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Abstract 

From the past to the present, among various social institutions, the school has been 

recognized as the most important manifestation of the culture that governs society 

and the place of satisfying the intellectual and emotional needs of individuals, and 

now in the third millennium AD, the school is one of the most important social 

institutions. The latest research also indicates the important functions of this 

institution in our time (Parvizi, 2012). One of the common problems in 

educational environments that are criticized by experts is the low motivation and 

academic enthusiasm that causes the phenomenon of procrastination. 

Procrastination refers to procrastination and procrastination (Stevenson, 2013). 

Solomon and Rathblum (1984) in their definition of procrastination highlight the 

emotional aspects of procrastination and define procrastination as a condition in 

which a person delays activities that do not require much to do, and this delays 

These activities continue when the person is anxious. Thus, it is clear that having 

academic enthusiasm and vitality in primary learning is vital, so much so that it is 

mentioned as an important harbinger of learning. In fact, lack of enthusiasm for 

school can have serious consequences such as lack of progress in school, low 

vitality, tendency to behaviors. Deviation and the risk of dropping out of school 

therefore Nowadays, experts in modern e-learning or e-learning consider one of 

the ways to minimize this phenomenon in schools because e-learning, especially 

video content production, is a learning-driven model that helps learners to find 

data at the desired time and at personal speed. E-learning is a new and emerging 
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phenomenon in many countries of the world, including Iran, and they have not yet 

used this method as expected. The application of this type of learning, like any 

other emerging phenomenon, regardless of the benefits and opportunities it has 

provided, has been associated with some doubts and challenges in developing 

countries. But in the age of Corona, despite its many challenges, but due to the 

health risk that was created, the need for virtual and e-learning was felt more than 

before, and in Iran, therefore, very extensive mechanisms to advance educational 

affairs focusing on cyberspace and education from Remotely designed and edited. 

In this regard, apart from the readiness or not of the required hardware and 

software platforms, Mehr Mohammadi (2009) considers one of the most basic 

goals of e-learning to be the emphasis on strengthening the superior capabilities 

of thinking. Therefore, this method of education is one of the most important 

advances in the information technology industry, which has been able to emerge 

as a new paradigm by taking advantage of existing changes, so that many 

educational institutions and centers around the world have called for its rapid use. 

Because in the modern age of education, it is no longer a question of improving 

teaching methods, but of improving the learning process. Now, it seems that the 

unique features of this educational method have caused it to gain a higher status 

in the educational system day by day and increase the level of academic 

enthusiasm and vitality. Because teaching cognitive and metacognitive strategies 

in the electronic environment allows people to use appropriate strategies and 

strategies for studying and learning, to be able to cope with learning tasks and 

increase their motivation to learn. Many studies have shown that there is a 

relationship between learners 'learning strategies and students' performance and 

academic achievement. Therefore The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of teaching using study strategies by producing video content on 

students' academic enthusiasm and vitality.The present study was a quasi-

experimental study with a pretest and posttest design with a control group. The 

statistical population of the 11th high school male students in Tabriz in the 

academic year 1399-1398 was 10412 students, of which 36 were selected by 

multi-stage cluster sampling and randomly tested in two groups of 18 people. 

First, in the same conditions, both pre-test groups were administered using the 

Fredricks (2004) and Dehghanizadeh and Hossein Chari (2010) Academic 

Enthusiasm Questionnaire. The experiment was performed, while the control 

group did not receive any intervention during this time. After the training sessions, 

both groups underwent post-test in the same conditions. The results showed that 

teaching study strategies increases academic motivation in all components of 
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students' behavioral, emotional, cognitive and vitality motivation. Therefore, to 

increase the academic enthusiasm and vitality of students, the use of teaching 

study strategies is effective. Because students acquire skills through training to 

monitor cognitive and metacognitive strategies, and by mastering the strategies of 

planning, controlling, monitoring and regulating methods, they successfully use 

learning and study methods, and by constantly monitoring their use, the problems 

of the method. And identify their learning strategies and take action to improve 

them. In fact, students gain abilities and skills by teaching cognitive and 

metacognitive strategies. By using them, their desire and interest in education 

increases; In other words, during the study of study strategies, students learn 

operational and behavioral instructions that include planning, monitoring, 

organizing and organizing, and during this learning, they gain a positive feeling 

and attitude towards education, and this motivates their interest and interest in 

studying. And education increases.Therefore, based on the results, it is suggested 

that school psychologists consider the framework of the educational package of 

study strategies in individual academic counseling. Education officials can also 

hold workshops on study strategies to increase the awareness of teachers and other 

educators in the country. Therefore, teaching strategies and holding training 

workshops on enthusiasm and its dimensions and academic vitality will increase 

these skills in students and increase their academic vitality. Also recommended; 

Autonomous learning education should be included in the extracurricular 

activities of schools as necessary educational skills and necessary trainings should 

be provided for teachers and counselors in order to successfully use self-governing 

learning education in order to apply cognitive and metacognitive strategies by 

students because it is one of the most important Ways to increase academic 

enthusiasm and vitality. However, it can be concluded that teaching discipline or 

organizing strategies leads to flexibility in the learner's behavior and helps him to 

change his learning method and style whenever necessary. Regulatory strategies 

work in tandem with monitoring and evaluation strategies. In fact, the discipline 

strategy helps students to refine how they study, to re-examine, and to address 

deficiencies in their comprehension, which will increase students' academic 

motivation to learn. 

 

Keywords: effectiveness, teaching, study strategies, video content production, 

academic enthusiasm, academic vitality. 
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تولید محتوای  روش به مطالعه هایراهبردبا استفاده از  تدریس اثربخشی

 آموزانتحصیلی دانش سرزندگی و اشتیاق بر ویدیویی

 3اله فتحی، آیت2رهنمو، سعید شریفی ۱حسام پورشالچی

 چکیده

 و اشتیاق بر تولید محتوای ویدیویی روش به مطالعه هایبا استفاده از راهبرد تدریس اثربخشیبا هدف  حاضر پژوهش

 اب آزمون پس و آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از حاضر پژوهش. آموزان انجام پذیرفتتحصیلی دانش سرزندگی

 تعداد به 1398-1399 تحصیلی سال در تبریز شهر متوسطه یازدهم پسر آموزاندانش آماری جامعه. بود کنترل گروه

 گروه دو در تصادفی صورت به و انتخاب ایمرحله چند ایخوشه روش به نفر 36 تعداد هاآن بین از که بودند نقر 10412

 اشتیاق پرسشنامه از استفاده با آزمون پیش گروه دو هر از یکسان شرایط در ابتدا. گرفتند قرار کنترل و آزمایش نفری 18

 عمل هب   Dehghanizadeh and Hossein Chari(2010) تحصیلی سرزندگی و Fredricks(2004) تحصیلی

 ارائه آزمایش گروه به تولید محتوای ویدیویی روش به و جلسه 8 مدت به مطالعه راهبردهای آموزشی بسته سپس آمد

 در گروه دو هر آموزشی جلسات اتمام از پس. نکردند دریافت ایمداخله  کنترل گروه مدت این طول در که درحالی شد،

ر همه د تحصیلی اشتیاق افزایش سبب مطالعه راهبردهای آموزش داد نشان نتایج. آمد عمل به آزمون پس یکسان شرایط

 رزندگیس و اشتیاق افزایش برایبنابراین . شودمی آموزاندانش سرزندگی و شناختی ،عاطفی رفتاری، های اشتیاقمولفه

 است. موثر مطالعه راهبردهای آموزش از استفاده آموزان،دانش درتحصیلی 

حصیلی.ت سرزندگی تحصیلی، اشتیاق ،تولید محتوای ویدیوییمطالعه،  تدریس، راهبردهایاثربخشی،  :کلیدی هایواژه
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 و بیان مسأله مقدمه

های و در پی آن بروز تحوالت چشمگیر در عرصه های گذشته با توسعه شگرف علوم و فنونطی دهه

فناوری اطالعات و ارتباطات بر  های جدی مواجه کرد. ظهورو اندیشه نیاکان را با چالش مختلف، ایده

ها، جهان را اجتماعی بشر سایه افکنده و با فرو ریختن مرزها و زمان تمامی شئونات زندگی فردی و

به ( که راحتی استفاده از این ابزار Baran, Correia & Thompson,2014یك دهکده تبدیل نمود) به

یادگیری به فکر  مندی از فناوری در امر آموزش واندیشمندان را در چگونگی بهره جای نیروی انسانی،

(. Rosen,2015الکترونیکی شد) پذیری و تغییر شکل آموزش از سنتی بهبرد و در نتیجه سبب انعطاف

ا و اربردهحال براساس نظر متخصصین امر، اصطالح آموزش الکترونیکی شامل فهرست بزرگی از ک

عملکردها از جمله آموزش مبتنی بر وب، آموزش مبتنی بر رایانه و اینترنت، آموزش مبتنی بر فناوری 

ها و بروندادهای شود که باید کیفیت دروندادها، تراکنشو یادگیری مجازی از راه دور را شامل می

ر مورد ارزشیابی قرامجازی به صورت یك کل سیستمی شده در جهت ایجاد قابلیت تفکر و عملکرد 

ترین اهداف یکی از اساسی Mehr Mohammadi(2010)(. در همین زمینه seraji,2015گیرد)

ری عملکرد وهای برتر تفکر و در نتیجه افزایش بهرههای الکترونیکی را تأکید بر تقویت قابلیتآموزش

ایجاد  نیز بر Zhao(2009)و  Hosseinjani(2010), Lin(2016)های پژوهشدانند. در همین زمینه می

 .أکید داردت در عملکرد تحصیلیپیوند بین یادگیری الکترونیکی و بهبود آموزش و افزایش کیفیت 

ه ها در صنعت فناوری اطالعات بترین پیشرفتیکی از مهم الکترونیکیبنابراین شیوة آموزشی 

ظهور کند،  یك پارادایم جدید گیری از تغییرات موجود به عنوانبهره رود که توانسته باشمار می

اند، چراکه در در دنیا به سرعت خواهان استفاده از آن شده های آموزشینظامطوریکه بسیاری از به

مطرح نیست، بلکه سخن از بهسازی فرآیند  های ارائهعصر مدرن آموزش، دیگر بحث بهبود روش

آموزشی باعث شده تا روز به  این شیوههای منحصر به فرد رسد ویژگیحال به نظر می .یادگیری است

 نهادهای میان درچراکه  (.Prestridge,2012) کسب نماید ایمدرسهدر آموزش  تریروز جایگاه متعالی

 عقالنی نیازهای ارضای محل و جامعه بر حاکم فرهنگ گاهتجلی ترینمهم مدرسه اجتماعی، گوناگون

 از مدرسه بریم،می سر به میالدی سوم یهزاره در که اکنون و است شده شناخته افراد عاطفی و

 ینا مهم کارکردهای از حاکی نیز تحقیقات جدیدترین و آیدمی حساب به اجتماعی نهادهای ترینمهم

 ,Parvizi)های راهبردهای نوین تدریس در امر آموزش و یادگیریاما با استفاده ماست روزگار در نهاد

2013 .) 
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 تحصیل ترک نگران مربیان و معلمان که شد شروع زمانی از مدرسه به اشتیاق مورد در پژوهش

 ,Appleton) بودند مدرسه هایفعالیت در آموزاندانش درگیری عدم و ضعیف انگیزه آموزان،دانش

Christenson,2008 & Furlong .)ًبا آن رابطه و مدرسه به اشتیاق مطالعه به زیادی عالقه اخیرا 

 محیط درواقع(. Libbey,2004) دارد وجود خود اطراف محیط با ارتباط در آموزاندانش احساسات

-Orthner, Jones) کنند حرکت آموزشی ارزشمند اهداف سمت به یادگیرندگان شودمی باعث آموزشی

Sanpei, Akos&  Rose,2013)، باشند داشته بیشتری مشارکت تحصیلی هایفعالیت در (Li and 

Lerner,2011 )باشند برخوردار باالیی تحصیلی عملکرد و بهزیستی از و(Simons-Morton, & 

Chen,2009 .) 

ند کخود صرف می اشتیاق تحصیلی میزان انرژی که یك فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی

در پژوهشی به این نتیجه  نیز  Mollai et al. (2020) .(Naami and Piriaei,2013) شوداطالق می

 شتیاقا سازهرسیدند که اشتیاق تحصیلی در سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی نقش دارد. 

 شودمی اطالق است، مربوط تحصیلی پیشرفت و یادگیری به که رفتارهایی به تحصیلی

(Pintrich,2000 .)و انگیزشی شناختی، بُعد سه دارای که است چندبُعدی ایسازه تحصیلی اشتیاق 

 شامل شناختی تحصیلی اشتیاق ؛(Archambault, Janosz, Fallu, Pagani,2009) است رفتاری

( عاطفی)انگیزشی تحصیلی اشتیاق است، یادگیری در فراشناختی و شناختی راهبردهای کارگیریبه

 کارهای به عالقه و آموزشی محیط داشتندوست و است عاطفه و ارزش احساس، مولفه سه شامل

 حیطم در شور و شوق با همراه فعال حضور شامل رفتاری تحصیلی اشتیاق و گیردمی بر در را دانشگاه

 (. Linnenbrink,2009) است آموزشی

 افزایش باعث زیرا است؛ پیوند در آموزاندانش موفقیت هایاستراتژی با تحصیلی اشتیاق

 کندمی عمل مدرسه هایفعالیت در اشتیاق از قوی بینیپیش همچون و شودمی تحصیلی بینیخوش

(Salmela-Aro, Tolvanen & Nurmi,2009.) Alipour et al. (2020)   اشتیاق تحصیلی را یکی از

 رب تحصیلی اشتیاق مثبت تأثیرات اند.آموزان برشمردهعوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانش

 هانآ بر مؤثر عوامل و هاآن تالش میزان افزایش و تحصیلی هایفعالیت در آموزاندانش درگیرساختن

 .کندمی ایجاب را آن مطالعة ضرورت

توان برای آن که راهبرد نوین الکترونیك می یکی دیگر از متغیرهای مهم در آموزش و پرورش

 موفقیت رایب آموزدانش توانایی صورت به تحصیلی سرزندگی سرزندگی تحصیلی است. استفاده نمود،

 شده تعریف دارند، قرار معمول تحصیلی زندگی مسیر در که تحصیلی هایچالش و موانع با برخورد در
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 هب انطباقی و سازنده مثبت، پاسخ به تحصیلی سرزندگی همچنین(. Martin and Marsh,2008) است

 ,Putwain) دارد اشاره شوند،می تجربه تحصیلی جاری و مداوم عرصه در که موانعی و هاچالش انواع

Connors, Symes, Douglas-Osborn,2008 .)هایدوره مهمترین از یکی تحصیلی، زندگی که آنجا از 

 قبیل از متعددی موانع و هاچالش با و شودمی محسوب جوانان و نوجوانان خصوص به افراد زندگی

 شافزای موجب که را عواملی است الزم هستند، رو روبه...  و انگیزه کاهش ضعیف، نمرات زیاد، استرس

 ناساییش افزایند،می وی تحصیلی سرزندگی بر و شده هاچالش و موانع این با مقابله در فرد، توانایی

 . ( (Cho, Lee, Lee, Bae, & Jeong,2008شوند

 و راهکارها از افراد شودمی باعثدر محیط الکترونیك  فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش

 و رآیندب یادگیری تکالیف عهده از بتوانند کنند، استفاده یادگیری و مطالعه برای مناسب راهبردهای

 و ییادگیر راهبردهای بین اندداده نشان بسیاری مطالعات .ببرند باال یادگیری برای را خود انگیزه

به عنوان (. Biabangard, 2005) دارد وجود رابطه آنان تحصیلی موفقیت و عملکرد با فراگیران مطالعه

 موثرترین یادگیری و مطالعه راهبردهای که داد نشان مقاله 58 بررسی با متاآنالیز مطالعه یكمثاله 

 ایران در شدهانجام مطالعات(. Biabangard, 2011) شودمی محسوب فراگیران تحصیلی پیشرفت عامل

 و مطالعه راهبردهای دهندمی نشان فراگیران مطالعه منابع و هاشیوه ها،مهارت عادات، خصوص در

 Hosseini Tabatabai and) دارند فراگیران تحصیلی پیشرفت پیشگویی در زیادی نقش یادگیری

Ghadimi Muqaddam, 2007) باالتری مطالعه هایمهارت از باالتر تحصیلی معدل با فراگیران و 

 اهمیت به توجه با رو، این از(.  Leondari, Syngollitou & Kiosseoglou,2013) اندبوده برخوردار

در  را حاضر مطالعه متغیرهای همزمان طور به که ایدر دسترس نبودن مطالعه همچنین و موضوع

 راهبردهای آموزش تاثیر تا داشت آن بر را محقق باشد، داده قرار بررسی مورد محیط الکترونیك

 بررسی لیتحصی سرزندگی و تحصیلی اشتیاق بررا  گیری از تولید محتوایی ویدیوییبا بهره مطالعه

 تواندمی پژوهش این نظری لحاظ از باشد، اهمیت حائز مختلفی جهات از تواندمی پژوهش این. کند

 ارائه موزانآدانش تحصیلی سرزندگی و تحصیلی اشتیاق افزایش راستای در مناسب ابزار و بسته یك

 والدین و معلمان مشاوران، برای مناسبی راهنمای تواندمی پژوهش این نیز کاربردی لحاظ از و دهد

بهبود زیرا  .باشد هاآن پیامدهای و تحصیلی سرزندگی تحصیلی، اشتیاق افزایش خصوص در

موجب افزایش هیجان تواند به مانند آنچه که در پژوهش حاضر ارائه شده است میعه لرویکردهای مطا

 به روش همانگیزش و  همزمان هم بهعه لکارآیی مطا بهبودچراکه  شودعه لو انگیزش یادگیری و مطا

آموزان به علت نبود مهارت و بسیاری از دانش که ها و رویکردها بستگی داردمکانیسم کاربرد
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بنابراین آموزش  .شوندهای مطالعه و یادگیری دچار ناامیدی و شکست تحصیلی میاستراتژی

آموزان ضرورری به دانشآموزش الکترونیك در عصر حاضر  خصوصاً در بسترهای مطالعه مهارت

تواند به یادگیری بهتر و کسب موفقیت تحصیلی و ایجاد عالقه و انگیزه جهت ادامه باشد؛ زیرا میمی

 این ،باشدمی آن به پاسخگویی درصدد پژوهش این که سؤالی رواز این. کمك شایانی نمایدتحصیل 

 رزندگیس و تحصیلی اشتیاق بر تولید محتوای ویدیویی روش به مطالعه راهبردهای آموزش آیا که است

 است؟  اثربخش آموزاندانش تحصیلی

 های پژوهشفرضیه

 بر اشتیاق تولید محتوای ویدیویی روش به مطالعه هایبا استفاده از راهبرد ( تدریس1

 آموزان تاثیر دارد.تحصیلی)رفتاری، عاطفی و شناختی( دانش

 حصیلیت بر سرزندگی تولید محتوای ویدیویی روش به مطالعه هایاستفاده از راهبرد با ( تدریس2

 آموزان تاثیر دارد.دانش

 پژوهش روش

 شپژوه. بود کنترل گروه با آزمون پس-آزمون پیش آزمایشی نیمه طرح نوع ازروش پژوهش حاضر 

 و کنترل گروه آموزاندانش از وابسته متغیرهای آزمونپیش اول مرحله در. گرفت انجام مرحله سه در

 در اجرا و آزمایش گروه آموزاندانش روی بر آموزشی بسته دوم مرحله در شد، گرفته آزمایش گروه

 پژوهش این آماری جامعه. آمد عمل به گروه دو هر از وابسته متغیرهای آزمونپسنیز  سوم مرحله

 تحصیل به مشغول 1398-1399  تحصیلی سال در تبریز شهر متوسطه یازدهم پسر آموزاندانش کلیه

 نفر 36 آن، ماهیت به توجه با و حاضر پژوهش در. است نفر 10412 آموزاندانش این تعداد و بودند

 ینا به شدند؛ انتخاب ایمرحله چند ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با آموزاندانش از

 نواحی بین از شرقی،آذربایجان استان پرورش و آموزش کل اداره از مجوز دریافت از پس که صورت

مدارس انتخاب  هر از و دوم متوسطه پسرانه مدرسه یك ناحیه هر از ناحیه، دو تبریز، شهر پنجگانه

 انتخاب پژوهش در شرکت برای یتصادفصورت  به یازدهم پایه آموزاندانش از نفر 36شده مجموعاً 

 آموزش هرگونه از قبل و همزمان یکسان، شرایط در کنترل، و آزمایش گروه مرحله این از بعد. شدند

از  هر یك زیرا دادند پاسخ تحصیلی سرزندگی و تحصیلی اشتیاق یپرسشنامه به مطالعه راهبردهای

 .های آزمایش و گواه منتسب شده بودندصورت انتصاب تصادفی با شانس مساوی در گروهبهها آزمودنی

 راهبردهای آموزشی بسته حضوری، آموزش محدودیت و کرونایی شرایط علت به پژوهش این در
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 روهگ به مجازی فضای در و تهیه به صورت تولید محتوای الکترونیکی جلسه هشت مدت به مطالعه

 آزمون پس مرحله در سپس. بود برخوردار آموزش عادی روال از نیز کنترل گروه و شد ارائه آزمایش

 . آمد عمل به آزمون پس گروه دو هر از

 :است زیر شرح به هاپرسشنامه و آموزشی بسته جزئیات

 ,Fredricks(2004) quoted from Abbasi وسیله به مقیاس این: تحصیلی اشتیاق مقیاس

Dargahi, Pirani and Bonyadi(2014)  که شد ساخته آموزاندانش تحصیلی اشتیاق سنجش برای 

. است( 15 تا 11) شناختی و( 11 تا 5)عاطفی ،(4 تا 1)رفتاری مقیاس خرده سه و گویه15 دارای

 در پرسشنامه این روایی. اندکرده گزارش 86/0 را پرسشنامه این پایایی ضریب همکاران و فردریکز

 شده تأییدکه فارسی سازی شده بود نیز   Abbasi, Dargahi, Pirani and Bonyadi(2014) پژوهش

 پرسشنامه این کل کرونباخ آلفای ضریب .آمد دست به 66/0 هاآن پژوهش در آلفا روش به کل پایایی و

 .شد محاسبه 0/ 71حاضر پژوهش در

 Dehghanizadeh پرسشنامه از تحصیلی سرزندگی گیریاندازه برای: تحصیلی سرزندگی مقیاس

and Hossein Chari(2010)  سرزندگی مقیاس از الگوگیریبه نقل و  که شد استفاده Martin and 

Marsh(2008) این به دهیپاسخ که است گویه 9 شامل مقیاس این. شد تهیه است، گویه 4 شامل که 

. است شده تنظیم( موافق کامال)5 تا( مخالف کامال)1از لیکرت ایدرجه 5 فطی براساس ابزار

Dehghanizadeh and Hossein Chari(2010)  را تحصیلی سرزندگی مقیاس پایایی خود پژوهش در 

 آزمون پایایی آوردن بدست برای نیز پژوهش این در. کردند برآورد 73/0 را بازآزمایی ضریب و 80/0

 .باشدمی پرسشنامه مطلوب پایایی از حاکی که آمد بدست 82/0 که شد استفاده کرونباخ آلفای از

 هایآموزه بر مبتنی جلسه 8 برای مطالعه راهبردهای آموزشی بسته: مطالعه راهبردهای آموزش

O'Hara (2005), Robertson and McMillan (2001) and Seif (2007)  اساس بر. است شده برگرفته 

 هم به مراحل طی در فراشناختی و شناختی راهبردهای قالب در مطالعه راهبردهای آموزشی، بسته

 محتوایی بسته آموزشی،ررسی روایی برای ب .(Khalil Azar, 2014) کندمی پیدا عینی تحقق ایپیوسته

 content) و شاخص روایی محتوایی(content validity ratio) محتوایی_از شاخص نسبت روایی

validity index) استفاده شد. جهت محاسبه شاخص CVR  از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه

مربوط به  ف عملیاتیاستفاده شد و با توضیح اهداف آزمون برای آنها و ارائه تعری محتوای مورد نظر

     بندی کنند. سپس، براساس فرمول طبقه ها، از آنها خواسته شد تا هر یك از اهداف رامحتوای سؤال

CVRقرار  محاسبه گردید. براساس تعداد متخصصینی که اهداف را مورد ارزیابی نسبت روایی محتوایی
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 پژوهش میزان نسبت روایی محتوا این است که در 62/0قابل قبول برابر با CVR داده بودند، مقدار 

(CVR)دست آمد. همچنین مقدار به 1تا  9/0پروتکل آموزشی بین  ها دربرای تمامی هدف CVIقابل 

 میزان شاخص روایی محتوا است. در این پژوهش79/0قبول با توجه به تعداد متخصصین، برابر با 

(CVI) خالصه محتوی بسته آموزشی. دست آمدبه  1تا  9/0آموزشی بین  ها در بستهبرای تمامی هدف 

 در جدول ذیل آمده است. مطالعه راهبردهای

 مطالعه راهبردهای آموزشی جلسات مراحل. ۱جدول

 محتوا جلسات

 مطالعه انگیزه و هدف ضرورت، مزایا، مطالعه، تعریف با رابطه در ایمقدمه اول

 دوم

 مطالعه، برای مناسب مکان و زمان عالقه، مثبت، ذهنی تصویر مطالعه، صحیح شرایط بیان

 نداد انجام مطالعه از قبل که کارهایی و کردن مرتب تمیزکاری، تمرین، و بندیزمان ریزیبرنامه

 است الزم کارها آن

 سوم
 بلند خستگی، حین مطالعه مانن مطالعه غلط هایشیوه ذکر مطالعه، شناسیآسیب بر مروری

 هاآن بودن اشتباه دالیل و خواندن

 چهارم
 و چشم سرگردانی و برگشت از پروهیز و خواندن درست هایشیوه مطالعه، سرعت افزایش روش

 الزم هایتمرین انجام

 امتحانات در موفقیت اصول و الزم هایتمرین انجام توجه، و تمرکز تقویت هایشیوه پنجم

 مطالعه در موفقیت اصول و درسی ریزیبرنامه ششم

 حافظه مراحل از هرکدام در یادآوری در ناتوانی و فراموشی علل و حافظه انواع معرفی هفتم

 هشتم
 و نهایی پیشنهادات ارائه و جلسات بندیجمع و پرسیدن روش و مرور مطالعه، روش آموزش

 آزمون پس اجرای

  

، مطالعه راهبردهایپس از تدوین بسته آموزشی مطالعه:  راهبردهایشیوه اجرا و آموزش بسته 

تناسب  نظرات متخصصین و رواسازی آن، به منظور کسب اطمینان کامل از اعمال اصالحات بر اساس

گیری بسته همزمان با فرایند نمونه محتوی بسته آموزشی با مخاطبان و دریافت کنندگان آموزش،

مد و پس آرده به اجرا درپایلوت پنج نفره داوطلب به طور فش در یك گروه مطالعه راهبردهایآموزشی 

 .نمونه پژوهش گردید تر، آماده اجرا در گروهتنظیم دقیق نتایج مطالعه پایلوت، رفع نواقص و از بررسی
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جلب همراه آنان، ضمن دعوت  آموزان وقبل از شروع آموزش و به منظور کسب اجازه از والدین دانش

با پژوهشگر، از جلب حمایت  واتساپیی و تشکیل گروه ارتباط یبه دبیرستان، تشکیل جلسه توجیه

آزمون برای هردو گروه پیش جهت پیشبرد کار آموزش اطمینان حاصل گردید. به دنبال آن، ایشان

های گردید و هر دو گروه آزمایشی و کنترل به پرسشنامه آزمایش و کنترل در یك روز واحد برگزار

آموزشی برای گروه آزمایشی به مدت  ستهپاسخ دادند. سپس ب تحصیلی سرزندگی و تحصیلی اشتیاق

کنترل هیچ  کنندگان در گروه به صورت هفتگی به اجرا درآمد. در طول مدت آموزش، شرکت جلسه 8

رعایت اصول اخالقی پژوهش و به منظور اقناع گروه کنترل  گونه آموزشی دریافت نکردند. اما به دلیل

پیشنهادی مورد نیاز آنها  را جهت ارائه مباحثشرکت در مطالعه، پژوهشگر آمادگی کامل خود  جهت

به مدیریت دبیرستان اعالم نمود. پس از اتمام دوره  پس از اتمام دوره، هم به گروه موردنظر و هم

تحت عنوان  گذشت دو ماه، به منظور تعیین میزان تحکیم یادگیری، گروه آزمایشی، آموزش و پس از

 .دادند پژوهش پاسخ هایآزمون پیگیری، مجدداً به پرسشنامه

 هایافته

 و تحصیلی اشتیاق افزایش موجب مطالعه راهبردهای آموزش که هافرضیه بررسی منظور به

 هارضیهف آزمون راستای در سپس. است شده ارائه توصیفی هایآماره ابتدا شود،می تحصیلی سرزندگی

 واریانسک تحلیل از باشدمی مولفه دارای که تحصیلی اشتیاق مقیاس برای هافرض پیش بررسی با

 واریانسکو تحلیل از باشدمی مولفه بدون مقیاس که تحصیلی سرزندگی مقیاس برای و چندمتغیره

 .است شده گرفته بهره متغیره تك
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 پس و آزمون پیش در و سرزندگی تحصیلی تحصیلی اشتیاق های مولفه توصیفی هایداده: 2جدول

 آزمایش و کنترل هایگروه به توجه با آزمون

 هاگروه متغیر

 پس آزمون پیش آزمون

 حداکثر حداقل
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه

 اشتیاق رفتاری
 19 10 61/2 66/13 04/1 44/12 18 آزمایش

 15 9 38/1 50/12 02/1 11/13 18 کنترل

 اشتیاق عاطفی
 29 12 73/2 77/24 73/2 94/18 18 آزمایش

 26 10 79/2 16/22 22/4 11/19 18 کنترل

 اشتیاق شناختی
 24 11 94/3 22/19 82/2 33/16 18 آزمایش

 23 8 68/3 16/16 99/3 72/17 18 کنترل

 سرزندگی تحصیلی
 45 19 20/6 94/32 98/3 33/25 18 آزمایش

 30 15 26/4 88/22 15/4 77/23 18 کنترل

های پس آزمون در گروه آزمایش بیشتر از باشد که نمرهدهنده این نکته مینشان 2نتایج جدول 

ه سرزندگی تحصیلی بیشتر در پس آزمون گرواشتیاق تحصیلی و باشد، که به معنی گروه کنترل می

 باشد.  آزمایش می

 انآموزدانش تحصیلی اشتیاق بر راهبردهای مطالعه آموزش آیا که سوال این بررسی منظور به

 شتیاقا رفتاری، اشتیاق مولفه سه از تحصیلی اشتیاق که نکته این به توجه با موثر است؟ همچنین

 .  شودمی استفاده متغیری چند کواریانس تحلیل از است، شده تشکیل شناختی اشتیاق و عاطفی

شود. های انجام تحلیل کواریانس چند متغیری پرداخته میدر این قسمت به بررسی پیش فرض

های اساسی تحلیل کواریانس است ها که یکی از پیش فرضابتدا به بررسی فرضیه همگنی شیب

در ته ش و وابسس باید شیب خط رگرسیون بین همپرازیرا برای انجام تحلیل واریان شود.پرداخته می

 خصمشسطوح مختلف متغیر مستقل)گروه کنترل و گواه( یکسان باشد. در واقع هدف این است که 

س برای بررسی برابری ماتریمتغیرهای همپراش با متغیر مستقل رابطه نداشته باشد. بنابراین شود 

ارائه  5کوواریانس متغیرهای وابسته از آزمون باکس استفاده شد که نتایج آن در جدول -واریانس

 شود:می
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 کوواریانس-: آزمون باکس برای برابری ماتریس واریانس3 جدول

s M'Box F df1 df2 داریمعنی سطح 

751/11 770/1 6 547/8375 101/0 

 

جام کواریانس برای ان-دهد که پیش فرض برابری و همگنی ماتریس واریانسنتایج آزمون نشان می

 تحلیل کوواریانس برقرار  است.

های های مورد مطالعه که یکی دیگر از پیش فرضها در گروهبرای بررسی مفروضه یکسانی واریانس

 شود.ارائه می 4باشد از آزمون لون استفاده شد که نتایج آن در جدولکوواریانس میتحلیل 

 ها: آزمون لون برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس4 جدول

 داریسطح معنی F df1 df2 متغیر وابسته

 124/0 34 1 486/2 اشتیاق رفتاری

 545/0 34 1 373/0 اشتیاق عاطفی

 767/0 34 1 089/0 اشتیاق شناختی

 

های مورد مطالعه برای انجام ها در گروهدهد که مفروضه یکسانی واریانسنشان می 4جدول نتایج 

 تحلیل کوواریانس برقرار است.

و ریشه  3، هاتلینگ2، المبدا ویلکز1های چهارگانه)پیالییمحقق برای آزمون فرضیه از بین آماره

 انتخاب کرده است.(  آماره المبدا ویلکز را برای محاسبه 4ری

دهد ( نشان میP ≤  ،809/11 =F 05/0توان گفت که آماره المبدای ویلکز با)می 5بر اساس جدول

نترل های کهای جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای گروهتوان فرضیه مشابه بودن میانگینکه می

 و آزمایش را رد کرد.

  

                                                                                                                                               
1. Pillai’s Trace 

2. Wilks’ Lambda 
3. Hotelling’s Trace 

4. Roy’s Largest Root 
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 به ترلکن و آزمایش گروه گرفتن نظر در با تحصیلی اشتیاق هایمولفه روی بر متغیری چند : تحلیل5 جدول

 ویلکزالمبدا آماره اساس بر مستقل متغیر عنوان

 مجذور اتا داریسطح معنی خطاdf فرضیه F df آماره آزمون چند متغیری

 550/0 000/0 29 3 809/11 450/0 المبدای ویلکز

 

دهد نشان می  6 اثر پیش آزمون در جدول نتایج آزمون اثرات بین گروهی پس آزمون با برداشتن

، ≥ŋ ،05/0p=227/0های دو گروه آزمایش و کنترل در مولفه اشتیاق رفتاری)که بین میانگین

111/9F=(اشتیاق عاطفی ،)319/0=ŋ ،05/0p≤ ،516/14F= (و مولفه اشتیاق شناختی )289/0=ŋ ،

05/0p≤ ،600/12F=ترل وجود دارد.داری بین گروه آزمایش و کن( تفاوت معنی 

 وانعن به کنترل و آزمایش گروه گرفتن نظر در با تحصیلی اشتیاق هایمولفه گروهی بین اثرات :6 جدول

 مستقل متغیر

 اتا .F Sig میانگین مربعات df مجموع مجذورات متغیرهای وابسته مدل

 227/0 005/0 111/9 257/25 1 257/25 پس آزمون اشتیاق رفتاری گروه

 319/0 001/0 516/14 092/78 1 092/78 اشتیاق عاطفی پس آزمون

 289/0 001/0 600/12 166/141 1 166/141 پس آزمون اشتیاق شناختی

 

زان آموسرزندگی تحصیلی دانش برمطالعه  آموزش راهبردهایآیا که  سوالبه منظور بررسی این 

 همگنی ها،داده بودن نرمال جمله از کواریانس تحلیل هایپیش فرض که است الزموثر است؟ م

نرمال چندمتغیره بایست ها میزیرا داده .بگیرد قرار بررسی مورد رگرسیون خط شیب و هاواریانس

ای خطی بین هر جفت از متغیرهای وابسته به ازای هر گروه از متغیر باید رابطهو همچنین  باشند

. یابدمستقل وجود داشته باشد. اگر متغیرها به طور خطی وابسته نباشند، توان آزمون کاهش می

 در نتایج که شد استفاده اسمیرنوف-کولموگروف آزمون از هاداده بودن نرمال بررسی برایبنابراین 

ها نیز از آزمون لوین استفاده شده استفاده شده و برای همگنی واریانس شده داده شانن 7جدول

 . (8)جدول است

 



 1400 192، زمستان چهارم شمارهسال نهم،                                                            فصلنامه تدریس پژوهی      

سرزندگی  متغیر نمرات بودن طبیعی بررسی برای اسمیرنوف-کولموگروف معناداری آزمون :۷جدول

 تحصیلی

 سطح معناداری K-SZ انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها 

 207/0 110/0 31/7 91/27 36 سرزندگی تحصیلیآزمون پیش

 200/0 119/0 96/4 36/28 36 سرزندگی تحصیلیآزمون پس

 

اسمیرنوف برای بررسی -نشان داد که مقدار سطح معناداری در آزمون کولموگروف 7 نتایج جدول

آزمون ها نرمال است. در واقع تر است و لذا توزیع دادهبزرگ 05/0طبیعی بودن متغیرها از 

اسمیرنوف برای متغیر سرزندگی تحصیلی معنادار نیست و بنابراین متغیر سرزندگی  -کولموگروف

های پارامتریك)تحلیل کوواریانس( برای آن توان از تحلیلتحصیلی دارای توزیع نرمالی است و می

 استفاده کرد. 

درج شده  8 در جدولها از آزمون لوین استفاده شد که نتایج همچنین برای همگنی واریانس

 است.  

 سرزندگی تحصیلی متغیرها : آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس۸ جدول

 سطح معناداری 2درجه آزادی  1درجه آزادی  آزمون لوین متغیرها

 943/0 34 1 005/0 سرزندگی تحصیلیآزمون پیش

 536/0 34 1 091/0 سرزندگی تحصیلیآزمون پس

 

ای هسرزندگی تحصیلی، شرط برابری واریانس لوین و عدم معناداری برای متغیربر اساس آزمون 

توان از تحلیل کوواریانس استفاده باشند و میها دارای تجانس میگروهی رعایت شده است و گروهبین

 کرد.

داری در عامل آزمون، اثر معنی، پس از تعدیل نمرات پیش9 بر اساس ارقام به دست آمده از جدول

دهد (. به طوری که نمرات نشان می=ŋ ،05/0p≤ ،170/6F=158/0های گروه وجود دارد)بین آزمودنی

توان اند، افزایش داشته است. از این رو میمیانگین گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفته

ا به آن ر آموزان تأثیر دارد ونتیجه گرفت که آموزش راهبردهای مطالعه، بر سرزندگی تحصیلی دانش

 دهد.طور معناداری افزایش می
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 : نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری تاثیر آموزش راهبردهای مطالعه بر سرزندگی تحصیلی۹ جدول

 اتا .F Sig میانگین مربعات df مجموع مجذورات مدل

 331/0 000/0 356/16 529/247 1 529/247 پیش آزمون

 158/0 018/0 170/6 377/93 1 377/93 گروه

    134/15 33 416/499 خطا

     36 000/921 کل

 گیریبحث و نتیجه

 ربتولید محتوای ویدیویی  روش به مطالعه راهبردهای تدریس اثربخشی هدف با حاضر پژوهش

 وردم فرضیه دو تعداد هدف این برای که شد انجام آموزاندانش سرزندگی و تحصیلی اشتیاق افزایش

  نتایج. گرفت قرار مطالعه

 اقاشتی)تحصیلی اشتیاق هایمؤلفه در کنترل و آزمایش گروه دو هایمیانگین بین ؛داد نشان

 دارد، وجود یدارمعنی تفاوت( شناختی تحصیلی اشتیاق و عاطفی تحصیلی اشتیاق رفتاری، تحصیلی

 روهگ هایآزمودنی تحصیلی اشتیاق است توانسته مطالعه راهبردهای آموزش برنامه که معنی این به

 Nakhistin پژوهش نتایج هاییافته با پژوهش این نتایج. دهد افزایش کنترل گروه به نسبت را آزمایش

goldost et al. (2019), Plus (2014) and Pourkakhaei (2014)  تبیین درلذا . دارد همسویی 

 وانتمی تحصیلی اشتیاق بر تولید محتوای ویدیویی روش به مطالعه راهبردهای آموزش اثربخشی

 فراشناختی و شناختی راهبردهای بر تا کنندمی کسب هاییمهارت آموزش، اثر در آموزاندانش ؛گفت

 موفق هاروش دهینظم و نظارت کنترل، ریزی،برنامه راهبردهای بر تسلط با و باشند داشته نظارت

 راهبردهای و روش مشکالت خود، برکار مداوم نظارت با و گیرندمی کار به را مطالعه و یادگیری

 Nakhistin goldost . به عنوان مثالکنندمی اقدام هاآن اصالح به و کنندمی راشناسایی خود یادگیری

et al. (2019) طور معناداری موجب افزایش اشتیاق های فراشناختی بهآموزش مهارت تصریح نمودند؛

 آموزاندانش بدین صورت کهها در مرحله پس آزمون شده های آن در بین آزمودنیتحصیلی و مؤلفه

 هانآ کارگیری به باو  کنندمی پیدا مهارتی و توانایی فراشناختی و شناختی راهبردهای آموزش با

 آموزش جریان در آموزاندانش دیگر عبارت به شود؛می بیشتر تحصیل به آنان عالقه و اشتیاق

 ت،نظار ریزی،برنامه شامل که گیرندمی یاد را رفتاری و عملیاتی هایدستورالعمل مطالعه راهبردهای

 سبک تحصیل به نسبت مثبتی نگرش و احساس یادگیری این خالل در و است سازماندهی و دهینظم

 بنابراین دلیل .دهدمی افزایش تحصیل و مطالعه به را آنان عالقه و اشتیاق مسأله این و کنندمی
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پذیری در دهی یا سازماندهی موجب انعطافراهبردهای نظمهمسویی نتایج در این است که آموزش 

کنند تا هر زمان ضرورت داشته باشد روش و سبك یادگیری او کمك می شوند و بهرفتار یادگیرنده می

طور هماهنگ عمل  هی با راهبردهای نظارت و ارزشیابی بهدراهبردهای نظم .خود را تغییر دهد

خود را اصالح  کند تا چگونگی مطالعهآموزان کمك میدهی به دانشنظم کنند. در واقع راهبردمی

که چنین امری موجب افزایش اشتیاق  نقایص درک و فهم خود را برطرف نمایند کنند، دوباره مرور و

 وزان خواهد شد.امتحصیلی به درس در بین دانش

 هایگینمیان بین ؛داد نشاندر مورد فرضیه دوم نیز  متغیره تك کوواریانس تحلیل نتایج همچنین

 رنامهب که معنی این به دارد، وجود داریمعنی تفاوت تحصیلی سرزندگی در کنترل و آزمایش گروه دو

 تحصیلی سرزندگی است توانسته یتولید محتوای ویدیوی روش به مطالعه راهبردهای آموزش

 پژوهش هاییافته با نتیجه این. دهد افزایش کنترل گروه به نسبت را آزمایش گروه هایآزمودنی

khoshab(2016) هایپژوهش نتایج با غیرمستقیم صورت به و است همسو He (2017), Strong 

(2014), Lee (2008), Pintrich (2004), Ghanbari-Talab and Fooladcheng (2015), Mousavi et 

al. (2012), Dehghanizadeh and Hossein Chari (2012) and Parviz and Sharifi (2011)  
 گفت توانمی  Zimmerman (2000)نظریه به استناد بالذا در تبیین نتیجه فوق و  .دارد همخوانی

 با و اعمال و حساساتا افکار، مناسب کاربرد و تنظیم با مطالعه راهبردهای دارای آموزاندانش

 ازیمساعدس ضمن شرایط، بینیپیش با و کنندمی تالش اهداف، به رسیدن جهت در مستمر هایتالش

 Mousavi et al (2012)چراکه . کنندمی مقابله یا سازگاری آمدهپیش هایچالش و فشارها با موقعیت،

راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر عملکرد در تأثیر باورهای انگیزشی و در پژوهش خود نشان دادند؛ 

های هوش هیجانی و باورهای انگیزشی و راهبردهای مؤلفه و بودهدار تحصیلی، تمام مسیرها معنی

ه ک داری را نشان دادندتمام مسیرها رابطه معنیدر عملکرد تحصیلی  ابنیز یادگیری خودتنظیمی 

تایج های صورت گرفته ندر همین زمینه اکثریت پژوهش باشد.تبیین کننده نتایج احصائی حاضر می

راهبردهای مطالعه و یادگیری یك فرایند سیستماتیك بوده که به دهند زیرا همسویی را نشان می

گیرد و باعث درک عمیق و وسیع از مطالب خوانده شده وسیله یادگیرندگان مورد استفاده قرار می

فتارها و افکار و عملکردها در طول یادگیری با هدف کسب شود و شامل به کارگیری بعضی از رمی

که همین امر  باشدها میهای جدید در حافظه و ارتقای مهارتسازی دانشاطالعات بیشتر و ذخیره

 ینمتراز مه یکی یلی،تحص یازآنجا که زندگو  گرددبه تحصیل می سرزندگیباعث افزایش تالش و 

 یها و موانع متعددشود و با چالشوجوانان و جوانان محسوب میافراد به خصوص ن یهای زندگدوره

ب را که موج یو... روبه رو هستند، الزم است عوامل یزهکاهش انگ یف،نمرات ضع یاد،استرس ز یلاز قب
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 یند،اافزیم یو یلیتحص یها شده و بر سرزندگموانع و چالش اینفرد، در مقابله با  ییتوانا یشافزا

 های الکترونیکی استترین آن راهبرهای مطالعه به ویژه با استفاده از آموزشکه مهم شوند ییشناسا

همسویی  خود نتیجه در مطالعه Alipour Katigari, Heidari, Narimani and Davoodi (2019) که

-خودکارآمدی و خودتنظیمی دانش اجرای روش تدریس الکترونیکی بر اشتیاق تحصیلی، که گرفتند

در تدریس الکترونیکی؛ فراگیران به جهت سهولت دسترسی به چراکه  ثیر معناداری داردتأ آموزان

اطالعات و محتوای آموزشی، باانگیزه و اشتیاق تحصیلی بیشتری به مشارکت در روند یادگیری 

 .شودها میپردازند که منجر به ارتقاء خودکارآمدی و خودتنظیمی آنمی

موزش راهبردهای آش که نشان داد ههای پزواز فرضیه آمده دست به نتایج به توجه بابنابراین 

 :شودمی پیشنهادشوند به تحصیل میبه خصوص در بعد فردی مطالعه موجب افزایش اشتیاق 

 فردی تحصیلی هایمشاوره در را مطالعه راهبردهای آموزشی بسته چهارچوب مدرسه روانشناسان

 مطالعه راهبردهای زمینه در توانندمی پرورش و آموزش مسئولینهمچنین  .دهند قرار مدنظر

 کشور مناطق آموزشی متصدیان سایر و معلمان آگاهی میزان تا نمایند برگزار آموزشی هایکارگاه

های آموزشی در زمینه اشتیاق و ابعاد آن و راهکارها و برگزاری کارگاه از اینرو آموزش. یابد افزایش

آموزان و افزایش سرزندگی تحصیلی آنان ها در دانشمهارتباعث افزایش این  سرزندگی تحصیلی

نهاد پیشبراساس فرضیه دوم که اثربخشی بر سرزندگی تحصیلی را نشان داد همچنین  .خواهد شد

های الزم تحصیلی عنوان مهارتبه مدارس درسیبرنامه آموزش یادگیری خودگردان در فوق شود؛می

 موزشآ از آمیزموفقیتمنظور استفاده  های الزم بهان آموزشمشاور گنجانده شود و برای معلمان و

آموزان فراشناختی توسط دانش کارگیری راهبردهای شناختی و راهبرد یادگیری خودگردان درجهت به

ا توجه بکارهای افزایش اشتیاق و سرزندگی تحصیلی است. بنابراین ترین راهزیرا یکی از مهم گردد ارائه

الزم است برای  تحصیلی و اینکه این پژوهش در مقطع متوسطه انجام گرفته،به اهمیت سرزندگی 

-همچنین کمبود پژوهش. های تحصیلی نیز اجرا شودتر در دیگر دورهبخش رسیدن به نتایج اطمینان

ای مناسب تحصیلی و نبود پیشینه متغیرهای اشتیاق وشده در زمینه سرزندگی تحصیلی  های انجام

 .پژوهش بوده است های اینیتو جامع از محدود

 حامی مالی

 .های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده استکلیه هزینه
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 تعارض منافع

 اداخلی ی ای اعم ازمقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچ نشریه

 .شده است فصلنامه درس پژوهی ارسالخارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به 
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