی هوش باور
          رایانه: اضطراب روي به

  36/0**  -   36/0**  عملکرد -  اجتناب اهداف  17/0
  12/0**  -   12/0**  عملکرد -  رویکرد اهداف
        - 16/0**  تبحري اهداف

    08/0**  08/0**  -   ذاتی هوش باور
    - 04/0**  - 04/0**  -   افزایشی هوش باور
         -  اجتناب اهداف روي به

  19/0**  -   19/0**  ذاتی هوش باور  04/0
         -  رویکرد اهداف روي به

  11/0*  -   11/0*  ذاتی هوش باور  01/0
          تبحري: اهداف روي به

  25/0**  -   25/0**  افزایشی هوش باور  06/0
01/0 P < ** 05/0 P < *  
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 توسعۀ و تکالیف بر یافتن تسلط بر و برآمده خود هاي توانایی
 که داد نشان نتایج همچنین کنند. می تمرکز خود هاي مهارت

 مستقیم اثر و منفی رایانه اضطراب بر تبحري اهداف مستقیم اثر
 متغیر این بر عملکرد – رویکرد و عملکرد -  اجتناب اهداف
 رابطۀ بیانگر ها پژوهش نتایج خصوص این در است. مثبت
 ؛2010 همکاران، و جهرمی (قربان تبحري اهداف منفی

 -  اجتناب اهداف مثبت رابطۀ و )1393 همکاران، و رستگار
 و (تاناکا رایانه اضطراب با عملکرد - رویکرد و عملکرد

 رستگار ؛2010 همکاران، و جهرمی قربان ؛2006 همکاران،
 که گفت باید یافته این با ارتباط در است. )1393 همکاران، و

 جهت عملکردي دانشجویان برعکس تبحرگرا دانشجویان
 فناوري با مرتبط هاي چالش از خود اي رایانه هاي مهارت توسعۀ

 کاهش آنها رایانه اضطراب دلیل همین به و کنند می استقبال
 خودکارآمدي و پیشرفت اهداف روابط خصوص در یابد. می

 سوي از تبحري اهداف گزینش که داد نشان نتایج رایانه،
 گردد می آنها در رایانه خودکارآمدي افزایش به منجر فراگیران

 کاهش به ضرورتاً عملکرد -  اجتناب اهداف گزینش ولی
 پژوهش نتایج با یافته این انجامد. نمی رایانه خودکارآمدي

 اهداف منفی رابطۀ مورد در ولی است همسو )2005( جانسون
 با خودکارآمدي هاي حیطه سایر با عملکرد -  اجتناب
 و زاده تقی ؛1387 نقش، و (حجازي قبلی هاي پژوهش

 اگر که رسد می نظر به ندارد. خوانی هم )1393 همکاران،
 محور تالش و کرده تمرکز خود هاي قابلیت افزایش بر فراگیران

 ها چالش و تغییرات با مرور به خود هاي تالش تأثیر ،تحت باشند
 هاي فناوري با کار توانایی مورد در تصورشان و شوند می سازگار
 و مستقیم اثر بیانگر ها یافته همچنین یابد. می افزایش جدید
-  اجتناب اهداف منفی و مستقیم اثر و تبحري اهداف مثبت

 از یکی با روشنی به یافته این است. فناوري پذیرش بر عملکرد
 پیامدهاي بر مبنی پیشرفت اهداف نظریۀ زیربنایی هاي فرض
 و (شانک اهداف رفتاري و انگیزشی و عاطفی شناختی، متمایز

 اثر سویی از است. هماهنگ )2009 چاتزگلو، ؛2008 همکاران،
 جانسون،( فناوري پذیرش بر رایانه اضطراب منفی و مستقیم
 قرار تأیید مورد قبلی تحقیقات با همسو )1391 طالبی، ؛2005
 بر رایانه خودکارآمدي بر متغیر این منفی اثر که حالی در گرفت
 دلیسه، ؛2004 همکاران، و فاگان( قبلی تحقیقات خالف

 نبود. معنادار )1391 طالبی، ؛2015 آکتاگ، ایسل ؛2009
 همکاران، و لیو( قبلی تحقیقات با همسو نتایج همچنین

 از استفاده افزایش بیانگر )1391 طالبی، ؛2009 پارك، ؛2011
 هاي فناوري با کار در توانمندي احساس نتیجه در و فناوري
 بر هوشی باورهاي مستقیم غیر اثر با ارتباط در است. نوین

 طریق از افزایشی هوش باور که داد نشان نتایج فناوري پذیرش
 اضطراب و رایانه خودکارآمدي تبحري، اهداف گري واسطه
 باور مثبت و مستقیم غیر اثر داراي فناوري، پذیرش بر رایانه
 عملکرد، -  اجتناب اهداف گري واسطه طریق از ذاتی هوش
 داراي فناوري، پذیرش بر رایانه اضطراب و عملکرد -  رویکرد

 با راحتی به توان می را یافته این است. منفی و مستقیم غیر اثر
 )2011 و 1988( دوئک اجتماعی -  شناختی رویکرد استفاده
 تحت دانشجو که زمانی گفت توان می کلی طور به کرد. تبیین
 کند، می نگاه ثابت اي پدیده عنوان به هوش به ادراکاتش تأثیر
 به فناوري نوین ابزارهاي به تحصیل و یادگیري فرایند در

 -  اجتناب (اهداف شکست از فرار براي راهکاري عنوان
 شکست با مرتبط هاي ارزیابی بر همواره نگرد، می عملکرد)
 اضطراب نظیر منفی پیامد هیجانات نتیجه در و شود می متمرکز
 مقابل در کنند. می تجربه را فناوري پذیرش از ترس و رایانه
 افزایش قابل اي پدیده عنوان به هوش به فراگیر که زمانی
 بر کند، نگاه خود هاي مهارت توسعۀ و شخصی رشد جهت
 در و شود می متمرکز پیشرفت هاي پیامد مثبت هاي ارزش
 افزایش و فناوري از لذت مانند مثبت پیامد هیجانات نتیجه

 از استفاده سمت به را فرد که استفاده که رایانه خودکارآمدي
 توجه با نهایت در کند. می تجربه کنند، می ترغیب فناوري

 منفی پیامدهاي و افزایشی باورهاي مثبت پیامدهاي
 در اطالعات فناوري پذیرش بر هوش مورد در ذاتی باورهاي

 از استفاده لزوم و نور پیام دانشگاه دانشجویان فراگیران میان
 شود می پیشنهاد یادگیري و یاددهی فرایند در ها فناوري این
 به فراگیران و استادان اندرکاران، دست گوناگون طرق از

 که امر این به باتوجه همچنین گردند. آگاه گونه این نقش
 صورت نور پیام دانشگاه دانشجویان میان در پژوهش این

 و آماري جوامع سایر به نتایج تعمیم در باید می است، گرفته
  گیرد. صورت الزم احتیاط تحصیلی، مقاطع
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