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تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدي 
  رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت

  2ارعحسین ز؛ 1*نصیبه پوراصغر
  
  
  
  
  چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجربیات قبلی 
رایانه با عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه با توجه به 

گري خودکارآمدي و اضطراب رایانه  نقش واسطه
ریزي مدل مفهومی بر اساس تحلیل  است که با طرح

 282مسیر انجام شده است براي این منظور تعداد 
شگاه پیام نور شهرستان گرمی دانشجوي کارشناسی دان

پسر) به روش  140دختر و  142سوار ( و بیله
اي  نامه اي نسبی انتخاب و به پرسش گیري طبقه نمونه

هاي اضطراب رایانه، خودکارآمدي  متشکل از مقیاس
رایانه، تجربیات قبلی رایانه پاسخ دادند. براي سنجش 
ات عملکرد رایانه (تکالیف مرتبط به رایانه) از نمر

آزمون عملی درس آشنایی با رایانه دانشجویان استفاده 
شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تجربیات قبلی 

دار بر عملکرد رایانه با نامستقیم مثبت معرایانه اثر غیر
میانجیگري اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه 

مستقیم بر عملکرد رایانه دارد. اضطراب رایانه اثر غیر
انجیگري خودکارآمدي رایانه دارد. مدل پیشنهادي با می

هاي این تحقیق برازش بسیار خوبی دارد و  با داده
از واریانس عملکرد رایانه را تبیین  72/0توانسته است 

 کند.

عملکرد، اضطراب رایانه، تجربه  :واژگان کلیدي
  .قبلی رایانه، خودکارآمدي رایانه، جنسیت
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  مقدمه
رایانه همه  آوري فنشک توسعه و گسترش  بی
ی بشر از جمله تعلیم و تربیت را هاي زندگ عرصه

تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوري که رابطه 
و آموزش و پرورش و نیز چگونگی  رایانه آوري فن

کاربردهاي آن مسئله روز شده است و اهمیت آن به 
توان به سادگی آن را نادیده  قدري آشکار است که نمی

 آوري نفدر طول دهه گذشته، تأکید بر کاربرد  گرفت.

رایانه در زندگی روزمره و حتی بیشتر از آن در حیات 
اي  هاي چندرسانه دانشگاهی وجود داشته است. کالس

هاي وابسته به رایانه، به سرعت در حال  آوري با فن
تبدیل شدن به هنجار در فضاي دانشگاهی هستند. 

شوند تکالیفی را  اي ملزم می دانشجویان به طور فزاینده
هاي کالسی،  نه آماده سازند و براي پروژهبر روي رایا

اي استفاده کنند  افزار رایانه افزار و سخت از نرم
  ).1388(جهرمی، 

هاي آموزشی،  ها در محیط با وجود تسلط رایانه
هاي  کاري و در زندگی روزمره، یادگیري مهارت

استفاده از رایانه از جمله الزامات تعلیم و تربیت عصر 
ترین متغیرهاي مرتبط با  مهم است. یکی ازمعاصر 

استفاده از رایانه و عملکرد رایانه  یادگیري مهارت
(تکالیف مرتبط با رایانه)، تجربیات قبلی رایانه افراد 

تجربه « )338ص  1998( 1پادسکی و بابکواست. 
داند که  اي که یک شخص می رایانه به عنوان درجه

د؛ چطور از یک کامپیوتر استفاده کند تعریف کردن
کننده با تجربه رایانه به قدر کافی  بنابراین یک استفاده

ها کم و بیش  درباره رایانه به منظور استفاده از آن
افزاري ویژه، دالیل استفاده  هاي نرم نظر از بسته صرف

تجربیات  ».داند افزاري رایانه می هاي سخت و مشخصه
ها از  تواند به عنوان مجموع استفاده قبلی رایانه می

ویدادها مرتبط با رایانه دانست. همچنین بخشی از ر
تجربیات، اینکه چطور یک شخص درباره این 
                                                             
1. Potosky and Bobko 

است کند  رویدادها مرتبط با رایانه احساس می
، 2(اسمیت، کاپیوتی، کریتندن، جیسویا، راستورن

توان گفت که تجربیات قبلی رایانه  . در واقع می)1999
ست که فرد میزان و گستردگی تجربیات و احساساتی ا

در استفاده از رایانه دارد. از جمله متغیرهاي مرتبط با 
تجربیات قبلی رایانه خودکارآمدي رایانه است طبق 

هاي  چهارچوب نظریه خودکارآمدي بندورا و پژوهش
به نقل از  1987، 3(هیل، اسمیت و منانجام شده 
، 5زاده، چانگ و دمیرین ؛ ترك2002، 4ونگ و نیولن

تري از تجربیات  مدي رایانه تأثیر قويخودکارآ) 2006
رایانه بر عملکرد رایانه افراد دارد و بیشتر با عملکرد 
مرتبط است. عالوه بر این، خودکارآمدي رایانه با 

ها نشان  پژوهش تجربیات رایانه نیز مرتبط است.
دهند خودکارآمدي رایانه نقش مهمی در تصمیم  می

اینکه چطور ها و  فردي براي استفاده از رایانه
هاي مرتبط با رایانه  کنندگان در یادگیري مهارت استفاده

به طور مؤثر راحت و راغب هستند دارد. افراد با 
توانند به طور  ها می خودکارآمدي باال معتقدند که آن

آمیز تکالیف رایانه در تنوعی از کاربردها یا  موفقیت
 6سناي انجام دهند. (ماکز، مان و جان هاي رایانه محیط
  )2006زاده و همکاران،  ؛ ترك1998

تردید کمی وجود دارد که خودکارآمدي امروزه 
یک متغیر پذیرفته شده عمومی و مهم در حوزه 

ویژه اینکه  به ).2002شناسی است (ونگ و نیولن،  روان
این متغیر بیشتر یک خط مهم پژوهش ایجاد کرده 
است که نقش خودکارآمدي در سطح متغیرهاي فردي 

بینی عملکرد تکلیف در  تکلیف ویژه در پیش در
هاي آموزشی مورد استناد قرار داده است (بندورا،  زمینه
؛ مالتن و 1990، 7رنجر و همکاران - ؛ برس1986

                                                             
2. Smith, Caputi, Crittenden, Jayasuriya & 

Rawstorne 
3. Hill,Smith & Mann 
4. Wang & Newlin 
5. Torkzadeh, Chang & Demirhan 
6. Marakas, Mun & Johnson 
7. Bores-Rangel,Church,Szendre & Reeves 
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؛ 2002به نقل از ونگ و نیولن،  1991، 1همکاران
، 3؛ داونی و میک مورتنی2006، 2زاده و همکاران ترك

مطالعه نشان داد  39). یک بررسی فراتحلیل از 2007
با عملکرد و پشتکار در  به طور قويکه خودکارآمدي 

هاي آزمایشی و  تنوعی از موضوعات مختلف، طرح
سطوح مختلف تحصیلی مرتبط است؛ بنابراین 

بینی کننده  ترین متغیرهاي پیش خودکارآمدي از مهم
  عملکرد تکلیف است.

هاي مفهوم  خودکارآمدي رایانه از پژوهش
گرفته شده است که تاریخ طوالنی در  خودکارآمدي
 اجتماعی با کارهاي برجسته بندورا - نظریه شناختی

زاده و همکاران،  به نقل از ترك 1989 ،1986 ،1985(
زاده و همکاران  ) دارد. طبق دیدگاه ترك2006

 5) و جست1989 ،1984( 4اسنایک بندورا،)، 2006(
اي ) از افرادي مهمی هستند که کاره1989، 1987(

اند. خودکارآمدي  اي در این حوزه انجام داده برجسته
اجتماعی  - هاي شناختی  از کسب تدریجی مهارت

پیچیده زبانی و یا فیزیکی است که از طریق تجربیات 
). لذا تجربیات قبلی 1982شود (بندورا،  حاصل می

یکی از منابع خودکارآمدي است و در واقع 
از استعداد (از قبیل خودکارآمدي اولیه به عنوان تابعی 

کند  ها و استعداد) و تجربیات قبلی تغییر می توانایی
چنین عامل شخصی به عنوان زمینه هدف و پردازش 

ها  هاي موقعیتی از قبیل پاداش اطالعات، همراه با عامل
آموزان زمانی که  و بازخوردهاي معلم، عاطفه دانش

رد کند. از موا ها در حال یادگیري هستند عمل می آن
آورند که  هایی به دست می آموزان سرنخ باال دانش

گیرند  دهنده این است که تا چه حد خوب یاد می نشان
آموزان از آن براي ارزیابی کارآمدي براي  و دانش

                                                             
1. Multon, Brown & Lent 
2. Torkzadeh, Chang & Demirhan 
3. Downey & McMurtrey 
4. Schunk 
5. Gist 

آموزان درك  کند. اگر دانش یادگیري بیشتر استفاده می
ها در حال پیشرفت در یادگیري هستند؛  کنند که آن
). طبق 1982یابد (بندورا،  یش میها افزا انگیزش آن

این نظریه انتظار بر این است که خودکارآمدي بر 
میزان تالش در انجام تکلیف، پشتکار، عالقه بیان شده 
و سطح دشواري هدف انتخاب شده بر عملکرد فرد 

رسد افراد اطالعاتی  تأثیر بگذارد. در واقع به نظر می
ها و  شدرباره توانایی خودشان و سپس تنظیم تال

کنند.  هاي خودشان بر طبق آن را ارزیابی می انتخاب
ها در کارایی خودشان  شدت محکمی اعتقادات آن

ها سعی خواهند کرد از عهده  احتماالً در اینکه آن
موقعیت معین برآیند مؤثر است. افراد با سطح باالي 

تري در  انتظارات کارآمدي، احتمال موفقیت قوي
راد با اطمینان کم در توانایی تکلیف معین دارند و اف

ها بیشتر به طور ضعیف  خودشان براي استفاده از رایانه
کنند. (شپیرو و  در تکالیف مبتنی بر رایانه عمل می

). 2006زاده و همکاران،  به نقل از ترك 1993، 6الیور
اي از خودکارآمدي  خودکارآمدي رایانه نوع ویژه

ی درباره است. خودکارآمدي به عنوان قضاوت شخص
توانایی و قابلیت شخص براي انجام رفتارها و 

هاي معین به منظور رسیدن به اهداف معین و  فعالیت
؛ 1997نتایج مورد انتظار تعریف شده است (بندورا، 

به نقل از پرسکیوا، بوتا و  2001، 7هوي و میسکل
) در واقع خودکارآمدي ویژه به 8،2008پوپیجینی

براي تحریک انگیزش، عنوان باور توانایی شخص 
هاي عمل یا اقدام مورد نیاز  منابع شناختی و روش

براي مواجه شدن با تقاضاهاي موقعیتی معین است 
  ).1989و بندورا،  9(وود

خودکارآمدي رایانه به عنوان قضاوت توانایی 
شخصی براي استفاده از رایانه است؛ بنابراین 

                                                             
6. Oliver   & Shapiro 
7. Hoy & Miskel 
8. Paraskeva, Bouta & Papagianni 
9. Wood 
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شخص خودکارآمدي رایانه باور توانایی یا قابلیت 
). 1995، 1براي استفاده از رایانه است (کمپو و هیگینز

ها، درجه تالش  این باورها تأثیري بر انتخاب فعالیت
صرف شده و پایداري تالش (پشتکار) دارد. 

ها  ها و فعالیت خودکارآمدي رایانه در تنوعی از گرایش
 1992، 3و هارسون 2شامل نگرش مثبت به رایانه (رینر

افزایش  )،2007و میک مورتنی،  به نقل از داونی
به نقل از  1999استفاده از رایانه (کمپو و همکاران، 

هاي  و توسعه مهارت )2007داونی و میک مورتنی، 
به نقل از داونی و  1992، 4رایانه (وبستر و ماتاکیو

کند. لذا بر  نقش بازي می )2007میک مورتنی، 
ت قبلی یادگیري و عملکرد رایانه تأثیر دارد. تجربیا
دهنده خود  رایانه به عنوان یکی از منابع شکل

کند عالوه بر این بر عملکرد  کارآمدي رایانه عمل می
رایانه نیز تأثیر دارد. در واقع متغیر تجربیات قبلی 
رایانه یکی از متغیرهاي علتی است که خودکارآمدي 

کند و یکی از منابع تعیین  رایانه را ایجاد می
یه بندورا است؛ بنابراین تجربیات خودکارآمدي در نظر

رایانه بر خودکارآمدي رایانه و خودکارآمدي رایانه بر 
عملکرد رایانه تأثیر دارد. لذا خودکارآمدي رایانه نقش 

  اي بین تجربیات رایانه و عملکرد رایانه دارد. واسطه
یکی دیگر از چهار منبع تخمین کارآمدي تعیین 

طفی است. این شده توسط بندورا برانگیختگی عا
تواند هم مثبت و هم منفی (اضطراب)  برانگیختگی می

باشد. اضطراب رایانه یک حالت عاطفی است که 
احساسات فردي ترس و بیم درباره تعامل با رایانه و 

عنوان یک نتیجه تعامل شکل  انتظار پیامد منفی به
به نقل از  1987، 5گیرد (هینسن و همکاران می

به نقل از  1985، 7و کوك ؛ کمبرا2005، 6جانسن
                                                             
1. Compeau & Higgins 
2. Rainer 
3. Harrison 
4. Webster & Martocchio 
5. Heinssen et al 
6. Johnson 
7. Cambre & Cook 

هاي  ) مانند سایر سرنخ2004 ،8باربیات و وایس
محیطی اضطراب رایانه اطالعاتی براي یادگیرنده 

توانند عمل کنند  ها می درباره اینکه چطور خوب آن
سازد. سطح باالي اضطراب فقدان توانایی را  فراهم می
دهد  دهد و سطح پایین اضطراب نشان می نشان می
) 1996( 9نایی نیرومندي دارد. پژوهش گاسفرد توا

نشان داد که اضطراب رایانه بر یک چهارم افراد تأثیر 
) نشان داد که یک 1998( 10هاي براسنن دارد. یافته

سوم افراد در میان جوامع متفاوت تجربیات مقداري از 
ها در کل براي  اضطراب رایانه، تنوعی از اجتناب رایانه

دارند. افراد مضطرب رایانه  به حداقل رساندن استرس
ها را براي استفاده  نشانگان شبیه هراس (فوبی) که آن

کند و زمان استفاده از  ها هدایت می کمتر از رایانه
کند  ها به قدري کند می ها براي انجام تکالیف آن رایانه

)؛ بنابراین بایستی به عنوان 1997، 11(مهر و همکاران
  هش قرار گیرد.یک مشکل جدي مورد مخاطب و پژو

ها در زمان  اضطراب رایانه یک ترس از رایانه
استفاده از آن است یا موقعی که احتمال استفاده از 
رایانه وجود دارد. اضطراب رایانه بیشتر به عنوان یک 
ترس هیجانی بیم و هراس احساس شده به وسیله 

ها است یا زمانی که  افراد نسبت به تعامالت با رایانه
کنند (چیا، چن  ها فکر می ره استفاده از رایانهها دربا آن

) با وجود مبناي تئوریکی ارتباط بین 1999، 12و وانگ
هاي محدودي  اضطراب و خودکارآمدي رایانه پژوهش
کار با رایانه   بر اضطراب رایانه و خودکارآمدي ویژه

هاي آموزشی تمرکز  (خودکارآمدي رایانه) در محیط
کردند یافتند، اضطراب  یافتند مطالعاتی که بررسی

رایانه با خودکارآمدي رایانه مرتبط بوده است 
؛ تچر و 2000، 14؛ جانسن و مرکز1992، 13(ماتاکیو

                                                             
8. Barbeite & Weiss 
9. Gos 
10. Brosnan 
11. Mahar, Henderson & Deane 
12. Chua, Chen & Wong 
13. Martocchio 
14. Johnson & Marakas 
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). عملکرد افراد 2005به نقل از جانسن،  2002، 1پیرو
تر از افرادي با اضطراب  با اضطراب رایانه باال ضعیف

کمتر و یا بدون اضطراب رایانه است. لذا اضطراب بر 
عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه تأثیر دارد. حالت 
اضطراب و خودکارآمدي ویژه (در این مورد 
خودکارآمدي رایانه) هر دو بخشی از چهارچوب 

به نقل از باربیات و  1997خودکارآمدي بندورا (
) است. حالت اضطراب تأثیر مستقیمی 2004 وایس،

بر  بر خودکارآمدي ویژه دارد. باورهاي خودکارآمدي
اساس چهار منبع اطالعاتی تجربیات قبلی، مشاهده 
تجربیات دیگران، ترغیب کالمی و برانگیختگی 

یابد؛ بنابراین اضطراب یک پاسخ  عاطفی رشد می
عاطفی است که تأثیر مستقیمی بر باورهاي 
خودکارآمدي دارد. در واقع خودکارآمدي ویژه بیشتر 

ت شد است و به مرتبط و نزدیک با عملکرد تکلیف
مرتبط با رفتار عملی و سطح عملکرد است. 
خودکارآمدي ویژه پس رابطه بین حالت اضطراب و 

کند. این ارتباط بین حالت  عملکرد را میانجیگري می
طور تجربی مورد  اضطراب خودکارآمدي و عملکرد به

، 2اثبات قرار گرفته است (چن، گلی وایتمن و گلیگان
) همچنین 2004 ،به نقل از باربیات و وایس 2000

سطح باالي اضطراب رایانه به صورت منفی مرتبط با 
هاي رایانه (هیرینگن، میکلري و  یادگیري مهارت

؛ 1985 ،4؛ جکسن، وامر و استیوم1990 ،3مورو
) 2004 به نقل از باربیات و وایس، 1985 ،5مارکاالیز

، 6زاده و انگیلو ها (ترك مقاومت در استفاده از رایانه
به نقل از باربیات و  1995، 7و روزن ؛ ویل1992
تر (هینسن و  ) و انجام تکلیف ضعیف2004 وایس،

                                                             
1. Thatcher & Perrewe 
2. Chen, Gully Whiteman & Kilcullen 
3. Harrington, McElroy & Morrow 
4. Jackson, Vollmer & Stuurman 
5. Marcoulides 
6. Torkzadeh & Angulo 
7. Weil & Rosen 

) 2004 به نقل از باربیات و وایس، 1987همکاران، 
) اضطراب رایانه 1998( 8است. طبق پژوهش براسنن

اثر منفی بر عملکرد در تکلیف مورد نیاز به استفاده از 
قیقات چیا و طبق تحنرم افزار رایانه دارد. همچنین 

) میزان و 2003( 9) و بیکر و اشمیت1999همکاران (
ها اکثراً  از رایانهگسترده بودن تجربیات استفاده 

اي با اضطراب رایانه دارد. گر  مالحظه بلهمبستگی قا
چه تجربیات رایانه مقدار زیادي از تفاوت افراد در 

کند اما شواهد تجربی از  اضطراب رایانه تبیین نمی
دهد که  هاي طولی و نیمه تجربی نشان می پژوهش

کسب تجربیات رایانه توسط افراد مرتبط با کاهش در 
  )2004، 10هاي اضطراب رایانه است (بوژینالس نمره

از طرف دیگر جنسیت به طور چشمگیري با 
ها در زندگی ما طبق  توجه به اهمیت رایانه

هاي انجام شده با عملکرد رایانه مرتبط است  پژوهش
ها محققان یافتند  ها نه در همه آن اکثراً پژوهش و در

که مردان بیشتر از زنان در استفاده از رایانه مهارت 
تر از زنان هستند  ها مثبت دارند و بیشتر درباره رایانه
 1997، 12؛ وایتلی1997، 11(براي مثال دورنل و تامسن

رینین  ).2000، 13به نقل از دورندل، هاق و لیت وایت
به نقل از دورندل و همکاران،  1997( 14و پالمپ

) در بخشی از یک مطالعه بین فرهنگی یافتند که 2000
اي بیشتري در درباره  پسران به طور عمده دانش رایانه

ها و ادراك  ها، لذت استفاده بیشتر از رایانه رایانه
افزارها نسبت به دختران دارند.  مشکالت کمتر با نرم

مشخص شده براي همچنین یکی از متغیرهایی که 
بینی سطح باالي اضطراب رایانه جنسیت بود.  پیش

تعدادي از مطالعات نمره باالتر اضطراب رایانه در 

                                                             
8. Brosnan 
9. Beckers & Schmidt 
10. Bozionelos 
11. Durndell & Thomson 
12. Whitely 
13. Durndell., Haag & Laithwaite 
14. Reinen & Plomp 
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اند (براي مثال چیا و  زنان نسبت به مردان یافته
؛ تمپل 1994 ،1؛ کالی، گیل و هاریس1999همکاران، 
اما در  )2000، 3؛ به نقل از تودمن1989 ،2و لیپز

تفاوتی اضطراب بین زنان و مردان به مطالعات دیگر 
، 5؛ تودمن و مانیگن2002، 4نورث و نویزدست نیامد (

) و براسنن و 2006)؛ اما در مطالعه تامن و دي (1994
) تفاوت جنسیتی در اضطراب رایانه به نفع 1998لی (

  زنان به دست آمد.
 9و هاریس 8، گیل7) و کولی1998( 6براسن

در نماي مطالعات هویت ) یافتند که اساساً 1994(
ها و  جنسی بیش از اهمیت خود جنس است. یافته

نظرهاي کولی، گیل و هاریس به این معنی است  نقطه
هاي جنسیتی  که علت زیربناي اثرات جنسیت، کلیشه
ها باشد. این  رفتار مردانه و زنانه در ارتباط با رایانه

ارتباط بین اضطراب رایانه، خودکارآمدي رایانه و 
کند و در این  اي عمل می لکرد رایانه به طور پیچیدهعم

ارتباط تجربیات رایانه (تجربیات قبلی رایانه) متغیر 
دیگري است که با این متغیرها مرتبط است و جنسیت 

هاي دریافت شده از استفاده از  افراد بر ماهیت حمایت
رایانه تأثیر دارد و این عامل سبب ممانعت استفاده از 

شود. دختران با رایانه نسبت به پسران کار  رایانه می
به نقل از بکرز  1984، 10دهند (ترکل کمتري انجام می

)؛ بنابراین طبق این نتایج جنسیت 2003، 11و اشمیت
تأثیر غیر مستقیمی بر عملکرد رایانه افراد از طریق 
متغیرهاي اضطراب و خودکارآمدي و سایر متغیرهاي 

دارد. بر اساس مرور کلی  مرتبط با عملکرد رایانه افراد
در مقدمه تجربیات رایانه بر اضطراب رایانه و 
                                                             
1. Colley, Gale & Harris 
2. Temple & Lipps 
3. Todman 
4. North & Noyes 
5. Monaghan 
6. Brosnan 
7. Colley 
8. Gale 
9. Harris 
10. Turkle 
11. Beckers   & Schmidt 

اضطراب رایانه بر خودکارآمدي رایانه و خودکارآمدي 
رایانه نیز بر عملکرد رایانه تأثیر دارد. لذا اضطراب 

گري  رایانه و خودکارآمدي رایانه متغیرهاي میانجی
نقش  هستند که بین تجربیات رایانه و عملکرد رایانه

  گري دارند. واسطه
بهترین روش براي توصیف ارتباط بین یک 
مجموعه از متغیرهاي به هم پیوسته به وسیله 

ی است. ویژگی متمایز لّهاي یک مدل مسیر ع میانگین
ی است که به ما اجازه لّریزي تحلیل مسیر ع طرح

مستقیم بین متغیرها شناسایی ارتباطات مستقیم و غیر
. از این رو قادر است اندازه دهد در یک مجموعه می

ارتباطات کلی (اثرات کلی) را بجاي فقط ارتباط 
(اثرات) مستقیم بین متغیرها را تخمین بزند 

). بنا به آنچه در ارتباط بین متغیرها 2010، 12(گارسون
گفته شد. در این پژوهش ارتباط غیرمستقیم بین متغیر 

ن با تجربیات قبلی رایانه و جنسیت رایانه دانشجویا
عملکرد رایانه با میانجیگري خودکارآمدي و اضطراب 

گیري از ادبیات نظري و پژوهشی  رایانه بررسی با بهره
هاي  موجود (نظریه شناختی و اجتماعی بندورا و یافته

مدل ریزي  در مورد تفاوت جنسیتی) با طرح پژوهشی
) به عنوان مدل مفهومی احتمالی 1پیشنهادي (شکل 
فاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون انتخاب و با است

   دهیم. قرار می
هاي زیر  بنابراین با توجه به مدل پیشنهادي فرضیه

  گیرند. مورد بررسی قرار می
اضطراب رایانه اثر غیر مستقیم منفی بر عملکرد  - 1

  رایانه از طریق میانجیگري خودکارآمدي رایانه دارد.
 تجربیات قبلی رایانه اثر غیر مستقیم از طریق - 2

میانگین میانجیگري اضطراب رایانه و خودکارآمدي 
 رایانه بر عملکرد رایانه دارد.

تري از  خودکارآمدي رایانه اثر مستقیم قوي - 3
 تجربیات قبلی رایانه بر عملکرد رایانه دارد.

                                                             
12. Garson 
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مستقیم از طریق میانجیگري جنسیت اثر غیر - 4
اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه بر عملکرد 

 رایانه دارد.

  شناسی وشر
روش تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق و روش 

ی لّبررسی متغیرها توصیفی از نوع همبستگی، مدل ع
غیر آزمایشی است. بهترین روش براي توصیف ارتباط 
بین یک مجموعه از متغیرهاي به هم پیوسته به وسیله 

ی است. در واقع، لّهاي یک مدل مسیر ع میانگین
مهم تحلیلی و تحلیل مسیر به عنوان یک روش 

اکتشافی است که از آن هم براي آزمودن الگوها و 
هاي مشاهده شده استفاده  ها با داده همخوانی آن

شود و هم یک روش اکتشافی براي کمک به  می
هاي پیچیده است  مفهومی کردن و تشکیل فرضیه

  ).1376 ترجمه شریفی و نجفی زند، 1986 (کرلینجر،
این پژوهش را جامعه آماري: جامعه آماري 

دانشجویان مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی 
دانشگاه پیام نور استان اردبیل شهرستان گرمی و بیله 

تشکیل  1389- 1390) در سال تحصیلی 5058سوار (
دهد که از این تعداد دانشجویانی که درس  می

کاربردي رایانه در رشته تحصیلی داشتند جامعه آماري 
ه عنوان مثال دانشجویان رشته واقعی تحقیق هستند (ب

ادبیات و الهیات که درس کاربرد رایانه در رشته 

تحصیلی ندارند جزو جامعه آماري نبودند). با استفاده 
اي نسبی  گیري طبقه گیري و روش نمونه فرمول نمونه

پسر) به عنوان نمونه  140دختر و  142( 282تعداد 
امنه و د 21.29آماري انتخاب شدند. میانگین سنی 

  سال قرار داشت. 24تا  18سنی بین 
  ها ابزار گردآوري داده

ها از  مقیاس اضطراب رایانه: براي گردآوري داده
هاي  اضطراب رایانه که با استفاده از مقیاسمقیاس 

فرعی مرتبط با اضطراب رایانه مقیاس نگرش رایانه 
) استفاده 1984( 1ساخته شده توسط گرسرد و لوید

توان مقیاس  ) می1991( 2ودروشد. طبق بررسی و
توان با پایایی کافی جداگانه استفاده  ها را می فرعی

هاي اضطراب شامل هشت ماده است. در  کرد. مقیاس
اي لیکرت استفاده  درجه این مقیاس از طیف پنج

تشکیل شده است. پایایی این پرسشنامه در اجراي 
دانشجو مورد بررسی قرار  30مقدماتی که بر روي 

به دست آمد. روایی این  95/0و ضریب پایایی  گرفت
دانشجو در  30مقیاس با روش تحلیل عاملی بر روي 

اجراي مقدماتی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس 
تحلیل عاملی مشخص شد که سؤاالت در دو عامل 

  سنجد. اضطراب رایانه را می

                                                             
1. Gressard & Loyd 
2. Woodrow 

  
   +  -

 - 
 

  +
 _  +

 _ - 

 

 جنسیت

 عملکرد رایانه

تجربیات قبلی 
 رایانه

 اضطراب رایانه

خودکارآمدي 
 رایانه

 نمودار مسیر مدل پیشنهادي .1شکل 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 94ي، سال سوم، شماره نهم، تابستان پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجاز -فصلنامه علمی  76

مقیاس خودکارآمدي رایانه: براي سنجش این 
 1ه شده توسط مورفی، کور و اونمتغیر از ابزار ساخت

) استفاده شد. این ابزار بر پایه کار بندورا 1989(
پیشنهاد کردند  مورفی و همکارانساخته شده است. 

توان براي ارزیابی مهارت هم قبل  ها را می که ابزار آن
و هم بعد از آموزش استفاده کرد. در مطالعه دیگر 

موزش و زاده و همکاران از آن در مطالعه آ ترك
ها هم  خودکارآمدي رایانه استفاده کردند و همچنین آن

را گزارش کردند. این ابزار شامل  95/0ضریب پایایی 
اي لیکرت استفاده  درجه ماده است و از مقیاس پنج 25

شده است. پایایی این پرسشنامه در اجراي مقدماتی 
دانشجو مورد بررسی قرار گرفت و  30که بر روي 

به دست آمد. روایی این مقیاس  92/0ضریب پایایی 
دانشجو در اجراي  30با روش تحلیل عاملی بر روي 

مقدماتی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تحلیل 
عاملی مشخص شد که سؤاالت در هفت عامل 

  سنجد. خودکارآمدي رایانه دانشجویان را می
تجربیات رایانه با استفاده از ابزار تجربیات رایانه: 

) به 1999شده پژوهش (اسمیت و همکاران، استفاده 
مورد  عنوان جمع استفاده از رویدادها مرتبط با رایانه

تعداد  -1. این رویداد شامل سنجش قرار گرفت
ساعات صرف شده استفاده شده از رایانه در خانه، در 

افزارهاي  افزارها و نرم سخت - 2اداره، در مدرسه 
ستیار دیجیتال استفاده شده از قبیل پی سی یا یک د

شخصی و کاربردهایی از قبیل پردازشگر کلمه، پایگاه 
افزار  نویسی، پست الکترونیکی، دانلود نرم داده، برنامه

                                                             
1. Murphy, Coover & Owen 

فراوانی استفاده از قبیل در ساعت،  - 3از اینترنت و 
روزانه، هفتگی، ماهانه. بخشی از تجربیات همچنین 
اینکه چطور یک شخص درباره این رویدادها احساس 

ماده است. پایایی این پرسشنامه  12کند که شامل  می
دانشجو مورد  30در اجراي مقدماتی که بر روي 

به دست  91/0بررسی قرار گرفت و ضریب پایایی 
  آمد.

عملکرد رایانه (تکالیف مرتبط با رایانه): براي 
سنجش این متغیر از نمره عملی (کار عملی با 

هاي  رشته کامپیوتر) در درس کاربرد کامپیوتر در
تحصیلی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 

پایایی این مقیاس در اجراي استفاده شد.  1389- 1390
دانشجو مورد بررسی قرار  30مقدماتی که بر روي 

  به دست آمد. 87/0گرفت و ضریب پایایی 
  هاي پژوهش یافته

اهدافی که در این پژوهش مورد نظر  بهبا توجه 
هاي پژوهش مورد  شد فرضیهتر ذکر  بود و پیش

ابتدا  ها، به منظور تحلیل داده بررسی قرار گرفتند.
اطالعات توصیفی و ماتریس همبستگی بین متغیرها 

  آمده است. 1در جدول 
میانگین و انحراف استاندارد  1در جدول شماره 

هاي ماتریس  متغیرها آمده است. بر اساس داده

جز  ها بههاي بین متغیر همبستگی، همه همبستگی
همبستگی متغیر جنسیت با متغیر خودکارآمدي رایانه 

  دار است. معنی 01/0و عملکرد در سطح 

 هاي همبستگی هاي توصیفی و ضریب شاخص .1جدول 

  5  4  3  2  1  انحراف استاندارد  میانگین  متغیرها
          1  81/1  49/15  د رایانهعملکر

        1  827/0**  23/17  25/67  خودکارآمدي رایانه
      1  -591/0**  -543/0**  93/4  60/8  اضطراب رایانه

    1  -394/0**  476/0**  548/0**  49/18  51/37  تجربیات قبلی رایانه
  1  334/0**  -151/0*  100/0  089/0  -  -  جنسیت

 (n= 282) **p<0.01 *p<0.05 
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افزار لیزرل از  نرم دربه منظور برآورد پارامترها 
استفاده شد. ضرایب  1روش درست نمایی بیشینه

مستقیم، اثر کل اثر غیر پارامتر (اثر مستقیم)، برآورد
ورد پارامترها، خطاي براي برآ tارزش متغیرها، 

زا و  واریانس یا ضریب مسیر باقیمانده هر متغیر درون
زا طبق روش  میزان واریانس تبیین شده هر متغیر درون

  براي آزمون فرضیات بهره گرفته شد.درست نمایی 
ل ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و ک 2در جدول 

  متغیرهاي پژوهش آورده شده است.
دهد اولین متغیر  نشان می 2طوري که جدول  همان
زا عملکرد تکالیف رایانه است که اثر مستقیم  درون

خودکارآمدي رایانه بر عملکرد تکالیف مرتبط با رایانه 
دار است. اثر امعن 01/0سطح  است که در 70/0

) -05/0( رایانه عملکرد بر رایانه اضطراب منفی مستقیم
دار نیست اما اثر غیرمستقیم منفی اضطراب از نامع

طریق میانجیگري خودکارآمدي رایانه بر عملکرد 
دار است. اثر امعن 01/0) در سطح - 33/0رایانه (

) 21/0مستقیم تجربیات قبلی رایانه بر عملکرد رایانه (
دار است. همچنین اثر غیرمستقیم امعن 01/0در سطح 

) از طریق میانگین 35/0تجربیات قبلی رایانه (

                                                             
1. Maximum likelihood 

 میانجیگري اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه بر
دار است. اثر امعن 01/0عملکرد رایانه در سطح 

، 05/0، 06/0مستقیم، غیرمستقیم و کلی جنسیت (
  دار نیست.امعن) بر عملکرد رایانه - 01/0

زا خودکارآمدي رایانه است که  دومین متغیر درون
) - 48/0اثر مستقیم اضطراب رایانه بر خودکارآمدي (

دار است اما اثر غیرمستقیم ندارد. امعن 01/0در سطح 
رایانه  اثر مستقیم تجربیات قبلی رایانه بر خودکارآمدي

دار است. همچنین اثر امعن 01/0) در سطح 29/0(
) از طریق 18/0م تجربیات قبلی رایانه (غیرمستقی

میانگین میانجیگري اضطراب رایانه بر خودکارآمدي 
دار است. اثر مستقیم و امعن 01/0رایانه در سطح 

) بر 01/0و  01/0غیرمستقیم منفی جنسیت (

دار نیست و در سومین متغیر امعنخودکارآمدي رایانه 
بیات زا یعنی اضطراب رایانه؛ اثر مستقیم تجر درون

 01/0) بر اضطراب رایانه در سطح 39/0قبلی رایانه (
دار است. اثر غیرمستقیم از تجربیات قبلی رایانه بر امعن

اضطراب رایانه وجود ندارد. اثر مستقیم منفی جنسیت 
دار نیست و اثر امعن) بر اضطراب رایانه - 02/0(

 غیرمستقیم هم از جنسیت ندارد.

 مستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بر یکدیگراثرهاي مستقیم، غیر. 2 جدول

اثرهاي   برآورد متغیرها
  مستقیم

t  اثرهاي
  غیرمستقیم

t   اثرهاي
  کل

t   خطاي
  واریانس

واریانس 
  شده تبیین

  بر روي عملکرد تکالیف رایانه از
  دکارآمدي رایانهخو

  اضطراب رایانه
  تجربیات قبلی رایانه

  جنسیت

-  
**70/0  
05/0-  
**21/0  
06/0-  

-  
 )84/16(  
)36/1-(  
)61/5(  
)80/1-(  

-  
-  

**33/0-  
**35/0  
01/0  

-  
-  
)35/8-(  
)17/8(  
)36/0(  

-  
**70/0  
**39/0-  
**57/0  

*05/0-  

-  
)84/16(  
)93/7-(  
)96/10(  
)29/1-(  

28/0  72/0  

  رآمدي رایانه ازبر روي خودکا
  اضطراب رایانه

  تجربیات قبلی رایانه
  جنسیت

-  
**48/0-  
**29/0  
  

-  
)62/9-(  
)80/5(  
  

-  
-  

**18/0  
01/0  

-  
-  
)47/5(  
)36(/0  

-  
**48/0-  
**47/0  
01/0  

-  
)62/9-(  
)84/8(  
)36/0(  

58/0  42/0  

  بر روي اضطراب رایانه از
  تجربیات قبلی رایانه

  جنسیت

  
**39/0-  
02/0-  

  
)63/6(  
)36/0-(  

  
....  
....  

  
....  
....  

  
**39/0-  
02/0-  

  
)63/6(  
)36/0-(  

84/0  16/0  

 ( n= 282) **p< 01/0  *p< 05/0  
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ی و مقایسه اثرات زا، بررس در بین متغیرهاي برون
مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیر تجربیات قبلی رایانه 

دهد که این متغیر  زا نشان می بر متغیرهاي درون
بیشترین اثر غیرمستقیم بر عملکرد رایانه از طریق 
میانجیگري اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه 
دارد. بررسی اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیر 

دهد که اثرهاي  زا نشان می ر متغیرهاي درونجنسیت ب
دار نیست. در بین ازا معن متغیر بر متغیرهاي درون این

زا عملکرد رایانه بیشترین میزان  متغیرهاي درون
) را دارد که این میزان با 72/0واریانس تبیین شده (

توجه به اینکه چهار متغیر در تبیین پراکندگی شرکت 
زا که متغیرهاي  تغیرهاي درونداشتند نسبت به دیگر م

کمتري در تبیین واریانس نقش داشتند طبیعی است. 
دهد که این چهار  این میزان تبیین واریانس نشان می

  متغیر نقش اساسی در عملکرد رایانه دانشجویان دارد.
هاي تحقیق نتایج زیر به دست  با توجه به فرضیه

 ستقیمغیرم اثر رایانه اضطراب ها یافته طبق آمدند.

بر عملکرد رایانه از  01/0) در سطح اطمینان - 33/0(
طریق میانجیگري خودکارآمدي رایانه دارد. لذا در این 
فرضیه میانجیگري خودکارآمدي رایانه بین اضطراب 

گیرد.  رایانه و عملکرد رایانه مورد تائید قرار می
) 35/0تجربیات قبلی رایانه اثر غیرمستقیم مثبت (

بر عملکرد رایانه با  01/0ح اطمینان دار در سطامعن
میانجیگري اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه 
دارد. نکته قابل توجه در این یافته این است که اثر 
غیرمستقیم تجربیات قبلی رایانه بر عملکرد رایانه 
بیشتر از اثر مستقیم آن است. لذا در این فرضیه اثر 

عملکرد رایانه از  غیرمستقیم تجربیات قبلی رایانه بر
 طریق میانجیگري اضطراب رایانه و خودکارآمدي

دهد که  گیرد و نشان می رایانه مورد تائید قرار می
اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه متغیرهاي 
میانجی هستند که اثر تجربیات قبلی رایانه بر عملکرد 

ها خودکارآمدي  طبق یافته کنند. رایانه را تعدیل می
تر از  دار قويامعن) 70/0اثر مستقیم مثبت ( رایانه

بر  01/0تجربیات قبلی رایانه در سطح اطمینان 

) -05/0عملکرد رایانه دارد. اثر غیرمستقیم جنسیت (
بر عملکرد رایانه از اضطراب رایانه و خودکارآمدي 

دار نیست. لذا اثر امعنرایانه بر عملکرد رایانه 
نه از طریق غیرمستقیم جنسیت بر عملکرد رایا

میانجیگري اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه بر 
شود و خودکارآمدي رایانه و  عملکرد رایانه رد می
توانند به عنوان متغیر میانجی گر  اضطراب رایانه نمی

  بین جنسیت و عملکرد رایانه مطرح باشند.
 با توجه به جدول برآورد ضرایب (اثرات مستقیم)

همراه با  1در مدل در نمودار نمودار مسیر متغیرها 
گردد. با توجه به  هاي برازندگی مدل ارایه می مشخصه

دار بر عملکرد  جز اثر کلی معنی اینکه متغیر جنسیت به
زا نداشت.  رایانه هیچ اثر مستقیم بر متغیرهاي درون

براي تعدیل مدل این متغیر حذف شد ولی حذف آن 
اشته در مدل باعث شد که مدل برازش مناسب ند

مودار مسیر باشد. لذا این متغیر در مدل ماند. در این ن
چین آمده است که  دار با خطااثرهاي مستقیم غیرمعن

   زا ندارد. دار بر متغیرهاي درونامعناثر مستقیم 
نکویی برازش مدل ارایه  هاي آماره 3در جدول 

  شده است.

مدل  2با توجه به پارامترهاي ارائه شده در جدول 
برازش شده تجربیات قبلی رایانه با عملکرد همراه با 

 3شود در جدول  هاي برازش آن ارائه می شاخص
هاي برازش مدل تجربیات قبلی رایانه با  شاخص

دل تجربیات ما برازش کلی م عملکرد ارائه شده است.
قبلی رایانه با عملکرد بر طبق چندین شاخص ارزیابی 

، شاخص GFI)1شاخص انطباق برازش ( کردیم.
، شاخص برازش AGFI(2انطباق برازش تعدیل شده (

، مربع میانگین خطاهاي برآورد CFI(3اي ( مقایسه

                                                             
1. Goodness of fit 
2  . Adjusted Goodness of fit 
3. Comparative fit index 

 هاي نکویی برازش مدل آماره .3 جدول

x2/df P RMSEA GFI AGFI CFI 
1/2.51 0.11 0.074 1.00 0.95 1.00 
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)PMSEA.(  در شاخصPMSEA  با توجه به در
نظر گرفتن مربع میانگین خطاهاي برآورد مقدار کمی 

ها به منزله مطلوبیت  بودن آنمورد انتظار است. کم 
) که مقدار 1381 (قاضی طباطبایی، برازش مدل است.

) در مدل نشان از برازش کامل مدل دارد. 000/0این (
شاخص دیگر خی دو است. مقدار خی دو، آزمون 
براي فرض صفر قابل قبول بودن مدل در جامعه را 

دهد که  نشان می 3هاي جدول  کند. داده محاسبه می
 و با 1میزان ارزش خی دو (با درجه آزادي این 

11/0p=دار نیست. نزدیکی عدد ارزش ) معنیp   به
دهد. بنابراین طبق  یک مطلوبیت برازش را نشان می

  دادها مدل به طور مناسبی برازش یافته است.
 بحثو گیري  نتیجه

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تجربیات 
رتبط با رایانه با توجه قبلی رایانه و عملکرد تکالیف م

اي اضطراب رایانه و خودکارآمدي  به نقش واسطه
اجتماعی  – گیري از رویکرد شناختی  رایانه با بهره

ریزي  با طرحبندورا و ادبیات تحقیق تجربی و نظري 
مدل پیشنهادي انجام شد. از روش تحلیل مسیر براي 
آزمون مدل پیشنهادي استفاده شد. نتایج تحلیل نشان 

هاي این تحقیق برازش  د که مدل پیشنهادي، با دادهدا
از واریانس  72/0بسیار خوبی دارد و توانسته است 
  عملکرد تکالیف رایانه را تبیین کند.

دار بر امعنطبق یافته اضطراب رایانه اثر مستقیم 
عملکرد رایانه ندارد اما اضطراب رایانه اثر غیرمستقیم 

یگري خودکارآمدي بر عملکرد رایانه از طریق میانج
رایانه دارد؛ بنابراین این نتایج فرضیه اول تحقیق، 
چهارچوب نظریه خودکارآمدي بندورا و نتایج تحقیق 

) و همچنین نتایج تحقیق برخی از 1982وي (بندورا، 
)؛ 2006، (1)؛ ویلفانگ2005جانسن (محققان از جمله 
) پشتیبانی 1998) براسنن (2004( باربیات و وایس

اي خودکارآمدي رایانه بین  نابراین نقش واسطهکرد. ب
اضطراب رایانه و عملکرد رایانه تأیید شد. از این رو 
اضطراب رایانه اثر مستقیم بر عملکرد رایانه ندارد اما 

گري خودکارآمدي  اثر قوي غیرمستقیم از طریق واسطه
رایانه بر عملکرد رایانه دارد. لذا عملکرد رایانه افراد با 

تر از افرادي  رایانه باال ممکن است ضعیفاضطراب 
است که اضطراب کمتر و یا اضطراب رایانه نداشته 

  باشد.
دار نامعمستقیم مثبت تجربیات قبلی رایانه اثر غیر

بر عملکرد رایانه با میانجیگري اضطراب رایانه و 
خودکارآمدي رایانه دارد. نکته قابل توجه در این مورد 

جربیات قبلی رایانه بر است که اثر غیرمستقیم ت
عملکرد قبلی رایانه بیشتر از اثر مستقیم آن است؛ 
بنابراین اثر غیرمستقیم تجربیات قبلی رایانه بر عملکرد 

گري اضطراب رایانه و  رایانه از طریق واسطه
                                                             
1. Wilfong 
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دهد  شود و آن نشان می خودکارآمدي رایانه تأیید می
 که اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه متغیرهاي
میانجیگري هستند که اثر تجربیات قبلی رایانه را بر 

کنند. بر اساس نتایج، تجربیات  عملکرد میانجیگري می
قبلی رایانه بر اضطراب رایانه و اضطراب رایانه بر 
خودکارآمدي رایانه و خودکارآمدي رایانه نیز بر 
عملکرد رایانه تأثیر دارد؛ بنابراین اضطراب رایانه و 

یانه متغیرهاي میانجیگري هستند که خودکارآمدي را
اي بین تجربیات قبلی رایانه و عملکرد  نقش واسطه

رایانه دارند. این یافته تئوري بندورا و نتایج پژوهش 
) و فرضیه دوم تحقیق را تأیید 2004( بوژینالس

  کند. می
ها خودکارآمدي رایانه اثر مستقیم  بر طبق یافته

این  رد رایانه دارد.دار بسیار قوي بر عملکامعنمثبت 
اثر مستقیم از اثر مستقیم تجربیات قبلی رایانه بر 

تر است. بر طبق تئوري  عملکرد رایانه قوي
طور قویی مرتبط  خودکارآمدي بندورا خودکارآمدي به

با عملکرد و رفتار واقعی افراد است. همچنین بر طبق 
دار بر امعنها تجربیات قبلی رایانه اثر مستقیم  یافته
دکارآمدي رایانه و عملکرد رایانه دارد اما اثر خو

مستقیم تجربیات قبلی بر خودکارآمدي رایانه بیشتر از 
اثر مستقیم آن بر عملکرد رایانه است. در واقع 
تجربیات قبلی رایانه اثر مستقیم بیشتر بر خودکارآمدي 
رایانه و اثر غیرمستقیم بیشتر بر عملکرد رایانه از 

طراب رایانه و خودکارآمدي طریق میانجیگري اض
رایانه دارد. این یافته با تئوري بندورا و نتایج پژوهشی 

)؛ داونی و میک 2002ونگ و نیولن ( )؛1982وي (
) 2006زاده و همکاران ( ) و ترك2007مورتنی (

کند همچنین این  ) را تأیید می2004باربیات و وایس(
  کند. ها فرضیه سوم تحقیق را تأیید می یافته

دار بر عملکرد رایانه امعنسیت اثر غیرمستقیم جن
)، 2000دورندل و همکاران، (ندارد. این یافته با نتایج 

) 2003( 1به نقل از بکرز و اشمیت 1984ترکل، 
                                                             
1. Schmidt & Beckers 

همچنین اثر غیرمستقیم جنسیت بر همخوانی دارد. 
عملکرد رایانه از اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه 

نیست. لذا اثر غیرمستقیم  دارامعنبر عملکرد رایانه 
جنسیت بر عملکرد رایانه از طریق میانجیگري 
اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه بر عملکرد 

شود و خودکارآمدي رایانه و اضطراب  رایانه رد می
گر بین جنسیت  توانند به عنوان متغیر میانجی رایانه نمی

  و عملکرد رایانه مطرح باشند.
دست آمده از این مطالعه  با توجه به نتایج به

شود که اثر اضطراب رایانه بر عملکرد  مشخص می
رایانه به واسطه نقش میانجیگري خودکارآمدي رایانه 
است و اضطراب رایانه اثر مستقیم بر عملکرد رایانه 
ندارد بلکه اثر مستقیم قوي بر خودکارآمدي رایانه 

ایانه دارد. تجربیات رایانه اثر غیرمستقیم بر عملکرد ر
از طریق تأثیر بر اضطراب رایانه و خودکارآمدي رایانه 
دارد. در واقع تجربیات رایانه نقش مهمی در 

گیري خودکارآمدي رایانه و اضطراب رایانه دارد  شکل
و خودکارآمدي رایانه و اضطراب رایانه هم بر 
عملکرد رایانه تأثیر دارند. لذا خودکارآمدي رایانه و 

تجربیات بر عملکرد رایانه را  اضطراب رایانه اثر
کنند. عالوه بر این تجربیات رایانه اثر  تعدیل می

مستقیم نیز بر عملکرد رایانه دارد؛ بنابراین با توجه به 
جمع اثرات مستقیم و غیرمستقیم تجربیات رایانه بر 

ترین  عملکرد کامپیوتر، تجربیات رایانه یکی از مهم
ینی عملکرد رایانه ب متغیرهاي تأثیرگذار در مدل پیش

تر  است اما اثر مستقیم خودکارآمدي رایانه خیلی قوي
از اثر مستقیم تجربیات رایانه حتی از جمع اثرات 
تجربیات رایانه بر عملکرد رایانه است؛ بنابراین طبق 

تري از  تئوري بندورا خودکارآمدي رایانه اثر قوي
یادي تجربیات رایانه بر عملکرد رایانه دارد و متغیر بن

بینی عملکرد رایانه هم به  در اثرگذاري بر مدل پیش
لحاظ اثر مستقیم قوي بر عملکرد رایانه و هم به لحاظ 
نقش میانجیگري آن بین تجربیات رایانه و اضطراب 
رایانه با عملکرد رایانه است و متغیرهاي تجربیات 
رایانه و اضطراب رایانه متغیرهاي مؤثر در اثرگذاري 
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بینی عملکرد رایانه  ي رایانه در مدل پیشبر خودکارآمد
هستند. همچنین بر طبق نتایج جنسیت اثر مستقیم و 

داري بر عملکرد رایانه ندارد این یافته امعنغیرمستقیم 
دهد که جنسیت به عنوان متغیر بیرونی نقشی  نشان می
بینی عملکرد رایانه ندارد؛ بنابراین زن و مرد از  در پیش

ه تفاوتی با هم ندارند یا به عبارتی لحاظ عملکرد رایان
بهتر جنسیت با عملکرد رایانه مرتبط نیست و متغیر 

تواند در مدل حذف شود ولی با توجه به  جنسیت می
شد که مدل  معنی آن حذف آن باعث می اثر اندك بی

به طور مناسبی برازش نیابد و ماندن آن در مدل باعث 

نادار نبود. در برازش بهتر مدل بود هر چند اثر آن مع
کل جنسیت، تجربیات کامپیوتر، اضطراب رایانه و 

از واریانس  72/0خودکارآمدي رایانه توانست 
عملکرد رایانه را تبیین کند و مدل پیشنهادي هم با 

طور  هاي برازش به هاي مطالعه با توجه به شاخص داده
مناسبی برازش یافت که نشانگر مهم بودن این متغیرها 

ی عملکرد رایانه است که باید در یادگیري بین در پیش
مهارت استفاده از رایانه دانشجویان مورد توجه قرار 

  گیرد.
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