
 

 

  نقش انگیزه درونی، کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد در رضایت یادگیرنده الکترونیکی 
  دخدائیعب  ر حسین کارشکی، دکتر محمدسعید، دکتاکرم خوارزمی

  
مقدمه - 1  

هاي سنتی  رویکردهاي جامعه انسانی در عصر اطالعات نیست؛ چرا که  ز در هزاره جدید دیگر ساختار و فرایند سنتی آموزش، جوابگوي همه نیا
حوزه یادگیري و آموزش را تحت تأثیر قرار  1هاي جدید دستخوش تغییرات اساسی شده است و فناوري اطالعات یادگیري با ظهور تکنولوژي

ها و مؤسسات آموزشی در سراسر  بسیاري از دانشگاه. سوق داده شوند 2هاي آموزشی به سمت مجازي شدن  داده و موجب شده است تا محیط
اند تا پاسخگوي تقاضاي روز افزون عالقمندان براي  پا به عرصه وجود نهاده 3هاي یادگیري الکترونیکی ها و دوره نیا با طراحی و ارائه برنامهد

  .آموزش باشند
در معانی هاي مختلف تجاري، آموزشی، نظامی و  تعاریف گوناگونی براي یادگیري الکترونیکی به وجود آمده است و در بخش 1960از دهه 

گستره وسیعی از تکنولوژي  ).1388؛ به نقل از فاضل و کمالیان، 2007نیکلسون، (متفاوتی یادگیري الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است 
الوه بر آن ع. 8و سی دي رام 7، استفاده از تلویزیون6، ویدئو5، اینترانت4قابل استفاده در یادگیري الکترونیکی است به عنوان مثال، اینترنت

و  11، آموزش به کمک کامپیوتر10یا آموزش از طریق وب 9)برخط(یادگیري آنالین : چندین رویکرد نسبت به یادگیري الکترونیکی وجود دارد
سازد تا   ها یادگیري الکترونیکی را قادر می این ویژگی) 2008( 14از نظر سان و همکاران) 2010، 13کاال و همکاران( 12هاي مجازي کالس

در حقیقت . ها و مؤسسات آموزش عالی باشد ها براي یادگیري در یک جامعه مدرن باشد و باعث تقاضاي زیادي از جانب شرکت بگوي نیازجوا
  . یادگیري الکترونیکی الگویی از یک آموزش و پرورش مدرن است

ها به منظور  ایی کیفیت آموزشی است، زیرا دانشگاههاي مهم و مناسب براي شناس هاي آموزشی یکی از راه تعیین میزان رضایت دانشجو از دوره
ها براي افزایش سطح کیفیت پرداختن به  حفظ پویایی و ارتقاي کیفیت آموزشی خود نیازمند الگو و ابزار مناسبی هستند و یکی از این معیار

از عناصر مهم و اصلی در آموزش عالی هستند، بنابراین نظرسنجی از رضایتمندي دانشجو از  دانشجویان زیرا. استرضایتمندي دانشجویان، 
 ). 1389زاده،  حسین محمد(اهمیت بسزایی برخوردار است 

همچون مشتریانی هستند که رضایت از یک محصول و یا خدمات آموزشی در نتیجه تعامل بین معلمان و  یادگیرندگان، )2003( 15از نظر ونگ
آموزان، امري ضروري است؛ چرا که تعیین میزان رضایت  هنگام ارزیابی موفقیت یادگیري الکترونیکی توجه به رضایت دانش. آموزان است دانش
آموز دریافت  بخشی آموزشی را که دانش دهد، بلکه اثر ها را نشان می آموزان، در هر نظام آموزشی نه تنها موفقیت آن در جلب توجه آن دانش

  .                                                                                      گیرد یز مورد ارزیابی قرار میکند ن می
هاي مختلفی را براي شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت کاربران بیان می کنند که در این میان کمتر به ویژگی هاي فردي و  محققان الگو

هاي یادگیري برخط است، فقدان انگیزش  انگیزش عامل مهمی براي حفظ رضایت یادگیرندگان در محیط. خته شده استانگیزشی کاربران پردا
هاي  یکی از رویکرد). 2010؛ به نقل از بولیگر و همکاران، 2008، 16جیامو و همکاران(اي براي تمرکز بر یادگیري باشد  می تواند مانع عمده
. مطرح شد) 2002-1985( 18است که توسط دسی و ریان 17تعیینی جه زیادي به خود جلب کرده، نظریه خودهاي اخیر تو انگیزشی که در سال

تعیینی بین دو نوع از انگیزه، بر اساس دالیل یا اهدافی  نظریه خود. در انسان است 20و بیرونی19ي این نظریه بر تمایز انگیزه درونی تمرکز عمده
                                                        

1 -information technology 
2 -virtual 
3 -e-learning 
4 -internet 
5 -intranet 
6  -video 
7 -TV 
8 -CD-ROM 
9 - online learning 
10 - Web-based learning 
11 - computer-based learning 
12 - virtual classrooms 
13 -Kala et al 
14 -Sun et al 
15-Wang  
16 -Jeamu et al 
17 -Self-determination theory 
18 -Deci, Ryan 
19 - Intrinsic Motivation 



 

 

انگیزه درونی که اشاره به انجام فعالیت به خاطر خود فعالیت است زیرا شخص از فرایند کار : ی شودکه منجر به عمل می شوند تفکیک قائل م
برد و انگیزه بیرونی که اشاره به انجام فعالیت به خاطر پیامدهاي مجزا از خود فعالیت است مانند دستیابی به پاداش و یا اجتناب از  لذت می
هایی که منجر به ایجاد  که انگیزه درونی باالترین حد از خودتعیینی است، باید به تفصیل به عوامل و نیرواز آنجا ). 2000ریان و دسی، (مجازات 

یابد، ارتباط در یادگیري الکترونیکی نیز نقش  از آنجا که در ارتباط با دیگران انگیزه افراد، افزایش می. شوند، پرداخته شود آسیب آن می و یا
ها در محیط یادگیري برخط داشته باشند،  توانند منابع و اطالعات را جستجو کنند و استفاده بهتري از ابزار له میمهمی دارد زیرا به این وسی

هاي یادگیري بررسی شود، بنابراین از   محیط یادگیري برخط، به عنوان فعالیتی اجتماعی محسوب می شود که باید در این بستر فرایند
  ).2006، 21یانگ و همکاران(نباید غافل شد  هاي اجتماعی یادگیري آنالین جنبه

دهد که کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد، براي اعتبار و موفقیت در آموزش عالی، امري ضروري است که این  مرور تحقیقات گذشته نشان می
درسان و مشاغل آموزشی و تربیتی زیرا خروجی آن محققان، م. شود امر از لحاظ همه عناصر آموزشی و فرایندهاي یادگیري در نظر گرفته می

به خصوص براي یادگیري الکترونیکی تنها پرداختن به استانداردهاي آموزش سنتی، کافی نیست بلکه برحسب مقتضیات . در آینده است
شامل طراحی محتوا  ، ایجاد کیفیت مواد آموزشی)2010(از نظر کاال و دیگران  .سنتی نیاز است  یادگیري الکترونیکی به گامی فراتر از آموزش

اي عمل  استاد باید در طراحی محتوا و عناصر چند رسانه اي به گونه. اي با در نظر گرفتن دانش ادراکی یادگیرندگان است و عناصر چند رسانه
از طرفی  کند که به طور مثال براي دانشجوي سال دوم و چهارم متفاوت باشد؛ به عبارت بهتر، متناسب با سطوح تحصیلی دانشجو باشد،

  .اي باشد که وسعت و عمق مطالب را افزایش دهد به گونه 22کیفیت اطالعات
خدمات و / خدماتی استفاده کنند، با در نظر گرفتن کارآمدي محصول / ي مشخصی، از محصول  زمانی که گروهی از کاربران در زمینه

  ). 2005یو و همکاران،  چی(ست توان گفت فرد به ادراکی از قابلیت کاربرد دست یافته ا رضایتمندي، می
. دانند و سازگاري را به عنوان عناصر ادراك قابلیت کاربرد می، سه سازه ادراك مفید بودن، ادراك آسانی کاربرد )2005(یو و همکاران  چی

بنابراین پژوهش حاضر در بین . گیرد نیز ادراك مفید بودن و ادراك آسانی کاربرد را به عنوان عناصر قابلیت کاربرد در نظر می) 1989( دیویس 
  . پردازد ربرد در رضایت یادگیرنده میبینی کننده، به نقش انگیزه درونی، کیفیت اطالعات و قابلیت کا عوامل پیش

  
  رابطه بین انگیزه درونی، کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد با رضایت یادگیرنده) 1نمودار 

  روش شناسی  -2
هاي  در رشته(جامعه آماري شامل کلیه دانشجویان دوره هاي مجازي دانشگاه علوم حدیث در شهر مشهد هستند که در مقطع کارشناسی  

 350تعداد کل آنها . مشغول به تحصیل بوده اند 1390- 89در سال تحصیلی) حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخالق پزشکی علوم
نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار  218از مجموع پرسشنامه هاي توزیع شده و پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص، در نهایت پاسخ هاي . نفراست
دهی  پاسخ. مقیاس رضایت یادگیرنده، انگیزه درونی، کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد. مقیاس است 4ها شامل  ي دادهآور هاي جمع ابزار. گرفت

هاي یاد شده پس از ترجمه و ترجمه مجدد مورد بررسی و  ارزیابی روایی  مقیاس. اي است به سواالت بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه
نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مجازي علوم حدیث در مشهد اجرا شد  50سپس روي . ید شدمحتوایی کارشناسان قرار گرفت و تای

  . و تحلیل عاملی تاییدي مورد آزمون قرار گرفت) (ها بر اساس آلفاي کرونباخ  اعتبار ابزار. تا اعتبار سنجی مقدماتی شود
ي  جمله 4گویه است که در اجراي نهایی  3، شامل این مقیاس. است) 2005(ران یو و همکا مقیاس رضایت یادگیرنده،  برگرفته از پژوهش چی

اعتبار بدست آمده در گزارش شده است و ) 90/0(و همکاران یو  چیاعتبار بدست آمده توسط  . گویه رسید 7دیگر اضافه شد و در مجموع به 
 = 062/0(هاي اساسی به این شرح است  ی تاییدي براي نیازهاي برازش حاصل از اجراي تحلیل عامل شاخص. است) 90/0(اجراي نهایی 

RSMEA ،24/18 =2 ،10 = dF                                                                                                       .(  

                                                                                                                                                                   
20 - Extrinsic Motivation 
21 - Yang et al 
22 - information quality 



 

 

ي دیگر به آن  گویه 7باشد که در اجراي نهایی  می گویه 2است و شامل ) 2009(و همکاران  مقیاس انگیزه درونی، برگرفته از پژوهش سوریبو 
در اجراي اعتبار بدست آمده . است) 95/0(ضریب اعتبار گزارش شده توسط سوریبو و همکاران . رسید گویه 9اضافه شد که در مجموع به 

، RSMEA  ،97/41 =2 =082/0(یل عاملی تاییدي نیز به این شرح است هاي برازش حاصل از اجراي تحل شاخص. بدست آمد) 68/0(نهایی 
17=dF   .(  

ضریب اعتبار گزارش شده توسط روکا و . باشد گویه می 9است و شامل ) 2006(مقیاس کیفیت اطالعات، برگرفته از پژوهش روکا و همکاران 
) 2005(یو و همکاران  مقیاس قابلیت کاربرد، بر اساس پژوهش چی. تاس) 83/0(است و اعتبار بدست آمده در اجراي نهایی ) 96/0(همکاران 

. بدست آمد) 59/0(است و در اجراي نهایی ) 90/0(یو و همکاران  ضریب اعتبار گزارش شده توسط چی. باشد گویه می 6است و شامل 
  ).   RSMEA  ،57/96=2 ،78=dF =033/0(هاي برازش حاصل از اجراي تحلیل عاملی تاییدي نیز به این شرح است  شاخص

  ها یافته -3
بدین . با رضایت کاربران یادگیري الکترونیکی است هدف ما در این تحقیق، بررسی رابطه بین انگیزه درونی، کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد

د و سپس نتایج حاصل از اجراي الگوي هاي ذکر شده با استفاده از همبستگی پیرسون گزارش خواهد ش منظور ابتدا روابط ساده بین مولفه
  .دارند همبستگی هم با شده مشاهده متغیرهاي کلیه شود می مشاهده) 1(  جدول در که همانطور. شود رگرسیون چندگانه گزارش می

  
  

  الگو شده مشاهده متغیرهاي بین همبستگی و معیار میانگین،انحراف )1( جدول

  )01/0(سطح  در معنادار =*
  

کیفیت اطالعات و ترین رابطه بین  و پایین) 65/0( رضایت یادگیرنده و قابلیت کاربرد باالترین همبستگی مشاهده شده مربوط به رابطه بین
 معنادار است هاي موجود طور که گزارش شد، کلیه همبستگی همان. است) 44/0(و قابلیت کاربرد و انگیزه درونی ) 44/0( انگیزه درونی

)01/0.(P< ها همگی دو به دو با هم رابطه دارند این بدان معناست که این متغیر .  
براي آزمون فرضیه اصلی، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد، با استفاده از روش همزمان، مدل معنی داري بدست آمد 

مشاهده ) 2(هاي معنی دار در جدول  نتایج بدست آمده از متغیر).  F =502/92و  p >0005/0مجذور آر تنظیم شده و = 559/0(
  .شود می
  

  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه) 2(جدول 
  pبین                                                        بتا                                                      متغیر پیش   
  p >0005/0                                               180/0                                                        انگیزه درونی 
  p >0005/0                                              331/0کیفیت اطالعات                                                      

  p >0005/0                                              401/0                                                         قابلیت کاربرد
  

بینی بیشتري براي  بینی کننده، قابلیت کاربرد قدرت پیش دهد، در بین متغیرهاي پیش چنانکه نتایج تحلیل رگرسیون نشان می
  . بینی کننده رضایت یادگیرنده هستند امه کیفیت اطالعات و سپس انگیزه درونی، پیشرضایت یادگیرنده دارد و در اد

  گیري بحث و نتیجه - 4
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  ها  همبستگی                               
  4  3  2  1  متغیرها

            1 43/9 80/42 انگیزه درونی-1
           1 *44/0 48/9 70/45 کیفیت اطالعات ادراك شده-2
          1 *53/0 *44/0 70/7 76/30 قابلیت کاربرد ادراك شده-3
         1  *65/0 *62/0 *50/0 34/9 34/36  رضایت-4



 

 

تواند مالك مناسبی براي  ،  میدهد که ادراك دانشجویان از قابلیت کاربرد، کیفیت اطالعات و انگیزه درونی هاي تحقیق حاضر نشان می یافته
درصد واریانس رضایت  دانشجویان را از طریق  55توان  به طوري که می. هاي یادگیري الکترونیکی باشد بینی رضایتمندي آنها در دوره پیش

، )2005(یو و همکاران   یچنتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج . بینی کرد ادراك قابلیت کاربرد، کیفیت اطالعات و انگیزه درونی پیش
به  بیشترهاي یادگیري الکترونیکی  از دورهدانشجویان  رضایتشود براي ارتقا  از این رو، پیشنهاد می. سازگاري دارد )2006( روکا و همکاران

رفتن این اطالعات در شرایطی پرداخته شود که موجب افزایش هر چه بیشتر کیفیت در اطالعات ارائه شده به یادگیرندگان و امکان به کارگ
ساز گسترش تحقیقات آینده در حوزه انگیزش  تواند زمینه این است که این الگوها میدیگر نکته مهم  هاي مورد نظر یادگیرندگان باشد و  زمینه

  .هاي یادگیري الکترونیکی باشد هاي فردي در دوره و دیگر ویژگی
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