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مدل تحلیل جریان آموزش، هوش هیجانی و انگیزش با موفقیت آموزش مجازی 

  معادالت ساختاری سازی مدلبا استفاده از  ای رایانه های بازیمبتنی بر 

 )مطالعه موردی: مدارس مقاطع ابتدایی و دبیرستان شهر صدرا(
 

 2، مرجان آبادیان1حسن رهگذر

 آزاد اسالمی، شیراز، ایران )نویسنده مسئول(گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه  0

 گرایش مدیریت آموزشی( -گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران )دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

 

 چکیده

 های بازیمبتنی بر  هدف این پژوهش بررسی مدل تحلیل جریان آموزش، هوش هیجانی و انگیزش با موفقیت آموزش مجازی

 گیری نمونهبر اساس  آماریآن مدارس مقاطع ابتدایی و دبیرستان شهر صدرا است که تعداد نمونه  آماریبود. جامعه  ای رایانه

نفر از معلمان و دبیران مقاطع ابتدایی و  021به شیوه معادالت ساختاری به ازای هر مسیر محاسبه شده است و تعداد 

 آوری جمعپرسشنامه است که جهت  ها داده. ابزار گرداوری اند شدهدر نظر گرفته  آمارینمونه  عنوان به دبیرستان شهر صدرا

( استفاده شده است. برای گردآوری 0390ی مربوط به متغیر جریان آموزش از پرسشنامه استاندارد محمدی و قطرئی )ها داده

(، متغیر انگیزش از پرسشنامه استاندارد یون 0339دارد مکی آبادی )ی مربوط به متغیر هوش هیجانی از پرسشنامه استانها داده

( استفاده 2100از پرسشنامه استاندارد چو و همکاران ) ای رایانه های بازی( و متغیر آموزش مجازی مبتنی بر 2102و همکاران )

نتایج نشان داد که فاده شده است. معادالت ساختاری است سازی مدلاز  ها دادهدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل شده است. 

بین  آمدهوجود دارد. بر طبق نتایج بدست  داری معنیبین جریان آموزش و هوش هیجانی و همچنین آموزش و انگیزش رابطه 

وجود دارد. بین هوش هیجانی و  داری معنیرابطه  ای رایانه های بازیجریان آموزش و موفقیت آموزش مجازی مبتنی بر 

و  وجود دارد؛ داری معنیرابطه  ای رایانه های بازینین بین هوش هیجانی و موفقیت آموزش مجازی مبتنی بر انگیزش و همچ

 نیز مورد تأیید قرار گرفت. ای رایانه های بازیانگیزش و موفقیت آموزش مجازی مبتنی بر رابطه بین 

 

 ای رایانه های بازیی مبتنی بر جریان آموزش، هوش هیجانی، انگیزش، موفقیت آموزش مجازهای كلیدی:  واژه
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