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 چکيده
 1آموزش الکترونیکیهای ی بین باورهای فراشناختی و پذیرش دورههدف تحقیق حاضر بررسی رابطه

های پژوهش از دادهکاربردی و توصیفی است.  تحقیقات تحقیق حاضر از نوع این اساس است. بر

شده است سؤال گردآوری 93فراشناختی شامل  و پرسشنامه ی محقق ساختهترکیب دو پرسشنامه

تان و بلوچس ی آموزش الکترونیک دانشگاه سیستانی آماری تحقیق شامل دانشجویان دورهو جامعه

نظران و تأیید پایایی آن توسط آزمون آلفای است. پس از تأیید روایی تحقیق توسط گروه صاحب

شده است. برای بین اعضای جامعه موردمطالعه توزیع هانسخه از پرسشنامه 26تعداد  کرونباخ،

شده استفاده هو آزمون معادالت ساختاریافت SMART-PLS 2.0افزار ها از نرموتحلیل دادهتجزیه

عواملی چون تضاد  ها نشان داد که از بین باورهای فراشناختی،است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه

 و در پذیرش فناوری آموزش الکترونیکی مؤثر است خودآگاهی شناختی، لزوم کنترل افکار شناختی،

ونیکی ناوری آموزش الکتری نگرانی و کنترل ناپذیری افکار تأثیری در پذیرش فباورهای مثبت درباره

 ندارد.
 

 آموزش الکترونیکی ، باورهای فرا شناختی ، پذیرش فناوری. :يديکل واژگان

 

 مقدمه

توان بخشی را بدون حضور فناوری که نمیطوریهای گوناگون هستیم بهها و شاخهامروزه شاهد رشد روزافزون فناوری اطالعات در حوزه

ها آموزش است توان ردپایی از فناوری اطالعات را یافت. یکی از این حوزههای زندگی بشور می نمود . درواقع در تمامی جنبهاطالعات تصوور  

که منجر به ظهور مفهوم جدیدی به نام آموزش الکترونیکی گردیده است. آموزش الکترونیکی عبارت است از ارائه محتوای آموزشی طوریبه

 توانند در هر نقطه جهان از اینکه این دانشجویان می مندر رشته از طریق فناوری الکترونیکی به دانشجویان عالقهو تجارب اساتید مجرب ه

که  منجر به موفقیت  کاربران طوریی جدید و ارتقا آموزش الکترونیکی بهاین اسووواس توجه به این حوزه . بر]5[مند گردند ها بهرهآموزش

ی گردد امروزه بسویار موردتوجه قرارگرفته اسوت. زیرابه خاطر شرایط ویژه آموزش الکترونیکی چون عدم حضور   های آموزش الکترونیکدوره

 ها بکاهد وتواند از میزان موفقیت در این دورهها میفیزیکی فراگیران و عدم امکان برقراری ارتباطات رودررو با اسوواتید و سووایر همکالسووی  

تواند بر پذیرش عنوان عواملی که میبگیرند. از طرف دیگر امروزه باورهای فراشوووناختی را می توان به درنتیجوه آن، کمتر موردپوذیرش قرار  

                                                           
1 Electronic Learning 
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توان برای افزایش میزان پذیرش آموزش الکترونیکی  در کاربران ، باورهای های آموزش الکترونیکی مؤثر باشند ، تصور نمود. درنتیجه میدوره

توان تأثیر این باورها را در میزان پذیرش آموزش الکترونیکی سنجید. بر این اساس هدف تحقیق حاضر فراشوناختی آنان را بررسی کرده تا ب 

 های آموزش الکترونیکی است. درنتیجه سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:بررسی تأثیر باورهای فراشناختی در میزان پذیرش سیستم

 زش الکترونیکی توسط دانشجویان مؤثر است و چگونه؟های آموآیا باورهای فرا شناختی در میزان پذیرش دوره 

 

 مبانی نظري

 آموزش الکترونيکی

سازی یک نظام آموزشی از راه طلبد. ماهیت اجزاء کلیدی برای تکمیل پیادهدنیای جدید آموزش از راه دور، شیوه تفکر جدیدی را می

.در حال حاضر یادگیری ]9[دور بیانگر آن است که مؤسسات تعیین کنند یک فرآیند چگونه طراحی، ارائه، ادغام و پشتیبانی خواهد شد 

ته تا گیری از اینترنت گرفهای متنوع از طراحی و تهیه محتوی آموزشی با بهرهبامعنای وسیع است که دربرگیرنده شیوه ایالکترونیکی واژه

. درروش آموزش و یادگیری الکترونیکی بر ارائه اطالعات کمتر تأکید ]7[ های فشرده تعاملی استتهیه نوارهای صوتی و تصویری و دیسک

. آموزش مجازی یادگیری فعال و هوشمندی است که ضمن ]4[انشجویان برای یافتن اطالعات متمرکز است شود و بیشتر بر کمک به دمی

 .]2[نقش اساسی و محوری دارد  ICTتحول در فرآیند یاددهی و یادگیری و مدیریت دانایی، در گسترش، تعمیق و پایدار نمودن فرهنگی 

 ي فراشناختیباورها

عنوان آگاهی از شناخت و به در تعریفی دیگر فراشناخت .]12[ی چگونگی یادگیری فرد استبارهفراشناخت به معنای دانش فرد در

ی چگونگی دانشی که فرد درباره تر به. به بیان دقیق ]15[ شده استشناخت تعریف فرآیندهای شناختی و کنترل تنظیم و بازبینی فعاالنه

 شوناختی فرآیندهای ی ەموا دربار ی کهبه دانش یاصطالح فراشناختهمچنین  گردد.میفرآیندهای شناختی خود دارد، فراشناخت اطالق 

تر . به بیان شفاف  ]8[ گردداطالق می مانیادگیریبرای رسویدن بوه اهوداف  از این دانش بهینوه و مؤثر ما استفاده ی و روش خودموان

روشنی و شناخت است  و زمانی که قادر باشد این شیوه و روش را به توان گفت هر فردی دارای شیوه و روشی مشخص برای یادگیریمی

ی باورهای مثبت درباره -1متغیرهای   ]18[توان باورهای فراشناختی را شاملافتد.  در این راستا میبشناسد و درک کند فراشناخت اتفاق می

 خودآگاهی شناختی  دانست.-5ر و لزوم کنترل افکا-4تضاد شناختی،  -9کنترل ناپذیری افکار،  -6نگرانی ، 

 پذیرش فناوري

د شویمپذیرفته  موردنظرهای اطالعاتی یفناورشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن یمدرک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری 

پذیرند یا برعکس از آن یمکه چرا افراد یک فناوری اطالعات را  مسئلهعبارتی این  به ی مهم در زمینه فناوری اطالعات است.هااز پژوهش

ح ی گوناگونی در سطهاروشو  هامدلهای صورت گرفته یبررسبر اساس  های اطالعاتی است.یستمسین مباحث ترمهمکنند از ینماستقبال 

که  است TAM6مدل پذیرش فناوری  هامدلی این ازجمله .شده استیمعرفبر پذیرش یک فناوری اطالعات  مؤثرجهان برای بررسی عوامل 

بر پذیرش  مؤثرعوامل  عنوانبهو سهولت استفاده را  است عواملی چون برداشت ذهنی از مفید بودن شدهدادهنشان  1که در شکل  طورهمان

 فناوری معرفی کرده است.

                                                           
2 Technology Acceptance Model 
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 ]TAM ]11 یفناور رشیپذ مدل 1 شکل

 پيشينه تحقيق

شده است پرداخته خواهد ی باورهای فراشناختی و پذیرش فناوری انجامتحقیقاتی که در حوزهدر این بخش به معرفی تعدادی از 

قیقی ی باورهای فراشناختی تاکنون تحی مدلی برای پذیرش فناوری آموزش الکترونیکی بر پایهاما باید به این نکته توجه نمود که ارائه شد؛

 سازد.فرد میربهنشده است و این مسئله تحقیق حاضر را منحصانجام

 نيشيپ تحقيقات 1 جدول

 منبع نتیجه تحقیق محقق

 پور نامداریان، بیرشک و

 (1931) اصغر نژاد فرید

وانند تکنترل ناپذیری، نیاز به مهار افکار و اطمینان شناختی( می)باورهای فراشناختی 

 بینی نمایند.عالئم افسردگی را پیش

]6[ 

آموزانی که در سطوح مختلفی از فراشناخت بین باورهای فراشناختی و سالمت روانی دانش (1982) امینیمحمد 

 ی مثبت و معناداری وجود دارد.هستند رابطه

]3[ 

 هرنگ زا، گودرزی و تقوی

(1934) 

 ]11[ ی مستقل و معناداری وجود دارد.رابطه بین باورهای فراشناختی و عالئم وسواسی

منجر به درک مطلب بهتر در فراگیران  ایاستفاده از راهبردهای فراشناختی چندرسانه (1335) چیتکو

 گرددمی

]16[ 

مؤثر هنرجویوان  ICT مبوانی تواند در یادگیریمیراهبردهووای شووناختی و فراشناختی  (1987فتاحی )

 باشد

]4[ 

صاحب  ملکیان، نریمانی و

 (1983) جمعی

ی مبتنی هافراگیران دوره ی پیشرفت تحصیلیفراشناختی در انگیزهشناختی و  راهبردهای

 مؤثر است بر فناوری اطالعات

]17[ 

توانند در آموزش الکترونیکی زبان انگلیسی از طریق مدیریت میراهبردهای فراشناختی  (6111)ژائو

 کردن و متمرکز کردن آموزش و کنترل بر نتیجه مؤثر واقع گردد

]13[ 

 

کنترل  -6ی نگرانی، باورهای مثبت درباره -1گونه بیان کرد که باورهای فراشناختی شامل توان اینشده میبا توجه به مطالب عنوان 

های تواند در نگرش دانشجویان نسبت به استفاده از دورهمی خودآگاهی شناختی-5لزوم کنترل افکار و -4تضاد شناختی  -9ناپذیری افکار، 

ی خود منجر به تصمیم به استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی شده و درنتیجه نوبهرونیکی تأثیرگذار باشد که این نگرش نیز بهآموزش الکت

 مطرح گردیده است. 6اساس شکل  این اساس مدل مفهومی تحقیق بر گیرد. برآن فناوری آموزش الکترونیکی موردپذیرش قرار می
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 گردد:های زیر مطرح میفرضیه بر اساس مدل مفهومی تحقیق

 ی نگرانی افراد بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی آنان تأثیر معناداری دارددربارهباورهای مثبت  .1

 کنترل ناپذیری افکار افراد بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی آنان تأثیر معناداری دارد .6

 ش الکترونیکی آنان تأثیر معناداری داردتضاد شناختی افراد بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری آموز .9

 خودآگاهی شناختی افراد بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی آنان تأثیر معناداری دارد .4

 لزوم کنترل افکار افراد بر نگرش نسبت به استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی آنان تأثیر معناداری دارد .5

 از فناوری آموزش الکترونیکی بر تصمیم و استفاده از آموزش الکترونیکی تأثیر معناداری داردنگرش نسبت به استفاده  .2

 روش تحقيق

ورت صهای تحقیق بهشود. دادههمبستگی است و به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی محسوب می -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

ه های آموزش الکترونیکی دانشگاکلیه دانشجویانی است که با استفاده از دوره "شامل شده است. جامعه آماری این پژوهش آوریپیمایشی جمع

از  هانفر برآورد شده است. ابزار گردآوری داده 26. طبق فرمول کوکران حجم نمونه است "سیستان و بلوچستان به تحصیل مشغول هستند 

 93شامل  ]18[ 3استاندارد فراشناختی آموزش الکترونیکی پرسشنامه هایپذیرش فناوری در دوره برای ی محقق ساختهترکیب پرسشنامه

 SMART PLS 2.0افزار نرم و 4سازی معادالت ساختاریها با استفاده از روش مدلوتحلیل پرسشنامهسؤال بسته استفاده گرید. تجزیه

برای تمامی متغیرها  که باخ و پایایی مرکب آلفای کروناز دو معیار ضریب  6اساس جدول  پرسشنامه بر برای تأیید پایایی شده است.انجام

از سه معیار روایی همگرا،  9و  6منظور بررسی روایی پژوهش با توجه به جدول را دارا بودند استفاده گردید. همچنین به 1.7مقداری بیشتر 

ی فناوری اطالعات و تئوری نجی از متخصصان حوزهروایی واگرا و روایی محتوایی استفاده شد. روایی محتوایی پژوهش با استفاده ازنظر س

منظور بررسی روایی واگرا از تأیید شد. درنهایت به 1.5سازمان مورد تأیید قرار گرفت. روایی همگرا با توجه به دارا بودن مقداری بیشتر از 

ین اساس ا تگی را دارا باشد استفاده شد. بربا همبستگی بین متغیرهای مکنون که باید مقداری بیشتر از این همبس AVEمقایسه بین جذر 

 .پایایی و روایی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت

 

                                                           
3 Meta Cognition Questionaire-30 (MCQ-30) 
4 Structural Equation Modeling   

باورهای مثبت  

 ه ی نگرانیدربار

کنترل ناپذیری  

 افکار

نگرش به  

 استفاده  

 تضاد شناختی

 

 لزوم کنترل افکار

 

خودآگاهی  

 شناختی

تصمیم به  

 استفاده

 قيتحق یمفهوم مدل2 شکل
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 پایایی و روایی پژوهش-2 جدول

 AVE SQRT(AVE) باخ آلفای کرون ضریب پایایی مرکب متغیرهای پژوهش

 1.78 1.21 1.87 1.31 باورهای مثبت به نگرانی

 1.71 1.51 1.81 1.82 ناپذیری افکارکنترل 

 1.76 1.56 1.81 1.82 تضاد شناختی

 1.84 1.71 1.31 1.39 لزوم کنترل افکار

 1.75 1.52 1.84 1.88 خودآگاهی شناختی

 1.73 1.29 1.81 1.87 نگرش به استفاده

 1.79 1.54 1.78 1.85 تصمیم به استفاده

 

 واگرا ییروا بررسی- 3 جدول

به  نگرش افکار ناپذیریکنترل 

 استفاده

لزوم 

کنترل 

 افکار

 خودآگاهی

 شناختی

 باور مثبت یشناخت تضاد

 درباره

 نگرانی

تصمیم به 

 استفاده

 متغیر

تصمیم به  1      

 استفاده

 درباره باور مثبت 1.25 1     

 نگرانی

 تضاد شناختی 1.71 1.23 1    

خودآگاهی  1.28 1.76 1.71 1   

 شناختی

 لزوم کنترل افکار 1.71 1.75 1.71 1.74 1  

 نگرش به استفاده 1.23 1.71 1.22 1.25 1.76 1 

کنترل ناپذیری  1.29 1.71 1.23 1.71 1.28 1.22 1

 افکار

 

شود که استفاده می شدهنشان داده 1طور که در معادله همان 5تننهاوس از آزمون PLSدر  منظور بررسی برازش مدلهمچنین به

شده یمعرفگونه بیان کرد که مدل یناتوان یم، است 1.92که بیشتر  1.4418یجه با توجه به مقدار درنت. ]17[ باشد 1.92مقدار باید بیشتر این 

 .استای یقودارای برازش 

 ( 1 ) 

                                                           
5 Tenenhau 
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𝐺OF = √communality × R2= √0.2435 × 0.7980   =0.4408 

 یافته هاي پژوهش

 جمعيت شناختیي هاافتهی

( 42.8) یکارب( و 23.7) ساله 91 تا 61 سنی گروه در˓(59.6) مرد دهندگانپاسخ شود، اکثرمشاهده می 4طور که در جدول همان

 باشند.یم

 
 

 یشناخت تيجمع هايیافته 3 جدول

 سن جنسیت

 51باالتر از  41-51 91-41 61-91 زن مرد

59.6 42.8 23.4 65.8 9.6 1.2 

 شغل

 بیکار آزاد کارمند

61.1 96.6 42.8 

 

 هاهيفرضآزمون 

است. اگر کمتر از  و مثبت بین متغیرها دارای معنیباشد، به معنی وجود رابطه 1.32بیشتر از  Tاگر ارزش  Smart PLSافزار در نرم

ی معناداری باشد بین متغیرها رابطه -1.32تا + 1.32بین  Tمقدار  اگردار ولی منفی است. درنهایت ای معنیبه معنی وجود رابطه باشد، -1.32

باشد به این معناست که ارتباط قوی بین متغیرها وجود دارد، اگر ضرایب  1.2که ضرایب مسیر بیشتر از وجود ندارد. عالوه بر این درصورتی

این اساس با توجه به  بر . ]19[تباط ضعیفی بین متغیرها وجود داردباشد ار 1.9که کمتر از ارتباط متوسط و درصورتی 1.2تا  1.9مسیر بین 

 .خالصه نمود 5توان نتایج پژوهش را در جدول می 4و  9آمده با توجه به شکل دستنمودارهای به
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 ريمس ضرایب 3 شکل

 

 

 t ازمون جینتا4 شکل
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 پژوهش جینتا خالصه 4 جدول

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 نتیجه آزمون tمقدار 

 رد فرضیه 1.458 -1.122 ی نگرانی               نگرش به استفادهباور مثبت درباره

 رد فرضیه 1.428 1.112 کنترل ناپذیری افکار                       نگرش به استفاده

 پذیرش فرضیه 6.816 1.715 نگرش به استفاده                        تضاد شناختی       

 پذیرش فرضیه 6.691 1.945 لزوم کنترل افکار                           نگرش به استفاده

 پذیرش فرضیه 6.432 -1.168 خود آگاهی شناختی                       نگرش به استفاده

 پذیرش فرضیه 18.65 1.733 تصمیم به استفاده                  نگرش به استفاده        

 

ی نگرانی و کنترل جز باور مثبت دربارهتوان بیان کرد که تمامی باورهای فراشناختی بهمی 5شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

توان در مورد ضرایب مسیر می که معنادار تمی باشد، معنادار هستند. همچنین -1.32تا + 1.32بین  T ناپذیری افکار با توجه به داشتن مقدار

درصد بر نگرش آنان نسبت به  71 به میزان دانشجویان وجود باور فراشناختی تضاد شناختی در در صد 35بیان کرد که در سطح اطمینان 

درصد تأثیر مثبت باور فراشناختی لزوم کنترل افکار به میزان  35ادامه استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی مؤثر است. در سطح اطمینان 

درصد نیزتأثیر منفی باورهای  35درصد بر نگرش آنان نسبت به ادامه استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی مؤثر است. در سطح اطمینان  94

بت به ادامه استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی مؤثر بر نگرش آنان نس درصد 19فراشناختی خودآگاهی شناختی در دانشجویان به میزان 

بر استفاده از  درصد 73درصد تاثیر مثبت نگرش به استفاده از فناوری آموزش الکترونیکی به میزان  35درنهایت نیز سطح اطمینان  است.

 فناوری مذکور موثر می باشد.

 يريگجهينت

ناختی در پذیرش فناوری آموزش الکترونیکی صورت گرفته است. نکته مهم این منظور بررسی تأثیر باورهای فراشتحقیق حاضر به

نشده است، لذا این مسئله تحقیق حاضر را شده کامالً جدید است و تاکنون تحقیقی با این موضوع انجاماست که تحقیق حاضر باهدف بیان

د شناختی، لزوم کنترل افکار و خودآگاهی شناختی در نگرش افراد سازد. نتایج تحقیق نشان داد که باورهای فراشناختی تضافرد میمنحصربه

 ترین ارتباط را با نگرش افراد نسبت به استفاده از فناوریمتغیر تضاد شناختی دارای قوی نسبت به فناوری آموزش الکترونیکی مؤثر بوده و

تواند به میزان زیادی بر پذیرش و استفاده نهایی از ی میآموزش الکترونیکی دارا است. همچنین دارا بودن نگرش مثبت نسبت به یک فناور

انشجویان ویژه دتوان برای بررسی چگونگی پذیرش یک فناوری در یک گروه از افراد بهفناوری مذکور مؤثر واقع گردد. از نتایج این تحقیق می

تأثیر قرار دادن آن دسته از باورهای فراشناختی افراد که  الخصوص فناوری آموزش الکترونیکی استفاده نمود. درواقع با تالش برای تحتو علی

این اساس افرادی با تضاد شناختی  بر تواند بر نگرش افراد تأثیر مثبت و منفی داشته باشد، زمینه را برای پذیرش فناوری فراهم نمود.می

ته و ی خود کمتر اعتماد داشگونه افراد به حافظهبرند. اینپذیرند و آن بهره میبیشتر از سایر افراد فناوری آموزش الکترونیکی را می ضعیف

ادی این افرادی با نیاز به کنترل افکار تمایل زی توانند مطالب و مسائل گوناگون را به خاطر بسپارند. عالوه برمعتقدند که کمتر از سایرین می

داند. این افراد تمایل بیشتری برای پذیرش فناوری آموزش یبه کنترل افکار خود داشته و عدم توان برای کنترل افکار را نشانه ضعف م

ی و بالکترونیکی دارند. درنهایت نیز افرادی با خودآگاهی شناختی باال توجه زیادی به کارکردهای ذهنی خود داشته و افکار خود را مورد ارزیا

 ل بیشتری به پذیرش فناوری آموزش الکترونیکی دارند.گونه افراد نسبت به افرادی فاقد این ویژگی تمایدهند. اینبازبینی قرار می
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