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Objectives Supporting and managing the emotions of the learning-teaching process is very important 
and requires designing safe learning environments in terms of cognitive experiences, psychosocial re-
lationships, and emotional feelings. This study aimed to develop and validate of instructional design 
model based on Control-Value Theory (CVT) of achievement emotions to improve the psychological 
health and performance of learners and educators.
Methods The research method was qualitative, and we used the inductive content analysis technique. The 
studies related to CVT theory were searched from 2007 to 2021 in different databases, and 175 articles 
were selected out of them. Based on the purposive sampling method, 63 articles were chosen for further 
analysis. In a systematic approach, themes related to essential components of CVT were recognized and 
coded in the form of key sentences in a table. Then, the codes were categorized based on similarities and 
differences in general categories. Finally, an instructional design model based on CVT was designed. The 
model was sent to 20 specialists in the fields of Educational Technology and Educational Psychology con-
tent validation. Of them, 12 experts completed the questionnaire, and the results were analyzed.
Results Based on the analyses, the main components of CVT were identified. Then, by combining in-
structional design principles, the experts presented and approved an instructional design model based 
on CVT of achievement emotions with eight components: Learning environment, cognitive appraisal, 
emotion, achievement, learning, evaluation, design, and learner.
Conclusion The instructional design model based on CVT of achievement emotions is very effective at 
the micro and macro levels at all academic levels and various majors such as medicine, humanities, and 
basic sciences. It promises a rich teaching-learning environment in terms of achievement emotions. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ducational psychologists emphasize the 
role of emotions in education and the 
designing of an emotion-based learning 
environment. In Control-Value Theory 
(CVT), Pekrun describes the emotions 

of the academic settings, such as studying and testing, as 
“achievement emotions”. Appraisals of control and val-
ues are essential in achievement emotions. Emotions are 
the result of these two elements of control and values. The 
learners must believe that they have control over the content 
and learning activities and consider them valuable for life.

Today, learning standards have faded, and learners face 
emotional, social, and educational challenges, and regain-
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ing those standards is not possible without educational 
planning and instructional design. Satisfaction with the 
learning environment and educational activities is an inte-
gral part of the instructional design process. This condition 
is very crucial for learners of different disciplines, especial-
ly medical courses. Instructional design should improve the 
individual’s emotional state during the learning process and 
consider the theory of achievement emotions in this field. 
Key factors in this design are the cognitive quality of in-
struction and support for learners’ independence to know 
how to adapt to situational requirements. The quality of the 
learning environment is one of the issues to be considered 
in terms of achievement emotions, which can be examined 
in the field of instructional technology.

The purpose of instructional technology is to revitalize 
teaching and harmonize it with the various characteris-
tics of learners. If we want to improve the academic 
performance and mental well-being of the learners, they 
must manage and control their emotions. The present 
study investigates the relationship between achievement 
emotions and other variables. It provides a comprehen-
sive and coherent instructional design model based on 
achievement emotions. Determining the components of 

achievement emotions is essential and combining in-
structional design and achievement emotions to create 
an emotional learning environment is necessary. To de-
velop and validate an instructional design model based 
on the control-value theory of achievement emotions, 
the researcher must answer two questions: 1) what are 
the components of an instructional design model based 
on CVT? and 2) does the instructional design model 
based on CVT have content validity? (Figure 1).

2. Materials and Methods

The research approach was qualitative, and we used the 
inductive content analysis technique. The studies related to 
CVT were searched in valid databases between 2007 and 
2021. Then, 175 articles were selected based on specific 
criteria. After an overview of the articles, based on purpo-
sive sampling and discarding duplicates, 63 articles were 
included in the study and analyzed. Following a systematic 
approach, CVT-related topics were recognized, coded, and 
listed in a table as key sentences. The codes were catego-
rized based on their similarities and differences in the more 
general categories. Finally, the analysis led to the deter-
mination of the main components of CVT in the field of 

Figure 1. Instructional design model based on the control-value theory of achievement emotions



352

Autumn 2021, Volume 27, Number 3
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

achievement emotions. Then, in combination with instruc-
tional design principles, a proper model based on CVT was 
presented. The model was sent to 20 Results: The results of 
the analysis led to the identification of the main components 
of CVT. Then, by combining the principles and elements of 
instructional design, the experts presented and approved an 
instructional design model based on the CVT of achieve-
ment emotions with eight components: learning environ-
ment, cognitive appraisal, emotion, achievement, learning, 
evaluation, design, and learner.

3. Results

The results of the analysis led to the identification of the 
main components of CVT theory presented and approved 
by experts by combining the principles and elements of in-
structional design, instructional design model based on the 
controlvalue theory of achievement emotions in the form 
of eight components: learning environment, cognitive ap-
praisal, emotion, achievement, learning, evaluation, design, 
and learner.

4. Discussion and Conclusions 

Given the current teaching conditions of learning, it is nec-
essary to redesign the learning environment and instructional 
conditions. The achievement emotions directly impact learn-
ers’ and educators’ satisfaction with their educational experi-
ences and mental and physical health. Therefore, designing 
a safe learning environment is essential for the teacher and 
learner to improve cognitive experiences, psychosocial re-
lationships, and emotional feelings. However, research and 
practical experiences in this area are rare.

Early research studies (Martin & Reigeluth, 1999; Bloom, 
1964) had focused on the affective area of learning, called 
“instructional design in the affective domain”. In review-
ing CVT, some researchers examined the use of emotions 
to improve motivation, learning, and medical education per-
formance. They found that the learning environment has a 
crucial role in this area. Some provided models that empha-
size the learning environment. Although many studies had 
focused on the learning environment, none designed and 
developed a learning environment based on achievement 
emotions. By analyzing the content of CVT and instructional 
design principles, this research has provided a comprehen-
sive and integrated model for designing a learning environ-
ment based on CVT. This model is based on CVT in terms 
of content and specific components, overlaps with the theory 
of constructivism in terms of educational approach, and is 
based on the general instructional design model in terms of 
design. Although this model has an intertwined nature, it has 
practical, administrative, and problem-solving capabilities. It 
can be administered at all levels of education and in differ-
ent courses such as medicine, humanities, and basic sciences. 
This model has eight main components of learning environ-

ment, cognitive appraisal, emotion, achievement, learning, 
evaluation, design, and learner in a cyclical process. So, it 
can help education experts, planners, educators, authors, and 
designers create and develop a learning environment rich in 
achievement emotions.

We could not research more resources and knowledgeable 
individuals. It is suggested to examine the attitude and cogni-
tion of managers towards learners’ academic emotions. Fol-
lowing these experiences, the researchers can create neces-
sary facilities, analyze programs and instructional resources 
based on achievement emotions. They can employ the at-
titudes and experiences of educators and learners in manag-
ing achievement emotions in future research. Practically, it is 
helpful for educators to have an accurate attitude and cogni-
tion about the role of the mood and emotions of learners and 
educators. Regarding the cyclical nature of the model, all ele-
ments of each stage in the implementation process should be 
considered. In general, this issue can be studied in a broader 
dimension.
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اهداف حمایت و مدیریت هیجان های فرایند یاددهی یادگیری بسیار مهم و نیازمند طراحی محیط یادگیری ایمن به لحاظ تجارب شناختی، روابط 
روانی اجتماعی و احساسی هیجانی است. هدف این پژوهش تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجان های 

پیشرفت است تا سالمت روان شناختی و عملکرد یادگیرندگان و مربیان ارتقا یابد. 
مواد و روش ها روش تحقیق کیفی است و از تکنیک تحلیل محتوا استقرایی استفاده شد. منابع مربوط به نظریه CVT در محدوده زمانی 2007 
تا 2021 بررسی و 175 منبع انتخاب شد. بر اساس نمونه گیری هدفمند، 63 منبع تحلیل شد. در رویکردی منظم، مضامین و تم های مرتبط با 
مؤلفه های مهم نظریه به صورت جمالت کلیدی در جدول ثبت و کدگذاری شد. کدها بر اساس شباهت ها و تفاوت ها در طبقات کلی تر دسته بندی 
و مؤلفه های اصلی تعیین شد. درنهایت الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه CVT ارائه شد. پرسش نامه اعتباریابی محتوایی الگو، برای بیست 

نفر از اساتید و متخصصان تکنولوژی آموزشی و روان شناسی تربیتی ارسال شد. دوازده نفر پرسش نامه را تکمیل کردند و نتایج تحلیل شد.
یافته ها نتایج تحلیل منجر به تشخیص مؤلفه های اصلی نظریه CVT شد که با تلفیق اصول طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر 
نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت در قالب هشت مؤلفه، محیط یادگیری، ارزیابی شناختی، هیجان، پیشرفت، یادگیری، ارزشیابی، طراحی 

و یادگیرنده، ارائه شد و مورد تأیید خبرگان قرارگرفت.
نتیجه گیری الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت، در سطح خرد و کالن در تمام مقاطع تحصیلی و 

رشته های مختلف پزشکی، انسانی و پایه کارآمد بوده و محیط یاددهی و یادگیری غنی ای از نظر هیجان های پیشرفت را نوید می دهد.

کلیدواژه ها: 
الگوی طراحی آموزشی، 

نظریه کنترل ارزش، 
هیجان های پیشرفت
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تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1399 

تاریخ انتشار: 09 مهر 1400
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مقدمه

را  هیجانی  شناختی  متغیرهای  روان شناسی  مطالعات 
 .]1[ دارد  تأکید  هیجانی  نظم بخشی  نقش  بر  و  دانسته  مهم 
روان شناسان تربیتی بر هیجان در موقعیت آموزشی و طراحی 
محیط یادگیری مبتنی بر هیجان تأکید دارند و به پژوهش درباره 
»هیجان های پیشرفت1« یا »هیجان های تحصیلی2« پرداخته اند. 
هیجان، از ابعاد شخصیتی است که بر فعالیت، تعامل و پیشرفت 
یادگیری،  ویژه  هیجان های  پکران،  است.  اثرگذار  یادگیرندگان 
آموزش و پیشرفت تحصیلی را با عنوان »هیجان های پیشرفت« 

1. Achievement emotions
2. Academic emotions

در قالب نظریه CVT 3 معرفی ]2[ و عملکرد هیجان ها و پیامدها 
روان شناختی،  آثار  هیجان ها،   .]3[ کرد  بررسی  را  آموزش  بر 
داشته  آموزش  و  یادگیری  بر  شناختی  و  اجتماعی  انگیزشی، 
]4[، هماهنگ کننده اجزای فیزیکی، روان شناختی و بیانی مؤثر 
بر رفتارند ]5[ و به فعالیت ها یا پیامد های پیشرفت مرتبط اند 
]6[. هیجان های تحصیلی در محیط یادگیری، فعالیت کالسی 
و موقعیت آزمون تجربه شده ]7[، به صورت خستگی ناشی از 
تکالیف  عصبانیت های  و  ناکامی ها  و  یادگیری  لذت  آموزش، 
دشوار، بروز یافته ]8[ و برانگیختن آن ها، بر انگیزش، تمرکز و 
دو  یادگیری،  محیط   .]5،  9[ است  مؤثر  یادگیری  راهبردهای 

3. Control-value theory ( CVT )

مقاله پژوهشی

تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت
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را  ارزش ذهنی  و  یعنی کنترل ذهنی  ارزیابی شناختی  عنصر 
تحت تأثیر قرار می دهد. کنترل ذهنی، شناخت مرتبط با کنترل 
مثل انتظارات پیشرفت و استنادهای علّی بروندادها و انتظارات 
خودکارآمدی است. ارزش ذهنی، ارزشمندی ادراک شده از اعمال 
و هیجان هاست و هیجان ها حاصل این دو عنصر است ]10[. 
ارزیابی ها و ساختار روابط بین آن ها مستقل از فرهنگ و جنسیت 
است ]11[. به طور کلی فرد باید به این ذهنیت برسد که از عهده 
محتوا و فعالیت های یادگیری بر می آید و یادگیری آن را برای 

زندگی واقعی خود ارزشمند بداند. 

هیجان های یادگیرندگان در یادگیری بسیار مهم است ]12[، 
اما استانداردهای یادگیری کمتر رعایت شده و آن ها با چالش های 
هیجانی، اجتماعی و تحصیلی روبه رو هستند ]14 ،13[ و پرورش 
این مهم بدون برنامه ریزی و طراحی آموزشی ممکن نیست ]15[. 
غفلت از هیجان های یادگیری، موجب کاهش عالقه و شایستگی 
یادگیرندگان شده است ]16[. هرچند رشد هیجانی یک پیامد 
آموزشی بااهمیت است ]17[، هنوز نمی دانیم چگونه آموزش و 
محیط یادگیری را از نظر هیجانی سالم کنیم ]19 ،18 ،12 ،10[. 
هیجان های تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی و مشکالت یادگیری 
یادگیرندگان اثرگذار بوده ]20[، عالقه، انگیزه، خودتنظیمی و 
عملکرد آن ها را ارتقا داده است ]21[. یادگیرندگان با پشتیبانی 
 .]22[ می کنند  تجربه  کمتری  منفی  هیجان های  آموزشی، 
هیجان های منفی و عدم مدیریت پیامدهای ناشی از آن، آسیب زا 
بوده و راهبردهای تنظیم هیجانی ناکارآمد، منجر به رفتارهای 
آموزشی،  و  عصبی  علوم  اساس  بر   .]23[ می شود  خودآسیبی 
حیطه عاطفی با طیفی از هیجان های مثبت و منفی بر پیامدهای 
یادگیری اثرگذار است ]24[ که موجب تغییر پارادایم جدید در 
طراحی محیط یادگیری شده و از هیجان مثبت یادگیری و رفاه 
طراحی  بنابراین   .]25[ می کند  حمایت  یادگیرندگان  هیجانی 
عملکرد  و  روان شناختی  یادگیری هیجانی که سالمت  محیط 
یادگیرندگان و مربیان را ارتقا دهد، مهم بوده و برای عملکرد 
تحصیلي و بهزیستي رواني بهتر، آن ها باید بتوانند هیجان هاي 
محیط  طراحی  اساس  این  بر   .]26[ کنند  مدیریت  را  خود 
یادگیری ایمن4 ضروری است. محیطی که یادگیرندگان عالوه 
روانی،  روابط  شناختی،  تجارب  و  اطالعات  دانش،  دریافت  بر 
دانش   .]25[ کنند  تجربه  را  هیجانی5  احساسی  و  اجتماعی 
کاربردی نظریه های کارآمد همراه با طراحی آموزشی می تواند 
راهبردی بر این مسئله بوده و نظریه CVT می تواند کارآمد باشد 
]28-26[، و به کمک طراحی آموزشی، به طراحی فرایند یاددهی 
و یادگیری با توجه به هیجان های پیشرفت بپردازد ]29-31 ،22[ 
تا یادگیرندگان نسبت به سناریوهای مختلف یادگیری واکنش 
مناسب داشته باشند ]32[. این مهم برای یادگیرندگان رشته های 

4. Designing safe learning environments
5. Psychosocial relationships and emotional feeling

مختلف خصوصاً رشته های پزشکی که دارای شرایط و فرایندهای 
 34[ محققان  و  بوده  کارآمد  بسیار  پرفرازونشیب اند،  یادگیری 
،33[ نیز بر اهمیت محیط یادگیری در آموزش پزشکی تأکید 
دارند. بنابراین کیفیت بخشی محیط یادگیری از نظر هیجان های 
پیشرفت، از مسائل قابل تأمل است که می توان در حوزه تکنولوژی 

آموزشی به آن پرداخت.

و  آموزش  امر  به  بخشیدن  روح  آموزشی  تکنولوژی  هدف 
هماهنگ کردن آن با ویژگی های متعدد یادگیرندگان است. با 
عمل به طراحی آموزشی می توان با تجویز یا پیش بینی روش های 
مطلوب آموزشی با تغییر در دانش، مهارت و عواطف یادگیرندگان، 
از یافته های روان شناسی تربیتی بهره جست ]35[. رضایت از 
محیط و فعالیت آموزشی بخش مهمی از طراحی آموزشی است 
فرهنگی،  زمینه  آموزشی،  رویکردی  یادگیری،  محیط   .]36[
موقعیت فیزیکی یا مجازی است که یادگیری در آن اتفاق می افتد 
یادگیرنده محور،  محیط  نوع  چهار  بر  آموزشی  طراحان   .]37[
دانش محور، سنجش محور و اجتماع محور به صورت درهم تنیده 
از محرک های بیرونی و درونی  تأکید داشته ]38[، آمیخته ای 
را ادغام ]39[ می کنند و به صورت الگوی طراحی آموزشی ارائه 
می دهند. یکی از اجزای مهم طراحی آموزشی که ریشه در نظریه 
پکران دارد، هیجان های پیشرفت است که رویکردی درهم تنیده 
دارد. هرچند محققان بافت آموزشی را با نگاهی هیجانی مطالعه 
،5[، تحقیقات کاربردی در زمینه مطالعات  می کنند ]40-42 
و   ]18،  41،  42[ نیست  توجه  قابل  هیجان  علم  و  آموزشی 
مطالعاتی چند صرفاً بر طراحی محیط و موقعیت آموزشی از نظر 

هیجان های پیشرفت تأکید دارند. 

مطالعات مارتین و رایگلوث، و بلوم در »طراحی آموزشی در 
الگوی   .]43[ دارد  تأکید  هیجان ها  تعدیل  بر  عاطفی«  حیطه 
توجه،  گسترش  بر  فردریکسون،  مثبت  هیجان های  توسعه 
شناخت و عمل فرد به وسیله هیجان های مثبت تأکید داشت 
]44[ و الگوی تعامل یادگیری و هیجان هاچر، محیط یادگیری 
را بستر اصلی و یادگیری و آموزش را فرایندی یکپارچه دانسته 
که همساالن، یادگیرندگان، مربیان و تکالیف یادگیری بر تعامل 
نیز  شناخت و هیجان مؤثرند ]47-45[. محققان، در پزشکی 
بر هیجان های پیشرفت در بهبود انگیزش، یادگیری و عملکرد 
آموزش پزشکی و محیط یادگیری تأکید داشته و طراحی محیط 
یادگیری برای دانشجویان پزشکی را مهم می دانند ]34 ،33[. 
برخی محققان اصول طراحی آموزشی در انگیزش و هیجان را 
مطرح کردند ]48[. مطالعاتی نیز با رویکرد مداخله ای، نظریه 
CVT را بررسی کرده اند ]49[ و طراحی مداخالت کالسی مبتنی 
بر هیجان ها را به نفع یادگیری ]3[ و طراحی محیط های یادگیری 
محیط  طراحی  هرچند   ]18[ دانسته اند.  ضروری  را  هیجانی 
یادگیری هیجانی، بسیار حیاتی است ]27 ،25 ،22 ،17 ،11[، 
اما به مؤلفه های این محیط و چگونگی طراحی آن نپرداخته اند، 
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در حالی که برای ایجاد محیط آموزشی هیجانی، تلفیق طراحی 
الگوی طراحی  آموزشی و هیجان های پیشرفت ضروری است. 
آموزشی عمومی6 شامل مراحل مهم تحلیل، طراحی، تهیه، اجرا 
و ارزشیابی برای فرایند طراحی آموزش است که برای تدوین 
الگوهای طراحی آموزشی مهم است ]36[. این پژوهش به دنبال 
آن است تا خأل مطالعاتی را با پاسخ گویی به دو سؤال (الگوی 
طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه CVT، دارای چه مؤلفه  هایی 
بر  الگوی طراحی آموزشی مبتنی  آیا  و  (محتوا، روابط) است؟ 
نظریه CVT، دارای اعتبار محتوایی است؟) کمتر کند و الگوی 

طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه CVT را ارائه دهد. 

روش

رویکرد این پژوهش کیفی است و در آن از تکنیک تحلیل 
محتوای استقرایی استفاده شد. چارچوب مطالعاتی، کلیه اسناد و 
مدارک مرتبط با نظریه CVT بود که تعداد آن ها 175 منبع بود 
و بر اساس نمونه گیری هدفمند و با توجه به هم پوشانی برخی 
منابع، 63 منبع انتخاب، به مطالعه وارد و تحلیل شد. معیارهای 
ورود، مقاالتی بود که به بررسی نظریه CVT و تأثیر آن بر فرایند 
یاددهی و یادگیری پرداختند. همچنین منابعی که بیانگر تجارب 
پژوهشی در زمینه ارائه الگوی کاربردی و مداخالت مبتنی بر 
نظریه بود نیز بررسی شدند. منابعی که مرتبط با هدف پژوهش 
و در بازه زمانی موردنظر نبودند از مطالعه خارج شدند. پایگاه های 
اطالعاتی داخلی علوم جهان اسالم، جهاد دانشگاهی، سیویلیکا و 
پایگاه های خارجی ساینس دایرکت، اسکوپوس، پابمد، پرکوئست، 
وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از کلیدواژه های مناسب 
برای مقاالت انگلیسی یا فارسی در محدوده زمانی 2007 تا 2021 

با ترکیب کلیدواژه های تعیین شده مورد جست جو قرار گرفت: 
(“control-value theory*” OR “control-value 

theory*of achievement emotion*” OR “CVT”) AND 
(“instruction* design model*” OR “instruction* 
model*) AND (“instruction* design princip*” OR 
“instruction* design”) AND (“positive emotion*”) 
AND (“negative emotion*”) AND (“academic emo-
tion*” OR “achievement emotion*”) AND (“learn-
ing environment design” OR” learning environ-
ment”)

محققان توجه به هدف و سؤال پژوهش، پرارزش ترین واحدها را 
به عنوان واحد تحلیل (تم) تعیین کردند. باخواندن دقیق تر متن، 
هرکجا یک مضمون مرتبط با مؤلفه های مهم و اساسی نظریه بود، 
تحت عنوان جمله های کلیدی در جدول ثبت و کدگذاری شد. 
کدها براساس شباهت ها و تفاوت ها در طبقات کلی تر دسته بندی 
شد. این فرایند به صورت مستمر و در بررسی های مکرر انجام شد. 

6. Analysis, Design, Develop, Implementation, Evaluation (ADDIE)

در نهایت از طریق تعیین جمالت کلیدی، کدگذاری و طبقه بندی 
آن ها به صورت زیر مقوله، مقوله های اصلی نظریه CVT در زمینه 
نظریه  از مؤلفه های  تلفیقی  تعیین و در  هیجان های پیشرفت 
CVT و اصول طراحی آموزشی، الگوی طراحی آموزشی مبتنی 
بر نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت ارائه شد. بنابراین 
در رویکردی منظم با طرح ریزی (آمادگی)، انجام (سازمان دهی) 
و انتشار گزارش (نتایج)، در شش گام فرایند پژوهش انجام شد. 
مراحل تحلیل محتوای کیفی استقرایی ]50[ در تصویر شماره 1 

به اختصار ارائه شده است.

در جلسه حضوری گروه اساتید پژوهش، روایی صوری الگو به 
لحاظ تناسب، انسجام و ارتباط مؤلفه ها، ادراک پذیری و شفاف 
بودن بررسی شد. جامعه آماری جهت اعتباریابی محتوایی الگو، 
اساتید و متخصصان تکنولوژی آموزشی و روان شناسی تربیتی 
دانشگاه عالمه طباطبایی بود. پرسش نامه اعتباریابی محتوایی الگو 
برای بیست نفر از آن ها ارسال شد. این پرسش نامه در مقیاس 
لیکرت شامل چهار بخش »ضروری بودن«، »سادگی/روان بودن«، 
»مربوط و اختصاصی«، و »وضوح و شفافیت« در قالب سی عبارت 
با مضامین بررسی طراحی فرایندها، محتوا، قابلیت اجرایی، تلفیق 
مؤلفه های هیجان و طراحی آموزشی و غیره (جدول شماره 4)، و 
سه سؤال باز بود که زیر نظر اساتید پژوهش طراحی شد. درنهایت 
دوازده نفر از اعضاس نمونه آماری، پرسش نامه را تکمیل کردند 
و نتایج آن ها تحلیل شد. در نتیجه تحلیل محتوای کیفی منابع 
و مستندات نظریه CVT، مؤلفه های اصلی نظریه شامل محیط، 
ارزیابی شناختی، هیجان، پیشرفت، کنترل و طراحی است که 
فراوانی تکرار مضامین مؤلفه ها در جدول شماره 1 ارائه شده است.

یافته ها

پس از تحلیل محتوای منابع مورد نظر، درنهایت شش مقوله 
اصلی و 24 زیرمقوله از داده های کیفی نظریه CVT استخراج شد. 
مقوله ها و زیرمقوله ها در جدول شماره 2 به تفکیک و خالصه 

ارائه شده است.

بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوای نظریه CVT و 
اصول طراحی آموزشی، »الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه 
مبانی  با  پیشرفت« طراحی شد که  ارزش هیجان های  کنترل 
نظریه CVT پشتیبانی شده و به لحاظ رویکرد تربیتی، مبتنی بر 
نظریه سازنده گرایی است. الگو ارائه شده از نظر طراحی آموزشی، 
منطبق با الگوی طراحی آموزشی عمومی است (جدول شماره 3). 

الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجان های 
پیشرفت

الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه CVT، هشت مؤلفه 
محیط یادگیری، ارزیابی شناختی، هیجان، پیشرفت، یادگیری، 
و  یاددهی  محیط  ابتدا  دارد.  یادگیرنده  و  طراحی  ارزشیابی، 
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یادگیری طراحی می شود تا ارزیابی های شناختی مطلوب ایجاد 
و  شده  مثبت  پیشرفت  هیجان های  به  منجر  ارزیابی ها،  شود. 
شرایط پیشرفت را موجب می شود. وقتی یادگیرنده در موقعیت 
پیشرفت قرار گرفت، یادگیری لذت بخش اتفاق می افتد. یادگیری 
یادگیرندگان ارزشیابی می شود و شرایط اصالح و ارتقا در مراحل 
مختلف انجام می شود. پیشرفت بر هیجان، ارزیابی شناختی و 
محیط یادگیری و هیجان بر ارزیابی شناختی و محیط یادگیری 
از عناصر مهم و یادگیرنده هسته اصلی این  مؤثر است. مربی 
الگوست. فرایند حاکم بر مؤلفه ها و مراحل الگو، ماهیتی چرخه ای 
تمام  در  و کالن،  در سطح خرد  اجرایی  قابلیت  از  الگو  دارند. 
مقاطع تحصیلی و رشته های مختلف علوم پزشکی، انسانی، و پایه 

برخوردار است.

محیط یادگیری

تأثیر  آن ها  هیجان های  بر  یادگیرندگان  خاص  پیشینه های 

انگیزشی،  کیفیت  شناختی،  کیفیت  نظر  از  باید  محیط  دارد. 
ارزیابی  انتظارات، پیشرفت،  کیفیت هیجانی، ساختار اهداف و 
مکرر، بازخورد عملکردها، ترکیب گروه یادگیرندگان و ویژگی 
موقعیت های خاص یادگیری بررسی و طراحی شود. رویکردهای 
تربیتی بر طراحی محیط یادگیری مؤثرند. در این مرحله نگرش 
و انتظارات یادگیرندگان در رابطه با توانمندی ها و عملکردشان در 
طول یادگیری پایه ریزی می شود. مربی در فرایند تحلیل محیط 
می پردازد.  موقعیت  بر  مبتنی  مداخله  و  کنترل  به  یادگیری، 
طراحی محیط یادگیری متمرکز بر یادگیرنده و فرایند یادگیری 
اوست. این محیط، یادگیرنده محور، دانش محور، سنجش محور و 
اجتماع محور است. این مرحله، مقدمه مرحله دوم و سنگ بنای 

تمام مراحل است.

ارزیابی شناختی

احساس  و  ببرند  لذت  یادگیری  از  یادگیرندگان  اینکه  برای 

تصویر 1. مراحل تحلیل محتوای کیفی استقرایی 

 

CVT جدول 1. فراوانی مؤلفه های نظریه

فراوانی تکرار مضامینکتاب هامقاالتمؤلفه ها

15541محیط

12523ارزیابی شناختی

10512هیجان

8518پیشرفت

5510کنترل و مداخله

8513طراحی

63117جمع
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فعالیت های  ارزش  و  آن ها  توانمندی  درک  نکنند،  کسالت 
انجام  از  صورتی  در  یادگیرندگان  است.  مهم  بسیار  یادگیری 
فعالیت های تحصیلی لذت می برند که بر فعالیت ها مسلط بوده 
و به طور هم زمان به صورت کنترل پذیر و ارزشمند ارزیابی شوند. 
نقش حساس مربی در ارزیابی مجدد یادگیرندگان از خودشان 
و محیط یادگیری اهمیت دارد. اهداف پیشرفت و جنسیت بر 
ارزیابی شناختی یادگیرندگان تأثیر دارد. گاه مربی به درمان های 

ارزیابی های  و  پرداخته  رفتاری شناختی  درمان  مانند  شناختی 
کنترل ارزش را مدیریت می کند.

هیجان

هیجان ها مربوط به فعالیت های پیشرفت، مطالعه و امتحان 
و  موفقیت  فعالیت ها،  این  پیشرفت  پیامدهای  و  هستند 
شکست است. هیجان های پیشرفت پیامدهایی به دنبال دارند. 

CVT جدول 2. مقوله ها و زیرمقوله های برگرفته از نظریه

شرایط و راهبردهای اجرایی زیرمقوله مقوله

مهارت مربی، وضوح و سطح دشواری تکالیف، مثال های شفاف، فرایند ساختارمند، هیجان معرفتی، انتظار واقعی کیفیت شناختی

محیط

بازسازی اسناد یادگیرنده، اشتیاق مربی، نیازهای فردی، استقالل و تعامل، ایجاد انتظارات مثبت در فرد کیفیت انگیزشی

اشتیاق مربی و همساالن، ایجاد و انتقال هیجان های مثبت کیفیت هیجانی

توجه به اهداف مشارکتی، عدم انتظارات غیرواقعی از یادگیرنده اهداف پیشرفت / انتظارات

بازخورد اطالعاتی به یادگیرنده، ارزشیابی مکرر پیشرفت

توجه به هیجان های موضوعات مختلف درسی و تمایز بین آن ها موقعیت خاص آموزشی

توجه به بافت اجتماعی فرهنگی یادگیرنده محیط اجتماعی فرهنگی

اهمیت سطح توانایی کالس، چینش یادگیرندگان همگن و تحریک کننده شناختی  ترکیب گروه

ارائه اهداف پیشرفت تسلطی، توجه به جنسیت یادگیرندگان، تقویت بینش صحیح نسبت به موقعیت آموزشی کنترل ارزش

ارزیابی های 
تقویت خودپنداره توانایی، خودارزیابی صحیح یادگیرندگان، ارائه مطالب و محتوای استانداردشناختی کنترل 

ارائه محتوا و تکالیف ارزشمند، ارائه تکالیف با توجه به زندگی واقعی، ایجاد انگیزش ارزش

طراحی و ایجاد هیجان های پیشرفت مثبت، توجه به عوامل ژنتیکی و خلق و خوی یادگیرندگان هیجان پیشرفت

ایجاد هیجان های مختلف لذت از یادگیری، موفقیت و ...، هیجان هیجان فعالیت

توجه به پیامد ناشی از هیجان ها و مدیریت آن ها هیجان پیامد

تمرکز بر تکالیف، جلب توجه به یادگیری، ایجاد توجه پایدار، حفظ توجه و انگیزه یادگیری منابع توجه

پیشرفت
حفظ عالقه و انگیزه عالقه و انگیزش

ارائه مطالب منسجم، ایجاد روحیه شاد، یادآوری هماهنگ مطالب فرایندهای حافظه

توجه به حل مسئله و تقویت آن، یادگیری خودتنظیم، تفکر و نظارت، توجه به هوش و شایستگی های افراد راهبردهای یادگیری

توجه به عوامل محیط آموزشی و یادگیری، توجه به عوامل فرهنگی اجتماعی پیرامون آن عوامل مداخله گر

کنترل محیط یادگیری، ارزیابی های شناختی، هیجان ها و شایستگی های یادگیرندگان کنترل ابعاد کنترل

توجه به ماهیت چرخه ای مؤلفه های هیجان های پیشرفت و روابط بین آن ها علت متقابل

توجه به شایستگی، استقالل، تعامل، تعلق و یادگیری اصول

کیفیت شناختی و انگیختگی آموزش، حمایت استقالل یادگیرنده، ساختارها، اهداف، بازخوردها و توالی ارائه مطالبطراحی عناصر

توجه به شاخص های طراحی در طول فرایند یادگیری به صورت مستمر و پویا و اصالحی فرایند

نیدا عبدالهی و همکاران. تدوین و اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت



358

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانپاییز 1400 . دوره 27 . شماره 3

وقتی یادگیرندگان هیجان های پیشرفت مثبت یا منفی تجربه 
می کنند به یادگیری عالقه مند یا بی تفاوت شده و انگیزه آن ها 
تغییر می کند. بنابراین هیجان های پیشرفت منجر به پیامدهایی 
می شوند که در مرحله بعدی تحت عنوان پیشرفت رقم می خورد. 

دو عامل خلق و خو و ژنتیک نیز بر هیجان ها تأثیر دارند. 

پیشرفت

یادگیری و  بر  از طریق مکانیسم شناختی انگیزشی  هیجان، 
رفتار سازگارانه مؤثر است. هیجان های پیشرفت بر منابع توجه، 
یادگیری  راهبردهای  و  عالقه  انگیزش،  حافظه،  فرایندهای 
یادگیرندگان تأثیر دارد. عالقه، به وسیله بافت یادگیری حمایت 
می شود و پیشرفت بر انگیزش، فعالیت ها و تالش های هدف محور 
اثر گذار است. هوش و شایستگی بر پیشرفت یادگیرندگان مؤثر 
بوده و بهبود شایستگی های فردی مهم است. پیشرفت پیش نیاز 

یادگیری و منجر به آن می شود.

یادگیری

یادگیرندگان با اهداف متفاوتی به یادگیری مطالب می پردازند. 
یاد  را  مطلبی  می خواهند  دارند،  عملکردی«  »اهداف  برخی 
گرفته، در مقایسه با دیگران عملکرد بهتری داشته باشند. برخی 
»اهداف اجتنابی« دارند و درصددند تا مورد قضاوت دیگران قرار 
نگیرند. برخی دیگر »اهداف تسلطی« دارند و تنها در فکر آن اند 

تا مطالب را یاد بگیرند و به فکر رشد شایستگی خود هستند. این 
اهداف منجر به پیامدهای شناختی، هیجانی و رفتاری می شود. 
بنابراین باید رویکرد یادگیری این باشد تا یادگیرندگان اهداف 
تسلطی داشته و صرفاً به خاطر خود یاد بگیرند. ساختار اهداف 
آن ها باید مشارکتی باشد و یادگیری و موفقیت هر یادگیرنده در 
گرو یادگیری و موفقیت دیگران باشد. در آن صورت یادگیری 

لذت بخش اتفاق می افتد و این هدف نظریه CVT است.

ارزشیابی

در این مرحله، یادگیری از نظر کمی و کیفی ارزیابی می شود. 
ارزشیابی های مکرر و بازخورد اطالعاتی عملکردها به یادگیرندگان 
مهم است و اساس برانگیختن هیجان های تحصیلی است. عالوه 
و  مستمر  ارزشیابی  بر  پایانی،  و  تکوینی  آغازین،  ارزشیابی  بر 
هدفمند، و نیز بازخورد نتایج و پیامدها به یادگیرندگان تأکید 
می شود. نتیجه ارزشیابی ها، تعیین کننده فرایند پیش روست. اگر 
اهداف تحقق یابد، فرایند ادامه و ارتقا می یابد. در غیر این صورت 
اصالحاتی در هر مرحله ارائه می شود. توجه به ماهیت چرخه ای 
مؤلفه ها، نقش مهمی در دست یابی به نتایج ارزشیابی مناسب دارد.

طراحی

هیجان های  اثربخشی  در  آموزشی  طراحی  بر   ،CVT نظریه 
پیشرفت بر یادگیری تأکید فراوان دارد. هدف از طراحی آموزشی 

تصویر 2. الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت
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هیجان ها، بهبود حاالت هیجانی یادگیرنده در یادگیری است. 
فرد،  استقالل  آموزش،  انگیختگی  و  شناختی  کیفیت  عناصر 
ساختارها و پیش بینی های اهداف و بازخوردها و توالی پیشرفت، 
اصول  است.  مطرح  استقالل  و  آموزش  انگیختگی  بر  تأکید  با 
است.  مهم  نیز  تعلق  و  یادگیری  تعامل،  استقالل،  شایستگی، 
طراحی باید مستمر، منعطف و در طول فرایند یادگیری باشد. 
مربی یا طراح، نقش کلیدی دارد و اگر گام اول الگو را به خوبی 
طراحی کند، دیگر مراحل به خوبی ممکن خواهد شد. او کل فرایند 
را کنترل، مدیریت و در صورت نیاز مداخالتی انجام می دهد و گاه 

با اولیا ارتباط هدفمندی برقرار می کند.

یادگیرنده

یادگیرنده هسته اصلی الگو و نقش فعال و اثرگذاری در یادگیری 
خود دارد. این الگو بر حمایت و استقالل یادگیرنده تأکید دارد. 
تعامل و فعالیت گروهی هم بسیار مهم بوده و موفقیت هر فرد 
در گرو کار مشارکتی و موفقیت گروهی و گاه فعالیت های فردی 
تسلطی است. چینش و ترکیب مناسب یادگیرندگان مهم بوده 
و احساس تعلق به محیط آموزشی، مربی و دیگر یادگیرندگان 
آن ها  یادگیری  می شود.  موفقیت  و  رضایت  بهزیستی،  موجب 
آن ها  هیجانی  پیشینه های  و  است  تسلطی  اهداف  بر  مبتنی 
بازخورد مستمر  ارزشیابی مکرر،  توجه است. آن ها مورد  مورد 
و واقع بینانه با رویکرد اطالعاتی اصالحی قرار می گیرند. بنابراین 
یادگیرنده در محیطی مناسب به لحاظ هیجان های پیشرفت، با 
مدیریت و تالش خود »یاد می گیرد« و حمایت و هدایت می شود. 
نظریه  بر  مبتنی  آموزشی  طراحی  الگوی   2 شماره  تصویر  در 

هیجان های پیشرفت تحصیلی ارائه شده است.

اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه کنترل ارزش 
هیجان های پیشرفت

ابتدا روایی صوری الگو با نظر اساتید بررسی و اصالح شد. سپس 
به منظور بررسی کفایت و سازمان دهی مؤلفه ها و فرایندها، الگو به 
همراه پرسش نامه اعتباریابی محتوایی برای اساتید و متخصصان 
تکنولوژی آموزشی و روان شناسی تربیتی ارسال شد. برای بررسی 
روایی الگو از دو روش استفاده شد. بر اساس ضریب نسبت روایی 

الگو  مؤلفه های   ،CVI محتوایی  روایی  شاخص  و   CVR محتوایی 
مورد قضاوت قرار گرفت. خبرگان نظرات خود را درباره هر یک از 
مؤلفه های الگو در سه طیف »ضروری است«، »مفید است، ولی 
ضرورتی ندارد«، و »ضروری نیست« بیان کردند. ضریب نسبت 
روایی مؤلفه های الگو محاسبه شد. بر اساس جدول الوشه ]4[، اگر 
نمره مؤلفه های الگو باالتر از 0/56 باشد، مؤلفه ضروری تشخیص 
ne- n⁄2

n⁄2
داده می شود. در فرمول، ضریب نسبت روایی محتوا (

انتخاب  را  گزینه ضروری  که  است  متخصصانی  تعداد   (CVR=
کردند و n نیز تعداد کل متخصصانی است که الگو را مورد قضاوت 
قرار دادند. با توجه به CVR محاسبه شده برای هریک از مؤلفه های 
الگو و معنا داری آن در سطح 0/5، تمام مؤلفه ها ضروری تشخیص 

داده شدند. 

برای اطمینان از اینکه مؤلفه های الگو به بهترین نحو ممکن 
طراحی شده اند یا خیر، شاخص روایی محتوایی CVI برای هریک 
بر  الگو  بدین ترتیب مؤلفه های  الگو محاسبه شد.  از مؤلفه های 
اساس معیارهای سادگی، وضوح و مربوط بودن با استفاده از طیف 
لیکرت چهار قسمتی مورد قضاوت داوران قرار گرفت. با توجه به 
نتایج حاصل از محاسبه شاخص روایی محتوایی CVI و بر اساس 
شاخص والتز و باسل مؤلفه های با نمره باالتر از 0/79، مناسب 
و مورد پذیرش قرار گرفتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
متخصصان این الگو را به عنوان الگوی طراحی آموزشی مبتنی 
 CVR و   CVI برآورد  کرده اند.  ارزیابی  مناسب   ،CVT نظریه  بر 

مؤلفه های الگو در جدول شماره 4 ارائه شده است. 

بحث

تغییر  با شرایط کنونی  یادگیری متناسب  و  یاددهی  فرایند 
کرده و بازطراحی محیط یادگیری بسیار ضروری است. مدیریت 
هیجان های پیشرفت بر رضایت مندی یادگیرندگان و مربیان از 
تجارب آموزشی تأثیر مستقیم دارد. هرچند بررسی هیجان های 
مطالعات   ،]51[ است  دگرگونی  حال  در  و  ضروری  یادگیری 
کاربردی اندک اند. پژوهش های اولیه به طراحی آموزشی حیطه 
عاطفی یادگیری پرداخته اند ]43[. برخی پژوهشگران ]34 ،33[ 
در جهت بهبود انگیزش، یادگیری و عملکرد آموزش پزشکی، 
یادگیرندگان  ارزش  کنترل  پرورش  بستر  را  یادگیری  محیط 

جدول 3. جدول الشه، حداقل مقدار CVR قابل قبول بر اساس تعداد خبرگان

CVRتعداد خبرگانCVRتعداد خبرگانCVRتعداد خبرگانCVRتعداد خبرگان

50/9990/78130/54250/37

60/99100/62140/51300/33

70/99110/59150/49350/31

80/75120/56200/42400/29
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CVT برای مؤلفه های الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه CVI و CVR جدول 4. برآورد

CVI
CVR عبارت ردیف

وضوح سادگی مرتبط بودن

1 1 0/9 1 فرایندی بودن  1

0/81 1 0/9 0/63 ارتباط مؤلفه های الگو با هیجان های پیشرفت 2

0/9 0/72 0/9 0/81 مرتبط بودن مؤلفه های الگو با مدیریت هیجان های پیشرفت  3

1 0/9 1 1 کامل و جامع  4

1 0/9 1 1 چینش و ترکیب مؤلفه ای الگو  5

0/9 0/9 0/9 0/81 ترتیب و توالی مؤلفه ای الگو  6

1 0/9 0/9 1 ارتباط هدفمند مؤلفه ای الگو  7

1 0/9 1 0/81 ارتباط شفاف مؤلفه ای الگو  8

0/9 0/9 1 1 مناسب بودن الگو برای کنترل و مدیریت هیجان های پیشرفت  9

0/9 1 1 0/81 نقش و جایگاه مربی در فرایند الگو  10

1 0/9 0/9 0/81 نقش و جایگاه یادگیرنده در فرایند الگو  11

1 0/81 1 0/81 تناسب الگو برای یادگیرندگان 12

0/9 0/81 1 0/81 شفاف بودن محیط یادگیری  13

0/9 0/72 1 1 عوامل موثر بر مراحل الگو  14

0/9 0/81 1 1 یادگیرنده محوری و فرایند محوری  15

1 0/9 1 1 ارزشیابی  16

0/9 0/81 0/9 0/81 تلفیق هیجان های پیشرفت و مؤلفه های اصلی طراحی آموزشی عمومی  17

0/81 0/81 0/9 1 سنخیت مداخالت میانی با هر مرحله 18

1 0/9 1 0/81 طراحی محیط یادگیری غنی و مناسب  19

1 1 1 0/81 ابعاد شناختی، انگیزشی و هیجانی فرایند یاددهی یادگیر 20

0/9 0/81 0/81 0/81 قابلیت اجرایی در نظام آموزش کنونی 21

0/9 1 0/9 0/81 ضرورت الگو برای مدیریت و حمایت هیجان های پیشرفت  22

1 0/81 0/81 1 23 کاربردی بودن الگو برای مدیریت و حمایت هیجان های پیشرفت

1 1 1 1 تعامل بین ویژگی های شناختی، هیجانی و انگیزشی 24

0/9 0/81 0/81 1 مراحل، روابط و رویکرد شفاف  25

1 1 1 1 کمک به مربیان در حمایت و هدایت هیجان های پیشرفت  26

1 1 1 1 حمایت و هدایت یادگیرندگان در مدیریت فرایند یادگیری  27

1 0/9 1 0/81 شفافیت معنایی، عملکردی و اجرایی مراحل الگو  28

1 1 1 0/81 سادگی و قابلیت اجرایی مناسب 29

1 0/9 1 1 بیانگر هیجان های پیشرفت مؤثر بر فرایند یاددهی یادگیری  30
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بر  اثربخشی کنترل هیجان های پیشرفت  بررسی  دانستند. در 
کاهش هیجان های منفی ]49[، چهار مؤلفه تنظیم هیجان با 
رویکرد حل مسئله، هیجان ارزیابی و طراحی محیط اجتماعی و 
یادگیری، بررسی شد. این پژوهش نیز رویکرد طراحی آموزشی 
بر  مبتنی  کالسی  مداخالت  طراحی  امروزه  هرچند  نداشت، 
هیجان ها را به نفع یادگیری یادگیرندگان می دانند ]3[. از طرفی 
با توجه به اهمیت طراحی آموزشی در تلطیف فضای هیجانی 
یادگیری ]48[، اصول شایستگی، استقالل، همکاری، مشارکت 
فعال، یادگیری و مقایسه اجتماعی و احساس تعلق را مهم دانسته 
و آن را راهنمای مربیان در تطبیق انگیزش و هیجان دانستند. 
الگوی توسعه هیجان های مثبت ]44[ مبتنی بر اهمیت محیط 
بین  تأکید دارد. در  ابعاد مثبت هیجان ها  بر  یادگیری است و 
الگوهای ارائه شده، الگوی هاچر ]45[ کمی مناسب تر بوده و به 
لحاظ آموزشی کاربردی تر است. او به تعامل یادگیری و هیجان 
پرداخت. الگوی یکپارچه کنترل هیجان در موقعیت های پیشرفت، 
نیز ایجاد هیجان های مبتنی بر نظریه CVT را با پیشنهاداتی درباره 
نحوه کنترل هیجان ها و انواع راهبردهای کنترل هیجان ادغام کرد 
]52[. بیشتر آن ها تنها بر محیط یادگیری تأکید داشتند و دیگر 
ابعاد و فرایند تأثیر هیجان ها بر یادگیری را بررسی نکرده اند. در 
هر حال این الگو هم الگویی منسجم و کامل با توجه به مؤلفه های 
نظریه ارائه نداده است. در حالی که طراحی محیط های یادگیری 
هیجانی در جهت سالمت روانی و عملکرد یادگیرندگان بسیار 
مهم است ]18[. هرچند بررسی های انجام شده در فرایند یاددهی 
و یادگیری مبتنی بر هیجان های پیشرفت، مهم و ارزشمندند، در 
عمل رویکرد منسجم و تلفیقی از اصول طراحی آموزشی و مبانی 
هیجان های پیشرفت ارائه نداده و کمتر کاربردی هستند. شرایط 
محیط یاددهی و یادگیری دارای عناصر تأثیرگذار و مهمی است 
که باید نقش و اهمیت آن ها در ارتباط با هیجان های تحصیلی 
یادگیرندگان به وضوح بیان شود تا مربی بداند و بتواند در عمل، 
محیط هیجانی یادگیری را طراحی، اجرا و ارزشیابی کند. با این 
رویکرد، پژوهش حاضر تالش کرد تا بر اساس ادبیات پژوهش، 
الگویی جامع و تلفیقی برای طراحی محیط یادگیری مبتنی بر 

نظریه CVT ارائه دهد. 

نتیجه گیری

بر  مبتنی  آموزشی  طراحی  الگوی  پژوهش،  این  نتیجه  در 
نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت در هشت مرحله اصلی 
محیط یادگیری، ارزیابی شناختی، هیجان، پیشرفت، یادگیری، 
لحاظ  به  الگو  است.  ارائه شده  یادگیرنده  و  ارزشیابی، طراحی 
محتوا و مؤلفه های اختصاصی مبتنی بر نظریه CVT و از نظر 
رویکرد تربیتی، با نظریه سازنده گرایی هم پوشانی دارد. از آنجا که 
الگوهای طراحی آموزشی دارای اصول و عناصر خاص هستند، 
الگو به لحاظ طراحی، مبتنی بر الگوی عمومی طراحی آموزشی 
است. نکته حائز اهمیت آن است که این الگو، با اعمال مداخالت 

آموزشی، موجب بهبود سالمت روانی یادگیرندگان و مربیان و 
پیامدهای مثبت ناشی از آن می شود.

متعدد  عوامل  و  هیجان  کنترل  فرایندهای  از  الگو  مراحل 
متأثرند. مربی عامل اصلی و یادگیرنده کانون توجه است. این 
الگو در قالب طراحی آموزشی خرد و کالن است که در فرایند 
یاددهی یادگیری تمام مقاطع تحصیلی، موضوعات و رشته های 
مختلف علوم پزشکی، انسانی و پایه به واسطه ماهیت موضوعی 
دارند،  خوبی  اطالعات  و  تجارب  مربیان  هرچند  است.  کارآمد 
اما با چالش های فراوانی در بعد حمایت و مدیریت هیجان های 
تحصیلی یادگیرندگان روبه رو هستند و عماًل در رویارویی با این 
مسائل ناکارآمدند. این الگو برای متخصصان آموزشی، برنامه ریزان، 
مربیان، مؤلفین و طراحان مفید است تا محیطی غنی از نظر 
هیجان های پیشرفت طراحی کنند. الگو، ماهیت درهم تنیده ای 
دارد، اما از قابلیت کاربردی، اجرایی و حل مسئله ای قابل توجهی 
برخوردار است. بنابراین الگو به لحاظ غنی سازی و ترویج روش ها 
و فرایندهای یاددهی و یادگیری جدید مناسب و کارآمد است. 
این پژوهش بیانگر اهمیت نظریه های روان شناسی و یادگیری 
در فرایند یاددهی یادگیری است و بر نقش و جایگاه تکنولوژی 
آموزشی در کاربردی کردن آن ها تأکید دارد. این مطالعه دارای 
تأییدیه کمیته اخالق از معاونت پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبایی 

است. صداقت و امانت داری در فرایند مطالعه رعایت شده است.

منابع  و  کتاب ها  بررسی  با  هرچند  محدودیت ها،  لحاظ  به 
موجود، دسترسی به منابع ارزنده میسر شد، اما به دلیل نو بودن 
موضوع، محقق از نظرات افراد صاحب نظرتر و باتجربه بازماند. 
با این حال از منابعی که دارای بیشترین و کمترین اطالعات و 

تجارب در زمینه نظریه CVT بودند، استفاده شد. 

در پژوهش های آتی، بررسی نگرش و شناخت مدیران نسبت 
الزم  تسهیالت  ایجاد  و  یادگیرندگان  پیشرفت  هیجان های  به 
حیاتی است. همچنین بررسی برنامه ها و منابع آموزشی دوره ها 
و رشته های تحصیلی مختلف، خصوصاً در زمینه علوم پزشکی 
به لحاظ هیجان های پیشرفت بسیار مهم است. مهم تر آنکه با 
توجه به تأثیر کیفیت روش های آموزشی و ارزیابی های شناختی 
این  انحصاری  بررسی  یادگیرندگان،  تحصیلی  هیجان های  بر 
مهم با تأکید بر رشته های علوم پزشکی بسیار ضروری است. با 
توجه به اینکه گاه، نگاهی فانتزی و کم اهمیت نسبت به رابطه 
هیجان های پیشرفت و یادگیری حاکم است، بررسی نگرش و 
تجارب مربیان و یادگیرندگان در مدیریت هیجان های پیشرفت 
و نحوه درهم تنیدگی این دو نیز مهم و قابل بررسی است. به 
لحاظ کاربردی پیشنهاد می شود تا مربیان نگرش و شناخت دقیق 
مربیان  و  یادگیرندگان  و هیجان های  احوال  اهمیت  به  نسبت 
داشته و در مرحله اوِل الگو، پس از تحلیل کامل و جامع، محیط 
را طراحی کنند. الزم است به لحاظ ماهیت چرخه ای الگو، تمام 

عناصر هر مرحله در فرایند اجرا مورد توجه قرار گیرد. 
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