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 تیفیاز کتیو رضانقش آمادگی دانشجویان براي آموزش الکترونیکی  پژوهش حاضر با هدف بررسی:هدف 

  .تحصیلی آنان انجام شد اقیدر اشتخدمات آموزشی 

 پژوهش شـامل کلیـه  جامعه آماري . توصیفی از نوع همبستگی بود ،روش پژوهش:شناسی پژوهش روش

یل درسال تحصـیلی  اردب شهر نوریام پ دانشگاه )دارش کارشناسی ،یکارشناس ،مقاطع کاردانی(یاندانشجو

بصـورت   طریـق جـدول کرجسـی مورگـان    نفـر از  220،نفربودکه از این تعداد 5400تعداد  به 97-1396

ي کیفیـت خـدمات آموزشـی    هـا  پرسشـنامه از  .نمونه انتخاب شدند عنوان به) تصادفی(یاتفاقیري گ نمونه

و پرسشنامه اشـتیاق   )2004(ي آمادگی براي یادگیري الکترونیکی واتکینز وهمکارانپرسشنامه،سروکوال

داده هـاي پـژوهش   .جهـت جمـع آوري داده هـا اسـتفاده شـد      )2002(تحصیلی اسکاوفیلی و همکـاران  

تـک  tاز طریق ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانـه همزمـان و   ،Spss22افزار بااستفاده از نرم 

  .نمونه اي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

یافته ها نشان داد که بین مولفه هاي آمادگی براي آمـوزش الکترونیکـی و مولفـه هـاي رضـایت      :ها یافته

نتـایج رگرسـیون   . دانشجویان ازکیفیت خدمات آموزشی با اشتیاق تحصیلی آنان رابطه مثبت وجـود دارد 

وزشـی  آمادگی براي آموزش الکترونیکی و رضایت از کیفیت خدمات آمچندگانه همزمان نیز نشان داد که 

ــین     4/84 ــور شــهر اردبیــل  را تبی ــام ن ــانس اشــتیاق تحصــیلی دانشــجویان دانشــگاه پی درصــد از واری

  .)R2=844/0(ندینمایم

متغیرهاي آمادگی براي آموزش الکترونیکی و رضایت  بیان نمود که توانیمبا توجه به نتایج :گیري نتیجه

تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اردبیـل را  اشتیاق ی نیب شیپقابلیت  از کیفیت خدمات آموزشی

  .دارند

  ، اشتیاق تحصیلیکیفیت خدمات آموزشی، موزش الکترونیکیمادگی آآ:هاي کلیدي واژه

  

  





  مقدمه-1-1

  

  

همواره از مسائل مهم  ها دانشگاهدر ، امروزه باال بردن کیفیت یادگیري و تدریس    

کمک گرفتن از فناوري براي پشتیبانی فعالیت ، براي نیل به این مقصود. آید یحسابم به

درواقع فراگیران . تواند اثرگذار باشد یمهاي موجود  یکاستتدریس و یادگیري با توجه به 

نیازمندند و براي دسترسی به این نوع اطالعات بهره  روز بهجهانی و به اطالعات جامع

  .باشد یمها توسط فراگیران یک امر بدیهی  يفناورجستن از 

ي آموزشی همواره در جستجوي عواملی هستند که بر پیشرفت تحصیلی ها نظام

ت شناخ. کنند یمگذارند و پیشرفت تحصیلی نسل جدید را تضمین  یمیادگیرندگان اثر 

رویکردي مناسب در جهت ، بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان مؤثرعوامل 

یله آن بتوان هم براي توسعه وس بهآورد تا  یمي آموزشی به وجود ها برنامهیزي ر برنامه

این عوامل بسیار متعدد . و هم براي دانشجویان بهترین نتایج را رقم زد موردنظرآموزشی 

اشتیاق ، ز موارد مهم که براي یادگیري فراگیران ضروري استو متنوع هستند اما یکی ا

عامل مهم در تعیین رشد شخصی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان  ؛ کهباشد یم1تحصیلی

بهمیزان انرژي که یک یادگیرنده براي انجام کارهاي ،اشتیاق تحصیلی. دانشگاه استدر 

شود یماطالق ، شده حاصلی و کارایی اثربخشکند و نیز به میزان  یمصرف ، تحصیلی خود

  ).1396؛ باد نوا، عجم، عمویی(

وضعیت  در بحثیرهاي روانشناسی مثبت است که از متغاشتیاق تحصیلی یکی 

ي پژوهشگران از سویاق اشت یرمتغبررسی  ،یري مثبتی به دنبال داردگ جهتتحصیلی 

است یادي صورت گرفته ي زها پژوهشی روبه گسترش است ودراین زمینه طورروزافزون به

یت و موفقتحصیلی  پیشرفت .)1397، نقل از زارعی دگرماندرق به ؛2،2012یلگیا(

در هاي پژوهش  یتاولواز ،با آنمرتبط  و عواملیان و دانشجودانش آموزان تحصیلی 

 از عواملیکی .است ها دانشگاهمدیران آموزشی  موردتوجهوازمسائل  وپرورش آموزش

واکرو (است کلیدي موثردر موفقیت دانش آموزان و دانشجویان مفهوم اشتیاق تحصیلی 

  .)1397، ی دگرماندرقاز زارعنقل  به ؛3،2014پیرس
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و در تکالیف تحصیلی  طور گسترده بهدرس  در کالساشتیاق دانشجو در دانشگاه و  

 بینی کننده یشعنوانپ بهعالوه بر این اشتیاق . خاص هدف مهم آموزش است طور به

اشتیاق تحصیلی منجر . است بلندمدتو  مدت کوتاهموفقیت تحصیلی دانشجو در  برجسته

دانشجویان مشتاق بیشتر . گردد یمشناختی و پیشرفت تحصیلی ، به رشد اجتماعی

بنابراین ؛ شوند یمیل التحص فارغرضایت تحصیلی بیشتري دارند و بیشتر ، کنند یممطالعه 

به  بلکه، یک هدف آموزشی عنوان بهبه خاطر ارزش خودش  تنها نهی مفهوم اشتیاق تحصیل

است ارتباط منطقی آن با پیامدهاي آموزشی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت  خاطر

  ).1395دالور؛، پور، سعدي درتاج ،اسالمی(

یی پاسخگوي حرکت تنها بهشوند  یمحاضر اجرا  در حالي سنتی آموزش که ها روش

و تغییر مداوم نیازهاي جوامع در دنیاي انفورماتیکنخواهد بود سریع علم و دانش 

هاي جدید  یوهشبنابراینتوسعه فناوري اطالعات در آموزش موجب گسترش استفاده از 

، باقري، میري، آیین، مهرشهنوازي(است گردیده  ها دانشگاهآموزش و یادگیري در 

  ).1396؛ دقاسمیمحم

با توجه  دارندو گسترش دانش و اطالعات  ي آموزشی نقش مهمی در رشدها سازمان

هاي جدید استفاده  يفناورآموزش عالی از  مؤسساتو  ها دانشگاهبه اینکه در اکثر 

  .اردبیل هم از این امر مستثنینیست نور شهرکنند در این راستا دانشگاه پیام  یم

در هاي جهان نوین است که در عصر اطالعات و  یدهپدآموزش الکترونیکی یکی از 

خود از  مدت کوتاهعرصه وجود گذاشته است و در پیشینه  پا بهجامعه مبتنی بر دانش 

هاي آموزش  یدگرگونامروزه . ي برخوردار بوده استا مالحظه قابلرشد و گسترش 

یی است و به اعتقاد برخی از سازگار گراالکترونیکی از دیدگاه فلسفی مبتنیبر پارادایم 

تواند رویکردهاي جدید آموزش و یادگیري را  یمین فناوري است که تر مهم، متخصصان

بارزترین کاربرد  عنوان بهآموزش الکترونیکی . )1389، صمدي(قرارداد یت موردحما

که رشد کمی  یدرحال. وجهی جدید به منشور آموزش عالی افزوده است، فناوري اطالعات

و خدماتی که  ها دورهما غفلت از کیفیت یابد ا یمافزایش  روز هاروزبه دورهو  مؤسساتاین 

تهدید جدي براي حیات  ها آنتوجه به توسعه کمی  به خاطر دهند یمارائه  مؤسساتاین 

یرساختی و بودجه به زعالوه بر مسائل  ها دانشگاهتوسعه و بقاي این . آید یمآن به شمار 

راهکارهاي افزایش همچنین یکی از . نیز بستگی دارد ها آني ها دورهکیفیت برنامه و 

کیفیت . رضایت از نظام آموزشالکترونیکی و موفقیت آن بهبود کیفیت خدمات است

ي که خدمت با انتظارات و نیازهاي مشتریان پیوند دارد تعریف ا عنوانگستره بهخدمات را 



  ).1392پروري؛،عنایتی نوین فر،حیدري رفعت(کنند یم

؛ خود را ارتقا دهند 4یفیت خدمات آموزشیاند که ک یافتههادر دانشگاهامروزه اغلب 

ین وظایف هر تر مهماغلب امور قرار داردو بهبود خدمات از  رأسبنابراین کیفیت در 

پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی میزان ، با توجه به این امر. موسسه یا دانشگاه است

از کیفیت خدمات  ها آنآمادگی دانشجویان براي آموزش الکترونیکی و توجه به رضایت 

یر این دورابرمیزاناشتیاقی که دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اردبیلبراي تأثآموزشی 

  .دارند بررسی نماید یلتحص

  

    لهبیان مسا - 1-2

پرورش افرادي است که قادر باشند ، ي تعلیم و تربیت مدرنها نظامیکی از اهداف مهم 

لذا . ی غلبه کنندآسان بهبرمسائل و مشکالتشان در زندگی روزمره ودرمحیط اجتماعی 

آنچه در فرایند یادگیري از اهمیت اساسی برخوردار است فراهم آوردن شرایط و موقعیت 

لی ي است که بهترین دستاوردها حاصل شود ومنجربه پیشرفت تحصیا گونه بهیادگیري 

پیشرفت تحصیلی و موفقیت تحصیلی ). 1396کوله مرز؛  ،پیرانی، عباسی، یمؤمن(گردد 

هاي پژوهش در آموزش و از مسائل  یتاولوز ، ابا آنمرتبط  هاو عوامل دانشگاهدانشجویان 

در موفقیت  مؤثرین عوامل کلیدي از ایکی . هاست دانشگاهموردتوجه مدیران آموزشی 

  .)1394؛ ي، عباسیآباد سلم، جناآبادي، صفري(است دانشجویان مفهوم اشتیاق تحصیلی 

تاجایی که ازآن شود  یعنوان یک متغیرحیاتی دریادگیري تلقی م اشتیاق تحصیلی به

داراي سه بعدشناختی، انگیزشی ورفتاري .کنند یعنوان یک منادي مهم یادگیري یادم به

راهبردهاي شناختی وفراشناختی دریادگیري  یريکارگ به:شناختی اشتیاق-الف.باشد یم

شامل سه مؤلفه احساس، ارزش وعاطفه ودوست داشتن ):عاطفی(اشتیاق انگیزشی-ب

شامل :اشتیاق رفتاري-ج.گیرد یمحیط آموزشی وعالقه به کارهاي دانشگاه رادربرم

  ).1395؛ اباد نو، عجم(شود یحضورفعال همراه باشوروشوق درمحیط آموزشی م

ین متغیرهایی است که عامل کلیدي براي یادگیري و تر از مهماشتیاق تحصیلی یکی 

آید و  یمیدن به پیشرفت و موفقیت تحصیلی بشمار دررستوسعه شخصی دانشجویان 

ي است که براي اولین بار جهت درك و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح ا سازه
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تعلیم و تربیت  در حوزهیانه گرا اصالحي ها تالشپایه و اساسی براي  عنوان و بهگردیده 

  ).2004؛٥یسپار ،یلدبلومنف ،یکفردر(است مدنظر قرارگرفته 

یژگی برجسته و .رومندي ووقف خوداست، نیبعد جذباشتیاق تحصیلی شامل سه 

ت این است که وق ،هاي تحصیلی اشاره دارد یتدر فعالشدن  و غرقجذب که به تمرکز 

ی سخت وبه دهد ینمیکه فرد گذر زمان را تشخیص بطور .گذرد یمبراي فراگیر سریع 

سطوح باالي انرژي و خاصیت ارتجاعی  به ،نیرومندي بعد .تواند ازکارخود جدا شود یم

در اي  مالحظه تالشقابل طی آن، آموز دانشبودن ذهن فراگیر هنگام انجام امور درسی که 

د ، وقف خواشتیاق تحصیلی مخلفهین سوم .دهد اشاره دارد یخود نشانمتکالیف  انجام

ی شخص نسبت به وظایف تحصیلی روان یدشدیري با درگدرفعالیت تحصیلی است که 

ي که فرد ازلحاظ ا عنواندرجه و بهین بعد نوعی دلبستگی تحصیلی است ا .شود یممشخص 

اسکاوفیلی (است شده یفعرت، داند یمبه امور تحصیلی خود  و متعهدوابسته  خود راروانی 

  ).2004، ٦وبکر

است،اجراي  یريگ باتوجه به تغییرات سریعی که درمحیط پیرامون ما درحال شکل

تدریس  ینهجدیددرزم هاي يه خدمات وفناورئمنظورارا مجازي والکترونیکی به يها نظام

شی نظام آموز آموزش الکترونیکی به.شده است صورت یک نیازاساسی مطرح ویادگیري به

، به کمک وسایل وابزارهایی که فناوري یرندهگ دهنده وآموزش که آموزش شود یاطالق م

  )1395؛ رضایی صوفی، زیتونلی(هستند  ها قرار داده، بایکدیگردرارتباط دراختیارآن

الکترونیکی صرفاً درحیطه آموزش عالی بوده است  آموزش درایران نیز تاچندسال اخیر

ازآن  نور دانشگاه علم وصنعت ودانشگاه تهران وپس ودراین راستادانشگاه پیام

آموزش این سیرصعودي درتوسعه  شک یب.اند ها به آموزش الکترونیک پرداخته سایردانشگاه

خدمات  یفیتالکترونیکی نیازمندآن است که دراین سیستم یادگیري امکان بهبود ک

یدفراگیران فراهم آیاقدرجهت افزایش رضایت و شور و اشت ییها آموزشی و ارائه مدل

  ).1391؛زندي، معصومی فرد(

الکترونیکی به رضایت یادگیرنده وتمایل  آموزشازآنجاکه دستیابی به موفقیت درروش 

مؤثربرتداوم تحصیلی درآموزش  اي ینهاوبه ادامه تحصیل بستگی دارد، عوامل زم
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ن سودمندي بررسی رضایت وسطح حضور یادگیرنده و همچنی.یابد یالکترونیکی اهمیت م

ها نقش  نوین درآموزش ازدور ویافتن روابط اساسی بین آن هاي ياستفاده از تکنولوژ

استفاده . دور دارد راه ها و مؤسسات آموزشی از آینده دانشگاه هاي یزير بسزایی در برنامه

یادگیرنده استفاده ازتکنولوژي وب رامفیدبشناسد، باعث  که یالکترونیکی درصورت آموزشاز

درواقع .استیرگذار ودرادامه تحصیل درمقاطع باالترتأثشود  یش رضایت یادگیرنده مافزای

انجامد  یبیشتریادگیرندگان م يور الکترونیکی به بهره آموزشگفت کیفیت دوره  توان یم

هادارد  شایانی بررضایت آنیر وتأثدهد  یهارا به فعالیت بیشتردرمحیط سوق م وآن

  ).1393؛ نعمت الهی ،کاظمی(

الکترونیکی وموفقیت آن،  آموزشیکی ازراهکارهاي افزایش رضایت ازنظام 

ها  به این معنا که براي موفقیت دراین محیط،دانشگاه.بهبودکیفیت خدمات است

مشتریان ازکیفیت خدمات متمرکزشوند، زیراادراکات  هاي یدگاهبایدبرد

بسیاري .رگذاراستآموزشی اثنهاد  یکمنظور انتخاب  به هایشان گیري یمهابرتصم آن

که اند  یدهاند به این نتیجه رس ازپژوهشگران طی تحقیقاتی که دراین حوزه انجام داده

اندطبق استانداردهاي کیفی که توسط مؤسسات  آموزش الکترونیکی نتوانسته يها دوره

  ).1391؛ معصومی فرد ،زندي(است،عمل کنند  شده یینها تع براي این دوره

کیفیت خدمات راسنجش میزان اختالف  )1991(تهاملیپاراسورامان، بري وز

اندوازاولین کسانی  موجودبین انتظارات وادراکات مشتریان ازخدمات دریافتی تعریف کرده

 يبند مختلف ارزیابی کیفیت خدمات رامقایسه وطبقه يها بودندکه تالش کردندتاروش

ها قرار  عملی آن کارهاي یربعدها مفهوم وتعریف کیفیت خدمات هم تحت تأث.نمایند

کیفیت،الگوي  هاي يبند طبقه ینتر ازمعروف).1388؛ باقر زاده، باقر زاده خواجه(گرفت 

است که انتظارت وادراکات مشتریان رادرپنج )1991(پنج عاملی پاراسورامان وهمکاران

 یريگ ملموسات،قابلیت اطمینان،بعد پاسخگویی،بعدتضمین وهمدلی اندازه:بعد شامل

  ).1394؛ محمدي ،دريحی(کنند یم

روزه بایدموردمطالعه وبررسی  یکی ازموضوعاتی که همچنان وهمه

جایگاه تر  یاختصاص يا گونه نوین آموزشی وبه هاي يقرارگیرد،آموزشپرورش،تکنولوژ

نیازهاي ثانوي انسان،ماننداشتیاق  ینتکنولوژي آموزشی وآموزش الکترونیکی دربرابرتأم

درتعریف اشتیاق تحصیلی )1391(یی، فتحیآشتیانی وشعافوالدوند،سلطانی.تحصیلی است

 يها روزانه مدرسه ازقبیل شرکت درکالس هاي یتتمایل به مشارکت درفعال«:اند بیان کرده



ربانی، معینی کیا، زاهد، (»انجام تکالیف درسی ودنبال کردن دستورات معلم درکالس

  ).1394ه؛ خالق خوا

یادگیرنده درمحیط آموزشالکترونیکی شور و  یکی از ویژگی هاي بسیارمهمازآنجاکه 

اشتیاق او براي یادگیري می باشد و الزم است درجه باالیی از اشتیاق را براي ورود به 

محیط هاي آموزشی داشته باشدو همچنین ازمفروضه هاي کاربرد آموزش الکترنیکی 

مسئله مطرح می در اینپژوهش آنچه به عنوان ، میزان آمادگی دانشجویان براي آن است

باشد این است که آمادگیدانشجویانبرایآموزشالکترونیکی و 

  در میزاناشتیاقتحصیلیآنان چه نقشی دارد؟،رضایتشانازکیفیتخدماتآموزشی

  ضرورت و اهمیت تحقیق- 1-3

يرفتاردرزمینه اشتیاق تحصیلی اعتقادبراین است که دانشجویان داراي ابعاد 

احساسات وعالیق مثبت نسبت به (یعاطف) الیف درسیرفتارهایی که از روي غیب و تک(

هرکدام به  هستندکه) نیروگذاري روان شناختی در امریادگیري(یوشناخت) تحصیل

ینسرو د ؛٧،2017لوپز وجونز(دهد نحوي موفقیت تحصیلی فرد را تحت تاثیر قرار می 

یانی که اشتیاق تحصیلی داشته دانشجو ).1397،نقل ازبهروزنژاد به ؛٨،2017دوگاناي

 از انجامو باشند توجه و تمرکز بیشتري برمسائل و موضوعات مورد هدف یادگیري دارند 

 .عملکرد بهتري دارند ها در آزمونکنند ونیز  یماجتناب  و نامطلوبرفتارهاي ناسازگارانه 

ی به دوران تحصیل و نقش آن در بهبود عملکرد تحصیل در طولاشتیاق تحصیلی  نقش

بطوریکه اشتیاق  ،شده است یلتبدي اخیر ها سالدر  موردتوجهیک موضوع مهم و 

هاي  یتفعالتحصیلی باعث بهبود عملکرد تحصیلی و افزایش مشارکت دانشجویان در 

  .)1397، بهروز نژاد(شود یممثبت تحصیلی 

، کاهش ارتقاي تحصیلی دانش آموزان، یشرفت تحصیلیدر پاشتیاق تحصیلی 

 ،در مقابل). ٩،2015یکفردر یفرجن(دارد ي ا عمدهپرخطردرمدارس نقش  رفتارهاي

یل به تما ،در مدرسهفقدان اشتیاق به تحصیل پیامدهاي جدي مانند پیشرفت نکردن 

، ١١؛ هانگ١٠،2010یهولکامب ،وانگ(دارد رفتارهاي انحرافی وخطرترك تحصیل رادرپی 
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2011(.  

بر ،گرش مثبت نسبت به اشتیاق تحصیلیمطالعات تجربی نشان داده اندکه ن

 آموز درباره دانشباورهاي : ؛ ازجملهمؤثراستی شناخت روانیرهاي از متغي ا مجموعه

و ارتباطات اجتماعی و  آموز دانشي ها و ارزشاهداف ، یزان کنترل خودو متوانایی ها

ی افت طور منف بهیاق کلی به مدرسه در اشتاحساس تعلق وي به مدرسه و دانشگاه 

  ).2009؛١٢پاگنیفالوو،جانسوز ،آرچامبالت(کند یمبینی  یشپتحصیلی را 

امروزه باپیدایش آموزش الکترونیکی دیگرتصورات قبلی نسبت به تهیه جاومکان براي 

 نوین دیگرنیازي هاي ياکنون بابه صحنه درآمدن فناور.تحصیل وآموزش ازبین رفته است

 یناز ا تواند ینیست وهرفردي درهرزمان ومکانی مترك منزل وصرف هزینه زیاد  به

ها ثابت نیست ودانشجویان  افزون برآن ساعات شروع وخاتمه کالس.امکانات استفاده نماید

آزادي عمل وانتخاب موضوع .درسرکالس حضورپیداکنندتوانند  یدرهرزمان م

یمانی،  نجیمی،(باشد  یموردعالقه افرادازنکات مهم این نوع آموزش م يها وسرفصل

  ).1396؛ سلیمانی

صنعتی،تجاري  هاي یافتتنها درمؤسسات آموزشی،بلکه در اکنون نه هم

هستیم که ازطریق آموزش  ییها ها ودرس وخدماتینیزشاهدرشدبسیارسریع تعداددوره

  ).1391؛ عبدالهی، زمانی(شوند  یه مئازدور ویا آموزش مجازي ارا

معتبر  يها زي دربرنامه کاري دانشگاهمجا يها درطی سالیان اخیراستفاده ازآموزش

یکی ازعمده دالیل گسترش استفاده ازفناوري ارتباطات واطالعات .جهان قرارگرفته است

درآموزش عالی،رشدسریع جمعیت دانشجویی وتقاضاي روزافزون براي ورود به دانشگاه 

 آموزشلذا رشدسریع .مختلف است يها ورشتهی ینهوادامه تحصیل درزم

به وقوع پیوست،توانست بسیاري ازموانع 1990آنچه درطول دهه  یژهو ،بهالکترونیکی

بر  یاننام تعدادبیشتري ازداوطلبان آموزش عالی ازم برسرراه آموزش عالی رابراي ثبت

ها قراردهدتاافزایش تقاضا براي آموزش راپاسخگو  داردواین فرصت رادراختیار دانشگاه

الکترونیکی،مستلزم فرایندصحیح اصول  موزشآدرواقع موفقیت دراجراي برنامه .باشند

 ی،زیتونل(یادگیري آنالین است  هاي یطمح سازي یادهطراحی ارزیابی وپ یزير برنامه

  ).1395؛ رضایی صوفی

 پذیري یتالکترونیکی،تشویق مسئول آموزش استفاده از يها وضرورت نیازها یشیکی ازپ

                                                                                                                        
3- Huang, C.
4- Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J.S., & Pagani L.S  



؛ کنعانی، زاده حسن(یادگیري است دانشجویان دریادگیري خودوخودراهبري آنان در

1389.(  

که بایدبه آن اشاره کردمیزان پذیرش  یتیالکترونیکی،نکته بااهم آموزشیینهدرزم

که ممکن است پیشرفت تحصیلی  باشد ییادگیري الکترونیکی توسط یادگیرندگان م

؛ )1396؛باد نوا، خطیب زنجانی، عجم(قراردهدیر دانشجویان راتحت تأث

شده دیگرعدم آمادگی دانشجویان واساتید درمنطبق سازي  مطرحوازموارد

رسد  یبه نظرم.باشد یتدریس دراین حوزه م يها وروش يافزار نرم هاي یستمخودباس

جدید  هاي يآموزش الکترونیکی درفضاي مجازي درکنارچگونگی استفاده از فناور

جهت  یزير برنامهرادرخصوص  اي یژهمشکالت دراین حوزه باشدکه توجه و ینتر ازمهم

ضمن آنکه  کند یتوانمندنمودن اساتیدودانشجویان دراین حوزه طلب م

ها وتوانایی  خدمات این آموزش مهارت یفیتمناسب رضایت از ک هاي یرساختوجودز

  ).1396، نجیمیو همکاران(شود یآن از ضروریات این نوع آموزش محسوب م یريکارگ به

ها ومؤسسات آموزش عالی در گسترش  ون دانشگاهدرایران باتوجه به استقبال روزافز

جهت  يساز ازمزایاي آن،لزوم مدل یريگ الکترونیکی به دلیل بهره آموزشارائه شیوه 

 ازپیش یشایجاد آمادگی براي آموزش الکترونیکی وایجاداشتیاق تحصیلی دردانشجویان ب

  ).1395؛ رضایی صوفی، زیتونلی(شود یاحساس م

 باعث یراز هاي موفقیت دانش آموزان درپیونداست؛ ياستراتژبا اشتیاق تحصیلی 

هاي  یتدر فعالیاق از اشتبینی قوي  یشپینی تحصیلی می شودوهمچون ب خوشافزایش 

در یرات مثبت اشتیاق تحصیلی بردرگیرساختن دانش آموزان تأث .کند یممدرسه عمل 

برآنهاضرورت مطالعه آن را عوامل موثر ها و آنیش میزان تالش و افزاهاي تحصیلی  یتفعال

  .)١٤،2011یلیاسکاوف ،بالنس ،؛ اونیل١٣،2009نارمی ،تولوانان ،سالماآرو(کند یمایجاب 

ي تحصیل را برایاق الزم اشت یدبایان و دانشجواینکه امروزه دانش آموزان  باتوجه به

داردوبانظربه موضوع اشتیاق تحصیلی درآموزش الکترونیکی  ی کهاهمیت یزباشند ونداشته 

ی را آشکارمباره  ینکمبود پژوهشدرا،ین حوزهدر اي پیشین ها پژوهشاینکه مطالعات 

که تعیینکنیم نقشی را که آمادگی  هدفبا این . یما پرداختهین زمینه در اتحقیق  به سازد،

دانشجویان براي آموزش الکترونیکی و رضایت آنان از کیفیت خدمات آموزشی در میزان 

به مسئوالن  ژوهشپین آمدهاز ا دست بهامید است نتایج  ؛ وصیلی آنان دارداشتیاق تح
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و  بهتربه دانش اندوختگان هرچه یرسان ها ومؤسسات آموزش عالی درخدمات دانشگاه

  .کمک شایانی کرده باشد افزایش میزان اشتیاق آنان براي ادامه تحصیل

  

  اهداف تحقیق- 1-4

  اهداف کلی-1- 1-4

شناسایی وضعیت آمادگی دانشجویانبراي آموزش الکترونیکی و رضایت از کیفیت  ـ 1

  .خدمات آموزشی و اشتیاق تحصیلی آنان

تعیین نقش آمادگی دانشجویان براي آموزش الکترونیکیو رضایت از کیفیت خدمات  ـ 2

  .آموزشی در اشتیاق تحصیلی آنان

  اهداف جزئی -2- 1-4

  .دانشجویان براي آموزش الکترونیکیـ تعیین وضعیت آمادگی 1

  .ـ تعیین وضعیت رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی2

  .ـ تعیین وضعیت اشتیاق تحصیلی دانشجویان3

ي آن با اشتیاق تحصیلی ها مؤلفهتعیین رابطه آمادگی براي آموزش الکترونیکی و  ـ 4

  .دانشجویان

ي آن با اشتیاق تحصیلی ها مؤلفهشی و یفیت خدمات آموزاز کتعیین رابطه رضایت  ـ 5

  .دانشجویان

تعیین نقش آمادگی براي آموزش الکترونیکی و رضایت از کیفیت خدمات آموزشی در  ـ6

  .بینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان یشپ

  تحقیق سؤال هاي -1-5

  وضعیت آمادگی دانشجویان براي آموزش الکترونیکی چگونه است؟ ـ 1

  دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی چگونه است؟وضعیت رضایت ـ 2



  وضعیت اشتیاق تحصیلی دانشجویان چگونه است؟ ـ 3

  هاي تحقیق فرضیه - 1-6

ي آن با اشتیاق تحصیلی دانشجویان ها مؤلفهبین آمادگی براي آموزش الکترونیکی و  ـ 1

  .رابطه وجود دارد

با اشتیاق تحصیلی ي آن ها مؤلفهبین رضایت از کیفیت خدمات آموزشی و  ـ 2

  .دانشجویان رابطه وجود دارد

بینی  یشپآمادگی براي آموزش الکترونیکی و رضایت از کیفیت خدمات آموزشی در  ـ 3

  .اشتیاق تحصیلی دانشجویان نقش دارد

  تعاریف مفهومی متغیرها- 1-7

سرمایه روانی فراگیران و تالش مستقیم  عنوان بهاشتیاق تحصیلی را :اشتیاق تحصیلی 

 اند کردهها تعریف  یتموفقو تمایل به ارتقاء سطح  ها مهارتبراي یادگیري و کسب  ها آن

هاي کالسی،  یتفعالهاي مدرسه، شرکت در  یتفعالدر  مؤثرتواند منجر به مشارکت  یمکه 

شاري، (مدرسه و رابطه مناسب با معلمان وسایر دانش آموزان شود بافرهنگسازگاري 

اشتیاق تحصیلی به رفتارهایی که به  سازه ).2014؛١٥اژیریوسف، غزالی، اوسمان، د

و ینی سو ا ،پینتایرینی(شود یاطالقم ،یشرفت تحصیلی مربوط استو پیادگیري 

یفیت تالشی اشاره داردکه دانش آموزان صرف فعالیت بر کین مفهوم ا .)١٦،2014یلوتپا

باشند یابی به نتایج مطلوب نقش داشته در دستمستقیم  تابصورت ،کنند یمهدفمند 

  ).1387،یجهرم ،رستگار ،حجازينقل از  به ؛١٧،2003و وودلی النگ ،ریچاردسون(

آمادگی براي آموزش الکترونیکی به مفهوم توانایی  :آمادگی براي آموزش الکترونیکی

براي ) یاناستادانو دانشجو ،یديافراد کل ،مدیران(یآموزشنفعان  يذیت هاو ظرف سازمان

  .)1389؛منتظر ،داراب. (حضوردرفضاي الکترونیکی است

ي نفوذ سریع اینترنت واسطه بهجدیدي است که  نسبتاًآمادگی الکترونیکی مفهوم 

                                                                                                                        
15- Dzahir N.
1- Pietarinen, Soini & Pyhalto
2- Richardson, Long & Woodly  



 و ارتباطاتدر کسبي اطالعات از فناوریشرفت چشمگیر استفاده و پدرسراسرجهان 

وردن چارچوبی یکپارچه براي فراهم آ منظور بهاین مفهوم . یافته استتوسعهوکاروصنعت 

یافته ودرحال توسعه توسعهمیان کشورهاي  ١٨شکاف دیجیتالی و عمقارزیابی وسعت 

  ).1388؛خدابخش ،ی زادهحنف ،حنفی زاده(گرفت شکل  1990دراواخردهه

راهکاري براي حرکت در  عنوان بهخدمات آموزشی کیفیت:کیفیت خدمات آموزشی

در ، مشارکت درك نیازهاي افراد ذینفع ،آموزشیي اساسی محیط ها ارزشراستاي 

است ي و بهبود مستمر در موسسه آموزشی تعریف گردیده ساز یندفرا، ها گیري یمتصم

  .)1383،ی زادهمهر عل(

داند و به  یمکیفیت را با رضایت مشتري یکی ، دمینگ پیشگام نهضت کیفیت خدمات

اندازه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات ، دماتکیفیت خ) 2005(اعتقاد پاراسورامان 

  ).1394، به نقل ازمیر فرجود لنگرودي(مشتریان از خدمت است 

  

  تعاریف عملیاتی متغیرها - 1-8

ي است که ا نمره، منظور از اشتیاق تحصیلی در این پژوهش :شتیاق تحصیلیا

و  ١٩مقیاس اشتیاق تحصیلی اسکاوفیلی سؤاالتدانشجویان از پاسخگویی به 

  .ي استا فاصلهیري این متغیر گ اندازهمقیاس . اند کردهکسب ) 2002(همکاران

ی براي آموزش الکترونیکی در این از آمادگمنظور : مادگی براي آموزش الکترونیکیآ

مقیاس یادگیري  سؤاالتي است که دانشجویان از پاسخگویی به ا نمره، پژوهش

ي ا فاصله یرمتغیري این گ اندازهمقیاس . اند کردهکسب  )2004(٢٠واتکینز الکترونیکی

  .است

 يا نمره، منظور از کیفیت خدمات آموزشی در این پژوهش: کیفیت خدمات آموزشی

، مقیاس کیفیت خدمات آموزشی سروکوال سؤاالتاست که دانشجویان از پاسخگویی به 

  .ي استا فاصلهیري این متغیر گ اندازهمقیاس . اند کردهکسب 
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19-Schaufeli
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمه -2-1

اهـداف و   ینتـر  از مهـم  اشـتیاق تحصـیلی  طـور کـه در فصـل قبـل بحـث شـد،        همان

بـا  . اي برخـوردار اسـت   یژهوآن از اهمیت و توجه به تآموزشی اس يها سازمان يها رسالت

 ؛ کـه باشـد  یمـ هدف از این فصل بیان مبانی نظري متغیرها و پیشینه تحقیق ، این توضیح

در ابتدا به مبانی نظري اشتیاق تحصیلی سـپس، آمـوزش الکترونیکیـو درنهایـت کیفیـت      

همچنینبه پیشـینه  . شود تا جوانب مبهم موضوع روشن گردد یمآموزشی پرداخته خدمات 

ي مطالب بند جمعگردد و در انتهاي فصل  یمتحقیق در ارتباط با متغیرهاي تحقیق اشاره 

  .گیرد یمي صورت گرفته انجام ها پژوهشبا توجه به 

  

  اشتیاق تحصیلی - 2-2

ن و نوجوانان مفهوم اشتیاق تحصـیلی  کودکا وپرورش آموزشیکی از مفاهیم اساسی در 

لغوي به معناي میل و آرزوي چیزي داشتن یا اینکـه عالقـه    ازنظراشتیاق تحصیلی . است

رغبتـی   یبـ میلی و  یبدر مقابل  معموًالي یک کار است که ها جنبهزیادي داشتن به امور و 

ي است کـه بـراي اولـین بـار     ا سازهاشتیاق تحصیلی ).1391کرد افشاري، (شود یمتعریف 

پایه و اساسـی بـراي    عنوان بهجهت درك و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و 

فردریکس، بلومنفیلـد،  (یانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت گرا اصالحي ها تالش

احساس تعلـق و گـرایش فـرد بـه مشـارکت در       عنوان بهاشتیاق تحصیلی ). 2004پاریس؛ 



، ٢١ویلیـامز (شـده اسـت    یفتعرهاي کالسی و عامل مهمی در موفقیت آموزشگاهی  یتلفعا

مانند ورزش، موسـیقی، تئـاتر    برنامه فوقهاي  یتفعالتواند شامل مشارکت در  یمو ) 2003

  .باشد یمشود،  یمی ده سازمانو یا هر کار جمعی دیگر که در مدرسه 

یـادگیري وظـایف آموزشـگاهی    در تعریفی دیگر اشـتیاق تحصـیلی مشـارکت در امـر     

) 1387(حجــازي، رســتگاري و جهرمــی ). 2004، و همکــارانفــردریکس (مدرســه اســت 

هـاي هدفمنـد    یتفعالکیفیت تالشی که دانش آموزان صرف  صورت بهاشتیاق تحصیلی را 

نجفی صرمی . اند کردهمستقیم به نتایج مطلوب برسد تعریف  صورت بهکنند تا  یمآموزشی 

اشـتیاق تحصـیلی را ورود فعـال فـرد در یـک تکلیـف یـا        ) 2004(ل از ریو به نق) 1394(

  .داند یمفعالیت 

ــاریس  ــد، پ ــد) 2004(فــردریکس، بلومنفیل ــه مدرســه مفهــومی  اعتقاددارن اشــتیاق ب

اشـتیاق  . باشـد  یمـ شده از سه عنصـر رفتـاري، انگیزشـی و شـناختی      یلتشکي و چندبعد

دهد است و شـامل   یمزان را به مدرسه سوق رفتاري تالش براي تمرین است که دانش آمو

رفتارهاي مثبتی همچون گرایش به کـالس و تکمیـل نمـودن کـار کالسـی، درگیـري در       

اشـتیاق  . باشد یبرنامهم فوقهاي  یتفعالفرآیند یادگیري و وظایف تحصیلی و مشارکت در 

ر دانـش  ي انفعالی و احساس پیوند بـه مدرسـه د  ها دهندهواکنش نشان) عاطفی(انگیزشی 

یـز بـه   نیاق شـناختی  اشـت  .بـردارد آموزان است و حـس تعلـق و ارزش بـه مدرسـه را در     

هـاي   ياسـتراتژ ي راهبردي یادگیري دانـش آمـوزان در اسـتفاده از    ها روشخودکنترلی و 

بـه نقـل از ونـگ،    (باشـد   یشناختشـانم یزي، نظارت و ارزیابی ر برنامهفراشناختی مبنی بر 

  ).2011؛ ٢٢ویلت، اکلس

داننـد کـه    یمـ اشتیاق را شامل دو بعد رفتاري و انگیزشی ) 1993(٢٣اسکینر و بلمانت

بعد رفتاري پایداري در انجام تکالیف و حضور فعاالنه در مدرسـه و بعـد انگیزشـی همـان     

سـه عنصـر   ) 2003(فورالنـگ و همکـاران   . داننـد  یماحساس مثبت در حین انجام کارها 

اولـین عنصــر شـامل رفتــار عینــی و   . تعریـف کردنــد را در اشــتیاق بـه مدرســه   جداگانـه 

ی در دانـش  شناخت رواندانش آموزان، دومین و سومین جزء را تجارب درونی  مشاهده قابل

یمـی،  کر(باشـد   یمـ شـود،   یمـ داند که به دوبخش شناختی و احساسی تقسیم  یمآموزان 

                                                                                                                        
1-Williams
22-Wang, Willett, Eccles
23-Skinner, Belmont



1393.(  

  هاي انگیزش اشتیاق تحصیلی در نظریه -2-2-1

 صـورت  بـه مطالعه انگیـزش  . محققان انگیزش است موردعالقهفهوم اشتیاق تحصیلی م

ابتکار، (، هدف )يزورمندانگیختگی، نیرو و (ی که بر انرژي شناخت روانکلی به فرآیندهاي 

؛ کنـد  یمـ یـد  تأکفعالیت انسـان  ) پشتکار، ادامه و تحمل(و تداوم ) جهت، چالش و انتخاب

بنابراین تعاریفی از اشتیاق تحصیلی که انـرژي، هـدف و تـداوم فعالیـت دانـش آمـوزان را       

هـاي   یـه نظر).1391به نقل از بروجردي، (یزش هستند برانگدهد تعاریفی مبتنی  یمنشان 

قرار داده است که در جـدول زیـر نشـان     موردتوجهي اشتیاق را ها جنبهانگیزش برخی از 

  .است شده داده

  

  )1391بروجردي، (هاي انگیزشی  یهنظرابعاد اشتیاق تحصیلی در  1-2جدول

  درگیري عاطفی  درگیري رفتاري  هاي انگیزش یهنظر

  اشتیاق، عالقه  تالش، پشتکار، مشارکت  نظریه اهداف پیشرفت

ــل تســلیم شــدن و    نظریه اسناد علی تــالش و پشــتکار در مقاب

  یريگ کناره

عالقه، خشم، غرور، شرم 

  و گناه

  عالقه،لذت  پشتکار، مشارکت در تکلیف  نظریه انگیزش درونی

ــرل  ــه کنت ــده ادراكنظری  ش

  اسکینر

یـین گـري، تـالش و    خود تعشروع به فعالیت، 

  پشتکار

  لذت، عالقه، اشتیاق

  اندوه، ناراحتی  عالقگی یبانفعال، شکست در واکنش،   شده آموختهنظریه درماندگی 

  

  

  ابعاد اشتیاق تحصیلی -2-2-2

ي مختلـف شـناختی،   هـا  مؤلفهي است که متشکل از چندبعدي ا سازهاشتیاق تحصیلی 

پـردازان مختلـف    یـه نظرروانشناسـان و  ). 2010؛24مارتین، مارش(رفتاري و انگیزشی است 
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اشـتیاق  ) 1989(٢٥فـین . انـد  کردهي زیادي براي اشتیاق تحصیلی معرفی ها مؤلفهابعاد و 

26اپلتون، کریستنسون، کیم، ریشـلی . داند یمرفتاري  عاطفی و مؤلفهتحصیلی را داراي دو 

ی شـناخت  رواناشتیاق تحصیلی را داراي چهار بعد تحصیلی، رفتاري، شـناختی و  ) 2006(

بعد تحصیلی از متغیرهاي زمـان صـرف شـده روي تکلیـف، اعتبـار و دریافـت       . اند دانسته

شـامل توجـه و شـرکت     بعد رفتاري. شود یمفرد در انجام تکالیف  ازنظردرجات تحصیلی 

یمی، ارزش یادگیري و خودتنظي ها مؤلفهداوطلبانه در کالس درس است، بعد شناختی از 

ي احساس تعلـق، روابـط   ها مؤلفهی شامل شناخت روانشود وبعد  یماهداف شخصی تشکیل 

) 2008(27لنـین بریـک و پینتـریچ   ). 1394نجفی صرمی، (باشد  یمبا همساالن و معلمان 

بعد رفتاري شامل . اند کردهتحصیلی سه بعد شناختی، رفتاري و عاطفی ذکر براي اشتیاق 

متغیرهاي همچون رفتار مثبت، تالش و مشارکت است و بعد شـناختی شـامل متغیرهـاي    

گـذاري در یـادگیري و بعـد عـاطفی شـامل       یهسـرما یمی اهداف یـادگیري،  خودتنظمانند 

جیمرسـون، کمپـز،   (یـادگیري اسـت    متغیرهاي مانند عالقه، تعلق و نگرش مثبت دربـاره 

  ).2003؛ 28ریف

شوق داشتنبه تحصیل و وقـف  ، اشتیاق تحصیلی داراي سه بعد مجذوب تحصیل شدن

ي دیگر اشتیاق تحصیلی تلویحات مهمـی بـراي موفقیـت هـاي     از سو. تحصیل شدن است

ــهزممطالعــات . ی داردو اجتمــاعتحصــیلی و شــغلی  ــابی ملــی  ین یاق تحصــیلی از اشــتی

یاق تحصـیلی دانشـجویان   از اشت، یقاي جنوبی و سایر کشورهاو آفریا در استرالدانشجویان 

توانـد   یمـ اشـتیاق تحصـیلی دانشـجویان    . انـد  برده نامشاخص کیفیت دانشگاهی  عنوان به

راهبردهـا و  ، هـا  یاسـت سز تعـدیل  ي اشـتیاق تحصـیلی ونیـ   هـا  جنبـه شناسـایی   منظور به

؛و همکــاراناســالمی (یــردقرارگی و امعــان نظــر موردبررســآموزشــی هــادر نظــام برنامــه

ي بنـد  طبقـه توان در سه بعد زیـر   یمبندي دیگر اشتیاق تحصیلی را  یمتقسدریک .)1395

  ):1394پرهیز، (کرد 

اشتیاق شناختی به انواع فرآیندهاي پردازش کـه توسـط دانـش     :29شتیاق شناختیا

اشتیاق شناختی  درواقع. گیرد اشاره دارد یمقرار  مورداستفادهآموزان براي یادگیري 
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Abstract

Research Aim: The present research was done by considering role of student’s
readiness for electronic learning andSatisfaction from educationalServices 
quality in their education Eagerness.

Research method:The research method was descriptive of Correlation. The 
research population included all students (Associate in Arts, Bachelor of arts, 
and Master of arts) of P.N university of Ardebil. Which were 5400 
participants among them 2200 participants were selected through Krejcie & 
Morgan's table randomly as sample. Educational services questionnaries of 
servqual، readiness for e-learning questionnaire of Watkins et al. (2004) and 
Educational enthusiasm questionnaire of Schaufeli et al. (2002) were used for 
gathering data. The research data were analysed by SPSS22 Software, using 
Pearson correlation test, multiple simultaneous regression and t-test.
Findings: The findings showed that there is possitive relationshipbetween
readiness Components for electronic learning, and Student's satisfaction 
components from educational Services quality with Their educational 
enthusiasm. The results of mutiple simultaneous regression showed that 
readiness for e-learning and satisfaction from education 
Servicesqualityexplained 84.4% of educational enthusiam variance of P.N
university students of Ardebil. (R2=0/844)
Conclusion:According to the results, it Can be stated that readiness variables 
for electronic learning and satisfactionfrom educational Servicesquality have 
capability of pridiction of educational enthusiasm of P.N university students 
of Ardebil.
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