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  مقدمه 

اي مرهون نظام آموزشي آن جامعه است و بر اين اساس كشورها مبالغ قابل توجهي از درآمد خود را رشد و بالندگي هر جامعه
و   آموزش  ميصرف  (يادگيري  ).  Zarbakhsh, Rostamnejad, Tilenoei & Soleimani Sabini, 2020كنند 

سازان فرداي جامعه هستند و امروزه بحث افت تحصيلي و كاهش عملكرد تحصيلي رايج است و آموزان امروز در واقع آينده دانش 
باشد  اصلي آن كاهش انگيزش فراگيران ميشود، همواره يكي از علل  هنگامي كه افت يا كاهش عملكرد تحصيلي صحبت مي

)Graciani Hidajat, Hanurawan, Chusniyah & Rahmawati, 2020.( 

برنده فرد در جهت تحقق اهداف و دستيابي به رشد و خودشكوفايي است و انگيزش تحصيلي به فرايندهايي انگيزش نيروي پيش  
 ,Akca & Demirراستاي رسيدن به دستاوردهاي تحصيلي گام بردارند (نمايد تا در  اشاره دارد كه فراگيران را تحريك مي

هاي و استعدادهاي بالقوه خود را تا حد امكان و تا باالترين مقدار ممكن شكوفا سازند، همه افراد تمايل دارند كه توانايي   ).2021
 ,Titrek, Cetin, Kaymak & Kasikciد (توانند موفق باشن اما تنها افرادي كه انگيزش بااليي براي اين منظور دارند، مي

هاي آموزشي و به گردد كه سبب حضور فراگيران در محيطها، نيازها و عواملي اطالق ميانگيزش تحصيلي به انگيزه   ).2018
دوره  رساندن  ميپايان  تحصيلي  مدارك  دريافت  و  آموزشي  (هاي  براي   ).Cha, 2020شود  باال  تحصيلي  انگيزش  داراي  افراد 

ميرسي نشان  بيشتري  پشتكار  و  تالش  اهداف  به  شكستدن  برابر  در  كمتر  ميدهند،  نااميد  يا  تسليم  فعاليتها  و  با شوند  هايي 
مي انتخاب  متوسط  دشواري  (سطح  دانش   ).Lee, Chang, Lucas & Hirsch, 2019نمايند  نتيجه،  انگيزش  در  با  آموزان 

اندن يك تكليف، رسيدن به هدف و دستيابي به درجه معيني از شايستگي را  تحصيلي باال داراي تحرك الزم براي به پايان رس 
  ).Trolian & Jach, 2020دارند تا بتوانند خود را در تحصيل و يادگيري موفق سازند (

امروزه ديدگاه متخصصان از تدريس صرف در كالس فراتر رفته و در آموزش و تدريس بر رويكردها و الگوهاي جديد حاصل از  
شوند تا اي شده است و اين رويكردها و الگوها سبب ميشناسي توجه ويژه هاي علوم تربيتي، روانشناسي، مديريت و جامعهيافته 

معلمان با وسعت نظر بيشتري به تدريس و نقش خود در آموزش بنگرند و با بكارگيري آنها كيفيت آموزش و يادگيري را بهبود 
هم شكوفايي  و  رشد  زمينه  و  (هبخشند  سازند  فراهم  را  فراگيران  يادگيري    ).Sterner, 2019جانبه  و  آموزش  براي  بنابراين، 

كوشد اي از رشته فناوري آموزشي است كه ميمحتوي بايد اقدام به طراحي الگوهاي آموزشي كرد و طراحي آموزشي زيرمجموعه 
بافرصت  و  دهد  قرار  يادگيرندگان  اختيار  در  را  يادگيري  براي  مناسب  يادگيري    هاي  ايجاد  زمينه  معنادار  يادگيري  تجارب  ايجاد 

ريزي آموزش و يادگيري اثربخش با برنامه   ).McKinnon, Danaia & Deehan, 2017پايدار و اثربخش را فراهم سازد ( 
استفاده ريزي رويدادهاي آموزشي جهت  شود و طراحي آموزشي فرايند سيستماتيكي را براي برنامه دقيق، منظم و موثر شروع مي

آموزشي اصول  آموزشي  از  الگوهاي  قالب  مي  در  آموزش ارائه  براي  را  يادگيري  و  آموزش  اصول  آموزشي  طراحان  و  هاي كند 
 Janssen, Konings & Vanگيرند تا آموزش و يادگيري را اثربخش، عميق و بهينه سازند (كاربردي و عملياتي بكار مي

Merrienboer, 2017.(  
الگوها اين  از  مي   يكي  الكه  باشد،  داشته  تحصيلي  انگيزش  افزايش  در  موثري  نقش  آموزشي  تواند  است   Gagneگوي 

)Saraswathi & Stanly, 2019(  مي نيز  آموزشي  رويدادهاي  الگوي  آن  به  كه  كه  است  سيستمي  الگوهاي  از  يكي  گويند 
هاي ). بر اساس اين الگو بازده Berger-Estilita & Greif, 2020تواند در سطح خرد و كالن طراحي آموزشي بكار رود (مي

 شوندها تقسيم ميهاي حركتي و نگرش رت هاي ذهني، راهبردهاي شناختي، اطالعات كالمي، مها يادگيري به پنج طبقه مهارت
اي از نه رويداد آموزشي شامل جلب توجه، آگاهي به فراگيران از اهداف آموزشي، يادآوري كه براي تحقق آنها نياز به مجموعه 

 بي عملكرد عملكرد، تدارك بازخورد، ارزيا  آزمودنهاي قبلي، ارائه مطالب محرك يادگيري، تدارك شرايط براي راهنمايي،  آموخته 
    ).Woo, 2016باشد (ها ميها و مهارتو افزايش نگهداري و انتقال دانش 

توان گفت كه براي اينكه موضوع آموزش و يادگيري در ذهن فراگير ثبت شود، ابتدا  گانه آموزشي ميدر خصوص رويدادهاي نه 
ايجاد جذابيت و انگيزه براي آن تحقق يابد. در خصوص  تواند از طريق جذابيت موضوع و  بايد توجه وي جلب شود و اين امر مي

فراگيران بايد از بازده يادگيري آگاه باشند و اين آگاهي سبب مي شود كه آنان بداند در  آگاهي از اهداف آموزشي بايد گفت كه 
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دارد. وجود  انتظارهايي  چه  آنها  از  يادگيري  دوره  آموخته   پايان  پيشيادآوري  يا  قبلي  جهت نيازهاي  هاي  فراگيران  به  يادگيري 
كند. ارائه مطالب محرك يادگيري با ارائه محرك اساسي به  يادگيري مطالب جديد و ارتباط آنها به مطالب قبلي كمك زيادي مي

طور  ها در واقع مواد آموزشي مرتبط با موضوع درس نظير عكس، متن و غيره هستند كه بايد بهيابد. محرك فراگيران تحقق مي
شفاف ارائه شوند. منظور از تدارك شرايط براي راهنمايي اين است زماني كه اطالعات جديد براي يادگيرندگان ارائه شد واضح و  

ها مختلف و با استفاده از راهبردهاي متفاوت متناسب با يادگيرندگان آنها را راهنمايي و هدايت كرد تا بتوانند موضوع  بايد به روش 
شده در فراگيران بايد در فرايند آموزش و يادگيري  ها و مطالب يادگرفته عملكرد يعني اينكه آموخته   آزمودن  را بهتر درك نمايند.

راهكارهاي  مورد آزمون و ارزشيابي قرار بگيرد تا در صورت نقص و كاستي آنها تشخيص داده شوند و با استفاده از روش ها و 
رد كه براي اينكه فراگيران از نحوه عملكرد خود آگاه شوند بايد متناسب با مناسب رفع شوند. تدارك بازخورد به اين مساله اشاره دا

دهاي مناسبي دريافت نمايند تا تقويت شوند. ارزيابي عملكرد  روبازخر صورت داشتن عملكرد مناسب، آن بازخورد دريافت نمايند و د
ان دستيابي فراگيران به اهداف آموزشي اطالع كسب  به اين مطلب اشاره دارد كه در پايان فرايند آموزش و يادگيري بايد از ميز
شود. در خصوص آخرين راهبرد يعني افزايش نگهداري  نماييم كه اين امر از طريق ارزيابي يا ارزشيابي عملكرد پاياني محقق مي

هاي مشابه و جديد و  ت شده در موقعيها بايد گفت كه بكارگيري مطالب، مفاهيم و راهبردهاي يادگرفته ا و مهارتهو انتقال دانش 
تواند زمينه را براي افزايش نگهداري و انتقال دانش و مهارت فراهم آورد استفاده از راهبردهاي آموزشي شناختي و فراشناختي مي

)Merrotsy, 2017  .( 

آموزشي   الگوي  مهارت  Gagneدر  از  اعم  آموزشي  محتواي  انواع  شناختي،  ابتدا  راهبردهاي  كالمي،  اطالعات  ذهني،  هاي 
-Romeroشود (ها تعيين و سپس ترتيب و توالي آنها با توجه به شرايط و امكانات مشخص ميهاي حركتي و نگرشمهارت

Garcia, Buzon-Garcia & Touron, 2018.( انگيزشي    -الگوي آموزشي  ، تحصيلي   شكي ديگر از الگوهاي بهبود انگيزي
Keller  است   )Goksu & Bolat, 2021آموزشي مي طراحي  براي  كاربردي  الگويي  كه  تقويت و )  ايجاد،  به  آن  در  باشد و 

اين الگو عقيده بر اين است كه بخش زيادي از انگيزش فراگيران    در).  Dincer, 2020شود (ارتقاي انگيزش فراگيران تاكيد مي
نقش  به   ايفاي  آموزشي  مفاهيم  و  مطالب  ارائه  و  توسعه  طراحي،  فرايند  در  كه  دارد  بستگي  معلماني  و  آموزشي  دوره  طراحان 
صورت كامل انگيزش يادگيرندگان را كنترل نمايند، ولي طراحي آموزشي توانند به كنند. با اينكه، درست است كه معلمان نميمي

مي راضعيف  يادگيرندگان  انگيزش  مي  تواند  مناسب  آموزشي  طراحي  مقابل  در  و  دهد  فراگيران  كاهش  يادگيري  اشتياق  تواند 
   ).Sdravopoulou, Gonzalez & Hidalgo-Ariza, 2021انگيزه را تحريك نمايد (بي

  ها و راهبردهاي انگيزشي با طراحي آموزشي است كه موجب تالش بيشتر فراگيران براي انگيزشي تلفيق نظريه   -الگوي آموزشي
. براي طراحي اين الگو ابتدا بايد  باشد و داراي چهار بخش عالقه، ارتباط، اطمينان و رضايت استرسيدن به اهداف آموزشي مي

ريزان آموزشي  مشكل يا انگيزش بررسي و مشخص شود كه آيا مشكل مربوط به فراگير است يا مربوط به آموزش و سپس برنامه 
طراحي نمايند. فرايند طراحي آموزشي بايد طوري انجام شود كه در بخش عالقه، توجه و  راهبردهاي انگيزشي را در چهار بخش  

فراگيران مرتبط  انگيزش  نيازها و  با  را  آموزشي  محتوي  ارتباط مطالب و  بخش  در  شود،  حفظ  برانگيخته و  فراگيران  كنجكاوي 
هاي دروني و كننده نند و در بخش رضايت از تقويت سازند، در بخش اطمينان، انتظار رسيدن به موفقيت را در فراگيران تقويت ك

) كنند  رضايت  احساس  فراگيران  تا  نمايند  استفاده  آموزشي ).  Keller, 2016بيروني  الگوي  انگيزش   Kellerانگيزشي    -در 
مفاهيم،  همانند پلي بين مطالعات انگيزش و عمل بهبود يا تقويت انگيزش افراد است. به عبارت ديگر، در يك طرف پل مطالب،  

دستورالعمل نظريه  پل  ديگر  طرف  در  و  انسان  در  انگيزش  مطالعه  از  برگرفته  اصول  و  و  ها  كارها  موفق  انجام  شيوه  طراحي  ها، 
مي فراگيران  انگيزش  بهبود  آنها  هدف  كه  است  متخصصاني  و  طراحان  فعاليت  از  برگرفته  كه  دارند  قرار  باشد آموزشي 

)Suherman, Zaman & Farida, 2021 .(  
ويژه درباره  هاي نسبتا زيادي بهشده و به همين خاطر پژوهش   لگوهاي آموزشي مختلفهاي اخير توجه زيادي به طراحي ادر سال 

پژوهشي درباره مقايسه آن با   ها متفاوت بوده و از سوي ديگراز يك سو نتايج پژوهش   ه، اماانجام شد  Gagneالگوي آموزشي  
آموزشي نشد  Kellerانگيزشي    - الگوي  مثال  يافت  براي  پژوهش  .  داد)  Jaiswal  )2019نتايج  آموزشي   نشان  رويكرد  كه 

 & Khazaie  محور مبتني بر گانيه باعث افزايش نگهداري و انتقال دانش، انگيزش و پذيرش يادگيري موفق زبان شد.يادگيرنده 
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Moradi  )2017(    ضمن پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه آموزش الكترونيكي بر اساس الگوي گانيه باعث افزايش انگيزش
شد. پزشكي  علوم  دانشجويان  تحصيلي  پيشرفت  و  ديگر    پيشرفت  پژوهشي   & Abdoli, Aliabadi, Moradiدر 

Mehrvarz  )2016  ( آموزان تفاوت معناداري  يزش دانش كه بين دو روش آموزش بايبي و گانيه در افزايش انگ  گزارش كردند
شد. آنان  يادگيري  افزايش معنادار  باعث  بايبي  آموزش  روش  با  مقايسه  در  گانيه  آموزش  روش  اما  نداشت،  پژوهش   وجود  نتايج 

Maleki  )2014  (داد مرحله  نشان  پنج  و  گانيه  آموزشي  الگوهاي  شيوه  دو  هر  پيشرفت  كه  انگيزش  افزايش  باعث  بايبي  اي 
دان  مرحلهتحصيلي  پنج  آموزشي  الگوي  تاثير  و  شدند  بود.شجويان  گانيه  آموزشي  الگوي  از  بيشتر  بايبي   & Barzegar  اي 

AliAbadi  )2013 باعث كنترل  گروه  با  مقايسه  در  بريگز  و  گانيه  آموزشي  مدل  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  پژوهشي  ضمن   (
در پژوهشي    از نظر انگيزش پيشرفت تحصيلي تفاوت معناداري نداشتند.آموزان شد، اما  افزايش معنادار يادگيري و يادداري دانش 

كردند)  Neo & Neo  )2010ديگر   يادگيرنده   گزارش  محيط  در  گانيه  رويكرد  بر  مبتني  آموزش  چندرسانهكه  باعث  محور  اي 
چهار  ي كلر مبتني بر  الگوي آموزش  حاكي از تاثير)  Dincer  )2020نتايج پژوهش  همچنين،    آموزان شد.افزايش انگيزش دانش 

) ضمن  Ghasemi Samani, Falahi & Komasi   )2020  د.بر افزايش انگيزش بوبخش عالقه، ارتباط، اطمينان و رضايت  
آموزان  الگوي آموزشي انگيزشي كلر باعث افزايش يادگير يو انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه  

  -كه طراحي آموزشيگزارش كردند  )  Saravani, Mirzahosseini & Zargham Hajebi  )2019در پژوهشي ديگر    .شد
) ضمن Zandi, Hatami, Fardanesh & Talaee  )2017  انگيزشي كلر باعث افزايش انگيزش دانشجويان پزشكي شد.

تركيب الگوهاي آموزشي مريل و كلر انجام شد به اين نتيجه  پژوهشي درباره تركيب عوامل انگيزشي و كنترل ارادي كه از طريق  
شد. دانشجويان  انگيزش  و  يادگيري  افزايش  باعث  تلفيقي  آموزش  شيوه  اين  كه  ديگر    رسيدند  پژوهشي   Kurt & Kecikدر 

دانشجويان   كه الگوي انگيزشي چهار بخشي عالقه، ارتباط، اطمينان و رضايت كلر باعث افزايش انگيزش  گزارش كردند)  2017(
  شد.

تحصيل ترك  حتي  و  تحصيلي  افت  تحصيلي    آموزاندانش   بررسي  انگيزش  افت  آن  اصلي  علل  از  يكي  كه  است  آن  از  حاكي 
 هاي تحصيلي مختلف و حتي براي بهبود ويژگي   آموزاندانش   باشد. بنابراين، براي جلوگيري از افت تحصيلي و ترك تحصيلمي
تحصيلي  مي انگيزش  ميزان  بخشيد.  ن  آناتوان  ارتقاء  آموزشي  مختلف  الگوهاي  و  رويكردهاي  از  استفاده  با  برخالف  را  امروزه 

گذشته از رويكردها و الگوهاي مختلف آموزشي استفاده و محتواهاي آموزشي مختلف را بر اساس آن طراحي و به بررسي تاثير  
ه آنها انجام شده و نتايج عمدتا حاكي از تاثير آنها بودند  هاي نسبتا زيادي دربارپردازند. دو مورد از الگوهاي كه پژوهش آنها مي

ها متفاوت هستند كه از يك سو گاهي نتايج برخي پژوهش   Kellerانگيزشي    - و الگوي آموزشي  Gagneشامل الگوي آموزشي  
بودند و از سوي ديگر پژوهشي درباره مقايسه تاثير اين دو روش يافت نشد. در نتيجه، پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير الگوي 

  انجام شد. پايه هفتم آموزانانگيزشي كلر بر انگيزش تحصيلي دانش  -آموزشي گانيه و الگوي آموزشي
  

  شناسي  روش
نيمه  اجرا  شيوه  نظر  از  و  كاربردي  هدف  نظر  از  مطالعه  پيش اين  طرح  با  پس تجربي  و  جامعه آزمون  بود.  كنترل  گروه  با  آزمون 

دانش  تحصيلي  پژوهش  سال  در  زاهدان  شهر  هفتم  پايه  آنان    1398-99آموزان  ميان  از  كه  نمونه   60بودند  روش  با  گيري  نفر 
صورت تصادفي در سه گروه مساوي شامل دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل جايگزين شدند. در روش  بههدفمند انتخاب و  

كند. براي مثال عنوان نمونه انتخاب ميهايي كه از قبل تعيين كرده تعدادي را به گيري هدفمند پژوهشگر با توجه به مالك نمونه 
داشتن موبايل، تبلت يا   هاي گذشته، تمايل جهت شركت در پژوهش، يهتوان به جنسيت، عدم مردودي در پاها مياز اين مالك

زندگي همراه با پدر و مادر و غيره اشاره كرد. براي انجام اين پژوهش پس از    رايانه براي دريافت آموزش مجازي در دوران كرونا، 
آموزش اداره  مسئوالن  با  زاهدانهماهنگي  شهر  نمونه   وپرورش  به  هنگاقدام  و  شد  نمونه گيري  كه  به  امي  رسيدند،   60ها  نفر 

صورت تصادفي در سه گروه مساوي جايگزين شدند. گروه آزمايش اول با روش الگوي آموزشي گانيه گيري پايان يافت و بهنمونه 
دقيقه آموزش ديدند و گروه كنترل با روش    45انگيزشي كلر به مدت هشت جلسه    -و گروه آزمايش دوم با روش الگوي آموزشي

ديد.  مر آموزش  آموزشيسوم  الگوي  و  گانيه  آموزشي  الگوي  با  طراحي  جهت  شده  انتخاب  ف  -محتوي  شامل  كلر  صل  انگيزشي 



  و همكاران)  گلزاري مقدم( …و گانيه آموزشي طراحي الگوي تاثير مقايسه /147

با كمك سه تن از دبيران برتر درس علوم و سه تن  . محتوي مورد نظرهاي آن بودانرژي و تبديل  هشتم كتاب علوم آنها با عنوان
گانه شامل جلب توجه، آگاهي به  رويدادهاي آموزشي نه   ي آموزشي گانيه با توجه بهدر قالب الگو  از متخصصان روانشناسي تربيتي

آموخته  يادآوري  آموزشي،  اهداف  از  آزمودن  فراگيران  راهنمايي،  براي  شرايط  تدارك  يادگيري،  محرك  مطالب  ارائه  قبلي،  هاي 
انگيزشي   -ها و در قالب الگوي آموزشيا و مهارتهعملكرد، تدارك بازخورد، ارزيابي عملكرد و افزايش نگهداري و انتقال دانش 

 شد.   آپ طي هشت جلسه براي آنها ارسالو از طريق واتس   طراحي   كلر با توجه به چهار بخش عالقه، ارتباط، اطمينان و رضايت
  Harter  شناختي به پرسشنامه انگيزش تحصيليآزمون عالوه بر فرم اطالعات جمعيت آزمون و پس هر سه گروه در مراحل پيش 

  ) پاسخ دادند. 1981(
توسط   مذكور  پرسشنامه  تحصيلي:  انگيزش  سال    Harterپرسشنامه  گويه   33با    1981در  شد.  طراحي  از گويه  استفاده  با  ها 

درجه پنج  (نمره  مقياس  مخالفم  كامال  شامل  ليكرت  (نمره  1اي  مخالفم  (نمره  2)،  ندارم  نظري  (نمره  3)،  موافقم  كامال 4)،  و   (
ها محاسبه و  شوند. نمره ابزار با مجموع نمره گويه گذاري ميصورت معكوس نمره ها به گذاري و برخي گويه ) نمره 5موافقم (نمره  

. روايي سازه  باشددهنده انگيزش تحصيلي باالتر مياست و نمره بيشتر نشان   165و حداكثر نمره در آن    33حداقل نمره در آن  
 ,Lepper, Corpus & Iyengarبرآورد شد ( 74/0اي هفته 6تاييد و پايايي آن با روش بازآزمايي ابزار با روش تحليل عاملي 

ايران،    ).2005 روNajafi, Nosrati Heshi, Hatami & Motaghi  )2015در  با  را  پايايي  مقدار  كرونباخ   ش)  آلفاي 
روش آوري با  پس از جمع ها  داده  محاسبه شد.  85/0در پژوهش حاضر مقدار پايايي با روش آلفاي كرونباخ    بدست آوردند.  82/0

  تحليل شدند.   05/0در سطح معناداري  24نسخه  SPSSافزار متغيري و آزمون تعقيبي بونفروني در نرم تحليل كوواريانس تك 
  

  هايافته 
شد. فراواني و درصد فراواني نفري انجام    20ها براي سه گروه  هاي هيچ يك از سه گروه اتفاق نيفتاد و تحليلريزشي در نمونه 
  ارائه شد.  1آموزان و تحصيالت والدين آنها در جدول ها شامل جنسيت دانش شناختي نمونه اطالعات جمعيت 

  آموزان و تحصيالت والدين آنهاها شامل جنسيت دانششناختي نمونهفراواني و درصد فراواني اطالعات جمعيت. 1جدول 
  آموزشي گانيه گروه الگوي   سطوح  متغير 

  فراواني (درصد فراواني)
  انگيزشي كلر  -گروه الگوي آموزشي 

  فراواني (درصد فراواني)
  گروه كنترل 

  فراواني (درصد فراواني)
  ) 45٪( 9  ) 50٪( 10  ) 60٪( 12  دختر   جنسيت 

  ) 55٪( 11  ) 50٪( 10  ) 40٪( 8  پسر   
  ) 20٪( 4  ) 30٪( 6  ) 25٪( 5  زير ديپلم   تحصيالت پدر 

  ) 25٪( 5  ) 15٪( 3  ) 20٪( 4  ديپلم   
  ) 30٪( 6  ) 40٪( 8  ) 35٪( 7  كارشناسي   
  ) 25٪( 5  ) 15٪( 3  ) 20٪( 4  باالتر از كارشناسي   

  ) 20٪( 4  ) 25٪( 5  ) 30٪( 6  زير ديپلم   تحصيالت مادر 
  ) 35٪( 7  ) 25٪( 5  ) 30٪( 6  ديپلم   
  ) 30٪( 6  ) 30٪( 6  ) 25٪( 5  كارشناسي   
  ) 15٪( 3  ) 20٪( 4  ) 15٪( 3  باالتر از كارشناسي   

آموزان به تفكيك دختر و پسر و تحصيالت والدين آنها به تفكيك زيرديپلم، ، فراواني و درصد فراواني جنسيت دانش 1در جدول  
به تفكيك    آموزانميانگين و انحراف معيار انگيزش تحصيلي دانش   ديپلم، كارشناسي و باالت از كارشناسي قابل مشاهده است.

  ارائه شد. 2در جدول  آزمونآزمون و پس مراحل پيش 
  در مراحل ارزيابي آموزان دانش ميانگين و انحراف معيار انگيزش تحصيلي. 2جدول 

  گروه الگوي آموزشي گانيه   مراحل   متغير 
  ميانگين (انحراف معيار) 

  انگيزشي كلر  -گروه الگوي آموزشي 
  ميانگين (انحراف معيار) 

  كنترل گروه 
  ميانگين (انحراف معيار) 

  ) 8/ 71( 63/ 80  ) 6/ 45( 63/ 40  ) 5/ 11( 64/ 35  آزمون پيش  انگيزش تحصيلي 
  ) 8/ 88( 63/ 70  ) 6/ 02( 74/ 95  ) 4/ 82( 77/ 95  آزمون پس  



 148صفحه ) 1400 پاييز و زمستان( 2 شماره ،7دوره  جامعه شناسي آموزش و پرورش،

آزمون قابل پس آزمون و آموزان به تفكيك مراحل ارزيابي يعني پيش ، ميانگين و انحراف معيار انگيزش تحصيلي دانش 2در جدول 
است. مفروضه   مشاهده  تك بررسي  كوواريانس  تحليل  آزمون هاي  مقادير  اساس  بر  بودن  نرمال  فرض  كه  داد  نشان  متغيري 
ها و ها بر اساس مقادير آزمون لوين براي گروه ها در مراحل ارزيابي، فرض همگني واريانس اسميرنوف براي گروه   -كولموگروف

نتايج تحليل كوواريانس    ).>05/0Pآزمون تاييد شد (اثر متقابل بين گروه و پيشبر اساس    شيب خطوط رگرسيون  همگنيفرض  
  ارائه شد.  3آموزان در جدول هاي آموزشي بر انگيزش تحصيلي دانش متغيري براي تعيين اثربخشي روش تك 

  آموزانانگيزش تحصيلي دانشهاي آموزشي بر متغيري براي تعيين اثربخشي روش. نتايج تحليل كوواريانس تك3جدول 
  مجذور اتا  معناداري  Fمقدار   ميانگين مربعات   درجه آزادي   مجموع مربعات   منبع تغيير   متغير 

  015/0  655/0  0/ 42  13/ 71  2  27/ 44  آزمون پيش  انگيزش تحصيلي 
        32/ 13  57  1831/ 55  خطا   
  460/0 >001/0  24/ 28  1120/ 26  2  2240/ 53  آزمون پس  
        46/ 14  57  2629/ 65  خطا   
)، اما در <0P/ 05آزمون از نظر انگيزش تحصيلي تفاوت معناداري نداشتند (ها در مرحله پيش مشخص است كه گروه   3در جدول  

پس  ميمرحله  اثر  اندازه  به  توجه  با  داشت و  وجود  معناداري  تفاوت  آنها  بين  تحصيلي  انگيزش  نظر  از  كه  آزمون  گفت    46توان 
روشدرصد   از  ناشي  (هاي مداخله ميتغييرات  روش  ).>05/0Pباشد  اثربخشي  مقايسه  براي  تعقيبي بونفروني  آزمون  هاي نتايج 

  ارائه شد.  4آموزان در جدول آموزشي بر انگيزش تحصيلي دانش 
  وزان آمهاي آموزشي بر انگيزش تحصيلي دانش. نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسه اثربخشي روش4جدول 

  معناداري  ها تفاوت ميانگين  ها گروه  متغير 
 >001/0  14/ 20  گروه كنترل   گروه الگوي آموزشي گانيه   انگيزش تحصيلي 

 >001/0  11/ 20  گروه كنترل   انگيزشي كلر  -گروه الگوي آموزشي   

 504/0  3/ 00  انگيزشي كلر  -گروه الگوي آموزشي   گروه الگوي آموزشي گانيه   

انگيزشي كلر در مقايسه با گروه كنترل باعث    -هر دو روش الگوي آموزشي گانيه و الگوي آموزشي همشخص است ك  4در جدول 
دانش  تحصيلي  انگيزش  معنادار  ( افزايش  شدند  آنان >05/0Pآموزان  تحصيلي  انگيزش  افزايش  در  آموزشي  روش  دو  بين  اما   ،(

  ).<05/0Pتفاوت معناداري وجود نداشت (
  

  گيرينتيجه بحث و 
آموزان در ساير متغيرهاي تحصيلي، پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير الگوي با توجه به نقش و اهميت انگيزش تحصيلي دانش 

  آموزان پايه هفتم انجام شد.انگيزشي كلر بر انگيزش تحصيلي دانش  -آموزشي گانيه و الگوي آموزشي
آموزان شد كه اين يافته  ي گانيه باعث افزايش معنادار انگيزش تحصيلي دانش هاي پژوهش حاضر نشان داد كه الگوي آموزشيافته 

پژوهش  يافته  و  Jaiswal  )2019  ،(Khazaie & Moradi  )2017هاي  با   ،(Abdoli & et al  )2016  ،(Maleki 
)2014  ،(Barzegar & AliAbadi  )2013  و  (Neo & Neo  )2010  ( تب در  بود.  يافته همسو  اين  به ميها  يين  توان 

هاي گانه الگوي آموزشي گانيه شامل جلب توجه، آگاهي به فراگيران از اهداف آموزشي، يادآوري آموخته رويدادهاي آموزشي نه
قبلي، ارائه مطالب محرك يادگيري، تدارك شرايط براي راهنمايي، آزمودن عملكرد، تدارك بازخورد، ارزيابي عملكرد و افزايش 

دا انتقال  و  مهارت نش نگهداري  و  (ها  كرد  اشاره  رويداد  Merrotsy, 2017ها  گانيه  آموزشي  الگوي  مثبت  نكات  از  بنابراين،   .(
آموز درگير در آموزش، بخشي از هنر معلمي آموزشي جلب توجه است و مهارت در جلب توجه به همراه دانش خردمندانه از دانش 

مي و  دانش است  انگيزه  در  يادتواند  ادامه  براي  ميآموزان  سبب  آموزشي  اهداف  بيان  رويداد  شود.  واقع  موثر  كه گيري  شود 
دهد، تداوم  يادگيرندگان هدف از آموزش را درك كنند و انتظاري را كسب نمانند كه معموال سرتاسر مدتي كه يادگيري رخ مي

طور باشد. بههداف ميگيران با ادارد. در نتيجه، يكي ديگر از نقاط قوت الگوي آموزشي گانيه بيان اهداف آموزشي و آشنايي فرا
اي كه قبال  يافتهدانند. در راهبرد بازخواني دانش پيشين، دانش سازمان آموزان هدف درس را ميكلي بهتر است فرض نكنيم دانش 

مي بازيابي  است  شده  به آموخته  تا  بزرگ شود  معنادار  زمينه  از  بخشي  امر صورت  همين  و  شود  واقع  جديد  اطالعات  براي   تري 
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اي رسانده آموزان به نقطهشود. در رويداد راهنمايي يادگيري با داشتن راهنمايي يادگيري كافي دانش موجب بهبود يادگيري مي
ميمي وقوع  به  عمال  را  يادگيري  دروني  تركيبي  رويداد  كه  چهره شوند  در  يادگيري  از  بردن  لذت  آثار  و  ديده رسانند  آنها  هاي 
چگونه كار را انجام و با ترتيب دادن تكاليف متنوع جديد براي يادگيرنده اطمينان از انتقال يادگيري  شود. آنها درك كردند كه  مي

مي صورت  وجه  بهترين  (به  نه Abdoli & et al, 2016گيرد  آموزشي  رويدادهاي  نتيجه،  در  يادگيري  ).  بهبود  طريق  از  گانه 
  . موزان فراهم آورندآتوانند زمينه را براي افزايش انگيزش تحصيلي در دانش مي

آموزان  انگيزشي كلر باعث افزايش معنادار انگيزش تحصيلي دانش   -هاي پژوهش حاضر نشان داد كه الگوي آموزشيديگر يافته 
پژوهش  يافته  با  يافته  اين  كه     Dincer  )2020  ،(Ghasemi Samani et al  )2020  ،(Saravani & et alهاي  شد 

)2019  ،(Zandi & et al  )2017  و (Kurt & Kecik  )2017  ( آموزش و توان گفت كه  ها ميهمسو بود. در تبيين اين يافته
برند. بنابراين، ارتقاي انگيزه فراگيران با آموزش صحيح قابل يادگيري  هايي هستند كه انگيزه را باال مييادگيري از جمله روش

هاي انگيزشي و بهبود انگيزش منجر به كسب موفقت راتژي انگيزشي كلر با آموزش است   -است. از طرف ديگر الگوي آموزشي
عنوان  اي شده است. بهشود و در اين الگو به روند مشاركت نظري و عملي توجه ويژه فراگيران در فرايند ياددهي و يادگيري مي

ر اين پژوهش به فراگيران  هاي كلر براي افزايش توجه، آموزش استفاده از استراتژي حل مساله است كه دمثال يكي از استراتژي 
حل مساله شامل اقدام به عمل مناسب براي از بين بردن موانع و حركت به سوي اهداف است و افرادي كه حل    آموزش داده شد.

حل  راه  كنند،  ارزيابي  را  موقعيت  توانستند  يادگرفتند  را  آورند و  مساله  بدست  را  صحيح  اطالعات  و  نمايند  بررسي  را  متعدد  هاي 
سيستم عالوه   از  آن  سيستم بر  و  استفاده  موجود  حمايتي  اهميت  هاي  حائز  نكته  كنند.  فراهم  نيز  را  خود  نياز  مورد  حمايتي  هاي 

آموزشي الگوي  با  آموزش  تحت  فراگيران  اينكه  استراتژي   -ديگر  آموزش  با  كلر  ارتقاي انگيزشي  سبب  توانستند  انگيزشي  هيا 
هاي انگيزشي مشكالت موجود در  ادگيري شوند. اين افراد پس از يادگيري استراتژيهاي يانگيزه خود از طريق تغيير استراتژي

راه يادگيري را به جاي تهديد، چالش دانستند و فعاالنه توانايي حل مساله و تفكر تحليل خود را بهبود بخشيند و انتظار موفقيت  
استراتژي آموزش  با  ديگر،  عبارت  به  داشتند.  فراگبيشتري  انگيزشي  آن  هاي  با  بايد  كه  است  چيزي  مشكل  كه  يادگرفتند  يران 

گردند   چيره  آن  بر  و  كنند  مي)Saravani & et al, 2019(چالش  باعث  عوامل  اين  نتيجه،  در  آموزشي.  الگوي  كه    - شوند 
  .آموزان شوندنفس تحصيلي باعث افزايش انگيزش تحصيلي دانش انگيزشي كلر از طريق افزايش خودكارآمدي و عزت 

آموزشييد  هاييافته  الگوي  و  گانيه  آموزشي  الگوي  بين  كه  داد  نشان  حاضر  پژوهش  انگيزش    -گر  افزايش  در  كلر  انگيزشي 
توان ها مييين اين يافته آموزان تفاوت معناداري وجود نداشت و با اينكه پژوهشي در اين زمينه يافت نشد، اما در تبتحصيلي دانش 
جلب    گانهيدادهاي آموزشي نه رودر الگوي آموزشي گانيه از    .از دو روش اشاره كرد   هاي كارآمد و كاربردي هر يكگفت ويژگي

آموخته  يادآوري  آموزشي،  اهداف  از  فراگيران  به  آگاهي  براي توجه،  شرايط  تدارك  يادگيري،  محرك  مطالب  ارائه  قبلي،  هاي 
انت و  نگهداري  افزايش  و  عملكرد  ارزيابي  بازخورد،  تدارك  عملكرد،  آزمودن  دانشراهنمايي،  مهارتقال  و  درها  و  الگوي    ها 

گانه گانيه  شود كه هم رويدادهاي آموزشي نهاستفاده مي  عالقه، ارتباط، اطمينان و رضايت  لاز چهار عام  انگيزشي كلر  -آموزشي
نفس و  توانند نقش مهمي در افزايش اعتمادبه طور خاص تكميل كننده يكديگر هستند و با كمك هم ميو هم چهار عامل كلر به 

تفاوت معناداري بين آنها در افزايش انگيزشي تحصيلي وجود  آموزان داشته باشند و به همين خاطر  ارتقاي انگيزش تحصيلي دانش 
  نخواهد داشت.

، عدم پيگيري نتايج در بلندمدت، محدودشدن  گيري هدفمندهاي پژوهش حاضر شامل استفاده از روش نمونهترين محدوديتمهم
بنابراين، در صورت امكان    بودند.  آموزان پايه هفتم شهر زاهدان و عدم بررسي نتايج به تفكيك جنسيتجامعه پژوهش به دانش 

روش  از  نمونه استفاده  دانش هاي  انجام پژوهش حاضر بر روي  بلندمدت،  در  نتايج  پيگيري  تصادفي،  پايه گيري  ها و آموزان ساير 
شود. پيشنهاد ديگر مقايسه اثربخشي دو روش الگوي آموزشي حتي ساير شهرها و بررسي نتايج به تفكيك جنسيت پيشنهاد مي

آموزشيگا الگوي  و  مي  -نيه  غيره  و  ميلر  آموزشي  الگوي  جمله  از  آموزشي  الگوهاي  ساير  با  كلر  پژوهش انگيزشي  نتايج  باشد. 
برنامه  و  متخصصان  براي  نظامحاضر  در  آموزشي  آموزش ريزان  نظام  جمله  از  آموزشي  دارد.هاي  كاربردي  تلويحات  با    وپرورش 

مي مداخله،  روش  دو  هر  اثربخشي  به  آموزشيتوجه  الگوي  و  گانيه  آموزشي  الگوي  روش  دو  هر  از  جهت   -توان  كلر  انگيزشي 
هاي ضمن وپرورش دوره توانند براي معلمان و دبيران آموزش آموزان استفاده كرد. بنابراين، آنان ميبهبود انگيزش تحصيلي دانش 
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وهاي مختلف با يكديگر برگزار نمايند. پيشنهاد خدمت پرورش الگوهاي آموزشي با تاكيد بر الگوهاي گانيه و كلر و مقايسه الگ
ها و صورت عملياتي در كتاب روشريزان درسي اين است كه الگوهاي آموزشي مذكور و ديگر الگوها را به كاربردي ديگر به برنامه

لف طراحي و در هاي آموزشي متنوع براي مفاهيم مختالگوهاي تدريس دانشجومعلمان بگنجانند و براي هر يك از الگوها فيلم 
  هاي آموزشي قرار دهند. مندان به فعاليت اختيار دانشجومعلمان و حتي معلمان و عالقه

  تقدير و تشكر 
كننده در پژوهش و والدين آنها تقدير و آموزان شركتوپرورش شهر زاهدان و همه دانش بدين وسيله از مسئوالن اداره آموزش 

  شود.تشكر مي
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Abstract 
Purpose: Present research was conducted with the aim of comparison of the effect of Gagne’s 
educational model and Keller’s educational-motivational model on academic motivation of 
seventh grade students. 
Methodology: This was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with 
control group. The research population was seventh grade students of Zahedan city in 2019-
20 academic years, which from them 60 people who were selected by purposive sampling 
method and randomly replaced in three equal groups including two experimental groups and 
one control group. The first experimental group was trained by Gagne’s educational model 
method and the second experimental group was trained by Keller’s educational-motivational 
model method for eight sessions of 45 minutes and the control group was trained by 
conventional method. Data were collected by academic motivation questionnaire (Harter, 
1981) and analyzed by univariate analysis of covariance and Bonferroni post hoc test in SPSS 
software version 24. 
Findings: The results showed that both methods of Gagne’s educational model and Keller’s 
educational-motivational model in compared to the control group significantly increased 
academic motivation of students (P<0.05), but there was no significant difference between the 
two educational methods in increasing their academic motivation (P>0.05). 
Conclusion: Due to the effectiveness of both intervention methods, can be used from both 
methods of Gagne’s educational model and Keller’s educational-motivational model to 
improve academic motivation of students. 
Keywords: Gagne’s educational model, Keller’s educational-motivational model, academic 
motivation, students. 
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