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 چكیده

 در شرکت ورمنظ به انآموزدر دانش یزهانگ یجادعوامل موثر در ا بندییتو اولو ییشناسا حاضر با هدفپژوهش 

-انشد یهکل یمارآ. جامعه ( انجام شدیمایشی)پ یابیینهاز نوع زم یفیبا روش توص در دوران کرونا، آنالین آموزش

نفر بوده که  1140 تعداد به 1399–1400 یلیدر سال تحص یبارششم آموزش و پرورش شهرستان جو پایه آموزان

انتخاب شدند. ابزار  یمارآنفر به عنوان نمونه  291(، تعداد یت)بر حسب جنس ایطبقه یتصادف گیریبا روش نمونه

 ایی،یپا ییدد. جهت تاش تایید متخصصان نظر باآن ییمحتوا روایی که بود ساخته محقق پرسشنامه گیریاندازه

-از آزمون یجامعه آمار اطالعات حاصل از نمونه به یمشد. جهت تعم 92/0با  برکرونباخ برا یآلفا یبمحاسبه ضر

 آموزش در کتشر نظورم به آموزاندر دانش یزهانگ یجادعوامل موثر در ا یی)شناسا  یاکتشاف یعامل یلتحل های

( و یننالآدر آموزش  تشرک نظورم به آموزاندر دانش یزهانگ یجادعوامل موثر در ا یرتاث یزان)م  ینومیال(، باآنالین

 آموزش در تشرک نظورم به آموزاندر دانش یزهانگ یجاد( عوامل موثر در ای)رتبه بند یبند یت)اولو  یدمنفر

نوان عبه  یجتماعو ا یلما ی،روان یکی،تکنولوژ ی،آموزش ی،ها نشان داد عوامل فرد یافته( استفاده شد. آنالین

-یتولواا بوده که ن کروندر دورا ینبه منظور شرکت در آموزش آنال آموزاندر دانش زهیانگ یجادعوامل موثر در ا

 .کییژوو تکنول یفرد ی،آموزش ی،اجتماع ی،روان ی،عبارت بود از: مال یبعوامل به ترت ین( ابندی)رتبه بندی

 کرونا ی، پاندم آنالین آموزش آموزان،دانش یزه،انگ واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

که پیشرفت وریطارد. بهاوان دترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی نیز تأثیر فرتحصیلی، یکی از مهم زندگی

و نهاد، تمام دن رو، هر . از ایها و به موازات آن، آموزش و پرورش بوده استآموزان، همواره دغدغه اصلی خانوادهتحصیلی دانش

-کرد تحصیلی، تأثیرفی بر عملل مختلعواما بتوانند استعدادهای انسانی را به نحو احسن شکوفا سازند. برند تتوان خود را به کار می

حقیقت، ند. درایم کردهعی تقسها را به عوامل فردی، آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماگذار هستند که متخصصان تعلیم و تربیت آن

ریزی درسی ی، برنامهآموزش آموزش معلمان، انگیزش یادگیرندگان، محتوایعوامل متعددی نظیر استعداد، خود کارآمدی تحصیلی، 

 (.1397و آموزشی و غیره بر روی آن تأثیر دارند )منتظر و همکاران، 

فرآیند تحصیل از عمده جریاناتی است که با سیستم انگیزشی درگیر است.  ، انگیزش است.تعلیم و تربیتیکی از عوامل مرتبط با 

-ها را برآورده خواهد ساخت و دوام و پایایی آنآموزان اهداف مبتنی بر یادگیری آنقویت انگیزش تحصیلی در دانشسازی و تفعال

ها، نیازها و عواملی که باعث حضور یک فرد انگیزش تحصیلی، عبارت است از انگیزه (.1400ها را تضمین خواهد کرد )افتخاری، 

وجود آمده است که نظر به(. امروزه این اتفاق2010، 1شود )کالرک و شرتی میهای آموزشی و کسب یک مدرک تحصیلدر محیط

های شناختی و تمایالت  انگیزشی نیاز دارند )زارع و مهارت که در مدرسه عملکرد خوبی داشته باشند بهآموزان برای آندانش

باورهای انگیزشی یک مفهوم کلیدی برای توضیح سطوح تربیت، واندرکاران امر تعلیمشناسان و دستاز دید روان (.1396همکاران، 

ریزی، سازماندهی، بازبینی، آموزان را در راستای برنامههای دانشرود. در واقع، انگیزش تحصیلی کنشمختلف عملکرد به شمار می

باورهای انگیزشی و  های بسیاری بیانگر اهمیت انگیزش تحصیلی وکند. پژوهشگیری، حل مسئله، ارزیابی و هدایت میتصمیم

انگیزش تحصیلی با افزایش موفقیت و عملکرد  افزایش ارتباط مثبت و معنادار آن با عملکرد تحصیلی بوده و نشان داده شد که

 (. 1394پور و همکاران، آموزان رابطه بسیار تنگاتنگی دارند )قدمتحصیلی دانش

پدیدار  2019عنوان یک سندرم شدید حاد تنفسی که از دسامبر (، به19-بیماری ناشی از ویروس کرونا )کووید گیری جهانیهمه

( و 2021، 2ها نفر در سراسر دنیا تلقی گردیده )گوپال و همکارانشد، نه تنها به عنوان تهدیدی برای سالمتی و زندگی میلیون

تربیت را نیز تحت وها از جمله حوزه تعلیمهای متعددی روبرو کرده است، سایر حوزههای بهداشتی و درمانی دنیا را با چالشسیستم

گذاری اجتماعی تأکید های بهداشتی بر رعایت فاصله، پروتکل19که با شروع اپیدمی کووید طوریتأثیر خود قرار داده است، به

در مدارس و  های حضوریکردند. در این راستا، در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزش

های آموزشی داشته باشد، اما، توانست تأثیرات منفی بر فعالیت(. این اتفاق ناخوشایند می1399فرد، ها تعطیل شد )غفوریدانشگاه

، 1)حمزه گونه خللی در آموزش ایجاد نشودهای آموزشی آنالین را تحریک کرد تا هیچگذاری اجتماعی، رشد فعالیترعایت فاصله

پذیر نبودن های آنالین، انعطافها، کمبود معلمان و اساتید متبحر در زمینه های آموزشحث کمیت و کیفیت برنامهمبا (.2021

های اجتماعی آموزان با نقص مهارتبرنامه درسی و وابستگی بیش از حد به آموزش حضوری مطرح است. به طوری که اغلب دانش

 نژادحاجی و جوپژوهش رفعت  (.1399ای مواجه هستند )رضازاده و مالزاده، حرفه برای زندگی در جامعه واقعی و انطباق با محیط

 و زیرساخت کردن که فراهم نشان داد دانشجویان یادگیری انگیزه بر کرونایی مجازی های آموزش تاثیر( تحت عنوان 1399)

 از. دهد افزایش را دانشجویان انگیزه تواندیم تنظیمی خود و راهبری خود فراشناخت، هایمهارت آنالین، هایآموزش هایابزار

                                                      
1. Clark & Shorot 

2. Gopal et al. 
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 به دسترسی عدم و منفی هایخودگویی تحصیلی، خستگی و تحصیلی ناکارآمدی تحصیلی، عالقگی بی مانند عواملی دیگر، طرف

 .باشدمی کرونایی مجازی هایآموزش در دانشجویان یادگیری در انگیزه کاهش موجب اینترنت و اطالعاتی منابع

 هایتجربه آنالین، یادگیری به حضوری یادگیری و سنتی هایکالس ناگهانی تغییر که داد نشان (2020) 2انوار و دنانا پژوهش

 و فراگیر اجتماعی ارتباط عدم اینترنت، آور سرسام هایهزینه پرسرعت، اینترنت به دسترسی عدم است. داشته همراه به را متفاوتی

 کاهش یادگیری برای را استادان و معلمان حتی آموزان،دانش و دانشجویان انگیزه ها،آموزش نوع این برای الزم ساخت زیر نبودن

 در معموال که دارد نیاز ایرسانه سواد و زمان مدیریت ای،رایانه هایمهارت فراگیری به آنالین هایآموزش طرفی، از است. داده

 شیوع زمان در که داد نشان نیز (2020) 3دوان گذارد.می تاثیر آنان انگیزه کاهش بر ترتیب بدین و شودنمی دیده کاربران بیشتر بین

 و پویا شرایط با سازگاری و شرایط این از گذر برای آن، هایپیامد برابر در مقاومتبر   دانشجویان و آموزان دانش سعی و کرونا

 یادگیری برای را آنان انگیزه طریق، این از تا است نیاز آوریتاب و انتقادی تفکر مسئله، حل هایمهارت به آنالین هایآموزش

 هایآموزش کرونا، زمان در آموزان دانش انگیزه افزایش برای که شد عنوان (2020) 4همکاران و خلیل پژوهش در نمود. حفظ

 مناسب ویدیویی هایکنفرانس و هاوبینار مجازی، هایسازی شبیه زنده، هایسخنرانی روز، به هایفناوری از استفاده آنالین،

 .یافت افزایش یادگیری برای را آنان انگیزه شود، استفاده آنالین هایآموزش با مرتبط یادگیری هایسبک از چه هر یعنی .باشدمی

های ، نظام(19-کووید)س کرونا بیماری ناشی از ویرو گیریکه بحران کنونی همهبا عنایت به موارد مطرح شده و با توجه به این

ر اعتماد کنند و یکی و سیالکتروناآموزان، به یادگیری زشی در سرتاسر جهان را مجبور کرده است تا برای ارائه آموزش به دانشآمو

موزان در آتر دانشیان بیشمشکالت مربوط به انگیزش تحصیلی در م ها در بستر فضای مجازی انجام شود، از سویی،کلیه آموزش

برخی متاثر  یاری است،های بسهای متفاوت وجود دارد و این مسائل ناشی از تعامل میان متغیرنمقاطع مختلف تحصیلی و به میزا

شود، این وط میمعلم مرب وموزشی آآموز، برخی مرتبط با خانواده، همساالن، اجتماع، فرهنگ و بقیه به مدرسه و نظام از خود دانش

کت در آموزش منظور شر ان بهمل موثر در ایجاد انگیزه در دانش آموزپژوهش بر آن است تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که عوا

 کدام است؟ و اولویت بندی آن ها چگونه است؟آنالین در دوران کرونا 

 روش

جامعه آماری عبارت است از  پیمایشی بود ها توصیفی از نوعآوری دادهگردماهیت و پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر 

بر آمار اداره منطقه ها بناکه تعداد آن 1399-1400در سال تحصیلی شهرستان جویبار پرورش ووزان پایه ششم آموزشآمکلیه دانش

ای گیری تصادفی طبقهروش نمونه با استفاده از نفر  291( تعداد 1970مورگان )وکرجسیکه بر اساس جدول  بودهنفر  1140برابر 

این مقیاس دارای محقق ساخته بود. پرسشنامه ابزار گرداوری گرداوری داده ها خاب شدند.به عنوان نمونه انت)بر حسب جنسیت( 

گذاری مقیاس بر نمره .کندگیری می، را اندازهعامل فردی، آموزشی، تکنولوژیکی، روانی، مالی و اجتماعی ششگویه بوده و  30

گیرد. با این امتیاز تعلق می ۵تا  1به هر ماده از  طوری که سنج لیکرت است، بهای و طیف نگرشگیری فاصلهاساس مقیاس اندازه

، خیلی کمامتیاز و  2، کمامتیاز؛  3، متوسطامتیاز؛  4، زیادامتیاز؛  ۵، خیلی زیادبا انتخاب گزینه  هاوصف، پاسخگو در پاسخ به سوال

است. چنانچه در هر یک از  1۵0بیشترین امتیاز  و 30به این ترتیب، در این پرسشنامه کمترین امتیاز . آوردامتیاز به دست می 1

عوامل و همین طور در کل سواالت پرسشنامه، مجموع امتیازات هر بخش )عامل( بر تعداد سواالت همان بخش )عامل(، تقسیم 

پرسشنامه  می باشد. به طوری که، متوسط نظری یا نقطه برش در این ۵و بیشترین امتیاز  1گردد، در این صورت، کمترین امتیاز 

                                                                                                                                                            
1. Hamzeh 
2. Adnan & Anwar 

3. Dhawan 

4. Khalil et al. 
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پایایی که طوری، محاسبه شد. به2و ضریب آلفای کرونباخ 1مقدار پایایی پرسشنامه به روش همسانی درونیمی باشد.  3برابر با 

 3تحلیل عاملی اکتشافیهای آزمونجهت تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از  .به دست آمد 92/0پرسشنامه برابر 

 در موثر عوامل )میزان تاثیر 4(، باینومیالآموزان به منظور شرکت در آموزش آنالینر در ایجاد انگیزه در دانشعوامل موث)شناسایی 

 انگیزه ایجاد در موثر )اولویت بندی )رتبه بندی( عوامل ۵آنالین( و فریدمن آموزش در شرکت منظور به آموزاندانش در انگیزه ایجاد

، 6اسمیرنوف-کولموگروف در این بخش، نخست آزمون معتبر .شداستفاده  آنالین( آموزش در شرکت منظور به آموزاندانش در

و لذا استفاده  کنندمینجهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش اجرا شد و مشخص گردید متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت 

 مجاز شناخته شد. از آزمون های پارامتری غیرمجاز و استفاده از آزمون های آمار ناپارامتری

 یافته ها

پرسشنامه محقق ساخته  7روایی سازه ،استفاده شد. بعبارتی پژوهش از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی 1جهت یافتن پاسخ سوال 

-جهت تشخیص کفایت حجم نمونه برای عاملی شدن را نشان می 8 ، نتایج آزمون بارتلت1بررسی و تجزیه و تحلیل شد. جدول 

 دهد:

 ان کروناآموزان به منظور شرکت در آموزش آنالین در دورعوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش :1سوال  

 کدام است؟

 KMO and Bartlett's: آزمون 1جدول 
 مقادیر محاسبه شده شاخص های آزمون

 824/0 (KMO) 9آماره کیزر، مایر و آلکین

 28/12998 آماره بارتلت

 43۵ درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

            
 عواملشدن )استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی جهت مشخص کردن نشان داد اندازه )حجم( نمونه برای عاملی فوق،جدول نتایج 

کند. چرا و تایید روایی سازه آن( کفایت میکرونا  دوران در آنالین آموزش در شرکت منظور به آموزاندانش در انگیزه ایجاد در موثر

)سطح خطا برای رد  α = 0۵/0( محاسبه شده از مقدار .Sig) ( 10قدار سطح معناداری یا مقدار احتمال )احتمال با معناییکه م

(. از سویی، مقدار آماره .α > 000/0=Sig=0۵/0) یعنی:تر است. ((، کوچکH1) 12( و تایید فرض مقابلH0) 11فرض صفر

KMO های مورد بررسی از بیشتر است و نشان می دهد که داده ۵/0پیش فرض بدست آمده است که از مقدار  82/0، برابر با

 باشند. قابلیت الزم برای تحلیل عاملی شدن برخوردار می

                                                      
1. Internal consistency 

2. Cronbach's alpha 

3. Explaratory Factor Analysis 

4. Binomial Test 

5. Friedman test 

6. Kolmogorov-Smirnov Test 

7  . Structures validity 

8. Bartlett's Test 

9. Kaiser, Meyer & Olkin 

10. Significant Level 
11. Null hypothesis 

12. Alternative hypothesis 
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کند که چند تایید می ه روشنیدهد. این جدول ب، جدول کل واریانس تبیین شده به وسیله راه حل تحلیل عاملی را نشان می2جدول

 کنند.را تبیین میعامل، چه مقدار از واریانس 

 : کل واریانس تبیین شده بوسیله راه حل تحلیل عاملی2جدول

 

 

 هاعوامل/مؤلفه

 مجموع ضرایب عوامل 1مقادیر ویژه اولیه

 دوران )چرخش( یافته

درصد واریانس تبیین 

 شده

درصد واریانس تجمعی 

 تبیین شده

درصد واریانس تبیین 

 شده

درصد واریانس 

 تجمعی تبیین شده

1 ۵9/28 ۵9/28 ۵۵/24 ۵۵/24 

2 24/24 13/۵3 77/20 32/4۵ 

3 29/13 42/66 90/13 22/۵9 

4 91/7 33/74 74/10 96/69 

۵ 84/6 17/81 46/9 42/79 

6 71/4 88/8۵ 46/6 88/8۵ 

 - - 100 12/14 هاسایر مؤلفه

حسب این که هر ویژه، تمام عوامل ممکن را بر، مقادیر ویژه اولیه را نمایش داده است، مقادیر فوق بخش نخست جدول           

قابل ( عامل )مؤلفه 6دهد نماید. بر این اساس، مقادیر ویژه اولیه نشان میبندی میکنند، رتبهکدام چقدر از واریانس را تبیین می

درصد از کل  88/8۵شود که عوامل شناسایی شده در مجموع شناسایی است و با توجه به ستون درصد تجمعی، مشاهده می

، مجموع ضرایب عوامل دوران )چرخش( یافته نشان داده شده است. در این 14-4گیرند. در بخش دوم جدول میتغییرات را در بر

استفاده شده است. نکته قابل توجه این است که مقدار ویژه و درصدهای مربوطه تغییر نموده، اما درصد  2تحلیل از روش واریماکس

، 2رو، جدولدرصد( است. از این 88/8۵بیین شده توسط تمام عناصر استخراج شده مساوی با قبل از دوران )تراکمی واریانس ت

 نمایند.درصد از کل واریانس را تبیین می 88/8۵دهد که در مجموع شش عامل وجود دارند که نشان می

                                                      
1 . Eigenvalue 
2 . Varimax 
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 رد شرکت منظور به آموزاندانش در انگیزه ایجاد در موثر عوامل: نمودار سنگریزه جهت مشخص کردن 1نمودار 

 آنالین آموزش

ها به X ها روی محور اد عاملها و تعدY ریزه که در آن مقادیر ویژه روی محور، به عنوان نمودار سنگفوق نشان می دهدنمودار 

ورد توجه قرار و باید مد نماینیمدهد که شش عامل وجود دارند که بیشترین بار عاملی را تولید اند، نیز نشان مینمایش در آمده

 د.باشنگیرند، چرا که از عامل ششم به بعد مقادیر ویژه تقریبا برابر و کمترین مقدار خود را دارا می

 یافته جهت مشخص کردن عوامل موثر در ایجاد انگیزه: ماتریس عوامل دوران3جدول 

 

 هاسوال
 ها(اجزا )عامل

1 2 3 4 5 6 

      964/0 2۵سوال 

      9۵4/0 21سوال 

      949/0 10سوال 

      948/0 9سوال 

      923/0 17سوال 

      90۵/0 19سوال 

      8۵8/0 16سوال 

      810/0 1۵سوال 

      793/0 18سوال 
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     942/0  29سوال 

     927/0  26سوال 

     919/0  7سوال 

     907/0  2سوال 

     888/0  20سوال 

     887/0  3سوال 

     8۵1/0  23سوال 

    904/0   8سوال 

    902/0   11سوال 

    893/0   ۵سوال 

    887/0   6سوال 

    801/0   13سوال 

   897/0    27سوال 

   892/0    1سوال 

   862/0    4سوال 

   718/0    28سوال 

  940/0     30سوال 

  919/0     12سوال 

  91۵/0     24سوال 

 909/0      22سوال 

 903/0      14سوال 

کرونا،  ندورا در آنالین وزشآم در شرکت منظور به آموزاندانش در انگیزه ایجاد در موثر عوامل، فوقبا توجه به نتایج جدول 

 عبارتند از:

 : تکنولوژیکی.18و  1۵، 16، 19، 17، 9، 10، 21، 2۵های : برآمده از سوال1عامل 

 : آموزشی.23و  3، 20، 2، 7، 26، 29های : برآمده از سوال2امل ع

 : روانی.13و  6، ۵، 11، 8های : برآمده از سوال3عامل 

 : فردی.28و  4، 1، 27های : برآمده از سوال4عامل 

 : اجتماعی.24و  12، 30های : برآمده از سوال۵عامل 

 : مالی.14و  22های : برآمده از سوال6عامل 
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 است؟ چگونه ران کروناالین در دوآموزان به منظور شرکت در آموزش آنعوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانشمیزان تاثیر : 2سوال 

های رضیهدرباره ف منطقی های آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاجبررسی نرمال بودن متغیرها: برای اجرای روش

-لموگروفآزمون کو هش ازدر این پژو ،ها است. بر این اساسامی، آگاهی از توزیع دادهآماری، مهمترین عمل قبل از هر اقد

اگر  اسمیرنوف-موگروفهای پژوهش استفاده شد. با توجه به جدول آزمون کولاسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن داده

 باشد. می ها نرمالزیع داده( باشد، تو0۵/0متغیرها بزرگتر از سطح آزمون )هر یک از داری برای سطح معنی

 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش K-S: جدول آزمون  4جدول

 آزمون نتیجه داری معنی سطح K-S  آماره تعداد عوامل   

 نرمالغیر  000/0 247/0 291 فردی

 نرمالغیر  000/0 321/0 291 آموزشی

 نرمالغیر  000/0 223/0 291 تکنولوژیکی

 نرمالغیر  000/0 314/0 291 روانی

 نرمالغیر  000/0 342/0 291 مالی

 نرمالغیر  000/0 316/0 291 اجتماعی

تغیرهای پژوهش از توزیع م(، α=0۵/0درصد ) 9۵، نشان می دهد که در سطح اطمینان فوقنتایج بررسی داده ها در جدول        

 کوچک، α = 0۵/0ا، از مقدار محاسبه شده برای هر یک از متغیره( .Sig، چرا که مقدار سطح معناداری )نیستندنرمال برخوردار 

 .شداستفاده  دمنفریو  میالباینو پارامترینا های مربوط به این متغیرها از آزمون آماری هایتر است. بنابراین برای بررسی فرضیه

زان آمور دانشر ایجاد انگیزه دامل موثر دعودر این پژوهش جهت بررسی چگونگی تاثیر : ای )باینومیال(آزمون ناپارامتری دوجمله

ها را دهل بودن داض نرما، فراسمیرنوف-آزمون کولموگروفبه سبب این که  ،به منظور شرکت در آموزش آنالین در دوران کرونا

عامل مورد شد، باکوچکتر  (0۵/0) داری از سطح آزموناگر سطح معنی در این آزمون،استفاده شد.  تایید نکرد، از آزمون باینومیال

 باشد. می ، موثرآموزان به منظور شرکت در آموزش آنالیندر دانشنظر در جهت ایجاد انگیزه 

 آموزان: آزمون باینومیال؛ بررسی چگونگی تاثیر عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش5جدول 
میانگین  گروه

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

نقطه          

 برش

 فراوانی

 

 وانیدرصد فرا

 

سطح 

 معناداری

 مخالف

3 ≥ 

 موافق

3 < 

 مخالف

3 ≥ 

 موافق

3 < 
 000/0 64 36 7۵0 414 3 91/0 71/3 فردی

 000/0 79 21 1606 431 3 1۵/1 82/3 آموزشی

 000/0 ۵4 46 140۵ 1214 3 40/1 20/3 تکنولوژیکی

 000/0 84 16 1223 232 3 92/0 97/3 روانی

 000/0 84 16 489 93 3 98/0 01/4 مالی

 000/0 8 20 701 172 3 94/0 96/3 اجتماعی

 000/0 87 13 7۵9۵ 113۵ 3 60/0 67/3 کل

 شماخذ: داده های پژوه     

(، از آن جا که بیشترین فراوانی α=0۵/0درصد ) 9۵، نشان می دهد که در سطح اطمینان فوق نتایج بررسی داده ها در جدول

چنین، اسخگویانی که در پرسشنامه، یکی از دو گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردند( است، هممشاهده شده در اختیار موافقان )پ
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( را مورد تایید H1( را رد و فرضیه پژوهش )H0ها قویا فرضیه صفر )، می توان ادعا کرد داده.꞊ α < 000/0 ꞊ Sig 0۵/0چون 

ود بین نظر و دیدگاه دو گروه موافق و مخالف تفاوت معناداری وجود دارد. توان ادعا نمدرصد می 9۵قرار می دهند، یعنی با اطمینان 

آموزان به منظور شرکت در عوامل فردی، آموزشی، تکنولوژیکی، روانی، مالی و اجتماعی در ایجاد انگیزه در دانشیعنی، میزان تاثیر 

فردی، آموزشی، تکنولوژیکی،  درصد( معتقدند عوامل 87بنابراین، اکثریت )بیشتر از متوسط است.  آموزش آنالین در دوران کرونا

 موثر می باشند. آموزان به منظور شرکت در آموزش آنالین در دوران کرونادر ایجاد انگیزه در دانش روانی، مالی و اجتماعی

 است؟ چگونها وران کرونالین در دآموزان به منظور شرکت در آموزش آنعوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش یبندتی: اولو3سوال 

 آموزاندانش در انگیزه ایجاد در موثر آزمون فریدمن؛ اولویت بندی عوامل: 6جدول 
 رتبه سطح معناداری درجه آزادی 2 آماره ایمیانگین رتبه عوامل

  11/3 فردی
 

74/123 

 
 

 

 
 
۵ 

 
 

 

 
 

000/0 
 
 
 

 
 
 
 

۵ 

 4 46/3 آموزشی

 6 83/2 تکنولوژیکی

 2 89/3 روانی

 1 93/3 مالی
 3 77/3 اجتماعی

وزان به منظور آمر دانشد انگیزه دبندی عوامل موثر در ایجاداری بین اولویتنشان داد که تفاوت معنیفوق، های جدول یافته     

( .Sig=000/0) عناداریم ر سطحوجود دارد، چرا که برای هر یک از عوامل یاد شده مقدا ،شرکت در آموزش آنالین در دوران کرونا

مود از لحاظ آماری بین میانگین درصد می توان ادعا ن 9۵( کوچکتر است. لذا، با اطمینان = 0۵/0بینی شده )از مقدار خطای پیش

-تفاوت معنی ،ران کرونان در دوآموزان به منظور شرکت در آموزش آنالیای هر یک از عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانشرتبه

 عوامل به شرح ذیل است:این بندی ری وجود دارد، بنابراین، رتبهدا

 (.93/3)میانگین رتبه:  مالی( 1

 (.89/3)میانگین رتبه:  روانی( 2

 (.77/3( اجتماعی )میانگین رتبه: 3

 (.46/3)میانگین رتبه:  آموزشی( 4

 (.11/3)میانگین رتبه:  فردی( ۵

 (.83/2)میانگین رتبه:  تکنولوژیکی( 6

 

 گیرینتیجه و بحث

آموزان به منظور شرکت در آموزش آنالین در دوران پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در ایجاد انگیزه در دانش

عوامل فردی، آموزشی، از شش مؤلفه آموزان انگیزه در دانشموثر در ایجاد  عوامل ها نشان داد کهیافتهانجام شد.   کرونا

عوامل  برای هر مولفه سنجه ها یا مقوله های شناسایی شده نیز عبارتند از، ، تشکیل می شود.نی، مالی و اجتماعیتکنولوژیکی، روا

شامل عالقمندی به محیط آنالین، دانش و اطالعات فردی در زمینه آموزش الکترونیکی، داشتن خالقیت فردی و سواد  فردی

استاد و یادگیرنده در محیط آنالین، تعامل یادگیرندگان با هم در محیط آنالین، شامل تعامل  عوامل آموزشی آموزان؛رسانه ای دانش

های تشریحی سواالت، بیان درست و شیوا نامه و جوابوجود آزادی عمل در انجام تکالیف در دوره آنالین، دسترسی سریع به پاسخ
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عوامل  و استفاده از منابع آموزشی به روز در دوره آنالین؛ معلم در کالس آنالین، داشتن یک استاد قابل اتکا و فعال در دوره آنالین

شامل سهولت مشارکت در کالس، وجود خدمات پشتیبانی مناسب در دوره آنالین، غنای مطالب آموزشی ارایه شده به  تکنولوژیکی

تجهیزات سخت افزاری(، صورت الکترونیکی، امکان شرکت در کالس از طریق گوشی همراه، وجود زیرساخت فناوری) پهنای باند، 

سهولت استفاده از ابزار آنالین، دریافت بازخورد سریع، فراهم بودن امکان دسترسی به نرم افزارهای کاربردی و سهولت استفاده از 

کننده بودن، جذاب شامل استقالل فکری در انجام وظایف، سرگرم عوامل روانی امکانات صوتی تصویری در ارایه محتوای آموزشی؛

ن و چالش برانگیز بودن دوره آنالین، افزایش وجدان کاری و کوشش و تالش فرد، اعتماد به آموزش الکترونیکی و افزایش بود

 عوامل اجتماعی صرفه جویی در هزینه و حذف زمان رفت و آمد به محل آزمون؛ شامل عوامل مالی اعتماد به نفس در دوره آنالین؛

تماعی در شرایط عادی برای شرکت در کالس، حمایت خانواده و برابری و عدالت آموزشی شامل احتمال بروز مشکل در ارتباط اج

که فراهم کردن زیرساخت و  ند( نشان داد1399نژاد )جو و حاجیرفعت در همین راستا و در پژوهشی همسو، برای فراگیران.

شرف و تواند انگیزه را افزایش دهد. حیدریی میهای فراشناخت، خود راهبری و خود تنظیمهای آنالین، مهارتهای آموزشابزار

های مختلف افزایش عزت نفس جهت ایجاد های شناختی و فراشناختی با به کارگیری روشمؤلفه ( نشان دادند که1398همکاران )

آینده و آمادگی  نشان داد که امید به (1398حصاروییه و همکاران ) قائنیپژوهش  خودانگاره مثبت، سبب افزایش انگیزه می شوند.

( نشان دادند که یادگیری آنالین 2021فجری و همکاران  ) های تحصیلی تاثیر مثبت دارند.انگیزهبر  برای خودراهبری در یادگیری

است. به طوری که آموزش آنالین میزان انگیزه  19-گیری کوویدآموزان در دوره همههای مورد نیاز مربیان و دانشیکی از راه حل

نشان داد سطح باالی اضطراب انگیزه یادگیری را کاهش  نیز (2020ه یادگیری دانش آموزان را افزایش داده است. المجالی )و عالق

کند دانش آموز حتی شود تالش و انرژی دانش آموز افزایش یابد. انگیزه است که تعیین میانگیزه باعث میبا این حال،  می دهد.

انگیزه است که شروع یک  .دهد یا مدام از زیر کارها شانه خالی کندعالقه و اشتیاق انجام می اش را باترین تکالیف مدرسهسخت

دهد و نقشی تعیین کننده گذارد افزایش میکار و ادامه دادن آن را ممکن می کند. انگیزه وقتی را که دانش آموزی روی کاری می

 .در یادگیری و رسیدن به هدف دارد

آموزان به عوامل فردی، آموزشی، تکنولوژیکی، روانی، مالی و اجتماعی در ایجاد انگیزه در دانشمیزان تاثیر  ها نشان داد کهیافته

عوامل فردی، آموزشی، تکنولوژیکی، روانی، مالی و بیشتر از متوسط است. در واقع،  منظور شرکت در آموزش آنالین در دوران کرونا

. در آموزان به منظور شرکت در آموزش آنالین در دوران کرونا موثر می باشنده در دانشدرصد در ایجاد انگیز 87اجتماعی به میزان 

دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور به طور معنی داری دارای انگیزش تحصیلی ( نشان داد که 1394)فراهانی  پژوهشی همسو

ت پذیری بیشتر و امکان کنترل زمان و مکان یادگیری در باالتری می باشند. نتیجه این که آزادی عمل، یادگیری انفرادی، مسئولی

( نشان داد که انگیزش تحصیلی 1396) و همکاران کشفیپژوهش  بین دانش آموزان مراکز آموزش از راه دور افزایش داشته است.

فراهم کردن زیرساخت  که ند( نشان داد1399نژاد )جو و حاجیرفعت باالتر از حد متوسط باعث افزایش عملکرد تحصیلی می گردد.

تواند انگیزه را افزایش دهد. از طرف دیگر، های فراشناخت، خود راهبری و خود تنظیمی میهای آنالین، مهارتهای آموزشو ابزار

های منفی و عدم دسترسی به منابع عواملی مانند بی عالقگی تحصیلی، ناکارآمدی تحصیلی و خستگی تحصیلی، خودگویی

( نشان 2021آویال و همکاران )باشد. های مجازی کرونایی میرنت موجب کاهش انگیزه در یادگیری در آموزشاطالعاتی و اینت

آموزش آنالین در ارائه پشتیبانی و حمایت بیشتر از متوسط برای یادگیری موفق عمل کرده و با افزایش انگیزه و اشتیاق که  دادند

استفاده شود. با این حال در پژوهشی نا همسو میشه و  19-ل همه گیری کوویدکافی سبب شده تا از فناوری های آموزشی در طو

که آموزش آنالین به دلیل عدم تعامل اجتماعی، عدم تطابق بین انتظارات و محتوا، مشکالت سازمانی و  ( نشان دادند2021سویلن )

( نشان دادند که 1397حاتمی )افضلی و امین دهی محیط های آموزشی بر انگیزش دانش آموزان تأثیر منفی داشته است.سازمان

 با این حال، انگیزهتواند عملکرد تحصیلی آنان را بهبود بخشد. آموزان میانگیزه و درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش
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 برای افراد که کندمی ترسیم را مشخصی اهداف انگیزه واقع، در. دارد مشخص اهداف به رسیدن برای تالش روی مستقیمی تاثیر

 .گذاردمی تاثیر دارند، آموزان دانش که هاییانتخاب روی انگیزه بنابراین،. کنندمی تالش آن به رسیدن

وزش آنالین در رکت در آمشه منظور آموزان بموثر در ایجاد انگیزه در دانش بندی( عواملبندی )رتبهاولویت ها نشان داد کهیافته

پژوهشی همسو،  استا و دررمین هدر  .است از: مالی، روانی، اجتماعی، آموزشی، فردی و تکنولوژیکی ، به ترتیب عبارتدوران کرونا

ز دانش آموزان مطالعه ا گیزه بیشترای بیشتر و بهتر می توان انتظار ان( نشان داد که با تأکید بر عادت های مطالعه1399کاووسی )

 های درونی و بیرونی و نیزدهانگیزننشان دادند که افزایش بر و همکاران اردونی در طی دوران قرنطینه ناشی از بیماری کرونا داشت.

( 2020)همکاران  تی وزاکول ها مؤثر باشد.تواند در کاهش میزان اضطراب آنهای خودتنظیمی به دانشجویان میآموزش مهارت

آموزانی انشدود )یعنی بهمراه  رات انگیزه تحصیلیهای فوق برنامه با تغییآموزان در فعالیتنشان دادند که کاهش مشارکت دانش

معنی داری با  زان به طورآموانشداین، سن برهای فوق برنامه داشتند، انگیزه کمتری داشتند(. عالوهکه مشارکت کمتری در فعالیت

انگیزه  شان داد که( ن2020)گوستیانی  پژوهشآموزان بزرگتر کاهش انگیزه بیشتری داشتند(. تغییرات انگیزه مرتبط است )دانش

ه روش ن از تجربلذت برد ها برای یادگیری دانش جدید وطلبی آنآموزان برای یادگیری آنالین بیشتر تحت تأثیر جاهدانش

لی معلم، آموزان، رشته تحصیانشترین عوامل موثر بر انگیزش دمهم ( نشان دادند که2017یادگیری جدید است. ییلماز و همکاران )

آموزان دارند، ش دانشعواملی که تأثیر کمتری بر انگیز .های تدریس معلمان استت های مدیریت کالس معلمان و روشمهار

 خصوصیات و هانیاز انایی،تو میزان از باید معلم بنابراین، آموز و رشته تحصیلی.های فردی دانشعبارتند از ارتباط والدین، ویژگی

 دفراین مناسب، هایروش و فنون کارگیری به با بتواند تا باشد آگاه کامالً تحصیلی هایهدور از یک هر در آموزاندانش رشد

 و گیویژ هر با آموزدانش ره که است صورت این در فقط. سازد هماهنگ آموزاندانش نیازهای و تجربیات با را یادگیری -یاددهی

 و وانیر ظرفیت براساس و کندمی شرکت فعاالنه آموزش و یادگیری جریان در آورد،می دست به را الزم انگیزه دارد، که استعدادی

 .کندمی استفاده شود،می ارائه معلم توسط که درسی مطالب و آموزشی محتوای از خود ذهنی

 منابع             

ی در روان ای حرفههاژوهشپآموزان. همایش ملی (. بررسی نقش انگیزه تحصیلی در دوره ابتدایی دانش1400افتخاری، آزاده. )

 .هرمزگان انشگاهشناسی و مشاوره با رویکرد از نگاه معلم، میناب، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میناب، د

بینی رگیری تحصیلی در پیشد(. نقش و جایگاه انگیزه تحصیلی درونی و بیرونی و 1397حاتمی، فهیمه.  )افضلی، افشین و امین

 .17۵-191 (،11)6دوره متوسطه. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، آموزان اضطراب امتحان دانش

(. بررسی 1398ظر. )سی، منشرف، پریسا؛ حاجی عزیزی، آرزو؛ نصرتی، رقیه؛ نعمتی، مهشید؛ فیضی برناجی، آزاده و عباحیدری

(، 39)4تاری، علوم رف نوین درهای . مجله پیشرفتآموزانارتباط انگیزش تحصیلی و فراشناخت با اضطراب ریاضی دانش

46-33. 

 خبرگزاری سالمت گروه است؟ تیتغییرا چه نیازمند کرونا دوران در آموزشی نظام (.1399) و مالزاده، علیرضا. حمیدرضا رضازاده،

 ./39905110002521https://www.farsnews.ir/news/ قابل بازیابی به نشانی الکترونیکی: .11:43فارس، یازدهم مرداد، 

اونت دانشجویان. مجله مع (. تاثیر آموزش های مجازی کرونایی بر انگیزه یادگیری1399نژاد، فجر. )جو، زهرا و حاجیرفعت

 .1152r/fa/blog/https://elmi.shirazu.ac.iفرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز. قابل بازیابی به نشانی الکترونیکی: 

 گاه پیام نور.(. روان شناسی تربیتی. تهران: انتشارات دانش1396. )زارع، حسین، رضایی، اکبر و مصطفائی، علی
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وزش در ایرانی آم وفا شد. مجلهای که با ویروس کرونا شک(. رونق آموزش مجازی در ایران: توان بالقوه1399غفوری فرد، منصور. )

 .33-34(، 83)20علوم پزشکی، 

مادگی های تحصیلی و امید به آینده با آ(. بررسی رابطه بین انگیزه1398) قائنی حصاروییه، امین؛ نادی، محمدعلی و قدوسی، آرش.

جله توسعه صفهان. مزشکی ابرای خودراهبری در یادگیری در بین دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان و علوم پ

 .۵8-6۵(، 34)12آموزش در علوم پزشکی، 

تحصیلی، خودکارآمدی، انگیزش(. رابطه باورهای انگیزشی )1394رایم، رقیه. )اهلل؛ ویسکرمی، حسنعلی و عالیی خپور، عزتقدم

 .10۵-126(، 21)11شناسی تربیتی، آزمون( با عملکرد تحصیلی. مجله مطالعات رواناضطراب

ا. کرونیروس وارس ناشی از (. بررسی عادات مطالعه و رابطه آن با انگیزش تحصیلی در دوران تعطیلی مد1399کاووسی، فروز. )

انشگاه جامع صفهان، دماعی، االمللی دستاوردهای نوین پژوهشی علوم تربیتی، روان شناسی و علوم اجتهفتمین کنفرانس بین

 .لوم نوینعوآوری نعلمی کاربردی، دانشگاه علمی کاربردی، سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خالقیت و 

ی (. انگیزه تحصیلی و برخ1396جیحونی، علی؛ صداقت، زهرا و حاجی پور، افروز. )کشفی، سیدمنصور؛ یزدانخواه، مریم؛ خانی 

ر آموزش توسعه د بردهایعوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز. راه

 .۵0-۵9(،2)4پزشکی، 

موزش شایستگی هیجانی و حل (. مقایسه اثربخشی آ1397له. )ازاده، رمضان و عباسی، قدرتمنتظر، ناصر؛ دوستی، یارعلی؛ حسن

-164(، 2)10ری، یادگی موزش وشده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. دو فصلنامه مطالعات آمسئله بر خودکارآمدی ادراک
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