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هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر الگوی انگیزشی  MUSICبر انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی،
درگیری تحصیلی (راهبردهای انگیزشی ،راهبردهای یادگیری) و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس
ریاضی است .روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعة آماری
شامل کلیة دانشآموزان پایة هشتم شهرستان دزفول بود .با روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای تعداد
 50دانشآموز در قالب دو کالس درس  25نفره از بین مدارس شهر دزفول انتخاب و بهصورت تصادفی به دو
گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .از هر دو گروه پیشآزمونهای انگیزش تحصیلی ،و درگیری تحصیلی
به عمل آمد و ســپس الگوی انگیزشی  MUSICدر گروه آزمایش به اجرا درآمد ولی گروه کنترل آموزشی
دریافت نکرد .در این پژوهش از ابزار انگیزش تحصیلی درونــی و بیرونی هارتر و راهبردهای یادگیری
خودتنظیمی استفاده شد که پایایی آنها با آلفای کرونباخ برای انگیزش تحصیلی درونی  ،0/82انگیزش
تحصیلی بیرونی  0/71و برای پرسشنامة راهبردهای یادگیری خودتنظیمی  0/83به دست آمد .دادههای
حاصل یا روشهای توصیفی و استنباطی (آزمون لوین ،آزمون کالموگروف -اسمیرنف ،تحلیل کوواریانس
تک متغیری ( ،))ANCOVAتوصیف و تحلیل شدند .نتایج حاصل نشان داد که استفاده از الگوی انگیزشی
 MUSICباعــث افزایش انگیزش تحصیلی درونی و کاهش انگیزش تحصیلــی بیرونی ،افزایش درگیری
تحصیلی و همچنین بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است.
بنابراین استفاده از الگوی انگیزشی  MUSICبر انگیزش تحصیلی ،درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی
تأثیر خواهد داشت.
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مقدمه

دانشآمــوزان و مخصوص ًا دانشآموزان دورة متوســطه اول ،بــه دالیل مختلف از جمله انتخاب و
تعیین رشتة تحصیلی ،که از جمله مهمترین و سرنوشتسازترین انتخابهای دوران زندگی آنها است،
بخش عمدهای از جمعیت دانشآموزی کشور میباشند .این دانشآموزان برای انتخاب رشتههای مورد
عالقة خود ،که بنا به دالیل مختلف معمو ًال رشــتههایی چون تجربی و ریاضی است ،اکثراً با مشکالتی
روبهرو میباشند ،زیرا مالک انتخاب و قبولی در رشتههای فوقالذکر داشتن نمرة باال در دروس ریاضی
و علوم است .بر این اساس یکی از اهداف نظام آموزشوپرورش افزایش و بهبود عملکرد دانشآموزان
در این دروس اســت .در همة جوامع عملکرد آموزشوپرورش بهعنوان یک نظام و سیســتم آموزشی
بر اســاس عملکرد و پیشــرفت دانشآموزان مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر این اساس همواره یافتن
راهکارها و نحوة بهبود عملکرد نظام آموزشی و دانشآموزان بهعنوان افرادی که در نهایت میبایست
با باالترین کیفیت و توانمندی ،مراحل تحصیل را پشت سر بگذارند ،مدنظر است .متغیرهای گوناگونی
در نظام آموزشی و در ارتباط با دانشآموزان وجود دارد که ایجاد تغییر و بهبود در آنها میتواند نقش
مهمی در رشــد دانشآموزان و در نهایت بالندگی نظام آموزشــی کشور ایفا کند .از متغیرهای آموزشی
بســیار مهم که میتوان از آنها جهت بررســی کارایی نظام آموزشی و سنجش میزان و کیفیت عملکرد
دانشآموزان اســتفاده کرد انگیزش تحصیلی 1و درگیری تحصیلی 2اســت ،چراکه با تغییر در متغیرهای
مورد اشاره در نهایت موجبات بهبود عملکرد تحصیلی 3فراهم خواهد آمد که موجب رشد و بهرهوری
همهجانبه برای دانشآموزان ،نظام آموزشی و به شکل گستردهتر جامعه خواهد شد .درگیری تحصیلی
و عملکرد تحصیلی معمو ًال بهعنوان مالک عملکرد و ارزیابی یک دانشآموز ،بهعنوان یک جزء ،و یک
نظام آموزشــی بهعنوان یک کل در نظر گرفته میشوند .یکی از دروسی که همواره دانشآموزان دربارة
آن نگرانیهای زیادی دارند و گاهی این نگرانی و اضطراب تا جایی پیش میرود که ســامت عمومی
آنها را نیز به خطر میاندازد ،درس ریاضی اســت که میبایســت راهکارهایی اساســی برای آن پیدا
کرد( .الئورمن ،اکلز و پکران .)2017 ،4متعدد بودن پژوهشهای انجامشــده در داخل (ترابی ،محمدی
فر ،خســروی ،شــایان و محمدجانی1392 ،؛ سلیمانی و رکابدار1392 ،؛ زلفی و رضایی1394 ،؛ غریبی
و بهــاری زر )1394 ،و خــارج (فولی ،هرتز ،بروگنویو ،گوئریرو و لویــن2017 ،5؛ کارتر و ارنا2017 ،6؛
جاســتیکا گالیانو ،مارتین پوگا ،لینارس و پلگرینا 2017 ،7و  )...از کشــور در زمینة اضطراب ریاضی و
اهمالگری در درس ریاضی تأییدی بر این نکته است که دانشآموزان انتظار موفقیت در درس ریاضی
را نداشــته و همواره دارای ترس و اضطراب از درس ریاضی هســتند که این خود عم ً
ال باعث کاهش
عملکرد ،بیعالقگی و کاهش درگیری تحصیلی در این درس خواهد شد .بنابراین تالش در جهت بهبود
دو شــاخص درگیری و عملکرد تحصیلی در تمام دروس و از جمله ریاضی همواره میتواند بهعنوان
یکی از اهداف کوتاهمدت و بلندمدت یک نظام آموزشــی مدنظر قرار داشــته باشــد .در این میان آنچه
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همواره بهعنوان یک سازة مهم در رشد عملکرد تحصیلی دانشآموزان جلبتوجه کرده و بر اهمیت آن
تأکید شده است انگیزش 8دانشآموزان بوده است (راف و بأس.)2014 ،9
بــر این اســاس انگیزش ،خصیصة مهمی اســت که همة فعالیتهای دانشآمــوزان را تحت تأثیر
قرار میدهد .دانشآموزان برانگیختهشــده به فعالیتها عالقهمندند ،سختکوش هستند ،اعتمادبهنفس
دارند ،در انجام تکالیف استمرار نشان میدهند و عملکرد مطلوبتری دارند (شانک ،مک و پینتریچ،10
 .)2012با این فرض که انگیزش بر تمام ابعاد تحصیلی تأثیرگذار بوده و بر موفقیت در مدرســه مؤثر
است ،شناخت مفهوم انگیزش و همچنین بهبود و ارتقای انگیزش تحصیلی هدفی ارزشمند محسوب
میشــود .این مفهوم تفاوت میزان تالش ،برای انجام تکالیف درســی را بازگو میکند .ازاینرو انتظار
میرود رابطة زیادی با عملکرد داشته باشد .به همین علت وقتی در سیستم آموزشی مشکالتی همچون
افــت تحصیلــی رخ میدهد از انگیزة یادگیرنده بهعنوان یکی از علل مهم آن یاد میشــود (کیم ،پارک،
کوزارت و لی .)2015 ،11شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی همواره یکی از حوزههای
مورد نظر پژوهشگران این عرصه بوده است (کازو و ایمام2016 ،12؛ یو ،دانگ و لیم .)2016 ،13از جمله
حوزههای درسی که بیشتر مورد نظر متخصصان است دروس ریاضی و علوم است .تحقیقات بهروشنی
نشان میدهد که در سالهای اخیر عالقة دانشآموزان به دروسی مانند علوم ،فیزیک و ریاضیات کاهش
یافته اســت (دیرکس ،هوفلر ،بلنکنبورگ ،پترز و پارچمن2016 ،14؛ کوپر و هورلو .)2013 ،15بر اساس
تعریفــی از جونز )2009( 16انگیزش تحصیلی مجموعهای از اقدامات رفتاری (انتخاب هدف ،تالش،
پافشــاری و مداومت) فکری و گفتاری اســت که بهموجب آن فعالیتهای فیزیکی و ذهنی معطوف به
هدف برانگیخته میشــود و ادامه مییابد .با توجه به این تعریف در حال حاضر مشــاهده میشــود که
بســیاری از دانشآموزان دچار بیانگیزگی در دروس مختلف و مخصوص ًا ریاضی بوده و از اضطراب
ریاضی رنج میبرند و معلمان و سایر افراد همواره در تالشاند تا راهی برای ایجاد انگیزه و در نتیجه
کاهش اضطراب دانشآموزان بیابند (راف و بأس .)2014 ،تحقیقات متعدد در زمینة انگیزة دانشآموزان
در درس ریاضــی ،دورههــای تحصیلی مختلف را در برمیگیرد برای مثال دوکتورف ،فیشــر ،بوروز و
ادمان )2016( 17در تحقیق خود به بررســی عالقهمندی و انگیزة دانشآموزان پیشدبســتانی به ریاضی
پرداختهاند .یوپادایا و اکلز )2014( 18نیز به بررســی عوامل تأثیرگذار بر انگیزة دانشآموزان نســبت به
درس ریاضی از کودکستان تا کالس ششم پرداختهاند که این امر بیانگر وجود مشکل اساسی و اهمیت
این موضوع است .با توجه به آنچه گفته شد مسئلة انگیزش تحصیلی و بهخصوص انگیـــزة تحصیلی
نسبت به دروســی مانند ریاضی امروزه یکی از چالشهای اساسی آموزشوپرورش ،معلمان ،والدین
و دانشآموزان اســت .بنابراین تمامی محققان این حوزه همواره به دنبال علتیابی و رفع این مشکل
بودهاند.
تحقیقات متعدد بیانگر وجود رابطة معنادار بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی است (یو و همکاران،
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2016؛ فرویلند و ولر2016 ،19؛ تراوینو و دی فریتاس .)2014 ،20عالوه بر این رابطة معنادار و مســتقیم
میان انگیزش و ســازة درگیری تحصیلی که یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی اســت
نیز در تحقیقات گوناگون مشــخص شده اســت (جالس ،آزمن ،زلنایدی و احمد2016 ،21؛ برتیوسن و
میرلند2016 ،22؛ فرویلند و ولر.)2016 ،
محققان در ســالهای اخیر ســعی کردهاند تا رابطــه و میزان تأثیرگذاری متغیرهــای مختلف ،بر
پیشــرفت تحصیلی و سایر متغیرهای کالســی از جمله درگیری تحصیلی را مورد بررسی قرار داده و
میزان این رابطهها را مشــخص کنند .در بعضی از این تحقیقات انجامشده به بررسی چگونگی رابطه
(همبستگی) میان ســازههای انگیزش ،عملکرد تحصیلی و درگیری تحصیلی پرداخته شده است .این
تحقیقات در طول ســالهای مختلف منجر به ایجاد نظریهها ،تولید آزمونها ،مقیاسها و  ...شــده اما
نتوانسته اســت بهطور مستقیم راهکارهایی را برای تأثیر بر عملکرد تحصیلی مشخص کند ،زیرا اکثر
آنها صرف ًا به بررسی رابطة همبستگی میان متغیرهای مختلف پرداختهاند (کورنو و آندرمن.)2016 ،23
اگرچه تحقیقات توصیفی و همبســتگی نیز توانایی بررسی و آزمودن فرضیهها را دارند ولی تحقیقات
مداخلهای 24اطالعات باارزش و قابلاعتمادتری را ،دربارة آنچه میان متغیرها روی میدهد ،به ما ارائه
میکنند .همچنین از جنبة نظری تحقیقات مداخلهای باعث ایجاد و افزایش بینش نســبت به دالیل و
علت روابط همبســتگی میان متغیرهای گوناگون از جمله رابطة انگیزش و عملکرد آموزشــی خواهد
شــد ،علت آن نیز بهکارگیری عملــی نتایج تحقیقات توصیفی و نظریات مربوطــه در زمینة مورد نظر
اســت (لیپنویچ ،پرکل و رابرتز .)2016 ،25تحقیقات همبســتگی مشخص میکند که نگرانی معلمان و
سایر دســتاندرکاران حوزة تعلیموتربیت پیرامون بیانگیزگی دانشآموزان کام ً
ال صحیح و بجا است
ولــی اینکه به چه شــکل و با چــه روشهایی میتوان ایــن نگرانی را کاهــش داد و راهکارهایی را
بــرای افزایش و بهبود انگیزش دانشآموزان ارائه داد ،همچنان از جمله حوزههایی اســت که نیازمند
تحقیقات و بررســیهای گســتردهتری است (الزوفســکی و هولمن .)2015 ،26بهعالوه ،اینکه چگونه
میتوان انگیزش و درگیری تحصیلی را بهگونهای دســتکاری کرد و تحت تأثیر قرار داد تا در نهایت
منجر به بهبود عملکرد تحصیلی گردد ،یکی از حوزههای مهمی است که مخصوص ًا در ایران تحقیقات
تجربی و آزمایشــی کمی در آن انجام شده اســت .بنابراین آنچه در این میان ضروری به نظر میرسد
انجام تحقیقات مداخلهای و آزمایشی است تا از این طریق بتوان عالوه بر مشخص کردن رابطه میان
متغیرهای مختلف ،راهکارها و چارچوبهای عملی را برای استفاده معلمان ،دانشآموزان ،والدین و
سایر افراد ذینفع فراهم کرد.
بر این اساس در پژوهش حاضر سعی بر این داریم که تأثیر چارچوبهای عملی برگرفته از الگوی
انگیزشــی  MUSICرا بر متغیرهایی همچون انگیزش تحصیلی ،درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
مشــخص کنیم تا راهکارهایی عملی برای بهبود متغیرهای اشــاره شده فراهم آوریم .مدل  MUSICدر
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ســال  2009توســط جونز با هدف کمک به طراحی کالسها و دورههای آموزشی بهگونهای که باعث
افزایش انگیزش و درگیری تحصیلی دانشآموزان شود ارائه شد .این مدل نیز همانند تمامی مدلها و
نظریههای انگیزشی تلفیقی از چندین نظریة انگیزشی است .نام این مدل به جز واژه Empowerment
(قــدرت اختیــار یا صاحباختیار) که از حرف دوم آن اســتفاده شــده ،از حــروف ابتدایی واژههای
( Usefulnessســودمندی)( Success ،موفقیت)( Interest ،عالقهمندی) و ( Caringحمایت) به دست
آمده اســت .در الگوی  MUSICمعلم تغییراتی را بر اســاس چارچوب این الگو در فرایند تدریس و
در طول ســال تحصیلی اجرا کرده و به عمل درمیآورد که در نهایت به دلیل ایجاد تغییر در ســطوح
انگیزشــی دانشآموزان منجر به تغییرات شــناختی و عملکردی در دانشآموزان خواهد شــد (جونز،
 )2015در ادامه پنج مؤلفة این الگوی انگیزشی ارائه شده است:
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قدرت اختیار :به میزانی از قدرت و توانایی کنترل داشتن بر یادگیری که دانشآموزان در کالس
درس احســاس میکنند اشــاره میکند .تحقیقات نشــان میدهد ،دانشآموزان و افرادی که احساس
میکنند بر بعضی از جنبههای یادگیری خود کنترل دارند ،با انگیزة بیشتری فعالیت مورد نظر را انجام
میدهنــد .چنین دانشآموزانی که خودمختاری بیشــتری دارند دارای منبع کنترل درونی هســتند زیرا
احســاس میکنند ،میتوانند آزادی عمل بیشــتری در حین یادگیری داشته باشند (رِیو ،نیکس و هام،27
 .)2003بر این اساس دانشآموزانی که معلمانشان از سبکهای خودمختار در کالس استفاده میکنند،
در زمینة درک مفهومی و عمیق ،عزتنفس ،درگیری تحصیلی ،انگیـــزة تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
رشد باالیی را از خود نشان میدهند .برخی از مداخالت و اقداماتی که میتوان به معلمان برای ایجاد
احساس قدرت اختیار در دانشآموزان توصیه کرد به شرح زیر است:
 .1به شــکل معناداری به دانشآموزان قدرت انتخاب دهید .مانند انتخاب موضوعات برای مطالعه
و تدریس ،روشها و چگونگی انجام تکالیف ،اختیار داشــتن در انتخاب اعضای گروه (کینی،
سامر ،آستر و شلدون.)2008 ،28

 .2برای قواعد و قوانینی که در کالس وضع میکنید دالیل منطقی ارائه کنید و به دانشآموزان اجازه
دهید دربارة قوانین کالس نظر دهند .مث ً
ال دربارة جرائم دیرآمدن به کالس ،بیرون رفتن از کالس،
انجام تکالیف و . ...

 .3به دانش دانشآموزان در زمینة انتخاب میزان و سرعت ارائة درس قدرت انتخاب دهید و به آنها
این اجازه را بدهید که تصمیم بگیرند که چه زمانی عالقه دارند بر روی مبحث خاصی کار کنند.

 .4به دانشآموزان فرصت دهید تا عقاید خود را بیان کنند ،به آنها گوش دهید و در صورت صحیح
بودن نظراتشان از آنها استفاده کنید (گوسه.)2009 ،29
 .5از صحبتها و رفتارهایی که قدرت اختیار دانشآموزان را در کالس کم میکند پرهیز کنید.
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ســودمندی :ســودمندی به ادراک دانشآموز از میزان مفید بودن مطالب آموزشــی اشاره میکند.
ِ
بــودن آنچه یاد میگیرند را بر میــزان انگیزش آنها
محققــان زیادی تأثیــر ادراک دانشآموز از مفید
مورد بررســی قرار دادهاند ،آنها دریافتهاند که ادراک مفید بودن و کاربرد داشــتن مواد درسی از سوی
دانشآموزان باعث افزایش ســطح انگیزش و یادگیری آنها خواهد شد .همچنین دانشآموزان زمانی
انگیزش بیشتری خواهند داشت که اهداف بلندمدت داشته باشند و درک کنند که فعالیتهای مدرسه
در بــرآورده کــردن این اهداف مؤثر اســت (تاباچیک ،ملیر و رلیــا .)2008 ،30در این مورد هم برخی
از مداخــات و اقداماتی که میتوان به معلمان برای ایجاد احســاس ســودمندی مطالب درســی در
دانشآموزان توصیه کرد به شرح زیر است:
 .1بهروشنی برای دانشآموزان بیان کنید که چگونه آنچه یادمی گیرند ،با زندگی و اهدافشان رابطه
داشته و سودمند است.
 .2به دانشآموزان فرصت دهید تا فعالیتها و تکالیفی را انجام دهند که بیانگر سودمندی محتوای
آموزشی است.
 .3از دانشآموزان بخواهید تا دالیل خود را دربارة مفید بودن مباحث یادگرفتهشده در کالس بیان
کنند و با دیگران به اشتراک بگذارند.

موفقیت :به این امر اشاره میکند که دانشآموزان باید دریابند که در صورت تالش و کسب دانش
الزم ،میتوانند به موفقیت دســت یابند .این امر به معنی آســان بودن امتحانات نیست زیرا سهلگیری
در امتحانات باعث بیانگیزگی در دانشآموزان خواهد شد .معلمان باید کالسهای درس را بهگونهای
طراحــی کنند که چالشبرانگیز بوده و همچنین به دانشآموزان بازخورد مناســبی دربارة مهارتها و
دانش آنها بدهند .ادراک شایستگی هستة مرکزی بسیاری از نظریههای انگیزشی است .بر این اساس
ادراک شایســتگی و موفقیت هســتة مفهومی ادبیات انگیزة پیشرفت است (دویک و الیوت.)2005 ،31
موفقیت و شکست برای دانشآموزان بسیار حیاتی است .زیرا هر دوی آنها بازخوردی به دانشآموزان
میدهند و دانشآموزان نیز ادراک خود را از شایستگی با آن مطابقت میدهند .دانشآموزانی که تصور
میکنند در یک فعالیت و تکلیف موفق میشــوند ،نســبت به دانشآموزانی که چنین ادراکی ندارند ،با
احتمال و انگیزة بیشــتری آن فعالیتها را انتخاب میکنند و در جهت رسیدن به اهداف سختکوشی
بیشــتری خواهند داشت و در نتیجه پیشرفتهای بیشتر را نیز تجربه خواهند کرد (جونز ،الپر ،مکری،
بریانت و پارتی .)2013 ،32اینجا نیز برخی از مداخالت و اقداماتی که به معلمان برای ایجاد احساس
موفقیت در دانشآموزان میتوان توصیه کرد به شرح زیر است:
 .1انتظارات خود دربارة فعالیتهای کالسی را بهروشنی برای دانشآموزان بیان کنید.

 .2برای تکالیف و فعالیتهایی که از دانشآموزان میخواهید راهنماییهای روشن و قابلفهم ارائه
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 .3فعالیتهای کالسی را بهگونهای ارائه کنید که دانشآموزان را به چالش بکشند.

 .4فعالیتهــای یادگیری پیچیده را به چند فعالیت ســاده تقســیم کنید و فرایند حل مســئله را به
دانشآموزان آموزش دهید.
 .5در تدریس و فعالیتهای یادگیری و امتحانات ،مطالب را از ساده به دشوار ارائه دهید .این امر
باعث میشود دانشآموزان در فرایند یادگیری به احساس موفقیت و شایستگی دست یابند.

 .6برای دادن بازخورد مناسب و بیشتر به دانشآموزان ،عالوه بر آزمونها از روشهای متنوعتری
اســتفاده کنید .در تحقیــق هارپــر )2009( 23دانشآموزانی که به روشهای متنوعی نســبت به
دانشآموزانی که با یک روش بازخورد دریافت کرده بودند از سطح انگیزش باالتری برخوردار
بودند.
 .7دانشآموزان را تشویق کنید تا اهداف ویژه ،قابلدسترس و کوتاهمدتی برای خود تعیین کنند.
 .8به دانشآموزان فرصتی دوباره دهید تا تکالیف و آزمون را بار دیگر انجام دهند.
 .9به دانشآموزان ناموفق کمک و توجه بیشتری نشان دهید.

 .10تکالیف متنوعی برای دانشآموزان در نظر بگیرید ،تا آنها برای نشــان دادن تواناییهای خود
راههای متنوعی داشته باشند.

عالقهمندی :معلمان باید مطمئن شوند که موضوعات درسی مورد عالقة دانشآموزان است .عالقه
عبارت اســت از تمایل و درگیری ارادی شناختی در یک فعالیت .بنابراین عالقه حالتی روانشناختی
اســت که شــامل یک مؤلفة عاطفی (احساسات مثبت) و یک مؤلفة شناختی (تمرکز و درگیری) است
(جونز .)2009 ،تحقیقاتی مانند هاید و رنینگر ،) 2006( 34شــانک و همکاران ( 2008به نقل از جونز،
 )2009بیانگر ارتباط مثبت ســازة عالقه با میزان توجه ،درگیری شــناختی ،پردازش عمیق و پیشرفت
تحصیلی است .در اینجا نیز برخی از مداخالت و اقداماتی که برای ایجاد عالقهمندی در دانشآموزان
میتوان به معلمان توصیه کرد به شرح زیر است:
 .1از یک یا چند عنصر زیر در فعالیتهای یادگیری استفاده کنید :تازگی ،تعامالت اجتماعی ،بازی،
معما ،تخیل ،طنز ،داستان کوتاه ،فعالیتها یا تمریناتی که نیاز به حرکت دارند.

 .2فعالیتهای یادگیری را بهگونهای طراحی کنید که با دانش قبلی دانشآموزان مرتبط باشد.

 .3از روشهای متنوعی برای ارائة درس استفاده کنید .تا باعث جلبتوجه بیشتر دانشآموزان گردد
مانند استفاده از فیلم ،پاورپوینت و . ...

 .4اطالعاتــی به دانشآموزان ارائــه کنید که برای آنها تعجبآور بــوده و با اطالعات قبلی آنها
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ناهمخوان باشد.

 .5عالقه و اشتیاق خود را به فعالیتها و محتوای آموزشی به دانشآموزان نشان دهید.

 .6زمانی را برای پاسخگویی به سؤاالت دانشآموزان در زمان ارائة درس یا خارج از کالس فراهم
کنید.
حمایــت :معلــم باید حمایت و عالقة خود را بــه دانشآموزان و یادگیری آنها نشــان دهد .نکتة
اصلی در مؤلفة حمایت این اســت که معلم بهگونهای فعالیتهای آموزشــی و رفتار خود را شکل دهد
کــه دانشآموز احســاس کند یادگیری او برای معلــم اهمیت دارد و او همواره نگــران و عالقهمند به
افزایش یادگیری وی اســت .همچنین معلم دربارة ســامت و بهزیستی جسمانی و روانی دانشآموزان
نیز میبایســت این احساس عالقهمندی و حمایت را به دانشآموزان منتقل کند .تحقیقات متعدد نشان
میدهــد که ارتباط حمایتی با معلم تأثیر مثبتی بــر افزایش انگیزش درونی ،درگیری تحصیلی ،درگیری
شــناختی ،خودکارآمدی ،پشــتکار و عملکرد تحصیلی دارد (فریمن ،35آندرمن و جنسن2007 ،36؛ ِلوت
جونــز ،التلــن ،هیگینز و مک میالن .)2009 ،37برخی از مداخالت و اقداماتی که به معلمان برای ایجاد
احساس حمایت در دانشآموزان توصیه شده به شرح زیر است:

 .1بهصورت واضح و آشــکار به دانشآموزان نشــان دهید که موفقیت یا شکست آنها برای شما
اهمیت دارد .برای مثال با بررســی نمرات دانشآموزان بهصورت هفتگی به آنها اعالم کنید که
متوجه پیشرفت یا عدم پیشرفت آنها هستید.
 .2به سخنان دانشآموزان گوش دهید و به عقاید آنها احترام بگذارید.

 .3برای کمک به دانشآموزان وقت و انرژی کافی اختصاص دهید.

 .4برای دستیابی به اهداف آموزشی به دانشآموزانی که در زندگی شخصی خود دچار مشکالت
خاصی هستند ،فرصت بیشتری داده و شرایط آنها را مدنظر قرار دهید.
 .5تا جایی که امکان دارد در دسترس دانشآموزان باشید.

 .6به آنها نشــان دهید که زندگی شــخصی آنها نیز برای شــما اهمیت دارد .برای مثال از آنها
بخواهید که در یک صفحه وضعیت زندگی خود را برای شما شرح دهند (جونز.)2009 ،
کارآمــدی الگــوی  MUSICدر افزایش انگیزش تحصیلی ،درگیری تحصیلــی و در نتیجه عملکرد
تحصیلی در پژوهشهای مختلف مشخص شده است .جونز ،راف ،اسنایدر ،پتریچ و کونکه)2012( 38
در پژوهشی با هدف افزایش و بهبود عملکرد تحصیلی دانشآموزان را بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل جایگزین کردند .در پایان نتایج نشان داد که گروه آزمایش که بر اساس الگوی MUSIC
آموزش دیده بودند عملکرد ،درگیری تحصیلی و همچنین انگیزش باالتری نسبت به گروه کنترل از خود
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نشــان دادند .جونز ،واتســون ،راکز و آکالین )2012( 39نیز در پژوهشی با هدف مشخص کردن عوامل
تأثیرگذار بر انگیزش دانشآموزان به این نتیجه رسیدند که در کالسهایی که معلم از چارچوب الگوی
 MUSICاســتفاده میکند ،مانند ارائــة انواع متعددی از ارزیابیها و آزمونها ،اســتفاده از فعالیتهای
تعاملی ،برقراری ارتباط صمیمانه ،استفاده از ابزار متنوع کمکآموزشی ،مالقات چهره به چهره و مستقیم
بــا دانشآموزان ،دادن قدرت انتخاب به دانشآموزان در موارد مورد نیاز ،عملکرد تحصیلی و درگیری
تحصیلی دانشآموزان و همچنین انگیزش تحصیلی آنها افزایش خواهد داشت.
در پژوهشــی جونز ،الپر ،موکری ،بریانت و پارِتی )2013( 40سعی کردند الگوی انگیزشی MUSIC
را در کالسهایی که از روش حل مســئله اســتفاده میکردند به کار برند .در پایان نتایج نشان داد که در
کالسهایی که در آن معلم از چارچوب الگوی  MUSICاستفاده میکند ،میزان انگیزش دانشآموزان و
همچنین درگیری آنها در فعالیتهای آموزشی افزایش مییابد.
کرتیــو )2015( 41بــا آموزش الگوی  MUSICبه معلمان از آنها خواســت تــا تدریس خود را در
چارچوب این الگو انجام دهند .از طرفی در طول ترم برای اینکه مشخص شود دانشآموزان مؤلفههای
الگوی  MUSICرا در کالس احساس میکنند و همچنین دریافت پیشنهادهای آنها برای اجرای هر چه
بهتر این مؤلفهها ،از مصاحبه و روش بارش مغزی استفاده شد .در نهایت نتایج نشان داد الگوی MUSIC
باعث بهبود عملکرد تحصیلی و انگیزش دانشآموزان میشود.
جونز و همکاران ( )2015با هدف مشخص کردن اینکه چه فعالیتها و مداخالتی میتواند انگیزه
و میزان یادگیری دانشآموزان را رشد دهد پژوهشی را انجام دادند .نتایج نشان داد که استفاده از الگوی
 ،MUSICبــرای مثال دادن قدرت انتخاب ،فرصت اظهارنظر ،فعالیتهایی مانند ارائة دروس توســط
دانشآموزان ،ارائة توضیحاتی دربارة فواید موضوعات درسی ،نشان دادن عالقه و اهمیت به پیشرفت
درســی دانشآموزان از ســوی معلم از طریق روابط دلســوزانه و صمیمی و  ...منجر به افزایش میزان
انگیزش ،درگیری و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها خواهد شد.
در پژوهشــی کــه جونز ،تنــدار 42و پارِتی ( )2016با هدف بررســی چگونگــی تأثیرپذیری ادراک
دانشجویان از مؤلفههای الگوی  MUSICبر انگیزش تحصیلی ،درگیری تحصیلی و اهداف شغلی انجام
دادنــد نتایج نشــان داد که هر پنج مؤلفه الگوی  MUSICتوانایی پیشبینــی و تأثیرگذاری معناداری بر
انگیزش و درگیری تحصیلی و همچنین اهداف شغلی آیندة دانشجویان دارد.
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روش پژوهش

این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با پیشآزمون-پسآزمون و گروه گواه بود .در این پژوهش جامعة
آماری شــامل کلیة دانشآموزان سال هشتم متوسطة پسرانة شهر دزفول بود ،و نمونة آماری بر اساس
روش نمونهگیری تصادفی خوشــهای چندمرحلهای به دســت آمد .ابتــدا در دو منطقة  1و  2به صور
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تصادفی دو مدرســه انتخاب شــد و از هر مدرسه یک کالس  25نفره ،باز بهصورت تصادفی ،انتخاب
گردیــد .یکی از کالسها بهعنوان گروه آزمایش انتخاب شــد که دانشآموزان در طول یک نیم ســال
تحصیلی تحت آموزش روش انگیزشــی  MUSICقرار گرفتند ،و یک کالس نیز بهعنوان گروه کنترل
هیچگونه آموزشی دریافت نکردند.
ابزار
پرســشنامة انگیــزش تحصیلی درونــی و بیرونی هارتر :43پرســشنامة اســتاندارد انگیزش
تحصیلی هارتر شــامل  33گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانشآموزان است .این
پرســشنامه بر اســاس مقیاس پنجگزینهای لیکرت (هیچوقت1 ،؛ بهندرت2 ،؛ گاهی اوقات3 ،؛ اکثر
اوقات 4؛ تقریب ًا همیشه؛ )5است .این ابزار شکل اصالحشدة مقیاس هارتر ( )1981بهعنوان یک ابزار
ســنجش انگیزش تحصیلی است .همانگونه که بیان شد مقیاس اصلی هارتر ،انگیزش تحصیلی را با
ســؤالهای دوقطبی میســنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است
و پاســخ آزمودنی به موضوع هر ســؤال فقط میتواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را دربرداشــته
باشد .ازآنجاکه در بسیاری موضوعهای تحصیلی انگیزههای درونی و بیرونی هر دو نقش دارند ،لپر،
کورپوس و لینگر )2005( 44مقیاس هارتر را به شــکل مقیاسهای معمول درآوردند که هر سؤال تنها
یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی را در نظر میگیرد .اعتبار این آزمون در بررسی لپر و همکاران
( )2005با اســتفاده از روش بازآزمایی به فاصلة  6هفته  r= 0/74به دســت آمده اســت .ضریب آلفا
برای مقیاس کلی انگیزش بیرونی معادل  0/78و برای انگیزش درونی  0/90به دست آمده است .در
پژوهــش بحرانی ( )1388ضرایب آلفا کرونباخ و بازآزمایی برای پایایی مقیاس کلی انگیزش درونی
پرســشنامه به ترتیب  0/85و  0/86و برای مقیاس کلی انگیزش بیرونی  0/69و  0/72بود (بحرانی،
 .)1388در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس انگیزش درونی  0/82و برای انگیزش
بیرونی  0/71بود.
پرسشنامة راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( :)MSLQاین پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی
است که برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری مورد استفاده قرار میگیرد و توسط
پینتریچ و دیگروت )1990( 45ســاخته شده است .این پرسشنامه دارای دو بخش است .راهبردهای
انگیزشی و راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت از
 1تا  7درجهبندی میشــود و دانشآموز اگر یک گزاره هرگز دربارة آنها صدق نمیکند عدد  1و اگر
مفهوم گزاره کام ً
ال با رفتار آنها هماهنگ است عدد  7را میتواند انتخاب کند ،در غیر این صورت به
میزانی که گزاره به رفتار آنها نزدیک است میتوانند عدد مورد نظر را انتخاب کنند .پینتریچ و دیگروت
همســانی درونی این پرسشنامه را با اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقایسه نمودند و مقدار این
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ضریب را برای خردهمقیاسهای راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی)
به ترتیب  0/72 ،0/90به دســت آوردند .در پژوهش موســوی ،کیامنش و اخوان تفتی ( )1394آلفای
کرونباخ برای خردهمقیاسهای ذکرشــده (راهبردهای انگیزشــی و راهبردهــای یادگیری) به ترتیب
برابر با  0/87و  0/74بوده اســت .این پرســشنامه دارای مؤلفهها و زیرمقیاسهای متعددی است که
در پژوهــش حاضر با توجــه به نوع مداخالت و متغیرهای مورد بررســی از خردهمقیاسهای کنترل
باورهای یادگیری ،خودکارآمدی ،مرور ذهنی ،بســطدهی ،سازماندهی ،تفکر انتقادی و خودنظمدهی
فراشــناختی استفاده شده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای راهبردهای انگیزشی
و یادگیری (شناختی و فراشناختی) به ترتیب برابر با  0/83و  0/81بود.
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عملکرد تحصیلی :برای ســنجش عملکرد تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی ،نمرات درس
ریاضی دانشآموزان در آزمون پایانی نیم ســال دوم ســال تحصیلــی  94-95بهعنوان پیشآزمون و
نمرات درس ریاضی دانشآموزان در نیم سال اول سال تحصیلی  95-96بهعنوان نمرات پسآزمون
در نظر گرفته شدند.
روش اجرا
پس از کسب مجوزهای الزم از ادارة آموزشوپرورش ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای دو آموزشگاه از شهر دزفول انتخاب شده و از هر آموزشگاه یک کالس بهعنوان نمونة
مــورد نظر انتخــاب گردید .از این میان بهصورت تصادفی یــک کالس بهعنوان گروه آزمایش و یک
کالس بهعنوان گروه کنترل تعیین گردید .سپس پیشآزمون از هر دو گروه به عمل آمد .بعد از اجرای
پیشآزمون و مشــاهده نشدن تفاوت معنادار بین دو گروه ،آموزشهای الزم برای گروه آزمایش آغاز
شــد و در نهایــت بعد از انجــام پسآزمون از گروه آزمایش و کنترل با نرمافزار  SPSSنســخة  19به
بررســی تفاوت بین پیشآزمون و پسآزمون و تغییرات ســایر متغیرها پرداخته شد .همانطور که در
بخشهای پیشــین ارائه شــد روش  MUSICهمانند یک الگوی آموزشی میبایست توسط معلم در
تمام جلسات نیمسال تحصیلی در کالس اجرا شود .بر این اساس معلم درس ریاضی میبایست این
الگوی انگیزشــی را در بطن آموزش و همچنین رفتار آموزشــی و تدریس خود بگنجاند برای نمونه
در ایــن الگو برای اینکه دانشآموزان مؤلفة حمایت از ســوی معلم را بهصورت ملموس احســاس
کنند معلم با توجه به روشهای اشارهشده در مطالب پیشین میبایست این مؤلفه را در رفتار و نحوة
تعامل با دانشآموزان از خود نشــان دهد تا از این طریق بتواند با برآورده کردن این مؤلفه به ایجاد
انگیــزش در دانشآمــوزان کمک کند .بنابراین نحوه و چگونگی اجــرای پنج مؤلفة الگوی MUSIC
ابتدا به معلم درس ریاضی آموزش داده شــد و در نهایت در طول یک نیم ســال تحصیلی در کالس
ریاضی به اجرا درآمد.
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یافتههای تحقیق

تحلیل دادههای گردآوریشــده در دو ســطح و بهواســطة شــاخصهای آمار توصیفی (میانگین و
انحراف معیار) و آمار استنباطی صورت گرفت.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیشآزمون و پسآزمون

متغیر
انگیزش درونی
انگیزش بیرونی
درگیری انگیزشی
درگیری شناختی
درگیری فراشناختی
عملکرد تحصیلی ریاضی

پیشآزمون

گروه

پسآزمون

M

SD

M

SD

آزمایش

44/76

8/05

58/80

5

گواه

47/76

5/34

51/96

6/43

آزمایش

66/12

5/74

54/12

4/46

گواه

65/08

6/08

59/80

4/30

آزمایش

62/80

15/07

82/92

9/70

گواه

65/08

10/39

71/48

10/21

آزمایش

61/20

13/41

81/72

10/17

گواه

63/68

9/35

66/52

8/98

آزمایش

38/84

7/63

48/68

5/29

گواه

41/24

6/18

41/08

6/84

آزمایش

16/84

1/77

17/68

1/46

گواه

16/26

1/16

16/66

1/03

مطابق با جدول  1میانگین گروههای آزمایش و گواه در متغیرهای ذکرشــده در مرحلة پیشآزمون
تفــاوت چندانی باهم ندارند .ولی در مرحلــة پسآزمون بین میانگین دو گروه در تمام متغیرها تفاوت
معناداری مشــاهده میشود .بهطوریکه میانگین گروه آزمایش در متغیرهای انگیزش تحصیلی درونی،
درگیری انگیزشــی ،درگیری شناختی و فراشــناختی و همچنین عملکرد تحصیلی از گروه گواه بیشتر
اســت .همچنین میانگین گروه آزمایش در متغیر انگیزش تحصیلی بیرونی نسبت به گروه گواه کاهش
قابلمالحظهای داشته است.
قبــل از تحلیــل آماری کوواریانس ،پیشفرضهای آن مورد بررســی قرار گرفــت تا از برقراری
مفروضههای آزمون اطمینان حاصل شــود .در آزمون کالموگروف -اسمیرنوف ،مشخص شد که نتایج
آزمون در مورد هر دو متغیر معنادار نیســت ،لذا میتوان نتیجه گرفت که در هر دو گروه توزیع نمرات
طبیعی است .آزمون لوین نیز نشاندهندة معنادار نبودن نتایج در مورد هر دو متغیر است ،لذا واریانسهای
دو گروه برابر هستند.
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جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر انگیزش تحصیلی

متغیر
انگیزش تحصیلی
درونی

انگیزش تحصیلی
بیرونی

منبع تغییرات

SS

df

MS

گروه

799/20

1

799/20

خطا

1161/93

47

24/72

کل

155527

50

گروه

438/79

1

438/79

خطا

810/53

47

17/24

کل

163548

50

F
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P

0/0001

32/04

0/0001

25/44

همانطور که نتایج جدول  1نشــان میدهد ،بین دانشآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ
انگیزش تحصیلی درونی با شاخص آماری ( P> 0/0001و  )F=32/04و انگیزش تحصیلی بیرونی با
شاخص آماری ( P> 0/0001و  )F=25/44تفاوت معناداری مشاهده میشود .یعنی اختالف معناداری
بین میانگین دو گروه مشاهده میشود .به این معنی که روش انگیزشی  MUSICباعث افزایش انگیزش
تحصیلی درونی و همچنین کاهش انگیزش تحصیلی بیرونی در دانشآموزان گروه آزمایش شده است.
جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر درگیری تحصیلی

متغیر
درگیری
انگیزشی

درگیری
شناختی

درگیری
فراشناختی

منبع تغییرات

SS

df

MS

گروه

1875/95

1

1875/95

خطا

3621/50

47

77/05

کل

304394

50

گروه

3249/81

1

3249/81

خطا

3338/14

47

71/02

کل

282002

50

گروه

896/03

1

896/03

خطا

1397/48

47

29/73

کل

103230

50

F

24/34

45/75

30/13

P
0/0001

0/0001

0/0001

مطابق با جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس در مؤلفههای متغیر درگیری تحصیلی نشان میدهد که
بین دانشآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ درگیری انگیزشی با شاخص آماری (P> 0/0001
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و  ،)F=24/34درگیری شــناختی با شاخص آماری ( P> 0/0001و  )F=45/75و درگیری فراشناختی
با شــاخص آماری ( P> 0/0001و  )F=30/13تفاوت معنــاداری وجود دارد .بنابراین میتوان گفت
تفاوت مشاهدهشــده در نمرههای دو گروه در پسآزمون ناشــی از آموزش به روش الگوی انگیزشی
 MUSICبوده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر عملکرد تحصیلی درس ریاضی

متغیر
عملکرد تحصیلی
درس ریاضی

منبع تغییرات

SS

df

MS

گروه

5/07

1

5/07

خطا

33/27

47

کل

0/70

14830/75

50

F
7/17

P
0/01

مطابق با جدول  3نتایج تحلیل کوواریانس در متغیر عملکرد تحصیلی درس ریاضی نشان میدهد
که بین دانشآموزان گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ عملکرد تحصیلی درس ریاضی با شــاخص
آماری ( P> 0/05و  )F=7/17تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان گفت تفاوت مشاهدهشده
در نمرههای دو گروه در پسآزمون عملکرد تحصیلی درس ریاضی ،ناشی از آموزش به روش الگوی
انگیزشی  MUSICبوده است.

بحث و نتیجهگیری
هــدف پژوهش حاضر بررســی اثربخشــی الگوی انگیزشــی  MUSICبر انگیزش
تحصیلــی درونــی و بیرونــی ،درگیــری تحصیلی و عملکــرد تحصیلــی درس ریاضی
دانشآموزان بود .یافتههای پژوهش بیانگر آن اســت کــه عملکرد گروه آزمایش پس از
آموزش بــه روش الگــوی  MUSICدر تمام متغیرهای مورد بررســی بهطور معناداری
بهبود داشته است .همچنین برتری معنادار گروه آزمایش نسبت به گروه گواه نشانگر آن
اســت که الگوی آموزشــی  MUSICموجب افزایش انگیزش تحصیلی درونی ،درگیری
انگیزشــی ،درگیری شناختی ،درگیری فراشــناختی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی و
همچنین کاهش انگیزش تحصیلی بیرونی شده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات جونز،
2009؛ جونز ،راف ،اسنایدر ،پتریچ و کونکه ()2012؛ جونز ،و همکاران ()2012؛ جونز و
همکاران ()2013؛ کرتیو ()2015؛ جونز و همکاران ()2015؛ جونز و همکاران ()2016
همخوانــی دارد .مداخالت صورتگرفته در پژوهــش حاضر با هدف تأثیر بر جنبههای
مختلف روانشناختی دانشآموزان و همچنین عوامل محیطی تأثیرگذار از جمله تبادالت
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احساســی و رفتاری بین معلم و دانشآموزان انجام شــد .همانطور که در بررسی نتایج
مشخص شد ،الگوی انگیزشی  MUSICباعث افزایش انگیزش درونی و کاهش انگیزش
بیرونــی در دانشآموزان گروه آزمایش شــد .انگیزش درونــی همان انگیزش انجام یک
فعالیت به خاطر خود آن فعالیت اســت .کســانی که انگیزش درونی دارند به این خاطر
روی تکالیــف خود کار میکنند که آن را خوشــایند میدانند .بــرای آنان انجام تکالیف
بهخودیخود پاداش اســت و نیاز به پاداش آشــکار و دیگر الزامات بیرونی نیســت .در
مقابل افرادی که با محرکهای بیرونی برانگیخته میشوند برای کسب پاداشهای معلم و
دیگران و یا جهت فرار از تنبیه دست به انجام فعالیت میزنند .یکی از روشهای ایجاد
انگیزش درونی در کالس کمک به دانشآموزان و ایجاد شرایطی است تا آنها احساس
خودمختاری بیشتری در کالس داشته باشند .همچنین توانایی و درک ارتباط میان تکالیف
و مطالب آموزشی با زندگی روزمره میتواند باعث ایجاد انگیزش در دانشآموزان گردد
(شــانک و همکاران .)2012 ،بر این اســاس در الگوها و مداخلههای صورت گرفته در
پژوهش حاضر شــرایطی مهیا شد تا دانشآموزان عالوه بر فرصت داشتن جهت درک و
یافتن ارتباط میان مسائل و تکالیف با زندگی روزمره ،احساس خودمختاری بیشتری نیز
در کالس درس و همچنین چگونگی انجام تکالیف خود داشته باشند .با افزایش احساس
خودمختــاری و همچنیــن درک اهمیت یادگیری دروس و کاربرد مطالب یادگرفتهشــده
و ارتباط آنها با زندگی شــخصی ،دانشآموزان بیشازپیــش به ارزش واقعی دروس و
تکالیف عالقهمند گشــته و سودمندی تحصیل را بیشتر لمس میکنند .لذا مطالب درسی
را مطالبــی قابلفهم میبینند و چون آنها را ســودمند میبینند برایشــان لذتبخشتر و
جالبتر اســت .دانشآموزانی که ارزش دروس و ارتباط آنها با زندگی و آینده خود را
متوجه میشــوند مداومت ،استقامت و پافشاری بیشتری در انجام تکالیف و یادگیری از
خود نشان میدهند (جونز ،ساباز ،چرام 46و چیتوم .) 2017 ،47بنابراین مطالب درسی را
بهتر یاد میگیرند و عملکرد خود را بهبود میبخشند و در نتیجه همانطور که پیشازاین
اشــاره شــد فعالیتها و تکالیف را به خاطر خود فعالیتها انجام میدهند نه به خاطر
کســب پاداش یا فرار از تنبیه معلم .بر این اســاس نتایج پژوهش حاضر نیز همســو با
سایر تحقیقات تجربی بیانگر این امر است که دانشآموزانی که دارای انگیزش تحصیلی
درونی باالتری میباشــند از عملکرد تحصیلی و درگیری تحصیلی باالتری نیز برخوردار
خواهند بود (لیپنویچ و همکاران .)2016 ،همچنان که نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد،
دانشآموزان گروه آزمایش از لحاظ درگیری تحصیلی (انگیزشی ،شناختی و فراشناختی)
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سطوح باالتری را نسبت به دانشآموزان گروه گواه از خود نشان دادند .دانشآموزانی که
از این راهبردها استفاده میکنند بر فرایند یادگیری خود کنترل و نظارت بیشتری داشته،
طــرح و برنامة مشــخصی دارند ،برنامهریزی میکنند و تکالیف خــود را بهخوبی انجام
میدهند .روشــن است دانشآموزانی که انگیزش تحصیلی آنها بهبود یافته باشد تمایل
و عالقة بیشــتری به درگیری در فعالیتهای تحصیلی (درگیری تحصیلی) از خود نشان
میدهد از طرفی درگیری تحصیلی بیشتر خود باعث کسب نتایج بیشتر میشود و همچنین
کســب نتایج بهتر به دلیل بار هیجانی مثبت و ایجاد تغییر در باورهای هیجانی منفی فرد
که ناشی از شکستها و عدمموفقیتهای قبلی بوده باعث افزایش انگیـزة تحصیلی و در
نتیجه بهبود عملکرد تحصیلی خواهد شد .در این مدل انگیزشی بر دادن اختیارات بیشتر
به دانشآموز در کالس درس تأکید میشــود و همانطور که پیشازاین اشــاره شــد این
امــر خود میتواند باعث بهبود انگیزش تحصیلی درونی و درگیری تحصیلی گردد .راتر
()1966؛ هارتــر (( )1978به نقل از شــانک و همکاران )2012 ،تأکید دارند که انگیزش
تا حدود بســیار زیادی از این باور که افراد میتوانند روی محیطشــان اعمال کنترل کنند
نشــئت میگیرد .یک دیدگاه مرتبط که توســط دسی و رایان رشد یافته است این نکته را
مسلم فرض میکند که انسانها نیاز به خودمختار بودن دارند و به این دلیل در فعالیتها
شــرکت میکنند که خودشــان چنین میخواهند .نیاز به خودمختاری به نیاز برای ادراک
احساس کنترل ،عامل بودن یا خودمختاری در تعامالت با محیط و یا از دیدگاه اسنادی به
یک مکان علیت درونی ادراکشده اشاره دارد .نیاز به انگیزش درونی به ارادة افراد نیرو
میبخشــد و ارادة انگیزش درونی را برای ارضای نیازها به کار میگیرد .بر این اســاس
وقتی فرد به اراده و اختیار خود عمل میکند انگیزش درونی برانگیخته و ارضا میشــود
(ریان و دسی.)2000 ،48
در الگوی  MUSICبرای ایجاد احساس سودمندی دروس شرایطی فراهم میشود
تا دانشآموزان مهارتهای جدیدی در کالس درس بیاموزند که یادگیری این مهارتها
عــاوه بر درگیر کردن دانشآموزان با مطالب درســی باعــث یادگیری مهارتهایی از
جمله جســتوجوی اینترنتی ،تهیه پاورپوینت و  ...میشــود .همیــن امر باعث ایجاد
عالقه و درک ســودمندی مطالب درسی در آنها میشود و در نتیجه انگیزش ،درگیری
و عملکرد دانشآموز را بهبود خواهد بخشید .ادراک دانشآموزان از سودمندی و مفید
بــودن دروس یک پیشبینیکنندة قوی برای انگیزش دروس اســت .این امر منطقی به
نظر میرســد زیرا ارتباط مســتقیمی بین ادراک دانشآموز از ســودمندی و مفید بودن
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دروس ،ادراک مفاهیــم دروس ،و اهداف شــغلی آینده وجود دارد زیرا تمام اینها در
یک پیوستار در جهت اهداف دانشآموز قرار میگیرند .دانشآموزی که این ارتباط را
درک میکند و بین سودمندی دروس و اهداف خود ارتباط برقرار میکند تالش بیشتر
و مداومی از خود نشان میدهد و در تکالیف چالشی مقاومت باالتری خواهد داشت.
واضح اســت که این دانشآموز در کالس درس و تکالیف درگیری تحصیلی بیشــتری
نیز خواهد داشــت .همانطور که پیشازاین اشاره شــد تجارب منفی دانشآموزان در
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زمینة درسی عامل کاهش عالقه و ضعف خودپندارة درسی میشود .در روش MUSIC

معلم سعی میکند با استفاده از روشها و موقعیتهای مختلف تجارب موفقیتآمیزی
را در دانشآموزان شــکل دهد .از جمله برگزاری آزمون با ســطوح دشواری مختلف،
تشــکیل گروههای دانشآموزی برای تمرین مطالب کالسی ،نشان دادن عالقة شخصی
به درس و تکالیف ارائهشده ،و ( ...جونز و همکاران .)2017 ،یکی از روشهای ایجاد
و تحریک انگیزش درونی ایجاد چالش و همچنین موقعیتهایی برای کنجکاوی است
(شــانک و همــکاران .)2012 ،بر این اســاس در روش  MUSICیکی از فعالیتهای
معلم ایجاد چنین موقعیتهایی اســت .در چنیــن موقعیتهایی دانشآموزان درگیری
بیشــتری با موقعیت مورد نظر پیدا میکنند و سعی میکنند تا با کاربرد آنچه آموختهاند
روشهــای مختلفی را برای حل چالش مورد نظــر به کار گیرند و بعد از هر موفقیت،
احســاس موفقیت و عالقة بیشتری کسب خواهند کرد .دانشآموزانی که درک باالتری
از موفقیت دارند اعتقاد دارند که در تکالیف کالســی درس مورد نظر موفقیت بیشتری
کسب کنند .بندورا به چهار مؤلفه که ادراک دانشآموز از موفقیت در آینده را تحت تأثیر
قرار میدهد اشاره میکند :تسلط بر تکالیف و دروس ،مشاهدة موفقیت دیگران ،تأیید
اجتماعی ،حاالت عاطفی و فیزیولوژیکی .در الگوی انگیزشی  MUSICمعلم با طراحی
موقعیتها و تکالیف چالشی باعث بهبود و ایجاد مؤلفة تسلط در دانشآموزان خواهد
شــد .این فعالیتها میتوانند در نهایت ادراک و احساس موفقیت را در دانشآموزان
ایجاد کند .همچنین معلم با اجازه دادن به دانشآموزان برای بیان موفقیتها و یا تشویق
و معرفی دانشآموزان موفق باعث ایجاد انگیزة کســب موفقیت در سایر دانشآموزان
شــود .همچنین معلم با تشــویقهای کالمی و  ...میتواند مؤلفة تأیید اجتماعی را نیز
در دانشآمــوزان شــکل دهد .در نهایت معلم با فعالیتهــا و اقداماتی که اضطراب یا
ســایر حاالت روانشــناختی منفی دانشآموزان را کاهش میدهــد میتواند در بهبود
حاالت عاطفی و فیزیولوژیکی دانشآموزان مؤثر باشد و در نتیجه باعث بهبود عملکرد
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دانشآموزان گردد (ارمرد 49و جونز.)2018 ،
یکـی از مؤلفههـای الگـوی  MUSICحمایـت اسـت .ایـن بُعـد از جملـه ابعـاد
عاطفـی و اجتماعـی ایـن الگـو اسـت .کـه منجـر بـه بهبـود انگیـزش در دانشآموزان
خواهـد شـد .نکتـة اصلی در مؤلفة حمایت این اسـت که معلـم بهگونهای فعالیتهای
آموزشـی و رفتـاری خود را شـکل دهد که دانشآموزان احسـاس کننـد یادگیری آنها
بـرای معلـم اهمیـت دارد و او همـواره نگـران و عالقهمنـد بـه افزایـش یادگیری آنها
اسـت .همچنیـن معلـم دربـارة سلامت و بهزیسـتی جسـمانی و روانـی دانشآموزان
نیـز میبایسـت ایـن احسـاس عالقهمنـدی و حمایـت را به دانـش آمـوران منتقل کند.
تحقیقـات متعـدد نشـان میدهـد کـه ارتبـاط حمایتـی بـا معلم تأثیـر مثبتی بـر افزایش
انگیـزش درونـی ،درگیـری تحصیلـی ،درگیـری شـناختی ،خودکارآمـدی ،پشـتکار و
عملکـرد تحصیلـی دارد (فریمـن و همکاران2007 ،؛ ِلوت جونـز و همکاران.)2009 ،
یکـی از دالیـل تأثیـر مؤلفـة حمایـت در انگیـزش دانشآموزان کـه در نتیجـه منجر به
افزایـش درگیـری و عملکـرد تحصیلـی دانشآمـوزان میشـود ،ایجـاد احسـاس تعلق
در دانشآمـوزان اسـت .ایـن امـر منجـر بـه کاهـش اضطـراب و همچنیـن احسـاس
امنیـت روانـی در دانشآمـوزان میشـود و فعالیتهـای جمعـی آنهـا را نیـز رشـد
خواهـد داد (لیپنویـچ و همـکاران .)2016 ،دانشآموزانـی که در چنین فضای کالسـی
و ارتباطـی قـرار میگیرنـد طبعـ ًا از انگیـزش باالتـری برخـوردار خواهنـد بـود .نتایج
بسـیاری از پژوهشهـا بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه انسـانها نیازمنـد بـه داشـتن
روابـط بینفـردی و حمایتـی میباشـند .احسـاس تعلق از دو بخش تشـکیل میشـود:
نخسـت اینکـه افـراد نیازمنـد داشـتن روابـط بینفـردی مـداوم میباشـند .دوم اینکـه
افـراد نیـاز دارنـد تـا احسـاس کننـد کـه دیگـران نگـران و حامـی وضعیـت روحـی و
روانـی آنهـا میباشـند .تحقیقـات متعـدد بیانگـر ارتباط مسـتقیم بیـن ادراک حمایت
از سـوی دیگـران و متغیرهایـی همچـون انگیزش درونـی ،درگیـری تحصیلی ،تالش،
درگیـری شـناختی ،خودکارآمـدی و عملکـرد تحصیلی اسـت (جونـز.)2009 ،

محدودیتهای تحقیق
 .1ناتوانی در کنترل برخی متغیرهای تأثیرگذار از قبیل بهرة هوشی ،برخی آموزشهای
تأثیرگذار توسط سایر معلمان در دروس دیگر ،ویژگیهای خانوادگی دانشآموزان
و سایر متغیرهای اثرگذار داخل و خارج از کالس درس.
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پیشنهادها
پیشنهادهای پژوهشی

 .1انجام پژوهشهایی با نمونههای آماری از مقاطع مختلف تحصیلی جهت بررسی
تأثیر عامل سن و رسش در زمینة انگیزش.
 .2انجام پژوهشهایی که در آنها برخی از متغیرها از قبیل هوش و  ...کنترل گردد.
 .3انجام پژوهشهایی در ســایر مناطق کشــور جهت افزایــش قدرت تعمیمپذیری
نتایج پژوهش.
 .4انجام پژوهشهایی بر اســاس ســایر نظریهها و الگوهای انگیزشی از قبیل نظریة
خودمختاری ،هدفگزینی و . ...
 .5انجــام پژوهشهایی بــا دانشآموزان کنکــوری جهت بررســی چگونگی تغییر
انگیزش در دانشآموزان کنکوری.

پیشنهادهای کاربردی

 .1برگزاری دورههای آموزشی ضمنخدمت جهت افزایش آگاهی معلمان و مدیران
مدارس و ســایر دســتاندرکاران از نقش انگیزش در بهبود عملکرد تحصیلی و
آموزش الگوهای انگیزشی کاربردی به آنان.
 .2تهیة بستههای آموزشی با هدف کاربرد نظریهها و الگوهای انگیزشی در مدارس.
 .3آگاهی معلمان ،مدیران و ســایر دســتاندرکاران آموزشــی از نقش راهبردهای
شناختی و فراشناختی در انگیزش و عملکرد تحصیلی.
 .4تدوین کتب درســی بــا هدف افزایش آگاهی دانشآمــوزان از نحوه و چگونگی
کاربرد مطالب درسی در زندگی روزمره و تأثیر آن در جهت دستیابی به اهداف
آینده.
 .5ایجاد اصالحات بنیادی در زمینة روشهای آموزشی و محتوای آموزشی.
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