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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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 پژوهش حاضر با هدف ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل:هدف
ارادی در آموزش الکترونیکی و تأثیر آن بر یادگیری و انگیزش
.یادگیرندگان انجام شد
 با، بهمنظور بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و کنترل ارادی:روش
بهکارگیری یک طرح شبه آزمایشی و با استفاده از روش
 نفر از دانشجویان مقطع85  تعداد،نمونهگیری در دسترس
کارشناسی پردیس شهید مدرسِ دانشگاه فرهنگیان کردستان
 و در دو گروه آزمایش و کنترل،(جامعه آماری پژوهش) انتخاب
 آموزش.همرا با پیشآزمون و پسآزمون جایگزین شدند
الکترونیکی طراحی شده برای گروه کنترل با استفاده از الگوی
طراحی آموزشی مریل (نظریه نمایش اجزاء) و با تلفیق عناصر
 و برای گروه آزمایش با استفاده از الگوی،انگیزشی الگوی کلر
طراحی آموزشی مریل و با تلفیق عناصر انگیزشی الگوی کلر به
 عوامل.اضافه پیامها و راهبردهای کنترل ارادی طراحی گردید
)ARCS(انگیزشی و کنترل ارادی براساس الگوی انگیزشی کلر
 کاربردی،برای طراحی انگیزشی و نظریههای کنترل عمل کوهل
کردن مقاصد گولویزر و خودتنظیمی زیمرمن برای کنترل ارادی
 تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون تحلیل.با هم تلفیق شدند
. انجام شد21  نسخهSPSS کوواریانس و با استفاده از نرمافزار
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مقدمه و بیان مسأله
امروزه آموزشهای الکترونیکی تبدیل به بخش الینفک نظامهای آموزشی شده است .رفتهرفته نسل
جدید یادگیرندگان نمیتوانند یادگیری را بدون تمرینات مبتنی بر کامپیوتر ،شبیهسازیهای تعاملی،
چندرسانهایهای آموزشی و یا بازیهای ویدئویی آموزشی تصور کنند .بنابراین ،طراحی اثربخش
محیطهای آموزشی – یادگیری الکترونیکی از اهمیت روزافزونی برای موفقیت یادگیرندگان
برخوردار است .در این رابطه ،پژوهشگران مجموعهای از عوامل تکنولوژیکی ،محیطی ،جامعه
شناختی ،جنسیتی و  ...را که میتوانند بر عملکرد افراد در محیطهای الکترونیکی تأثیر داشته باشند
و همچنین فرایندها و روابط درونی بین این عوامل را با استفاده از نظریهها و مدلهای مختلف مورد
بررسی قرار دادهاند ( .)Novak, 2014اما ،به اعتقاد ( )Mayer, 2014بخش اعظم مطالعات و
پژوهشها یی که در گذشته در این حوزه انجام شده است ،بیشتر بر نوآوریهای تکنولوژیکی متمرکز
بوده و اصول طراحی اثربخشی که موجب درگیری یادگیرنده در فرایند یادگیری و تسهیل یادگیری
شود کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
این در حالی است که مطالعات انجام شده در حوزه یادگیری الکترونیکی نشان داده است که
سیستمهای آموزش الکترونیکی با طراحی ضعیف و نامناسب میتوانند کاربران را ناامید ،سردرگم و
عالقه آنان را به یادگیری کاهش( & Zhang et al, 2004; Drennan et al, 2005; (Juutinen
 .)Saariluoma, 2010به نظر میرسد به همین دالیل باشد که یادگیرندگان درورههای الکترونیکی
بعضا از انگیزه و عالقه الزم برای شرکت در کالسها و استفاده از مواد آموزشی برخوردار نبوده،
پیشرفت تحصیلی اندکی داشته و نرخ افت تحصیلی و ترک تحصیل در میان آنها زیاد میباشد.
براساس تحقیقات این نرخ در بسیاری از موارد بیشتر از دو برابر دورههای حضوری است ( Levy,
.)2007; Carr, 2008; Park & Choi, 2009; Lee et al. 2013
در چنین شرایطی ،یکی از عواملی که تأثیر بسیار زیادی در کیفیت بخشی به آموزش دارد،
ترکیب عناصر انگیزشی با آموزش است .بنابراین عدمتوجه به عوامل انگیزشی به عنوان بخشی از
دالیل افت تحصیلی و ترک تحصیل در دورههای الکترونیکی مطرح است ;(Rowe, 2006; Im,2007
 )Cain, 2008( .)Verbert, 2012نیز با بیان اینکه موفقیت در آموزشهای الکترونیکی مستلزم سطح
باالیی از تحریک انگیزش یادگیرندگان میباشد دریافت که یکی از دالیل اصلی شکست برنامههای
آموزشی الکترونیکی ،توجه ناکافی به عناصر و پشتیبانیهای انگیزشی در این برنامهها است.
( ،)Marshal & Wilson, 2013هم با اشاره به بیش از دو برابر بودن نرخ ترک تحصیل و افت
تحصیلی در دورههای الکترونیکی نسبت به دورههای حضوری ،بر این باور هستند که طراحی
آموزشی سنجیده و دقیقی که در برگیرنده تحریک انگیزش یادگیرندگان برای درگیری با محتوای
آموزش و تکمیل دوره باشد میتواند اثربخشی دورههای الکترونیکی را افزایش دهد .بنابراین
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همان طور که روشن است انگیزش تحت عنوان ساختاری نظری برای توضیح و تشریحِ شروع،
هدایت ،شدت و کیفیت رفتار به ویژه رفتار مبتنی بر هدف از اهمیت زیادی در فرایند آموزش و
یادگیری برخوردار است و چشم پوشی از آن در فرایند طراحی آموزش باعث کاهش کیفیت آموزش
و عدمدرگیری یادگیرنده با موضوع آموزش میشود (.)Brophy, 2010
به اعتقاد ( )Schunk et al. 2014پیچیدگی و چند وجهی بودن ماهیت انگیزش باعث ظهور
چندین نظریه در این ارتباط شده است .در این زمینه ( )Bandura1997سه نوع متفاوت از انگیزش
را شناسایی کرده است که حول نظریههای مختلف شکل گرفتهاند :نظریه نسبت ،نظریه انتظار-
ارزش و نظریه هدف .همچنین نظریه انگیزش پیشرفت نیز یکی از نظریههای مهم انگیزشی است.
در این راستا مسألهای که وجود دارد این است که این نظریهها به اندازه کافی قادر به توضیح و
تبیین اینکه چگونه یک فرد در مسیر دستیابی به هدف مداومت و پافشاری به خرج داده و یا اینکه
چگونه بهراحتی تمرکز و حواسش را از دست میدهد ،نیستند .به عبارت دیگر این نظریهها
نمیتوانند تفاوتهای بین انگیزش (خواستهها و اهداف) و اعمالی که برای دستیابی به اهداف و
خواستهها انجام میشوندرا تبیین کنند .لذا با وجود اینکه انگیزش یک عامل نیرومند در تعیین
شرایطی است که هدفهای یادگیری میتوانند تحقق یابند ،اما نمیتواند بهطور کامل عمل انسان را
تشریح کند .بهویژه زمانی که در فرایند یادگیری موانع ،دلسردی و حواسپرتیهایی بهوجود میآید،
پشتیبانی انگیزشی ممکن است به اندازه کافی برای رفع مشکالت نیرومند نباشد ( ; Elstad, 2012
 .)Diman & Bastiaens, 2010بسیاری از یادگیرندگان اغلب نیازمند صرف تالش بیشتر و
بهکارگیری راهبردهایی برای کنترل خود جهتِ رها نکردن و پافشاری بر فعالیت و غلبه بر انواع
مختلف حواسپرتیها هستند .بنابراین ،زمانی که تهدیدها و حواسپرتیهای مختلف محیطی،
هیجانی ،شناختی و  ...انگیزش را با مشکل مواجه کند ،راهبردهای انگیزشی برای تبدیل میل به
تالشِ عملی جهت دستیابی به هدف کافی نخواهد بود ( & Gollwitzer et al., 2017; Kim
 .)Bennekin, 2016بنابراین ،راهبردهایی برای کنترل خود و یا بهعبارت بهتر کنترل اراده
یادگیرندگان به منظور به مرحله عمل رساندن انگیزانندهها یا اهداف میتواند برای ارتقای عملکرد
آنان بسیار اثربخش باشند.
با نگاهی به تاریخچه مفهوم انگیزش میتوان آن را بهعنوان یک مفهوم با دو سطح مورد توجه
قرار داد .سطح اول "خواست " 1است که به آرزوها ،خواستنها و اهداف فرد داللت دارد .سطح دوم
"عمل استفاده از خواست " 2یا کنترل ارادی 3است که به فرایند تبدیل مقاصد یا اهداف به عمل
داللت دارد ( .)Gollwitzer, 2008; Brass et al., 2013کنترل ارادی بازنمایی کننده یک متغیر
1. Will
2. Act Of using the will
3. Volition
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قدیمیدر مطالعه انگیزش و عمل انسان است و به کارهای ( )William James, 1890برمیگردد؛ اما
در آن زمان در خالل بحثهای تئوریکی که در میان دانشمندان صورت میگرفت ،جنبههای کنترل
ارادی بهعنوان زیرمجموعه ای فرعی تحت طبقه انگیزش شناسایی میشد و نادیده گرفته میشد.
بنابراین ،بیشتر پژوهشهای مرتبط با انگیزش بر درک این مسأله متمرکز بود که افراد چه اهدافی را
و چرا انتخاب میکنند .در نتیجه مطالعه ساختارهای انگیزشی از قبیل نظریههای انتظار – ارزش و
 ...غلبه داشتند و مفهوم کنترل ارادی بهطورکلی نادیده گرفته میشد .در حالیکه این نظریهها
تأثیر قابل توجهی بر انگیزش داشتند ،اما نمیتوانستند به طور کامل آنچه که فرد را ملزم به انجام
عمل و حفظ تالش پافشارانه برای دستیابی هدف میکرد ،تبیین نمایند (.)Gollwitzer, 2012
( ،) Kuhl, 1987اولین کسی بود که تفاوت مهم بین حاالت انگیزشی و کنترل ارادیِ مغز را از نو
کشف کرد .او این دو پدیده انگیزشی را تحت عنوان "انگیزش انتخاب "1و "واقعیت بخشی به
انگیزش " 2مورد مطالعه قرار داده است .روانشناسی انگیزشی سنتی -بهعنوان مثال پژوهشهای
اتکینسون و مک کللند در زمینه انگیزش پیشرفت -منحصرا بر انگیزشِ انتخاب متمرکز است؛ یعنی
انتخاب بین هدفها و اعمال متفاوت .در این رابطه آنچه در طول دههها پژوهش در زمینه انگیزش
(به عنوان مثال انگیزش پیشرفت) نادیده گرفته شد ،این سؤال بود که افراد چگونه به سوی درکِ
هدفِ انتخابی حرکت میکنند؟ این سؤال زمانی بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت که اتکینسون،
پیشتاز حوزه پژوهشِ انگیزشِ پیشرفت به همراه همکارش بیرج 3مطالعه پویاییهای عمل ،4یعنی
ردیابی نوسانها و افت و خیزهای نیروهای انگیزشی که با تغییرات موقعیتی در انگیزانندهها و
پویایی فرایندهای محرومیت و اشباعِ افراد ،زوال و جریان پیدا میکنند را آغاز کردند
( .) Heckhausen, 2007در نتیجه ،وجه تمایز بین دو مفهوم مورد ذکر ،یعنی انگیزش انتخاب و
5
واقعیت بخشی به انگیزش شکل گرفت که مفاهیم مدرن کنترل ارادی از قبیل کنترل عمل ( Kuhl,
 ،)1987کاربردی کردن مقاصد )Gollwitzer, 1999(6و همچنین بخشی از فعالیتهای مربوط به
خودتنظیمی )Zimmerman, 1998( 7براساس این وجه تمایز نمود پیدا کردند .چنین مفاهیمی به
عنوان مبانی نظری کنترل ارادی مطرح هستند .همه اینها با مسأله حفظ رفتار مبتنی بر هدف و
غلبه بر دلسردی و فرسودگی در فرایند یادگیری در ارتباط است .اینها مسائلی هستند که به ویژه
در محیطهای یادگیری خود راهبر از قبیل محیطهای یادگیری الکترونیکی تجربه میشوند.
1 Selection motivation
2. Realization motivation
3. Birch
4. Dynamics of action
5. Action control
6. Implementation Intentions
7. Self-regulation
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کنترل ارادی یک حالت روانشناختی است که پافشاری بر دستیابی به هدف را امکانپذیر
میسازد ( .)Elstad, 2012; Heckhausen, 2007افراد با کنترل ارادی میتوانند بهمنظور به حداقل
رساندن موانع در مسیر دستیابی به اهداف ،خود و محیط خود را کنترل کنند .برای مثال،
یادگیرندگان دارای نیروی کنترل ارادی باال قبل از امتحان تنها در منزل میمانند تا از هر گونه
تحریک شدن و اغوا شدن توسط دوستان برای بازی و سرگرمیدور باشند (.)Gollwitzer, 2012
انگیزش و کنترل ارادی دو شقِ ذهنی هستند که کارکردهای متفاوتی را به نمایش میگذارند.
این دو مفهوم ضمن اینکه از درون به هم وابسته اند ،اما قابل تفکیک نیز هستند .بهصورت مفهومی؛
انگیزش به این مربوط است که ’’چرا باید برای رسیدن به اهداف خاصی تالش کرد‘‘  ،در مقابل
کنترل ارادی به این مربوط است که ’’ چگونه باید برای رسیدن به اهداف انتخاب شده تالش کرد‘‘.
انگیزش به سمت فعالیت به "تمایل "1فرد برای کاربرد و حفظ تالش در فعالیت داللت دارد .در
حالی که کنترل ارادی بر توانایی فرد برای کاربردی کردن تمایل برای فعالیت و نادیده گرفتن مقاصد
رقیب برای حفظ تالش در فعالیت داللت دارد ( .)Achtzigr & Gollwitzer, 2017
کوهل ( )Kuhl,1985نیز کنترل ارادی را بهعنوان یک عامل میانجی تعریف میکند که به
نگهداری و اجرایی شدن اعمال قصد شده نیرو میبخشد .بنابراین فراتر از انگیزش است .به عبارت
دیگر ،انگیزش قوی ضروری است ولی شرایط کافی نیست .انگیزش میل برای تعقیب هدف است و
کنترل ارادی نیرویی است که منجر به عمل در مسیر دستیابی به هدف میشود .داشتنِ میل به
خودی خود منجر بهدنبال کردن هدف نمیشود ،بلکه یک گام ابتدایی است که میتواند منجر به
اعمالی برای رسیدن به هدف شود (.)Oettingen et al., 2016
در حالیکه انگیزش عامل مهمی برای شروع فرایند یادگیری است .با این وجود ،حواسپرتیها
(بهعنوان مثال :شلوغی) ،اغوا شدنها (بهعنوان مثال :وقایع اجتماعی) ،یا مشکالت (بهعنوان مثال:
مسائل و تکالیف پیچیده) میتوانند یادگیرندگان را از آنچه برای یادگیری آن برانگیخته شدهاند
منحرف کند ( .)Leroy et al., 2012اهمیت کنترل ارادی را میتوان بهوسیله این اندیشه توضیح داد
که موفقیت در دنبال کردن هدف ،هم نیازمند تعیین هدف و هم نیازمند تالش برای رسیدن به
هدف است ( .)Gallo et al., 2009; Gollwitzer, 2012انگیزش به تنظیم هدف کمک میکند و
کنترل ارادی به تالش برای رسیدن به هدف .کنترل ارادی همچنین انگیزش را حفظ میکند و حتی
به جبران انگیزش ناکافی به ویژه زمانی که انگیزههای ضمنی و آشکار نامتجانس هستند ،کمک
میکند .برای مثال ،وقتی هدف یک فرد ،ترک سیگار است (انگیزه آشکار) و با انگیزه او در رابطه با
وابستگی در تضاد قرار میگیرد (انگیزه ضمنی) ،کنترل ارادی برای دوری طوالنیمدت او از گروه
اجتماعی (که اکثر آنها سیگاری هستند) می تواند جبرانی برای انگیزش ناکافی باشد که در نتیجه
1. Willingness
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عدمتجانس بین انگیزههای ضمنی و آشکار پدید میآید( .)Kehr, 2004در زمینه مطالعه و یادگیری
نیز بهعنوان مثال میتوان گفت که وقتی هدف یادگیرنده مطالعه برای یادگیری باشد (انگیزه آشکار)
و این موضوع با تحریک او بهوسیله فضای مجازی (انگیزه ضمنی) در تضاد قرار میگیرد ،کنترل
ارادی برای قطع کردن دسترسی به فضای مجازی تا بعد از اتمام مطالعه میتواند انگیزش ناکافی او
را جبران و تکالیف یادگیری خود را انجام دهد .بنابراین ،به نظر میرسد توجه به راهبردهای
انگیزشی و کنترل ارادی در کنار یکدیگر و براساس مبانی نظری پشتیبان آنها ،میتواند به ارتقای
کیفیت آموزش و یادگیری کمک قابلتوجهی بکند.
در چنین شرایطی ترکیب عناصر انگیزشی و کنترل ارادی در آموزش و بهویژه آموزشهای
الکترونیکی تحت عنوان طراحی انگیزشی و کنترل ارادی جهت تأثیر بر عملکرد یادگیرندگان از
اهمیت زیادی برخوردار است .در این زمینه ،در رابطه با بخش طراحی انگیزشی ،یکی از جامعترین
الگوهای انگیزشی که حاصل بررسی جامع و ترکیب ادبیات انگیزشی مختلف برای طراحی انگیزشی
میباشد ،الگوی ( )Keller, 2010یا همان الگوی مشهور به ( )ARCSاست که مخفف ابعاد توجه،1
ارتباط ،2اطمینان 3و رضایت 4به عنوان ابعاد الگوی طراحی انگیزشی کلر میباشد .براساس این الگو،
توجه یادگیرنده می تواند با استفاده از جدید بودن و همچنین جذابیت طراحی گرافیکی محیطهای
یادگیری الکترونیکی و یا هر تکنیک دیگری که کنجکاوی یادگیرنده را برانگیزد جلب شود (توجه).
به منظور حفظ توجهِ تحریک شده یادگیرنده در سراسر فرایند یادگیری ،مواد یادگیری باید( :الف) به
روشی معنادار ارائه کننده دانش و مهارت جدید برای برقراری ارتباط با هدفها ،ارزشها و تجارب
یادگیرندگان باشند (ارتباط) و (ب) تجارب مثبتی را برای موفقیت آنان توسعه دهند (اطمینان).
تکمیل موفقیتآمیز فعالیتهای ارائه شده در محیط یادگیری و کسب دانش و مهارت جدید،
همچنین بر نگرش یادگیرنده به سمت آموزش دریافت شده تأثیر میگذارد (رضایت) .مربیان و
پژوهشگران می توانند با بررسی و نظم دهی دقیق به هر کدام از این عناصر ،انگیزش یادگیرنده را
تسهیل و نتایج یادگیری مثبت را ارتقاء دهند (.)Keller, 1999, 2008, 2010
کلر ( )Keller, 2010با اشاره به الگوی خود ،بیان میکند این طراحی انگیزشی جدای از دیگر
عوامل تأثیر گذار بر یادگیری از قبیل خود آموزش و محیط یادگیری اتفاق نمیافتد بلکه فرایندی
است که در پیوند (ترکیب) با رویکرد سیستمی به طراحی آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد و بُعد
دیگری را به آن اضافه میکند .همچنانکه در این پژوهش نیز از الگوی آموزشی ()Merrill, 1983
برای طراحی آموزش و ترکیب الگوی طراحی انگیزشی کلر با آن بهعنوان بخشی از مداخله استفاده
1. Attention
2. Relevance
3. Confidence
4. Satisfaction
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شده است .او همچنین خاطرنشان میسازد که برای پیشبرد پژوهش و عمل ،به محک آزمایش
گذاشتن نظریههای مختلف و بهرهگیری از تعامل بین آنها میتواند بسیار اثربخشتر از تمرکز بر
روی یک نظریه واحد بهمنظور آزمایش ساختارهای مجزا میباشد .کلر استفاده از الگوی را جهت
توضیح ابعاد انگیزشیِ مرتبط با یادگیری و عملکرد(توجه ،ارتباط ،اطمینان ،رضایت) پیشنهاد
میکند.
اعتبار آن در پژوهشهای مختلفی در سطح جهانی و چند پژوهش محدود در ایران بهصورت
تجربی تأیید شده است .در این رابطه )Fardanesh et al., 2012( ،با استفاده از تلفیق الگوهای
طراحی آموزشی و انگیزشی به منظور مقایسه یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه
پزشکی ،اثربخشی تلفیق طراحی آموزشی و انگیزشی (با الگوی کلر) برای این آموزشها را نشان
دادند.
( )Molaee & Dortaj, 2015در پژوهش خود بهمنظور بررسی اثربخشی طراحی انگیزهای برای
بهبود یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم ،مدل طراحی انگیزه ای کلر را بهکار بردند .در این
زمینه نتایج نشاندهنده مؤثر بودن این مدل در بهبود یادگیری زبان دوم بود.
( ،) Chiang et al., 1999در پژوهش خود الگوی کلر را با فرایند سیستماتیک سنجش نیاز برای
طراحی و کاربرد مداخالتی که ممکن است نرخ ترک تحصیل در برنامههای آموزش از راه دور را
کاهش دهد ،تلفیق کردند .نتایج نشان داد که هم در یادگیری و هم در عکسالعملهای انگیزشی در
هر چها ر عنصر الگوی کلر پیشرفت حاصل شده است .همچنین نرخ ترک تحصیل بهطور قابل
توجهی از  44درصد به  22درصد کاهش پیدا کرد.
( )Chang & Lehman, 2002در پژوهشی ،اثربخشی استفاده از چندرسانهایهای تعاملی با
ترکیب الگوی طراحی انگیزشی کلر برای یادگیری زبان خارجی را نشان دادند.
( )Keller&Suzuki, 2004در پژوهش خود اعتبار الگوی طراحی انگیزهای کلر برای طراحی
سیستماتیک آموزش در محیطها ی یادگیری الکترونیکی با توجه به کاهش نرخ ترک تحصیل و
پیامدهای مثبت انگیزشی را نشان دادند.
( ) Margueratt, 2007در پژوهش خود اثربخشی الگوی طراحی انگیزشی کلر را در دوره آموزشی
از راه دور مدیریت دفاعی را نشان داد.
( )Marshal & Wilson, 2013از الگوی طراحی انگیزه ای کلر در طراحی دوره آموزش الکترونیکی
برای مراقبتکنندگان از حیوانات در سان دیگو استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که هر
کدام از عناصر طرح کلر تداوم حضور یادگیرنده در دوره مربوطه را ارتقا میبخشد و در نهایت به
تسلط بر محتوای دوره الکترونیکی میانجامد.
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از طرف دیگر ،همانطور که گفته شد ،کنترل ارادی برای کنترل کردن هیجانات ،حفظ انگیزش و
تبدیل قصد به عمل از اهمیت زیادی در زمینه تعقیب و دستیابی به اهداف ازجمله اهداف بلندمدت
برخوردار است ،زیرا دیگر فعالیتهای روزمره زندگی میتوانند به راحتی یادگیرندگان را از مسیر
تعقیب و دستیابی به اهداف منحرف کرده و باز دارند (.)Elstad, 2012 ; Kim & Bennekin, 2016
لذا ،کاربرد نظریههای پشتیبانیکننده کنترل ارادی و به تبع آنها استفاده از پیامها و عناصرکنترل
ارادی برای خلق و توسعه مداخالت آموزشی جهت بهبود یادگیری و عملکرد یادگیرندگان نیز
همانند طراحی انگیزشی کلر حائز اهمیت است .در این رابطه ،نظریه کوهل ( )Kuhl,1987شش اصل
کلی به شرح زیر را برای کنترل عمل جهت دستیابی به اهداف پیشنهاد میکند که در پژوهش
حاضر نیز مداخالت آموزشی ،پیامها و راهبردهای کنترل ارادی براساس این اصول نظم دهی و
طراحی گردید .این اصول به شرح زیر است:
 توجه انتخابی :1که کارکرد حمایتی کنترل ارادی نیز نامیده میشود ،قصد و تمایل فعلی را به
وسیله جلوگیری از پردازش اطالعات نامربوط به مقاصد موردنظر را حمایت میکند.
 کنترل رمزگذاری شده :2کارکرد حمایتی کنترل ارادی را بهوسیله رمزگذاری انتخابی
ویژگیهای محرکهای ورودی مرتبط با مقاصد و تمایالت فعلی و نادیده گرفتن ویژگیهای
نامربوط ،تسهیل میکند.
 کنترل هیجانی :3مدیریت حاالت عاطفی برای بروز حاالتی که مقاصد فعلی را مورد پشتیبانی
قرار میدهند و مانع شدن از حاالتی مانند غمگینی که ممکن است مقاصد را تحلیل ببرند.
 کنترل انگیزه :4حفظ و از نو برجستهسازی مقاصد فعلی ،بهویژه زمانی که نیرو و توان گرایش و
تمایل اصلی به اندازه کافی قوی نیست.
 کنترل محیط :5خلق یک محیط فارغ از حواسپرتیهای غیرقابل کنترل و شکل دادن به
التزامات و تعهدات اجتماعی از قبیل گفتن این جمله به افراد که "طرح و نقشه شما برای انجام
دادن چیست" ،که این مسأله به پشتیبانی و حمایت از مقاصد فعلی کمک میکند.
 پردازش صرفهجویانه اطالعات :6دانستن و درک زمان توقف ،قضاوت درباره کافی بودن حجم
اطالعات و گرفتن تصمیمهایی که رفتارهای فعال را بهمنظور پشتیبانی از مقاصد فعلی حفظ
میکند.
1. Selective attention
2. Encoding control
3. Emotional control
4. Motivation control
5. Environment control
6. Parsimonious information processing
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در زمینه کنترل ارادی پژوهشهایی محدودی در زمینههایی غیر از حوزه تعلیموتربیت بهویژه در
حوزه سالمت صورت گرفته که نتایج مثبتی را در رابطه با عملکرد در آن حوزهها از قبیل مصرف
میوه ( ،)Amitage, 2007ورزش و سالمتی ( ،)Zhang& Cooke, 2012مسواک زدن و تمیز کردن
دهان و دندان ( ،)Schuz et al., 2007کاهش وزن ( ) Svetkey et al., 2008گزارش کردهاند .چند
پژوهش محدود نیز در حوزه یادگیری صورت گرفته ازجمله پژوهش ( )Kim & Bennekin, 2013که
تأثیر مثبت کنترل ارادی را بر هیجانها ی لذت ،خشم ،اضطراب و خستگی را نشان داده است.
( )Kim & Bennekin, 2016همچنین تأثیر مثبت کنترل ارادی را بر نظمدهی به تالش و عملکرد را
گزارش کردهاند .لذا ،علی رغم پژوهشهای محدودی که به آنها اشاره شد و از طرفی نیز با توجه به
محدود بودن پژوهش در زمینه طراحی انگیزشی در ایران به یکی دو مورد خاص ،و همچنین این
مسئله که تا به حال هیچ پژوهشی در مورد کنترل ارادی و لزوم ترکیب آن با طراحی انگیزشی در
کشور انجام نشده است ،پژوهش حاضر میتواند ضمن اضافه کردن دانشی جدید در این حوزه ،نقطه
آغازی برای انجام پژوهشها ی آتی در راستای غنای بیشتر به آموزشها بهویژه آموزشهای
الکترونیکی بهوسیله ترکیب عناصر انگیزشی و کنترل ارای باشد.
حال ،بنابه باور صاحبنظران این حوزه که در مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفت ازجمله کوهل،
گولویزر ،کورنو و  ...مبنی بر اینکه انگیزش و کنترل ارادی در کنار هم میتوانند با توان و نیروی
بیشتری منجر به تجارب مثبتِ یادگیری و درگیری فعال شوند ،هدف از پژوهش حاضر ترکیب
عناصر انگیزشی و کنترل ارادی با آموزش الکترونیکی و آزمایش تأثیر این آموزش بر یادگیری و
انگیزش دانشجویان است .بنابراین ،ما نیز در پژوهش حاضر براساس آنچه که در رابطه با مبانی
نظری مرتبط با این زمینه ،پیشینه و مباحث مربوط به انگیزش و کنترل ارادی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت ،عناصر انگیزشی (الگوی کلر) و کنترل ارادی (پیامها و راهبرهایی که براساس مبانی
نظری کنترل ارادی تنظیم شدهاند) را با آموزش الکترونیکی ترکیب کرده و در قالب دو فرضیه
پژوهشی زیر مورد آزمایش قرار دادهایم:
 )1در طراحی آموزش الکترونیکی ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی با آموزش و تأثیر آن بر
یادگیری ،بیشتر از تأثیر عوامل انگیزشی به تنهایی بر یادگیری است.
 )2در طراحی آموزش الکترونیکی ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی با آموزش و تأثیر آن بر
انگیزشِ یادگیری یادگیرندگان بیشتر از تأثیر عوامل انگیزشی به تنهایی بر انگیزشِ یادگیری
یادگیرندگان است.
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روششناسی پژوهش
در این پژوهش از طرح شبهآزمایشی با گروه کنترل همراه با پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامیداشجویان پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان کردستان
تشکیل میدادند .بهدلیل اینکه امکان جایگزینی تصادفی دانشجویان در کالسها وجود نداشت،
مشارکتکنندگان با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .به این صورت که از
میان دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید مدرس کردستان) سه
کالس انتخاب گردید و از بین این سه کالس دو کالس ( 56نفر) به گروه کنترل و یک کالس (29
نفر) به گروه آزمایش اختصاص یافت .برای گروه کنترل ،آموزش طراحی شده با عناصر طراحی
انگیزشی کلر ترکیب و ارائه گردید .برای گروه آزمایشی ،آموزش طراحی شده همراه با عناصر طراحی
انگیزشی کلر به اضافه پیامها و راهبردهای کنترل ارادی ترکیب و ارائه گردید .مشارکتکنندگان از
حضور در شرایط آزمایش و کنترل بیاطالع بودند .دو متغیر وابسته در این پژوهش ،انگیزش و
یادگیری بود.
قبل از اجرای مداخله ،از مشارکتکنندگان پیشآزمون به عمل آمد .موضوع آموزش طراحی شده
درس مهارتهای زندگی بود که با ترکیب عناصر انگیزشی کلر با استفاده از نرمافزار تولید
چندرسانه ای استوری الین تولید گردید .سپس این برنامه آموزشی تولید شده بر روی همه
سیستمهای کامپیوتری در سایت دانشگاه بارگذاری و دانشجویان هر دو گروه با در اختیار داشتن
لوازم مورد نیاز از قبیل هندزفری و  ...برنامه موردنظر را مطالعه کردند .بهعنوان مثال ،برای جلب
توجه (عنصر اول الگوی کلر) در چندرسانه ای آموزش تولید شده ،در مواد آموزشی از سمبلها،
تصاویر و عالیم برای برجستهسازی اطالعات مهم استفاده شد .یا بهمنظور توجه به عنصر رضایت در
برنامه آموزشی طراحی شده ،بالفاصله بعد از پاسخ یادگیرنده به یک سؤال به او بازخورد اطالعاتی
داده میشد و در صورت پاسخ صحیح ،تشویق و تقویت میشد .متناسب با دیگر عناصر طراحی
انگیزشی نیز تکنیکهای مختلفی در برنامه آموزشی گنجانده شد.
بعد از هر جلسه آموزش که در باال اشاره شد ،پیامها و راهبردهای کنترل ارادی از طریق سامانه
مدیریت یادگیری ) (LMSفقط برای گروه آزمایشی بارگذاری و دانشجویان این گروه به مطالعه آن
میپرداختند .به این صورت که در طول آموزش ،پرسشهایی در رابطه با تحلیل عناصر کنترل ارادی
در قالب یک پرسشنامه برای مشارکتکنندگان گروه آزمایش ارسال میشد .بر مبنای پاسخهایی که
یادگیرندگان به پرسشها میدهند ،پیامها و راهبردهای متناسب با نوع مانع و حواسپرتی برای هر
کدام از یادگیرندگان این گروه طراحی و ارسال گردید تا هرچه بهتر بر موانع ،حواسپرتیها و دیگر
الزامات اجتماعی و  ...غلبه کرده و اعمال و فعالیتها ی خود را بیشتر بر دستیابی و پافشاری بر هدف
مربوطه متمرکز کنند .بهعنوان مثال ،برای دانشجویی که عدمتوانایی برای کنترل عناصر هیجانی را
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گزارش کرده بود ،فایل شماره سه با عنوان کنترل هیجانی دربرگیرنده پیامهایی به مانند آنچه که
در جدول  1آمده است برای او ارسال میشد .بهعنوان مثال پیامهایی در قالب یک داستان و بر
مبنای سه عامل تغییر توجه ،تغییر شناختی و تعدیل پاسخ بهعنوان مراحلی برای پشتیبانی از
کنترل هیجان ( ،)Gross, 2008برای او نظمدهی میشد.
جدول ( :)1نمونه راهبردها و داستانهای مرتبط با کنترل هیجان برای گروه آزمایش
راهبرد

هدف

داستان مرتبط با هدف

تغییر توجه

تغییر توجه به چیزهای دیگر

جاوید یکی از دانشجویان خوب این دانشگاه است .او یادگرفته که
اضطراب از جمله اضطراب در موقعیتهای یادگیری و امتحانی چیزی
جدید و غیرمعمول نیست .افراد معموالً در رابطه با آزمون و  ...تجربه
اضطراب را داشته اند .مقداری از این نوع نگرانیها مفید نیز میباشد.
شما نمیتوانید به باالترین سطح عملکرد خود برسید مگر اینکه تمام
توجه خود را به آماده شدن برای امتحان اختصاص بدهید .این نوع
اضطراب که به آن اشاره شده ،نوعی اضطراب تسهیلکننده است .اما او
همچنین میداند که نقطه مقابل این نوع قضیه هم وجود دارد .اگر او
خیلی نگران باشد ،نمیتواند آنچه قادر به انجام آن است را به خوبی
انجام دهد .این نوعی اضطراب مخرب است .بنابراین ،او تالش میکند
در انجام کارها به نوعی مقداری اضطراب که فکر میکند برای انجام
کارهایش تسهیل کننده است را تجربه کند.

تغییر شناختی

بازنگری شناختی موقعیت

جاوید سعی میکند از هیجانهای خودش آگاه باشد؛ هم هیجانهای
خوشایند(لذت ،غرور و  )...و هم هیجانهای ناخوشایند (خستگی،
خشم ،اضطراب و  .)...او میداند که او کسی است که میتواند چیزهایی
را انجام دهد که به او کمک خواهد کرد تا از حاالت ناخوشایندی که
مانع از مطالعه او برای پیشرفت به سمت هدفهایش میشوند ،رهایی
پیدا کند .جاوید سعی میکند لحظات لذتبخشی را که تجربه کرده
است به یاد بیاورد .وقتی او بعد از مدتی آشفتگی توانست با استفاده از
راهکارهایی که در درس مهارتهای زندگی یادگرفته بود مقداری از
استرس خود را کم کند به خودش بالید و این درس برای او درس
لذتبخشی شد .از آن به بعد هر وقت او با آشفتگیها و مشکالتی از این
قبیل و حتی مشکالتی به مراتب بزرگتر مواجه میشد ،سعی میکرد
احساس لذتی را که در هنگام حل آشفتگیهای قبلی به او دست میداد
به یاد خودش بیاورد.

تعدیل پاسخ

فرونشاندن هیجانهای فعال شده
خاص

جاوید معموالً به خودش میگوید" ،من میدانم که نگران هستم ولی
میخواهم فعالً این نگرانیها را در ذهنم در جعبه کوچکی بگذارم،
جعبه را قفل کنم ،و فقط بر مطالعه و درسم تمرکز کنم" .نگرانیها گاه
گاهی میخواهند فرار کنند و حواس او را پرت کنند ،اما او میداند چه
اتفاقی در حال رخ دادن است و میتواند آنها را به داخل جعبه
برگردانده و اجازه مداخله را به آنها ندهد.
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یا برای دانشجویی که عوامل مزاحم محیطی را گزارش کرده پاسخ زیر که یک فایل به آن
پیوست شده در اختیار او قرار میگرفت:

اگر عناصر محیطی باعث اخالل در تمرکز شما میشود و نمیتوانید با آرامش و به دور از
حواسپرتیها ی محیطی آنچنان که الزمه دستیابی به اهداف مطالعه شماست ،در این زمینه فایل
شماره چهار با عنوان کنترل محیطی در برگیرنده تکنیکها و توصیههایی است که در صورت
رعایت و توجه شما ،به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید عناصر مُخل محیطی را به حداقل ممکن
رسانده و با تمرکز بیشتری بر مطالعه و انجام تکالیفتان متمرکز شوید.
بعد از مداخله آموزشی ،پسآزمون از هر دو گروه به عمل آمد و نتایج بهدست آمده مورد تحلیل
قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته میشود.
در پژوهش حاضر برای سنجش میزان انگیزش یادگیرندگان از پرسشنامه میزان انگیزشی بودن
مواد آموزشی کلر ( )IMMSاستفاده شد .این پرسشنامه دارای  36گویه میباشد و دامنه نمرات
کسب شده بهوسیله دانشجویان از  36الی  180میباشد .پرسشهایی را در رابطه هرکدام از طبقات
توجه ( 12گویه) ،ارتباط ( 9گویه) ،اطمینان ( 9گویه) و رضایت ( 6گویه) مطرح میشود .پاسخ به
پرسشها در شکل مقیاس  5گزینهای لیکرت میباشد که دامنه آن از نادرست (نمره  )1تا کامالً
درست (نمره  )5میباشد .گویههای معکوس این پرسشنامه عبارتند از 3 :و  7و  12و  15و  19و 22
و  26و  29و  31و ( 34یعنی به « کامال درست » نمره  1و به « نادرست » نمره  5داده میشود).
برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس ،نمره تکتک گویهها ی مربوط به آن زیرمقیاس با هم جمع
میشوند .برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه ،نمره همه گویههای آن با هم جمع میشوند .روایی
این ابزار بر مبنای ضریب آلفای کرانباخ 0/70 ،میباشد .همچنین ضریب آلفا برای توجه،. /73
ارتباط  ،./75اطمینان  ./79و رضایت  ./71میباشد .همچنین در پژوهش حاضر ،یادگیری دانشجویان
با استفاده از آزمون محقق ساخته براساس محتوای درس مهارتهای اندازهگیری شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و با نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شد.
یافتههای پژوهش
دادههای پژوهش براساس متغیرهای وابسته یعنی انگیزش و ابعاد چهارگانه آن و نمرات یادگیری
مورد تحلیل قرار گرفت .تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهشی با استفاده از آزمونهای آماری تحلیل
کوواریانس یک متغیره (آنکووا) و چندمتغیره (مانکووا) انجام شد که در ادامه به آن پرداخته شده
است.
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جدول ( :)2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر

توجه
عناصر انگیزش

ارتباط
رضایت
اطمینان

انگیزش کلی
یادگیری

پسآزمون

پیشآزمون

شاخص
گروه

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

33/7
32/78
19/06
18/32
10/31
10/05
26/03
25/66
88/79
86/82
5/1
4/44

2/04
2/64
2/11
1/58
1/58
1/32
2/6
2/32
4/47
3/57
1/01
1/07

37/44
37/96
35/75
30/91
12/66
11/10
30/27
26/89
127/13
118/07
17/37
14/35

انحراف معیار

میانگین تعدیل
شده

انحراف
استاندارد

2/22
2/66
2/02
2/20
2/68
1/88
2/19
3/33
4/29
5/95
3/85
4/65

37/7
37/81
35/82
30/87
11/99
11/18
33/30
26/82
127/4
117/9
17/46
14/31

0/52
0/36
0/71
0/62
0/31
0/42
0/47
0/42
0/26
0/32
0/44
0/36

جدول  2نشاندهنده تغییرات مربوط به نمرات یادگیری ،انگیزش و همچنین ابعاد هرکدام در
پسآزمون و پیشآزمون در گروههای آزمایشی و کنترل است .قضاوت در مورد این تغییرات ،مستلزم
آزمودن فرضیههای پژوهش است.
در ادامه ،براساس فرضیههای پژوهش ،با استفاده از روشهای تحلیل کوواریانس یکراهه و چند
متغیره ،فرضیهها آزمون شدند .فرض نرمال بودن توزیعها با استفاده از آزمون ( )K-Sیا (کولموگروف
– اسمیرنوف) انجام شد که نتایج نشان داد توزیعها نرمال هستند.
برای آزمون فرضیه مربوط به تأثیر برنامه آموزشی بر یادگیری ،از آزمون تحلیل کوواریانس
(آنکووا) استفاده شد .قبل از اجرای این آزمون ،همگنی شیب رگرسیون بهعنوان یکی از
پیشفرضهای آن بررسی و مورد تأیید قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
جدول ( :)3نتایج فرض همگنی شیب رگرسیون در متغیر یادگیری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات
()SS

درجه آزادی
()DF

میانگین
مجذورات
()MS

گروه * پیشآزمون
خطا

44/17
8039/26

1
81

44/17
99/25

F

Sig

0/445

0/507

نتایج جدول  3نشان میدهد که تعامل گروه * پیشآزمون در متغیر یادگیری معنادار نبوده،
بنابراین دادهها از فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکنند.
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همچنین ،همگنی واریانسها نیز با استفاده از آزمون لوین تأیید شد که نتایج آن در جدول 4
آمده است.
جدول ( :)4نتایج آزمون لوین مربوط به متغیر یادگیری
متغیر

آزمون

یادگیری

2/73

f

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

Sig

1

83

./102

نتایج جدول  4نشان می دهد که آزمون لون برای متغیر یادگیری معنادار نبوده است .در نتیجه
فرض همگنی واریانسها مورد تأیید قرار میگیرد .یعنی واریانس خطای یادگیری در بین گروهها
یکسان است .بعد از بررسی پیشفرضها ،پسآزمون گروه آزمایش با میانگین گروه کنترل مقایسه
شده و نمرههای پیشآزمون به عنوان متغیر کمکی بهکار گرفته شدند.
همانطور که گفت ه شد ،جهت آزمودن فرضیه اول پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس (آنکووا)
استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر آمده است.
جدول ( :)5نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه جهت بررسی معناداری تفاوتهای گروههای آزمایش و کنترل
در متغیر یادگیری
منبع
تغییرات
گروه
خطا

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

1
82

222/97
4/91

DF

222/97
402/7

F

سطح
معناداری

ضریب
اتا

توان
اماری

45/39

**./001

0/35

1
*

P>./001

نتایج جدول  5بیانگر این واقعیت است که پس از تعدیل پیشآزمون بین گروههای آزمایش و
کنترل ،از لحاظ نمرات پسآزمون یادگیری تفاوت معنادار آماری وجود دارد ( P>./001و =./ 35
82 =45/3 partial Ƞ2و .)F: 1بنابراین ،فرض تأثیر مثبت مداخله آموزشی بر یادگیری تأیید
میشود.
برای بررسی فرضیه دوم یعنی تأثیر برنامه آموزشی بر بهبود انگیزش و عناصرآن ،از آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده گردید .قبل از انجام آزمون تحلیل کوواریانس چند
متغیری ،الزم است مفروضهها ی آن موردبررسی قرار گیرد .آزمون باکس نشان داد که فرض همگنی
ماتریسهای واریانس-کوواریانس برقرار نیست .پس الزم است در تفسیر نتایج آزمون بین گروهی،
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اثر پیالیی گزارش شود ( P<./05و  .)Boxes M =12/7 F =1/19همچنین ،جهت بررسی وجود
همبستگی کافی بین متغیرها ی وابسته جهت ادامه تحلیل کوواریانس از آزمون کرویت بارتلت
استفاده شد .نتایج آزمون کرویت نشان داد که همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته وجود دارد و
در سطح  ./01معنادار میباشد .از آزمون لوین نیز جهت همگنی واریانسها استفاده شد که نتایج
نشاندهنده یکسانی واریانس خطای متغیرها بود .نتایج آزمون لوین در جدول زیر آمده است.
جدول ( :)6آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس متغیرهای وابسته (عناصر انگیزش)
متغیرها

F

df1

df2

Sig

توجه
ارتباط
رضایت
اطمینان

2/81
0/017
0/066
0/9

1
1
1
1

83
83
83
83

0/097
0/89
0/79
0/346

بعد از بررسی و تأیید پیشفرضها ی آزمون مانکووا ،تحلیل انجام شد که نتایج آن در جدول زیر
گزارش شده است.
جدول ( :)7تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکووا) بر روی پسآزمون نمرات عناصر انگیزش گروههای
آزمایش و شاهد با کنترل پیشآزمون
اثر

ارزش

DF

DF

F

فرضیه

خطا

Sig

مجذور اتای
سهمی

توان آماری

اثر پیالیی
المبدای ویکز

0/614
0/386

30/2
30/2

4
4

76
76

0/001
0/001

0/61
0/61

1
1

نتایج حاصل از تحلیل مانکووا نشان میدهد که پس از تعدیل پیشآزمون بین گروههای آزمایش
و کنترل ،از لحاظ متغیر وابسته ترکیبی (عناصر انگیزش) تفاوت معنادار آماری وجود دارد .یعنی
بین  2گروه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنادار آماری وجود دارد و گروه
آزمایش نمرات باالتری در عناصر انگیزش کسب کردهاند ( P>./001و 76=30/2 partial Ƞ2= ./61و
/F: 4المبدای ویکز) .براساس شاخص اثر پیالیی ،مجذور اتای سهمی یا ضریب تأثیر حدود ./61
میباشد.
برای پی بردن به تفاوت دو گروه در متغیرهای وابسته ،تحلیل کوواریانس یکراهه در متن
مانکووا بررسی شد که نتایج آن در جدول  8گزارش شده است.
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جدول ( :)8نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکووا بر روی پسآزمون نمرات عناصر انگیزش گروه
آزمایش و کنترل با کنترل پیشآزمون
متغیر
توجه
ارتباط
رضایت
اطمینان

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
ازادی

F

سطح
معناداری

ضریب
اتا

توان
آماری

0/529

0/46

0/007

0/11

گروه

3/53

1

خطا

528/4

79

گروه

415/25

1

86/7

خطا
گروه

378/3
9/7

79
1

3/45

خطا

222/1

79

گروه

215

1

خطا

466/8

79

36/38

*0/001
*0/067
0/001

0/52
0/042
0/31

1
0/45
1

نتایج تحلیل کوواریانس با استفاده از آلفای میزان شده بن فرونی ( )0/012بیانگر این واقعیت
است که پس از تعدیل پیشآزمون بین گروههای آزمایش و کنترل ،از لحاظ نمرات پسآزمون عنصر
ارتباط ( P>0/001و partial Ƞ2 = 0/52و79 =86/7و )F:1و عنصر اطمینان ( P>0/001و=0/31
 partial Ƞ2و79 =38/3و )F: 1تفاوت معنادار وجود دارد .ولی ،بین دو گروه از لحاظ نمرات عنصر
2
توجه( P<0/05و partial Ƞ = 0/007و79 =0/52و )F:1و هم چنین عنصر رضایت (P <0/05
و partial Ƞ2 = ./04و79 =3/45و )F:1تفاوت معنادار آماری مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ،مورد آزمایش قرار دادن ترکیب طراحی انگیزشی و پیامها و راهبردهای
کنترل ارادی با آموزش و تأثیر آن بر میزان یادگیری و ارتقای انگیزش دانشجویان در محیطهای
آموزشی الکترونیکی بود .نتایج پژوهش حاکی از آن است که در طراحی آموزش الکترونیکی ،مورد
توجه قرار دادن عناصر انگیزشی و کنترل ارادی در کنار هم (که برای گروه آزمایش صورت گرفت)
نسبت به عناصر انگیزشی به تنهایی (آموزش گروه کنترل) تأثیر مثبتی بر یادگیری و انگیزش
یادگیرندگان دارد .در این رابطه ،به نظر میرسد آنچه که باعث بهدست آمدن چنین نتایجی شده
است ،ریشه در کارکردهای متفاوت و در عین حال مکملِ دو مفهوم انگیزش و کنترل ارادی دارد.
این مسأ له در راستای مبانی نظری پژوهش و همچنین عقاید پژوهشگران و صاحبنظران مختلف
( )Gallo et al., 2009; Oettingen & Gollwitzer, 2012; Achtzigr & Gollwitzer, 2017مبنی بر
اینکه موفقیت در رسیدن به هدف ،هم مستلزم تنظیم هدف و هم تالش برای رسیدن به هدف
است ،میباشد .به این صورت که ،انگیزش باعث تنظیم هدف و کنترل ارادی باعث تالش برای
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رسیدن به هدف می شود .کنترل ارادی همچنین انگیزش را حفظ و به انجام فعالیت بر روی
انگیزانندهها کمک میکند.
شواهد بهدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که بعد از آزمون اول ،کنترل ارادی تأثیر
مثبتی بر نحوه آمادهشدن یادگیرندگان برای آزمون بعدی داشته است .اضافه شدن عناصر کنترل
ارادی به آموزش (موقعیت آزمایشی) راهبردهایی را برای دانشجویان فراهم نموده که به آنها کمک
کرده تا نگرش مثبت به سمت دوره را حفظ کنند ،مانع مداخله احساسات منفی شوند ،آنها را از
حواسپرتیهای محیطی رها کنند و محتوای آموزشی را با فواصل مناسب مطالعه کنند .این
راهبردها تأثیر قابل توجهی بر مشارکت کنندگان گروه آزمایش که درجستجوی اطالعات مفید برای
افزایش نمره یادگیری خود هستند ،میگذارد .این نتایج در راستای نظریههای کنترل عملِ ( Kuhl,
 )1987و و نظریه کاربرد مقاصد ( )Gollwitzer, 1999است که بهمنظور پوششِ خالء و شکاف بین
قصد و رفتار و همچنین غلبه بر رفتارهای ناسازگارانه توسعه یافتهاند.
از طرف دیگر ،به نظر می رسد مشارکت کنندگانی که عناصر کنترل ارادی را دریافت نکردهاند
(گروه کنترل) نتوانستهاند بهصورت موفقیتآمیزی به تعبیر ()Corno, 2004( ، )Gollwitzer, 2012
و ( )Oettingen et al., 2016از مرحله التزام به هدف به مرحله عملیاتی کردن هدف و یا آنگونه که
در ادبیات پژوهش بیان شد از مرحله مقاصد هدف به مرحله کاربردی کردن مقاصد گذار کنند .در
نتیجه نمرات یادگیری و انگیزش آنها کمتر از گروه آزمایش که عناصر انگیزشی و کنترل ارادی را
باهم دریافت کردهاند ،بوده است .همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای ( Amitage,
)Kim & ( ،) Svetkey et al., 2008( ،)Schuz et al., 2007( ،)Zhang& Cooke, 2012( ،)2007
Marshal & Wilson, ( ،)Keller & Suzuki, 2004( ،)Fardanesh et al., 2012( ،)Bennekin, 2016
 )2013همسو میباشد.
همچنین ،درحالیکه نتایج این پژوهش تأثیر مثبت برنامه آموزشی را بر انگیزش نشان میدهد،
در رابطه با زیر مقیاسها یا عناصر انگیزش به تفکیک نیز نشان داد که مداخله آموزشی تأثیر مثبتی
بر دو عنصر انگیز ش یعنی ارتباط و اطمینان داشته است ولی تفاوت معناداری در نمرات دو عنصر
توجه و رضایت مشاهده نشد .به نظر میرسد بعضی از عبارات ،جمالت و پیامهای کنترل ارادی که
دانشجویان گروه آزمایش دریافت کردهاند ،ارتباط مواد آموزشی با اهداف و خواستههای آنان را
روشنتر ساخته ،بهعنوان مثال ،راهبرد پردازش صرفهجویانه اطالعات باعث تأکید یادگیرنده بر
پردازش طالعات اصلی و مرتبط صرفنظر از پردازش اطالعات غیرمرتبط میشود .همچنین ،وقتی
یادگیرنده با استفاده از بعضی از پیامهای کنترل ارادی تا حدودی موفق به کنترل محیط ،شناخت و
هیجانان خود می شود ،اطمینان خاطر بیشتری را نسبت به دستیابی به خواستههای خود خواهد
داشت .همچنانکه در پژوهشها ی قبلی نیز نشان داده شده ،تغییر در نمرات عناصر انگیزشی الگوی
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کلر ناشی از تغییراتی است که در عناصر مورد دستکاری در مداخله صورت میپذیرد
( .)Diffenbach, 1991; Chang, 2001; Keller 2010همچنین ،در پژوهش حاضر آنچه که عدم
تفاوت معنا دار بین گروه آزمایش و گروه کنترل در رابطه با عنصر توجه را موجب شده است،
میتواند ناشی از این مسأله باشد که از یک طرف ،عناصر طراحی انگیزشی نسبت به پیامهای کنترل
ارادی (که کمتر دربرگیرنده تکنیکها ی دیداری هستند) سهم بیشتری از عناصر دیداری و
محرکهای جالب توجه را به خود اختصاص میدهند و از طرف دیگر ،دریافت عناصر طراحی
انگیزشی که عنصر توجه هم یکی از آنهاست برای هر دو گروه یکسان بوده است ،لذا ،نمرات دو
گروه در این عنصر به هم نزدیک بوده است.
بهطور خالصه ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که ترکیبی از عناصر انگیزشی و کنترل
ارادی تأثیر مثبتی را بر یادگیری و ارتقای انگیزش یادگیرندگان دارد .این نتایج ،اطالعات و دانش
مفیدی را برای طراحان و دستاندرکاران آموزشی در رابطه با طراحی اثربخشتر آموزش بهویژه
آموزشهای الکترونیکی فراهم میکند .پژوهشهای بیشتری در زمینه ترکیب عناصر انگیزشی و
کنترل ارادی و در حوزه آموزش و یادگیری ازجمله در محیطهای مختلف یادگیری الکترونیکی الزم
است انجام شود تا بتوان از زوایای مختلفی اثرات این نوع مداخله را مشاهده کرد .پیشنهاد میشود
پژوهشهای آینده در این حوزه در محیطهای الکترونیکی مختلف از جمله با استفاده از قابلیتهای
محیطهای بازیها و شبیهسازیهای آموزشی صورت پذیرد .همچنین استفاده از روشهای پژوهش
کیفی و جمعآوری دادههای کیفی از طریق استفاده از سؤاالت باز پاسخ ،انجام مصاحبه و  ...در رابطه
با ترکیب عناصر انگیزشی و کنترل ارادی پیشنهاد میشود.
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