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چکيده
اين پژوهش شبهتجربي با هدف مقايسه اثربخشي روش تدريس يادگيري مبتني بر مسئله و روش تدريس سخنراني بر هيجانهاي پيشرفت تحصيلي
 با استفاده از روش نمونهبرداري در.پسآزمون با گروه گواه نامعادل فرضيههاي پژوهش آزمون شد- براساس طرح پيشآزمون.دانشجوـمعلمان انجام شد
) جايگزينn=55( ) و گروه گواهn=59(  دو کالس از دانشگاه فرهنگيان يزد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفي در گروه آزمايش،دسترس
 شرکتکنندگان به پرسشنامه هيجانهاي. گروه آزمايشي روش آموزشي مبتني بر مسئله و گروه گواه روش آموزشي مبتني بر سخنراني دريافت کردند.شدند
 نتايج تحليل کوواريانس تکمتغيري نشان داد يادگيري مبتني بر مسئله در مقايسه با روش.) پاسخ دادند2002 ،  تيتز و پري، گوئتز،پيشرفت تحصيلي (پکران
 و، افتخار به کالس، اميدواري به کالس، اثربخشي بيشتري بر هيجان هاي مثبت پيشرفت تحصيلي مرتبط با کالس درس شامل لذّت از کالس،سخنراني
 رويآورد يادگيري مبتني بر مسئله، بنابراين. اميدواري به يادگيري و افتخار به يادگيري دارد،هيجانهاي مثبت مرتبط با يادگيري شامل لذّت از يادگيري
.ميتواند به عنوان جايگزيني مناسب براي روش سنتي سخنراني در آموزش دانشجومعلمان مورد توجه قرار گيرد
 هيجانهاي پيشرفت تحصيلي، سخنراني، يادگيري مبتني بر مسئله:واژههاي کليدي
6931  تابستان/25  شماره/ سال سيزدهم- روانشناسان ايراني:روانشناسي تحولي
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T

his quasi-experimental study aimed to compare the effectiveness of problem-based learning (PBL) and traditional lecturebased learning (LBL) on achievement emotions among teacher students. The pretest posttest nonequivalent control group

design was used to test the research hypotheses. Using convenience sampling, two classes were selected from Farhangian
University in Yazd, Iran.The classes randomly assigned into the experimental group (n=35) and control group (n=33). The
experimental group received PBL and the control group received LBL. The participants completed the Achievement Emotions
Questionnaire (Pekrun, Goetz, Titz & Perry, 2002). The results of univariate analysis of covariance indicated that PBL was more
effective than LBL in positive class-related emotions, including enjoyment, hope, and pride, and in positive learning-related
emotions, including enjoyment, hope, and pride.The finding suggested that the PBL approach can be an alternative to the traditional
lecture method in the education of teacher students.
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مقدمه

چالشبرانگيز يک آزمون متفاوت است؛ برخي از فراگيران هنگام

هيجانهاي پيشرفت تحصيلي 6به هيجانهايي اطالق

مطالعه مواد درسي ،ديگران هنگام رفتن به کالس درس و

يشود که مستقيماً با يادگيري تحصيلي ،آموزش کالسي و
م

عدهاي ديگر هنگام دادن امتحان ،برانگيخته ميشوند .افزون بر


پيشرفت مرتبط هستند (پکران ،گوئتز ،تيتز و پري .)2002 ،اين

آن ،هيجـانها در سـه موقعيـت قبل ،حين و بعد ،الزاماً يکسان

هيجانها به تجربههاي هيجاني خوشايند و ناخوشايند

نيستند .فـراگيـري که پيـش از رفتـن به کالس نگـران است

فراگيران در رابطه با فعاليتها و پيامدهاي مرتبط با شايستگي

يتواند با تغيير شرايط از کالس درس لذّت ببرد (پکران و
م

اشاره دارند و مجموعهاي از فرايندهاي روانشناختي مرتبط با

ديگران.)2066 ،

مؤلفههاي عاطفي ،شناختي ،انگيزشي و فيزيولوژيکي را دربر

موضعگيريهاي نظري متعددي در خصوص فعالسازي

ميگيرند (پکران ،گوئتز ،فرينزل ،بارچفلدو پري .)2066 ،براي

هيجانها وجود دارد .ديدگاه ارزيابي 5تغييرپذيري واکنشهاي

5

هيجاني افراد در موقعيتهاي مشابه را بر حسب ارزيابيهاي

(شناختي) ،برانگيختگيهاي فرار از موقعيت( 4انگيزشي) و

متفاوت از موقعيت توضيح ميدهد .يکي از نظريههاي هيجان

فعالسازي پيراموني( 9فيزيولوژيکي) شود.

مبتني بر ارزيابي ،نظريه شناختي -اجتماعي مهار-ارزش هيجانهاي

مثال ،اضطراب ميتواند باعث احساس تنش( 2عاطفي) ،نگراني
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پيشرفت 60تحصيلي است (پکران.)2001 ،

بر پيامدهاي بعدي هيجانها مانند اميدواري و اضطراب مرتبط

براساس نظريه مهار-ارزش (پکران ،)2001 ،که مبتني بر

با موفقيت و شکست احتمالي و پيامدهاي قبلي هيجانها مانند

اصول اساسي نظريههاي اسناد 66هيجانهاي پيشرفت (واينر،

افتخار و شرمساري مرتبط با موفقيت و شکست قبلي متمرکز

 ،)6599نظريههاي انتظار-ارزش 62هيجانها (پکران،)6552 ،

بود (واينر .)6599 ،به نظر پکران و ديگران ( )2002هيجانهاي

رويآوردهاي تبادلي( 65الزاروس 64و فولکمن 6594 ،69نقل از

مرتبط با فعاليتها نيز بايد به اين پژوهشها افزوده شوند .پکران

پکران )2001 ،و الگوهاي آثار عملکرد بر هيجانها (پکران و

( )2001در طبقهبندي سهبعدي هيجانهاي پيشرفت تحصيلي،

ديگران )2002 ،است ،محيطهاي يادگيري بر دو مؤلفه ارزيابي

بر ايجاد تمايز هيجانهاي فعاليت در مقابل پيامد به عنوان

شناختي در رشد هيجانها تأثير دارند .مؤلفه مهار فاعلي 61به

کانون تمرکز 1تأکيد و هيجانهاي پيشرفت تحصيلي را براساس

ارزيابي امکان تأثيرگذاري بر اعمال و پيامدهاي آن اشاره دارد

9

و مؤلفه ارزش فاعلي 67اهميت و پيامدهاي اعمال را منعکس

تفکيک کرد .براي مثال ،تجربه لذّت در طول يک کالس معين،

يکند و بيانگر ارزشي است که آن عمل يا پيامد دارد .اين
م

يک هيجان مثبت ،فعالساز و مرتبط با فعاليت و ناکامي هنگام

نظريه همچنين اثرات هيجانهاي پيشرفت تحصيلي بر تعهد

شکست ،يک هيجان منفي ،منفعلکننده و مرتبط با پيامد در

به يادگيري و عملکرد تحصيلي را پيشبيني ميکند.

دو ويژگي جاذبه( 7مثبت در مقابل منفي) و درجه فعالسازي

نظر گرفته ميشود.

انتظار ميرود که فرايندهاي يادگيري و پيامدهاي پيشرفت بر

اين هيجـانها در بـافتهـاي آمـوزشي متفاوت مانند

هيجانهاي فراگيران اثر متقابل داشته باشند .براي مثال بررسيها

تهاي کالس درس ،زمان يادگيري و هنگام امتحانات رخ
موقعي 

حاکي از تأثيرپذيري هيجانهاي پيشرفت تحصيلي از عوامل

ميدهند .موقعيتها بر حسب کارکردها و ساختارهاي اجتماعي

هدفهاي پيشرفت (پوتواين ،ساندر و الرکين ،)2065 ،کيفيت

متفاوتاند و از اينرو هيجانها در خالل موقعيتها تغيير

ادراکشده تکاليف (دتمرس و ديگران ،)2066 ،خلق و خـوي

ميکنند .براي مثال ،لذّت تجربهشده آموزش در کالس از لذّت

سـرشتـي (پکـران )2001 ،و بـاورهـاي ذهني مرتبط با حوزههاي

13. transactional approaches
14. Lazarus, R. S.
15. Folkman, S.
16. subjective control
17. subjective value

7. valence
8. degree of activation
9. appraisal perspective
10. control-value theory of achievement emotions
11. attributional theories
12. expectancy-value theories

1. achievement emotions
2. tense feelings
3. worries
4. impulses to escape from the situation
5. peripheral activation
6. object focus

رحيم بدريگرگري ،شهرام واحدي ،يوسف اديب ،سينا شفيعيسورک

يادگيري (هاگ 6و گوئتز 2062 ،2نقل ازگوئتز ،لوتکي ،نت ،کلر و

و استفاده از رويآوردهاي آموزشي جديد ،فعال و فراگيرمحور،9

ليپنويچ )2065 ،است.

يک ضرورت است (يان و ديگران .)2066 ،روشهاي آموزشي

يافتههاي تجربي نيز رابطه معنادار بين ويژگيهاي تدريس و

فراگيـرمحـور ،مهـارتهاي برقـراري ارتبـاط ،کار گـروهي،

هيجانهاي کالس درس را آشکار ساختهاند .فرنزل ،پکران و

مسئوليتپذيري براي يادگيري ،به اشتراکگذاري اطالعات،

گوئتز ( )2007دريافتند که فشار پيشرفت به شکل مثبت با

احترام به ديگران و حل مسئله را ارتقا ميدهند (رووان ،مککورت

اضطراب و خشم و به شکل منفي با لذّت و افتخار ارتباط دارد و

و بيکي .)2009 ،يک راهبرد آموزشي فعال و فراگيرمحور که

سطوح باالي وضوح و ساختار به شکل مثبت با لذّت و به شکل

توجّه قابل مالحظهاي را در دهههاي اخير به خود معطوف کرده

منفي با خشم ،اضطراب ،خستگي و نااميدي همبسته است.

است ،رويآورد يادگيري مبتني بر مسئله 1است.

بررسيهاي ديگر نشان ميدهد که سبک بيان حمايتي ،به

اين نوع يادگيري مبتني بر نظريه بناشدنينگري 7است .اين

گونهاي مثبت با لذّت فراگيران و به گونهاي منفي با خستگي


نظريه ،فراگيران را به عنوان محور 9در آفرينش معني در نظر

آنها مرتبط است (گوتتز و ديگران )2065 ،و سبک مهارگر

ميگيرد ،به گونهاي که دانش خود را بنا ميکنند و با انتخاب

مربي در ارائه و بررسي تکليف با هيجانهاي نامطلوب بيشتر و

فعّال و ساخت تراکمي دانش شخصي خود از طريق فعاليتهاي

برعکس توجه به استقالل عمل فراگيران با سطوح پايينتري از

فردي و اجتماعي ،به کشف معني نايل ميآيند (بيگز.)6551 ،

هيجانهاي نامطلوب ارتباط دارد (تراتويين ،نيگلي ،شنايدر و

يادگيري مبتني بر مسئله راهبردي آموزشي است که در آن

لوتکي .)2005 ،بازخورد معلم ،عنصر ديگري از روش تدريس

يادگيري مهارتهاي دانش و صالحيت در اطراف مسائل

است که نقش مهمي در زمينه هيجانهاي پيشرفت تحصيلي

موقعيتي ،بدون ساختار و مرتبط با زندگي واقعي سازمان داده

ايفا ميکند .بازخورد بسطيافته و آگاهيبخش ميتواند بر تجربه

ميشوند و با اتخاذ رويآوردهاي عميق يادگيري از طريق

هيجانهاي مطلوب بيفزايد (گوئتز ،فرنزل ،هال و پکران،

دخالت فراگيران در يادگيري خودرهنمود ،5يادگيري را با عمل

 .)2009کيفيت تکاليف و مسائل مطرحشده نيز به عنوان بخشي

همراه ميسازد (گراف و کولموس.)2005 ،

حلشدني هيجانهاي مثبت را فرا ميخوانند ،در حالي که

موجود است ،امّا تمام آنها در شش ويژگي اصلي مشترکاند)6 :

تکاليف بسيار آسان يا دشوار ،با سرعت بيشتري به خستگي

دانشآموزان
وجود يک محيط يادگيري فراگيرمحور که در آن  )2

يانجامند (پکران ،گوئتز ،دانيلز ،استاپنيسکي و پري.)2060 ،
م

در گروههاي کوچک با يکديگر و  )5تحت راهنمايي يک معلم

4

کار ميکنند )4،يک مسئله به عنوان نقطه شروع فرايند يادگيري

تجربه بيشتر هيجانهاي مثبت پيشرفت تحصيلي را در پي دارند

مطرح ميشود تا دانش پيشين را تحريک کند )9 ،زمان زيادي

(دتمرس و ديگران .)2066 ،بنابراين ،ترديدي نيست که

صرف مطالعه مستقل ميشود و  )1تعداد اندکي سخنراني تکميلي

ويژگيهاي تدريس و عواطف فراگيران در همتنيدهاند.

وجود دارد (اشميت ،وندرمالن ،تيوينکل و ويجنن.)2005 ،

همچنين تکاليف همسو با نيازهاي فراگيران (تکاليف دقيق)

سخنراني معمولترين رويآورد آموزش دانشگاهي است که

نتايج پژوهشها از اين روش مشارکتي حمايت ميکند .براي

در دستيابي به چنين هدفهايي ناتوان است .اين روش بر ارتباط

مثال داچي ،سگرسب ،دنباسچب و گيجبلسب ( )2005نشان

يکراههاي استوار است که غالباً فراگيران را به عنوان

دادهاند يادگيري مبتني بر مسئله تأثير مثبت و نيرومندي بر

شرکتکنندگان فعلپذير رها ميکند (يان و ديگران )2066 ،و


مهارتهاي حل مسئله دارد و اگرچه دانش آموختهشده فراگيران

ييابند (المرس و
فراگيران مجالي براي فعاليت و انديشيدن نم 

با اين روش ،اندکي کمتر از روش سخنراني است ،امّا زمان

مـورفي .)2002 ،بنابراين ،تجديدنظر در روشهاي سنتي تدريس

يادداري مطالب بسيار طوالنيتر است .شاييز و اينامدر ()2065

7. constructivism
8. center
9. self-directed learning

4. authentic tasks
5. student-centered
)6. Problem-Based Learning (PBL

1. Haag, L.
2. Goetz, T.
3. challenging
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نيز نشان دادهاند که اين نوع آموزش به فراگيران کمک ميکند

نشان داد .بنابراين به نظر ميرسد اين روش يک رويآورد

تا مهارتهاي فرايندي خود شامل مهارتهاي حل مسئله ،تفکر

آموزشي برتر و کارآمد براي نگهداري طوالنيمدت دانش و

انتقادي ،برقراري ارتباط ،کار گروهي ،خودارزيابي ،مديريت تغيير

مهارت کسبشده در خالل تجربه يادگيري است (استروبل و

و يادگيري مادامالعمر را بهبود بخشند.

ونبارنولد .)2005 ،از سويي همانگونه که ويليامز و پاتريج

بررسي فراتحليل اشميت و ديگران ( )2005نشان ميدهد

( )2061خاطرنشان ميسازند ،کارآمدي يادگيري مبتني بر

که برنامه درسي يادگيري مبتني بر مسئله در آموزش پزشکي

مسئله به وجود منابع و امکانات آموزشي و مهارت مجريان آن

نيز مؤثر است .براي مثال ،دانشجويان و فارغالتحصيالن

وابسته است .برقرار نبودن شروط مذکور ميتواند ناکارآمدي

دريافتکننده يادگيري مبتني بر مسئله در مقايسه با افرادي که

روش يادگيري مبتني بر مسئله را موجب شود و حتّي عاملي

برنامه درسي معمول پزشکي را گذرانده بودند ،مهارتهاي

براي سردرگمي و فشارهاي بيشتر بر فراگيران باشد.

نفردي و پزشکي-عملي باالتري کسب کرده بودند ،ترک
بي 

با توجه به اينکه نظريه مهار-ارزش هيجانهاي پيشرفت

تحصيل در آنها کمتر بود و برنامه مطالعاتي خود را با سرعت

تحصيلي ،تأثير ويژگيهاي تدريس را بر هيجانهاي پيشرفت

بيشتري به اتمام ميرساندند .در بررسيهاي ديگر ،فراگيراني

تحصيلي محرز ميداند (پکران )2001 ،و رويآورد آموزشي

که برنامه آموزشي يادگيري مبتني بر مسئله را دريافت کرده

يادگيري مبتني بر مسئله با بهرهگيري از معلمان حمايتکننده،

بودند ،نسبت به گروه سخنراني عملکرد تحصيلي بهتر (نيوا،

تکاليف معنادار و چالشبرانگيز ،نظام بازخورد مثبت و کار گروهي

سايکي ،فوجيساکي ،سوزوکي و ايوانز )2061 ،و سطح باالتري

يگذارد (گراف و
بر عواطف فراگيران اثر مطلوبي بهجا م 

از انگيزش دروني (هوانگ و کيم2001 ،؛ مارتين ،وست و بيل،

افتههاي پژوهشي در
کولموس )2005 ،امّا يکدست نبودن ي 

 ،)2009رضايتمندي از شيوه آموزش (خوشنويساصل،

خصوص کارآمدي روش آموزشي يادگيري مبتني بر مسئله و

صادقزاده و اسدي ،)6554 ،يادگيري خودرهنمود (سنگ ،چو،

فقدان پژوهشي که تأثير روش مذکور بر هيجانهاي پيشرفت

وانگ ،کو ،جيان و ونگ ،)2066،مهارتهاي حل مسئله و

تحصيلي را در فراگيران بررسي کرده باشد ،هدف اين پژوهش

تفکر انتقادي (کريگر )2061 ،را نشان دادند .بررسي تجربي

مقايسه اثربخشي روشهاي آموزشي يادگيري مبتني بر مسئله و

لوينز ،جونز ،ميکرز و ونگاگ ( )2069نيز گواه ديگري بر

سخنراني بر هيجانهاي پيشرفت تحصيلي در قالب فرضيههاي

اثربخشي يادگيري مبتني بر مسئله بود .در چندين بررسي نيز

زير است.

برتري روش يادگيري مبتني بر مسئله نسبت به روش رقيب

اثربخشي روش تدريس يادگيري مبتني بر مسئله برهيجانهاي

سخنراني ،در تفکر انتقادي ،حل مسئله و يادگيري خودرهنمود

پيشرفت تحصيلي لذّت ،اميدواري و افتخار مرتبط با کالس

(چوي ،ليندکوئيست و سانگ ،)2064 ،حرمت خود (مارتين و

بيشتر از اثربخشي روش تدريس سخنراني است.

ديگران )2009 ،و انگيزش دروني (ويجنيا ،لوينز و دروس،
 )2066فراگيران به دست نيامد.

اثربخشي روش تدريس يادگيري مبتني بر مسئله بر
هيجانهاي پيشرفت تحصيلي لذّت ،اميدواري و افتخار مرتبط

استروبل و ونبارنولد ( )2005در يک بررسي فراتحليلي در

يادگيري بيشتر از اثربخشي روش تدريس سخنراني است.

خصوص اثربخشي روش يادگيري مبتني بر مسئله دريافتند که
هر زمان متغيرهاي وابسته پژوهش يعني نگهداري بلندمدت

روش

دانش ،سنجش مبتني بر عملکرد يا مهارت 6و مهارتها و

پژوهش حاضر شبهتجربي با طرح پيشآزمون-پسآزمون با

دانش آميخته 2بودهاند ،برتري روش يادگيري مبتني بر مسئله

گروه گواه نامعادل بود .دانشجويان دانشگاه فرهنگيان يزد ،پرديس

محرز بوده است و صرفاً زماني که تمرکز بر اکتساب و يادداري

پسران ،در نيمسال اول سال تحصيلي  ،6555-6554جامعه آماري

کوتاهمدت بود ،يادگيري مبتني بر مسئله اثربخشي کمتري را

پژوهش را تشکيل دادند .با استفاده از روش نمونهبرداري

2. mixed

1. performance or skill-based assessment

رحيم بدريگرگري ،شهرام واحدي ،يوسف اديب ،سينا شفيعيسورک

در دسترس ،دانشجويان دو کالس علوم تربيتي گرايش آموزش

تحليل مسئله و تقسيم مسئوليت داده شد .هر گروه موظف بود در

دبستاني و پيشدبستاني که تدريس آنها به مجري پژوهش

فاصله ميان دو جلسه کالس به انجام بررسيهاي الزم ،مطالعه

واگذار شد ،به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .يک کالس

منابع مرتبط و جمعبندي پاسخهاي خود بپردازد و در جلسه بعدي

به شيوه تصادفي در گروه آزمايش ( )n= 59و ديگري در گروه

کالس براي ارائه پاسخ مسئله به مدت  69تا  20دقيقه آمادگي

گواه ( )n= 55قرار گرفت .گروه آزمايش روش آموزشي يادگيري

داشته باشد .پس از ارائه اولين گروه ،نوبت به گروه دوم ميرسيد تا

مبتني بر مسئله و گروه گواه روش معمول سخنراني را دريافت

به مدت حداکثر  60دقيقه راهحل گروه خود را تشريح کند و بيان

کرد .تمام شرکتکنندگان در پژوهش پسر و ميانگين سني آنها

فرد اول را تکميل کند .از بين سه گروهي که مسئله نخست را

( 20/77با انحراف استاندارد 6/62سال) بود.

انتخاب کردند ،تنها دو گروه مکلف به توضيح پاسخ مسئله بودند،

درس روانشناسي رشد  2به ارزش دو واحد به مدت يک

مگر آنکه گروه سوم اصرار داشت که بيانات دو گروه قبلي را

نيمسال تحصيلي ( 61جلسه) و هر هفته يک جلسه  2ساعته براي

تکميل کند .در اين صورت حداکثر  9دقيقه نيز به گروه سوم

مقايسه اثربخشي روشهاي آموزشي يادگيري مبتني بر مسئله و

فرصت داده ميشد .انتخاب دو گروه براي ارائه پاسخ و ترتيب

سخنراني بر هيجانهاي پيشرفت تحصيلي دانشجومعلمان انتخاب

انتخاب آنها توسط قرعه مشخص ميشد .گروهها براي ارائه

شد .فعاليتهاي يادگيري دانشجويان شامل حضور در کالس،

مطالب ،مجاز به استفاده از فيلم ،اساليد يا هر ابزار مناسب ديگر

آماده کردن محتوا ،انجام تکاليف و گذراندن آزمون پاياني بود.

بودند .جريان کار به همين شيوه براي مسئله دوم ادامه مييافت.

گروه يادگيري مبتني بر مسئله .در اولين جلسه کالس،

پس از اتمام ارائه گروهها ،مدرس به جمعبندي مطالب ،ارائه

دانشجويان به شش گروه اختياري  9تا  1نفري براي کارگروهي

مطالب تکميلي و پاسخ به سؤاالت احتمالي دانشجويان به مدت

تقسيم شدند .در هر جلسه ،درس جديد در قالب دو مسئله ارائه

 69دقيقه ميپرداخت 69 .تا  20دقيقه پاياني کالس به ارائه

ميشد .به سه گروه براي پاسخ به مسئله اول و به سه گروه ديگر

مسائل مربوط به درس بعد و آمادهسازي گروهها براي پاسخ به آن

براي پاسخ به مسئله دوم حق انتخاب داده شد .مسائل آمادهشده

مسائل اختصاص مييافت .مراحل هفتگانه اجراي روش

به گروهها عرضه شد و به آنها مطابق با روش پيشنهادي اشميت

يادگيري مبتني بر مسئله و توضيح مختصر هر مرحله بر مبناي

و ماوس ( 69 ،)2000تا  20دقيقه فرصت براي روشنسازي

روش پيشنهادي اشميت و ماوس ( )2000در جدول 6خالصه

مفاهيم مبهم ،تعريف مسئله و اجراي بارش افکار در خصوص آن،

شده است.

گام آموزشي
اول
دوم

عنوان فعاليت
روشنسازي مفاهيم مبهم
تعريف مسئله

سوم
چهارم
پنجم

اجراي بارش افکار
تحليل مسئله
تقسيم مسئوليت

ششم

مطالعه فردي و يافتن پاسخ براي
مسئله

هفتم

ارائه راه حل و بيان داليل

توضيح فعاليت
افراد هر گروه تالش ميکنند تا مفاهيم مبهم و ناشناخته مسئله را براي خود توضيح دهند.
افراد هر گروه تالش ميکنند تا با يافتن اطالعات مناسب ،صرفنظر از جزئياات ناامربوو و بياان
مسئله به زبان خود به تعريف و درک مسئله برسند.
افراد هر گروه ،پاسخهاي اوليه خود به مسئله را بيان و بدون ارزشيابي ثبت ميکنند.
افراد هر گروه تالش ميکنند تا مسئله را به بخشهاي قابل بررسي تقسيم کنند.
گروهها مسئوليت هر يک از افراد را براي پاسخگويي به مسئله و يافتن راه حل با اساتفاده از منااب
مختلف مشخص ميکنند.
هر يک از افراد از مناب مختلف براي يافتن پاسخ استفاده ميکنند .ساس افاراد هار گاروه گردآماده و باا
بررسي پاسخهاي جم آوري شده و مقايسه آن با پاسخهاي اوليه ارائهشاده در گاام ساوم باه جما بنادي
پاسخها اقدام و خالصهاي از آنها براي ارائه در کالس تهيه ميکنند.
هر گروه يافتههاي خود را به اشتراک ميگذارد.
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گروه سخنراني .گـروه گـواه ،محتـواي دروس را در قالب

هيجانهاي مرتبط با يادگيري پرسشنامه هيجانهاي پيشرفت

سخنراني همراه با اساليدهاي آموزشي ،در سراسر نيمسال تحصيلي

تحصيلي ،پس از حذف  5مادّه به دليل بار عاملي کمتر از 0/5

و در همان حوزههاي محتوايي دريافت کرد .دانشجويان مجاز به

در فرايند تحليل عاملي تأييدي نشان دادند اين پرسشنامه

پرسش و استفاده از کتابهاي مرجع و مواد آموزشي ديگر بودند.

روايي و اعتبار مناسب در نمونه ايراني دارد و ميتواند به عنوان

پرسشنامه هيجانهاي پيشرفت تحصيلي( 6پکران و

ابزاري معتبر براي ارزيابي هيجانهاي پيشرفت تحصيلي

ديگران .)2066 ،2002 ،اين پرسشنامه شامل  24زيرمقياس است

فراگيران در زمينههاي مختلف يادگيري به کار رود .در نسخه

که  5هيجان لذّت ،اميدواري ،افتخار ،آسودگي ،خشم ،اضطراب،

اصلي ،اعتبار تمام زيرمقياسها باالتر از  0/79و در 60

شرمساري ،نااميدي و خستگي را در سه زمينه آموزشي جريان

زيرمقياس از  61زيرمقياس باالتر از  0/99بود که بيانگر دامنه

کالس ،زمان يادگيري و هنگام آزمون اندازه ميگيرد .اين

اعتبار خوب تا عالي است .در پژوهش کديور و ديگران ()6599

پرسشنامه نمره کل ندارد و ترکيبي از مقياسهاي مختلف است.

با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضرايب اعتبار زيرمقياسهاي

هر يک از اين مقياسها شامل مادّههايي است که مؤلفههاي

پرسشنامه نيز  0/74تا  0/99به دست آمد.

عاطفي ،شناختي ،انگيزشي و فيزيولوژيکي هيجان مربوط به خود

در پژوهش حاضر به دليل پرهيز از پيچيدگي و همنوايي

را اندازه ميگيرند .از مقياس  9درجهاي ليکرت (=6کامالً مخالفم،

با روانشناسي مثبتنگر که رويآورد غالب روانشناسي معاصر

=9کامالً موافقم) براي ثبت پاسخ به مادّهها استفاده شده است.

است ،تنها به هيجانهاي پيشرفت تحصيلي مثبت مرتبط با

مقيـاس هيجـانهاي مربـوط به کالس  90مـادّه دارد و

کالس درس و يادگيري شامل لذّت از کالس ( 5مادّه)،

شرکتکنندگان بايد احساس خود را در خصوص لذّت ،اميدواري،

اميدواري به کالس ( 9مادّه) ،افتخار به کالس ( 9مادّه) ،لذّت

افتخار ،خشم ،اضطراب ،شرمساري ،نااميدي و خستگي مربوط به

از يادگيري ( 60مادّه) ،اميدواري به يادگيري ( 1مادّه) و افتخار

کالس گزارش کنند .مقياسهاي هيجان مربوط به يادگيري 79

به يادگيري ( 1مادّه) اکتفا شده است.

مادّه را شامل ميشود که از شرکتکنندگان خواسته ميشود تا
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يافتهها

هيجان بيان کنند .در نهايت مقياس هيجانهاي آزمون ،که بخش

جدول  2ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي پيشآزمون

کامل و مجزايي از پرسشنامه را تشکيل ميدهد ،شامل  77مادّه

و پسآزمون گروههاي آزمايش و گواه را نشان ميدهد .مطابق

است که در آن پاسخدهندگان احساس خود را راجع به

با اين جدول تفاوت ميانگين پسآزمون و پيشآزمون در گروه

هيجانهاي لذّت ،اميدواري ،افتخار ،آسودگي ،خشم ،اضطراب،

آزمايش براي تمام متغيرهاي پژوهش بيش از گروه گواه است.

شرمساري و نااميدي مرتبط با آزمون ،گزارش ميکنند.

براي بررسي معناداري تفاوت دو ميانگين در مقياسهاي

در ساخت زيرمقياسها از يک راهبرد تجربي-منطقي بر

هيجانهاي مثبت پيشرفت تحصيلي و آزمون فرضيههاي

مبناي نظريه مهار -ارزش پکران و پژوهشهاي اکتشافي قبلي

پژوهش از روش آماري تحليل کوواريانس تکمتغيري که در

استفاده شد و پرسشنامه در نمونهاي از دانشجويان دانشگاه

آن نمرههاي پيشآزمون نقش مهار را بر عهده دارند ،استفاده

آزمون شد ( .)n=595يافتهها نشان دادند که مقياسها اعتبار،

شد .عدم معناداري آزمون کلموگروف-اسميرنف نشاندهنده

روايي دروني (از طريق تحليل عاملي تأييدي) و روايي بيروني

برقراري پيشفرض هنجار بودن توزيع نمرهها در متغيرهاي

(بر حسب روابط با ارزيابيهاي مهار-ارزش ،يادگيري و عملکرد

مطالعه و امکان انجام فرايند تحليل است .همچنين معنادار

تحصيلي دانشجويان) مناسب داشتند (پکران و ديگران.)2066 ،

نبودن آزمون لوين براي هر يک از هيجانهاي مثبت پيشرفت

کديور ،فرزاد ،کاووسيان و نيکدل ( )6599در پژوهشي با
هدف رواسازي در مقياس هيجانهاي مرتبط با کالس و

تحصيلي ( )P>0/09بيانگر برابري واريانس خطا در سطوح
روش تدريس و مجوزي براي ادامه تحليل است.
)1. Achievement Emotions Questionnaire (AEQ

رحيم بدريگرگري ،شهرام واحدي ،يوسف اديب ،سينا شفيعيسورک

جدول2
ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي گروه آزمايش و گواه در پيشآزمون و پسآزمون
متغير

پيش آزمون

گروه

پ آزمون

لذّت از کالس

آزمايش
گواه

M
11/11
11/14

SD
5/11
5/15

M
10/04
14/40

SD
5/77
0/17

اميدواري به کالس

آزمايش
گواه

11/41
51/51

5/55
5/11

10/10
52/71

0/05
7/10

افتخار به کالس

آزمايش
گواه

52/51
52/41

5/04
0/75

11/17
51/44

5/51
5/50

لذّت از يادگيري

آزمايش
گواه

15/50
10/41

0/11
5/15

11/17
10/05

0/52
5/11

اميدواري به يادگيري

آزمايش
گواه

51/50
54/17

1/51
0/01

55/50
51/10

1/15
1/74

افتخار به يادگيري

آزمايش
گواه

50/50
55/14

1/15
1/05

55/00
55/71

0/41
1/11

جدول5
نتايج آزمون تحليل کوواريانس تکمتغيري اثربخشي روشهاي تدريس يادگيري مبتني بر مسئله و سخنراني بر هيجانهاي
مثبت پيشرفتتحصيلي
مقياسها
لذّت از کالس

اميدواري به کالس

افتخار به کالس

اميدواري به يادگيري

افتخار به يادگيري

پيشآزمون
گروه
خطا
پيشآزمون
گروه
خطا
پيشآزمون
گروه

151/020
117/054
215/511
1471/404
502/007
1510/704
1142/455
01/155

1
1
05
1
1
05
1
1

F
**

151/020
117/054
15/545
1471/404
502/007
11/154
1142/455
01/155

70/17
**57/41

4/510
4/510

**50/41
**11/00

4/050
4/175

**21/02
*5/52

4/571
4/471

خطا
پيشآزمون
گروه

240/154
170/112
152/421

05
1
1

15/121
170/112
152/421

**2/20
*0/00

4/154
4/414

خطا
پيشآزمون
گروه
خطا
پيشآزمون
گروه
خطا

1515/110
15/550
115/504
105/045
17/041
150/717
1451/712

05
1
1
05
1
1
05

11/271
15/550
115/504
10/505
17/041
150/717
15/754

4/20
**11/00

4/411
4/171

1/15
**1/17

4/417
4/111

P>0/06

**

P>0/09

*

نتايج آزمون تحليل کوواريانس تکمتغيري در خصوص

کالس ،پس از مهار اثر پيشآزمون ،معنادار است .اين نتايج

مقايسه اثربخشي دو روش تدريس يادگيري مبتني بر مسئله و

حاکي از اثربخشي روش تدريس يادگيري مبتني بر مسئله در

سخنراني بر هر يک از هيجانهاي مثبت پيشرفت تحصيلي در

مقايسه با سخنراني بر هر يک از سه مقياس هيجانهاي مرتبط

جدول 5نشان ميدهد تفاوت بين دو ميانگين براي هر يک از

با کالس درس و بنابراين تأييد فرضيه نخست پژوهش است.

متغيرهاي لذّت از کالس ،اميدواري به کالس و افتخار به

مجذور اتاي تفکيکي نيز نشان ميدهد که به ترتيب  25درصد،

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال سيزدهم /شماره  /25تابستان 6931

لذّت از يادگيري

منب

SS

df

MS

η2
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 67درصد و  9درصد پراکندگي مقياسهاي مذکور ازسوي متغير

 )2002و ميتواند مانعي در مسير بهبود هيجانهاي مثبت

مستقل روش تدريس تبيين ميشود .جدول 5همچنين نشان

پيشرفت تحصيلي و پيامدهاي متعاقب آن باشد .نتايج پژوهشها

ميدهد که تفاوت ميانگينهاي دو گروه آزمايش و گواه در

در خصوص اثربخشي روش يادگيري مبتني بر مسئله در قياس

مقياسهاي لذّت از يادگيري ،اميدواري به يادگيري و افتخار به

با روش سخنراني بر انگيزش دروني (هوانگ و کيم2001 ،؛

يادگيري ،پس از مهار اثر پيشآزمون ،معنادار است .بنابراين

مارتين و ديگران ،)2009 ،يادگيري خودرهنمود (سنگ و

فرضيه دوم پژوهش نيز تأييد ميشود .مجذور اتاي تفکيکي نيز

ديگران ،)2066 ،حل مسئله و تفکر انتقادي (کريگر،)2061 ،

نشان ميدهد که به ترتيب  5درصد 67 ،درصد و  65درصد

رضايتمندي از شيوه تدريس (خوشنويساصل و ديگران،

پراکنـدگي مقيـاسهاي مـذکور ازسـوي متغيـر مستقل روش

 ،)6554مهارتهاي ميانفردي (اشميت و ديگران )2005 ،و

تدريس تبيين ميشود.

مهارتهاي فرايندي (شايند و اينامدار )2065 ،با يافته اين
پژوهش همسوست.
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يافتـههاي پـژوهـش حاضـر همچنيـن تأييدي بر نظريه

اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي روش فراگيرمحور

مهار-ارزش هيجانهاي پيشرفت تحصيلي (پکران )2001 ،است.

يادگيري مبتني بر مسئله و روش معمول سخنراني بر هيجانهاي

مطابق با اين نظريه ،ويژگيهاي شناختي و عاطفي محيط

پيشرفت تحصيلي ،توانست برتري روش يادگيري مبتني بر

يادگيري از طريق تأثير بر مؤلفههاي مهار و ارزش فاعلي بر

مسئله در هر سه مقياس هيجانهاي مثبت مرتبط با کالس

هيجانهاي پيشرفت تحصيلي اثر ميگذارند .محيطهاي يادگيري

درس شامل لذّت از کالس ،اميدواري به کالس و افتخار به

مبتني بر مسئله با برخورداري از مؤلفههايي چون حمايت از

کالس و هر سه مقياس هيجانهاي مثبت مرتبط با يادگيري

استقالل عمل ،6القاي ارزش ،2تدارک مواد تدريس مرتبط با

شامل لذّت از يادگيري ،اميدواري به يادگيري و افتخار به

زندگي و تکاليف چالشبرانگيز ،کارگروهي و تکي هگاهسازي،5

يادگيري را نشان دهد .در تبيين يافتهها ميتوان استدالل کرد

ترسيم ساختارهايي با هدف مشخص ،انتظارات روشن و ارائه

که رويآورد مشارکتي و فراگيرمحور يادگيري مبتني بر مسئله

پسخوراندهاي سازنده ،قادرند با هدف قراردادن باورهاي مهار و

تمرکز خود را در آموزش بر کار گروهي و درک عميق موضوع از

ارزش فاعلي فراگيران در فعالسازي هيجانهاي مثبت و

طريق کنکاش و دستيابي براي گيرنده به پاسخ قرار ميدهد

پيامدهاي حاصل از آن مؤثر باشند .نتايج بررسيهاي گوئتز و

(گراف و کولموس .)2005 ،همچنين به دليل توجه ويژه اين

ديگران ( )2065و تراتويين و ديگران ( )2005در خصوص

روش به مهارتهاي اجتماعي برقراري ارتباط ،تبادل اطالعات و

ارتباط سبک رفتار مربي با هيجانهاي پيشرفت تحصيلي

احترام به ديگر (اشميت و ديگران ،)2005 ،قادر است به گونهاي

فراگيران يافتههاي پژوهش حاضر را تأييد ميکند .همچنين

مثبت بر هيجانهاي مثبت پيشرفت تحصيلي مرتبط با کالس و

اثرپذيري هيجانهاي مثبت پيشرفت تحصيلي از تکاليف

يادگيري اثر گذارد .در روش سنتي و معلممحور سخنراني،

چالشبرانگيز (پکران و ديگران ،)2060 ،تکاليف همسو با

مدرس نقطه اتکاي يادگيرنده است و سعي در تفهيم مطالب

نيازهاي فراگيران (دتمرس و ديگران )2066 ،و بازخورد

درسي به او دارد .به دليل محدوديتهايي چون آموزش يکسان

بسطيافته و آگاهيبخش (گوئتز و ديگران )2009 ،نيز مؤيد


به تمام فراگيران صرفنظر از تفاوتهاي فردي ،ارتباط

يافتههاي حاضراست.

يکسويه و غيرفعال بودن فراگيران در جريان آموزش ،اين

برتـري روش تـدريس يادگيـري مبتني بر مسئله بر

روش به گونهاي منفي بر يادگيري عميق ،عملکرد مطالعه و

روشهاي سنتي تدريس از منظر فراگيران (خوشنويساصل و

يگذارد ،از انگيزه تالش در فراگيران ميکاهد،
تداوم آن اثر م 

ديگران )6554 ،و انگيزش دروني باالتر آنها (هوانگ و کيم،

سبب ايجاد کسالت و خستگي در آنها ميشود (لمرس و مارفي،

2001؛ مارتين و ديگران )2009 ،را ميتوان به عوامل ارتباط

3. scaffolding

2. induction of value

1. support of autonomy

رحيم بدريگرگري ،شهرام واحدي ،يوسف اديب ،سينا شفيعيسورک

صميمي فراگيران در محيط يادگيري ،شور و شوق بيشتر،

بيشتري بهويژه فراگيران را با استرس و فشار رواني زيادي مواجه

مشارکت فعّال در فرايند يادگيري ،تعامل در کالس ،يادگيري

ميکند ،بنابراين بر آموزش فنون يادگيري مبتني بر مسئله به

عميق ،تشويق به مطالعه و صرف زمان کمتر بهمنظور آمادگي

مدرسان و اطمينان از توانايي آنها در کاربرد صحيح اين روش،

براي آزمون پاياني نسبت داد (استروبل و ونباتولد.)2005 ،

قبل از اجرا ،تأکيد ميشود.

همچنين فراگيران در بافت استقاللبخش و حمايتي ،فعاليت-
هاي مطالعه را لذّتبخشتر و مفيدتر ارزيابي ميکنند (ويجنيا

تقدير

و ديگران .)2066 ،به نظر ميرسد در اين پژوهش نيز همين

از مسئوالن و دانشجويان دانشگاه فرهنگيان يزد و پرديس

عوامل سبب شده است تا رويآورد يادگيري مبتني بر مسئله

پسران که با همکاري صميمانه خود انجام اين پژوهش را

بتواند در بهبود هيجانهاي فراگيران نقش مؤثرتري نسبت به

ميسّر ساختند ،کمال امتنان را داريم.

روش سخنراني داشته باشد.
بر اساس پيشينه پژوهشي نسبتاً زياد ،روش يادگيري مبتني

منابع

بر مسئله ،منابع و امکانات مناسب را ميطلبد (ويليامز و پاتريج،

خوشنويساصل ،پ ،.صادقزاده ،م .و اسدي ،ف .)6554( .بررسي ميزان

 .)2061ناهمخواني منابع شامل دانش قبلي و سطح آمادگي

رضايتمندي دانشجويان پزشکي از روش تدريس آموزش بر پايه

فراگيران با الزامات اين روش تدريس ميتواند فراگيران را با

حل مشکل در مقايسه با سخنراني .توسعه آموزش در علوم

فشارهاي بيشتري مواجه کند ،امّا آنگونه که اشميت و ديگران

پزشکي.40-55 ،)9(65 ،

( )2005خاطرنشان ميسازند روش تدريس يادگيري مبتني بر

کديور ،پ ،.فرزاد ،و ،.کاووسيان ،ج .و نيکدل ،ف .)6599( .رواسازي

مسئله رويآوردي تدريس بدون راهنما يا با راهنمايي اندک

پرسشنامه هيجانهاي تحصيلي پکران .فصلنامه نوآوريهاي

نيست ،بلکه بر حمايت و تکيهگاهسازي تأکيد ميورزد.

آموزشي.59-7 ،)9(52 ،

هرچند مطابق با نظريه مهار-ارزش (پکران،)2001 ،

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through con-

ساختارهاي اساسي و مکانيزمهاي علّي هيجانهاي پيشرفت

structive alignment. Higher Education, 32(3),
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347-364.
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new managers? Problem-Based Learning vs.
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