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Abstract 

Introduction: Many educational problems of students such as academic failure and maladaptive behaviors 

stem from their inadequate educational motivation. Teaching lessons based on Keller's motivational 

strategies can be effective in enhancing and motivating studentsPromoting students' motivation will 

empower students as future physicians of the country, which in turn will play a vital role in promoting 

community health. This study was done to develop and design Keller's educational-motivational package 

and its effectiveness on the motivation of medical students in the basic sciences of Iran University of Medical 

Sciences. 

Methods: This study is an educational and semi-experimental intervention. The statistical population 

consisted of all undergraduate students studying in the basic sciences of Iran University of Medical Sciences 

during the academic year of 96-97, which 412 of them were selected as the research sample by hierarchical 

cluster method. After completing the Valerand Motivation Inventory, people who received scores less than 

112 (117 people) were contacted, 104 of whom wished to continue their participation in the study, and the 

researcher divided them into experimental and control groups by using the random blocks method. 

Results: The findings of this study showed that education based on Keller's strategies is significantly 

effective in increasing motivation, which indicates the positive effect of education. 

Conclusions: It seems that the use of motivational strategies is effective in raising academic motivation of 

medical students and it will lead to better student learning and better educational adjustment of them. 

Training and learning are among the methods that increase motivation. The results showed that promoting 

student's academic motivation with correct training is Learnable, which, in turn, leads to success in the 

teaching-learning process. In this way, promotion of motivation and improving the quality of teaching 

affects students' academic performance, their behavior and attitudes and will contribute to active 

participation of students in the learning process. 
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مقدمه

 نیتریعنوان اساسجوهر اصلی نظام آموزشی، انگیزه است که از آن به

. محققان معتقدند که برندیعامل در تربیت نیروی انسانی جوامع نام م

تنها عاملی که در پیشرفت و موفقیت تحصیلی فراگیران اثر مستقیم 

و سایر عوامل مؤثر، اثر خود را از طریق آن در پیشرفت تحصیلی دارد 

است؛ با این حال انگیزه فراگیران یکی  زهیانگ کنندیفراگیران اعمال م

آموزشی است  یهاعوامل در کارایی برنامه نیتراز مؤثرترین و مغفول

آکادمیک از جمله دانشگاه از طریق  یهاطی. افزایش انگیزه در مح[1]

طراحی آموزشی قلب هر فعالیت . ردیگیآموزشی صورت م یهایطراح

ها و انتخاب روش ینیبشی. طراحی آموزشی در واقع پ[2]آموزشی است 

رسیدن به نتایج به  و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور

. در حال حاضر مشخص شده است که یکی از جوانب [3]نحو مؤثر است 

. انگیزش در قلب طراحی [4]اصلی طراحی آموزشی انگیزش فرد است 

. شناسایی و درک [5]آموزشی جای دارد و نباید از آن غفلت کرد 

یادگیرنده  زهیراهبردهای طراحی آموزشی که موجب افزایش انگ

طراحی  [6]در ارتقای عملکرد و یادگیری مفید خواهند بود  شوندیم

انگیزشی بُعد دیگری را به دیدگاه متداول طراحی آموزشی به عنوان 

فرایندها و فنون تولید آموزش کارآمد و اثربخش افزوده که آن، فرایند 

 [4]فرد است  زهیتنظیم منابع و روش کارها برای ایجاد تغییر در انگ

و افزایش خالقیت  در یادگیری، کاهش اضطراب باعث تسهیل که

. تحقیقات نشان داده است که برای ارائه خدمات باکیفیت، [7] شودیم

ضروری است.  یافردی و حرفه یهایو توانمند هایستگیکسب شا

، بدون انگیزش غیرممکن است هایو توانمند هاتیکسب این صالح

. اختالل در انگیزش سبب بروز مشکالت در سطح احساسات و [8]

افت چشمگیر عملکرد فردی، اجتماعی و  نیچنرفتارها شـده و هم

 16/02/1397 تاریخ دریافت:

 06/05/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 زشیانگ

 دانشجویان پزشکی

 سیتدر یهاروش

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
 یناکاف یلیتحص زهیناسازگارانه از انگ یو رفتارها یلیاز جمله افت تحص انیدانشجو یلیاز مشکالت تحص یاریبس :مقدمه

مؤثر  انیدانشجو زهیو بهبود انگ شیدر افزا تواندیکلر م یزشیانگ یدروس بر اساس راهبردها سی. تدرردیگیآنان نشأت م

به نوبه  زین نیکه ا شودیکشور م ندهیعنوان پزشکان آبه انیدانشجوباعث توانمند شدن  انیدانشجو زهیانگ یباشد. ارتقا

ر کل یزشیانگ -یبسته آموزش یو طراح نیپژوهش با هدف تدو نیسالمت جامعه دارد. ا یدر جهت ارتقا یاتیخود نقش ح

 .گرفتانجام  رانیا یدانشگاه علوم پزشک هیمقطع علوم پا یپزشک انیدانشجو زشیانگ زانیآن بر م یو اثربخش

شاغل به  انیدانشجو هیشامل کل یآمار . جامعهباشدیم یشیآزما مهیو ن یمطالعه از نوع مداخله آموزش نیا :کار روش

ها نفر از آن 412بودند که تعداد  97-96 یلیدر سال تحص رانیا یدانشگاه علوم پزشک هیمقطع علوم پا یپزشک لیتحص

ه ک یوالرند با افراد زشیپرسشنامه انگ یانتخاب شدند. پس از اجرا یاخوشه یاصورت طبقهعنوان نمونه پژوهش بهبه

نفر راغب به ادامه شرکت در مطالعه  104نفر( تماس گرفته شد که تعداد  117کسب کرده بودند ) 112از نمرات کمتر 

 کرد. میو کنترل تقس شیبه دو گروه آزما یتصادف یهاها را با استفاده از روش بلوکبودند که محقق آن

مؤثر  زهیانگ شیدر افزا یاقابل مالحظه زانیکلر به م یمطالعه نشان داد آموزش بر اساس راهبردها نیا یهاافتهی :هایافته

 .باشدیمثبت آموزش م رینشان تأث نیاست که ا

 رگذاریتاث یپزشک انیدانشجو یلیتحص زهیدر باال بردن انگ یزشیانگ یبه کاربردن راهبردها رسدیبه نظر م :گیرینتیجه

از جمله  یریادگی. آموزش و گرددیبهتر آنان منجر م یلیتحص یو سازگار انیسودمندتر دانشجو یریادگیاست و به 

قابل  حیبا آموزش صح دانشجو، یلیتحص زهیانگ ینشان داد که ارتقا جی. نتابرندیرا باال م زهیهستند که انگ ییهاروش

 زهیانگ یقاکه ارت بیترت نی. بدشودیم یریادگی-یاددهی ندیدر فرا تیبه نوبه خود منجر به موفق زین نیاست که ا یریادگی

ت فعال و باعث مشارک گذاردیم ریرفتار و طرز فکرِ آنان تأث ان،یدانشجو یلیعملکرد تحص یبر رو سیتدر تیفیو بهبود ک

 .شودیم یریادگی ندیدانشجو در فرا

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.06        مقاله پژوهشی 

 انیدانشجو زشیانگ زانیآن بر م یکلر و اثربخش یزشیانگ -یبسته آموزش یو طراح نیتدو

 4 حاجبی، مجید ضرغام،*3 ، حسن میرزاحسینی2،1 شهرزاد سراوانی
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و مخربی داشته و سبب اتالف  آورانیدارد و تأثیرات ز شغلی را به همراه

. توانایی ایجاد انگیزش یکی از [9] شودیزیادی م یهاهیسرما

مند است که مسئوالن باید در کلیه سطوح از آن بهره ییهایستگیشا

باشند. از طرفی نسل حاضر، نسل اطالعات و دیجیتال و ارتباطات 

یس تدر یهاکه ایجاد یادگیری در آنان باید متناسب با روش باشندیم

 .[10]و سیستم آموزشی عصر حاضر طراحی گردد 
برای ایجاد انگیزش الگوهای زیادی وجود دارد. یکی از الگوهای بسیار 

آموزان در این ایجاد انگیزش یادگیری دانش نهیمؤثر و مشهور در زم

 1983. جان کلر در سال باشدیانگیزشی کلر م-حیطه، طراحی آموزشی

از اجرای آن ایجاد الگوی طراحی آموزشی انگیزشی را مطرح کرد. هدف 

انگیزش در یادگیرندگان برای یادگیری بیشتر است. کلر معتقد است 

که اگر چهار عامل عالقه، ارتباط، اطمینان و رضایت را در طراحی 

. [11]کار گیریم موجب انگیزش در یادگیرندگان خواهد شد آموزشی به

 یهاستمیدر س راگیرانبرای تقویت انگیزه ف توانیاز این مدل م

راهبردهای انگیزشی کلر را در یک نگاه  1جدول آموزشی بهره جست. 

 .دهدیکلی نشان م
 

 راهبردهای انگیزشی کلر :1جدول 

 رضایت )نتایج( اطمینان )اعتماد یا انتظار( ارتباط )تناسب( توجه )عالقه(

 پیامدهای طبیعی یادگیری یهایازمندین تجربه ناهماهنگی و تضاد

 غیر منتظره یهاتیتقو مشکل بودن ارزش در حال حاضر عینی سازی

 پیامدهای مثبت انتظارات سودمندی آینده تنوع

 پیامدهای منفی نسبت دادن از پس نیاز برآمدن پرسشگری

 زمانیبرنامه  اطمینان به خود الگوسازی حل مسأله

عاملی توجه )عالقه(، تناسب )ارتباط(، اطمینان و رضایت  4کلر مدل 

را مطرح و راهبردهایی را برای تقویت انگیزه در هر عامل ذکر کرده؛ از 

جمله راهبردهای عمده در عامل توجه مواردی مانند انگیختگی ادراکی، 

متعجب ساختن و انگیختگی جستجوگرانه، تحریک حس کنجکاوی با 

انگیز، به کار بردن استراتژی حل مسأله، ای چالشهطرح پرسش

های تحریک بینایی، داستان، بیوگرافی و مشارکت دادن استفاده از روش

توان نام برد. کار بردن فنون ایفای نقش را میفعال فراگیران با به

راهبردهای عمده برای دستیابی به تناسب )ارتباط( در آموزش عبارتند 

ط برای کسب تجربه فراگیران در مورد موضوع از فراهم آوردن شرای

آموزشی، توضیح درباره ارزش ذاتی و کنونی موضوع آموزشی در ارتباط 

با آینده فراگیران، شفاف سازی سودمندی آینده موضوع آموزشی برای 

التحصیالن موفق همان رشته یا موضوع فراگیران، الگوسازی از فارغ

باشد. از جمله یادگیرندگان میدرسی با بیان تجربیات خود در جمع 

راهبردهایی که کلر برای تقویت انگیزه از طریق عامل اطمینان )انتظار( 

نام برده است مواردی مانند افزایش انتظار موفقیت با افزودن بر تجارب 

موفق فراگیران، بیان روشن معیارهای موفقیت، تقویت انتظار موفقیت 

ی مناسب انتسابی موفقیت به تالش با کنترل موقعیت و ارائه بازخوردها

چنین هر قدر رضایت ناشی از و کوشش و توانایی فراگیران است. هم

دستیابی به اهداف در فراگیران افزایش یابد، انگیزش آنان هم برای 

یابد که برای افزایش رضایت، یادگیری آن موضوع درسی افزایش می

ی ناشی از نتایج کلر به مواردی از قبیل ایجاد و حفظ رضایت درون

یر های غکارگیری تشویقطبیعی و مطلوب انجام کار در فراگیران، به

ای بالفاصله پس از هر عملکرد فراگیر منتظره و ارائه بازخوردهای انگیزه

 .[12]اشاره کرده است 

، [13]نتایج مطالعات مختلف نشان داده که ارتباط مؤثر استاد با دانشجو 

، به همراه مناسب بودن [7]دریس و برنامه آموزشی مناسب های تروش

دهد. خودکارآمدی، استقالل افزایش میمحیط یادگیری انگیزش را 

عمل، برقراری ارتباط مناسب و حمایت و برطرف نمودن نیازهای 

آموزشی، رضایت را به همراه داشته و انگیزش فراگیران را افزایش خواهد 

. همبستگی مناسب و ارتباط رگرسیونی بین انگیزش با [14]داد 

چنین نتایج . هم[15]استقالل عمل و تعهد کاری مشاهده شده است 

مطالعات نشان داده است که اساتید با طراحی آموزشی مناسب، نقش 

توانند با و می [16]تعیین کننده در افزایش انگیزه دانشجویان داشته 

ریزی و ارائه بازخوردهای الزم، انگیزش آنان را افزایش دهند برنامه

 Dortaj &. مروری بر ادبیات پژوهشی موید این مطالب است. [17]

Molaee بهبود یادگیری زبان دوم: رویکرد "ای تحت عنوان مطالعه

انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی  "انگیزشی آموزشی کلر

اثربخشی طراحی آموزشی انگیزشی کلر برای بهبود یادگیری زبان 

فارسی به عنوان زبان دوم بود. گروه نمونه شامل پنج دانشجوی مرد 

ها عربی بود. مقایسه زبان اول آن بود که 19عرب با میانگین سنی 

نمرات پایه هر موضوع با نمرات مرحله درمانی، بهبودی معناداری در 

ها، طراحی آموزشی انگیزشی بر نمرات نشان داد. بر اساس این یافته

. پژوهش [18]اساس مدل کلر برای یادگیری زبان دوم مؤثر بود 

تدوین و آزمون یک مدل "یاراحمدی و همکاران نیز تحت عنوان 

ل آموزان پایه سوم راهنمایی و اوبینی تصمیم دانشانگیزشی برای پیش

ل به ادامه یا ترک تحصی دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج

نشان داد که متغیرهای انگیزشی در تصمیم  "در دوره دبیرستان

آموزان به ادامه یا ترک تحصیل نقش اساسی داشته و این متغیرها دانش

وسیله حمایت معلم از خودپیروی و ارزش ادراک در کالس درس به

لم عوسیله کنترل شدید مشده و برعکس بهشده باالی تحصیل، تقویت

ن های ایشوند. تحلیلو ارزش ادراک شده پایین تحصیل، تضعیف می

ننده بینی کتحقیق نشان داد که میزان ارزش ادراک شده تحصیل، پیش

. [19]انگیزش تعیین شده شخصی و شایستگی ادراک شده است 

مدل یابی ساختاری "چنین خادم و همکاران پژوهشی با عنوان هم

راهبردهای انگیزشی و انگیزة یادگیری بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با 

های یادگیری و خودکارآمدی انجام دادند. نتایج گری سبکمیانجی

های این پژوهش برازش مناسبی ها نشان داد که مدل با دادههتحلیل داد

های دارد و تأثیر مستقیم خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی، سبک

یادگیری بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت بر پیشرفت تحصیلی، 

دهی بر خودکارآمدی و خودکارآمدی بر باورهای انگیزشی تائید خودنظم

دهی بر پیشرفت تحصیلی مستقیم خودنظمکه تأثیرات شد؛ درحالی

های یادگیری، چنین این پژوهش نشان داد سبکمعنادار نبود. هم
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یشرفت های پبینی کنندهانگیزه پیشرفت و خودکارآمدی بهترین پیش

ای با . سلطانی عربشاهی و همکاران مطالعه[20]باشند تحصیلی می

عنوان طراحی ابزار پایا و روا برای تعیین عوامل انگیزشی مؤثر بر 

یادگیری دانشجویان پزشکی بر اساس مدل انگیزشی کلر انجام دادند. 

مقطعی بود که گروه نمونه آن را دانشجویان -ه توصیفیاین مطالع

مقطع علوم پایه  91-90سال تحصیلی دوم مشغول به تحصیل در نیم

ها پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. ابزار گردآوری داده

سوالی براساس مدل انگیزشی جان کلر در  20ساخته پرسشنامه محقق

ها به نتیجه ن و رضایت بود. آنمحور جلب توجه، تناسب، اطمینا 4

طور دست یافتند که میانگین نمره کل انگیزش دانشجویان دختر به

تر از دانشجویان پسر بود و عوامل انگیزشی مرتبط با داری پایینمعنی

تری در افزایش انگیزه آنها مؤلفه ارتباط در دختران دانشجو نقش مهم

ه چنین بیان کردند کها همبرای یادگیری، نسبت به پسران داشتند. آن

طرح سؤال در شروع درس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، صحبت 

تر بودن های معنوی و انسانی رشته پزشکی، واضحاز آینده و جنبه

اهداف درس و دانستن اهداف آموزشی، خواندن مطالب مورد عالقه و 

با  طترین عوامل انگیزشی مرتببرانگیز بودن یک درس از مهمچالش

 .[21]باشد یادگیری در دانشجویان پزشکی می

توان گفت، دانشجویان پزشکی، پرستاران و دیگر در مجموع می

به علت تماس روزانه با بیماران دهندگان خدمات در نظام سالمت، ارائه

نمایند. انجام چنین وظایفی، نیازمند های مختلفی را ایفا مینقش

ه کداشتن درک و مهارت در برقراری ارتباطات انسانی است و برای این

ها بیشترین اثرگذاری را داشته باشد، الزم است که محتوای آموزش

وری اشد. بنابراین ضرهای شغلی مرتبط بآموزشی با وظایف و مسئولیت

ا ها مرتبط باست برای ارتقا انگیزش فراگیران برای یادگیری، آموزش

. برای ارتقای [22]نیازهای شغلی و وظایف شغلی آینده آنان ارائه شود 

ن، بایستی آموزش بر پایه سطح دانش و عملکرد بالینی دانشجویا

ریزی گردیده تا بتواند منجر به شناسایی نیازهای آموزشی آنان پایه

. با توجه به موارد فوق [23]ارتقاء میزان یادگیری دانشجویان شود 

پژوهش حاضر در پی آزمون این فرضیه است: تدوین و طراحی بسته 

 انگیزشی کلر بر میزان انگیزش دانشجویان تأثیر دارد. -آموزشی

 روش کار

مطالعه از نوع مداخله آموزشی و نیمه آزمایشی بود. برای انجام این این 

نامه پژوهش، پژوهشگر پس از اخذ تأییدیه از کمیته اخالق و اخذ معرفی

ه علوم از دانشگاه آزاد اسالمی قم و اخذ مجوز اجرای پژوهش از دانشگا

پزشکی ایران و اخذ مجوزهای الزم از آموزش دانشکده پزشکی و 

گیری از الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران مبادرت به نمونهپردیس بین

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران نمود. جامعه آماری 

شامل کلیه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی 

 آناننفر از  412تعداد بود که  1396-1397سال تحصیلی ایران در 

ای انتخاب شدند. به این ای خوشهصورت طبقهعنوان نمونه پژوهش بهبه

 های علوم پایه سه سالترتیب که ابتدا اطالعات مربوط به تعداد کالس

الملل دریافت از دانشکده پزشکی و پردیس بین 96و  95، 94ورودی 

کالس و از پردیس  3هر سال دانشکده پزشکی شد. سپس در ورودی 

 انتخاب کشیالملل یک کالس به صورت تصادفی با استفاده از قرعهبین

و مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که یکی از مالحظات اخالقی این 

پژوهش، اختیاری بودن دانشجویان برای شرکت در این پژوهش بود، 

مطالعه نداشت از دانشجویان  چه دانشجویی تمایل به ورود بهچنان

دیگری تا تکمیل نمونه استفاده گردید. سپس پرسشنامه انگیزش والرند 

نفر  11برای سنجش میزان انگیزه دانشجویان توزیع شد که 

ها را به صورت ناقص پر کرده بودند که کنار گذاشته شدند و پرسشنامه

س فراوانی سپآوری شد. پرسشنامه جمع 401ها توسط بنابراین داده

دانشجویان بر حسب نمره برش پرسشنامه انگیزش والرند محاسبه شد. 

را از این  112ترتیب که با کل دانشجویانی که نمرات کمتر از بدین

نفر بودند که نمره کمتر از  117پرسشنامه کسب کرده بودند )تعداد 

را از این پرسشنامه کسب کرده بودند و دارای انگیزش ضعیف و  112

های ها خواسته شد که در کالسسط بودند( تماس گرفته شد و از آنمتو

نفر به دالیلی مایل به  13آموزشی شرکت نمایند که از این تعداد، 

نفر باقی مانده با  104های آموزشی نبودند. تعداد شرکت در کالس

و های تصادفی به دگیری تصادفی با استفاده از روش بلوکروش نمونه

جلسه کالس  8آزمایش تقسیم شدند. برای گروه کنترل گروه کنترل و 

جلسه کالس  8آموزشی با روش معمول سخنرانی و برای گروه آزمایش، 

انگیزشی کلر برگزار گردید که  -آموزشی مطابق بسته آموزشی

های مربوط به هر مؤلفه )توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت( از استراتژی

و جلسه آموزش داده شد. معیارهای انگیزشی کلر در د-طراحی آموزشی

 ، اعم از دانشجویمشغول به تحصیل بودن دانشجوورود به نمونه شامل؛ 

و معیارهای خروج از نمونه شامل؛  هاانتقالی یا مهمان از سایر دانشگاه

دانشجوی ، عدم مراجعه دانشجو، انصراف دانشجو، اخراج دانشجو

ژوهش و یا انصراف وی تمایل نداشتن دانشجو به شرکت در پ، خارجی

از ادامه شرکت در پژوهش در هر مرحله از پژوهش بود. در این پژوهش، 

ها از ابزار پرسشنامه انگیزش والرند استفاده شد. آوری دادهجهت جمع

برای تعیین میزان افزایش انگیزش دانشجویان )بعد از آموزش به صورت 

مطابق با بسته معمول سخنرانی برای گروه کنترل و بعد از آموزش 

انگیزشی کلر برای گروه آزمایش( مجدداً از همان پرسشنامه -آموزشی

 Valerand Educational Motivationانگیزش تحصیلی والرند )

Questionnaire سؤال است، استفاده شد. روایی  28( که شامل

پرسشنامه توسط ویسانی و همکاران و پایایی آن با محاسبه آلفای 

زگی انگیهای انگیزش درونی، بیرونی و بیرده مقیاسکرونباخ برای خ

 28دست آمده است. این پرسشنامه از به %67، %86، %84به ترتیب 

ای که سه بعد انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و سؤال هفت گزینه

 1دهد، تشکیل شده است. گزینه انگیزشی را مورد سنجش قرار میبی

با دلیل دانشجو برای دانشگاه  معرف آن است که پرسش مربوطه اصالً

مطابقت کم تا زیاد و گزینه  6-5-3- 2های رفتن مطابقت ندارد. گزینه

حد متوسط است. نمرات  4مطابقت کامل با نظر دانشجو دارد و گزینه  7

چنین روایی پرسشنامه با شود. هممعکوس می 26-19-12-5سؤاالت 

امایی و مدیریت دانشگاه روایی محتوایی توسط ده تن از اساتید گروه م

 70تا  28علوم پزشکی ایران تأیید شد. نمرات پرسشنامه بین 

 112تا  70دهنده میزان انگیزش تحصیلی ضعیف، نمرات بین نشان

و باالتر انگیزش  112انگیزش تحصیلی در سطح متوسط و نمرات 

تحصیلی بسیار خوب است. در این پژوهش نیز جهت بررسی پایایی دو 

-ه انگیزش کلر و انگیزش والرند به لحاظ زمانی از روش آزمونپرسشنام

نفر از افراد نمونه به صورت  29که بازآزمون استفاده شد. به طوری

تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ابتدا توسط این دانشجویان تکمیل و 



 1317 آذر و دی ،5 شماره ،11 دوره ،نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

57 

پس از سه هفته مجدداً پرسشنامه توسط آنها تکمیل گردید. مقدار 

های انگیزش برای پرسشنامه ICCها با استفاده از همبستگی بین آیتم

محاسبه  (P < 001/0)  793/0و  780/0کلر و انگیزش والرند به ترتیب 

گردید که پایایی زمانی این دو پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. جهت 

پایایی همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کرونباخ 

و  858/0های انگیزش کلر و انگیزش والرند نامهبه ترتیب برای پرسش

 حاصل گردید که نشان از تأیید همسانی درونی بود. 863/0

پس از برگزاری جلسات آموزشی برای هر دو گروه کنترل و آزمایش )با 

انگیزشی -روش آموزشی معمول و روش آموزشی مطابق بسته آموزشی

عنوان پس آزمون در پایان کلر( مجدداً پرسشنامه انگیزش والرند به

آخرین جلسه آزمون بین واحدهای مورد پژوهش پخش شد. پژوهشگر 

را به دانشجویان برای تکمیل پرسشنامه ارائه داد. مجدداً توضیحات الزم 

ها پس از تکمیل توسط واحدهای مورد پژوهش در همان روز پرسشنامه

ها، ابتدا داده تحلیل و تجزیهآوری شد. برای توسط پژوهشگر جمع

وارد شد و سپس مورد  24نسخه  SPSSآماری  افزارنرم ها درداده

 آمار هایروش ها باداده تحلیل و توصیف پاالیش قرار گرفت. برای

ها پرداخته شد. با معیار( به وصف داده انحراف و توصیفی )میانگین

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهتی مستقل( ) استنباطی استفاده از آمار

 95)سطح اطمینان  05/0ها خطا جهت انجام کلیه آزمونگرفت. 

 شی کلر با هدف کاهشانگیز -بسته آموزشی درصد( درنظر گرفته شد.

های کالسیک آموزشی و مشکالت و موانع علمی فاصله بین تئوری

های یک راهنمای عملی برای کاربرد استراتژیها، اجرای این تئوری

انگیزشی کلر در چهار مقوله عالقه، ارتباط، اطمینان، رضایت است که 

توسط پژوهشگر تدوین گردید و تأیید روایی صوری و محتوایی آن 

توسط اساتید مجرب آموزش پزشکی صورت گرفت. اساس طراحی این 

های انگیزشی کلر و بر مبنای مشارکت فعال بسته مطابق با استراتژی

دانشجو در فرایند یادگیری و ارائه بازخورد و حمایت رفتاری مثبت به 

های دانشجو از طرف مدرس است. در این بسته تمامی استراتژی

های ملموس توسط کار عملی و با بیان مثالانگیزشی کلر به صورت 

گردد. مثالً در مقوله عالقه، مدرس مدرس به دانشجو تدریس می

بصری و یا -کنجکاوی و توجه فراگیر را با استفاده از وسایل سمعی

کند. استفاده از ایفای نقش برانگیخته و آن را تا پایان تدریس حفظ می

کنونی و سودمندی آینده محتوای  در مقوله ارتباط، مدرس با بیان ارزش

آموزشی با نیازهای شغلی آینده دانشجو مرتبط نموده و میزان تناسب 

چنین در مقوله کند. هممطالب تدریس شده به دانشجو گوشزد می

انتظار، مدرس با نسبت دادن موفقیت به تالش، اطمینان به کسب 

له رضایت، کند و در نهایت در مقوموفقیت را در دانشجو تقویت می

کند های درونی و بیرونی را برای دانشجو فعال میمدرس تقویت کننده

کند تا در دانشجو احساس و فرصت موفقیت را برای دانشجو فراهم می

 رضایت حاصل گردد.

 هایافته

میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون  2جدول ها در یافته

های آن را در دانشجویان پزشکی گروه آزمایش انگیزش والرند و مولفه

میانگین و انحراف معیار پیش آزمون  3 جدولهای دهد. یافتهنشان می

های آن را در دانشجویان پزشکی و پس آزمون انگیزش والرند و مولفه

 دهد.روه کنترل نشان میگ

 

 آن در دانشجویان پزشکی گروه آزمایش یهامیانگین و انحراف معیار نمره انگیزش والرند و مولفه :2جدول 

 پس آزمون پیش آزمون های انگیزش والرندمولفه

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد 

 208/5 17/72 52 409/8 40/41 52 درونیانگیزش 

 202/4 10/72 52 266/9 48/46 52 انگیزش بیرونی

 336/2 62/21 52 838/5 85/9 52 یزگیانگیب

 269/8 88/165 52 756/10 73/97 52 نمره کل انگیزش والرند

 

 آن در دانشجویان پزشکی گروه کنترل یهامیانگین و انحراف معیار نمره انگیزش والرند و مولفه :3جدول 

 پس آزمون پیش آزمون های انگیزش والرندمولفه

 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد 

 236/9 62/51 52 194/11 58/39 52 انگیزش درونی

 631/7 81/58 52 874/8 40/50 52 انگیزش بیرونی

 400/2 92/22 52 053/6 02/9 52 یزگیانگیب

 777/10 35/133 52 971/10 00/99 52 نمره کل انگیزش والرند

تنها فرضیه این مطالعه این است که استفاده از بسته تهیه شده بر اساس 

طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر میزان انگیزش دانشجویان پزشکی 

 هاافتهیآورده شده است.  4جدول تاثیرگذار است که برای آزمون آن 

، با استفاده از آزمون تی مستقل اختالف نمره دهدینشان م 4جدول در 

های انگیزش درونی و بیرونی در بین دو گروه انگیزش والرند و مولفه

له اثر مداخآزمایش و کنترل تفاوت معنادار داشته است که نشان دهنده 

مشاهده گردید  نیچنهم .(P < 001/0)آموزش( صحیح بوده است )

در بین دو گروه آزمایش و کنترل  یزگیانگیکه بین اختالف نمره ب

تفاوت معناداری دیده نشد. الزم به ذکر است که پیش فرض توزیع 

 در آزمون تی مستقل رعایت شد. هاانسیبهنجار متغیرها و همگنی وار

 بحث

دست آمده از این پژوهش هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ های بهیافته

، شریفی و Yipعملی همسو با مطالعه جعفرطباطبایی و همکاران، 

است. ترکیب  Molaee & Dortajو همکاران و  Wangهمکاران، 

ها داللت بر این دارد که عملکرد تحصیلی، رفتار و نتایج این پژوهش



 و همکاران یسراوان

58 

جر به باشد که منفوذ انگیزش و کیفیت تدریس میطرز فکر افراد زیر ن

به  شود؛مشارکت فعال فراگیر در یادگیری و بهبود یادگیری آنان می

عبارتی در تمامی این مطالعات مداخالت آموزشی و تغییر کیفیت 

یزه های بهبود یادگیری و انگتدریس باعث گردید که فراگیران استراتژی

ه کار برده و از این طریق پیشرفت به منظور افزایش انگیزه خود ب

تحصیلی خود را رقم بزنند. جعفر طباطبایی و همکاران به این نتیجه 

رسیدند که ارتقای انگیزش و کیفیت تدریس منجر به پیشرفت تحصیلی 

در  Yipچنین با نتایج پژوهش . نتایج این مطالعه هم[24]شود می

هنگ کنگ همسو است. مطالعه او نشان داد که نگرش و انگیزش دو 

افراد موفق از افراد ناموفق است که با انجام  عامل مهم در متمایز ساختن

توان راهبردهای یادگیری افراد را تغییرداده و مداخالت آموزشی می

. [25]بهبود بخشید و باعث افزایش انگیزه آنان برای یادگیری شد 

چنین این مطالعه با مطالعه شریفی و همکاران همسو است. نتایج هم

پژوهش آنان نشان داد که آموختن توانایی حل مسأله )یکی از 

انگیزشی کلر توانایی حل مسأله است( به -های بسته آموزشیاستراتژی

بیشتری از سوی یادگیرنده و در نهایت افزایش انگیزه  انتظار موفقیت

. نتایج این مطالعه همسو با نتایج مطالعات [26]وی منجر خواهد شد 

Wang ها نشان داد که بین باشد. نتایج تحقیق آنو همکاران نیز می

های یادگیری و نتایج یادگیری ارتباط وجود خودکارآمدی، استراتژی

های یادگیری منجر به افزایش دارد به نحوی که یادگیری استراتژی

 Molaee. نتایج [6]شود و در نهایت بهبود نتایج یادگیری می انگیزه

& Dortaj سازی انگیزه با آموزش در چهار نیز نشان داد که یکپارچه

 -دسته توجه، ارتباط، اعتماد و رضایت بر اساس طراحی آموزشی

انگیزشی کلر برای بهبود یادگیری زبان دوم مؤثر است که این مطالعه 

های انگیزشی کلر هم از لحاظ کاربرد نظریه کلر و هم آموزش مولفه

 .[18]باشد آمده از پژوهش محقق همسو می دستکامالً با نتایج به
 

 آن بعد از آموزش در گروه آزمایش و کنترل تحت مطالعه یهامولفهمقایسه اختالف نمره انگیزش والرند و  :4جدول 

 مقدار احتمال آماره آزمون گروه کنترل گروه آزمایش هامولفه

   انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 > 001/0 859/13 110/5 04/12 269/8 77/30 انگیزه درونی
 > 001/0 994/12 637/4 40/8 351/8 62/25 انگیزه بیرونی

 126/0 544/1 144/7 90/13 955/6 77/11 یزگیانگیب
 > 001/0 293/20 756/6 35/34 934/9 15/68 انگیزه کلی

ه های کلر بنتایج این مطالعه نیز نشان داد آموزش بر اساس استراتژی

یر این نشان تأثای در افزایش انگیزه مؤثر است که میزان قابل مالحظه

که آموزش و یادگیری از جمله باشد. از آنجاییمثبت آموزش می

 برند؛ پس ارتقای انگیزه دانشجو،هایی هستند که انگیزه را باال میروش

با آموزش صحیح قابل یادگیری است. از طرفی بسته آموزشی انگیزشی 

به  رهای انگیزشی کلر و بهبود انگیزش منجکلر با آموزش استراتژی

 شود و محقق ویادگیری می-کسب موفقیت دانشجو در فرایند یاددهی

همکاران با تهیه بسته آموزشی انگیزشی کلر بر اساس نظریه کلر و 

اند. به عنوان مثال اجرای آن در این روند مشارکت نظری و عملی داشته

هایی کلر برای افزایش توجه، آموزش استفاده از یکی از استراتژی

ی حل مسأله است که در این پژوهش به دانشجویان آموزش استراتژ

داده شد. حل مساله شامل اقدام به عمل مناسب برای از بین بردن 

باشد. دانشجویانی که استراتژی حل ها میموانع و حرکت به سوی هدف

ها آموزش داده شد انگیزشی کلر به آن-مساله توسط بسته آموزشی

وند. آنان یاد گرفتند که موقعیت را توانستند در حل مسائل موفق ش

های متعدد را بررسی کنند و اطالعات صحیح را حلارزیابی کنند، راه

های حمایتی موجود در محیط کار استفاده به دست آورند. از سیستم

 های حمایتی مورد نیاز خود را نیز فراهم کنند.کنند و سیستم

ان قای انگیزه دانشجویشاید بتوان فرایندی که در این پژوهش سبب ارت

های انگیزشی گونه توجیه کرد که آموزش استراتژیشده است را این

شان ریهای یادگیکلر سبب ارتقای انگیزه آنان از طریق تغییر استراتژی

های انگیزشی کلر، گردیده است. این افراد پس از یادگیری استراتژی

لش دانستند و مشکالت موجود در راه یادگیری را به جای تهدید، چا

فعاالنه توانایی حل مسأله و تفکر تحلیلی خود را بهبود بخشیدند و 

های انتظار موفقیت بیشتری را داشتند. به بیان دیگر با آموزش استراتژی

انگیزش کلر به دانشجویان، آنان یاد گرفتند که مشکل چیزی است که 

فس ماد به نباید با آن چالش کنند. دانشجویان با یادگیری ارتقای اعت

های توسط بسته آموزشی انگیزشی کلر، اطمینان پیدا کردند که توانایی

حل منظور رسیدن به نتیجه یا راهزیادی در جمع کردن اطالعات به

چنین این پژوهش نشان داد که شیوه اجرایی برنامه آموزشی دارند. هم

ی جایتوان گفت از آندر افزایش انگیزه مؤثر است که در توجیه آن می

های علمی و ارتقای دانش دانشجویان پزشکی در زمینه که بهره برداری

، پذیر استدروس دانشگاهی با روش سخنرانی معمول به سختی امکان

تواند جو یادگیری را بهبود استفاده از ابزارهای سمعی و بصری می

های انگیزشی کلر به طور مستقیم باعث بخشد. استفاده از استراتژی

اعتماد به نفس دانشجویان، افزایش تفکر خالق و بهبود تعامالت  افزایش

شود. رضایت دانشجویان از شرکت در جلسات اجتماعی آنان می

ح وضوها بهآموزشی، رغبت آنان را در انجام تکالیف و رقابت بین گروه

نشان داد که احساس رضایت از طریق کسب موفقیت در انجام تکالیف 

ر آن، شفاهی گزارش دادن دانشجویان درباره حاصل گردید. عالوه ب

ها با نتیجه کار یکدیگر آشنا نتایج کارهایشان باعث شد تمامی گروه

های دیگر سهیم شوند و به این باور برسند که شوند و در تجارب گروه

های انگیزشی کلر عالوه بر افزایش انگیزه آنان به کار گرفتن استراتژی

های عملی آنان و تغییر بهبود مهارت در کسب دانش نظری منجر به

وان ترفتار و افکارشان در کسب یادگیری نیز شده است. در مجموع می

تأثیر بسته آموزشی انگیزشی کلر بر بهبود انگیزه دانشجویان را چنین 

های انگیزشی کلر با یاد دادن چگونگی توجیه کرد که آموزش استراتژی

های محیط آموزشی، اعمال روش های گوناگون، غنی کردنکاربرد روش

مناسب آموزشی، آموزش نحوه یادگیری فعال، تنظیم مناسب اهداف و 

آموزش مدیریت زمان به دانشجویان توانسته منجر به افزایش انگیزه 

 آنان شود.
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 گیرینتیجه

های به دست آمده از پژوهش حاضر، نشان داد که استفاده از یافته

 ارتقا و افزایش انگیزه دانشجویان پزشکی های انگیزشی کلر دراستراتژی

تأثیر داشته است که این نشان از تأثیر مثبت آموزش است. به نظر 

های انگیزه کلر به یادگیری سودمندتر رسد به کاربردن استراتژیمی

که گردد به طوریدانشجویان و سازگاری تحصیلی بهتر آنان منجر می

باط با کاربرد محتواهای آموخته تری را در ارتدانشجویان آینده روشن

 کنند.شده، تصور می

 ها و پیشنهاداتمحدودیت

هایی نیز بوده است. نمونه این پژوهش پژوهش حاضر دارای محدودیت

را دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران 

تشکیل دادند که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی گروه خاصی هستند، 

براین در تعمیم نتایج به جامعه بزرگتر باید احتیاط صورت گیرد. بنا

های آتی بسته آموزشی انگیزشی کلر در شود در پژوهشپیشنهاد می

های دیگری مورد بررسی قرار بگیرد. های دانشجویی و رشتهسایر گروه

 ای بین دانشجویانچنین انجام این مطالعه به صورت طولی و مقایسههم

 شود.های مختلف پیشنهاد میمقاطع و دانشگاهها و رشته

 سپاسگزاری

از همه کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر 

 کنیم.می

 تأیید اخالقی

این پژوهش با کسب کد اخالقی از دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام 

گرفت و تالش گردید که تمامی معیارهای اخالق پژوهش در انجام آن 

 رعایت گردد.

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافعی در این مطالعه وجود ندارد.بین نویسندگان هیچ

 حمایت مالی

های اجرای این پژوهش توسط نویسندگان پرداخت شده تمام هزینه

 است.
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