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 چکیده
گیزش بر اساس عوامل ان آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدائی افزارهاینرمپژوهش حاضر، با هدف ارزیابی 

 دست هبن برای . برای رسیدن به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا استفاده شد. همچنیانجام شددرونی 
 چالش، کنجکاوی، هایمؤلفهه انگیزش درونی مالون شامل پرسشنامای پژوهش از ههآوردن اطالعات و داد

لوم آموزشی درس ع افزارهاینرمبهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه و فانتزی کنترل 
انتخاب شدند.  نمونه عنوانبهبود که کل جامعه  19-0312در سال  موجود در بازار سوم ابتدائیتجربی پایه 

از لحاظ انگیزش درونی در دبیردسا  میشا و کوشا، رهپویان دانش و افزارهاینرم نشان دادهای پژوهش یافته
 ؛دنباشیوب ممطلدیگر در سطح نا مؤلفه سه د و درنمطلوب قرار دار نسبتاً)کنجکاوی( در دامنه  مؤلفهیک 

، در سطح مؤلفه 9دانش در هر  لوح وآموزشی گروه خوارزمی، نکته به نکته  افزارهاینرم سایر کهدرحالی
درونی  آموزشی به انگیزش افزارهاینرم کنندۀهای تولیداز شرکت یکهیچ طورکلیبه نامطلوبی قرار دارند.

ا توجه ین بیادگیری و همچن انگیزش درونی در ویژهبهبا توجه به نقش انگیزش  اند.سطح مطلوب نپرداختهدر 
د، در حال افزایش هستن روزروزبهآموزشی در موضوعات و مقاطع مختلف  هایایرسانه چندتولید  کهاینبه 

ود و موج افزارهاینرمدر تحلیل محتوای  آموزشی افزارهاینرم تولیدکنندههای شود شرکتپیشنهاد می
 انگیزش درونی توجه بیشتری داشته باشند. هایمؤلفهافزارهای جدید به راحی نرمط

 ،، انگیزش درونیافزارنرمای، ارزیابی رسانهفزارهای آموزشی، طراحی چندانرمواژگان کلیدی: 
 یادگیری علوم
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 مقدمه
های همراه کامپیوترها و تلفنباشد. اثرگذار زیاد در آموزش و یادگیری میتکنولوژی، عامل 

های شوو طراحی رآموزش های برای تکمیل شیوه یافتهتوسعهو  توسعهدرحالدر کشورهای 
 ی راجدید هایاین ابزارها فرصتشوند. طراحی می آنالین آموزشجدید یادگیری مانند 

د. باشد، انتخاب کننمی هاآنکنند تا آن چیزی را که مورد عالقه می آموزان فراهمدانش برای
های مجازی را ها و محیطایگیری قدرتمندی مانند چندرسانهابزارهای یاد ،تکنولوژی

رگیری د آموزان در یادگیری درگیر شوند و با عالقه یاد بگیرند.تا دانش کندمیپیشنهاد 
لب و ج ها برایو بکارگیری استراتژی آموزان تأثیر مهمی بر روی یادگیری آنها دارددانش

 زاده و همکاران،)دهقانباشدآموزان برای محتوای مهم و مرتبط مؤثر میتمرکز توجه دانش
ای به دانش، یکی از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات است دسترسی چندرسانه(. 0312

های محیط (.5100، 0باالسوبرامانیان و سامیناتان) دارددر یادگیری  ایالعادهفوق تأثیرکه 
 ایانهچندرس. اندشدهتبدیل از آموزش نوین ناپذیریجداییای به بخش آموزشی چندرسانه

استراتژی به یک ها، ها و بازی، انیمیشن5ها، آموزش انفرادیسازیاز شبیهبه خاطر استفاده 
موزان آدانش .(5111، 3هیکس ماریانو، دولیتل و) استتبدیل شده مهم و اساسی آموزشی 

های از، محیطبهای درسی دیجیتال، منابع آموزشی ینده از مواد دیجیتال مانند کتابفزا طوربه
ک عاملی یدر همه این مواد گیرند. های آموزشی یاد مییا اپلیکیشنو یادگیری الکترونیکی 

ز یادگیری اای به چندرسانهباشد. می بودن این مواد ایچندرسانه همآنمشترک است که 
ریچتر، ) ندکئه تنهای متن دارد، اشاره میابخشی بیشتری از ارمتن و تصاویر که اثرطریق 
های هایی از پدیدههای دیجیتال آموزش علوم مدلکتاببرای مثال، . (5100، 9ایتل شیتر و

ئه االی اروتیا تصاویر ثابت م هاسازیشبیهیا مانند های پوی با استفاده از متن همراه تصویرعلم
 هایکالس درای فزاینده طوربه 0امروزه آموزش مبتنی بر کامپیوتر .(5109، 2مایر) دهدمی

ها این ایدر زمینه چندرسانه هاآخرین پیشرفت زیرا ؛ن زیادی پیدا کرده استادرس طرفدار

                                           
1. Balasubramanian & Saminathan 
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ی داشته باشند. محبوبیت این های بصری غنی و تعاملدهد که محیطامکان را به افراد می
های مختلف را ه به یادگیرندگان امکان بازنماییها تا حدی بر این فرض مبتنی است کمحیط

این گیرد. را در محیط یادگیری در نظر میدی های آموزشی نیازهای فرفراهم ساخته و طرح
 کهدرحالیها ادامه دارد. هنوز در کالس درس کامپیوتر برامکانات زیاد آموزش مبتنی 

اند که نیازهای یادگیرندگان برای درگیری در پردازش ققان به لحاظ تجربی هم نشان دادهمح
 انگیزترینفتشگط است، ولی مبتنی بر کامپیوتر مرتب هایآموزش دربا شناخت و فراشناخت 

های برنامه(. 5101، 0موس و ماروکوین) باشدها در مورد انگیزش میها و نگرانییافته
سمی، درس ر هایکالس وها در آموزشگاه تنهانهای و یادگیری الکترونیکی آموزشی رایانه

ر ب روزروزبهاند. های آموزش رسمی نیز جای خود را تثبیت کردهبلکه در خارج از محیط
برای اینکه (. 0319، زادهدهقانشود )کاربرد رایانه در حوزه آموزش و یادگیری افزوده می

مثبتی بر روی یادگیری کالسی بگذارد، دانش آموزان باید برای استفاده از  تأثیرفناوری 
ز طریق ا شدهارائهمحتوای ای هم برای یادگیری یخته شوند و عالوه بر این، عالقهفناوری انگ

 آوری هم داشته باشند. فن
مهمی  تأثیرش و نق ،دهد که انگیزهنشان میپیشینه تحقیق روی یادگیری کالسی و انگیزه 

 تمایل بیشتری هاآنآموزان ایجاد انگیزه شود، گیری و پیشرفت دارد. اگر در دانشدر یاد
خت هم س هایموقعیتحتی در  ند؛کنپیدا می برانگیزچالشدر کارهای  برای درگیر شدن

نند. مطالعات بخشی را تجربه کدست یافته و یادگیری لذت توجهیقابلتوانند به پیشرفت می
دهند که همبستگی مثبت قوی بین انگیزش درونی و نشان می( 0110، 5)کوردووا و لیپر

لوم دانش آموزان در ریاضی و ع عالقگیبیپیشرفت تحصیلی وجود دارد. بی انگیزشی و 
نابراین ب است؛ هاآمریکا در این درس وپرورشآموزششکست یکی از دالیل اصلی  عنوانبه

آموزشی باید  فنّاورهایادگیری ریاضی و علوم، آموزان در یبرای کمک به موفقیت دانش
آموزان انگیزه توانند در دانشی از لحاظ فناوری خلق کنند که میهای یادگیری غنمحیط

های در سال(. 5111، 3یوئن ، توپراک ولئو) سازندها را تسهیل ری آنایجاد کرده و یادگی
کافی نسبت  درونیشوند و انگیزه می انگیزهبیدکان نسبت به مدارس ابتدائی بسیاری از کو

                                           
1. Moos & Marroquin 

2. Cordova & Lepper 

3. Liu, Toprac, Yuen 
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دهند آموزان رفتارهایی نشان میدانشند و در دوره دبیرستان نیز به یادگیری در مدارس ندار
 هایمحیطدر  انگیزگیبیاین ای بر یادگیری ندارند. عالقه هاآنلت بر این است که که دال

انگیزش درونی در فرایندهای یادگیری و کالسی  گرا. اندشدهبیانمستند  کامالًکالسی 
 ؛ در واقع، یکیر نظام آموزشی مواجه خواهیم شدمحدود شوند، با مشکل و مسئله اساسی د

 ظامنآموزان نسبت به آن  انگیزشی دانش های نظام آموزشی، بیشکست ترینبزرگاز 
نیز باید در اهداف،  وپرورشآموزشچنین شرایطی، در  (.5100، 0ویلسون) باشدمی

 دهآین کودکان و جوانان را برای زندگی در جامعه .و ساختارهای خود تالش کند هارسالت
بلکه  ؛دهدنمی، تنها با تغییرات سطحی فناورانه رخ وپرورشآموزشتربیت کند. تحول در 

ها، اهداف، محتوا، تربیت ها، مأموریتاین تحول نیازمند تغییر و بازاندیشی در رسالت
ان پژوهشگران بی. استهای ارزشیابی و نقش یادگیرنده های تدریس، روشمعلمان، شیوه

سئله آن مو همچنین چگونگی کاربردهای  وپرورشآموزشهای رایانه و کنند که فناوریمی
بازاندیشی انجام ندهد، نقش و اعتبار خود  وپرورشآموزشاگر در چنین شرایطی . تروز اس

« 3از جامعه زداییمدرسه» 5دهد و به تعبیر ایلیچرا در نزد ذینفعان و افکار عمومی از دست می
  (.0312، زادهدهقاندهد )رخ می

تفاده اس ایمبودههای اخیر شاهد آن ان نیز یکی از تحوالتی که در سالدر کشورمان ایر
در عرصه آموزش  ازجملههای مختلف در عرصه ارتباطات وناوری اطالعات روز افزون از ف

، 9شبکه ملی مدارس ایران اندازیراههایی که در این زمینه شده شامل: برخی از تالش. است
 7ایو تولید چندرسانه 0های از راه دور، آموزش2های مجازیتالش در جهت توسعه دانشگاه

تری آموزشی از رشد بیش هایایرسانه چنددر کشورمان تولید  کهاینبا توجه به بوده است. 
 ردهای درسی و در زمینه هاایچندرسانهین ااینکه تعداد  مخصوصاًبرخوردار بوده است و 

نگیزش ا در حال افزایش است، ضرورت در نظر گرفتن روزروزبهتحصیلی مختلف  هایپایه
رکیبی از تای، چندرسانه کند.بیشتر و بیشتر اهمیت پیدا میای درونی در طراحی چندرسانه

                                           
1. Wilson 

2. Illich 

3. deschooling 

4. roshd network 

5. virtual university 

6. distance learning 

7. instructional multimedia 
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ادغام متن، صدا، تصاویر، " عنوانبهتواند و می گیردمیلف محتوا را به کار اشکال مخت
(. مهیج 5102، و همکاران 0شریف) شودتعریف  "انیمیشن، ویدئو، و اشکال محتوای تعاملی

اب و های بسیار جذارائه یوسیلهبهاین نقش را  مؤثرتری طوربهای های چندرسانهرائهاکردن 
 ابتدای باشد که یادگیرندگان در ایگونهبهین حال باید محیط مربوطه جالب ایفا کند و در ح

ای حالت های چندرسانههای مختلفی از مواد در محیطکار درگیر شوند. بنابراین ارائه
و  موس) شودتشویق و اغوای فرد به یادگیری میداشته و منجر به  گیکنندتقویت

آموزان و دانشبرای کودکان  عاملی مهم در یادگیریدرونی انگیزه  (.5101، 5ماروکوین
برای  ایباانگیزهمسائل  کودکاناست. برای  کنندهسرگرم باشد و این نوع یادگیریمی

آموزان (. زمانی که دانش0110، 3کوردوا و لپر) نداردوجود  ی ابتداییهایادگیری در سال
زمان و تالش بیشتری صرف ممکن است  هاآنبرای یادگیری چیزی انگیزه دارند،  ذاتاً

 آن را و یاد بگیرند خواهند داشت خواهندمی آنچهو احساس بهتری درباره کنند یادگیری 
اگر مردم در کاری درگیر شوند و درگیری و تالش . بیشتر در آینده به کار خواهند گرفت

در آن کار به خاطر دالیل یا انگیزه خارجی در  هاآنبه خاطر خود آن کار باشد و اگر  هاآن
انگیزه ) بخشهانگیز ذاتاًاین فعالیت یا کار که  شودمیآن درگیر نشوند، در این صورت گفته 

اینکه بیشتر  جایبهموزش در مدارس، بعدی، آ هایسال در (.0100، 9مالون) درونی( هست
ل موزان بوده و مسائآبرای دانش کنندهکسلو  کنندهخستهباشد، اغلب  کنندهسرگرم

ای هدر موقعیت "شود. ظاهر شده و معلوم می فوراًادگیری آموزان برای یانگیزشی دانش
کان در که انگیزش درونی کود اندیافتهمختلف و با استفاده از انواع اقدامات، پژوهشگران در

 (.0110، 2کودوا و لپر) یابنداواخر پایه سوم دبیرستان کاهش میپیوسته در  طوربهمدارس 
زمانی حاد و مشکل است که موضوع مورد  خصوصاًآموزان مسئله ایجاد انگیزه در دانش

ه به شود، عالقمی برای یادگیری علوم کم هاآنآموزش علوم باشد زمانی که انگیزه درونی 
نی ج و باال بردن انگیزش دروبنابراین، تروی کند؛وم و گرایش به علوم کاهش پیدا میعل

(. 5111، 0)توپراک و یوئن باشدرای یادگیری علوم مهم و اساسی میآموزان بدانش

                                           
1. Shariff, Seretis, Lee, Balasubramanian 

2. Moos & Marroquin 

3. Cordova & Lepper 

4. Malone 

5. Cordova & Lepper 
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نیم. کمی افتد که ما بدون هر پاداش خارجی آشکار عملانگیزش درونی زمانی اتفاق می"
 هایواناییتبریم و آن را فرصتی برای کاوش، یادگیری، تبدیل کردن ساده لذت میاز کار 

زش درونی موضوع مهمی در آموزش انگی (.5101، 0)کون و میتر"دانیمبالقوه به بالفعل می
های یادگیری را کنند محیطمعلمان و طراحان آموزشی تالش می که طورهمانباشد. می

که  را عواملی( 0107) 5. مالون و لپراست دهندهپاداشو  خشبلذت ذاتاً طراحی کنند که
 فردی. انگیزش 0کنند: می بندیتقسیمبر دو دسته  وند،شباعث افزایش انگیزش درونی می

 . انگیزش بین فردی5
 دارند: هاییمؤلفهزیر  هرکدامکه  کندمیسیم قسمت تق 9انگیزش فردی را به 

 ( از دشواری را برای وسط حد) مطلوبیمداوم سطح  طوربه: فعالیت باید 3چالش
 یادگیرنده فراهم سازد.

برنامه باید الف( اهداف مشخص و ترکیبی را ارائه کند ب( محیطی را  -اهداف  .0
بی اهداف را در سطح مناس راحتیبهبرای یادگیرندگان فراهم کند که در آن یادگیرندگان 

را مانند اهداف  مدتکوتاهالیت باید اهداف از دشواری، برای خودشان معنادار کنند. فع
 ارائه کند. بلندمدت

 نامشخص باید با استفاده از موارد زیر تولید شوند: نتایج -9نتایج نامشخص .5

 متغیر بودن سطوح دشواری 

 سطوح چندگانه اهداف 

 اطالعات پنهان و آشکار، قابل انتخاب 

 تصادفی بودن 

بازخورد عملکردی باید مکرر، مشخص، سازنده و  -2بازخورد عملکردی .3
 باشد. کنندهتشویق

رد بازخو هایروشفعالیت باید درجات مختلف نمره را داشته باشد و  -0نفسعزت .9
ار گیرد که کگیرد. فعالیت باید اهدافی را به کاررا برای ارتقای احساس شایستگی بهمثبت 

                                           
1. Coon & Mitterer 

2. Malone, T. W. & Lepper 

3. challenge 

4. uncertain outcomes 

5. performance feedback 

6. self-esteem 
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 هاآنل قدرت تخی باشد، استفادهقابل هاآنبرای  آن را معنادار کرده، ،ًشخصایادگیرندگان 
 را باال برده و مرتبط بر زمینه اجتماعی فرد باشد.

 فعالیت باید سطح مطلوبی از پیچیدگی اطالعات را ارائه کند و یا 0کنجکاوی :
 متفاوت از )متناقض با( دانش و اطالعات کنونی یادگیرنده باشد.

ا و صد تأثیراتست با متغیر بودن کنجکاوی حسی ممکن ا -5کنجکاوی حسی .0
 تصاویر افزایش یابد. فعالیت باید تبادل تعاملی با یادگیرنده را ارتقا دهد.

های آموزشی که روش وسیلۀبهت کنجکاوی ممکن اس -3کنجکاوی شناختی .5
و تکالیف  هاها، استعارهتناقض وسیلۀبهیا شوند و  زدهشگفتشود یادگیرندگان باعث می

ها الیتانی افزایش خواهد یافت که فعاغوا شوند؛ افزایش یابد. کنجکاوی شناختی زمپیچیده 
 کنونی یادگیرنده باشد. موردعالقهو موضوعات 

 نده گری را ارتقا داده و بر بخشی از یادگیرفعالیت باید احساسات خودتعیین: 9کنترل
 کنترل داشته باشد.

ه پاسخگو و تعاملی را برای یادگیرندفعالیت باید محیط یادگیری  -2احتمال وقوع .0
 فراهم کند.

مختلفی را برای یادگیرنده در محیط یادگیری  هایانتخابفعالیت باید  -0انتخاب .5
 ارائه کند تا یادگیرنده حق انتخاب داشته باشد.

تجربه  نیرومندی را تأثیراتفعالیت باید به یادگیرندگان اجازه دهد تا  -7نیرومندی .3
 کنند(.تولید ) کنند

 ی درگیر کارگیریبه: فعالیت ممکن است انگیزش درونی را از طریق 0فانتزی
 افزایش دهد. ،تخیل

                                           
1. curiosity 

2. sensory curiosity 

3. cognitive curiosity 

4. control 

5. contingency 

6. choice 

7. power 

8. Fantasy 
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تخیل باید در فعالیت در نظر گرفته شده باشد تا نیازهای احساسی  -0ابعاد احساسی .0
، تشخیص هایویژگیادگیرندگان را به خود جلب کند. تخیل باید با امکان تصور موقعیت و یا 

 در افراد را تشویق کند.هویت 

ه ب شدهارائهمناسبی را در مواد  هایاستعارهو  هاقیاسفعالیت باید  -5ابعاد شناختی .5
 یادگیرنده ارائه کند.

زادی با موادی که قرار است یاد تخیل باید ارتباط کامل و درون -3درون زادی .3
 گرفته شود، داشته باشد.

انگیزش درونی و آموزش اثربخش در "با عنوان  ایمقاله( در 0107) 9مالون و لپر
خالصه  ونهگاینن را های آمنابع انگیزش درونی و ویژگی "یوتریادگیری مبتنی بر کامپ

 کنند:می
  مسئله: چالش، شایستگی، اثربخشی یا تسلط کنندهحل عنوانبهانسان 

  پردازشگر اطالعات: کنجکاوی، ناهماهنگی، یا متفاوت عنوانبهانسان 

  داستان هایکگرافایفاکننده(: درگیری هیجانی با استفاده از ) بازیگر عنوانبهانسان ،
 و صدا

  2گیریمتصمیایفاکننده داوطلب(: کنترل و خود ) داوطلببازیگر  عنوانبهانسان 

چالش،  عنوانبهدر حالت کلی  معموالًاین چهار دیدگاه منابع انگیزش درونی 
های دسته موارد باال در هرچندشوند. ر نظر گرفته میمحترمانه د، و کنترل فانتزیکنجکاوی، 

ارند. برای مثال، مردم پوشانی دها با یکدیگر هماین دیدگاه است؛ شدهمطرحداگانه ج
پردازشگر اطالعات( چون در اطالعات عدم  عنوانبه هاانسانمثال؛ ) شوندکنجکاو می

شود که مردم بخواهند این می حالت اغلب منجر به نناسازگاری( وجود دارد. ای) تجانسی
یدگاهی . هر دمسئله( کنندگانحل عنوانبه هاانسان) کنندمتناقض را حل  هایچالشمسائل یا 

، حالباایند. کامل توضیح ده طوربهانگیزش درونی را  پدیدۀتواند جداگانه نمی طوربه
 اانگیزهبمحیط یادگیری  گان چگونه دردرک جامعی از اینکه یادگیرند ،هادیدگاه درمجموع

                                           
1. emotional Aspects 

2. cognitive aspects 

3. Endogeneity 

4. Malone & Lepper 

5. self-determination 
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 عنوانهبکه ممکن است نقش معلم  ین مسئله در کالس درس اجرایی شودشوند و چگونه امی
 (.5111، 0و یوئن راک توپ، لئو) دهندمل انگیزه را کاهش دهد، ارائه میمنبع یا عا

از ارسطو و کنفوسیوس بحث یادگیری  های قدیم حتی قبلاست که از زمانبدیهی
تالش برخی از  باوجود، حالبااین با انگیزه مرتبط بوده است؛ ح بوده ومطر ،معنادار
، 3و سوزوکی کلر ؛5113، 5و لهمان گاو) ایاسان در انگیزش یادگیری چندرسانهکارشن
ای چندرسانهدر یادگیری پژوهش  (5113، 2؛ استلیتنر و هافناگل5110، 9؛ سانگ و کلر5119

ن ممک اند. مربیانقرار نداده بررسی موردکاربردی  صورتبهبحث انگیزه را در حد وسیعی و 
؛ مثالوانعنبه) ترتر و جالبای و کارهای جانبی آن جذاباست فکر کنند که مواد چندرسانه

زمان مناسب  رد؛ یادگیری الکترونیکی مثالعنوانبه) ازتر صاویر، صدا( و یا در دسترسمتن؛ ت
ی برای فرصتسنتی هستند. فرض اساسی این است یادگیرندگانی که  هایروشکاربر( 

، اگر حالبااینباالیی برخوردار باشند.  ای دارند، باید از انگیزۀاستفاده از منابع چندرسانه
های آوریادبیات پژوهشی را مورد موشکافی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که فن

عملکرد اند که انگیزه باال و ها انس گرفتهبا نوع خاصی از طراحی دورهای چندرسانه
د کنش میای است که تالنشناسی پیچیدهشود. انگیزه، مفهوم روایادگیری برتر را منجر نمی

(. 5100، 0سونچ، ازمان، یگیت) دهدختلف توضیح های مرفتار و تالش فرد را در فعالیت
ت یبا تمرکز بر رضاانگیزش درونی  (.2510، 7چن و الو) است چندبعدییک سازه  ،انگیزش

ی باشد و در مقابل، انگیزش بیرونخاطر خود آن رفتار میبه خاص رفتاردرونی در انجام یک 
انگیزه  (.5102، 0تریکومی دپاسکیو و) داردبر دستیابی به برخی نتایج جدا از هم تمرکز 

ها تیدیگر، انگیزش درونی در رابطه با افراد و فعالدرونی در خود افراد وجود دارد به معنای 
و  ندو برای برخی کارها انگیزه ندارانگیزه دارند  هافعالیتبرای برخی از  ذاتاًباشد. افراد می

                                           
1. Liu, Toprac, Yuen 

2. Gao & Lehman 

3. Keller & Suzuki 

4. Song & Keller 

5. Astleitner & Hufnagl 

6. Sevinç, Özmen, Yiğit 

7. Chen & Law 

8. DePasque & Tricomi 
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، 0لسنیوچکو نگووان، استرین و) باشده ی با انگیزبرای هر کار خاص ذاتاًتواند نمی هر کس
5102 .) 

 ر افرادد ها راتواند ترویج و القاء رفتارکنند انگیزش میبیان می( 5109) 5لی، سیائو و هو
باال برده و مردم را تشویق کند تا یک نیروی محرکه درونی رفتار در خود برای انجام فعالیتی 

های انسان سممکانی شدنتبدیل باعثاست که  مؤثریعامل  ،انگیزه طورکلیبهداشته باشند. 
تواند گیزه میان .کندرهای انسانی را تعیین میرفتا بودن انرژی بابه رفتار شده و مصر بودن و 

عاملی که باعث شروع رفتار شده و جهت، نیرومندی و مصر بودن بر آن را مشخص  عنوانبه
نیاز به  تاریتوان گفت که تغییر رفتغییر رفتاری بیان شود، می عنوانبهسازد. اگر یادگیری، 

آموزان ای که دانششیوه کند( بیان می5100) 3نامان-انگیزه دارند. از سوی دیگر، ماملوک
کنند، برای فرایند ع دانش را درک کرده و ارزیابی میهای خودشان از هر نواکتساب

ر روی ای بهای چندرسانه. تاکنون تحقیقات در زمینه آموزشخیلی مهم است هاآنیادگیری 
های مختلف ارائه دوره متمرکز شده است. رویکرد های آموزشی و طراحیروش اثربخشی

های شناختی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و پردازش پیام و اصول اساسی حافظه
 .اندشدهتعیین

در  آموزشی( و انگیزش درونی هایایرسانه چند) آموزشیافزارهای نرم ٔ  زمینه در
 یرمضان :شودمیاشاره  هاآناز ایران مطالعاتی انجام شده است که به برخی از داخل و خارج 

 یزشای و سخنرانی بر انگرسانهتأثیر استفاده از روش آموزش چند"( پژوهشی با عنوان 0311)
آموزان مراکز آموزش دانش( 3) عربیدرس  (انگیزش درونی و بیرونی) پیشرفت تحصیلی
زش بین میزان انگیقرار داد. نتیجه این پژوهش نشان داد که  بررسی مورد را از راه دور تهران

ـاوت تف ،ای و سخنرانیاز طریق چندرسانه دیدهآموزش پیشرفت تحصیلی این دو گروه
در بحث انگیزش درونی و بیرونی بین دو گروه تفاوت  و داری وجـود نداشـتمعنـی

درونی برای انجام کار  انگیـزش مقیاسخرده 5در میزان  اام ؛نداشت وجود معناداری
 کهیدرحال ؛داشت داری وجـوداو انگیـزش درونـی بـرای فهمیـدن تفـاوت معنـ (پیشرفت)

                                           
1. Negovan, Sterian & Colesniuc 

2. Lee, Hsiao & Ho 

3. Mamlok-Naaman 
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اری مشاهده دامعن بین دو گروه در میزان مقیاس انگیزش درونی برای تجربه تحریک تفـاوت
 .نشد

رابطه بین انگیزش )درونی و بیرونی( منبع  "( در پژوهشی با عنوان 0300) زادهحسن
ه رابطه بین به این نتیجه رسید ک "آموزانو بیرونی( و پیشرفت تحصیلی دانش درونی) کنترل

گر آن است باشد و نتیجه دیگر این تحقیق، بیانو پیشرفت تحصیلی معنادار می ونیانگیزش در
د. آموزان رابطه معناداری وجود دارو پیشرفت تحصیلی دانشنترل درونی که بین منبع ک

 همچنین، رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای انگیزش درونی و منبع کنترل برقرار است.

قیت در تعدادی از بررسی رابطه خال"( در پژوهشی با عنوان 0300قلی آریا نژاد و طالقانی )
به  "انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیتهای های مهندسی با متغیردانشجویان رشته

 ویان ندارد؛اداری با خالقیت دانشجاین نتیجه رسیدند که انگیزش بیرونی و جنسیت رابطه معن
زاده عوض .ری با میزان خالقیت دانشجویان دارددارابطه مثبت و معنی زش درونیاما انگی

 های آموزشی درسایرسانهندتحلیل و ارزشیابی محتوای چ "عنوان  پژوهشی تحت (0309)
انجام  "ایرم گانههفتاهداف برنامه درسی و اصول  اساس برزبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی 

 شیآموز چندرسانه تنها ،درسی برنامه اهداف اساس برد که نشان دا تحقیق هاییافتهداد. 
ار دارد یت مطلوب قرعوض ران مطابقت با اهداف برنامه درسی دمیز لحاظ از تکنولوژی دفتر

 ،افزارنرم شادلم و شامل: لوح و ق های آموزشیایهرسانسایر چندو این در حالی است که 
 های آموزشیایو چندرسانه اندکردهرعایت مطلوب  نسبتاًدر سطح را درسی  هاهداف برنام

رسی در سطح نامطلوب قرار دارند. فراست و آفتاب از لحاط میزان رعایت اهداف برنامه د
از  ؛آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی ایرسانهدفقط چن ،مایر گانههفتاصول  اساس بر

این در  و مایر در سطح مطلوبی قرار دارند گانههفتلحاظ میزان مطابقت و تناسب با اصول 
اظ آفتاب از لح و افزارنرمهای آموزشی لوح و قلم، فراست شاد ایحالی است که چندرسانه

ساس بر اند. رمایر در سطح نامطلوبی قرار دا گانههفتمیزان مطابقت و تناسب با اصول 
های آموزشی دفتر تکنولوژی آموزشی ایچندرسانهآموزشی،  هایدیسیاستاندارد تولید 

آموزشی در وضعیت  هایدیسیاز لحاظ میزان مطابقت و تناسب با استانداردهای تولید 
های آموزشی شامل: لوح ایاین درحالی است که دیگر چندرسانهمطلوب قرار دارد و  نسبتاً

ولید تناسب با استانداردهای ت و آفتاب؛ از لحاظ میزان مطابقت و افزارنرمو قلم، فراست، شاد 
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از  یکهیچتوان گفت میهای آموزشی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. دیسی
 ندارند.شی در وضعیت مطلوبی قرار های آموزایچندرسانه

انگیزش درونی روی  تأثیر"( در پژوهشی با عنوان 5119) 0کولیکرز و باستیانس مارتنز،
آموزان دارای د که دانشنکنبیان می "کارهای اصیل کامپیوتری یادگیری الکترونیکی در

این مسئله در  و کنندتر عمل میزان با انگیزه پایین بهآمویزه باال اغلب در مقایسه با دانشانگ
ن پژوهش خورد. ایبه چشم می گیری الکترونیکیهای یادوپرورش و بیشتر در محیطآموزش

ن موزان ایآدانش  _دهندهای الکترونیکی اصیل انجام میآموزان در محیطآنچه را که دانش
نجام را ا کارتازهیک مشاوره  که در آن نقش شدهسازیشبیهوظایف را در قالب یک بازی 

آموزان با انگیزش ژوهش نشان داد که دانشقرار داده است. نتایج پ موردبررسی _دهندمی
 فی رادهند بلکه تمایل دارند چیزهای مختللیف را بیشتر و تکراری انجام نمیتکا درونی باال

ان داد که کنجکاوی باال در نش شدهآوریجمعهای داده وتحلیلتجزیهانجام دهند. 
تر شافیاکت صورتبه تناسببه هاآنشود که ان با انگیزش درونی باال باعث میموزآنشدا

 رفتار را مطالعه کنند.

انگیزش درونی در مقابل انگیزه  "( در پژوهشی با عنوان5112) 5شانگ و چن و شن
رای انگیزه درونی را بتوان آیا می کند کهبحث می "خرید آنالینرای مشتریان بیرونی ب

ری ، که در این پژوهش یک الگوی نظ"نالین توسط مشتریان توجیه کردآهای پذیرش خرید
الگوی پذیرش فناوری برای توصیف انگیزه درونی و بیرونی مشتریان برای خرید  اساس بر

ی آنالین هان داد که مالحظه سودمندی در خریدآنالین ارائه شد. نتایج این مطالعه تجربی نشا
سبک و جذب تجارب شناختی در وب بیشتر از عوامل انگیزش  کهرحالیدزیاد مطرح نیست 

ر آمریکای د شدهانجام دیگر تحقیق بوده است. آنالیندر توضیح رفتار مصرفی  هاآندرونی 
سازد تسهیل می یت و عملکرد تحصیلی راخالق ،دهد که انگیزش درونیشمالی نشان می

ندارد. در  یتأثیرانگیزش بیرونی مانع خالقیت شده ولی روی عملکرد تحصیلی  کهدرحالی
ده دانشجویان هنگ گنگ بررسی شانگیزش درونی و بیرونی را بر روی  تأثیراین تحقیق 

ی درون )الف( بیان انگیزش کنگهنگ. نتایج این تحقیق نشان داد که محیط دانشکده است

                                           
1. Martens, Gulikersw & Bastiaens 

2. Shang, Chen & Shen 
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 ند )ب( بیان انگیزش بیرونی را تشویق کرده و بنابرایشوو بنابراین خالقیت را منجر نمی
 (.5115، 0سازد )مونتا و سیوروش را تسهیل می-هدف طلبیفرصت

لیل و ها به مسئله تحشاهد آن هستیم که پژوهش ،تحقیق پژوهشیادبیات  با توجه به
ش به این پژوهلذا  اند؛انگیزش درونی نپرداخته هایمؤلفهفزارهای آموزشی به امارزیابی نر

افزارهای آموزش چقدر به انگیزش درونی مباشد که نراسخگویی این مسئله میدنبال پ
وزشی های آمها در محیطایاز چندرسانه روزافزونه استفاده با توجه ب؟ دانپرداختهشاگردان 

افزارهای نرمآیا عناصر انگیزش درونی در  ،یادگیریدر نظام آموزشی و  هاآنو اهمیت بیشتر 
یاد  هاآنشده و از طریق افزارها انش آموزان جذب این نرمرعایت شده است تا د آموزشی

ن پژوهش انجام پیشین، ای های پژوهشیه اهمیت موضوع و با نظر به یافتهبگیرند؟ لذا با توجه ب
 باشد.اساسی می سؤال 9بال پاسخگویی به به دنشد و 

چالش  انگیزش درونی ی به عنصرعلوم پایه سوم ابتدائارهای آموزشی افزتا چه میزان نرم
 ؟اندتوجه کرده

 کنترلونی دری به عنصر انگیزش ارهای آموزشی علوم پایه سوم ابتدائافزتا چه میزان نرم
 ؟اندتوجه کرده

ی به عنصر انگیزش درونی های آموزشی علوم پایه سوم ابتدائافزارتا چه میزان نرم
 ؟اندتوجه کردهکنجکاوی 

 انتزیی به عنصر انگیزش درونی فافزارهای آموزشی علوم پایه سوم ابتدائتا چه میزان نرم
 اند؟توجه کرده

 روش
ها، تحلیل محتوا و از نظر هدف از نوع کاربردی نظر شیوه جمع آوری دادهپژوهش حاضر از 

ائی سوم ابتد پایهعلوم درس افزارهای آموزشی کلیه نرم جامعه آماری این پژوهشباشد. می
ل به دلی باشندمیازار موجود افزارهایی که در سطح بنرم) باشدمی 19-12در سال تحصیلی 

ت پایین دارند فیکی قدرآن ،شوندمیکه تولید  یهای مختلفکتافزارهای شربرخی نرم اینکه
وجه به تبا . (دنرونمینبوده و به فروش  و در نتیجه در بازار موجود روندکه به فروش نمی

 اقدام به تولید و ساختمعروف ای چندرسانه پنج شرکت، از بازار شدهگرفتههای گزارش

                                           
1. Moneta   & Siu 
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وح افزار میشا و کوشا، لکه شامل نرماند کرده یارهای آموزشی علوم پایه سوم ابتدائافزنرم
 اپوی گستردانش، ، گروه آموزشی خوارزمیرهپویان دانش و اندیشه ،گسترش )دانش(

ها ایانهبر این اساس چون تعداد چندرس باشد.می و نکته به نکته فرهنگی دبیر درسا(سسه مؤ)
ابزار . نمونه آماری انتخاب شد عنوانبهباشد بنابراین کل جامعه آماری محدود می

 ؤلفهم سهگیری این پژوهش پرسشنامه انگیزش درونی مالون بود که بر اساس آن اندازه
. چالش )اهداف، نتایج نامشخص، بازخورد 0مورد تحلیل قرار گرفت:  انگیزش درونی
 کنجکاوی. 3احتمال وقوع، انتخاب، نیرومندی( ). کنترل 5(نفسعزتعملکردی، و 

)ابعاد احساسی، درون زادی، ابعاد  نتزی بودنا. ف9 )کنجکاوی حسی و کنجکاوی شناختی(
 کامالً)0لیکرتی از طیف  صورتبه گویه 51انگیزش درونی در  مؤلفه ن چهارای شناختی(.

 پرسشنامه محتوایی واییآوردن ر دست بهبرای . موافقم( طراحی شد کامالً) 2مخالفم( تا 
/ 09 اخکرونب آلفای طریقاز پایایی هم  .استفاده شدآموزش و یادگیری  متخصص 0 ازنظر

موزشی آ بین متخصصان تکنولوژی پرسشنامه ی،بعد از سنجش روایی و پایایآمد.  دست به
اس مورد اسپیاس افزارنرمو با  شدهآوریجمعها داده ،شد و بعد از جواب دادن توزیع

ها سم جدولمیانگین، ر، فراوانیر توصیفی مانند اها از آمبرای تحلیل داده تحلیل قرار گرفت.
 هایلفهمؤبرای تعیین میزان توجه به  کهایننکته دیگر  .تفاده شداری اسدارهای آمونم و

به  تحقیق نیاز هایسؤالافزارهای آموزشی با هریک از انگیزش درونی مالون در تولید نرم
مل دامنه تحقیق، سه دامنه شا هایسؤالمنظور برای بررسی م که بدینیک معیار منطقی داشتی

 ( طراحی شد.0 - 2/5)و دامنه نامطلوب  (3/5-2/2) مطلوب نسبتاً(، دامنه 2/3 – 2مطلوب )

 نتایج
 و تحلیل شدند. قرارگرفته موردبررسیپژوهش  هایسؤالدر این بخش 

یزش نصر انگبه ع ابتدائیافزارهای آموزشی علوم پایه سوم اول: تا چه میزان نرم سؤال
 اند؟درونی چالش توجه کرده

و تحلیل قرار  بررسی موردجداگانه  صورتبهای های چندرسانههریک از شرکت
 .گرفتند
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 درس علوم انگیزش درونی چالش در مؤلفهبه افزار نرمتولید های تمیزان توجه شرک ،1 جدول

 میانگین فراوانی انگیزش درونی مؤلفه افزارنرم نام

 90/5 01 چالش دبیر دسا

 70/5 01 چالش میشا و کوشا

 51/5 01 چالش لوح گسترش )دانش(

 37/5 01 چالش رهپویان دانش و اندیشه

 91/0 01 چالش گروه خوارزمی

 01/0 01 چالش نکته به نکته

، 70/5=  میشا و کوشا، 90/5= دبیردسا) در جدول باالها شرکتها میانگین با توجه به
نکته و  91/0 گروه خوارزمی، 37/5و اندیشه= رهپویان دانش ،51/5لوح گسترش )دانش(= 

ا آموزشی میش افزارهاینرم کنندههای تولیداز بین شرکتشود مشخص می( 01/0= به نکته
چالش در انگیزش درونی در تولید  مؤلفهبیشترین توجه را به  70/5 میانگینبا  و کوشا

 مطلوب اًنسبتدامنه و این دفتر هم در  داشته استی ابتدائافزارهای آموزشی علوم پایه سوم 
 .اندگرفته( قرار 0 - 2/5)نامطلوب  دامنه درها و بقیه شرکت گیردمیقرار ( 2/2-3/5)

 

 نمودار بر اساس میانگین .1ار دنمو

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

دبیردسا میشا و کوشا لوح گسترش رهپویان دانش

و اندیشه

گروه خوارزمی هنکته به نکت

رونیمیزان توجه شرکت های تولید نرم افزاری به مولفه چالش در انگیزش د

دبیردسا میشا و کوشا لوح گسترش

رهپویان دانش و اندیشه گروه خوارزمی نکته به نکته
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مطلوب  نسبتاًدر دامنه  70/5با میانگین  افزار میشا و کوشانرم تولیدکنندهشرکت نمرات 
چالش  ؤلفهمتوان نتیجه گرفت که بیشترین توجه را به میگیرد. با توجه به نمودار باال قرار می

 های مختلف داشته است.شرکت بین دردر انگیزش درونی 
یزش به عنصر انگ ابتدائیآموزشی علوم پایه سوم  افزارهاینرمتا چه میزان  دوم: سؤال

 اند؟توجه کردهکنترل درونی 
و تحلیل قرار  بررسی موردگانه جدا صورتبهای چندرسانه هایشرکتهریک از 

 گرفتند.

 در انگیزش درونی درس علوم کنترل مؤلفهافزار به های تولید نرممیزان توجه شرکت .2 جدول

 میانگین فراوانی انگیزش درونی مؤلفه افزارنرم نام

 19/0 01 کنترل دبیر دسا

 00/0 01 کنترل میشا و کوشا

 09/0 01  لوح گسترش

 17/0 01 کنترل رهپویان دانش و اندیشه

 00/0 01 کنترل گروه خوارزمی

 73/0 01 کنترل نکته به نکته

، 00/0=  میشا و کوشا، 19/0= دسا دبیرها در جدول باال )ها شرکتبا توجه به میانگین
( 73/0= و نکته به نکته 00/0 گروه خوارزمی، 17/0رهپویان دانش=  ،09/0لوح گسترش= 

 شرکت رهپویان دانشافزارهای آموزشی های تولید نرماز بین شرکت که شودمشخص می
در انگیزش درونی در تولید  کنترل مؤلفهبیشترین توجه را به  17/0ن یگبا میان و اندیشه

 امطلوبندامنه هم در  شرکتو این داشته است  ابتدائی افزارهای آموزشی علوم پایه سومنرم
که  هرچند ؛تر هستندکم میانگینها هم از این میانگین بقیه شرکتو  گیردقرار می( 0 – 2/5)

به  تریننزدیکبه عنصر کنترل  19/0با میانگین  دسا کننده دبیرتولید کتمیزان توجه شر
 باشد.شرکت رهپویان دانش می
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 نمودار بر اساس میانگین .2ار دنمو

 افزارهایرمنهای تولید از شرکت یکهیچتوان نتیجه گرفت که با توجه به نمودار باال می
 2/5) نامطلوبو در دامنه  ( هم قرار نگرفته2/5 – 2/3مطلوب ) نسبتاًحتی در دامنه آموزشی 

 شوند.ارزیابی می (0 –
نگیزش ا ی به عنصرئابتداافزارهای آموزشی علوم پایه سوم : تا چه میزان نرمسوم سؤال

 اند؟درونی کنجکاوی توجه کرده
و تحلیل قرار  بررسی موردجداگانه  صورتبهای های چندرسانهشرکتهریک از 

 .گرفتند

 در انگیزش درونی درس علوم کنجکاوی مؤلفهافزار به های تولید نرممیزان توجه شرکت .3 جدول

 میانگین فراوانی انگیزش درونی مؤلفه افزارنرم نام

 91/3 01 کنجکاوی دبیردسا

 50/3 01 کنجکاوی میشا و کوشا

 11/5 01 کنجکاوی لوح گسترش

 30/5 01 کنجکاوی رهپویان دانش و اندیشه

0
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2

2.5

دبیردسا میشا و کوشا لو ح گسترش رهپویان دانش

و اندیشه

گروه 

خوارزمی

تهنکته به نک

درونیمیزان توجه شرکت های تولید نرم افزاری به مولفه کنترل در انگیزش

دبیردسا میشا و کوشا لو ح گسترش

رهپویان دانش و اندیشه گروه خوارزمی نکته به نکته
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 میانگین فراوانی انگیزش درونی مؤلفه افزارنرم نام

 05/5 01 کنجکاوی گروه خوارزمی

 93/5 01 کنجکاوی نکته به نکته

، 50/3=  میشا و کوشا، 91/3= دسا دبیرها در جدول باال )ها شرکتبا توجه به میانگین
( 93/5= نکته به نکتهو  05/5 خوارزمیگروه ، 30/5رهپویان دانش= ، 11/5لوح گسترش= 

گین با میان دسا افزاردبیررهای آموزشی نرمافزاهای تولید نرمشرکتشود که مشخص می
مطلوب  نسبتاً دامنه در 11/5و لوح گسترش با میانگین  50/3 میانگینبا  و میشا وکوشا 91/3

 کنجکاوی ؤلفهمبیشترین توجه را به ترتیب باال این سه شرکت به. اندقرارگرفته( 2/5 – 2/3)
و بقیه د انداشتهایی ارهای آموزشی علوم پایه سوم ابتدافزنرم در انگیزش درونی در تولید 

 گیرند.( قرار می0 – 2/5ها در دامنه نامطلوب )شرکت

 

 نمودار بر اساس میانگین .3ار دنمو

افزارهای آموزشی علوم پایه سوم ابتدائی به عنصر انگیزش چهارم: تا چه میزان نرم سؤال
 اند؟درونی فانتزی توجه کرده
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دبیردسا میشا و کوشا لوح گسترش رهپویان دانش

و اندیشه

گروه خوارزمی هنکته به نکت

ش درونیمیزان توجه شرکت های تولید نرم افزاری به مولفه کنجکاوی در انگیز

دبیردسا میشا و کوشا لوح گسترش

رهپویان دانش و اندیشه گروه خوارزمی نکته به نکته
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و تحلیل قرار  بررسی موردجداگانه  صورتبهای های چندرسانههریک از شرکت
 گرفتند.

 کنجکاوی در انگیزش درونی درس علوم مؤلفهافزار به های تولید نرممیزان توجه شرکت .4 جدول

 میانگین فراوانی انگیزش درونی مؤلفه افزارنرمنام 

 91/0 01 فانتزی دبیردسا

 50/0 01 فانتزی میشا و کوشا

 03/0 01 فانتزی لوح گسترش

 35/0 01 فانتزی رهپویان دانش و اندیشه

 0 01 فانتزی گروه خوارزمی

 11/0 01 فانتزی نکته به نکته

، 50/0، میشا و کوشا = 91/0دسا=  ها در جدول باال )دبیرها شرکتبا توجه به میانگین
( 11/0و نکته به نکته=  11/0، گروه خوارزمی 35/0، رهپویان دانش= 03/0لوح گسترش= 

به عنصر فانتزی در تولید افزارهای آموزشی های تولید نرمشرکتکه شود مشخص می
اند و همه و حتی مورد غفلت قرار داده اندنداشتهتوجه زیادی  آموزشی افزارهاینرم

 .اندقرارگرفته( 0 – 2/5)مطلوب نا دامنه در هاشرکت
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 نمودار بر اساس میانگین .4نمودار 

ای افزارهنرم کنندۀهای تولیدشود که شرکتجداول باال معلوم میدار و بر اساس نمو
در دامنه  مؤلفهو اگر شرکتی هم در یک  اندزیاد توجه نکرده ،ه عناصر انگیزشیآموزشی ب

 طلوب نبوده است. در کلدر حد م دیگر هایمؤلفهلی در وگرفت مطلوب قرار می نسبتاً
چالش، کنترل، فانتزی و  مؤلفه 9از لحاظ انگیزش درونی با توجه به  هاشرکتوضعیت 

موتور و محرک یادگیری، انگیزش درونی  کهدرحالینیست  بخشرضایتکنجکاوی 
 باشد.می

 گیریو نتیجه بحث
 اساس رب یئاابتدسوم افزارهای آموزشی علوم تجربی نرم ارزیابی منظوربهپژوهش حاضر، 

های شرکتدهد نشان می آمدهدستبهنتایج است.  گرفتهانجام انگیزش درونی لعوام
و از بین  اندزش درونی در حد مطلوب توجه نکردهافزارهای آموزشی به انگینرم کنندهتولید

رش، ، رهپویان دانش، لوح گستکوشا ودسا، میشا  افزارهای دبیرتولیدکننده نرم هایشرکت
 افزاررمنمیشا کوشا،  افزارهاینرم مانند افزارهانرمبعضی  ،گروه خوارزمی و نکته به نکته
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اند ولی تهپرداخمطلوب  نسبتاًو  مطلوب حدکنجکاوی در  مؤلفهدبیردسا و رهپویان دانش به 
توان گفت که میزان توجه به انگیزش می طورکلیبهو  انددیگر غافل مانده هایمؤلفهاز 

نابراین ب ؛شوندارزیابی نمی ،و در حد مطلوب نیست بخشرضایت هاشرکتدرونی توسط 
نی عد انگیزش دروموزشی به بُآافزارهای تولید نرم مؤسسات کهتوان نتیجه گرفت می

 ؤلفهم چهاراز بین اند. ، توجه نکردهشودیادگیری که هسته اصلی یادگیری محسوب می
 یمؤلفه هکنجکاوی بیشتر از س مؤلفه(، ، فانتزیچالش، کنترل و کنجکاویانگیزش درونی )

 است. بوده مؤلفهترین فانتزی )تخیل( مغفول مؤلفهها بوده و شرکت توجه مورددیگر 
ه بیشتر اند کنیز نتیجه گرفتهافزارهای آموزشی و ارزیابی نرمدر تحلیل ( 0309)زاده عوض

ای که از اصول مهم فزارهای آموزشی به اصول چندرسانهانرم تولیدکنندههای شرکت
یارمحمد زاده اند. باشند در حد مطلوب توجه نکردهای میهای چندرسانهآموزش در محیط

اند که در ای آموزشی فیزیک گزارش کردهافزارهدر تحلیل نرم( نیز 0319همکاران )و 
سازی که یکی دیگر از اصول مهم آموزش و به اصول شخصی موردبررسیفزارهای انرم

کند که در تولید ( نیز بیان می5109یادگیری است در حد مطلوب توجه نشده است. مایر )
( 0110مطلوب توجه نشده است. مالون )ای در حد فزارهای آموزشی به اصول چندرسانهانرم

های یادگیری در موفقیت گزارش کرده است که با اینکه انگیزش درونی در محیط
در  هازیباهای مبتنی بر محیط جزبهکند ولی یرندگان نقش بسیار مهمی ایفاء مییادگ

 شود.بط با انگیزش درونی کمتر توجه میای به عوامل مرتهای یادگیری چندرسانهمحیط
و مصر  انسان به رفتار شده هایمکانیسم شدنتبدیل باعثاست که  مؤثریعامل  ،انگیزه

؛ یلماز و 5111، 0عزیزاوغلو و چتین) کندانسانی را تعیین می رفتارهایبودن بودن و با انرژی 
عاملی که باعث شروع رفتار شده و جهت،  عنوانبهتواند انگیزه می(. 5117، 5کاواس

بیان شود،  تغییر رفتاری عنوانبهنیرومندی و مصر بودن بر آن را مشخص سازد. اگر یادگیری، 
( 5100) 3امانن-توان گفت که تغییر رفتاری نیاز به انگیزه دارند. از سوی دیگر، ماملوکمی

خودشان از هر نوع دانش را درک  هایاکتسابکه دانش آموزان  ایشیوهکنند که بیان می
( 0100) مالونهمچنین  خیلی مهم است. هاآن، برای فرایند یادگیری کنندمیکرده و ارزیابی 
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 هکند که از عوامل بالقوه اثربخش و مهم که در بسیاری از پژوهش در نظر نگرفته شدبیان می
 آموزشی زیادبرای طراحان  باشد و تقویت خارجیاست، نقش انگیزش در یادگیری می

های د که فعالیتکننمیبرونر و پیاژه( استدالل ) شناختیهای یادگیری نیست. نظریه شفابخش
شود. باشد، باعث یادگیری عمیق میباال می هابچهانگیزش درونی  هاآنگونه که در بازی

رای بان زیادی را زم هاآندرونی انگیخته شوند،  صورتبهآموزان برای یادگیری اگر دانش
گیرند، احساس خوبی دارند و یاد می آنچه کنند، دربارۀصرف کرده و تالش مییادگیری 

( بیان 0107) لوپراستا مالون و در این رن استفاده خواهند کرد. همچنین آدر آینده بیشتر از 
برای جذاب ساختن _های یادگیری انگیزش درونیعالقه در طراحی محیطکنند که می

 و، در هر محیط یادگیری که درگیری سویک: در گیردمی نشئتاز دو عامل  _یادگیری
 ای درگیری دانشموزش الزم نیست، انگیزش درونی شرط الزم برآهای فعالیتدر  تعامل

آموزان برای انجام ، حتی زمانی که دانشدیگرعبارتبهباشد. ها میآموزان در فعالیت
تحت  هاآن گرفتنچه چیزی و چگونگی یاد، اندشدهبرانگیخته هاآنو درگیری در  هافعالیت

 .باشدمی شاندرونیمیزان سطوح انگیزش  تأثیر
توان گفت که می گرفتهانجامهای بحث های پژوهش حاضر ویافته با توجه به

 رحد مطلوب به نقش انگیزش درونی د افزارهای آموزشی درهای تولیدکننده نرمشرکت
را برای  یاموردعالقهو  بخشانگیزهیادگیری اند محیط یادگیری توجه نکرده و نتوانسته

 ها محصوالت خود را برشود این شرکتبنابراین پیشنهاد می مخاطبان خود فراهم کنند؛
شتر گیر کردن بیقرار داده و برای در بازبینیاساس عوامل انگیزش درونی مورد تحلیل و 

شان این یافزارهای آموزشتر کردن آموزش خود در تولید نرمیادگیرندگان و اثربخش
 عوامل را مورد مالحظه قرار دهند.

 منابع
ی و درون) (. رابطه بین انگیزش )درونی و بیرونی( منبع کنترل0300، رمضان. )زادهحسن

، شماره دوم، های آموزشیفصلنامه نوآوری .بیرونی( و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 .00سال اول، زمستان 

دهقان زاده، حجت؛ دهقانزاده، حسین؛ نوروزی، داریوش؛ امیر تیموری، محمد حسن. 
وم نیه و روش مرسی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث، گامقایسه(. 0312)
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بهار ، (31)05 طباطبایی.فصلنامه روان شناسی تربیتی عالمه . آموزاندر یادگیری دانش
 . 001-039 ، صفحه0312

(. اثربخشی الگوی طراحی 0319. )، حسینزادهدهقانحسن و  ،رستگارپورجت؛ ح ،زادهدهقان
فصلنامه  ای در یادگیری موضوعات پیچیده.ای مبتنی بر چندرسانهآموزشی چهار مؤلفه

 .01-92(, 3)2 ,اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیپژوهشی فن آوری -علمی
 چارچوب (. تدوین0312، حجت. )زادهدهقان، خدیجه و آبادیعلی، حسین؛ زادهدهقان

 لتحلی با روش خرد سطح در شناختی موضوعات آموزشی ایرایانه هایبازی طراحی
 –لمی فصلنامه ع مفاهیم. یادگیری در آن اثربخشی میزان بررسی و استقرایی محتوا

سال چهارم، شماره سیزدهم،  ،ی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازیپژوهش
 .7 – 51ص ، تابستان

آموزشی درس زبان  ایچندرسانهتحلیل و ارزشیابی محتوای (. 0309) زاده، ایرج.عوض
. رمای گانههفتاهداف برنامه درسی و اصول  اساس برانگلیسی پایه دوم راهنمایی 

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی.شدهچاپکارشناسی ارشد،  نامهپایان

(. بررسی رابطه خالقیت در تعدادی از 0300) قلی آریا نژاد، میر بهادر و طالقانی، محمد.
های مهندسی با متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت. دانشجویان رشته

 .30-90، ص. 0300ل یازدهم، بهار ، سا90، شماره فصلنامه آموزشی مهندس ایران

و سخنرانی بر  ایچندرسانهتأثیر استفاده از روش آموزش (. 0311موسی رمضانی، سونیا. )
آموزان دانش ( 3) عربیدرس  (انگیزش درونی و بیرونی) انگیزش پیشرفت تحصیلی

م، سال شماره بیست و یک ،تربیتی فصلنامه روانشناسی .مراکز آموزش از راه دور تهران
 .11 پاییزهفتم، 
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