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 چکیده
 یرببا آموزش درس علوم تج کلر یزشیانگ یطراح یالگو قیتلف یاثربخش یبررس حاضر پژوهش هدف

 -ونآزمبا طرح پیش تجربی تحقیق از نوع نیمهروش . بود ییابتدا آموزاندانش یلیتحص هایهیجانبر 
آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی مدارس پژوهش شامل کلیه دانش آماری. جامعه بود گواهآزمون با گروه پس

ای گیری خوشهبود که با استفاده از روش نمونه 1931 -31سنندج در سال تحصیلی  دولتی ناحیه دو شهر
 عنوانبهنفر  91یگری با گروه آزمایش و کالس د عنوانبهآموز دانش 92یک کالس با ، ایمرحلهچند

 آموزانتحصیلی دانش هایهیجانها از پرسشنامه سنجش آوری دادهبرای جمع شدند. انتخابگواه گروه 
لر انگیزشی کآموزش با تلفیق عناصر الگوی استفاده گردید. برنامه ( 2111، پکران و همکاران) ابتدایی

تحت  گواهکه گروه درحالی، گردید برگزار گروه آزمایش آموزاندانش رایای بدقیقه 25 جلسه 3طی 
مورد تحلیل قرار تحلیل کوواریانس  روشبا  هاداده آموزش با شیوه رایج در کالس درس قرار داشتند.

 ازلحاظ، دو گروهبین  نشان داد p <15/1 در سطحو متغیره چندکوواریانس  نتایج حاصل از تحلیل گرفت.
لیل نتایج تح وجود دارد. آماریدار تحصیلی کالس( تفاوت معنی هایهیجان) یبیمتغیر وابسته ترک

آزمون نمرات پس ازلحاظگواه های آزمایش و بین گروه کوواریانس در متن مانکووا نیز نشان داد
آموزش با تلفیق عناصر انگیزشی سبب  دار وجود دارد ومختلف کالس درس تفاوت معنی هایهیجان

 شده است.آموزان دانشمنفی اضطراب و خستگی در  هایهیجانافزایش هیجان مثبت لذت و کاهش 

یلیتحص هایهیجان، انگیزشیطراحی ، درس علوم تجربی، تلفیق انگیزش با آموزش :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
ها به نام در خالل دو دهه گذشته محققین به پژوهش در مورد دسته خاصی از هیجان

اند. در تعریفی ساده مند گشتهعالقه« 2پیشرفت هایهیجان»یا « 1تحصیلی هایهیجان»
 ،های یادگیریآموزان در بافتهایی که دانشتحصیلی به آن دسته از هیجان هایهیجان
، کربی، پات واین) کنند اشاره دارندآزمون تجربه می هایموقعیتکالسی و  هایفعالیت

هایی داللت نپیشرفت بر هیجا هایهیجان، (. در تعریفی دیگر2111، 9سیمز و پکران
یلی مربوط تحصهای پیشرفت پیشرفت یا پیامد هایفعالیتمستقیم به  طوربهدارند که 

 (.1939، درتاج و احدی، عبداهلل پور) شوندمی
است.  پکران 2«ارزش در هیجان -کنترل»نظریه ، تحصیلی هایهیجانترین نظریه جامع

د: کنبندی میرا در سه بُعد طبقه هاآن، تجربه شونده هایهیجاننوع  ازلحاظاین نظریه 
 ازدارندهب یا کنندهفعال) یسطح تحریکب( بُعد  ؛(بودن مثبت یاجاذبه )منفی الف( بُعد 

 اآیا هیجان در ارتباط ب بدین معنی که بودن(؛ ج( بُعد فعالیتی یا پیامدی بودن هیجان؛
ال لذت یک برای مث ارتباط دارد. پیشرفتو پیامد نتایج  باپیشرفت است یا  هایفعالیت

، منفیهیجانی اضطراب  کهیدرحال، و مرتبط با فعالیت استکننده فعال، هیجان مثبت
(. مطابق این 2111، 5الیوت و مایر، )پکران استبه پیامد فعالیت کننده و مربوط فعال

 دو سطحآموزشی به وسیله تعدادی مکانیسم در  هایموقعیتها در بروز هیجان، نظریه
شوند. در سطح پیشایندهای شخصی دو دسته گری میمیانجی« اجتماعی»و « شخصی»

های تجارب کنندهتعیین ترینمهم 1های ارزشو ب( ارزیابی 1های کنترلالف( ارزیابی
، 3امارایس و موری، استانیسکی، پکران، شوند )لیچنفلدآموزان محسوب میهیجانی دانش

را  عمل –عمل و انتظارات پیامد  –دو نوع انتظارات کنترل ، لهای کنتر(. ارزیابی2112
عمل به انتظاراتی که در افراد درباره هر عمل ایجاد شده  –شود. انتظارات کنترل شامل می

عمل  –داللت دارند. انتظارات پیامد ، کندادراک می هاآنو میزان کنترلی که در قبال انجام 
تالش تحصیلی( نتایج دلخواه را در پی دارد )عبداهلل پور ) دهد که آیا اعمال فردنشان می

ها و پیامدهای پیشرفت های ارزش به اهمیت ذهنی فعالیت(. اما ارزیابی1939، و همکاران
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 ،ها به چه میزان برای او از جوانب مختلف ارزشمند هستندمحور و اینکه این فعالیت
ده فعالیت تحصیلی را در محدوده کنترل (. لذا وقتی یادگیرن2111، پکران) شودمربوط می

او ، کند و همچنین از ارزش ذهنی الزم برای انجام برخوردار هستندخویش ارزیابی می
موزشی را آ هایفعالیتشود. در مقابل وقتی یادگیرنده مثبت می هایهیجانمستعد تجربه 

گیرد ار میمنفی قر هایهیجانخارج از کنترل و فاقد ارزش ارزیابی کند در معرض 
ها نیز پکران از پیشایندهای اجتماعی هیجان، (. عالوه بر این1932، )فلسفین و شکری

های مختلف اجتماعی محیط، بر اساس این مدل (.2111، 1لی و آیه، نگ، برد )لئونام می
ها کنند و هیجانها را تحریک میخانواده و کالس درس هیجان ازجملهآموز پیرامون دانش

، و اقبالی گذارند )سپهریان آذرمی تأثیرنوبه خود بر یادگیری و موفقیت تحصیلی نیز به 
 (.2119، و همکاران 2؛ گوئتز1932
یلی پیشرفت در وضعیت تحص هایهیجانکننده شواهد تجربی متعددی از نقش تعیین 

ر ب مثبت هایهیجاناند که تحقیقات نشان داده، اند. برای مثالآموزان حمایت کردهدانش
درگیری ، (2112، 9آرتینو و جونز) جویی تحصیلی و یادگیری خودگردانخودنظم
 ریپذانعطافکارگیری راهبردهای یادگیری خالق و به، (2112، 2کینگ و گارالن) تحصیلی

( و افزایش خودکارآمدی و 2111، پیشرفت تحصیلی )پکران، و فراشناختی یشناخت
 منفی هایهیجانپنداره و سالمت روانی فرد اثرگذاری مستقیمی دارند. در مقابل خود
کاهش راهکارهای سازگارانه و ، توانند باعث کاربرد راهبردهای غیرقابل انعطافمی

تنظیمی یادگیری کاهش انگیزش درونی و خود، پردازش سطحی، کاهش توجه، خالقانه
؛ 2111، ؛ پکران2112، 5)فردریکسون و جوینر و درگیری تحصیلی پایین یادگیرنده شوند

 (.1932، به نقل از سپهریان آذر و اقبالی
تحصیلی بر ابعاد مختلف وضعیت تحصیلی  هایهیجانبا توجه به اهمیتی که  

ها و مداخالت متمرکز بر بهبود فضای آموزشی حاکم انجام پژوهش، آموزان دارنددانش
 هایهیجانتحصیلی مثبت و کاهش  هایهیجانهای درس در راستای پرورش بر کالس
تأثیرگذاری بر بروندادهای تحصیلی و رفتاری آنان ضرورتی اساسی دارد.  درنتیجهمنفی و 

کارگیری راهبردهای مبتنی بر افزایش انگیزش یادگیری یکی از اصول در این میان به
بر متغیرهای  یریاساسی آموزش اثربخش است. بنابراین بهبود فضای انگیزشی محیط یادگ
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ر حاکم ب هایهیجانتواند می هاآنای اثرگذار است که یکی از بروندادی بسیار گسترده
یت آیندی تأثیرگذار بر کیفبا توجه به دو مؤلفه اصلی پیش درواقعکالس درس باشد. 

 هایهای کنترل و ارزیابیآموزان یعنی ارزیابیتجربه شونده توسط دانش هایهیجان
رسد تلفیق عناصر انگیزشی با آموزش در کالس درس بتواند هم بر نظر می به، ارزش

ثر آموزان مؤها در دانشهای مثبت کنترلی و هم افزایش ادراک ارزشمندی فعالیتارزیابی
دیویس و ، آموزان را نیز ارتقاء دهد. شوتزبرونداد هیجانی دانش درنتیجهواقع شده و 

( ارتباط انگیزش یادگیری 2115) 2جارونوجا و جاروالو ، (2112) 1شوانن فلوگل
 و همکاران 9اند. پاتریکآنان را در فرایند یادگیری نشان داده هایهیجانیادگیرندگان و 

کنند که انگیزش دارای همبستگی ( نیز بیان می2115) 2( به نقل از چینگ شئو1339)
 .استمنفی  یهاهیجانو همبستگی منفی با ، مثبت هایهیجانمثبت با 

هدایت ، فرایند آغاز عنوانبهانگیزش ، آمریکا شناسیرواننامه برخط انجمن در واژه
بندی تهای اولویی مکانیسمکه دربرگیرنده شناختیروانفیزیکی یا  هایفعالیتو حفظ 

به نقل ) ها است تعریف شده استو ترجیح یک فعالیت بر دیگری و حفظ و تداوم پاسخ
بعضی از افراد  کهیدرحال(. در این رابطه و 1931، فردمالیی و وکیلی ،پوراز سعدی

، گیرد و از خانوادهپندارند که در طول زمان شکل میانگیزش را یک عامل شخصی می
افراد ، (1333، 5رابلیر) پذیردیم یرتأثجامعه و تجارب روزمره زندگی ، تعلیم و تربیت

( بخش زیادی از انگیزش یادگیرنده 2111) کلر، (1339) 1کلر و بورکمن ازجملهدیگری 
توسعه و ارائه مواد ، دهند که در فرایند طراحیرا به طراحان دوره و مربیانی نسبت می

توانند این درست است که معلمان و مربیان نمی، کنند. لذاآموزشی ایفای نقش می
که  میت این استکامل انگیزش یادگیرنده را کنترل کنند ولی مسئله حائز اه صورتبه

 و طراحی آموزش، تواند انگیزش یادگیری یادگیرنده را کاهشطراحی آموزش ضعیف می
 انگیزه را تحریک کند.تواند اشتیاق یادگیری یادگیرنده بیمناسب می

پُلی را بین مطالعات انگیزش و عمل ارتقاء یا تغییر  1انگیزشیطراحی ، در این زمینه
ها و اصول برگرفته از نظریه، د. در یک طرف این پُل مفاهیمکنانگیزش افراد ایجاد می
و ، موفق یطرز کارها، هاو در طرف دیگر آن دستورالعمل، مطالعه انگیزش انسانی
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فرایندهای طراحی قرار دارند که برگرفته از فعالیت طراحان و متخصصانی است که 
 «تا عمل هیاز نظر»نده عبارت هدفشان بهبود انگیزش یادگیرنده است. این پُل بازنمایی کن

 برندمی به کاررا  هاآناست که در آن دانشمندان اصول اساسی را کشف و متخصصان 
مرتبط بوده و در تعامل با یکدیگر  1(. طراحی انگیزشی با طراحی آموزشی2113، کلر)

قرار  أثیرترا تحت  یآموزشتجربهآن بر  تأثیرانگیزش یادگیرنده و ، سیستم یادگیری
طراحی انگیزشی جهت اطمینان از درگیر شدن یادگیرنده با مواد ، دیگرعبارتبهدهند. می

شود و به طراحان آموزشی با اصول طراحی آموزشی تلفیق می، و محتوای مورد یادگیری
ای تجارب یادگیری و تعامالت آموزشی را ماهرانه صورتبهدهد که چگونه نشان می

( نیز 2111) (. کلر2115، 2هس) ادگیرندگان سازمان دهندبرای درگیر ساختن انگیزش ی
جاد ها برای ایفرایند آرایش منابع و دستورالعمل عنوانبهبا اشاره به طراحی انگیزشی 

جذاب  منظوربهاصول و فرایندهایی که ، تغییر در انگیزش افراد و همچنین راهبردها
زشی انگیکند که طراحی خاطرنشان می، رودمی به کارساختن آموزش برای یادگیرندگان 

جدای از دیگر عوامل تأثیرگذار بر یادگیری از قبیل خود آموزش و محیط یادگیری اتفاق 
بلکه فرایندی است که در ترکیب با طراحی سیستماتیک آموزشی معنا پیدا کرده ، افتدنمی

 کند.و بُعد دیگری را به آن اضافه می
به دنبال کاربرد مداخالت انگیزشی برای بهبود محیط لذا مربیان و پژوهشگرانی که 
بهتر است از چارچوبی استفاده کنند که تا حد امکان ، یادگیری و کیفیت آموزش هستند

اشد رسد به همین دلیل بهای مرتبط در این زمینه را با هم یکپارچه کند. به نظر میبینش
ی های مختلف انگیزشود در نظریه( تلفیق متفکرانه مفاهیم موج2111) آرتینو و 9که کوک

کنند. رسیدن به چنین را توصیه می هاآنهای هر کدام از گیری از پتانسیلبرای بهره
ای مستلزم استفاده از الگویی برای پوشش مسائل انگیزشی در آموزش است. در خواسته

، با آموزش یالگوها برای تلفیق عناصر انگیزش ترینکاملترین و یکی از مبسوط، این زمینه
( است که یک رویکرد سیستماتیک را 2111، 2111، 1331) الگوی طراحی انگیزشی کلر

 ،گیرد. به همین سببطراحی راهبردهای انگیزشی در درون آموزش به کار می منظوربه
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انگیزشی کلر با آموزش طراحی شده با استفاده در پژوهش حاضر از تلفیق الگوی طراحی 
 شود.)نظریه نمایش اجزاء( استفاده می 1مریل موزشیطراحی آ از الگوی

برگرفته از بررسی جامع و ترکیب ادبیات مختلف انگیزشی است که مفاهیم  الگوی کلر
قرار  5و رضایت 2اطمینان، 9ارتباط، 2های عمده انگیزشی را در چهار طبقه توجهو نظریه

ق و کنجکاوی یادگیرندگان دهد. توجه شامل آن نوع متغیرهای انگیزشی است که عالیمی
ه ترغیب عالق، برای پاسخ دادن برانگیزچالشطرح مسائل یا سؤاالت  کنند.را ترغیب می

ش توان برای پوشبه وسیله فراهم کردن نقطه نظرات متضاد و مواردی از این قبیل را می
 قرار داد. دومین عنصر از الگوی کلر ارتباط است که عامل مورداستفادهعنصر توجه 

یوند بین پ درنتیجهنیرومندی در انگیزه دادن به یادگیرنده برای یادگیری است. ارتباط 
 انشیادگیری هایسبکو  هاآنعالیق گذشته ، های یادگیرندگانمحتوای آموزش با هدف

برقراری ارتباط بین محتوای آموزشی ، شود. یک روش متداول برای این منظورحاصل می
، هاقیاس، هاسازیشبیههای تحصیلی یادگیرندگان با استفاده از با شغل آینده یا نیازمندی

ن آموزادانش بال واسطههای مرتبط با عالیق و تجارب فعلی و موردی و نمونه مطالعات
 .استو دانشجویان 

ست. عنصر اطمینان با کمک به اطمینان ا، برای انگیزش موردنیازسومین عنصر 
شود. یادگیرندگان جهت برقراری انتظارات مثبت برای رسیدن به موفقیت حاصل می

های هایی از پیشرفتهای روشن و صریح و فراهم کردن نمونهداشتن هدف، مثالعنوانبه
 ،شود. چهارمین عنصر برای انگیزش یادگیریاطمینان می یبرقرارباعث ، قبولقابل
نتایج و تجارب یادگیری داللت دارد. بازخورد  دربارهت است که به احساسات مثبت رضای

یادگیرنده را به یادگیری بیشتر ، و تقویت عناصر مهمی هستند که به فراخور نتایج
ها و شواهدی رضایت به این معنی است که یادگیرندگان تصدیق طورکلیبهانگیزانند. برمی

را مورد پشتیبانی قرار  هاآنند که احساس رضایت درونی ااز موفقیت را دریافت کرده
؛ 2111، کلر) انجام شده است یدرستبه هاآن هایفعالیتاند که داده و به این باور رسیده

2111.) 

                                                                                                                                        
 (، انتشارات سمت مراجعه شود.5071آموزشی از دکتر ناشم فردانش ) تکنولوژی ینظر یمبان . برای مطالعه الگوی مریل به کتاب5

2. Attention 
3. Relevance 
 
 

 
 
4. confidence 
5. satisfaction 
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های آموزشی های زیادی اثربخشی این الگو را بر متغیرهای مختلف در دورهپژوهش
در پژوهش خود الگوی کلر را با فرایند ، (3133) 1فنر و چیانگ، اند. وینیکینشان داده

سیستماتیک سنجش نیاز برای طراحی و کاربرد مداخالتی که ممکن است نرخ ترک 
تلفیق کردند. نتایج نشان داد که ، های آموزش از راه دور را کاهش دهدتحصیل در برنامه

صر الگوی های انگیزشی در رابطه با هر چهار عنالعملهم در یادگیری و هم در عکس
 22از  یتوجهقابل طوربهکلر پیشرفت حاصل شده است. همچنین نرخ ترک تحصیل 

اثربخشی ، ( در پژوهشی2112) 2درصد کاهش پیدا کرد. چانگ و لهمن 22درصد به 
ادگیری کلر برای ی یزشیانگ یطراحهای تعاملی با ترکیب الگوی ایاستفاده از چندرسانه

طراحی ( در پژوهش خود اثربخشی الگوی 2111) 9زبان خارجی را نشان دادند. مارگارت
 کلر در دوره آموزشی از راه دور مدیریت دفاعی را نشان داد. کلر و سوزوکی انگیزشی

کلر برای طراحی سیستماتیک  طراحی انگیزشی( در پژوهش خود اعتبار الگوی 2112)
های یادگیری الکترونیکی با توجه به کاهش نرخ ترک تحصیل و آموزش در محیط

طراحی ( از الگوی 2119) 2مارشال و ویلسون پیامدهای مثبت انگیزشی را نشان دادند.
ر کنندگان از حیوانات دکلر در طراحی دوره آموزش الکترونیکی برای مراقبت انگیزشی

د که هر کدام از عناصر طرح کلر دیگو استفاده کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داسان
توای به تسلط بر مح درنهایتبخشد و تداوم حضور یادگیرنده در دوره مربوطه را ارتقا می

بررسی اثربخشی  منظوربه( در پژوهش خود 2115انجامد. مالیی و دُرتاج )دوره می
لر را ک طراحی انگیزشیمدل ، زبان دوم عنوانبهانگیزش بر بهبود یادگیری زبان فارسی 

مؤثر بودن این مدل در بهبود یادگیری زبان  دهندهنشاننتایج ، بردند. در این زمینه به کار
و  طراحی آموزشی( با استفاده از تلفیق الگوهای 1931دوم بود. فردانش و همکاران )

 ،مقایسه یادگیری و انگیزش آموزش مداوم الکترونیکی جامعه پزشکی منظوربهانگیزشی 
ها را نشان با الگوی کلر( برای این آموزش) و انگیزشی طراحی آموزشیفیق اثربخشی تل

عناصر  تأثیر تلفیق( در پژوهش خود 1931) فردانش و طالیی، حاتمی، دادند. زندی
انگیزشی الگوی کلر و عناصر کنترل ارادی با آموزش را بر یادگیری و انگیزش 

 یادگیرندگان نشان دادند.

                                                                                                                                        
1. Winiecki, D., Fenner, J. A., & Chyung, Y. 
2. Chang, M. M., & Lehman, J. D. 

3. Margueratt, D. O. 
4. Marshall, J., & Wilson, M. 
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ه به پیشینه و نتایج پژوهشی ذکر شده که اثربخشی الگوی با توج، در این رابطه 
اما تاکنون هیچ پژوهشی در ، اندکلر بر متغیرهای مختلف را نشان داده طراحی انگیزشی

 هاییجانهانگیزشی بر داخل و خارج از کشور به بررسی مستقیم اثربخشی الگوی طراحی 
آموزان نپرداخته و این اولین پژوهش در نوع خود در این زمینه است. تحصیلی دانش

 هایهیجانای در راستای ارتقای وضعیت در ایران نیز تاکنون هیچ مداخله، عالوه بر این
آموزان دوره ابتدایی صورت نگرفته است و پژوهش حاضر از این جنبه تحصیلی دانش

ات توانند تأثیرتحصیلی می هایهیجانا توجه به اینکه . حال باستنیز حائز نوآوری 
آموزان داشته باشند و از سوی دیگر توجه به مهمی بر ابعاد مختلف زندگی دانش

های تواند بر کیفیت یادگیری از جنبههای آموزشی میانگیزشی در طراحی دوره هایمؤلفه
ا این مسئله بپردازد که آیپژوهش حاضر بنا دارد به بررسی ، مختلف آن اثرگذار باشد

آموزان شتحصیلی دان هایهیجانبر بهبود ، برنامه طراحی انگیزشی مبتنی بر الگوی کلر
 ابتدایی در کالس درس علوم تجربی اثربخش است؟

 روش
ن با آزموپس –آزمون روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بوده و با استفاده از طرح پیش

آموزان پسر پایه چهارم شامل کلیه دانش آماریگروه گواه انجام گرفته است. جامعه 
بود که شامل  1931 -31ابتدایی مدارس دولتی ناحیه دو شهر سنندج در سال تحصیلی 

مدرسه بود. جهت انتخاب نمونه پژوهشی از روش تصادفی  12آموز در دانش 392
که از میان تمامی مدارس جامعه  صورتبدیناده گردید. استف ایچندمرحلهای خوشه

تصادفی برگزیده شد و از میان چهار کالس پایه چهارم  صورتبهیک مدرسه  موردنظر
میانگین وضعیت پیشرفت تحصیلی شرایط مشابهی داشته و تقریباً  ازنظردو کالس که ، آن

آموز دانش 92ها با تصادفی یکی از کالس صورتبههمگن بودند انتخاب شدند. سپس 
 گواه انتخاب شد.گروه  عنوانبهآموز دانش 91گروه آزمایش و کالس دیگر با  عنوانبه

 حاضر از قرار زیر است: ابزار پژوهش
 ،این پرسشنامه توسط پکران .1آموزان ابتداییتحصیلی دانش هایهیجانپرسشنامه سنجش 

 عنوانبه، دانشگاه مونیخ شناسیروان( و در دپارتمان 2111) کلی و رایس، لیچنفلد
 –و تئوری کنترل  شدهینتدوتحصیلی  هایهیجانترین مرکز تحقیق در حوزه اصلی

                                                                                                                                        
1. academic emotion questioner – elementary-students (AEQ-ES) 
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ابزار حاضر  چارچوب نظری ساخت آن مدنظر قرار گرفته است. عنوانبهارزش پکران 
اضطراب و خستگی متمرکز است و ، گیری سه هیجان اصلی تحصیلی لذتبر اندازه
آیتم خستگی(  1آیتم اضطراب و  12، آیتم مرتبط با هیجان لذت 3آیتم ) 23ر مشتمل ب

تا »(؛ 2« )کمی»(؛ 1« )اصالً نه»های لیکرتی با گزینه یادرجهپنجبوده که در یک مقیاس 
آموزان را در دروس دانش هایهیجان( 5« )خیلی زیاد»(؛ و 2« )زیاد»(؛ 9« )حدودی
مالک سنجش  عنوانبهر این ابزار خط میانگین دهد. دقرار می موردسنجشمختلف 

شود. بر این اساس نمرات آموزان در کالس درس در نظر گرفته میوضعیت هیجانی دانش
و نمرات باالتر از خط « لذت»های مرتبط با هیجان مثبت تر از میانگین در عاملپایین

عیت به معنای وض« اباضطر»و « خستگی»منفی  هایهیجانهای مرتبط با میانگین در عامل
تر آموزان در آن موقعیت آموزشی خواهد بود. برای برقراری آسانهیجانی نامطلوب دانش

 از اشکال گرافیکی چهره که نشانگر افزایش، آموزان ابتدایی با سؤاالت ابزارارتباط دانش
 ها هستند استفاده شده است.فزاینده شدت هیجان

 19/1اخ نبوهای آن را با استفاده از آلفای کرگویه سازندگان این ابزار ضریب پایایی 
(. این ابزار در ایران هم توسط 2112، لیچنفلد و همکاران) اندگزارش کرده 32/1تا 

آموزان دوره دوم ابتدایی شهر سنندج ای از دانش( ترجمه و بر روی نمونه1935) حسینی
ائید حلیل عاملی تائیدی نشان از تاعتباریابی شده است. روایی ابزار با استفاده از روش ت

های شده برای ابزار توسط سازندگان آن داشته و تمامی شاخصساختار عاملی تعیین
سشنامه بررسی روایی مالکی ابزار با پر، کنند. همچنیننیکویی برازش مدل را پشتیبانی می

دهنده ( نیز نشان1931، میردورقی حسنی و، )مشهدی 1فرم کودکان -جویی شناختینظم
یر ز کرونباخروایی مالکی مناسب ابزار بود. بررسی پایایی نشان داد ضرایب آلفای 

متغیر بودند. در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای  33/1تا  11/1های ابزار از مقیاس
متغیر بود که نشان از وجود همسانی  31/1تا  19/1های ابزار از برای زیرمقیاس کرونباخ

 ب آن داشت.درونی و پایایی مناس
ابتدا سه  ،انگیزشیاطمینان از تسلط معلم بر آموزش با تلفیق عناصر طراحی  منظوربه

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 

و  یطراحی انگیزشکارگیری اهداف اصلی به، ا تعاریف و تاریخچهمتمرکز بر آشنایی ب

                                                                                                                                        
1. erq-k-p 
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اهمیت آن در فرایند یادگیری یادگیرندگان بود. در جلسه دوم مراحل هر یک از جلسات 
 درنهایتهای هر کدام از این جلسات آموزش داده شد و آموزشی و شیوه اجرای سرفصل

ین الگو در کالس برای معلم در جلسه سوم یک موقعیت آزمایشی تدریس مبتنی بر ا
ح و مورد اصال وتحلیلتجزیهطراحی و سپس تدریس انجام شده با حضور پژوهشگران 

 انعنوبهتحصیلی در هر دو کالس  هایهیجانپرسشنامه سنجش ، قرار گرفت. سپس
آموزان تکمیل گردید. در فاز اصلی پژوهش معلم به موازات آزمون توسط دانشپیش

های کلر در ساعت طراحی انگیزشیاقدام به آموزش با تلفیق الگوی  جلسات طراحی شده
درس علوم تجربی نمود. جلسات تدریس مبتنی بر این الگو برای گروه آزمایش به مدت 

آموزشِ  زمانهمدقیقه توسط معلم همان کالس برگزار گردید.  25هر جلسه ، جلسه 3
ر حال اجرا بود. موضوع آموزش گواه بدون تلفیق عناصر انگیزشی کلر دکالس گروه 
( از کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بود. 2( و بدن ما )1های بدن ما )شامل درس

 آشنایی مقدماتی، تعریف سلول یرندهدربرگ( 1ها در درس بدن ما )محتوای دقیق این درس
ر درس د و نحوه تقسیم سلولی و دستگاه گوارش؛، اجزای سلول، با اشکال مختلف سلول

د دستگاه گردش خون و نحوه انتقال موا، ( دربرگیرنده آشنایی با دستگاه تنفس2بدن ما )
های بدن و آشنایی با دستگاه دفع ادرار بود. مداخله نحوه رسیدن مواد به سلول، در بدن

لر ک طراحی انگیزشیبه این صورت انجام شد که معلم بر مبنای عناصر چهارگانه الگوی 
های هایی را با آموزش موضوعراهبردها و تکنیک، اطمینان و رضایت، ارتباط، یعنی عالقه

 منظوربه ،در موضوع آموزش آشنایی با سلول مثالعنوانبهدرسی گروه آزمایش تلفیق کرد. 
از بازی لگو و ساختن اشیاء مختلف با اجزای این ، آموزاندانش« توجه و عالقه»جلب 

آموزان با نحوه تشکیل شدن بدن انسان از اجزای ریزی نشبازی و تشبیه کردن آن برای دا
م از معل، آموزان با دستگاه تنفسبه نام سلول استفاده شد. یا برای آشنا کردن دانش

الیل در رابطه با د ییهاسؤالها در کالس و پرسیدن برگزاری مسابقه فوت کردن بادکنک
 آموزان استفاده کرد. برای پوششتوسط دانش شدهفوتهای متفاوت بودن اندازه بادکنک

 ،در درس آشنایی با دستگاه گوارش و کارکرد آن مثالعنوانبه، در آموزش« رتباطا»عنصر 
موزان آمعلم ارتباط بین شیوه بلع صحیح غذا و سالمت دستگاه گوارش را برای دانش

ع وارتباط بین ن دربارهاز یک متخصص تغذیه  یاشدهضبطکرد و مصاحبه روشن می
آموزان در کالس پخش کرد. برای های مختلف گوارشی را نیز برای دانشتغذیه و بیماری

های مختلفی را برای اطمینان معلم راهبردها و تکنیک، در آموزش« اطمینان»توجه به بُعد 
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گرفت. آموزان از کسب موفقیت در صورت تالش به کار میحاصل کردن دانش
آموزان قدیمی مدرسه را که در درس علوم عملکرد موفقی نشمعلم یکی از دا مثالعنوانبه

داشته و پارسال در کنکور سراسری رشته پزشکی قبول شده است را به کالس دعوت 
برای مورد  درنهایتآموزان تعریف کند. و کرده بود تا از تجارب خودش برای دانش

ای مانند انگیزه معلم از بازخوردهای، در آموزش« رضایت»مالحظه قرار دادن عنصر 
و همچنین از بازخوردهای ، آموزاندر پاسخ به عملکرد دانش« آفرین درست است»

آموزان را برای آنان دالیل درست یا اشتباه بودن عملکرد دانش کهینحوبهاطالعاتی 
 ،نمود. به همین ترتیب و در سراسر آموزشکرد در خالل آموزش استفاده میتشریح می

های مختلفی برای تلفیق عناصر از راهبردها و تکنیک، هاموضوع درس معلم متناسب با
کرد. پس از پایان جلسات آموزشی پرسشنامه سنجش انگیزشی با آموزشِ خود استفاده می

آموزان هر دو گروه دوباره اجرا گردید آزمون برای دانشپس عنوانبهتحصیلی  هایهیجان
ر ها عالوه بداده وتحلیلتجزیهی آماده شدند. برای ها استخراج و برای تحلیل نهایو داده

ه گردید. متغیره نیز استفاداز آمار استنباطی و روش تحلیل کوواریانس چند، آمار توصیفی
الک م نظر گرفتنالزم به ذکر است برای کنترل حداکثری متغیرهای مزاحم عالوه بر در 

از  ماریآدر تحلیل ، و گواه های گروه آزمایشمیانگین وضعیت پیشرفت تحصیلی کالس
روش تحلیل کوواریانس استفاده شد تا اثر برخی از عوامل مهم تهدیدکننده اعتبار درونی 

 آزمایش به حداقل برسد.

 هایافته

 های آزمایش و کنترلتحصیلی در گروه هایهیجانهای توصیفی . شاخص1جدول 

 تعداد گروه متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 لذت کالس
 33/9 91/21 2/9 15/11 92 آزمایش
 92/2 11/12 2/2 23/12 91 کنترل

 اضطراب کالس
 31/2 15/15 3/9 2/13 92 آزمایش
 9/9 31/11 2/9 39/11 91 کنترل

 خستگی کالس
 11/9 95/15 3/2 13 92 آزمایش
 1/2 35/11 91/9 1/11 91 کنترل



 2479 زمستان/ 34ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   223

 

آزمون افراد گروه آزمایش در بیانگر آن است که میانگین نمرات پس 1نتایج جدول 
متغیر لذت کالسی افزایش یافته اما در متغیرهای اضطراب و خستگی کالسی کاهش یافته 

داری مشاهده گواه تفاوت معنیآزمون گروه آزمون و پسدر نمرات پیش کهیدرحالاست. 
 -کولموگروفها با استفاده از آزمون نرمال بودن دادهمفروضه ، نشد. در این زمینه

 آمدهدستبهداری قرار گرفت و نتایج نشان داد که سطح معنی موردبررسیاسمیرنوف 
توزیع متغیرهای  درنتیجهو  است 15/1آزمون در متغیرهای پژوهش بیش از مقدار مالک 

 نرمال است. آماریدر نمونه  موردبررسی
 اثربخشی آموزش با تلفیق عناصر انگیزشی کلر بر بهبود آماریداری برای بررسی معنی

مانکووا( ) متغیرهاز آزمون تحلیل کوواریانس چند، تحصیلی کالس درس هایهیجان
ر گرفتند. قرا موردبررسیمفروضات اصلی آن ، روش یناز ااستفاده گردید. قبل از استفاده 
 های متغیر وابسته از آزمون باکس استفاده گردیدکوواریانسجهت بررسی مفروضه برابری 

(15/1<P99/2؛=F3/12؛= Boxes Mبررسی معنی .) دار بودن آزمون باکس نشان داد که
کوواریانس برقرار نیست. پس الزم است در تفسیر -های واریانسفرض همگنی ماتریس

ین همبستگی کافی ب پیالیی گزارش شود. جهت بررسی وجود شاخص اثر، نتایج آزمون
دار بودن از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد که نتایج حاکی از معنی، متغیرهای وابسته

(. آزمون Chi square =12/122؛DF=5؛P<11/1) آزمون و برقراری مفروضه داشت
(. بعد از P>15/1) لوین نیز فرض همگنی رگرسیون متغیرهای وابسته را تائید نمود

 تحلیل انجام شد.، آزمون مانکووا هایفرضیشپبررسی و تائید 

 تحصیلی هایهیجاننمرات  آزمونپسمتغیره )مانکووا( بر روی . تحلیل کوواریانس چند2جدول 

 آزمونکالس گروه آزمایش و گواه با کنترل پیش

 آماریتوان 
مجذور اتای 

 Sig سهمی
DF 
 خطا

DF 
 اثر ارزش F فرضیه

 اثر پیالیی 15/1 15/92 9 51 111/1 15/1 1
 المبدای ویلکز 95/1 15/92 9 51 111/1 15/1 1

وه بین گر، آزموننتایج حاصل از تحلیل مانکووا نشان داد که پس از تعدیل پیش
دار عنیتحصیلی( تفاوت م هایهیجان) متغیر وابسته ترکیبی ازلحاظ، آزمایش و گروه گواه

 یکی از متغیرهای وابسته تفاوت وجود دارد ازلحاظگروه حداقل  2وجود دارد. یعنی بین 
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(11/1p< 2= 15/1؛partial Ƞ9 و 51=1/92؛ F:  بر اساس نتایج .)شاخص اثر پیالیی
تحصیلی مربوط به  هایهیجانآزمون درصد واریانس نمرات پس 15حدود  آمدهدستبه

بررسی  ،بوداثر اصلی مداخالت معنادار  ازآنجاکهالگوی طراحی انگیزشی کلر بود.  تأثیر
( بر روی 111/1) بونفرونی شدهیلتعدتک متغیری و با سطح آلفای  Fهای با آزمون
 آمده است. 9تحصیلی ادامه یافت که نتایج در جدول  هایهیجاننمرات 

 هایهیجان آزمونپسمتغیره در متن مانکووا بر روی . نتایج تحلیل کوواریانس یک9جدول 

 آزمونو گواه با کنترل پیشتحصیلی کالس در گروه آزمایش 

 متغیر
منبع 

 تغییرات
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 F یآزاد

سطح 
 داریمعنی

ضریب 
 اتا

توان 
 آماری

 لذت کالس
 1 2/151 گروه

2/59 111/1 21/1 1 
 53 53/112 خطا

اضطراب 
 کالس

 1 13/12 گروه
3/11 111/1 22/1 33/1 

 53 32/211 خطا
خستگی 

 کالس

 1 53/11 گروه
11/92 111/1 91/1 1 

 53 13/121 خطا

ین متغیره با استفاده از آلفای میزان شده بونفرونی بیانگر انتایج تحلیل کوواریانس یک
مرات ن ازلحاظ، های آزمایش و کنترلآزمون بین گروهواقعیت است که پس از تعدیل پیش

 اضطراب کالس، (:1F و 53=2/59؛2partialȠ=21/1؛  >11/1P) آزمون لذت کالسپس
(11/1P<  2=22/1؛partialȠ1 و 53=3/11؛F:و خستگی کالس ) (11/1P<  ؛

91/1=2partialȠ1 و 53=1/92؛F:وجود دارد. این بدین  آماریدار ( تفاوت معنی
انگیزشی کلر در افزایش لذت کالس و کاهش اضطراب و معناست که الگوی طراحی 

عمل کرده است. بر اساس مجذورات اتای  خستگی کالس افراد گروه آزمایش مؤثر
درصد از  22، نمرات لذت کالس آزمونپسدرصد از تغییرات  21، آمدهدستبهسهمی 

درصد از تغییرات نمرات خستگی کالس ناشی از الگوی  91تغییرات اضطراب کالس و 
کلر بوده است و این کاربندی آزمایشی توانسته است در بهبود  طراحی انگیزشی

 تحصیلی مربوط به درس علوم تجربی مؤثر باشد. هایهیجان
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 گیریبحث و نتیجه
با الگوی کلر و تلفیق آن با آموزش  طراحی انگیزشینتایج این پژوهش نشان داد که  

 منفیِ اضطراب هایهیجاندرس علوم تجربی باعث افزایش هیجان مثبتِ لذت و کاهش 
( که 2111) اساس نظریه کنترل ارزش پکرانو بر ، شود. در این رابطهو خستگی می

تحصیلی فراهم کرده  هایهیجانچارچوب منسجمی را برای تحلیل پیشایندها و اثرات 
ها ارتباط روشن و متقابلی را هم با پیشایندها و هم با اثرات شناختی و هیجان، است

 هاییجانهلیدی پیشایند ک عنوانبههای انگیزشی مفروضه، انگیزشی دارند. در این نظریه
پیشینه  یبندجمع( نیز در 1331) 1فورتیر و گوای، تحصیلی مطرح است. والرند

م در مثبت با ه هایهیجانهای مرتبط با این حوزه دریافتند که انگیزش درونی و پژوهش
 ارتباط هستند.

هدف طراحی ، که در بیان مسئله نیز مورد اشاره قرار گرفت طورهمان، از طرف دیگر
ونی تحریک انگیزش در دیگرعبارتبهجذابیت بخشی درونی به آموزش و یا ، گیزشیان

، راینشود. بنابهایی است که در درون آموزش گنجانده میبا استفاده از راهبردها و تکنیک
ق رسد در این پژوهش نیز معلم با تلفیدر راستای این مبانی و نتایج پژوهشی به نظر می

چه کردن آن با آموزش درس علوم تجربی توانسته است تا حدود عناصر انگیزشی و یکپار
 که این انگیزش درونی، آموزان ایجاد کندزیادی انگیزش درونی برای یادگیری را در دانش

منفیِ اضطراب و خستگی شده  هایهیجاننیز باعث افزایش هیجان مثبتِ لذت و کاهش 
های پکران و ای نتایج پژوهشتوان در راستاست. نتایج این پژوهش را همچنین می

( 2115( و جارونوجا و جاروال )2112دیویس و شوانن فلوگل )، (؛ شوتز2112همکاران )
 آنان را در فرایند یادگیری هایهیجانکه مرتبط بودن انگیزش یادگیری یادگیرندگان و 

 های خود دریافتند که انگیزشتبیین و تفسیر کرد. این افراد در پژوهش، اندنشان داده
تحصیلی مثبت و انگیزش یادگیری پایین  هایهیجانکننده بینییادگیری باال پیش

باعث  نچهآتوان گفت تحصیلی منفی هستند. در این زمینه می هایهیجانکننده بینیپیش
، گواه شده استگروه آزمایش نسبت به گروه آموزان افزایش هیجانِ مثبتِ لذت در دانش

 طراحی انگیزشیهایی بوده که معلم بر مبنای عناصر چهارگانه راهبردها و تکنیک
منطقی خواهد بود که هرچه  مثالعنوانبهاستخراج و با آموزش خود تلفیق کرده است. 

یعنی ، دشتر باشدر آموزشِ ارائه شده بی طراحی انگیزشییکی از عناصر  عنوانبه، ارتباط

                                                                                                                                        
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 
ادگیری آن ی درنتیجهبا انگیزه بیشتری فعالیت کرده و ، ای خود پیوند برقرار کندو حرفه

خواهد بود. و یا هرچه توجه و عالقه یادگیرنده به موضوع  تربخشلذتموضوع برای او 
به همان نسبت یادگیری آن برای او از لذت بیشتری برخوردار است. ، موزش بیشتر باشدآ

بازخوردهای ، یادگیری –آموزی را تصور کنید که در فرایند آموزش همچنین دانش
یش از کند و ببر مبنای عنصر رضایت( بیشتری را از جانب معلم دریافت می) اطالعاتی

دالیل صحیح یا اشتباه بودن ، اندکمتر دریافت کرده دیگران که این نوع بازخوردها را
شود. مسلم است که چنین یادگیرندگانی احساس رضایت عملکردش برای او تشریح می

 ترخشبلذتبیشتری را نسبت به موضوع یادگیری دارند و این احساس رضایت باعث 
 شود.شدن تجربه یادگیری می

منفیِ اضطراب و خستگی در  هاییجانهکاهش یافتن ، از دیگر نتایج این پژوهش
آموزان گروه آزمایش است که در اثر تلفیق عناصر انگیزشی با آموزش ارائه شده دانش

های رسد گنجانده شدن تجربهبه نظر می، نمونه عنوانبهبرای این گروه حاصل شده است. 
به کالس  مثالِ دعوت از دانشجوی پزشکی) آموزانآمیز در آموزش برای دانشموفقیت

یکی دیگر از عناصر  عنوانبهدرس در این پژوهش( نوعی اطمینان نسبی از موفقیت 
ان از آورد. این اطمینهای مشابه را به وجود میانگیزشی در آنان نسبت به کسب موفقیت

آموزان شود و از تواند موجب کاهش هیجانِ اضطراب در دانشاز طرفی می، موفقیت
آموزان گروهی که د که خستگی کمتری را نسبت به دانشطرف دیگر باعث خواهد ش

تجربه کنند. همچنین احساس رضایت از ، این اطمینان کمتر برای آنان حاصل شده است
و عالقه بیشتر نسبت به موضوع آموزش و ارتباط آموزش  توجهجلب، آموزش ارائه شده

اب باعث کاهش اضطر، دهنده الگوی طراحی انگیزشی کلردیگر عناصر تشکیل عنوانبه
ای شود. در راستیادگیری می -و همچنین کاهش خستگی یادگیرندگان در فرایند آموزش

کنند که ( بیان می2115( به نقل از چینگ شئو )1339) پاتریک و همکاران، این نتایج
منفی  هایجانهیو همبستگی منفی با ، مثبت هایهیجانانگیزش دارای همبستگی مثبت با 

یق توان گفت که طراحی آموزش با تلفبا توجه به نتایج این پژوهش می ورکلیطبه. است
ی تحصیل هایهیجانرا بر  یتوجهقابل تأثیرتواند عناصر و راهبردهای انگیزشی می

ل و گیری از اصومعلمان و مربیان با بهره، یادگیرندگان داشته باشد. لذا طراحان آموزشی
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ت و مثب هایهیجانانند گام مثبتی را در جهت افزایش توانگیزشی میراهبردهای طراحی 
 د.خود را ارتقاء دهن هایآموزشمنفی یادگیرندگان برداشته و اثربخشی  هایهیجانکاهش 

های کمی در پایان الزم به ذکر است که نتایج حاصل از این پژوهش بر اساس داده
تحصیلی با  هایهیجانحاصل شده است و ممکن است گردآوری و ارزیابی تجربه 

 ورمنظبه یندهآ یهاپژوهشدر  شودپیشنهاد می، کمی کافی نباشد. بنابراین هایروش
، صیلیتح هایهیجانو  آموزش یزشیانگهرچه بیشترِ ارتباط بین عناصر شدن  ترروشن
ار قر مورداستفادهکمی  هایروشها نیز در کنار کیفی گردآوری و ارزیابی داده هایروش

ها و با تحصیلی را از طریق توصیف هایهیجانتا بتوان به این وسیله تجربه گیرند 
تری را از این مسئله جمالت خودِ یادگیرندگان نیز مورد ارزیابی قرار داد و درک عمیق

ن توان به فقداهای این پژوهش مییکی دیگر از محدودیت عنوانبه، کسب کرد. همچنین
شود ها اشاره کرد. پیشنهاد میریزی کالسبط با برنامهدوره پیگیری به دلیل مسائل مرت

و همراه با  یلیسال تحصطولی در تمام  صورتبههای دیگری در این رابطه پژوهش
ه عمل تری را در این زمینه بهای پیگیری صورت پذیرد تا بتوان ارزیابی بهتر و دقیقدوره
 آورد.

 منابع
 ییدوره ابتداآموزان تحصیلی دانش هایهیجان(. رواسازی پرسشنامه 1931س. ع. )، حسینی

 در دست چاپ.، تربیتی شناسیروانفصلنامه برای درس علوم تجربی. 

ارادی (. ترکیب عوامل انگیزشی و کنترل 1931ا. )، و طالیی. ه، ؛ فردانش.ج، ؛ حاتمی.ط، زندی
 –لمی فصلنامه ع ادگیری و انگیزش دانشجویان.آن بر ی تأثیرالکترونیکی و در آموزش 

 .123 -113، (9)5، پژوهشی تدریس پژوهی
مثبت و منفی  هایهیجانیادگیری کلب و  هایسبک(. رابطه 1932ا. )، و اقبالی .ف، سپهریان آذر

پژوهشی در یادگیری آموزشگاهی و  -فصلنامه علمیتحصیلی با یادگیری خودگردان. 
 .91-11، (3)2، مجازی

انگیزشی برای  یخود سامانه(. تدوین مدل 1931ا. )، فردو وکیلی .ز، ؛ مالیی.ا، پورسعدی
 ،های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامزبان دوم.  عنوانبهیادگیرندگان زبان فارسی 
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