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چکیده
هدددپ پددژوهض حارددر بررسددی گدداطیر ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر بددر یددادییری و انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی
داندضآمددوزان درتدر پایدده هشدتم در در

جلددوب گ.ربدی بددود ،روش پددژوهض ،شداه آزمابشددی و بدا گو دده بده ماهیددت مورددو ،

اهددداپ و فررددیههددای آن از نددو کدداربردی بددود ،ام دده آمدداری پددژوهض را گمددامی دانددضآمددوزان درتددر پایدده هشددتم من دده
 4شددهر گهددران در سددال گ صددیلی  2912-11گشددلیم مددیدادنددد و نموندده آمدداری پددژوهض شددامم گمددامی دانددضآمددوزان درتددر
پایدده هشددتم مدرسدده گوحیددد بدده گ ددداد  85نفددر کدده بددا روش نمونددهییددری گصددادفی انتشددا شدددند و در دو یددروه آزمددایض و
کنتددرل قددرار یرفنتددد ،بدده من ددور سددن.ض آزمددودنیهددا ،آزمددون یددادییری و پرسشددنامه انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی مددورد
اسدتفاده قددرار یرفتنددد ،در ایددن پدژوهض ،یددروه آزمددایض بدده روش مددل راحددی آموزشددی انگیرشددی کلدر و یددروه کنتددرل بدده
شددیوه مرسددوب آمددوزش دیدنددد ،گ.ریدده و گ لیددم دادههددا بددا اسددتفاده از شددار

هددای آمددار گو ددیفی یمیددانگین ،ان ددراپ

اسددتانداردو و آمددار اسددتناا ی یگ لیددم کوواریددانو و گ لیددم واریددانو جنددد مت.یددرهو ان.دداب یرفددت ،نتددای گ.ریدده و گ لیددم
دادههددا نشددان داد ،میددران یددادییری و انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی دانددضآمددوزانی کدده بددا اسددتفاده از ا گددوی راحددی
آموزشی انگیرشی کلر آموزش دیده بودند ،بیشتر از یروه کنترل بود،
کلیددد وا ه ددا :راحددی آموزشددی ،ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر ،یددادییری ،انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی،
دانض آموز،

 ،2دانش.وی دکتری گلنو وژی آموزشی ،دانشلده روانشناسی و جلوب گربیتی ،دانشگاه جالمه اا اائی ،گهران ،ایران ،نویسنده مسئول،
matin_ghasemi96@yahoo.com
 ، 1دانش.وی دکتری گلنو وژی آموزشی ،دانشلده روانشناسی و جلوب گربیتی ،دانشگاه جالمه اا اائی ،گهران ،ایران.
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مقدمه
امددروزه راحددی آموزشددی بدده جنددوان یلددی از رشددتههددای جلمددی مهددم ،در فندداوری آموزشددی م ددرط اسددت ،بددرای راحددی
آموزشددی گ دداریی بسددیاری آمددده اسددت کدده همدده آنهددا را در جهددار ف ا یددت اساسددی میتددوان رال دده کددرد :گ یددین هدددپ،
گ لیددم آموزشددی ،یددرینض م تددوا ،رسددانه و گ یددین ن دداب ارزشددیابی کدده گمددامی ایددن اب دداد بددرای ای.دداد ی د

ن دداب گربیتددی بددا

بددازدههددای م لددو  ،بسددیار تزب اسددت یکمددو ،اسددتیون و موریسددون18 ،1554 ،2و ،راحددی آموزشددی ،ابددرار گدددریو و
آمددوزش اسددت کدده باجدد

مددیشددود مددواد آموزشددی ،مددکطرگر و کارآمدددگر باشددند یررددوی211 ،2915 ،و ،من ددور نهددایی از
1

آمددوزش و گدددریو ،رسددیدن بدده یددادییری بهتددر اسددت ،م ددروپگددرین گ ریددی بددرای یددادییری را مددیگددوان جنددین یفددت:
یادییری به فرایندد ای.داد گ.ییدراس نسداتا پایددار در رفتدار یدا گدوان رفتداری کده حا دم گ.ربده اسدت یفتده مدیشدود یهیلگدارد
و مددارکوئیر بدده ن ددم از سددیی194 ،2915 ،و هدددپ هددر آمددوزش و گدریسددی گنهددا بدده یددادییری م ددوپ نمددیشددود بللدده
یددادداری 9نیددر از دیگددر اهددداپ آمددوزش و گدددریو مددیباشددد یش د اانی94 ،2914 ،و ،یددادییری مددکطر زمددانی گ د رواهددد
یافددت کدده فرایندددی ا ددو ی و اساسددی ،در انتشددا و ارائدده م تددوای درسددی بددرای دانددضآمددوزان داشددته باشددیم ی ددویو،
کددا هون و هدداپلینر ،4بدده ن ددم از بهرنگددی68 ،2918 ،و بنددابراین در هددر آموزشددی بددرای رسددیدن بدده نتددای مددورد ن رمددان ،بایددد
قاددم از آمددوزش ،بدده راحددی ب(ددردازیم ی ددابریان و سددا می41 ،2959 ،و افددت یددادییری ،ریددرش دانددضآمددوزان در دوره-
هددای گ صددیم ،جدددب انتشددا درسددت رشددتههددای گ صددیلی ،گلددرار پایدده ،نرسددیدن بدده جر دده گو یددد جلددم ،همدده از مشددلالس
انای ناود رطهای مناسب در آموزش است یفردانض291 ،2916 ،و،
گ ددوتس اریددر و پیشددرفت هددان امددروز را مددیگددوان بدده ددرتس بدده گ لددیم و گربیددت نسددات داد ،امددروزه فراینددد
یدداددهی – یددادییری از اساسددی گددرین مورددوجاس گ لددیم و گربیددت اسددت کدده گو دده متشصصددان جلددوب گربیتددی را بدده رددود
لددب کددرده اسددت ،گلنو ددوژی آموزشددی ، 8شددارهای از جلددوب گربیتددی اسددت کدده هدددپ نهدداییاش گ می د  ،گسددهیم و گسددری
یددادییری 6اسددت ،بددراون 7ی2157و م ت ددد اسددت کدده گلنو ددوژی آموزشددی فراگددر از کدداربرد ابددرار اسددت ،آن در واق د روشددی
اهددداپ م ددین ،ماتنددی بددر گ ی دداس در

ن دداب منددد از راحددی ،ا ددرا و ارزشددیابی کددم فراینددد گدددریو و یددادییری بددر اسددا

زمیندده یددادییری انسددانی و جلددوب ارگاا دداس بددا بهددرهییددری گلفی ددی از مندداب انسددانی و ییرانسددانی بدده من ددور ای.دداد یددادییری
اطددربشض مددیباشددد ییانیدده48 ،2157 ،5و ،گلنو وژیسددت آموزشددی بدده دناددال پاسددشگویی بدده ایددن سددکال اسددت کدده مددا جگوندده
مدددیگدددوانیم گ لدددیم و گربیدددت را اطدددربشضگدددر و پربدددارگر کندددیم یسدددیلر29 ،1557 ،1و ،یلدددی از ارکدددان ا دددلی گلنو دددوژی
آموزشددی ،راحددی آموزشددی 25اسددت ،در واق د ارگاددال گلنو ددوژی آموزشددی و راحددی آموزشددی ی د
اسددت ،راحددی در .ددت بدده م نددای ارتددرا کددردن ،اندیشددیدن یددا گن ددیم ی د
پددیض نددویو ی د

ارگاددال کددم و ددر

ن ریدده هنددی ،گرسددیم ،سددارتن و آمدداده کددردن

ن شدده ،ارتصدداب دادن یددا بددهکددارییری مندداب بددرای دسددتیابی بدده ید

هدددپ و سددران.اب گهیدده ید

ن شدده

کاری بدرای حصدول آن ده کده از پدیض گ یدین شدده ،آمدده اسدت ،راحدی شدامم بررسدی جوامدم بسدیاری اسدت کده مملدن
است در ا رای ی

رط آموزشی ،گأطیریذار باشند یاسمیت و رایان75 ،1558 ،22و،
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___________________________________________________________ گاطیر ا گوی راحی آموزشی انگیرشی کلر بر،،،

در راسددتای ف ا یددتهددای آموزشددی ،جالی د  2و انگیددرههددا 1از مااح د بسددیار مهددم در فراینددد یدداددهی -یددادییری هسددتند،
جددرا کدده کوشددضهددای م لمددان و دانددضآمددوزان بدددون ای.دداد انگیددره بددرای رسددیدن بدده یددادییری ،بددیطمددر رواهددد بددود،
انگیددرش پیشددرفت جاددارس اسددت از :میددم یددا جالقدده بدده موف یددت کلددی یددا موف یددت در ید

زمیندده ردداب بدده ددور کلددی حتددی

ایددر رحددی مناسددب و ا ددو ی داشددته باشددیم و بدده بهتددرین شددلم آن را ا ددرا کنددیم ،بدددون گو دده بدده مسددائم انگیرشددی در
راحددی آموزشددی ،مسددلما بددا شلسددت موا دده رددواهیم شددد ،بایددد بدده ایددن م لددب گو دده داشددت کدده در راحددی بددرای
یددادییری ،انگیددره را بدده جنددوان جلددت و د یددم رفتددار بریددرینیم و آن را بدده جنددوان هدددپ پژوهشددی و نددوجی پددیض نیدداز بددرای
ف ا یتهای گربیتی بدانیم یسیی219 ،2915 ،و،
متأسددفانه بسددیار دیددده شددده اسددت کدده دانددضآمددوزان زیددادی بدده بهانددههددای یونددایون از ورود بدده کددال
میروندد ،آندان دوسدت دارندد وقدت ردود را در م دی هدایی ییدر از کدال
از ف دددان انگیددرش تزب بددرای یددادییری درو

در

فددره

درسدی سد(ری کنندد ،ایدن رفتارهدا م مدوت نشدان

در دانددضآمددوزان دارد ،ایددن در حددا ی اسددت کدده اکرددر دسددت اندددرکاران

آمدوزش ا جدان دارندد کدده میدان پیشدرفت گ صددیلی و انگیدرش ،راب ده مسدت یمی و ددود دارد ،بسدیار مشداهده مددیشدود کده بددا
و ود فدراهم بدودن گمداب شدرای آموزشدی ،یدادییری مدکطر و پایددار در داندضآمدوزان اگفدان نمدیافتدد ،ایدن مشدلم احتمدات
بیشتر به موردو انگیدرش یدادییری داندضآمدوزان مربدول مدیشدود کده م مدوت در راحدیهدای آموزشدی ،کمتدر بده جشدم
مددیرددورد ،رددروری اسددت کدده بددرای گدددریو درو

مشتلددی ،رحددی را گهیدده کنددیم کدده در آن گو دده بدده مددال هددای

اساسددی از ملدده یددادییری مددوطر دانددضآمددوزان و ای.دداد جالقدده و انگیددره در آنددان را ددا کددرده باشددد ،یلددی از ا گوهددای
بسددیار مددکطر و مشددهور در ایددن زمیندده ،ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر 9اسددت کدده هدددپ از ا ددرای آن ای.دداد
انگیددرش در یادییرندددیان بددرای یددادییری بیشددتر اسددت کدده هددم در گهیدده و گو یددد برنامددههددای درسددی و هددم در ا ددرای آن
باید مورد گو ه قرار ییرد ی ابریان ،و سا می2915 ،و،
کلددر م ت ددد اسددت

انگیددرش ،گ ددت گددأطیر ویژیددیهددای فددردی ،ویژیددیهددای م ی ددی و مددواد یددادییری قددرار دارد،

کلددر در راحددی آموزشددی انگیرشددی رددود ،ن ریددههددا و راهاردهددای انگیرشددی را بددا راحددی آموزشددی گلفیدد مددیکنددد و
رویلددردی کدداربردی را شددلم مددیدهددد کدده مو ددب گددالش بیشددتر یادییرندددیان بددرای رسددیدن بدده اهددداپ آموزشددی مددی-
شددود ،وی بددرای ای.دداد انگیددرش در یددادییری ،جهددار جامددم جالقدده ،4ارگاددال ،8اجتمدداد 6و ررددایت 7را م ددرط مددیکنددد
یش اری نژاد15 ،2918 ،و،
، 2جالقدده :از ابتددداییگددرین مسددائم در یددادییری ،گو دده و جالقدده بدده آمددوزش اسددت ،جالقدده باجد

مددیشددود یادییرنددده بددر

آمددوزش گمرکددر داشددته باشددد ،بنددابراین ،ای.دداد و حفددب جالقدده و گو دده بدده مورددو درسددی بسددیار مهددم اسددت ،در ای.دداد
جالقه ،راط آمدوزش بدا ایدن سدکال موا ده مدیشدود کده جگونده در یادییرنددیان جالقده ای.داد کدنم و از آن مهمتدر ،جالقده
ای.اد شده را گداوب بششم
 ،1ارگاددال :هرقدددر م تددوای آمددوزش بددا نیازهددا و گ.ربددههددای یادییرنددده ارگاددال بیشددتری داشددته باشددد ،انگیددرش
یادییرنددده هددم بددرای یددادییری بیشددتر مددیشددود ،در ریدان آمددوزش بایددد سد ی شددود کدده ارگاددال من ددی و مناسددای بددین ایددن
دو برقرار شود ،دراط در

در ای.داد ارگادال بدا ایدن سدکال روبدرو مدیشدود کده جگونده بایدد موردو درسدی را بدا داندض و

گ.ربههای یذشته و ف لی یادییرنده مرگا سازد
1

. Interests
. Motivation
3
. Keller
4
. attention
5
. relevance
9
. confidence
7
. satisfaction
2
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 ،9اجتماد :هرقدر فدرد بدر اسدا

سداب ه و گ.ربده قالدی ردود بدرای کسدب موف یدت بیشدتر ا میندان داشدته باشدد ،در جمدم

نیر به موف یت بیشتری دسدت روهدد یافدت و بدرجلو ،ایدر فدرد بده دنادال شلسدتهدای گ صدیلی قالدی یدا گل دینهدای ردود
و دیگددران ،از رددود سددلب ا مینددان کنددد و رددود را فاقددد گوانددایی تزب بددرای کسددب موف یددت گصددور کنددد ،میددران شلسددتض،
افددرایض مددییابددد ،ددراط آموزشددی در راحددی راهاددرد ا مینددان بددا ایددن سددوال موا دده مددیشددود کدده آیددا یادییرندددیان،
انت اراس م لم و نیازمندیهای در

را میدانند گا جه حدی یادییرندیان انت ار موف یت دارند

 ،4ررددایت :هرقدددر یادییرندددیان از نتددای ان.دداب کدداری یددا گللیفددی بیشددتر ررددایت داشددته باشددند ،انگیددرش آنددان هددم
بددرای یددادییری و ان.دداب آن گللیددی بیشددتر مددیشددود ،مملددن اسددت ایددن ررددایت بدده ددورس درونددی باشددد و یادییرنددده از
رددودش رشددنود شددود یددا اینلدده بیرونددی باشددد و یادییرنددده گ ددویتی دریافددت کنددد و باج د

ررددایتمندی وی شددود یسددیی،

276 ،2915و در راحددی راهاددرد ررددایت ،ددراط آموزشددی بددا ایددن سددکوال روبددهرو مددیشددود کدده آیددا یادییرندددیان ار نتی.دده
کار رود راری هستند
ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر ،دارای جهددار مرحلدده مددیباشددد ،در مرحلدده اول ،انگیددرش یادییرندددیان
گ لیددم مددیشددود و مشددلم انگیرشددی آنددان شناسددایی مددییددردد ،سدد(و در مددورد راحددی راهاردهددای آموزشددی ،بددارش
م.ددری ددورس مددیییددرد و راهاردهددای انگیرشددی طاددت مددیشددوند ،از میددان راهاردهددای طاددت شددده ،راهاردهددای مناسددب
انتشا میشوند،
در راب دده بددا ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر ،پددژوهضهددایی ددورس یرفتدده اسددت ،کن ددانی ی2915و در
پژوهشدی بدا جندوان بررسدی گدأطیر ا گددوی راحدی انگیدرهای آموزشدی کلدر بددر یدادییری و یدادداری در

زبدان انگلیسدی ،بدده

ایددن نتی.دده دسددت یافددت کدده اسددتفاده از ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر ،هددم سدداب یددادداری بدداتگر در مهددارس
رواندددن ،نوشددتن ،قواجددد دسددتوری و واژیددان در

زبددان انگلیسددی مددیشددود ،هم نددین جلددی پددور ی2912و در پژوهشددی بددا

جنددوان گددأطیر جندرسددانهای ماتنددی بددر ا گددوی کلددر بددر میددران یددادییری و یددادداری در

جلددوب اول راهنمددایی بدده ایددن نتی.دده

رسددید کدده جندرسددانهای ماتنددی بددر ا گددوی راحددی آموزشددی کلربددر میددران یددادییری و یددادداری دانددضآمددوزان راهنمددایی
من دده  1گهددران در در

جلددوب گ.ربددی ،گأطیریددذار اسددت ،در گ ی ددی گوس د کوکدده 2ی1555و ،ا گددوی راحددی آموزشددی

انگیرشددی کلددر در کالسددهای سددنتی و یددادییری از ری د وبددالش ،بلددار یرفتدده شددد ،شددرکتکنندددیان در یلددی از درو
آمددار در روانشناسددی گ صددیالس جددا ی ،روشهددای سددنتی ارگاددال و گلنو ددوژی وبددالش را بددرای پددروژه پایددان گددرب بلددار
یرفتنددد ،دو یددروه مسددت م گشددلیم شددد و هری د

از گلنو ددوژیهددا بدده وسددیله نیمددی از شددرکتکنندددیان بلددار یرفتدده شددد و

سدد(و بددرجلو شددد ،ب ددوری کدده هددر دو یددروه گددا پایددان م ا دده ،هددر دو گلنو ددوژی را بلددار یرفتنددد ،دو ن رسددن.ی بددر
اسدا

ا گددوی راحددی انگیرشدی کلددر ،ن رسددن.ی جالقدهمندددی بدده رشدته و ن رسددن.ی انگیرشددی مدواد یددادییری بلددار یرفتدده

شددد گددا سد ز انگیددرش دانشدد.ویان را اندددازه بگیددرد و م ایسدده کنددد ،نتی.دده بدده دسددت آمددده نشددان داد کدده کدداربرد ددرط کلددر
در انگیددره دادن بددرای یددادییری در م ددی هددای کالسددی و یددادییری از ری د وبددالش مددکطر اسددت ،گ ی ددی دیگددر گوس د
هیوئددت 1ی1522و بددا مورددو گددأطیر بلددارییری راهاردهددای ا مینددان ا گددوی کلددر بددر افددرایض میددران یددادییری دانددضآمددوزان
ان.دداب یرفددت ،هدددپ ایددن گ ید جاددارس بددود از اینلدده آیددا راهاردهددای افددرایض ا مینددان ا گددوی کلددر ،بددر میددران یددادییری
دانددضآمددوزان گددأطیر دارد نتددای حا ددم از ایددن گ یدد نشددان داد کدده بلددارییری راهاردهددای ا مینددان ا گددوی کلددر بددر
افددرایض میددران یددادییری دانددضآمددوزان مددکطر اسددت ،بددا گو دده بدده اهمیددت راحددی آموزشددی در رسددیدن بدده نتددای م لددو
یددادییری و بددا ن ددر بدده اینلدده دواب یددادییری و ای.دداد انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی از هدددپهددای بسددیار مهددم برنامددههددای
آموزشی میباشدد و دسدتیابی بده ایدن هددپ نیدر هم دون سدایر هددپهدا بددون راحدی دقید آموزشدی املدانپدذیر نیسدت،
در ایددن پددژوهض گددأطیر اسددتفاده از ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر بددر یددادییری و انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی
دانضآموزان مورد بررسی قرار یرفته است ،در این راستا ،فرریههای پژوهض جاارگند از:
. Cooke
. Huett
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فررددیه اول :بددین میددران یددادییری دانددضآمددوزانی کدده بددا راحددی آموزشددی کلددر آمددوزش مددیبیننددد و میددران یددادییری
دانضآموزانی که با شیوه مرسوب آموزش میبینند ،گفاوس م نی داری و ود دارد،
فررددیه دوب :بددین میددران انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی دانددضآمددوزانی کدده بددا راحددی آموزشددی کلددر آمددوزش مددیبیننددد و
میران انگیرش پیشرفت گ صیلی دانضآموزانی که با شیوه مرسوب آموزش میبینند ،گفاوس م نی داری و ود دارد،
روش شناسی پژو ش
ایددن پددژوهض از ددا هدددپ کدداربردی و از ن ددر روش گ یدد شدداه آزمایشددی اسددت ،ام دده آمدداری پددژوهض را
گمددامی دانددضآمددوزان درتددر پایدده هشددتم من دده  4شددهر گهددران در سددال گ صددیلی  2912-11گشددلیم مددیدادنددد و نموندده
آماری پدژوهض شدامم گمدامی داندضآمدوزان درتدر پایده هشدتم مدرسده گوحیدد بده گ دداد  85نفدر بودندد کده بدا روش نمونده-
ییددری گصددادفی سدداده انتشددا شدددند و در دو یددروه آزمددایض ی  18نفددرو و کنتددرل ی  18نفددرو ددایگرین شدددند و بدده گرگیددب
بددا ا گددوی کلددر و شددیوه مرسددوب مددورد آمددوزش قددرار یرفتنددد ،هددت ا ددرای پددژوهض م.وزهددای تزب از دانشددگاه و مدرسدده
یرفتدده شددد ،بددرای هددر دو یددروه ،پددیضآزمددون و پددوآزمددون یددادییری و انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی ا ددرا شددد ،ابرارهددای
پددژوهض شددامم پددیضآزمددون یددادییری یایددن آزمددون بدده ددورس  5آزمددون  15نمددرهای بددرای  5لسدده آمددوزش و در یا ددب
سددکاتس د یز و یل د  ،پددر کردنددی ،جهاریرینددهای و کوگدده پاسددی گهیدده شددده بددودو ،پددوآزمددون یددادییری یایددن آزمددون،
گلددرار سددکاتس پددیضآزمددون یددادییری بددودو و پرسشددنامه انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی بودنددد ،ایددن پرسشددنامه بددا ندداب
پرسشددنامه انگیددرش گ صددیلی 21 ، 2جامددم را مددورد سددن.ض قددرار مددیدهددد کدده  5جامددم مربددول بدده انگیددرش پیشددرفت
گ صددیلی و  4جامددم مربددول بدده مفهددوب رددود 1اسددت ،ایددن پرسشددنامه شددامم م یددا

پددن در ددهای یلرگددی یشددامم ،2کددامال

مددواف م و ،8کددامال مشددا فم و مددیشددودکه از آن بددرای بررسددی انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی و ویژیددیهددای مفهددوب رددود در
فرهند

هددا و کشددورهای مشتلددی اسددتفاه شددده اسددت ،رددرده م یددا هددای پرسشددنامه مددیگواننددد ملمددم یددا متندداق

یلدددیگر

باشددند کدده شددامم مت.یرهددای انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی شددامم :ا ددیو یددرایض بدده کددار و گللیددی ،و یددرایض بدده
پیشددرفت ،و رقابددت ددویی ،سو قدددرس ا تمدداجی ،و وابسددتگی ا تمدداجی ،طو نددو دوسددتی ،و شددهرس لاددی و چو
اجتمدداد بدده نفددو مراددت اسددت ،رددرده م یددا هددا

مفهددوب رددود نیددر جاارگنددد از :ا ددیو هدددپ مددداری ،و اگلددا بدده نفددو،

و اجتمدداد بدده نفددو منفددی ،دو اجتمدداد بدده نفددو مراددت ،روایددی ددوری و م تددوایی آزمددون یددادییری بدده وسددیله دو نفددر از
اسددتادان راحددی آموزشددی و سدده نفددر از م لمددان بددا سدداب ه و دارای مدددر

کارشناسددی جلددوب گ.ربددی در مراکددر گربیددت م لددم

و سدده نفددر از یادییرندددیان مددورد گأییددد قددرار یرفددت ،در پددژوهض حارددر ،رددریب پایددایی آزمددون یددادییری بددا روش
دونیمه کدردن  %59بده دسدت آمدد ،بدا گو ده بده ایدن کده میدران ردریب پایدایی آزمدون یدادییری در حدد قابدم قادو ی اسدت،
مددیگددوان نتی.دده یرفددت کدده آزمددون مددورد اسددتفاده از پایددایی پژوهشددی تزب بررددوردار اسددت ،بدده من ددور ان.دداب آزمددون
انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی ،آزمددون مددذکور در ارتیددار متشصصددان و کارشناسددان ایددن زمیندده قددرار یرفددت و ن ددر دداحب
ن ددران پیرامددون روایددی آن ،مراددت بددود ،بدددین گرگیددب مددیگددوان انت ددار داشددت کدده پرسشددنامه مددورد اسددتفاده در گ یدد ،
دارای روایددی م تددوایی و ددوری کددافی اسددت ،در پددژوهض حارددر ،هددت م اسدداه پایددایی پرسشددنامه از آ فددای کراناددا
اسددتفاده شددد و رددریب پایددایی ایددن پرسشددنامه  %52بدده دسددت آمددد ،بددا گو دده بدده ایددن کدده میددران رددریب پایددایی در حددد قابددم
قاددو ی اسددت ،مددیگددوان نتی.دده یرفددت کدده پرسشددنامه مددورد اسددتفاده از پایددایی گ ی ددی تزب بررددوردار اسددت ،گ.ریدده و
گ لیددم یافتددههددا بددا اسددتفاده از شددار

هددای آمددار گو ددیفیی میددانگین ،ان ددراپ اسددتانداردو و آمددار اسددتناا ییگ لیم

کوواریانو و گ لیم واریانو جند مت.یرهو ان.اب یرفتند و گوس نربافرار  spssم اساه شدند،

. ISM
. self-concept
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
یافته ای پژو ش
یافتددههددای گو ددیفی ایددن پددژوهض شددامم شددار

هددای آمدداری ،ماننددد میددانگین و ان ددراپ م یددار بددرای مت.یرهددای مددورد

م ا ه است ،این نتای در دول شماره  2بیان میشوند،
دول ،2آمار گو یفی مربول به نمراس پیضآزمون ،پوآزمون یادییری
آزمون

یروه

گ داد

میانگین

ان راپ م یار

پیضآزمون

یروه آزمایض

18

4/18

2/65

یروه کنترل

18

8/65

1/16

یروه آزمایض

18

27/85

2/85

یروه کنترل

18

1/54

9/58

یادییری
پوآزمون
یادییری

همددان یوندده کدده در دددول شددماره  2آمددده اسددت ،میددانگین نمددره پددیضآزمددون افددرادی کدده بددا ا گددوی کلددر آمددوزش
دیدددهانددد  4/18بددا ان ددراپ م یددار  2/65و یروهددی کدده بددا شددیوه مرسددوب آمددوزش دیدددهانددد  8/65بددا ان ددراپ م یددار 1/16
اسددت ،هم نددین نتددای پددوآزمددونی کدده بدده من ددور سددن.ض میددران یددادییری دو یددروه بدده جمددم آمددد ،میددانگین  27/85بددا
ان ددراپ م یددار  2/85را بددرای یروهددی کدده از آمددوزش ماتنددی بددر ا گددوی کلددر اسددتفاده کددرده بودنددد و میددانگین  1/54بددا
ان راپ م یار  9/58را برای یروهی که از شیوه مرسوب استفاده کرده بودند ،نشان داد،
در دول شماره  ،1نمراس اب اد انگیرش به گفلی

یروه شرکت کننده در آزمون ،در دو مرحله پیض و پوآزمون نشان

داده شده است،
دول ،1نمراس پیضآزمون و پوآزمون انگیرش پیشرفت گ صیلیی ISMو به گفلی

یروه شرکت کننده

اب اد انگیرش پیشرفت

یروه

میانگین

ان راپ م یار

گ داد

پیضآزمون یرایض به

مرسوب

2/17

5/19

18

کلر

2/95

5/42

18

مرسوب

2/85

5/81

18

کلر

2/44

5/82

18

مرسوب

2/51

5/88

18

کلر

2/75

5/42

18

مرسوب

2/51

5/45

18

کلر

2/68

5/45

18

مرسوب

2/78

5/61

18

کلر

1/59

5/65

18

مرسوب

1/57

5/67

18

کلر

2/57

5/89

18

مرسوب

1/11

5/68

18

کلر

1/11

5/68

18

مرسوب

1/52

5/54

18

کار
پوآزمون یرایض به
کار
پیضآزمون یرایض به
پیشرفت
پوآزمون یرایض به
پیشرفت
پیضآزمون رقابت
ویی
پوآزمون رقابت
ویی
پیضآزمون قدرس
ا تماجی
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پوآزمون قدرس

کلر

1/59

5/46

18

ا تماجی
پیضآزمون وابستگی
ا تماجی
پوآزمون وابستگی
ا تماجی
پیضآزمون نو دوستی

پوآزمون نو دوستی

پیضآزمون شهرس
لای
پوآزمون شهرس لای

پیضآزمون پاداشهای
مادی
پوآزمون پاداشهای
مادی
پیضآزمون هدپ
مداری
پوآزمون هدپ
مداری
پیضآزمون اگلا به
نفو
پوآزمون اگلا به
نفو
پیضآزمون اجتماد به
نفو منفی
پوآزمون اجتماد به
نفو منفی

مرسوب

2/11

5/61

18

کلر

1/22

5/68

18

مرسوب

1/51

5/75

18

کلر

2/72

5/48

18

مرسوب

2/76

5/64

18

کلر

2/75

5/62

18

مرسوب

1/25

5/71

18

کلر

2/65

5/41

18

مرسوب

2/56

5/85

18

کلر

1/57

5/72

18

مرسوب

1/12

5/62

18

کلر

1/58

5/66

18

مرسوب

1/75

5/54

18

کلر

1/81

5/59

18

مرسوب

1/51

5/54

18

کلر

1/16

5/61

18

مرسوب

2/49

5/91

18

کلر

2/99

5/45

18

مرسوب

2/46

5/45

18

کلر

2/82

5/89

18

مرسوب

1/57

5/46

18

کلر

1/92

5/48

18

مرسوب

1/27

5/91

18

کلر

2/55

5/44

18

مرسوب

9/48

5/61

18

کلر

9/11

5/79

18

مرسوب

9/99

5/78

18

کلر

1/45

5/48

18

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
پیضآزمون اجتماد به

مرسوب

2/16

5/86

18

کلر

1/41

5/69

18

مرسوب

1/52

5/42

18

کلر

1/54

5/87

18

نفو مرات
پوآزمون اجتماد به
نفو مرات

در ادامه ،به بررسی فرریههای پژوهض پردارته میشود،
پددو از بررسددی گ لیلددی یافتددههددای پددژوهض در رصددوب فررددیههددای پددژوهض ،از برابددری واریددانوهددای مت.یددر وابسددته
در یددروههددای مددورد بررسددی بدده جنددوان پددیضفددرال تزب بددرای بهددرهییددری از آزمددون گ لیددم کوواریددانو ا مینددان حا ددم
شددد ،سدد(و آزمددون کوواریددانو بدده جمددم آمددد ،نتددای آزمددون همگنددی واریددانوهددا و آزمددون کوواریددانو بددا گو دده بدده
فرریههای گ ی به گفلی

در زیر بیان میشود،

فررددیه اول :بددین میددران یددادییری دانددضآمددوزانی ک ده بددا راحددی آموزشددی کلددر آمددوزش مددیبیننددد و میددران یددادییری
دانضآموزانی که با شیوه مرسوب آموزش میبینند ،گفاوس م نی داری و ود دارد،
دول  ،9آزمون همگنی واریانوها برای آزمون یادییری

F

در ه آزادی 2

در ه آزادی 1

س ز م ناداری

7/74

1

75

5/14

دول ،4نتای گ لیم کوواریانو برای آزمون یادییری
مناب گ.ییر
پیضآزمون

م.مو

در ه آزادی

م.ذوراس

میانگین

F

م.ذوراس

س ز
م ناداری

18/76

2

18/76

21/59

5/55

بین یروهی

559/44

1

452/71

71/54

،/55

درون یروهی

947/28

61

8/59

کم ا الط شده

2289/82

71

بددا گو دده بدده اینلدده س د ز م ندداداری بدسددت آمدددهی5/14و بیشددتر از  5/58اسددت ،مفروردده همگنددی واریددانوهددا گأییددد
میشدود ،پدو از گ ددیم نمدراس پدیضآزمدون ،اطدر م نداداری در آمدوزش بدا اسدتفاده از روش کلدر ،میدان آزمدودنیهدا و دود
داشددت ،بنددابراین مددیگددوان یفددت کدده فررددیه م د مانددی بددر اینلدده بددین میددران یددادییری دانددضآمددوزانی کدده بددا راحددی
آموزشددی کلددر آمددوزش مددیبیننددد و میددران یددادییری دانددضآمددوزانی کدده بددا شددیوه مرسددوب آمددوزش مددیبیننددد ،گفدداوس و ددود
دارد ،مورد گأیید قرار میییرد،
فررددیه دوب :بددین میددران انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی دانددضآمددوزانی کدده بددا راحددی آموزشددی کلددر آمددوزش مددیبیننددد و
میران انگیرش پیشرفت گ صیلی دانضآموزانی که با شیوه مرسوب آموزش میبینند ،گفاوس م نی داری و ود دارد،

___________________________________________________________ گاطیر ا گوی راحی آموزشی انگیرشی کلر بر،،،

دول  ،8آزمونهای جند مت.یری برای نشان دادن گفاوس بین یروهی در اب اد انگیرش
F

اطر

در ه آزادی

در ه آزادی

فرریه
جرال از مادت

یروه

ر ا

س ز

م.ذور اگا

م ناداری

اطر پیالیی

918/51

21/55

62/55

5/55

5/15

تمادت

918/51

21/55

62/55

5/55

5/15

اطر

918/51

21/55

62/55

5/55

5/15

اطر پیالیی

2/74

14/55

214/55

5/55

5/18

تمادت

2/71

14/55

211/55

5/57

5/16

اطر

2/58

14/55

215/55

5/57

5/17

بددرای اطادداس ایددن فررددیه از آزمددون گ لیددم واریددانو جنددد مت.یددری اسددتفاده شددد ،د یددم اسددتفاده از ایددن آزمددون ناشددی از
ایددن امددر اسددت کدده انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی شددامم دو ب ددد اساسددی اسددت و هددر ب ددد نیددر بدده نوبددت رددود از جندددین مت.یددر
گشددلیم شددده اسددت ،نتی.دده آزمددونهددای جنددد مت.یددری در دددول شددماره  8آورده شددده اسددت ،گمددامی آزمددونهددای جنددد
مت.یری برای نشان دادن گفاوس بین یروهها در انگیرش پیشرفت گ صیلی ،م نادار بوده است،
بحث و نتیجهگیری
هدددپ از پددژوهض حارددر ،بررسددی گدداطیر ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر بددر یددادییری و انگیددرش پیشددرفت
گ صددیلی دانددضآمددوزان بددود ،نتددای ایددن پددژوهض نشددان داد ،دانددضآمددوزانی کدده بددا روش ا گددوی راحددی آموزشددی
انگیرشددی کلددر آموزشددی دیدنددد ،از یددادییری و انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی بیشددتری بررددوردار بودنددد ،یافتددههددای ایددن
پددژوهض ،بددا نتی.دده پددژوهض هددای کن ددانیی 2915و بددا جنددوان بررسددی گددأطیر ا گددوی راحددی انگیددرهای آموزشددی کلددر بددر
یددادییری و یددادداری در

زبددان انگلیسددی را کدده بدده ایددن نتی.دده دسددت یافددت کدده اسددتفاده از ا گددوی راحددی آموزشددی

انگیرشددی کلددر ،سدداب یددادداری بدداتگر دانددضآمددوزان مددیشددود و پددژوهض جلددی پددور ی 2912و جنددوان گددأطیر جندرسددانهای
ماتنددی بددر ا گددوی کلددر بددر میددران یددادییری و یددادداری در

جلددوب اول راهنمددایی کدده بدده ایددن نتی.دده رسدید کدده جندرسددانهای

ماتنددی بددر ا گددوی راحددی آموزشددی کلربددر میددران یددادییری و یددادداری گأطیریددذار اسددت همسددویی دارد ،هم نددین بددا
پددژوهض کوکدده ی1555و ،کدده ا گددوی راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر را در کالسددهای سددنتی و یددادییری از ریددد
وبددالش ،بلددار یرفددت و بدده ایددن نتی.دده دسددت یافددت کدده کدداربرد ددرط کلددر در انگیددره دادن بددرای یددادییری در م ددی هددای
کالسددی و یددادییری از ریدد وبددالش مددکطر اسددت و گ یدد هیوئددت بددا مورددو گددأطیر بلددارییری راهاردهددای ا مینددان
ا گددوی کلددر بددر افددرایض میددران یددادییری دانددضآمددوزان ،کدده نتددای حا ددم از ایددن گ ی د نشددان دادنددد کدده بلددارییری
راهاردهای ا مینان ا گوی کلر بر افرایض میران یادییری دانضآموزان مکطر است ،همسویی دارد،
بدا گو دده بدده ایددن کدده یدادییری و ای.دداد انگیددرش پیشددرفت گ صددیلی در یادییرنددیان از هدددپ هددای بسددیار مهددم برنامدده
هدای آموزشدی مددی باشدد و دسدتیابی بدده ایدن هددپ هددا ،بددون ید

ا گددوی راحدی آموزشدی مناسددب املدان پدذیر نیسددت،

از ایددن رو بایددد ا گوهددای راحددی آموزشددی مشتلددی را بررسددی کددرده و مناسددبگددرین ا گددوی راحددی آموزشددی را هددت
یددادییری جمی د گددر دانددضآمددوزان و ای.دداد انگیددره در آنددان انتشددا نمدداییم ،بددا گو دده بدده نتددای پددژوهض حارددر ،ا گددوی
راحددی آموزشددی انگیرشددی کلددر ،ا گددوی مناسددای هددت بددرآوردن ایددن مهددم مددیباشددد ،بنددابر یافتدده هددای پددژوهض ،
پیشددنهاداس کدداربردی و پژوهشددی زیددر ارائدده مددی شددوند گددا بددا کمدد
آموزشی ،میسر یردد،

آنهددا ،مو ادداس بددرآوردن اهددداپ برنامددههددای

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
پیشنهادات کاربردی
به م لمدان م تدرب پیشدنهاد مدیشدود بدا ا گدوی راحدی انگیرشدی کلدر آشدنا شدده و آن را در امدر آمدوزش بدرای داندض-
آموزان بلار ییرند،
برای م لمان م ترب ،کاریاههایی هت آشنایی با ا گوهای انگیرشی مانند ا گوی کلر بریرار شود،
در راحی درو

مشتلی ،از ا گوی کلر هت انگیرش بیشتر دانضآموزان استفاده شود،

جالوه بر م لمان ،مددیران آموزشدی را هدم بایدد بدا اشدلال یوندایون ایدن درط آشدنا کدرد گدا بده دورس منسد.م بدرای
انگیرش ،یادییری بیشتر دانضآموزان ،اقدابهای تزب را به جمم آورند،
پیشنهادات پژو شی
به م

ین پیشنهاد میشود که در زمینه موروجاگی زیر ،گ ی اگی را ان.اب دهند:

رط کلر را برای سایر درو

بلار ییرند گا اطربششی آن بیشتر مشش

رط کلر را برای سایر م ا

گ صیلی ،مورد پژوهض قرار دهند،

شود،

رط کلر را برای راحی در آموزش از ری جندرسانهای ها مورد گ ی قرار دهند،
م تواهای آموزشی کشور را از ن ر ای.اد انگیرش در دانضآموزان ،گ.ریه و گ لیم کنند،
ددرط کلددر را در آمددوزشهددای ماتنددی بددر آمددوزش از راه دور ،بددویژه در م ددی هددای یددادییری ا لترونیلددی و بددرر
بلار ییرند،

___________________________________________________________ گاطیر ا گوی راحی آموزشی انگیرشی کلر بر،،،
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