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 مقدمه 
عوامل انگیزشی از جمله عواملی هستند که در کیفیت 

های آموزشیِ های آموزشی به ویژه دورهبخشی به دوره
کنند. انگیزش ای را ایفا میالکترونیکی نقش قابل مالحظه

که انسان را به سوی هدف و فعالیت خاصی نیرویی است 
های [. اهمیت این عوامل در دوره1دهد]سوق می

ها به الکترونیکی از آن جهت مضاعف است که در این دوره
دلیل عدم حضور فیزیکی معلمان و مربیان و به تبع آن 
عدم ارتباط چهره به چهره و متقابل با یادگیرندگان ممکن 

هایی انگیزشی آنها با چالشاست بسیاری از نیازهای 
مواجه گردد. بنابراین، ضروری به نظر می رسد که 
معلمان، مربیان و طراحان آموزشی با تخصص و دقت نظر 

سازی عوامل بینی و یکپارچهبیشتری نسبت به پیش
های الکترونیکی اهتمام ورزند. در این انگیزشی در آموزش

خ باالی افت با اشاره به نر 1رابطه، مارشال و ویلسون
های الکترونیکی بر این باورند که طراحی تحصیلی در دوره

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

های الکترونیکی تواند اثربخشی دورهتکمیل دوره باشد، می
 [.2را افزایش دهد]

های انگیزشی پشتیبانیاز طرف دیگر، با وجود اینکه 
های آموزشی عوامل تأثیرگذاری در تحقق اهداف دوره

شوند، اما به ویژه زمانی که در فرایند محسوب می
هایی به وجود یادگیری موانع، دلسردی و حواس پرتی

توانند به تنهایی و به اندازه کافی برای رفع آید، نمیمی
 زمینه،[. در این 4، 3این مشکالت مفید واقع شوند]

کند. برای انگیزش گامی را برای تعقیب هدف آغاز می
گذار از این گام و تکمیل عملکرد، تالش برای پافشاری بر 
هدف و فعالیت نیز مورد نیاز است. در چنین شرایطی 

به منظور پشتیبانی از  2کنترل ارادیمفهومی با عنوان 
فعالیت، محافظت از تعقیب هدف، ارزیابی و برآوردی 

کند. ره از انگیزش و تداوم بخشی به آن نمود پیدا میدوبا
کنترل ارادی به عنوان یک حالت روانشناختی تعریف شده 
است که توانایی پافشاری بر تالش به سمت هدف را 

[. بنابراین، تمرکز اساسی 7، 6، 5امکانپذیر می سازد]
کنترل ارادی بر آنچه که روانشناسان اجرایی کردن 

معطوف است. کنترل ارادی با  می نامند 3مقاصد
ریزی های خودتنظیمیِ مبتنی بر هدف مانند برنامهفعالیت

های دستیابی به اهداف، غلبه بر موانع، ارزیابی روش

                                                           
1  Marshal & Wilson 
2 Volition 
3 Implementation of intentions   

فعالیت، مدیریت منابع و بودجه بندی زمان شناخته 
 [.5شود]می

در واقع، انگیزش و کنترل ارادی دو شقِ ذهنی هستند 
گذارند. این دو ا به نمایش میکه کارکردهای متفاوتی ر

اند، اما قابل مفهوم ضمن اینکه از درون به هم وابسته
تفکیک نیز هستند. به صورت مفهومی، انگیزش به این 

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

اهداف انتخاب شده  چگونه باید برای رسیدن به’’که 
. انگیزش به سمت فعالیت به تمایل فرد برای ‘‘تالش کرد

کاربرد و حفظ تالش در فعالیت داللت دارد. در حالی که 
کنترل ارادی بر توانایی فرد برای کاربردی کردن تمایل 

های رقیب برای حفظ برای فعالیت و نادیده گرفتن محرک
 .[8، 6تالش بر روی فعالیت داللت دارد]

تواند به یادگیرندگان کمک کند تا بر کنترل ارادی می
های تحصیلی خود پافشاری کنند؛ به تکمیل کردن فعالیت

توانایی فرد جهت پافشاری بر تالش داللت دارد؛ افراد را 
قادر می سازد تا نه تنها خود بلکه محیط فعالیت خود را 

ز نیز کنترل کرده و به این وسیله موانعی که آنها را ا
[. برای 6، 9دارد را کاهش دهند]دستیابی به هدف باز می

آموزی ممکن است جهتِ جلوگیری از هر مثال، دانش
گونه اغوا شدن و تحریک شدن احتمالی برای تماشای 

های تلویزیون، رفتن به کتابخانه به جای مطالعه در برنامه
منزل را انتخاب کند. کنترل ارادی مبتنی بر مبانی نظری 

[ که تشریح 10] 4است: نظریه کنترل عمل کوهلزیر 
های افراد به سمت کننده عوامل تأثیرگذار بر تالش

دستیابی به هدف، و همچنین راهبردهایی است که به آنها 
کند تا با پافشاری بیشتری برای تحقق هدف کمک می

[ که 11] 5کوشش کنند. نظریه کاربردی کردن مقاصد
ها شرفت افراد از خواستهتشریح کننده نحوه حرکت و پی

به سمت رفتار است. به عبارت دیگر، این نظریه به وسیله 
شکلدهی و کاربردی کردن انواع مناسبی از مقاصد و 

های انگیزشی به سمت رفتارها الزامات، افراد را از خواسته
کند. و در نهایت نظریه و اعمال با کنترل ارادی هدایت می

ئله تمرکز دارد که چگونه [ بر این مس12] 6خودتنظیمی
افراد به صورت شخصی تفکرات، عواطف و رفتار خود را با 

های خاص به سمت دستیابی به استفاده از مکانیسم
دهند. در حقیقت فراگیران خودتنظیم اهدافشان تغییر می

                                                           
4 Kuhl action control theory 
5 Implementation Intentions 
6 Self-regulation 
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عالوه بر آگاهی از راهبردهای یادگیری و به کارگیری 
سطح انگیزش خود  اثربخش آنها، از توانایی حفظ و ارتقای

برای انجام وظایف تحصیلی در شرایط پیچیده و دشوار 
 [13برخوردارند]

[ نیز کنترل ارادی را فرایند 14] 1کلر، دیمان و لیو
دانند. به عبارت دیگر، در تبدیل مقاصد به اعمال می

یادگیری، انگیزش باال ضروری بوده ولی  –فرایند آموزش 
به همین دلیل است که  رسدشرط کافی نیست. به نظر می

پردازد که چگونه [ به ذکر این نکته می15] 2والترز
یادگیرندگان ممکن است با وجود میل قوی برای دستیابی 
به هدف، مشکالت زیادی در رابطه با مدیریت 

های رقیب داشته باشند ها و محرکها و هدفحواسپرتی
لذا، کند. های تحصیلی آنها تداخل پیدا میکه با فعالیت

انگیزش به تنظیم هدف و کنترل ارادی به تالش و 
کند. کنترل ارادی پافشاری بر دستیابی به هدف کمک می

تواند انگیزش ناکافی همچنین انگیزش را حفظ و حتی می
کند که را جبران کند. کنترل ارادی کمک می

های یادگیرندگان بتوانند نه تنها انگیزش بلکه هیجان
یز کنترل کنند. نقش کنترل ارادی در ناخواسته خود را ن

کنترل هیجان بسیار حائز اهمیت است، زیرا تجارب 
تواند ادراک یادگیرنده از فرایندها و نتایج هیجانی می

یادگیری را تغییر دهد که در نهایت نتیجه آن تأثیرگذاری 
 [.  16بر یادگیری و عملکرد خواهد بود]

رسد ارتباط همچنین، یکی از مفاهیمی که به نظر می
تنگاتنگی با مفاهیم انگیزش و کنترل ارادی داشته باشد، 

است. بار شناختی، به میزان باری که   3مفهوم بارِشناختی
در هنگام پردازش اطالعات بر روی حافظه فعال یا کوتاه 

آید تا بتواند آن اطالعات را برای مدت فرد وارد می
اشاره دارد.  دهی در حافظه دراز مدت رمزگذاری کند،جای

این تالش ذهنی برای پردازش اطالعات را بارشناختی می 
[. فرض اساسی نظریه بار شناختی بر آن است 17] نامند

که یادگیرندگان به هنگام مواجهه با اطالعات جدید، از 
ظرفیت حافظه فعال بسیار محدودی برای پردازش 

[. نظریه بار شناختی، سه نوع 18] برخوردار هستند
بار می کند.        ت از بارشناختی را شناسایی متفاو

به وسیله پیچیدگی مفهومی محتوای آموزشی،  4درونی
تعداد عناصر مورد پردازش و میزان تعامالت بین این 

شود. این نوع بارشناختی وابسته به عناصر تعیین می

                                                           
1 Liu 
2 Wolters 
3 Cognitive Load 
4 intrinsic load 

بار میزان و سطح خبرگی یادگیرنده است. در مقابل، 
نحوه طراحی آموزش تعیین  به وسیله شکل و 5بیرونی

شود. به عبارت دیگر این نوع بار شناختی ناشی از می
شکل نامناسب سازماندهی اطالعات و ارائه آن به 

نیز توصیف کننده  6بار مطلوبیادگیرندگان است. 
های ذهنی است که یادگیرنده برای درک مقدارکوشش

[. به اعتقاد فن 18، 17] دهدمواد یادگیری انجام می
[ در رابطه با نظریه بارشناختی، نقش 19] 7رینبور و سولرم

های طراحان آموزشی دربرگیرنده کاهش و حذف فعالیت
غیر ضروری در حافظه فعال به منظور تسهیل ساخت 

های شناختی است. در این رابطه و از دانش و طرحواره
آنجا که بارشناختی درونی مربوط به ماهیت عناصر و 

رسد طراح آموزشی است، به نظر میمحتوای آموزش 
کنترل چندانی بر آن ندارد. ولی بارشناختی بیرونی و 
مطلوب تحت تأثیر طراحی و نحوه ارائه آموزش است. لذا، 
طراحی مناسب آموزش آن نوع طراحی است که از یک 
طرف بارشناختی بیرونی را کاهش، و از طرف دیگر 

ش شناختی انگیزش و تمایل یادگیرنده برای صرف کوش
جهت درگیر شدن با تکلیف یادگیری و ساختن طرحواره 

تواند از [. بنابراین، کنترل ارادی می20] را افزایش دهد
سازی پردازش اطالعات و جمله عوامل تأثیرگذار در بهینه

 دهنده بارِشناختی در این زمینه قلمداد شود.کاهش
بینی عناصر مرتبط با توان گفت پیشبه طور کلی می

تواند یادگیری می –کنترل ارادی در فرایند آموزش
های مختلفی تحت تأثیر عملکرد یادگیرندگان را از جنبه

[ در پژوهشی 2] قرار دهد. در این زمینه، زندی و همکاران
تأثیر مثبت عوامل انگیزشی و کنترل ارادی را بر یادگیری 
و انگیزش یادگیرندگان نشان دادند. پژوهش نیک پی، 

[ نشان داد که راهبردهای 21و یوسفوند ] فرحبخش
گیری هدف یادگیری خودتنظیم تأثیر مثبتی بر جهت

[ در پژوهش 22] و همکاران 8یادگیرندگان دارد. واتسون
خود دریافتند که محیط با ثبات بر سازمان دادن به 

[ 23] 9مطالعه و یادگیری تأثیر مثبت دارد. کیم و هوگز
یجان بر هیجانهای تحصیلی در پژوهشی تأثیر مدیریت ه

[ نشان 24و همکاران] 10را نشان دادند. پژوهش آرگوداس
های یادگیرندگان، داد که بهبود توانایی مدیریت هیجان

تاثیر مثبتی بر عملکرد یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها 

                                                           
5 extraneous load 
6 germane load 
7 Van Merriënboer & Sweller 
8 Watson 
9 Kim & Hodges 
10 Arguedas 
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[ تاثیر کنترل ارادی بر پیشرفت 25،26] 1دارد. کیم و کلر
ی قرار داده اند. کیم و تحصیلی و انگیزش را مورد بررس

[ در پژوهش های خود اثربخشی کنترل 28، 27] 2بنکین
ارادی بر دوره های الکترونیکی آموزش ریاضی را نشان 

[ نیز در پژوهش خود تأثیر 29داده اند. کیم و همکاران ]
تمرین عناصر چندگانه کنترل شناختی بر عملکرد 

 اده اند. شناختی و فعالیت مغز در بزرگساالن را نشان د
در این رابطه، مرور پیشینه پژوهش های ذکر شده 
نشان می دهد که به جز چند مورد خاص از جمله کیم و 

، 27[؛ کیم و بنکین ]23[؛ کیم و هوگز ]24، 23] کلر
ها به صورت [ سایر پژوهش2[ و زندی و همکاران ]28

محدود و بدون استفاده از مبانی نظری و سازوکار مناسبی 
اند تنها ترین حالت توانستهرابطه، در خوشبینانهدر این 

یکی از ابعاد مرتبط با کنترل ارادی را پوشش دهند. 
ها از بنابراین، آنچه که مشخص است در این پژوهش

چارچوب جامعی برای پوشش همه جانبه ابعاد کنترل 
ارادی استفاده نشده است. همچنین، در معدود 

کنترل ارادی عمدتاً به  های انجام شده نیز مفهومپژوهش
تنهایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این در 
حالی است که با توجه به آنچه که در زمینه ارتباط بین 
انگیزش و کنترل ارادی در صفحات قبل به آن پرداخته 

رسد تلفیق و یکپارچه کردن این دو مفهوم شد، به نظر می
زیادی را به دنبال  یادگیری اثربخشی -در فرایند آموزش

ای که با خواهد داشت. بنابراین، نیاز به انجام مداخله
استفاده ازآن بتوان پشتیبانی جامعی را برای پوشش هر 
دو نوع عناصر انگیزشی و کنترل ارادی صورت داد از 
اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، ما در پژوهش 

نترل ارادی به ها و راهبردهای کحاضر با افزودن پیام
عناصر انگیزشی، به دنبال کیفیت بخشی و در نتیجه 

های الکترونیکی هستیم. به تر ساختن آموزشاثربخش
عبارت دیگر، در این پژوهش دو نوع طراحی باهم یکپارچه 

 می شوند:
الف( تلفیق عناصر انگیزشی با آموزش، تحت عنوان  

 ،  3طراحی انگیزشی
راهبردهای کنترل ارادی با  ها وب( تلفیق عناصر، پیام

. ساختار تلفیق 4طراحی کنترل ارادیآموزش، تحت عنوان 
عناصر انگیزشی و کنترل ارادی در مطالعه حاضر مبتنی 

ها و الگوهایی است که در ادامه به آنها می بر نظریه

                                                           
1 Keller 
2 Bennekin 
3 Motivational design 
4 Volitional design 

 پردازیم. 
بخش طراحی انگیزشی در برگیرنده استفاده از الگوی 

[ می باشد. کلر بیان می 31، 30طراحی انگیزشی کلر ]
کند که طراحی انگیزشی جدا از دیگر عوامل تأثیرگذار بر 
یادگیری از قبیل خود آموزش و محیط یادگیری اتفاق 

افتد، بلکه فرایندی است که در تعامل و ترکیب با نمی
طراحی سیستماتیک آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد 

. الگوی کلر حاصل کندو بُعد دیگری را به آن اضافه می
ها و مفاهیم عمده انگیزشی است و عناصر ترکیبی از نظریه

و  7، اطمینان6، ارتباط5انگیزشی را در چهار طبقه توجه
دهد. این الگو با توجه به حروف اول قرار می 8رضایت

شهرت یافته است. بر  ARCSهای چهارگانه، به الگوی واژه
یادگیرنده را به  ، عالقه و تمایلتوجهاین اساس، عنصر 
، محتوای آموزش را ارتباطکند. عنصر آموزش جذب می

های با اهداف مهم یادگیرنده، عالیق گذشته و سبک
، به یادگیرنده اطمینان زند. عنصریادگیری او پیوند می

کند تا انتظارات مثبتی را برای موفقیت ترسیم کمک می
ود. و در رود آگاه شکرده و از آنچه که از او انتظار می

به احساس مثبت یادگیرنده در باره  رضایتنهایت عنصر 
تجربه یادگیری در دوره مربوطه و همچنین دریافت 

های کسب موفقیت از جانب او داللت دارد. در نشانه
های چهارگانه های آموزشی، هرکدام از طبقهطراحی دوره

های مختلفی در آموزش فوق با استفاده از تاکتیک
شوند. به عنوان مثال برای جلب توجه، از گنجانده می

ای که جستجوگری یادگیرنده را تحریک وقایع غیرمنتظره
توان استفاده کرد. یا برای پوشش عنصر ارتباط، کند می

هایی در رابطه با ها و مثالها، قیاساستفاده از شبیه سازی
تجارب و عالیق بالواسطه یادگیرنده مفید خواهد بود. 

ی عنصر اطمینان، به عنوان مثال فراهم کردن همچنین برا
هایی از دستاوردهای قابل قبول، و برای عنصر نمونه

رضایت نیز فراهم کردن بازخوردهای مختلف به ویژه 
بازخورد اطالعاتی برای یادگیرنده از اهمیت زیادی 

های برخوردار است. اثربخشی الگوی کلر در پژوهش
[؛ 32و کلر ] 9یسرمختلفی در سطح جهانی از جمله و

 12[؛ مارگارت34] 11[؛کلر و سوزوکی33] 10چانگ و لهمن
[ و به صورت محدود در 36[؛ مارشال و ویلسون ]35]

                                                           
5 Attention 
6 Relevance 
7 Confidence 
8 Satisfaction 
9 Visser 
10 Chang & Lehman 
11 Suzuki 
12 Margueratt 
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 ......                                                               حایب تشد  و همکاران  گبر بارزآتاخر گکی اکتر ایکرروش گز آیاشی گبا حراح  نتررا اراد  هاا یراهبردها و پ قیتلف گاثربخش

[ و 37چند پژوهش در ایران از جمله فردانش و همکاران ]
های حضوری و [ در آموزش38مالیی و درتاج ]

الکترونیکی مورد تائید قرار گرفته است. در این پژوهش و 
بخش طراحی انگیزشی، متناسب با هر کدام از عناصر  در

هایی برای تلفیق چهارگانه الگوی کلر، راهبردها و تکنیک
بینی شد و با با آموزشِ درس مهارت های زندگی پیش

افزار تولید محتوای الکترونیکی استوری استفاده از نرم
تصویری از برنامه  1الین تولید گردید. شکل شماره 

 تولید شده را نشان می دهد.آموزشی 

تصویری از برنامه آموزشی تولید شده  با نرم افزار استوری  .1شکل 

 الین

در بخش طراحی کنترل ارادی در این مطالعه بر 
[، کاربردی 10های کنترل عمل کوهل ]اساس نظریه

[ 12[ و خودتنظیمی زیمرمن ]11کردن مقاصد گولویزر ]
که به عنوان مبانی نظری کنترل ارادی در بخش مقدمه 
مورد اشاره قرار گرفتند، چهار دسته راهبردهای مرتبط با 

ها و ل استخراج و در قالب داستانکنترل ارادی به شرح ذی
هایی در کنار عناصر طراحی انگیزشی، با آموزشِ پیام

ای نمونه 1درس مهارتهای زندگی یکپارچه گردید. جدول 
به  کنترل هیجانهای مرتبط با راهبرد ها و داستاناز پیام

عنوان یکی از راهبردهای استخراج شده کنترل ارادی را 
 ای چهارگانه به شرح ذیل هستند:نشان می دهد. راهبرده

: به توانایی فرد برای کنترل شناخت و توجه انتخابی. 1
ها و های مرتبط در مقابل دیگر حواسپرتیپردازشِ فعالیت

یا دیگر اشکالِ مداخالتی داللت دارد که شامل 
هایی مانند سازماندهی حافظه کاری، فعال کردن فعالیت

جه نکردن به اطالعات اطالعات مرتبط، خنثی کردن و تو
های چند وجهی و ... می بندی فعالیتغیرمرتبط، بخش

 باشد. 
دهی به هیجان یا به عبارتی : به نظمکنترل هیجانی. 2

کنترل هیجان بر فرایندهایی که ما به وسیله آنها بر 
های خود تأثیر می گذاریم، و اینکه چه وقت آنها را هیجان

تجربه و بیان کنیم داللت داشته باشیم و چگونه آنها را 
دارد. به عبارت دیگر، به مدیریت حاالت هیجانی و یا اجازه 

های که توجه فعلی را دادن به بروز آن نوع هیجان
 کند داللت دارد.  پشتیبانی می

: به فرایندهایی داللت خودتنظیمی در یادگیری. 3
های دارد که طی آن یادگیرنده به صورت مستقل فعالیت

برای رسیدن به اهداف تنظیم و سازماندهی خود را 
کند. این فرایندها اغلب شامل تنظیم هدف، می

ریزی، خود انگیزشی، کنترل توجه، استفاده برنامه
پذیر از راهبردهای یادگیری، نظارت بر خود و انعطاف

 جستجوی کمک می باشد.

: به خلق یک محیط فارغ از کنترل محیط. 4
ترل و شکل دادن به الزامات و های غیرقابل کنحواسپرتی

تعهدات اجتماعی داللت دارد. در واقع، هدف از کنترل 
محیط فراهم کردن فضایی توأم با آرامش است که در آن 
یادگیرنده بتواند به دور از هرگونه مزاحمت در راستای 

 رسیدن به هدف گام بردارد. 
در این راستا و با توجه به آنچه که در رابطه با 

تی و ابعاد کنترل ارادی به آن پرداخته شد، در بارشناخ
های کنترل پژوهش حاضر ما در ابتدا راهبردها و پیام

ارادی استخراج شده را با عناصر طراحی انگیزشی)الگوی 
کلر( در آموزشِ درس مهارتهای زندگی که به صورت 
الکترونیکی طراحی شده بود تلفیق، و سپس تأثیر آن را بر 

معلمانِ  -و ابعاد کنترل ارادی دانشجو روی بارِ شناختی
دوره کارشناسی مورد آزمایش قرار دادیم. به عبارت دیگر، 
هدف از پژوهش حاضر، تلفیق راهبردها و پیام های کنترل 
ارادی با عناصر طراحی انگیزشی در آموزش الکترونیکی و 
بررسی اثربخشی آن بر روی بارِ شناختی و ابعاد کنترل 

 ارادی بود. 
ها و الگوهای مرتبط با انگیزش و بر اساس نظریه

کنترل ارادی، در این پژوهش ما انتظار داریم که تأثیر 
تلفیق 

های کنترل ارادی با عناصر طراحی راهبردها و پیام
تر از تأثیر آموزش انگیزشی در آموزش الکترونیکی اثربخش

تلفیق عناصر انگیزشی اما بدون راهبردها و الکترونیکی با 
.های کنترل ارادی بر متغیرهای وابسته باشدپیام
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 های مربوط به کنترل هیجان برای گروه آزمایشنمونه راهبردها و داستان .1جدول

 داستان مرتبط با هدف هدف راهبرد

تغییر 

 توجه

 

 

تغییر توجه به 

 چیزهای دیگر

های یادگیری و امتحانی چیزی جدید و جاوید یکی از دانشجویان خوب این دانشگاه است. او یادگرفته که اضطراب از جمله اضطراب در موقعیت

می باشد. شما نها مفید نیز میاند. مقداری از این نوع نگرانیغیر معمول نیست. افراد معموالً در رابطه با آزمون و ... اضطراب را تجربه کرده

ه توانید به باالترین سطح عملکرد خود برسید مگر اینکه تمام توجه خود را به آماده شدن برای امتحان اختصاص بدهید. این نوع اضطراب که ب

است. اما او همچنین می داند که نقطه مقابل این نوع قضیه هم وجود دارد. اگر او خیلی نگران  اضطراب تسهیل کنندهآن اشاره شده، نوعی 

است. بنابراین، او تالش می کند در انجام کارها به  اضطراب مخربشد، نمی تواند آنچه قادر به انجام آن است را به خوبی انجام دهد. این نوعی با

 نوعی مقداری اضطراب که فکر می کند برای انجام کارهایش تسهیل کننده است را تجربه کند.

تغییر 

 شناختی

بازنگری 

شناختی 

 موقعیت

های ناخوشایند)خستگی، خشم، های خودش آگاه باشد؛ هم هیجان های خوشایند)لذت، غرور و ...( و هم هیجانسعی می کند از هیجانجاوید 

تواند چیزهایی را انجام دهد که به او کمک خواهد کرد تا از حاالت ناخوشایندی که مانع از داند که او کسی است که میاضطراب و ...(. او می

کند لحظات لذت بخشی را که تجربه کرده است به یاد شوند، رهایی پیدا کند. جاوید سعی میهایش میرای پیشرفت به سمت هدفمطالعه او ب

های زندگی یادگرفته بود مقداری از استرس خود را بیاورد. وقتی او بعد از مدتی آشفتگی توانست با استفاده از راهکارهایی که در درس مهارت

ها و مشکالتی از این قبیل و حتی بالید و این درس برای او درس لذتبخشی شد. از آن زمان به بعد هر وقت او با آشفتگیکم کند به خودش 

های قبلی به او دست می داد به یاد خودش کرد احساس لذتی را که در هنگام حل آشفتگیمشکالتی به مراتب بزرگتر مواجه می شد، سعی می

 بیاورد.

تعدیل 

 پاسخ

فرونشاندن 

هیجان های 

 فعال شده خاص

ها را در ذهنم در  جعبه کوچکی بگذارم، جعبه خواهم فعالً این نگرانیدانم که نگران هستم ولی میمن می"جاوید معموالً به خودش می گوید، 

داند چه اتفاقی را پرت کنند، اما او میخواهند فرار کنند و حواس او ها گهگاهی می. نگرانی"را قفل کنم، و فقط بر مطالعه و درسم تمرکز کنم

 تواند آنها را به داخل جعبه برگردانده و اجازه مداخله را به آنها ندهد.  در حال رخ دادن است و می
. 

در این راستا و با توجه به آنچه که در رابطه با 
بارشناختی و ابعاد کنترل ارادی به آن پرداخته شد، در 

های کنترل حاضر ما در ابتدا راهبردها و پیام پژوهش
ارادی استخراج شده را با عناصر طراحی انگیزشی)الگوی 
کلر( در آموزشِ درس مهارتهای زندگی که به صورت 
الکترونیکی طراحی شده بود تلفیق، و سپس تأثیر آن را بر 

معلمانِ  -روی بارِ شناختی و ابعاد کنترل ارادی دانشجو
ی مورد آزمایش قرار دادیم. به عبارت دیگر، دوره کارشناس

هدف از پژوهش حاضر، تلفیق راهبردها و پیام های کنترل 
ارادی با عناصر طراحی انگیزشی در آموزش الکترونیکی و 
بررسی اثربخشی آن بر روی بارِ شناختی و ابعاد کنترل 

 ارادی بود. 
ها و الگوهای مرتبط با انگیزش و بر اساس نظریه

ارادی، در این پژوهش ما انتظار داریم که تأثیر کنترل 
های کنترل ارادی با عناصر طراحی تلفیق راهبردها و پیام

تر از تأثیر آموزش انگیزشی در آموزش الکترونیکی اثربخش
الکترونیکی با تلفیق عناصر انگیزشی اما بدون راهبردها و 

 .های کنترل ارادی بر متغیرهای وابسته باشدپیام

 های پژوهش فرضیه
های کنترل ارادی با ( تأثیر تلفیق راهبردها و پیام1

عناصر طراحی انگیزشی در آموزشِ الکترونیکی بر بارِ 
 شناختی چگونه است؟

های کنترل ارادی با ( تأثیر تلفیق راهبردها و پیام2 
عناصر طراحی انگیزشی در آموزشِ الکترونیکی بر ابعاد 

 کنترل ارادی چگونه است؟

ادراک یادگیرندگان از تأثیر تلفیق راهبردها و ( 3 
های کنترل ارادی با عناصر طراحی انگیزشی در پیام

 آموزش الکترونیکی چیست؟

 روش پژوهش
در این پژوهش از روش پژوهش آمیخته و از نوع طرح 
مثلث سازی همگرا استفاده شد. در این مدل، پژوهشگران 

نه برای های کمی و کیفی را به صورت جداگاداده
آوری و تجزیه و تحلیل های یکسان و متشابه جمعپدیده

می کنند. سپس نتایج متفاوت در طی تفسیر آنها همگرا 
کنند شود. پژوهشگران از این مدل زمانی استفاده میمی

مند به اعتبار که قصد مقایسه نتایج را دارند و یا عالقه
های افتهخواهند نتایج کیفی را با یبخشی هستند و یا می

[. در پژوهش حاضر نیز، در ابتدا و 39کمی تقویت کنند ]
در بخش کمی پژوهش، از طرح شبه آزمایشی با پیش 

های آزمایشی و آزمون و پس آزمون برای مقایسه گروه
کنترل استفاده شد. گروه آزمایش گروهی بود که در 
آموزش طراحی شده برای آنها از تلفیق راهبردها و 

رل ارادی با عناصر طراحی انگیزشی )الگوی های کنتپیام
کلر( استفاده شد. گروه کنترل هم گروهی بود که آموزش 
طراحی شده را با تلفیق عناصر انگیزشی اما بدون 

های کنترل ارادی دریافت کردند. در ادامه راهبردها و پیام
های و در بخش کیفی پژوهش، به منظور تقویت یافته

ای با مشارکت ساختار یافتهنیمههای کیفی کمی، مصاحبه
کنندگان گروه آزمایش در رابطه با چگونگی تأثیر تلفیق 

های کنترل ارادی با عناصر انگیزشی در راهبردها و پیام
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 آموزش ترتیب داده شد. 
: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل جامعه و نمونه

معلمان مقطع کارشناسی دانشگاه  –کلیه دانشجو 
ان)پردیس شهید مدرس( بود. به دلیل فرهنگیان کردست

ها و عدم امکان جایگزینی تصادفی مشارکت برنامه کالس
کنندگان در گروههای آزمایش و کنترل، در بخش کمی 

معلم و با  –نفر دانشجو  85در ابتدا سه کالس با ظرفیت 
گیری در دسترس انتخاب شد. استفاده از روش نمونه

نفر( به گروه  29سپس، به صورت تصادفی یک کالس)
نفر( به گروه کنترل  56آزمایش و دو کالس دیگر)

اختصاص یافت. در بخش کیفی برای تعیین حجم نمونه از 
های نیمه گیری هدفمند برای انجام مصاحبهروش نمونه

ساختاریافته استفاده شد. بدین منظور بر مبنای اشباع 
نظری، یعنی تا زمانی که نظرها و دیدگاههای جدیدتری 

نفر از  9توسط مشارکت کنندگان مطرح نشد، از تعداد 
 مشارکت کنندگان گروه آزمایش مصاحبه به عمل آمد. 

های کمی آوری داده: برای جمعابزارهای اندازه گیری
 از دو پرسشنامه استفاده شد.

: به منظور الف( پرسشنامه سنجش بار شناختی 
 سنجش میزان بار شناختی درک شده حاصل از محتوای

آموزشی توسط یادگیرندگان، از پرسشنامه سنجش بار 
شناختی پاس و فن مرینبور استفاده شد. این پرسشنامه 

های پاسخ به روش لیکرت دارای دو سوال است که گزینه
ای تنظیم شده است. سوال اول این درجه 9در یک طیف 

پرسشنامه، تجربه یادگیرندگان از سطح دشواری محتوای 
( 1نجد. آنها باید یکی از گزینه ها را از )سآموزشی را می

( بسیار بسیار سخت انتخاب کنند. 9بسیار بسیار آسان تا )
سوال دوم، میزان تالشی که یادگیرندگان برای درک 

( بسیار بسیار کم 1اند را از )محتوای آموزشی صرف کرده
دهد. بدین ( بسیار بسیار زیاد مورد سنجش قرار می9تا )

ین نمره )بیشترین بار شناختی درک شده ترتیب باالتر
و کمترین نمره )کمترین بار  18توسط یادگیرنده( 

خواهد بود. پاس  2شناختی درک شده توسط یادگیرنده( 
و فن مرینبور پایایی این ابزار را با استفاده از ضریب آلفای 

گزارش کرده اند. همچنین صالحی و  90/0کرونباخ 
گزارش  89/0پایایی آن را  [ در پژوهش خود40همکاران ]

برای  85/0کرده اند. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای 
 این ابزار بدست آمد.

: این ب( پرسشنامه سنجش کنترل ارادی روهوتی 
 20پرسشنامه میزان کنترل ارادی فرد را با استفاده از 

های پرسشنامه به روش لیکرت به سنجد. سوالگویه می
به این شکل « همیشه»تا « گزهر»ای از درجه 5صورت 

و همیشه  4، غالباً = 3، گاهی = 2، به ندرت = 1)هرگز = 
شوند. آزمودنی پس از خواندن ( نمره گذاری می5= 

 1سواالت، موافقت و مخالفت خود را با توجه به درجات از 
و  20کند. حداقل نمره در این مقیاس مشخص می 5تا 

های م از خرده مقیاسباشد. هر کدامی 100حداکثر نمره 
ها را به خود اختصاص کنترل ارادی تعدادی از گویه

دهند. به عبارت دیگر این پرسشنامه، کنترل ارادی را می
کنترل ، 5تا  1های : گویهکنترل شناختیدر پنج طبقه 

 10: گویه های کنترل انگیزشی، 9تا  6: گویه های هیجانی
کنترل و  17تا  14: گویه های کنترل محیطی، 13تا 

کند. بندی میطبقه 20تا  18: گویه های دیگران
[ پایایی این پرسشنامه را با آلفای کرونباخ 41ابوالفضلی ]

گزارش کرده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی این  80/0
به دست آمد. برای  73/0ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 

نیمه های های کیفی، از مصاحبهآوری دادهجمع
ساختاریافته با مشارکت کنندگان استفاده شد. دلیل 
استفاده از مصاحبه این بود که یادگیرندگان بدون 
هیچگونه محدودیتی درک و تفسیر خودشان در رابطه با 

ها و راهبردهای کنترل ارادی را در نحوه تأثیرگذاری پیام
 قالب توصیفات و جمالت و به زبان خود بیان کنند.

: موضوع آموزش، درس مهارتهای حوه اجرامداخله و ن
زندگی بود که بر مبنای الگوی طراحی آموزشی مریل 
)نظریه نمایش اجزاء( طراحی و همانطور که در بخش های 
قبل به آن اشاره شد، با استفاده از نرم افزار تولید محتوای 
الکترونیکی استوری الین تولید گردید. آموزش طراحی 

با تلفیق عناصر طراحی انگیزشی  شده برای گروه کنترل
الگوی کلر، و برای گروه کنترل با تلفیق عناصر طراحی 

های کنترل انگیزشی الگوی کلر به اضافه راهبردها و پیام
ارادی بود. قبل از اجرای مداخله، در جلسه اول 

آزمون مربوط به متغیرهای وابسته با استفاده از پیش
سنجش کنترل  های سنجش بار شناختی وپرسشنامه

ارادی از مشارکت کنندگان هر دو گروه به عمل آمد. 
برنامه آموزشی تولید شده بر روی همه سیستم های 
کامپیوتری در سایت دانشگاه بارگذاری و دانشجویان هر 
دو گروه با در اختیار داشتن لوازم مورد نیاز از قبیل 
 هندزفری و ... و با نظارت پژوهشگر برنامه آموزشی مورد

نظر را مطالعه کردند. به این صورت که در جلسه دوم هر 
دو گروه بخش اول آموزش طراحی شده با تلفیق عناصر 
انگیزشی الگوی کلر را دریافت کردند. در فاصله بین 
دریافت بخش اول و بخش دوم آموزش دریافتی توسط هر 

های کنترل ارادی در دو گروه، بخش اول راهبردها و پیام
ها و پیام هایی به صورت متنی و از طریق نقالب داستا
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برای مشارکت کنندگان گروه  1سامانه مدیریت یادگیری
آزمایش ارسال گردید)جلسه سوم(. برای اطمینان از باز 
کردن و مطالعه فایل ها، از یادگیرندگان خواسته می شد 

ای از آن را برای پژوهشگر ارسال کنند. سپس، که خالصه
روههای آزمایش و کنترل بخش دوم مشارکت کنندگان گ

آموزش طراحی شده با تلفیق عناصر انگیزشی الگوی کلر 
     را در مرکز کامپیوتر دانشگاه دریافت کردند)جلسه چهارم(.

در ادامه، بخش دوم راهبردهای کنترل ارادی همانند 
بخش اول برای مشارکت کنندگان گروه آزمایش از طریق 

 سال شد)جلسه پنجم(. سامانه مدیریت یادگیری ار
در جلسه بعدی)جلسه ششم( از هر دو گروه پس 
آزمون به عمل آمد و از این طریق داده های مرتبط با 
نمرات یادگیرندگان درگروههای کنترل و آزمایش در 

آوری شد. در رابطه با متغیرهای وابسته پژوهش جمع
نهایت و در جلسه هفتم، به منظور گردآوری داده های 

ز مشارکت کنندگان گروه آزمایش مصاحبه کیفی کیفی ا
به عمل آمد. مصاحبه با مشارکت کنندگان توسط 

های درس دانشگاه انجام و با پژوهشگر در یکی از کالس
اطالع مشارکت کنندگان نسبت به ضبط مصاحبه به 
صورت صوتی اقدام گردید. به منظور رسیدن به پایایی در 

ه توسط دو متخصص نتایج مصاحبه، یافته های مصاحب
های به دیگر نیز کدگذاری گردید. به عبارت دیگر، مقوله

دست آمده از طریق توافق بین نظرات پژوهشگر و دو 
 متخصص دیگر حاصل شد.

ها در : تجزیه و تحلیل یافتهتجزیه و تحلیل یافته ها
بخش کمی با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم 

 1های پژوهشی شماره ی سوالبرا 21نسخه  SPSSافزار 
انجام شد. در بخش کیفی نیز به منظور تحلیل  2و 

های حاصل از مصاحبه در رابطه با  سوال پژوهشی یافته
بر اساس  2، از روش تحلیل محتوای استقرایی3شماره 

کدگذاری باز استفاده شد. در این نوع تحلیل، ابتدا داده ها 
سپس بدون در نظر از مشارکت کنندگان گردآوری شده و 

داشتن مبنای نظری کدگذاری می شوند. فرایند تلخیص و 
کاهش کدها تا آنجا ادامه می یابد که به مقوله ها و طبقه 
های وسیعتری دست پیدا کنیم که بتواند کدهای جزئی 

 [.42تر را شامل شود ]

 هایافته
در این بخش، در ابتدا و در بخش کمی پژوهش، 

وط به متغیرهای پژوهش در شاخص های توصیفی مرب

                                                           
1 Learning Management System(LMS) 
2 Inductive content analysis 

 2در قالب جدول شماره  2و  1های پژوهشی مورد سوال
خواهد آمد. سپس، نتایج آمار استنباطی مرتبط با هر کدام 

 از این دو سوال مورد بررسی قرار گرفت.   
های کیفی در رابطه با سوال در پایان نیز یافته

 تشریح شد. 3پژوهشی شماره 
اهبردها و پیام های کنترل : تأثیر تلفیق ر1سوال 

ارادی با عناصر طراحی انگیزشی در آموزشِ الکترونیکی بر 
 بارِ شناختی چگونه است؟ 

برای پاسخ به این سوال از آزمون تحلیل کوواریانس 
استفاده شد. قبل از اجرای آزمون تحلیل 

های استفاده از این آزمون کوواریانس)آنکووا( پیش فرض
ت. برای بررسی نرمال بودن توزیع مورد بررسی قرار گرف

اسمیرنوف استفاده شد که  –ها، از آزمون کولموگروف داده
ها را نشان داد. نتایج این آزمون نرمال بودن توزیع داده

ها به عنوان همچنین به منظور بررسی همگنی واریانس
های تحلیل کوواریانس، از آزمون یکی دیگر از پیش فرض

این آزمون برای متغیر بار شناختی  لون استفاد شد. نتایج
ها مورد دار نبود. در نتیجه فرض همگنی واریانسمعنی

تایید قرار گرفت. یعنی واریانس خطای بارِشناختی در بین 
ها، گروه ها یکسان بود. بعد از بررسی پیش فرض

آزمون گروه آزمایش با میانگین گروه کنترل مقایسه و پس
وان متغیر کمکی به کار گرفته آزمون به عنهای پیشنمره

ها، تحلیل کوواریانس برای فرضشدند. پس از بررسی پیش
آمده  3متغیر بارِشناختی انجام شد که نتایج آن در جدول 

 است.
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های آزمایش و کنترلهای توصیفی متغیرهای پژوهش در گروهشاخص .2جدول   

 متغیر

 

 شاخص

 گروه

 آزمونپس  پیش آزمون

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 بار شناختی
 03/1 31/9 96/0 06/11 آزمایش

 18/1 21/11 11/1 17/11 کنترل

ی
راد

ل ا
تر

کن
د 

عا
اب

 

 کنترل شناختی
 17/2 89/17 09/1 72/16 آزمایش

 23/1 66/14 43/1 39/17 کنترل

 کنترل هیجانی
 89/0 65/4 65/0 75/2 آزمایش

 74/0 87/2 71/0 67/2 کنترل

 کنترل انگیزشی
 21/2 27/16 98/0 44/11 آزمایش

 03/2 08/12 46/1 5/11 کنترل

 کنترل محیطی
 68/1 15 22/1 68/11 آزمایش

 41/1 35/11 17/1 25/11 کنترل

 کنترل دیگران
 21/2 89/13 04/1 62/10 آزمایش

 27/1 62/11 79/0 91/10 کنترل

 

 های آزمایش و کنترل در  متغیر بارِشناختیگروه نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه جهت بررسی معناداری تفاوت  .3جدول 

 منبع تغییرات
 مجموع مجذورات

 
 درجه آزادی

 

 میانگین مجذورات

 
F سطح معنی داری 

ضریب 

 اتا
 توان آماری

 892/67 1 892/67 گروه
77/52 001/0 39/0 1 

 286/1 82 481/105 خطا

001/0>P 

بیانگر  3همانطور که مشاهده می شود، نتایج جدول 
های آزمون بین گروهاین است که پس از تعدیل پیش

آزمایش و کنترل، از لحاظ نمرات پس آزمون بارِشناختی 
 P ،39/0<001/0دار آماری وجود دارد)تفاوت معنی

=2
Ƞpartial  ،77/52 = F این بدین معناست که برنامه .)

طراحی شده در کاهش میزان بارِشناختی یادگیرندگان 
 39/0گروه آزمایش مؤثر بوده است. مجذور اتای سهمی 

درصد تغییرات نمرات  39بیانگر آن است که حدود 
آزمون بارِشناختی گروه آزمایش حاصل مداخله پس

 .  آموزشی بوده است

:  تأثیر تلفیق راهبردها و پیام های کنترل 2سوال
ارادی با عناصر طراحی انگیزشی در آموزشِ الکترونیکی بر 

 ابعاد کنترل ارادی چگونه است؟
به منظور بررسی تأثیر برنامه آموزشی طراحی شده بر 
بهبود ابعاد کنترل ارادی از آزمون تحلیل کوواریانس چند 

بل از انجام آزمون متغیری )مانکوا( استفاده گردید. ق

های آن مورد تحلیل کوواریانس چند متغیری، مفروضه
بررسی قرار گرفت. آزمون باکس نشان داد که فرض 

                          کوواریانس برقرار نیست-های واریانسهمگنی ماتریس
(001/0>P  ،65/2 = F11/43 =Boxes M .) 

ن بین بنابراین، الزم است در تفسیر نتایج آزمو
گروهی، اثر پیالیی گزارش شود. لذا، جهت بررسی وجود 
همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته جهت ادامه تحلیل 
کوواریانس از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج 
نشان دهنده همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بود. 
همچنین، از آزمون لون جهت بررسی فرض همگنی 

غیرهای وابسته استفاده گردید. نتایج آزمون واریانس مت
لون نشان داد که واریانس خطای متغیرهای وابسته در 
بین گروهها یکسان است. بعد از بررسی و تأیید 

های آزمون مانکووا، تحلیل انجام شد که نتایج فرضپیش
 آمده است. 4آن در جدول 
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 نتایج تحلیل مانکووا بر روی پس آزمون نمرات ابعاد کنترل ارادی گروه های آزمایش  و کنترل با کنترل پیش آزمون .4جدول 

 سطح معنی داری مجذور اتای سهمی توان آماری
DF 
 خطا

DF 
 اثر ارزش F فرضیه

 اثر پیالیی 802/0 12/60 5 74 001/0 77/0 1

1 77/0 001/0 74 5 12/60 198/0 
المبدای 

 ویلکز

001/0>P * 

 نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکووا بر روی پس آزمون نمرات ابعاد کنترل ارادی گروه آزمایش و کنترل با کنترل پیش آزمون .5جدول 

  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر
F 

 سطح معنی داری
ضریب 

 اتا
 توان آماری

 کنترل شناختی
 1 3/200 گروه

32/75 001/0* 49/0 1 
 78 4/207 خطا

 کنترل هیجانی
 1 08/55 گروه

05/88 001/0* 53/0 1 
 78 79/48 خطا

 کنترل انگیزشی
 1 63/283 گروه

13/70 001/0* 47/0 1 
 78 44/315 خطا

 کنترل محیطی
 1 6/193 گروه

18/93 001/0* 54/0 1 
 78 07/162 خطا

 کنترل دیگران
 1 48/99 گروه

6/46 001/0* 37/0 1 
 78 21/166 خطا

مشاهده می شود، نتایج  4همانگونه که در جدول 
دهد که پس از تعدیل حاصل از تحلیل مانکووا نشان می

آزمون بین گروههای آزمایش و کنترل، از لحاظ پیش
دار معنیمتغیر وابسته ترکیبی)ابعاد کنترل ارادی( تفاوت 

گروه حداقل از لحاظ یکی  2آماری وجود دارد. یعنی بین 
 P<001/0دار وجود دارد)از متغیرهای وابسته تفاوت معنی

،77/0 =2Ƞpartial  ،12/60 = F سپس، برای پی بردن به .)
تفاوت دو گروه از لحاظ متغیرهای وابسته، تحلیل 

ایج کوواریانس یک راهه در متن مانکووا انجام شد که نت
گزارش شده است. همانطور که در جدول  5آن در جدول 

شود، نتایج تحلیل کوواریانس با استفاده از مشاهده می 5
( بیانگر این واقعیت 01/0آلفای میزان شده بن فرونی)

است که پس از تعدیل پیش آزمون بین گروههای آزمایش 
آزمون در همه ابعاد کنترل و کنترل، از لحاظ نمرات پس

: کنترل شناختیدار آماری وجود دارد. ی تفاوت معنیاراد
(001/0>P 2=  49/0وȠpartial  1و78 =3/75و:F ،) کنترل

=  08/55و  2Ƞpartial = 63/0و P<001/0: )هیجانی

 2partial = 47/0و P<001/0)کنترل انگیزشی: (، :1Fو78

Ƞ 1و78= 6/283و:F ،)001/0: )کنترل محیطی>P 54/0و 
= 2Ƞpartial  1و78 =6/193و:F کنترل دیگران(، و :

(001/0>P 2 = 37/0وȠpartial  1و78 = 48/99و:F این .)

نتایج به این  معناست که نمرات ابعاد کنترل ارادی گروه 
آزمایش در اثر مداخله آموزشی طراحی شده بهبود یافته و 
مشارکت کنندگان این گروه نسبت به افراد گروه کنترل به 

 نترل ارادی دست یافته اند.سطح باالتری از ک
:  ادراک یادگیرندگان از تأثیر تلفیق راهبردها 3سوال 

و پیام های کنترل ارادی با عناصر انگیزشی در آموزش 
 الکترونیکی چیست؟

برای پاسخگویی به این سوال، از مصاحبه کیفی با 
ها مشارکت کنندگان استفاده شد. محتوای مصاحبه

زیه و تحلیل داده ها به آن همانطور که در بخش روش تج
اشاره شد با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی و 
به روش کدگذاری باز صورت گرفت. در این راستا، از 

کنندگان خواسته شد تا نحوه تأثیرگذاری مشارکت
های کنترل ارادی را در تلفیق با عناصر راهبردها و پیام

ده با توصیفات و انگیزشی در آموزش الکترونیکی تجربه ش
های به دست آمده از جمالت خود بیان کنند. یافته

مصاحبه با آنها دربرگیرنده نکات و نظراتی بود که بعد از 
ها، جمالت آوردن محتوای مصاحبهضبط و روی کاغذ 

ها ها استخراج و در نهایت در دو طبقه مقولهمهم مصاحبه
 و مقوله های محوری به شرح زیر بیان شده است.

شود، عوامل مشاهده می 6همانطور که در جدول 
های کنترل ارادی تأثیرگذارِ حاصل از تلفیق راهبردها و پیام

 3توان در با طراحی انگیزشی در آموزش الکترونیکی را می

بندی کرد که در زیر به مقوله فرعی طبقه 9مقوله محوری و 
 اند.صورت مبسوط تشریح شده
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 ......                                                               حایب تشد  و همکاران  گبر بارزآتاخر گکی اکتر ایکرروش گز آیاشی گبا حراح  نتررا اراد  هاا یراهبردها و پ قیتلف گاثربخش

 های کیفیمقوله های استخراج شده از مصاحبه .6جدول 

 هامقوله های محوریمقوله

 

 

 نظم دهی به محیط

 حذف موانع صوتی

 محدود کردن فضای مجازی هنگام مطالعه

 مطالعه در مکان ویژه

 گفتن به وسوسه "نه"

 آگاه سازی اطرافیان از برنامه مطالعه

 

 دهی به هیجان و احساسنظم

 خودآگاهی هیجانی

 مدیریت هیجانی

 

 دهی به شناختنظم
 خودتنظیمی

 به کارگیری راهبرد

 
 دهی به محیط. نظم1

فراهم کردن محیطی توأم با آرامش و به دور از عوامل 
تر ساختن مُخل، یکی از عوامل تأثیرگذار در اثربخش

های مختلف آموزشی است که در نهایت باعث بهبود دوره
 نتایج آموزشی در قالب متغیرهای مختلف می باشد. 

ها نشان داد :  حذف موانع سروصدا: تحلیل مصاحبه1-1
ها و د از مطالعه و آشنایی با پیامکه دانشجویان بع

راهبردهای کنترل ارادی، سروصدا را به عنوان یکی از عوامل 
تواند آنها را از تالش برای رسیدن به هدف محیطی که می

 اند.باز دارد شناسایی و سعی در حذف آن داشته

اظهار داشت:  2در این رابطه مصاحبه شونده شماره 
مطالعه بودم، عادت داشتم همزمان معموالً وقتی مشغول »

ها و موسیقی نیز گوش کنم. ولی بعد از دریافت این پیام
راهبردها، یاد گرفتم برای اینکه بتوانم صد در صد تمرکزم را 
روی مطالعه و یادگیری بگذارم، هرگونه موانع صوتی و 

ام را در زمان مطالعه سروصدا از جمله موسیقی مورد عالقه
 «.حذف کنم

: محدود کردن فضای مجازی هنگام مطالعه: اکثر 1-2
های اجتماعی را به مصاحبه شوندگان فضای مجازی و شبکه

عنوان یکی از موانع در جهت تالش برای رسیدن به اهداف 
مطالعه خود شناسایی کرده بودند که بنابه اظهارات 

های کنترل ارادی توانسته بودند خودشان بعد از دریافت پیام
آن را کنترل کنند. در این زمینه مصاحبه شونده  تا حدودی

گاهی اوقات که مشغول انجام بعضی از »بیان کرد:  5شماره 
تاپم بودم معموالً هرچند دقیقه یک تکالیفم با استفاده از لپ

های خبری مختلف را چک بار خبرگذاری ها و سایت
میکردم. ولی االن اکثراً در این گونه مواقع اول اینترنت 

دم را غیر فعال میکنم سپس شروع به انجام تکالیفم خو
 «. کنممی

: مطالعه در مکان ویژه: پیدا کردن یک مکان 1-3

هایی بود که مناسب و آرام برای مطالعه یکی دیگر از مقوله
دهی به محیط آن را شناسایی کنندگان برای نظممشارکت

 است: 1کردند. بیان زیر مربوط به مصاحبه شونده شماره 
کنم بیشتر توی اتاق خودم مطالعه و در منزل سعی می»

تکالیفم را انجام بدهم چون به فضای اتاقم عادت کرده ام و 
نیز  2مصاحبه شونده شماره «. کمتر حواسم پرت می شود

در منزل برای اطالع اعضای خانواده، روی درب »گفت می
نویسم تا فالن ساعت اتاقم یک تیکه کاغذ می زنم و می

 «. س دارمدر
گفتن به وسوسه: این مقوله هم به عنوان « نه: »1-4

دهی به محیط شناسایی شد. های محوری نظمیکی از مقوله
های به این صورت که دانشجویان بعد از آشنایی با پیام

کردند به منظور پافشاری بر تالش کنترل ارادی سعی می
ای جهت رسیدن به هدف، در مقابل عناصری که آنها را بر

کردند دست کشیدن از مطالعه و انجام تکالیف تحریک می
بیان  9مقاومت کنند. در این رابطه مصاحبه شونده شماره 

اگر تکلیفی داشتم و یا الزم بود که مطلب خاصی »کرد: می
را مطالعه کنم، به منظور وسوسه نشدن توسط دوستان برای 

ترس تفریح و ... گوشی موبایلم را خاموش یا دور از دس
 «.خودم میگذاشتم 

: اطالع رسانی برنامه مطالعه به اطرافیان: آخرین 1-5
های مشارکت کنندگان در مقوله استخراج شده از مصاحبه

دهی به محیط بود. بسیاری از آنها معتقد بودند رابطه با نظم
های محیطی در صورت این نوع از اطالع رسانی، با مزاحمت

ها و مرکز بیشتری درسشوند و با تکمتری مواجه می
تکالیف خود را انجام خواهند داد. جمله زیر برگرفته از 

دوستان، »است:  3مصاحبه با مشارکت کننده  شماره 
ریزی انجام تکالیف و خانواده و اطرافیانم را در جریان برنامه

دهم، با این کار کمتر در زمانی که مطالعه خودم قرار می
رفتن، فوتبال بازی کردن و ...  درس دارم من را برای بیرون

 «.وسوسه می کنند
 . نظم دهی به هیجان و احساس2

های دومین مقوله نهایی که از میان مصاحبه
کنندگان در رابطه با تأثیر پیام های کنترل ارادی مشارکت

استخراج شد، کنترل هیجان و احساس بود. این مقوله نیز 
« ت هیجانیخودآگاهی هیجانی و مدیری»مقوله  2حاصل 

 است.
: خودآگاهی هیجانی: توانایی درک درست و دقیق 2-1

ها در لحظه بروز و فهمیدن اینکه در ها و هیجاناحساس
های مختلف چه تمایالتی در ما به وجود رویارویی با موقعیت

می آورند، بخش مهمی از خودآگاهی هیجانی و احساسی 
ه از های استخراج شداین مقوله یکی از مقوله .است
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های مشارکت کنندگان بود که بسیاری از آنها بر مصاحبه 
این باور بودند که توانسته کمک مفیدی را برای آنها در 
راستای کنترل هیجانات و احساساتشان هنگام مواجه با 
مشکالت و در زمانهای محدود برای انجام تکالیف درسی 

که: اظهار داشت  8باشد. در این راستا مصاحبه شوند شماره 
های کنترل ارادی و مطالعه آنها فهمیدم بعد از دریافت پیام»

تواند بر من که اکثر اوقات آنچه که بیشتر از دیگر چیزها می
 های من را تحت تأثیر قرار دهد، اضطرابغلبه کند و فعالیت

مشارکت «. است که یاد گرفتم تا حدودی آن را کنترل کنم
ع هیجان که بیشتر در نیز با بیان چند نو 4کننده شماره 
ها عملکرد او را بیشتر تحت تأثیر قرار می انجام فعالیت

احساس شادی بیشتر از هر چیز دیگری بر »گفت: دهند می
عملکرد مثبت من تأثیرگذار است. هر وقت در موقعیت 
روانی شادی هستم و مشغول انجام تکالیف یا مطالعه 

ها را رسشوم، احساس میکنم موتورم روشن شده و دمی
 «.خیلی خوب میفهمم

ها، مستلزم : مدیریت هیجانی: مدیریت هیجان2-2
آفرینی آنهاست. به آگاهی از وجود، ظهور، حضور و نقش

توان به مدیریت ها، نمیعبارت دیگر، بدون آگاهی از هیجان
های ها، صرفاً شامل هیجانآنها پرداخت. مدیریت هیجان

های نیست بلکه هیجان منفی، مانند خشم، غم و ناامیدی
بیشتر مصاحبه  .گیردمثبت از قبیل شادی را نیز در بر می

شوندگان بر این باور بودند که وقتی فهمیدند چه جوری 
کند را تا بعضی از هیجانات و احساساتی که بر آنها غلبه می

حدودی مدیریت کنند، بر عملکرد مثبت آنها تأثیر گذاشته 
ها و بعد از آشنایی با پیام: »6است. مصاحبه شونده شماره 

راهبردهای کنترل ارادی، وقتی در انجام تکالیف به مشکل 
کردم که نمیتوانم به خوبی مطالعه خوردم و یا فکر میمی

آمیزی که های موفقیتهای خودم و فعالیتکنم، به توانایی
مصاحبه شونده «. کردمام فکر میدر گذشته انجام داده

کردم که خوب وقتی احساس می»فت: نیز می گ 7شماره 
ام و مطمئن بودم که ام و موضوعات را یادگرفتهمطالعه کرده

نمره خوبی هم خواهم گرفت، به خودم میگفتم آفرین پسر 
 «.کارت عالی بود همینطور ادامه بده

 
 
 . کنترل شناخت3

ها شناسایی و سومین مقوله محوری که مصاحبه
شناخت بود. در این رابطه استخراج گردید، مقوله کنترل 

افرادی که بر فرایندهای ذهنی خود تسلط بیشتری داشته 
گذارند. بیشتر باشند، عملکرد بهتری را نیز به نمایش می

های کردند که بعد از مطالعه پیاممصاحبه شوندگان بیان می

اند تا حدودی فرایندهای ذهنی خود را کنترل ارادی توانسته
مقوله  2قوله کنترل شناخت، حاصل بیشتر کنترل کنند. م

 بود. « خودتنظیمی و به کارگیری راهبرد»
: خودتنظیمی: خود تنظیمی به این معنی است که 3-1

هایی را برای طراحی، کنترل یادگیرندگان مهارتها و توانایی
کنند. در این رابطه و هدایت یادگیری خود کسب می

ر طول مطالعه، معموالً د»گفت: می 1مشارکت کننده شماره 
رسیدم را در فواصل مختلف به اهدافی که باید به آن می

خودم یادآوری میکردم و در طول مطالعه و انجام تکالیفم، از 
جمله زیر نیز را مصاحبه «. پرسیدمخودم سواالتی را می

وقتی مطلبی را خوب »بیان کرده است:  5شونده شماره 
می زدم. یا وقتی  کردم، با خودم در مورد آن حرفدرک نمی

چیزی را متوجه نمیشدم یا تکلیفی را به به درستی انجام 
گفتم ممکن است به زمان بیشتری نیاز نمیدادم، به خود می

داشته باشم یا شاید الزم باشد روش دیگری را امتحان 
 «. کنم

: به کارگیری راهبرد: این مقوله هم یکی از 3-2
ست که اکثر مشارکت هاهای استخراج شده از مصاحبهمقوله

کنندگان معتقد بودند با به کارگیری راهبردهای مناسب در 
موقعیت های مختلف عملکرد آنها بهبود پیدا کرده است. به 

سعی »گفت  می 9عنوان نمونه مشارکت کننده شماره 
کردم اول به صورت سریع یک دید کلی از مطالب را به می

سی کنم و در دست بیاورم، در حین مطالعه خالصه نوی
 «. زمانهای مختلف آنها را مرور کنم

 گیرینتیجه و بحث 

های هدف اصلی پژوهش حاضر، تلفیق راهبردها و پیام
کنترل ارادی با عوامل انگیزشی در طراحی آموزش 
الکترونیکی و بررسی اثربخشی آن بر بارشناختی و ابعاد 

ی کنترل ارادی یادگیرندگان بود. نتایج پژوهش در بخش کم
نشان دهنده معناداری تفاوت نمرات گروه آزمایش نسبت به 
گروه کنترل بود. به عبارت دیگر، بعد از مداخله آموزشی، 
میزان بارشناختی درک شده حاصل از مواد و محتوای 

کنندگان گروه آزمایش کاهش، و از آموزش برای مشارکت
طرف دیگر میزان کنترل ارادی مشارکت کنندگان این گروه 

تمامی ابعاد آن نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. در 
همچنین نتایج کیفی حاصل از مصاحبه با مشارکت 
کنندگان نیز تائید کننده و استحکام بخش نتایج کمی بود. 
در این رابطه، همانطور که در مبانی نظری پژوهش بیان 
شد، انگیزش عامل مهمی برای شروع عملکرد یادگیرنده 

[ 43و همکاران ] 1ن وجود، به اعتقاد لرویاست. با ای

                                                           
1  Leroy 
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ها، و یا مشکالت و مسائل مختلف ها، اغوا شدنحواسپرتی
توانند یادگیرندگان را از آنچه که برای آن برانگیخته می

اند منحرف کنند. بنابراین، در چنین شرایطی راهبردها شده
توانند نقش مثبتی را در خنثی های کنترل ارادی میو پیام

ن این عوامل مُخل ایفا کرده و تمرکز و توجه یادگیرنده کرد
در راستای حفظ تالش برای رسیدن به هدف را نگه دارند. 
در پژوهش حاضر نیز به نظر می رسد تلفیق راهبردها و 

های کنترل ارادی با عناصر انگیزشی برای یادگیرندگان پیام
گروه آزمایش باعث شده است که این افراد بتوانند به 
فرایندهای ذهنی و شناختی خود نظم بیشتری داده و در 
نتیجه بارشناختی کمتری را نیز نسبت به یادگیرندگان گروه 

اند تحمل ها را دریافت نکردهکنترل که این راهبردها و پیام
کنند. به ویژه اینکه کنترل شناختی به عنوان یکی از ابعاد 

ش اطالعات کنترل ارادی، به طور مستقیم با سیستم پرداز
افراد و میزان بارشناختی درک شده به وسیله آنها در ارتباط 

[ 44] 1است. این نتایج در راستای باور آستلیتنر و ویسنر
مبنی بر این موضوع است که عناصر انگیزشی از قبیل 

های مدیریت منابع ذهنی از تنظیم هدف، به وسیله فعالیت
دازش اطالعات قبیل توجه، درگیری، و نظارت به سیستم پر

شوند. در واقع در پژوهش حاضر نیز تلفیق متصل می
هایی را برای های کنترل ارادی، سرنخراهبردها و پیام

های یادگیرندگان گروه آزمایش جهت تمرکز توجه بر بخش
اساسی اطالعات، پردازش عناصر مهمِ محتوای دوره، اولویت 

چه بندی اطالعاتِ مورد پردازش و همچنین هدایت هر
های ذهنیِ در جریان بیشتر تمرکز آنها به سمت فعالیت

فراهم کرده است. به این ترتیب در بخش کمی پژوهش، 
نمرات بارشناختی آنها به شکل معناداری کمتر از گروه 
کنترل بوده، و به عبارت بهتر بارشناختی کمتری به آنها 
تحمیل شده است. در این زمینه نتایج بخش کیفی نیز که 

کردند بعد از ن بیشترِ مصاحبه شوندگان بیان میدر آ
اند تا حدود زیادی های کنترل ارادی توانستهدریافت پیام

توان در این فرایندهای ذهنی خود را نظم ببخشند، را می
راستا تفسیر کرد. به عنوان مثال، یکی از مصاحبه شوندگان 

وقتی مطلبی را خوب نمی فهمیدم، با خودم در »گفت: می
ورد آن حرف می زدم و از این طریق بهتر و سریعتر آن را م

داشت که: یا یادگیرنده دیگری اظهار می«. درک می کردم
های کنترل ارادی، گاهی بعد از آشنایی با راهبردها و پیام»

که مطالب زیادی برای مطالعه وجود داشت و زمان کافی به 
اطالعات کردم نکته ها و رسید، بیشتر سعی مینظر نمی

 «.مهم را جستجو کنم
عالوه بر تأثیر مثبت برنامه طراحی شده بر کاهش 

                                                           
1 Astleitner & Wiesner 

بارشناختی، نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت مداخله 
آموزشی بر همه ابعاد  کنترل ارادی)کنترل شناختی، کنترل 

هیجانی، کنترل محیطی، کنترل انگیزشی، کنترل دیگران(  
ات مشارکت کنندگان گروه باشد. به عبارت دیگر، نمرنیز می

آزمایش در ابعاد کنترل ارادی افزایش قابل توجهی را نسبت 
به نمرات گروه کنترل نشان داد. چنین نتایجی هماهنگ با 

پردازان حوزه کنترل ارادی است. عقاید متخصصان و نظریه
[ بر این باورند که 45[ و گولویزر ]5[؛ کورنو ]10کوهل ]

تر از نجر به تالش بیشتر و منظمتواند مکنترل ارادی می
جانب یادگیرندگان جهتِ دستیابی به اهداف و همچنین 
حذف و نادیده گرفتن موانع مختلف، عوامل وسوسه کننده و 
مُخل محیطی، شناختی، هیجانی و ... در این فرایند شود. در 
نتیجه با احتمال بیشتری اهداف مورد نظر تحقق خواهند 

نظر می رسد پیام ها و راهبردهایی که در یافت.  بنابراین، به 
قالب برنامه طراحی شده برای گروه آزمایشی در نظر گرفته 
شده بود به آنها کمک کرده تا تالش کنند نگرش خود را 
نسبت به دوره حفظ کنند، بروز احساسات منفی را به 
حداقل برساند، تا حدود زیادی خود را از مزاحمت ها و 

دور نگه دارند و همچنین محتوای  های محیطیحواسپرتی
مورد یادگیری را به روشهای اثربخش و با فواصل زمانی 
مناسب مطالعه کنند. این پیام ها و راهبردها تأثیر زیادی را 

کنندگان این گروه جهت جستجو و کسب بر مشارکت
اطالعات مفید به منظور افزایش نمراتشان گذاشته است. 

های حاصل از ی، یافتههمچنین، همگام با نتایج کم
های کیفی با مشارکت کنندگان نیز به نوعی مصاحبه

دهنده تأثیرگذاری مداخله صورت گرفته در این راستا نشان
می باشد. به عنوان نمونه، این جمله از یکی از مصاحبه 

معموالً در طول مطالعه، اهدافی که باید به »شوندگان که: 
ه خودم یادآوری آن می رسیدم را در فواصل مختلف ب

میکردم و در طول مطالعه و انجام تکالیفم، از خودم سواالتی 
توان در این راستا )کنترل شناختی(، را می «را می پرسیدم

تفسیر کرد. یا اظهارات مصاحبه شوندگان دیگری با این 
توان در تائید اثربخشی برنامه آموزشی و مضامین را نیز می
من می توانم »به حساب آورد: های کمی تقویت کننده یافته

«. این تکلیف را به خوبی انجام دهم چون توانایی آن را دارم
بعد از اینکه فکر می کردم مطلبی را خوب فهمیدم به » 

)کنترل هیجانی(؛  «خود می گفتم آفرین کارت عالی بود
اگر تکلیفی داشتم و یا الزم بود که مطلب خاصی را »

نشدن توسط دوستان برای  مطالعه کنم، به منظور وسوسه
تفریح و ... گوشی موبایلم را خاموش یا دور از دسترس 

 )کنترل محیطی(.  « خودم میگذاشتم
از سوی دیگر، بر خالف مداخله صورت گرفته در رابطه 
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با مشارکت کنندگان گروه آزمایش، عدم حضور عناصر  
کنترل ارادی برای پشتیبانی از عناصر انگیزشی در ترکیب با 

وزش ِ پیش بینی شده برای گروه کنترل، باعث فقدان آم
هایِ مشارکت کنندگان این گروه تأثیر قابل توجهی بر تالش

جهتِ آماده شدن برای آزمون بعدی شده است. این مسئله 
دهد آموزش طراحی شده برای گروه آزمایش در نشان می

مقایسه با گروه کنترل از اثربخشی بیشتری برخوردار بوده 
به عبارت دیگر، مشارکت کنندگانی که عناصر کنترل  است.

اند به اند)گروه کنترل( نتوانستهارادی را دریافت نکرده
آمیزی از مرحله التزام به هدف به مرحله صورت موفقیت

عملیاتی کردن هدف و یا آنگونه که در ادبیات پژوهش بیان 
شد از مرحله مقاصد هدف به مرحله کاربردی کردن مقاصد 

[ 45، 11تقال پیدا کنند، در نتیجه و به تعبیر گولویزر ]ان
آمادگی الزم برای عبور از گام پیش عملیاتی به گام عملیاتی 

های کلر اند.  نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشرا پیدا نکرده
[؛ 36[؛ مارشال و ویلسون ]35[؛ مارگارت ]34و سوزوکی ]

[؛ نیک پی، 38] [ ؛ مالیی و درتاج37فردانش و همکاران ]
[؛ کیم و 2[؛ زندی و همکاران ]21فرحبخش و یوسفوند ]

، 27[ و کیم و بنکین]24[؛ آرگوداس و همکاران ]23هوگز ]
 [ همخوانی دارد.28

های همچنین، نتایج این پژوهش مبتنی بر پژوهش
قبلی،گسترش بیشتری به مفهوم طراحی انگیزشی بخشیده 

عناصر انگیزشی،  است. همچنین، این پژوهش در کنار 
های کنترل های کنترل ارادی را نیز در قالب پیامپشتیبانی

شناسی ترکیبی از ارادی قرار داده است که با یک روش
های کمی و کیفی گام مثبتی را در راستای استحکام داده

های مرتبط با طراحی انگیزشی از یک بخشی به پژوهش
است. به طور طرف و کنترل ارادی از طرف دیگر برداشته 

کلی، پژوهش حاضر شواهدی تجربی و کیفی برای تلفیق 
کند عناصر انگیزشی با کنترل ارادی در آموزش را فراهم می

تواند مربیان و طراحان آموزشی را برای استفاده از که می
های آموزشی های آموزشی به ویژه در محیطآنها در محیط

لکرد یادگیرندگان الکترونیکی جهت تأثیرگذاری بر ارتقاء عم
توانند با یاری رساند. معلمان، مربیان و آموزشگران نیز می

های الزم در این زمینه نسبت به مورد مالحظه کسب قابلیت
ای از راهبردهای انگیزشی و قرار دادن و تلفیق مجموعه

های آموزشی خود کنترل ارادی با محتوای دروس و دوره
موفقیت یادگیریِ اقدام کرده و از این طریق ضریب 

یادگیرندگان را افزایش دهند. مسئله مهم دیگر این است که 
تلفیق راهبردهای انگیزشی و کنترل ارادی با آموزش 

های قبلی نیز بیان شد، در دوره های همانگونه که در فصل
آموزشی الکترونیکی از اهمیت و حساسیت بیشتری 

به دلیل  برخوردار است. در دوره های آموزشی الکترونیکی
عدم حضور فیزیکی مربی در کالس درس و در نتیجه عدم 
امکان رصدِ کردن بالفاصله نیازهای انگیزشی و مسائل 

بینی مرتبط با کنترل ارادی یادگیرندگان توسط مربی، پیش
و گنجاندن راهبردهای متناسب با این نوع نیازها بسیار مهم 

است که  و حائز اهمیت می باشد. در پایان الزم به ذکر
تلفیق و ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل ارادی با آموزش 
تحت عنوان طراحی انگیزشی/ کنترل ارادیِ آموزش، 
موضوعی جدید است که مستلزم انجام پژوهش های بیشتر 

 یادگیری است. –های مختلف آموزش ها و حوزهدر زمینه
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