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Background and Objectives: E-learning is a method for designing, , editing, presenting, and
evaluating education that utilizes electronic capabilities and facilities to aid learning that
educational institutions and learners have welcomed over the past three decades. However,
because of the COVID-19 epidemic, e-learning has become the focus of wider public and
political attention. Therefore, the study of learners' behavior in confrontation with e-learning
and its various dimensions have been taken into consideration. In this research, the authors
investigate the factors affecting the user's continued use of e-learning by utilizing the
Information Systems Success Model and Flow Theory.
Methods: The present study is descriptive-correlative in terms of data collection method and
applied research in terms of purpose. The variables of this research have been studied using
a standard questionnaire. Furthermore, in this study, sampling was done using designed
questionnaires distributed and filled out both online and physically among virtual students
admitted to three universities in 2019 and before that (Tehran, Allameh Tabatabai, and
Alzahra) located in Tehran. Finally, about 450 questionnaires were distributed in person and
electronically among the virtual courses’ students of these three universities among which 23
questionnaires were either not returned or returned without answers, and about 30 cases
were deleted due to being incomplete. On the whole, data from 390 questionnaires were
analyzed in this study. The obtained data were analyzed using SPSS and Smart PLS software.
Findings: The results of this study indicate complete confirmation of the four hypotheses and
their significance (T-Value more than 1.96) and complete rejection of the four hypotheses (TValue less than 1.96). Approved hypotheses include confirming the positive and significant
effect of information quality on user satisfaction, service quality on user satisfaction,
enjoyment on user satisfaction, user satisfaction on user, information quality on user
intention, system quality on user intention, and enjoyment on user continues continuous
intention to use e-learning systems. According to this analysis, the most influential factor in
the user's continued intention to use e-learning systems is the user's enjoyment of using the
e-learning system. In addition, enjoyment has the most significant impact on user satisfaction.
The hypotheses that have not been confirmed include the effect of system quality on user
satisfaction, the effect of concentration on user satisfaction, the effect of service quality on
the user’s continued intention to use e-learning systems, and the effect of concentration on
the user continued to use e-learning systems.
Conclusion: In this study, the researchers have evaluated and studied the main components
affecting the subject of the study in the context of e-learning in Iran, specifically among
students of virtual courses at three universities in Tehran. Researchers have identified
satisfaction as the key factor influencing the user's continued intention to use e-learning
systems. So, the researchers have identified and studied the factors affecting user satisfaction
in using e-learning. The satisfaction variable is considered as a mediating variable, and its
impact on the user's continued intention to use e-learning systems has been examined.
Among the factors affecting user satisfaction, information quality, service quality, system
quality, enjoyment, and concentration have been studied. According to the results, system
quality and concentration did not affect user satisfaction. Also, service quality and
concentration on the user's continued intention to use e-learning systems have not been
significant.
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مقاله پژوهشی

عوامل مؤثر بر تمایل دانشجویان به تداوم استفاده از سیستمهای یادگیری الکترونیکی
مرتضی اکبری* ،نازنین جوادی ،مژگان دانش
گروه کارآفرینی فناورانه ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
چکیده
پیشینه و اهداف :یادگیری الکترونیکی شیوهای برای طراحی ،تدوین ،ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتها
تاریخ دریافت 18 :بهمن 1400
تاریخ داوری 20 :اردیبهشت 1401
تاریخ اصالح 1 :تیر 1401
تاریخ پذیرش 18 :تیر 1401

و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره میگیرد که طی سههه دهه گذشههته مورد اسههتابال مؤسههسههات
آموزشهههی و یادگیرندگان قرار گرفته اسهههت .اما به دلیل همهگیری  COVID-19یادگیری الکترونیکی در کانون توجه
عمومی و سهیاسهی گسهتردهتر قرار گرفته اسهت .این امر سهب شهده تا بررسهی رفتار یادگیرندگان در مواجهه با بسهتر
آموزش الکترونیکی و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گیرد .در این پژوهش نگارنده میکوشهد تا با اسهتفاده از مدل
موفایت سههیسههت های اطالعاتی و نظریه جریان ،عوامل اثرگذار بر تداوم اسههتفاده کاربر از یادگیری الکترونیکی را
بررسی نماید.

یادگیری الکترونیکی
مدل ISSM
تئوری جریان
تمایل به تداوم استفاده از یادگیری
الکترونیکی

روشها :پژوهش حاضهر از نظر شهیوه گردآوری اطالعات ،توصهیفی -همبسهتگی و از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی
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بهشمار میرود .متغیرهای این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته است .همچنین در
این پژوهش نمونهگیری با اسهههتفهاده از پرسهههشنامههای طراحیشهههده که بهصهههورت اینترنتی و فیزیکی در میهان
دانشهوویان موازی ورودی سهال  1۳۹8و قبلتر در سهه دانشهگاه (دانشهگاه تهران ،عالمه طباطبایی و الزهرا) در سهط
تهران ،توزیع و تکمیل شههدهاند ،به انوام رسههیده اسههت .در نهایت حدود  4۵0پرسههشنامه بهصههورت حضههوری و
الکترونیکی در میان دانشههوویان دورههای موازی این سههه دانشههگاه توزیع شههد که از این تعداد  2۳پرسههشنامه
بازگردانده نشههد و یا بدون پاسههخ تحویل داده شههدند و حدود  ۳0مورد نیز به دلیل ناقص بودن پرسههشنامه حذف
شهههدهاند .در موموع دادههای مربوط به  ۳۹0پرسهههشنامه در این مطالعه مورد توزیه و تحلیل قرار گرفته اسهههت.
دادههای بهدست آمده با کمک نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSتحلیل شدند.
یافتهها :نتایج این پژوهش حاکی از تأیید کامل چهار فرضهیه و معناداری آنها ( T-Valueبیشهتر از  )1.۹6و رد کامل
چهار فرضهیه ( T-Valueکمتر از  )1.۹6اسهت .فرضهیات مورد تأیید شهامل تأیید تأثیر مثبت و معنادار کیفیت اطالعات
بر رضهایت کاربر ،کیفیت خدمات بر رضهایت کاربر ،لذت بردن بر رضهایت کاربر ،رضهایت کاربر بر تمایل کاربر ،کیفیت
اطالعات بر تمایل کاربر ،کیفیت سههیسههت بر تمایل کاربر و لذت بردن بر تمایل کاربر به تداوم اسههتفاده از آموزش
الکترونیکی بوده اسههت .براسهها نتایج این تحلیل ،تأثیرگذارترین عامل بر تمایل کاربر به تداوم اسههتفاده از ابزارهای
یادگیری الکترونیکی ،لذت بردن کاربر از بهکارگیری سههیسههت یادگیری الکترونیکی اسههت .عالوه بر این لذتبردن
بیشهترین تأثیر را بر رضهایت کاربر دارد .فرضهیاتی که مورد تأیید واقع نشهده اسهت شهامل تأثیر کیفیت سهیسهت و
رضهایت کاربر ،تأثیر تمرکز و رضهایت کاربر ،تأثیر کیفیت خدمات بر تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از سیست یادگیری
الکترونیکی و تأثیر تمرکز بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از سیست یادگیری الکترونیکی بوده است.
نتیجهگیری :محااان در این پژوهش با بررسههی مؤلفههای اصههلی تأثیرگذار بر موضههوع مطالعه در بسههتر یادگیری
الکترونیکی در ایران را بهطور خاص در میان دانشهوویان دورههای موازی سهه دانشهگاه شههر تهران مورد ارزیابی و
مطالعه قرارداده اسهت .غال این پژوهشهگران رضهایت را عامل کلیدی مؤثر بر تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از فناوری
دانسههتهاند .به همین دلیل پژوهشههگران با اسههتناد به مطالعات پیشههین ،عوامل مؤثر بر رضههایت کاربر در اسههتفاده از
فناوری را شهناسهایی و مطالعه نموده اسهت .متغیر رضهایت بهعنوان یک متغیر میانوی در نظر گرفته شهده و تأثیر آن
بر تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از فناوری سهنویده شهده اسهت .از میان عوامل مؤثر بر رضهایت کاربر ،عوامل کیفیت
اطالعات ،کیفیت خدمات ،کیفیت سهیسهت  ،لذتبردن و تمرکز مطالعه شهدهاند .همچنین تأثیر این متغیرها بر تمایل
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کاربر به تداوم اسهتفاده از فناوری نیز دو سهؤال دیگر این پژوهش را شهکل داده اسهت .طبق نتایج ،کیفیت سهیسهت و
تمرکز تأثیری بر رضهایت کاربران نداشهته اسهت .همچنین کیفیت خدمات و تمرکز بر تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از
سیست یادگیری الکترونیکی اثری نداشته است .در نتیوه این یافتهها متمایز با پژوهشهای پیشین بوده است.

مقدّمه
در طول تاریخ ،بشر همواره در حال کس دانش و فراگیری بوده که با

جمعیتی در حدود چهار میلیارد و پانصد میلیون نفر در سراسر دنیا،

توسعه فناوری ،حوزه آموزش نیز از آن مستثنی نبوده و ه راستا با این

کاربر فعال اینترنت وجود دارد که این تعداد حدود  ۵۹درصد جمعیت

عل یکی از

کل دنیا را در برمیگیرد ] .[6همراه شدن این امر با افزایش محبوبیت و

بنیادیترین نیازهای او بهشمار میرود .عالوه بر این ،با افزایش جمعیت،

رشد فناوریک موتورهای جستوو ،تمایل افراد به یادگیری خودآموز از

جامعه نمیتواند پاسخگوی نیاز تمامی افراد به آموزش باشد؛ بنابراین

طریق اینترنت را افزایش داد ] .[۷استفاده از فناوری دیویتال برای

باید راهبردی یافت که با کمترین هزینه ،آموزش برای همگان میسر

آموزش و یادگیری دههها مورد بحث قرار بوده؛ اما به دلیل همهگیری

شود ] .[1یادگیری در واقع یک فرایند جامع برای سازگاری با جهان

 COVID-19در کانون توجه عمومی و سیاسی گستردهتر قرار گرفته است.

است که نیاز به توانایی حل و فصل تعارضات بین حالتهای سازگاری با

در طول همه گیری  ،COVID-19تغییری موقتی در آموزش و یادگیری

و تفکر دارد .از این رو یادگیری ،فرایند

از راه دور رخ داد .این امر منور به اشاعه شیوههای آموزشی مانند آموزش

خلق دانش است که به ه افزایی دانش بین فردی و دانش شخصی نیاز

از راه دور یا اصالح مفاهی موجود ،مانند کال های در

آنالین

دارد ] .[2روش سنتی یادگیری ،آموزش حضوری است که بهصورت

شد] .[8موموعه این عوامل سب شد شکل جدیدی از یادگیری تحت

سخنرانی ارائه میشود ] .[۳برای  ۳0سال روشها و اشکال مختلف

عنوان «یادگیری الکترونیکی» پدیدآید .یادگیری الکترونیکی بهعنوان

یادگیری مبتنی بر فناوری در دانشگاههای اروپایی استفاده و اجرا شده

روشی برای آموزش و یادگیری تعریف میشود که تمام یا بخشی از مدل

است .ضبط سخنرانیها بهعنوان مکمل دوره ،بهویژه برای دورههایی که

آموزشی آن مبتنی بر استفاده از رسانهها و دستگاههای الکترونیکی است

حو انبوهی از اطالعات را انتاال میدهند ،یک گزینه است .برخی از

که بهعنوان ابزاری برای بهبود دسترسی به آموزش ،ارتباطات و تعامل و

معلمان برای انتاال دانش ،آموزشها را بهصورت ویدئو ضبط کرده و از

اتخاذ روشهای جدید در درک و توسعه یادگیری در نظر گرفته میشود

زمان اصلی دوره برای سؤاالت و تمرینات باز استفاده میکنند ] .[4با

] .[۹از دالیل مه استابال افراد از شیوههای آموزش آنالین ه مزایایی

بودن اینترنت ،آموزش

است که این روش نسبت به روش سنتی آموزگارمحور دارد .از مه ترین

الکترونیکی توسعه یافته و مکمل یا حتی جایگزین آموزش حضوری شده

این مزایا میتوان به این نکته اشاره کرد که اهداف آموزشی مورد تااضا

است .مزایای اصلی آن عدم وجود محدودیت از نظر زمان ،فضا ،مدت

در هر زمان و هر مکانی برای فرد یادگیرنده قابل جستوو و دسترسی

بودن معل است که به یادگیرندگان اجازه

خواهد بود ] .[۷با گسترش استفاده از اینترنت و ابزارهای دیویتال

برنامههای شخصی خود

هوشمند ،بستر مناسبی برای تلفیق این فضا با آموزش مهیا شده است.

سازماندهی کنند .آموزش الکترونیکی از نظر نظریه امکان آموزش

به طوری که هر فردی با هر سن و موقعیت اجتماعی این امکان را دارد

حداکثر تعداد افراد را در حداقل زمان میدهد ] .[۳بهطور مثال با افزایش

تا با جستوو در اینترنت اقدام به یادگیری کند .این امر زمانی تاویت

دسترسی به اینترنت ،این ابزار برای مدت طوالنی برای اهداف آموزشی

شد که افراد بهصورت داوطلبانه اقدام به نشر دانستهها و آموختههای

مورد استفاده قرار گرفته و تعدادی از مدلهای برجسته آموزش مبتنی

خود کردند .در این شرایط مرسسات آموزشی و دانشگاهها نیز از این فضا

بر اینترنت در  20سال گذشته ظهور کردهاند .شیوههای اشتراک محتوای

برای یادگیری و یاددهی در نظام آموزش عالی بهره جستند و بسیاری

آنالین شامل توزیع آزاد محتوای آموزشی است که توسط افراد و

از دانشگاهها در سرتاسر جهان اقدام به برگزاری دورهها و کال های

YouTube EDU

آموزش تخصصی از طریق بستر دیویتال نمودند ] .[10این محیط غنی

میلیونها ویدئوی آموزشی را که توسط مربیان و فراگیران فردی تولید

چندرسانهای ،ابعاد جدیدی را در طراحی محتوای دورهها بهوجود آورد.

عموم قرار میدهد ] [۵با رشد فناوری در دهههای

همچنین چندین مدل آموزشی مانند کال های خودآموز ،تعاملی،

اخیر ،فضای ارتباطات دیویتال ،بستری را فراه آورده که افراد بتوانند

مشارکتی و موازی ایواد کرد .این بستر ه چنین ارائهی محتوای

در هر زمان و مکانی دانستههای خود را به اشتراک گذاشته و یا از دانش

درسی ،اطالعیهها ،کتابخانههای الکترونیکی و سایر اطالعات را از طریق

فناوریها دستخوش تغییر شده است .بنابراین کس

جهان مانند تأمل ،عمل ،احسا

استفاده گسترده از رایانه و در دستر

زمان آموزش و در دستر

میدهد تا فرایند آموزش خود را براسا

مؤسسات ایواد شدهاند .بهعنوان مثال ،سرویس
شدهاند ،در دستر

دیگران استفاده کنند .این امر زمانی برای همگان میسر و در دستر

صفحات وب ،با دقت طراحی و در دستر

شد که جمع کثیری از افراد در سراسر دنیا به اینترنت دسترسی پیدا

تعاملی ،ه بهصورت ناهمزمان و ه همزمان اکنون در دستر

کردند .براسها

گزارش سهایت استاتسیتا در مهاه جوالی سهال ،2020

].[11

قرار داد .محیطهای یادگیری
هستند
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تحایاات متعددی در زمینه تداوم در تمایل به استفاده از فناوری در

بررسی کرده و در این مطالعه چارچوبی مبتنی بر مدل موفایت نظام

حوزههای متعدد انوامشده است .از جمله پژوهشهای جدیدی که انوام

اطالعاتی و نظریه تناس وظیفه-فناوری بهکار گرفتهاند ] .[1۷در کشور

شده است ماالهای از بولن ( )Bölenدر رابطه با تداوم تمایل کاربران به

ما نیز در سالهای اخیر آموزش و یادگیری از طریق فضای آنالین در

استفاده از ساعتهای هوشمند در ترکیه است .در این مااله نگارنده با

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی رایج شده است .اولین مرکز آموزش

بهکارگیری مدل انتظار-تأیید به بررسی ابعاد شناختی موضوع پرداخته

موازی کشور در سال  1۳80در دانشگاه تهران با هدف تحول در

است ] .[12مااله بولن برپایه ماالهای دیگری در همین زمینه از

شیوههای آموزشی راه اندازی شد و از بهمن ماه سال  1۳80رسما

نیسیمنتو ( )Nascimentoو همکارانش نوشته شده است .نسیمنتو و

فعالیت خود را آغاز نمود ] .[18ه اکنون در ایران مراکز دانشگاهی

همکارانش تمایل به تداوم استفاده از فناوری را مورد مطالعه قرار دادهاند.

بسیاری اقدام به برگزاری دورههای تحصیلی بهصورت موازی کردهاند.

در این مطالعه تمایل  ۵۷4کاربر امریکایی به استفاده از ساعت هوشمند

مؤسسات و دانشگاههای بسیاری در سراسر دنیا با وجود سرمایهگذاری-

به عنوان یک ابزار فناوری مورد بررسی قرار گرفته است .تأثیرگذارترین

های کالن در یادگیری الکترونیکی و تبلیغات فراوان با شکست مواجه

عامل در تداوم استفاده کابران از ساعت هوشمند متغیر عادت شناسایی

شدهاند .این گویه به این معناست که کاربران از این دورهها رضایت

شده است ] .[1۳در پژوهشی دیگر وانگ و همکارانش با استفاده از مدل

نداشته و یا در میانه راه ترک تحصیل کردهاند ] .[1۹رفتار کاربران و

سازگاری ارزش محور به بررسی تداوم تمایل  246کاربر چینی به

تمایل آنها به استفاده از این شیوه جدید ،عاملی است که میتواند

استفاده از برنامه موبایل پرداختهاند و معتادند قابلیت تحرک،

چگونگی بهکارگیری آن را در سطوح وسیعتر تحت تأثیر قرار دهد؛ از

محلیسازی و شخصیسازی بهطور مثبت با ارزش درک شده مرتبط

این رو الزم است که رفتار کاربران و نگرش آنها به موضوع یادگیری

است ،که بر قصد ادامه استفاده کاربر تأثیر مثبت دارد ] .[14جهانمیر و

الکترونیکی و دانشگاههای موازی ،بررسی و ارزیابی شود تا بتوان آگاهانه

همکارانش در پژوهشی دیگر عوامل تعیینکننده تداوم استفاده کاربران

نسبت به برنامهریزی در این حوزه اقدام نمود .تمرکز مطالعه حاضر بر

از نوآوریهای دیویتال را مورد بررسی و مطالعه قرار دادهاند .آنها در

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از آموزش

این پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر

الکترونیکی در میان دانشوویان دورههای موازی است .بر همین اسا

کواریانس و توزیه و تحلیل ماایسهای کیفی موموعه فازی تداوم تمایل

نگارندگان این پژوهش تالش کردهاند تا با توجه به اهمیت تداوم استفاده

کاربران در استفاده از نوآوریهای دیویتال را با تمرکز بر تعامل بین

از فناوری در توسعه و همهگیری فناوری ،با بهکارگیری متغیرهای مدل

عوامل ادراکی مربوط به توربه کاربر با یک محصول دیویتالی و

موفایت سیست های اطالعاتی و نظریه جریان به بررسی تمایل افراد

فاکتورهای شخصی که ویژگی پذیرش دیرهنگام را توصیف میکند،

نسبت به تداوم استفاده از روش یادگیری الکترونیکی بپردازند .به

مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای این پژوهش افراطی بودن درک شده

اقتضای ماهیت پژوهشگری و جستجوگری ،در این پژوهش سؤاالتی در

را شرط اصلی دستیابی به قصد ادامه کاربران در حوزه دیویتال میداند

رابطه با موضوع تداوم استفاده دانشوویان از سیست های یادگیری

] .[1۵در سال  201۹پژوهشی دیگر توسط لیو و همکارانش در رابطه با

الکترونیکی شکل گرفتها ست و سعی بر آن است که در این مطالعه به

تداوم استفاده از یک برنامه نرمافزاری یادگیری الکترونیکی مبتنی بر

پرسشهای زیر پاسخ داده شود :با تلفیق مدل موفایت سیست های

فضای ابری ،روی  1۷0دانشووی رشته فناوری اطالعات در یکی از

اطالعاتی و نظریه جریان ،هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل

دانشگاههای خصوصی کشور مالزی انوام شده است .در این پژوهش

مؤثر بر تمایل دانشوویان به تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی است.

متغیرهای مورد مطالعه از مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامهریزی

همچنین اهداف جزئی پژوهش بهصورت زیر است .کیفیت اطالعات،

شده انتخاب و ارزیابی شدهاند .از جمله پژوهشهای دیگر در حوزه تداوم

کیفیت سیست  ،کیفیت خدمات ،لذت بردن ،تمرکز بر رضایت کاربر در

استفاده از فناوری میتوان به پژوهشی که در سال  201۹توسط چن و

استفاده از سیست های یادگیری الکترونیکی رضایت کاربر ،کیفیت

تسای با عنوان «عوامل تعیینکننده قصد رفتاری برای تداوم استفاده از

اطالعات ،کیفیت سیست  ،کیفیت خدمات ،لذت بردن و تمرکز کاربر بر

برنامه گردشگری شخصیسازی شده موبایل مبتنی بر مکان :یک مطالعه

تمایل در استفاده از سیست های یادگیری الکترونیکی.

توربی از مسیر ادغام مدل پذیرش فناوری با مدل موفایت سیست های
اطالعاتی ( »)ISSMاشاره کرد .آنها در تحلیل دادههای خود دریافتند که

مبانی نظری پژوهش

متغیر سهولت درکشده بیشترین تأثیر را داشته ،به عالوه کیفیت

مدل موفایت سیست های اطالعاتی مدلی است که در سال ،1۹۹2

اطالعات و سودمندی درک شده هر دو تأثیر مثبتی بر قصد استفاده

دلون و مک لین برای اندازهگیری موفایت سیست اطالعات ارائه

کاربر از برنامه گردشگری دارند ] .[16لین و ونگ «تمایل مداوم برای

کردند .آنها پس از بررسی معیارهای مختلف ،مدل بهه وابستگی

انطباق با سیست یادگیری الکترونیکی در ساختار یادگیری ترکیبی» را

موقتی و تصادفی موفایت سیست را منتشر کردند .در این نسخه از
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مدل ،کیفیت سیست  ،کیفیت اطالعات ،استفاده کاربر ،رضایت کاربر

تهداوم اسهههتفهاده کهاربر از یهادگیری آنالین را در قهاله ماهالههای بها عنوان

و تأثیر فردی و سازمانی آن مورد مطالعه قرار گرفت] .[1۹دلون و مک

مدلسههازی تمایل به تداوم اسههتفاده از محیطهای یادگیری آنالین در

لین در سال  200۳ویرایشی از مدل خود ارائه کردند که در آن متغیر

سهال  2016به چاپ رسهاندهاند .در این راسهتا دادهها از  46۷دانشهووی

کیفیت خدمت به مدل اضافه شده و متغیر «استفاده» به «تمایل

دورههای آنالین در مراکز آموزشههی عمومی جمعآوری و تحلیل شههده

استفاده» و متغیرهای «تأثیر فردی» و «تأثیر سازمانی» نیز با عنوان

اسهههت .آنها در این مااله این فرا را مورد بررسهههی قرار میدهند که

«مزایا» مورد مطالعه قرار گرفته است ] .[20دلون و مکلین ()2002

کیفیت اطالعات بر رضهههایت کاربر تأثیر مثبت دارد ] .[26لین و ونگ

تأکید کردند که در نظر گرفتن خدمات ،اطالعات و کیفیت سیست

در ماهالهه خود ،بهه موضهههوع تمهایهل بهه تهداوم سهههیسهههت ههای یهادگیری

برای استفاده از سیست و رضایت کاربر بسیار حائز اهمیت است ].[21

الکترونیکی پرداخته و تأثیر متغیر کیفیت اطالعات بر رضهایت کاربر از

نظریه جریان ،نظریه دیگری است که در پژوهشهای مرتبط با تداوم

سهههیسهههت های یادگیری الکترونیکی را از طریق متغیر میهانوی تأییهد

تمایل کاربر به استفاده از فناوری همواره مورد توجه پژوهشگران بوده

پذیرش سهیسهت  ،مورد بررسهی قرار دادهاند .در این پژوهش معناداری

است .سیکسزنت میهالی ( ،)Csikszentmihalyiذیل نظریه جریان بیان

رابطه کیفیت اطالعات و تأیید پذیرش سهههیسهههت  ،و معناداری رابطه

میکند که جریان یک حالت ذهنی است که افراد زمانی که بهطور کامل

تأیید پذیرش سههیسههت با رضههایت کاربر براسهها

دادههای جمعآوری

درگیر چیزی می شوند و به ناطه فراموش کردن زمان ،خستگی و هر

شده تأیید میشود ].[1۷

چیز دیگری ،بهجز فعالیت خود میرسند ،درباره حاالت خود گزارش

عالوه بر این کیفیت سهیسهت در مورد جنبه فناورانه سهیسهت اسهت؛

می دهند .تعریف ویژگی جریان ،دخالت شدید توربه در فعالیت لحظه

درحهالیکهه کیفیهت خهدمهات مربوط بهه پشهههتیبهانی کلی ارائهه شهههده بهه

به لحظه است .توجه بهطور کامل به کار در حال اجرا متمرکز است و

کاربران سهایت مانند قابلیت اطمینان و پاسهخگویی اسهت ] .[۷کیفیت

فرد در انوام آن کار با تمام ظرفیت خود عمل میکند ] .[22از جمله

سهیسهت به ویژگیهای اسهاسهی سهیسهت که اطالعات تولید میکند،

پژوهشهایی که با بهره گیری از چارچوب نظریه جریان ،رضایت کاربر

مرتبط اسهت] .[16شهی و جو در مااله خود که با محوریت فاکتورهای

و در نهایت تمایل کاربر به تداوم استفاده از فناوری را مورد مطالعه قرار

کیفی مؤثر بر افزایش مزایای اسهتفاده از سهیسهت های سهالمت آنالین

داده است میتوان به پژوهشی از گو و همکارانش اشاره کرد .این

انوام دادهاند ،تأثیر کیفیت سهیسهت بر رضهایت کاربر را بهعنوان یکی

پژوهش با عنوان «ارتااء تمایل به تداوم استفاده یادگیرندگان آنالین:

دیگر از متغیرهای مدل موفایت سهیسهت های اطالعاتی مورد بررسهی

یک چارچوب یکپارچه از نظریه جریان» انوام شده است ] .[2۳پژوهش

قرار دادهاند .نتایج مطالعات نشههان داد که تأثیر کیفیت سههیسههت بر

دیگری که برپایه نظریه جریان ،رضایتمندی و تداوم استفاده از فناوری

رضهههایت کاربر پشهههتوانه توربی چندانی ندارد ] .[۷داگان و آککیونلو

را مورد مطالعه قرار داده است ،مااله جو و همکارانش است که انتظار،

پژوهشهگران دیگری هسهتند که در مااله خود پیرامون مدلسهازی رفتار

رضایت و تمایل تداوم دانشوویان در استفاده از کتابهای درسی

کاربر در تداوم اسههتفاده از محیط یادگیری آنالین با اسههتفاده از مدل

نظریه جریان بررسی کرده و نتایج مطالعات خود

موفایت سهیسهت های اطالعاتی به بررسهی تأثیر عوامل کیفی بر رضهایت

دیویتال را در قال

را در ماالهای با همین عنوان به چاپ رساندهاند ].[24

کاربر میپردازند .آنها کیفیت سهههیسهههت را عاملی میدانند که بهطور

کیفیهت اطالعهات بهه صهههحهت ،قهابلیهت اطمینهان ،کهامهل بودن ،بهه موقع

مثبت بر رضههایت کاربر تأثیرگذار اسههت و این نکته را در قال یکی از

بودن و همبسهتگی دادههای تولید شهده توسهط سهیسهت اطالعات اشهاره

فرضهیات خود مورد آزمون و بررسهی قرار میدهند] .[26لین و ونگ در

میکند ] .[2۵رضههایت ،وضههعیت احسههاسههی مثبت ناشههی از ارزیابی

پژوهش خود بها موضهههوع تمهایهل بهه تهداوم سهههیسهههت ههای یهادگیری

اسههتفاده از فناوری اسههت و قصههد ادامه اسههتفاده از آن به قصههد خرید

الکترونیکی ،تهأثیر متغیر کیفیهت سهههیسهههت بر رضهههایهت کهاربر از

فناوری یا ادامه اسهههتفاده از خدمات اشهههاره دارد ] .[24از جدیدترین

سهههیسهههت های یادگیری الکترونیکی را از طریق متغیر میهانوی تأییهد

پژوهشهای انوام شههده در بررسههی تأثیر کیفیت اطالعات بر رضههایت

پذیرش سهیسهت  ،مورد بررسهی قرار دادهاند .در این پژوهش معناداری

کهاربر می توان بهه مطهالعهات شهههی و جو کهه بها تکیهه بر مهدل موفایهت

رابطه کیفیت سهیسهت و تأیید پذیرش سهیسهت تأیید نشهد ،و به طبع

سهیسهت های اطالعاتی انوام شهده ،اشهاره کرد .آنها در پی پاسهخ به این

آن معناداری رابطه تأیید پذیرش سههیسههت با رضههایت کاربر نیز زیر

سهههؤال بودند که چه فاکتورهای کیفی بر افزایش مزایای اسهههتفاده از

سؤال میرود ].[1۷

سههیسههت های سههالمت آنالین تأثیرگذار اسههتا این پژوهش در کره

همچنین در پژوهش انوام شهههده توسهههط شهههی و جو تأثیر کیفیت

جنوبی بر روی  ۵06فرد بالغ که از سهیسهت آنالین سهالمت اسهتفاده

خدمات بر رضهایت کاربر در اسهتفاده از سهیسهت های سهالمت آنالین با

میکردند ،انوام شهههده اسهههت ] .[۷داگان و آککیونلو ( Dağhan and

تکیه بر مدل موفایت سههیسههت های اطالعاتی مورد مطالعه قرار گرفته

 )Akkoyunluنتایج مطالعات خود در رابطه با تأثیر کیفیت بر رضایت و

اسههت .آنها معتادند که کیفیت خدمات وابسههتگی معناداری با متغیر
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رضهایت کاربر دارد] .[۷داگان و آککیونلو دو پژوهشهگری هسهتند که در

یک رفتار خاص درگیر خواهد کرد ] .[۳۳شی و جو در ماالهای که به

مدل موفایت

مطالعه عوامل کیفی مؤثر بر مزایای استفاده از سیست های آنالین

سهیسهت های اطالعاتی از دلون و مکلین به چالش کشهیدهاند .آنها در

سالمت میپردازد ،پس از بررسی تأثیر سه متغیر اصلی مدل موفایت

فرضهههیهات خود بر این باورند که عوامل کیفی نظیر کیفیهت خدمات بر

سیست های اطالعاتی یعنی کیفیت اطالعات ،کیفیت سیست و کیفیت

رضهایت کاربر از بهکارگیری محیط یادگیری آنالین و تداوم اسهتفاده از

خدمات بر رضایت کاربر ،تأثیر رضایت کاربر بر تمایل وی به استفاده

این محیطها تأثیر مثبت دارد ].[26

مودد از سیست را مورد مطالعه قرار میدهد ] .[۷چن و همکارانش

از سههوی دیگر لذت کاربر اشههاره به این دارد که در شههرایط سههرگرم

نیز در ماالهای به ارزیابی عوامل تعیینکننده در پذیرش مولههای

کننهده ای ،فرد عملی ذاتها جهاله را پیهدا کنهد و بهدین ترتیه بهه جهای

الکترونیکی پرداختهاند .در یکی از فرضیات این پژوهش تأثیر رضایت

پاداشهای بیرونی ،برای خشهنودی و لذت درگیر آن باشهد] .[2۷هژدن

کاربر بر تداوم استفاده از مولههای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته

در مااله خود که به مطالعه فاکتورهای مؤثر بر اسههتفاده از بسههتر وب

است .چن و همکارانش این فرا را مطرح میکنند که رضایت کاربر

میپردازد ،بیان میکند این عامل بر رضهایت کاربر در همگام سهازی با

بهطور مثبت بر تداوم استفاده وی از مولههای الکترونیکی تأثیرگذار

وب سهههایت تأثیر دارد ] .[28همچنین لو و همکهاران در پژوهش خود

است ].[۳4

بیهان میکننهد کهه لهذت بردن بها تمهایهل رفتهاری اسهههتفهاده از  IMارتبهاط

داگان و آککیونلو در مااله خود با موضوع مدلسازی عوامل مؤثر بر

دارد ] .[2۹مهانیس و همکهاران در ماهالهه خود دربهاره بررسهههی پهذیرش

تداوم استفاده از محیطهای یادگیری آنالین رضایت کاربر را بر تداوم

فناوری واقعیت موازی در سههال  ،201۹بهعنوان یک فرضههیه بر این

استفاده از محیطهای یادگیری آنالین دارای تأثیر مثبت میدانند.

باورند که متغیر لذتبخش بودن ،بر رضههایت و تمایل رفتاری کاربر در

متغیرهای رضایت کاربر و تداوم استفاده از فناوری برگرفته از مدل

اسههتفاده از واقعیت موازی تأثیر مثبت دارد] .[۳0عالوه بر این االلوان

تداوم سیست های اطالعاتی هستند ] .[26از دیگر پژوهشهای انوام

و همکارانش در مااله خود این فرضیه را مطرح میکنند که لذتبخش

شده پیرامون ناش رضایت کاربر در تداوم استفاده وی از فناوری

بودن فعالیت میتواند بر رضههایت و تمایل رفتاری کاربران سههعودی به

میتوان به ماالهای از گو و همکارانش اشاره کرد .آنها ماالهای را با

اسهتفاده از اینترنت تلفن همراه تأثیر مثبت داشهته باشهد ] .[۳1مطالعه

عنوان « ارتااء تمایل به تداوم استفاده یادگیرندگان آنالین :چارچوب

دیگری که در بحث تمایل به تداوم اسهتفاده از فناوری در سهال 201۷

یکپارچه نظریه جریان» به چاپ رساندند .یکی از متغیرهای مه مورد

انوام شهههده ،نشهههان میدهد رضهههایت کاربر روی تمایل وی به تداوم

بررسی در این پژوهش تأثیر متغیر رضایت کاربر بر تداوم استفاده وی

اسهههتفهاده از کتهابههای متنی دیویتهال تهأثیرگهذار اسهههت .این مطهالعهه

از سیست های یادگیری الکترونیکی است .در این پژوهش که بر پایه

توسههط جو و همکارانش روی سههاختار روابط انتظارات دانشههوویان از

نظریه جریان انوام شده ،نویسندگان بر این باورند که اگر

کتابهای دیویتال انوام شده است ].[24

شرکتکنندگان یک دوره آنالین توربه رضایتبخشی از این دوره

تمرکز عهامهل مه دیگری اسهههت کهه فرد در هنگهام انوهام یهک فعهالیهت،

داشته باشند؛ احتماال برای شرکت در دورههای آنالین دیگر نیز مشتاق

خودآگاهی خود را از دسهت میدهد؛ در فعالیت جذب میشهود و وقتی

خواهند بود ] .[2۳از دیگر مطالعاتی که اخیرا به بررسی ارتباط رضایت

در یک وضهعیت سهرگرمکننده قرار دارد بیشهتر از روند ذهنی خود آگاه

کاربر با تمایل به تداوم استفاده از فناوری انوام گرفته ،مااله بولن

اسهههت ] .[2۷کی و همکهارانش در ماهالهه خود کهه بهازیههای آنالین را

است .وی در این مااله عوامل مؤثر بر تمایل کاربران به تداوم استفاده

نظریه جریان بررسههی میکرد ،پیشههنهاد کردند که تمرکز در

از ساعتهای هوشمند را در کشور ترکیه مورد بررسی قرار داده است.

توربهه جریهان ،یهک معیهار جهایگزین برای توربهه مثبهت کهاربران و

در این پژوهش نیز مانند مثالهایی که پیشتر وصف آنها رفته است،

موفایهت بهازیههای آنالین را فراه میکنهد ] .[۳2تمرکز یکی از اجزای

رابطه بین رضایت کاربر با تمایل وی به تداوم استفاده از ساعتهای

مه توربه جریان است .برای اینکه کاربران در حالت «جریان» باشند،

هوشمند معنادار بوده است ] .[12در مطالعهای دیگر که در سال

ابتهدا بهایهد روی فعهالیهتههای خود تمرکز کننهد .اگر کهاربران چنهدین

 2020انوام شده ،دای و همکارانش نیز از بررسی رابطه بین رضایت

وظیفهه را بههطور همزمهان انوهام دهنهد و نتواننهد روی یهک زمینهه محهدود

کاربر با تمایل وی به تداوم استفاده فناوری غافل نشده و صحت

تمرکز کنند ،نمیتوانند توربه جریان را بهدسهت آورند .در ماابل ،برای

معناداری رابطه این دو متغیر را با جمعآوری داده از بیش از  ۵0درصد

اسههتفاده از IM

دانشوویان دوره دورههای آنالین باز گسترده سنویدهاند .آنها

قال ماالهای تأثیر عوامل مرتبط با کیفیت را براسههها

براسهها

کاربران  IMکه توجه خود را به چت یا بازی در هنگام

متمرکز میکننهد ،راحهتتر میتواننهد در حهالهت جریهان قرار بگیرنهد کهه

دریافتند که میان رضایت کاربر با تمایل وی به تداوم استفاده سیست

این امر تأثیر مثبتی بر نگرش آنها نسبت به استفاده از  IMدارد ].[2۹

یادگیری الکترونیکی رابطه معناداری برقرار است ] .[۳۵ونگ و

قصد یا تمایل نیز نشاندهنده احتمالی ذهنی است که یک فرد را در

همکارانش در مطالعه خود پیرامون موضوع تمایل به تداوم استفاده
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کاربر از برنامههای موبایل ارائهدهنده کتاب الکترونیکی ،تأثیر متغیر

تمایل کاربر به تداوم استفاده از نوآوریهای دیویتال ،تأثیر متغیر

رضایت کاربر بر تمایل به تداوم استفاده از این برنامهها را ،مورد بررسی

کیفیت خد مات بر تمایل کاربر به تداوم استفاده را مورد بررسی قرار

قرار داده اند .در این پژوهش معناداری رابطه متغیر رضایت کاربر بر

دادهاند .در این پژوهش نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،رابطه معناداری

تمایل به تداوم استفاده از برنامههای موبایل ارائهدهنده کتاب

با متغیر تمایل به تداوم استفاده نشان نداده است ].[1۵

دادههای گردآوری شده تأیید شده است ].[۳6

گو و همکارانش در مااله خود پیرامون عوامل تأثیرگذار در تداوم

چن و تسای در مااله خود با موضوع بررسی تمایل کاربران به استفاده

استفاده کاربر از سیست های یادگیری آنالین ،پیشبینی میکنند که

از اپلیکیشنهای مکان محور ،کیفیت اطالعات را بهعنوان یک متغیر

نظریه جریان بهصورت غیرمستای بر تمایل کاربران به تداوم استفاده

اثرگذار بر تمایل کاربر در نظر گرفته و معتادند کیفیت اطالعات بر

از سیست های یادگیری آنالین تأثیر میگذارد .آنها همچنین اشاره

تمایل کاربر به استفاده از اپلیکیشن تأثیر مثبت دارد ] .[2۵در مااالت

میکنند که مکانیزم اساسی رفتار دانشپذیران دورههای آنالین در

بررسی شده عموما تأثیر سه متغیر کیفیت اطالعات ،کیفیت سیست

تمایل به تداوم استفاده از دوره ،کامال مشخص نیست؛ اما آنها بر این

و کیفیت خدمات روی تمایل کاربر به تداوم استفاده از فناوری

باورند که دانشپذیران پس از توربه مطلوب جریان به استفاده از

بهصورت مستای مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بهعنوان مثال داگان

سیست یادگیری آنالین ادامه میدهند و دلیل آن ادراک آنها از ارزش

و آککیونلو در مااله خود تأثیر سه متغیر کیفیت ذکر شده را بر رضایت

تعامل با سیست های یادگیری آنالین است ].[2۳

کاربر بررسی کرده و سپس تأثیر رضایت کاربر را روی تمایل به تداوم

در مااله استبان میالت و همکارانش در زمینه تشخیص حالت جریان

استفاده از فناوری مورد مطالعه قرار میدهد .آنها در مورد رابطه رضایت

در رفتار مشتریان ،در جستووی اطالعات ،مشخص شده است که

کاربر و تمایل به تداوم استفاده بیان میکنند :از آنوا که رضایت و قصد

افزایش سط تمرکز فردی ،توانایی فرد را در تشخیص اطالعات مرتبط

ادامه متغیرهای اصلی مدل تداوم سیست های اطالعاتی هستند ،رابطه

و غیرمرتبط افزایش داده و بر رضایت کاربر تأثیرگذار است ] .[۳۹لو و

بین این دو متغیر به طور خاصی بدون تغییر است ] .[26لین و ونگ

همکارانش در مااله خود با موضوع وفاداری مشتریان ،تأثیر لذت بردن

در مطالعه خود با موضوع تمایل به تداوم سیست های یادگیری

را بر دو متغیر رضایت و وفاداری بررسی کردهاند .از نگاه آنها دادههای

الکترونیکی ،تأثیر متغیرهای کیفیت اطالعات و کیفیت سیست را بر

جمع آوری شده فرا معناداری رابطه لذت بردن با رضایت و وفاداری

تمایل به تداوم استفاده از سیست های یادگیری الکترونیکی از طریق

تأیید میشود ] .[2۹در پژوهش انوام شده توسط سمر مواکت که روی

متغیرهای میانوی تأیید پذیرش و رضایت کاربر ،مورد بررسی قرار

عوامل مؤثر بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی

داده اند .در این پژوهش معناداری رابطه متغیر کیفیت اطالعات با تأیید

پرداخته ،تأثیر متغیر لذت بردن بر تمایل کاربر به تداوم استفاده از

پذیرش ،و تأیید پذیرش با رضایت کاربر تأیید شده و رضایت نیز بر

شبکههای اجتماعی بررسی شده است .در این مطالعه معناداری رابطه

تمایل به تداوم استفاده از سیست های یادگیری الکترونیکی تأثیر

لذت بردن با تمایل کاربر به تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی مورد

الکترونیکی ،براسا

مثبت دارد .متغیر کیفیت سیست براسا

دادههای گردآوری شده

تأیید قرار گرفته است ].[۳۷

رابطه معناداری با تأیید پذیرش نداشته و به طبع آن بر رضایت کاربر

پژوهش دیگری که به این رابطه پرداخته مااله لیو و همکارانش اسههت

و تمایل به تداوم استفاده از سیست های یادگیری الکترونیکی نیز تأثیر

که در سههال  201۹چاپ شههده و رابطه بین متغیر لذت بردن و تمایل

قابل مالحظه و معناداری ندارد ] .[1۷در پژوهش انوامشده در سال

به تداوم اسهتفاده کاربر از سهیسهت های یادگیری الکترونیکی را سنویده

 201۵توسط سمر مواکت روی عوامل مؤثر بر تمایل کاربر به تداوم

اسههت .براسهها

نتیان این پژوهش صههحت رابطه این دو متغیر مورد

استفاده از شبکههای اجتماعی ،تأثیر متغیر رضایت بر تمایل کاربر به

تأیید است ].[40

تداوم استفاده از شبکههای اجتماعی اندازهگیری شده است .در این

تنها پژوهشی که رابطه لذت بردن و تمایل به تداوم استفاده از فناوری

مطالعه معناداری رابطه رضایت کاربر با تمایل کاربر به تداوم استفاده

را تأیید نمی کند ،پژوهشی است که ناسیمنتو و همکارانش روی تمایل

از شبکههای اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته است ] .[۳۷در مطالعه

به تداوم استفاده از ساعتهای هوشمند انوام دادهاند .در این پژوهش

دیگری ،نویسندگان به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تمایل کاربر به تداوم

یکی از فرضیات تأثیرگذار متغیر لذتبردن بر تمایل کاربر به تداوم

استفاده از سیست های خدمات بانکی آنالین پرداختهاند .یکی از روابط

استفاده از ساعتهای هوشمند است که نتایج حاصل از تحلیل دادهها

مورد بررسی در این مااله معناداری رابطه متغیر رضایت کاربر با تمایل

معناداری رابطه این دو متغیر را تأیید نمیکند ] .[8بر این اسا  ،از

کاربر به تداوم استفاده از سیست های خدمات بانکی آنالین است .در

آنوا که مدل مفهومی یک ابزار تحلیلی است که به کمک آن متغیرهای

این پژوهش دادههای جمعآوری شده معناداری رابطه این دو متغیر را

تحایق و روابط میان آنها مشخص میشود ،با توجه به مبانی نظری و

تأیید مینماید ] .[۳8جهانمیر و همکارانش در مااله خود پیرامون

مرور مطالعات پیشین ،مدل مطالعه به شکل  1میباشد.
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روش پژوهش

به صورت حضوری و غیرحضوری در اختیار افراد قرار داد .در این

پژوهش حاضهر به لحا هدف از نوع تحایاات کاربردی اسهت؛ چرا که

پژوهش نیز پرسشنامه به دو روش حضوری و غیرحضوری در اختیار

این پژوهش با هدف رشهد و بهبود یک محصهول یا روان یک فعالیت
و آزمون مفاهی نظری یا ذهنی مورد مطالعه در پژوهشهای پیشین
در موقعیت های واقعی و کاربردی اسهت .نتایج و اسهتنباطهای حاصهل
از این نوع مطالعه به جامعهای که نمونه از آن حاصهل شهده اسهت،
قابل تعمی بوده و به سههمت کاربرد عملی دانش هدایت میشههود
] .[41ههمهچهنهیهن ایهن پهژوههش از نهظهر شهههیهوه گهردآوری اطهالعههات،
توصهیفی -همبسهتگی اسهت .اجرای تحایق توصهیفی میتواند صهرفا
برای شهههنهاخهت بیشهههتر شهههرایط موجود یها یهاری دادن بهه فراینهد
تصهمی گیری باشهد .تحایاات همبسهتگی معموال رویکردی مادماتی
برای مطالعه روابط علت و معلولی اسهت ] .[42روابط مورد بررسهی در
این پژوهش از نوع روابط همبسههتگی هسههتند و از طریق اندازهگیری
ضهههرایه

 T-valueمعنهاداری روابط بین متغیرهها مورد ارزیهابی قرار

میگیرد.
متغیرهای این پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه
قرار گرفته است .پرسشنامه در پژوهشهایی که فرد میداند در پی
چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازهگیری نماید ،ابزاری
کارآمد جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز است .پرسشنامه را میتوان

داوطلبان قرار گرفته است .در این مطالعه دو دسته متغیر شامل
متغیرهای دموگرافیک و متغیرهای اصلی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
متغیرهای دموگرافیک صرفا جهت اطمینان از ویژگیهای پاسخ
دهندگان در جامعه آماری مورد مطالعه در پرسشنامه آمده است .با
درنظر گرفتن این نکته که امکان دسترسی به اطالعات شاغلین به
تحصیل در دورههای موازی تمامی دانشگاههای شهر تهران میسر
نشد ،براسا

فرمول کوکران و با فرا مادار اشتباه مواز  0/0۵به

حو نمونه  ۳84نفر رسیدهای  .در این پژوهش نمونهگیری با استفاده
از پرسشنامههای طراحی شده ،که بهصورت اینترنتی و فیزیکی در
میان دانشجویان موازی ورودی سال  1۳۹8و قبلتر در سه دانشگاه
(دانشگاه تهران ،عالمه طباطبایی و الزهرا) در سط تهران ،توزیع و
تکمیل شدهاند ،به انوام رسیده است .در نهایت حدود  4۵0پرسشنامه
بهصورت حضوری و الکترونیکی در میان دانشوویان دورههای موازی
این سه دانشگاه توزیع شد که از این تعداد  2۳پرسشنامه بازگردانده
نشد و یا بدون پاسخ تحویل داده شدند و حدود  ۳0مورد نیز به دلیل
ناقص بودن پرسشنامه حذف شدهاند .در موموع دادههای مربوط به
 ۳۹0پرسشنامه در این مطالعه مورد توزیه و تحلیل قرار گرفته است.

شکل  :1عوامل مؤثر بر تمایل دانشوویان به تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی
Fig. 1: Factors affecting students' intention to continued use of e-learning
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روایی همگرا
معیار دوم از بررسههی مدلهای اندازهگیری ،روایی همگرا اسههت که به

لیکرت یها طیف لیکرت اسهههت .بهه دلیهل مهاهیهت دوقطبی/دوسهههویهه

بررسههی همبسههتگی هر عامل با سههؤاالت خود میپردازد AVE .میزان

مفاهی مورد سهؤال ،از امتیازهای فرد ،و به دلیل سهود بردن از پایایی

همبسههتگی یک عامل با سههؤاالت خود را نشههان میدهد که هرچه این

و روایی باالتر ،از امتیاز  ۷اسههتفاده میشههود .طول پرسههشنامه تعداد

همبسهتگی بیشهتر باشهد ،برازش نیز بیشهتر اسهت .با توجه به جدول  1و

 2۷عدد پرسهههش را شهههامل میشهههود که پس از کسههه اطالعات

روش فورنل و الرکر که مادار مناس ه برای  AVEرا  0/۵به باال معرفی

دموگرافیهک از مخهاطه  ،آغهاز میشهههود .اطالعهات دموگرافیهک مورد

کردهانهد ] ،[4۳برای تمهام متغیرههای تحایق ماهدار  AVEبیشهههتر یها

سهؤال شهامل جنسهیت ،سهن ،میزان تحصهیالت ،رشهته تحصهیلی ،درآمد

مسهاوی  0/۵اسهت  .با توجه به اینکه مادار مناسه برای آلفای کرونباخ

ماهیانه ،سهاعت اسهتفاده از کامپیوتر و اینترنت در روز ،اسهتفاده /عدم

 ،۷.0برای پایایی ترکیبی  0/۷و برای  0/۵ ،AVEاست و تمامی معیارها

اسهتفاده /میزان اسهتفاده /تمایل به اسهتفاده از سهیسهت های یادگیری

در قسهههمت سهههنوش بارهای عاملی مادار مناسهههبی دارند ،میتوان

الکترونیک است.

مناس بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای تحایق را تأیید کرد.

یافتههای پژوهش
برازش مدل اندازهگیری
در این تحایق ،برازش مهدل بها اسهههتفهاده از معیهارههای پهایهایی ،روایی
همگرا و روایی واگرا بررسههی شههده اسههت .برای این مه ابتدا واریانس
نمرههای هر زیرموموعه سهؤال از پرسهشنامه و واریانس کل محاسهبه

روایی واگرا
روایی واگرا سهومین معیار بررسهی برازش مدلهای اندازهگیری اسهت.
برای تحلیل روایی واگرا نیز از ماادیر مشههترک سههازهها جذر گرفته و
اعداد بهدسهت آمده را با مادار همبسهتگی سهازهها ماایسهه میکنی که
این مادار باید از مادار همبستگی سازهها بیشتر باشد ].[44
نتهایج جهدول  2بیهانگر این اسهههت کهه روایی واگرا از میزان قهابهل قبولی

شهده و سهپس از طریق فرمول آلفای کرونباخ ،میزان پایایی محاسهبه و

برخوردار بوده است.

گرفته شهده اسهت .بهدلیل حسهاسهیت مناسه به این حو از نمونه،

برازش مدل ساختاری

روزآمدتر بودن تحلیل به شهیوههای مدلسهازی معادالت سهاختاری ،و

بعد از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری نوبت به برازش مدل

ارتباط منطای شیوه تحلیل آن با علوم مرتبط با مدیریت و کارآفرینی،

ساختاری پژوهش میرسد .بخش مدل ساختاری برخالف مدلهای

برای تحلیل دادهها از نرمافزار  PLSو  SPSSاستفاده شده است.

اندازهگیری ،به سؤاالت (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها عاملهای

آلفای کرونباخ :در مورد پایایی درونی مادار باالی واریانس تبیین شهده

پنهان همراه با روابط میان آنها بررسی میشود .ابتداییترین معیار

بین عهامهل و سهههؤاالت آن در ماهابهل خطهای انهدازهگیری مربوط بهه هر

برای سنوش رابطه بین عاملها در مدل ،اعداد معنیدار  tاست.

سهؤال ،پایداری درونی باال را نتیوه میدهد .مادار آلفای کرونباخ باالتر

درصورتیکه مادار این اعداد از  1/۹6بیشتر شود؛ نشان از صحت رابطه

از  0/۷نشههانگر پایایی قابل قبول اسههت .البته در برخی از موارد مادار

بین عاملها و در نتیوه تأیید فرضیههای پژوهش در سط اطمینان

 0/6را نیز مالک قرار میدهند ].[4۳

 0/۹۵است .البته باید توجه داشت که اعداد فاط صحت رابطه را نشان

پایایی ترکیبی :از آن جا که معیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای

میدهند و شدت رابطه بین عاملها را نمیتوان با آنسنوید.

تعیین پایایی عاملها اسهههت ،روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSمعیار

نتایج تحلیل مدل سههاختاری با رویکرد  PLSنشههان میدهد بین اکثر

مدرنتری نسهبت به آلفای کرونباخ به نام پایایی ترکیبی بهکار میبرد.

عاملهای مدل ،رابطه معناداری برقرار است؛ زیرا مادار  T-Valueبرای

در صههورتیکه مادار پایایی ترکیبی برای هر عامل باالتر از  0/۷شههود؛

این رابطهها بیشهتر از  1/۹6بهدسهت آمده اسهت .اما رابطه میان متغیر

نشهههان از پهایهداری درونی منهاسههه برای مهدلههای انهدازهگیری دارد و

«تمرکز» بها متغیرههای «تمهایهل کهاربر بهه تهداوم اسهههتفهاده از فنهاوری» و

مادار کمتر از  0/6عدم وجود پایایی را نشهان میدهد .همانطورکه در

«رضهایت کاربر» معنادار نیسهت .همچنین رابطه میان متغیر «کیفیت

جدول زیر مشههخص شههده اسههت ،مادار مربوط به این معیارها یعنی

سهههیسهههت » با متغیر «رضهههایت کاربر» و رابطه بین متغیر «کیفیت

آلفهای کرونبهاخ و پهایهایی ترکیبی عهامهلههای پژوهش در همهه عهامهلهها

خهدمهات» بها متغیر «تمهایهل کهاربر بهه تهداوم اسهههتفهاده از فنهاوری» نیز

باالتر از  0/۷است که حاکی از پایایی مناس مدل دارد.

معنادار نشده است.

برای بررسهی روایی پرسهشهای پژوهش ،از شهاخص روایی همگرا بهره

M. Akbari et al.
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 متغیرهای پژوهشAVE  پایایی ترکیبی و، ماادیر آلفای کرونباخ:1 جدول
Table 1: Cronbach's alpha values, combined reliability and AVE of research variables

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

متغیرهای پژوهش

AVE

Combined Reliability

Cronbach's Alpha

Research Variables

0.798

0.922

0.873

تمایل کاربر به تداوم استفاده از تکنولوژی

0.812

0.928

0.886

User to Continued Use of Technology

تمرکز
Concentration

0.829

0.936

لذت بردن

0.897

Enjoyment

0.661

0.854

رضایت کاربر

0.762

User Satisfaction

0.660

0.921

0.898

0.636

0.897

0.858

کیفیت اطالعات
Information Quality

کیفیت سیست
System Quality

0.683

0.896

کیفیت خدمات

0.846

Service Quality

 جدول روایی واگرا تحایق:2 جدول
Table 2: Divergent validity table of research

کیفیت
کیفیت خدمات
Service Quality

کیفیت سیست
System Quality

اطالعات
Information
Quality

رضایت کاربر
User
Satisfaction

تمایل کاربر به تداوم
لذت بردن
Enjoyment

تمرکز
Concentration

استفاده از تکنولوژی
User to Continued Use
of Technology

متغیرها
Variable

تمایل کاربر به تداوم
0.893

0.813

0.901

0.396

0.911

0.460

0.571

0.529

0.355

0.450

استفاده از تکنولوژی
User to Continued Use
of
Technology

تمرکز
Concentration

لذت بردن
Enjoyment

رضایت کاربر
User Satisfaction

0.827

0.813

0.519

0.417

0.505

0.462

0.798

0.681

0.481

0.405

0.414

0.348

0.749

0.633

0.507

0.399

0.446

0.388

کیفیت اطالعات
Information Quality

کیفیت سیست
System Quality

کیفیت خدمات
Service Quality
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جدول  :۳نتایج مدل ساختاری (با رویکرد )PLS
(Table 3: Structural model results (with PLS approach
T-Value

تحلیل مسیر

β

Path analysis

نتیوه
Conclusion

فرضیه  :1کیفیت اطالعات← رضایت کاربر

4.341

0.231

H1 :Information Quality ←User Satisfaction

فرضیه  :2کیفیت سیست ← رضایت کاربر

Proved
0.911

0.043

System Quality: H2 ←User Satisfaction

فرضیه  :۳کیفیت خدمات← رضایت کاربر

0.203

H3 :Service Quality ←User Satisfaction
0.348

Enjoyment: H4 ←User Satisfaction
-0.031

H5 :Concentration ←User Satisfaction
0.107

H6 :User Satisfaction ← User Intention to Continues Use of Technology
0.329

H7 :Information Quality ←User Intention to Continues Use of Technology
-0.111

H8 :System Quality ← User Intention to Continued Use of Technology
0.082

H9 :Service Quality ← User Intention to Continues Use of Technology
0.401

H10 :Enjoyment ← User Intention to Continues Use of Technology

تأیید
Proved

1.0583

H11 :Concentration ← User Intention to Continued Use of Technology

ضهههری تعیین ( )R2و مادار معیار سهههنوش ( )Q2معیارهای دیگری

رد
Rejected

8.058

فرضیه  :11تمرکز← تمایل کاربر به تداوم استفاده از تکنولوژی

تاببد
Proved

1.555

فرضیه  :10لذت بردن← تمایل کاربر به تداوم استفاده از تکنولوژی

تأیید
Proved

2.024

فرضیه  :۹کیفیت خدمات← تمایل کاربر به تداوم استفاده از تکنولوژی

تأیید
Proved

3.682

فرضیه  :8کیفیت سیست ← تمایل کاربر به تداوم استفاده از تکنولوژی

رد
Rejected

2.063

فرضیه  :۷کیفیت اطالعات← تمایل کاربر به تداوم استفاده از تکنولوژی

تایید
Proved

0.985

فرضیه  :6رضایت کاربر← تمایل کاربر به تداوم استفاده از تکنولوژی

تایید
Proved

7.414

فرضیه  :۵تمرکز← رضایت کاربر

رد
Rejected

3.222

فرضیه  :4لذت بردن← رضایت کاربر

تایید

0.067

رد
Rejected

بر تداوم استفاده کاربر از یادگیری الکترونیکی» قابل ارائه است.

هسههتند که برای متصههل کردن بخش اندازهگیری و بخش سههاختاری
مدلسههازی معادالت سههاختاری بهکار میروند ] .[44با توجه به نتایج
حاصهل از تحلیل سهؤاالت پرسهشنامه ،مادار  R2برای همه عاملهای
وابسهته مدل در حد متوسهط و قوی مشهاهده شهد که باتوجه به مناسه
بودن مادار ،برازش مدل سهاختاری تأیید میشهود .همچنین مادار

Q2

برای همه عوامل درونزا ،متوسهط و قوی اسهت که دلیلی اسهت بر این
کهه عهامهلههای برون زا (مسهههتاهل) در پیشبینی عهامهلههای وابسهههتهه
وضعیت مناسبی دارند و برازش مناس مدل ساختاری بار دیگر تأیید
میگردد .ضهههمنا حصهههول مادار  0/۵4۵برای  ،GOFبار دیگر برازش
مناس مدل را نشان میدهد.
GOF = √0.410 × 0.726 = 0.545

به این ترتی  ،براسها

نتایج بهدسهت آمده از تحلیل پرسهشنامههای

این مطالعه ،مدل نهایی مطالعه حاضر با عنوان مدل «عوامل تأثیرگذار

نتایج و بحث
پس از بررسهههی برازش مدلهای اندازهگیری ،سهههاختاری و مدل کلی
محاق اجازه مییابد که به بررسهی و آزمودن فرضهیههای پژوهش خود
بپردازد؛ بنابراین ،اثرات متغیرهای تحایق با اسهتفاده از روش معادالت
سهههاختاری در دو حالت اعداد معناداری برای بررسهههی فرضهههیه ها و
تخمین اسهتاندارد برای بررسهی شهدت تأثیر متغیرها بر ه بررسهی و
نتایج در جدول  ۳درن شههده اسههت .نتایج این پژوهش حاکی از تأیید
کامل چهار فرضه هیه و معناداری آنها ( T-Valueبیشهههتر از  )1/۹6و رد
کامل  4فرض هیه ( T-Valueکمتر از  )1/۹6اسههت .فرضههیات مورد تأیید
شامل فرضیات زیر است:
در فرضهیه اول (تأثیر مثبت و معنادار کیفیت اطالعات بر رضهایت کاربر
به میزان  2۳/1درصههد) عامل کیفیت اطالعات بهصههورت مسههتای بر
رضهههایهت کهاربر تهأثیر میگهذارنهد .پژوهشههای پیشهههین انوهام شهههده
معناداری روابط این فرضههیات را تأیید میکند ] .[۷در تأیید فرضههیه

مرتضی اکبری و همکاران

سهوم (تأثیر مثبت و معنادار کیفیت خدمات بر رضهایت کاربر به میزان
 20/۳درصهد) داگان و آککیونلو دو پژوهشهگری هسهتند که در ماالهای
تأثیر عوامل مرتبط با کیفیت را براسهها مدل موفایت سههیسههت های
اطالعاتی از دلون و مکلین به چالش کشهیدهاند .آنها در فرضهیات خود
بر این باورند که عوامل کیفی نظیر کیفیت خدمات بر رضهایت کاربر از
بههکارگیری محیط یهادگیری آنالین و تداوم اسهههتفهاده از این محیط ها
تأثیر مثبت دارد ] .[26براسا یافتههای این پژوهش کیفیت خدمات
نیز عاملی کلیدی در جل رضههایت کاربر اسههت .برهمین مبنا خدمات
مرتبط بها فراینهد آموزش الکترونیکی ،از مراحهل آغهازین بهایهد بهه بهترین
نحو ارائهه شهههود .این گزاره بهه این معنها اسهههت کهه تمهامی فراینهدههای
مرتبط با یادگیری الکترونیکی از اطالع رسههانی ،ثبتنام ،ورود به پنل،
انتخهاب و دسهههترسهههی بهه آموزشهها ،برگزاری کال هها ،حهل تمرین و
مشهارکت در آزمون با نهایت دقت و ظرافت طراحی و پیادهسهازی شهود
تها کهاربر در طی فراینهد آموزش از طریق سهههیسهههت ههای یهادگیری
الکترونیکی با مشهکل مواجه نشهده و با در صهورت بروز مشهکل بهسهرعت
اشهکال پیش آماده برطرف شهود .این امر در سهایه برنامهیزی ،طراحی و
پشهتیبانی قوی امکانپذیر اسهت .در تأیید فرضهیه چهارم (تأثیر مثبت و
معنادار لذت بردن بر رضههایت کاربر به میزان  ۳4/8درصههد) همچنین
چن و همکهارانش نیز بهه این نتیوهه رسهههیهدنهد کهه لهذت بردن میتوانهد
رضههایت کاربر را در اسههتفاده از اپلیکیشههنهای مبتنی بر مکان ،تحت
تهأثیر قرار داده و بها این متغیر رابطهه مسهههتای دارد ] .[11اوزاکهارا و
همکهارانش در پژوهش خود دربهاره جسهههتووی آنالین کهاربران ،رابطهه
معنهاداری میان لذت بردن و رضهایت کاربر شنهاسهایی کردهاند ].[4۵
این رابطه در پژوهش انوام شهده توسهط مونتسهدیوکا و همکارانش ،و
کی و همکهارانش نیز تهأییهد شهههده و دادهههای این پژوهشهها پس از
تحلیل و بررسیهای انوام شده و ماایسه با نتایج پژوهشهای پیشین،
معناداری رابطه متغیرهای لذت بردن و رضایت کاربر را نشان میدهند
] .[46لذت بردن کاربر در بسهتر آموزش الکترونیکی میتواند جلوههای
بسههیاری داشههته باشههد .بخشههی از این عوامل میتواند مسههتایما به
یادگیری الکترونیکی مرتبط نباشهد و برگرفته از عواملی چون جذابیت
موضوع آموزش ،سط دانش و شیوه تدریس مدر باشد .در کنار این
عوامل ،شههاخصهای دیگری هسههتند که میتوانند میزان لذت کاربر را
از یادگیری در فضههای آموزش آنالین متأثر کنند .این موضههوع که چه
عواملی در دسهههتهه شهههاخصههای تهأثیرگهذار بر لهذت بردن کهاربر قهابهل
دسهتهبندی اسهت ،خود میتواند موضهوع پژوهشهی دیگر باشهد .با درنظر
گرفتن تأثیرگذاری باالی متغیر لذت بردن بر رضههایت و تصههمی کاربر
به تداوم اسهتفاده از سهیسهت های یادگیری الکترونیکی ،برگزارکنندگان
این دورهها الزم اسهت پیرامون این موضهوع که رعایت چه نکاتی منور
به التذاذ بیشهتر کاربر میشهود ،به بحث و بررسهی بپردازند .بهطور مثال
عواملی مانند سهههرگرم کننده بودن ،آمیختگی به بازی و رقابت ،امکان
مشههارکت در امر تدریس ،دخالت اجبار یا اختیار در انتخاب سههیسههت
یادگیری الکترونیکی ،شهههیوه طراحی پنل آموزشهههی به جهت زیبایی
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بصههری و سهههولت کاربری از جمله عواملی اسههت که پیرامون موضههوع
ایواد لذت برای کاربر قابل بررسههی و تأمل اسههت .اصههلیترین عامل
اثرگذار بر رضهایت کاربر که نهایتا منتهی به تمایل کاربر به اسهتفاده از
یادگیری الکترونیکی خواهد شهههد ،به واسهههطه فاصهههله معنادار اعداد
بهدسهت آمده از پرسهشنامهها ،لذت بردن اسهت .به این ترتی به نظر
می رسهههد بها تاریه خوبی میتوان گفهت برای افزایش تهداوم یهادگیری
الکترونیکی در کهاربران ،بهایهد روی افزایش کیفیهت اطالعهات و خهدمهات
تمرکز کرد و توجهه ویژهای معطوف لهذت بردن کهاربر حین یهادگیری
نمود .از این منظر رضهههایهت کهاربر و تمهایهل وی تهأمین شهههده و تهداوم
یادگیری الکترونیکی اتفاق خواهد افتاد.
براسها فرضهیه شهشه (تأثیر مثبت و معنادار رضهایت کاربر بر تمایل
کاربر به میزان  10/۷درصهد) و فرضهیه ده تأثیر مثبت و معنادار لذت
بردن بر تمایل کاربر به میزان  4درصهههد) لذت بردن و رضهههایت کاربر
عوامهل دیگری هسهههتنهدکهه بههطور مسهههتای بر تمهایهل کهاربر بهه تهداوم
اسههتفاده کاربر از سههیسههت های یادگیری الکترونیکی اثر دارد .به گفته
پژوهشگران این حوزه ،از آنوا که رضهههایت و قصهههد ادامه متغیرهای
اصههلی مدل تداوم سههیسههت های اطالعاتی هسههتند؛ رابطه بین این دو
متغیر بهطور خاصههی بدون تغییر اسههت ] .[۳1االلوان و همکارانش نیز
در پژوهش خود به نتیوه مشهابهی رسهیده و صهحت رابطه لذت بردن و
رضههایت کاربر را تأیید میکنند ] .[۳2در فرضههیه هفت (تأثیر مثبت و
معنادار کیفیت اطالعات بر تمایل کاربر به میزان  22/۹درصههد) عامل
کیفیت اطالعات بر تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از سهیسهت یادگیری
الکترونیکی تأثیرگذار اسهت .این نتیوه پیشتر در پژوهش انوام شهده
توسط چن و تسای مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیوه رسی هدهاند
کهه کیفیهت اطالعهات بر تمهایهل کهاربران بهه تهداوم اسهههتفهاده از
اپلیکیشهههنههای مکهان محور تهأثیر مثبهت دارد ] .[2۵بها توجهه بهه تهأییهد
فرضهههیهه تهأثیر کیفیهت اطالعهات بر رضهههایهت کهاربر و تمهایهل بهه تهداوم
استفاده از سیست یادگیری الکترونیکی ،این مسأله که چه اطالعاتی و
بها چهه کیفیتی بهه مخهاطه ارائهه شهههود ،چهالش مهمی اسهههت کهه
برگزارکنندگان دورههای آنالین همواره با آن دسهت به گریبان هسهتند.
برای چهارهجویی در این مسهههألهه الزم اسهههت بها بهرهگیری از دانش
متخصهصهان هر رشهته تخصهصهی ،در کنار متخصهصهان علوم مرتبط با
آموزش ،بههیژه آموزش آنالین ،محتوای الزم و کهافی را تهیهه کرد و در
قالبی همسههو با الزامات و محدودیتهای یادگیری الکترونیکی عرضههه
نمود .همچنین الزم اسهت این محتوای عرضهه شهده در بسهتر آنالین ،با
نظرسههنوی دورهای و مداوم از دانشههوویان و اسههاتید ،اصههالح شههده و
همواره نسهبت به بهبود مسهتمر محتوای آموزشهی اقدامات الزم را انوام
دهند .اینکه متناسه با سهن ،ماطع و رشهته تحصهیلی بتوان محتوای
جهامع ،شهههامهل و بهه دور از اطنهاب و زیهادهگویی تهیهه کرد ،نیهازمنهد
پژوهش و بررسهیهای علمی و میدانی اسهت .در فرضهیه هشهت (تأثیر
مثبت و معنادار کیفیت سهیسهت بر تمایل کاربر به میزان  11درصهد)
کیفیت سههیسههت بر تمایل به تداوم اسههتفاده از سههیسههت یادگیری
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الکترونیکی تأثیر مسههتای دارد .در مطالعات چن و تسههای نیز نتیوه
مشابهی حاصل شده است ].[2۵
همچنین فرضهیات رد شهده شهامل فرضهیه دوم ،فرضهیه پنو  ،فرضهیه
نه و فرضیه یازده است.
نتایج تحلیل دادههای این پژوهش در فرضههیه دوم نشههان داد که بین
کیفیت سههیسههت و رضههایت کاربر رابطه معناداری برقرار نیسههت .در
مطالعه چن و همکارانش نیز این فرضهیه که کیفیت سهیسهت و رضهایت
کاربر رابطه معناداری ندارند ،تأیید شهده اسهت ] .[11این درحالی اسهت
که معناداری این رابطه در مدل مکلین و دلون و پژوهش انوام شهههده
توسهط داگان و آککیونلو ،اثبات شهده اسهت ] .[26در این پژوهش رابطه
متغیر تم رکز بها رضهههایهت کهاربر و تمهایهل وی بهه تهداوم اسهههتفهاده از
سهیسهت های یادگیری الکترونیکی در فرضهیه پنو و یازده معنادار
نیسههت .در پژوهش انوام شههده توسههط اوزکارا و همکارانش نیز رابطه
معناداری بین تمرکز و رضهایت کاربر از اطالعات شهناسهایی نشهد .آنها
دلیل این مسهأله را وجود تبلیغات بنری و پاپآپ در سهایتها میدانند
و معتادند به هر میزان که المانهای اضافه از فضای کاربری دور باشد،
تمرکز کاربر بیشهتر شهده و میتوان رابطه این متغیر را با رضهایت مورد
آزمون قرار داد ] .[46جههان میر و همکهارانش در ماهالهه خود پیرامون
تمهایهل کهاربر بهه تهداوم اسهههتفهاده از نوآوریههای دیویتهال ،تهأثیر متغیر
کیفیت خدمات بر تمایل کاربر به تداوم اسههتفاده را مورد بررس هی قرار
دادهاند .در این پژوهش نتایج حاصهل از تحلیل دادهها ،رابطه معناداری
با متغیر تمایل به تداوم اسههتفاده نشههان نداده اسههت] .[1۵این یافتهها
همسهو با فرضهیه نه پژوهش حاضهر اسهت که تأثیر کیفیت خدمات بر
تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از سهیسهت یادگیری الکترونیکی نیز رد
شده است.

نتیجهگیری
محاق در این پژوهش مؤلفههای اصهلی تأثیرگذار بر موضهوع مطالعه در
بسهههتر ی هادگیری الکترونیکی در ایران و بههه طور خههاص در می هان
دانشهوویان دورههای موازی سهه دانشهگاه شههر تهران را مورد ارزیابی و
مطالعه قرارداده اسهت .قال این پژوهشهگران رضهایت را عامل کلیدی
مؤثر بر تمایل کاربر به تداوم اسههتفاده از فناوری دانسههتهاند .به همین
دلیل پژوهشهگران با اسهتناد به مطالعات پیشهین ،عوامل مؤثر بر رضهایت
کاربر در اسهتفاده از فناوری را شهناسهایی و مطالعه کرده اسهت .متغیر
رضههایت بهعنوان یک متغیر میانوی در نظر گرفته شههده و تأثیر آن بر
تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از فناوری سهنویده شهده اسهت .از میان
عوامل مؤثر بر رضهایت کاربر ،عوامل کیفیت اطالعات ،کیفیت خدمات،
کیفیت سهیسههت  ،لذت بردن و تمرکز مطالعه شههدهاند .همچنین تأثیر
این متغیرها بر تمایل کاربر به تداوم اسههتفاده از فناوری نیز دو سههؤال
دیگر این پژوهش را شهکل داده اسهت .طبق نتایج ،کیفیت سهیسهت و
تمرکز تأثیری بر رضهههایت کاربران نداشهههته اسهههت .همچنین کیفیت
خدمات و تمرکز بر تمایل کاربر به تداوم اسهتفاده از سهیسهت یادگیری
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الکترونیکی اثری نداشههته اسههت .این یافته ها متمایز با پژوهش های
پیشین بوده است.

مشارکت نویسندگان
این مااله با مشهارکت و همکاری صهددرصهدی هر سهه نویسهنده نگاشهته
شده است.

تشکر و قدردانی
از دانشوویانی که بهعنوان مشارکتکننده در پژوهش ،همکاری و
همراهی الزم را داشتهاند قدردانی میشود.
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