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هاي آموزش بي دورهپژوهش حاضر با هدف ارزیا چكيده:

اي زهالكترونیكي بر اساس اصول مبنایي آموزش مریل و طراحي انگی

در  كلر و همبستگي آن با پیشرفت یادگیري و رضایت از دوره

اد آموزش عالي انجام شد. در این پژوهشِ از نوع همبستگي، تعد

هاي آموزشي الكترونیكي نفر از دانشجویان حاضر در دوره 546

اي چند اسي دانشگاهها، با روش نمونه گیري خوشهمقطع كارشن

ها با اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ارزیابي كیفیت دورهمرحله

صول ابزار ارزشیابي كیفیت آموزش اثربخش بر اساس ااستفاده از 
 با ضریب پایایي آلفاي نترل اراديك -مبنایي و طراحي انگیزه اي 

ه بادگیري و رضایت از دوره انجام شد. پیشرفت ی 79/0كرانباخ 

ترتیب با استفاده از مقیاس سنجش پیشرفت یادگیري با ضریب 

نجش مورد س 83/0، و رضایت از دوره با ضریب پایایي 75/0پایایي

 وهاي همبستگي، تحلیل واریانس قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون

رگرسیون چند متغیري نشان دهنده همبستگي مثبت و معنادار 

 كنترل ارادي –اي تلفیق اصول مبنایي آموزش و عناصر انگیزهمیان 

ان می بود. در این از دوره با پیشرفت یادگیري و رضایت دانشجویان

سازي، نمایش، یكپارچگي، حل مسئله، توجه، ارتباط، عناصر فعال

ها خودتنظیمي و كنترل محیط بیشترین همبستگي را با این متغیر

نایي ل مبایج حاكي از ارتباط معنادار اصونشان دادند. در مجموع، نت

 .بودهاي آموزش الكترونیكي اي با كیفیت دورهو انگیزه

 

اي، آموزش اصول مبنایي آموزش، طراحي انگیزه: کلمات کليدي

 الكترونیكي، آموزش عالي

Dr. T.Zandi, Dr.J.Hatami, 

Dr.S.A.Hosseini 
Abstract: The present study was conducted with the 

aim of evaluating e-learning courses based on 
Merrill's first principles of instruction and Keller's 

motivational design and its correlation with learning 

progress and satisfaction in higher education. In this 
correlational research, 546 undergraduate students of 

Iranian universities participating in e-learning courses 

were selected as a sample by multi-stage cluster 
sampling method. The evaluation of the quality of the 

courses was done using the evaluation tool for 
effective instruction quality based on first principles 

of instruction and motivational - volitional design for 

which the reliability coefficient was 0.79. The 
learning progress was measured using learning 

progress scale for which the reliability coefficient was 

0.75. The level of satisfaction from the course was 
measured by course satisfaction scale for which the 

reliability coefficient was 0.83. The results of 

correlation tests, analysis of variance and multivariate 
regression showed a positive and significant 

correlation between the integration of first principles 

of instruction and motivational-volitional elements 
with learning progress and student satisfaction. 

Meanwhile, the activation, demonstration, integration, 

problem solving, attention, communication, self-
regulation and environmental control principles and 

elements showed the highest correlation with these 

variables. In general, the results indicated a significant 
relationship between first principles of instruction and 

motivational design with the quality of e-learning 

courses. 
Keywords: First principles of instruction, 

motivational design, e-learning, higher education 
 

                                                 
  t.zandi@samt.ac.ir  )نویسنده مسئول(« سمت»علوم انسانی . استادیار تکنولوژی آموزشی پژوهشکده تحقیق و توسعه 1

  j.hatami@modares.ac.ir استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس.  2
  gmail.com1671adnan@ یاناستادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگ.  3

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25382241.1401.13.26.3.6
mailto:t.zandi@samt.ac.ir
mailto:j.hatami@modares.ac.ir
mailto:adnan1671@gmail.com


ينیعدنان حس دی، س ي، جواد حاتم يطالب زند  

 1401، پاییز و زمستان 26، شماره 13نامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال دوفصل                     64

 

 

 مقدمه
هاي آموزشي منجر به اكوسیستم جدیدي به دگرگوني دیجیتال در تمامي سطوح نظام

( یادگیري 1398نام یادگیري الكترونیكي در حوزه آموزش و یادگیري شده است. كالرك و مایر )
یباني نظور پشتمبه  الكترونیكي را به عنوان ارائه آموزش با استفاده از وسایل و ابزارهاي دیجیتال

هاي عالیتفاند. امروزه یادگیري الكترونیكي به عنوان مدل نویني براي از یادگیري تعریف كرده
و مورد هاي آموزشي سراسر دنیا به ویژه آموزش عالي رسوخ كرده نظام یادگیري، در -آموزش 

تري به ستردهگابعاد  2019در سال  19پذیرش قرار گرفته است. این مهم با آغاز  پاندمي كووید 
ي هاي  الكترونیكي و آنالین به عنوان یک مدل جایگزین براخود گرفت كه در آن  آموزش

ادگیري مربیان و ی -هاي آموزشيهاي مرسوم و چهره به چهره، باعث دگرگوني در شیوهآموزش
 هاي سنجش و ارزشیابي و سایر عناصر نظام آموزشي گردید. ادگیرندگان، روشی

هاي آكادمیک، آموزش و تدریس از مهمترین از طرف دیگر، در میان تمامي فعالیت
شود هایي هستند كه به صورت مداوم مورد نظارت قرا گرفته و براي ارتقاء آنها تالش ميفعالیت

هاي آموزشي مربیان و (. زیرا ارتقاء كیفیت فعالیت2019، 1)كارلوسي، رنا، ایزو و شیوما
آموزشگران یک عامل اساسي براي بهبود پیشرفت تحصیلي، انگیزش یادگیري و عالیق موضوعي 

المللي در حوزه شود و به همین دلیل به بخش الینفک تحقیقات بینیادگیرندگان محسوب مي
است ) كانتر، كلوزمن، بامرت، ریچر، ووس، هاي آموزشي تبدیل شده ارزشیابي كیفیت دوره

(. در این رابطه، از جمله عواملي كه 2021، 3؛ ماردر، گولنر، واگنر و فوث2013،  2هاچفلد
هاي الكترونیكي شود، استفاده هاي آموزشي به ویژه در محیطتواند باعث ارتقاي كیفیت دورهمي

وزش است كه الزم است به روش مناسبي اي آماز اصول صحیح آموزشي و همچنین عناصر انگیزه
 ها یكپارچه شوند. با طراحي آموزش این دوره

ها و الگوهاي طراحي آموزشي، در این زمینه، مریل در طول چندین سال بررسي نظریه
ها و الگوهاي آموزشي استخراج اي از اصول آموزشي مرتبط به هم را از دل این نظریهمجموعه

شهرت یافته و آنها را براي آموزش اثربخش، كارا، و  4مبنایي آموزش كرد كه تحت عنوان اصول
چهارچوب مفهومي براي اصول مبنایي  1(. شكل 2020داند)مریل، درگیر كننده ضروري مي

شود، چهار هاي ساعت خوانده ميدهد. این شكل كه در جهت گردش عقربهآموزش را نشان مي
كند. یش، كاربست، و یكپارچگي را بازنمایي ميسازي، نمامرحله چرخه آموزش یعني فعال

                                                 
1 . Carlucci,  Renna,  Izzo,  & Schiuma 
2 . Kunter, Klusmann, Baumert, Richter, Voss & Hachfeld 
3 . Marder, Göllner, Wagner& Fauth 
4 . First Principles of Instruction 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Daniela%20Carlucci
https://www.emerald.com/insight/search?q=Paolo%20Renna
https://www.emerald.com/insight/search?q=Carmen%20Izzo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Giovanni%20Schiuma
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دهد كه این اصول آموزشي در محوري موجود در قلب این چرخه نشان ميهمچنین مسئله 
 زمینه یادگیري براي حل مسائل واقعي یا انجام تكالیف واقعي اثربخشي بیشتري دارند.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2020.   اصول مبنايی آموزش )برگرفته از مريل، 1شكل 

 

چنانچه یادگیرندگان مهارت را در زمینه مسائل واقعي كسب  : 1اصل مسئله محوري
 یابد.كنند، یادگیري ارتقاء مي

عنوان مبنایي براي چنانچه یادگیرندگان دانش و مهارت موجود را به  : 2سازياصل فعال
 یابد.هاي جدید، فعال سازند، یادگیري ارتقاء ميكسب مهارت

شده را مشاهده كنند، چنانچه یادگیرندگان نمایش مهارت آموخته : 3اصل نمايش
 یابد.یادگیري ارتقاء مي

شده جدید را براي حل مسائل هاي كسبچنانچه یادگیرندگان مهارت :  4اصل کاربست
 یابد.كارگیرند، یادگیري ارتقاء ميبه

د تأمل، بحث، جدی شدهكسب چنانچه یادگیرندگان بر روي مهارت :  5اصل يكپارچگی
 یابد. و از آن دفاع كنند، یادگیري ارتقاء مي

هاي مختلفي مورد ارزیابي قرار گرفته است. اصول مبنایي آموزش در مطالعات و پژوهش
هاي آنالین آزاد ( در پژوهشي به بررسي تأثیر توسعه دوره2020بدلي، حاتمي، فرخ نیا و نوروزي)

آموزش بر نتایج یادگیري و رضایت مشاركت كنندگان )موك( مبتني بر اصول مبنایي  6انبوه
پرداختند كه نتایج آن حاكي از عملكرد مطلوب گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل بود كه 

                                                 
1 . Problem-centered principle 
2 . Activation principle 
3 . Demonstration principle 
4 . Application principle 

5 . Integration principle 

6 . Massive Open Online course 



ينیعدنان حس دی، س ي، جواد حاتم يطالب زند  

 1401، پاییز و زمستان 26، شماره 13نامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال دوفصل                     66

 

 

( در پژوهش خود 2021و همكاران ) 1از این اصول براي طراحي دوره آنها استفاده شده بود. اودو
آموزان دوره بهبود نمرات درس ریاضي  دانش اثربخشي استفاده از اصول مبنایي آموزش بر

سازي دانش ( در مطالعه خود به این نتیجه رسید كه فعال2011) 2متوسطه را نشان دادند. گاردنر
پیشین به عنوان یكي از اصول مبنایي آموزش در بهبود موفقیت یادگیرندگان در یادگیري موثر 

د با عنوان بررسي اثربخشي الگوي مساله ( در پژوهش خو1397است. فیروزي، اماني و جوركش)
محوري مریل آموزش روش تحقیق در مامایي، بهبود آموزش روش تحقیق در سه زمینه نگرش، 
رضایت و یادگیري یادگیرندگان در نتیجه كاربست اصول مبنایي آموزش را  نشان دادند. 

هاي آموزشي دوره ابتدایي بر افزار( پژوهشي با عنوان ارزیابي كیفیت نرم1394)پور و كرميعادلي
افزارها بر اساس اصول مبنایي آموزش مریل انجام دادند كه نتایج آن حاكي از مطلوبیت نسبي نرم

اساس اصول مبنایي به جز اصل یكپارچه سازي بود. همچنین فیروزي، كرمي، رضواني و كارشكي 
ر آموزش ضمن خدمت ( در پژوهش خود، اثربخشي استفاده از اصول مبنایي آموزش د1394)

 معلمان را نشان دادند. 

از طرف دیگر، انگیزش نیز یكي از عوامل تأثیرگذار بر عملكرد و پیشرفت یادگیري 
( آن را به عنوان نوعي وضع مطلوب براي 2020) 3یادگیرندگان است كه شانک، میس و پنتریچ

رتقاي انگیزش یادگیري و به اند. در این راستا، ادرگیر شدن و پافشاري بر فعالیت تعریف كرده
دنبال آن تأثیرگذاري انگیزش بر عملكرد و پیشرفت یادگیري مستلزم یكپارچه ساختن آن با 

 5شهرت یافته است. به اعتقاد كلر 4اي آموزشآموزش دوره است كه تحت عنوان طراحي انگیزه
هایي است كه اي به دنبال جذابیت بخشیدن به آموزش به روش( طراحي انگیزه23، ص 2010)

كند. طراحي انگیزش دروني یادگیرندگان را براي مشاركت در تجربه یادگیري ترغیب مي
اي جداي از دیگر عوامل تأثیرگذار بر یادگیري از قبیل خود آموزش و محیط یادگیري انگیزه

یگري افتد بلكه فرایندي است كه در تركیب با طراحي آموزشي معنا پیدا كرده و بُعد داتفاق نمي
 كند.را به آن اضافه مي

                                                 
1 . Odo 
2 . Gardner 
3 . Schunk, Meece & Pintrich,  
4 . instructional motivational design 

5 . Keller 
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اي با طراحی آموزشی و طراحی محيط يادگيري)برگرفته از کلر، .  ارتباط طراحی انگيزه2شكل

2010) 

 

ز عناصر هاي مختلف انگیزشي، به پنج طبقه ادر این راستا كلر با مرور و جمعبندي نظریه
ي هاي مناسبي براتوان راهبردها و تاكتیکس هر كدام از آنها  مياي دست یافت كه بر اساانگیزه

 بیني كرد. اي آموزش پیشطراحي انگیزه

هاي دیگري است كه به كاوشگري، جلب عالقه، ترغیب عواطف و حوزه 1توجهطبقه اول 
 از قبیل جستجوي احساس اشاره دارد. 

از میزان سازگاري بین محتواي است كه به ادراكات یادگیرندگان  2ارتباط دومین طبقه،
هاي یادگیري آنها، و نیز مرتبط بودن با تجارب قبلي آنها آموزش با اهداف آنها، تطابق با سبک

 اشاره دارد. 

است كه به تأثیر انتظارات مثبت براي موفقیت، تجارب موفق، و  3اطمينان طبقه سوم،
لي مانند شانس و مشكل بودن مسئله هاي خود و نه به عوامها به توانایينسبت دادن موفقیت

 داللت دارد. 

اي از است. رضایت در برگیرنده مجموعه 4رضايت شرط چهارم مورد نیاز براي انگیزش،
هاي دروني و بیروني است كه رفتارهاي یادگیري مورد نظر را حفظ، و نسخه ها و مشوقپاداش

 (.2016كند)كلر، غیر قصد شده این رفتارها را ترغیب نمي
هاي مرتبط با ها، راهبردها، و تاكتیکاین چهار طبقه مبنایي را براي تلفیق مفاهیم، نظریه

كنند، اما در طول زمان ثابت شده كه آنها براي حفظ تالش انگیزش یادگیري فراهم مي
توانند اند، ميیادگیرندگان مختلف كافي نیستند. یادگیرندگاني كه در سطح باالیي برانگیخته شده

                                                 
1 . Attention 

2 . Relevance 

3 . Confidence 

4 . Satisfaction 
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 انگیزه را تا رسیدن به هدف نگه دارند، اما براي آنهایي كه در سطح باالیي برانگیخته نشده این
باشند، الزم است اهمیت هدف تا زمان دستیابي به آن حفظ و مورد تأكید قرار گیرد. براي 

هاي انگیزشي هاي میان این یادگیرندگان و فراهم كردن مبنایي براي فعالیتتوصیف تفاوت

( اضافه شده كه مبتني بر 2020، 2)كوهل 1کنترل ارادي، طبقه پنجمي به نام پشتیبان
( و 1999) 5گولویزر 4(، كاربردي كردن مقاصد1987كوهل ) 3هاي كنترل عملنظریه

( است. كنترل ارادي، راهبردها و عناصر مرتبط با پافشاري بر هدف 2001) 6خودتنظیمي زیمرمن
( این راهبردها و عناصر را 1398دي، حاتمي، فردانش و طالیي )سازد. زنرا با آموزش یكپارچه مي

: توانایي فرد براي پردازش اطالعات و محتواي مرتبط در مقابل  7کنترل شناختیدر چهار طبقه 

هاي تأثیرگذار بر هیجان توسط فرد؛ دهي به فرایند: نظم 8کنترل هيجانیها؛  سایر محرك

و رواني مناسب جهت تمركز بر فعالیت مورد  : خلق یک محیط فیزیكي9کنترل محيطی

هاي خود در راستاي دستیابي به دهي یادگیرنده به فعالیت: نظم10خودتنظيمییادگیري؛ و 
 اند. اهداف یادگیري جمعبندي و سازماندهي كرده

بر متغیرهاي مختلف  كنترل ارداي -ايهاي مختلفي اثربخشي طراحي انگیزهپژوهش
(: 2004توان به كلر و سوزوكي )اند كه از آن جمله ميرا نشان داده یادگیري -حوزه آموزش

(: اثربخشي 2015هاي الكترونیكي؛ هس )اي بر طراحي دورهاثربخشي عناصر طراحي انگیزه
اي بر (: اثربخشي طراحي انگیزه1397اي بر سواد اطالعاتي؛ زندي و حسیني)طراحي انگیزه

ي (: اثربخشي طراح1391وم؛ فردانش و همكاران )درس علآموزان در هاي تحصیلي دانشهیجان
ژوهش اي بر یادگیري و انگیزش در آموزش مداوم پزشكي اشاره كرد. همچنین، نتایج پانگیزه

ر ددهي به تالش و عملكرد ( اثربخشي پشتیباني كنترل ارادي بر بهبود نظم2016كیم و بنیكن)
شناختي بر  ( اثر مثبت آموزش كنترل2017كاران)دوره آنالین ریاضیات را نشان داد. كیم و هم

ان در سازي ذهن یادگیرندگان بزرگسال را نشان دادند. زندي و همكاركاركرد شناختي و فعال
اي بر ( اثربخشي تلفیق عناصر كنترل ارادي  و طراحي انگیزه1398، 1396هاي خود )پژوهش

 یادگیري، انگیزش و بار شناختي را نشان دادند. 

                                                 
1 . Volition 

2 . Kuhl 

3 . Action control 

4 . Implementation Intentions 

5 . Gollwitzer 

6 . Zimmerman 

7 . Cognitive control 

8 . Emotional control 

9 . Environmental control 

10 . Self-regulation 
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 اي آموزش برگرفته از تجارب آموزشي و تدریسمبنایي و عناصر طراحي انگیزه اصول
ها و الگوهاي مختلف آموزشي است كه ها و نیز نظریهموفق مربیان و آموزشگران در طول سال

ود هاي مختلف آموزشي به فراخور موضوع مورد یادگیري، جهت بهبمعموالً مربیان در دوره
 آنها را یشترو تأثیرگذاري بر عملكرد یادگیرندگان، تعدادي و یا ب كیفیت آموزش و تدریس خود

اي همانگونه كه بیان شد در انگیزه –آموزشي  دهند. این اصول و عناصرمورد استفاده قرار مي
اند. اگرچه در یک دوره و نتایجي به دست داده هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفتهپژوهش

ما باید ت، ان اصول و عناصر اثربخشي باالتري به دنبال خواهد داشآموزشي استفاده از همه ای
تواند با توجه به ماهیت موضوع هاي آموزشي مختلف ميتوجه داشت كه كاربست آنها در دوره

زش، ها متناسب با موضوع مورد آمومتفاوت باشد. به این معني كه ممكن است در بعضي دوره
 ي دیگر ازهاي دیگري، بعضبیشتري داشته باشند، و در دوره بعضي از این اصول و عناصر استفاده

بي رزیااین اصول و عناصر واجد چنین شرایطي باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ا
اي كلر، و هاي آموزش الكترونیكي بر اساس اصول مبنایي آموزش مریل و طراحي انگیزهدوره

ه طبیعي دانشجویان انجام شد. در این زمین دوره همبستگي آن با پیشرفت یادگیري و رضایت از
یز تحت نها، نتایج را است كه كاربست متفاوت این اصول و عناصر توسط طراحان و مدرسان دوره

 اشد.وت بتأثیر قرار داده و ممكن است میزان همبستگي آنها با متغیرهاي مورد اشاره متفا

 

 هاي پژوهشسوال
اصول  هاي آموزش الكترنیكي بر اساسویان از كیفیت دوره.  رابطه بین ارزیابي دانشج1

كلر، با پیشرفت یادگیري آنان چگونه  كنترل ارادي -ايمبنایي آموزش مریل و عناصر انگیزه
 است؟ 

صول اهاي آموزش الكترنیكي بر اساس . رابطه بین ارزیابي دانشجویان از كیفیت دوره2
  چگونه است؟ نان از دورهكنترل ارادي كلر، با رضایت آ -اي مبنایي آموزش مریل و عناصر انگیزه

 

 پژوهش روش
هاي توصیفي در مطالعه حاضر از روش پژوهش همبستگي به عنوان یكي از انواع پژوهش

هاي علوم نفر از دانشجویان مقطع كارشناسي دانشگاههاي ایران در رشته 630استفاده شد. تعداد 
شناسي، ک، جامعه شناسي، مدیریت بازرگاني، علوم ریاضي، روانتربیتي، فیزیولوژي ورزشي، فیزی

اي چند و حقوق كه دروس آنها  به صورت الكترونیكي ارائه شده بود، با روش نمونه گیري خوشه
هاي پژوهش پاسخ دادند. به این صورت كه از میان دانشگاههاي اي انتخاب، و به پرسشنامهمرحله

و غرب، دانشگاههاي تهران، خوارزمي، شاهد، بابلسر، تبریز،  مناطق مركز، شمال، جنوب، شرق
المللي چابهار، كردستان، بوعلي سینا، شهید چمران، بیرجند و بجنورد انتخاب شده و در بین

ها انتخاب شدند. ابزارهاي هاي مختلف، كالسها و سپس رشتهمرحله بعد از میان دانشكده
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ار ارزشیابي كیفیت آموزش اثربخش بر اساس اصول ابز( » 1پژوهش دو پرسشنامه زیر بود: 
این پرسشنامه كه به عنوان بخشي از یک پژوهش . «كنترل ارادي -مبنایي و طراحي انگیزه اي 

( و بر اساس ابزارهاي موجود و نیز مباني نظري مرتبط با اصول مبنایي 1401تر )زندي، گسترده
سوال براي سنجش  46و ساخته شد، داراي  كنترل ارادي تدوین –اي آموزش و طراحي انگیزه

كنترل ارادي است. روایي محتوایي این ابزار  –اي تركیبي اصول مبنایي آموزش و طراحي انگیزه
توسط متخصصان، و روایي سازه آن با استفاده از تحلیل عاملي تأییدي مورد بررسي و تأیید قرار 

( 2به دست آمد.  79/0وش آلفاي كرانباخ گرفته است. همچنین پایایي ابزار با استفاده از ر
هاي مربوط به پیشرفت یادگیري مبتني بر مقیاس پیشرفت پرسشنامه دوم در برگیرنده آیتم

(، و رضایت از دوره و مربي مبتني بر مقیاس رضایت از دوره كرك 1981یادگیري كوهن)
و  75/0كرانباخ به ترتیب  ( بود. پایایي این ابزارها در پژوهش حاضر با روش آلفاي1994پاتریک)

 به دست آمد.  83/0
یل ها كه ناقص بوده و به صورت دقیق تكمبعد از بررسي اولیه، تعدادي از پرسشنامه

ده وارد شپرسشنامه تكمیل  546نشده بودند، از ادامه بررسي حذف گردید و در نهایت تعداد 
ها كه به وره، ابتدا با اساتید این دهاي درسها در كالسفرایند تحلیل شد. براي اجراي پرسشنامه

شد.  نها ارائهآشد، گفتگو، و توضیحات الزم در مورد ابزار مورد نظر به روش الكترونیكي برگزار مي
ها هاي الزم، نسخه الكترونیكي پرسشنامهها و انجام هماهنگيپس از جلب رضایت اساتید دوره

یار از طریق گروههاي مجازي در اخت ال، وهاي مربوطه براي اساتید ارسجهت اجرا در كالس
یل نتایج هاي تكمیل شده دریافتي وارد فاز تحلیل شدند. تحلدانشجویان قرار گرفت و پرسشنامه

ضریب  استنباطي هاي آمار توصیفي )میانگین، میانه، انحراف معیار و ..( و  آماربا استفاده از روش
افزار میري به روش گام به گام و به كمک نرهمبستگي، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغ

SPSS  انجام شد. 22نسخه 

 نتايج
 شركت كنندگان در اتو انحراف استاندارد نمر نیانگیمدر بخش آمار توصیفي، 

فت تغیرهاي پیشرمو نیز  ،كنترل اراديو اي عناصر انگیزه ،یي آموزشمبناتلفیق اصول  يرهایمتغ
كر شده ذ 1در جدول مورد بررسي قرار گرفت كه نتایج آن  یادگیري و رضایت از دوره آموزشي

 است.
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 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه در متغيرهاي پژوهش 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 

 

اصول مبنایي 

 آموزش

 01/12 42/53 نمره كلي اصول مبنایي

 79/2 93/9 حل مسئله

 68/2 10/11 فعال سازي

 94/1 52/7 نمایش

 86/2 81/10 كاربست

 67/3 05/14 یكپارچگي

 96/12 27/55 اينمره كلي عناصر انگیزه ايعناصر انگیزه

 79/4 77/18 توجه

 85/2 29/11 ارتباط

 60/2 68/10 اطمینان

 79/3 51/14 رضایت

 97/11 46/57 نمره كلي كنترل ارادي كنترل ارادي

 56/3 34/14 كنترل شناخت

 35/3 82/13 كنترل هیجان

 26/3 77/14 كنترل محیط

 52/3 52/14 خود تنطیمي

 16/3 84/15  پیشرفت یادگیري

 46/3 17/16  رضایت از دوره

 

سپس، به منظور تحلیل نتایج، در ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرهاي مورد بررسي در 
( بررسي و تأیید شد. سپس، از K-Sاسمیرنوف) –گروف نمونه آماري با استفاده از  آزمون كولمو

اصول مبنایي، »هاي همبستگي و تحلیل واریانس جهت بررسي رابطه بین متغیر تلفیقي آزمون
با پیشرفت یادگیري و رضایت از دوره استفاده شد. در ادامه « اي و كنترل اراديعناصر انگیزه

ت یادگیري و رضایت از دوره دانشجویان بر اساس بیني بودن میزان پیشرفبراي بررسي قابل پیش
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 يریمتغ چند ونیرگرساي، و كنترل ارادي، از آزمون تفكیک عناصر اصول مبنایي، عناصر انگیزه
 . در اینجا نتایج تحلیل به ترتیب سوالهاي پژوهش آمده است.دیاستفاده گرد به روش گام به گام

س اصول هاي آموزش الكترنیكي بر اسات دوره.  رابطه بین ارزیابي دانشجویان از كیفی1 
كلر، با پیشرفت یادگیري آنان چگونه  كنترل ارادي -اي مبنایي آموزش مریل و عناصر انگیزه

 است؟ 

 :  ضريب همبستگی، مجذور و ضريب تعديل يافته معادله رگرسيون2جدول

 

بین با متغیر پیشرفت یادگیري دهد كه میزان همبستگي متغیر پیشنتایج جدول نشان مي

تعدیل یافته  و نیز مقدار 35/0تقریباً برابر با  و مقدار ضریب تعیین  53/0تقریباً برابر با 
درصد از تغییرات پیشرفت یادگیري توسط  35باشد. بدین معني كه حدود مي 35/0برابر با 

زمون از آن است. قابل تبییكنترل ارادي و اي عناصر انگیزهمتغیر تلفیقي اصول مبنایي آموزش، 
ر دوربین ها استفاده گردید. مقدادوربین واتسون جهت بررسي مفروضه استقالل نسبي باقي مانده

 ها و تأیید این پیش فرض دارد. ان از استقالل نسبي باقي ماندهنش 56/1واتسون 
 3دول جداري مدل رگرسیون، از تحلیل واریانس استفاده شد كه نتایج آن در براي بررسي معني

 آمده است.

 
 : تحليل واريانس متغير پيشرفت يادگيري و متغير پيش بين3جدول 

 شاخص آماري

 منابع تغيير

مجمووووووووووع 

 مجذورات

میووووووووانگین  آزادي درجات

 مجذورات

F  سوووووووووطح

 معناداري

 201/176600 1 201/176600 رگرسيون

997/209 001/0 
 965/840 545 660/458325 باقی مانده

 کل
861/634925 546  

 

 -آمووواره دوربوووین شده تعدیلمقدار مقدار rمقدار  شاخصهاي آماري

 واتسون

 527/0 348/0 347/0 56/1 
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 Fدار بودن مدل رگرسیون با مقدار حاكي از معني 3نتایج تحلیل واریانس حاصل از جدول 
 001/0ر از و سطح معناداري كوچكت 545و  1با درجات آزادي و  997/209محاسبه شده برابر با 

 (. 1FوP 997/209 =545<001/0باشد )مي
بیني بودن براي قابل پیش به روش گام به گام يریمتغ چند ونیرگرسنتایج آزمون  4جدول 

اي، و یزهمیزان پیشرفت یادگیري دانشجویان بر اساس تفكیک عناصر اصول مبنایي، عناصر انگ
 صر كنترل ارادي را نشان میدهد.عنا

 : تحليل رگرسيون چند متغيري براي متغير پيشرفت يادگيري و متغيرهاي پيش بين4جدول

 

متغيرهاي پيش 

 بين

B Beta T Sig. Tolerance VIF 

364/8 مقدار ثابت   999/15  000/0    

221/0 سازيفعال  187/0  291/3  000/0  406/0  465/2  

334/0 نمايش  206/0  903/3  000/0  473/0  114/2  

179/0 يكپارچگی  208/0  783/3  000/0  436/0  292/2  

226/0 توجه  342/0  715/4  000/0  228/0  387/4  

293/0 ارتباط  265/0  649/3  000/0  228/0  387/4  

243/0 خودتنظيمی  271/0  945/4  000/0  529/0  889/1  

124/0 کنترل محيط  128/0  338/2  020/0  529/0  889/1  

  p<0/001*** 

 

 هر رايب شده محاسبه Tolerance بر اساس نتایج جدول باال، با توجه به اینكه مقدار
تغیرهاي ممحاسبه شده براي تمامي  VIFنبوده و همچنین مقدار  1/0پیش بین كمتر از  متغیر

بین چند هم خطي وجود كه میان متغیرهاي پیش دهدمي است، نشان 10پیش بین پایین تر از 
 .این مفروضه برقرار استنداشته و 

ل نتایج جدول با استفاده از روش رگرسیون چند متغیري به روش گام به گام مد
درصد  35شده، بیش از  مشاهده T(. بر اساس نتایج جدول و p<0/001داري بدست داد )معني

(، خود تنظیمي Beta=-342/0از واریانس پیشرفت یادگیري به ترتیب توسط عناصر توجه )
(271/0-=Beta( ارتباط ،)265/0-=Beta،) ( 208/0یكپارچگي-=Beta( نمایش ،)206/0-
=Beta( فعال سازي ،)187/0-=Beta،) و كنترل محی(  0/ 128ط-=Betaتبیین مي ،) .شود

بیني یشهاي زیرمجموعه اصول مبنایي، طراحي انگیزه اي و كنترل ارادي پسایر عناصر و مولفه
 ت یادگیري نشان ندادند.داري براي پیشرفكننده معني
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صول اهاي آموزش الكترنیكي بر اساس . رابطه بین ارزیابي دانشجویان از كیفیت دوره2
 چگونه است؟  كلر، با رضایت آنان از دوره كنترل ارادي -اي مبنایي آموزش مریل و عناصر انگیزه

 :  ضريب همبستگی، مجذور و ضريب تعديل يافته معادله رگرسيون5جدول

دهد كه میزان همبستگي متغیر پیش بین با متغیر رضایت از دوره نتایج جدول نشان مي

تعدیل یافته  و نیز مقدار 38/0با  تقریباً برابر و مقدارضریب تعیین  58/0آموزشي برابر با 
درصد از تغییرات رضایت از دوره توسط  38مي باشد. بدین معني كه حدود  38/0تقریباً برابر با 
قابل تبیین است. از آزمون دوربین كنترل ارادي  -اي عناصر انگیزهو اصول مبنایي متغیر تلفیق 

ي باقي مانده ها استفاده گردید. مقدار دوربین واتسون جهت بررسي مفروضه استقالل نسب
 ها و تأیید این پیش فرض دارد.نشان از استقالل نسبي باقي مانده 78/1واتسون 

كه  داري مدل رگرسیون، از تحلیل واریانس استفاده شدهمچنین، به منظور بررسي معني
 آمده است. 6نتایج آن در جدول 

 از دوره و متغير پيش بين : تحليل واريانس متغير رضايت6جدول 

 

 شاخص آماري

 منابع تغيير

مجموووووووووع 

 مجذورات

میوووووووانگین  درجات آزادي

 مجذورات

F  سووووووووووطح

 معناداري

 341/2226 1 341/2226 رگرسيون

607/279 

000/0 
 

 962/7 545 505/4339 باقی مانده

 546 846/6565 کل
 

 

اسبه مح Fسیون با مقدار حاكي از معني دار بودن مدل رگر 6نتایج مندرج در جدول 
مي  000/0و سطح معناداري كوچكتر از  545و  1و با درجات آزادي  607/279شده برابر با 

 (. 1FوP 607/279 =545<000/0باشد)

 -آماااره دوربااين تعديل شدهمقدار مقدار rمقدار  صهاي آماريشاخ

 واتسون

 582/0 379/0 378/0 78/1 
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بیني شبراي قابل پی به روش گام به گام يریمتغ چند ونیرگرسنتایج آزمون  7جدول 
ر كیک عناصر اصول مبنایي، عناصبودن میزان پیشرفت یادگیري دانشجویان بر اساس تف

 اي، و كنترل ارادي را نشان میدهد. انگیزه
 : تحليل رگرسيون چند متغيري براي متغير رضايت از دوره و متغيرهاي پيش بين7جدول

 

متغيرهاي پيش 

 بين

B Beta T Sig. Tolerance VIF 

   000/0 306/13  199/7 مقدار ثابت

 141/2 467/0 000/0 933/6 344/0 613/0 نمايش

 433/2 411/0 000/0 013/4 212/0 200/0 يكپارچگی

 775/2 360/0 000/0 196/4 237/0 306/0 فعال سازي

 983/1 504/0 002/0 142/3 150/0 186/0 حل مسئله

 387/4 228/0 000/0 096/6 416/0 301/0 توجه

 387/4 228/0 000/0 730/3 254/0 308/0 ارتباط

 889/1 529/0 000/0 388/6 340/0 334/0 خودتنظيمی

 889/1 529/0 031/0 166/2 115/0 123/0 کنترل محيط

  p<0/001*** 

 هر يبرا شده محاسبه Tolerance ، با توجه به اینكه مقدار7بر اساس نتایج جدول 
تغیرهاي ممحاسبه شده براي تمامي  VIFنبوده و همچنین مقدار  1/0پیش بین كمتر از  متغیر

بین چند هم خطي وجود كه میان متغیرهاي پیش دهدمي است، نشان 10ایین تر از پیش بین پ
 .نداشته و این مفروضه برقرار است

ي ل معننتایج جدول با استفاده از روش رگرسیون چند متغیري به روش گام به گام مد
از  درصد 37مشاهده شده، بیش از  T(. بر اساس نتایج جدول و p<0/001داري بدست آمد)

(، خودتنظیمي Beta=-613/0واریانس رضایت از دوره به ترتیب توسط عناصر نمایش )
(334/0=Beta( ارتباط ،)308/0=Betaفعال )( 306/0سازي- =Beta( توجه ،)301/0=Beta ،)

( Beta= 123/0( و كنترل محیط )Beta= 186/0( ، حل مسئله )Beta= -200/0یكپارچگي )
هاي فهباشند. در میان مولي رضایت از یادگیري دانشجویان ميبینقویترین متغیرها براي پیش
از یادگیري  براي رضایتداري پیش بیني كننده معني« كاربست»اصول مبنایي آموزش، مولفه 

 .نشان نداد
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 بحث و نتيجه گيري
ي در كاربست اصول، عناصر، و راهبردهاي آموزشي برگرفته از مباني نظري و پژوهش

تایج هاي آموزشي بوده و باعث پیشرفت ناز عوامل اساسي بهبود كیفیت دورهآموزش و تدریس، 
رزیابي شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اادگیرندگان ميیادگیري و عملكرد تحصیلي ی

اي كلر، و هاي آموزش الكترونیكي بر اساس اصول مبنایي آموزش مریل و طراحي انگیزهدوره
نشان  دانشجویان انجام شد. نتایج پژوهش همبستگي آن با پیشرفت یادگیري و رضایت از دوره

ر دكنترل ارادي -اياستفاده از اصول مبنایي و عناصر انگیزهداد كه هر چه دانشجویان كاربست و 
ا از آنه طراحي آموزش دوره مربوطه را بیشتر گزارش كرده باشند، پیشرفت یادگیري و رضایت

ي اصول لفیقدوره آموزشي و مربي بیشتر بوده است. بر این اساس، میزان همبستگي بین متغیر ت
بین( با متغیر پیشرفت موزش ) به عنوان متغیر پیشآادي كنترل ار -ايمبنایي و عناصر انگیزه
ر رضایت ، و با متغی35/0و مقدار ضریب تعیین تعدیل یافته برابر با  53/0یادگیري تقریبًا برابر با 

ست. به این معنا كه ا 37/0و مقدارضریب تعیین تعدیل یافته  58/0از دوره و مربي برابر با برابر با 
یت از دوره درصد از تغییرات مربوط به رضا 37ییرات پیشرفت یادگیري، و درصد از تغ 35حدود 

بیین قابل تادي كنترل ار -ايعناصر انگیزهو مربي توسط متغیر تلفیقي اصول مبنایي آموزش و 
اي نه تنها جدا از فرایند كند كه طراحي عناصر انگیزه( بیان مي2010است. در این راستا،  كلر )

ي را به افتد، بلكه در تلفیق با آموزش و محیط یادگیري، بُعد دیگرفاق نميطراحي آموزشي ات
شود. هاي آموزشي ميفرایند طراحي آموزشي اضافه كرده  و موجب اثربخشي هر چه بیشتر دوره

هاي بزرگي در زمینه مدیریت ( بر این باور است كه در حالیكه چالش2016همچنین، كلر)
 وهاي یادگیري به ویژه در رابطه با تلفیق تكنولوژي محیط ايیادگیري و عناصر انگیزه

 كنترل ارادي با –اي هاي ارائه نوآورانه وجود دارد، اما یكپارچه ساختن عناصر انگیزهسیستم
یشتر تواند باعث غناي بفرایند آموزش و طراحي آموزشي )در اینجا اصول مبنایي آموزش( مي

هاي یادگیري از ها و موقعیتانگیزاننده شود كه در محیطآموزش و خلق رویدادهاي یادگیري بر
 اهمیت زیادي برخوردار است. 

بنابراین، در این پژوهش نیز نتایج به دست آمده در مورد ارتباط و پیش بیني پذیري 
هاي متغیرهاي پیشرفت یادگیري و رضایت از دوره، توسط تلفیق اصول مبنایي آموزش )برگرفته

توان كنترل ارادي را مي –اي لگوهاي مختلف طراحي آموزشي( و عناصر انگیزههاي و ااز نظریه
در راستاي مباني نظري مورد اشاره در باال تبیین و تفسیر كرد.  همچنین نتایج این پژوهش در 

هاي دیگر مبني بر اثربخشي این اصول بر نتایج رابطه با اصول مبنایي آموزش با نتایج پژوهش
(؛ بر بهبود نمرات درس ریاضي )اودو و 2020یادگیرندگان )بدلي و همكاران،  یادگیري و رضایت

(؛ و بر درگیري 1394(؛ بر آموزش ضمن خدمت معلمان )رضواني و كارشكي 2021همكاران، 
( همخوان است. همچنین نتایج این پژوهش در رابطه با 2013دهي هدف )لي، شناختي و  جهت
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(؛ هس 2004هاي كلر و سوزوكي )آموزش با نتایج پژوهش كنترل ارادي –اي عناصر انگیزه
، 1396(؛ زندي و همكاران )1397(؛ زندي و حسیني )1391(؛ فردانش و همكاران )2015)

( كه در پیشینه پژوهشي به آنها اشاره 2017( و كیم و همكاران)2016(، كیم و بنیكن)1398
 شد، همخواني دارد.

اصر و عن ن است كه ارزش واقعي اصول مبنایي آموزشموضوع قابل ذكر دیگر در اینجا ای
م در ( ه2020كند. همچنانكه مریل )كنترل ارادي، در طراحي آموزش نمود پیدا مي –اي انگیزه

 به نسبتي كند كه یادگیري از یک برنامه یا دوره آموزشيرابطه با اصول مبنایي آموزش بیان مي
 گیرد. در این زمینه، دررد استفاده قرار ميوزشي موشود كه این اصول در آن دوره آمتسهیل مي

اي پژوهش حاضر نیز بعضي از عناصر زیرمجموعه اصول مبنایي آموزش و طراحي انگیزه
 بیني شونده نسبت به عناصر دیگر نشانهمبستگي و ارتباط بیشتري را با متغیرهاي پیش

 وسازي، نمایش ام به گام، اصول فعالیج تحلیل رگرسیون گبر اساس نتا اند. به عنوان مثال،داده
 مي ویكپارچگي و حل مسئله ذیل اصول مبنایي آموزش، و عناصر توجه و ارتباط، خودتنظی

 بیشتري با كنترل ارادي همبستگي و ارتباط معنادار –اي كنترل محیطي ذیل طراحي انگیزه
ابطه با بعضي عناصر راند. حتي در رابطه پیشرفت یادگیري به نسبت عناصر دیگر نشان داده

وعي با  توان گفت از آنجا كه این مطالعه به نمعناداري مشاهده نشده است. در این رابطه مي
شناسانه براي كشف روابط و همبستگي میان اصول مبنایي و عناصر اتخاذ رویكردي آسیب

هاي ورهدكنترل ارادي، و متغیرهاي پیشرفت یادگیري و رضایت از دوره در  –اي انگیزه
 نابراین، بآموزشي در این زمینه نبوده است.  الكترونیكي به مسئله پرداخته، به دنبال مداخله

 ان دهندهتواند نشتفاوت در ارتباط معنادار یا ارتباط كم در مورد بعضي عناصر زیرمجموعه، مي
ول غفم وتوجه به كاربست بعضي از این اصول و عناصر در ارائه دوره آموزشي توسط مربیان 

ه اول رسد این مغفول ماندن و عدم توجه در درجماندن اصول و عناصر دیگر باشد. به نظر مي
د طراحي ها در مورد اصول و فراینمعلول عدم آگاهي و دانش و مهارت ناكافي مدرسان این دوره

ییر هاي آموزش الكترونیكي است. بنابراین، چنین نتایجي لزوم تغآموزشي جهت طراحي دوره
اي كه بتواند خالءهاي مورد هاي مختلف به گونههاي درسي و طراحي آموزش در دورهنامهبر

 سازد.اشاره را به شكل بهتري پوشش دهد را نمایان مي
بیني و استفاده از تلفیق اصول مبنایي و عناصر رسد، پیشبه طور كلي به نظر مي

هاي آموزش الكترونیكي كه ویژه دورههاي آموزشي به كنترل ارادي در طراحي دوره –اي انگیزه
اي و عاطفي در آن به دلیل عدم حضور چهره به چهره مربیان و یادگیرندگان، مسائل انگیزه

كند، از اهمیت زیادي برخوردار باشد. در این راستا،  مربیان و طراحان بیشتري نمود پیدا مي
هاي مختلفي كه  در طول دوره بر ابيتوانند با استفاده از طراحي مناسب و  نیز ارزیآموزشي مي

دهند، نسبت به بازنگري، اصالح و بهبود آموزش خود اقدام اساس این اصول و عناصر انجام مي
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هایي كه نتایج كرده و در نهایت باعث ارتقاء عملكرد یادگیرندگان شوند. همچنین، یكي از داللت
ام آموزش عالي داشته باشد، نیاز به هاي آموزشي به ویژه نظتواند براي نظاماین پژوهش مي

هاي الكترونیكي با پشتیباني گذاري دانشگاهها و موسسات آموزشي براي توسعه دورهسرمایه
توانند به اشكال علمي و تخصصي متخصصان حوزه تكنولوژي و طراحي آموزشي است كه مي

اي هیأت علمي، ها و كارگاههاي آموزشي براي مربیان و اعضمختلف از قبیل طراحي دوره
هاي مربوطه یاري رسان نظام هاي تخصصي و غیره در راستاي بهبود و ارتقاء دورهمشاوره

آموزشي باشند. بنابراین، اگر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بخواهند اثربخشي و كارآمدي 
است  هایيهاي الكترونیكي خود را بهبود بخشند، قدر مسلم طراحي آموزشي یكي از حوزهدوره

 تواند بر غناي آموزشي این دوره ها بیافزاید. كه مي
 ه طراحياي در زمیندر پایان الزم به ذكر است با توجه به اینكه در مطالعه حاضر مداخله

ها بر اساس رهاي صورت نگرفته و ارزیابي از دوها بر اساس اصول مبنایي و عناصر انگیزهدوره
 د، تعمیمام شیري این اصول و عناصر توسط اساتید دوره انجگزارش دانشجویان از میزان به كارگ

اده از توان با استفنتایج نیازمند تأمل و احتیاط بیشتري است. لذا، در مطالعات آینده مي
دي، كنترل ارا –اي مداخالت آزمایشي مبتني بر تلفیق اصول مبنایي آموزش و عناصر انگیزه

ي را ادگیری –غیرهاي مختلف مرتبط با فرایند آموزش اثربخشي تلفیق این اصول و عناصر بر مت
هاي الكترونیكي هاي آموزشي حضوري و هم در مورد دورهتري هم در مورد دورهبه شكل دقیق

یازمند نهاي آموزشي مورد پژوهش قرار داد. همچنین، از آنجا كه در این مطالعه ارزیابي دوره
 ي اساتیداكافوطه بود، عدم همكاري و یا همكاري نموافقت و همكاري اساتید و مربیان دوره مرب

ها در زمینه تهمهندسي و سایر رش –هاي علوم پایه، فني هاي الكترونیكي به ویژه در رشتهدوره
هاي علوم انساني هاي مربوط به  رشتهگیري بیشتر در دورهاجراي پژوهش باعث شد كه نمونه

صیلي فراهم هاي مختلف تحها و حوزهایج بین رشتهانجام شود، به همین دلیل امكان مقایسه نت
شي و همچنین هایي در رابطه با نحوه طراحي آموزنشد.  در این زمینه، به احتمال زیاد تفاوت

ایه  نسبت به علوم مهندسي و علوم پ –هاي فني ها در رشتهسطح دانش و مهارت اساتید دوره
 نابراین،ست. بامستلزم بررسي و ارزیابي دقیقتري انساني و به ویژه علوم تربیتي وجود دارد كه 

الكترونیكي از منظر  هاي آموزشهاي آینده ارزیابي كیفیت دورهشود در پژوهشپیشنهاد مي
هاي مختلف تري در رشتهاي آموزش به شكل گستردهتوجه به اصول مبنایي و طراحي انگیزه

 ها انجام شود.تهمهندسي، علوم پایه و سایر رش –تحصیلي از جمله فني 
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