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The Role of Satisfying Basic Psychological Needs and Cognitive Beliefs 
in the Intrinsic Motivation of E-learning Students 
Akram Kharazmi1, Hossein Kareshki2*, Mahdi Moshki3 

Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical 
Sciences, Gonabad, Iran 
 
Abstract 
Introduction: We aimed to study the role of basic psychological needs and cognitive beliefs on 
the intrinsic motivation of E-learning students using a causal model. 
Material and Methods: In this path analysis study we tested the pattern of causal relations 
through correlation coefficients. The statistical population of the study consisted of all 
undergraduate students’ (n=218) of the Virtual College of Hadith Sciences in Mashhad during the 
academic year 2010-2011. The students studied hadith sciences, Quranic teachings and principles 
of medical ethics. The participants were selected using the convenience sampling method. Data 
were analyzed using Pearson's correlation coefficient, multiple regression, and path analysis 
model. SPSS software, version 20 and LSREL (v 8.50) were used for assessing the relationship 
between the variables. 
Results: The result of path analysis showed that the model of needs determination (perceived 
autonomy, perceived competence, perceived relatedness) and intrinsic motivation by cognitive 
beliefs fits very well (GFI= 0.98, RSMEA=0.05). 
Conclusion: Paying attention to basic psychological needs increases the students' intrinsic 
motivation to try and trend towards E-learning. Furthermore, student's cognitive beliefs, such as 
the quality and applicability of E-learning courses is undeniable in student's motivation and 

interest. 
Keywords 
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 چکیده

باورهاي شناختی در انگیزه درونی دانشجویان  شناختی و هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نیازهاي اساسی روان :مقدمه

  .یادگیري الکترونیکی بر اساس یک الگوي علّی است

روش پژوهش از نوع تحلیل مسیر است که به آزمون الگوي روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی : ها روشمواد و 

ال تحصیلی مجازي علوم حدیث شهر مشهد در س دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده  جامعه آماري این پژوهش کلیه. زدپردا می

هاي علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخالق پزشکی  نفر از دانشجویان رشته 218پژوهش شامل   نمونه. باشد می 90-89

و الگوي  ها از ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه براي تحلیل داده. گیري در دسترس انتخاب شدند باشد که به روش نمونه می

  .به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد 50/8نسخه  LISRELو  20نسخه  SPSSهاي تحلیل مسیر و  برنامه

خودمختاري ادراك شده، شایستگی (گري  تعیین  هاي خود با اجراي الگوي تحلیل مسیر براي آزمون مدل رابطه نیاز :نتایج

درونی از طریق باورهاي شناختی، مشخص شد که الگوي پیشنهادي از برازش بسیار خوبی  و انگیزه) ادراك شده، ارتباط ادراك شده

  ).GFI ،05/0=RSMEA=98/0(برخوردار است 

  اصیل  مقاله
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هاي یادگیري الکترونیکی شناختی در ارتقا سطح انگیزه درونی  دانشجویان دوره پرداختن به نیازهاي اساسی روان :گیري یجهنت

از طرفی توجه به باورهاي شناختی دانشجویان  .، نقش مؤثري داردمت استفاده این شیوه یادگیريبراي تالش و گرایش بیشتر به س

هاي یادگیري الکترونیکی، در ایجاد انگیزه و عالقه دانشجویان نقش غیرقابل انکاري  خصوص سطح کیفی و قابلیت کاربرد دوره به

  .دارد

  

 واژگان کلیدي

    یادگیري الکترونیکیانگیزه درونی، ، باورهاي شناختی، سیروانشنا ،نیازها

  

 مقدمه 

طوري که گرایش خود به خودي براي  ی با دیگر اعضاي اجتماع دارند بهافراد گرایش طبیعی و درونی براي رشد و یکپارچگ

انکاري در بنابراین انگیزه درونی نقش غیر قابل . هاي چالش برانگیز دارند کشف محیط اطراف خود، کنجکاو بودن و پیگیري فعالیت

برد و  درونی به معناي انجام فعالیت به خاطر خود فعالیت است زیرا شخص از فرایند کار لذت می انگیزه. ]1[کند  مسیر رشد ایفا می

هاي منفی و پاداش، اثر منفی و  عوامل محیطی مخرب همچون بازخورد ].2[ گزیند عمل را به دلیل چالشی بودن و عالقه به آن برمی

هایی دارند که  ي مثبت و حق انتخاب تأثیر مثبتی بر انگیزه درونی دارند، در نتیجه افراد تمایل زیادي به سمت فعالیتها بازخورد

  ].3[کنند  وانشناختی آنان را ارضا مینیازهاي ر

ین نظریه ا. ]4[ ها در بحث انگیزش است ترین نظریه ترین و کاربردي تعیینی یکی از جامع ، نظریه خود Jangو Chenاز نظر 

گري، تعیین نظریه خود. کننده پویایی نیازهاي انسان، انگیزه و سالمت در چارچوب بافت اجتماعی است مند، توصیف طور نظام به

هاي آن را در بر  اصلی این نظریه که اهم فعالیت  زمینه. مطرح شد  Ryanو  Deciهاي اخیر توسط اي است که در سال نظریه

نقش خود در  ،در حوزه انگیزش را ها گیري ترین جهت د و بر این مفروضه مبتنی است که یکی از اساسیباش انگیزش می ،گیرد می

و پرداختن به ) Intrinsic Motivation( این نظریه بر انگیزه درونی  تمرکز عمده. دهد می  ها تشکیل انجام اعمال و ادراك توانایی

 و ارتباط )Competence( ، احساس شایستگی)Autonomy( رينیاز به خودمختا( )Basic need( سه نیاز بنیادین

)Relatedness( ( 5[در انسان است[.  

به عبارتی حمایت محیطی . شود ها می موجب رشد و پیشرفت انسان ،از جانب محیط اجتماعی ،هاي روانی پایه ارضا این نیاز

-Self( ها در جهت بهسازي خود خنثی کردن تالش ها، منجر به شود و عدم ارضا نیاز هاي سودمند می موجب انتخاب رفتار

Improvement( دهی پیشرفت و خود )Self-Development( هاي آنان به خوبی ارضا  در محیط کاري، افرادي که نیاز. شود می

زنند  هاي مخرب می دست به رفتار ،دهند در حالی که افراد، با عدم ارضا نیازها اي نشان می دوستی و پسندیده هاي نوع رفتار ،شده است

]6.[  

مختاري مستلزم عمل بر اساس اراده  خود. تفاوت قائل است ،شده گردان و انگیزش کنترل گري بین انگیزش خودتعیین نظریه خود

آن را به صورت کامال ارادي انجام ، شوند گیر می در یک فعالیت در زمانی که افرادطور مثال،  به .و داشتن فرصت انتخاب است

شدن حاکی از اقداماتی است که با احساس فشار و اجبار همراه  در مقابل احساس کنترل . یابند دلیل آنکه آن را جذاب می به ددهن می

توان در  هاي انسان را می گذاران این نظریه معتقدند که رفتار بنیان. گیرد هاي بیرونی انجام می است یا به خاطر کسب پاداش

گري فرض بر این است که داشتن انگیزش درونی یا  در نظریه خودتعیین ].7[شدگی توصیف کرد  ترلمختاري و کن پیوستاري از خود

هاي تنظیم فردي  ها را به باورها و سبک ها و منابع بیرونی را اکتساب کرده و آن اي ارزش بیرونی، بستگی به این دارد که تا چه اندازه

افتد و در عین حال با ترکیب ساختارهاي درونی، مفهوم واحدي از خود  اتفاق می سازي تبدیل کرده باشیم، به عبارتی فرایند درونی

  ].8[ دهد رخ می) Integration( سازي کسب کرده باشیم که در این صورت فرایند یکپاچه

تخاب گزینی شخصی، ان هایی را براي هدف با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، فرصت ،یادگیري الکترونیکی

از آنجا که در این  ].9[آورد  ارزیابی فراهم می هاي مناسب شخصی، انتخاب معلم و کانال ارتباطی، افزایش انگیزش و حتی خود روش

وجود ندارد، یادگیرندگان باید بتوانند انگیزه خود را حفظ ) نسبت به شکل رایج و معمول در محیط واقعی(تعامالت اجتماعی  ،بستر

تواند مانع  فقدان انگیزش می .ستهاي یادگیري برخط ا امل مهمی براي حفظ رضایت یادگیرندگان در محیطع ،انگیزش. کنند

گري است، باید به تفصیل به عوامل و  از آنجا که انگیزه درونی باالترین حد از خودتعیین ].10[اي براي تمرکز بر یادگیري باشد  عمده
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 .کند انگیزه باالي افراد، در ارتباط با دیگران معنا پیدا می. شوند، پرداخته شود میهایی که منجر به ایجاد و یا آسیب آن  نیرو

محیط یادگیري الکترونیکی نیز به عنوان فعالیتی اجتماعی محسوب . کنند یادگیرندگان از این طریق منابع و اطالعات را جستجو می

هاي  با توجه به آنچه گفته شد نباید از اهمیت جنبه. رسی شودهاي یادگیري و انگیزشی باید در این بستر بر  شود که فرایند می

کند که عوامل محیطی و اجتماعی از طریق  گري بیان می تعیین از طرفی نظریه خود ].11[اجتماعی یادگیري الکترونیکی غافل شد 

عنوان بهترین شکل  رونی بهگی و ارتباط، بر انگیزه دمختاري، شایست هاي خود مندي از نیاز اثرگذاري بر ادراك یا رضایت

  ]. 7،12[گذارند  گري تأثیر می تعیین خود

ي نقش مؤثر کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد، بر رضایت یادگیرنده به عنوان نمونه ، نیازهاي روانشناختی به واسطهHoبه زعم 

هاي  به عنوان باور ،کاربرد ادراك شده عواملی همچون کیفیت ادراك شده و قابلیت. ]13[ بارزي از انگیزه درونی اثرگذار است

جدید براي یادگیرنده منوط به این است که تا چه اندازه فناوري به عبارتی، پذیرش و استفاده از یک  .شوندشناختی معرفی می

سیستم  کیفیت اطالعات عامل مهمی در رضایت از یادگیري الکترونیکی و موفقیت ].14،15[متناسب با باورهاي شناختی او باشد 

کیفیت اطالعات موضوعی ذهنی است که تا حد . ]16[ شود به عبارتی کیفیت اطالعات، قلب یادگیري الکترونیکی محسوب می .است

به همین خاطر کیفیت اطالعات مفهومی چندبعدي و نسبی  ].17[کنند  زیادي بستگی به افرادي دارد که از این خدمات استفاده می

با این حال با افزایش میزان کیفیت،  ].17[دشواري در ارزیابی تجربی از کیفیت اطالعات شده است  که این امر موجب] 18[است 

زمانی که افراد احساس کنند  ].16[عینی بودن آن نیز افزایش خواهد یافت و یا حداقل از انتزاعی بودن آن کاسته خواهد شد 

برعکس اگر کیفیت اطالعات ارائه شده باال باشد، . یابد یستم کاهش میاطالعات ارائه شده مبهم، اشتباه و ناقص است، اعتماد به س

به ادراك فرد از نظر میزان مفید بودن و آسانی کاربرد در خدمات  ،از طرفی، قابلیت کاربرد ].19[یابد  میزان استفاده کاربر افزایش می

خصوص، افراد کم  به. ه از یادگیري الکترونیکی استتفادمالك آسانی کاربرد عامل مهمی در تعیین اس. ]14[ارائه شده، اشاره دارد 

و  Maبه نظر ]. 20[دارند  توجه بیشتري، به مالك آسانی کاربرد ،براي استفاده از یادگیري الکترونیکی گیري تجربه، در تصمیم

. اي است ر استفاده از فناوري رایانهداري در تعیین تصمیم آنان د کننده مهم و معنی افراد از مفید بودن سیستم، تعیینادراك  ،همکاران

اي در  اي براي استفاده بیشتر از فناوري رایانه تواند انگیزه اي نقش مهمی در ارتقا عملکرد آموزشی دارد و می مفید بودن فناوري رایانه

  .]21[ آینده باشد

و همکاران،  Chiu .صورت گرفته استمندي به یادگیري الکترونیکی تحقیقات زیادي در مورد نقش باورهاي شناختی در عالقه

Roca و  ،و همکارانSun 14،15،22[ از جمله کسانی هستند که به اهمیت کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد پرداختند و همکاران[ .

هاي  به نقش نیاز گري از جمله کسانی هستند که در چارچوب نظریه خودتعیین و همکاران Soreboو   Gagneو Rocaاز طرفی، 

هاي انجام  مرور پژوهش. ]23،24[ اند بر انگیزش در حوزه یادگیري الکترونیکی پرداخته) خود مختاري، شایستگی و ارتباط(گانه  سه

هاي  هاي سازمانی و کالن و کمتر به جنبه بیشتر به جنبه ،در عرصه یادگیري الکترونیکیکه دهنده آن است  شده در ایران، نشان

و باورهاي شناختی  گري تعیین گان توجه شده است و تاکنون پژوهشی که مبتنی بر مبانی انگیزشی خودفردي و انگیزشی یادگیرند

گري  تعیین شده، در چارچوب نظریه خود هاي یاد هاي نظري و پژوهش در تحقیق حاضر بر اساس یافته. باشد، انجام نشده است

کننده در  بینی عوامل تعیین به پیش) اك شدهشده و قابلیت کاربرد ادرکیفیت ادراك ( هاي شناختی و باور) نیادین روانیهاي ب نیاز(

. )1شکل(شود  ، مطرح و آزمون میین مدل زیربنابرا. شود انگیزه درونی و عالقمندي کاربران به یادگیري الکترونیکی پرداخته می

ؤثر در انگیزه درونی، در بین دانشجویان هاي شناختی م هاي بنیادین روانی و باور این پژوهش، بررسی نقش نیازاز انجام هدف 

  .هاي مجازي با استفاده از یک مدل علّی است دوره

  گري                          باورهاي شناختی                        انگیزه درونینیازهاي خودتعیین

  
  الگوي مسیر اولیه پژوهش: 1شکل 
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 ها مواد و روش

مستقیم و  علیتیاز طرح هاي همبستگی از نوع تحلیل مسیر است که به بررسی رابطه ساختاري  روش تحقیق از نوع توصیفی و

هاي  در مدل ارائه شده، نیاز. شود انجام می) اي رابطه(پردازد که با استفاده از یک طرح پژوهش همبستگی  غیر مستقیم متغیرها می

زا، مستقل از هم  هاي برون عنوان متغیر به) ك شده، ارتباط ادراك شدهادراخودمختاري ادراك شده، شایستگی (شناختی  گانه روان سه

بلیت کاربرد و قا(ها در مدل ارائه نشده است و باورهاي شناختی  هاي دیگر بر آن اي در مورد تأثیر متغیر زیرا فرضیه اند، فرض شده

در نهایت میزان برازش الگوي  .اثر گذارند شوند که بر انگیزه درونی عنوان متغیرهاي میانجی فرض می به) کیفیت اطالعات

  . دست خواهد آمد هها ب پیشنهادي نظري، با داده

در (هاي مجازي دانشگاه علوم حدیث در شهر مشهد است که در مقطع کارشناسی  آماري شامل کلیه دانشجویان دوره جامعه

تعداد . اندمشغول به تحصیل بوده 1389-90ل تحصیلی در سا) اب و اخالق پزشکیهاي علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آد رشته

نفر از  250ها در میان  پرسشنامه. دست آمده است گیري در دسترس، به از طریق نمونهنمونه مورد نظر . نفر بوده است 350کل آنها 

و پس از  میان دانشجویانهاي توزیع شده در  دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم حدیث، توزیع شد که از مجموع پرسشنامه

براي سازگاري با الگوي تحلیل مسیر، . نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 218هاي  هاي ناقص، در نهایت پاسخ رسشنامهحذف پ

 تعداد متغیرهاي مشاهده شده باشد) نظران مختلف، متفاوت است صاحبنظر حسب بر(برابر  30تا  15ه باید حداقل تعداد حجم نمون

در  90یا حداقل نصف آن یعنی  180تواند  باشد، بنابراین حجم نمونه می می 6در این پژوهش تعداد متغیرهاي مشاهده شده  ].25[

 218در نهایت تعداد . باشد نفر می 186ها با استفاده از جدول مورگان  پذیري یافته همچنین حجم نمونه براي تعمیم. نظر گرفته شود

آوري  هاي جمع داده ،پس از آن. هاي فوق را دارا است هاي الزم براي مالك حداقل ،رفت که این مقدارنامه مورد تحلیل قرار گ پرسش

  . مورد تحلیل قرار گرفت LISREL ،50/8افزار  و نرم 20نسخه  SPSSافزار  شده توسط نرم

، انگیزه )شایستگی و ارتباط مختاري، خود(گري هاي خودتعیین نامه نیاز ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش

هاي مذکور، براي احراز پایایی و روایی در نسخه فارسی، در ابتدا در تمام پرسشنامه. درونی، قابلیت کاربرد و کیفیت اطالعات است

براي  ،فتنامه ترجمه شد و پس از اینکه نسخه ترجمه شده، از لحاظ ترجمه و روایی مورد تأیید سه نفر از کارشناسان قرار گر پرسش

  . نفر از اعضاي جامعه نهایی قرار داده شد 50دست آوردن پایایی اولیه در اختیار  هب

مندي از  برگرفته از مقیاس رضایت) مختاري، شایستگی و ارتباط خود(هاي اساسی  مقیاس نیاز: گري مقیاس نیازهاي خودتعیین

اي است که طیفی از  الت بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجهای به سؤده پاسخ. ]24[و همکاران است  Soreboهاي اساسی  نیاز

پایایی . گویه است 7مختاري ادراك شده، شامل  خرده مقیاس خود. را در بر دارد) 7گزینه (تا کامالً موافق ) 1گزینه (کامالً مخالف 

برابر  ،و روایی مالکی گزارش شدهگزارش شده است 85/0با استفاده از آلفاي کرونباخ،  ]24[و همکاران  Soreboنامه توسط  پرسش

گزارش  80/0 ،با استفاده از آلفاي کرونباخ دست آمده هگویه و پایایی ب 6خرده مقیاس شایستگی ادراك شده، شامل . باشد می 73/0با 

با استفاده از  هآمد دست هگویه و پایایی ب 8خرده مقیاس ارتباط ادراك شده، شامل . باشد می 76/0روایی مالکی برابر با  و شده است

  . باشد می 73/0برابر با  ،گزارش شده است و روایی مالکی گزارش شده 89/0، آلفاي کرونباخ

، 88/0نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ در مرحله مقدماتی براي خودمختاري ادراك شده  در نسخه فارسی، پایایی پرسش

، شایستگی ادراك 63/0د و در اجراي نهایی براي خودمختاري ادراك شده بو 86/0و ارتباط ادراك شده  89/0شایستگی ادراك شده 

از تحلیل عاملی تأییدي  ،گريهمچنین براي تأیید روایی آزمون نیازهاي خودتعیین. دست آمد هب 59/0و ارتباط ادراك شده  81/0شده 

دهد  سب ابزار را نشان میهاي برازش حاصل از اجراي تحلیل عاملی تأییدي، اعتبار منا استفاده شد که شاخص

)064/0=RSMEA ،02/315=2 ،166=df.(  

و  ]24[و همکاران است  Soreboتنظیمی تحصیلی  مقیاس انگیزه درونی، برگرفته از پرسشنامه خود: مقیاس انگیزه درونی

گزارش شده است و  95/0، با استفاده از آلفاي کرونباخ ]24[و همکاران  Soreboنامه توسط  پایایی پرسش. باشد گویه می 2شامل 

. گویه رسید 9گویه دیگر به آن اضافه شد که در مجموع به  7در نسخه فارسی، . باشد می 95/0برابر با  ،دست آمده هروایی مالکی ب

تأیید همچنین براي . دست آمد هب 68/0 ،و در اجراي نهایی 92/0 ،نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ در مرحله مقدماتی پایایی پرسش

هاي برازش حاصل از اجراي تحلیل عاملی تأییدي، اعتبار مناسب ابزار را  روایی آزمون از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد که شاخص

  ).RSMEA ،97/41=2 ،17=df=082/0(دهد  نشان می
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مقیاس  .استفاده شد ،برداز دو مقیاس کیفیت اطالعات و  قابلیت کار ،براي سنجش باورهاي شناختی: مقیاس باورهاي شناختی

االت بر اساس دهی به سؤ پاسخ. ]15[ باشد گویه می 9ل که شام است و همکاران Rocaگرفته از پژوهش ، برکیفیت اطالعات

نامه  پایایی پرسش. را در بر دارد) 7گزینه (تا کامالً موافق ) 1گزینه (اي است که طیفی از کامالً مخالف  مقیاس لیکرت هفت درجه

. دست آمده است هب 78/0گزارش شده است و روایی مالکی برابر با  96/0با استفاده از آلفاي کرونباخ،  ]15[ و همکاران Rocaتوسط 

  . دست آمد هب 83/0 ،و در اجراي نهایی 91/0 ،نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ در مرحله مقدماتی در نسخه فارسی، پایایی پرسش

شامل عناصري چون ادراك مفید بودن، ادراك کاربرد  و همکاران Chiuشده، برگرفته از پژوهش  مقیاس قابلیت کاربرد ادراك

اي  االت بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجهدهی به سؤ پاسخ]. 14[ باشد گویه می 6شامل  کهآسان و سازگاري ادراك شده است 

با  ]14[و همکاران  Chiuنامه توسط  پایایی پرسش. را در بر دارد )7گزینه (تا کامالً موافق ) 1گزینه (است که طیفی از کامالً مخالف 

نامه با  در نسخه فارسی، پایایی پرسش. باشد می 74/0گزارش شده است و روایی مالکی برابر با  90/0استفاده از آلفاي کرونباخ، 

هاي برازش حاصل از اجراي تحلیل  شاخص. آمددست  هب 59/0 ،و در اجراي نهایی 88/0 ،استفاده از آلفاي کرونباخ در مرحله مقدماتی

دهد  عاملی تأییدي، براي پرسشنامه کیفیت اطالعات و قابلیت کاربرد ادراك شده، اعتبار مناسب ابزارها را نشان می

)033/0=RSMEA ،57/96 =2 ،78=df.(  

  

  ها یافته

ابتدا روابط  است،با انگیزه درونی هاي شناختی  باور هاي بنیادین روانی و نیاز هدف این پژوهش، بررسی رابطهبا توجه به اینکه 

شود، کلیه مشاهده می 1طور که در جدول همان. هاي ذکر شده با استفاده از همبستگی پیرسون گزارش خواهد شدساده بین مؤلفه

  . معنادارهستند p>01/0در سطح  ضرایب همبستگی
  

  هاي شناختی با انگیزه درونی و باورشناختی  ماتریس بین نیازهاي روان :1جدول 

  همبستگی  

  5  4  3  2  1  متغیر

          1  خودمختاري

  ارتباط
**55/0  1        

  شایستگی
**29/0  **32/0  1      

  باورهاي شناختی
**45/0  **52/0  **54/0  1    

  انگیزه درونی
**35/0  **46/0  **42/0  **51/0  1  

  01/0معناداري در سطح  **

 
گر جهت مسیر از متغیرهاي خطوط پیکان بیان. خالصه شده است 2شکل متغیرهاي پژوهش در  بینارتباط تحلیل مسیري 

 .است) باورهاي شناختی و انگیزه درونی( زامتغیرهاي درون به سمت) خودمختاري، ارتباط و شایستگی( زابرون

  

  
  الگوي آزمون شده پژوهش: 2شکل 
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هاي اي اساسی و باورهاي شناختی بر انگیزه درونی دانشجویان دورهاز آنجا که هدف الگوي طرح شده، بررسی نقش نیازه

ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده بین  2 در جدول. یادگیري الکترونیکی به روش الگوي علّی است

  .متغیرهاي پژوهش آورده شده است
  

  اثرمستقیم، غیرمستقیم و کل: 2جدول 
  اثرکل  مستقیماثرغیر  اثرمستقیم  متغیر

  39/0  15/0  24/0 خودمختاري

  64/0  25/0  39/0  شایستگی

  79/0  31/0  48/0  ارتباط

  65/0  ــ  65/0  باورهاي شناختی

  

به  2، شاخص نسبت آماره)GFI(، شاخص نیکویی برازش )2(برازندگی الگوي مطرح شده بر اساس شاخص کاي دو 

، شاخص )RFI(، شاخص برازندگی نسبی )NFI(برازندگی  ، شاخص هنجار شده)CFI(ه آزادي، شاخص برازش تطبیقی بنتلر درج

مورد بررسی قرار  )SRMR(مانده مجذور میانگین استاندارد باقی و ریشه) RMSEA(ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی 

براي بررسی کفایت برازش مدل از  جنبه خاصی از برازش مدل هستند، معموالًها تنها نشانگر  از آنجا که هر یک از شاخص. گرفت

  ].26[ شود چندین شاخص استفاده می

  

  هاي برازش الگوي تحلیل مسیرشاخص: 3جدول 
2  df  df/2 GFI  AGFI CFI  NFI  RFI  RMSEA  SRMR  

52/10  6  75/1  98/0  94/0  99/0  97/0  93/0  05/0  02/0  

  

هر چقدر ) GFI(و نیکویی برازش ) RFI(، برازندگی نسبی )NFI(، برازندگی هنجار شده )CFI(بیقی هاي برازندگی تطشاخص

استفاده  کاياز شاخص مجذور  هر چند براي بررسی نیکویی برازش معموالً. باشدنزدیک به یک باشد بیانگر برازش مطلوب الگو می

 تفاده از دو شاخص برازندگی ریشهبه همین خاطر اس. یابدافزایش می با افزایش حجم نمونه و درجه آزادي کايشود، ولی مجذور می

  ].27[اند را توصیه نموده) RMSEA(خطاي میانگین مجذورات تقریب  و ریشه )SRMR(مانده مجذور میانگین استاندارد باقی

 05/0بین صفر تا  )SRMR(نگین مانده مجذور میااستاندارد باقی ، مقادیر ریشهو همکاران Schermelleh-Engelبه اعتقاد 

خطاي میانگین مجذورات تقریب  مقادیر ریشه چنینو هم باشدبیانگر برازش قابل قبول الگو می 10/0تا  05/0بیانگر برازش خوب و 

)RMSEA ( توان گفت که الگوي تحلیل می 3به اعداد جدول بنابراین با توجه  ].28[بیانگر برازش خوب است  08/0بین صفر تا

  .مسیر از برازش بسیار خوبی برخوردار است

  

 يریگ جهینتبحث و 

اي اختی با انگیزه درونی دانشجویان با توجه به نقش واسطهنش اسی روانهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان نیازهاي اس

لیل مسیر مورد آزمون قرار براي نیل به این هدف الگویی مفهومی پیشنهاد شد و با استفاده از روش تح. باورهاي شناختی است

هاي این پژوهش، برازش خوبی بسیار خوبی طور کلی، نتایج الگویابی تحلیل مسیر نشان داد که الگوي پیشنهادي با داده هب. گرفت

 بر این اساس متغیر باورهاي. و رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت  شده از طریق همبستگی عالوه بر آن، روابط یاد. دارد

گري و انگیزه درونی، تحت تأثیر  بدین معنا که رابطه بین نیازهاي خودتعیین است،  خود را ایفا کرده شناختی، به خوبی نقش میانجی

  . باورهاي شناختی است

ی، هاي یادگیري الکترونیکی به عنوان یک بافت اجتماع پژوهش انجام شده، هم به لحاظ نظري و هم از نظر کاربردي در محیط

شناختی در محیط یادگیري  گري و پرداختن به نیازهاي اساسی روان کارگیري نظریه خودتعیین به. واند حائز اهمیت باشدت می
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طوري که در ارتقا سطح انگیزه درونی افراد براي تالش و گرایش بیشتر به سمت استفاده  تواند مفید فایده باشد، به رونیکی میالکت

شناختی بر انگیزه درونی  این پژوهش به نقش مؤثر سه نیاز روان. نده، نقش غیر قابل انکاري داردمجدد از این شیوه یادگیري در آی

اند، این پژوهش  که بیشتر به تأثیر نیاز خودمختاري و شایستگی پرداخته] 29[بر خالف نظریه ارزیابی شناختی  .پرداخته است

دهنده توجه بیشتر به ایجاد امکانات   این امر نشان .باشد نگیزه درونی میافزایش ا دهنده نقش مثبت نیاز به ارتباط و تعامل در نشان

کارهاي انگیزشی مناسب براي  بنابراین ایجاد راه. اینترنتی براي باال بردن میزان مشارکت و تبادالت علمی میان دانشجویان است

انشجویان و تعامل دانشجویان با یکدیگر، ایجاد هاي تعامل و ارتباط، مانند ایجاد زمینه تعامل مستمر بین مدرسان و د زمینه

جه به ایجاد هاي وضع شده و تو هاي حامی خودمختاري یادگیرندگان، داشتن دالیل منطقی براي مقررات و محدودیت محیط

درونی براي  هاي یادگیرندگان براي ایجاد ادراکی از شایستگی، منجر به انگیزه کارگرفتن استعدادها و مهارت هاي بهینه و به چالش

 . شود برانگیز می هاي چالش انجام تکالیف و دنبال کردن فعالیت

محیط  هاي یادگیري الکترونیکی، دانشجویان از دهنده این است که گرچه در دوره  پرداختن به نتایج حاصل از این پژوهش نشان

از . شناختی نیست تادگی از تأمین نیازهاي اساسی روانبه معناي جدا اف لیکن جدا افتادگی فیزیکی، لزوماًاند،  فیزیکی کالس جدا شده

هاي  هاي یادگیري الکترونیکی برخالف آموزش دهنده آن است که در دوره طرفی پرداختن به نقش کیفیت و قابلیت کاربرد، نشان

هاي دیگر نیز در این  خشها و ب بلکه حوزه بالغت اساتید و مدرسان تکیه کردتوان بر هنر  سنتی، براي انتقال اطالعات تنها نمی

هاي یادگیري  دورههاي درسی در  بنابراین توجه به کیفیت برنامه. اند در ارائه آموزش دخیل نبوده زمینه نقش دارند که سابقاً

دهنده سطح  رایند شناختی یادگیرنده و افزایشطوري که متناسب با ف ر محتوا و اطالعات ارائه شده، بهخصوص دقت د الکترونیکی به

یادگیري الکترونیکی براي هاي  مدت آموزشی قبل از حضور در دوره هاي کوتاه اشد و ایجاد دورهتفکر انتقادي و خالقیت ب

اي از وضعیت انگیزشی  سازي و آمادگی دانشجویان در زمینه استفاده از یادگیري الکترونیکی و داشتن ارزیابی دوره توانمند

ریزان آموزشی و مدرسان براي ایجاد عالقه  بردي است که توجه به آن، از جانب طراحان، برنامهکارهاي کار یادگیرندگان، از جمله راه

آنان در  .هماهنگ است و همکاران Zhaoدست آمده با پژوهش  هنتیجه ب. تواند حاوي نتایج مثبتی باشد در بین دانشجویان، می

آموزان در  شایستگی و ادراك ارتباط بر رفتار اکتشافی دانش پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که حمایت از خودمختاري، ادراك

به خصوص حمایت معلم از خودمختاري و وجود همساالن براي ادراك ارتباط، تأثیر زیادي بر  .گذارد استفاده از اینترنت تأثیر می

هماهنگ   Ryanو  Deciهش با نظردست آمده از این پژو هاز طرفی نتیجه ب. ]30[ انگیزه درونی و خودکارآمدي در اینترنت دارد

هاي  این درگیري و تعهد با فعالیت. دارند که براي آنان جالب، جذاب و تازه است تعامل فعال، افراد با تکالیفیبر طبق نظر آنان  .است

نیازهاي اساسی،  هاي مختلف، تابعی از درجاتی است که از جذاب، نیازمند تحقق نیازها است و در حقیقت، عالقمندي افراد به فعالیت

 .]29[ بنابراین تجربه شایستگی، خودمختاري و ارتباط براي انگیزه درونی و عالقمندي، ضروري است. کنند احساس رضایت می

و  Chiuاز طرفی . ]13،23،24[ نیز هماهنگ است  Hoو،  Gagneو  Rocaو همکاران، Soreboپژوهش با نتایج  این هايیافته

ت شده، قابلی ادراك  اطالعات  کیفیت (به نقش مؤثر باورهاي شناختی  Leeو  Leeو  ،و همکاران Sun ،نو همکارا Roca ،همکاران

  . ]14،15،22،31[ کننداي از انگیزه درونی اشاره میعنوان نمونه بر رضایت به) کاربرد ادراك شده

کارهاي انگیزشی مناسب  توجه بیشتر به ایجاد راههاي یادگیري الکترونیکی براي  نتایج این مطالعه در توانمندسازي مدرسان دوره

هاي  هاي آنان و ایجاد چالش کارگرفتن استعدادها و مهارت یت از خودمختاري یادگیرندگان، بهبراي یادگیري الکترونیکی مانند حما

بود که دانشجویان  ن امیدوارتوا همچنین با توجه به گسترش روزافزون امکانات یادگیري الکترونیکی، می. بهینه، مؤثر است

طوري که در آینده نیز رغبت   از این امکانات استفاده کنند بهتري  هاي یادگیري الکترونیکی، به نحو مطلوب کننده در دوره شرکت

بنابراین پرداختن به عوامل مؤثر در انگیزش که . داشته باشند تا براي مقاطع تحصیلی باالتر از این شیوه یادگیري استفاده کنند

هاي سنگینی که به این  شود، موجب خواهد شد تا هزینه هاي یادگیري الکترونیکی محسوب می خص مهمی در موفقیت سیستمشا

گیري  ریزان و طراحان آموزشی امکانات و شرایط الزم را فراهم آورند تا کاربران بهره ختصاص دارد به هدر نرود و برنامهبخش ا

   . باشند  تري از این بخش داشته مناسب

از جمله اینکه جامعه این پژوهش محدود به دانشجویان مقطع  .بوده است ی نیزها و مشکالت محدودیتهمراه با این پژوهش 

نماید، به ویژه براي  ها را مشکل می کارشناسی دانشکده علوم حدیث مشهد است که این امر تعمیم نتایج به سایر مقاطع و دانشگاه

از طرفی استفاده از نمونه در . گذرانند ان تنها بعضی از واحدهاي درسی خود را به شیوه مجازي میهایی که در آن دانشجوی دانشگاه

  .کندها را محدود میپذیري یافتهدسترس نیز، تعمیم
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