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  چکیده
علی جذب شناختی هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوي روابط  :مقدمه

گري درگیري شناختی، شده بر اساس نقش واسطه ادراكو یادگیري 
: روش. استسهولت و سودمندي ادراك شده به روش تحلیل مسیر 

هاي نفر از دانشجویان دوره 273نمونه آماري این پژوهش شامل 
گیري تصادفی انتخاب مجازي دانشگاه پیام نور شیراز که به روش نمونه

 هایی متشکل از درگیري شناختی وانگ و اسکالیسپرسشنامهشده و به 
، یادگیري ادراك )2000( آگاروال و کاراهانا ، جذب شناختی)2013(

)  2004(هسوولو  سهولت ادراك شده ،) 2009(شده رووي و همکاران 
به  :هایافته. پاسخ دادند) 2007( کیم و دیگران و سودمندي ادراك شده
هاي جذب شناختی بر لفهؤز اثرات غیر مستقیم مطور کلی نتایج حاکی ا

با توجه به نتایج  :گیرينتیجه. یادگیري ادراك شده دانشجویان دارد
گري هاي آن از طریق واسطهلفهؤجذب شناختی و م آمدهبدست 

درگیري شناختی، سودمندي و سهولت ادراك شده بر یادگیري ادراك 
کنجکاوي از طریق درگیري  که کنترل وطوريهگذار بوده ب تأثیرشده 

مستقیم و شناختی، سودمندي و سهولت ادراك شده اثر مستقیم و غیر
نهایت از طریق درگیري تفکیک زمانی، غوطه وري متمرکز و لذت بی

بر یادگیري ادراك شده اثر غیر مستقیم   ادراك شده شناختی و سودمندي
صد از هاي مطرح در این پژوهش چهل و دو درکلیه متغیر .است

 .تغییرات موجود در متغیر یادگیري ادراك شده را تبیین می کنند
 

جذب شناختی، درگیري شناختی،  یادگیري ادراك شده، :واژگان کلیدي
 .سودمندي ادراك شده، سهولت ادراك شده

  

Abstract 
 

Introduction: The aim of present study the relations causal 
model of cognitive absorption and perceived learning through 
the mediating role cognitive engagement and Perceived ease of 
use and Perceived usefulness through path analysis. Method: To 
do so, the sample of study include of 273students virtual courses 
from shiraz Payame Noor University were selected through 
random sampling, and were asked to answer questionnaires of 
cognitive engagement (Wang& Eccles, 2013), cognitive 
absorption (Agarwal & Karahana, 2000) perceived learning 
(Rovai& et al, 2009), perceived ease of use (Hsu & Lu, 2004) 
and perceived usefulness (Kim& et al,2007)subscales. Results: 
Overall, the results indicated the indirect effects of cognitive 
absorption components on perceived learning. Conclusions: 
The results showed cognitive absorption and their components 
through cognitive engagement and Perceived ease of use and 
Perceived effect on perceived learning,As Control and Curiosity 
through cognitive engagement and Perceived ease of use and 
Perceived usefulness have direct and  indirect effect on 
perceived learning andTemporal dissociation,Focused 
immersion and Heightened enjoyment, through cognitive 
engagement and Perceived usefulness  have indirect effect on 
perceived learning. The whole variables in this study have 
explain fortytwoPercent  of changes in the perceived learning. 
 

Keywords: Perceived learning,Cognitive absorption, Cognitive 
engagement, Perceived ease of use, Perceived usefulness. 
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  مقدمه
    امروزه شبکه جهانی وب یکی از مهمترین 

هاي در تمامی حوزه اًهایی است که تقریبفناوري
 آنه مهمترین حوزکه  رودزندگی بشر به کار می

آموزش از  در شبکه جهانی وب گستر .آموزش است
نیز براي  و دور به عنوان محیط آموزشی جامع

ه چهره به کار هاي یادگیري چهره ب پشتیبانی از فعالیت
یز جزئی از کاربردهاي نیادگیري مجازي  .رودمی

آموزش از دور به واسطه شبکه جهانی وب گستر 
هاي هاي مجازي مهمترین جاذبه نظامیادگیري .است

در واقع  ).2009 ،1بک( شودمی بوسآموزشی مح
هاي  فعالیتدر  2011که در سال  یتعداد فراگیران

 هفت اند قریب بههیادگیري مجازي مشارکت داشت
 ،)2012 ،2آلن و سیمن( میلیون فراگیر بوده است

در اکثریت این فراگیران در سطح آموزش عالی 
 میان در .هستند تحصیل به مشغول آنالین هاي محیط
 زمینه ایجاد و فراگیرمحوري ،مجازي آموزش مزایاي
 صی از همه مهمتر استشخ یادگیري جهت

الوه بر آن آموزش ع )2006 و همکاران، 3سیمسون(
 و ثر ؤارتباط م ،املعت ،مجازي زمینه را براي مشارکت

و  مور( آوردهوشمند فراگیران با یکدیگر را فراهم می
هایی در خصوص پژوهش ).2012 ،4یکیاسل

بروندادهاي یادگیري در آموزش مجازي مثل 
رضایتمندي و نگرش صورت  ،پیشرفت تحصیلی

                                                             
1. Cobb 
2. Allen & Seaman 
3. Simonson 
4. Moore & Kearsley 

 ،6گاتیان ؛2010 ،و همکاران 5دیویس( پذیرفته است
 )2009 و همکاران، 8؛ زاواکی2012 ،7مهورزو ؛2007

ها داراي فراوانی که پیشرفت تحصیلی در میان آن
اما همیشه کاربرد پیشرفت تحصیلی  .بیشتري است

نتایج مطلوبی را براي فراگیران آموزش از دور در پی 
و تداوم  ترك نرخ کهطوريبه ،نخواهد داشت

هاي آموزش مجازي  طول برنامه تحصیل در ابتدا و
 ،10ورنیستر و نئوبا ؛2010 ،9چن و جانک(است باال 

 ).1999 ،12ین و کیمش ؛2009 ،11پارك و چیو ؛2010
که یاد اطالعاتی که فراگیران از آنچه ،در طول تحصیل

 کنند بسیار متفاوت خواهد بودگرفتند و یا درك می
 بکس پایین راو  امتحانات نمرات باال حتی اگر در
ه کدریافتند  )2006( 13کوریات و جورك. کرده باشند

ري چیزي احساس و ادراك فراگیران نسبت به یادگی
استین و . ستهابیشتر و فراتر از پیشرفت تحصیلی آن

گیري دیا که اندکردهخاطرنشان  )2002( 14ونتوی
 جهت بررسی پیشرفت ادراك شده شاخص مناسبی

سط فراگیران شده تو کسبتحصیلی نسبت به نمرات 
باورها و  ازاي یادگیري ادراك شده مجموعه .است

   یادگیري  هاي فراگیران در خصوصاحساس

                                                             
5. Davies 
6. Gaytan 
7. Horzum 
8. Zawacki 
9. Chen & Jang 
10. Nistor & Neubauer 
11. Park & Choi 
12. Shin & Kim 
13. Koriat & Bjork 
14. Stein & Wheaton 
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یادگیري  ).2008 ،1کاسپی و بالو( شان استکنونی
اشاره به ارزیابی بازنگرانه از تجربیات  2ادراك شده

یا به  یادگیري است که در گذشته اتفاق افتاده و
ها و تمایالت  منديعالقهعبارتی دیگر به مجموعه 

 .آفرینی داشته استاست که در هنگام یادگیري نقش
نشان دادند که یادگیري ادراك ) 2008( کاسپی و بالو

اجتماعی تشکیل  ـ ی و عاطفیتشده از دو جزء شناخ
جزء شناختی یادگیري ادراك شده رجوع . ستاشده 

به احساس دانستن جدیدي است که هنگام اکتساب 
عاطفی  جزءو شود ادراك و فهمیده می ادگیريی

درجه عوامل دخالت  دهنده میزان وی آن نشانعاجتما
 ها وجمله  لذت احساسات از کننده تجارب و

ر روي بکه تمرکز این پژوهش از آنجا مشقات است
است  محیط مجازيیادگیري ادراك شده مبتنی بر 

از نوع  مجازيیادگیري ادراك شده در محیط 
 و 4است که که مبنی بر ادراك 3ناختییادگیري ش

  .)2014بالو،  بارزیاللی و( .ستا 5تعامل
هاي ترین متغیرترین و زیربناییثرؤیکی از م

هاي مطرح در یادگیري ادراك شده فراگیران در محیط
، بیان کرد )2007( 7تان. است 6مجازي جذب شناختی

کرد که ساختار جذب شناختی توسط آگاروال در 
فی شد تا رفتار استفاده از فناوري در معر 1997سال 

بر این اساس . اشخاص را مورد مطالعه قرار دهد
 استاي از انگیزه درونی جذب شناختی بیانگر گونه

                                                             
1. Caspi & Blau 
2. Perceived Learning 
3. Metacognition 
4. Conception 
5. Interaction 
6. Cognitive Absorption 
7. Tan 

و در جایی که رفتار به طور ذاتی جذاب و داراي 
کند و فرد انتظار پاداش بیرونی را لذت است، بروز می

فهومی از شناختی م جذب .از انجام آن رفتار ندارد
 در توانند می کهدرگیري و تعامل فراگیر و کاربر است 

براي فراگیر  را بیمداخله آموزشی تجار یک طول
 ).2008 ،8گائو و رو( شودتعریف می ،فراهم نماید

آموزش و یادگیري امري حیاتی و  جذب شناختی در
انگیزشی در به  اهرمیی است چراکه به عنوان ساسا

      ایفاوزشی نقش اساسی ثمر رسانیدن اهداف آم
اي تجربه این امر ).2013 و همکاران، 9لیم( می نمایند

      وقتی روي  و بخش است اي مثبت و بسیار لذت
غرق دهد که یک کاربر در فضاي یادگیري مجازي می
 ،درگیري کامل که مشخصه آن ،تعامل با فناوري در

 بی نهایت و کنجکاوياحساس لذت  و کنترلحس 
را درك یا کاربر گذشت زمان  فراگیر که است

 جذب ).2000 ،10آگاراوال و کاراهانا( نماید ینم
 ررفتا مطالعات که در است درونی انگیزشی شناختی

بکارگیري و استفاده از فناوري بسیار با اهمیت است 
مورد  زیرا آن نقش پیش زمینه باورهاي بارز در

بنابراین جذب شناختی . فناوري اطالعات است
در بررسی الگوهاي رفتارهاي استفاده از  اًتعمد

گیري باورهاي فناوري از قبیل چگونگی شکل
هاي فراگیران و تمایل به استفاده از فناوري در محیط

  .گیردتحصیلی و استفاده از آن مد نظر قرار می
اند نشان کرده خاطر )2000( آگاراوال و کاراهانا

: یابدمیج بعد بروز جذب شناختی بواسطه پن که
                                                             
8. Guo & Ro 
9. Lim 
10. Agarwal & Karahanna 
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که به عدم توانایی کاربر در ثبت  ،1تفکیک زمانی
اشاره  چگونگی گذراندن زمان در تعامل با فناوري

، که به تجربه درگیري کامل 2وري متمرکزدارد؛ غوطه
کاربر اشاره دارد که در آن توجه به سایر موضوعات 

هاي ، توجه به جنبه3نهایتمنتفی است؛ لذت بی
لیت ئو، میزان درك کاربر از مسمطلوب فناوري؛ کنترل

، تجربه 4متقابل در فضاي مجازي و کنجکاوي
 .تحریک حسی فردي و کنجکاوي شناختی است

تأثیر مثبت جذب شناختی بر درك سودمندي با 
ناهماهنگی . شودناهماهنگی شناختی توجیه می

شناختی حالتی است که زمانی که روابط ناهنجار و 
ختی وجود دارد بروز نامناسب در میان عناصر شنا

، ژانگ و )2009( 5همکارانش چاندرا  و .کندمی
این تعریف را اندکی تغییر داده به ) 2006( 6همکاران

اي که جذب شناختی حالتی از مشارکت عمیق، گونه
اي جامع است که فرد با فناوري اطالعات یا تجربه

به جذب شناختی به عنوان ) 2010( 7توماس. دارد
اغلب  .کندرکت با فناوري اشاره میحالتی از مشا

تحقیقات تجربی مرتبط با جذب شناختی بر روي 
اند، اثراتی که اثرات جذب شناختی متمرکز شده

جذب شناختی بر باورهاي کاربر نظیر درك سهولت 
، بهلی و )2009( 8لین. درك سودمندي دارد استفاده و

                                                             
1. Temporal dissociation 
2. Focused immersion 
3. Heightened enjoyment 
2. Curiosity 
5. Chandra et.al 
6. Zhang et.al  
7. Thomas  
8. Lin 

همگی ) 2006( ، ژانگ و همکاران)2005( 9و سعد
 و جذب شناختی را بر درك سهولت استفاده اثر مثبت

اثر جذب شناختی،  .انددرك سودمندي تشخیص داده
در  )2016( و همکاران 10هوي سو هايدر پژوهش

ریچاو و  هاي اجتماعی در آموزش،بکارگیري شبکه
در محیط یادگیري همراه، کیم و ) 2015( 11وو

سه بعدي و در محیط  آموزش ) 2011( 12ژانگ
هاي یادگیري آنالین مورد در محیط) 2011( 13النگ

  .اندبررسی قرار داده
     از سوي دیگر درگیري شناختی نقش  
اي در یادگیري و بخصوص یادگیري کنندهتعیین

درگیري  .دارد هاي مجازيادراك شده در محیط
شناختی به تالش داوطلبانه فرد براي درك و تسلط بر 

درگیري شناختی،  .کندانگیز اشاره میوظایف چالش
شناختی است که به هدف گذاري روانسطح سرمایه

یادگیري نیاز دارد و همچنین اولویت دادن به کار 
   ). 2004فردریک و دیگران، (سخت است 

اند که اگر فراگیران را از هاي متعدد نشان دادهپژوهش
نظر شناختی هر چه بیشتر درگیر یادگیري و تکالیف 

توان به دستیابی به اهداف شناختی یادگیري باشند، می
؛ 2010، 14لویس(و نیز رفتاري اهتمام فراوان داشت 

) 2010( چن و همکاران ).2013، 15وانگ و اکلس
هاي مجازي باعث دریافتند که درگیري در محیط

                                                             
9. Bahli & Saade 
10. Hui Hsu 
11. Reychav & Wu 
12. Kim & Zhang 
13. Leong 
14. Lewis 
15. Wang & Eccles 
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بعالوه . ها خواهد شدتمایل به استفاده بیشتر آن
هاي مجازي موجب درگیري اثربخش کاربران محیط

ر جستجوي گسترده اطالعات، محیط جدید به منظو
جهت درگیري و تعامل بیشتر با محیط مجازي است 

تواند سطح انگیزش کاربر در استفاده از و این امر می
 لیم و همکاران،( هاي مجازي را منعکس نمایدمحیط
   هاي صورت گرفته همچنین در پژوهش). 2013

ثري به بررسی نقش درگیري کاربران ؤطور مهب
هاي ها در محیطبخصوص درگیري شناختی آن

 با. )2015 ریچاو و وو،( مجازي پرداخته نشده است
 شده ذکر مبانی تجربی و نظري چارچوب به توجه
علّی ابعاد  مدل حاضر آزمون پژوهش اصلی هدف

 به توجه با جذب شناختی و یادگیري ادراك شده
سودمندي و  و درگیري شناختی ايواسطه نقش

هاي دانشجویان دوره میان در راك شدهسهولت اد
روش تحلیل مسیر در  به نور پیام مجازي دانشگاه

  .پردازدمی) 1شکل (قالب مدل مفهومی 

  
  

  

 

  
 

 

  

 

مدل مفهومی پژوهش .1شکل  
  

  روش 
این پژوهش از بعد هدف کاربردي و از منظر گردآوري 

جامعه آماري  .استمبستگی اطالعات توصیفی از نوع ه
شاغل به  مجازي این پژوهش شامل کلیه دانشجویان

در دانشگاه پیام نور  94ـ95 تحصیل در سال تحصیلی

گیري نمونه  جدولکه با استفاده از  است )11000( شیراز
 83 و دختر 190( نفر 273مورگان حجم نمونه بالغ بر 

خاب انت تصادفیگیري تعیین که با روش نمونه) پسر
 .آوري گردیدپرسشنامه جمع 257شدند که در نهایت 

 سودمندي ادراك شده

 

 سهولت ادراك شده

 

 لذت ادراك شده

 غوطه وري

 تفکیک زمانی

 درگیري شناختی

 کنترل

 کنجکاوي

دگیري ادراك یا
  شده
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یادگیري  پرسشنامه :ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش
یادگیري ادراك شده با مقیاس ابداع شده  ؛ادراك شده

گیري شد که اندازه) 2009(و همکاران  1روويتوسط 
اشاره به ارزیابی بازنگرانه از تجربیات یادگیري است که 

مقیاس . کندمنعکس می تفاق افتاده است رادر گذشته ا
         5بندي لیکرت  با روش درجهگویه است که  12شامل 
بندي درجه )5( موافق تا کامالً )1( مخالف اي کامالًدرجه

اعتبار این پرسشنامه توسط محققانی چون  .شده است
در . مورد بررسی و تأیید قرار گرفت) 2015( رووال

ریب آلفاي کرونباخ براي پژوهش حاضر نیز ض
  .به دست آمده است 71/0خودکارآمدي تحصیلی 

با مقیاس جذب شناختی  :جذب شناختی پرسشنامه
گیري اندازه) 2000( آگاروال و کاراهاناابداع شده توسط 

و  استهاي آگاروال و کاراهانا شد که اقتباسی از پژوهش
فناوري به معناي درگیري عمیق یا تجربه جامع یک فرد با 

با روش که  گویه است 19و مشتمل بر  اطالعات است
 تا کامالً )1( مخالف اي کامالًدرجه 5بندي لیکرت درجه
که اشاره  ،تفکیک زمانی .بندي شده استدرجه )5( موافق

عدم توانایی کاربر در ثبت چگونگی گذراندن زمان در  به
که  ،وري متمرکزگویه، غوطه 5 تعامل با فناوري دارد با

 لذت  گویه، 5دارد با  تجربه درگیري کامل کاربر اشاره به
هاي مطلوب فناوري است با که توجه به جنبه ،نهایتبی
لیت اشاره به میزان درك کاربر از مسئو که ،گویه، کنترل 4

 که ،گویه و کنجکاوي 3متقابل در فضاي مجازي دارد با 
 تجربه تحریک حسی فردي و کنجکاوي شناختی به

هاي موجود در این گویه از کل گویه 2با  ه دارداشار

                                                             
1. Rovai 

با مقیاس سنجش  .اندمقیاس را به خود اختصاص داده
تا  )1( مخالف اي کامالًدرجه 5بندي لیکرت روش درجه

 ضرایب .تنظیم شده است ،بنديدرجه )5( موافق کامالً
 تفکیک زمانی، هاي مقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي
کنترل و کنجکاوي  نهایت،بی ذت ل وري متمرکز،غوطه

 ،85/0 ،97/0 ترتیب به) 2015( در پژوهش ریچاو و وو
که در این  گزارش شده است ،82/0 و 76/0 ،88/0

 خرده براي این کرونباخ آلفاي پژوهش میزان ضرایب
 و  70/0 ،81/0 ،79/0 ،87/0 هاي به ترتیب برابر با مقیاس

  .بوده است 75/0
 گیرياندازه منظور به :اك شدهسودمندي ادر پرسشنامه

کیم و  پرسشنامه از دانشجویان سودمندي ادراك شده
 6استفاده گردیده است که مشتمل بر ) 2007( دیگران

اي است که سودمندي ادراك شده به درجه. گویه است
در آن شخص معتقد است استفاده از فناوري عملکرد او 

بندي لیکرت جهبا روش دردهد اشاره دارد که می ءرا ارتقا
در پژوهش کیم و  .بندي شده استدرجه ،ايدرجه 5

میزان ضریب آلفاي کرانباخ در سودمندي  )2007( دیگران
 این در گزارش گردیده و 81/0ادراك شده برابر با 

 آمده بدست 74/0 با میزان آلفاي کرانباخ برابر پژوهش
  .است

 گیرياندازه منظور به :سهولت ادراك شده پرسشنامه
 2لو و هسو پرسشنامه از سهولت ادراك شده دانشجویان

. گویه است 9استفاده گردیده است که مشتمل بر ) 2004(
اي است که در آن فرد معتقد سهولت ادراك شده به درجه

، استاست استفاده از سیستمی خاص عاري از تالش 

                                                             
2. Hsu & Lu 
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 ،ايدرجه 5بندي لیکرت درجه  با روش اشاره دارد که 
) 2004( لو و در پژوهش هسو .ده استبندي شدرجه

نباخ در سهولت ادراك شده برابر ومیزان ضریب آلفاي کر
میزان آلفاي  پژوهش این در گزارش گردیده و 76/0با 
  .است آمده بدست 77/0 با نباخ برابروکر

 گیرياندازه  منظور به :پرسشنامه درگیري شناختی
 از پرسشنامه درگیري دانشجویان شناختی درگیري

ر بکه  استفاده گردید )2013( شناختی وانگواسکالیس
 این. است) 1996( گرفته از پژوهش گرین و میلر

 پرسشنامه این در. استگویه  5پرسشنامه در بر گیرنده 

    جپن مقیاس در االتؤس گذاريبا نمره دانشجویان
 از کدام هر با ارتباط در خود را نظر لیکرت ايدرجه

نباخ ومیزان ضریب آلفاي کر. ندکنمی  مشخص هاالسؤ
  .بدست آمده است 74/0در این پژوهش برابر با 

  
  هایافته

هاي آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف شاخص
هاي مورد بررسی در استاندارد، کجی و کشیدگی متغیر

  .آورده شده است 1پژوهش در جدول 

  شاخص هاي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش .1جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد نگینمیا متغیر

 -148/0 826/0 12/6 16/44 یادگیري ادراك شده

 -052/0 715/0 52/2 19/16 تفکیک زمانی

 905/0 658/0 26/2 31/15 وري متمرکزغوطه

 058/0 412/0 09/2 12/14 لذت بی نهایت

 216/0 -349/0 63/1 53/9 کنترل

 782/0 -104/0 28/1 03/7 کنجکاوي

  یري شناختیدرگ
 ادراك از سهولت

73/17  
62/36 

16/2  
47/4 

608/0  
567/0 

190/0  
192/0 

 807/0 -318/0 02/3 34/18 ادراك از سودمندي

شود میانگین مشاهده می 1گونه که در جدول همان
ها ارائه گردیده است و انحراف استاندارد مربوط به متغیر

یدگی و با توجه به مقادیر به دست آمده کجی و کش
قرار دارد، + 2و  - 2براي متغیرهاي پژوهش که بین 

توزیع تمامی متغیرها نرمال است، بنابراین پیش فرض 
تحلیل  مربوط به نرمال بودن متغیرها جهت تجزیه و

هاي پژوهش از مدل تحلیل مسیر مورد بررسی قرار یافته
 پژوهش متغیرهاي میان علی طرواب بررسی براي .گرفت

هاي لفهؤم. است شده استفاده سیرم تحلیل روش از
از سهولت  كدر و زابرون متغیر عنوان بهجذب شناختی 

 یادگیري ادراك شده و درگیري شناختی ،و سودمندي
با توجه . اندشده گرفته نظر در درونزا متغیرهاي عنوانه ب

به این امر که ماتریس همبستگی مبناي تجزیه و تحلیل 
بستگی متغیرهاي مورد هاي علی است، ماتریس هم مدل

  .آورده شده است 2بررسی در این پژوهش در جدول 
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  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2 جدول

01/0 P <**05/0 P <*  
  

 باالترین که بینیم  می 1 جدول به توجه با
 این متغیرهاي میان در همبستگی ضریب

 و کنجکاوي بینه رابط به مربوط پژوهش
 ترین پایین و) 59/0(یادگیري ادراك شده 

 به مربوط نیز آمده دست هب همبستگی ضریب
 تفکیک زمانی و ك سهولتادرا بینه رابط

 پژوهش متغیرهاي میان از. است) 14/0(
ك از ادرا ،)59/0( کنجکاوي متغیرهاي

ك از ادرا ،)54/0( کنترل ،)57/0( سهولت
 ،)42/0( لذت بی نهایت ،)52/0( سودمندي

 تفکیک زمانی و )40/0( وري متمرکزغوطه
 ترین پایین تا باالترین ترتیب به )39/0(

 یادگیري ادراك شده با را همبستگی ضریب
الزم به ذکر است که از بین . هستند دارا

تفکیک متغیر  در مدل، زامتغیرهاي برون
 )39/0( زمانی با میزان ضریب همبستگی

یادگیري ترین میزان همبستگی با داراي پایین
  .است ادراك شده را دارا

 زمان هم بررسی با پژوهش این در
 در با استفاده از فن تحلیل مسیر ها فرضیه
لیه صورت مدل قالب براي. گیرد می او 

 استفاده با ابتدا پژوهش، فرضی مدل ارزیابی
 پارامترها برآورد به احتمالبیشینه  روش از

 شامل شده برآورد پارامترهاي. پردازیم می
 و غیرمستقیم اثر ضرایب مستقیم، اثر ضرایب
 با همراه جدولی در کهاست  لیک اثر ضرایب

  .است شده ارائه شدهن تبیی واریانس میزان

  

 9  8  7 6 5 4 3 2 1 متغیرها  ردیف

یادگیري ادراك   1
 شده

1         

        1 39/0** تفکیک زمانی  2

        1 39/0** 40/0** وري متمرکزغوطه  3

      1 32/0** 42/0** 42/0** لذت بی نهایت  4

     1 43/0** 38/0** 25/0** 54/0** کنترل  5

    1 44/0** 41/0** 40/0** 39/0** 59/0** کنجکاوي  6

   1 47/0** 23/0** 36/0** 33/0** 24/0** 35/0** درگیري شناختی  7

  1 45/0** 43/0** 40/0** 30/0** 29/0** 14/0* 57/0** ك از سهولتادرا  8

 1 58/0** 48/0** 34/0** 39/0** 32/0** 31/0** 16/0* 52/0** ك از سودمندياردا  9

114 



 
  
  

 1397 پاییز و زمستان، )14پیاپی( دوم ، شمارههفتمسال  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی،

  

 

  مستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بر یکدیگراثرات مستقیم، غیر .3جدول 
  برآوردها

 متغیرها

اثرات  اثرات مستقیم
 غیرمستقیم

واریانس تبیین  اثرات کل
 شده

 :به روي یادگیري ادراك شده از

  09/0** 09/0** - تفکیک زمانی

02/0 وري متمرکزغوطه  *04/0  *05/0  42/0 

19/0** - نهایتلذت بی  **19/0   

26/0** کنترل  **08/0  **34/0   

19/0** کنجکاوي  **24/0  **43/0   

34/0** درگیري شناختی  **10/0  **44/0   

29/0** درك از سهولت  **18/0  **47/0   

41/0** درك از سودمندي  - **41/0   

 :رك از سودمندي ازبه روي د

15/0** تفکیک زمانی  *02/0  **17/0  36/0 

13/0** وري متمرکزغوطه  01/0  **13/0    
17/0** نهایتلذت بی  **08/0  **25/0    

07/0* کنترل  **07/0  **15/0    
17/0** کنجکاوي  **11/0  **28/0   

27/0** درگیري شناختی  - **27/0   

47/0** درك از سهولت  - **47/0   

 :وي درگیري شناختی ازبه ر

09/0* تفکیک زمانی  - *09/0  21/0 

03/0 وري متمرکزغوطه  - 03/0   

33/0** نهایتلذت بی  - **33/0   

08/0* کنترل  - *08/0   

24/0** کنجکاوي  - **24/0   

 :به روي درك از سهولت از

11/0* کنترل  - *11/0  10/0 

13/0** کنجکاوي  - **13/0   

01/0 P <**05/0 P <* 

 میان از شود می مشاهده 3 جدول در که همانطور
لذت ، )34/0( کنترل، )43/0( کنجکاوي زابرون متغیرهاي

 وريغوطه   و )09/0( تفکیک زمانی ،)19/0( نهایتبی
 05/0سطح  وري که دربه جز متغیر غوطه که )05/0(
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 01/0در سطح ها معناداري قرار دارند همگی متغیر
درك از  درونزا متغیرهاي میان از واند گرفتهمعناداري قرار 

درك از و  )44/0( درگیري شناختی، )47/0( سهولت
یادگیري ادراك  بر را کل اثر بیشترین) 41/0( سودمندي

. دارند معناداري قرار 01/0دارند که همگی در سطح  شده
بر اساس  یادگیري ادراك شده شده تبیین واریانس میزان
، تفکیک زمانی، نهایتلذت بی ،کنترل ،کنجکاويهاي متغیر
درك از و  درگیري شناختی درك از سهولت، وري،غوطه

  .است) 42/0( با برابر سودمندي
درك از ر متغیر گذار بثیرأهاي ترسی اثرات متغیردر بر
، )47/0( درك از سهولت به ترتیب متغیرهاي سودمندي
       لذت ،)27/0( درگیري شناختی، )28/0( کنجکاوي

و  )15/0( کنترل ،)17/0( تفکیک زمانی ،)25/0( نهایتبی
درك از متغیر  کل برداراي بیشترین اثر  )13/0( وريغوطه

معناداري  01/0در سطح  هاهمه متغیراست که  سودمندي
هاي درگیري شناختی الزم به ذکر است که متغیر .قرار دارند

 زانمی. هستندو درك از سهولت تنها داراي اثر مستقیم 
بر اساس  متغیر درك از سودمندي شده تبیین واریانس

نهایت، تفکیک زمانی، لذت بی کنترل، کنجکاوي،هاي متغیر
 با برابر درگیري شناختی درك از سهولت و وري،غوطه

  .است) 36/0(

درگیري گذار بر متغیر ثیرأهاي تدر بررسی اثرات متغیر
، )33/0( نهایتلذت بی به ترتیب متغیرهاي شناختی

و  )08/0( کنترل ،)09/0( تفکیک زمانی ،)24/0( کنجکاوي
درگیري داراي بیشترین اثر بر  )03/0( وري متمرکزغوطه

در  کنجکاويو  نهایتهاي لذت بیمتغیر است که شناختی
تفکیک زمانی هاي متغیر و معناداري قرار دارند 01/0سطح 

  و متغیر  معناداري قرار دارند 05/0در سطح  کنترلو 
وري متمرکز داراي اثر کل معناداري بر درگیري غوطه

 درگیري شناختی شده تبیین واریانس میزان .شناختی ندارد
نهایت، لذت بی کنترل، کنجکاوي،هاي متغیر بر اساس

  .است) 21/0( با برابر وريغوطه تفکیک زمانی و
گذار بر متغیر ثیرأهاي تهمچنین در بررسی اثرات متغیر

 کنترل متغیر و) 13/0( کنجکاوي متغیر رك از سهولتد
 متغیر است که درك از سهولتداراي اثر بر متغیر  )11/0(

 05/0در سطح  کنترل متغیر و 01/0در سطح  کنجکاوي
 منفی هیجان شده تبیین واریانس میزان. معناداري قرار دارند

  .است) 10/0( با هاي اهداف تبحري برابربر اساس متغیر
 4 جدول در شده ارائه پارامترهاي به توجه با دامها در

یادگیري ادراك  بینیپیش شده برازش جهت بررسی الگوي
   ارائه برازندگی هايمشخصه با دانشجویان همراه شده
  .گرددمی

  

  یادگیري ادراك شدهبینی  هاي نکویی برازندگی مدل پیش مشخصه .4جدول 
 

  
  
  
  

  
  
  
  

 برآورد مشخصه
 df٢x( 67/2/(ه آزادي نسبت مجذور کاي به درج
 95/0 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 96/0 (GFI)شاخص نکویی برازش 
 95/0 (AGFI)شاخص تعدیل شده نکویی برازش 

 067/0 (RMSEA)جذر برآورد واریانس خطاي تقریب 
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که  مدل هاي نکویی برازش با توجه به مشخصه
ینی ب برازش مدل پیش ،گزارش شده 4درجدول 

و  استدر سطح نسبتاً خوبی یادگیري ادراك شده 
هاي برازش مدل مفهومی ارائه شده از منظر شاخص

یادگیري مدل، چارچوب مناسبی را جهت بررسی 
 .دهدارائه می ادراك شده

  
  گیري و بحثنتیجه

جذب  هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط
هاي آن با یادگیري ادراك شده لفهؤشناختی و م

اي درك از یان با توجه به نقش واسطهدانشجو
سهولت و سودمندي و درگیري شناختی در بین 

. استهاي مجازي دانشگاه پیام نور دانشجویان دوره
هاي گیري از نظریهمین این هدف با بهرهأبراي ت

دوئک  آگراوال و نیز درگیري شناختی جذب شناختی
ریزي شده آجزن، مدلی و نیز نظریه رفتار برنامه

داد انتخاب و با استفاده از تحلیل فهومی و درونم
نتایج به طور . مسیر مورد آزمون و بررسی قرار گرفت

کلی نشان داد که مدل مفهومی بر اساس نظریه 
هاي حاصل آگراوال، دوئک و آجزن با توجه به داده

شده از دانشجویان برازش خوبی دارد و توانسته است 
د از واریانس درص 42بر اساس متغیرهاي مطرح 

یادگیري ادراك شده در بین دانشجویان را تبیین 
  .نماید

هاي جذب لفهؤنتیجه اثر مستقیم و معنادار م
شناختی بر سودمندي استفاده ادراك شده در پژوهش 

 آگاروال و کاراهانا ،)2009( حاضر همسو با نتایج لین
 ، ژانگ و سون)2005( ، شانگ و همکاران)2000(

و مغایر با نتیجه ) 2007( و ریوارد ، لپوینت)2006(
مطابق با تئوري . است) 2005( تحقیق سعد و بهلی

جذب شناختی، جذب شناختی تأثیر مثبتی بر 
دهد زیرا به سودمندي استفاده درك شده را نشان می
شود که بار حالت مهیج ذاتی جذب شناختی منجر می

شود که افراد از آن شناختی کمتري احساس می
لذت برده و مایل به صرف تالش بیشتري بر فعالیت 

اگر فراگیران در هنگام یادگیري به . روي آن هستند
کمک فناوري توقع پاداش خارجی نداشته باشد، به 
طور قطع، برداشت وي از سودمندي سیستم یا 

یابد و این امر منجر به ایجاد فناوري افزایش می
ت احساس مطلوبی در فراگیران در محیط مجازي نسب

شود و هر اندازه به یادگیري از طریق فناوري می
تر باشد، احساس فرد نسبت به فناوري مطلوب

احتمال ادراك بهتر در یادگیري از طریق فناوري 
  .یابدافزایش می

هاي جذب لفهؤنتیجه اثر مستقیم و معنادار م
بر سهولت ادراك شده ) کنجکاوي و کنترل( شناختی

آگاروال و  ،)2009( یندر پژوهش حاضر همسو با ل
 ، ژانگ و سون)2005( ، سعد و بهلی)2000( کاراهانا

و مغایر با نتیجه ) 2007( ، لپوینت و ریوارد)2006(
در رابطه با  .است) 2005( تحقیق شانگ و همکاران

سهولت ادراك شده، جذب  اثر جذب شناختی بر
محیط از  فراگیرانشناختی، درك سهولت توسط 

دهد که آن نیز بر یر قرار میرا تحت تأث مجازي
. مؤثر است هاي مجازيیادگیري ادراك شده از محیط

و یادگیري در  در حال تعامل فراگیرهمچنین هر چه 
از  باشد، فناوري اطالعات هاي مجازي از طریقمحیط
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، حس کنجکاوي فراگیر در این محیط نظر شناختی
 برانگیخته شده و با تنوع محیط یادگیري که از طریق

آورد، مفاهیم به فناوري در یادگیري مجازي فراهم می
 ي در ساخت شناختی فرد یادگیرندهترعمیق صورت 

نسبت به یادگیري  او و ادراك جذب شود، باور
شود که استفاده از بیشتر می اثربخش و معنادار 

  .بخشدسیستم عملکرد کاري او را بهبود می
جذب  هايلفهؤنتیجه اثر مستقیم و معنادار م

بر درگیري شناختی در پژوهش حاضر  شناختی
لیم  ،)2017( رایسلر و همکاران هايهمسو با پژوهش

و ) 2011( ، والش و همکاران)2013( و همکاران
توان چنین استدالل نمود که می. است) 1997(وبستر 

هاي مجازي هر چه فراگیر در حال تعامل با محیط
به  گردد وش میتر، اثربخمیزان یادگیري عمیق باشد
هاي مجازي در محیطکه استفاده از  رسدمیباور  این

 .بخشداو را بهبود می تحصیلیعملکرد  یادگیري
جذب شناختی توسط دو ویژگی فردي، نوآوري 

درگیري شخصی در حوزه فناوري اطالعات و 
در نهایت، نوآوري شخصی . شودتعیین می شناختی

را به  شناختی، باورهاي هاي مجازيمحیطدر حوزه 
این بدان معنی  .دهدطور مثبت تحت تأثیر قرار می

هاي محیطتجربه خود با  که در فراگیراست که 
 تري داشته باشد،جذب شناختی مطلوب مجازي،

درگیري شناختی بیشتري را در محیط مجازي تجربه 
طور اثربخشی ههاي آموزش مجازي بمحیط. نمایدمی

هت جستجوي بی اندازه قادر به درگیري فراگیران ج
اطالعات و نیز ایجاد تعامل و ارتباط بین مفاهیم در 

کننده محیط مجازي را فراهم نموده و این امر منعکس
هاي مجازي انگیزه فراگیران در استفاده از محیط

. بخش خواهد بودجهت ایجاد ساخت شناختی اثر
هاي مجازي فرآیند یادگیري چه بواسطه محیطاگر

گردد، ولی فراگیران نیازمند درگیري تسهیل می
شناختی بیشتر در رسیدن به یادگیري اثربخش 

  .خواهند بود
نتیجه اثر مستقیم و معنادار سهولت استفاده 
ادراك شده بر سودمندي ادراك شده همسو با 

 نیاکواندا ، مارچاریا و)2010( تامپسون تحقیقات
 ن، کارالی، و همکارا)2011( همکاران و ، تو)2010(
و مغایر با نتایج  )2013( مین ما و همکاران ،)2011(

 و سانگ ویان) 2009( تحقیقات  تانگ و چیانگ
در رابطه با اثر سهولت استفاده ادراك  .است) 2010(

توان چنین استدالل شده بر سودمندي ادراك شده می
هاي مجازي باور نمود که هر چه فراگیران در محیط

ز فناوري نیازي به تالش و داشته باشند که استفاده ا
بخشد، تسهیل می سختی ندارد و فرآیند یادگیري را

ها در مورد سودمندي و مفید بودن استفاده از باور آن
یابد و فراگیران به این باور که فناوري افزایش می

یري و گهاي مجازي عملکرد یاداستفاده از محیط
وقتی  بنابراین. رسنددهد، میکیفیت آن را افزایش می

هاي باور ذهنی فراگیران این باشد که استفاده از محیط
مجازي نیازمند اقدامات اولیه زیادي نیست و به 

 هاتالش فکري زیادي نیاز ندارد، فرایند یادگیري آن
زمان بر نخواهد بود، باور ذهنی آنان از سودمندي و 

هاي مجازي افزایش فواید یادگیري از طریق محیط
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کنند که با استفاده از یادگیري ل پیدا مییابد و تمایمی
 ، در مقایسه با یادگیري سنتی و رودررو مجازي
آنان موجب یادگیري مطلوب و ادراك بهتر  تعامل

آشنایی با مزایاي یادگیري  با شود بنابراین مفاهیم می
   فراگیرانبراي  از طریق فناوري و محیط مجازي

زایا و بایست روشن و قابل فهم باشد تا ممی
شود و در نتیجه به ادراك آن را بهتر درك  هايامتیاز

تر در محیط مجازي در مقایسه با یادگیري مطلوب
متعدد  و متنوع هايویژگی. محیط سنتی ایجاد شود

 فرآیند یک مثابه هاي یادگیري مجازي بهمحیط
حوزه آموزش و  پژوهشگران موجب توجه جدید،

ها این محیط ویژگی مهمترین .است شده یادگیري
در  مهمی و سزابه نقش که است متقابل کنش قابلیت
 . فراگیران را دارد در یادگیري به بخشیدن عمق

است  هااین محیط در جستجو ظرفیت قابلیت دیگر،
 شایسته که کنندمی عرضه به فراگیران و دنیایی را

 رعناص تریناصلی از کشف یکی و است اکتشاف
 نوعی به که دیگري مهم شاخصه. است یادگیري

یادگیري  در متقابل ویژگی کنش از گرفته نشأت
در امر یادگیري  خطا و آزمون امکان است، مجازي

  . است براي فراگیران

با توجه به اثر غیرمستقیم جذب شناختی بر 
توان چنین استدالل نمود که یادگیري ادراك شده می

ي هاي مجازفراگیران اگر در هنگام استفاده از محیط
هاي به درك مفیدي از سهولت استفاده از محیط

ها مر یادگیري و نیز سودمندي این محیطامجازي در 
در امر یادگیري برسند موجب درگیري شناختی و 

تر شدن یادگیري و در نتیجه رسیدن به یادگیري عمیق
دار خواهد شد که این امر، موجب  ایجاد جذابیت معنا

    هاي مجازي محیطو لذت در هنگام استفاده از 
مستقیم باعث ایجاد زمینه در شود که به طور غیرمی

الزم به . شودها میادراك از یادگیري مطلوب در آن
ذکر است براي رسیدن به این مهم و با توجه به نتایج 

هاي جذب لفهؤاثر معنادار ماین پژوهش مبنی بر 
لفه کنجکاوي در یادگیري ؤشناختی به خصوص م

ه و نیز ادراك از سهولت و سودمندي شد ادراك
هاي مجازي و درگیري شناختی دانشجویان، محیط

 آموزش عالی و گذارانریزان و سیاستتوجه برنامه
ادراك مناسب  ءها در ارتقادانشگاه به این سازه

هاي فراگیران و اثربخشی یادگیري در این محیط
  .طلبدیادگیري مجازي را می
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