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         چکيده

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطهه به ت ربربهه    
هاي اجتماعي با خودکارآمدي دانهش  رايانه و مهارت

آموزان ناب ناي مقطع دب رستان شهر رهران است. به 
پسهر( از   93دختهر،   36آموز ) دانش 1۲9ايت منظور 

گ ههري در مهدار  ناب نههايي شهههر رههران بهها نمونههه  
انتخها  شهدند. بهراي بررسهي متا رههاي       دستر 

پژوهش، از سه پرسشنامه ربربه رايانه )راسهتورن و  
هاي اجتمهاعي )گرشهاو و   (، مهارت۲۰۰4همكاران، 

( و خودکارآمههدي )شههرر و همكههاران، 199۰ال ههوت، 
( استفاده شد. نتايج رحل ل رگرس ون نشان داد 198۲

پ شهاي اجتماعي روانايي که ربربه رايانه و مهارت
آمههوزان ناب نهها را دارد.  ب نههي خودکارآمههدي دانههش 

همچن ت ب ت دختران و پسران ناب نا در ههر يها از   
ههاي اجتمهاعي و   متا رهاي ربربهه رايانهه، مههارت   

 داري مشاهده نشد. خودکارآمدي رفاوت معنا

هاي مهارت ربربه رايانه، هاي كليدي:واژه

 آموزان ناب نااجتماعي، خودکارآمدي، دانش

 

Abstract 

The purpose of this study is to 

investigate the relationship between 

computer experience, social skills and 

blind students' self-efficacy in the 

secondary level through Tehran city 

schools, So 129 students were selected 

among Tehran blind schools with 

accessible sampling (36 females and 

93 males). The results of regression 

analysis showed that computer 

experience and social skills can 

predict blind students' self-efficacy. 

Also among male and female students 

and each of the computer experience, 

social skills and self-efficacy variables 

no significant differences were  found. 

Keywords: Computer Experience, 

Social Skills, Self-Efficacy, Blind 

Students 
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                             مقدمه              
آوري اطالعات و اررباطات بر ه چ کس پوش ده ن سهت. همهه روزه وااگهاني    استفاده از فت يامروزه مزايا
... را  هاي آموزش الكترون ا، ربارت الكترون ا، دولت الكترون ا، بانكهداري الكترون ها و   نظ ر مهارت

کن م، سخني بهه   ي الكترون ا زندگي مي ا در يا جامعهي نزديا م شنويم، پس اگر بگوي م در آينده مي
شماري را به افراد ناب نا ارائه کرده است.  آوري اطالعات و اررباطات راکنون خدمات بيايم. فت گزاف نگفته

آوري آوري به خاطر محدوديت ب نايي، ب ش از افهراد ب نها اسهت، زيهرا فهت     ن از ايت افراد به استفاده از فت
ههاي  رواند جايگزيت چشم ايشان باشد و همانند يها چشهم در رحصه ل، اشهتاال و ارربها       اطالعات مي

 اجتماعي به کما آنها ب ايد.

 بيان مسئله
دهد که افراد جامعه همانند ساير اجزاي طب عت داراي سهاختار متنهوو و متفهاوت     مطالعه جوامع نشان مي

خهورد.  ي هر چند کوچا به چشهم مهي  جامعههستند و با وجود همگوني، گوناگوني بس اري ب ت اعضاي 
هاسهت.  اعتنهايي بهه ايهت رفهاوت     هاي جدي که هنوز در برخي از  جوامع وجود دارد، بهي يكي از دشواري

باز با ايت مشكل دست به گريبان بهوده   ررديد آموزش و پرورش مهمتريت نهاد اجتماعي است که از دير بي
وظ فه آموزش و پهرورش رهرفا روجهه بهه ررب هت نخبگهان        و ايت رناقض را پ ش رو داشته است که آيا

آمهوزان را بهه    ن و دانهش محدودي است که قرار است امور کشور را به دست گ رند يا ررب ت رماو کودکها 
ههر  در واقع هدف  .(www.ICEUL-Europe.org 2005 ,)به نقل از سايت اينترنتي  عهده دارد

آموزان خود را براي ربديل شدن به شهرونداني آگاه و کارآمد براي  نظاو آموزشي ايت است که همه دانش
اي انباو شود کهه شهرايم مناسهر بهراي      ي در حال را  ر و گذار آماده کند. ايت بايد به گونه اداره جامعه

نچهه ضهروري بهه نظهر     هاي خاص وي فهراهم شهود. آ  يادگ ري و پ شرفت هر فرد، ررف نظر از ويژگي
آمهوزان بها روجهه بهه دايهره امكانهات و        رسد روجه به روانمند، متبحر و مبهر  پهرورش دادن دانهش    مي

رري به منهابع علمهي ه پژوهشهي و     آموزان دسترسي آسان هاي آنان است، چرا که هر چه دانشروانمندي
ويژه امور اجتماعي مهاهررر خواهنهد    هاي روزمره زندگي بهاطالعات به روز داشته باشند، در انباو فعال ت

بود، را در هم ت راستا خود را به عنوان فردي روانمند در انبهاو فعال هت مثبهت ارزيهابي کننهد، در نت بهه       
عهاطفي و اجتمهاعي خهود     ههاي رحصه لي،   هها و مههارت  فررت بهتر و ب شتري به منظور بروز روانمندي

و امكاناري يكي ديگهر از وظهايو و اههداف آمهوزش و      خواهند داشت. به هم ت جهت، رام ت چن ت منابع
-www.ICEUL 2005 ,گههردد )بههه نقههل از سههايت اينترنتههي   پههرورش هههر کشههور رلقههي مههي 

Europe.org.) 

http://www.iceul-europe.org/
http://www.iceul-europe.org/
http://www.iceul-europe.org/
http://www.iceul-europe.org/
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ز ايهت  هها دارد و يكهي ا  ها و روانمندياي در رس دن فرد به ساير مهارتهاي اجتماعي سهم عمدهمهارت
ههاي   و برنامهه  ۲هها  افهزار  هها، نهرو   آموزان با استفاده از رايانهه  است. دانش 1ها ربربه کار با رايانهروانمندي

روانند با سرعت باال و زمهان کهم،    شوند و مي آموزشي به دن اي وس ع اطالعات وارد مي آموزشي و کما 
کنهد کهه بها     و ايت امر آنگاه ب شتر نمود پ دا مهي گ رند ب  اطالعات مورد ن از را دريافت کرده و با ركرار ياد

يابد و در فرآيند آمهوزش  بها مههارت     رر به اطالعات دست مياستفاده از رايانه، فرد ناب نا با مشكالت کم
 کند. ب شتر پ شرفت مي

به باورهاي شخص در ارربا  بها روانهايي انبهاو امهور اشهاره دارد و از منهابع        3احسا  خودکارآمدي
هاي خود فرد، مشاهده موفق هت يها شكسهت ديگرانهي کهه شهب ه او       ها و شكستاز جمله روف قمختلو 

گ رد، و مشاهده موفق ت يا شكست افراد شهب ه وي و بهه عبهارري     هستند و ررغ ر کالمي سرچشمه مي
ند باشد. افراد کارآمد افرادي هستيكي ديگر از نتايج مثبت ارربا  اجتماعي موفق مي« مشاهده جانش ني»

زنهد و افهراد    ررند، در حالي که ناکارآمدي به انزواي اجتماعي دامت ميموفق 4که در فرايند اجتماعي شدن
گ رنهد و اگهر از    ناب نا با مد نظر قراردادن ح طه کارآمدي در درجات متفاوري از مهارت اجتماعي قرار مهي 

شرفت فهردي، اجتمهاعي و بهه طبهع     طرق مختلو به کارآمدي يا مهارت ايشان افزوده شود، مطمئناً در پ 
گ ري از امكانات بهه روز  وري در کل فرايند آموزشي مؤثر خواهند بود. از طرفي چن ت افرادي با بهرهبهره

 -رر از ساير افراد ناب نهاي فاقهد کارآمهدي در نردبهان ررقهي رحصه لي      در دستر ؛ همچون رايانه، سريع
 اجتماعي پ ش خواهند رفت.

 اهداف 

هاي شهر رههران  آموزان ناب ناي مقطع دب رستان هاي اجتماعي با خودکارآمدي دانش نه و مهارترايارابطه 
 است.

 اهداف جزيي
 آموزان ناب نا. هاي اجتماعي با خودکارآمدي دانششناسايي رابطه ربربه رايانه و مهارت -1

بهه  ربر»به ت  از روي متا رهاي په ش « خودکارآمدي»ب ني متا ر مالك شناسايي قدرت پ ش -۲
 «.هاي اجتماعيرايانه و مهارت

 شناسايي رفاوت دختران و پسران ناب نا در ربربه رايانه. -3

 هاي اجتماعي. شناسايي رفاوت دختران و پسران ناب نا در مهارت -4

                                                           

1. Subjective computer experience 
2 . Software  
3 . Self-efficacy 
4 . Socialization 
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 شناسايي رفاوت دختران و پسران ناب نا در خودکارآمدي. -5

 هاي پژوهشسؤال
 آموزان ناب نا رابطه دارد؟ مدي دانشهاي اجتماعي با خودکارآآيا ربربه رايانه و مهارت -1

آمهوزان ناب نها را   ب ني خودکارآمهدي دانهش   هاي اجتماعي قدرت پ شآيا ربربه رايانه و مهارت -۲
 دارد؟

 آيا دختران و پسران ناب نا در ربربه رايانه با هم رفاوت دارند؟ -3

 هاي اجتماعي با هم رفاوت دارند؟آيا دختران و پسران ناب نا در مهارت -4

 دختران و پسران ناب نا در خودکارآمدي با هم رفاوت دارند؟آيا  -5

 تعريف متغيرها

 تعاريف مفهومي
ههاي اسهتفاده از    هاي آموزشي مهرربم بها زم نهه    منظور از ربربه رايانه، سابقه کار با رايانه، گذراندن دوره

ههايي    شد که روسم سهوال با رايانه، کار با شبكه جهاني اينترنت و متوسم ساعات کار در هفته با رايانه مي
در ادب ات امروزه روانشناسي، مهارت  (.138۲ شود )به نقل از غالمعلي لواساني، آموزان پرس ده مي از دانش

اي رفتهار کنهد کهه     سازد به گونهه  کنند: فرآيندهاي مرکبي که فرد را قادر مي اجتماعي را چن ت رعريو مي
( و باورها 1383، به نقل از خانزاده ف روزجا، 1985 1ما فال ديگران او را با کفايت رلقي کنند )اشالنت و

ههاي ويهژه را خودکارآمهدي     هايشان در انباو ركال و خهاص و در موقع هت   هاي افراد از روانايي و قضاوت
 (.۲۰۰1، به نقل از بندورا 1999و همكاران  ۲بندورا گويند )

 تعاريف عملياتي

بندي ربربهه رايانهه راسهتورن و     است که از طريق مق ا  درجه اي در ايت رحق ق، ربربه "ربربه رايانه"
گ هرد.   اي مورد سنبش قرار مي گزينه 5بسته بر اسا  مق ا  ل كرت  ماده پاسخ 31( با ۲۰۰4همكاران )

بنهدي   ههايي هسهتند کهه از طريهق مق ها  درجهه       در ايت رحق ق همان مههارت  "هاي اجتماعي مهارت"
 3بسته بر اسا  مق ها  ل كهرت    ماده پاسخ 3۰( با مق ا  199۰) 3ل وتهاي اجتماعي گرشاو و ا مهارت
 .گ رد، بنابرايت ايت مق ا  فرو معلمان است آموز روسم معلمان مورد سنبش قرار مي اي دانشگزينه

( با 198۲و همكاران،  4اي است که فرد در آزمون خودکارآمدي )شرردر ايت رحق ق نمره "خودکارآمدي"
 کند.اي دريافت مي گزينه 5بسته بر اسا  مق ا  ل كرت  ماده پاسخ 17

                                                           

1 . Schlunt & McFall 
2 . Bandura & et al 
3 . Gresham & Elliott 
4. Sherer & et al 
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 پيشينه پژوهش

 تجربه كار با رايانه
رهر از آنچهه واقعهاً هسهتند،      ربربهه  افراد داراي خودکارآمدي باالي رايانه، خودشان را به عنوان فهردي بها  

راسهتورن و   ، بهه نقهل از  1977، 1986)بنهدورا،   1اجتمهاعي  -کنند که بها نظريهه شهناختي    بندي مي درجه
آوري ( ارربا  محكمي دارد. داليل فراواني مبني بر اينكه اسهتفاده و عالقهه زنهان از فهت    ۲۰۰4همكاران 

  .(۲۰۰5، به نقل از کرکاپ و لي، 1998، 3زنانبر ، 1985، ۲رايانه کمتر از مردان است وجود دارد )کول س
آوري بهه   ا بها آسه ر ب نهايي دارد. فهت    آموزان ناب نها و يه   اي براي آموزش دانش آوري جايگاه ويژه فت

خوردي براي معلمان از طريق رول د مهواد بريهل در اسهتفاده شخصهي، و در      دهد را باز آموز اجازه مي دانش
(. بها  ۲۰۰5اولويت دوو هنگاو چاپ جهت ارائه به معلم، همكالسان و والديت فراهم کنهد )مها کنهزي،    

JAWSافزار  استفاده از نرو
رواند همپاي کاربر ب نا و حتي در بعضي موارد سريع رهر از او   ميکاربر ناب نا  4

 با رايانه کار کند. 
( ارربا  ب ت استفاده از رايانه، فراواني و مهدت اسهتفاده از   ۲۰۰4در مطالعه رورت پذيرفته )ويلفونگ، 

اضطرا  رايانه  هاي نشانگان ب ني کننده آن، ربربه رايانه و اعتقادات خودکارآمدي کاربران به عنوان پ ش
اند. نتايج نشان دادند که عقايد خودکارآمدي رايانه و نه ربربه يا استفاده رايانه ب شتريت روابم  رحل ل شده

 داري را با هر دو عامل خشم و اضطرا  رايانه داشتند. معني

ا ( نشان داد که سطوح رو به افزايش اضهطرا  رايانهه به   ۲۰۰3، به نقل از حست، ۲۰۰3) 5بوزيونلو 
 سطوح رو به کاهش استفاده از رايانه ارربا  دارد.

دهد که ارربا  معني داري ب ت ربربه رايانه و خودکارآمدي رايانه وجود دارد  ( نشان مي۲۰۰3) 6حست
(  ۲۰۰3ب ني کننده براي خودکارآمدي رايانه است که رقريبا در نتايج بوزيونلو  و حست ) که بهتريت پ ش

 مشخص شده است.
-کننهد و سهبا   در پژوهشي نشان داده شده که دختران کمتر از پسران از رايانه استفاده ميهمچن ت 

 .(۲۰۰3، 8به نقل از بكرز و اشم ت 1994، 7هاي اررباطي مختلفي دارند )ررکل

                                                           

1 . Social-cognitive theory 
2. Cullis 
3. Brosnan 
4 . Job Access With Speech 
5 . Bozionelos 
6 . Hasan 
7. Turkle 
8. Beckers & Schmidt 
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 در ههاي جنسه تي  ( دريافتند که رفاوت۲۰۰1، به نقل از شانا و پاجار ، 199۲) 1پاجار  و وال انت
و  ۲دار نبهود )ويگف لهد   راهنمايي در خصهوص خودکارآمهدي در زم نهه نوشهتت معنهي     رمايل دختران دوره 

 (.۲۰۰1، به نقل از شانا و پاجار ، 1996همكاران، 

 هاي اجتماعي مهارت
هاي اجتماعي وجود دارد. آموزان با آس ر ب نايي در مورد مهارت سازي دانش هاي کمي از يكپارچهگزارش

 (.www.ICEUL-Europe.org 2005 ,)به نقل از سايت اينترنتي: 
هاي مختلو رعريو شده است کهه مها در    هاي اجتماعي به رورت در متون روانشناسي مفهوو مهارت

هاي اجتمهاعي را   ( مهارت1377، به نقل از عبدي ن ا، 198۲کن م. گرشاو ) اينبا به مهمتريت آن اشاره مي
رسانند و احتمهال رنب هه موکهول بهه رفتهار      داند که احتمال دريافت رقويت را به حداکثر مي ي ميرفتارهاي

 دهند.  اجتماعي فرد را کاهش مي
روزي بهزيستي، رهثث ر  ( در يا مطالعه ربربي بر روي نوجوانان رحت مراکز شبانه1374زاده )احمدي

شخص تي ايت نوجوانان از قب ل عزت نفس،  هايهاي اجتماعي را بر روي برخي از ويژگي آموزش مهارت
کفايت شخصي و مفهوو خود رحص لي مورد بررسي قرار داد، و به ايت نت به دسهت يافهت کهه آمهوزش     

هاي فوق در ايت نوجوانان شده است )به نقل داري باعث افزايش ويژگيهاي اجتماعي به طور معنا مهارت
 (.1383از خانزاده ف روزجا، 

هاي اجتماعي بر دو اختالل پرخاشگري  پژوهشي به منظور بررسي رثث ر نقص مهارت( 1374هنرکار )
آموزان دختر و پسر در مقاطع ابتدايي و راهنمايي انباو داد. نتايج نشان داد که رهثث ر  و افسردگي در دانش

دار  معنا پرخاشگر افسرده و غ ر هاي غ رهاي اجتماعي گروه پرخاشگر و افسرده نسبت به گروه نقص مهارت
 (.1383بوده است )به نقل از خانزاده ف روزجا، 

 خودكارآمدي

احسا  خودکارآمدي به باورهاي شخص در ارربا  با روانايي انباو امور اشاره دارد و از منهابع مختلهو از   
هاي خود فرد، مشاهده موفق ت يا شكست ديگراني که شب ه او هستند و ررغ ر  ها و شكست جمله روف ق

 (.1997گ رد )بندورا، رچشمه ميکالمي س
( در مطالعاري که روي دانشبويان دانشكده انباو داد، مشخص 1993، به نقل از بندورا، 1987) 3بري

کننهد، در پافشهاري جههت     هاي مهندسي يا علوو را دنبهال مهي   کرد خودکارآمدي باالي کساني که رشته
 نگهداري و پ شرفت رحص لي باالي آنها موثر است.

                                                           

1. Pajares & Valiante 
2. Wigefield 
3. Berry 

http://www.iceul-europe.org/
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  ن ز در يا رحل ل مس ر نشان داد که کفايت و اطم نان به خود دانش آموزان، اثهر مسهتق م   پاجار
 (.1996قوي در عملكرد و همچن ت يا اثر مستق م در خودکارآمدي دارد )به نقل از پاجار ، 

گ ري هدفي، يادگ ري خودگردان و پ شهرفت   ( در بررسي روابم خودکارآمدي، جهت1377عبدي ن ا )
آموزان سوو راهنمايي رهران، دريافت که با کنترل پ شرفت قبلي، کارآمدي شخصهي و   ر دانشرحص لي د

ب ت متا ر، کاربرد راهبردها بودنهد، همچنه ت بها کنتهرل پ شهرفت قبلهي، کارآمهدي         هدف يادگ ري، پ ش
 باشد. ب ت متا ر پ شرفت رحص لي مي شخصي پ ش

( رابطه مثبت معناداري ب ت ربربه قبلي رايانه و ۲۰۰5، ۲، به نقل از کاس دي1987و همكاران ) 1ه ل
 دانشبوي دختر مورد پژوهش يافتند. 133عقايد خودکارآمدي رايانه در م ان 

ي به ت  ( به منظور بررسهي رابطهه  ۲۰۰3، 4، به نقل از دايان1993) 3در پژوهشي که روسم اسم ست
 ،ي شه مي رهورت پهذيرفت   هدانشبوي دانشهكد  ۲16خودکارآمدي، جنس ت و ست با پ شرفت رحص لي 

هاي جنس تي وجهود نهدارد. به ت سهت و     داري ب ت خودکارآمدي و رفاوت ي قوي معنينشان داد که رابطه
داري به ت خودکارآمهدي و    ي مثبهت معنهي  چنه ت رابطهه  دار يافت نشد، هم خودکارآمدي  ن ز رابطه معني

 پ شرفت رحص لي به دست آمد.
 

 روش  

 طرح پژوهش
آزمايشي و از نوو  هاي غ ر ب ني است، طرح پژوهش در زمره پژوهش ف پژوهش حاضر پ شاز آنبا که هد

ب نهي واريهانس    رر از نوو همبستگي است و هدف از آن پي بردن به م زان پ شب ني و به طور دق ق پ ش
 هاي اجتماعي( است. ب ت )ربربه رايانه و مهارت متا ر مالك خودکارآمدي روسم متا رهاي پ ش

 و گروه نمونه آماري جامعه
آموزان مدار  ناب نايي شهر رهران در مقطع دب رستان  جمع ت آماري مورد نظر پژوهش حاضر کل ه دانش

هاي رورت گرفته، سه دب رستان )دو دب رستان پسرانه و يها دب رسهتان دخترانهه( در    باشد. با بررسيمي
ايم کهه   سه را به عنوان جامعه آماري انتخا  کردهشهر رهران براي افراد ناب نا وجود دارد و ما هر سه مدر

در مقطع دب رستان مشاول  85-86پسر( در سال رحص لي  93دختر،  36آموز ) دانش 1۲9در ايت مدار  

                                                           

1 . Hill & et al 
2. Cassidy 
3. Smist 
4. Diane 
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، و "خودکارآمهدي "و  "ربربهه رايانهه  "%( دو پرسشهنامه  1۰آموز )با نرخ افهت   دانش 116 اند. به رحص ل
 آموزان را ركم ل کردند.دانش "اجتماعي هاي مهارت"معلمان ايشان پرسشنامه 

 ابزار 
 31ي روا و پايا مهورد ن هاز اسهت. مق ها      گ ري ربربه رايانه در پرسشنامه ربربه کار با رايانه، ابزار اندازه

، بهه نقهل از راسهتورن و    1998، 1باشد )راستورن و پوريهائي مياي ربربه رايانه داراي چن ت ويژگيماده
، بهراي مع هار فرعههي   86/۰اضهطرا    -آلفهاي کرونبهاخ بهراي مع هار فرعهي ناکهامي       (.۲۰۰4همكهاران،  
 -، براي مع هار فرعهي عالقهه   83/۰آموزش  -، براي مع ار فرعي کارآموزي68/۰همكاري   -خودمختاري
 گزارش شد.  79/۰و براي مع ار فرعي ارزيابي عملكرد منفي  75/۰سودمندي 

 هاي اجتماعي پرسشنامه مهارت
بندي مههارت اجتمهاعي اسهتفاده     هاي اجتماعي از مق ا  درجهژوهش به منظور سنبش مهارتدر ايت پ

پايهايي ايهت مق ها  بها     روسم گرشاو و ال وت ساخته شده اسهت.   199۰شده است. ايت مق ا  در سال 
(. 199۰گرشاو و ال هوت،  گزارش شده است ) 94/۰آزمايي و آلفاي کرونباخ برابر با  هاي بازاستفاده از روش

گزارش شهده اسهت و    9۰/۰در ايران ضرير پايايي ايت مق ا  با استفاده از روش ضرير آلفاي کرونباخ 
در  (.1383، به نقل از خهانزاده ف روزجها،   1378اعتبار آن مورد راي د روانشناسان قرار گرفته است )شه م، 

ي کهل آن از طريهق ضهرير    آموزان ناب نا اجرا، و ضرير پايهاي  پژوهش حاضر مق ا  فوق، بر روي دانش
و  77/۰، براي مولفه ابراز وجود 8۲/۰بدست آمد. ضرير پايايي براي مولفه همكاري  88/۰آلفاي کرونباخ 

 باشد. بخش مي بدست آمده است که رضايت 73/۰براي مؤلفه رنظ م ركل و 

 پرسشنامه خودكارآمدي 
( 198۲ه وسه له شهرر و همكهاران )   آزمون خودکارآمدي کلي که در پژوهش حاضر به کار رفته اسهت، به  

سنبد. ضهرير پايهايي از طريهق     ماده خودکارآمدي عمومي را مي 17ساخته شده است. ايت پرسشنامه با 
براي  71/۰و  86/۰مق ا  اجتماعي به ررر ر برابر  مق ا  خودکارآمدي و خرده آلفاي کرونباخ براي خرده

گروه نمونه را به طور رصهادفي جهدا کهرد و آزمهون     نفر از  3۰پژوهشگر ن ز  هر يا به دست آمده است.
بهراون ن هز    -، و از طريهق روش اسهپ رمت  83/۰خودکارآمدي را براي آنها اجرا کرد. آلفاي کرونباخ برابهر  

 .باشد بدست آمد که در ايت پژوهش رضايتبخش مي 83/۰
 

 

 

                                                           

1. Rawstron & Putty 
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 ها يافته

هاي اي رايانه و مهارتههاي تجربهسؤال اول: آيا ميان خودكارآمدي  و هر يك از مؤلفه

 اجتماعي رابطه وجود دارد؟ 

( و آگهاهي عملكهرد   r=36۲/۰سهت ) ب ت خودکارآمدي و مؤلفه منبر به شك 1هاي جدول با روجه به داده
داري وجود دارد، ولهي   ي معنارابطه ۰5/۰( در سطح r=19/۰و با ناکامي ) ۰1/۰( در سطح r=36/۰منفي )
مندي و سود -خودمختاري، ابراز خود و رنظ م ركل و و کارآموزي و عالقه هاي ي آن با ساير مؤلفهرابطه

هاي گروه نمونه از جمله دار نبوده است و شايد ايت امر رحت رثث ر حبم کم نمونه و ويژگي همكاري معنا
 (.1پ وست  –جدول ) ناب نايي ايشان  باشد

 

بينيي خودكارآميدي    ه پييش هاي اجتماعي قادر ب سؤال دوم: آيا تجربه  رايانه و مهارت

 هستند؟
 

 : خالصه نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبي خودكارآمدي2جدول 
 R2 خطاي استاندارد رعديل شده R R2 R2 متا رهاي وارد شده

 ۲۲5/۰ 599/6 181/۰ ۲۲5/۰ 474/۰ ربربه  رايانه
 ۰18/۰ 616/6 177/۰ ۲43/۰ 493/۰ هاي اجتماعيمهارت

 

Rر با روجه به مقادي
Rههاي اجتمهاعي بها روجهه بهه       دررد و مههارت  ۲3ربربه رايانه  ۲در جدول   2

2  
بهه   3کند. جهدول  دررد از را  رات خودکارآمدي را رب  ت مي 8/1پوشي ب ت متا رها  عالوه بر مقادير هم

 پردازد.ب ت و مالك ميبررسي نتايج رحل ل واريانس متا ر پ ش
 

 دي: تحليل واريانس خودكارآم3جدول 

 متا رها
 

 ssمبموو مبذورات 
 درجه آزادي

df 

 م انگ ت مبذورات

s 
F سطح معناداري 

 ۰۰1/۰ 169/5 171/۲۲5 6 571/1351  ربربه  رايانه
 ۰۰1/۰ 7۰5/3 175/16۲ 9 57/1459  هاي اجتماعيمهارت

 

ههاي   رت( و مهها ۰۰1/۰pو  =169/5Fشود متا رهاي ربربه  رايانهه ) مالحظه مي 3با روجه به جدول 

داري بر خودکارآمدي دارند. به عبارت ديگر، ربربهه رايانهه و    ( اثر معنا۰۰1/۰pو  =7۰5/3Fاجتماعي )
 هاي اجتماعي با خودکارآمدي رابطه قوي و معناداري خواهند داشت. مهارت
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 سؤال سوم: آيا تفاوتي ميان دو جنس در تجربه رايانه وجود دارد؟
پسران در ربربه رايانه از رحل ل واريانس چند متا ري استفاده شهد. در  براي آزمون رفاوت ب ت دختران و 

يابهد،  ها، مقدار خطا کاهش ميرحل ل واريانس چند متا ري به دل ل داشتت آلفاي واحد براي کل ه رحل ل
 هاي مستقل ررج ح دارد.براي گروه  tلذا ايت روش بر آزمون 

دهد که ا رهاي جنس و ربربه  رايانه، آزمون لويت نشان ميدر رحل ل واريانس چند متا ري ب ت مت       
= ۰18/۰داري( و آگاهي عملكردي ) = سطح معنا847/۰و  F=۰37/۰در ارربا  با مؤلفه منبر به شكست )

F  رهوان نتهايج را بها اطم نهان     همگني واريانس رعايت شهده و مهي   فرضداري( پ ش = سطح معنا88/۰و
  F= 14/4داري( و کهارآموزي )  = سطح معنا۰۰4/۰و  F= 673/8تاري )گزارش کرد، ولي گزارش خودمخ

داري( بايهد احت ها     = سطح معنا۰۰1/۰و  F= ۰97/1۲سودمندي ) -داري( و عالقه = سطح معنا۰44/۰و 
 کرد.

 

 گروهي تحليل واريانس چند متغيري جنس و تجربه رايانه : نتايج آزمون اثرات بين4جدول 

 متا ر

 سطح معناداري Fآماره  درجه آزادي مجموع مجذورات نام متغيرها
 663/۰ 191/۰ 1 741/3 منبر به شكست

 599/۰ ۲79/۰ 1 54/6 آگاهي عملكرد منفي

 ۲97/۰ ۰96/1 1 613/16 ناکامي

 14۲/۰ 189/۲ 1 67۲/34 خودمختاري

 ۲۰7/۰ 611/1 1 949/6 کارآموزي

 564/۰ 335/۰ 1 345/4 سودمندي -عالقه

 
ههاي  روان فهم د که دختران و پسران در ه چ يا از مؤلفهه گروهي، مي بررسي نتايج آزمون اثرات ب تبا 

 ربربه رايانه با هم رفاوت ندارند.
 

 هاي اجتماعي وجود دارد؟ سؤال چهارم: آيا تفاوتي ميان دو جنس در مهارت
حل هل واريهانس چنهد متا هري     هاي اجتماعي ن ز از ر براي آزمون رفاوت ب ت دختران و پسران در مهارت

هاي اجتمهاعي، آزمهون لهويت     استفاده شد. در رحل ل واريانس چند متا ري ب ت متا رهاي جنس و مهارت
فهرض   داري( په ش  =  سطح معنا۰98/۰و  F= 788/۲هاي همكاري )دهد که در ارربا  با مؤلفهنشان مي

 همگني واريانس رعايت شده است.
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 هاي اجتماعي گروهي تحليل واريانس چند متغيري جنس و مهارت ات بين: نتايج آزمون اثر5جدول 
 سطح معناداري Fآماره  درجه آزادي مجموع مجذورات متغيرهاي وابسته متغير

 جنس

 337/۰ 9۲9/۰ 1 168/1۰ همكاري

 ۰83/۰ ۰69/3 1 ۰47/3۰ ابراز خود

 ۰91/۰ 9۰4/۲ 1 39۰/۲۲ رنظ م ركل و

 
ههاي  دههد به ت دختهران و پسهران در هه چ يها از مؤلفهه       فوق نشهان مهي   همان طور که نتايج جدول

 داري وجود ندارد. هاي اجتماعي رفاوت معنا مهارت
 

 سؤال پنجم: آيا تفاوتي ميان دو جنس در خودكارآمدي  وجود دارد؟
براي آزمون رفاوت ب ت دو جهنس در متا هر خودکارآمهدي از آزمهون رحل هل واريهانس رها متا هره يها          

ANOVA .استفاده شد 
 

 گروهي تحليل واريانس تك متغيري جنس و خودكارآمدي : نتايج آزمون اثرات بين6جدول 
 F sig ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات 

 ۲73/۰ ۲13/1 483/64 1 483/64 هاب ت گروه
   14۰/53 114 957/6۰57 هادرون گروه

    115 44۰/61۲۲ کل

 
داري در خودکارآمهدي بها    دهد دو جهنس دختهر و پسهر رفهاوت معنها     وق نشان ميهمان طور که جدول ف

 يكديگر ندارند.
 

 گيريبحث و نتيجه

ههاي اجتمهاعي و    ي مههارت ي خودکارآمدي دررد ب شهتري از نمهره  هاي پژوهش، مولفه بر اسا  يافته
دهند. ايهت امهر ب هان    يي ربربه رايانه را به خود اختصاص م ي خودمختاري دررد ب شتري از نمرهمولفه

هاي اجتماعي ماهررر هستند. خودمختاري و روان ها و قابل تآموزان کارآمد در انباو فعال ت دارد دانشمي
آمهوزان   کنترل موقع ت ربربه رايانه ن ز عامل مهمتري در خصوص داشتت ربرب ات بهتر رايانه در دانهش 

آمهوزان و احسها  کارآمهدي     ت ربربه رايانه دانشمبني بر ارربا  مثب 1984است. نتايج پژوهش الو.ن 
( در خصوص وجود ۲۰۰3ايشان، رائ دي بر نتايج پژوهش حاضر است. همچن ت پژوهش بكرز و اشم ت )

دار ربربه رايانه و خودکارآمدي رايانه، مااير با پژوهش حاضر است. اينا ضمت طرح  ارربا  منفي و معني
 پردازيم. نتايج مي هاي پژوهشي، به بررسي و رفس رسوال
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گويي به سؤال اول پژوهش مبني بر بررسي وجود رابطه ب ت خودکارآمدي و هر يا  در راستاي پاسخ
هاي اجتماعي، همبستگي محاسهبه شهد و نتهايج نشهان داد کهه به ت        هاي ربربه رايانه و مهارت از مولفه

( رابطه >r= ،۰5/۰P 36/۰) ( و آگاهي عملكرد منفي 36۲/۰rخودکارآمدي و مؤلفه منبر به شكست )
هاي خودمختاري، ابراز خود و رنظ م ركل و و کارآموزي  داري وجود دارد، ولي رابطه آن با ساير مؤلفه معنا

، بهه نقهل از   1987دار نبوده است. نتايج پژوهش م هل و همكهاران )   سودمندي و همكاري، معنا -و عالقه
دار ب ت ربربه قبلي رايانه و مقادير خودکارآمدي   بت معناي مث( مبني بر وجود رابطه۲۰۰3بكرز و اشم ت، 

، به نقل از بكهرز  1991چن ت نتايج پژوهش بوچارد و همكاران )خواني دارد. همبا نتايج پژوهش حاضر هم
ي ب ت خودکارآمدي و ربربه رايانه نشهان دهنهده نتهايج پهژوهش     ( مبني بر وجود رابطه۲۰۰3و اشم ت، 

ي بااليي در رالش به منظور حل موانع و دسترسهي بهه   که افراد ناب نا عالقه و انگ زهحاضر است. از آنبا 
ههايي بهتهر   اطالعات مورد ن از و با روجه به متا رهاي پژوهش حاضر، به طور خهاص دسترسهي، بهه راه   

ا  مثبهت  ي رايانه باالست و وجهود ارربه  ي ربربهاستفاده از رايانه دارند، لذا خودکارآمدي ايشان در زم نه
 ب ت ايت دو متا ر، نشان دهنده ايت مدعاست.

هايي که در داخل هاي اجتماعي، اگرچه پژوهش در خصوص وجود رابطه ب ت خودکارآمدي  و مهارت
ي نظهري  اي باشد رورت نپذيرفته، بررسي پ ش نهخوان يا مااير با وجود چن ت رابطهو خارج از کشور هم

بها روجهه بهه اينكهه       -ههاي زيهر بنهايي ايهت دو مقولهه      ها و اشهتراك هتدو متا ر مذکور و استنبا  مشاب
ي شناختي، اجتماعي بندورا مورد بررسي قرار گرفتهه  هاي اجتماعي از ديدگاه نظريه خودکارآمدي و مهارت

آمهوزان  کند. در رب  ت ايت امهر همه ت بهس کهه دانهش     اي را به ذهت متبادر ميوجود چن ت رابطه -است
ي آشنايي با ايت گروه از افراد هاي پژوهش و ن ز سابقهپژوهشگر در طي فرآيند گردآوري داده ناب نايي که
با روجه بهه م هزان دارا    ،ها ارربا  و آشنايي داشته و داردبا آن -به دل ل ناب نا بودن پژوهشگر –استثنايي 

ت هر اندازه انسان در ارربا  با اند. شايان ذکر اسهاي اجتماعي از خودکارآمدي برخوردار بوده بودن مهارت
ههاي اجتمهاعي مهاهررر    هاي خودش برسد، ما او را در زم نهرر به هدفديگران بتواند ب شتر و همه جانبه

اش در رس دن بهه اههدافي از جملهه ههدف مهذکور      دان م و از طرفي اگر قضاوت وي نسبت به رواناييمي
اي آموزان ناب نايي که از چن ت روانهايي کن م، بنابرايت دانشب شتر باشد، ما وي را خودکارآمدرر ارزيابي مي

 کنند.شان استفاده ميهاي اجتماعي باالرري در اررباطات روزمره برخوردارند از مهارت
در راستاي ن ل به سوال دوو پژوهش و به ايت منظور که سهم هر يا از متا ر هاي ربربه رايانهه و  

متا ر مالك خودکارآمدي مشخص گردد، از رحل ل رگرس ون چندگانه  ب ني هاي اجتماعي در پ ش مهارت
به روش سلسله مراربي استفاده شد. نتايج رحل ل رگرس ون نشان داد که ربربه رايانه با روجه بهه مقهادير   

R
Rهاي اجتمهاعي بها روجهه بهه      دررد و مهارت ۲3 2

ههزارو در رهد از را  هرات     18بهه رنههايي     2
هاي اجتمهاعي   ( و مهارت>F ،۰۰1/۰R=169/5کنند. متا رهاي ربربه رايانه ) مي خودکارآمدي را رب  ت
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(7۰5/3=F ،۰۰1/۰P<اثر معنا ) ههاي   داري بر خودکارآمدي دارند. به عبارت ديگر، ربربه رايانه و مهارت
( نشهان  ۲۰۰3داري خواهنهد داشهت. پهژوهش بوزيهونلس )     ي قوي و معنها  اجتماعي با خودکارآمدي رابطه

بنهدي   چه واقعا هسهتند درجهه   رر از آن ربربه د که افراد با خودکارآمدي ضع و رايانه خودشان را کمده مي
خهواني دارد، چهرا کهه از نظهر وي      ي پژوهش حاضر هم( با نت به۲۰۰3اند، و نتايج پژوهش حست ) کرده

حسهت و بوزيهونلس   ب ني کننده براي خودکارآمدي است که ايت امر در نتايج  ي رايانه بهتريت پ ش ربربه
هاي منبر  روان نت به گرفت که مولفه مشخص شده است. با روجه به نتايج رحل ل رگرس ون، مي (۲۰۰3)

( ۲۰۰1ب ني کارآمدي دارند. بندورا ) داري در پ ش به شكست، آگاهي عملكرد منفي و کارآموزي سهم معنا
هاي ايت پژوهش بهه دسهت داده اسهت.    تههاي هم سويي را با ياف ه اجتماعي خود يافته در ديدگاه شناختي

داري با خودکارآمدي دارند، نبايد عوامهل   ي قوي و معناهاي اجتماعي رابطه هر چند ربربه رايانه و مهارت
ي حارهل را نبايهد بهدون در نظهر     اي از نظر دور داشت و نت بهه گذار را در بدست آوردن چن ت نت به اثر

 ها و ساير مقاطع رحص لي )ناب نا يا ب نا( رعم م داد.ر به ساير آزمودنيگذا گرفتت شرايم بافتي و عوامل اثر
به منظور پاسخ گويي به سئوال سوو پژوهش و آزمودن رفاوت ب ت دختران و پسران در ربربه رايانهه  
از رحل ل واريانس چند متا ري استفاده شد. در رحل ل واريانس چنهد متا هري به ت متا رههاي جهنس و      

دهد که دختران و پسران در ه چ يا از مولفه هاي  گروهي نشان مي نتايج آزمون اثرات ب ت ربربه رايانه
( مبنهي بهر ايهت کهه     1994ي به دست آمده با پهژوهش )ررکهل،    ربربه رايانه با هم رفاوت ندارند. نت به

پهژوهش لهي و    خواني ندارد. نتايج به دست آمهده بها   کنند، هم دختران کمتر از پسران از رايانه استفاده مي
ب ت دانشهبويان   ۲۰۰5هاي جنسي و فرهنگي در استفاده از اينترنت که سال در خصوص رفاوت 1کرکاپ

 ۲چ ني و انگل سي رورت پذيرفته ن ز با نتايج پژوهش ما مااير است همچنه ت نتهايج رحق قهات بروزنهان    
( مبنهي بهر ايهت کهه     1998و همكهاران )  3( و مرديهت 1987(، درندل و همكهاران ) 1985(، کال ز )1998)

استفاده، عالقه و ربربه رايانه زنان کمتر از مردان است ن ز با نتايج پژوهش حاضر مااير اسهت. بها مهرور    
ياب م که در کل، دختران کمتر از پسران در استفاده و کار با رايانه از خود هاي مذکور در مينتايج پژوهش

ش حاضر عدو وجود چنه ت رفهاوري در م هان دختهران و     دهند، در رورري که نتايج پژوهعالقه نشان مي
ي ما به ويهژه  پسران را گزارش مي کند. شايد برخي عوامل نظ ر نوظهور بودن استفاده از رايانه در جامعه

روسم افراد ناب نا يكي از داليل عدو وجود چن ت رفاوري باشد، همچن ت نداشتت ديد قهالبي جنسه تي بهه    
يكي ديگر از عوامل باشد، چرا که به دل ل اينكه مدت زمان زيادي از ورود رايانهه   رواندي رايانه ميربربه

گهذرد، چنه ت ديهد قهالبي در بسهتر      ي زندگي، اشتاال و آموزش افراد به ويژه افهراد ناب نها نمهي   در عرره

                                                           

1. li & Kirkup  
2. Brosnan 
3. Meredit 
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يهد در  گ ري است و ايهت امهر را با  فرهنگي ايران نسبت به رايانه يا هنوز شكل نگرفته يا در ابتداي شكل
 ي پژوهش در خصوص سؤال حاضر لحاظ کرد.رفس ر نت به

هاي اجتماعي ن هز از   ال چهارو پژوهش يعني بررسي رفاوت دو جنس در مهارتوبه منظور آزمودن س
رحل ل واريانس چند متا ري استفاده شهد. در رحل هل واريهانس چنهد متا هري به ت متا رههاي جهنس و         

( و f ،۰98/۰=P=788/۲هاي همكاري، ) دهد که در ارربا  با مولفه هاي اجتماعي، آزمون نشان مي مهارت
گني واريانس  فرض هم ( پ ش F ،958/۰=P=۰۰3/۰( و رنظ م ركل و )F ،8۰۲/۰=P=۰63/۰ابراز خود )

ههاي   هاي مههارت دهد که ب ت دختران و پسران در ه چ يا از مولفه رعايت شده است، و نتايج نشان مي
ي پژوهش، پژوهشگر با رحق قاري کهه بهه وجهود    ري وجود ندارد. با بررسي پ ش نهدا اجتماعي رفاوت معنا

رسد عواملي چن ت رفاوري روجه کرده، و به آن پرداخته باشند رو به رو نگرديد. در ايت خصوص به نظر مي
آموزان مورد پهژوهش و عهدو دريافهت اطالعهات     هاي اجتماعي، ناب نايي دانش نظ ر نحوه آموزش مهارت

روانهد در  مهي  -روزي به دل ل زندگي در مراکز شهبانه  -هاي اجتماعي  طي مناسر در خصوص مهارتمح
آموزان داده نشهده  هاي اجتماعي به طور کامل به ايت دانش ي فوق مؤثر باشد. شايد مهارتاستنتاج نت به

ي جر حصهول نت بهه  آموزان ناب نا ايت آموزش را در سطح پاي ت دريافت کرده باشند و موباشد و يا دانش
آموزان آموزش مناسهر و کامهل دريافهت کهرده باشهند و در      ي ايت دانشالذکر شده باشند، و يا همهفوق

دار بدست ن امده باشد کهه البتهه    هاي اجتماعي به طور معنا نت به رفاوري ب ت دختران و پسران در مهارت
ز آموزشهي بهه داليهل گونهاگوني از قب هل      در مراک فعليايت امر دور از ذهت است، چرا که نظاو آموزشي 

آموزان از هاي مح طي )مكان قرار گرفتت مدار  در باال يا پاي ت شهر(، حضور يا عدو حضور دانشرفاوت
اقتصهادي متفهاوت و ... نتهايج يكسهان بهه       -اجتماعي -ي فرهنگينقا  مختلو کشور آن هم با پ ش نه

مورد بررسي پژوهش حاضر ن ز رادق است، بنابر ايهت   همراه نخواهد داشت. ايت امر در خصوص مدار 
 نتايج ايت سؤال را بايد با احت ا  رفس ر کرد.

در راستاي پاسخ گويي به سوال پنبم پژوهش آزمهودن رفهاوت دو جهنس در خودکارآمهدي آزمهون      
داري در  دهد که دو جنس دختر و پسر رفاوت معنا رحل ل واريانس را متا ر استفاده شد و نتايج نشان مي

خوان اسهت.   ( با نتايج پژوهش حاضر هم1993خود کارآمدي با يكديگر ندارند. نتايج رحق قات اسم ست )
 ۲16وي در پژوهشي که به منظور بررسي رابطه ي ب ت خود کارآمدي، جنس ت، ست و پ شرفت رحص لي 

ههاي جنسه تي و خهود    دانشبوي دانشگاه انباو داد، به ايت نت به دست يافت که رابطه قوي ب ت رفاوت
مبني بر عدو  (۲۰۰۰) 1دار ن ست. نتايج پژوهش واشتي و همكاران کارآمدي وجود دارد، اما ايت رابطه معنا

خهواني دارد.   دار دختران و پسران دب رستاني در خودکارآمدي با نتايج پژوهش حاضر ههم  وجود رفاوت معنا

                                                           

1. Vashti & et al 
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آموزان دختر دب رستاني به دست آمهد.   رايانه در دانشريزي مطالعه  رابطه مثبتي ب ت خودکارآمدي و برنامه
مبني بر عدو  (۲۰۰1)1اي براي پسران دب رستاني مشاهده نشد. همچن ت نتايج پژوهش آک س چن ت رابطه

   2خهواني دارد و نتهايج  ويتلهي    دار ب ت جنس ت و خودکارآمدي با نتايج پهژوهش مها ههم    وجود رفاوت معنا
دار در زم نه عقايد خود کارآمدي و جنس ت با نتايج ايت پژوهش ماهاير   ت معنامبني بر وجود رفاو (1997)

 است.

 هامحدوديت
ههايي اسهت، در انبهاو پهژوهش حاضهر، مها ن هز بها         از آنبا که هر فعال تي براي انباو، داراي محدوديت

 اند: هايي مواجه بوديم، از آن جملهمحدوديت
رستان انباو پذيرفته است. رعمه م و کهاربرد آن   آموزان مقطع دب پژوهش حاضر بر روي دانش .1

 در ساير مقاطع با محدوديت مواجه است.

رهوان رابطهه علهي    هاي ايت پژوهش ررفاً حارل بررسي روابم ب ت متا رها است و نمييافته .۲
روانند در روابهم بررسهي شهده    ب ت متا رها برقرار کرد. همچن ت متا رهاي ديگري ن ز وجود دارند که مي

گر داشته باشند. شناسايي کل ه عوامل پنهان از حورله بحث ما خارج بوده است، اگرچهه در   م انبينقش 
 ها پرداخت.روان به آنرحق قات بعدي مي

هها قابهل   ي مورد مطالعه در ايت پژوهش ررفاً داراي مشكل ناب نايي بهوده و لهذا يافتهه   نمونه .3
 اد غ ر معلول ن ست.هاي ديگر و يا افررعم م به افراد داراي معلول ت

باشهد، ايهت امهر    با روجه به ايت که منبع اطالعات مورد استفاده پژوهش حاضر پرسشنامه مهي  .4
هاي ايت پژوهش بايد  هاي رعم م نتايج پژوهش ما است، بنابرايت، در رعم م يافتهيكي ديگر از محدوديت

 دقت کرد.

 پيشنهادها
ي انبهاو پهژوهش  ات انباو شده، پ شنهادهايي در زم نهه هاي رحق قدر پايان با روجه به ربزيه و رحل ل

 شود:هاي بعدي و از طرفي پ شنهادهايي براي کاربرد نتايج در سطوح مختلو ارائه مي

 هاي اجتماعي با خودکارآمهدي دانهش  ي رايانه و مهارتپژوهش حاضر به بررسي رابطه ربربه
هاي ايت پژوهش مبني ته است. با روجه به يافتهآموزان ناب ناي مقطع دب رستان مدار  شهر رهران پرداخ

هاي اجتماعي با خودکارآمدي، بررسي همهه   ي رايانه و مهارتدار متا رهاي ربربهي معنيبر وجود رابطه

                                                           

1. akis 
2. whitely 
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ي نتايج پژوهش حاضر با گروههي کهه آسه ر    چن ت مقايسهايت امر در مقاطع رحص لي ديگر و هم جانبه
 ايي برخوردار است.ب نايي ندارند، از اهم ت به سز

 دار ب ت دختران و پسران در کار با رايانهه     استفاده از نت به در خصوص عدو وجود رفاوت معني
رر خواهد بود که با رمه دات رورت پذيرفته روسم نهادهاي آموزشهي و از جملهه مهدار     زماني مطلو 

اهي از رايانه و ربربه آن بهراي افهراد   ک ف ت و سطح اطالعات و دانش ايشان اررقا يابد، لذا از آنبا که آگ
شود در امر آموزش و ايباد عالقهه و انگ هزه   ، پ شنهاد ميآنها ابزاري است جهت رسريع در پ شرفت ناب نا

 آموزان در کار با رايانه اهتماو ب شتري رورت گ رد. ب شتر دانش
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 : ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش1جدول 
 

 
منجر به 

 (1شكست )

آگاهي عملكرد 

 (2منفي )

ناكامي 

(3) 

خودمختاري 

(4) 

كارآموزي 

(5) 

 -عالقه

 (6سودمندي )

همكاري 

(7) 

ابراز 

 (8خود )

تنظيم 

 (9تكليف )

خودكارآمدي 

(10) 
1 1          
2 **327/0 1         
3 **426/0 **331/0 1        
4 011/0- *18/0- 02/0 1       
5 009/0- 06/0- 14/0- 06/0 1      
6 151/0 06/0 60/0- *19/0 04/0 1     
7 046/0- 03/0- 002/0 03/0 17/0 12/0 1    
8 006/0- 04/0- 05/0 005/0 03/0 14/0 **65/0 1   

9 002/0- 05/0- 05/0- 11/0- 13/0 02/0- **47/0 **43/0 1  

10 **362/0 **36/0 *19/0 02/0- 16/0 08/0 01/0 10/0- 04/0- 1 

 


