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   چکیده
 به نیاز، شناختی جذب روابط علّی مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش
 نقش( افزوده واقعیت طریق از یادگیري شده ادراك سودمندي و شناخت
-توصیفی روش به شناختی) درگیري و موبایلی خودکارآمدي ايواسطه

 غربی نواحی هاياستان بین از، منظور این براي گرفت. انجام همبستگی
 600 تعداد و بختیاري) و چهارمحال و کرمانشاه، همدان( استان سه، ایران

 بر، تصادفی ايمرحله چند ايخوشه روش به، نور پیام دانشگاه دانشجوي
، افزوده واقعیت برنامۀ کارگیري به از پس و انتخاب کوکران فرمول اساس
 سودمندي هايهنامپرسش از تلفیقی که ايگویه 52 هنامپرسش یک به

، )1982( پتی و کاچیوپو شناخت به نیاز، )1989( دیویس شده ادراك
 موبایلی خودکارآمدي مقیاس، )2018( اودونگو و آلوکا شناختی درگیري
 و آگاروال شناختی جذب مقیاس و )2012( وانگ و ایوب مهد، ماهات
 و تکمیل هنامپرسش 556، میان آن از که دادند پاسخ بود )2000( کاراهانا

، تأییدي عاملی تحلیل از استفاده با دادها شد. بازگردانده پژوهشگر به
 هايافزارنرم وسیلۀ به، مسیر تحلیل و کرونباخ آلفاي ضرایب محاسبه

Amos 22, Lisrel 8.50 ,Spss 22 گرفتند. قرار تحلیل و تجزیه مورد 
 صورت به شناخت به نیاز و شناختی جذب متغیرهاي که داد نشان نتایج

 خودکارآمدي متغیرهاي گريواسطه طریق از غیرمستقیم و مستقیم
 طریق از یادگیري شده ادراك سودمندي بر شناختی درگیري و موبایلی
 دارند. معنادار اثر کارشناسی دورة دانشجویان بین در، افزوده واقعیت
 پیشنهادي مدل که ددا نشان برازندگی هايشاخص بررسی همچنین
 برازش، نور پیام دانشگاه دانشجویان از شده گردآوري هايداده با، پژوهش
 اطالعات تواندمی مدل این گرفت نتیجه توانمی بنابراین دارد؛ مناسبی
 جهت در تربیت و تعلیم امر اندرکاراندست همۀ براي را نیاز مورد و مهم
 د.کن فراهم یادگیري و آموزش پیامدهاي بهبود

  
  کلیدي واژگان
، شناختی درگیري، شناخت به نیاز، شناختی جذب، افزوده واقعیت

   شده. ادراك سودمندي، خودکارآمدي

Abstract  
The main purpose of this study was presenting the 
casual model of cognitive absorption, need for cogni-
tion and perceived enjoyment of learning via Aug-
mented Reality (AR) (mediating role of mobile self-
efficacy and academic engagement) with a descriptive 
and correlation method. For this purpose 3 western 
provinces (Hamedan, Kermanshah and Chaharmahal-o 
Bakhtiari) were randomly selected and 600 undergrad-
uate students were selected through randomized multi-
stage cluster sampling on the basis of Cochran's formu-
la and after using AR application , the students com-
pleted a 52 item questionnaire that was an integration 
of following questionnaires: perceived usefulness (Da-
vis, 1989), need for cognition (Cacioppo & Petty, 
1982) cognitive engagement (Aloka & Odongo, 2018), 
mobile self- efficacy (Mahat, Mohd Ayub & Wong, 
2012) and cognitive absorption (Agarwal, R., & Kara-
hanna, 2000). After completing the questionnaire, 556 
questionnaires were returned to the researcher and data 
were analyzed through confirmatory factor analysis, 
Cronbach's alpha coefficients and path analysis using 
Amos 22, Lisrel 8.50 and Spss 22. The findings 
showed that cognitive absorption and need for cogni-
tion had a direct and indirect effect on perceived use-
fulness with mediating role of mobile self- efficacy and 
cognitive engagement. Also, the obtained results for 
the fit indices of the proposed model showed that it had 
a good fit with the data collected from the respondents. 
Therefore, this model can provide educators and edu-
cation leaders with critical information for improving 
learning outcomes. 
 
Keywords 
Augmented Reality, Cognitive Absorption, Need for 
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 یادگیري و تدریس هايروش در داريدامنه هاينوآوري به

 سال در افزوده واقعیت ).2017، 1لین و هوانگ( است شده
 ،دیگران و 2رائو پاتریک( شده معرفی آموزش به 1990
 در زیادي کاربردهاي، تاکنون زمان آن از و )2018
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 و سامانی، نوروزي( است داشته دیگر هايزمینه بسیاري
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 هايتلفن روي بر افزوده واقعیت هايي سیستمسازپیاده
، افزوده واقعیت ةحوز در تحقیقات است. شده فراهم همراه
 بسیار اهمیت که است رسیده پختگی و بلوغ از ايدرجه به

 براي دانشجویان اشتیاق سطح افزایش در فناوري این باالي
 بورقانی( کندمی انکار غیرقابل را آموزش روند در شرکت
 به، همراه تلفن روي بر افزوده واقعیت ).1394، فراهانی
 زمینۀ در روز پژوهشی موضوعات ترینردهگست از یکی

، توجه این دالیل از یکی که است شده تبدیل افزوده واقعیت
 و قدرتمند هايپلتفرم که است هوشمند هايگوشی ظهور
 روي بر افزوده واقعیت از پشتیبانی براي حاضر جا همه

، 18کلینکر و بیلینگهرست، آزوما( دکنمی فراهم را موبایل
 ايفناوري عنوان به را افزوده واقعیت )2016( لیائو ).2011
 را مجازي تعاملی و واقعی زمان، بعدي سه هايگرافیک که
 این است. کرده تعریف، کندمی ترکیب فیزیکی فضاي با

 ادغام واقعی دنیاي با را مجازي یادگیري موضوعات، فناوري
 سیار وسایل طریق از که دهدمی امکان کاربران به و کندمی
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 55...   ارائۀ مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندي ادراك شده یادگیري در :و همکاران مریم درویشی
  

  

 دیدگاه از شده ادراك سودمندي، پژوهش این در ولی
 گرددمی تالش و است شده بررسی یادگیري -یاددهی

 سودمندي به منجر که آنها روابط و بینپیش متغیرهاي
، گرددمی یادگیري مهم پیامد یک عنوان به شده ادراك
 در احساس این کسب زمینۀ و است گرفته قرار بررسی مورد

 وجود به افزوده واقعیت فناوري از کنندهاستفاده دانشجویان
، شده ادراك سودمندي بر تأثیرگذار عوامل زمینۀ در آید.

 آنها میان از که است گرفته صورت فراوانی هايپژوهش
 رحیمی، )1396( صیف و فتحی، )1394( زارعی به توانمی
 الشبلی، )2000( 1کاراهانا و لآگاروا، )2011( یداللهی و
 صیف و )2010( همکاران و 3چو، )2016( 2میدها، )2014(
 یبینپیش توان که متغیرهایی از یکی د.کر اشاره )1397(

، دارد را فناورانه هايسامانه با کار از شده ادراك سودمندي
ي  که اجتماعی -شناختی نظریۀ .است 4خودکارآمد
 استخراج آن از نظري تارساخ یک عنوان به خودکارآمدي

 و شده ریزيپایه )1977( 5بندورا آلبرت وسیلۀ به، است شده
 و است داشته خویش هايقابلیت از افراد ادراك به اشاره

 با دارند باور افراد که است چیزي کنندة منعکس
، بندورا( هستند آن انجام به قادر دارند که هاییمهارت
 قضاوت عنوان به آمديخودکار، نیز دیگر جاي در ).1997
 که هاییموقعیت و دارد که هاییمهارت با اینکه ةدربار فرد

 تعریف، بدهد انجام تواندمی کارهایی چه، شودمی مواجه
، همکاران و حقیقی از نقل به ؛1993، بندورا( است شده
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 دیگر هايزمینه در هافناوري این براي نوآورانه کاربردهاي
 ؛2006، 6لوارن و لین، ونگ( شد موبایل و اینترنت مانند
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، )2011( یداللهی و رحیمی، )1396( صیف و فتحی، )1394(
، )2010( همکاران و احمد، )2000( کاراهانا و آگاروال
 )2010( همکاران و چو و )2016( میدها، )2014( الشبلی
 و برینک لینن، )1991( 16شانک، همپنین د.کر اشاره
 مؤمنی، )1394( صیف، )1393( داوودي، )2003( 17پینتریچ

 رستمی و پسند طالع، مهنا، )2017( 18چن، )1397( رادمهر و
 در )1396( رحیمی و طرزجان عبداللهی، امیدیان و )1399(

 خودکارآمدي بین که رسیدند نتیجه این به خود هايپژوهش
  دارد. وجود ارتباط، تحصیلی درگیري و
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 توانمی، شده ادراك سودمندي بر مؤثر عوامل دیگر از
 به شناختی درگیري برد. نام شناختی درگیري از

 یادگیري هايفعالیت در فراگیران شخصی گذاريسرمایه
 در یادگیري به تعهد، خودتنظیمی املش که کندمی اشاره
، صداقت( است مطالعه راهبردهاي از استفاده و تسلط حد

، شناختی درگیري ).2011، آبادي حسن و حجازي، عابدین
 شده متصور، عمیق و سطحی یادگیري راهبردهاي عنوان به

 بین ارتباط زمینۀ در ).1393، همکاران و مظلومیان( است
 با کار از شده ادراك ديسودمن و تحصیلی درگیري
 که رسید نتیجه این به )1397( صیف، فناورانه هايسامانه
 ادراك سودمندي بر داريامعن و مستقیم اثر شناختی درگیري
  دارد. شده

 قابلیت که است متغیرهایی جمله از نیز شناختی جذب
 هايسامانه با کار از شده ادراك سودمندي بر تأثیرگذاري
 فرد آن در که دارد حالتی به اشاره شدن جذب دارد. را فناورانه

 همکاران و لیم دارد. عمیق توجه شده تجربه رویداد به
 در انگیزشی اهرم یک مثابۀ به شناختی جذب از )2013(

 شناختی جذب کنند.می یاد آموزشی اهداف به رسیدن
 به رفتار که هاییپژوهش در که است درونی انگیزشی
 تلقی مهم، دهندمی قرار بررسی مورد را فناوري کارگیري

 هايزمینهپیش از یکی عنوان به متغیر این زیرا گردد؛می
 کندمی عمل اطالعات فناوري مورد در آشکار باورهاي

 ادراك سودمندي با شناختی جذب بین رابطۀ ).1397، صیف(
 بوده گوناگونی هايپژوهش موضوع، خودکارآمدي و شده
، )1394( زارعی، )2009( 1لین به توانمی میان آن از که است
، )2006( 3سان و لی ژانگ، )2009( همکاران و 2چاندرا
 و لپوینت، )2015( 4وو و ریچاو، )2000( کاراهانا و آگاروال
 صیف، )2016( میدها، )2005( بهلی و سعد، )2007( 5ریوارد

   کرد. اشاره )2007( 6لوئبک و ونیگر و )1397(
 با کار از شده ادراك نديسودم بر مؤثر نهایی متغیر
 در 7پتی و کاچیوپو است. شناخت به نیاز، فناورانه هايسامانه
 میزان در افراد تفاوت عنوان به را شناخت به نیاز، 1982 سال

                                                
1. Lin 
2. Chandra 
3. Zhang, Li & Sun 
4. Reychav & Wu 
5. Lapointe & Rivard 
6. Weniger & Loebbecke 
7. Cacioppo & Petty  

 به نیاز که شناختی هايفعالیت از حاصل لذت و درگیري
، 8بارداکچی و آرپاچی( کردند تعریف، دارد فراوانی تالش
 که سازندمی نشان خاطر )2016( یگراند و موسل ).2016
 یک در زیاد تالش صرف باعث، باال سطح شناخت به نیاز

 و ساده که تکالیفی براي ولی شودمی پیچیده فعالیت
 نیاز باالي سطوح همچنین گردد.می کم باشند بینیپیشقابل
 مستقیم صورت به که ايپیچیده تکالیف براي شناخت به

 داشته اختیاري جنبۀ و نباشد حال زمان در شخص به مربوط
 که تکالیفی براي کهحالی در طلبد؛می را بیشتري تالش، باشد
 انگیز هیجان یا و شوندمی مربوط شخص خود به کامالً
 و لوترل( است تالش کنندةتعدیل شناخت به نیاز، هستند
 زمرة در را شناخت به نیاز، )1396( رستگار ).2017، 9دیگران
 ايمالحظه قابل نحو به که داندمی فکري همم هايگرایش
 شناختی پردازش فرآیندهاي در افراد هايتفاوت کنندةتوصیف

 و خودکارآمدي با شناخت به نیاز بین رابطۀ مطالعۀ است.
 است؛ بوده گوناگونی هايپژوهش موضوع شناختی درگیري

 نتیجه این به، )2002( 10لومیس و الیاس، مثال عنوان به
 باورهاي و شناخت به نیاز بین مثبتی همبستگی رسیدندکه

، )2013( 11النابراوي و اشراح، األلوان دارد. وجود خودکارآمدي
 داراي دانشجویان در دارامعن شناختی درگیري که دریافتند
 به نیاز سطوح داراي دانشجویان از باال شناخت به نیاز سطوح
، باال تشناخ به نیاز، بنابراین است؛ بیشتر، پایین شناخت
 دارد. دارامعن شناختی درگیري با معناداري و مثبت ارتباط
 به نیاز بین که رسید نتیجه این به نیز، )1396( رستگار
 شایان دارد. وجود معناداري رابطۀ شناختی درگیري و شناخت
 بین همبستگی ماتریس در آمده دست به عدد که است ذکر
   بود. ./20، متغیر دو

 به نیاز داشت اظهار توانمی، ژوهشپ نتایج به توجه با
 در کارآمدي و کفایت احساس موجب باال سطح شناخت
 هايفعالیت در آنان عمیق درگیري به منجر و شده فراگیران
 نوبۀ به، عمیق درگیري این که شودمی یادگیري - یاددهی
 شده ادراك سودمندي حس آمدن وجود به باعث خود
 در شناختی جذب لتحا آمدن پدید، طرفی از گردد.می

 شده تجربه رویداد به آنها عمیق توجه موجب که فراگیران
                                                
8. Arpacı & Bardakçı 
9. Luttrell 
10. Elias & Loomis 
11. Al- Alvan, Ashraah & Al- Nabrawi 
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 ابزارهاي با کار بودن مفید حس آمدن وجود به باعث، گرددمی
 به آن از توانمی که گرددمی دانشجویان نزد در فناورانه
   کرد. یاد مهم یادگیري پیامد یک عنوان
 از بسیاري در، کرونا بیماري فراگیري از پیش که آنجا از
 طریق از و سنتی شیوة به معموالً آموزش، کشور هايدانشگاه
 تنها و خودخوان صورت به یا مدرس وسیلۀ به سخنرانی ارائۀ
 پیش ندرت به و گرفتمی انجام چاپی منابع مطالعۀ طریق از
 ارتقاي جهت در آموزشی نوین هايفناوري از که آمدمی

 جذب اینکه احتمال، گردد ادهاستف پیامدها بهبود و یادگیري

 پیچیده ذهنی فرآیندهاي از استفاده و شناخت به نیاز، شناختی
 رسیدمی نظر به و بود تررنگ کم گردد فعال، دانشجویان در

 کارآمدي و کفایت احساس و انگیزگیبی دلیل امر همین
 در دانشجویان شناختی باالي نشدن درگیر نتیجه در و نکردن
 دروس سودمندي از ایشان ادراك نهایت رد و درسی مطالب
 گیرهمه بیماري فراگیري به توجه با، دیگر طرف از باشد.
 مدیریت جهت سنتی ساختارهاي نبودن گوپاسخ و کرونا

 رویکردهاي و هاروش به نیاز، یادگیري - یاددهی فرآیندهاي
 احساس دانشجویان در که شودمی احساس مؤثري و جدید

 آنها به و آورد وجود به را شده آموخته مطالب از سودمندي
 با ایشان عمیق درگیري با و بدهد کارآمدي و کفایت احساس
 یادگیري -یاددهی فرآیند در غرق را آنها، درسی مطالب
   کند. یادگیري
 ادراك سودمندي بر مؤثر متغیرهاي، حاضر پژوهش در
 به نیاز، شناختی جذب( افزوده واقعیت یادگیري طریق از شده
 این بر و انتخاب شناختی) درگیري و خودکارآمدي، ناختش

 بررسی جهت در علّی مدل یک طراحی به مبادرت، اساس
 متغیر واریانس تبیین و متغیرها میان ساختاري روابط

 با و شد گفته آنچه به توجه با گردید. شده ادراك سودمندي
 روابط بتواند که پژوهشی به نیاز، پیشین هايپژوهش به نظر
، حاضر چیدمان با و زمانهم صورت به را متغیرها این ینب

، حاضر پژوهش هدف، بنابراین گردد؛می احساس کند تبیین
 و شناخت به نیاز، شناختی جذب روابط علّی مدل ارائه

 نقش( افزوده واقعیت طریق از یادگیري شده ادراك سودمندي
 مدل قالب در شناختی) درگیري و خودکارآمدي ايواسطه

  است: ذیل هايفرضیه و هومیمف
  پژوهش روش

 کاربردي هايپژوهش زمرة در، هدف حیث از، پژوهش این
 شناختی جذب بینپیش متغیرهاي ارتباط که جاآن از و داد قرار
 و خودکارآمدي ايواسطه متغیرهاي و شناخت به نیاز و

 ادراك سودمندي مالك متغیر با و باهم، شناختی درگیري
 از را حاضر پژوهش توانمی، گیردمی قرار بررسی مورد شده
-توصیفی هايپژوهش زمرة در، روش و ماهیت حیث

 همۀ، حاضر پژوهش آماري معۀجا داد. قرار همبستگی
 کارشناسی مقطع در کشور غرب نور پیام دانشگاه دانشجویان

 نفر 600 با برابر نمونه حجم و 1398- 99 تحصیلی سال در
 گیرينمونه روش به کوکران فرمول طریق از که است
  شدند. انتخاب تصادفی ايمرحله چند ايخوشه

  

  هاابزارهاي گردآوري داده. 1جدول 
 تعداد گویه نامهنام پرسش

 18 جذب شناختی
 18 نیاز به شناخت

 6 خودکارآمدي موبایلی
 7 درگیري شناختی

 3 سودمندي ادراك شده

جذب 
 خودکارآمدي شناختی

درگیري 
 شناختی

نیاز به 
 شناخت

سودمندي 
 ادراك شده

H6 

H4 

  پژوهش مدل مفهومی .1شکل 

H3 

H1 

H7 

H5 

H2 
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  هاداده گردآوري ابزارهاي
 در شناختی جذب متغیر سنجش هتج :شناختی جذب
 کاراهانا و آگاروال شناختی جذب مقیاس، حاضر پژوهش

 گویه 18 شامل مقیاس این گرفت. قرار استفاده مورد )2000(
 کامالً از ايدرجه پنج لیکرت طیف در آن گذارينمره و بود

 باالترین، ترتیب بدین است. )1( مخالفم کامالً تا )5( موافقم
 آن نمرة ترینپایین و 90 حاضر پژوهش در سمقیا این نمرة
 مقیاس این پایایی بررسی جهت )2015( وو و ریچاو است. 18
 در ضریب این که کردند استفاده کرونباخ آلفاي روش از

 نیز )1397( صیف آمد. دست به 85/0 با برابر مزبور پژوهش
 را متغیر این براي کرونباخ آلفاي ضریب، خود پژوهش در
 این براي کرونباخ آلفاي ضریب، همچنین کرد. بهمحاس 79/0

   آمد. دست به 76/0 حاضر پژوهش در نامهپرسش
 از متغیر این گیرياندازه جهت :شناخت به نیاز
 شد. استفاده )1996( پتی و کاچیوپو شناخت به نیاز نامهپرسش
 5 طیف اساس بر که است گویه 18 شامل نامهپرسش این
 نمره )1( مخالفم کامال تا )5( موافقم الکام از، لیکرت ايدرجه
 و ناسبام و )1996( همکاران و کاچیوپو گردد.می گذاري

 )1388( لطیفیان و حسینی از نقل به )2003( وندیکسن
 این اعتبار و واگرا روایی و همگرا روایی بر مبنی شواهدي
 پژوهش در کرونباخ آلفاي ضریب اند.داده ارائه نامهپرسش
 رستگار پژوهش در و 0,75 )1397( همکاران و نگهداري

 در کرونباخ آلفاي ضریب همچنین آمد. دست به 78/0
 ثبات از نشان که شد محاسبه 0,81 حاضر پژوهش
   دارد. نامهپرسش این گیرياندازه

 متغیر سنجش جهت :موبایلی خودکارآمدي
 خودکارآمدي مقیاس، حاضر پژوهش در موبایلی خودکارآمدي

 قرار استفاده مورد )2012( وانگ و ایوب مهد، اتماه موبایلی
 ايرایانه خودکارآمدي نامهپرسش از را مقیاس این آنها گرفت.
 مورد خود پژوهش در و کرده اقتباس )1995( هیگینز و کامپیو
 سوال 6 با حاضر پژوهش در مقیاس این اند. داده قرار استفاده

 لیکرت نوع زا آن طیف و گیردمی قرار بررسی مورد گویه)(
 موافقم کامال گزینه براي که ترتیب بدین است؛ ايگزینه پنج

 گرفته نظر در نمره 1 مخالفم کامال گزینه براي و نمره 5
 بررسی جهت )2012( وانگ و ایوب مهد، ماهات شود.می

 که کردند استفاده کرونباخ آلفاي روش از مقیاس این پایایی
 این آمد. دست هب 0,638، مزبور پژوهش در ضریب این

  .آمد دست به 82/0، نیز حاضر پژوهش در ضریب

 درگیري متغیر سنجش جهت :شناختی درگیري
 در که شناختی درگیري مقیاس، حاضر پژوهش در تحصیلی
 استفاده مورد بود رفته کار به )2018( اودونگو و آلوکا پژوهش
 مورد گویه 7 با حاضر پژوهش در مقیاس این گرفت. قرار

 ايگزینه پنج لیکرت نوع از آن طیف و گیردمی رارق بررسی
 و نمره 5 موافقم کامال گزینه براي که ترتیب بدین است؛
 آلوکا شود.می گرفته نظر در نمره 1 مخالفم کامال گزینه براي
 را نامهپرسش این کرونباخ آلفاي ضریب )2018( اودونگو و

 براي کرونباخ آلفاي ضریب، همچنین کردند. گزارش 638/0
  آمد. دست به 71/0 حاضر پژوهش در نامهپرسش این

 از یکی، شده ادراك سودمندي :شده ادراك سودمندي
 )1989( دیویس فناوري پذیرش مدل در موجود متغیرهاي

 زیر از، حاضر پژوهش در متغیر این سنجش جهت است.
 فناوري پذیرش مدل شده ادراك سودمندي ايگویه 3 مقیاس
 در مقیاس زیر این است. شده تفادهاس )1989( دیویس
 فناوري پذیرش زمینۀ در )2015( تئو وسیلۀ به که پژوهشی

 شده واقع استفاده مورد، گرفت انجام معلمان دانشجو میان در
 از ايدرجه پنج لیکرت طیف، مقیاس این در گذارينمره است.
 )2015( تئو . است )1( مخالفم کامالً تا )5( موافقم کامالً
 کرد. گزارش81/0 را نامهپرسش این کرونباخ آلفاي ضریب
 85/0 حاضر پژوهش در کرونباخ آلفاي ضریب، همچنین
  شد. محاسبه
 همبستگی- توصیفی روش به که پژوهش این هايداده
 محاسبه، تأییدي عاملی تحلیل از استفاده با گرفت انجام
 افزارهاينرم وسیلۀ به، مسیر تحلیل و کرونباخ آلفاي ضرایب

Amos 22, Lisrel 8.50 ,Spss 22 و تجزیه مورد 
  گرفتند. قرار تحلیل

  
  هایافته
 روش از، پژوهش متغیرهاي میان علّی روابط بررسی جهت
 آمار هايشاخص 2 جدول است. شده استفاده مسیر تحلیل
  .دهدمی نشان را پژوهش متغیرهاي به مربوط توصیفی
 براي گیکشید و کجی آمده دستبه مقادیر به توجه با

 توزیع، دارد قرار +2 و -2 بین تقریبا که پژوهش متغیرهاي
 و تجزیه جهت توانیممی بنابراین است؛ نرمال متغیرها تمامی
  کنیم. استفاده مسیر تحلیل مدل از پژوهش هايیافته تحلیل
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  پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس
 نبی همبستگی، مسیر تحلیل مطالعات اساس و پایه که آنجا از

 پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس ادامه در، است متغیرها
 شود.می آورده

 
  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش. 3جدول 

 5 4 3 2 1 متغیر
     1 شناختی جذب
    1 **0/160 شناخت به نیاز

   1 **0/203 **0/277  خودکارآمدي
  1 **0/329 **0/284 **0/161 شناختی درگیري
 راكاد سودمندي

 شده
278/0** 147/0** 0/259** 0/220** 1 

**P<0.01      
 میان در شودمی مالحظه 3 جدول در کههمچنان
 به مربوط همبستگی ضریب باالترین، پژوهش متغیرهاي
 و )329/0( خودکارآمدي و شناختی درگیري متغیرهاي

 سودمندي متغیرهاي به مربوط همبستگی ضریب ترینپایین
 همچنین است. .)/147( شناخت به ازنی و شده ادراك

، )259( خودکارآمدي، )278/0( شناختی جذب متغیرهاي
 به .)/147( شناخت به نیاز و .)/220( تحصیلی درگیري
 متغیر با را همبستگی ضریب کمترین و بیشترین، ترتیب

   دارند. شده ادراك سودمندي
 مدل قالب در هافرضیه زمانهم بررسی پژوهش این در
، پژوهش این فرضی مدل ارزیابی براي گیرد.می صورت اولیه
 پارامترها برآورد به احتمال بیشینۀ روش از استفاده با ابتدا
، مستقیم اثر ضرایب شامل شده برآورد پارامترهاي پردازیم.می

 4 جدول در که است کل اثر ضرایب و مستقیمغیر اثر ضرایب
  است. آمده

 اثرات بین از، است مشاهده قابل 4 جدول در کههمچنان
 بر خودکارآمدي تأثیر به مربوط مستقیم اثر بیشترین، مستقیم
 تأثیر به مربوط مستقیم اثر کمترین و )28/0( شناختی درگیري
 همچنین است. شده ادراك سودمندي بر شناختی درگیري
 بر شناختی جذب تاثیر به مربوط غیرمستقیم اثر بیشترین
 به مربوط مستقیم غیر اثر کمترین و )07/0( ناختیش درگیري

، نهایت در است. شده ادراك سودمندي بر خودکارآمدي تأثیر
 درگیري بر خودکارآمدي تأثیر به مربوط، کل اثر بیشترین
 به نیاز تأثیر به مربوط کل اثر کمترین و )28/0( تصیلی
 که است ذکر به الزم است. شده ادراك سودمندي بر شناخت

   دارند. قرار معناداري 01/0 سطح در متغیرها ههم
 نشان را پژوهش متغیرهاي شده تبیین واریانس 4 جدول

  .دهدمی
 سودمندي به مربوط شده تبیین واریانس میزان بیشترین

 میزان کمترین و )16/0( شناختی درگیري و شده ادراك
 الزم است. )10/0( خودکارآمدي مربوط شده تبیین واریانس

 واریانس از درصد 16، پژوهش متغیرهاي که است ذکر به
   اند.کرده تبیین را شده ادراك سودمندي
 پژوهش از حاصل برازش نکویی هايمشخصه به توجه با

) ,0.99,GFI=0.99CFI= ,0.179P= ,22.14=2X
AGFI= 0.98, RMSEA=0.023( که گفت توانمی 

  .است مناسبی برازش داراي نظري هايداده با پژوهش مدل
  

  بحث و گیرينتیجه
 نیاز، شناختی جذب روابط علّی مدل ارائه هدف با پژوهش این
 واقعیت طریق از یادگیري شده ادراك سودمندي و شناخت به

 در شناختی) درگیري و خودکارآمدي ايواسطه نقش( افزوده
 انجام نور پیام دانشگاه کارشناسی دورة دانشجویان میان

 پیشنهادي مدل که داد نشان شپژوه از حاصل نتایج گرفت.
   دارد. مناسبی برازش، دانشجویان از شده گردآوري هايداده با

 سودمندي بر شناختی جذب معنادار و مستقیم اثر نتیجۀ
 زارعی، )2009( لین نتایج با، حاضر پژوهش در شده ادراك

، )2006( سان و لی ژانگ، )2009( همکاران و چاندرا، )1394(
 و لپوینت، )2015( وو و ریچاو، )2000( اناکاراه و آگاروال
 صیف و )2016( میدها، )2005( بهلی و سعد، )2007( ریوارد

 جذب، )2000( کاراهانا و آگاروال است. همسو )1397(
 شناختی باور جهت در کنندهتعیین عاملی عنوان به را شناختی

  هاي آمار توصیفی متغیرهاي پژوهششاخص .2جدول 
 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 97/1 - 88/0 16/1 36/64 جذب شناختی
 - 16/1 92/1 28/9 09/64 نیاز به شناخت
 10/1 04/1 43/4 15/21 خودکارآمدي 

 - 27/0 04/1 43/4 93/25 درگیري شناختی
 16/0 - 57/0 78/2 79/10 سودمندي ادراك شده
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 و مستقیم اثر به توجه با دانند.می شده ادراك سودمندي

   گفت توانمی، شده ادراك سودمندي بر شناختی جذب معنادار
 جذاب دانشجویان ايبر یادگیري مطالب که هنگامی 
 مطالب بر مندانهرضایت و عمیق صورتی به آنان، باشد

 و شودمی آنها تمرکز باعث امر این کنند.می تمرکز یادگیري
 سودمند امري را افزوده واقعیت طریق از یادگیري دانشجویان

 باعث، فناوري این از استفاده که کنندمی احساس و پندارندمی
 آینده در، بنابراین شود؛می یادگیري امر در آنها عملکرد بهبود
 خود نظر مورد مطالب بر افزوده یادگیري قصد که هنگامی نیز
 واقعیت فناوري سمت به بیشتري انگیزة با، باشند داشته را

   آورند. روي، مکمل ابزاري عنوان به افزوده
 بر شناختی جذب معنادار و مستقیم اثر نتیجۀ

 لوئبک و ونیگر نتایج با ،حاضر پژوهش در خودکارآمدي
  .است همسو )2007(

 دانشجویان که هنگامی گفت توانمی یافته این تبیین در
 و هستند آن فراگیري حال در که شوندمی مطلبی مجذوب
 احساس بدون، کنندمی تمرکز نظر مورد مطلب بر کامالً

، رهگذر این از و شوندمی یادگیري غرق، تمرکز با و خستگی
 نحوي به دهد؛می دست ایشان به کارآمدي و کفایت احساس

 مطالب فراگیري توانایی و کنندمی نفس به اعتماد احساس که
  یابند.می خود در را آموزشی

 بر شناخت به نیاز معنادار و مستقیم اثر نتیجۀ
 لومیس و الیاس نتایج با، حاضر پژوهش در خودکارآمدي

   است. همسو )2000(

 دانشجویان که آنجا از گفت وانتمی یافته این تبیین در

 هايفعالیت با درگیري از، باال سطح شناخت به نیاز داراي
 بر تفکر جهت در باالیی انگیزش از و برندمی لذت شناختی
 با کار هنگام، هستند برخوردار هافعالیت و تکالیف روي

 به و شایستگی و کفایت احساس، افزوده واقعیت فناوري
 کنندمی احساس نتیجه در کنند.می داعتما خود هايمهارت
 در را خود کفایت و بگذارند تأثیر زندگی وقایع بر توانندمی که

   .دهند. نشان زندگی امور انجام
 درگیري بر شناخت به نیاز معنادار و مستقیم اثر نتیجۀ
، األلوان، )1396( رستگار نتایج با، حاضر پژوهش در شناختی
  .است وهمس )2013( نابراوي و اشراح

توان اظهار داشت دانشجویانی که در تبیین این نتیجه می
ها یا تکالیفی را انتخاب نیاز به شناخت باالیی دارند، فعالیت

کنند که در آنها چالش وجود داشته باشد و از این کار لذت می
برند. آنها تکالیف دشوار را به تکالیف ساده ترجیح فراوانی می

ز اندیشیدن به صورت سخت و براي دهند و از آنجا که امی
کنند، در تعامل با هاي طوالنی احساس رضایت میساعت

اي درگیر مالحظهفناوري واقعیت افزوده به صورت قابل
پردازند و پیامد این شوند و به تجزیه و تحلیل عمیق میمی

تواند یادگیري عمیق و تسلط فراگیران بر محتواي درگیري می
  مورد نظر باشد.

یجۀ اثر مستقیم و معنادار خودکارآمدي بر سودمندي نت
)، الشبلی 2016ادراك شده در پژوهش حاضر، با نتایج میدها (

)، رحیمی و 1394)، زارعی (1396)، فتحی و صیف (2014(

  . ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها4جدول 
 اثرات کل اثرات غیر مستقیم اثرات مستقیم برآوردها

 متغیرها
 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ اثر جذب شناختی بر:
 28/0 05/0 23/0 سودمندي ادراك شده

 25/0 ــــــــــ 25/0 خودکارآمدي
 07/0 07/0 ــــــــــ درگیري شناختی

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ اثر مستقیم نیاز به شناخت بر:
 16/0 ــــــــــ 16/0 خودکارآمدي

 27/0 ــــــــــ 27/0 درگیري شناختی
 06/0 06/0 ــــــــــ سودمندي ادراك شده

 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ مستقیم خودکارآمدي بر:اثر 
 19/0 04/0 15/0 سودمندي ادراك شده

 28/0 ــــــــــ 28/0 درگیري شناختی
 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ اثر مستقیم درگیري شناختی بر:

 13/0 ــــــــــ 13/0 سودمندي ادراك شده
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) چو و همکاران 2010)، احمد و همکاران (2011یداللهی (
  .) همسو است2000) و آگاروال و کاراهانا (1010(

توان اظهار داشت دانشجویانی که این نتیجه میدر تبیین 
باورهاي خودکارآمدي باالیی دارند و در انجام تکالیف و 

کنند، با هاي گوناگون، احساس توانمندي و کفایت میفعالیت
کنند و به آمادگی بیشتري در فرآیند یادگیري مشارکت می

ها باعث مانند. این ویژگیتري در دوره میمدت طوالنی

شود که این دانشجویان از درگیري و تعامل با فناوري می
واقعیت افزوده احساس سودمندي کنند و این باور در آنها به 
وجود بیاید که یادگیري از طریق این فناوري به بهبود عملکرد 

کند و باعث کارآمدي و آنها در امور تحصیلی کمک می
  گردد.اثربخشی بیشتر آنها می

 درگیري بر خودکارآمدي معنادار و مستقیم اثر نتیجۀ
 پینتریچ و برینک لینن نتایج با، حاضر پژوهش در شناختی

 رادمهر و مؤمنی، )1394( صیف، )1393( داوودي، )2003(
 چن، )1391( آذر خضري و حجازي، لواسانی غالمی، )1397(
، امیدیان، )1399( رستمی و پسند طالع، مهنا، )2017(

 همکاران و راد مهدوي، )1396( رحیمی و طرزجان عبداللهی
   است. همسو )1394( همکاران و طالبی و )1398(

 هنگام که دانشجویانی گفت توانمی یافته این تبیین در
 شایستگی و کفایت احساس آموزشی جدید هايفناوري با کار
 هايفعالیت بر توانندمی که رسندمی باور این به و کنندمی
 و دانش به کلی طور به و باشند تأثیرگذار خود آینده و حال

 و تکالیف در تريفعال صورت به، دارند اعتماد خود مهارت
 با و شوندمی درگیر دانشگاه و درس به مربوط هايفعالیت
 یادگیري به تا کوشندمی مطالعه راهبردهاي انواع از استفاده

   یابند. دست تسلط حد در

 بر شناختی درگیري معنادار و مستقیم اثر نتیجۀ
 صیف نتایج با، حاضر پژوهش در شده ادراك سودمندي

  .است همسو )1397(
 با دانشجویان داشت اظهار توانمی یافته این تبیین در
 با تعامل در ايمالحظهقابل صورت به باال شناختی درگیري
 تحلیل و تجزیه به و شوندمی درگیر افزوده واقعیت فناوري
 طریق از یادگیري، ابراینبن پردازند؛می درسی مطالب عمیق

 باور این به و یابندمی اثربخش و سودمند را فناوري این
 شدن بهتر باعث، طریق این از یادگیري که رسندمی

 امر در آنها بودن مولد و کارآمد به و شودمی آنان هايمهارت
  رساند.می یاري تحصیل
 سودمندي بر شناختی جذب مستقیم غیر اثر تبیین در
 درگیري و خودکارآمدي ايواسطه نقش با دهش ادراك
 محتوایی بر دانشجویان که هنگامی گفت توانمی، شناختی

 کنندمی تمرکز کامل طور به هستند آن فراگیري مشغول که
 کلی طور به ارتباطات و اطالعات فناوري طریق از آنچه در و
، شوندمی غرق، آموزندمی خاص طور به افزوده واقعیت و

 به اعتماد و کفایت احساس و نشده خستگی و التکس متوجه
 چنین پیامد دهد.می دست آنها به توانایی با همراه نفس

 ايمالحظهقابل صورت به دانشجویان که است این احساسی
 و تجزیه به و شوندمی درگیر افزوده واقعیت فناوري با کار در

 سبب، عمیق تحلیل و تجزیه این که پردازندمی عمیق تحلیل
 ایشان نتیجه در شود.می پایدارتر یادگیري و بیشتر تسلط

 و یابندمی سودمند را افزوده واقعیت فناوري طریق از یادگیري
، فناوري این از استفاده که آیدمی وجود به آنها در احساس این
 تحصیل زمینه در آنها کارآیی افزایش و عملکرد بهبود باعث
  .گرددمی آینده و حال زمان در

 مدل برازش شده پژوهش. 2شکل 

درگیري 
 شناختی

نیاز به 
 شناخت

27/0 

 خودکارآمدي

جذب 
 شناختی

سودمندي 
 ادراك شده

16/0 

25/0 

28/0 13/0 

15/0 

23/0 
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 شناخت به نیاز مستقیم غیر اثر از حاصل نتایج تبیین رد
 و خودکارآمدي ايواسطه نقش با شده ادراك سودمندي بر

 به نیاز که دانشجویانی گفت توانمی شناختی درگیري
 کنندمی انتخاب را تکالیفی یا هافعالیت، دارند باالیی شناخت

 فراوانی لذت کار این از و باشد داشته وجود چالش آنها در که
 پرچالش تکالیف انجام در دانشجویان که هنگامی برند.می

 وجود به آنها در کفایت و توانمندي احساس، شوندمی موفق
 بیشتري عالقۀ و کنندمی اعتماد خود هايقابلیت به و آیدمی

 این نتیجه در دهند.می نشان خود از یادگیري براي
 واقعیت اوريفن با کار درگیر عمیق صورت به دانشجویان

 این با تعامل در موفقیت و پیشرفت با زمانهم و شده افزوده
 طریق از یادگیري که آیدمی وجود به آنها در باور این، فناوري
 و است اثربخش و سودمند امري افزوده واقعیت فناوري
 افزایش همچنین و هامهارت و دانش بهبود باعث تواندمی

  شود. ندهآی و حال زمان در ایشان کارآیی

  

  منابع
 مهدي، رحیمی و زهرا، طرزجان عبداللهی مرتضی؛، امیدیان
 درگیري و شده ادراك اجتماعی حمایت رابطه ).1396(

 شناسیروان مطالعات خودکارآمدي. گريواسطه با شناختی
   .20 - 1، 28، تربیتی
 بدن عصبی شاختار سازيشبیه ).1394( المیرا، فراهانی بورقانی

 آموزش براي افزوده واقعیت تکنیک از ستفادها با انسان
، ارشد کارشناسی نامهپایان پزشکی. دانشجویان دانشجویان
   مهندسی. و فنی دانشکده، قم دانشگاه

 بزرگ عامل پنج ).1388( مرتضی، لطیفیان سادات؛ فریده، حسینی
 6.ایرانی شناسانروان فصلنامۀ شناخت. به نیاز و شخصیت

)21.( 61-68.  
 حاجی منیجه؛، ییالق شهنی غالمحسین؛، مکتبی سلیم؛، حقیقی

 نظریۀ بر مبتنی مداخله یک تأثیر ).1397( علیرضا، یخچالی
 و تحصیلی خودکارآمدي، پیشرفت انگیزش بر آینده انداز چشم
 یادگیري در پژوهش پژوهشی علمی فصلنامۀ زمان. اندازچشم

  .33-48، )2( 6، مجازي و آموزشگاهی
 زبان تحصیلی پیشرفت بینیپیش مدل ارائۀ ).1393( سمیه، داوودي

 درگیري، تحصیلی خودکارآمدي نقش بر تأکید با انگلیسی
 یادگیري در پژوهش فصلنامۀ رفتاري. و انگیزشی، شناختی

  .76-69، )4( 1، مجازي و آموزشگاهی
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