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Abstract: 3D Virtual Environments (VEs) are a technology which has a significant impact to
students' learning. However, the factors that shape the educational experience when using them
are not adequately studied. The present study attempts fill this gap. It reports the development
and validation of a scale to measure the factors hypothesized to have an impact on ones learning
experience when using VEs in informal learning settings. For that matter, a VE was developed
presenting the work of Nausica Pastra (an artist/sculptor). The target group was adults and a total
of 541 individuals participated in the study. The following factors were considered: perceived
learning efficacy of the application, perceived ease of use, presence, motivation, perceived
application's realism, interaction, as well as the enjoyment when using a VE. These factors were
measured through a questionnaire. The exploratory and confirmatory factor analysis confirmed
that the scale is able to measure 6 out of 7 of the above factors (interaction was not included)
through the 24 questions that were retained in the final version of it, with a considerable
reliability and validity. The factor structure of the scale is also discussed.
Keywords: informal learning, scale, subjective constructs, virtual environments
Πεξίιεςε: Σα ηξηζδηάζηαηα Δηθνληθά Πεξηβάιινληα (ΔΠ) απνηεινύλ κηα ηερλνινγία πνπ
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κάζεζε. Όκσο, νη παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή
εκπεηξία ζε απηά δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθώο. Η παξνύζα κειέηε πξνζπαζεί λα γεθπξώζεη
απηό ην θελό. Παξνπζηάδεη ηε δηακόξθσζε θαη επηθύξσζε κηαο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ησλ
ειίδα 118 από 215

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο”
Σόκνο 6, Σεύρνο 2, 2018 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

παξαγόλησλ πνπ ζεσξήζεθε όηη παίδνπλ ξόιν ζηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ αηόκσλ,όηαλ
ρξεζηκνπνηνύλ έλα ΔΠ θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν,
θαηαζθεπάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ΔΠ πνπ παξνπζίαδε ην έξγν ηεο γλσζηήο γιύπηξηαο
Ναπζηθάο Πάζηξα. Η νκάδα ζηόρνο ήηαλ ελήιηθεο θαη ζπκκεηείραλ 541 άηνκα. ηελ θιίκαθα
πεξηιήθζεθαλ νη εμήο παξάγνληεο: ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο
εθαξκνγήο, ε ππνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο, ε παξνπζία, ηα θίλεηξα, ν ππνθεηκεληθόο ξεαιηζκόο
ηεο εθαξκνγήο, ε αιιειεπίδξαζε, θαζώο θαη ε επραξίζηεζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ ΔΠ. Οη
παξάγνληεο απηνί κεηξήζεθαλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηακνξθώζεθε γη' απηόλ ηνλ ζθνπό.
Η δηεξεπλεηηθή θαη επηβεβαησηηθή αλάιπζε παξαγόλησλ επηβεβαίσζε όηη ε θιίκαθα κπνξεί λα
κεηξήζεη ηνπο 6 από ηνπο 7 παξαπάλσ παξάγνληεο(εμαηξέζεθε ε αιιειεπίδξαζε) κε βάζε ηηο 24
εξσηήζεηο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή, ε νπνία έρεη πςειό βαζκό αμηνπηζηίαο θαη
εγθπξόηεηαο. Η δνκή ηεο θιίκαθαο επίζεο αλαιύεηαη.
Λέμεηο θιεηδηά: άηππε εθπαίδεπζε, εηθνληθά πεξηβάιινληα, θιίκαθα, ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο

Δηζαγσγή
Σα ζύγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, εκπιέθνληαο ηελ ηερλνινγία, πξνζπαζνύλ λα παξέρνπλ
έλα κεγάιν εύξνο θαη πνηόηεηα γλώζεσλ, λα ζπλδένπλ ην εθάζηνηε γλσζηηθό αληηθείκελν κε ηελ
θαζεκεξηλή πξάμε, λα απνδεζκεύνπλ ηελ εθπαίδεπζε από ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο
θαη λα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε απηώλ πνπ καζαίλνπλ. Μηα ηερλνινγία
πνπ ππνβνεζά ηελ πξαγκαηνπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ, ηόζν ζε ζπλζήθεο ηππηθήο όζν θαη
άηππεο εθπαίδεπζεο, είλαη ηα ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα (ΔΠ) (Duncan, Miller &
Jiang, 2012).
Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη εξγαιεία αμηνιόγεζεο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ
από ηε ρξήζε ησλ ΔΠ, εζηηάδνληαο ζπλήζσο ζηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, ελώ ιηγόηεξνη έρνπλ
αζρνιεζεί κε ηελ επίδξαζε θαη αιιειεπίδξαζε άιισλ παξαγόλησλ πνπ πηζαλώο λα επεξεάδνπλ
ηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ζε απηά. Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη δελ ζπλεζίδεηαη
λα πεξηιακβάλνληαη ςπρνινγηθνί ή θαζαξά ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο. Από ηελ άιιε,
γλσξίδνληαο πσο ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηνπο ρξήζηεο,
κπνξνύκε, κε αλάινγεο παξεκβάζεηο, λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ΔΠ. Η
παξνύζα εξγαζία πξνζπαζεί λα ζπλεηζθέξεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, εμεηάδνληαο ηελ
εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία ελόο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηόρεπε ζηε δηεξεύλεζε ππνθεηκεληθώλ
παξαγόλησλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ελειίθσλ ζε έλα ΔΠ, ζε ζπλζήθεο
άηππεο κάζεζεο. Η άηππε κάζεζε επηιέρζεθε, γηαηί είλαη ε ιηγόηεξν κειεηεκέλε ζε ζρέζε κε ηα
ΔΠ. ην εξσηεκαηνιόγην πεξηιήθζεθε κηα ζεηξά παξαγόλησλ πνπ ζεσξήζεθε, ύζηεξα από
βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, όηη παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν. Βαζηθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα
θαηαζθεπαζηεί έλα επέιηθην θαη αμηόπηζην εξγαιείν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή
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απνηύπσζε ησλ παξαπάλσ παξαγόλησλ θαη, ζε δεύηεξε θάζε, ηνλ έιεγρν ησλ κεηαμύ ηνπο
ζρέζεσλ. ηηο ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ αλαιύεηαη ην ζθεπηηθό ηεο επηινγήο ησλ παξαγόλησλ, ε
κεζνδνινγία έξεπλαο, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξεπλεηηθώλ θαη ησλ επηβεβαησηηθώλ
αλαιύζεσλ.

1. Άηππε θαη κνπζεηαθή εθπαίδεπζε
Η άηππε εθπαίδεπζε είλαη κηα κε νξγαλσκέλε θαη ζπρλά κε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα
κπνξνύζε λα απνηηκεζεί κε βάζε ηνλ όγθν ηεο ζπλνιηθήο δηά βίνπ κάζεζεο ελόο αηόκνπ
(Coombs, 1973). Αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο αθνξνύλ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ
πξνγξακκαηηζκέλε δηδαζθαιία, ππάξρνπλ θαη αξθεηέο πνπ επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο άηππεο
εθπαίδεπζεο (ελδεηθηηθά, Fonseca, Valls, Redondo, &Villagrasa, 2016). Παξαδείγκαηα κνξθώλ
άηππεο εθπαίδεπζεο είλαη ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, εθείλα θαηά ηνπ
ξαηζηζκνύ, αιιά θαη ζεκαληηθό κέξνο ηεο απνηειεί ε κάζεζε πνπ ζπληειείηαη ζε κνπζεία θη
εληάζζεηαη ζηε ιεγόκελε κνπζεηαθή εθπαίδεπζε (ή κνπζεηνπαηδαγσγηθή).
Η κνπζεηνπαηδαγσγηθή κπνξεί λα νξηζηεί σο κία εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ αμηνπνηεί ρώξνπο
όπσο νη αίζνπζεο ησλ κόληκσλ θαη πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ, νη αξραηνινγηθνί ηόπνη, ηα κλεκεία,
θαη νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηππηθή
εθπαίδεπζε (Hooper-Greenhill, 2013). Έρεη σο ζθνπό ηε κάζεζε κέζσ ηεο βησκαηηθήο
απόθηεζεο γλώζεο θαη ηεο απηελέξγεηαο απηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα
θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ζηνρεύνληαο ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ, θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ
δεμηνηήησλ ηνπο (Hackett, 2014∙ Synodi, 2014). Έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε
κνπζεηνπαηδαγσγηθή ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο. Απηέο έδεημαλ όηη νη ρξήζηεο ληώζνπλ
επραξίζηεζε θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, όληαο ειεύζεξνη λα πεξηεγεζνύλ κέζα ζηνπο
κνπζεηαθνύο ρώξνπο κε ηνλ δηθό ηνπο ξπζκό θαη αιιειεπηδξώληαο κε ηα εθζέκαηα,
επηηπγράλνληαο, παξάιιεια, ηελ απόθηεζε θάπνησλ γλώζεσλ (ελδεηθηηθά, Dilli & Dümenci,
2015).
Σα ηειεπηαία ρξόληα, κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ΣΠΔ, έρνπλ εκθαληζηεί, εθηόο από ηνπο
θπζηθνύο κνπζεηαθνύο ρώξνπο, ςεθηαθά/εηθνληθά κνπζεία, πνπ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηεο
εθαξκνγέο, ηζηνζειίδεο ζην Γηαδίθηπν ή έλαο ζπλδπαζκόο απηώλ. Σα ςεθηαθά κνπζεία
αλαπαξηζηνύλ ππαξθηνύο ή θαληαζηηθνύο ρώξνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο, εμεξεύλεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ θαη ησλ ςεθηαθώλ ή
ςεθηνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ (Pujol & Lorente, 2013). Απηέο νη ςεθηαθέο πεξηεγήζεηο γίλνληαη
όιν θαη πην δηαδεδνκέλεο θαη ειθύνπλ ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ εκπεηξηώλ
ησλ ρξεζηώλ (Huettmann, 2015).Πνιιά ςεθηαθά κνπζεία αμηνπνηνύλ πιένλ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ
δίλνπλ ηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά, πινπνηώληαο έηζη ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά κνπζεία.
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2. Τξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα
Σα ηξηζδηάζηαηα εηθνληθά πεξηβάιινληα (ΔΠ) επηηξέπνπλ ηελ νπηηθνπνίεζε θαη ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηώλ κε εμαηξεηηθά πεξίπινθα δεδνκέλα ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο (Fokides,
2017). Μάιηζηα, αλ ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο ζπζθεπέο (γηα παξάδεηγκα, VRheadsets) νη
αλζξώπηλεο αηζζήζεηο "μεγειηνύληαη" ζε ηέηνηνλ βαζκό, ώζηε νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ αίζζεζε, όηη
βξίζθνληαη ζε έλα πξαγκαηηθό πεξηβάιινλ (Hew & Cheung, 2010).Σα ΔΠ, πέξα από ην όηη
πξνθαινύλ κνλαδηθέο εκπεηξίεο ζηνπο ρξήζηεο, πξνζθέξνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα
εμαηνκηθεπκέλε καζεζηαθή εκπεηξία ζε όιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο (ηππηθή, κε ηππηθή θαη
άηππε) (Rapanotti, Minocha, Barroca, Boulos, & Morse, 2012) θαη, γεληθά, είλαη απνδεθηά ηα
καζεζηαθά ηνπο νθέιε, πξνζθέξνληαο κηα δηαθνξνπνηεκέλε θαη ξεαιηζηηθή εκπεηξία ζηνπο
ρξήζηεο (Merchant, Goetz, Cifuentes, Keeney-Kennicut, & Davis, 2014). Δπηπιένλ, πνιιά
εηθνληθά κνπζεία επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε όρη κόλν ησλ ρξεζηώλ κε ηα εηθνληθά
αληηθείκελα αιιά θαη κεηαμύ ηνπο πξνζθέξνληαο αθόκα πην πινύζηα θαη ξεαιηζηηθή εκπεηξία
(Pescarin, Pagano, Wallergard, Hupperetz, & Ray, 2012).
Βέβαηα, ε ρξήζε ησλ ΔΠ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ εκπεηξηώλ ησλ ρξεζηώλ απαηηεί ηελ
θαηαλόεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ νξηζκέλσλ βαζηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε
καζεζηαθή εκπεηξία. Παξόηη νη πεξηζζόηεξνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ -ιίγν σο πνιύηθαλνπνηεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο ζρεηηθά κε
ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν επηηεύρζεθαλ απηά. Δπηπξόζζεηα, νη έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ ηππηθή
εθπαίδεπζε, ζηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζην επξύηεξν δηδαθηηθό
πιαίζην (Merchantetal., 2014). Πνιύ ιηγόηεξεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη πνηνη άιινη παξάγνληεο
εκπιέθνληαη θαη πώο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. Η πξνζκέηξεζε, δε, ςπρνινγηθώλ θαη
ππνθεηκεληθώλ παξαγόλησλ είλαη αθόκα πην ζπάληα (Yaman, Nerdel θαη Bayhuber, 2008). Απηό
δεκηνπξγεί (α) ηελ αλάγθε λα κειεηεζνύλ ηα ΔΠ ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο θαη (β) λα
ζπκπεξηιεθζνύλ (θαη λα εμεηαζηνύλ) όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζε ΔΠ.

3. Έξεπλεο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζε ΔΠ
Γηα ηελ εύξεζε κειεηώλ πνπ λα δηαπξαγκαηεύνληαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
καζεζηαθή εκπεηξία ελόο ρξήζηε ζε έλα ΔΠ, πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο βηβιηνγξαθηθή
αλαδήηεζε πνπ (α) αθνξνύζε ην δηάζηεκα από ην 1999 έσο ην 2017 θαη (β) νη όξνη αλαδήηεζεο
ήηαλ εηθνληθά πεξηβάιινληα (virtual environments), ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο όξνπο εθπαίδεπζε
(education) θαη παξάγνληεο (factors). Πξάγκαηη, ζηάζεθε δπλαηό λα εληνπηζηνύλ πεξί ηηο 40
κειέηεο πνπ εμέηαζαλ ςπρνινγηθνύο, ππνθεηκεληθνύο, αιιά θαη ηερληθνύο παξάγνληεο ησλ ΔΠ
θαη πνπ παξείραλ ηδηαίηεξα ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο. Δλδεηθηηθά, νη deNoyelles, Hornik
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θαη Johnson (2014) ζπζρέηηζαλ νξηζκέλεο πηπρέο ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο γηα ηελ
ηθαλόηεηα ρξήζεο ησλ ΔΠ, έρνληαο σο νκάδα-ζηόρν θνηηεηέο. ε κηα άιιε πεξίπησζε, ε
παξνπζία ήηαλ ν θύξηνο παξάγνληαο ελδηαθέξνληνο (Hassell, Goyal, Limayem & Boughzala,
2012). Οη Jia, Bhatti θαη Nahavandi (2014) δηαπίζησζαλ όηη ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε γηα ηελ
ηθαλόηεηα ρξήζεο ελόο ζπζηήκαηνο έρεη αληίθηππν ζηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ ζηελ άηππε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, νη Naya θαη Ibáñez (2015)
δηαπίζησζαλ πσο παξάγνληεο όπσο ε επραξίζηεζε θαη ε ππνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο
επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη Tüzün θαη Özdinç (2016) ζπζρέηηζαλ ηελ παξνπζία
θαη ηελ ππνθεηκεληθή ρξεζηκόηεηα κε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ζε έλα ΔΠ. Οη
Merchant, Goetz, Keeney-Kennicutt, Kwok, Cifuentes θαη Davis (2012) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ
ππνθεηκεληθή αληίιεςε γηα ηελ ηθαλόηεηα ρξήζεο ηνπ ΔΠ, ηελ παξνπζία θαη ηε ρξεζηηθόηεηα,
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ έλα κνληέιν εξκελείαο ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ζε ΔΠ.
Σέινο, ζε κηα πην ζπζηεκαηηθή ζπκπεξίιεςε παξαγόλησλ, νη Lee, Wong θαη Fung (2010)
αλέπηπμαλ έλα κνληέιν γηα λα εμεγήζνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ρξεζηκνπνηώληαο κηα ζεηξά
από ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΠ καδί κε ηελ παξνπζία, ηα θίλεηξα, ηηο γλσζηηθέο
πεπνηζήζεηο, ηνλ έιεγρν θαη ηε ζηνραζηηθή ζθέςε.
Από ηα παξαπάλσ θαίλεηαη όηη νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ είηε ζε εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο είηε ζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΔΠ. Ληγόηεξεο κειέηεο πεξηιάκβαλαλ ηξεηο
ή πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο. Δπίζεο, από ηηο έξεπλεο πνπ βξέζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ άηππε
εθπαίδεπζε, απηέο δελ εμέηαδαλ πνιινύο παξάγνληεο. πλεπώο, κηα έξεπλα κε κηα πην πιήξε
εμέηαζε παξαγόλησλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άηππε εθπαίδεπζε, ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη έλα
γόληκν πεδίν θαη κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ επαλεμέηαζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ, κέζσ ηεο
βνήζεηαο ελόο ηξηζδηάζηαηνπ ΔΠ. Σν πξώην βήκα πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε θαηαζθεπή
κηαο θιίκαθαο πνπ λα θαηαγξάθεη ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ, όηαλ πεξηεγνύληαη ζε έλα ΔΠ.

4. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ζε ΔΠ θαη αλάπηπμε ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ
Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή
εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ζε έλα ΔΠ έπξεπε αξρηθά λα θαζνξηζηνύλ νη παξάγνληεο πνπ ζα
πεξηιακβάλεη. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε πνπ αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε
ελόηεηα, εληνπίζηεθαλ επηά παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.
Τετνικά ταρακηηριζηικά ηων ΕΠ
Τπνθεηκεληθόο ξεαιηζκόο. Από ηερληθή άπνςε, ν ξεαιηζκόο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην πόζν
ιεπηνκεξή είλαη ηα εηθνληθά αληηθείκελα θαη γεληθόηεξα πόζν ε ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη θνληά
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Από ηελ άιιε πιεπξά, είλαη έλα ππνθεηκεληθό ραξαθηεξηζηηθό, επεηδή ηα
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άηνκα ηνλ αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Δπίζεο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ
εκπεηξία ηνπ αηόκνπ θαηά ηε ρξήζε ησλ ΔΠ (Dalgarno & Lee, 2010∙ Leeetal, 2010).
Τπνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο (ΤΔΥ). Έρεη βξεζεί όηη ε ππνθεηκεληθή επθνιία ρξήζεο
δηαδξακαηίδεη έλα πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εκπεηξία ηνπ αηόκνπ, όηαλ απηό ρξεζηκνπνηεί
δηάθνξα εξγαιεία ΣΠΔ (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ζε κνληέια
ζρεηηθά κε ΔΠ (Leeetal, 2010∙ Sun, Tsai, Finger, Chen&Yeh, 2008).
Αιιειεπίδξαζε. Μαδί κε ηνλ ξεαιηζκό, ε αιιειεπίδξαζε κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα επηδξά
ζηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε (Dalgarno & Lee, 2010, Leeetal., 2010).
Καηάζηαζη ποσ δημιοσργείηαι ζηο μσαλό ηοσ τρήζηη
Δπραξίζηεζε. Η δηαζθέδαζε θαη γεληθόηεξα ε επραξίζηεζε πνπ ληώζεη θαλείο ζε έλα ΔΠ, κπνξεί
λα νξηζηεί σο ν βαζκόο πνπ ην άηνκν ζεσξεί όηη ε ρξήζε ηνπ είλαη κηα επράξηζηε εκπεηξία
(Ducoffe, 1996). Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, όπσο ε δηαζθέδαζε
ζπκβάιινπλ ζηελ απόθηεζε γλώζεσλ (Harrington, 2012).
Παξνπζία. Η παξνπζία αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκό πνπ νη ρξήζηεο αηζζάλνληαη όηη είλαη κέξνο ηνπ
ΔΠ θαη όρη ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ (Rizzo, Wiederhold, & Buckwalter, 1998). Θεσξείηαη όηη ν
παξάγνληαο απηόο επεξεάδεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Leeetal., 2010). Τπάξρνπλ
δηηζηάκελεο απόςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ηεο. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ όηη πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο, όπσο VRheadsets, γηα λα επηηεπρζεί (North & North, 2016).
Άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη αθόκα θαη ε αλάγλσζε ελόο βηβιίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην
ζπλαίζζεκα ηεο παξνπζίαο (Nunez, 2004). Με δεδνκέλν όηη ην δήηεκα δελ έρεη επηιπζεί,
απνθαζίζηεθε λα ζπκπεξηιεθζεί απηόο ν παξάγνληαο ζηελ παξνύζα εξγαζία, παξόηη δελ
αμηνπνίεζε εηδηθό εμνπιηζκό.
Χαρακηηριζηικά ποσ σποβοηθούν ηη μάθηζη
Τπνθεηκεληθή ρξεζηκόηεηα (Τπνθεηκεληθή Γηεπθόιπλζε ηεο Μάζεζεο-ΤΓΜ). Η ππνθεηκεληθή
ρξεζηκόηεηα ζεσξείηαη βαζηθόο παξάγνληαο όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο ζηε κάζεζε κε ηε ρξήζε
ΔΠ (ελδεηθηηθά, Leeetal, 2010∙ Sunetal., 2008). Θα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί θαη σο ππνθεηκεληθή
αληίιεςε δηεπθόιπλζεο ηεο κάζεζεο, δειαδή σο ν βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα άηνκν πηζηεύεη όηη
έλα ΔΠ ππνβνεζεί ηε κάζεζε, ιεηηνπξγεί δειαδή σο δηεπθνιπληήο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
Δξεζίζκαηα γηα κάζεζε/θίλεηξα. Οη ζύγρξνλεο γλσζηηθέο ζεσξίεο δελ ζεσξνύλ ηα θίλεηξα γηα
κάζεζε σο έλα ζηαηηθό ραξαθηεξηζηηθό, αιιά σο εγγελώο αζηαζέο θαη επαίζζεην ζηνλ ηξόπν
πνπ ην παξνπζηάδεηαη πεξηερόκελν (Linnenbrink & Pintrich, 2002). Οη εξεπλεηέο πηζηεύνπλ όηη ε
ηξηζδηάζηαηε παξνπζίαζε ηνπ ΔΠ, ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηα αληηθείκελά ηνπ
θαη ν απμεκέλνο έιεγρνο ζε απηό πνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη λα δεη, κπνξεί λα επεξεάζεη ηα θίλεηξα
θαη, σο εθ ηνύηνπ, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Benbunan-Fich & Hiltz, 2003).
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Σν επόκελν βήκα ήηαλ ε ζπκπεξίιεςε εξσηήζεσλ πνπ αθνξνύζαλ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο.
Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα ησλ νπνίσλ ε εγθπξόηεηα θαη
αμηνπηζηία έρεη ειεγρζεί αξθεηέο θνξέο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κέηξεζε ηεο ΤΓΜ, αμηνπνηήζεθαλ
4 εξσηήζεηο από ηελ θιίκαθα γηα ηε ζηάζε απέλαληη ζηνπο ππνινγηζηέο (Computer Attitude
Scale) (Selwyn, 1997). Απηή ε θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζε κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ
ηηο πξνζέζεηο ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΔΠ) ζε έλα
εθπαηδεπηηθό πιαίζην (ελδεηθηηθά,Fokides, 2017). Οη 4 εξσηήζεηο πνπ κεηξνύλ ηελ ΤΔΥ
πξνήιζαλ, επίζεο, από ηελ πξναλαθεξζείζα θιίκαθα. Γηα ηε κέηξεζε ηεο παξνπζίαο,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 εξσηήζεηο από ην εξσηεκαηνιόγην γηα ηελ παξνπζία ησλ Novak, Hoffman
θαη Yung (2000). Σν Intrinsic Motivation Inventory είλαη έλα πνιπδηάζηαην εξγαιείν γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο θαη ηεο επραξίζηεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ κηα
ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα (Tamborini, Bowman, Eden, Grizzard & Organ, 2010∙ McAuley,
Duncan & Tammen, 1989). Σέζζεξα ζηνηρεία από απηήλ ηελ θιίκαθα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
αμηνιόγεζε ηεο επραξίζηεζεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ ΔΠ. Από ην εξσηεκαηνιόγην ησλ Witmer θαη
Singer (1998) γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο παξνπζίαο, πξνζαξκόζηεθαλ ζπλνιηθά 7 εξσηήζεηο γηα ηε
κέηξεζε ηνπ ππνθεηκεληθνύ ξεαιηζκνύ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σέινο, γηα ηε κέηξεζε ησλ
θηλήηξσλ, 4 εξσηήζεηο ελζσκαηώζεθαλ από έλα ζρεηηθό εξσηεκαηνιόγην (Martens, Bastiaens &
Kisrcher 2007).
Όιεο νη παξαπάλσ εξσηήζεηο (27 ζπλνιηθά) κεηαθξάζηεθαλ από ηα αγγιηθά ζηα ειιεληθά θαη
αληίζηξνθα από ηξία δεπγάξηα εηδηθώλ (ελόο εηδηθνύ ζηελ ςπρνινγία θαη ελόο ζηνπο
ππνινγηζηέο), κε άλεζε ζηε ρξήζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο. Σα ηξία εξσηεκαηνιόγηα ειέγρζεθαλ
(θξαζηηθά θαη ελλνηνινγηθά) από έλα ηέηαξην δεύγνο εηδηθώλ. Η ηειηθή κνξθή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ (βι. Παξάξηεκα) πξνέθπςε από ζπδήηεζε όισλ ησλ εηδηθώλ. Οη εξσηήζεηο
είραλ ηε κνξθή δεισηηθώλ πξνηάζεσλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινύηαλ λα εθθξάζνπλ ηνλ βαζκό
δηαθσλίαο ή ζπκθσλίαο ηνπο ζε απηέο ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα ηύπνπ Likert (1-5, δηαθσλώ
πνιύ-ζπκθσλώ πνιύ).

5. Μεζνδνινγία έξεπλαο
θνπόο ηεο εξγαζίαο, όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ήηαλ ε αλάπηπμε θαη ηελ επηθύξσζε
κηαο θιίκαθαο γηα ηε κέηξεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ησλ
ρξεζηώλ όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ έλα ΔΠ ζε ζπλζήθεο άηππεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό,
ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε κηα πηινηηθή έξεπλα κε ηε ρξήζε ελόο ΔΠ πνπ αλαπηύρζεθε κέζσ
ηεο πιαηθόξκαο Open Simulator (http://opensimulator.org/). Σν Open Simulator είλαη ινγηζκηθό
αλνηθηνύ θώδηθα θαη επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ΔΠ ζηα νπνία κπνξνύλ λα είλαη
"παξόληεο" πνιινί ρξήζηεο. Αλαπηύζζεηαη θαη βειηηώλεηαη ζπλερώο από ην 2007 πνπ έθαλε ηελ
εκθάληζή ηνπ. Η θνηλόηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηώλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε απηό απμάλεηαη
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ζεκαληηθά. Παξόηη είλαη έλα πνιύπινθν ζύζηεκα, πνπ εκθαλίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα, ε
εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ από ηα κέιε ηεο νκάδαο, ήηαλ ην θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ζηελ ηειηθή
επηινγή ηνπ.
Σν ζέκα ηνπ ΔΠ ήηαλ έλα εηθνληθό κνπζείν πνπ παξνπζίαδε ην έξγν ηεο γιύπηξηαο Ναπζηθάο
Πάζηξα, ε νπνία αθνινύζεζε κηα ελδηαθέξνπζα θαξηέξα ζην εμσηεξηθό, αιιά δελ ήηαλ
ηδηαίηεξα γλσζηή ζηελ Διιάδα. Σα πεξηζζόηεξα γιππηά ηεο ήηαλ ζηεξηγκέλα ζε καζεκαηηθέο
ζπλαξηήζεηο. Ο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε γιύπηξηα ήηαλ αθξηβώο ην γεγνλόο όηη δελ
ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηή θη, σο εθ ηνύηνπ, ήηαλ ζρεδόλ βέβαην, όηη νη "επηζθέπηεο" ηνπ εηθνληθνύ
κνπζείνπ ζα έξρνληαλ γηα πξώηε θνξά ζε επαθή κε ηα έξγα ηεο θαη ζα έπαηξλαλ γηα πξώηε θνξά
πιεξνθνξίεο/γλώζεηο γηα απηή. Καηαζθεπάζηεθαλ πηζηέο ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ
έξγσλ ηεο πνπ ζηεξίρζεθαλ ζε πςειήο αλάιπζεο θσηνγξαθηθό πιηθό πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο
ε εξεπλεηηθή νκάδα θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ εηθνληθό θόζκν ,ν νπνίνο αλαπαξηζηνύζε έλα
θαληαζηηθό θπζηθό πεξηβάιινλ (Δηθόλα 1).Γελ ππήξρε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ
εθζεκάησλ, αιιά απηά ήηαλ νκαδνπνηεκέλα, γηα ιόγνπο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλνιηθνύ ρώξνπ, ζε
κηθξνύ θαη κεγάινπ κεγέζνπο έξγα πνπ ηνπνζεηήζεθαλ, αληίζηνηρα, ζε θιεηζηνύο θαη αλνηθηνύο
ρώξνπο. Παξάιιεια, νη επηζθέπηεο κπνξνύζαλ λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο από "ζεκεία
πιεξνθόξεζεο" πνπ παξνπζίαδαλ ηζηνζειίδεο, θείκελα θαη άιιν νπηηθναθνπζηηθό πιηθό είηε γηα
ηε δσή ηεο γιύπηξηαο είηε γηα θάζε έξγν μερσξηζηά.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ζηάιζεθε πξόζθιεζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα, αιιά θαη ζε άιινπο
εηθνληθνύο θόζκνπο. ηνπο ζπκκεηέρνληεο δόζεθαλ αλαιπηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ είζνδό
ηνπο ζην ΔΠ θαη γηα άιια ηερληθά δεηήκαηα (ηξόπνο ζύλδεζεο, απαξαίηεην ινγηζκηθό θαη
ξπζκίζεηο). Ήηαλ ειεύζεξνη λα πεξηεγεζνύλ ζε όπνην ζεκείν θαη κε όπνηνλ ηξόπν ήζειαλ, κε ηελ
παξάθιεζε λα παξακείλνπλ γηα ηνπιάρηζην ηξία ηέηαξηα ηεο ώξαο (πνπ ππνινγίζηεθε όηη
απνηεινύζε ηνλ ειάρηζην ρξόλν, ώζηε νη ρξήζηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε όια ηα έξγα θαη
πιεξνθνξίεο). Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο, νη ρξήζηεο ζπκπιήξσλαλ ην
εξσηεκαηνιόγην πνπ ήηαλ δηαζέζηκν δηαδηθηπαθά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ήηαλ ελήκεξνη πσο
ππήξρε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζύλδεζεο, ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ζηνλ εηθνληθό θόζκν θαη
ηεο ώξαο/κέξαο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ΔΠ παξέκεηλε ζηε δηάζεζε ησλ
ρξεζηώλ γηα έμη κήλεο, ώζηε λα ζπγθεληξσζεί έλα ηθαλνπνηεηηθό δείγκα. Από ηελ επεμεξγαζία
ησλ δεδνκέλσλ εμαηξέζεθαλ νη εμήο πεξηπηώζεηο: (α) εξσηεκαηνιόγηα ρξεζηώλ πνπ παξέκεηλαλ
ζην ΔΠ γηα ιηγόηεξν ρξόλν από ηνλ επηζπκεηό, (β) πνιιαπιέο επηζθέςεηο ζηνλ ΔΠ από ηνλ ίδην
ππνινγηζηή θαη, ελ ζπλερεία, πνιιαπιή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (δηαηεξήζεθε κόλν
ε πξώηε επίζθεςε θαη ε πξώηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ) θαη (γ) εξσηεκαηνιόγηα
ρσξίο δηαθύκαλζε ζηηο απαληήζεηο. Έηζη, ην ηειηθό δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 541
εξσηεκαηνιόγηα.
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Δηθόλα 1. Σηηγκηόηππα από ην εηθνληθό κνπζείν ηεο Ναπζηθάο Πάζηξα

6. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ541 άηνκα, κε πεξίπνπ ίζε θαηαλνκή θύισλ
(48,4%) άλδξεο θαη 51,6%γπλαίθεο). Σν 85%ήηαλ θάησ ησλ 35 εηώλ (60% 20-25 εηώλ).
Δξρόκελνη ζην εξσηεκαηνιόγην, ε βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ ζε θάζε παξάγνληα αζξνίζηεθε
ώζηε λα πξνθύςεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε παξάγνληα μερσξηζηά. Δπίζεο, ε
βαζκνινγία όισλ ησλ εξσηήζεσλ αζξνίζηεθε, ώζηε λα πξνθύςεη κηα βαζκνινγία πνπ
αληηπξνζώπεπε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ θάζε ρξήζηε όηαλ ρξεζηκνπνίεζε ην ΔΠ (Πίλαθαο 1).
Μία βαζκνινγία θάησ από ην 25ν εθαηνζηεκόξην (76) κπνξεί λα εξκελεπζεί σο κηα αξλεηηθή
εκπεηξία, ελώ κηα βαζκνινγία πάλσ από ηνλ 75ν εθαηνζηεκόξην (90) κπνξεί λα εξκελεπζεί σο
κηα ζεηηθή εκπεηξία. Η εγθπξόηεηα ε αμηνπηζηία θαη, γεληθόηεξα, ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ,
ειέγρζεθε ζε δύν ζηάδηα, αξρηθά κέζσ ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγόλησλ (exploratory
factor analysis) θαη, ζηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο παξαγόλησλ
(confirmatory factor analysis).
Πίλαθαο 1. Η βαζκνινγία ησλ παξαγόλησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Εκατοστημόρια

M

SD

Παξνπζία (max = 20)

12,45

3,03

25
10,00

50
12,00

75
15,00

ΤΓΜ (max = 20)

15,82

2,82

14,00

16,00

18,00

ΤΔΥ (max = 20)

15,03

2,76

13,00

15,00

17,00
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Κίλεηξα (max = 20)

13,68

3,23

12,00

14,00

16,00

Ρεαιηζκόο (max = 20)

12,56

2,54

11,00

13,00

14,00

Αιιειεπίδξαζε
Δπραξίζηεζε (max = 20)

Ο παξάγνληαο απηόο εμαηξέζεθε από ηελ αλάιπζε
(βι. 6.1)
13,66
3,00
12,00
13,00
16,00

πλνιηθά (max = 120)

83,20

12,90

76,00

83,00

90,00

6.1. Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε παξαγόλησλ
Αλ θαη δελ ππάξρεη νκνθσλία ζην ζέκα ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή
δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγόλησλ, νη 541 πεξηπηώζεηο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ηθαλνπνηνύλ ην
θξηηήξην ησλ Tabachnick θαη Fidell (2007) γηα ηνπιάρηζην 300 πεξηπηώζεηο. Δπηπιένλ, ε
αλαινγία κεγέζνπο δείγκαηνο θαη αξηζκνύ εξσηήζεσλ είλαη ιίγν πάλσ από 20:1 (20,04:1),
ηθαλνπνηώληαο έηζη αθόκα θαη ηνλ απζηεξό θαλόλα πνπ έζεζε ν Everitt (1975). Οη 27 εξσηήζεηο
εμεηάζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηνπο κέζνπο όξνπο, ηελ ηππηθή κέζε απόθιηζε, ηελ θύξησζε θαη ηε
ινμόηεηά ηνπο. Οη κέζνη όξνη ήηαλ (κε δύν εμαηξέζεηο) πάλσ από ην 3,0, έρνληαο έλα εύξνο
κεηαμύ 2,61 έσο 4,19, θαηαδεηθλύνληαο κία ζρεηηθά ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ηππηθέο κέζεο απνθιίζεηο θπκάλζεθαλ κεηαμύ 0,74 θαη 0,95 πνπ
εξκελεύεηαη σο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε δηαζπνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Οη δείθηεο
ινμόηεηαο θαη θύξησζεο ήηαλ κηθξνί θαη πνιύ θάησ από ηα ζπληζηώκελα επίπεδα ηνπ |3| θαη |10|
αληίζηνηρα (Kline, 2005).
Η παξαγνληηθή αλάιπζε principal axis factor analysis ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αμηνινγεζεί ε
ππνθείκελε δνκή ησλ 27 ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Η κέζνδνο απηή επηιέρζεθε, θαζώο
δίλεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα ζε έξεπλεο πνπ αθνξνύλ αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά (Costello &
Osborne, 2005).Σα δεδνκέλα ήηαλ θαηάιιεια γηα παξαγνληηθή αλάιπζε, θαζώο ν δείθηεο
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy ήηαλ 0,912, ην Bartlett'sTest of
Sphericity ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό (p < .001)(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham,
2006∙Tabachnick&Fidell, 2007). Έμη παξάγνληεο εμήρζεζαλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θξηηήξην
Kaiser (1960) θαη ην Screetest (Costello & Osborne, 2005) (Πίλαθαο 2). Παξά ηελ αξρηθή
ππόζεζε γηα ύπαξμε επηά παξαγόλησλ ζην εξσηεκαηνιόγην, από ηελ αλάιπζε απνξξίθζεθε
όινο ν παξάγνληαο αιιειεπίδξαζε. Απηό, γηαηί δύν από ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύζαλ
απηόλ ηνλ παξάγνληα θάλεθε όηη θόξησλαλ (αδύλακα) ζηνλ παξάγνληα ξεαιηζκό θαη, σο εθ
ηνύηνπ, εμαηξέζεθαλ. Δπίζεο, κία εξώηεζε πνπ αθνξνύζε ηελ αιιειεπίδξαζε θάλεθε όηη
ζπζρεηίδεηαη πνιύ ηζρπξά κε ηνλ ξεαιηζκό θαη, ζπλεπώο, πεξηιήθζεθε ζε απηόλ ηνλ παξάγνληα.
Σέινο, απνξξίθζεθε κία εξώηεζε πνπ αθνξνύζε ηνλ ξεαιηζκό, γηαηί θόξησλε αδύλακα ζε απηόλ
ηνλ παξάγνληα. Όιεο νη ππόινηπεο κεηαβιεηέο θόξησλαλ πςειά ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλήθαλ
(> 0,60), θάζε παξάγνληαο είρε ηνπιάρηζην 3 κεηαβιεηέο θαη κέζν όξν πάλσ από 0,70, όπσο
ζπληζηνύλ νη Hair, Black, Babin, Anderson θαη Tatham (2006). Δπίζεο, ε ζπλνιηθή δηαθύκαλζε
πνπ κπνξνύζε λα εμεγεζεί από ηνπο 6 παξάγνληεο ήηαλ 67,06% πνπ ζεσξείηαη θαη απηή
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ηθαλνπνηεηηθή (Hairetal., 2006). Σέινο, ε εζσηεξηθή ζπλεθηηθόηεηα ησλ παξαγόλησλ, όπσο
έδεημε ην Cronbach’salpha, ήηαλ κεηαμύ 0,81θαη 0,94 πνπ μεπεξλά ηα πξνηεηλόκελα όξηα
(deVellis, 2003, > 0,7). Απηά ηα επξήκαηα πξνηείλνπλ όηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ επηκέξνπο
παξαγόλησλ, αιιά θαη ηνπ ζπλόινπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή.
Πίλαθαο 2. Τειηθό απνηέιεζκα ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγόλησλ
Φνξηίζεηο παξαγόλησλ
Δπραξίζηεζε
ΤΔΥ
Ρεαιηζκόο
Παξνπζία
ΤΓΜ
Κίλεηξα
Δπραξίζηεζε4
0,85
Δπραξίζηεζε2
0,79
Δπραξίζηεζε1
0,76
Δπραξίζηεζε3
0,72
ΤΔΥ4
0,82
ΤΔΥ1
0,73
ΤΔΥ3
0,73
ΤΔΥ2
0,70
Ρεαιηζκόο2
0,82
Ρεαιηζκόο1
0,77
Ρεαιηζκόο4
0,71
Ρεαιηζκόο3
0,68
Παξνπζία2
0,82
Παξνπζία3
0,72
Παξνπζία1
0,72
Παξνπζία4
0,69
ΤΓΜ1
0,81
ΤΓΜ2
0,81
ΤΓΜ3
0,73
ΤΓΜ4
0,67
Κίλεηξα1
0,84
Κίλεηξα2
0,81
Κίλεηξα3
0,77
Κίλεηξα4
0,70
Ιδηνηηκέο
10,23
2,55
2,01
1,70
1,12
1,08
%εξκελεπκέλεκεηα
37,50
9,43
7,40
6,55
3,33
2,85
βιεηόηεηα
ύλνιν: 67,06
Cronbah’s a
0,82
0,86
0,81
0,89
0,91
0,94
πλνιηθά0,92
εκείσζε: Extraction Method: Principal Axis Factoring

6.2. Δπηβεβαησηηθή Αλάιπζε Παξαγόλησλ
ηε δνκή ησλ παξαγόλησλ πνπ πξνέθπςαλ πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαησηηθή αλάιπζε
παξαγόλησλ ρξεζηκνπνηώληαο ην AMOS 24 (Πίλαθαο 3). Η ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα
(convergent validity) απνηηκήζεθε ππνινγίδνληαο ηε Μέζε Δμαγόκελε Γηαζπνξά-Average
Variance Extracted (ΜΔΓ) θαη ειέγρνληαο θαηά πόζν νη κεηαβιεηέο θόξησλαλ κε ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο t ηηκέο ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλήθαλ (Πίλαθαο 3). Η ΜΔΓ ήηαλ κεγαιύηεξε ηνπ
0,50 όπσο πξνηείλνπλ νη Hair, Black, Babin θαη Anderson (2010). Οη ηηκέο ηνπ R2 γηα όια ηα
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ζηνηρεία ήηαλ πάλσ από 0,50. Όινη νη δείθηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ
ήηαλ ηθαλνπνηεηηθνί, κε εμαίξεζε ην τ2(Πίλαθαο 4). Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ήηαλ αλακελόκελν
ην τ2 λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό, ιόγσ ηνπ όηη είλαη επαίζζεην ζε κεγάια δείγκαηα όπσο
ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο (Hairetal., 2010).Δπηπιένλ, όιεο νη κεηαβιεηέο ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 0,001 (Πίλαθαο 4). Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζπγθιίλνπζα εγθπξόηεηα
θξίζεθε σο ηθαλνπνηεηηθή. Η δηαθξίλνπζα εγθπξόηεηα (discriminant validity) αμηνινγήζεθε
επίζεο σο ηθαλνπνηεηηθή, εθόζνλ ε δηαθύκαλζε πνπ κνηξαδόηαλ έλαο παξάγνληαο κε ηηο
κεηαβιεηέο ηνπ ήηαλ κεγαιύηεξε από ηε δηαθύκαλζε πνπ κνηξαδόηαλ απηόο ν παξάγνληαο κε
ηνπο άιινπο παξάγνληεο (Fornell, Tellis, &Zinkhan, 1982). πλεπώο, δηαπηζηώζεθε όηη ην
εξεπλεηηθό εξγαιείν είρε παξαπάλσ από ηθαλνπνηεηηθή εγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία.
Πίλαθαο 3. Απνηειέζκαηα ηεο Δπηβεβαησηηθήο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ
Σηνηρείν
SE
t-value
R2
ΜΕΔ
Δπραξίζηεζε4
0,81
30,04
0,66
0,67
Δπραξίζηεζε2
0,91
22,10
0,72
Δπραξίζηεζε1
0,72
22,24
0,74
Δπραξίζηεζε3
0,75
0,67
ΤΔΥ4
0,70
20,15
0,85
0,61
ΤΔΥ2
0,82
17,98
0,91
ΤΔΥ1
0,80
21,14
0,90
ΤΔΥ3
0,73
0,68
Ρεαιηζκόο2
0,79
19,10
0,62
0,59
Ρεαιηζκόο1
0,74
20,06
0,70
Ρεαιηζκόο4
0,74
19,15
0,77
Ρεαιηζκόο3
0,78
0,65
Παξνπζία2
0,85
22,02
0,63
0,62
Παξνπζία4
0,73
20,14
0,66
Παξνπζία3
0,74
22,12
0,72
Παξνπζία1
0,76
0,61
ΤΓΜ2
0,86
23,10
0,59
0,65
ΤΓΜ1
0,81
21,98
0,55
ΤΓΜ3
0,74
23,10
0,61
ΤΓΜ4
0,83
0,59
Κίλεηξα1
0,76
22,98
0,56
0,66
Κίλεηξα2
0,81
22,89
0,63
Κίλεηξα3
0,84
23,14
0,81
Κίλεηξα4
0,80
0,70
εκεηώζεηο: – Η ηηκή νξίζζεθε ζε 1,00 γηα ηηο αλάγθεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ κνληέινπ, SE: standardizedestimate,
ΜΔΓ: Μέζε Δμαγόκελε Γηαζπνξά
Γείθηεο
τ2
τ2/df
SRMR
TLI
NFI
RMSEA

Πίλαθαο 4. Γείθηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ κνληέινπ
Απνηέιεζκα
πληζηώκελε ηηκή
Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά
τ2 (300, N = 541) = 712,33,
κζζηνp < 0,05
Schumacker& Lomax, 2010
p< 0,001
2,23
1-3
Kline, 2005
0,03
< 0,05
McDonald & Ho, 2002
0,95
≥ 0,95
Hu &Bentler, 1999
0,92
> 0,90
Bentler&Bonett, 1980
0,046
< 0,05
McDonald & Ho, 2002
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CFI
0,96
εκείσζε:κζ =κε ζεκαληηθό

≥ 0,95

Hu &Bentler, 1999

7. Σπδήηεζε
Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε ησλ ηξηζδηάζηαησλ ΔΠ, όπνπ νη
ρξήζηεο πεξηεγνύληαη ζε εηθνληθά κνπζεία (Li, & Zhou, 2016∙ Naya & Ibáñez, 2015∙
Pescarinetal., 2012). ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα κέηξεζεο ηεο καζεζηαθήο
εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ζε έλα ηξηζδηάζηαην ΔΠ ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο. Πξνο απηήλ ηελ
θαηεύζπλζε, θαηαζθεπάζηεθε έλα ηξηζδηάζηαην εηθνληθό κνπζείν κέζσ ηνπ Open Simulator,
πνπ αθνξνύζε ηε γιύπηξηα Ναπζηθά Πάζηξα. Οη ρξήζηεο επέιεμαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ
έξεπλα ειεύζεξα, θαζώο ην θάιεζκα έγηλε κέζα από ηα θνηλσληθά δίθηπα, θάηη πνπ παξαπέκπεη
ζηελ απηόβνπιε κάζεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Fenwick, Nesbi,
&Spencer,2006).Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε κηα θιίκαθα πνπ, από ηελ αλάιπζε, θάλεθε όηη
πεξηιακβάλεη ηειηθά 6 παξάγνληεο κε 24 ζηνηρεία. Απηό, γηαηί ην εξώηεκα "Όηαλ
αιιειεπηδξνύζα κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα, απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο κνπ θαίλνληαλ
πξαγκαηηθέο", αλ θαη έπξεπε λα κεηξήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε, απνδείρζεθε όηη είλαη ην εξώηεκα
κε ην ηζρπξόηεξν θνξηίν ζηνλ ππνθεηκεληθό ξεαιηζκό. Οη άιιεο δύν εξσηήζεηο πνπ ππνηίζεηαη
όηη έπξεπε λα κεηξνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε θάλεθε όηη θη απηέο κεηξνύζαλ ηνλ ξεαιηζκό, αιιά
ηα θνξηία ηνπο ήηαλ κηθξά (< 0,50) θαη απνθαζίζηεθε ε απόξξηςή ηνπο. Ωο απνηέιεζκα, ε
αιιειεπίδξαζε δελ αληηπξνζσπεύεηαη σο παξάγνληαο ζηελ ηειηθή θιίκαθα. Αλ θαη άιιεο
κειέηεο εμέηαζαλ απηνύο ηνπο δύν παξάγνληεο μερσξηζηά (π.ρ., Dalgarno & Lee, 2010∙ Lee et
al., 2010), ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο δείρλνπλ όηη κπνξεί λα ζπγρσλεπζνύλ ζηνλ
ξεαιηζκό. Μηα εύινγε εμήγεζε είλαη όηη, εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε εμεηδηθεπκέλνο
εμνπιηζκόο πνπ λα επηηξέςεη απμεκέλεο αιιειεπηδξάζεηο, απηέο ζεσξήζεθαλ σο κέξνο ηεο
ξεαιηζηηθήο απεηθόληζεο ηνπ ΔΠ.
Γεληθά, νη Hair et al. (2006) πξνηείλνπλ όιεο νη εξσηήζεηο λα θνξηώλνπλ ςειά ζηνπο
παξάγνληεο πνπ αλήθνπλ (> 0,60) θαη ν κέζνο όξνο ησλ παξαγόλησλ λα είλαη επίζεο πςειόο (>
0,70). Απηέο νη νδεγίεο αθνινπζήζεθαλ απζηεξά. Αθόκε, ν θάζε παξάγνληαο πεξηιακβάλεη 4
ζηνηρεία, θάηη πνπ ηθαλνπνηεί ην όξην πνπ έζεζε ν Raubenheimer (2004). Η ζπλνιηθή
δηαθύκαλζε πνπ εμεγήζεθε από ηηο 24 εξσηήζεηο ήηαλ 67,06% πνπ ζεσξείηαη πνιύ
ηθαλνπνηεηηθή (Hairetal., 2010). Μπνξνύκε λα πνύκε όηη ε θιίκαθα είλαη ηζνξξνπεκέλε, αθνύ
θαλέλαο παξάγνληαο δελ πεξηιακβάλεη είηε αδύλακα είηε ιηγόηεξα ζηνηρεία από όζα ζα έπξεπε.
Δπίζεο, ε αμηνπηζηία θαη ε εζσηεξηθή ζπλεθηηθόηεηα ηεο θιίκαθαο ήηαλ κεηαμύ 0,81 θαη 0,94
πνπ μεπεξλνύλ ηα πξνηεηλόκελα όξηα (> 0,7) θάηη πνπ ζεσξείηαη απνδεθηό όζνλ αθνξά ηηο
θνηλσληθέο επηζηήκεο (deVellis, 2003). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε ζπγθιίλνπζα θαη δηαθξίλνπζα
εγθπξόηεηά ηεο, θαζώο δελ δηαπηζηώζεθαλ πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηβεβαησηηθήο
Αλάιπζεο Παξαγόλησλ. Έηζη, είλαη αζθαιέο λα ππνζηεξηρζεί όηη δηακνξθώζεθε κηα ηζρπξή
θιίκαθα αιιά θαη ζύληνκε, από ηελ άπνςε ηνπ πιήζνπο ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη, θαη πνπ κπνξεί
λα απαληεζεί κέζα ζε 5 έσο 10 ιεπηά.
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Η παξνπζία θαη ν ξεαιηζκόο ηεο εθαξκνγήο ζπγθέληξσζαλ ηηο ρακειόηεξεο κέζεο
βαζκνινγίεο(12,45 θαη 12,56 αληίζηνηρα, max = 20). Γεδνκέλνπ όηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθε
εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκόο πνπ ζα κπνξνύζε λα εληζρύζεη ηελ αίζζεζε ηεο παξνπζίαο, απηό ην
απνηέιεζκα ήηαλ αλακελόκελν. Δλώ απνηειεί παξάγνληα ζε έλα ΔΠ, όπσο θη άιινη έρνπλ
επηζεκάλεη (ελδεηθηηθά, Lee et al, 2010), ε ζρεηηθά ρακειή κέζε βαζκνινγία (ζε ζρέζε κε
άιινπο παξάγνληεο) ππνδειώλεη όηη ν ξόινο ηεο κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν ζεκαληηθόο. Σν ίδην
ηζρύεη θαη γηα ηνλ ππνθεηκεληθό ξεαιηζκό. Δπηβεβαηώζεθε όηη είλαη έλαο παξάγνληαο, όπσο
ππνζηεξίρζεθε θαη ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Dalgarno & Lee, 2010∙ Lee et al., 2010), αιιά
κηθξόηεξεο ζεκαζίαο.
Η βαζκνινγία ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο επραξίζηεζεο ήηαλ πάλσ από ηνλ κέζν όξν (13,68 θαη
13,66 αληίζηνηρα, max = 20). Η παξνπζία ηεο επραξίζηεζεο σο παξάγνληα ζηελ θιίκαθα
επηβεβαηώλεη ην λHarrington (2012) πνπ ζεσξεί όηη ε δηαζθέδαζε θαη ε επραξίζηεζε
ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή καζεζηαθή εκπεηξία θαηά ηε ρξήζε ελόο ΔΠ. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα
θίλεηξα. Φαίλεηαη όηη ηα ΔΠ δίλνπλ θίλεηξα γηα κάζεζε, όπσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε άιιεο
έξεπλεο (ελδεηθηηθά, McLellan, 2004). Σέινο, νη παξάγνληεο κε ηηο πςειόηεξεο κέζεο
βαζκνινγίεο ήηαλ ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε δηεπθόιπλζεο ηεο κάζεζεο θαη ε ππνθεηκεληθή
επθνιία ρξήζεο (15,82 θαη 15,03 αληίζηνηρα, max = 20). Όζνλ αθνξά ηελ ππνθεηκεληθή
αληίιεςε δηεπθόιπλζεο ηεο κάζεζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ήηαλ κηα ηξνπνπνηεκέλε εθδνρή
ηεο ππνθεηκεληθήο αληίιεςεο ρξεζηκόηεηαο. Φαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζρεκάηηζαλ ηελ
άπνςε όηη ηα ΔΠ είλαη ρξήζηκα (σο δηακεζνιαβεηέο ηεο κάζεζεο), επηβεβαηώλνληαο
πξνεγνύκελεο έξεπλεο γηα ηε ζεκαζία ηεο ρξεζηκόηεηαο ζηελ εκπεηξία ελόο αηόκνπ όηαλ
ρξεζηκνπνηεί ΔΠ (ελδεηθηηθά, Lee et al., 2010∙ Sharda et al., 2004).
πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνύζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην όηη,ζε ζρέζε κε
πξνεγνύκελεο(ελδεηθηηθά, Tüzün & Özdinç, 2016∙ Merchantetal., 2012),πεξηέιαβε
πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξήζεθε όηη επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ζε ΔΠ. Έηζη,
ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έλα εξγαιείν πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα κειέηεο
θαη ζύλζεζεο παξαγόλησλ, επηηξέπνληαο ηνλ ζρεκαηηζκό κηαο πην νινθιεξσκέλεο εηθόλαο γηα
ην ηη ζπκβαίλεη όηαλ ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνύλ ΔΠ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί
πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ. Δπεηδή ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζα από εξσηεκαηνιόγην, δελ
είλαη βέβαηνο ν βαζκόο εηιηθξίλεηαο κε ηελ νπνία απάληεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Σν δείγκα, αλ θαη
απνιύησο επαξθέο γηα ην είδνο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ δηελεξγήζεθε, ζα κπνξνύζε λα
είλαη αθόκε κεγαιύηεξν. Δπίζεο, δελ ήηαλ δπλαηή ε ρξήζε εκβπζηζκέλνπ ΔΠ, θαζώο ην κεγάιν
δείγκα δελ επέηξεπε θάηη ηέηνην. Αθόκε, δελ θαηαγξάθεθε ιεπηνκεξώο ην πξνθίι ησλ
ζπκκεηερόλησλ, θαζώο δελ ππήξμε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο νκάδεο.
Σέινο, νη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνληεο αλήθαλ ζε πεξηνξηζκέλε ειηθηαθή νκάδα, ζπλεπώο
δελείλαη γλσζηό πνηα ζα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα αλ ηα δεδνκέλα πεξηιάκβαλαλ κηα πην
ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ειηθηώλ. Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα εζηηάζνπλ ζε
δηαθνξεηηθό θνηλό, ζέκα θαη είδνο κάζεζεο, ειέγρνληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ. Η
θιίκαθα ζα κπνξνύζε λα δνζεί παξάιιεια κε ηε ρξήζε δηαθόξσλ άιισλ ηερλνινγηώλ, γηα
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παξάδεηγκα επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο. Άιιεο έξεπλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ
εκβπζηζκέλα ΔΠ λα δώζνπλ πην ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηνλ παξάγνληα παξνπζία.
Σέινο, έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ παξάγνληα ζπλεξγαζία, ειέγρνληαο ΔΠ ζηα
νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ πνιινί ρξήζηεο.

8. Σπκπεξάζκαηα
Η εξγαζία αζρνιήζεθε κε ηελ θαηαζθεπή κηαο θιίκαθαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέηαζε ησλ
παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή εκπεηξία ελειίθσλ θαηά ηε ρξήζε ΔΠ. Η
ηδηαηηεξόηεηα ηεο θιίκαθαο, πέξα από ηε ζύλζεζε αξθεηώλ παξαγόλησλ, έγθεηηαη ζην όηη
ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ζπλζήθεο άηππεο κάζεζεο. Σόζν ε δηεξεπλεηηθή όζν θαη ε επηβεβαησηηθή
αλάιπζε ησλ έμη παξαγόλησλ ηνπ αλέδεημαλ όηη είλαη έγθπξε θαη αμηόπηζηε. Έηζη, ε θιίκαθα ζα
κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί από εθπαηδεπηηθνύο θαη εξεπλεηέο γηα ηε κέηξεζε ηεο εκπεηξίαο
ησλ ρξεζηώλ, όηαλ ρξεζηκνπνηνύλ ΔΠ. Σέινο, ε θιίκαθα ζπκβάιιεη ζην ππάξρνλ ζώκα εξεπλώλ
ζρεηηθά κε ην καζεζηαθό αληίθηππν ησλ ΔΠ κε ηελ ειπίδα λα απνηειέζεη ζεκείν εθθίλεζεο
παξόκνησλ εξεπλώλ.
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Παξάξηεκα
Σν ηειηθό εξσηεκαηνιόγην
Παξάγνληαο
Τπνθεηκεληθή
απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο κάζεζεο

ηνηρείν
PEL1
PEL2
PEL3
PEL4

Τπνθεηκεληθή
επθνιία ρξήζεο

PEU1
PEU2
PEU3
PEU4
Pr1
Pr2

Παξνπζία

Pr3
Pr4

Δπραξίζηεζε

Κίλεηξα

En1
En2
En3
En4
Mo1
Mo2
Mo3
Mo4

Νηώζσ όηη ην ΔΠ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηνλ ηξόπν πνπ καζαίλσ
Σν ΔΠ έλαο πνιύ επθνιόηεξνο ηξόπνο γηα λα κάζεηο ζπγθξηηηθά κε ηε
ζπλεζηζκέλε κάζεζε
Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ην ΔΠ; Τπάξρνπλ επθνιόηεξνη ηξόπνη γηα λα
κάζεη όηη ζέιεη*
Σν ΔΠ κπνξεί λα θάλεη ηε κάζεζε πην ελδηαθέξνπζα
Σν λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηώ ην ΔΠ ήηαλ εύθνιν γηα κέλα
Βξήθα ην ΔΠ εύθνιν ζηε ρξήζε
Όπνηε ρξεζηκνπνηνύζα ην ΔΠ ρξεηαδόκνπλ βνήζεηα γηαηί δελ ήηαλ εύθνιν γηα
κέλα λα ην ρξεζηκνπνηήζσ*
Ήηαλ εύθνιν γηα κέλα ζην λα απνθηήζσ δεμηόηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ΔΠ
Δίρα ηόζν πνιύ "κπεη" κέζα ζην ΔΠ όηαλ ην ρξεζηκνπνηνύζα πνπ μέραζα ηνλ
πξαγκαηηθό θόζκν γύξσ κνπ
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύζα ην ΔΠ, ζπρλά μερλνύζα πνύ βξηζθόκνπλ πξαγκαηηθά
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύζα ην ΔΠ, ν εηθνληθόο θόζκνο ήηαλ πην πξαγκαηηθόο από
ηνλ πξαγκαηηθό
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύζα ην ΔΠ, έλησζα όηη ην ζώκα κνπ ήηαλ ζην ζπίηη
κνπ/ρώξν πνπ βξηζθόκνπλ, αιιά ην κπαιό κνπ ήηαλ ζε έλαλ θόζκν
θηηαγκέλν από ην ΔΠ
Η εκπεηξία κνπ ζην ΔΠ ήηαλ επράξηζηε
Θα πεξηέγξαθα ηελ εκπεηξία κνπ ζην ΔΠ σο πνιύ ελδηαθέξνπζα
Η εκπεηξία ζην ΔΠ ήηαλ δηαζθεδαζηηθή
Έκεηλα πάξα πνιύ επραξηζηεκέλνο από ηελ εκπεηξία κνπ ζην ΔΠ
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύζα ην ΔΠ, ήζεια λα κάζσ πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηε
γιππηηθή**
Πξνζπάζεζα λα εμεξεπλήζσ όιν ην ΔΠ, γηαηί όια ήηαλ ελδηαθέξνληα
Γελ κε ελδηαθέξεη λα κάζσ λα ρξεζηκνπνηώ απηνύ ηνπ είδνπο ηελ εθαξκνγή*
Απηή ε εθαξκνγή δελ ηξάβεμε θαζόινπ ηελ πξνζνρή κνπ*

Η πνηόηεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ ΔΠ κε απνζπνύζε από ην λα θάλσ άιια
πξάγκαηα
Real2
Όηαλ αιιειεπηδξνύζα κε ηα εηθνληθά αληηθείκελα, απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο
Ρεαιηζκόο
κνπ θαίλνληαλ πξαγκαηηθέο
Real3
Τπήξραλ θνξέο πνπ ηα εηθνληθά αληηθείκελα ήηαλ πην πξαγκαηηθά από ηα
πξαγκαηηθά
Real4
Σα εηθνληθά αληηθείκελα έκνηαδαλ όπσο ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα
* = Δξώηεζε ζηελ νπνία ε βαζκνινγία πξέπεη λα αληηζηξαθεί
** = Μπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε όπνην αληηθείκελν αθνξά ηνΔΠ
Real1
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