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 چکیده
های نظریِ جامعی مانند مدل طراحی اند با توسعة مدل( کوشیده2018اگر چه محققان مختلفی مانند کلر )

شناسان و متخصصان تربیتی را از تمایز در نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان تعمیق بخشند، انگیزشی، فهم روان
مسلم در  طوربههای کمی، پژوهشگرایی و تمرکز محض بر منطق صرف بر پارادایم تجربه تأکیداما به دلیل 

جانبة آموزان از فهم عمیق و همههای آموزشی برای تقویت مواضع انگیزشی دانشفرایند توسعة برنامه
بنابراین، محققان در این پژوهش  ؛اندبازمانده هاآنمحور رفتارهای بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سالمت

پاسخ دهند که اهمّ عناصر پیشایندی  سؤالرشناسی توصیفی به این کوشیدند با استفاده از روش پژوهش پدیدا
آموزان شهر ری در استان تهران تا آموزان ایرانی کدامند. برای این منظور، از بین دانشنقصان انگیزشِ دانش

گروه  12های تحصیلی هفتم و هشتم انتخاب و در قالب آموز در پایهدانش 50حد رسیدن به اشباع اطالعات، 
های موجود با استفاده از ها، دادهمصاحبه شد. پس از ضبط و بازنویسی مصاحبه هاآننفره با  5تا  4کانونی 

های به دست آمده هشت مضمون اصلی شامل قرار گرفت. از تحلیل داده وتحلیلتجزیهروش کالیزی مورد 
با زندگی، خودباوری تحصیلی، احساس کنترل و اجبار شدید، روابط صمیمانه، ادراک  شدهادراکارتباط 

انصافی، عدم عالقه و توجه به درس، خودتنظیمی و تجربه هیجانات در کالس درس، استخراج شدند. بی
، نتایج مطالعة حاضر ضمن همراستایی با زوایای فکری مدل جامع طراحی انگیزشی کلر، شواهدی درمجموع

نقصان انگیزشی یادگیرندگان ایرانی  بینیپیشکمیلی در دفاع از نقش تفسیری عنصر اطالعاتی هیجان، در ت
 آموز/معلم/فردی دانشفراهم کرد. عالوه بر این، نتایج مطالعة حاضر نشان داد که بهبود مدل رفتار رابطة بین

تلقی  هاآنراه بهبود نیمرخ انگیزشی  ینمؤثرتربر درک و بهبود تجارب هیجانی یادگیرندگان  تأکیدوالد با 
 شود.می
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–انگیزش، نقصان انگیزش، تجربه زیسته، پدیدارشناسی توصیفی، مدل طراحی  :واژگان کلیدی

 انگیزشی

 مقدمه

محور فرایندی است که فعالیتی هدفبیانگر  1طبق دیدگاه متخصصان تربیتی پدیده انگیزش
. از این منظر، تغییر در انگیزش به تغییر در یادگیری منجر بخشدمیرا برانگیخته و تداوم 

( و متقابالً یادگیری نیز انگیزش را دستخوش 2019، 2شد )مایر، فلکنشتین و کالرخواهد 
نیز حالتی  4یافتگی انگیزشی نقصان(. 2019، 3دهد )گاتفریدتغییرات همسانِ با خود قرار می

رف انرژی و تالش جهت یادگیری و بهبود است که در آن فراگیر دلیل کمی برای ص
و اشکال  (2017، 5)سینکلر، بروملی، شوگرن، مورای و آنرا عملکرد تحصیلی خود داشته

اجتناب از گر و بازدارندة سالمت تحصیلی را مانند های رفتاری خودمراقبتمتفاوتی از مدل
، 6)ونتزل و میلیگزیند گرایی غیرانطباقی، برمیو کمال شکست، پرخاشگری منفعالنه

2016.) 
از طریق  ویژهبهانگیزش و جنبه تاریک آن یعنی نقصان انگیزش به طرق متفاوتی و 

ها، اسنادهای علّی، باورهای خودکارآمدی و همچنین انتخاب گزینیاثرگذاری بر هدف
؛ 7،2017کیم و کریستی)مدرانة یادگیرندگان در وجوه چندگانة شناختی رفتارهای پیشرفت

؛ داودوندی و شکری، 1397منصور، ؛ محمدی، شکری و سپاه1397شکری و تبریزی، 
-؛ فردافشاری، پورشهریار، شکری و فتح2017، 8(، هیجانی )کوئینت، بالدوین و پیان1395

؛ لکی، شکری، سپاه منصور و 2018، 9( و رفتاری )کریگبام، بکر و اسپیناس1396آبادی، 
 هاآن( پیامدهای متفاوتی را برای 1395یار و شکری، ؛ ستاری، پورشهر1397ابراهیمی، 
 شود.موجب می

                                                             
1. motivation 

2. Meyer & fleckenstein & koller 

3. Gottfried 

4. demotivation 

5. Sinclair, Bromley, Shogren, Murray &Unruh 

6. Wentzel & Miele 

7. Kim & christy 

8. Quint, Baldwin & Pyan 
9. Kriegbaum, Becker & Spinas 
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 رویکردیهای کارکردی انگیزش با اخذ شواهدی از این دست، ضمن تصریح ویژگی
ها و نیازها، چگونه در ای از هدفدهد که انگیزش به مثابة مجموعهنگر، نشان میچندجانبه

آفریند سازی رفتار نقش میو کیفی بخشی، تداوم دهندگیمندی، قوتآغازگری، جهت
( 1396آبادی )زاده، شکری و فتح(. طبق دیدگاه صالح2018، 1)فاتیما، شریف و زیمت

بدریختی انگیزشی از طریق فراخوانی طیف وسیعی از سازوکارهای دفاعی و راهبردهای 
کاری و همالگریزانه، خودناتوان سازی، اواقع هایگزینهاجتناب از شکست مانند استاندارد 

بنابراین، در چنین  ؛کندگریزی در تصریح افت تحصیلی یادگیرندگان ایفای نقش میتالش
از  همآنبهبود در وضعیت انگیزشی یادگیرندگان،  منظوربهمندی شرایطی هر تالش هدف

های روانی ـ آموزشی نیازمند فهم دقیق و همه جانبة مفهوم بسیط انگیزش طریق توسعة برنامه
های تئوریک آموزان است. در این راستا، مجموعة تالشو علل نقصان انگیزش در دانش

-گیریهای انگیزشی باورهای خودکارآمدی، اسنادهای علّی، جهتبر سازه تأکیدمعاصر با 

اند تمایزیافتگی در مختصات گری کوشیدهارزشمندی و خودتعیینهای هدفی، خود
انگیزشی یادگیرندگان را تبیین کرده و هر یک با توجه به مبانی فکری متعهد به آن مداخالت 

، 2اند )ویگفیلد و گلدستونپیشنهاد داده گوناگونی را برای تغییر و دستکاری نقصان انگیزشی
؛ مارو، 2018، 4؛ روزنویچ، هاراکیوکز و پرینیسکی9201، 3؛ شین، لی، پارک و آن2019

؛ 2015، 7؛ چوئن و ریو2017، 6؛ کلری، والردی و شنیدمن2018، 5سولر، کبوال و کالدالس
؛ محبی، شکری و پورشهریار، 1398؛ شکری و پورشهریار، 2014، 8آنگر، راسل و کانالی

 .(1395؛ شکری و همکاران، 1396گشتاسبی و همکاران،  ؛1397
در وضعیت  تمایز مفهومی جامع و بسیط با هدف تبیین یهایبندصورتیکی از 

طراحی انگیزشی برای یادگیری و "انگیزشی یادگیرندگان، مدل پیشنهادی کلر تحت عنوان 

                                                             
1. Fatima, Sharif & Zimet 

2. Wigfield & Gladstone 

3. Shin, Lee, Park & Ahn 

4. Rosenweig, Harackiewicz, & Priniski 

5. Muro, Soler, Cebolla & Cladellas 

6. Cleary, Velardi & Schnaidman 

7. Choen & reeve 
8. Unger, Russell & Connelly 
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و  5، رضامندی4، اعتماد3، ارتباط2بر پنج عنصر توجه تأکید( با 2018) 1کلر ست.ا " عملکرد
مدلی جامع و منسجم را دربارة قلمرو مطالعاتی طراحی انگیزشی معرفی و از طریق  ،6اراده

بر اساس منطق پیشنهادی (. 2016، 7آگنولی)آن رابطة بین انگیزش و عملکرد را تبیین کرد 
مانند کنجکاوی،  گرهاییتوصیف(، در این مدل، عنصر توجه با شمول 2018کلر )

سازی شده است. بر اساس شواهد تجربی موجود، مبرانگیختگی، عالقه و کسالت، مفهو
نام دارد و بیانگر حالتی  8گر مفهومی معرفِ بُعد توجه، سازه عالقهتوصیف ترینمهم

است که در خالل تعامالت مطلوب ایجاد شده و باعث افزایش سطح توجه و  شناختیروان
مهم انگیزشی، عاملی (. این عنصر 9،2016شود )رنینجرس و هایدیتمرکز یادگیرنده می

قدرتمند در هدایت و حفظ توجه، بهبود حافظه، تسهیل یادگیری و متعاقباً بهبود عملکرد در 
؛ هانسن، رالستون، 2018، 10شود )رور و پاسکوهای آموزشی، محسوب میفعالیت

، 12؛ فلور، تیپسورد، موریس، ریسر و دیشن2018، 11ماچالیسک، درو، ارتورک و اسکوریس
(. عنصر مهم ارتباط بیانگر ارتباط مفاهیم 2017، 13ما، هو، تسانگ، ژنگ و وو ؛ لی،2017

ها، نیازهای شخصی و همچنین تجارب قبلی افراد است. عالوه بر ها، انگیزهآموزشی با هدف
این، عنصر ارتباط، مشابهت بین سبک یادگیری فراگیر با روش تدریس معلم را نیز شامل 

های مفهومی نظریه بر آموزه عمدتاً(. این بُعد از مدل کلر 1820، 14شود )تورل و سانالمی
اند که با ( مبتنی است. نتایج مطالعات زیادی نشان داده2019ارزش ـ انتظار )مایر و همکاران،

انتظار در یادگیرندگان، میزان عالقه، -های مبتنی بر وجوه ارزشافزایش در سطح ارزیابی
؛ 2019دهد )مایر و همکاران، یز فزونی نشان مین هاآنانگیزش و پیشرفت تحصیلی 

                                                             
1. Keller 

2. attention 
3. relevance 

4. confidence 

5. satisfaction 

6. vilotion 

7. Agnoli 

8. interest 

9. Renningers & Hidi 

10. Roure & Pasco 

11. Hansen, Raulston, Machalicek, Frantz, Drew, Erturk & Squires 

12. Felever, Tipsord, Morris, Racer & Dishion 

13. Lee, Ma, Ho, Tsang & Wu 
14. Turel & Sanal 
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؛ هورویتز، سورنسن و 2018، 2؛ گاسپارد، ویگفیلد، ژیانگ و مارش12018آسترهان
؛ 1397افروز، نادری، پاشار و عسگری، ؛ آتش2018، 4؛ بریسون و دیک2018، 3اویسرمن

 (.1395داودوندی و شکری، 
است که تا چه حد فراگیران انتظار  السؤهدف اساسی در راهبرد اعتماد پاسخ به این 

توان این انتظار را افزایش دارند در یک درس خاص به موفقیت دست یابند و چگونه می
داد؟ بر اساس شواهد موجود، بهترین معرفِ عنصر انگیزشی اعتماد، مفهوم خودکارآمدی 

وظایف الزم بیانگر درک فرد از توانایی خود برای انجام  5دانست. خودکارآمدی تحصیلی
های تحصیلی است که بر موفقیت تحصیلی و انتخاب راهبردهای رسیدن به هدف منظوربه

؛ 2018؛ الئو و همکاران، 2019، 6یادگیری سودمند در یادگیرندگان، موثر است )لیو و هانگ
؛ جانسن، شرر 2015، 9؛ باتز و آشر2018، 8؛ الئو، میلر و رودجرس7،2017آن، بانگ و کیم

-شکری، فتح، باغی، 1397راد، ؛ صحرایی، شکری، خانبانی و حکیمی2015، 10شرودرسو 

 (.1396آبادی و حیدری، 
نقل از استاجکویچ، بندورا، الک و  1977) 11بندورابراساس دیدگاه شناختی اجتماعی 

( خودکارآمدی تحصیلی از عوامل گوناگون چون اقناع کالمی دیگران، 2018، 12لی
گیرد. اقناع کالمی والدین، همساالن و معلمان منبع بسیار ه جانشینی اثر میالگوبرداری و تجرب

تواند مهمی برای کسب خودکارآمدی و خودارزشمندی در نوجوانان محسوب شده و می
(. ادراک احساس شایستگی و 2016میوه پرثمر شایستگی را به بار بنشاند )الئو و همکاران،

                                                             
1. Asterhan 

2. Gaspard, Wigfield, Jiang & Marsh 

3. Horowitz, E., Sorensen, N., Oyserman, D 

4. Brisson & Dicke 

5. academic self-efficacy 

6. Liu & Huang 

7. An, Bong, Kim 

8. Lau, Miller & Rodgers 

9. Butz & Usher 

10. Jansen, Scherer & Schroeders 

11. Bandura 
12. Stajkovic, Bandura, Locke & Lee 
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؛ 1،2019ک خودمختاری )ژائو، نتومانیس و نتومانیاز ادرا متأثرمتعاقب آن خودباوری 
؛ فردافشاری، پورشهریار، 2017، 3ریان و دسی ؛2،2019ونتزل، تومباک، ویلیامز ومک نیش

مالمبرگ و ( و همچنین روابط نزدیک مراجع قدرت چون معلم )1396آبادی، شکری و فتح
واالنزوال، پستانا و  ؛ کدینا،2018، 5؛ جابر2019؛ ونتزل و همکاران، 4،2019مارتین

؛ 2017، 7؛ الفانسو و لئون2018؛ پارنز، 2018؛ ماتوس، ریو و هررا،6،2018گونزالس
؛ دکتوروف 8،2019و والدین )سیلینسکاس و کیکاس (1397میرهاشمی روته و شکری، 

 .است (1396باغی و همکاران،  ؛9،2017وآمولد
طبق دیدگاه کلر، عنصر انگیزشی دیگر در توصیف وضعیت انگیزشی یادگیرندگان، 

است که به دلیل رابطة مستقیم و قوی  هاآنناظر بر ایجاد احساس رضامندی و خشنودی در 
محور و انگیزش پیشرفت، از اهمیت زیادی برخوردار است )کلی آن با تداوم رفتارهای هدف

های مثبت دی از طریق دریافت نتایج، بازخوردها و پاداش(. احساس رضامن2018، 10و فول
(. 2018پذیرد )کلر، به وسیلة یادگیرندگان، تاثیر می شدهادراکو همچنین انصاف و عدالتِ 

و همچنین ادراک عدالت اجتماعی  های آموزشیادراک از انصاف یا عدالت در فعالیت
دارد.  ایکنندهتعیینامندی نقش ( نیز در حصول احساس رض2018، 11)بالیستوک و کوکار

های آن واحد، هماهنگی گریبر این اساس، ادراک فراگیر از تطابق بین واحد درسی و مطالبه
ها و همچنین، حذر از انتخاب رفتارهای القاء کنندة و آزمون درونی بین مواد آموزشی، محتوا

دهی به احساس تمایالت ناظر بر تبعیض بین یادگیرندگان از سوی معلمان، در شکل
اند که عدالت رضامندی و خشنودی یادگیرندگان موثر است. نتایج مطالعات نشان داده

                                                             
1. Zhou, Ntoumanis, & Ntoumani 

2. Wentzel, Tomback, Williams, McNeish 

3. Deci & Ryan 

4. Malmberg & Martin 

5. Jaber 

6. Codina, Valenzuela, Pestana & Gonzalez 

7. Alfanso & Leon 

8. Silinskas & Kikas 

9. Doctoroff & Amold 

10  . Kelley & Pohl 
11. Bialystok & Kukar 
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تحصیلی رابطة مستقیمی های از موقعیت هاآنیادگیرندگان با میزان رضامندی  شدهادراک
 (.2018، 1دارند )مازولی، تد و الینگ

های بر اهمیتِ بهبود مهارت تأکیدنام دارد که ضمن  آخرین عنصر انگیزشی، اراده
خودتنظیمی از عناصری مانند توجه انتخابی، کنترل رمزگردانی، کنترل هیجانی، کنترل 

بیانگر  2ود. خودتنظیمی تحصیلیشفراشناختی، کنترل محیطی و کنترل انگیزشی تشکیل می
کند برای اشتغال مکفی با مطالبات زندگی تحصیلی، فرایندی است که به فراگیر کمک می

تری توجه، هیجان، رفتار و شناخت خود را مدیریت کند و از این طریق، مفهوم خود قوی
در  (.2018، 3آورد )وب، جانسون، میک، هرزوگ و کلوسیبرای یادگیرندگان فراهم می

های مبتنی بر خودتنظیمی در بهبود های متعددی محققان از اثربخشی آموزشپژوهش
اند )برگی، پاریال و اشتیاق یادگیرندگان حمایت کرده وضعیت انگیزشی، پیشرفت تحصیلی

؛ پانادرو، جانسن 6،2017؛ رینولدس، رابرتس و هائوک2018، 5؛ گالویتزر2019، 4و الروچ
؛ نعمتی و 1398؛ ایمانی، خلیلی و شکری، 2017 و همکاران،؛ کلری 2017، 7و باتال

 (.1398اسداللهی، 
های چندگانه بر نقش بااهمیت ترکیب مفهومی نظام تأکیدهای انگیزشی، در غالب مدل

خاص در  طوربهعوامل بافتاری بر نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان  تأثیرگذاریو همچنین 
؛ ریان، ریان، استفانو، دومنیکو 2019کانون توجه محققان قرار گرفته است )ژانو و همکاران، 

(. براین اساس اندیشیدن به ایدة گذار از پدیدة رایج 2017؛ ریان و دسی، 2019، 8و دسی
فردی، اثر های تحصیلی نیازمند آن است که عالوه بر علل دروننقصان انگیزش در محیط

مانند رابطة یادگیرندگان با معلمان، والدین و همساالن و همچنین اثر عناصر  9طات مجاورارتبا
روشمند مطالعه  طوربههای کالن حاکم بر جامعه نیز بافتاری مانند فرهنگ، اقتصاد و ارزش

                                                             
1. Smith, Todd & Laing 

2. academic self-regulation 

3. Webb, Johnson, Meek, Herzog & Clohessy 

4. Bergey, Parrila, & Laroche 

5. Gollwitzer 

6. Reynolds, Roberts, & Hauck 

7. Panadr, Jonsson, Botella 

8. Ryan, Ryan, Stefano, Domenico & Deci 
9. proximal relationship 
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( نیز 2017، نقل از سینکلر و همکاران، 1986) 1(. برونفن برنر2019شوند )ریان و همکاران، 
( نیز 2019شود که تحول، محصول یک عامل منفرد نیست. ژانو و همکاران )مییادآور 

برای  تنهاییبه کدامهیچهای فردی یا ساختار کالس درس و یا معلم، دارند ویژگی تأکید
های چندگانه مانند آموزان با نظامتبیین انگیزش کافی نیست، بلکه ارتباط پویای دانش

را تحت تاثیر قرار  هاآنپیشرفت تحصیلی  درنهایتگیزش و ، ان3و مزوسیستم 2میکروسیستم
های مفهومی برآمده از تئوری (. بر اساس آموزه2017دهد )سینکلر و همکاران، می

ایجاد کنند که  ( معلمان باید محیطی را برای یادگیری2017گری )دسی و ریان، خودتعیین
آموزان شامل نیاز به خودمختاری، نیاز به شایستگی و نیاز دانش شناختیرواننیازهای اساسی 

آموز از طریق رابطة معلم ـ دانشای از مطالعات، کند. بر اساس نتایج پاره تأمینبه ارتباط را 
و همچنین، میزان حمایت از  هاآنبرخی مجاری مانند سبک تدریس، کیفیت تعامالت بین 

ن مانند خودمختاری و شایستگی، بر طیف وسیعی اساسی یادگیرندگا شناختیرواننیازهای 
؛ ریان و 2019گذارد )ونتزل و همکاران، رانه یادگیرندگان تاثیر میامداز رفتارهای پیشرفت

؛ فنگ، 2017؛ الفانسو و لئون، 2018؛ جابر، 2019مالمبرگ و مارتین،  ؛2019همکاران،
االنزوال، پستانا و ؛ کدینا، و2018، 5؛ جابر4،2019اکسای، گنگ، گائو و کائو

؛ 2017، 7؛ الفانسو و لئون2018؛ پارنز، 2018؛ ماتوس، ریو و هررا،6،2018گونزالس
ای نظام حمایتی دیگر با ایجاد رابطه عنوانبهوالدین نیز  (.1397روته و شکری، میرهاشمی

کنند. طبق دیدگاه مائو و ایمن در تسهیل انگیزشی یادگیرندگان نقش مهمی ایفا می
( ادراک از رابطه ایمن یا دلبستگی ایمن به والدین از طریق فراخوانی نگرشی 2018همکاران)

مثبت در فرزندان نسبت به نقش حمایتی والدین و همچنین تمایل به متمرکز شدن بر انتظارات 
البات احساس رضامندی در یادگیرندگان در رویارویی با مط تأمینکالس درس، ضمن 

در برابر انتخاب رفتارهایی سازش نایافته مانند  هاآنویژه از  طوربهزندگی تحصیلی، 
(. 1396 کند )باغی و همکاران،گرایی محافظت میکاری، خودناتوان سازی و کمالاهمال

                                                             
1. Bronfenbrenner 

2. Micro-system 

3. Mezo-system 

4. Feng, Xie, Gong, Gao & Cao 

5. Jaber 

6. Codina, Valenzuela, Pestana & Gonzalez 
7. Alfanso & Leon 
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 کنندگیحمایتو  گری مراقبتهایی مانند وقتی بافت تعامل والد و فرزند به کمک ویژگی
نیازِ احساس خود به ارتباط با دیگرانِ مهم،  تأمیندانش آموزان ضمن شود، مشخص می

های سازش یافته و رشد یافته والدین مانند مشارکت شرایط را برای درونی سازی ارزش
کنند )سیلینسکاس آموز در انجام تکالیف تحصیلی، بیش از پیش مهیا تلقی میفعاالنه دانش

؛ فنگ و همکاران، 2019، 3؛ باند2019، 2کس؛ یوکاس، گارسیا و ری1،2019و کیکاس
(. همساالن نیز با 1396باغی و همکاران، ؛ 2017دکتوروف و آمولد،  ؛2018، 4مولر ؛2019

سازی و ظهور ایجاد و تقویت دلبستگی، تزریق احساس لذت در مدرسه، اقناع کالمی، مدل
آموزان هستند )ونتزل عوامل موثر بر انگیزش دانش ترینمهمزمینه همکاری و حتی رقابت، از 

؛ 2016، 7؛ ریکارد و پلتیر2018، 6؛ شین2018، 5؛ واساالمپی، کیورو، آرو2019و همکاران،
 (.8،2017واربرتون

ای در تمایزیافتگی کنندهبیان شد عوامل فردی و بافتاری نقش تعیین آنچهبر اساس 
( با توجه به تغییرپذیری 2017براساس منطق پکران )نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان دارند. 

)ذهنی( زندگی تحصیلی فراگیران،  )عینی( و کیفی های منتسب به نشانگرهای کمیکمیت
بینی تجارب های فردی و بافتاری از طریق اثرگذاری بر هیجانات پیشرفت در پیشاین ویژگی

ـ ارپیشرفت فراگیران موثر واقع می ( 2017 زشِ هیجانات پیشرفت )پکران،شوند. نظریه کنترل 
، خشم، تحقیرشدگیدهد که تجارب هیجانی منفی مانند احساس حقارت و نشان می

های رفتاری آموزان به انتخاب مدلمیدی و ترس در تشویق دانشااضطراب، خستگی، نا
، پرخاشگری شدهآموختهمحور مانند درماندگی بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سالمت

کاری، خودناتوان سازی، گرایی غیرانطباقی، فریبکاری تحصیلی، اهمالنه، کمالمنفعال
گریزی از اهمیت خاصی گریزانه و تالشهای واقعاجتناب از شکست، هدف گزینی

                                                             
1. Silinskas & Kikas 

2. Ucus, Garcia & Raikes 

3. Bond 

4. Muller 

5. Vasalampi, Kiuru & Aro 

6. Shin 

7. Ricard & Pelletier 
8. Warburton 
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؛ پوتوین و همکاران، 2019؛ مورلس و همکاران، 2019برخوردار است )ساینیو و همکاران، 
؛ صحرایی و 2012؛ پکران و گارسیا، 2017، ؛ پکران و همکاران2017؛ پکران، 2018

(. همچنین تجارب هیجانی مثبت بر بهزیستی 1395؛ ستاری و همکاران، 1397همکاران، 
محور مانند گر سبک زندگی تحصیلی سالمتو رجوع به رفتارهای تسهیل روان شناختی

محور تحولآوری تحصیلی، امید، آمایة ذهنیِ بینی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، تابخوش
و همکاران،  2؛ بریک2018، 1گرا اثرگذار است )فرنزل، بکر و پکرانهای واقعو اسنادگزینی

 (.1396؛ فردافشاری و همکاران، 1397؛ کمری و همکاران، 2012، 3؛ چان2018
اما اگر مطالعة روشمند مختصات کُنشی قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت به دلیل 

مدارانه یادگیرندگان، همواره ن بر اشکال چندگانة رفتارهای پیشرفتآ انکارغیرقابل تأثیرات
های تحقیقاتی به تالش دهندهشکلترین بسترهای فکری/محتوایی یکی از اصلی عنوانبه

ای برخوردار بوده است، اما آنچه مشخص است این است که محققان تربیتی از نقش ویژه
های پارادایم تحقیقاتی مشوق مطالعات از آموزه تأثیرپذیریبا  عمدتاًچنین تحرکاتی 

پذیری و گرایی، ابطالاصلی این پارادایم شامل کاهش هایمؤلفهبر  تأکیدنگر و با تجربی
، 5؛ برندنبرگر، هاگنور و هاسچر2019، 4ریو، چوئن و ژانگ) اندتکرارپذیری انجام شده

؛ محبی و 1398پورشهریار،  ؛ شکری و2017، 6؛ ویبروسکی، ماتیوز و کیتسانتاس2018
 (.1396؛ گشتاسبی و همکاران، 1397همکاران، 

نگر صرف بر پارادایم تحقیقاتی کمی تأکید( از طریق 2015) 7طبق دیدگاه ماگرینی
که انگیزگی یادگیرندگان نایل آمد. حال آنتوان به درکی عمیق و در لحظه از علل بینمی

های تحصیلی، اهمیت استفاده از و فرهنگی در محیطبا توجه به رشد فزایندة تنوع زبانی 
گردد. عالوه بر خاصی بارز می طوربههای پدیدارشناسانه برای موضوعات تحصیلی تحلیل

این، ضرورت توسعه آموزش چندفرهنگی، اهمیت پذیرش نگاه بدون قضاوت و چندجانبه 

                                                             
1. Frenzel, Becker & Pekrun 

2. Bryce 

3. chun 

4. Reeve, Choen & Jang 
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6. Wibrowski, Matthews & kitsantas 
7. Magrini 



 

 207 /                            یک مطالعه پدیدارشناختی انگیزگی تحصیلی:از پدیده بیآموزان تجربه زیسته دانش

 

( استفاده 2016) 2گاه نظیر(. طبق دید2019، 1شود )گازانجیاننسبت به آموزش را یادآور می
های ذهنی برای گذار از مفروضه آفرینیفرصتپدیدارشناسانه از یک سوی، به دلیل  از منطق
تر شود که آموزش انسانیآموزان سبب میو توسعة رابطه سازنده با دانش شدهتعییناز پیش 

)توربورن و  بخشدمیهای تربیتی را تعمیق شود و از سوی دیگر، فهم محققان از دغدغه
اخذ رویکردی ماشینی  جایبهشود که پژوهشگران (. چنین شرایطی سبب می2019 ،3استولز

و انعکاس  4های آموزشی، بر پرورش حس شکفتگی، گشودگیبرای حل مسائل در محیط
 6(. همچنین، کیم2019، 5کنند )رایت تأکیدویژه  طوربهدرک و تجربه زیسته مخاطب خود 

های آموزشی با رجوع به ایدة تحلیل پدیدارشناسانه مشکالت محیط تائید( ضمن 2012)
های تجربة زیستة یادگیرندگان، نشان داد که تحرکات پژوهشی ناظر بر ضوابط تحلیل

های آکادمیک، دربارة شرایط آموزشی و حوادث کالس درس پدیدارشناسانه در محیط
یابی برای حلان در مسیر راهگیری محققآورد که موضعهایی را به همراه میحلراه

بدیل این رویکرد دهد. اثرات بیاساسی تغییر می طوربهموضوعات چالشی فراروی را 
چنان متولیان تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار داد آن وپرورشآموزشپژوهشی در قلمرو 

(. بر این 1920را منتشر ساختند )رایت،  "7پدیدارشناسی و پداگوژی"ای با عنوان که نشریه
تحصیلی را با اضطراب،  هرسالآموزانی که اساس توجه و تعمق در درک مواضع دانش

نامیدی، خشم، نفرت یا حتی بدبینی نسبت به مدرسه و تحصیل سپری کرده و هیچ خصیصه 
مسیرهای موجود برای فهم  ترینمهمیابند، یکی از بخشی را در آن نمیانگیزاننده و انرژی

ای با هدف های مداخلهآموزان ایرانی و متعاقب آن توسعة تالشانگیزگی در دانشپدیدة بی
 بهبود قوارة انگیزشی یادگیرندگان خواهد بود.

-روند رو به رشدِ رجوع فراگیران به مدل انکارغیرقابلدر این راستا، با توجه به واقعیت 

گرایی و اجتناب کاری، خودناتوان سازی، کمالگریزی، اهمالشهای رفتاری مبتنی بر تال
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بیش از پیش از رویارویی با تجارب ناکام کننده، ضرورت گوش سپردن به تجارب 
آموزان به مثابة مفری مطمئن برای کمک به تغییر در مختصات دانش شدهادراک

س، محققان در مطالعة بر این اسا شود.خاص توصیه می طوربهانگیزشی/هیجانی فراگیران 
آموزان از علل فقدان انگیزش، به این کوشند از طریق ادراک تجربه زیسته دانشحاضر می

آموزان از پیشایندهای فقدان انگیزش در خود چه توصیفی دارند پاسخ دهند که دانش سؤال
 دانند؟و چه عللی را در بروز نقصان انگیزشی در خویشتن موثر می

 روش

یک مطالعه کیفی است که با هدف درک و توصیف پدیده نقصان انگیزش از  مطالعه حاضر
کل مصاحبه متشکل از ابتدا پروتآموزان انجام شد. برای رسیدن به این هدف در منظر دانش

اصلی مطالعه بودند.  سؤاالتمعرف  پروتوکل سؤاالتاصلی بازپاسخ طراحی شد.  سؤال 7
 سؤاالتها، سه مصاحبة مقدماتی برای اصالح مصاحبهدر ابتدا و قبل از شروع فرایند اصلی 

یعنی نوجوانی(  هاآنشوندگان )با توجه به گروه سنی تعامل میان مصاحبه ازآنجاکهانجام شد. 
کنندگان باشد، در این توانست منبع ارائه اطالعات مناسب و همکاری بیشتر مشارکتمی

بنابراین، در هر  ؛(1،2013)کرسول های کانونی انجام شدگروه صورتبهپژوهش مصاحبه 
آموز حضور داشتند. پس از حصول اطمینان و اعتماد دانش 5الی  4میانگین  طوربهمصاحبه 
ها و همچنین آزاد بودن برای کنندگان و اطالع کامل از محرمانه بودن مصاحبهمشارکت

یطی آرام در خروج از مطالعه در هر زمان و رعایت جمیع مسائل اخالقی، مصاحبه در مح
ها های احتمالی، انجام شد. مصاحبههای امن مدارس و به دور از مزاحمتیکی از اتاق

، تعداد درمجموعدقیقه تا یک ساعت انجام شد.  45بازپاسخ و به مدت  سؤاالت صورتبه
 ؛آموز شرکت داشتنددانش 5تا  4میانگین  طوربهمصاحبه انجام شد که در هر مصاحبه  12

-تجربه جدیدی در صحبت ، هیچ12نفر مصاحبه شد. پس از مصاحبه  50با بیش از  بنابراین،

به دلیل رسیدن به اشباع اطالعاتی، انجام  بنابراین ؛گزارش نشد کنندگانمشارکتهای 
 ها متوقف شد.مصاحبه

استفاده شد. این  ساختاریافته نیمهها از مصاحبه آوری دادهبرای جمع اطالعات: آوریجمع
های کیفی، مناسب هستند پذیری و عمیق بودن برای پژوهشها به دلیل انعطافنوع مصاحبه

                                                             
1. Kerswell 
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کوشید با استفاده از روش توجه بدون قضاوت در خالل  کنندهمصاحبه(. 2016)نظیر، 
ها در هر سه ، بپرهیزد. همه مصاحبهشوندگانمصاحبهدهی و هدایت ها، از جهتمصاحبه
 انجام شد. 1397در اسفندماه مدرسه 

آموزانی بود هدف تحقیق حاضر درک ماهیت و تجربه زیسته از دیدگاه دانش ازآنجاکه
اند، روش پژوهش حاضر روش پدیدارشناسی که پدیدة نقصان انگیزش را تجربه کرده

توصیفی است. روش پدیدارشناسی به زبان ساده بیانگر این است که چگونه 
 ؛(2019دهند )رایت، یده خاصی را تجربه کرده و به آن معنا میپد کنندگانمشارکت

کامل دنبال شد. این مراحل شاملِ آشنا  طوربهبنابراین، مراحل انجام روش پدیدارشناسی 
ها و خوانش اولیه، شناسایی نکات مهم و ایجاد کدهای اولیه، جستجوی مضامین، شدن با داده

 (. بر این2013، نوشتن گزارش بود )کرسول، درنهایتتعریف مضامین و زیرمضامین و 
خوانده و کدهایی در حاشیه متن  1اساس، ابتدا متن هر مصاحبه کلمه به کلمه و خط به خط

کد اولیه استخراج و در گام بعد کدهای مشابه در کنار هم  45یادداشت شد. سپس، حدود 
 24مضمون و  8ها حلیل مصاحبه، از تدرنهایتگانه را تشکیل دادند. قرار گرفته و مضامین نه

اقدامات  هاارزشیابی داده منظوربه( 2017) 2زیرمضمون به دست آمد. طبق دیدگاه مگوئیر
 زیر انجام شد:

 از نظارتِ فردی دارای تجربة تحقیقِ کیفی در کلیه مراحل پژوهش استفاده شد. (1

همچنین از فرد دیگری خارج از پژوهش و دارای تجربه تحقیق کیفی و آشنا به دغدغة  (2
 شدهاستخراجاصلی پژوهش )انگیزش پیشرفت تحصیلی( جهت بررسی کدها و طبقات 

 ها بررسی شد.ها کمک گرفته شد. سپس میزان توافق کدگذاریقولاز نقل

و اعمال  کنندهمشارکتچند  همچنین، به کمک نشان دادن مضامین و زیرمضامین به  (3
 انجام شد. هاآناز  3در توصیف نهایی، اعتباریابی هاآننظرات 

 کنندگان بیان شد.های کالمی مشارکتدر گزارش نهایی، نمونه (4

                                                             
1  . line-by-line 

2. Maguire 
3. validation 
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های مورد مطالعه، زمینه و مشروح و با دقت رویه طوربهتالش شد در گزارش نهایی  (5
 شرایط پژوهش توصیف شود.

 هایافته
های یک پژوهش پدیدارشناسانه، هدفِ و همچنین فهم دقیق ویژگی تأکیددر این بخش، با 

، هاآنانگیزگی علل بی سؤالآموزان در پاسخ به گونه ادراکات و ذهنیات دانشارائه آیینه
بدون هیچ قضاوتی دربارة درستی یا عدم درستی آن ادراکات، در کانون توجه محققان قرار 

نظر از عوامل کالن موثر در رفتارها و نگرش کادر آموزشی ژوهش، با صرفگرفت. در این پ
آموزان هرکالس، نظام سنجش واحد و کمبود هزینه و )عواملی مانند تعداد باالی دانش
گزارش شود.  هاآنآموزان بدون توجه به صحت و سقم زمان(، تالش شد ادراکات دانش

آیا انگیزه الزم "اصلی مواجه کرد که  سؤالن کنندگان را با ایگر مشارکتوقتی مصاحبه
با  " دارندچه دلیلی برای پاسخ مثبت یا منفی خود "و  "برای درس خواندن را دارند یا خیر؟

کنندگان با نمایش تصویری ناظر های متنوع و گاه متناقضی مواجه شد. اغلب مشارکتپاسخ
های بعدی خود دالیل آن را یادگیرندگان فاقد انگیزش مکفی، در پاسخ هایمشخصهبر 

ها تعداد ، پس از تحلیل اطالعات به دست آمده از مصاحبهدرمجموعموشکافانه مرور کردند. 
مضمون اصلی شناسایی شد که در ادامه هر مضمون و زیرمضامین مرتبط با آن تشریح  8

 شوند.می

 نکنندگااز مصاحبه با مشارکت شدهاقتباسمضامین و زیرمضامین  .1جدول 
 تعریف مضمون زیرمضامین مضمون

 
 با زندگی شدهادراکارتباط 

آموز از ارتباط بین ادراک دانش من آیندهارتباط با 
در مدرسه با  شدهارائهدروس 

ها و عام و هدف طوربهزندگی او 
 خاص طوربهنیازهای او 

 و اهداف من هاارزشارتباط با 

 های قبلی منارتباط با دانسته

 
 خودباوری تحصیلی

 نقش معلم
باورهای توانایی یا عدم توانایی 
 خود در کسب موفقیت تحصیلی

 نقش والدین
 ادراک شخص از هوشمندی خود

 
 احساس کنترل و اجبار شدید

 معلم هایکنترل
منظور رفتارها و قوانینی است که 

 رود، بدون هیچ توضیحانتظار می
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 والدین هایکنترل
به دلیل حکم  صرفاًای و کنندهقانع

-مراجع قدرت از سوی دانش

 آموزان رعایت گردند.

 روابط صمیمانه

 با معلم
 

 بهبود روابط با افراد مهم
 با والدین
 با دوستان

 با دیگر اولیای مدرسه

 
 انصافیبیادراک 

آموزان از رعایت تجربه دانش انصافمعلم بی
عدالت و انصاف در محیط 

 آموزشی
 انصافبیجامعه 

 های فردیعدم توجه به تفاوت

 
 
 

 عدم عالقه و توجه به درس

 عدم جذابیت کافی درس
در پاسخ به این  عمدتاًاین مضمون 

آیا درس خواندن "که  سؤال
کافی برای شما جذاب  اندازهبه

است یا خیر؟ و اگر نه چه عواملی 
باعث این عدم جذابیت گشته 

 گرفت.؟ شکل " است

عدم تنوع در محیط آموزشی 
 وکسل شدن در کالس درس

نقش روش تدریس معلم در ایجاد 
 عالقه

 کالس معلم مدیریتتوانایی 

 خودتنظیمی
 مدیریت زمان

مدیریت زمان و نظارت  هایروش
 بر فرایند یادگیری

 نظارت بر یادگیری
 اراده برای شروع و ادامه دادن درس

 
 هیجانات در مدرسهتجربه 

 هیجانات مثبت
ادراک احساسات مثبت و منفی و 

 هاآنپیامدهای رفتاری 
 هیجانات منفی

 رفتارهای متعاقب هیجان

اولین مضمون شناسایی شده که بین  با زندگی: شدهادراکارتباط  .1مضمون 
مصاحبه به آن اشاره شد(، به بهترین  12فراوانی زیادی داشت )در هر  کنندگانمشارکت

نمایان شد. این مضمون به معنای ادراک  " بشهدرس بخوونم که چی "شکل در عبارت 
های و عام و هدف طوربهدر مدرسه با زندگی او  شدهارائهآموز از ارتباط بین دروس دانش

من،  آیندهاین مضمون از سه زیرمضمونِ ارتباط با بنابراین  ؛خاص است طوربهنیازهای او 
های قبلی من، تشکیل شده است. های من و ارتباط با دانستهارتباط با اهداف و ارزش
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آموزان بین درس خواندن و دهد تا وقتی دانشکنندگان نشان میتوضیحات مشارکت
بیشتری برای درس یابند، انگیزه های شخصی خود مانند پزشک شدن ارتباط مهمی میهدف

 اینکهخورد مانند کنند و در مقابل، زمانی که این ارتباط به چشم نمیخواندن گزارش می
درس خواندن با ثروتمند شدن یا فوتبالیست شدن ارتباطی ندارد، انگیزه تحصیلی پایینی را 

معرف کنندگان که و برخی عبارات مشارکت شدهاقتباسشود. در ادامه زیرمضامین سبب می
 شود.این زیرمضامین هستند، ارائه می

من با درس خوندن مشخص  آینده": آیندهمن: رابطه مستقیم با  آیندهارتباط با  1-1
درس  ": آیندهو رابطه معکوس با  " باشمخیلی خوبی داشته  آیندهمیشه، درس میخونم تا 

 " ندارهمن ربطی به درس خوندنم  آیندهبخونم که چی بشه. شغل و درامد 

 هدفمبه هدفم ربط نداره چون  اصالً"های من: ها و ارزشارتباط با هدف 2-1 
هایی غیر درس خوندن بهتر میشه بهش هدف من پول دراوردنه که از راه". " شدنهفوتبالیست 

 "درس بخوونم که چی بشه؟". " رسید

ط به هم ربکنم یه سری مطالب بیگاهی حس می"های قبلی من: ارتباط با دانسته 3-1
 ." اسمطلب دیگه  کنندهنقضخونیم که حتی هر مطلب رو می

-های دانشدومین مضمون شناسایی شده از مصاحبه: خودباوری تحصیلی: 2مضمون 

مصاحبه از  11یا همان اصطالح خودباوری تحصیلی است. در  نفساعتمادبهآموزان مفهوم 
توانایی یا عدم توانایی خود در کنندگان به باورهای مصاحبه صورت گرفته، مشارکت 12

کسب موفقیت تحصیلی و عوامل موثر بر آن اشاره داشتند. این مضمون بر اساس عامل موثر 
بر خودباوری به سه زیرمضمون نقش معلم، نقش والدین و ادراک شخص از هوشمندی خود 

 تقسیم شده است:

وقتی " جملهبا بیان  کنندگانمشارکتنقش معلم در خودباوری تحصیلی: یکی از  1-2
به نقش معلم در  "نی ول کن برو تونی درس بخوبهت میگه که تو نمینمره کم میاری معلم 

 تخریب وضعیت روانی خود و دوستانش اشاره داشته است.
فرزندان تحت تاثیر مقایسه  نفساعتمادبهنقش والدین در خودباوری تحصیلی:  2-2

ارتباط نامناسب  کالمیکهای فردی و در تکردن، سرزنش کردن، عدم توجه به تفاو
بابام میگه من همه کار واست " گیرد. عباراتی چونقرار می فرزندانشانکالمی والدین با 

بابام میگه تو بری ". " میشمخراب  واقعاًکردم تو از پس یه درس خودندنم برنیومدی. 
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شده  ردوبدلاثرات گفتگوهای  خوبیبه " دانشگاهنرم  احتماالًکجا بره واسه همین  دانشگاه
 گذارد.بین والدین و فرزندان را به نمایش می

ادراک شخص از هوشمندی خود: این زیرمضمون معرف ادراک از توانایی ذاتی  2-3
است. بیان بعضی جمالت نیز  1برای یادگیری )هوشمندی( و بیانگر مفهوم آمایه ذهنی

من هرچه "دارد:  آموزاندانشقوه در برخی حکایت از ادراک نقص ذاتی و عدم توانایی بال
 ." نیستمباهوشی  آدم ذاتاًنداره چون  ایفایدهقدرم تالش کنم 

منظور رفتارها و قوانینی است که انتظار  احساس کنترل و اجبار شدید: :3مضمون 
-به دلیل حکم مراجع قدرت از سوی دانش صرفاًای و کنندهقانع رود، بدون هیچ توضیحمی

آموزان، این کنترل به وسیلة برخی دانش شدهدادههای آموزان رعایت گردند. بر اساس پاسخ
 شود.شدید به احساس درماندگی و خستگی مفرط، منجر می

و رفتارهای پرخاشگرانه و همچنین عدم نظرخواهی  کنترل کردن معلم: جریمه دادن 1-3
-معلم محسوب می کنندهکنترلرفتار آموزان در امور کالسی و درسی از نمودهای از دانش

فقط سرمون داد میزنن و میخوان مارو ". "سنگین میدن  هایجریمه " چونگردند. عباراتی 
که چرا مارو از نشستن  دهنمیمعلمی که هی الکی منفی میده توضیحم ". " کننکنترل 

ع رفتار بر گری معلمان و اثرات مخرب این نوکنترلبیانگر بیش " میکنهسرکالسش خسته 
 آموزان در مدرسه است.انگیزش و تمایل به حضور دانش

کنترل توسط والدین: اجبار در کسب نمرات عالی و اجبار در انتخاب رشته از سوی  2-3
 کنندگانمشارکتشوند. گری والدین در زمینه تحصیلی محسوب میوالدین نمادهای کنترل

کنن چیزی که اونا میخوان شته مجبورمون میخانواده واسه انتخاب ر"با بیان جمالتی چون 
های والدین اعتراض به کنترل " ندارمبابام دوس داره من معلم بشم اما من نه دوس "، " بریم

 و آن را عامل فشار بر خود معرفی کردند.
آموزان این مضمون نیاز به بهبود روابط با افراد مهم در دانش : روابط صمیمانه:4مضمون 

حیاتی بودن روابط با افراد نزدیک در بهبود  تائیدهایی را در جهت ساخته و گزارهرا روشن 
 دهد.انگیزش تحصیلی ارائه می

                                                             
1. mind-set 
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دوست  هابچهمعلما با "ی با بیان جمالت کنندگانمشارکتروابط صمیمانه با معلم:  1-4
-ط با معلماز آرزوی بهبود رواب " میشیمکنن ما پررو نیستن. رفتار صمیمانه ندارن. فک می

ی که موفق به کنندگانمشارکتدارند. همچنین پرده برمی -این چهره جدید دلبستگی
بعضی معلمام هستن " همنشینی با معلمان ایمن، همدل و صمیمی شده بودند با عباراتی نظیر

-دوستند، اگه ببینن حالمون بده زنگ تفریح می هابچهکه درسشون رو میدن با  حالدرعین

شور وشعف خود از حضور چنین معلمان  " بشینهدوس داره سرکالس اینا  دمآپرسن چته؟ 
 را به نمایش گزاردند. دسترسی در

روابط صمیمانه با دوستان: این زیرمضمون نقش دوستان و همساالن در ارتقا یا  2-4
 هایمصاحبهمصاحبه به آن اشاره شده است. براساس  12کاهش انگیزش اشاره دارد و در هر 

دلیل مدرسه اومدن دوستام  ترینمهم"در ایجاد احساس لذت) کنش همساالن شدهضبط
خیلی وقتا شده با دوستامون "همچنین ایجاد همکاری و رقابت) و ؛(شدهبیان مکرراً)" هستن

 شود.بسیار حائز اهمیت قلمداد می " کنیممیبا هم درس می خونیم یا با هم رقابت 

دین: این زیرمضمون به ادراک صمیمیت، گرمی و رفتار صمیمانه با وال 3-4 
واسه چی  فهممنمی"پذیری والدین برای فرزندانشان اشاره داشته و در عباراتی چون دسترس

بشینم پیش مامانم اون که می خواد همش ایراد بگیره و غر بزنه. اخرشم بگه دخترخالتو ببین 
 شود.نمایان می " بگیریاد 

کنندگان این پژوهش ی مدرسه: مبتنی بر صحبت مشارکتروابط با دیگر اعضا 4-4
رابطه صمیمانه با شخص معلم، بلکه روابط با دیگر افراد مهم مدرسه همچون ناظم و  تنهانه

آموزان اثر داشته باشد. عبارات زیر تواند در بهبود یا کاهش انگیزه تحصیلی دانشمشاور می
ناظم مدرسه انگار پلیس بخش "است:  شدهریآوجمعهای بیانگر این زیرمضمون در مصاحبه

کاش مشاور مدرسه حداقل باهامون دوست بود و به "، " جنایتکارجناییه و ما هم انگار 
 ." دادحرفامون گوش می

آموزان از رعایت عدالت و این مضمون به تجربه دانش انصافی:: ادراک بی5مضمون 
دهد که از منظر یادگیرندگان عوامل انصاف در محیط آموزشی اشاره داشته و نشان می

ها این احساس انصاف در . بر اساس متن مصاحبهمؤثرندزیادی بر حصول احساس انصاف 
-ساز عالقهآموزان موثر بوده و زمینهمدرسه و جامعه در ارتقای رضامندی و خشنودی دانش

 های آکادمیک است.به محیط هاآنمندی 
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انصاف: عدم وضوح در نحوه سنجش، عدم شباهت بین آموزش و سنجش، معلم بی 1-5
ها بیانگر زیرمضمون معلم ربط دادن موارد انضباطی به موارد درسی و فرق گذاشتن بین بچه

 "تند از این زیرمضمون هستند عبار انصاف هستند. بعضی از عبارات کالمی که معرفبی
به خاطر موارد انضباطی از درسمون ". " بگیرنمعلوم نیست چه طوری میخوان امتحان  اصالً

. " میزارهخانممون بین بچه زرنگا و بچه تنبال فرق ". " اخهکنن چه ربطی داره نمره کم می
به  1875دن موقع امتحان گرفتن درحد جذر موقع درس دادن در حد دو دو تا درس می"

 "8 برتقسیم 12توان 
 اسچرا اینقدر فرق بین مدارس دولتی با جاهای دیگه "انصاف: عبارات جامعه بی 2-5

غیرانتفاعی، نمونه دولتی و تیزهوشان  هایبچهما هیچ امکاناتی نداریم ما چه فرقی با ". "
بیانگر برداشت معترضانه و دردمندانه مخاطبان از وجود فاصله مادی و معنوی بین  "داریم؟

 دارس مختلف کشور است.م
شوند که آموزان با معلمانی مواجه میهای فردی: اغلب دانشعدم توجه به تفاوت 5 -3

، است کردههای شخصیتی و محیطی که یک فرد خاص را احاطه بدون توجه به ویژگی
آموزان با گزینند. دانشمیزان یکسانی را برای سنجش همه افراد حاضر در کالس برمی

ها تو شرایط مشابه همه بچه"اند: زیر اعتراض خود را به این نوع نگاه بیان داشتهعبارات 
 ." دارنکنن ولی معلما انتظار مشابه زندگی نمی

آیا "که  سؤالدر پاسخ به این  عمدتاًاین مضمون  : عالقه و توجه به درس:6مضمون 
ه چه عواملی باعث این کافی برای شما جذاب است یا خیر؟ و اگر ن اندازهبهدرس خواندن 

آموزان در قالب چهار های دانش؟ شکل گرفت. پاسخ" استعدم جذابیت گشته 
 بندی شده است.زیرمضمون، کدگذاری و طبقه

، " ترهاز حرفای معلم جذاب دستیمبغلصحبتای "عدم جذابیت کافی درس:  1-6
 "چیز جذابو ول کنم؟ترن شما بگو چرا باید یه کامپیوتری واسم جذاب هایبازیخوب "

درسا دیگه تکراری "عدم تنوع در محیط آموزشی وکسل شدن در کالس درس:  2-6 
سر میره، همونی که برادر کالس پنجمیم تو کتابش داره منم دارم دیگه  آدمشدن حوصله 

-مدرسه خیلی کسل". " بدمگیره درس گوش حوصلم نمی اصالًمن " " بخونمشتونم نمی

 ." اسکننده 
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نقش روش تدریس معلم در ایجاد عالقه: انتقاد به نوع تدریس معلم که منجر به  3-6
-گردد از دیگر عواملی است که توسط مشارکتخستگی و کسالت هنگام تدریس می

اس، یه جوری حرف معلم خوب خیلی باحوصله". است شدهکنندگان به دفعات به آن اشاره 
ل عینی میزنه چیزی که میگه رو میشه تجسم کرد فهمیم نه با لغت سخت، یه مثازنه که میمی

 بپرسندونیم چی قراره درس بدن می فهمقابلاگه خیلی واضح و ". " آشناستچون برامون 
درسا رو با مثالهایی که برای ما اشناس بگن تا ما بتونیم درسای جدید رو به چیزایی که ". "

بهمون بگن خالصه گفتن یعنی چی؟ ". " بمونهربط بدیم و بهتر یادمون  شناسیممیاز قبل 
 ." کننزیاد بگیم میگن خالصه کن کوتاه میگیم نمره کم می 

معلم خوب می تونه هم شوخی کنه هم اوضاع رو "توانایی مدیریت کالس معلم:  4-6
کنترل کنه. نه خیلی جدی و خشک باشه و نه یهو وا بده که نشه دیگه درسو فهمید، جو 

ره و می تونه به درس اش سر نمیهمین ادم سرکالسش حوصلهکالسشم خشک نیست واسه 
 ." بدهگوش 

مضمون خودتنظیمی نقش خود فرد در کاهش یا افزایش  : خودتنظیمی:7مضمون 
مدیریت زمان و نظارت بر فرایند یادگیری را  هایروشپیشرفت تحصیلی را برجسته کرده و 

 گیرد.دربرمی

صحیح جهت  ریزیبرنامهآموزان در توانایی دانشمدیریت زمان: این زیرمضمون به  1-7
معرف عدم توانایی بسیاری  خوبیبهباشد. عبارت زیر می موردعالقهانجام کارهای محوله و 

من خیلی "های گوناگون است. کنندگان در تخصیص مناسب زمان به فعالیتاز مشارکت
 ." برسمیزی کنم که به همش رتونم یه جوری برنامهچیزها غیر از درسم دوس دارم اما نمی

های فراشناختی جهت کنترل نظارت بر یادگیری: این زیرمضمون اشاره به توانایی 2-7 
 ." کنهخونم اخه یه جا خوندم یادگیری رو بیشتر میمن بلند بلند می" فرایند یادگیری دارد.

 ." پرسمگیرم. درسا رو از خودم میبرای درس خوندن تایم می"
اراده برای شروع و ادامه دادن درس: این زیرمضمون به رفتارهای انتخابی و نه  3-7

باید مامانم صداکنه بگه برو درس بخوون  حتماًمنو "اجباری برای شروع درس اشاره دارد. 
 ." ترمها آخر خصوصاً

این مضمون به احساسات مثبت و منفی دخیل در  : تجربه هیجانات در مدرسه:8مضمون 
های مربوط به این مضمون بارها از آموزان اشاره دارد. گزارهو رفتار تحصیلی دانشنگرش 
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ترین مصاحبه( بیان شده، طوری که یکی از فراوان 12کنندگان )در هر سوی مشارکت
های کالمی معرف شود. در ادامه زیرمضامین و نمونههای این پژوهش محسوب میگزاره

 شود:تشریح می هاآن

هیجانات مثبت: این زیرمضمون شامل درک و تجربه هیجاناتی چون غرور، لذت  1-8
 12مصاحبه از  3آموزان است که در بودن با دوستان، احساس رضایت، امید در بین دانش

اشاره شده است. عبارات معرف این زیرمضمون به قرار زیر است:  هاآنمصاحبه انجام شده به 
ما نیاز داریم " ،" برهه. ادم احساس غرور میکنه و لذت می بلد بودن حس خوبی به ادم مید"

 ." بدنتو مدرسه بهمون امید بیشتری 

تجربه هیجانات منفی: این زیرمضمون شامل تجربه و درک هیجانات منفی چون  2-8 
احساس تحقیرشدن، احساس گناه، خشم، ناامیدی و درماندگی است. میزان فراوانی تکرار 

 12مصاحبه از  10به زیرمضمون هیجانات مثبت بیش از سه برابر )این زیرمضمون نسبت 
مصاحبه( است و این میزان از تکرار حکایت از اثرات عمیق کیفی بر بهزیستی تحصیلی 

های کالمی آن به شرح زیر است: و نمونه شدهتجربهآموزان دارد. بعضی احساسات دانش
مونو کم می کنن، سریع نفسمادبهاعتمعلما با سرزنش کردنمون "احساس تحقیر شدن: 

بهش گفتم "، خشم: " میشهمسخرمون می کنن. اگه تحقیر کردنا رو بردارن اوضاعمون بهتر 
، " بهشمن که همورو جواب دادم چرا نصف نمره رو دادی گفت دوس دارم منم پریدم 

بروش درسه آانم باید به خاطر من بیاد مکنم. چرا ماممن مامانمو سرافکنده می"احساس گناه: 
، " میشهمعلم میگه بعد عید پدرتون رو درمیارم تهدید می کنه خیلی حالم بد "، ترس: " بره

اینکه  جایبه"، ناامیدی: " میشمو افسرده  کنممیگریه  گیرممیمن وقتی نمره بد "غم: 
دیگه نمیخوام  اصالً"، درماندگی: " رسیدنمیگن شما به هیچ جا بهمون امید بدن میان می
، احساس درک " رسیجاییه که هرچی تالش کنی به هیچی نمی برم مدرسه چون مدرسه

 " شنیدنزدن و حرفای مارو هم میکاش بیشتر با ما حرف می"نشدن: 
رفتارهای متعاقب هیجان: هر احساسی به دلیل اثرگذاری بر افکار و رفتار، کُنشی  3-6 

های تحصیلی نیز از این قاعده مستثنا نیست. ه شده در محیطرا به دنبال دارد. احساسات تجرب
آموزان با درک هر هیجان زیربنایی به سمت الگوهای رفتاری متناسب با آن سوق یافته دانش

گیرد. آنان تحت تاثیر قرار می شناختیروانو کیفیت تجربه هیجانی سالمت  شدتبهو بسته 
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گردد. کنندگان در ادامه بیان میمشارکت های کالمیبرخی الگوهای رفتاری و نمونه
اخر ترمها که  "گیری: ، کناره" میشهموقع درس پرسیدن زبونم بند میاد حالم بد "اضطراب: 

من "، پرخاشگری منفعالنه: " خیالبیدرسا سنگین میشه میگم خوندن که فایده نداره 
اما تو دلم میخوام  ؛الًاصخونم کنم. درسشو نمیکه دوستشون ندارمو اذیت می هاییمعلم

 ." خوباز درس خوندن خسته میشم برام جذاب نیست "، خستگی: " کنمخفش 

 گیریبحث و نتیجه
آموزان با اشاره به طیف وسیعی از عوامل موثر بر کاهش انگیزش در مطالعه حاضر دانش

نیمرخِ وضعیت انگیزشی خود را تصویر کردند. عناصر  خوبیبه، هاآنپیشرفت تحصیلی 
های های اصلی در بسیاری از نظریهمفهومی مرور شده در این نیمرخ انگیزشی با سازه

انگیزشی پیشرفت تحصیلی معاصر، همسو است. در مطالعة حاضر، از بین هشت مضمون 
تحصیلی، کنترل و با زندگی، خودباوری  شدهادراک، شش مضمونِ ارتباط شدهاستخراج

های انگیزشی مستقیم با سازه طوربهانصافی، توجه و عالقه و خودتنظیمی، اجبار، ادراک بی
مرور شده در مدل طراحی انگیزشی کلر شامل توجه، ارتباط، خودباوری، رضامندی و اراده، 

 دهد.رابطه نشان می
سو با عامل دوم مدل های متعدد و همچنین همدر پژوهش حاضر، همسو با نتایج پژوهش 

با زندگی، در تصریح تمایزیافتگی  شدهادراککلر )ارتباط(، نقش مضمون اول یعنی ارتباط 
وضعیت انگیزشی یادگیرندگان، با حمایت تجربی همراه شد )هورویتز، سورنسن و اویسرمن، 

آموز نتواند موضوعات تا زمانی که دانش (. بر این اساس2018؛ بریسون و دیک، 2018
های قبلی خود ربط دهد، دلیلی نیز برای ها و دانستهها، انگیزهرسی را به نیازها، هدفد

(. همسو با نتایج مطالعات 2018نخواهد داشت )کلر،  هاآنکنکاش و ثبات قدم در یادگیری 
آموزان ایرانی ( در نمونة دانش1395(، داودوندی و شکری )1397افروز و همکاران )آتش

در توضیح وضعیت انگیزشی  هاآنجه ارتباط مطالب درسی با واقعیات زندگی بر و تأکیدنیز 
تالش در مسیر بهبود وضعیت  هرگونهبنابراین،  ؛یادگیرندگان از نقش مهمی برخوردار است

های تبیینی عامل ارتباط گذاری مکفی روی ظرفیتانگیزشی یادگیرندگان مستلزم سرمایه
 با زندگی، است. شدهادراک
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(، 2018هش حاضر، همسو با عامل خودباوری در مدل پیشنهادی کلر )در پژو
یک مضمون اصلی دیگر استخراج شد. سازة خودباوری  عنوانبهخودکارآمدی تحصیلی نیز 

شود، تحصیلی که بر باور فرد به ظرفیت خویشتن برای کامل کردن یک فعالیت اطالق می
های نیادین و برخوردار از ویژگیدر نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا یک مفهومی ب

کارکردی متعدد است. این عامل به همراه خودپنداره تحصیلی باورهای فرد دربارة ادراک 
از شایستگی را ایجاد و با طیف وسیعی از پیامدهای تحصیلی مطلوب مانند پیشرفت تحصیلی، 

؛ 2018مکاران، دهد )استاجکویچ و هباوری و مشغولیت تحصیلی رابطة مثبت نشان میتالش
روته و ؛ میرهاشمی2015؛ جانسن و همکاران، 2015؛ باتز و آشر، 2018الئو و همکاران، 

 (.1396؛ باغی و همکاران، 1397؛ صحرایی و همکاران، 1397شکری، 
عالوه بر این، با توجه به زیرطبقات پیشنهادی کلر برای عنصر خودباوری، در مطالعة 

و اجبارهای شدید نیز در چهارچوب مفهومی بسیط کلر حاضر، مضمون سوم یعنی کنترل 
( احساس 2017گری دسی و ریان )ریان و دسی،قابل تعریف است. بر اساس نظریه خودتعیین

کنترل و اجبار شدید با به انزوا راندن نیاز به استقالل و خودمختاری در یادگیرندگان به مثابة 
شود که از یک سوی احساس رضامندی می سبب هاآناساسی  شناختیروانیکی از نیازهای 

کاهش و از دیگر سوی، نرخ رجوع به  یادگیرندگانهای پیشرفت در از حضور در موقعیت
قوت  هاآنگرایی غیرانطباقی در رسانی مانند خودناتوان سازی و کمالرفتارهای خودآسیب

استقالل  شناختیانرو(. بر اساس شواهد موجود، سرکوب نیاز 2018یابد )کدینا و همکاران، 
( و چه از 2018آموزان چه از سوی معلم )ماتوس و همکاران، و خودگردانندگی در دانش

مدار، درگیری تحصیلی ویژه، کاهش در رفتارهای هدف طوربه( 2018سوی والدین )پازنر، 
در سنین نوجوانی موجب  خصوصبهآموزان ، بدقوارگی انگیزشی را برای دانشدرنهایتو 

پذیری تحصیلی، کاهش عالئم (. درمقابل ادراک کنترل2018د )مائو و همکاران، شومی
 (.1396را در پی خواهد داشت )فردافشاری و همکاران،  شناختیروانآشفتگی 

مضمون چهارم نیز که بر نقش روابط صمیمانه با دیگران مهم شامل معلمان، همساالن و 
گری )ریان و دیسی، ومی نظریة خودتعیینهای مفهوالدین داللت دارد، همسو با آموزه

مدرانه یادگیرندگان در توضیح ریخت انگیزشی بینی رفتارهای پیشرفت( از طریق پیش2017
آموزان بر نقش تبیینی شوند. در مطالعة حاضر، بسامد زیاد استناد دانشموثر واقع می هاآن
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گری مندی نظریة خودتعیینغدغهبا والدین و معلمان، همسو با د هاآنفردی مدل رابطة بین
آموزان به ارتباط با دیگرانِ مهم شود که نیاز بنیادین دانش( یادآور می2017) و دیسی ریان

های رفتاری ناظر بر گرهای اصلی توضیح دهندة رجوع یادگیرندگان به مدلیکی از تعیین
شود. ارضای محور، محسوب میگری یا بازدارندگی سبک زندگی تحصیلی سالمتتسهیل

دهی به احساس خشنودی و بهزیستی در تواند از طریق ایفای نقش پاداشاین نیاز بنیادین می
بر اساس عامل چهارم مدل کلر )عامل رضامندی( به بهبود وضعیت  درنتیجهآموزان و دانش

دهد که آموزان نشان میهای دانشانگیزشی آنان منجر شود. در این مطالعه، مرور توصیف
با یادگیرندگان اساساً از طریق  اعتمادقابلوانی معلم در ایجاد یک رابطة ایمن و نات

های تکانشورانه، عجوالنه و های شدید، قضاوتهایی مانند اعمال کنترلخصیصه
دلیل یادگیرندگان با هدف تحقیر بی انصافی، اصرار بر مقایسهعدالتی و بیغیرمنصفانه، بی

های فردی، و پذیرش، اهانت و عدم توجه به تفاوت احترامهای مداوم، عدم ، سرزنشهاآن
، عدم وضوح در مطالبات تحصیلی و درآمیختگی ناکارآمدروش تدریس غیراثربخش و 

شود. همسو با یافته مستخرج از این های آموزشی مشخص میمسائل انضباطی با ارزیابی
از مطالعات بر نقش تعیین کنندة عوامل  ایمالحظهقابلپژوهش، در شرایط فعلی، حجم 

)ونتزل و همکاران، کنند می تأکیدآموزان بینی وضعیت انگیزشی دانشمرتبط با معلم در پیش
روته و ؛ میرهاشمی2017؛ الفانسو و لئون، 2018؛ جابر، 2019مالمبرگ و مارتین،  ؛2019

 (.1397ن، زاهد و همکارا؛ رحمانی1397؛ باغمالیی و یوسفی، 1397شکری، 
دیگر از طریق  حمایتگریک نظام  عنوانبهشواهد تجربی موجود، والدین نیز  برحسب
محور یا گزینی، اسنادهای علّی، آمایه ذهنی تحولبر خودباوری، هدف تأثیرگذاری

نقش مهمی  هاآندهی به مواضع انگیزشی غیرتحولی و خودارزشمندی فرزندانشان در شکل
؛ مولر، 2019؛ باند، 2019؛ یوکاس و همکاران، 2019کنند )سیلینسکاس و کیکاس، ایفا می

؛ 1397پور و شباهنگ، عینی ؛2017؛ دکتوروف و آمولد، 2018؛ مائو و همکاران، 2018
های (. در مطالعه حاضر همسو با پژوهش1396باغی و همکاران، ؛ 1397پناهی و گودرزی، 

شان با اخذ تدابیری مانند کیفیت تعامل با کردند که والدین تأکیدآموزان مذکور، دانش
 هاآنگری از مطالبهفرزندان، رویکرد مبتنی بر سرزنش و مقایسه غیرمستدل با دیگران، بیش

بر مختصات  تأثیرگذاریو همچنین، القای باورمندی به خویشتن یا عدم اطمینان به خود، در 
آموز دانش 12نتایج مصاحبه با حدود . همچنین شوندمیشی یادگیرندگان منشا اثر واقع انگیز
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(، شین 2018(، واساالمپی و همکاران)2019در مطالعه حاضر همسو با ونتزل و همکاران )
( نشان داد که گروه همساالن نیز از طریق 2017( و واربرتون )2016(، ریکارد و پلتیر )2018)

رضامندی و لذت در  ند ایجاد و تقویت دلبستگی به مدرسه، تسهیل احساسهایی مانویژگی
های مشترک و همیارانه در انجام تکالیف سازی و توسعة تالشمدرسه، اقناع کالمی، مدل

 شود.آموزان موثر واقع میدرسی، در اثرگذاری بر قوارة انگیزشی دانش
ی در الگوی کلر قابلیت بررسی انصافی نیز بر اساس عامل رضامندمضمون ادراک از بی

های سیاست تنهانهیابد. انصاف دارای ساختاری چندبُعدی و حتی متناقض است که می
گیرد، بلکه شامل مفاهیم آزادی و انتخاب نیز بوده و آموزشی و عدالت اجتماعی را در برمی

گریزی و تالشانگیزگی مانند با رفتارهای ناظر بر بی شدهادراکعدالتی از این منظر بی
های معطوف به تعقیب هدف، رابطه تنگاتنگی دارد )مازولی و زدایی از تالشارزش

 (.2018همکاران، 
اولین عامل مدل طراحی انگیزشی  عنوانبهمضمون ششم یعنی عدم عالقه و توجه ـ که 

های چندگانة نقصان انگیزش شود ـ، از چنان نقشی در پدیدایی نشانهکلر نیز محسوب می
( معتقدند تا زمانی که به هر دلیلی توجه 2016برخوردار است که هایدی و رنینجرس )

مخاطب، جذب آموزش نشود، اقدامات دیگر برای شوراندن و برانگیختن یادگیرندگان 
آموزان های انجام شده دربارة عامل توجه و عالقه در دانشنتیجه خواهد ماند. در پژوهشبی

فاده راهبردهای آموزشی موثر از سوی معلمان برای تهییج ذهنی بیش از همه بر اهمیت است
های هانسن و (. مضمون توجه نیز با پژوهش2018شده است )کلر،  تأکیدیادگیرندگان 

( 2017( و لی و همکاران )2017(، فلور و همکاران )2018(، رور و پاسکو )2018همکاران )
 همسان است.

فردی است، نقش عامل اراده را در مدل کلر مورد  خودتنظیمی بیانگرمضمون هفتم که 
کنندگان با هدف تصریح دالیل نقصان ها مشارکتدهد. در تعدادی از مصاحبهقرار می تأکید

بخشی انگیزش در خویشتن به توانایی خودتنظیمی فردی که بیانگر ظرفیت آغازگری و نظم
تنظیمی در تعامل با محیط عامل خود است، اشاره کردند. هاآنهای فردی به فعالیت

 هاآنشود که اساسی یادگیرندگان سبب می شناختیرواناز نیازهای  حمایتگر شناختیروان
محور قرار گیرند )رینولدس و های هدفدر مسیر هدف، آغازگری، ثبات و تداوم تالش
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های خودتنظیمی را در بهبود های متعددی اثربخشی آموزش(. پژوهش2017همکاران، 
تجربی حمایت  طوربهیزشی، پیشرفت تحصیلی، درگیری و عملکرد تحصیلی فراگیران، انگ

؛ نعمتی و 2017؛ پانادرو و همکاران، 2018؛ گالویتزر، 2019اند )برگی و همکاران، کرده
 (.1397؛ نقی و همکاران، 1397زاده و زارعی، ؛ جلیل1398اسداللهی، 

فی یادگیرندگان داللت دارد، همسو با مضمون هشتم که بر تجارب هیجانی مثبت و من
های مفهومی معاصر در قلمرو انگیزش پیشرفت تحصیلی مانند گروه وسیعی از صورتبندی

نظریة خودکارآمدی، نظریة اسناد، نظریة خودارزشمندی، نظریة هدف و نظریة 
عة (. نتایج مطال2012برخوردار است )پکران و گارسیا،  ایویژهگری از اهمیت خودتعیین

اعم و همسو با نظریة کنترل ـ  طوربهانگیزش پیشرفت تحصیلی  هاینظریهحاضر همسو با 
دهد که تجارب خاص نشان می طوربه( 2010ارزشِ هیجانات پیشرفت )پکران و همکاران، 

، خشم، اضطراب، خستگی، نامیدی و تحقیرشدگیهیجانی منفی مانند احساس حقارت و 
های رفتاری بازدارندة سبک زندگی تحصیلی به انتخاب مدلآموزان ترس در تشویق دانش

گرایی غیرانطباقی، ، پرخاشگری منفعالنه، کمالشدهآموختهمحور مانند درماندگی سالمت
های کاری، خودناتوان سازی، اجتناب از شکست، هدف گزینیفریبکاری تحصیلی، اهمال

؛ 2019است )ساینیو و همکاران، گریزی از اهمیت خاصی برخوردار گریزانه و تالشواقع
ها و تر پاسخ(. مرور دقیق2012؛ پکران و گارسیا، 2017؛ پکران، 2018پوتوین و همکاران، 

دهد اهمیت تجارب هیجانی منفی یادگیرندگان به میزانی آموزان نشان میتوضیحات دانش
نه نسبت به معلم ای مانند پرخاشگری منفعالهای رفتاری سازش نایافتهاست که انتخاب مدل

های معلم، توهین به معلم، بدرفتاری با معلمان، برهم زدن نظم در مسیر هدف تراشیمانعو 
، تنفر و بدرفتاری با دوستان موفق در زمرة رفتارهای درنهایتکالس و خرابکاری کردن و 

های پژوهش ها با نتایج تعداد زیادی ازشود. این یافتهدر مدرسه تلقی می هاآنسازش نایافته 
؛ پکران و همکاران، 2019های تحصیلی همسو است )مورلس و همکاران، اخیر در موقعیت

(. در مقابل، نتایج مطالعة 1395؛ ستاری و همکاران، 1397؛ صحرایی و همکاران، 2017
(، 2018(، بریک و همکاران )2018های مطالعات فرنزل و همکاران )حاضر همسو با یافته

دهد که ( نشان می1396فردافشاری و همکاران ) و (1397کمری و همکاران )(، 2012چان )
گر سبک زندگی تحصیلی تجارب هیجانی مثبت یادگیرندگان در رجوع به رفتارهای تسهیل
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آوری تحصیلی، امید، بینی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، تابمحور مانند خوشسالمت
 گرا، حائز اهمیت خاصی است.قعهای وامحور و اسنادگزینیآمایة ذهنیِ تحول

با اهمیت  سؤالدهد که یادگیرندگان در پاسخ به ها نشان می، مرور یافتهطورکلیبه
همزمان بر نقش  تأکیدتوصیف دالیل نقصان انگیزش خویشتن، ضرورت بیش از پیش 

های چندگانة والدین، معلمان، محیط مدرسه، محیط اجتماعی و عوامل فردی تفسیری نظام
های چندگانه در توضیح در کانون توجه قرار دادند. این یافته که بر شمول همزمان نظام را

های معاصر انگیزش پیشرفت گیری نظریهدارد با جهت تأکیدوضعیت انگیزشی یادگیرندگان 
(، 2017گری )ریان و دسی،تحصیلی، همسو است. براساس منطق پیشنهادی نظریه خودتعیین

های فراگیر نیست، بلکه بر اساس این ویژگی کنندهمنعکسی فقط انگیزش پیشرفت تحصیل
مدل فکری، انگیزش محصول تعامل عوامل درونی و بیرونی بوده و هر یک از این عناصر 

های مبتنی بر شوند. پژوهشتنها بخشی از نظام انگیزشی موثر بر پیامدهای تحصیلی تلقی می
؛ سینکلر و همکاران، 2019ژائو و همکاران،؛ 2019های چندگانه )ریان و همکاران،نظام

کننده انگیزش پیشرفت های این بخش مقاله حاضر با رفتارهای تسهیل( از تطبیق یافته2017
 کنند.حمایت می

آموز ـ والد ـ های چندگانه دانشهمچنین نتایج مطالعة حاضر نشان داد که تعامل نظام
آموزان است. این سازوکارِ قدرتمند نشانگیزگی داعامل موثر بر بی ترینمهممعلم، 

گزارش یادگیرندگان از کیفیت و کمیت تجارب  برحسبفردی اثرگذاری مدل رابطة بین
در  تحقیرشدگیبر درک و تجربه هیجان شرم و احساس  هاآن تأکید ویژهبههیجانی خود و 

آموزان از نقش بسزایی بینی وضعیت انگیزشی دانشبافت تعامل با دیگرانِ مهم در پیش
های مطالعه استلزامات کاربردی مترتب بر یافته ترینمهمبنابراین، یکی از  ؛برخوردار است

تالش در مسیر بهبود وضعیت انگیزشی یادگیرندگان مستلزم  هرگونهحاضر این است که 
فردی بین یادگیرندگان و دیگرانِ مهم است. عالوه بر این، تجهیز ر رابطة بینارتقای مدل رفتا

های مدیریت تجارب هیجانی نیز در نیل خزانة مهارتی یادگیرندگان با هدف آموزش مهارت
به هدف تقویت مواضع انگیزشی یادگیرندگان اهمیتی ویژه دارد. نتایج مصاحبة با 

اد که بر اساس تجربة زیستة یادگیرندگان، احساس یادگیرندگان در پژوهش حاضر نشان د
از طریق تسهیل رجوع به رفتارهای خودآسیب رسانی مانند  تحقیرشدگیحقارت و 
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حائز اهمیت  هاآنکاری و خودناتوان سازی در تهدید حیات علمی گریزی، اهمالتالش
 بسزایی است.

کنندگان، شرم در مشارکتهای پژوهش و با توجه به برجسته شدن هیجان براساسِ یافته
خاص و با نگاه پدیدارشناسانه روی اثرات تجربه شرم  طوربههای بعدی توان در پژوهشمی

انگیزگی مخاطبان متمرکز شد. همچنین، یکی دیگر از و احساس تحقیرشدن بر بی
های پژوهش حاضر این است که مضامین چندگانه فقط از طریق تحلیل محدودیت

وجود  اند. به دلیلشدهاستخراجآموزان دختر مصاحبه انجام شده با دانشاز  آمدهعملبه
های تربیتی، در پژوهش« 2بهبود خود»در برابر « 1خود تائید»مدارانة مبتنی بر تمایالت جنس

توان درجة اعتبار ایدة ناظر بر ها از دو گروه جنسی است که میآوری دادهفقط با جمع
با توجه لمرو انگیزش پیشرفت تحصیلی، آزمود. عالوه بر این، محور را در قتمایالت جنس

های چندگانه در جستجوی منابع اثرگذار بر نیمرخ انگیزشی مدلِ نظام انکارغیرقابلبه نقش 
های وجهیِ متمرکز بر یادگیرنده، فرصت کندوکاو در الیهیادگیرندگان، اخذ رویکرد تک

عمیق فکری دیگر منابع اطالعاتی در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت تحصیلی مانند معلمان، 
 سازد.ربیت را ناممکن میوالدین و حتی متخصصان تعلیم و ت

 منابع
 عسگری،و  زهرا افتخار صعادی، رضا؛ پاشا، فرح؛ نادری، بهروز؛ روز،افآتش 

ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی و  ـ تاثیر الگوی انگیزشی انتظار (.1397) پرویز.
فصلنامه سالمت روان  .بیرونی، اشتغال آموزشی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی

 .83-94 ،(2) 5 ،کودک
های ناکارآمد با رابطه نگرش (.1398) امید. شکری،و  یاسمین الخلیل،سعید.، ایمانی، 

مجله  .تنظیم هیجان یگریانجیآموز: نقش ماضطراب اجتماعی در نوجوانان دانش
 .1-28 ،(33) 16 ،مطالعات روانشناسی تربیتی

                                                             
1. proving 
2. improving 
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آموز، دانشـ  معلمرابطه ساختاری تعامل  (.1397) فریده. یوسفی، حیدر و باغمالیی،
نشریه مطالعات آموزش و . درگیری تحصیلی و سازگاری دانش آموزان با مدرسه

 .75-99 ،(2) 10 ،یادگیری

یابی پیشایندها (. مدل1396) و حیدری، محمود. آبادی، جلیلباغی، زهرا؛ شکری، امید؛ فتح
گر. میانجیهای هدف پیشرفت در دانشجویان: یک تحلیل گیریو پسایندهای جهت

 .92-58، 37های آموزشی، پژوهش در نظام
های نظریه انتخاب بر اثربخشی آموزش مؤلفه (.1397) محمود. گودرزی، نسرین و پناهی،

پزشکی مجله روانشناسی و روان .آموزان دخترفرزندی دانشـ  کاهش تعارض والد
  .52-43 ،(2) 5 ،شناخت

اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی  (.1397) ، حیدرعلی.زارعی حکیمه و زاده،جلیل
نشریه آموزش و  آموزان،بر انگیزش تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش

  .36-13 ،(42) 11 ،ارزشیابی
موفقیت تحصیلی  (.1394)شهال.  پاکدامن،و  امید شکری،جلیل.،  آبادی،فتح س.، حسینی،

یابی ن و والدین: الگوی مدلآموزاگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشبر اساس جهت
 .157-133 ،3، های تربیتینشریه پژوهش .معادالت ساختاری

ت و فهای پیشرفرایندهای ارزیابی شناختی هیجان (.1395، امید )شکریو  ، فرزانهداودوندی
 ،روانشناسان ایرانی: فصلنامه روانشناسی تحولی .ایتحلیل واسطه : یکتعهد تحصیلی

13 ،183-198. 
ی خالقیت: نقش یابی علّمدل (.1397) زهرا. نقش،و  زهراهاشمی،  ، فهیمه.،رحمانی زاهد

های فصلنامه اندیشه شناختی،آموز و نیازهای بنیادی رواندانشـ  های تعامل معلمسبک
  .54-31 ،(1) 14 ،نوین تربیتی

تائیدی و همسانی تحلیل عاملی  (.1395) امید. شکری،و  حسین پور شهریار،، بهزاد.، ستاری
فصلنامه روانشناسی  .(CRESهای هیجان مرتبط با کالس درس )درونی مقیاس

 .150-129 ،(40) 12 ،تربیتی
های سازی مهارت(. اثربخشی برنامة آموزش غنی1398و پورشهریار، حسین. ) شکری، امید

های فردی، مهارتهای بینفردی بر اسنادهای علّی، راهبردهای حل تعارضرابطة بین
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شناسی تحولی: فصلنامه روانمقابلة شناختی و ادراک از روابط مثبت با دیگران. 
 .287-308، 15(52)، شناسان ایرانیروان

شناختی در رابطة آوری روانای تابنقش واسطه (.1397) آرزو. تبریزی،امید و  ی،شکر
شده با بهزیستی هیجانی و رفتارهای های شناختی و حمایت اجتماعی ادراکارزیابی

  .75-100 ،(26) 7 ،فصلنامه روانشناسی سالمت .سالمت در نوجوانان

علیرضا.  مرادی،رضا و کرمی نوری،  محمدنقی.، فراهانی، امید.، شکری، 
جنس و  کنندهلیفرایندهای ارزیابی شناختی و استرس تحصیلی: نقش تعد (.1394)

  .46-58 ،(2) 2 ،فصلنامه روانشناسی شناختی .فرهنگ
نژاد، پیمان. و رحیمی آبادی، جلیلشکری، امید.، گشتاسبی، زهرا.، شریفی، مسعود.، فتح

بخشی شناختی هیجان و اسنادی بر راهبردهای نظم(. اثربخشی برنامة بازآموزی 1395)
 .51-66(، 2)2، شناسی مثبتنامه روانپژوهشآوری تحصیلی دانشجویان. تاب

(. سبک زندگی تحصیلی 1396آبادی، جلیل. )و فتح زاده، پروین.، شکری، امیدصالح
اسی شنفصلنامه روانشناسی سالمت تحصیلی. ای نوظهور در روانمحور: ایدهسالمت
 .1-30، 13(46)تربیتی، 

رابطه  (.1397)الهام.  راد،حکیمیو  محمدخانبانی،  امید.، شکری، ،سهراب صحرایی،
ای تنیدگی تحصیلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه

 .84-53 ،(49) 14 ،فصلنامه روانشناسی تربیتی .شده و هیجانات پیشرفتادراک
تجارب زیسته مادران از والدگری موفق در  (.1397) نیلوفر. شباهنگ،و  جواد عینی پور،

 .52-66 ،(4) 5 ،فصلنامه سالمت روان کودک .تحصیل: مطالعه پدیدارشناختی
رابطه  (.1396) جلیل. ،یآبادفتحو  امیدشکری،  حسین.، پورشهریار،س.، فردافشاری، 
کنترل تحصیلی  یگریانجیدانشجویان: نقش مشناختی در بینی و آشفتگی روانخوش

 .1-19 ،(2) 9 ،نشریه مطالعات آموزش و یادگیری .آگاهانه
تبیین علی  (.1397) امید. شکری،و  فرهاد خرمائی،محبوبه.، فوالدچنگ،  سامان.، کمری،

ای های مثبت تحصیلی و اجتماعی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطههیجان
-199 ،(52) 13 ،شناختیهای نوین روانفصلنامه پژوهش .اجتماعیاهداف پیشرفت 

230.  
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(. تاثیر برنامة 1396و شریفی، مسعود. ) آبادی، جلیلگشتاسبی، زهرا.، شکری، امید.، فتح
فصلنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان. 

 .23-38، 4(4)، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
آوری (. رابطه تاب1397و ابراهیمی، سارا. ) منصور، مژگانلکی، داود.، شکری، امید.، سپاه

ای واسطه سازی تحصیلی: نقشهای شناختی با خودناتوانتحصیلی و ارزیابی
 -329، 14(55، )شناسی تحولی: روانشناسان ایرانیفصلنامه روانهای پیشرفت. هیجان

342. 
آوری بر (. تاثیر برنامة آموزش تاب1397و پورشهریار، حسین. ) سمیه.، شکری، امیدمحبی، 

شناسی تحولی: روانشناسان فصلنامة روانها. های شناختی، مقابله و هیجانارزیابی
 .83-99، 15(57، )ایرانی

های رابطه بین رگه (.1397) مژگان. سپاه منصور،و  امید شکری، ، آذرمیدخت.،محمدی
ای فرایندهای ارزیابی ی و رفتارهای تحصیلی غیراخالقی: نقش واسطهشخصیت
  .176-164 ،(1) 13 ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری .شناختی

شده رابطه باورهای خودکارآمدی ادراک (.1397) امید. شکری،و  میرهاشمی روته، زهرا
پژوهش در یادگیری نشریه  .ای هیجانات معلمآموز: نقش واسطهو تعامل معلم دانش

  .52-37 ،(23) 6 ،آموزشگاهی و مجازی
های جنسیتی در خودناتوان تفاوت (.1396) سامان. کمری، امید و شکری،الهه.، ناصری،  

روانشناسی  دوفصلنامه .های هدف پیشرفتگیریسازی تحصیلی: نقش جهت
 .140-128 ،(2) 12 ،معاصر

اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر  (.1398) مریم. اسدالهی،و  شهروز نعمتی،
فصلنامه  .آموزان دارای اختالل یادگیری ویژهنگرش نسبت به مدرسه در دانش

 .25-7 ،(3) 8 ،های یادگیریناتوانی
تاثیر آموزش راهبردهای  (.1397) مسعود. صادقی،اهلل و عزت پور،قدم فاطمه.، نقی،

بینی تحصیلی خوش یادگیری خودتنظیمی بر تأخیر در رضامندی و
 .137-119 ،(49) 14 ،فصلنامه روانشناسی تربیتی .آموزاندانش
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