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 چکیده
 مبناي بر تحصیلی آوريتاب و سرزندگی بینیپیش حاضر پژوهش هدف
 تحصیلی هايهیجان واسطه با الکترونیکی یادگیري هايمهارت

 کلیه شامل تحقیق آماري جامعه بود. اراك دانشگاه دانشجویان
 دانشگاه در 1399-1400 اول سالنیم در تحصیل به مشغول دانشجویان

 شدند. انتخاب دسترس در روش به نفر 350 بین این از که بود اراك
 چاري حسین تحصیلی سرزندگی مهناپرسش شامل هاداده گردآوري ابزار
 )،2001( مارتین تحصیلی آوريتاب نامهپرسش )1391( زادهدهقانی و

 )2004( همکاران و واتکینز الکترونیکی یادگیري هايمهارت نامهپرسش
 بود. )2005( همکاران و پکران تحصیلی هايهیجان نامهپرسش و

 R افزارنرم و 26 سخهن SPSS افزارنرم از هاداده تحلیل و تجزیه جهت
 ساختاري معادالت روش به هافرضیه آزمون و شد استفاده 2/0/4 نسخه
 هايمهارت که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه نتایج گرفت. انجام

 آوريتاب و سرزندگی تواندمی معناداري طور به الکترونیکی یادگیري
 و (مثبت یلیتحص هايهیجان و کند بینیپیش را دانشجویان تحصیلی

 براساس تحصیلی سرزندگی و آوريتاب بینیپیش در نیز منفی)
 بنابراین دارند. معناداري میانجی نقش الکترونیکی یادگیري هايمهارت

 دانشجویان تحصیلی سرزندگی و آوريتاب تقویت جهت رسدمی نظر به
 یادگیري هايمهارت تقویت بر عالوه باید مجازي آموزش در

 مد نیز مثبت هايهیجان تقویت و منفی هايهیجان تعدیل الکترونیک،
  گیرد. قرار نظر

  
  کلیدي هايواژه

 یادگیري هايمهارت تحصیلی، آوريتاب تحصیلی، سرزندگی
  تحصیلی هايهیجان الکترونیکی،

 

Abstract 
The aim of this study was to predict academic vi-
tality and resilience based on e-learning skills by 
mediating role of academic excitement of Arak 
University students. The statistical population of 
the study includes all students studying in the first 
semester of 1400-1399 in Arak University from 
whom, 365 people were selected by available sam-
pling. Data collection tools including Academic 
Vitality Questionnaire Hossein Chari and 
Dehghanizadeh (2012), Martin Academic Resili-
ence Questionnaire (2001), Watkins et al. (2004) 
e-Learning Questionnaire, And Pekran et al.'s 
(2005) Academic excitement Questionnaire. Data 
were analyzed using SPSS software (26) and R 
software (4.0.2) and hypothesis tested by structural 
equation model. The results of data analysis 
showed that e-learning skills can significantly 
predict students' vitality and academic resilience 
and academic Excitement (positive and negative) 
also play an important role in predicting academic 
resilience and vitality based on e-learning 
skills.Therefore, it seems that in order to strength-
en the resilience and academic vitality of students 
in virtual education, in addition to strengthening 
electronic learning skills, it should also be consid-
ered to moderate negative emotions and strengthen 
positive emotions.  
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 مقدمه
 به ارتباطات و اطالعات فناوري پیشرفت امروز دنیاي در

 و داده قرار تأثیر تحت را یادگیري و آموزش عرصه نوعی
 یادگیري عنوان با جدیدي هايشیوه ظهور به منجر

 و کرونا ویروس شیوع دیگر سوي از است. شده الکترونیکی
 منجر خانگی هايقرنطینه و اجتماعی تعامالت از پرهیز لزوم
 آموزش امر متولیان توسل و وزشآم نوع این شدن فراگیر به
 گشته آموزش تداوم براي راهی عنوان به هاشیوه این به

 که است این بر تالش الکترونیکی یادگیري در است.
 صوتی، از اعم الکترونیکی ابزارهاي از استفاده با آموزش
 )2005( 1مایر گیرد. صورت ايشبکه و ايرایانه تصویري،
 داندمی هوشمندي و فعال گیريیاد را الکترونیکی یادگیري

 و اساسی نقش یادگیري یاددهی فرایند در تحول ضمن که
 فرهنگ ساختن پایدار و تعمیق و گسترش در محوري
 ارائه امکان داشت. خواهد ارتباطات و اطالعات فناوري
 محتوا، شدن جذاب و ايرسانه چند محیط در دروس

 و زمانی فانعطا ارتباطی، امکانات اطالعات، به دسترسی
 سریع آوريجمع سازي،شخصی هايقابلیت و مکانی

 یادگیري مزایاي از آنها تحلیل و تجزیه و بازخوردها
 پاکدامن، و شکري آبادي، فتح (شریفی، است الکترونیکی

 فنی، هايویژگی به توجه با باید یادگیرنده اما ).1398
 هر و زمانی هر اي،رسانه ابر و چندحسی اطالعاتی، ارتباطی،
 دارا را هاییویژگی و هامهارت الکترونیکی، محیط مکانی
 جهت در محیط این امکانات از مؤثر نحو به بتواند تا باشد
 و فردي هايفعالیت در مشارکت خود، یادگیري بهبود

 و هاخودآزمایی انجام متنوع، منابع به دسترسی گروهی،
 ،2پرات و (پالوف کند استفاده درسی مطالب عمیق درك

 و سان نظریه براساس رو این از ).24 ص :2010
 مجازي آموزش هايدوره کیفیت بهبود )2008( 3همکاران

 این بر و است یادگیرندگان هايمهارت ارتقاي گرو در
 در مهمی نقش یادگیرنده هايمهارت است ممکن اساس
 راستا این در باشد. داشته آنان تحصیلی موفقیت و رضایت
 و دانشجویان مهارت میزان که دکر اشاره توانمی

 به مجبور بارهیک به کرونا ویروس شیوع با که آموزانیدانش

                                                
1. Mayer 
2. Pallof & Pratt 
3. Sun et al 

 به ملزم و گردیده مجازي آموزش هايدوره در شرکت
 نبوده یکسان اند،شده آموزشی جدید شرایط این با سازگاري

 خویش، شخصی عالقه حسب بر افراد این نیست. و
 این با متفاوتی میزان به لیقب انگیزه و امکانات به دسترسی
 شرایطی چنین در داشتند. آشنایی آموزشی هايشیوه
 استفاده در کمتري مهارت از که دانشجویانی و آموزاندانش
 آموزش دوران طی در بودند برخوردار نوین هايفناوري از

 آنان تحصیلی سالمت و شدند مواجه هاییچالش با مجازي
 مجازي یادگیري محیط در تموفقی گرفت. قرار تأثیر تحت
 اینترنت، و رایانه با کار مهارت مانند هاییمهارت مستلزم
 و خودرهیابی مسئله، حل توان فراشناختی، هايمهارت
 یادگیري بافت تا )1392 (سراجی، است ارتباطی هايمهارت
 از یکی شود. فراهم یادگیرنده براي سالمی و مناسب

 آن به توانمی یلی،تحص بافت سالمت در که متغیرهایی
 آن مختلف محققان که است تحصیلی سرزندگی کرد، اشاره
 بهزیستی مفهوم درك براي سازنده و مفید متغیري را

 ).2013 ،4لیسا و پول (ساراه، انددانسته یادگیرندگان
 انطباقی و مفید مثبت، سازنده، پاسخ به تحصیلی سرزندگی

 در فراگیران به که دارد اشاره تحصیلی موانع انواع به
 کمک تحصیلی زندگی مشکالت و هاچالش با مواجهه
 موجب سازه این ).1396 آبادي،جمال و (فتحی کندمی

 و شده تحصیلی فشارهاي و تهدیدها برابر در افراد سازگاري
 و بهزیستی هايمؤلفه از یکی عنوان به آن از محققان
 و (سولبرگ کنندمی یاد ذهنی سالمت معنادار هايشاخص
ن  بودن سرزنده احساس سرزندگی ).2012 ،5همکارا
 بیرانوند، و پور (قدم است اجبار و تحریک بدون اختیاري

 صورت به را کاري فردي وقتی که است شده اشاره ).1396
 نه دهد،می انجام دیگران اجبار بدون و اختیاري خودجوش،

 و نیرو افزایش احساس بلکه کند؛نمی خستگی احساس تنها
 بافت در ).2014 همکاران، و (دویجن کندمی نیز انرژي

 بدون و یادگیري به عشق با یادگیرنده، اگر نیز تحصیلی
 احساس تنها نه کند، یادگیري به اقدام دیگران اجبار

 سرزندگی احساس بلکه کند؛نمی فرسودگی و خستگی
 حیطه در ذهنی مثبت سازه این رسدمی نظر به نماید.می

 و موفقیت از یادگیرنده رضایت میزان تأثیر تحت تحصیلی
                                                
4. Sarah, Paul & Lisa 
5. Solberg,Hopkins,Ommandsen & Halvari 
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 حس چنین و باشد داشته قرار خویش تحصیلی رضایت
 فردي هايمهارت بر حدودي تا مجازي آموزش در رضایتی
 یا مجازي آموزش در فناوري از دراستفاده یادگیرنده
 همچنین باشد. مبتنی الکترونیکی یادگیري هايمهارت

 لحاظ از تحصیلی يهاچالش با مواجهه در یادگیرندگان
 هم با تحصیلی آوريتاب نام به دیگري شناختیروان سازه

 نقاط بر مبتنی رویکرد اساس بر آوريتاب سازه متفاوتند.
 با آمدن کنار در افراد قابلیت از حاکی و شده بنا قوت

 حوادث شناختیروان تأثیر از و است خطرات و مشکالت
 آوريتاب یزانم که طوريبه کند؛می محافظت زامشکل
 روانی سالمت مبناي تریناساسی و ترینمهم از یکی افراد
 ).1395 موسوي، و فتحی نژاد، حسینی (مدنی، است آنها
 باالیی پیشرفت انگیزه تحصیلی آوريتاب واجد آموزاندانش
 و محیطی زايتنش وقایع وجود با و دارندمی نگه خود در را

 (تارویردي کنندمی حفظ ار خود بهینه عملکرد ناگوار شرایط
 قادرند آموزاندانش این همچنین ).1396 همکاران، و زاده
 روابط و کنند فعالیت خود گروه در کارآمد و مؤثر صورت به

 بهتر سازگاري امر این که دهند شکل را بهتري دوستانه
 میکائیلی و (انوري داشت خواهد پی در مدرسه در را آنان
 یک عنوان به تحصیلی آوريابت حقیقت در ).1400 منیع،
 و هااسترس با مقابله جهت تواندمی عاطفی-انگیزشی متغیر

 و ننا مک (آالن، کند کمک یادگیرنده به تحصیلی مشکالت
 است، متمایز آوريتاب از سرزندگی البته ).2014 دمینی،
 نظر در توانایی نوعی عنوان به تحصیلی سرزندگی زیرا

 در آموزاندانش و جویاندانش به که شودمی گرفته
 نقطه واقع در و کندمی کمک تحصیلی زندگی هايچالش
 طور به آوريتاب که حالی در گردد،می تلقی فرد قوت
 موانع به سازنده دهیپاسخ براي افراد ظرفیت به اشاره خاص
 زندگی در است. رسانیاري سخت شرایط در و دارد اصلی
 که حالی در اردد وجود تحصیلی سرزندگی محصلین همه
 تجربه تحصیلی دوران در را آوريتاب آنها از بعضی تنها
 که است متغیر دو این تفاوت بیان در دیگر نکته و کنندمی
 مواجه آن با فرد که مشکلی و چالش شدت حسب بر
 مورد در بیشتر آوريتاب است؛ نیاز مورد دو از یکی شود،می

 عوامل عنوان به که مزمن و حاد مخاطرات و نامالیمات
 به گذارندمی اثر تحولی فرایندهاي روي بر بزرگ خطرزاي

 با مقابله به تحصیلی سرزندگی کهحالی در رودمی کار
 مثال براي دارد. اشاره ترضعیف تحصیلی هايچالش

 واکنش به شدید آموزيکم و مدرسه از افراد نارضایتی
 انگیزش هشکا و افراد ضعیف نمرات اما دارد نیاز آورانهتاب
 ).2008 ،1مارش و (مارتین دارد نیاز سرزنده واکنش به آنها
 پرداخته تحصیلی آوريتاب بررسی به که مطالعاتی بیشتر
 مد را آمیزمخاطره و سخت بسیار شرایط و مشکالت اند،
 در اندنداشته کارایی آموزاندانش اکثر مورد در و داشته نظر
 هدف را بزرگتري گروه تواندمی تحصیلی سرزندگی کهحالی
 سرزندگی که معتقدند محققان ).2013 (مارتین، دهد قرار

 عوامل شناختی،روان عوامل دسته سه تأثیر تحت تحصیلی
 محیط به مربوط عوامل و همساالن و خانواده به مربوط
 (همان گیردمی قرار تحصیل فرایند در مشارکت و آموزشی

 ادراك فراگیر، ديخودکارآم مجازي آموزش بستر در منبع).
 در حضور گذراندن نحوة و یادگیري محیط از فراگیر
 میزان مبناي بر تواندمی که است عواملی از هاکالس
 حس متعاقباً و باشد متغیر الکترونیک یادگیري هايمهارت

 حیطه در دهد. قرار تأثیر تحت را یادگیرنده سرزندگی
 العه،مط مدیریت خود، به باور نیز تحصیلی آوريتاب
 کنترل داشتن احساس تحصیل، ارزش پشتکار، ریزي،برنامه
 (باباجانی یادگیري محیط در نفوذ و نشاط احساس شرایط، بر

 و بخشی ؛1398 افراشته، یوسفی و مروتی حجازي، گرجی،
 آوريتاب گونه این بر مؤثر عوامل عنوان به فوالدچنگ)

 آموزش بستر در که رسدمی نظر به و گرفته قرار تأکید مورد
 تأثیر تحت تواندمی عوامل این از بسیاري مجازي
  گیرد. قرار الکترونیک یادگیري هايمهارت

 از صحبت جا هر که است این دیگر توجه قابل نکته
 وروي هايویژگی تواننمی آید،می میان به یادگیري
 این از نیز الکترونیک یادگیري و گرفت نادیده را یادگیرنده
 و دانش شامل هاویژگی این نیست. یمستثن قاعده
 برخی و فناورانه ابزارهاي کاربرد در یادگیرنده هايمهارت
 آن در او شکست یا موفقیت موجب که است روانی عوامل
 یا موفقیت روي که روانی عوامل این از یکی شود.می محیط
 و پکران .است تحصیلی هايهیجان گذارد،می اثر شکست
 هاییهیجان را تحصیلی هايانهیج )2002( همکاران

 نتایج یا تحصیلی هايفعالیت به مستقیم طور به که دانندمی
 به وابسته هايهیجان بنابراین اند.خورده گره تحصیلی
 تلقی تحصیلی هايهیجان نیز تحصیل با مرتبط هايفعالیت

                                                
1. Martin & Marsh 
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 از ناشی خستگی یادگیري، از منبعث لذت شوند.می
 از ناشی هايعصبانیت ها،ناکامی و کالسی هايآموزش
 با مرتبط هايهیجان از هایینمونه دشوار تکالیف
 ارزش - کنترل نظریه پکران هستند. تحصیلی هايفعالیت
 اجتماعی -شناختی نظریه چارچوب از استفاده با را هیجان

 در کرد. معرفی تحصیلی هايهیجان فهم و درك منظور به
 عنصر دو یريیادگ محیط که شودمی فرض نظریه این

 ذهنی کنترل دهد:می قرار تأثیر تحت را شناختی ارزیابی
 انتظارات مثل کنترل با مرتبط هايشناخت (شامل

 علی اسناد و پیشرفت با مرتبط انتظارات خودکارآمدي،
 ادراك ارزشمندي (شامل ذهنی هايارزش و دادها)برون
 ايبر هستند. هاهیجان عنصر دو این حاصل اعمال). از شده
 باشد، مثبت تکلیف ارزش و باال شده ادراك کنترل اگر مثال

 نظریه، این همچنین برد.می لذت تکلیف انجام از یادگیرنده
 و آموزش) (کیفیت یادگیري محیط ویژگی بین رابطه در

 عنوان به را ذهنی ارزش و ذهنی کنترل هیجان، تجربۀ
 عاتمطال ).2004 همکاران، و (پکران کندمی معرفی واسطه
 مثبت هايهیجان که دانشجویانی دهدمی نشان تجربی
 یادگیري هايراهبرد از بیشتر کنندمی تجربه را تحصیلی
 با رویارویی در و کنندمی استفاده تريمنعطف و معنادار
 در ناتوانی و هیجانی خستگی دچار کمتر تحصیلی موقعیت
 نتایج .)2012( 1جونز و آرتینو شوندمی تکالیف انجام

 که دهدمی نشان )1394( شکري، و حکمی مطالعات
 فرسودگی و تحصیلی بهزیستی در منفی هايهیجان
 نتیجه همچنین است. برخوردار بسزایی نقش از تحصیلی
 بین که داد نشان )1398( زینالی و شیراز زادهحاجی تحقیق
 آموزاندانش ذهنی سالمت با مثبت تحصیلی هیجانات
 با منفی تحصیلی هیجان بین و معنادار و مثبت رابطه

 وجود معنادار و منفی رابطه آموزاندانش ذهنی سالمت
 نقش به سویی از که گرفت نتیجه توانمی بنابراین داشت.
 و سرزندگی بینیپیش در تحصیلی هايهیجان مهم
 پاشا صابري، زاده،(تارویردي شده اشاره تحصیلی آوريتاب

 مک ،2کوهن ؛1397 همکاران، و وند یوسف ؛1396 شریفی،
 هايهیجان دیگر سوي از و )2009 پیکرال، و میچلی کاب،

 قرار آموزشی محیط از یادگیرنده ادراك تأثیر تحت تحصیلی
                                                
1. Artino & Jonez 
2. Cohn, M. A. et al 

 ).1399 همکاران، و سرگزي میرانی ؛1389 (نیکدل، دارد
 بر دانشجویان اینکه به توجه با رسدمی نظر به بنابراین
 یادگیري از فادهاست در خود هايمهارت میزان مبناي

 بتوان کنند،می تجربه را متفاوتی هايهیجان الکترونیکی
 رابطه در تواندمی تحصیلی هايهیجان که گرفت نتیجه
 آوريتاب و سرزندگی با الکترونیک یادگیري هايمهارت
 اعمال ايواسطه نقش مجازي آموزش بستر در تحصیلی

 پژوهش هايفرضیه مفروض مدل اساس بر بنابراین کند.
 از: عبارتند

 تحصیلی سرزندگی بر الکترونیک یادگیري هايمهارت .1
  دارد. مستقیم اثر دانشجویان

 تحصیلی آوريتاب بر الکترونیک یادگیري هايمهارت .2
 دارد. مستقیم اثر دانشجویان

 تحصیلی سرزندگی بر مثبت تحصیلی هايهیجان .3
 دارد. مستقیم اثر دانشجویان

 تحصیلی آوريتاب بر منفی صیلیتح هايهیجان .4
 دارد. مستقیم اثر دانشجویان

 هايهیجان طریق از الکترونیک یادگیري هايمهارت .5
 غیر اثر دانشجویان تحصیلی سرزندگی بر مثبت تحصیلی
 دارد. مستقیم

 هايهیجان طریق از الکترونیک یادگیري هايمهارت .6
 غیر ثرا دانشجویان تحصیلی سرزندگی بر منفی تحصیلی
 دارد. مستقیم

 هايهیجان طریق از الکترونیک یادگیري هايمهارت .7
 غیر اثر دانشجویان تحصیلی آوريتاب بر مثبت تحصیلی
 دارد. مستقیم

 هايهیجان طریق از الکترونیک یادگیري هايمهارت .8
 غیر اثر دانشجویان تحصیلی آوريتاب بر منفی تحصیلی
 دارد. مستقیم
 نشان 1 شکل در پژوهش متغیرهاي یهاول مفهومی مدل
 است. شده داده

  پژوهش متغیرهاي اولیه مفهومی مدل .1 شکل

هاي مهارت
یادگیري 
 الکترونیک

هاي هیجان
 تحصیلی

وري آتاب
 تحصیلی

سرزندگی 
 تحصیلی
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  هاروش و مواد
 استفاده با همبستگی مطالعه یک حاضر پژوهش
 این در آماري جامعه است. ساختاري روابط یابیازمدل
 همه در اراك دانشگاه دانشجویان کلیه از متشکل پژوهش
 1400- 1401 تحصیلی سال در که ی،تحصیل مقاطع
 براي بود. نفر 7331 آنها تعداد و بودند تحصیل به مشغول
 با و مورگان و کرجسی جدول از استفاده با نمونه انتخاب
 در روش به نمونه عنوان به نفر 365 جامعه حجم به توجه

 نفر 350 تعداد این از که شدند انتخاب دسترس
 بیماري شیوع به توجه با کردند. تکمیل را هانامهپرسش
 به هانامهپرسش پرکردن امکان هادانشگاه تعطیلی و کرونا
 از لینکی نتیجه در و نداشت وجود حضوري صورت
 دربین دانشجویی هايگروه در و شد تهیه هانامهپرسش

 ترتیب این به و گردید منتشر اراك دانشگاه دانشجویان
 پژوهش هايهنامپرسش کردن پر به اقدام دانشجویان

   کردند.
  

  پژوهش ابزارهاي
 توسط نامهپرسش این تحصیلی: سرزندگی نامهپرسش
 از الگوگیري با )1391( زاده دهقانی و چاري حسین
 ساخته )2008( مارش و مارتین تحصیلی سرزندگی مقیاس
 پنج لیکرت طیف اساس بر که دارد گویه 9 و  شده
 گذارينمره 5موافقم= کامالً تا 1مخالفم= کامالً از ايدرجه
 و پائین تحصیلی سرزندگی دهندهنشان 1 نمره شود.می
 دانشجویان در باال تحصیلی سرزندگی کنندهبازگو 5 نمره

 وسیله به تحصیلی سرزندگی نامهپرسش روایی است.
 بازآزمایی روش از استفاده با نیز آن پایایی و عامل تحلیل

 حسین و زاده هقانی(د است گرفته قرار تأیید مورد )73/0(
  ).1391 چاري،

 نامهپرسش این تحصیلی: آوريتاب نامهپرسش
 تک مقیاس یک و شده طراحی )2001 (مارتین، توسط
 از لیکرت مقیاس با گویه هر است. گویه 6 شامل و بعدي

 شده بنديدرجه موافقم، کامالً = 7 تا مخالفم کامالً =1
 مورد عاملی یلتحل شیوه به مقیاس این سازه روایی است.
 آلفاي پایایی ضرایب همچنین است. گرفته قرار تأیید

   ).1390(هاشمی، است شده گزارش 77/0 با برابر کرونباخ

 این الکترونیکی: یادگیري هايمهارت نامهپرسش
 و طراحی )2004( همکاران و واتکینز توسط نامهپرسش

 سواالت است. گویه 25 شامل و است شده اعتباریابی
 وستهپی ارتباطات و هامهارت انگیزش، بعد پنج نامهپرسش
 به دسترسی )،12-10 (سواالت انگیزش )،9-1 (سواالت
 طریق از یادگیري توانایی )،15-13 (سواالت فناوري
 اینترنتی گروهی گفتگوهاي )،18-16 (سواالت هارسانه

 یادگیري در موفقیت جهت مهم مسائل و )21-19 (سواالت
 دهد.می قرار سنجش مورد را )25-22 (سواالت الکترونیکی
 از نامهپرسش پایایی براي )2004( همکاران و واتکینز
 را نامهپرسش پایایی و کرده استفاده کرونباخ آلفاي ضریب

 پایایی )1393( آهنگر مطالعه در اند.کرده گزارش 90/0
 30 نمونه روي مقدماتی مطالعه یک اساس بر نامهپرسش
 پژوهش در نیز نامهپرسش روایی شد. محاسبه 86/0 نفري
 مورد عاملی تحلیل طریق از )2004( همکاران و واتکینز
 روایی نیز )1393( آهنگر مطالعه در گرفت. قرار تأیید

 از خواهی نظر با و صوري روایی روش به نامهپرسش
 گرفته قرار تأیید مورد کارشناسان و متخصصین و استادان

  است.
 این پکران: تحصیلی هايهیجان نامهپرسش

 و شده طراحی )2005( مکارانه و پکران توسط نامهپرسش
 هايهیجان هم که است مقیاس خرده 7 و سوال 43 داراي

 مورد را منفی تحصیلی هايهیجان هم و مثبت تحصیلی
 ايگزینه پنج طیف براساس سواالت دهد.می قرار سنجش
 گذارينمره )5( موافقم کامال تا )1( مخالفم کامال از لیکرت
 سواالت لذت؛ هیجان 26 و 18 ،14 ،9 ،1 سواالت شود.می

 و 33 ،2،12،27 سواالت غرور؛ هیجان 37 و 30 ،23 ،17 ،7
 15 ،4 ،41 ،35 ،29 ،24 ،20 سواالت اضطراب؛ هیجان 42
 هیجان 36 و 31 ،21 ،16 سواالت شرم؛ هیجان 11 و

  پژوهش متغیرهاي توصیفی اطالعات .1 جدول
  استاندارد انحراف  میانگین  متغیر

  59/9 68/27  سرزندگی
  15/10  25/30  مثبت تحصیلی هیجان
  20/39  50/100  منفی تحصیلی هیجان
  95/8  31/25  آوريتاب

  65/24  83/79  الکترونیکی یادگیري مهارت
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 ،3 سواالت ناامیدي؛ هیجان 32 و 25 ،8 ،5 سواالت خشم؛
 خستگی هیجان 38 و 28 ،34 ،40 ،43 ،19 ،22 ،13 ،10 ،6
 در شده محاسبه کرونباخ آلفاي ضریب سنجند.می را

 نامهپرسش کل براي )1388 همکاران، و (کدیور پژوهش
 از ايدامنه در هامقیاس زیر در و شد برآورد 7/0 باالي

 روایی پژوهش این در همچنین شد. گزارش 86/0 تا 74/0
 ارقر تأیید مورد عاملی تحلیل روش به نامهپرسش سازه

   گرفت.
 

  پژوهش هايیافته
 از پسر 157 و دختر 193 شامل مطالعه مورد نمونه

 25 از کمتر درصد 40 که بودند اراك دانشگاه دانشجویان
 آنها از درصد 7/19 و سال 30 تا 25 بین درصد 3/40 سال،
 مقاطع در دانشجویان این داشتند. سن سال 30 از بیش

 دکتري و )40%/3( ارشد کارشناسی )،%44( کارشناسی
   بودند. )7/15%(

 کمینه معیار، انحراف و (میانگین توصیفی نتایج خالصه
 متغیرهاي در پژوهش کنندگانشرکت نمرات پیشینه) و

 هايمهارت و تحصیلی هیجان آوري،تاب سرزندگی،
 ضرایب و 1 شماره جدول در الکترونیکی یادگیري
  است. آمده 2 جدول در متغیرها بین همبستگی

  
  پژوهش متغیرهاي بین همبستگی ضرایب .2 ولجد

  5  4  3  2  1  متغیر

          1  تحصیلی سرزندگی .1

        1  58/0**  تحصیلی آوريتاب .2

      1  43/0**  50/0**  مثبت تحصیلی هايهیجان .3

    1  - 33/0**  - 34/0**  - 41/0**  منفی تحصیلی هايهیجان .4

 یادگیري هايمهارت .5
  الکترونیکی

**58/0  **49/0  **42/0  **29/0 -  1  

  05/0 خطاي سطح در معناداري * و 01/0 خطاي سطح در معناداري **
  

 متغیرهاي همه بین شود،می مالحظه که گونه همان
 مربوط رابطه ترینقوي دارد. وجود معناداري روابط پژوهش

 تحصیلی آوريتاب با الکترونیک یادگیري هايمهارت به
)58/0=r( هايمهارت به ربوطم رابطه ترینضعیف و 

-29/0( منفی تحصیلی هايهیجان با الکترونیک یادگیري
=r( .به منطقی پژوهش مفهومی مدل بررسی بنابراین است 
  رسد.می نظر

 نوع از ساختاري معادالت مدل از استفاده جهت ادامه در
 نرمال بررسی یعنی آن اساسی هايمفروضه مسیر تحلیل
 پرت هايداده وجود عدم نیز و هاداده توزیع شکل بودن

 بررسی ماهاالنوبیس، فاصله شاخص از استفاده با چندمتغیره،
 که شد مشخص مفروضه، دو این برقراري به توجه با و شد

 نوع از ساختاري معادالت مدل روش از استفاده جهت مانعی
 منظور به ادامه در ندارد. وجود محور کوواریانس هايمدل

 متغیرهاي نمرات بین همبستگی ساختار بودن موجود بررسی
 تحلیل انجام بودن پذیرامکان جهت پژوهش، وابسته

 توجه با که شد استفاده بارتلت کرویت آزمون از چندمتغیري
 و Chi-Square = 87/411( آمده دست به نتایج به

001/0 =P( ساختار وجود دلیل به که شد مشخص 
 جهت مانعی پژوهش، متغیرهاي بین الزم همبستگی
   ندارد. وجود چندمتغیري آماري هايروش از استفاده

 وجود مدل برازش بررسی جهت آماري شاخص چندین
 هايداده که است ايدرجه کننده تعیین مدل برازش دارد.

 حمایت را ساختاري معادالت مدل نمونۀ کواریانس-واریانس
 اسکوئر کاي نسبت مهم بسیار هايشاخص از یکی کند.می
 عنوان به را 3 تا 1 بین مقدار غالبا که است يآزاد درجۀ به

 مربعات میانگین ریشه گیرند.می نظر در قبول مورد مقدار
 است هايشاخص از دیگر یکی )RMSEA( برآورد خطاي
 در کرد. استفاده مدل بودن مناسب بررسی جهت توانمی که

 دامنه عنوان به 80/0 تا 0 بین مقدار حالت ترینسختگیرانه
 شود.می گرفته نظر در مدل خوب رازشب پذیرش
 تطبیقی برازندگی شاخص از: عبارتند دیگر مهم هايشاخص

)CFI،( شدهنرم برازندگی )NFI،( برازندگی شاخص 
 نیکویی )،GFI( برازندگی نیکویی شاخص )،IFI( افزایشی
 شده هنجار برازش شاخص و )AGFI( شده تعدیل برازش

)NNFI( مقدار از بیش باید هاشاخص این مجاز مقدار که 
 و اسفیدانی (رحیم شود پذیرفته نهایی مدل تا باشد 9/0

  ساختاري مدل برازش هايشاخص .3 جدول

  برازش هايشاخص  شاخص نام
  مجاز حد  مقدار

RMSEA 08/0 از کمتر 05/0  برآورد) خطاي میانگین (ریشه  
CFI 9/0 از باالتر 94/0  شده) تعدیل (برازندگی  
NFI 9/0 از باالتر  96/0  شده) نرم (برازندگی  
TLI 9/0 از باالتر 93/0 لوییس) تاکر (شاخص  
IFI 9/0 از باالتر  95/0 برازندگی) نیکویی (شاخص  
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 سرزندگی بینیپیش ساختاري مدل ).1393 محسنین،
 یادگیري هايمهارت براساس آوريتاب و تحصیلی

 هايهیجان ايواسطه نقش گرفتن نظر در با الکترونیکی
 با افتهی برازش مدل بهترین ها،داده بررسی از پس تحصیلی،
  است. شده ارائه 3 جدول در شده ذکر برازش هايشاخص
 به آمده دستبه هايشاخص از یک هر کلی طور به
 این و نیستند مدل برازندگی عدم یا برازندگی دلیل تنهایی
 تدسبه مقدارهاي شوند. تفسیر هم کنار در باید هاشاخص
 الگو مجموع در که دهدمی نشان هاشاخص این براي آمده
 برخوردار مناسبی بسیار وضعیت از برازش و تبیین جهت در

 مدل است. بالمانع پژوهش فرعی هايفرضیه آزمون و است
 است. شده ارائه 2 شکل در نیز شده استاندارد
 ساختاري مدل در را متغیرها بین مسیر ضرایب 4 جدول
  .دهدمی نشان پژوهش

 هايآماره به توجه با گرددمی مالحظه که گونه همان
 رمتغی )>05/0P( آمده دستبه معناداري و آزمون
 مالك متغیر دو هر بر الکترونیکی یادگیري هايمهارت
 تحصیلی سرزندگی و )β =24/0 ضریب (با آوريتاب یعنی
 معناداري اثر 05/0 خطاي سطح در )β =29/0 ضریب (با

 ضریب با مثبت تحصیلی هايهیجان متغیر همچنین دارد.

  مدل در متغیرها بین یرمس ضریب .4 دولج
  z  p-value آماره  مستقیم اثر  بینپیش متغیر مالك متغیر
  001/0  60/4  24/0  یادگیري هايمهارت  تحصیلی آوريتاب

  001/0  13/6  29/0  تحصیلی سرزندگی
  Z  p  اثر  میانجی متغیر  بینپیش متغیر  مالك متغیر

  001/0  52/4  11/0  مثبت یتحصیل هايهیجان  یادگیري هايمهارت  تحصیلی آوريتاب
  001/0  27/5  13/0  تحصیلی سرزندگی

  001/0  17/3  05/0  منفی تحصیلی هايهیجان  یادگیري هايمهارت  تحصیلی آوريتاب
  001/0  82/3  07/0  تحصیلی سرزندگی

  001/0  28/5  26/0  -  مثبت تحصیلی هايهیجان  تحصیلی آوريتاب
  001/0  61/6  30/0  -  تحصیلی سرزندگی

  001/0  - 85/3  - 18/0  -  منفی تحصیلی هايهیجان  تحصیلی آوريتاب
  001/0  - 23/5  - 23/0  -  تحصیلی سرزندگی

  شده استاندارد ضرایب با ساختاري مدل .2 شکل
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11/0 = β 13/0 و =β و آوريتاب بینیپیش در ترتیب به 
 یادگیري هايمهارت براساس تحصیلی سرزندگی
 ایفا 05/0 خطاي سطح در معناداري نقش الکترونیکی

 سطح در نیز منفی تحصیلی هايهیجان متغیر کند.می
 در ترتیب به β= 07/0 و β =05/0 ضرایب با 05/0 خطاي
 نقش با تحصیلی سرزندگی و آوريتاب تغییرات تببین
 معناداري نقش کیالکترونی یادگیري هايمهارت ايواسطه

  دارد.
  

  بحثو  گیرينتیجه
 متغیر که داد نشان حاضر پژوهش از حاصل نتایج
 متغیر دو هر است توانسته الکترونیکی یادگیري هايمهارت
 طور به را تحصیلی آوريتاب و سرزندگی یعنی مالك

 با توانمی را پژوهش این نتایج کند. بینیپیش معناداري
 ،)2014( بلند و شورودر والکر، ،کائو هايپژوهش نتایج

 کوتی و مظلومیان ،)1396( همکاران و آباديپورمحی
 دانست. همسو )،1398( همکاران و مومن )،1397(

 سازگاري توانایی فرایند، یک عنوان به آوريتاب
 در که است ناگوار و کننده تهدید شرایط با آمیزموفقیت
 ايکننده عیینت نقش فراگیران روانی فشار و استرس کاهش

 بعد سه با را تحصیلی آوريتاب ساموئلز دارد. عهده بر
 و آینده گیريجهت ارتباطی، هايمهارت کند:می معرفی
 ارتقاي دیگر عبارت به نگري.مثبت و محوري،مسئله
 به کارآمدي و مؤثر شکل به تواندمی تحصیلی آوريتاب

 و ودش منجر دیگران با سازنده و مثبت روابط برقراري
 هاانتخاب کاوش ریزي،برنامه و گذاريهدف براي را بستري

 مسیر به دستیابی مسیر در را فرد و کند فراهم تعهد ایجاد و
 ضمن تجربه کسب طریق از و کرده هدایت شده انتخاب
 رو پیش مسائل حل به نگريمثبت و دیگران با همکاري
 هايچالش با سازگاري قدرت ترتیب بدین و کرده کمک
 و ازخوش یونسی، مطلق، (جاهد دهد افزایش را رو پیش

 در تحصیلی آوريتاب با مرتبط هايپژوهش ).1394 فرضی،
 دو به مثبت سازه این ارتقاي و ایجاد بر مؤثر عوامل بررسی
 این در اند.کرده اشاره بیرونی و درونی حفاظتی عوامل دسته
 ا،همهارت مانند فردي و شخصیتی هايویژگی بر راستا
 توسعه پیامدهاي با مرتبط هايارزش و باورها ها،نگرش
 و هافرصت بر و درونی حفاظتی عوامل عنوان به مثبت یافته

 مدرسه، خانه، در دسترس در محیطی اجتماعی هايحمایت

 حفاظتی عوامل عنوان به همساالن هايگروه و اجتماع
 توانمی ).1395 غفاري، و (همتی است شده تأکید بیرونی
 براي بیشتري هايمهارت که فراگیرانی که داشت انتظار
 از استفاده در و دارند مجازي هايآموزش از استفاده
 و هستند توانمندتر اینترنت و الکترونیک یادگیري بسترهاي

 خودکارآمدي زمینه این در خویش موفق تجارب اساس بر
 حفاظتی عوامل تقویت جهت به کنند،می احساس بیشتري
 همچنین داشت. خواهند باالتري تحصیلی آوريابت درونی

 که است مهمی هايشاخص از یکی نیز تحصیلی سرزندگی
 و است اثرگذار یادگیري فرایند بودن آمیزموفقیت بر

 برابر در دانشجویان مقابله توان افزایش در که شده مشخص
 مؤثري نقش تحصیلی عملکرد بهبود و تحصیلی مشکالت

 )2008( مارش و مارتین ).1399 پیام، زندي و (عبدي دارد
 عوامل دسته سه تأثیر تحت تحصیلی سرزندگی که معتقدند
 عوامل و همساالن و خانواده به مربوط عوامل شناختی،روان
 قرار تحصیل فرایند در مشارکت و آموزشی محیط به مربوط
 و مهارت و شایستگی حس نیز حیطه این در گیرد.می

 در یادگیري جهت ابزار و امکانات از استفاده در کارآمدي
 بنیادین نیازهاي ارضاي به نوعی به (که مجازي محیط
 ادراك )،2017 دسی، و (رایان دارد اشاره شناختیروان
 در حضور گذراندن نحوة و یادگیري محیط از فراگیر
 میزان مبناي بر تواندمی که است عواملی از هاکالس
 حس متعاقبا و باشد یرمتغ الکترونیک یادگیري هايمهارت

 منطقی لحاظ به دهد. قرار تأثیر تحت را یادگیرنده سرزندگی
 زمینه در که دانشجویانی که داشت انتظار توانمی

 بهتر و هستند توانمندتر الکترونیک یادگیري هايمهارت
 و تصاویر هايگالري دیجیتال، هايکتابخانه از توانندمی
 سازيشخصی و دستکاري را آنها و استفاده صوتی هايفایل
 ناهمزمان و همزمان طور به گوناگون منابع و افراد با و کنند
 مجازي، یادگیري هايمحیط در و باشند داشته ارتباط
 هايهمکالسی به نسبت دارند، تريمتنوع هايتجربه
 را بیشتري کارآمدي و شایستگی حس خود، از ترضعیف
 داشته بیشتري یتحصیل سرزندگی متعاقبا و کرده تجربه
 خواهند مندبهره نیز سازه این مثبت پیامدهاي از و باشند
 سرزندگی و آوريتاب مسیر ضریب مالحظه با البته شد.
 الکترونیکی یادگیري هايمهارت سهم که دریافت توانمی
 بوده آوريتاب از بیشتر تحصیلی سرزندگی بینیپیش در

 شده ذکر یلیتحص بافت در آوريتاب مبحث چه اگر است.
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 فرد کلی آوريتاب توانایی از متفاوت خیلی توانایی این ولی
 هاویژگی از بسیاري تأثیر تحت تواندمی و نیست زندگی در

 احساس خانوادگی، هايآموزش شخصیتی، هايویژگی مانند
 قرار دیگري هايویژگی بسیاري و فرد قبلی خودکارآمدي

 میزان صرفا و نبوده نظر مد ما پژوهش در که بگیرد
 در مؤثر عامل تنها الکترونیکی یادگیري هايمهارت
 سرزندگی متغیر ولی است. نبوده ویژگی این بینیپیش

 دانشجویان آمیزموفقیت برخورد توانایی نوعی که تحصیلی
 عوامل به بیشتر است، تحصیلی زندگی هايچالش برابر در

 گیريیاد با مرتبط متغیرهاي و تحصیلی پیشرفت در مؤثر
 یادگیري هايمهارت بینیپیش سهم بنابراین و بوده مربوط

  است. بوده بیشتر آن در الکترونیکی
 که بود این از حاکی پژوهش نتایج همچنین

 آوريتاب بینیپیش در منفی و مثبت تحصیلی هايهیجان
 یادگیري هايمهارت براساس تحصیلی سرزندگی و

 را یافته این کند.می ایفا معناداري میانجی نقش الکترونیکی
 همکاران و کوهن ،)2016( کوکرادا هايپژوهش با توانمی

 )،1399( جاجرمی مهدیان، آذریان، )،2002( پکران ،)2009(
 همکاران و وندیوسف )،1397( نقش هاشمی، چلیچه،

 سیف، بخشی، عیسی )1396( همکاران و لکی )،1397(
-کنترل ریهنظ به توجه با دانست. همسو )،1397( درتاج
 گفت توانمی )2004 همکاران، و (پکران هیجان ارزش
 را شناختی ارزیابی عنصر دو الکترونیک، یادگیري محیط
 هايشناخت (شامل ذهنی کنترل دهد:می قرار تأثیر تحت
 مرتبط انتظارات خودکارآمدي، انتظارات مثل کنترل با مرتبط

 ذهنی هايارزش و دادها)برون علی هاياسناد و پیشرفت با
 است معتقد پکران اعمال). از شده ادراك ارزشمندي (شامل
 آنجا از بنابراین است. تحصیلی هیجان عنصر دو این حاصل
 بستر از استفاده در خود مهارت میزان اساس بر یادگیرنده که

 این در موجود ابزار کارگیري به توانایی و مجازي آموزش
 و خود ذهنی کنترل از متفاوتی شناختی هايارزیابی فضا،
 با متناسب نوعی به آورد،می عمل به خود ذهنی هايارزش
 را متفاوتی تحصیلی هايهیجان خود هايمهارت سطح
 الکترونیکی یادگیري هايمهارت اگرچه نماید.می تجربه
 بینیپیش را آوريتاب و سرزندگی معناداري طور به توانسته
 در هامهارت این سطح بودن متفاوت به توجه با ولی کند

 حسب بر افراد داشت انتظار توانمی مختلف دانشجویان
 بستر بودن فراهم و شبکه امکانات نیز و خود توانایی سطح

 و نیاز مورد افزارهاينرم به دسترسی یادگیري، نوع این
 امکان ابزارها، این کارگیري به مهارت و آن جانبی ابزارهاي
 اطالعاتی منابع به سترسید ها،وبالگ و تاالرها در شرکت
 کنند. تجربه خصوص این در مختلفی هايهیجان ...و وسیع

 بستر در و برخوردارند خوبی مهارت سطح از که دانشجویانی
 کمتري مشکل پردازند،می یادگیري به هاشبکه از مناسبی

 و همزمان صورتبه توانندمی و دارند اینترنت به اتصال در
 به باشند؛ داشته ارتباط گوناگون منابع و افراد با ناهمزمان
 و باشند؛ داشته دسترسی ايرسانه چند و خودآموز محتواهاي

 مانند مثبتی هايهیجان و کنند برقرار ارتباط یاددهنده با
 به دیگر، دانشجویان با مقایسه در و کنند تجربه را لذت

 دست بیشتري غرور حس حیطه این در موفق دانشجویان
 الکترونیکی یادگیري محیط در که جویانیدانش دهد.می

 دانشجویان از زمینه این در و ندارند مناسبی هايمهارت
 اتصاالت و اینترنتی شبکه مشکالت و هستند ترعقب دیگر

 هايبحث در شرکت و ابزارها کارگیريبه در دارند، بیشتري
 و مجازي یادگیري محیط به زمانی هر دسترسی مختلف،
 دیگر و یاددهنده با ناهمزمان و همزمان ارتباط برقراري

 خشم، مانند منفی هايهیجان دارند. مشکل دانشجویان
 این و کنندمی تجربه را خستگی و شرم اضطراب، ناامیدي،
 معکوس اثر آنها تحصیلی آوريتاب و سرزندگی روي مسئله
 و (وانگ متعددي هايپژوهش زمینه این در گذارد.می

 که اندکرده اشاره )2013 همکاران، و شیم ؛2013 اسکالیس،
 درگیري رفتارهاي بینیپیش در فراگیران هیجانی تجارب
  دارد. کننده تعدیل نقش تحصیلی فرایندهاي در شناختی

 با نیز حاضر پژوهش ها،پژوهش همه همانند
 از استفاده محدودیت، نخستین بود. مواجه هاییمحدودیت
 آوريجمع جهت دهیگزارش خود شیوه به نامهپرسش
 تأثیر کنترل روش، این بزرگ اشکاالت از یکی بود. هاداده

 انتخاب به هاآزمودنی تمایل یا نهفته اجتماعی مطلوبیت
 که دهد نشان مطلوبی وضعیت در آنان که است ايگزینه
 اثر نتایج صحت و دقت روي بر حتم طور به مسئله این
 آنجا از که است این پژوهش این دیگر محدودیت گذارد.می
 پژوهش هايطرح همه همانند حاضر پژوهش در که

 انجام است، شده توصیف متغیرها بین روابط توصیفی،
 همراه محدودیت با شده توصیف روابط از علی هاياستنباط
 کرد. رعایت را احتیاط جانب زمینه این در باید و بوده
 آموزش امر متولیان به تواندمی پژوهش این هايیافته
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 بر آن تأثیر و هامهارت نقش نظرگرفتن در با که کند کمک
 بر متعاقبا و یادگیري محیط در شده تجربه هايهیجان
 در آموزيمهارت بحث تحصیلی، سرزندگی و آوريتاب

 به و کرده پیگیري ترجدي را الکترونیک یادگیري فضاي

 تا باشند داشته کافی توجه نیز فراگیر تحصیلی هايهیجان
 مثبت، هايهیجان ایجاد به کمک و هاهیجان این تلطیف با

 پیشرفت راستاي در دانشجویان انگیزش ارتقاي با بتوانند
   دهند. ترتیب مؤثري اقدامات آنان تحصیلی

  
  منابع
 مقایسه« ).1399( محمود جاجرمی، حسین؛ مهدیان، رضا؛ آذریان،

 بر هیجان تنظیم و تحصیلی سرزندگی آموزش اثربخشی
 در پژوهش فصلنامه ».تحصیلی سازگاري و لیتحصی معناي
  .494-483 ،14 ،آموزش هاينظام
 بر دانش مدیریت فرایندهاي تاثیر بررسی« .)1393( وحید آهنگر،

 کل بازرسی سازمان موردي: (مطالعه الکترونیکی یادگیري
 دانشگاه تولید، مدیریت ارشد کارشناسی نامهپایان ».کشور)
 مرکز. تهران واحد ،اسالمی آزاد
 علی مدل تدوین« ).1400( فرزانه منیع، میکائیلی فاطمه؛ انوري،

 ايواسطه نقش و تحصیلی يآورتاب پایه بر ذهنی بهزیستی
 جو از ادراك و هیجانی سازگاري ،آموزدانش معلم تعامل
 )،1(9 مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش ».مدرسه
 .29-6 ،33 پیاپی
 یوسفی ذکراهللا؛ مروتی، مسعود؛ جازي،ح لیال؛ گرجی، باباجانی

 خودکارآمدي میانجی نقش« ).1398( مجید افراشته،
 با خودتنظیمی یادگیري راهبردهاي رابطه در تحصیلی
 و پزشکی رشته دانشجویان در تحصیلی درگیري

 علوم در آموزش راهبردهاي نشریه ».پیراپزشکی
  .157-147 )،4(12،پزشکی

 و مدرسه جو رابطه« ).1397( وبهمحب فوالدچنگ، نگین؛ بخشی،
 ».تحصیلی سرزندگی ايواسطه نقش تحصیلی: آوريتاب

  .80-51 )،30(15 ،تربیتی یشناسروان مطالعات فصلنامه
 ناصر زایی، ناستی حسین؛ جناآبادي، علیرضا؛ آبادي، پورمحی

 اهداف و تحصیلی سرزندگی با دانشگاه جو رابطه« ).1396(
 - علمی فصلنامه ».تکمیلی تتحصیال دانشجویان پیشرفت
 .355-345 )،3(8 ،شاپور جندي آموزش ۀتوسع پژوهشی
 ).1396( حسن شریفی، پاشا هایده؛ صابري، هاجر؛ زاده، تارویردي
 هايویژگی اساس بر تحصیلی يآورتاب یبینپیش«

 مدیریت نشریه ».هیجانی هوش گريمیانجی با شخصیتی
  .43-36 )،1(7 ،سالمت ارتقاي

 نقش« ).1398( علی زینالی، اسماعیل؛ شیراز، دهزا حاجی
 انآموزدانش ذهنی سالمت در تحصیلی هايهیجان

  .72-65 ،36پیاپی )،3(8،یشناسروان رویش ».دبیرستانی
 ).1391( محمدحسین زاده، دهقانی مسعود. چاري، حسین
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