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Background and Objectives: Motivation is an influential factor in the learning situations and the 
success of learning depends on whether or not the learners are motivated. The coronavirus 
pandemic has forced students and educators to rapidly adapt to online learning. To create efficient 
online learning experiences, students’ motivation in e-learning activities must be considered. In this 
article researchers were aimed to investigate the effectiveness of Keller’s motivational design on 
students’ motivation in online teaching. 

Methods: With the control group, a quasi-experimental pretest-posttest design was used. Course 
Interest Survey (CIS) was administered on samples of sixth grade elementary students (37 females 
in each class). 

Findings: Analysis of data using multicovariate analysis, shows that there is a significant difference 
between the experimental and control groups in the mean scores of motivations and the 
components of attention and relationship. But there are no significant differences in the students' 
confidence and satisfaction scores between two groups. Based on the results, the Keller’s 
motivational design model is effective on motivating and attracting students' attention and 
communication in the online environment. 

Conclusion: The conclusion and discussion of the research are explained. 
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اهداف:   و  تأث  زشیانگپیشینه  موفق  یریادگی  ی هاتیموقعدر    یمهم  رگذاریعامل  و  م  یریادگی  تیاست  به   زان یوابسته 

پاندوم   رندگانیادگی  زهیانگ استفاده سر  یآموزش  یهاستمیس  19  د یکوو  یاست.  به  از آموزش برخط کرد. در   عیرا مجبور 

برا آموزش    یتالش  با  به    یرحضور یغ سازگار شدن  اهم  یزشیانگ  مسائلتوجه  آموزان  پژوهش    دوچندان  تیدانش  دارد. 

انجام   ( در آموزش برخط،ARCSطراحی انگیزشی کلر)  یالگو  یریکارگبه  با  آموزان  دانش  زشیانگ  یحاضر با هدف بررس

 شد. 

پژوهش  یبراروش:   هدف  روش  تحقق  نوع  از  از  آزمایشی  شد.    آزمونپسو    آزمونشیپ   شبه  استفاده  کنترل  گروه  با 

ششم   هپای  دختر  آموزان  نفره از دانش  37شامل دو کالس    یانمونه  ی( بر روCISکلر)  سیربودن تد  یزشیپرسشنامه انگ

انتخاب شدند و    صورتبهاجرا شد. دو کالس    1400-1399  یلی هفت مشهد در سال تحص  هیناح کالس    کیدر دسترس 

 آموزش داده شدند.  جیگروه کنترل، با روش را عنوانبه یگریو د ARCS یبا الگو  ش،یگروه آزما عنوانبه

  زش ینمرات انگ  نیانگیو کنترل در م  شیدو گروه آزما  نشان داد که  ره،یچند متغ  انسیکوواربا روش    جینتا  لیتحل:  هاافتهی 

نشد. بر    دهید  یتفاوت معنادار  ت،یو رضا  نانی نمرات اطم  نیانگیاما در م  ؛توجه و ارتباط تفاوت معنادار دارند   یهامؤلفهو  

نتا انگ  یزشیانگ  یطراح  یالگو  آمده دستبه  ج یاساس  بر  مح  توجهجلبو    زشیکلر  در  آموزان  دانش  ارتباط  برخط   طیو 

 . باشدیماثربخش 
 

اساس    :یریگجهینت بر  برخط  انگآموزش  دانش   یزشیمدل  پژوهش  و  تفکر  درس  در  پا-کلر  ابتدا  هیآموزان  بر    ییششم 

  ت یو رضا  نانیاطم  یها اسیبر خرده مق  یامالحظهقابلاست و اثر    رگذاریتأثتوجه و ارتباط آن    ی هااسیمقو خرده    زشیانگ

 ندارد. زشیانگ
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 مقدمه

جهان)  ر یگهمه  ی ماریب  ط یشرا  ک ی  عنوانبه ،  COVID- 19یپاندوم بهداشت  سازمان  اعالم  اساس  ی(  بر 

(WHO)  تأث  ی و آموزش   یاجتماع  ، یابعاد اقتصاد و همکاران،    رونیقرار داده است )س   ری را در جوامع تحت 

با    نیازاشیپ  که ی درحال(.  2020 و  بودند  حاضر  درس  کالس  در  تدر  ک یکالس   یهاروش معلمان    س یبه 

ا2020،  گی)کون  پرداختند ی م ز  یآموزش   هاینظامسبب شد    ط یشرا  نی(،  آموزش    یادیبا سرعت  به سمت 

)تز   ر ییتغ  برخط  نوع    نیا  ی عاد  ط یدر شرا  اگرچه (.  2020و همکاران،    رون ی؛ س 2020،  پوفوس یجهت دهند 

امکانات   تمام  با  ع  یافزارنرم و    یافزارسختآموزش  آن،  به  سمت    لممربوط  به  را  بزرگ    کیبشر  انقالب 

تغ2020)رتن،    دهد می سوق    ی آموزش  اما  شرا  عی سر  ریی(،  ضرورت  در  برخط،  آموزش    ، یپاندوم  ط یبه 

  یو ارتباط یعلم  ،یکیتکن  هایحوزه به دنبال دارد که ممکن است به    یمختلف آموزش   هایحوزه در   یمشکالت

)مح باشد  گزارش  2020،  وبیمرتبط  اساس  بر    عواقب   و  اثرات  مدارس،  و  هادانشگاهبسته شدن    ونسکو،ی (. 

جهت    ی ضرور   یهافرصتاز    ت محرومی  و  هاآن در    ی ر یادگیاختالل    جاد یا  ازجملهبر دانش آموزان    نامطلوبی 

آموزش    هایسیستم از مطالعات نشان داده که    ی(. برخ2020و همکاران،    اهیرشد و آموزش داشته است )الم

طراح  یکیالکترون نامناسب    فی ضع  ی با  ناام  توانند می و  را  به    د،یکاربران  آنان  عالقه  و  را    ی ریادگیسردرگم 

)سار دهند  هم2010،  لومایکاهش  به  گاه  لیدل  نی(.  که  انگ   رندگان یادگی  یاست  برا  زهی از  الزم  عالقه    ی و 

پ نبوده،  برخوردار  افت تحص  یاندک   یلیتحص  شرفتیشرکت در کالس  نرخ  ترک تحص  یل یداشته و  در    لیو 

قب  ییای با همه مزا  یک یالکترون  ی ریادگ ی  هایمحیط گفت    توان می  ن یبنابرا؛  شودمی   اد یآنان ز از    ل یکه دارند 

خاص خود را دارند    هایچالش آسان، اما    ی، دسترس هاهزینه در    جوییصرفه در مکان و زمان،    پذیریانعطاف

نبود ارتباط چهره به    ،یر یادگی  ط یمح   ی کنواختیبه علت    ران یفراگ  زه یآن کاهش انگ   هایترینمهم از    ی کیکه  

از آموزش چهره    رییتغ  ی پاندوم  ط یدر شرا  هرحالبه است.    گریکد یبا    رانی و فراگ  ران یمدرس و فراگ  نیچهره ب

  بوده است که   ناپذیراجتناب  ی و خواسته، بلکه ضرورت  شدهریزی برنامه   ند یفرا  کیبه چهره به آموزش برخط نه  

 .است یو کاربرد یر نظ یهاق یتدق ازمند ین

طراح  یبرا  یخوببه که    یدرس   برنامه چهره  به  چهره  سال  یآموزش  با    یسازاده یپ  یمتوال  انیو  بود،  شده 

زم  یاد یز  یهاچالش تغ   زه یانگ   ختنیبرانگ   نه یدر  با  است. حال  مواجه  آموزان  به    ی آموزش حضور  ریی دانش 

،  ی)ولودکاوسک  ستمطرح شد ا  یشتریب  تیمسئله با جد   نی، ا19  د یکوو  یپاندوم  ط یآموزش برخط در شرا

دووران1999 کمال،    ی ؛  تغ2021و  در  معتقدند  پژوهشگران  مح  ط یمح  ریی(.  به    هایط یاز  چهره  به  چهره 

فرا  های¬ط یمح بر  کار  انگ   زانندهیبرانگ   نینخست  یهازهیانگ از    یزش یانگ   یندهایبرخط،    دارنده نگه   هایزهیتا 

وابسته به    ی کیو الکترون  ی آموزش مجاز  تی(. موفق 2021و همکاران،    وی؛ چ2018،  ویو ه  و یاست )چ  ی ضرور

در    زش یانگ   رون یازا(.  2018  اه،یو الم  ییاست )شاوا  ی نظام توسط و  نیا  رش پذی  و  آموزدانش   خواهان بودن 

و همکاران،    ؛ کووک 1979است)کلر،    شدهشناخته   معنادار یر یادگیعامل   نیترمهم  عنوانبه   ی اریبس  قاتی تحق

ن  یزش یانگ   مسائل  (. 2009 برخط  آموزش  تأک   ز یدر  است  د یمورد  بوده  توجه  انگیزش ضعیف    و  که  آنجا  تا 

  برگز،   و  مولنبرگ)  است  شده  شناخته   آنالین  هایعاملی قطعی در میزان افت تحصیلی یادگیرندگان در دوره

برا  زهانگی  بدون(.  2005 تجربه    آموزاندانش کردن    ریدرگ  یمناسب  مجاز  ،ی ریادگیدر  آموزش    ی اقدامات 

بود و   انگیزه و    ی آموزش مجاز  قیاز طر   یر یادگیناموفق خواهد  فاقد  افرادی که    یادگیری های  مهارت برای 



 CIPJ. Vol .1, No. 4 (Winter 2022)                                                20                           4 هشمار **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

 

 

دانش    ی ری ادگیدر    زش یانگ   شیجهت افزا  یبه دنبال راه  د یاساس با  ن ای  بر.  است  دشوار   هستند   خودتنظیم

تا   بود  باورها  یآموزش   درنهایتآموزان  شود.  محقق  مورد  آموزان  دانش   ی زش یانگ   یاثربخش    ت یفعال  ک یدر 

درک    ی ریادگی ک   هاآن و  افزا  ، یآموزش   تیفیاز  به    شود می   آموزش   ازآموزان  دانش   ی کل  تیرضا  شیمنجر 

 .(2008، نوی)آرت

  ن یا  یآموزش   یاز منظر طراح  زی است، اما الزم است معلم ن  رندهیادگی  یفرد   یهای ژگی واز    ی کی  زش یانگ   گرچه

را   همکاران،    موردنظر مسئله  و  )کووک  دهد  در  2009قرار  اندازه   یر یادگی  هایمحیط (.  و    ی رگیبرخط 

ن  یسازگار در  کند ی م  دا یپ  یشتریب  تیاهم  زین  یزش یانگ   یازهایبا  مهم  نکته  مح  انیم  نیا.  خلق    ط یآنکه 

  ش یآموزش است. افزا  نی آگاهانه است در ابتدا و ح  ی ر یگنجاندن تداب  ازمند ین  یزش یانگ   یکیالکترون  ی ریادگی

ا  ؛ وگیرد می صورت    ی آموزش   یطراح  ق یاز طر  یآموزش   هایمحیط در    زهیانگ    ی هاه یپا  تواند ی م  قیطر  ن یاز 

نهاد )فردانش    ی اثربخش  ن یتضم  ه یاول بنا    ینیبش یپ  درواقع   یآموزش   ی (. طراح1390همکاران،    و آموزش را 

است. در حال حاضر    مؤثر  ج یبه نتا  دنیرس   منظور به خاص    ط یدر شرا  ی مواد آموزش   ب ترتی  و   انتخاب  و   هاروش 

اصل  ی کیکه    شدهمشخص جوانب  شناسا  زش یانگ   ، یآموزش   ی طراح  ی از  و  است  راهبردها  ییفرد  درک    ی و 

مؤثر خواهند    ی ریادگ یعملکرد و    ی در ارتقا  شوند می  رنده یادگی  زه یانگ   ش یکه منجر به افزا  یآموزش   یطراح

مؤثر و    اریبس  یاز الگوها  یکیوجود دارد.    ی ادیز  یالگوها  زش یانگ   جاد یا  ی (. برا2008و همکاران،    بود )جانگ 

ا در  انگ   است.  کلر  ی زش یانگ   یآموزش   یطراح   نه، یزم  ن یمشهور  به  توجه  آموز  رندهی ادگی  زش یفقدان    ش در 

  ت یو رضا  توجه، ارتباط، اعتماد  مؤلفهکه متشکل از چهار   ARCSیزش یانگ   یسبب شد که کلر مدل طراح

  ه ی در نظر  شهیمدل که ر  نی(. ا2010؛ کلر،  1987ارائه کند )کلر،    یر یادگیدر    زش یانگ   جادی ا  منظوربهاست را  

ارزش  )دووران   انتظار  کمال،    ی دارد  پژوهش2021و  در  )لوربچ   سنجی عتبارا  ی اد یز  های(،  است  و    شده 

اسمال2015همکاران،   ا2000)   (.  تشر  نگونه ی(  است:    حیبه  پرداخته  فوق  برا1مراحل  توجه  راهبرد    ی ( 

  رندگان یادگی  یهازهیانگ عالئق و    ازها، ی( راهبرد ارتباط که به ن2و توجه؛    یو حفظ حس کنجکاو  ختنیبرانگ 

  ز یآمت یموفق  شرفتیرشد انتظارات مثبت و پ   یکه به دانش آموزان برا  نفساعتمادبه ( راهبرد  3مرتبط است؛  

 .کند یتالش فراهم م  ی برا ی و درون  ی رونیب یهات یتقوکه  تی( راهبرد رضا4و   کند ی کمک م

  آموزش چهره به چهره ط یکه در شرا دهد می نشان   ران یدر آموزش ا یزش یانگ  یموجود در کاربرد الگو  نهیشیپ

  دانشگاه   ای(  1390  ،یو اسکندر  ی )کنعان  رستانی(، دب1397  ، ین یو حس  ی )زند   ابتدایی   سطوح   در   هاپژوهش

از    (،2021و کمال )  ی( بوده است. دووران1397و همکاران،    ی ؛ سراوان1393  ، ی؛ حداد1391  ی سارو  ی)عمران

آموزش  ARCS مدل دوره  برخط  ارائه  کردند    ساله   29تا    24  کنندگانشرکت   یبرا   ی شغل  ی در  استفاده 

کمال،    ی)دووران نت2021و  ا  آمدهدستبه   جهی(.  ب  نیدر  بهبود    زهیانگ   شیافزا  انگریپژوهش  و  داوطلبان 

شرا  هاآن   ی ریادگی در  ا  ط یاست.  در  برخط  طراحی    ران یآموزش  ویژه  نقش  خصوص  در  پژوهشی  تاکنون 

  د یجد   راتییتغ   جاد یبا توجه به ا  ن،یاست. عالوه بر ا  نشدهانجام   کیالکترون   ایانگیزشی کلر در آموزش برخط  

اضافه نموده و به دنبال آن    یی ششم را به مقطع ابتدا  ه یکه پا  6  -  3  -  3نظام    جادیو ا  ران یدر نظام آموزش ا

و    یپور؛ اصغرپورعلمدار  می ؛ ابراه1394زاده،    نیداشته است )محمدام  یراتییتغ  ه یپا  نیا  یهاکتاب   ی محتوا

که گفته    طورهمان و    د یآی م  یو کالس درس به نظر ضرور   یریادگ ی  ط یمح  یزش یانگ   ی( طراح1396  ،یهژبر

 .سازدی م دوچندانضرورت را  نیکرونا ا یپاندوم  ط یبرخط در شرا صورتبه دروس  ی شد ارائه محتوا
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اهم  با به  مح  ی آموزش   یطراح  ی بازنگر  ت یتوجه  شرا  یآموزش   ط یدر  در  ،  19  د یکوو  ی ریگهمه  ط یبرخط 

پ الکترون  یزش یانگ   ی طراح  یالگو  ر یتأث  یبا هدف بررس   یرو   شیپژوهش  آموزش  و    یکیکلر در  تفکر  درس 

 آن در آموزش برخط صورت گرفته است. یهامؤلفه و   زش ی بر انگ  ، ییپژوهش ششم ابتدا

 

 پژوهش روش

از نوع کاربردی است و در زمره طرح    طرح   از   آن  در  که  رودمی   شمار  به  آزمایشی  شبه  هایپژوهش حاضر 

 .است شده استفاده  برابر  کنترل   گروه با  آزمونپس  -آزمونشیپ

 ی رگیجامعه، نمونه و روش نمونه 

ششم    موردپژوهش آماری    یجامعه پایه  دختر  آموزان  دانش  مشهد    وپرورش آموزش کلیه  شهر  هفت  ناحیه 

مدرسه    ک یجامعه    نی هستند. از ا  لیمشغول به تحص  هیپا  نیدر ا  1399-1400  ی لیاست که در سال تحص

انتخاب شد و دو کالس    صورتبه  نفر( در گروه آزمایش و کنترل قرار    74  درمجموعنفره )   37در دسترس 

 .گرفتند 

 

 پژوهش ابزار

ارز  با برای  تحقیق،  به هدف  انگ   شدهعنوان  یهاه ی فرض  یابیتوجه  از پرسشنامه  پژوهش،  این  بودن    یزش یدر 

)کلر،  (CIS) سیتدر است  شده  انگ 2010استفاده  ارزیابی  به  مذکور  مقیاس  تدر  یزش ی(.    ی برا  س یبودن 

  پردازد ی م   تیو رضا  اعتمادچهارگانه توجه، ارتباط،    هایمؤلفه آنان نسبت به    قی و اطالع از عال  رندگان یادگی

  معموالا تا حد متوسط درست،  تا حد کمی درست (ازیامت   1)نادرست )  ی بسته پاسخ پنج ارزش   ه یگو  34که در 

است و    170تا    34شده است. محدوده نمرات این پرسشنامه بین    م ی(( تنظازیامت   5درست )  کامالادرست و  

ب درس  به  عالقه  معنای  به  باال  م  زش یانگ   جهیدرنتو    شتر یامتیاز    ن یا  ییروا  نییتع  منظوربه.  باشد ی بیشتر 

روا از  ش   ییپرسشنامه  به  تخصص  وهیمحتوا  ترب  د یاسات  قیاز طر  یداوری  علوم  و    یت یرشته  است  اقدام شده 

کرونباخ به دست آمد.    ی آلفا  ب یضر  ق یآن از طر  ییای. پااند کرده پرسشنامه را مطلوب گزارش    روایی   ها¬آن

توجه    بابرابر    بیبه ترت  س، یبودن تدر  ی زش یاز پرسشنامه انگ   شدهاستخراج   مؤلفهچهار    اخ کرونب  یآلفا  بیضر

و    باشد ¬ی م  88/0(  سی بودن تدر  ی زش یکل )انگ   اس یو مق  80/0  تی، رضا57/0، اعتماد  77/0، ارتباط  62/0

 .(1386 ، یبرخوردار هستند )غزنو ی قابل قبول  یدرون همسانی از هامؤلفه  هایه یگو

 

 اجرا روش

راهبرد  یاجرا  منظوربه  اساس  بر  ابتدا  )کنعان  یزش یانگ   یطراح  هایپژوهش،  اسکندر  ی کلر  (  1392  ،یو 

متخصص    د یی، با تأشدهمطرح راهبرد    18  نیفراهم شد. در مرحله بعد از ب  یزش یانگ   ی از راهبردها  ایمجموعه 

ترب برا  ییهاآن   ،یتی علوم  برخط  کالس  در  ابتدا  ی که  ششم  آموزان  و    اجراقابل  ییدانش  انتخاب  بودند، 

به    تیرضا  مؤلفه از    یمنف   ی امدهایپ  استراتژی  و   اعتماد  مؤلفهمشکل بودن و اعتماد به خود از    هایی استراتژ

شد و طرح    یینها  ی کاربرد  ی راهبردها  ن ینبودن در آموزش برخط کنار گذاشته شدند. سپس ا  یعمل  ل یدل

 .آمده است 1در جدول  یینها
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 جلسات  یمحتوا: 1 جدول

 اجراشده های استراتژی اجرا قابلانگیزش  مؤلفه نام درس  جلسه 

1 

 
 آقکند

 )ارزش کنونی(   هدفمندی ارتباط
 تحریک ادراکی )ناهماهنگی و تضاد(  توجه جلب

2 

 

 

 مارگیر و اژدها 

 تنوع توجه جلب
 ارتباط

 

 )انتخاب(   ایانگیزهتطبیق 

 آشنایی )تجربه( 

3 
 های روش

 آوری اطالعات جمع

 )سودمندی آینده( هدفمندی   ارتباط

 تقویت ذاتی  رضایت 

 الگوسازی  ارتباط

4 

 

 

 های روش

 آوری اطالعات جمع

 توجه جلب

 

 تنوع
 تحریک کاوشگرانه )مشارکت( 

 آشنایی )تجربه(  ارتباط

 پسندها مردم 5

 کاوشگرانه  .تحریک توجه جلب
 برآمدن از پس نیاز   ارتباط

 از ی موردن عملکرد  اعتماد

 تپه کوچک  6

 ( وجو پرستحریک کاوشگرانه ) توجه جلب
 بیرونی   یهاپاداش رضایت 

 کنترل شخصی  اعتماد

 ادامه تپه کوچک  7
 هدفمندی  ارتباط

 های موفقیت فرصت اعتماد

 شکلی دیگر  8

 توجه جلب
 تحریک ادراکی )عینی سازی( 

 تحریک ادراکی )ناهماهنگی و تضاد( 
 موفقیت های فرصت اعتماد

 سودمندی آینده  ارتباط

 

اجرا  شیپ اصل  یاز  انگ   ی فاز  پرسشنامه  تدر  یزش یپژوهش،  و  آزمونش یپ)  سیبودن  فرم  گوگل  بستر  در   )

از تسلط معلم   ناناطمی منظوربه  است ذکر به  الزم. گرفت  قرار  گروه دو آموزان  دانش  اریبرخط در اخت صورتبه 

نوع    نیکامل معلم با ا  یی آشناجهت    یکلر، ابتدا سه جلسه آموزش   یزش یانگ   یعناصر طراح  قیبر آموزش با تلف

برگزار شد. در فاز    شی معلم کالس گروه آزما  یبرا  ق یو پژوهشگر تحق  یت یتوسط متخصص علوم ترب  یطراح

درس تفکر و پژوهش   یها کلر در ساعت یزش یانگ  یطراح  یالگو ق یپژوهش معلم اقدام به آموزش با تلف یاصل

  ی در فضا  قه ی دق  45جلسه، هر جلسه    8به مدت    شی گروه آزما  ی الگو برا  ن یبر ا  ی مبتن  س ینمود. جلسات تدر

مجاز تلف  ی آموزش  بدون  گواه  گروه  کالس  آموزِش  همزمان  شد.  برگزار  کالس  معلم  توسط  شاد    ق ی شبکه 

 .کلر و به روش معمول ارائه درس توسط معلم، در حال اجرا بود یزش یعناصر انگ 

کردند. پس از    لی( را تکمآزمونپس )  س یبودن تدر  یزش انگی  پرسشنامه   مجدداا   هااز اتمام آموزش، گروه   پس

  انسیکووار  طرح  از  هاداده لیتحل یمنتقل و برا  SPSS 22  افزارنرم   به  نمرات  ها،پرسشنامه   یگذارانجام نمره 

 استفاده شد.  ره یچند متغ
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 هاافتهی

نفره( آزمایش و کنترل قرار داده شدند.  37آموز دختر پایه ششم در دو گروه )دانش  74در این پژوهش تعداد  

هوای دو گوروه را نشوان آن برای آزموودنی  یهامؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد نمرات انگیزش و    2ل  جدو

 .دهد می

 های دو گروهبرای آزمودنی   آن یهامؤلفه میانگین و انحراف معیار نمرات انگیزش و  :2جدول 

 گروه

 مرحله  متغیر

 ( =37nگروه کنترل ) ( =37nگروه آزمایش )

 انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین 

 توجه 
 70/3 10/31 14/6 02/27 آزمون شیپ

 84/4 78/27 62/5 56/31 آزمون پس

 ارتباط
 01/5 94/36 56/5 35/32 آزمون پیش

 28/5 18/34 50/4 83/36 آزمون پس

 اعتماد
 88/4 54/32 20/5 86/30 آزمون پیش

 39/4 51/30 88/4 75/31 آزمون پس

 رضایت 
 40/5 89/37 49/6 02/32 آزمون پیش

 03/6 94/35 44/5 59/35 آزمون پس

 نمره کل انگیزش 
 83/15 48/138 94/18 27/124 آزمون پیش

 28/17 43/128 04/17 75/135 آزمون پس

 

مؤلفه  منظوربه  و  انگیزش  افزایش  بر  کلر  انگیزشی  طراحی  الگوی  تأثیر  فرضیه  آموزش  آزمون  در  آن،  های 

تحلیل،   این  در  استفاده شد.  متغیری  کوواریانس چند  تحلیل  آماری  روش  از  پژوهش،  و  تفکر  برخط درس 

کنترل(   گروه  و  آزمایش  )گروه  نمرات    عنوانبه گروه  آزمودنی،  بین  اعتماد،    یهامؤلفه عامل  ارتباط،  توجه، 

 عنوانبه   آزمونپس متغیر کنترل و نمرات این متغیرها در    عنوانبه   آزمون پیشدر    رضایت و نمره کل انگیزش 

 است.  شدهارائه  3و    2های متغیر وابسته وارد مدل شدند. نتایج این تحلیل در جدول

 های دو گروه آن در آزمودنی  یهامؤلفه و نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری جهت مقایسه انگیزش  :3 جدول

 اندازه اثر  مقدار معناداری  Fمقدار  خطا  df فرضیه  df مقدار ارزش  نام آزمون 

 24/0 0 /001 5 /08 65 4 0 /76 المبدای ویکلز 
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که بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر جدیدی    دهد می نشان    2نتایج آزمون المبدای ویلکز در جدول  

وابسته   متغیرهای  خطی  ترکیب  از  دارد    صورتبه ،  شدهحاصل که  وجود  معناداری  تفاوت  کلی 

 (.  p<08/ 5 ( =65،4)F ,0 /001 المبدای ویکلز،=0 /76)

 برای دو گروه آزمایش و کنترل  نتایج تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی :4 جدول

 میانگین مجذورات F داری معنی اندازه اثر 
درجه  

 آزادی 
 مجموع مجذورات 

 شاخص آماری

 متغیر

 عالقه  74/269 1 74/269 37/9 003/0 12/0

 ارتباط 69/104 1 69/104 22/4 04/0 06/0

 اعتماد 82/35 1 82/35 73/1 19/0 02/0

 رضایت  006/0 1 006/0 001/0 98/0 001/0

 نمره کل انگیزش  46/1060 1 46/1060 98/3 04/0 05/0

. چنانچه  دهد ی منتایج تحلیل کوواریانس اثرات بین گروهی برای دو گروه آزمایش و کنترل را نشان    4  جدول

( و  =3F=  ،05/ 0P /98)   گردد، بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل انگیزش مشاهده می   4در جدول  

)  یهامؤلفه  )=9F=  ،001/ 0P / 37توجه  ارتباط  و   )22/ 4F=  ،04/ 0P=  مرحله در  تفاوت    آزمونپس ( 

دارد.    ازنظرداری  معنی  وجود  )  یهامؤلفه در    حالنیبااآماری  و  =1F=  ،19/ 0P /73اعتماد  رضایت  ( 

(001/ 0F=  ،98 / 0P=  تفاوت جدول    ی داری معن(  در  مندرج  نتایج  به  توجه  با  نداشت.  که    1وجود 

بیشتر گروه آزمایش در مرحله  میانگین   دهندهنشان نمره کل    آزمونپسهای  با گروه کنترل در  در مقایسه 

و   می   یهامؤلفه انگیزش  است،  ارتباط  و  تفاوت  عالقه  گرفت  نتیجه  و    داری معن توان  انگیزش  کل  نمره  در 

افرادی که در گروه    یهامؤلفه  و  آزمایش است  نفع گروه  به  بین گروه آزمایش و کنترل  ارتباط در  و  عالقه 

آزمایش قرار داشتند و الگوی طراحی انگیزشی کلر در آموزش الکترونیکی درس تفکر و پژوهش دریافت کرده  

دریافت نکرده بودند از نمره کل انگیزش و توجه و ارتباط  که این آموزش را    بودند در مقایسه با گروه کنترل

در    حالنی بااشدند.    برخوردار بیشتری   گروه  دو  بین  داد  نشان  مرحله    یهامؤلفه نتایج  در  رضایت  و  اعتماد 

گفت که فرضیه پژوهش برای    توانمی  آمدهدستبه وجود نداشت. بر اساس نتایج   یداری معنتفاوت    آزمونپس

و   انگیزش  کل  ارتباط    یهامؤلفه نمره  و  برای    شودمی   د یتائتوجه  رضایت    یهامؤلفه ولی  و    د یتائاعتماد 

 .شودمین

 

 گیرینتیجهبحث و 

ششوم  هپایو پوژوهش و تفکور درس  برخط  آموزش  در کلر انگیزشی طراحی که  داد  نشان  هانتایج تحلیل داده

 ریتوأث نیودر دانوش آمووزان شوده اسوت. ا زش یوانگ  شافزای باعث معناداری،  طوردر گروه آزمایش به  ییابتدا

اسوت کوه آمووزش تفکور و   نحواکی از آ  جی. نتواشودیم  دهید  زیتوجه و ارتباط ن  یهامؤلفهمعنادار در مورد  

 و تفکور درس  بوهآموزان دانشمعناداری باعث افزایش توجه و عالقه  طوربهکلر  ARCS پژوهش طبق مدل

 ریتوأث  نیا  هاداده  یاما بررس ؛  درس، در آموزش برخط شده است  نای  باآموزان  دانش  ارتباط  افزایش  و  پژوهش

 .نشان نداد ندانش آموزا تیاعتماد و رضا هایرا در مورد مؤلفه
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مدل آموزش بر انگیزش و   نای در  انگیزشی طراحی که  دهند نشان می مطالعات در زمینه آموزش برخط،  جینتا

؛  2016و همکاران،  سی ؛ کاراک 2018؛ وو،  2018تأثیرگذار بوده است )تورل و سانال،    یر یادگیابعاد مختلف  

ش  و  و چن،  2016،  هیچانگ  کلر،  2012،  لوا؛ جوک2014و همکاران،    انگ ی؛ ه2015؛ چانگ  آکار،  2010؛  ؛ 

و  2009 هوت  جانسون،  2008همکاران،  ؛  و  چوی  گابر  2005؛  کمتپه 2003،  ل یو  و  اوکار  در    ( 2019)  (. 

، بر عملکرد  ARCS انگیزشی مبتنی بر مدل   یراهبردها  یر یکارگبه تأثیر    یبه بررس   یشیآزما  مه ین  یپژوهش

عالقه   و  اراده  انگیزه،  انگل  کنندگان شرکت تحصیلی،  زبان  آموزش  برخط  دوره  نظر  یسیدر    ه ی پرداختند. 

  زش یمربوط به انگ   یاصل  یکالن است که شامل ساختارها  ه ینظر  کی  (MVP) اراده و عملکرد کلر  زش،یانگ 

  دهد ی مرا ارائه   MVP هی پنج جزء از نظر ARCS-V یزش یانگ   ی(. مدل طراح2017است )کلر،    ی ریادگیو  

مطالعه    نیا  در   اساس است.  ن یبر ا  های استراتژ  یو طراح  ی ری ادگی  ط یمح  یزش یکه هدف آن درک مسائل انگ 

شده    کنندگانشرکت   زش یانگ   ش یهفته موجب افزا  11  ی الگو کلر، ط  یاجراقابل  یزش یانگ   ی کاربرد راهبردها

دانش آموزان شده    زش یانگ   شیمنجر به افزا  ،یزش یانگ   ی طراح  ی رو  شیدر پژوهش پ  ج،ینتا  نیهمسو با ا  بود.

زماست در  مطالعات  نهی.  برخط،  انگ   یآموزش  بر  تمرکز  با  که    دهد ی منشان    وضوحبه  اند شدهانجام  زش یکه 

  ی اب یدر دست  هاآن و به    گذاردی م  ر یتأث  رندگانیادگی  زش یآموزش برخط بر انگ   هایمحیط در    یزش یانگ   یطراح

  هایمحیط از    یاریدر بس  رانیفراگ  زهی(. انگ 2012)جاکلوا،    کند ی م در ابعاد مختلف کمک    یر یادگی  جیبه نتا

کانون   ی ریادگی نقطه  ب  لیتبد   یبه  از  است.  کمتپه،  هامدل و    هاه ینظراز    یاریبس  نیشده  و  )اوکار   ،2020  )

که مدل تأث ARCS معتقدند  در  انگ   ریکلر  بر  و    رانیفراگ  زش یمثبت  معتبر  برخط  آموزش   اعتمادقابل در 

 .است

  رندگان یادگ یتوجه    مؤلفهرا بر    یکلر در آموزش مجاز  یزش یطراحی انگ   یالگو  یمختلف اثربخش   هایپژوهش

  انگربی  ها¬مطالعه، پژوهش   نیا  جی(. همسو با نتا2020؛ اوکار و کمتپه،  2017،  کی )کورت و کچ   اند داده نشان  

نتا  رندگان یادگیتوجه    شیافزا با  2012پژوهش وو و همکارانش )  جیبوده است.  ناهمخوان است    افتهی(  فوق 

همکاران،  ) و  مجر2012وو  شرا  نیا  انی(.  ا  یآموزش   ط یمطالعه  را    نیخاص  دال  یکی  عنوانبه دوره    ل یاز 

نسبت   یاحرفه و    یدانشکده فن  انیدانشجو  نییپا  زهی . انگ دانند ی م   کاررفتهبه   یآموزش   ینبودن طراح  اثربخش

 هادوره   نیدر ا  یابینشوند و بعالوه نوع خاص ارز ریبا محتوا درگ ی لیخ شودمی که باعث  یعموم  انیبه دانشجو

را   نشان دهد   زهیدر سطح انگ   ی رتغیی بتواند   که  نبوده   حساس   قدرآن  هاآن  آزمونپس نمرات    شودمی که گفته 

  اب دوره بود. انتخ  تیماه   ی پژوهش در نظر گرفت. عامل بعد   نیدر ا  آمدهدستبه   جینتا  ل یدل  عنوانبه   توانمی 

  ت یدانش آموزان و اهم  ی ریادگیبر اهداف   درواقع رای بود، ز تیمحدود ک یدر مطالعه مذکور  یدوره انتخاب کی

 .دهند ی مدر امتحانات خود انجام  ی دانش آموزان تالش کم جه ی درنتو  گذاردی م ر یدادن به امتحانات تأث

  ت یدر اولو  د یبا  زهیانگ   ش یبوده و در اقدامات مربوط به افزا  یر یادگی  ی که توجه از ملزومات اصل  شودمی   گفته

بگ  همکاران،    )شلنوت  ردیقرار  سوزوک1999و  و  کلر  اثربخش2004،  ی ؛  تبیین  در    ی طراح   ی ریکارگبه   ی(. 

بر    یزش یانگ  پژو  زش،انگی  توجه  مؤلفه کلر  و  تفکر  درس  برخط  آموزش  اکثر    توانی م  هش، در  که  گفت 

راستا  موردنظر  هایراهکار در  داشتند.    ییاجرا  ت قابلی  کامالا  مؤلفه   ن یا  تیتقو  یکلر  را  برخط  آموزش  در 

راهکارهامثالعنوانبه  تحر  یطبعشوخ و    ی ساز  ینیع  ی ،  راهبرد  و    یراهکارها  ، یادراک  ک یدر  مشارکت 

بوده است.    مؤثر بسیار    ران یفراگ   توجه جلب تنوع در    اهبردر  درنهایتکاوشگرانه و    کی در راهبرد تحر  وجوپرس 
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  ازآنجاکه . ردیدر نظر بگ   سیهنگام تدر د یاست معلم با یامسئله   نیدانش آموزان، نخست توجهجلب از  نانیاطم

  موردنظر   ی دانش آموزان، محتوا  توجه جلب (، پس از  1987)کلر،    شودمی   یر یادگی  لیتمرکز توجه سبب تسه

دارند    ی به گوش دادن به موضوع  ی شتریب   لیدانش آموزان تما  رایز؛  داده شود  ح یتوض  یکوتاه  دت در م  د یبا

 .است بی جالب و عج هاآن   ازنظرکه 

ارتباط، پژوهش   یدرس تفکر و پژوهش در برقرار یک یکلر در آموزش الکترون یزش یمدل انگ  یاثربخش ثیح از

و همکاران،    انگ ی؛ ه2012)جاکلوا،    هایپژوهش   جی( همسو و با نتا2015پژوهش اردغلو )   جه ی با نت  ی رو  شیپ

) باشد می   سوناهم (  2014 جوکلوا  بررس 2012.  به  خود  پژوهش  در    ی زش یانگ   یهای استراتژاثرات    ی( 

اطم  دهندهشیافزا و  رضا  نانی ارتباط  تحص  تیو  عملکرد  در  دوره  سخنران  ان یدانشجو  یلیاز  برخط    ی دوره 

  یا ارتباط افزایش هایاستراتژی  یبر مبنا یمنظور گروه آزمایش را در معرض آموزش  نیپرداخت و به ا یعموم

 هاافتهی  هاگروه   بین  هاپرسشنامه  پاسخ  لیوتحله یتجز  و  ثبت  از  پس  ترمانیپا  در.  داد  قرار  کلر  نفساعتمادبه

کنترل    که یدرحال.  نداد  نشان   آزمایش  هایگروه   بین   یداری معن   تفاوت  خود    ازنظر گروه  تحصیلی  عملکرد 

و   ارتباط  دوره،  از  رضایت  به    نفساعتمادبه گزارش  بود.    یتوجهقابل  طوربه آزمایش    یهاگروه نسبت  باالتر 

بودن و سبک بازخورد و    واسطه ی بپدیده به دلیل مشارکت بیشتر مربی گروه کنترل در این دوره،    نای  احتماالا

 .وستیوی به وقوع پ  یبند زمان

  ی ضرور  زهیانگ   جادیا  یبرا   ز ی. رابطه نستین  ی الزم است، اما کاف  زهیانگ   جادیا  یبرا   ی توجه و کنجکاو   اگرچه 

ا در  ا  نجایاست.  مرب  نیهدف  که  عال  یمحتوا   نیب  ی است  و  دانش   ازها ین  ق، یدرس/موضوع  انتظارات    آموزو 

م  رایز؛  کند   جادای  ارتباط م  زانیهرچه  موضوعات  با  آموزان  دانش  ب  وردارتباط  ب  شتریآموزش    شتر یباشد، 

)اردغلو،    اند لیما کنند  کسب  اطالعات  موضوع  مورد  اثربخش 2015در  تبیین  در  الکترون  ی(.    ی کیآموزش 

بر    یزش یانگ   یطراح مجاز  زش انگی  ارتباط  مؤلفه کلر  آموزش  م  یدر  پژوهش،  و  تفکر  گفت    توانی درس 

  ی دلخواه برا تفعالی  انتخاب  در آموزان  دانشآزاد گذاشتن    ازجمله الگو    نیدر ا  شدهه ی توص  یزش یانگ   هایراهکار

برقرار  دادن(،  انتخاب  )حق  دادن  ب  ی انجام  دانسته   ی محتوا  نیارتباط  با  درس  آموزان  دانش  ی قبل  هایهر 

  ی ( در آموزش مجازی)الگوساز  اتشانیتجرب  ان یب  منظوربه سابق    رانفراگی   و   موفق  افراد  از   دعوت  و (  تجربه)¬

 .داشتند  یاثربخش جه یدرنت و  ییاجرا تیلقاب  کامالادرس   نیا

  ( 1994)  مالر و راسل  هایپژوهش   جنتای  با  گروه  دوآموزان  دانش   تینشدن تفاوت نمرات اعتماد و رضا  معنادار

.  است  سوناهم (  2019( و اوکار و کمتپه )2016چان و چن )  های( همسو و با پژوهش 2012)  و وو و همکاران 

  ی دو پژوهشگر در راستا  نیا  قدامات( پرداخته شد، ا2019به پژوهش اوکار و کمتپه )  ترش یکه پ  طورهمان

  و   هات یفعالارائه بازخورد در قالب نمره نامه، روشن و واضح اعالم نمودن چارچوب    مثالعنوانبه   یاعتمادساز

آن به تفاوت    یاصل  لی از اقدامات صورت گرفته در پژوهش حاضر بود که دل  رگذارتریتأث  اربسی  دوره  انتظارات

محتوا نوع  قطع  ، یسیانگل  ان)زب  یآموزش   ی در  پژوهش(  و  نسب  ی تفکر  پاسخ    ی و  دروس    سؤاالتبودن 

و گشتی برم رضا  یزش یانگ   هایی استراتژ   ؛  پاداش   تیبهبود  ارسال    ای رمنتظره یغ  های)اهدا  و  کتاب  مانند 

)دانشجو(    ران یفراگ  شتری سن ب  ل ی( به دلکنندگانشرکت  یمربوط به دوره و امتحانات برا   هایل یمیو ا  هاامیپ

د ب  رو  امکانات  داشتن  در    تیرضا  جادیا  یراهکارها  کهی درحالداشت.    یشتر یب  ییاجرا  تیقابل  شتریدست 
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بازخورد تنها  برقرار  لیبه دل  بعضاابود که    ازیامت  هایو کارت   یکالم   هایپژوهش حاضر  ارتباط    ی مشکل در 

 .شد نمی  آگاه  آن  از  آموز¬دانش

  ی. و داند ی م  ران یفراگ   ن یدر ب  تیبه موفق  یابیدست  ی انتظارات مثبت برا  جاد یاعتماد را ا  مؤلفه(  1987)   کلر

)کمک به    تیموفق  هایانتظارات مثبت(، فرصت   جادی )ا  یریادگیمنظور را الزامات    نیا  یبرا  یعمل  هایراهکار

فراگ  یهاتالش در    نفساعتمادبه   جادیا کنترل شخصیر یادگیدر    تیموفق   ی برا  رانیمکرر  و  را    ی)موفق  ی( 

  جاد یا  ی برا   ی زش یانگ   هایراهکار  ز ی و ن  رد یگی م( در نظر  یرونیکند نه عوامل ب  یاب یارز  ی حاصل تالش شخص

فراگ  تیرضا تقو   ر یدر  فرد   ی ذات  تیرا  از  گرفتن  یبرا   ی)دعوت  پاداش الگو  )ارائه    یرونیب  های(،  عدالت  و 

اما در درس تفکر  ؛  کند ی سال( قلمداد م  انیکتاب در پا  سندهینو  یارهایبر اساس مع  یابیبازخورد پس از ارزش 

تحل سبک  به  توجه  با  پژوهش  و    یلیو  کتاب  انتقاد   د ی تأک بودن  تفکر  پرورش  دانش   یبر    معلم   آموزان،در 

پاسخ صح  نییتع  یآموز جهت فکردانش  یبرا  تواند نمی به سمت  او را  و  قادر    حیکند  تنها  بلکه  سوق دهد 

  سؤاالت   دن یاو که نشانگر طرز تفکرش هستند بشنود و او را با پرس   هایهمراه بوده پاسخ  آموز است با دانش 

اعتماد    جه یدرنت.  برساند   ترو جامع   ی و پاسخ منطق  تر کامل به جواب    ی ابیسمت دست  و بازخورد دادن به   شتریب

  ی لیخ  یی ابتدا  ان آموز-دانش  ی برا  ی آموزش مجاز  ط ی در شرا  مخصوصاادرس تفکر و پژوهش    ی برا  ت یو رضا

 .شدن را دارا هستند  ی عمل تیمحدود قابل

انگ   آمدهدستبه   جینتا  ی طورکلبه  مدل  اساس  بر  برخط  آموزش  که  داد  و    ی زش ینشان  تفکر  درس  در  کلر 

است؛ و    رگذاریتأثتوجه و ارتباط آن    هایاس یو خرده مق  زش یبر انگ   ییششم ابتدا  ه یآموزان پاپژوهش دانش 

در    شودمی   شنهادیپ  جه ی نت   نیبه ا  توجه ندارد. با    زش یانگ   ت یو رضا  نان یاطم  یهااس یبر خرده مق  ی فراواناثر  

بررس   گر ید  یهاپژوهش ا  ی به  و همچن  نیاثرات  شود  پرداخته  مختلف  دروس  در  م  نیالگو  بر  آن    زان یآثار 

 . ردیقرار گ  موردسنجشدانش آموزان   یلیتحص  شرفتیدر آموزش برخط و پ ی ریادگی
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