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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی
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چندمرحلهای ،یک کالس با  92دانشآموز بهعنوان گروه آزمایش و کالس دیگری با  91نفر بهعنوان
گروه گواه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سنجش هیجانهای تحصیلی دانشآموزان
ابتدایی (پکران و همکاران )2111 ،استفاده گردید .برنامه آموزش با تلفیق عناصر الگوی انگیزشی کلر
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مقدمه
در خالل دو دهه گذشته محققین به پژوهش در مورد دسته خاصی از هیجانها به نام
«هیجانهای تحصیلی »1یا «هیجانهای پیشرفت »2عالقهمند گشتهاند .در تعریفی ساده
هیجانهای تحصیلی به آن دسته از هیجانهایی که دانشآموزان در بافتهای یادگیری،
فعالیتهای کالسی و موقعیتهای آزمون تجربه میکنند اشاره دارند (پات واین ،بیکر،
سیمز و پکران .)2111 ،9در تعریفی دیگر ،هیجانهای پیشرفت بر هیجانهایی داللت
دارند که بهطور مستقیم به فعالیتهای پیشرفت یا پیامدهای پیشرفت تحصیلی مربوط
میشوند (عبداهلل پور ،درتاج و احدی.)1939 ،
جامعترین نظریه هیجانهای تحصیلی ،نظریه «کنترل -ارزش در هیجان» 2پکران است.
این نظریه ازلحاظ نوع هیجانهای تجربه شونده ،آنها را در سه بُعد طبقهبندی میکند:
الف) بُعد جاذبه (منفی یا مثبت بودن)؛ ب) بُعد سطح تحریکی (فعالکننده یا بازدارنده
بودن)؛ ج) بُعد فعالیتی یا پیامدی بودن هیجان؛ بدین معنی که آیا هیجان در ارتباط با
فعالیتهای پیشرفت است یا با نتایج و پیامد پیشرفت ارتباط دارد .برای مثال لذت یک
هیجان مثبت ،فعالکننده و مرتبط با فعالیت است ،درحالیکه اضطراب هیجانی منفی،
فعالکننده و مربوط به پیامد فعالیت است (پکران ،الیوت و مایر .)2111 ،5مطابق این
نظریه ،بروز هیجانها در موقعیتهای آموزشی به وسیله تعدادی مکانیسم در دو سطح
«شخصی» و «اجتماعی» میانجیگری میشوند .در سطح پیشایندهای شخصی دو دسته
الف) ارزیابیهای کنترل 1و ب) ارزیابیهای ارزش 1مهمترین تعیینکنندههای تجارب
هیجانی دانشآموزان محسوب میشوند (لیچنفلد ،پکران ،استانیسکی ،رایس و موریاما،3

 .)2112ارزیابیهای کنترل ،دو نوع انتظارات کنترل – عمل و انتظارات پیامد – عمل را

شامل میشود .انتظارات کنترل – عمل به انتظاراتی که در افراد درباره هر عمل ایجاد شده
و میزان کنترلی که در قبال انجام آنها ادراک میکند ،داللت دارند .انتظارات پیامد – عمل

نشان میدهد که آیا اعمال فرد (تالش تحصیلی) نتایج دلخواه را در پی دارد (عبداهلل پور
و همکاران .)1939 ،اما ارزیابیهای ارزش به اهمیت ذهنی فعالیتها و پیامدهای پیشرفت
5. Elliot, A., & Maier, M. A.
6. control appraisals
7. value appraisals
8. Lichtenfeld, S., Stupnisky, R. H.,
Reiss, K., & Murayama, K.

1. academic emotions
2. achivment achivement
3. putwain, D. W., Becker,S., Symes, W.,
& Pekrun, R.
4. control.value theory of achievement
emotion
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محور و اینکه این فعالیت ها به چه میزان برای او از جوانب مختلف ارزشمند هستند،
مربوط میشود (پکران .)2111 ،لذا وقتی یادگیرنده فعالیت تحصیلی را در محدوده کنترل
خویش ارزیابی می کند و همچنین از ارزش ذهنی الزم برای انجام برخوردار هستند ،او
مستعد تجربه هیجانهای مثبت میشود .در مقابل وقتی یادگیرنده فعالیتهای آموزشی را
خارج از کنترل و فاقد ارزش ارزیابی کند در معرض هیجانهای منفی قرار میگیرد
(فلسفین و شکری .)1932 ،عالوه بر این ،پکران از پیشایندهای اجتماعی هیجانها نیز
نام میبرد (لئو ،نگ ،لی و آیه .)2111 ،1بر اساس این مدل ،محیطهای مختلف اجتماعی
پیرامون دانشآموز ازجمله خانواده و کالس درس هیجانها را تحریک میکنند و هیجانها
نیز به نوبه خود بر یادگیری و موفقیت تحصیلی تأثیر میگذارند (سپهریان آذر و اقبالی،
1932؛ گوئتز 2و همکاران.)2119 ،
شواهد تجربی متعددی از نقش تعیینکننده هیجانهای پیشرفت در وضعیت تحصیلی
دانشآموزان حمایت کردهاند .برای مثال ،تحقیقات نشان دادهاند که هیجانهای مثبت بر
خودنظمجویی تحصیلی و یادگیری خودگردان (آرتینو و جونز ،)2112 ،9درگیری
تحصیلی (کینگ و گارالن ،)2112 ،2بهکارگیری راهبردهای یادگیری خالق و انعطافپذیر
شناختی و فراشناختی ،پیشرفت تحصیلی (پکران )2111 ،و افزایش خودکارآمدی و
خودپنداره و سالمت روانی فرد اثرگذاری مستقیمی دارند .در مقابل هیجانهای منفی
میتوانند باعث کاربرد راهبردهای غیرقابل انعطاف ،کاهش راهکارهای سازگارانه و
خالقانه ،کاهش توجه ،پردازش سطحی ،کاهش انگیزش درونی و خودتنظیمی یادگیری
و درگیری تحصیلی پایین یادگیرنده شوند (فردریکسون و جوینر2112 ،5؛ پکران2111 ،؛
به نقل از سپهریان آذر و اقبالی.)1932 ،
با توجه به اهمیتی که هیجانهای تحصیلی بر ابعاد مختلف وضعیت تحصیلی
دانشآموزان دارند ،انجام پژوهشها و مداخالت متمرکز بر بهبود فضای آموزشی حاکم
بر کالسهای درس در راستای پرورش هیجانهای تحصیلی مثبت و کاهش هیجانهای
منفی و درنتیجه تأثیرگذاری بر بروندادهای تحصیلی و رفتاری آنان ضرورتی اساسی دارد.
در این میان به کارگیری راهبردهای مبتنی بر افزایش انگیزش یادگیری یکی از اصول
اساسی آموزش اثربخش است .بنابراین بهبود فضای انگیزشی محیط یادگیری بر متغیرهای
4. King, R. B., & Gaerlan, M. J. M.
5. Fredrickson, B. L., & Joiner, T.
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بروندادی بسیار گستردهای اثرگذار است که یکی از آنها میتواند هیجانهای حاکم بر
کالس درس باشد .درواقع با توجه به دو مؤلفه اصلی پیشآیندی تأثیرگذار بر کیفیت
هیجانهای تجربه شونده توسط دانشآموزان یعنی ارزیابیهای کنترل و ارزیابیهای
ارزش ،به نظر می رسد تلفیق عناصر انگیزشی با آموزش در کالس درس بتواند هم بر
ارزیابیهای مثبت کنترلی و هم افزایش ادراک ارزشمندی فعالیتها در دانشآموزان مؤثر
واقع شده و درنتیجه برونداد هیجانی دانشآموزان را نیز ارتقاء دهد .شوتز ،دیویس و
شوانن فلوگل ،)2112( 1و جارونوجا و جاروال )2115( 2ارتباط انگیزش یادگیری
یادگیرندگان و هیجانهای آنان را در فرایند یادگیری نشان دادهاند .پاتریک 9و همکاران
( )1339به نقل از چینگ شئو )2115( 2نیز بیان میکنند که انگیزش دارای همبستگی
مثبت با هیجانهای مثبت ،و همبستگی منفی با هیجانهای منفی است.
در واژهنامه برخط انجمن روانشناسی آمریکا ،انگیزش بهعنوان فرایند آغاز ،هدایت
و حفظ فعالیتهای فیزیکی یا روانشناختی که دربرگیرندهی مکانیسمهای اولویتبندی
و ترجیح یک فعالیت بر دیگری و حفظ و تداوم پاسخها است تعریف شده است (به نقل
از سعدیپور ،مالیی و وکیلیفرد .)1931 ،در این رابطه و درحالیکه بعضی از افراد
انگیزش را یک عامل شخصی میپندارند که در طول زمان شکل میگیرد و از خانواده،
تعلیم و تربیت ،جامعه و تجارب روزمره زندگی تأثیر میپذیرد (رابلیر ،)1333 ،5افراد
دیگری ازجمله کلر و بورکمن ،)1339( 1کلر ( )2111بخش زیادی از انگیزش یادگیرنده
را به طراحان دوره و مربیانی نسبت میدهند که در فرایند طراحی ،توسعه و ارائه مواد
آموزشی ایفای نقش میکنند .لذا ،این درست است که معلمان و مربیان نمیتوانند
بهصورت کامل انگیزش یادگیرنده را کنترل کنند ولی مسئله حائز اهمیت این است که
طراحی آموزش ضعیف میتواند انگیزش یادگیری یادگیرنده را کاهش ،و طراحی آموزش
مناسب میتواند اشتیاق یادگیری یادگیرنده بیانگیزه را تحریک کند.
در این زمینه ،طراحی انگیزشی 1پُلی را بین مطالعات انگیزش و عمل ارتقاء یا تغییر
انگیزش افراد ایجاد میکند .در یک طرف این پُل مفاهیم ،نظریهها و اصول برگرفته از
مطالعه انگیزش انسانی ،و در طرف دیگر آن دستورالعملها ،طرز کارهای موفق ،و
4. Ching-Sheue, F. U.
5. Roblyer, M.
6. Keller, J., & Burkman, E.
7. motivational design

& 1. Schutz, P. A.Davis, H. A.,
Schwanenflugel, P. J.
2. Järvenoja, H., & Järvelä, S.
3. Patrik

اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با ...

219

فرایندهای طراحی قرار دارند که برگرفته از فعالیت طراحان و متخصصانی است که
هدفشان بهبود انگیزش یادگیرنده است .این پُل بازنمایی کننده عبارت «از نظریه تا عمل»
است که در آن دانشمندان اصول اساسی را کشف و متخصصان آنها را به کار میبرند
(کلر .)2113 ،طراحی انگیزشی با طراحی آموزشی 1مرتبط بوده و در تعامل با یکدیگر
سیستم یادگیری ،انگیزش یادگیرنده و تأثیر آن بر تجربهآموزشی را تحت تأثیر قرار
میدهند .بهعبارتدیگر ،طراحی انگیزشی جهت اطمینان از درگیر شدن یادگیرنده با مواد
و محتوای مورد یادگیری ،با اصول طراحی آموزشی تلفیق میشود و به طراحان آموزشی
نشان میدهد که چگونه بهصورت ماهرانهای تجارب یادگیری و تعامالت آموزشی را
برای درگیر ساختن انگیزش یادگیرندگان سازمان دهند (هس .)2115 ،2کلر ( )2111نیز
با اشاره به طراحی انگیزشی بهعنوان فرایند آرایش منابع و دستورالعملها برای ایجاد
تغییر در انگیزش افراد و همچنین راهبردها ،اصول و فرایندهایی که بهمنظور جذاب
ساختن آموزش برای یادگیرندگان به کار میرود ،خاطرنشان میکند که طراحی انگیزشی
جدای از دیگر عوامل تأثیرگذار بر یادگیری از قبیل خود آموزش و محیط یادگیری اتفاق
نمیافتد ،بلکه فرایندی است که در ترکیب با طراحی سیستماتیک آموزشی معنا پیدا کرده
و بُعد دیگری را به آن اضافه میکند.
لذا مربیان و پژوهشگرانی که به دنبال کاربرد مداخالت انگیزشی برای بهبود محیط
یادگیری و کیفیت آموزش هستند ،بهتر است از چارچوبی استفاده کنند که تا حد امکان
بینشهای مرتبط در این زمینه را با هم یکپارچه کند .به نظر میرسد به همین دلیل باشد
که کوک 9و آرتینو ( )2111تلفیق متفکرانه مفاهیم موجود در نظریههای مختلف انگیزشی
برای بهرهگیری از پتانسیلهای هر کدام از آنها را توصیه میکنند .رسیدن به چنین
خواسته ای مستلزم استفاده از الگویی برای پوشش مسائل انگیزشی در آموزش است .در
این زمینه ،یکی از مبسوطترین و کاملترین الگوها برای تلفیق عناصر انگیزشی با آموزش،
الگوی طراحی انگیزشی کلر ( )2111 ،2111 ،1331است که یک رویکرد سیستماتیک را
بهمنظور طراحی راهبردهای انگیزشی در درون آموزش به کار میگیرد .به همین سبب،

3. Cook, D. A.

1. instructional design
2. Hess, A.
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در پژوهش حاضر از تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش طراحی شده با استفاده
از الگوی طراحی آموزشی مریل( 1نظریه نمایش اجزاء) استفاده میشود.
الگوی کلر برگرفته از بررسی جامع و ترکیب ادبیات مختلف انگیزشی است که مفاهیم
و نظریههای عمده انگیزشی را در چهار طبقه توجه ،2ارتباط ،9اطمینان 2و رضایت 5قرار
میدهد .توجه شامل آن نوع متغیرهای انگیزشی است که عالیق و کنجکاوی یادگیرندگان
را ترغیب میکنند .طرح مسائل یا سؤاالت چالشبرانگیز برای پاسخ دادن ،ترغیب عالقه
به وسیله فراهم کردن نقطه نظرات متضاد و مواردی از این قبیل را میتوان برای پوشش
عنصر توجه مورداستفاده قرار داد .دومین عنصر از الگوی کلر ارتباط است که عامل
نیرومندی در انگیزه دادن به یادگیرنده برای یادگیری است .ارتباط درنتیجه پیوند بین
محتوای آموزش با هدفهای یادگیرندگان ،عالیق گذشته آنها و سبکهای یادگیریشان
حاصل میشود .یک روش متداول برای این منظور ،برقراری ارتباط بین محتوای آموزشی
با شغل آینده یا نیازمندیهای تحصیلی یادگیرندگان با استفاده از شبیهسازیها ،قیاسها،
مطالعات موردی و نمونههای مرتبط با عالیق و تجارب فعلی و بال واسطه دانشآموزان
و دانشجویان است.
سومین عنصر موردنیاز برای انگیزش ،اطمینان است .عنصر اطمینان با کمک به
یادگیرندگان جهت برقراری انتظارات مثبت برای رسیدن به موفقیت حاصل میشود.
بهعنوانمثال ،داشتن هدفهای روشن و صریح و فراهم کردن نمونههایی از پیشرفتهای
قابلقبول ،باعث برقراری اطمینان میشود .چهارمین عنصر برای انگیزش یادگیری،
رضایت است که به احساسات مثبت درباره نتایج و تجارب یادگیری داللت دارد .بازخورد
و تقویت عناصر مهمی هستند که به فراخور نتایج ،یادگیرنده را به یادگیری بیشتر
برمیانگیزانند .بهطورکلی رضایت به این معنی است که یادگیرندگان تصدیقها و شواهدی
از موفقیت را دریافت کردهاند که احساس رضایت درونی آنها را مورد پشتیبانی قرار
داده و به این باور رسیدهاند که فعالیتهای آنها بهدرستی انجام شده است (کلر2111 ،؛
.)2111

 .5برای مطالعه الگوی مریل به کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی از دکتر ناشم فردانش ( ،)5071انتشارات سمت مراجعه شود.
2. Attention
4. confidence
3. Relevance
5. satisfaction
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پژوهشهای زیادی اثربخشی این الگو را بر متغیرهای مختلف در دورههای آموزشی
نشان دادهاند .وینیکی ،فنر و چیانگ ،)1333( 1در پژوهش خود الگوی کلر را با فرایند
سیستماتیک سنجش نیاز برای طراحی و کاربرد مداخالتی که ممکن است نرخ ترک
تحصیل در برنامههای آموزش از راه دور را کاهش دهد ،تلفیق کردند .نتایج نشان داد که
هم در یادگیری و هم در عکسالعملهای انگیزشی در رابطه با هر چهار عنصر الگوی
کلر پیشرفت حاصل شده است .همچنین نرخ ترک تحصیل بهطور قابلتوجهی از 22
درصد به  22درصد کاهش پیدا کرد .چانگ و لهمن )2112( 2در پژوهشی ،اثربخشی
استفاده از چندرسانهایهای تعاملی با ترکیب الگوی طراحی انگیزشی کلر برای یادگیری
زبان خارجی را نشان دادند .مارگارت )2111( 9در پژوهش خود اثربخشی الگوی طراحی
انگیزشی کلر در دوره آموزشی از راه دور مدیریت دفاعی را نشان داد .کلر و سوزوکی
( )2112در پژوهش خود اعتبار الگوی طراحی انگیزشی کلر برای طراحی سیستماتیک
آموزش در محیط های یادگیری الکترونیکی با توجه به کاهش نرخ ترک تحصیل و
پیامدهای مثبت انگیزشی را نشان دادند .مارشال و ویلسون )2119( 2از الگوی طراحی
انگیزشی کلر در طراحی دوره آموزش الکترونیکی برای مراقبتکنندگان از حیوانات در
ساندیگو استفاده کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که هر کدام از عناصر طرح کلر
تداوم حضور یادگیرنده در دوره مربوطه را ارتقا میبخشد و درنهایت به تسلط بر محتوای
دوره میانجامد .مالیی و دُرتاج ( )2115در پژوهش خود بهمنظور بررسی اثربخشی
انگیزش بر بهبود یادگیری زبان فارسی بهعنوان زبان دوم ،مدل طراحی انگیزشی کلر را
به کار بردند .در این زمینه ،نتایج نشاندهنده مؤثر بودن این مدل در بهبود یادگیری زبان
دوم بود .فردانش و همکاران ( )1931با استفاده از تلفیق الگوهای طراحی آموزشی و
انگیزشی بهمنظور مقایسه یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی،
اثربخشی تلفیق طراحی آموزشی و انگیزشی (با الگوی کلر) برای این آموزشها را نشان
دادند .زندی ،حاتمی ،فردانش و طالیی ( )1931در پژوهش خود تأثیر تلفیق عناصر
انگیزشی الگوی کلر و عناصر کنترل ارادی با آموزش را بر یادگیری و انگیزش
یادگیرندگان نشان دادند.

3. Margueratt, D. O.
4. Marshall, J., & Wilson, M.

1. Winiecki, D., Fenner, J. A., & Chyung, Y.
2. Chang, M. M., & Lehman, J. D.
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در این رابطه ،با توجه به پیشینه و نتایج پژوهشی ذکر شده که اثربخشی الگوی
طراحی انگیزشی کلر بر متغیرهای مختلف را نشان دادهاند ،اما تاکنون هیچ پژوهشی در
داخل و خارج از کشور به بررسی مستقیم اثربخشی الگوی طراحی انگیزشی بر هیجانهای
تحصیلی دانش آموزان نپرداخته و این اولین پژوهش در نوع خود در این زمینه است.
عالوه بر این ،در ایران نیز تاکنون هیچ مداخلهای در راستای ارتقای وضعیت هیجانهای
تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی صورت نگرفته است و پژوهش حاضر از این جنبه
نیز حائز نوآوری است .حال با توجه به اینکه هیجانهای تحصیلی میتوانند تأثیرات
مهمی بر ابعاد مختلف زندگی دانشآموزان داشته باشند و از سوی دیگر توجه به
مؤلفههای انگیزشی در طراحی دورههای آموزشی میتواند بر کیفیت یادگیری از جنبههای
مختلف آن اثرگذار باشد ،پژوهش حاضر بنا دارد به بررسی این مسئله بپردازد که آیا
برنامه طراحی انگیزشی مبتنی بر الگوی کلر ،بر بهبود هیجانهای تحصیلی دانشآموزان
ابتدایی در کالس درس علوم تجربی اثربخش است؟
روش

روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بوده و با استفاده از طرح پیشآزمون – پسآزمون با

گروه گواه انجام گرفته است .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه چهارم
ابتدایی مدارس دولتی ناحیه دو شهر سنندج در سال تحصیلی  1931 -31بود که شامل
 392دانشآموز در  12مدرسه بود .جهت انتخاب نمونه پژوهشی از روش تصادفی
خوشهای چندمرحلهای استفاده گردید .بدینصورت که از میان تمامی مدارس جامعه
موردنظر یک مدرسه بهصورت تصادفی برگزیده شد و از میان چهار کالس پایه چهارم
آن ،دو کالس که ازنظر میانگین وضعیت پیشرفت تحصیلی شرایط مشابهی داشته و تقریباً
همگن بودند انتخاب شدند .سپس بهصورت تصادفی یکی از کالسها با  92دانشآموز
بهعنوان گروه آزمایش و کالس دیگر با  91دانشآموز بهعنوان گروه گواه انتخاب شد.
ابزار پژوهش حاضر از قرار زیر است:
پرسشنامه سنجش هیجانهای تحصیلی دانشآموزان ابتدایی .1این پرسشنامه توسط پکران،
لیچنفلد ،کلی و رایس ( )2111و در دپارتمان روانشناسی دانشگاه مونیخ ،بهعنوان

اصلیترین مرکز تحقیق در حوزه هیجانهای تحصیلی تدوینشده و تئوری کنترل –
)1. academic emotion questioner – elementary-students (AEQ-ES
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ارزش پکران بهعنوان چارچوب نظری ساخت آن مدنظر قرار گرفته است .ابزار حاضر
بر اندازهگیری سه هیجان اصلی تحصیلی لذت ،اضطراب و خستگی متمرکز است و
مشتمل بر  23آیتم ( 3آیتم مرتبط با هیجان لذت 12 ،آیتم اضطراب و  1آیتم خستگی)
بوده که در یک مقیاس پنجدرجهای لیکرتی با گزینههای «نه اصالً» ()1؛ «کمی» ()2؛ «تا
حدودی» ()9؛ «زیاد» ()2؛ و «خیلی زیاد» ( )5هیجانهای دانشآموزان را در دروس
مختلف موردسنجش قرار میدهد .در این ابزار خط میانگین بهعنوان مالک سنجش
وضعیت هیجانی دانشآموزان در کالس درس در نظر گرفته میشود .بر این اساس نمرات
پایینتر از میانگین در عاملهای مرتبط با هیجان مثبت «لذت» و نمرات باالتر از خط
میانگین در عاملهای مرتبط با هیجانهای منفی «خستگی» و «اضطراب» به معنای وضعیت
هیجانی نامطلوب دانشآموزان در آن موقعیت آموزشی خواهد بود .برای برقراری آسانتر
ارتباط دانشآموزان ابتدایی با سؤاالت ابزار ،از اشکال گرافیکی چهره که نشانگر افزایش
فزاینده شدت هیجانها هستند استفاده شده است.
سازندگان این ابزار ضریب پایایی گویههای آن را با استفاده از آلفای کرونباخ 1/19
تا  1/32گزارش کردهاند (لیچنفلد و همکاران .)2112 ،این ابزار در ایران هم توسط
حسینی ( )1935ترجمه و بر روی نمونهای از دانشآموزان دوره دوم ابتدایی شهر سنندج
اعتباریابی شده است .روایی ابزار با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی نشان از تائید
ساختار عاملی تعیین شده برای ابزار توسط سازندگان آن داشته و تمامی شاخصهای
نیکویی برازش مدل را پشتیبانی میکنند .همچنین ،بررسی روایی مالکی ابزار با پرسشنامه
نظمجویی شناختی -فرم کودکان( 1مشهدی ،حسنی و میردورقی )1931 ،نیز نشاندهنده
روایی مالکی مناسب ابزار بود .بررسی پایایی نشان داد ضرایب آلفای کرونباخ زیر
مقیاسهای ابزار از  1/11تا  1/33متغیر بودند .در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای
کرونباخ برای زیرمقیاسهای ابزار از  1/19تا  1/31متغیر بود که نشان از وجود همسانی
درونی و پایایی مناسب آن داشت.
بهمنظور اطمینان از تسلط معلم بر آموزش با تلفیق عناصر طراحی انگیزشی ،ابتدا سه
جلسه آموزشی جهت آشنایی کامل معلم با این نوع طراحی توسط دو پژوهشگر تحقیق
برای معلم کالس گروه آزمایش برگزار گردید .محتوی آموزشی برای معلم در جلسه اول
متمرکز بر آشنایی با تعاریف و تاریخچه ،اهداف اصلی بهکارگیری طراحی انگیزشی و
1. erq-k-p
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اهمیت آن در فرایند یادگیری یادگیرندگان بود .در جلسه دوم مراحل هر یک از جلسات
آموزشی و شیوه اجرای سرفصلهای هر کدام از این جلسات آموزش داده شد و درنهایت
در جلسه سوم یک موقعیت آزمایشی تدریس مبتنی بر این الگو در کالس برای معلم
طراحی و سپس تدریس انجام شده با حضور پژوهشگران تجزیهوتحلیل و مورد اصالح
قرار گرفت .سپس ،پرسشنامه سنجش هیجانهای تحصیلی در هر دو کالس بهعنوان
پیشآزمون توسط دانش آموزان تکمیل گردید .در فاز اصلی پژوهش معلم به موازات
جلسات طراحی شده اقدام به آموزش با تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر در ساعتهای
درس علوم تجربی نمود .جلسات تدریس مبتنی بر این الگو برای گروه آزمایش به مدت
 3جلسه ،هر جلسه  25دقیقه توسط معلم همان کالس برگزار گردید .همزمان آموزشِ
کالس گروه گواه بدون تلفیق عناصر انگیزشی کلر در حال اجرا بود .موضوع آموزش
شامل درسهای بدن ما ( )1و بدن ما ( )2از کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بود.
محتوای دقیق این درسها در درس بدن ما ( )1دربرگیرنده تعریف سلول ،آشنایی مقدماتی
با اشکال مختلف سلول ،اجزای سلول ،نحوه تقسیم سلولی و دستگاه گوارش؛ و در درس
بدن ما ( )2دربرگیرنده آشنایی با دستگاه تنفس ،دستگاه گردش خون و نحوه انتقال مواد
در بدن ،نحوه رسیدن مواد به سلولهای بدن و آشنایی با دستگاه دفع ادرار بود .مداخله
به این صورت انجام شد که معلم بر مبنای عناصر چهارگانه الگوی طراحی انگیزشی کلر
یعنی عالقه ،ارتباط ،اطمینان و رضایت ،راهبردها و تکنیکهایی را با آموزش موضوعهای
درسی گروه آزمایش تلفیق کرد .بهعنوانمثال در موضوع آموزش آشنایی با سلول ،بهمنظور
جلب «توجه و عالقه» دانشآموزان ،از بازی لگو و ساختن اشیاء مختلف با اجزای این
بازی و تشبیه کردن آن برای دانشآموزان با نحوه تشکیل شدن بدن انسان از اجزای ریزی
به نام سلول استفاده شد .یا برای آشنا کردن دانشآموزان با دستگاه تنفس ،معلم از
برگزاری مسابقه فوت کردن بادکنکها در کالس و پرسیدن سؤالهایی در رابطه با دالیل
متفاوت بودن اندازه بادکنکهای فوتشده توسط دانشآموزان استفاده کرد .برای پوشش
عنصر «ارتباط» در آموزش ،بهعنوانمثال در درس آشنایی با دستگاه گوارش و کارکرد آن،
معلم ارتباط بین شیوه بلع صحیح غذا و سالمت دستگاه گوارش را برای دانشآموزان
روشن میکرد و مصاحبه ضبطشدهای از یک متخصص تغذیه درباره ارتباط بین نوع
تغذیه و بیماریهای مختلف گوارشی را نیز برای دانشآموزان در کالس پخش کرد .برای
توجه به بُعد «اطمینان» در آموزش ،معلم راهبردها و تکنیکهای مختلفی را برای اطمینان
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حاصل کردن دانش آموزان از کسب موفقیت در صورت تالش به کار میگرفت.
بهعنوانمثال معلم یکی از دانشآموزان قدیمی مدرسه را که در درس علوم عملکرد موفقی
داشته و پارسال در کنکور سراسری رشته پزشکی قبول شده است را به کالس دعوت
کرده بود تا از تجارب خودش برای دانشآموزان تعریف کند .و درنهایت برای مورد
مالحظه قرار دادن عنصر «رضایت» در آموزش ،معلم از بازخوردهای انگیزهای مانند
«آفرین درست است» در پاسخ به عملکرد دانشآموزان ،و همچنین از بازخوردهای
اطالعاتی بهنحویکه دالیل درست یا اشتباه بودن عملکرد دانشآموزان را برای آنان
تشریح میکرد در خالل آموزش استفاده مینمود .به همین ترتیب و در سراسر آموزش،
معلم متناسب با موضوع درسها ،از راهبردها و تکنیکهای مختلفی برای تلفیق عناصر
انگیزشی با آموزشِ خود استفاده میکرد .پس از پایان جلسات آموزشی پرسشنامه سنجش
هیجانهای تحصیلی بهعنوان پسآزمون برای دانشآموزان هر دو گروه دوباره اجرا گردید
و دادهها استخراج و برای تحلیل نهایی آماده شدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها عالوه بر
آمار توصیفی ،از آمار استنباطی و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره نیز استفاده گردید.
الزم به ذکر است برای کنترل حداکثری متغیرهای مزاحم عالوه بر در نظر گرفتن مالک
میانگین وضعیت پیشرفت تحصیلی کالسهای گروه آزمایش و گواه ،در تحلیل آماری از
روش تحلیل کوواریانس استفاده شد تا اثر برخی از عوامل مهم تهدیدکننده اعتبار درونی
آزمایش به حداقل برسد.
یافتهها
جدول  .1شاخصهای توصیفی هیجانهای تحصیلی در گروههای آزمایش و کنترل
متغیر
لذت کالس
اضطراب کالس
خستگی کالس

پسآزمون

پیشآزمون

گروه

تعداد

آزمایش

92

11/15

کنترل

91

12/23

2/2

آزمایش

92

13/2

9/3

15/15

کنترل

91

11/39

9/2

11/31

9/9

آزمایش

92

13

2/3

15/95

9/11

کنترل

91

11/1

9/91

11/35

2/1

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

9/2

21/91

9/33

12/11

2/92
2/31
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نتایج جدول  1بیانگر آن است که میانگین نمرات پسآزمون افراد گروه آزمایش در
متغیر لذت کالسی افزایش یافته اما در متغیرهای اضطراب و خستگی کالسی کاهش یافته
است .درحالیکه در نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه گواه تفاوت معنیداری مشاهده
نشد .در این زمینه ،مفروضه نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف موردبررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که سطح معنیداری بهدستآمده
آزمون در متغیرهای پژوهش بیش از مقدار مالک  1/15است و درنتیجه توزیع متغیرهای
موردبررسی در نمونه آماری نرمال است.
برای بررسی معنیداری آماری اثربخشی آموزش با تلفیق عناصر انگیزشی کلر بر بهبود
هیجانهای تحصیلی کالس درس ،از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا)
استفاده گردید .قبل از استفاده از این روش ،مفروضات اصلی آن موردبررسی قرار گرفتند.
جهت بررسی مفروضه برابری کوواریانسهای متغیر وابسته از آزمون باکس استفاده گردید

(P<1/15؛F=2/99؛ .)Boxes M =12/3بررسی معنیدار بودن آزمون باکس نشان داد که
فرض همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس برقرار نیست .پس الزم است در تفسیر
نتایج آزمون ،شاخص اثر پیالیی گزارش شود .جهت بررسی وجود همبستگی کافی بین
متغیرهای وابسته ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج حاکی از معنیدار بودن
آزمون و برقراری مفروضه داشت (P>1/11؛DF=5؛ .)Chi square =122/12آزمون

لوین نیز فرض همگنی رگرسیون متغیرهای وابسته را تائید نمود ( .)P<1/15بعد از

بررسی و تائید پیشفرضهای آزمون مانکووا ،تحلیل انجام شد.
جدول  .2تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) بر روی پسآزمون نمرات هیجانهای تحصیلی
کالس گروه آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
اثر

ارزش

F

DF

DF

فرضیه

خطا

Sig

مجذور اتای
سهمی

توان آماری

اثر پیالیی
المبدای ویلکز

1/15
1/95

92/15
92/15

9
9

51
51

1/111
1/111

1/15
1/15

1
1

نتایج حاصل از تحلیل مانکووا نشان داد که پس از تعدیل پیشآزمون ،بین گروه
آزمایش و گروه گواه ،ازلحاظ متغیر وابسته ترکیبی (هیجانهای تحصیلی) تفاوت معنیدار
وجود دارد .یعنی بین  2گروه حداقل ازلحاظ یکی از متغیرهای وابسته تفاوت وجود دارد
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( p<1/11؛partial Ƞ2= 1/15؛ 51=92/1و  F: 9شاخص اثر پیالیی) .بر اساس نتایج
بهدستآمده حدود  15درصد واریانس نمرات پسآزمون هیجانهای تحصیلی مربوط به
تأثیر الگوی طراحی انگیزشی کلر بود .ازآنجاکه اثر اصلی مداخالت معنادار بود ،بررسی
با آزمونهای  Fتک متغیری و با سطح آلفای تعدیلشده بونفرونی ( )1/111بر روی
نمرات هیجانهای تحصیلی ادامه یافت که نتایج در جدول  9آمده است.
جدول  .9نتایج تحلیل کوواریانس یکمتغیره در متن مانکووا بر روی پسآزمون هیجانهای
تحصیلی کالس در گروه آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
متغیر
لذت کالس
اضطراب
کالس
خستگی
کالس

منبع

مجموع

درجه

تغییرات

مجذورات

آزادی

گروه

151/2

1

خطا

112/53

53

گروه

12/13

1

خطا

211/32

53

گروه

11/53

1

خطا

121/13

53

سطح

ضریب

توان

معنیداری

اتا

آماری

59/2

1/111

1/21

1

11/3

1/111

1/22

1/33

92/11

1/111

1/91

1

F

نتایج تحلیل کوواریانس یکمتغیره با استفاده از آلفای میزان شده بونفرونی بیانگر این
واقعیت است که پس از تعدیل پیشآزمون بین گروههای آزمایش و کنترل ،ازلحاظ نمرات
پسآزمون لذت کالس ( P<1/11؛ partialȠ2=1/21؛ 53=59/2و  ،)F:1اضطراب کالس
( P<1/11؛ partialȠ2=1/22؛ 53=11/3و  )F:1و خستگی کالس ( P<1/11؛
partialȠ2=1/91؛ 53=92/1و  )F:1تفاوت معنیدار آماری وجود دارد .این بدین
معناست که الگوی طراحی انگیزشی کلر در افزایش لذت کالس و کاهش اضطراب و
خستگی کالس افراد گروه آزمایش مؤثر عمل کرده است .بر اساس مجذورات اتای
سهمی بهدستآمده 21 ،درصد از تغییرات پسآزمون نمرات لذت کالس 22 ،درصد از
تغییرات اضطراب کالس و  91درصد از تغییرات نمرات خستگی کالس ناشی از الگوی
طراحی انگیزشی کلر بوده است و این کاربندی آزمایشی توانسته است در بهبود
هیجانهای تحصیلی مربوط به درس علوم تجربی مؤثر باشد.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که طراحی انگیزشی با الگوی کلر و تلفیق آن با آموزش
درس علوم تجربی باعث افزایش هیجان مثبتِ لذت و کاهش هیجانهای منفیِ اضطراب
و خستگی میشود .در این رابطه ،و بر اساس نظریه کنترل ارزش پکران ( )2111که
چارچوب منسجمی را برای تحلیل پیشایندها و اثرات هیجانهای تحصیلی فراهم کرده
است ،هیجانها ارتباط روشن و متقابلی را هم با پیشایندها و هم با اثرات شناختی و
انگیزشی دارند .در این نظریه ،مفروضههای انگیزشی بهعنوان پیشایند کلیدی هیجانهای
تحصیلی مطرح است .والرند ،فورتیر و گوای )1331( 1نیز در جمعبندی پیشینه
پژوهشهای مرتبط با این حوزه دریافتند که انگیزش درونی و هیجانهای مثبت با هم در
ارتباط هستند.
از طرف دیگر ،همانطور که در بیان مسئله نیز مورد اشاره قرار گرفت ،هدف طراحی
انگیزشی ،جذابیت بخشی درونی به آموزش و یا بهعبارتدیگر تحریک انگیزش درونی
با استفاده از راهبردها و تکنیکهایی است که در درون آموزش گنجانده میشود .بنابراین،
در راستای این مبانی و نتایج پژوهشی به نظر میرسد در این پژوهش نیز معلم با تلفیق
عناصر انگیزشی و یکپارچه کردن آن با آموزش درس علوم تجربی توانسته است تا حدود
زیادی انگیزش درونی برای یادگیری را در دانشآموزان ایجاد کند ،که این انگیزش درونی
نیز باعث افزایش هیجان مثبتِ لذت و کاهش هیجانهای منفیِ اضطراب و خستگی شده
است .نتایج این پژوهش را همچنین میتوان در راستای نتایج پژوهشهای پکران و
همکاران ()2112؛ شوتز ،دیویس و شوانن فلوگل ( )2112و جارونوجا و جاروال ()2115
که مرتبط بودن انگیزش یادگیری یادگیرندگان و هیجانهای آنان را در فرایند یادگیری
نشان دادهاند ،تبیین و تفسیر کرد .این افراد در پژوهشهای خود دریافتند که انگیزش
یادگیری باال پیشبینیکننده هیجانهای تحصیلی مثبت و انگیزش یادگیری پایین
پیشبینیکننده هیجانهای تحصیلی منفی هستند .در این زمینه میتوان گفت آنچه باعث
افزایش هیجانِ مثبتِ لذت در دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است،
راهبردها و تکنیکهایی بوده که معلم بر مبنای عناصر چهارگانه طراحی انگیزشی
استخراج و با آموزش خود تلفیق کرده است .بهعنوانمثال منطقی خواهد بود که هرچه
ارتباط ،بهعنوان یکی از عناصر طراحی انگیزشی در آموزشِ ارائه شده بیشتر باشد ،یعنی
1. Vallerand, R. J., Fortier, M. S., & Guay, F.
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یادگیرنده بتواند بین موضوع مورد یادگیری و کاربرد آن در دنیای واقعی و زندگی شخصی
و حرفهای خود پیوند برقرار کند ،با انگیزه بیشتری فعالیت کرده و درنتیجه یادگیری آن
موضوع برای او لذتبخشتر خواهد بود .و یا هرچه توجه و عالقه یادگیرنده به موضوع
آموزش بیشتر باشد ،به همان نسبت یادگیری آن برای او از لذت بیشتری برخوردار است.
همچنین دانشآموزی را تصور کنید که در فرایند آموزش – یادگیری ،بازخوردهای

اطالعاتی (بر مبنای عنصر رضایت) بیشتری را از جانب معلم دریافت میکند و بیش از
دیگران که این نوع بازخوردها را کمتر دریافت کردهاند ،دالیل صحیح یا اشتباه بودن
عملکردش برای او تشریح میشود .مسلم است که چنین یادگیرندگانی احساس رضایت
بیشتری را نسبت به موضوع یادگیری دارند و این احساس رضایت باعث لذتبخشتر
شدن تجربه یادگیری میشود.
از دیگر نتایج این پژوهش ،کاهش یافتن هیجانهای منفیِ اضطراب و خستگی در
دانش آموزان گروه آزمایش است که در اثر تلفیق عناصر انگیزشی با آموزش ارائه شده
برای این گروه حاصل شده است .بهعنوان نمونه ،به نظر میرسد گنجانده شدن تجربههای
موفقیتآمیز در آموزش برای دانشآموزان (مثالِ دعوت از دانشجوی پزشکی به کالس
درس در این پژوهش) نوعی اطمینان نسبی از موفقیت بهعنوان یکی دیگر از عناصر
انگیزشی در آنان نسبت به کسب موفقیتهای مشابه را به وجود میآورد .این اطمینان از
موفقیت ،از طرفی میتواند موجب کاهش هیجانِ اضطراب در دانشآموزان شود و از
طرف دیگر باعث خواهد شد که خستگی کمتری را نسبت به دانشآموزان گروهی که
این اطمینان کمتر برای آنان حاصل شده است ،تجربه کنند .همچنین احساس رضایت از
آموزش ارائه شده ،جلبتوجه و عالقه بیشتر نسبت به موضوع آموزش و ارتباط آموزش
بهعنوان دیگر عناصر تشکیلدهنده الگوی طراحی انگیزشی کلر ،باعث کاهش اضطراب
و همچنین کاهش خستگی یادگیرندگان در فرایند آموزش -یادگیری میشود .در راستای
این نتایج ،پاتریک و همکاران ( )1339به نقل از چینگ شئو ( )2115بیان میکنند که
انگیزش دارای همبستگی مثبت با هیجانهای مثبت ،و همبستگی منفی با هیجانهای منفی
است .بهطورکلی با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که طراحی آموزش با تلفیق
عناصر و راهبردهای انگیزشی میتواند تأثیر قابلتوجهی را بر هیجانهای تحصیلی
یادگیرندگان داشته باشد .لذا طراحان آموزشی ،معلمان و مربیان با بهرهگیری از اصول و
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راهبردهای طراحی انگیزشی میتوانند گام مثبتی را در جهت افزایش هیجانهای مثبت و
کاهش هیجانهای منفی یادگیرندگان برداشته و اثربخشی آموزشهای خود را ارتقاء دهند.
در پایان الزم به ذکر است که نتایج حاصل از این پژوهش بر اساس دادههای کمی
حاصل شده است و ممکن است گردآوری و ارزیابی تجربه هیجانهای تحصیلی با
روشهای کمی کافی نباشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده بهمنظور
روشنتر شدن هرچه بیشترِ ارتباط بین عناصر انگیزشی آموزش و هیجانهای تحصیلی،
روشهای کیفی گردآوری و ارزیابی دادهها نیز در کنار روشهای کمی مورداستفاده قرار
گیرند تا بتوان به این وسیله تجربه هیجانهای تحصیلی را از طریق توصیفها و با
جمالت خودِ یادگیرندگان نیز مورد ارزیابی قرار داد و درک عمیقتری را از این مسئله
کسب کرد .همچنین ،بهعنوان یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش میتوان به فقدان
دوره پیگیری به دلیل مسائل مرتبط با برنامهریزی کالسها اشاره کرد .پیشنهاد میشود
پژوهشهای دیگری در این رابطه بهصورت طولی در تمام سال تحصیلی و همراه با
دورههای پیگیری صورت پذیرد تا بتوان ارزیابی بهتر و دقیقتری را در این زمینه به عمل
آورد.
منابع
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