
 

 

در عالقه یادگیرندگان به تداوم یادگیري ) مختاري، شایستگی و ارتباط خود(گري  تعیین هاي خود نقش نیاز
  الکترونیکی

  دخدائیعب  ر حسین کارشکی، دکتر محمدسعید، دکتاکرم خوارزمی
مقدمه - 1  

هاي  یکی از مهمترین محیط. امروزه کاربرد ابزارهاي یادگیري و آموزش نظیر فناوري اطالعات و اینترنت به شدت در حال گسترش است
به طور کلی تحقیقات زیادي از لحاظ نظري و کاربردي در عرصه جهانی صورت گرفته . یادگیري در عصر حاضر، یادگیري الکترونیکی است

  . سازد ها در حال گسترش این فناوري هستند و این امر لزوم پرداختن به این نوع از یادگیري را دو چندان می شتر دانشگاهدر ایران نیز بی. است
، یادگیري 2، یادگیري توزیعی1یادگیري الکترونیکی، یادگیري اینترنتی: اصطالحات متفاوتی براي آموزش الکترونیکی به کار رفته است؛ نظیر

، به نقل از زمانی و 7اندرسون و الومی(و یادگیري از راه دور  6، یادگیري مبتنی بر وب5، یادگیري به کمک رایانه4مجازي، یادگیري 3اي شبکه
باشد این است که آموزش  تعریف کلی که تقریبا مورد توافق می. هاي متعددي وجود دارد در مورد آموزش الکترونیکی تعریف). 1385عظیمی، 

بر اساس این تعریف، اطالعاتی که در قالب . گیرد شود را در بر می اي آموزشی را که به صورت الکترونیکی ارائه میالکترونیکی هر نوع محتو
، به نقل 10فالون و براون(توان آموزش الکترونیکی دانست  گیرد را می قرار می 9افزار مایکروسافت ورد شود یا در نرم ارسال می 8پست الکترونیکی

  ).1383کوچک، از باقري و حسین 
هاي زیستن،  ها و روش هاي نوین در عرصه یادگیري الکترونیکی و تاثیر آنها بر شیوه ها و ظهور پدیده همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارت

یادگیري و  /بنابراین الزم است اصول یاددهی. فرایند آموزش نیز که یکی از  ارکان اساسی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شده است
نقش مهمی در افزایش  تواند هاي مطلوب که می یکی از ویژگی. هاي یادگیري الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد روانشناسی تربیتی در محیط

  .هاي فردي کاربران است پرداختن به ویژگی. ها داشته باشد کارایی و اثر بخشی این محیط
گیري الکترونیکی، بسیاري از کاربران تمایلی به ادامه کاربرد یادگیري الکترونیکی ندارند هاي گذشته علیرغم شناخت ارزش یاد در طی دهه

یادگیري الکترونیکی گام مهمی به سوي رسیدن موفقیت در یادگیري است، اما موفقیت واقعی در نتیجه  12گرچه پذیرش اولیه). 2010، 11لی(
، نه تنها به 14فتن عوامل مؤثر بر قصد افراد براي تداوم استفاده از یادگیري الکترونیکیبنابراین دریا. توسط کاربر است 13قصد به تداوم استفاده

توسعه یادگیري الکترونیکی کمک می کند، بلکه کمکی براي معلمان و دست اندرکاران آموزشی براي تدوین برنامه هایی است که احتمال 
بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر عالقه به تداوم ). 2010؛ لی،  15،2005همکاران یو و چی(دهد  استفاده از یادگیري الکترونیکی را افزایش می

  .شود هاي یادگیري الکترونیکی محسوب می استفاده از یادگیري الکترونیکی به عنوان شاخص مهمی در موفقیت دوره
اند تا اهمیت  ی، ژان پیاژه و دیگران تالش کردهبسیاري از نظریه پردازان یادگیري و روان شناسان معاصر بر اساس مطالعات بندورا، ویگوتسک

هاي الکترونیکی نیست؛  تنها ارائه یک سري اطالعات آموزشی از طریق شبکه از آنجا که یادگیري الکترونیکی. محیط یادگیري را توصیف کنند
شود که شناخت این فضاي تعاملی جدید بلکه ارتباطی دو سویه بین یاددهنده و یادگیرنده و همچنین بین یادگیرندگان مختلف ایجاد می 

ها و انگیزش افراد است زیرا کارشناسان تعلیم وتربیت اتفاق نظر دارند که انگیزش بخش  هاي فردي همچون نیاز مستلزم پرداختن به ویژگی
  الینفک آموزش و یادگیري است

                                                        
1 - Distributed learning 
2 - Distributed learning 
3 - Network learning 
4 - Virtual Learning 
5 - Computer- based learning 
6 -Web- based learning 
7-Anderson, Elloumi 
8-Email 
9-Microsoft Word 
10-Fallon, Brown 
11  -Lee 
12 -initial acceptance 
13 - continued usage 
14 - intention to continue using e-learning 
15 - Chiu et al 



 

 

 17است که توسط دسی و ریان 16تعیینی ، نظریه خودهاي اخیر توجه زیادي به خود جلب کرده هاي انگیزشی که در سال یکی از رویکرد
، 21نیاز به خودمختاري( 20و پرداختن به سه نیاز بنیادین 19، بیرونی18ي این نظریه بر انگیزه درونی تمرکز عمده. مطرح شد) 2002- 1985(

  .در انسان است) 23و ارتباط 22احساس شایستگی
هاي یادگیري آنالین  چارچوب مناسبی را براي پرداختن به انگیزش در محیطتعیینی  کنند که نظریه خود بیان می) 2010( 24چن و جانگ

کند که  هاي انگیزش مطرح می را به عنوان تعیین کننده) مختاري، شایستگی و ارتباط خود(کند زیرا این نظریه سه نیاز اساسی روانی  فراهم می
  .هاي یادگیري آنالین است این سه سازه مطابق با ویژگی

گري، تفاوت بین انگیزش خود گردان و انگیزش کنترل شده است، رفتار زمانی خودمختار است که با احساس  تعیین ی نظریه خودمحور اساس
خودمختاري اشاره به ). 2005گاگنی و دسی، (اراده و داشتن فرصت انتخاب در تصمیم گیري براي شروع کردن و تنظیم یک رفتار همراه باشد 

خود مختاري زمانی ). 2008روکا و گاگنی، (هاي خود و نقش خواست و اراده فرد در انجام کار است  آزادانه فعالیتتمایل فرد براي پیگیري 
  ). 2006، 25بایوئر و مولدر(هاي کار خود می داند  است که فرد، خود را علت و دخیل در پیامد

بایوئر و (چه حد توانایی فرد در رسیدن به اهداف مورد نظر نقش دارد ادراك شایستگی به معناي توانایی فرد براي انجام تکالیف است و اینکه تا 
می دانند که به معناي قضاوت فرد در ) 1986( 27بندورا 26ادراك شایستگی را شبیه به خود کارآمدي) 2008(روکا و گاگنی ). 2006مولدر، 

  . مورد توانایی انجام یک عمل مشخص است
رات اجتماعی است و به معناي ارتباط با کسانی است که براي فرد اهمیت دارند و یا از او حمایت می کنند ادراك ارتباط به عنوان شکلی از تأثی

این نیاز متوجه به پیوند با دیگران و دریافت حمایت از جانب افراد مهمی همچون رئیس، والدین، معلمان و یا دوستان ). 2008روکا و گاگنی، (
هاي نظري ذکرشده، به بررسی عوامل موثر بر عالقه کاربران به تداوم یادگیري  تحقیق حاضر بر اساس یافتهدر ). 2008همان، (و همکاران است 

بنابراین فرض . شود ، پرداخته می)ادراك خودمختاري، ادراك شایستگی و ادراك ارتباط(هاي اساسی روانشناختی  الکترونیکی، در چارچوب نیاز
  ).1نمودار(بینی کننده عالقه کاربران به تداوم یادگیري الکترونیکی هستند  ی پیشهاي اساسی روانشناخت شود که نیاز می

 
  هاي روانشناختی و عالقه کاربران به تداوم یادگیري الکترونیکی رابطه بین نیاز) 1نمودار

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

 350تعداد کل آنها . مشغول به تحصیل بوده اند 1390- 89در سال تحصیلی) علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخالق پزشکی
تجزیه و تحلیل قرار  نفر مورد 218از مجموع پرسشنامه هاي توزیع شده و پس از حذف پرسشنامه هاي ناقص، در نهایت پاسخ هاي . نفراست
دهی  پاسخ. و انگیزه درونی) مختاري، شایستگی و ارتباط خود(هاي اساسی  مقیاس نیاز. مقیاس است 4ها شامل  آوري داده هاي جمع ابزار .گرفت

بی روایی هاي یاد شده پس از ترجمه و ترجمه مجدد مورد بررسی و ارزیا مقیاس. اي است به سواالت بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه

                                                        
16 -Self-determination theory 
17 -Deci, Ryan 
18 - Intrinsic Motivation 
19 - Extrinsic Motivation 
20 - Basic need 
21 - Autonomy 
22 - competence 
23 - relatedness 
24 - Chen, Jang 
25 - Bauer, Mulder 
26 -self-efficacy 
27 -Bandura 



 

 

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مجازي علوم حدیث در مشهد اجرا شد  50سپس روي . محتوایی کارشناسان قرار گرفت و تایید شد
  . و تحلیل عاملی تاییدي مورد آزمون قرار گرفت) (ها بر اساس آلفاي کرونباخ  اعتبار ابزار. تا اعتبار سنجی مقدماتی شود

مختاري ادراك  مقیاس خود. است) 2009(برگرفته از پژوهش سوریبو و همکاران ) مختاري،شایستگی و ارتباط خود(هاي اساسی  مقیاس نیاز
) 63/0(اعتبار بدست آمده در اجراي نهایی . گزارش شده است) 85/0(جمله و اعتبار بدست آمده توسط سوریبو و همکاران  7شده، شامل 

اعتبار بدست . است) 80/0(جمله و ضریب اعتبار گزارش شده توسط سوریبو و همکاران  6ك شده، شامل مقیاس شایستگی ادرا. بدست آمد
جمله و ضریب اعتبار گزارش شده توسط سوریبو و همکاران  8مقیاس ارتباط ادراك شده، شامل . بدست آمد) 81/0(آمده در اجراي نهایی نیز 

هاي  هاي برازش حاصل از اجراي تحلیل عاملی تاییدي براي نیاز شاخص. بدست آمد) 59/0(اعتبار بدست آمده در اجراي نهایی . است) 89/0(
  ).                                                                                                       RSMEA ،1009=2 ،189= DF  =141/0(اساسی به این شرح است 

جمله  3در اجراي نهایی . باشد جمله می 3که شامل است ) 2006(مقیاس تداوم یادگیري الکترونیکی، برگرفته از پژوهش روکا و همکاران  
اعتبار بدست . گزارش شده است) 95/0(اعتبار مقیاس مزبور توسط روکا و همکاران، . جمله رسید 6دیگر نیز اضافه شد که در مجموع به 

هاي برازش حاصل از  براي آزمودن اعتبار ابزار قصد تداوم از تحلیل تاییدي نیز استفاده شد، شاخص. بدست آمد) 68/0(نهایی آمده در اجراي 
  ).RSMEA ،44/6=2 ،6= DF=018/0(دهند  اجراي تحلیل عاملی تاییدي، اعتبار مناسب ابزار را نشان می

  ها یافته -3
و ) خودمختاري ادراك شده، شایستگی ادراك شده، ارتباط ادراك شده( گري تعیین هاي خود نیازهدف ما در این تحقیق، بررسی رابطه بین 

هاي ذکر شده با استفاده از  بدین منظور ابتدا روابط ساده بین مولفه. عالقه به تداوم یادگیري الکترونیکی در کاربران یادگیري الکترونیکی است
) 1(  جدول در که همانطور. شود یج حاصل از اجراي الگوي رگرسیون چندگانه گزارش میهمبستگی پیرسون گزارش خواهد شد و سپس نتا

  .دارند همبستگی هم با شده مشاهده متغیرهاي کلیه شود می مشاهده
  الگو شده مشاهده متغیرهاي بین همبستگی و معیار میانگین،انحراف )1( جدول

  )01/0(سطح  در معنادار =*
  

ترین رابطه بین  و پایین) 55/0(شایستگی ادراك شده و خودمختاري ادراك شده  باالترین همبستگی مشاهده شده مربوط به رابطه بین
 موجود معنادار استهاي  طور که گزارش شد، کلیه همبستگی همان. است) 23/0(خودمختاري ادراك شده و تداوم یادگیري الکترونیکی 

)01/0.(P< ها همگی دو به دو با هم رابطه دارند این بدان معناست که این متغیر .  
مجذور = 280/0(براي آزمون فرضیه اصلی، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد، با استفاده از روش همزمان، مدل معنی داري بدست آمد 

  .شود مشاهده می) 2(هاي معنی دار در جدول  نتایج بدست آمده از متغیر).  F =138/29و  p >0005/0آر تنظیم شده و 
  نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه) 2(جدول 

  pبین                                                        بتا                                                      متغیر پیش   
   

  p >0005/0                                           427/0                                                    ارتباط ادراك شده
  

  . بینی کننده معنی داري براي عالقه به تداوم یادگیري الکترونیکی نبودند خودمختاري ادراك شده و شایستگی ادراك شده، در این مدل پیش
  گیري بحث و نتیجه - 4

تواند مالك  هاي اساسی روانشناختی به خصوص نیاز به ارتباط  می دهد که ادراك دانشجویان از ارضا نیاز هاي تحقیق حاضر نشان می یافته
درصد واریانس عالقه دانشجویان به  28توان  به طوري که می. بینی عالقه یادگیرندگان به تداوم یادگیري الکترونیکی باشد مناسبی براي پیش

روکا و گاگنی نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج . بینی کرد گري پیش هاي خودتعیین یادگیري الکترونیکی را از طریق ادراك نیاز تداوم

  

نگی
میا ف   ن

حرا
ان

یار
مع

  

  ها  همبستگی                               
  4  3  2  1  متغیرها

                1  66/7  07/34  خودمختاري ادراك شده - 1
              1  *55/0  56/7  79/31  شایستگی ادراك شده - 2
            1  *32/0  *29/0  55/7  40/40  ارتباط ادراك شده - 3
          1 *50/0 *34/0 *23/0 17/8 09/31  تداوم یادگیري الکترونیکی - 4



 

 

هاي یادگیري الکترونیکی به  شود براي ارتقا عالقه دانشجویان دوره از این رو، پیشنهاد می. سازگاري دارد )2009(، سوریبو و دیگران )2008(
فاده مجدد از این شیوه یادگیري، بیشتر به شرایطی پرداخته شود که باعث افزایش راهکارهاي انگیزشی مناسب براي ارتباط هر چه بیشتر است

ها و فعال نگه داشتن  شود، ایجاد زمینه تعامل صمیمانه و مستمر بین مدرس و دانشجو، تعامل دانشجو با همکالسی یادگیرندگان با یکدیگر می
اي از راهکارهاي انگیزشی براي عالقه هر چه بیشتر دانشجویان به تداوم استفاده از این شیوه  ان در زمینه یادگیري در این محیط نمونهدانشجوی

  .  تواند باشد یادگیري در آینده می
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