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های تحصیلی اثربخشی آموزش با الگوی کاوشگری بر هیجان
 آموزان دوره ابتدایی در درس علوم تجربیدانش
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 مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان کردستان، سنندج، ایران. کارشناس ارشد. 4

 دهیچک
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 مقدمه  
هیجان ها از مولفه های مهم درونی انسان ها هستند که 

بسیار حساس و بنیادی دارند، ی در روان شناسی جایگاه
، شناخت ها و البته ها انگیزش، زیرا رابطه آنها با نیازها

در این میان موضوع  .بسیار نزدیک است برونداهای رفتاری
هیجان های پیشرفت »یا  1«هیجان های تحصیلی»

در خالل دو دهه گذشته به یکی از کانون های « 2تحصیلی
توجه پژوهشگران این حوزه تبدیل شده اند، چرا که شواهد 
تجربی نشان داده اند که می توانند تاثیرات عمیقی بر 
یادگیری دانش آموزان و حتی کل فرایند آموزش داشته 

. هیجان های تحصیلی به عنوان آن دسته از [1]باشند 
ف می شوند که دانش آموزان در بافت هیجان هایی تعری

آموزشی و در جریان فعالیت ها و روند تحصیلی خود تجربه 
[. در واقع این ها هیجان های متمایزی هستند 2می کنند ]

که به طور مستقیم به موقعیت ها و فعالیت های پیشرفت 
[. این هیجان ها 4، 3یا بازده های تحصیلی مرتبط هستند ]

عیت یادگیری و همچنین پیشرفت برای آگاهی از وض
تحصیلی دانش آموزان نقشی کلیدی و محوری دارند. نتایج 
تحقیقات متعددی نشان داده اند که در موقعیت های 
تحصیلی، دانش آموزان طیف گسترده ای از هیجان ها را 
تجربه می کنند که می توانند بسته به موقعیت، ظاهر شده 

وزان در ابعاد مختلف و عمیقا بر کیفیت زندگی دانش آم
. دانش آموزان ممکن است از [6و  5]تاثیر گذار باشند 

بدست آوردن نمره احساس غرور کنند، از اینکه درس را 
درک نکرده اند احساس نگرانی کنند، از اینکه معلم رفتار 
منصفانه ای با آنها ندارد عصبانی شوند و یا در مواجهه با 

نها عالقه مند نیستند موضوعات و فعالیت هایی که به آ
[. گوئتز و همکاران هم دالیل 7احساس خستگی کنند ]

چهارگانه ای را که اهمیت هیجان های تحصیلی را نشان 
[. از جمله این دالیل ارتباط 8می دهد بر می شمارند ]

مستقیم و تنگاتنگ هیجان های تحصیلی با بهزیستی دانش 
اثر بنیادین آموز، تاثیر هیجان ها بر کیفیت یادگیری، 

هیجان ها بر کیفیت ارتباطات در کالس و نقشی است که 
 . [9]به طور کلی در پیشبرد فرایند تحصیلی دارند 

پذیرفته شده ترین تئوری در باب هیجان های تحصیلی 
به « پکران»است که توسط  3«ارزش هیجان-کنترل»نظریه 

عنوان محقق پیشگام در این حوزه ارائه شده است. این 
یه اصول اساسی تئوری های اسنادی هیجان های نظر

ارزش به هیجان ها، نظریه  -تحصیلی، رویکردهای انتظار

                                                           
1 Academic Emotions 
2 Achivement Emotions 
3 Control-value theory of achievement emotion 

کنترل ادراک شده و مدل های مرتبط با بررسی تاثیر 
هیجان ها بر یادگیری و عملکرد را با همدیگر تلفیق کرده 

 -در واقع این تئوری یک رویکرد اجتماعی [.7است ]
جان های تحصیلی و ساختار آنها ارائه شناختی را درباره هی

کرده است. مطابق این تئوری، بروز هیجان ها در موقعیت 
های آموزشی و تاثیرات آنها بر یادگیری و پیشرفت به 
وسیله تعدادی مکانیسم شناختی و انگیزشی میانجی گری 
می شود که به عنوان پیش آیند این هیجان ها شناخته 

ای شخصی و اجتماعی طبقه شده و در دو سطح پیشاینده
بندی می شوند. در خصوص پیشایندهای شخصی این 

 :نظریه ادعا می کند که دو دسته ارزیابی شامل
)شامل باورهای شایستگی،  ارزیابی های کنترل الف( 

 انتظارات، اسنادها( و
ب( ارزیابی های مرتبط با ارزش)شامل ارزش تصوری  

ین های اساسی فعالیت ها و پیامدهای تحصیلی( پیش ب
هیجان های تحصیلی تجربه شونده توسط دانش آموزان 

 [.6هستند ]
ارزیابی های کنترل اشاره به باورهای تصوری افراد در  

مورد منبع علی و به تبع آن میزان کنترل پذیری فعالیت ها 
[. بر این اساس هر چه سطح 10یا پیامدهای تحصیلی دارد ]

بازده و  -انتظارات عملکنترل ادراک شده بیش تر باشد، 
کنترل بیش تر خواهد بود که  –رفتارهای سازگارانه عمل 

آن هم به نوبه خود تجارب هیجانی خوشایند نظیر لذت، 
امیدواری و غرور را افزایش می دهد. در مقابل سطوح پایین 
کنترل ادراک شده شخصی منجر به هیجان های ناخوشایند 

ی شود که آن هم به از قبیل اضطراب، خشم و ناامیدی م
بازده منجر شده و رفتارهای ناسازگارانه  –انتظارات عمل 

[. همچنین ارزیابی 11کنترل را افزایش می دهد ] –عمل 
های مرتبط با مولفه ارزش دو دسته اند. ارزش های های 
درونی که منشاء آنها خود فعالیت های تحصیلی مانند 

یا دستیابی به احساس لذت یا رضایت از انجام تکالیف و 
موفقیت های تحصیلی است و ارزش های بیرونی که اشاره 
به ادراک تصوری افراد از میزان ارزشمندی فعالیت ها یا 
پیامدهای تحصیلی در راستای دستیابی به سایر اهداف است 

[. پژوهش های انجام یافته در ارتباط با مولفه ارزش 12]
لیت ها و تکالیف نشان می دهند دانش آموزانی که برای فعا

ارزش کاربردی قائل هستند، هیجان لذت بیشتری را در 
درس تجربه می کنند. همچنین هیجان های منفی مانند 
ماللت و خستگی زمانی رخ می دهد که فعالیت های 

 [.13تحصیلی فاقد هر گونه ارزش مشوق باشد ]
ترکیب این دو دسته ارزیابی شیوه بروز گستره متنوعی 

ی تحصیلی را تعیین می کند که نظریه پکران از هیجان ها
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 و همکارا  س د عد ا  حس نی                                              آمزشا  نور  ابتدایی نر نر  ع زم ح ربیحصی  ی نا شهاا اثربخشی آمزش  با اویزا شاوییرا بر ه  ا 

 آنها را از سه بعد اصلی مورد  تقسیم بندی قرار می دهد: 
الف( جاذبه هیجان ها که بر این اساس به دو دسته 

 مثبت و منفی قابل تقسیم اند. 
ب( سطح برانگیختگی که بر مبنای آن هیجان ها یا 

 تحریک کننده و یا بازدارنده هستند. 
در ج( تمرکز هدف هیجان که بر اساس آن هیجان ها یا 

و پیامد نتایج با یا  هستند وارتباط با فعالیت های پیشرفت 
یک هیجان « امید»(. برای مثال 6ارتباط دارند) پیشرفت

« خشم»مثبت، تحریکی و مرتبط با پیامد فعالیت است و 
« لذت»یک هیجان منفی، یازدارنده و مرتبط با پیامد است. 

هیجانی مثبت، تحریک کننده و وابسته به پیشرفت فعالیت 
یک هیجان منفی، بازدارنده و وابسته با « خستگی»است و 

 [. 2عالیت است ]پیشرفت ف
در میان هیجان های شناخته شده تحصیلی سه هیجان 
لذت، اضطراب و خستگی در بافت آموزشی برجسته تر 

ارزش،  دانش آموزان زمانی  -هستند. بر اساس نظریه کنترل
لذت را در یادگیری تجربه می کنند که آن را جذاب 

نجام احساس کرده و باور و اعتماد باالیی نسبت به توانایی ا
آن داشته باشند. هیجان خستگی به عنوان یک هیجان 
وابسته به فعالیت نیز می تواند زمانی مشاهده شود که یا 
دانش آموز ارزش چندانی برای فعالیت یادگیری قائل نبوده 
و یا اینکه سطح چالشی فعالیت را باال دانسته و آنرا فراتر از 

نین دانش [.  همچ15، 14توانایی های خود ادراک کند ]
آموزان ممکن است هیجان اضطراب را زمانی تجربه کنند 
که نتیجه موفقیت یا شکست در فعالیت تحصیلی را بصورت 
بسیار با اهمیت ادراک کنند و همزمان تصور کنند که آنها 
کنترل الزم برای اجتناب از شکست را ندارند. نتایج 

رزیابی تحقیقات مختلف نیز نشان داده اند که هر دو باور ا
کنترل و ارزش به طور مثبتی با  هیجان های مثبت و به 
طور منفی با بروندادهای هیجانی منفی در ارتباط هستند 

[10 ،15 ،16 .] 
پکران عالوه بر این پیشایندهای سطح شخصی، از پیش 
آیندهای اجتماعی و فرهنگی هیجان ها که بیانگر تاثیرات 

برد. بر اساس این محیط های اجتماعی هستند نیز نام می 
مدل، محیط های مختلف اجتماعی پیرامون دانش آموز از 
جمله خانواده و کالس درس هیجان ها را تحریک می کنند 
و هیجان ها نیز به نوبه خود بر یادگیری و موفقیت تحصیلی 
تاثیر می گذارند. همچنین بازخوردها و تجربیات مربوط به 

می تواند بر هیجان  موفقیت و شکست دریافتی از محیط نیز
های دانش آموزان تاثیر بگذارند. بر این اساس کالس درس 
و محیط های اجتماعی می تواند هیجان ها را در دانش 
آموزان ایجاد کرده و هیجان ها نیز آموزش و محیط را تحت 

تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال از طریق سرایت شور و شوق 
دانش آموزان  هیجانی معلم، هیجان های مثبت در

برانگیخته می شود و داشتن دانش آموزان مشتاق می توانند 
[. در واقع 17شور و شوق معلم را در کالس برانگیزند ]

کیفیت مناسب کالس می تواند این باور را به دانش آموز 
القاء کند که مواد یادگیری و فعالیت های کالسی 

د. چنین ارزشمندند و می تواند بر آنها کنترل داشته باش
دانش آموزی به احتمال باال هیجان های تحصیلی مثبتی را 
تجربه کرده که همین امر می تواند بر جریان های متعاقب 

[. هیجان های تحصیلی 18کالس تاثیر مثبت بگذارد]
مختلف تاثیرات متفاوتی را بر یادگیری دانش آموزان می 
 گذارند. هیجان های مثبت مانند لذت با انگیزش درونی

باالتر و استفاده از راهبردهای سازگارانه یادگیری مانند بسط 
و سازماندهی، خودنظم جویی و یادگیری خودگردان و 

[. در مقابل هیجان های منفی 19درگیری تحصیلی موثرند ]
خستگی و اضطراب با انگیزش پایین تر برای یادگیری، 
فقدان تمرکز و پردازش سطحی اطالعات و نقص توجه و 

افراد بر روی فعالیت های تحصیلی مرتبط هستند  تمرکز
[. در ایران هم نتایج پژوهش های معدود انجام شده 12]

نشان داده است که هیجان لذت پیش بین معنی دار 
استفاده از رویکردهای عمقی یادگیری و یادگیری 
خودگردان و در مقابل اضطراب و خستگی پیش بین معنی 

 [. 20ادگیری سطحی بودند ]دار استفاده از رویکردهای ی
با عنایت به این اهمیت و نقش هیجان های تحصیلی بر 
ابعاد مختلف رشد فردی و تحصیلی دانش آموزان، انجام 
مداخالتی در راستای تقویت هیجان های تحصیلی مثبت و 
کاهش هیجان های منفی ضرورتی اساسی دارد و در این 

ها، بکارگیری میان به نظر می رسد یک از بهترین راهکار
[.  1راهبردهای مناسب آموزشی در کالس های درس است ]

چرا که بررسی مبانی نظری نشان می دهد که در میان 
عناصر چهارگانه برنامه درسی، روش های تدریس موثرترین 
و بانفوذ ترین عنصر قلمداد می شوند و تغییر در بسیاری از 

در گرو توجه  بروندادهای مختلف رفتاری و هیجانی فراگیران
[.  از 21به این مولفه مهم و رویکرد تدریس انتخابی است ]

جمله در درس علوم که به واسطه کاربرد عملی و ارتباط 
گسترده آن با زندگی روزمره فراگیران نیازمند بکارگیری 
روش های فعال در تدریس می باشد تا با استفاده از آن ها 

شف دانش کشانده و بتوان فراگیران را به سطوح عملی و ک
 [22روحیه پژوهشگری را در آنها شکوفا نمود ]

در این میان الگوی کاوشگری به عنوان یکی از روش 
های فعال تدریس می تواند ابزاری مفید در جهت نیل به 

 [. 22این اهداف آموزشی به شمار آید ]
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آموزش کاوشگری به معنای فرایند بررسی و تشریح  
ز و غیر معمول تعریف می شود پدیده های چالش برانگی

[. در واقع آموزش کاوشگری فراهم ساختن موقعیتی 23]
همراه با تحیر و کنجکاوی، به منظور ترغیب یادگیرندگان 

      [. 24برای حل مسائل موجود و یادگیری فعال است ]
در حوزه هایی مانند علوم رویکرد کاوشگرانه می تواند به 

به عنوان فراگیران فعال، در  بهترین شکل دانش آموزان را
[، چرا که سواد 25فرایند یادگیری خودشان درگیر کند ]

علوم در دنیای جدید شامل مهارت های خاص وابسته به 
علوم، نگرش ها و البته اطالعاتی است که با یادگیری آنها 

کاوشی، تفکر انتقادی، حل -افراد قادر شوند توان پژوهشی
ا باال برده، با دیدی کنجکاوانه مساله و تصمیم گیری خود ر

به جهان اطراف خود نگریسته و ادراک و احساسات مناسب 
یادگیری داشته باشند و  –تری نسبت به فرایند یاددهی 

کاوشگری یکی از بهترین شیوه های تدریس برای پرورش 
[.  در حقیقت 26فراگیرانی با چنین قابلیت هایی است ]

[، 27طریق کاوشگری بیاموزند ] دانش آموزان باید علوم را از
چرا که بر خالف روش های تدریس سنتی، زمانی که با 
استفاده از رویکرد کاوشگرانه به  دانش آموزان اجازه 
مشاهده، بررسی و سازماندهی دانش به صورت مستقل داده 
می شود، آنها را قادر می سازد تا خود به دانش جدید دست 

ار در یادگیری های قبلی خود یافته و آن را به طور معنی د
ادغام کنند و دیدگاه و احساسات آنها را نسبت به موقعیت 
آموزشی و فعالیت های تحصیلی و حتی جهان اطراف خود 

 [. 28تغییر دهد ]
روش تدریس کاوشگری ریشه در کارهای جان دیویی 
دارد. او اعتقاد داشت که به جای تاکید بر یادگیری حافظه 

ه علوم باید به گونه ای باشد که به دانش ای، آموزش بویژ
آموز چگونگی اندیشیدن و انجام تحقیق علمی را بیاموزد 

[. اما نظریه پرداز اصلی روش تدریس کاوشگری 25]
است. از دیدگاه او هدف اساسی این «  1ریچارد ساچمن»

الگو تقویت فرایندهای تفکر استقرایی و استدالل علمی 
است دانش آموزان وقتی با  است. ساچمن بر این باور

موقعیت های شگفت انگیزی مواجه می شوند، دست به 
کاوشگری می زنند و نسبت به راهبردهای تفکر خود آگاه 
می شوند و حل مساله علمی و تحلیل را یاد می گیرند 

[. این الگو فراگیران را به درون انواع روش های منظم 29]
هی دانش و تدوین مورد استفاده اندیشمندان در سازماند

اصول وارد می سازد و در نتیجه منجر به افزایش درک 
علوم، بهره وری تفکر خالق و مهارت هایی برای دریافت و 

 [. 22تحلیل اطالعات می شود ]

                                                           
1 Richard Suchman 

آموزش کاوشگری سه مرحله اساسی دارد که در مرحله 
اول، اهداف آموزشی تعیین و در مرحله دوم یک موقعیت یا 

نگیز جهت برانگیختن کنجکاوی یادگیرندگان مسئله معما برا
طرح و معلم درباره موقعیت از فراگیران سواالتی می پرسد. 
یادگیرندگان برای حل موقعیت معماگونه به جمع آوری 
اطالعات و سپس فرضیه سازی می پردازند و نهایتا فراگیران 
با کمک و هدایت مربی فرایندهای فکری خود را مورد 

قرار می دهند. در مرحله سوم فعالیت های تجزیه و تحلیل 
یادگیرندگان ارزشیابی و بر اساس نتایج حاصل، بازخورد 

نیز « کانیان و همکاران[. »24الزم به آنان ارائه می شود ]
برای روش اکتشافی پنج مرحله اساسی زیر را بیان می 
کنند: مرحله اول: جهت دهی، در این مرحله موضوع و 

تغیرها و اطالعات مربوط به ماهیت حیطه مورد کاوش، م
آنها، محور فعالیت را تشکیل می دهند. مرحله دوم: فرضیه 
سازی، در این مرحله با توجه به مساله مطرح شده و آگاهی 
های بدست آمده در مرحله قبل، رابطه بین متغیرها به 
شیوه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. مرحله سوم: 

ن مرحله انواع روابط پیش بینی شده بر آزمون فرضیه، در ای
اساس شواهد مختلف به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. 
مرحله چهارم: نتیجه گیری، در این مرحله بر اساس ارائه 
       مستندات، روابط و شیوه تعامل بین متغیرها مشخص
می گردد و بر اساس بینش بدست آمده نتیجه حاصل از 

می گردد. مرحله پنجم: انتظام بخشی، تعامل متغیرها بیان 
که خود شامل فعالیت های نظارت و ارزشیابی است. در این 
مرحله نظم و ترتیب حاکم بر هر مرحله، تقدم و تاخر و 
جابجایی مراحل کاوش، میزان تناسب نتایج با سوال و هدف 
مورد بررسی قرار می گیرد و بستر الزم برای کاوش بعدی 

 .[29فراهم می شود ]
در الگوی کاوشگری بر خالف الگوهای تدریس مستقیم، 
نقش معلم انتقال و ارائه مطالب درست نیست. بلکه نقش 
راهنما را در فرآیند تدریس ایفا می کند. او به جای انتقال 
مستقیم اطالعات و واقعیت های علمی، روش کسب 
اطالعات را به دانش آموزان می آموزد. او ضمن ایجاد 

له دار، در مورد شیوه های کاوشگری دانش موقعیت مسأ
آموزان داوری می کند، منابع الزم را در اختیار آنان قرار می 
دهد و با تمرکز بر طرح سواالت مناسب حرکت کاوشگرانه 
دانش آموزان را استمرار  می بخشد. دانش آموزان نیز 
دریافت کننده و پذیرنده محض نیستند بلکه فعاالنه در 

 [.30برنامه سهیم و شریک هستند ] طرح و اجرای
به طور کلی آموزش به شیوه کاوشگری در مقایسه با 
روش های تدریس متداول و سنتی واجد چند ویژگی 
برجسته است. در درجه اول تاکید اساسی این روش بر فعال 
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 و همکارا  س د عد ا  حس نی                                              آمزشا  نور  ابتدایی نر نر  ع زم ح ربیحصی  ی نا شهاا اثربخشی آمزش  با اویزا شاوییرا بر ه  ا 

بودن در کنار استقالل یادگیرنده در موقعیت های آموزشی 
وه کاوشگری کامال با [. به عبارتی آموزش به شی23است ]

استقالل یادگیرنده منطبق و فراگیر را به سمت استقالل در 
یادگیری، تصمیم گیری خود هدایت شونده و تشخیص و 

[. هدف اولیه ساچمن هم 24رفع مشکالت سوق می دهد ]
از خلق چنین الگویی عالقمندی او به پرورش فراگیرانی 

و مفاهیم سوال مستقل است که درباره دلیل وقوع رویدادها 
بپرسند و پیرامون آن اطالعات مناسب را گردآوری کرده و 

[. دوم اینکه الگوی کاوشگری یادگیرنده 23تحلیل نمایند ]
را قادر می سازد تا موضوعات را از طریق روش علمی خود 
هدایت شده بیاموزند. در این روش با عمل کردن دانش 

ها محتوی علمی را آموزان به مانند یک دانشمند، آنها نه تن
یاد می گیرند بلکه با مراحل روش علمی استاندارد حل 
مسائل نیز آشنا شده و می توانند آنرا در سایر موقعیت های 

[. سوم اینکه در روش کاوشگری 25زندگی خود بکار گیرند ]
کاربست مهارت های فرایندی نقش اساسی دارد و به جای 

مهارت محور است. نتیجه محوری یک روش کامال فرایند و 
ساچمن این مهارت های فرایندی را شامل مشاهده، پیش 
بینی، استنباط، فرمول بندی، آزمایش، مقایسه، اندازه 
گیری، برقراری ارتباط، طبقه بندی، تعیین و کنترل 

[. چهارم 29متغیرها و در نهایت تفسیر داده ها می داند ]
ری به اینکه در روش کاوشگری فرصت ها و تجارب یادگی

گونه ای انتخاب و سازماندهی می شوند که دانش آموزان با 
همساالن خود در فعالیت های دو نفره یا گروهی در فرایند 
کاوشگری شرکت کنند و به موازات استقالل یادگیرنده، این 
الگو یک فعالیت همیارانه است و دانش آموزان با همکاری 

می کنند و  همدیگر برای ساخت دانش جدید فعاالنه تالش
در خالل آن یاد می گیرند که چگونه با کمک همدیگر به 
طور انتقادی و خالقانه تفکر کنند، با کاوش در میان 
اطالعات پیش بینی و فرضیه سازی کنند، آزمایشگری 
کنند، دست به اکتشاف بزنند، و فرایندها را تحلیل و 

 [. پنجم اینکه در آموزش مبتنی31بازخورد دریافت کنند ]
بر کاوشگری تالش بر آن است تا در کنار مباحث علمی و 
مهارت های تفکر، شرایطی خلق شود که دانش آموزان به 
سوی یادگیری ارزش ها و نگرش های مطلوب سوق یابند. 
این فرایند آموزشی فرصتی را ایجاد می کند تا بسیاری از 
ارزش ها و صفات انسانی به طور غیر مستقیم در آنها رشد و 

 [.23سترش یابند ]گ
چنین ویژگی هایی باعث می شوند که فعالیت بر مبنای 
کاوشگری در کنار اینکه سبب یادگیری بهتر واقعیت ها و 
مسائل علمی می شود، موجبات افزایش انگیزش درونی، 
استقامت و پشتکار، عالقه مندی و همچنین لذت از 

متعدد [. تحقیقات 32یادگیری را در فراگیران فراهم سازد ]
داخلی و خارجی هم نشان داده اند آموزش به شیوه 
کاوشگری می تواند بر مولفه های شناختی، تحصیلی و 

[، 33رفتاری متعددی مانند افزایش پیشرفت تحصیلی ]
افزایش توانایی های تحلیلی، افزایش خالقیت، مهارت های 
تفکر انتقادی، افزایش خودباوری و توانایی حل مساله، بهبود 

رت های اجتماعی، افزایش جامعیت فکری، انعطاف مها
[، بهبود 30، 22، 20پذیری باالتر، تعمق و کنجکاوی بیشتر]

ادراک نسبت به درس علوم و همچنین افزایش تمایل به 
[. در 28درگیری در فعالیت های درس تاثیر گذار است ]

یک کالم آموزش به روش کاوشگری شیوه ای است که از 
ها و فرصت های چالش برانگیز و جذاب راه خلق موقعیت 

برای یادگیرنده سبب می شود تا ضمن مشارکت مستقل و 
فعال او در فرایند یادگیری، هم به دانش علمی مد نظر به 
صورت معنادار دست یابد، هم از این طریق عالقه مندی و 
رضایت خاطر او از  موقعیت های تدارک دیده شده تحصیلی 

انشناختی او افزایش یافته و هم در و همچنین بهزیستی رو
نهایت نگرش و احساسات مثبت تری به فرایند تدریس و 

 [.34آموزش داشته باشد ]
با توجه این پیشینه پژوهشی ذکر شده نشان داده شد 
که تحقیقات به بررسی اثربخشی تدریس به شیوه کاوشگری 
بر متغیرهای متعددی پرداخته اند اما تاکنون هیچ پژوهشی 

داخل و خارج کشور به بررسی مستقیم اثربخشی این  در
الگوی تدریس بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان 
نپرداخته و این اولین پژوهش در نوع خود است. به عالوه در 
ایران تاکنون هیچ پژوهشی بر روی هیجان های تحصیلی 
دانش آموزان دوره ابتدایی صورت نگرفته است و پژوهش 

به نیز حالت نوآورانه دارد. حال با توجه به حاضر از این جن
اینکه هیجان های تحصیلی می توانند تاثیرات مهمی بر 
ابعاد مختلف زندگی دانش آموزان داشته باشند و از سوی 
دیگر الگوی کاوشگری با مولفه هایی که در خود دارد می 
تواند بر بهبود این هیجان های اثرگذار باشد، پژوهش حاضر 

به بررسی اثربخشی آموزش به شیوه کاوشگری بر بنا دارد 
بهبود هیجان های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در کالس 

 درس علوم تجربی بپردازد. 

 پژوهشهای فرضیه
 فرضیه اصلی

آموزش به شیوه کاوشگری بر هیجان های تحصیلی 
 دانش آموزان در کالس علوم تجربی اثربخش است.
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 فرضیه های فرعی 
. آموزش به شیوه کاوشگری بر افزایش هیجان لذت 1

 دانش آموزان در کالس علوم تجربی اثربخش است. 
. آموزش به شیوه کاوشگری بر کاهش هیجان خستگی 2

 دانش آموزان در کالس علوم تجربی اثربخش است.
. آموزش به شیوه کاوشگری بر کاهش هیجان اضطراب 3

 ربخش است.دانش آموزان در کالس علوم تجربی اث

 وش پژوهشر

روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون 
پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه  –

دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 
بود که  1395 -96دو شهر سنندج در سال تحصیلی 

 دانش آموز بود. جهت انتخاب نمونه 985مشتمل بر 
پژوهشی از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده 
گردید. بدین صورت که از میان تمامی مدارس جامعه مورد 
نظر یک مدرسه به صورت تصادفی برگزیده شد و از میان 
چهار کالس پایه پنجم آن، دو کالس که از نظر میانگین 
وضعیت پیشرفت تحصیلی شرایط مشابهی داشته و تقریبا 

دند، به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس یکی از همگن بو
دانش آموز به صورت تصادفی به عنوان گروه  32کالس ها با 

دانش آموز به عنوان گروه  33آزمایش و کالس دیگر با 
کنترل انتخاب شد. برای کنترل حداکثری متغیرهای مزاحم 
عالوه بر در نظرگیری مالک میانگین وضعیت پیشرفت 

ی گروه آزمایش و گواه، در تحلیل آماری تحصیلی کالس ها
از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد تا اثر برخی از عوامل 
مهم تهدید کننده اعتبار درونی آزمایش به حداقل رسانده 

 شود. 
پرسشنامه سنجش هیجان های  ابزار گردآوری داده:

پکران، لیچنفلد، »که توسط  1تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
و در دپارتمان روانشناسی دانشگاه مونیخ، به « سکلی و رای

عنوان اصلی ترین مرکز تحقیق در حوزه هیجان های 
تحصیلی، و با هدف ساخت ابزاری متناسب با سطوح توانایی 
های شناختی و زبانی دانش آموزان مدارس ابتدایی تدوین 

ارزش پکران به عنوان چارچوب  –شده و تئوری کنترل 
 [. 35زار مدنظر قرار گرفته است ]نظری ساخت این اب

ابزار حاضر بر اندازه گیری سه هیجان اصلی تحصیلی  
لذت، اضطراب و خستگی متمرکز است. این سه هیجان به 
این دلیل که اهمیت بسزایی در پیشرفت تحصیلی دارند و 
به طور مکرر در موقعیت های تحصیلی تجربه می شوند 

آیتم  9آیتم ) 28مل بر [.  ابزار مشت10انتخاب شده اند ]

                                                           
1 Academic Emotion questionnaire- Elementary Schools.  

آیتم خستگی(  7آیتم اضطراب و  12مرتبط با هیجان لذت، 
بوده که در یک مقیاس پنج درجه ای لیکرتی با گزینه های 

« زیاد»(؛ 3« )تا حدودی»(؛   2« )کمی»(؛ 1« )نه، اصال»
( هیجان های دانش آموزان را در 5« )خیلی زیاد»(؛ و 4)

دهد. برای برقراری می  دروس مختلف مورد سنجش قرار
آسان تر ارتباط دانش آموزان ابتدایی با سواالت ابزار، از 
اشکال گرافیکی چهره که نشانگر افزایش فزاینده شدت 

 هیجان ها هستند استفاده شده است.
سازندگان ابزار به بررسی روایی و پایایی آن  بر روی 

یه نفر از دانش آموزان پا 678نمونه ای تصادفی مشتمل بر 
 30نفر از دانش آموزان پایه سوم واقع در  687دوم  و 

مدرسه مختلف ابتدایی در آلمان پرداختند. پایایی ابزار بر 
روی نمونه دانش آموزان آلمانی با استفاده از آلفای کرانباخ 
نشان داد که ضریب پایایی گویه ها برای دانش آموزان پایه 

آموزان پایه دوم از  و برای نمونه دانش 93/0تا  71/0دوم از 
متغیر است که نشان از همسانی درونی  92/0تا  73/0

ویه های ابزار در هر کدام از موقعیت های تحصیل گمناسب 
و نیز برای همه پایه ها دارد. همچنین همبستگی هر گویه با 
کل سواالت عالی بود و هیچ کدام از همبستگی ها پایین تر 

عاملی ابزار با استفاده  گزارش نشد. بررسی ساخت 30/0از 
از تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان از ساخت درونی مناسب 
سه عاملی ابزار در سنجش هیجان های لذت، اضطراب و 
خستگی بوده و نشان داد که دانش آموزان نه تنها می توانند 
بین هیجان های مختلف تفاوت قائل شده بلکه بین این 

شرفت تحصیلی نیز هیجان ها در موقعیت های مختلف پی
تمایز قائل می شوند. همچنین اعتبار باالی بیرونی ابزار با 
بررسی رابطه بین پاسخ دانش آموزان با دیدگاه والدین آنها 

ارزش  -نسبت به هیجان های فرزندان، ارزیابی های کنترل
و نیز پیشرفت تحصیلی آنها که نشان داد بین هیجان های 

آموزان با هیجان ها تحصیلی تجربه شده توسط دانش 
ادراک شده والدین و همچنین بین باورهای ارزیابی کنترل 
ارزش دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط وجود 

 دارد، مورد تایید قرار گرفت. 
همچنین ویژگی های روانسنجی این ابزار بر روی نمونه 
ای تصادفی از دانش آموزان پایه سوم در چهار مدرسه در 

امریکا نیز توسط سازندگان ابزار مورد  «2سوتای مینه»
بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای 

تا  75/0کرانباخ نشان داد که ضریب پایایی  گویه ها از 
متغیر است که باز نشان از همسانی درونی باالی گویه  95/0

ی های این ابزار برای هر سه هیجان و در تمامی موقعیت ها
تحصیلی دارد. همچنین همبستگی هر گویه با کل سواالت 

                                                           
2  Minnesota 
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در این نمونه نیز عالی بود و هیچ کدام از همبستگی ها 
گزارش نشد. بررسی روایی ابزار با روش  30/0پایین تر از 

تحلیل عاملی تاییدی هم نشان از تایید دو عاملی گویه های 
ابزار بر اساس هیجان های مثبت )لذت( و هیجان های 
منفی )اضطراب و خستگی(، تایید سه عاملی ابزار بر اساس 
سه هیجان اصلی مورد نظر )لذت، اضطراب و خستگی( و 
همچنین تایید سه عاملی ابزار بر اساس سه موقعیت 
یادگیری )حضور در کالس، انجام تکالیف و فعالیت ها و 
موقعیت امتحان و آزمون( بود. این شواهد نشان از شباهت 

تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در نقاط  هیجان های
مختلف و قابلیت باالی ابزار در سنجش این هیجان ها دانش 

 .[7]آموزان در میان کشورها و با فرهنگ های مختلف دارد 
این ابزار در ایران هم ترجمه و اعتبار یابی شده است     

[. ابتدا روایی صوری و محتوایی ابزار با ارائه نسخه 36]
نفر از اساتید صاحب نظر در  6گلیسی و ترجمه شده آن به ان

این حوزه و اطمینان از اینکه نسخه فارسی ابزار همان 
چیزی را که از آن انتظار می رود اندازه می گیرد، مورد 

بدست آمد که نشان از شباهت  %94بررسی و ضریب توافق 
نظرات داوران در خصوص همخوانی محتوایی دو نسخه ابزار 

شت. سپس برای بررسی پایایی آن از شیوه ضریب آلفا و دا
برای بررسی روایی ابزار از روش تحلیل عاملی تاییدی و 
تعیین شاخص های برازندگی ابزار استفاده گردیده است. در 
خصوص بررسی پایایی ابزاریافته های این پژوهش نشان داد 
که ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های مختلف آن از 

متغیر بود که نشان از پایایی و همسانی  89/0تا  70/0
درونی باالی مقیاس دارد. همچنین بررسی روایی ابزار با 
روش تحلیل عاملی تاییدی نشان از تایید سه عاملی ابزار بر 
اساس سه هیجان اصلی مورد نظر)لذت، اضطراب و 
خستگی( و همچنین تایید سه عاملی ابزار بر اساس سه 

ری)حضور در کالس، انجام تکالیف و فعالیت موقعیت یادگی
ها و موقعیت امتحان و آزمون( بود. بعالوه تمامی شاخص 
های برازندگی ابزار از جمله شاخص مجذور کای، شاخص 
ریشۀ میانگین مجذورات خطای تقریب، شاخص برازش 
تطبیقی، شاخص نیکویی برازش، مطلوب بوده و مدل برازش 

دهد. بعالوه بررسی بارهای عاملی خوبی با داده ها نشان می 
و مجذور همبستگی چند گانه گویه های ابزار نشان داد که 
تمامی سواالت در زیر مقیاس های مختلف، بار عاملی باالیی 
را نشان می دهند و هیچ گویه ای با بار عاملی پایین )کمتر 

( وجود ندارد که موید این مطلب است که هر گویه 30/0از 
د قابل قبولی از واریانس کل را در هر زیر می تواند درص

 مقیاس تبیین کند. 
 

در گام اول و به منظور اطمینان  شیوه انجام پژوهش:
از تسلط معلم بر روش تدریس کاوشگری ابتدا سه جلسه 
آموزشی جهت آشنایی کامل معلم با شیوه تدریس 
کاوشگری توسط پژوهشگر برای معلم کالس گروه آزمایش 

د. محتوی آموزشی برای معلم در جلسه اول برگزار گردی
متمرکز بر آشنایی با تعاریف و تاریخچه، اهداف اصلی شیوه 
کاوشگری و اهمیت آن از جمله در یادگیری فعال توسط 
یادگیرندگان بود. در جلسه دوم مراحل پنج گانه اصلی شیوه 
کاوشگری با ارائه مثال های عینی و نکات مهم در اجرای 

وشگرانه آموزش داده شد و در نهایت در یک تدریس کا
جلسه سوم یک موقعیت آزمایشی تدریس مبتنی بر این الگو 
در کالس برای معلم طراحی و سپس تدریس انجام شده با 
حضور پژوهشگر تجزیه و تحلیل و مورد اصالح قرار گرفت. 
سپس پرسشنامه سنجش هیجان های تحصیلی در هر دو 

وسط دانش آموزان تکمیل کالس به عنوان پیش آزمون ت
گردید. در فاز اصلی تحقیق فصول چهارم )تحت عنوان 
برگی از تاریخ زمین( و پنجم)تحت عنوان حرکت بدن( از 

( به 45الی  25کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی )صفحات 
عنوان منابع مورد تدریس با روش کاوشگری انتخاب شد. 

ی برنامه علت انتخاب این فصول هماهنگی با زمان بند
کالس گروه آزمایش در بازه زمانی اجرای تحقیق بود. در 
گروه آزمایش برای آموزش به روش کاوشگری از یک بسته 
آموزشی که قبال توسط پژوهشگران و با همکاری معلم 
کالس تدوین شده بود استفاده شد. تدریس هر کدام از 
درس های تعیین شده کتاب علوم به شیوه کاوشگری در 

 :ام اصلیپنج گ
( برهم زدن تعادل شناختی با ایجاد موقعیت یا مساله 1 

 چالش برانگیز،
 ( پرسشگری بین دانش آموزان و معلم، 2 
( فعالیت دانش آموزان در راستای جمع آوری اطالعات 3

 الزم و طرح فرضیات، 
 ( به آزمایش گذاشتن حدس ها و فرضیات احتمالی، 4
جه گیری انجام ( تحلیل نتایج بدست آمده و نتی5

 پذیرفت.
جلسات برگزار شده برای دانش آموزان گروه آزمایش  

هفته متوالی بود و  5دقیقه ای در  45جلسه  10مشتمل بر 
در هر جلسه یک موضوع خاص از فصول چهارم و پنجم 
کتاب علوم پایه پنجم با روش کاوشگری برای دانش آموزان 

دین شرح تدریس می شد. محتوی دقیق جلسات آموزشی ب
 بود. 

 جلسه اول: آشنایی با مفهوم و تعریف فسیل؛
 جلسه دوم: ساخت مدل فسیل؛  
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جلسه سوم: اثر فسیل و شرایط مناسب برای تشکیل  
 فسیل؛

 جلسه چهارم: مراحل تشکیل فسیل؛ 
 جلسه پنجم: کاربردهای فسیل شناسی؛  

جلسه ششم: ساخت مدل حرکت بدن و آشنایی با نحوه 
 حرکت بدن به صورت کلی؛ 

جلسه هفتم: اجزای اصلی دخیل در حرکت بدن، 
 ماهیچه، انواع ماهیچه و عملکرد آن در حرکت؛

جلسه هشتم: اسکلت، اجزای اصلی اسکلت و عملکرد  
 آن در حرکت؛ 

و نخاع و عملکرد آنها در حرکت، سلول  جلسه نهم: مغز
 عصبی و ساختار کلی آن؛

جلسه دهم: راه های حفظ سالمت اسکلت و ماهیچه  
ها. جریان هر کدام از این جلسات تدریس به طور خالصه 

 شامل فعالیت های زیر بود:
ایجاد یک موقعیت مبهم و چالش برانگیز و غیر  -1 

ان دادان یک عکس معمول از طریق انجام یک آزمایش، نش
 یا قطعه فیلم درباره یک پدیده، واقعه یا آزمایش و....

پاسخگویی به سواالت ایجاد شده در ذهن دانش  -2
آموزان به صورت کوتاه با خودداری از ارائه توضیح یا 
 اطالعات مستقیم درباره موقعیت)هدایت فرایند کاوشگری(. 

فرضیات فراهم کردن بستر جهت ساخت فرضیه یا  -3
احتمالی توضیح دهنده پدیده و تقویت مهارت فرضیه سازی 

 دانش آموزان.

ایجاد فرصت برای جمع آوری اطالعات موثق توسط  -4 
دانش آموزان و در اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز، ایجاد 
بستر جهت طبقه بندی اطالعات و آزمایش  فرضیه های 

 تدوین شده.
از مراحل قبل و ارائه تحلیل نتایج بدست آمده  -5 

بازخورد در راستای شناسایی بهترین نوع اطالعات و بهترین 
شیوه سازماندهی آنها و موثرترین فرضیات و تبیین های 
ارائه شده برای توضیح موقعیت، تعمیم نتایج به موقعیت 
های جدید و جمع بندی نهایی. جلسات آموزشی برای گروه 

فاصله زمانی نیمه دوم  ، در2آزمایش در مدرسه راه دانش 
آبان ماه تا بیستم آذر ماه و توسط معلم همان کالس برگزار 
گردید. همزمان کالس گروه کنترل تحت آموزش با شیوه 
متداول و سنتی رایج در کالس های درسی قرار داشتند. 
پس از پایان جلسات آموزشی پرسشنامه سنجش هیجان 

ش آموزان هر های تحصیلی به عنوان پس آزمون برای دان
دو گروه دوباره اجرا گردید و داده ها استخراج و برای تحلیل 
نهایی آماده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر 
استفاده از آمار توصیفی از آمار اسنباطی و روش تحلیل 

 کوواریانس چند متغیره نیز استفاده گردید. 

 یافته ها
ی بر هیجان آموزش به شیوه کاوشگر فرضیه اصلی:

های تحصیلی دانش آموزان در کالس علوم تجربی اثربخش 
 است.

 های آزمایش و کنترلهای توصیفی متغیرهای وابسته در گروه. شاخص1جدول 

 متغیر
 

 گروه

 

 پس آزمون پیش آزمون

 معیار انحراف میانگین انحراف معیار میانگین

 لذت کالس
 29/3 09/15 72/3 9/9 آزمایش
 2/3 54/9 5/3 34/9 کنترل

 اضطراب کالس
 1/4 03/9 97/3 96/14 آزمایش

 69/3 2/13 2/4 9/13 کنترل

 خستگی کالس
 33/4 22/9 11/4 12/14 آزمایش

 99/3 65/14 89/3 38/14 کنترل

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

 گروه کنترل تفاوت چشمگیری مشاهده نمی شود. 
اری آماری اثربخشی تدریس بر برای بررسی معنی د

اساس الگوی کاوشگری بر بهبود هیجان های تحصیلی 
مربوط به کالس درس از آزمون تحلیل کوواریانس چند 
متغیره)مانکووا( استفاده گردید و قبل از استفاده از این 

روش مفروضات اصلی آن مورد بررسی قرار گرفتند. جهت 
کوواریانس  -نسبررسی مفروضه همگنی ماتریس های واریا

متغیر وابسته از آزمون باکس استفاده گردید که نتایج آن در 
 آمده است.  2جدول 

معنی دار نبودن آزمون باکس  2بر اساس نتایج جدول 
-نشان می دهد که فرض همگنی ماتریس های واریانس

 Boxes= 28/5؛ F=82/0؛ P>05/0کوواریانس برقرار است)

M پس الزم است در تفسیر نتایج آزمون، شاخص المبدای .)
ویلکز گزارش شود. جهت بررسی مفروضه وجود همبستگی 
کافی بین متغیرهای وابسته نیز از آزمون کرویت بارتلت 
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 آمده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

. آزمون ام باکس برای بررسی فرض همگنی ماتریس های 2جدول 
 کوواریانس -انسواری

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  ام باکس
28/5 83/0 6 01/26083 544/0 

.  آزمون کرویت بارتلت برای بررسی همبستگی بین متغیرهای 3جدول 
 وابسته

 سطح درست نمایی
کای 
 اسکویر

 سطح معنی داری درجه آزادی

001/0 28/26 5 001/0 

  01/0نشان می دهد آزمون در سطح  3نتایج جدول 
معنی دار می باشد که به معنای وجود همبستگی کافی بین 
        متغیرهای وابسته و برقرار بودن مفروضه است

(01/0>P 5؛=DF 28/26؛ =Chi square .) 
آزمون لوین نیز فرض همگنی رگرسیون متغیرهای 

تایید پیش (. بعد از بررسی و P>05/0وابسته را تایید نمود)
فرض ها، تحلیل آماری با استفاده از آزمون مانکووا انجام 

 شد.

 
 . تحلیل کوواریانس چند متغیره )مانکووا( بر روی پس آزمون نمرات هیجان های تحصیلی کالس گروه آزمایش و گواه با کنترل پیش آزمون4جدول 

 Sig مجذور اتای سهمی ماریتوان آ
DF 
 خطا

DF 
 اثر ارزش F فرضیه

 اثر پیالیی 664/0 26/34 3 55 001/0 664/0 1

1 664/0 001/0 55 3 26/34 336/0 
المبدای 

 ویلکز

       نشان  4نتایج حاصل از تحلیل مانکووا در جدول 
می دهد که پس از تعدیل پیش آزمون، بین گروه آزمایش و 
گروه گواه، از لحاظ متغیر وابسته ترکیبی)هیجان های 

 تحصیلی کالس( تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. 
گروه حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای  2یعنی بین 

 2partial Ƞ= 66/0؛ >01/0pوابسته تفاوت وجود دارد)
 شاخص المبدای ویلکز(.  F (3و55)=26/34؛

 

درصد واریانس نمرات پس  66بر اساس نتایج حدود 
آزمون هیجان های تحصیلی کالس گروه آزمایش مربوط به 

 تاثیر روش تدریس کاوشگری بوده است. 
چون در نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره اثر اصلی 

تک متغیری و  Fمداخله معنادار بود، بررسی با آزمون های 
( بر روی نمرات 017/0سطح آلفای تعدیل شده بونفرونی)با 

هیجان های تحصیلی کالس ادامه یافت که نتایج در جدول 
 بیان شده است.  5

 با کنترل پیش آزمون . نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه در متن مانکووا بر روی پس آزمون هیجان های تحصیلی کالس در گروه آزمایش و گواه5جدول 

 سطح معنی داری F درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر
ضریب 

 اتا
 توان آماری

 لذت کالس

 

 1 64/438 گروه
48/77 001/0 57/0 1 

 57 66/322 خطا

 اضطراب کالس
 1 21/390 گروه

19/68 001/0 64/0 1 
 57 17/326 خطا

 خستگی کالس
 1 99/394 گروه

9/56 001/0 5/0 1 
 57 68/395 خطا

 
نتایج تحلیل کوواریانس یک راهه با استفاده از آلفای 
میزان شده بن فرونی بیانگر این واقعیت است که پس از 
تعدیل پیش آزمون بین گروه های آزمایش و گروه کنترل، 
       از لحاظ نمرات پس آزمون هیجان های لذت کالس

(01/0P<  2=57/0؛partialȠ 1و57=48/77؛F اضطراب ،)
( و 1Fو57=19/68؛ 2partialȠ=64/0؛ >01/0Pکالس )

( 1Fو57=9/56؛ 2partial=5/0؛ >01/0Pخستگی کالس)
تفاوت آماری معنی دار وجود دارد و دانش آموزان گروه 
تحت آموزش به شیوه کاوشگری به نسبت گروه کنترل، 

هیجان لذت کالس کسب کرده اند و نمره  نمرات باالتری در
آنها در هیجان های اضطراب و خستگی کالس کاهش یافته 

 57است. بر اساس مجذورات اتای سهمی به دست آمده، 
درصد  64درصد از تغییرات پس آزمون هیجان لذت کالس، 

درصد از  50از تغییرات هیجان اضطراب کالس و حدود 
ی از تاثیر روش تدریس تغییرات هیجان خستگی کالس ناش

کاوشگری بوده است و این الگوی تدریس توانسته در بهبود 
 هیجان های تحصیلی مربوط به کالس موثر باشد.
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 گیرینتیجهبحث و  
نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش درس علوم 
تجربی از طریق الگوی کاوشگری در افزایش ادراک هیجان 

و « اضطراب»منفی و کاهش هیجان های « لذت»مثبت 
از کالس درس اثربخش است. این اولین پژوهش « خستگی»

انجام شده در این حوزه است و لذا پژوهشی داخلی و 
خارجی که مستقیما با نتایج این تحقیق همخوانی داشته 

گوئتز، لودتک، نت، »باشد یافت نشد. اما نتایج آن با پژوهش 
های تدریس و که نشان داد بین ویژگی  1«گیلر و لیپنویچ

هیجان های ادراک شده دانش آموزان ارتباط مستقیم وجود 
دارد و تدریس از طریق الگوهای فعال به طور مثبت با 
هیجان لذت و به طور منفی با هیجان هایی مانند خستگی، 

[. 37اضطراب و خشم ارتباط معنادار دارد، همخوانی دارد ]
؛ میر 2سیبلک و د»همچنین با پژوهش های دیگری مانند 

؛ گوئتز، فرنزل، پکران و هال؛ گوئتز، پکران، هال و 3و تورنر
» 6ب ؛ موراتیدیس و همکاران5؛ فرنزل، پکران و گوئتز4هانگ

که نشان داده اند استفاده از شیوه های تدریس فعال و با 
سطوح باالی شفافیت و ساختار مندی فعالیت ها توسط 

دانش آموزان، باال معلم با تاثیر گذاری بر افزایش عالقه 
رفتن انگیزش درونی آنها و همچنین ایجاد جو مثبت در 
فضای کالس سبب می شود تا احساسات و هیجان های 
دانش آموزان به طور مثبتی تحت تاثیر قرار گیرند، همخوان 

 [.  37است ]
در تبیین این یافته ها باید عنوان داشت که مدرسه یک 

آموزان دامنه وسیعی از  محیط بسیار هیجانی است که دانش
[ و 38هیجان های مثبت و منفی را در آن تجربه می کنند ]

مفروضات نظری اذعان دارند که یکی از مولفه های اساسی 
تاثیر گذار بر این هیجان ها، شیوه آموزش و روش های 
تدریس رایج در فضای کالسی است. جامع ترین چارچوب 

تبیین ارتباط بین نظری که به طور مشخص می تواند برای 
روش تدریس معلم و هیجان های کالس درس به کار گرفته 

ارزش پکران و باورهای ارزیابی مرتبط  –شود، تئوری کنترل 
با آن است. مبتنی بر این تئوری، ارزیابی های شناختی 
دانش آموزان شامل ادراک های کنترل فردی، ارزش 

قویا بر موقعیت یادگیری، و انتظارات محیطی و دیگران 
هیجان های خاصی که فراگیران در موقعیت های آموزشی 
تجربه می کنند تاثیر گذار هستند. در این میان رویکردهای 
                                                           
1 Goetz, Lüdtke, Nett, Keller & Lipnevich 
2 Black & Deci 
3 Meyer & Turner 
4 Goetz, Pekrun, Hall, & Haag 
5 Frenzel, Pekrun, & Goetz 
6 Mouratidis et al.  

     آموزشی معلمان تاثیر زیادی بر این ارزیابی ها دارند. 
بدین صورت که آموزش معلم محور و اصرار بر آموزش 

ل در صرف مفاهیم می تواند منجر به احساس فقدان کنتر
دانش آموزان شده و در نتیجه هیجان های منفی مانند نا 
امیدی، خستگی و اضطراب شود. همچنین طریقی که در 
آن معلمان فعالیت های تحصیلی را هدایت کرده و به دانش 
     آموزان در خصوص پیشرفت فعالیت های آنان بازخورد 

ن می دهند بر ادراک دانش آموزان در مورد انتظارات معلما
از آنها تاثیر گذار است. از این رو داشتن انتظارات نادرست و 
صرفا نتیجه محور و مبتنی بر محفوظات ممکن است سبب 
کاهش ارزیابی کنترل و افزایش ارزیابی مبتنی بر ارزش 
بیرونی فعالیت تحصیلی به طور همزمان شده و در نتیجه 
 لذت از یادگیری را کاهش داده و در مقابل هیجان های
اضطراب و خستگی را افزایش دهد. همچنین داشتن 
انتظارات باال و فزاینده آموزشی و  تدریس فراتر از سطح 
شناختی فراگیران و با چالش های سطح باال نیز در پایین 
آوردن هیجان های مثبت و باال بردن هیجان های منفی 

 [.39، 37بویژه اضطراب بسیار تاثیر گذار است ]
الحظات نظری، یافته های تجربی در راستای این م

پراکنده نیز ارتباط بین فنون تدریس و هیجان های متداول 
کالس درس را نشان داده اند. برای مثال فراهم کردن 
محیط فشار آور تحصیلی)به معنای کاهش احساس کنترل 
فردی و افزایش ارزش بیرونی فعالیت تحصیلی( که عمدتا 

شود به طور مثبتی  در روش های تدریس سنتی یافت می
با هیجان های اضطراب و عصبانیت و به طور منفی با 
هیجان های لذت و غرور در ارتباط است. در مقابل 
بکارگیری شیوه های تدریس فعال با سطوح باالی ساختار 
مندی فعالیت ها، که در آن فراگیر فعال بوده و بر استقالل 

زایش فردی او برای کسب دانش تاکید می شود سبب اف
ارزیابی شناختی کنترل و همچنین ارزش درونی فعالیت و 
تکلیف در فراگیر شده که به طور مثبتی با ایجاد هیجان 
لذت و به طور منفی با هیجان های منفی مانند عصبانیت، 

[. 41، 40، 8اضطراب، خستگی و ناامیدی در ارتباط است]
 ارزش، محیط یادگیری –در واقع بر مبنای تئوری کنترل 

کالس و شیوه آموزش در آن یکی از مهمترین پیشایندهای 
هیجان های مختلف دانش آموزان است و از این رو جوانب 

 :مختلف آن از جمله
( کیفیت شناختی آموزش و فعالیت ها و تکالیف ارائه 1 
 شده،
 ( سطح ارزش القا شده، 2 
 ( نقش حمایت گری معلم،3
 ده و( ساختار اهداف و انتظارات تعیین ش4 
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 و همکارا  س د عد ا  حس نی                                              آمزشا  نور  ابتدایی نر نر  ع زم ح ربیحصی  ی نا شهاا اثربخشی آمزش  با اویزا شاوییرا بر ه  ا 

( شیوه بازخورد ارائه شده به فعالیت های پیشرفت 5 
تحصیلی بر برونداد هیجان های مختلف مثبت و منفی 

 دانش آموزان تاثیرات عمده ای می گذارد.
به طور خالصه، بر مبنای این نظریه ارائه تدریس به  

صورت فعال و با کیفیت باال، برانگیزاننده، با اهداف و 
اگیران و با نقش حمایت گری خودکار انتظارات در سطح فر

معلم می تواند با افزایش هیجان های مثبت و کاهش 
هیجان های منفی دانش آموزان ارتباط مستقیمی داشته 

[. بر همین مبنا تدریس به شیوه کاوشگری نیز به 37باشد ]
عنوان یکی از روش های تدریس فعال با توجه به مولفه 

می تواند در صورت اجرای هایی که در ساختار خود دارد 
صحیح به طور مثبتی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان 
در کالس درس اثر گذار باشد. در درجه اول، این شیوه 
تدریس دانش آموز محور بوده و فعال بودن خود فراگیر، 
استقالل در یادگیری و کشف دانش توسط یادگیرندگان از 

راهنما، حمایت و  مفروضات زیربنایی آن است و معلم نقش
ارزش پکران این  -تسهیل گری دارد. بر مبنای نظریه کنترل

ویژگی ها می توانند به طور مستقیمی بر باورهای ارزیابی 
کنترل دانش آموزان تاثیر گذار بوده و در نتیجه سبب شوند 
آنان ادراک مثبت تری از کنترل خود بر فرایند یادگیری 

ان هیجان لذت از یادگیری پیدا کرده و از این رو هم میز
افزایش یافته، هم احساس اضطراب ناشی از درجه کنترل 
گری باالی معلم و هم هیجان ناشی از منفعل بودن در 
جریان یادگیری در آنان کاهش یابد. بعالوه شروع آموزش 
کاوشگرانه با مسائل چالش برانگیز، برانگیزاننده و جذاب و 

ی فراگیران یکی دیگر از اندکی باالتر از سطح رشد شناخت
مولفه های آموزش به شیوه کاوشگری است که می تواند بر 
باورهای ارزیابی ارزش بر اساس مدل پکران تاثیر گذار بوده 
و فراگیران نوعی ارزش درونی برای فعالیت های آموزشی 
طراحی شده قائل شوند که ضمن افزایش انگیزش درونی و 

ری می تواند باعث افزایش عالقه فراگیران به روند یادگی
هیجان لذت و کاهش هیجان خستگی از یادگیری در 
فراگیران شود. همچنین دو ویژگی داشتن انتظارات در حد 
توانایی های دانش آموزان و همچنین تاکید بر یادگیری 
مراحل روش علمی و فرایند محوری به جای نتیجه محوری 

اک فشارهای در این الگوی تدریس می تواند در کاهش ادر
آموزشی رایج که در شیوه های تدریس سنتی و نتیجه گرا 
بر فراگیر تحمیل می شود تاثیر گذار بوده و از این رو سبب 
کاهش هیجان اضطراب در ضمن فعالیت های آموزشی با 
این الگو گردد. بعالوه وجود مولفه های مرتبط با معلم 

ری دیگری در این الگو مانند ایجاد یک فضای یادگی
انگیزشی و واجد شور و شوق از سوی معلم و برانگیختن 

اشتیاق به یادگیری در فراگیران از طریق همکاری گروهی 
فراگیران در حل مسائل و دستیابی به دانش، ارتباط دادن 
ارزش ها و نگرش ها با مفاهیم و واقعیت های علمی و 
همچنین ارتباط دادن مواد درسی با زندگی واقعی دانش 

ان در آموزش با این الگو می تواند بر برونداد هیجانی آموز
فراگیران و افزایش هیجان لذت و کاهش هیجان های منفی 
مانند خستگی در ارتباط باشد، همانگونه که تحقیقات نیز 
نشان داده اند که سطح باالی اشتیاق معلم در کالس و 
فعالیت تسهیل گری او به طور مثبتی با هیجان های لذت و 

ور و به طور منفی با هیجان های منفی عصبانیت و غر
[. در مجموع به نظر 42، 41خستگی فراگیران مرتبط است ]

می رسد تدریس معلم از طریق الگوی کاوشگری بویژه در 
درس هایی مانند علوم تجربی می تواند ضمن افزایش 
کیفیت یادگیری مواد درسی در خالل فعالیت های کالسی، 

ک هیجان های مثبتی مانند لذت و سبب افزایش ادرا
کاهش هیجان های منفی از جمله احساس اضطراب و 
خستگی در میان دانش آموزان گردد. مهمترین محدودیت 
پژوهش حاضر ناتوانی در تخصیص تصادفی آزمودنی ها در 
گروه های آزمایش و گواه به دلیل عدم اجازه در جدا کردن 

سبب تبدیل طرح  آزمودنی ها از کالس های درس بود که
 به یک طرح نیمه آزمایشی شد. 

با توجه به مطالبی که در خصوص نقش هیجان های 
کالس درس بر ابعاد مختلف شخصیتی، تحصیلی و رفتاری 
دانش آموزان عنوان شد، پیشنهاد می شود که مسئوالن 
مدارس و معلمان با بکارگیری شیوه های فعال تدریس 

ت به خلق محیطی دوستانه، همانند الگوی کاوشگرانه، نسب
عاری از تهدید و فشارهای تحصیلی و برانگیزاننده که دانش 
آموزان در فضای یادگیری احساس کنترل و استقالل داشته 
و کلیت فعالیت های رایج در این فضا را ارزشمند تلقی 
کنند، اهتمام ورزند تا منجر منجر به خلق تجارب هیجانی 

برای دانش آموزان شود. خوشایند در فضای آموزشگاه 
همچنین پیشنهاد می شود تاثیر استفاده از شیوه های فعال 
تدریس در راستای اثرگذاری مثبت بر این هیجان ها در 
قالب برنامه های مختلفی از جمله برگزاری دوره های رسمی 
ضمن خدمت به معلمان آموزش داده شود تا معلمان به 

ر شیوه های تدریس پیش آیندهای این هیجان ها بویژه د
خود توجه بیشتری نشان داده و نقش این هیجان های 
حاکم بر کالس درس را نادیده نگیرند. در حوزه پژوهشی 
هم پیشنهاد می شود تحقیقاتی توصیفی در راستای بررسی 
وضعیت کنونی هیجان های تحصیلی دانش آموزان در 
دروس مختلف و هم پژوهش های آزمایشی دیگری از این 

ت جهت بررسی اثربخشی سایر روش های تدریس و دس
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همچنین سایر مولفه های تاثیرگذار کالس درس بر هیجان  
های دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و بویژه مقطع 
ابتدایی در دستور کار پژوهشگران عالقه مند به این حوزه 
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