
Journal of Research in Teaching  
تدریس علمی پژوهشی فصلنامه 

 پژوهی

Vol 5, No 3, Autumn 2017  :شماره سوم  –سال پنجم 109-129صفحات– 

 1396پاییز  
 

ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش 

الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش 

  دانشجویان

 

 4، ابراهیم طالیی3هاشم فردانش ، 2، جواد حاتمی*1طالب زندی

 

 

 

. دانشیار 2. دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس؛ 1

. دانشیار گروه علوم تربیتی 3؛ گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس

 . استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس4دانشگاه تربیت مدرس؛ 

 

 

Combining motivational and volitional 

factors in e-learning and its impact on 

student learning and motivation 

 
T. Zandi1*

 , J. Hatami2, H. Fardanesh3,  

E. Talaee4 

 

1. Ph. d student Of Instructional Technology, Tarbiat 

Modares University; 2. Associate Professor Of 

Instructional Technology, Tarbiat Modares University; 3. 

. Associate Professor Of Instructional Technology, 

Tarbiat Modares University; 4.Assistant Professor Of 

Instructional Technology, Tarbiat Modares University 

 

  

ه: 
مقال

ت 
یاف

در
18/

02/
13

96
    

    
    

    
    

    
    

    
  

ه: 
مقال

ش 
یر

پذ
21/

08/
13

96
 

 چکیده
: پژوهش حاضر با هدف ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل هدف

ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش 

 یادگیرندگان انجام شد. 

شی و کنترل ارادی، با تأثیر عوامل انگیز بررسیمنظور  به: روش

آزمایشی و با استفاده از روش   کارگیری یک طرح شبه به

نفر از دانشجویان مقطع  85 گیری در دسترس، تعداد نمونه

کارشناسی پردیس شهید مدرسِ دانشگاه فرهنگیان کردستان 

)جامعه آماری پژوهش( انتخاب، و در دو گروه آزمایش و کنترل 

مون جایگزین شدند. آموزش آز آزمون و پس همرا با پیش

الکترونیکی طراحی شده برای گروه کنترل با استفاده از الگوی 

طراحی آموزشی مریل )نظریه نمایش اجزاء( و با تلفیق عناصر 

انگیزشی الگوی کلر، و برای گروه آزمایش با استفاده از الگوی 

طراحی آموزشی مریل و با تلفیق عناصر انگیزشی الگوی کلر به 

عوامل های کنترل ارادی طراحی گردید.  ها و راهبرد  پیاماضافه 

( ARCSانگیزشی و کنترل ارادی براساس الگوی انگیزشی کلر)

های کنترل عمل کوهل، کاربردی  برای طراحی انگیزشی و نظریه

زیمرمن برای کنترل ارادی  کردن مقاصد گولویزر و خودتنظیمی 

ا از طریق آزمون تحلیل ه  با هم تلفیق شدند. تجزیه و تحلیل داده

 انجام شد.  21نسخه  SPSSافزار  کوواریانس و با استفاده از نرم

ها نشان داد که با وجود عدم تفاوت اولیه بین   : یافتهها یافته

ها، نمرات یادگیری گروه آزمایش افزایش و همچنین سطح  گروه

 ویژه در دو عنصر ارتباط و اطمینان ارتقاء انگیزش دانشجویان به

 یافته است. 
 

: انگیزش، کنترل ارادی، آموزش الکترونیکی، ها کلید واژه 

 طراحی آموزشی، طراحی انگیزشی

Abstract  
Purpose: The purpose of this study was to 

combine motivational and volitional factors in the 

design of e-learning and its impact on learning and 

motivation of learners.  

Method: In order to examine   the impact of 

motivational and volitional factors , By using a 

quasi-experimental design and available sampling 

method, a number of 85 undergraduate students at 

the Farhangian University of Kurdistan in both 

experimental and control groups with pre-test and 

post-test participated in this study. for the control 

group, Electronic Instruction, designed by the 

Merill 's instructional design model  (component 

display theory) and combine it with the 

motivational elements of the Keller 's model. for 

experiment  group, Electronic Instruction designed 

by the Merill 's instructional design model and  

combine it with the motivational elements of the 

Keller 's model plus the messages and strategies of 

volitional control. Motivational and volitional 

factors combined based on the Keller 's model 

(ARCS) for design of motivation, Theories of 

Kuhl 's action control, Gollwitzer's 

Implementation Intentions and Zimmerman 's 

Self- Regulate Learning for volition. Data analysis 

was done by covariance analysis and using SPSS 

software version 21. 

  Results: results showed that despite the not  

initial difference between the groups, The learning 

grades of the experimental group have increased, 

as well as the level of motivation of students, 

especially in the two elements of relevance  and 

confidence. 

 

Key words: motivation, volition, e-learning, 

instructional design, motivational design 
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 لهأقدمه و بیان مسم

رفته نسل  . رفتهاست ی آموزشی شدهها ی الکترونیکی تبدیل به بخش الینفک نظامها امروزه آموزش

ی تعاملی، ها سازی توانند یادگیری را بدون تمرینات مبتنی بر کامپیوتر، شبیه میجدید یادگیرندگان ن

ی ویدئویی آموزشی تصور کنند. بنابراین، طراحی اثربخش ها ی آموزشی و یا بازیها ای چندرسانه

یادگیرندگان یادگیری الکترونیکی از اهمیت روزافزونی برای موفقیت  –ی آموزشی ها محیط

ای از عوامل تکنولوژیکی، محیطی، جامعه  در این رابطه، پژوهشگران مجموعهبرخوردار است. 

داشته باشند  تأثیری الکترونیکی ها محیطتوانند بر عملکرد افراد در  میکه را شناختی، جنسیتی و ... 

ی مختلف مورد ها و مدلها   هو روابط درونی بین این عوامل را با استفاده از نظری ها و همچنین فرایند

( بخش اعظم مطالعات و Mayer, 2014) اما، به اعتقاد .(Novak, 2014) اند بررسی قرار داده

ی تکنولوژیکی متمرکز ها یی که در گذشته در این حوزه انجام شده است، بیشتر بر نوآوریها پژوهش

یند یادگیری و تسهیل یادگیری موجب درگیری یادگیرنده در فرااصول طراحی اثربخشی که  و بوده

 اند.  شود کمتر مورد توجه قرار گرفته

مطالعات انجام شده در حوزه  یادگیری الکترونیکی نشان داده است که این در حالی است که     

توانند کاربران را ناامید، سردرگم و  میی آموزش الکترونیکی با طراحی ضعیف و نامناسب ها سیستم

 & Zhang et al, 2004; Drennan et al, 2005; (Juutinen)یادگیری کاهشعالقه آنان را به 

Saariluoma, 2010.)  ی الکترونیکی ها رسد به همین دالیل باشد که یادگیرندگان دروره میبه نظر

و استفاده از مواد آموزشی برخوردار نبوده، ها   بعضا از انگیزه و عالقه الزم برای شرکت در کالس

باشد.  میزیاد  ها ی اندکی داشته  و نرخ افت تحصیلی و ترک تحصیل در میان آنپیشرفت تحصیل

 ,Levy) ی حضوری استها تحقیقات این نرخ در بسیاری از موارد بیشتر از دو برابر دورهبراساس 

2007; Carr, 2008; Park & Choi, 2009; Lee et al. 2013.)  

بسیار زیادی در کیفیت بخشی به آموزش دارد،  تأثیردر چنین شرایطی، یکی از عواملی که     

توجه به عوامل انگیزشی به عنوان بخشی از  آموزش است. بنابراین عدمعناصر انگیزشی با  ترکیب

 ;Rowe, 2006; Im,2007)ی الکترونیکی مطرح استها دالیل افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره

Verbert, 2012.) (Cain, 2008)  ی الکترونیکی مستلزم سطح ها موفقیت در آموزشه ک اینبا بیان نیز

ی ها یکی از دالیل اصلی شکست برنامهکه دریافت باشد  میباالیی از تحریک انگیزش یادگیرندگان 

 .استها   انگیزشی در این برنامهی ها و پشتیبانیتوجه ناکافی به عناصر آموزشی الکترونیکی، 

(Marshal & Wilson, 2013)ه بیش از دو برابر بودن نرخ ترک تحصیل و افت ، هم با اشاره ب

ی حضوری، بر این باور هستند که طراحی ها ی الکترونیکی نسبت به  دورهها تحصیلی در دوره

آموزشی سنجیده و دقیقی که در برگیرنده تحریک انگیزش یادگیرندگان برای درگیری با محتوای 

بنابراین  ی الکترونیکی را افزایش دهد.اه تواند اثربخشی دوره میآموزش و تکمیل دوره باشد 
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طور که روشن است انگیزش تحت عنوان ساختاری نظری برای توضیح و تشریحِ شروع،  همان

ویژه رفتار مبتنی بر هدف  از اهمیت زیادی در فرایند آموزش و  هدایت، شدت و کیفیت رفتار به

باعث کاهش کیفیت آموزش  موزشیادگیری برخوردار است و چشم پوشی از آن در فرایند طراحی آ

 .(Brophy, 2010) شود میدرگیری یادگیرنده با موضوع آموزش  و عدم

پیچیدگی و چند وجهی بودن ماهیت انگیزش باعث ظهور  ( Schunk et al. 2014به اعتقاد )    

 ( سه نوع متفاوت از انگیزشBandura1997چندین نظریه در این ارتباط شده است. در این زمینه )

 -اند: نظریه نسبت، نظریه انتظار ی مختلف شکل گرفتهها را شناسایی کرده است که حول نظریه

 ی مهم انگیزشی است.ها ارزش و نظریه هدف. همچنین نظریه انگیزش پیشرفت نیز یکی از نظریه

وضیح و به اندازه کافی قادر به تها   ای که وجود دارد این است که این نظریه لهأدر این راستا مس    

که  اینچگونه یک فرد در مسیر دستیابی به هدف مداومت و پافشاری به خرج داده و یا که  اینتبیین 

ها   به عبارت دیگر این نظریه دهد، نیستند. میتمرکز و حواسش را از دست  راحتی چگونه به

ی به اهداف و و اهداف( و اعمالی که برای دستیابها   خواستهی بین انگیزش )ها تفاوتتوانند  مین

انگیزش یک عامل نیرومند در تعیین که  اینرا تبیین کنند. لذا با وجود شوند میانجام ها   خواسته

طور کامل عمل انسان را  تواند به میتوانند تحقق یابند، اما ن میی یادگیری ها شرایطی است که هدف

آید،  میوجود  یی بهها پرتی حواسویژه زمانی که در فرایند یادگیری موانع، دلسردی و  تشریح کند. به

 ; Elstad, 2012) پشتیبانی انگیزشی ممکن است به اندازه کافی برای رفع مشکالت نیرومند نباشد

Diman & Bastiaens, 2010 .) بسیاری از یادگیرندگان اغلب نیازمند صرف تالش بیشتر و

اری بر فعالیت و غلبه بر انواع نکردن و پافش ها یی برای کنترل خود جهتِ رها راهبردکارگیری  به

ی مختلف محیطی، ها و حواسپرتی ها هستند. بنابراین، زمانی که تهدیدها   مختلف حواسپرتی

ی انگیزشی برای تبدیل میل به ها هیجانی، شناختی و ... انگیزش را با مشکل مواجه کند، راهبرد

 & Gollwitzer et al., 2017; Kim) تالشِ عملی جهت دستیابی به هدف کافی نخواهد بود

Bennekin, 2016 ) .عبارت بهتر کنترل اراده  یی برای کنترل خود و یا بهها بنابراین، راهبرد

تواند برای ارتقای عملکرد  مییا اهداف ها   یادگیرندگان به منظور به مرحله عمل رساندن انگیزاننده

 آنان بسیار اثربخش باشند.

عنوان یک مفهوم با دو سطح مورد توجه  توان آن را به مینگیزش با نگاهی به تاریخچه مفهوم ا    

1خواست"سطح اول قرار داد. 
و اهداف فرد داللت دارد. سطح دوم ها   ، خواستنها است که به آرزو " 

2عمل استفاده از خواست"
به فرایند تبدیل مقاصد یا اهداف به عمل است که  3یا کنترل ارادی " 

(. کنترل ارادی بازنمایی کننده یک متغیر Gollwitzer, 2008; Brass et al., 2013) داللت دارد

                                                           
1. Will 

2. Act Of using the will 

3. Volition 
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اما  ؛گردد میبر( William James, 1890ی )ها در مطالعه انگیزش و عمل انسان است و به کار میقدی

ی کنترل ها گرفت، جنبه میی تئوریکی که در میان دانشمندان صورت ها در آن زمان در خالل بحث

شد.  مینادیده گرفته شد و  میرمجموعه ای فرعی تحت طبقه انگیزش شناسایی عنوان زی ارادی به

له متمرکز بود که افراد چه اهدافی را أی مرتبط با انگیزش بر درک این مسها بیشتر پژوهشبنابراین، 

ارزش و  –ی انتظار ها ی انگیزشی از قبیل نظریهها در نتیجه مطالعه ساختارکنند.  میو چرا انتخاب 

ها   که این نظریه در حالی. شد میکلی نادیده گرفته طور مفهوم کنترل ارادی بهغلبه داشتند و ...  

توانستند به طور کامل آنچه که فرد را ملزم به انجام  میقابل توجهی بر انگیزش داشتند، اما ن تأثیر

 (.Gollwitzer, 2012) کرد، تبیین نمایند میعمل و حفظ تالش پافشارانه برای دستیابی هدف 

     (Kuhl, 1987 اولین کسی بود که تفاوت مهم بین حاالت انگیزشی و کنترل ارادیِ مغز را از نو ،)

1انگیزش انتخاب"کشف کرد. او این دو پدیده انگیزشی را تحت عنوان 
واقعیت بخشی به "و  "

2انگیزش
ی ها ژوهشعنوان مثال پ به -مورد مطالعه قرار داده است. روانشناسی انگیزشی سنتی " 

؛ یعنی بر انگیزشِ انتخاب متمرکز است منحصرا -اتکینسون و مک کللند در زمینه انگیزش پیشرفت

پژوهش در زمینه انگیزش ها   چه در طول دهه و اعمال متفاوت. در این رابطه آنها   انتخاب بین هدف

گونه به سوی درکِ ال بود که افراد چؤ)به عنوان مثال انگیزش پیشرفت( نادیده گرفته شد، این س

کید قرار گرفت که اتکینسون، بیش از پیش مورد تأال زمانی ؤکنند؟ این س میهدفِ انتخابی حرکت 

، یعنی 4ی عملها مطالعه پویایی 3پیشتاز حوزه پژوهشِ انگیزشِ پیشرفت به همراه همکارش بیرج

و ها   عیتی در انگیزانندهی انگیزشی که با تغییرات موقها ی نیروها و افت و خیزها   ردیابی نوسان

 کنند را آغاز کردند میی محرومیت و اشباعِ افراد، زوال و جریان پیدا ها پویایی فرایند

(Heckhausen, 2007 در نتیجه، وجه تمایز بین دو مفهوم مورد ذکر، یعنی انگیزش انتخاب و .)

5کنترل عمل از قبیلواقعیت بخشی به انگیزش شکل گرفت که مفاهیم مدرن کنترل ارادی 
 (Kuhl, 

ی مربوط به ها ( و همچنین بخشی از فعالیتGollwitzer, 1999)6(، کاربردی کردن مقاصد1987

7خودتنظیمی
 (Zimmerman, 1998 ) به   میاین وجه تمایز نمود پیدا کردند. چنین مفاهیبراساس

مبتنی بر هدف و  له حفظ رفتارأبا مس ها همه این عنوان مبانی نظری کنترل ارادی مطرح هستند.

مسائلی هستند که به ویژه  ها غلبه بر دلسردی و فرسودگی در فرایند یادگیری در ارتباط است. این

 شوند.  میی یادگیری الکترونیکی تجربه ها ی یادگیری خود راهبر از قبیل محیطها در محیط

                                                           
1 Selection motivation 

2. Realization motivation 

3. Birch 

4. Dynamics of action 

5. Action control 

6. Implementation Intentions 

7. Self-regulation 



 1396 113نامه تدریس پژوهی                                                                      سال پنجم، شمارة سوم، پاییز فصل

 

پذیر  ا امکانکنترل ارادی یک حالت روانشناختی است که پافشاری بر دستیابی به هدف ر    

منظور به حداقل  توانند به می(. افراد با کنترل ارادی Elstad, 2012; Heckhausen, 2007) سازد می

رساندن موانع در مسیر دستیابی به اهداف، خود و محیط خود را کنترل کنند. برای مثال، 

انند تا از هر گونه م میدر منزل  هاتن یادگیرندگان دارای نیروی کنترل ارادی باال قبل از امتحان

 .(Gollwitzer, 2012) باشند دور میدوستان برای بازی و سرگرتوسط تحریک شدن و اغوا شدن 

. گذارند میی متفاوتی را به نمایش ها انگیزش و کنترل ارادی دو شقِ ذهنی هستند که کارکرد    

مفهومی؛ صورت  به .هستند زنی از درون به هم وابسته اند، اما قابل تفکیککه  ایناین دو مفهوم ضمن 

، در مقابل ‘‘ چرا باید برای رسیدن به اهداف خاصی تالش کرد’’انگیزش به این مربوط است که 

. ‘‘چگونه باید برای رسیدن به اهداف انتخاب شده تالش کرد’’کنترل ارادی به این مربوط است که 

1تمایل"انگیزش به سمت فعالیت به 
ش در فعالیت داللت دارد. در فرد برای کاربرد و حفظ تال "

که کنترل ارادی بر توانایی فرد برای کاربردی کردن تمایل برای فعالیت و نادیده گرفتن مقاصد  حالی

 (.  Achtzigr & Gollwitzer, 2017) حفظ تالش در فعالیت داللت دارد رقیب برای

به کند که  میتعریف عنوان یک عامل میانجی  ( نیز کنترل ارادی را بهKuhl,1985) کوهل    

بخشد. بنابراین فراتر از انگیزش است. به عبارت  مینگهداری و اجرایی شدن اعمال قصد شده نیرو 

برای تعقیب هدف است و  میلدیگر، انگیزش قوی ضروری است ولی شرایط کافی نیست. انگیزش 

داشتنِ میل به شود.  میکنترل ارادی نیرویی است که منجر به عمل در مسیر دستیابی به هدف 

تواند منجر به  میشود، بلکه یک گام ابتدایی است که  میدنبال کردن هدف ن خودی خود منجر به

  .(Oettingen et al., 2016) عمالی برای رسیدن به هدف شودا

 ها برای شروع فرایند یادگیری است. با این وجود، حواسپرتی  میانگیزش عامل مهکه  حالیدر     

عنوان مثال:  )به عنوان مثال: وقایع اجتماعی(، یا مشکالت به)ها   ل: شلوغی(، اغوا شدنعنوان مثا )به

اند  چه برای یادگیری آن برانگیخته شده توانند یادگیرندگان را از آن میمسائل و تکالیف پیچیده( 

وضیح داد وسیله این اندیشه ت توان به میاهمیت کنترل ارادی را   .(Leroy et al., 2012) منحرف کند

که موفقیت در دنبال کردن هدف، هم نیازمند تعیین هدف و هم نیازمند تالش برای رسیدن به 

کند و  می. انگیزش به تنظیم هدف کمک (Gallo et al., 2009; Gollwitzer, 2012) هدف است

 کند و حتی میکنترل ارادی همچنین انگیزش را حفظ کنترل ارادی به تالش برای رسیدن به هدف. 

ی ضمنی و آشکار نامتجانس هستند، کمک ها به جبران انگیزش ناکافی به ویژه زمانی که انگیزه

)انگیزه آشکار( و با انگیزه او در رابطه با  کند. برای مثال، وقتی هدف یک فرد، ترک سیگار است می

از گروه  مدت او )انگیزه ضمنی(، کنترل ارادی برای دوری طوالنی گیرد میوابستگی در تضاد قرار 

تواند جبرانی برای انگیزش ناکافی باشد که در نتیجه  میسیگاری هستند(  ها )که اکثر آن اجتماعی

                                                           
1. Willingness 
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در زمینه مطالعه و یادگیری (. Kehr, 2004آید) میی ضمنی و آشکار پدید ها تجانس بین انگیزه عدم

)انگیزه آشکار(  ری باشدتوان گفت که وقتی هدف یادگیرنده مطالعه برای یادگی میعنوان مثال  نیز به

گیرد، کنترل  می)انگیزه ضمنی( در تضاد قرار  وسیله فضای مجازی با تحریک او بهو این موضوع 

تواند انگیزش ناکافی او  می مطالعهاتمام ارادی برای قطع کردن دسترسی به فضای مجازی تا بعد از 

ی ها رسد توجه به راهبرد مینظر بنابراین، به  را جبران و تکالیف یادگیری خود را انجام دهد.

تواند به ارتقای  می، ها مبانی نظری پشتیبان آنبراساس انگیزشی و کنترل ارادی در کنار یکدیگر و 

  کند.ب توجهی قابل کیفیت آموزش و یادگیری کمک

ی ها ویژه آموزش در چنین شرایطی ترکیب عناصر انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش و به    

گان از بر عملکرد یادگیرند تأثیرجهت  طراحی انگیزشی و کنترل ارادیی تحت عنوان الکترونیک

ترین  یکی از جامعدر این زمینه، در رابطه با بخش طراحی انگیزشی، اهمیت زیادی برخوردار است. 

که حاصل بررسی جامع و ترکیب ادبیات انگیزشی مختلف برای طراحی انگیزشی  ی انگیزشیها الگو

، 1( است که مخفف ابعاد توجهARCSیا همان الگوی مشهور به ) (Keller, 2010الگوی )باشد،  می

این الگو، براساس  باشد. میبه عنوان ابعاد الگوی طراحی انگیزشی کلر   4و رضایت 3، اطمینان2ارتباط

ی ها تواند با استفاده از جدید بودن و همچنین جذابیت طراحی گرافیکی محیط میتوجه یادگیرنده 

)توجه(.  یادگیری الکترونیکی و یا هر تکنیک دیگری که کنجکاوی یادگیرنده را برانگیزد جلب شود

منظور حفظ توجهِ تحریک شده یادگیرنده در سراسر فرایند یادگیری، مواد یادگیری باید: )الف( به  به

و تجارب ها   زش، ارها رت جدید برای برقراری ارتباط با هدفهاروشی معنادار ارائه کننده دانش و م

)اطمینان(.  )ارتباط( و )ب( تجارب مثبتی را برای موفقیت آنان توسعه دهند یادگیرندگان باشند

رت جدید، های ارائه شده در محیط یادگیری و کسب دانش و مها آمیز فعالیت تکمیل موفقیت

ربیان و )رضایت(. م گذارد می تأثیرهمچنین بر نگرش یادگیرنده به سمت آموزش دریافت شده 

توانند با بررسی و نظم دهی دقیق به هر کدام از این عناصر، انگیزش یادگیرنده را  میپژوهشگران 

 (.Keller, 1999, 2008, 2010) تسهیل و نتایج یادگیری مثبت را ارتقاء دهند

جدای از دیگر طراحی انگیزشی این کند  میبیان با اشاره به الگوی خود، ( Keller, 2010) کلر    

افتد بلکه فرایندی  میگذار بر یادگیری از قبیل خود آموزش و محیط یادگیری اتفاق نتأثیرعوامل 

گیرد و بُعد  میبه طراحی آموزشی مورد استفاده قرار   می)ترکیب( با رویکرد سیست است که در پیوند

 (Merrill, 1983)که در این پژوهش نیز از الگوی آموزشی  همچنانکند.  میدیگری را به آن اضافه 

عنوان بخشی از مداخله استفاده  برای طراحی آموزش و ترکیب الگوی طراحی انگیزشی کلر با آن به

                                                           
1. Attention 

2. Relevance 

3. Confidence 

4. Satisfaction 
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آزمایش محک سازد که برای پیشبرد پژوهش و عمل، به  میاو همچنین خاطرنشان شده است. 

ز تمرکز بر تر ا تواند بسیار اثربخش می ها گیری از تعامل بین آن ی مختلف و بهرهها گذاشتن نظریه

استفاده از الگوی را جهت باشد. کلر  میی مجزا ها منظور آزمایش ساختار بهواحد روی یک نظریه 

د هاپیشن )توجه، ارتباط، اطمینان، رضایت(توضیح ابعاد انگیزشیِ مرتبط با یادگیری و عملکرد

 کند. می

صورت  بهدر ایران  نی و چند پژوهش محدودها ی مختلفی در سطح جها اعتبار آن در پژوهش    

ی ها ( با استفاده از تلفیق الگوFardanesh et al., 2012در این رابطه، )است.  شده تأییدتجربی 

طراحی آموزشی و انگیزشی به منظور مقایسه یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه 

را نشان ها   این آموزشبا الگوی کلر( برای ) پزشکی، اثربخشی تلفیق طراحی آموزشی و انگیزشی

 دادند. 

    (Molaee & Dortaj, 2015 ) ای برای  منظور بررسی اثربخشی طراحی انگیزه در پژوهش خود به

بردند. در این  کار عنوان زبان دوم، مدل طراحی انگیزه ای کلر را به بهبود یادگیری زبان فارسی به

  د یادگیری زبان دوم بود. ثر بودن این مدل در بهبودهنده مؤ زمینه نتایج نشان

    (Chiang et al., 1999 در پژوهش خود الگوی کلر را با فرایند سیستماتیک سنجش نیاز برای ،)

ی آموزش از راه دور را ها طراحی و کاربرد مداخالتی که ممکن است نرخ ترک تحصیل در برنامه

ی انگیزشی در ها العمل م در عکسکاهش دهد، تلفیق کردند. نتایج نشان داد که هم در یادگیری و ه

طور قابل  ر عنصر الگوی کلر پیشرفت حاصل شده است. همچنین نرخ ترک تحصیل بههاهر چ

 درصد کاهش پیدا کرد.  22درصد به  44توجهی از 

    (Chang & Lehman, 2002در پژوهشی، اثربخش )ی تعاملی با ها ای استفاده از چندرسانه ی

 زشی کلر برای یادگیری زبان خارجی را نشان دادند. ترکیب الگوی طراحی انگی

     (Keller&Suzuki, 2004در پژوهش خود اعتبار الگوی طراحی انگیزه )  ای کلر برای طراحی

ی یادگیری الکترونیکی با توجه به کاهش نرخ ترک تحصیل و ها سیستماتیک آموزش در محیط

 ی مثبت انگیزشی را نشان دادند.ها پیامد

    (Margueratt, 2007 در پژوهش خود اثربخشی الگوی طراحی انگیزشی کلر را در دوره آموزشی )

 از راه دور مدیریت دفاعی را نشان داد.

   (Marshal & Wilson, 2013)  از الگوی طراحی انگیزه ای کلر در طراحی دوره آموزش الکترونیکی

ردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هر کنندگان از حیوانات در سان دیگو استفاده ک برای مراقبت

یت به هابخشد و در ن میکدام از عناصر طرح کلر تداوم حضور یادگیرنده در دوره مربوطه را ارتقا 

 انجامد.  میتسلط بر محتوای دوره الکترونیکی 
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 کنترل ارادی برای کنترل کردن هیجانات، حفظ انگیزش وهمانطور که گفته شد، از طرف دیگر،     

مدت له اهداف بلندمجینه تعقیب و دستیابی به اهداف ازاز اهمیت زیادی در زمعمل تبدیل قصد به 

توانند به راحتی یادگیرندگان را از مسیر  میی روزمره زندگی ها برخوردار است، زیرا دیگر فعالیت

(. Elstad, 2012 ; Kim & Bennekin, 2016) تعقیب و دستیابی به اهداف منحرف کرده و باز دارند

کنترل و عناصرها   استفاده از پیام ها کننده کنترل ارادی و به تبع آن ی پشتیبانیها نظریهلذا، کاربرد 

برای خلق و توسعه مداخالت آموزشی جهت بهبود یادگیری و عملکرد یادگیرندگان نیز ارادی 

 اصل( شش Kuhl,1987) نظریه کوهلدر این رابطه،  همانند طراحی انگیزشی کلر حائز اهمیت است.

پژوهش کند که در  مید هاجهت دستیابی به اهداف پیشنبرای کنترل عمل کلی به شرح زیر را 

نظم دهی و این اصول براساس ی کنترل ارادی ها و راهبردها   مداخالت آموزشی، پیامحاضر نیز 

 :  گردید. این اصول به شرح زیر استطراحی 

 شود، قصد و تمایل فعلی را به  مینیز نامیده  ترل ارادی: که کارکرد حمایتی کن1توجه انتخابی

 کند. میوسیله جلوگیری از پردازش اطالعات نامربوط به مقاصد موردنظر را حمایت 

 وسیله رمزگذاری انتخابی  : کارکرد حمایتی کنترل ارادی را به2کنترل رمزگذاری شده

ی ها و نادیده گرفتن ویژگی ی ورودی مرتبط با مقاصد و تمایالت فعلیها ی محرکها ویژگی

 کند. مینامربوط، تسهیل 

  مدیریت حاالت عاطفی برای بروز حاالتی که مقاصد فعلی را مورد پشتیبانی 3هیجانیکنترل :

 دهند و مانع شدن از حاالتی مانند غمگینی که ممکن است مقاصد را تحلیل ببرند. میقرار 

 ویژه زمانی که نیرو و توان گرایش و  فعلی، به سازی مقاصد : حفظ و از نو برجسته4کنترل انگیزه

 تمایل اصلی به اندازه کافی قوی نیست.

 ی غیرقابل کنترل و شکل دادن به ها : خلق یک محیط فارغ از حواسپرتی5کنترل محیط

طرح و نقشه شما برای انجام "التزامات و تعهدات اجتماعی از قبیل گفتن این جمله به افراد که 

 کند. میله به پشتیبانی و حمایت از مقاصد فعلی کمک أاین مس، که "دادن چیست

 باره کافی بودن حجم انستن و درک زمان توقف، قضاوت در: د6جویانه اطالعات پردازش صرفه

منظور پشتیبانی از مقاصد فعلی حفظ  ی فعال را بهها یی که رفتارها اطالعات و گرفتن تصمیم

 کند. می

                                                           
1. Selective attention 

2. Encoding control 

3. Emotional control 

4. Motivation control 

5. Environment control 

6. Parsimonious information processing  
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ویژه در  تربیت بهو یی غیر از حوزه تعلیمها یی محدودی در زمینهها هشدر زمینه کنترل ارادی پژو    

از قبیل مصرف ها   در آن حوزهحوزه سالمت صورت گرفته که نتایج مثبتی را در رابطه با عملکرد 

مسواک زدن و تمیز کردن (، Zhang& Cooke, 2012) (، ورزش و سالمتیAmitage, 2007) میوه

اند. چند  ( گزارش کرده Svetkey et al., 2008) (، کاهش وزنSchuz et al., 2007) ن و دندانها د

که  (Kim & Bennekin, 2013) جمله پژوهشز در حوزه یادگیری صورت گرفته ازپژوهش محدود نی

ی لذت، خشم، اضطراب و خستگی را نشان داده است. ها مثبت کنترل ارادی را بر هیجان تأثیر

(Kim & Bennekin, 2016همچن ) دهی به تالش و عملکرد را  مثبت کنترل ارادی را بر نظم تأثیرین

اشاره شد و از طرفی نیز با توجه به  ها ی محدودی که به آنها لذا، علی رغم پژوهشاند.  گزارش کرده

به یکی دو مورد خاص، و همچنین این  محدود بودن پژوهش در زمینه طراحی انگیزشی در ایران

پژوهشی در مورد کنترل ارادی و لزوم ترکیب آن با طراحی انگیزشی در  مسئله که تا به حال هیچ

نقطه تواند ضمن اضافه کردن دانشی جدید در این حوزه،  می، پژوهش حاضر کشور انجام نشده است

ی ها ویژه آموزش بهها   ی آتی در راستای غنای بیشتر به آموزشها برای انجام پژوهش آغازی

 ب عناصر انگیزشی و کنترل ارای باشد. وسیله ترکی الکترونیکی به

 جمله کوهل،از که در مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفت باور صاحبنظران این حوزهحال، بنابه     

توانند با توان و نیروی  میانگیزش و کنترل ارادی در کنار هم که  اینمبنی بر ، کورنو و ... گولویزر

، هدف از پژوهش حاضر ترکیب و درگیری فعال شوندیادگیری   بیشتری منجر به تجارب مثبتِ

این آموزش بر یادگیری و  تأثیرعناصر انگیزشی و کنترل ارادی با آموزش الکترونیکی و آزمایش 

مبانی  با چه که در رابطه آنبراساس بنابراین، ما نیز در پژوهش حاضر انگیزش دانشجویان است. 

مربوط به انگیزش و کنترل ارادی مورد بحث و بررسی  ، پیشینه و مباحثنظری مرتبط با این زمینه

انی مببراساس یی که ها و راهبرها   )پیام ادیکنترل ار)الگوی کلر( و  ، عناصر انگیزشیقرار گرفت

در قالب دو فرضیه ترکیب کرده و  الکترونیکی آموزشاند( را با  نظری کنترل ارادی تنظیم شده

 ایم:  دادهآزمایش قرار  پژوهشی زیر مورد

بر آن  تأثیرو  با آموزش ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی( در طراحی آموزش الکترونیکی 1

 یی بر یادگیری است.هاعوامل انگیزشی به تن تأثیربیشتر از  ،یادگیری

بر  آن تأثیربا آموزش و  ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی( در طراحی آموزش الکترونیکی 2

یادگیری  انگیزشِبر یی هاعوامل انگیزشی به تن تأثیری یادگیرندگان بیشتر از یادگیر انگیزشِ

 یادگیرندگان است.
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 شناسی پژوهش روش

. استفاده شدآزمون  پسو آزمون  پیشبا کنترل همراه آزمایشی با گروه  در این پژوهش از طرح شبه

نگیان کردستان شگاه فرهداشجویان پردیس شهید مدرس دان میجامعه آماری پژوهش حاضر را تما

وجود نداشت، ها   امکان جایگزینی تصادفی دانشجویان در کالسکه  ایندلیل  بهدادند.  میتشکیل 

به این صورت که از . انتخاب شدند در دسترسگیری  نمونهاستفاده از روش  باکنندگان  مشارکت

سه  رس کردستان()پردیس شهید مد دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه فرهنگیانمیان 

 29) به گروه کنترل و یک کالس نفر( 56) کالس دو گردید و از بین این سه کالسانتخاب کالس 

طراحی آموزش طراحی شده با عناصر  ،برای گروه کنترل به گروه آزمایش اختصاص یافت. نفر(

عناصر طراحی  برای گروه آزمایشی، آموزش طراحی شده همراه با و ارائه گردید.ترکیب  انگیزشی کلر

کنندگان از  . مشارکتی کنترل ارادی ترکیب و ارائه گردیدها و راهبردها   انگیزشی کلر به اضافه پیام

ین پژوهش، انگیزش و اطالع بودند. دو متغیر وابسته در ا حضور در شرایط آزمایش و کنترل بی

  .یادگیری بود

آموزش طراحی شده موضوع عمل آمد.  بهآزمون  پیشکنندگان  قبل از اجرای مداخله، از مشارکت

افزار تولید  عناصر انگیزشی کلر با استفاده از نرم ترکیببا ی زندگی بود که ها رتهادرس م

ای استوری الین تولید گردید. سپس این برنامه آموزشی تولید شده بر روی همه  چندرسانه

با در اختیار داشتن دو گروه هر و دانشجویان  کامپیوتری در سایت دانشگاه بارگذاریی ها سیستم

عنوان مثال، برای جلب  به نظر را مطالعه کردند.قبیل هندزفری و ... برنامه مورد لوازم مورد نیاز از

 ،ها چندرسانه ای آموزش تولید شده، در مواد آموزشی از سمبل )عنصر اول الگوی کلر( در توجه

منظور توجه به عنصر رضایت در  یا بهه شد. سازی اطالعات مهم استفاد عالیم برای برجسته تصاویر و

ال به او بازخورد اطالعاتی ؤبالفاصله بعد از پاسخ یادگیرنده به یک س، برنامه آموزشی طراحی شده

شد. متناسب با دیگر عناصر طراحی  میشد و در صورت پاسخ صحیح، تشویق و تقویت  میداده 

 گنجانده شد. ی مختلفی در برنامه آموزشی ها انگیزشی نیز تکنیک

 ی کنترل ارادی از طریق سامانهها و راهبردها   بعد از هر جلسه آموزش که در باال اشاره شد، پیام    

فقط برای گروه آزمایشی بارگذاری و دانشجویان این گروه به مطالعه آن  (LMS) مدیریت یادگیری

ا تحلیل عناصر کنترل ارادی یی در رابطه بها این صورت که در طول آموزش، پرسش پرداختند. به می

یی که ها شد. بر مبنای پاسخ میکنندگان گروه آزمایش ارسال  در قالب یک پرسشنامه برای مشارکت

برای هر پرتی  با نوع مانع و حواسی متناسب ها و راهبردها   دهند، پیام ها می  یادگیرندگان به پرسش

و دیگر ها   پرتی تا هرچه بهتر بر موانع، حواسکدام از یادگیرندگان این گروه طراحی و ارسال گردید 

ی خود را بیشتر بر دستیابی و پافشاری بر هدف ها الزامات اجتماعی و ... غلبه کرده و اعمال و فعالیت

توانایی برای کنترل عناصر هیجانی را  برای دانشجویی که عدم عنوان مثال، به مربوطه متمرکز کنند.
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چه که  یی به مانند آنها با عنوان کنترل هیجانی دربرگیرنده پیام سهفایل شماره گزارش کرده بود، 

یی در قالب یک داستان و بر ها عنوان مثال پیام بهشد.  میآمده است برای او ارسال  1در جدول 

عنوان مراحلی برای پشتیبانی از  مبنای سه عامل تغییر توجه، تغییر شناختی و تعدیل پاسخ به

 شد. میدهی  برای او نظم ،(Gross, 2008) کنترل هیجان

 
 ی مرتبط با کنترل هیجان برای گروه آزمایشها و داستان ها نمونه راهبرد (:1)جدول 

 داستان مرتبط با هدف هدف راهبرد

 ی دیگرها تغییر توجه به چیز تغییر توجه

جاوید یکی از دانشجویان خوب این دانشگاه است. او یادگرفته که 

دگیری و امتحانی چیزی ی یاها اب در موقعیتاضطراب از جمله اضطر

معمول نیست. افراد معموالً در رابطه با آزمون و ... تجربه جدید و غیر

باشد.  میمفید نیز ها   اضطراب را داشته اند. مقداری از این نوع نگرانی

تمام که  اینتوانید به باالترین سطح عملکرد خود برسید مگر  میشما ن

ده شدن برای امتحان اختصاص بدهید. این نوع توجه خود را به آما

است. اما او  کننده اضطراب تسهیلاضطراب که به آن اشاره شده، نوعی 

داند که نقطه مقابل این نوع قضیه هم وجود دارد. اگر او  میهمچنین 

چه قادر به انجام آن است را به خوبی  تواند آن میخیلی نگران باشد، ن

کند  میاست. بنابراین، او تالش  اب مخرباضطرانجام دهد. این نوعی 

کند برای انجام  میبه نوعی مقداری اضطراب که فکر  ها در انجام کار

 یش تسهیل کننده است را تجربه کند.ها کار

 بازنگری شناختی موقعیت تغییر شناختی

ی ها ی خودش آگاه باشد؛ هم هیجانها کند از هیجان میجاوید سعی 

)خستگی،  ی ناخوشایندها ..( و هم هیجانخوشایند)لذت، غرور و .

یی ها تواند چیز میداند که او کسی است که  میخشم، اضطراب و ...(. او 

را انجام دهد که به او کمک خواهد کرد تا از حاالت ناخوشایندی که 

یی ها شوند، ر مییش ها مانع از مطالعه او برای پیشرفت به سمت هدف

بخشی را که تجربه کرده  کند لحظات لذت میپیدا کند. جاوید سعی 

است به یاد بیاورد. وقتی او بعد از مدتی آشفتگی توانست با استفاده از 

ی زندگی یادگرفته بود مقداری از ها رتهایی که در درس مها راهکار

استرس خود را کم کند به خودش بالید و این درس برای او درس 

و مشکالتی از این ها   ا آشفتگیلذتبخشی شد. از آن به بعد هر وقت او ب

کرد  میشد، سعی  میتر مواجه  قبیل و حتی مشکالتی به مراتب بزرگ

داد  میی قبلی به او دست ها احساس لذتی را که در هنگام حل آشفتگی

 به یاد خودش بیاورد.

 تعدیل پاسخ
ی فعال شده ها فرونشاندن هیجان

 خاص

انم که نگران هستم ولی د میمن "گوید،  میجاوید معموالً به خودش 

را در ذهنم در  جعبه کوچکی بگذارم، ها   خواهم فعالً این نگرانی می

گاه ها   . نگرانی"جعبه را قفل کنم، و فقط بر مطالعه و درسم تمرکز کنم

داند چه  میخواهند فرار کنند و حواس او را پرت کنند، اما او  میگاهی 

را به داخل جعبه  ها آنتواند  میاتفاقی در حال رخ دادن است و 

 ندهد.   ها برگردانده و اجازه مداخله را به آن
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یا برای دانشجویی که عوامل مزاحم محیطی را گزارش کرده پاسخ زیر که یک فایل به آن     

 گرفت:  میپیوست شده در اختیار او قرار 

رامش و به دور از توانید با آ میشود و ن میاگر عناصر محیطی باعث اخالل در تمرکز شما     
فایل ی محیطی آنچنان که الزمه دستیابی به اهداف مطالعه شماست، در این زمینه ها حواسپرتی
یی است که در صورت ها و توصیهها   با عنوان کنترل محیطی در برگیرنده تکنیک  رهاشماره چ

حداقل ممکن  رعایت و توجه شما، به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید عناصر مُخل محیطی را به
  .رسانده و با تمرکز بیشتری بر مطالعه و انجام تکالیفتان متمرکز شوید

دست آمده مورد تحلیل  هاز هر دو گروه به عمل آمد و نتایج بآزمون  پسبعد از مداخله آموزشی،     

 شود.  میبه آن پرداخته قرار گرفت که در ادامه 

یادگیرندگان از پرسشنامه میزان انگیزشی بودن در پژوهش حاضر برای سنجش میزان انگیزش     

باشد و دامنه نمرات  میگویه  36استفاده شد. این پرسشنامه دارای  (IMMS) مواد آموزشی کلر

یی را در رابطه هرکدام از طبقات ها باشد. پرسش می 180الی  36وسیله دانشجویان از  کسب شده به

شود. پاسخ به  میمطرح  گویه( 6) و رضایت گویه( 9) ، اطمینانگویه( 9) ، ارتباطگویه( 12) توجه

 ( تا کامال1ً)نمره  باشد که دامنه آن از نادرست میای لیکرت  گزینه 5مقیاس در شکل ها   پرسش

 22و  19و  15و  12و  7و  3ی معکوس این پرسشنامه عبارتند از: ها گویهباشد.  می( 5)نمره  درست

 (.شود داده می 5نمره « نادرست » و به  1نمره «  امال درستک» )یعنی به  34و  31و  29و  26و 

ی مربوط به آن زیرمقیاس با هم جمع ها تک گویه برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک

روایی  شوند. میی آن با هم جمع ها ، نمره همه گویهپرسشنامهشوند. برای محاسبه امتیاز کلی  می

/ .، 73همچنین ضریب آلفا برای توجهباشد.  می 70/0کرانباخ،  این ابزار بر مبنای ضریب آلفای

همچنین در پژوهش حاضر، یادگیری دانشجویان  باشد. می/. 71/. و رضایت 79/.، اطمینان 75ارتباط 

تجزیه و  گیری شد. ی اندازهها رتهامحتوای درس مبراساس با استفاده از آزمون محقق ساخته 

 انجام شد.  21نسخه  SPSSافزار  آزمون تحلیل کوواریانس و با نرم استفاده از باها   تحلیل داده

 

 پژوهش یها یافته

رگانه آن و نمرات یادگیری های وابسته یعنی انگیزش و ابعاد چها متغیربراساس ی پژوهش ها داده

ی آماری تحلیل ها ی پژوهشی با استفاده از آزمونها  تحلیل فرضیهو مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه

)مانکووا( انجام شد که در ادامه به آن پرداخته شده  ( و چندمتغیره)آنکووا وواریانس یک متغیرهک

 است. 
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 ی آزمایش و کنترلها  وهش در گروهی پژها ی توصیفی متغیرها  شاخص(: 2)جدول 

 متغیر

 

 
 شاخص

 گروه

  آزمون پس  آزمون پیش 
میانگین تعدیل 

 شده

 

 

انحراف 

 نمیانگی   استاندارد
انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین 

 

ش
یز

نگ
ر ا

اص
عن

 

 توجه
7/33  آزمایش   04/2   44/37  22/2   7/37   52/0  

78/32  کنترل   64/2   96/37  66/2   81/37   36/0  

 ارتباط
06/19  آزمایش   11/2   75/35  02/2   82/35   71/0  

32/18  کنترل   58/1   91/30  20/2   87/30   62/0  

 یترضا
31/10  آزمایش   58/1   66/12  68/2   99/11   31/0  

05/10  کنترل   32/1   10/11  88/1   18/11   42/0  

 اطمینان
03/26  آزمایش   6/2   27/30  19/2   30/33   47/0  

66/25  کنترل   32/2   89/26  33/3   82/26   42/0  

 انگیزش کلی
79/88  آزمایش   47/4   13/127  29/4   4/127   26/0  

82/86  کنترل   57/3   07/118  95/5   9/117   32/0  

 یادگیری
1/5  آزمایش   01/1   37/17  85/3   46/17   44/0  

44/4  کنترل   07/1   35/14  65/4   31/14   36/0  

 

همچنین ابعاد هرکدام در و نمرات یادگیری، انگیزش  دهنده تغییرات مربوط به نشان 2جدول    

 مستلزم. قضاوت در مورد این تغییرات، ی آزمایشی و کنترل استها هدر گروآزمون  پیشو آزمون  پس

 است. ی پژوهشها فرضیهآزمودن 

راهه و چند  ی تحلیل کوواریانس یکها ی پژوهش، با استفاده از روشها فرضیهبراساس در ادامه،     

( یا )کولموگروف K-S)با استفاده از آزمون ها   آزمون شدند. فرض نرمال بودن توزیعها   متغیره، فرضیه

 نرمال هستند. ها   اسمیرنوف( انجام شد که نتایج نشان داد توزیع –

 برنامه آموزشی بر یادگیری، از آزمون تحلیل کوواریانس تأثیربرای آزمون فرضیه مربوط به     

عنوان یکی از  قبل از اجرای این آزمون، همگنی شیب رگرسیون به )آنکووا( استفاده شد.

 رفت که نتایج آن در جدول زیر آمده است.قرار گ تأییدی آن بررسی و مورد اه فرض پیش

 
 نتایج فرض همگنی شیب رگرسیون در متغیر یادگیری (:3)جدول 

  منبع تغییرات
 مجموع مجذورات

(SS) 

 

 

 درجه آزادی

(DF) 

 

 

میانگین 

 مجذورات

(MS) 

 

 
F  Sig 

 507/0  445/0  17/44  1  17/44  آزمون گروه * پیش

     25/99  81  26/8039  خطا

 

دار نبوده،  ادر متغیر یادگیری معنآزمون  پیشدهد که تعامل گروه *  نشان می 3 نتایج جدول    

 کنند. ی رگرسیون پشتیبانی میها  از فرضیه همگنی شیب ها  بنابراین داده
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 4که نتایج آن در جدول  شد تأیید نینیز با استفاده از آزمون لوها   همچنین، همگنی واریانس     

 آمده است. 

 
 ن مربوط به متغیر یادگیریینتایج آزمون لو (:4)جدول 

 Sig  2درجه آزادی   1درجه آزادی   fآزمون   متغیر

 /.102  83  1  73/2  یادگیری

 

دار نبوده است. در نتیجه ادهد که آزمون لون برای متغیر یادگیری معن نشان می 4نتایج جدول     

ها   گیرد. یعنی واریانس خطای یادگیری در بین گروه مییید قرار أمورد تها   همگنی واریانس فرض

ین گروه کنترل مقایسه گروه آزمایش با میانگآزمون  پس، ها فرض یکسان است. بعد از بررسی پیش

 کار گرفته شدند. به عنوان متغیر کمکی بهآزمون  پیشی ها شده و نمره

)آنکووا(  ه شد، جهت آزمودن فرضیه اول پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانسطور که گفت همان     

 استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.

 
ی آزمایش و کنترل ها  ی گروهها  نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه جهت بررسی معناداری تفاوت(: 5)جدول 

 در  متغیر یادگیری

منبع 

 تغییرات

 

 

مجموع 

 مجذورات

 

 

 

 

درجه 

 آزادی

DF 

 
 

میانگین 

 مجذورات

 
 

F  
سطح 

 داریمعنا
 

ضریب 

 اتا
 

توان 

 اماری

 1  35/0  /.**001  39/45  97/222  1  97/222  گروه

         91/4  82  7/402  خطا

001./>P
* 

 

ی آزمایش و ها بین گروهآزمون  پیشبیانگر این واقعیت است که پس از تعدیل  5نتایج جدول     

/.=  35 و P</.001) دار آماری وجود داردایادگیری تفاوت معنآزمون  پس، از لحاظ نمرات کنترل

2partial Ƞ 3/45 =821وF: .)  تأییدمثبت مداخله آموزشی بر یادگیری  تأثیربنابراین، فرض 

 شود. می

ن تحلیل ن، از آزموبرنامه آموزشی بر بهبود انگیزش و عناصرآ تأثیربرای بررسی فرضیه دوم یعنی     

مانکوا( استفاده گردید. قبل از انجام آزمون تحلیل کوواریانس چند ) متغیریکوواریانس چند

ی آن موردبررسی قرار گیرد. آزمون باکس نشان داد که فرض همگنی ها  متغیری، الزم است مفروضه

گروهی،  کوواریانس برقرار نیست. پس الزم است در تفسیر نتایج آزمون بین-ی واریانسها  ماتریس
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. همچنین، جهت بررسی وجود (F7/12 =Boxes M = 19/1و  P>/.05) اثر پیالیی گزارش شود

ی وابسته جهت ادامه تحلیل کوواریانس از آزمون کرویت بارتلت ها همبستگی کافی بین متغیر

ی وابسته وجود دارد و ها استفاده شد. نتایج آزمون کرویت نشان داد که همبستگی کافی بین متغیر

استفاده شد که نتایج ها   باشد. از آزمون لوین نیز جهت همگنی واریانس میدار ا/.  معن01در سطح 

 بود. نتایج آزمون لوین در جدول زیر آمده است.  ها کسانی واریانس خطای متغیردهنده ی نشان

 
 )عناصر انگیزش( ی وابستهها آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیر (:6)جدول 

Sig  df2  df1  F  ها متغیر 

 توجه  81/2  1  83  097/0

 ارتباط  017/0  1  83  89/0

 رضایت  066/0  1  83  79/0

 اطمینان  9/0  1  83  346/0

 

ی آزمون مانکووا، تحلیل انجام شد که نتایج آن در جدول زیر ها فرض یید پیشبعد از بررسی و تأ    

 گزارش شده است. 

 
ی ها نمرات عناصر انگیزش گروهآزمون  پسحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکووا( بر روی ت (:7) جدول 

 آزمون آزمایش و شاهد با کنترل پیش

  توان آماری
مجذور اتای 

 سهمی
 Sig  

DF 
  خطا

DF 
 اثر  ارزش  F  فرضیه

 اثر پیالیی  614/0  2/30  4  76  001/0  61/0  1

 المبدای ویکز  386/0  2/30  4  76  001/0  61/0  1

 

ی آزمایش ها بین گروهآزمون  پیشدهد که پس از تعدیل  مینتایج حاصل از تحلیل مانکووا نشان     

دار آماری وجود دارد. یعنی ا)عناصر انگیزش( تفاوت معن و کنترل، از لحاظ متغیر وابسته ترکیبی

دار آماری وجود دارد و گروه انی وابسته تفاوت معها گروه حداقل از لحاظ یکی از متغیر 2بین 

2=/. 61و P</.001) اند االتری در عناصر انگیزش کسب کردهآزمایش نمرات ب
partial Ƞ 2/30=76  و

4F: /61حدود  تأثیریا ضریب   میشاخص اثر پیالیی، مجذور اتای سهبراساس (. المبدای ویکز ./

 باشد. می

راهه در متن  وابسته، تحلیل کوواریانس یک یها برای پی بردن به تفاوت دو گروه در متغیر    

 گزارش شده است. 8مانکووا بررسی شد که نتایج آن در جدول 
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نمرات عناصر انگیزش گروه آزمون  پسراهه در متن مانکووا بر روی  نتایج تحلیل کوواریانس یک (:8) جدول

 آزمون آزمایش و کنترل با کنترل پیش

  متغیر
منبع 

 تغییرات

 

 

مجموع 

 راتمجذو

 

 

درجه 

 ازادی

 

 
F  

سطح 

 دارینامع

 

 

ضریب 

 اتا

 

 

توان 

 ماریآ

  توجه
 11/0  007/0  46/0  529/0  1  53/3  گروه

         79  4/528  خطا

  ارتباط
 1  52/0  *001/0  7/86  1  25/415  گروه

         79  3/378  خطا

  رضایت
 45/0  042/0  *067/0  45/3  1  7/9  گروه

         79  1/222  خطا

  اطمینان
 1  31/0  001/0  38/36  1  215  گروه

         79  8/466  خطا

 

( بیانگر این واقعیت 012/0) نتایج تحلیل کوواریانس با استفاده از آلفای میزان شده بن فرونی    

عنصر آزمون  پسمرات ی آزمایش و کنترل، از لحاظ نها بین گروهآزمون  پیشاست که پس از تعدیل 

2 = 52/0و P<001/0)ارتباط 
partial Ƞ 1و79= 7/86وF: 001/0)( و عنصر اطمینان>P 31/0و= 

2
partial Ƞ 1و79= 3/38وF: دار وجود دارد. ولی، بین دو گروه از لحاظ نمرات عنصر ا( تفاوت معن

2 = 007/0و P>05/0)توجه
partial Ƞ 1و79= 52/0وF: 05/0) رضایت( و هم چنین عنصر< P 

2 =/. 04و
partial Ƞ 1و79= 45/3وF:دار آماری مشاهده نشد.ا( تفاوت معن 

 

 گیری بحث و نتیجه

ی ها و راهبردها   ترکیب طراحی انگیزشی و پیامهدف اصلی پژوهش حاضر، مورد آزمایش قرار دادن 

ی ها حیطدر مبر میزان یادگیری و ارتقای انگیزش دانشجویان  آن تأثیربا آموزش و  کنترل ارادی

نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی آموزش الکترونیکی، مورد بود. آموزشی الکترونیکی 

توجه قرار دادن عناصر انگیزشی و کنترل ارادی در کنار هم )که برای گروه آزمایش صورت گرفت( 

و انگیزش  مثبتی بر یادگیری تأثیر)آموزش گروه کنترل(  ییهانسبت به عناصر انگیزشی به تن

یجی شده دست آمدن چنین نتا هچه که باعث ب رسد آن میدر این رابطه، به نظر  یادگیرندگان دارد.

ادی دارد. هوم انگیزش و کنترل اردو مف ی متفاوت و در عین حال مکملِها کرداست، ریشه در کار

 ان مختلفنظر له در راستای مبانی نظری پژوهش و همچنین عقاید پژوهشگران و صاحبأاین مس

(Gallo et al., 2009; Oettingen & Gollwitzer, 2012; Achtzigr & Gollwitzer, 2017)   مبنی بر

مستلزم تنظیم هدف و هم تالش برای رسیدن به هدف هم  ،موفقیت در رسیدن به هدفکه  این

ی انگیزش باعث تنظیم هدف و کنترل ارادی باعث تالش برابه این صورت که، . باشد می، است
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شود. کنترل ارادی همچنین انگیزش را حفظ و به انجام فعالیت بر روی  میرسیدن به هدف 

 کند. میکمک ها   انگیزاننده

 تأثیرکنترل ارادی بعد از آزمون اول،  دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که شواهد به    

. اضافه شدن عناصر کنترل سته اشدن یادگیرندگان برای آزمون بعدی داشت بر نحوه آماده مثبتی

کمک  ها که به آن نمودهیی را برای دانشجویان فراهم ها )موقعیت آزمایشی( راهبرد ارادی به آموزش

از را  ها تا نگرش مثبت به سمت دوره را حفظ کنند، مانع مداخله احساسات منفی شوند، آن کرده

اصل مناسب مطالعه کنند. این و محتوای آموزشی را با فوکنند  ها ی محیطی رها پرتی حواس

توجهی بر مشارکت کنندگان گروه آزمایش که درجستجوی اطالعات مفید برای  قابل تأثیر ها راهبرد

 ,Kuhl)کنترل عملِ ی ها  این نتایج در راستای نظریه گذارد. میخود هستند، یادگیری افزایش نمره 

منظور پوششِ خالء و شکاف بین  که به( است Gollwitzer, 1999و و نظریه کاربرد مقاصد ) (1987

 اند.   عه یافتهی ناسازگارانه توسها لبه بر رفتارقصد و رفتار و همچنین غ

 اند دهرسد مشارکت کنندگانی که عناصر کنترل ارادی را دریافت نکر میاز طرف دیگر، به نظر     

( Corno, 2004) ، (Gollwitzer, 2012به تعبیر )آمیزی  موفقیتصورت  بهاند  ترل( نتوانسته)گروه کن

گونه که  از مرحله التزام به هدف به مرحله عملیاتی کردن هدف و یا آن (Oettingen et al., 2016و )

در گذار کنند. در ادبیات پژوهش بیان شد از مرحله مقاصد هدف به مرحله کاربردی کردن مقاصد 

یش که عناصر انگیزشی و کنترل ارادی را کمتر از گروه آزما ها نمرات یادگیری و انگیزش آننتیجه 

 ,Amitage) یها همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشاند، بوده است.  دریافت کردهباهم 

2007)(  ،)Zhang& Cooke, 2012( ،)Schuz et al., 2007( ،)Svetkey et al., 2008 ( ،)Kim & 

Bennekin, 2016( ،)Fardanesh et al., 2012( ،)Keller & Suzuki, 2004( ،)Marshal & Wilson, 

 باشد. میهمسو ( 2013

 دهد، میمثبت برنامه آموزشی را بر انگیزش نشان  تأثیر نتایج این پژوهشکه  حالیدرهمچنین،     

مثبتی  تأثیرنشان داد که مداخله آموزشی به تفکیک نیز عناصر انگیزش یا ها   زیر مقیاسدر رابطه با 

ش یعنی ارتباط و اطمینان داشته است ولی تفاوت معناداری در نمرات دو عنصر بر دو عنصر انگیز

ی کنترل ارادی که ها عبارات، جمالت و پیامبعضی از رسد  میبه نظر توجه و رضایت مشاهده نشد. 

ی آنان را ها اند، ارتباط مواد آموزشی با اهداف و خواسته دانشجویان گروه آزمایش دریافت کرده

کید یادگیرنده بر أباعث ت جویانه اطالعات راهبرد پردازش صرفهعنوان مثال،  ته، بهتر ساخ روشن

شود. همچنین، وقتی  میمرتبط نظر از پردازش اطالعات غیر پردازش طالعات اصلی و مرتبط صرف

تا حدودی موفق به کنترل محیط، شناخت و ی کنترل ارادی ها یادگیرنده با استفاده از بعضی از پیام

ی خود خواهد ها شود، اطمینان خاطر بیشتری را نسبت به دستیابی به خواسته مین خود هیجانا

ی قبلی نیز نشان داده شده، تغییر در نمرات عناصر انگیزشی الگوی ها که در پژوهش همچنان داشت.
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 پذیرد میکاری در مداخله صورت  کلر ناشی از تغییراتی است که در عناصر مورد دست

(Diffenbach, 1991; Chang, 2001; Keller 2010 .) ،چه که عدم  در پژوهش حاضر آنهمچنین

دار بین گروه آزمایش و گروه کنترل در رابطه با عنصر توجه را موجب شده است، اتفاوت معن

ی کنترل ها عناصر طراحی انگیزشی نسبت به پیاماز یک طرف، له باشد که أتواند ناشی از این مس می

عناصر دیداری و ی دیداری هستند( سهم بیشتری از ها یرنده تکنیک)که کمتر دربرگ ارادی

دریافت عناصر طراحی  طرف دیگر،و از  دهند میرا به خود اختصاص  ی جالب توجهها محرک

نمرات دو  ، لذا،ست برای هر دو گروه یکسان بوده استها انگیزشی که عنصر توجه هم یکی از آن

 است.گروه در این عنصر به هم نزدیک بوده 

پژوهش حاضر نشان داد که ترکیبی از عناصر انگیزشی و کنترل نتایج حاصل از طور خالصه،  به    

این نتایج، اطالعات و دانش  مثبتی را بر یادگیری و ارتقای انگیزش یادگیرندگان دارد. تأثیرارادی 

ویژه  آموزش بهتر  طراحی اثربخشاندرکاران آموزشی در رابطه با  مفیدی را برای طراحان و دست

ی بیشتری در زمینه ترکیب عناصر انگیزشی و ها پژوهش کند. میی الکترونیکی فراهم ها آموزش

ی مختلف یادگیری الکترونیکی الزم ها جمله در محیطدی و در حوزه آموزش و یادگیری ازکنترل ارا

شود  مید هاپیشنرد. ا مشاهده کاست انجام شود تا بتوان از زوایای مختلفی اثرات این نوع مداخله ر

ی ها ی الکترونیکی مختلف از جمله با استفاده از قابلیتها حوزه در محیطی آینده در این ها پژوهش

ی پژوهش ها ی آموزشی صورت پذیرد. همچنین استفاده از روشها سازی و شبیهها   ی بازیها محیط

سخ، انجام مصاحبه و ... در رابطه االت باز پاؤی کیفی از طریق استفاده از سها آوری داده کیفی و جمع

 شود.  مید هابا ترکیب عناصر انگیزشی و کنترل ارادی پیشن
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