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 چکیده
 در متداول قالب و یداستان قالب راهبرد با یدانشگاه یدرس یمحتوا نیتدو ریتأث یبررس پژوهش نیا از هدف

. بود زیتبر دانشگاه یآموزش یطراح درس در یآموزش یتکنولوژ انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ زشیانگ زانیم

 جامعه. است شیآزما و کنترل گروه با آزمونپس - آزمونشیپ طرح و یشیآزما شبه نوع از حاضر قیتحق

علوم و یروانشناس دانشکده یآموزش یتکنولوژ یکارشناس انیدانشجو هیکل از نفر 081 را حاضر پژوهش یآمار

 یریگنمونه روش از بود، نفر 01 آن حجم که پژوهش نیا یریگنمونه یبرا. دادند لیتشک زیتبر دانشگاه یتیترب

 منظوربه. بود ورلند یلیتحص شرفتیپ زشیانگ هپرسشنام پژوهش، نیا در یریگاندازه ابزار. شد استفاده یتصادف

. شد اجرا نمونه یهایآزمودن هیکل یرو بر پرسشنامه نیا از یآزمونپس و آزمونشیپ اطالعات، یآورجمع

. گرفت قرار تحلیل مورد و محاسبه انسیکووار تحلیل از استفاده با تحصیلی پیشرفت انگیزش آزمون هایمقیاس

 به تفاوت نیا ؛ ودارد وجود یداریمعن تفاوت انگیزش میزان در گروه دو بین که بود آن از حاکی حاصله ایجنت

 زشیانگ بر یداریمعن یریتأث ،یداستان قالب راهبرد با یدرس یمحتوا نیتدو یعنی بود شییآزما گروه نفع

 .ددار یآموزش یطراح درس در یآموزش یتکنولوژ انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ

 داستان، بر یمبتن راهبرد ،یآموزش شیپ راهبرد درسی، كتاب یآموزش یطراح: یدیواژگان کل

 یلیتحص شرفتیپ زشیانگ
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 متداولو  یداستان قالب راهبرد بای دانشگاهی درسی محتوا ریتأثمقایسه 

 انیدانشجوپیشرفت تحصیلی  انگیزش بهبود در

 1حسن فانيدپور
 2نسب يوسف مهدوي

 9هاشم فردانش

 مقدمه

 از یکی یدرس کتاب همواره فناوری اطالعات و ارتباطات و فنّاورانهی هاشرفتیپ باوجود 

 شهیهم لیدل نیهم به و شودیم محسوب انیدانشجوی برا اطالعات و دانش کسبی اصل منابع

 مشکالت حل دری ادیز افراد و بوده و فناوری قاتیتحق ،علوم وزارت انیمتصد موردتوجه

کتاب تیاهم به توجه با. اندپرداخته هاکتاب نیتدو وی طراح در مؤثر عوامل لیتحل به آن،

ی درسی محتواها کنندگاننیتدو و طراحان که است آن بر پژوهش نیای دانشگاهی درسی ها

 زشیانگ و یدار ادی ،یریادگی زانیم شیافزا باعث کهی داستان قالب راهبرد با رای دانشگاه

 یمحتوا ،یدانشگاهی عال اهدافی راستا در بتوانند پژوهش نیای وپرت در تا کند آشنا است،

 .کنند نیتدو را اثربخش و مطلوبی درس

زان سعی و کوشش افراد برای رسیدن به آن فعالیت و میانگیزش یعنی انتخاب هدف یا 

اینکه تولید علم و  یجابهکارکرد دانشگاه  هدف. چنانکه یادگیری در دانشگاه کمرنگ شود،

ناشی  وغبار گرددر و  شدهلیتبدهای متخصص و کارآمد باشد به کارخانه تولید مدرک سانان

شود افزایش همچنان که امروزه مشاهده میشود. دانشگاه فراموش میاصلی از آن، رسالت 

دیگری فزونی مشکل  موجب یان متخصص،و کمی تعداد دانشجو گراییمدرک روزافزون

                                                             
 (.yahoo.comasan.fanidh@)ی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی دانشجو .0

 (.abieasman@gmail.com) مدرس. دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت 2

 .(hfardanesh@yahoo.com) دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه تعلیم و تربیت .9
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نشأت انگیزه و نهایتاً کیفیت یادگیری دانشجویان  است که ازاز تأثیری  عبارتکه شود می

)سلطان  دانشگاهی به ضعف بنیه علمی دچار شوند النیالتحصفارغشود و موجب می د.گیرمی

 (.0931)فردانش،شرط یادگیری ایجاد انگیزش است لذا،  .(0981قرایی و کریمی، ال

یم لیتسه وه ساخت دارجهت را آن و دگذاریم اثر یریادگی بر که یعوامل تمام انیم از

این فنون و  .یادگیرندگان است انگیزش و افزایش ایجاد یبرای فنون و راهبردها از استفاده کند،

در قالب کتاب هم تدریس و فرایند در  با توجه به اقتضائات و شرایط، هم توانراهبردها را می

کسب مجموعه به فعالیتی است که  ،خوب تدریساینکه  به توجه بااما  ؛درسی ارائه نمود

 این تعلیمو هزینه زیاد برای  عالوه بر صرف زمان همچنین و نیاز داردها و دانش هامهارت

این از  استفاده دراساتید  عدم تمایل مقاومت واجرای ناصحیح و یا با  ،در عمل احتماالًفنون، 

 اینکه اکثر توجه به و مسائلین لذا، با توجه به ا. شویمروبرو  آموزشی هایراهبرد و فنون

پیام نور( برای تحقق اهداف آموزشی خود  یهادانشگاهایران )همچون  آموزشی یهادستگاه

ی اصل بعامنیکی از  عنوانبه یدرس کتاب و همواره، اندمتکی درسیهای استفاده از کتاب به

هی از این شرایط با آگا جهیدرنت ،شودیم محسوب انیدانشجو برای اطالعات و دانش کسب

 ایجاد و افزایش انگیزش اصلی و ساده برای هایوسیله از یکی عنوانبه کتاباهمیت و جایگاه 

این است که  شودیمسؤالی که در اینجا مطرح  کند.می دوچندانارزش آن را  دانشجویان

ویان باعث بهبود و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشج تواندیماستفاده از چه راهبردی 

 شود؟

 امور و میمفاهی ریادگی و کاستهی درون یشناخت بار از تنهانه مناسب، راهبرد کی از استفاده

 زمانمدتی برا ردیگ صورتی مناسب وهیش به اگر و ساخته داریمعن را آن سازد،یم آسان را

 رندهیگادی دری ریادگی انتقال به منجر تاًینها و نموده ثبت و ضبط حافظه در را آنی طوالن

 رای ریادگی انتقال(. 0981دوست،ی میرح ترجمه همکاران، و 2کمپ ،0مریسون) شودیم

                                                             
1 Morrison 
2 Kemp 
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 در رای آموزشگاهی هاافتهی ،گریدعبارتبه ای و هادانسته میتعم و کاربرد توان،یم ساده طوربه

 .نمود فیتعری واقع وی تجرب طیشرا

 بهتر ای و یادگیرندگان که است مطرحی تیترب یهادستگاه ازی اریبس در تلخ تیواقع نیا

ی هاتیموقع در خودی هادانسته و هاافتهی ازی ریگبهره به قادر ،هاآن النیالتحصفارغ مییبگو

 آن شاهدی درسی محتواها نیتدو در رانیا در امروزه آنچه و (0931ان،یاحد)د ستنینی واقع

 از استفاده در انیمربّ وی سدر زانیربرنامه توجه عدم را، آن لیدل بتوان دیشاو  میهست

 تیموقع» نهیزم نیا در که ؛دانست رندهیادگی یبرای انهیزم جادیا دری ریادگی یراهبردها

یمی طراح رای آموزش یدوره کی یمعلمی وقت. داد نشان رندهیادگی یبرا توانیم را« یرجع

 دری تیوضع کی در رندیگیم ادی آموزاندانش کهی یهامهارت و دانش که است دواریام کند،

 مورد، نیا .شود واقع دیمف ،هاآنی برای آموزش یدوره از خارجی تیموقع کی یعنی ،ندهیآ

 (.0931ان،یاحد) شودیم دهینامی رجعتیموقع

آموزان و حتی دانشجویان های آموزشی سنتی این است که به دانشمسئله روش نیترمهم

، برای مثال در طراحی برنامه ددارندیتأک هاآنبه  آموزند و بیشتر بر انتقال دانشمهارت نمی

آموزان . وقتی دانشکندیمتوصیف  "دانستن اینکه"آموزشی، اهداف یادگیری را در قالب 

ناگزیر به یادگیری محتوای  فشانیوظاگیرند برای تکمیل چگونگی انجام چیزی را یاد می

 فهمند )شانک،فاده از دانش خود را میمربوط نیز هستند، بنابراین دلیل دانستن و چگونگی است

دانشگاهی به تغییر اساسی نیاز دارند،  یهاکتاب(. تدوین و تألیف 0331به نقل از رایگلوث،

 نیاز دارد. ما کاربستدانستن ما نیاز داشته باشد، به به  کهآنزیرا که زندگی بیشتر از 

 شیافزا موجب ،نهیدرزم آموزش قیتلف که اندساخته روشنی شناخت علومی هاپژوهش

 و نزریک نگ،یهاسبلر شروود، برانسفورد،) شودیم دانشجوی هانگرش وی لیتحص شرفتیپ

 سون،یمور ؛2111وان،یوسول وی؛ک0330سون،یمور روس، س،یوید -یدورس ؛0331 امز،یلیو

(. 0981دوست،ی میرح ترجمه ،2113 همکاران، و کمپ از نقل به ،0332 ن،یبالد روس،

 وی نیع محتوا شود،یم موجب س،یتدری برای انهیزمی پژوهشی راهبردها وردنآ فراهم
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 ینحوه بلکه کند، درک رای پژوهش راهبرد تنهانه تا شود کمک دانشجو به و شودی واقع

 خواهد انتقال ادیزاحتمالبه دانش صورت نیا در که بفهمد زین را ندهیآ شغل در آن، کاربرد

 (.0981دوست،ی میرح جمهتر همکاران، و کمپ) افتی

 راهبرد از استفاده نمود، شنهادیپ توانیم منظور نیا به کهی انهیزمی ریادگی هبرد: رانیبنابرا

 رندهیادگی یبرا رای رجع تیموقع ازی ذهن چارچوب که استی ریادگی دری داستان قالب

یم محتوا داخل هب ت،یموقع آن ازی امسئله و چالش کی جادیا با را دانشجو و کندیم فراهم

 در درس یداستان قالب راهبرد استفاده از که است نیا قیتحق نیا دری اصل مسئله .کشاند

 رگذاریتأث دانشجویان انگیزش پیشرفت تحصیلی در تواندیم اندازه چه تای آموزشی طراح

 باشد؟

یم آسان را دهیچیپ موضوعات و هامهارت بخصوص ،هامهارت و میمفاهی ریادگی آنچه

 از استفاده گرددیم هاآن شدن داریمعن باعث و بخشدیم دوام و تداوم هاآن به و سازد

 تیموقع کی که یداستان قالب راهبرد از استفاده خصوصبه و استی ریادگی یراهبردها

 هاداستان نیا از توانندیم زین مدرسان و دهدیم نشان را فصلی محتوا ازیی هاجنبه از یواقع

 (.منبع همان) کنند استفاده بحث قیتشو جهت

رجعی، میزان توانند با مشخص کردن موقعیتشود، معلمان میمالحظه میکه گونه همان

انگیزش فراگیران را نسبت به یادگیری باال ببرند، زیرا در این صورت آنان خواهند دانست که 

اما در  ؛خواهد گرفتآنان قرار  یمورداستفادهنتیجه تالش و زحمات آنان در کجا و چگونه 

بوده و در  واسطه بال مشخص و کامالًرجعی ممکن است موقعیت هادورهبعضی دروس و 

(. در این میان درس طراحی 0980قابل تجسم نباشد )احدیان، مشخص و یراحتبهبعضی 

در این تحقیق است، دارای موقعیت  شدهانتخابنمونه محتوای درسی  عنوانبهآموزشی که 

های بسیار گسترده و و مهارتبوده و مفاهیم، موضوعات  واسطه بال  مشخص ورجعی کامالً

توان به دارای گستردگی و تنوع است که می یااندازهبه هرکدامکه  ردیگیبرممتنوعی را در 
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بنابراین ما از راهبرد قالب داستانی که  ؛نمود وگوگفت و بحث هرکداممدت طوالنی در مورد 

 یهامهارترجعی نهفته است، در یادگیری مفاهیم و موضوعات و تدر قلب آن، موقعی

این دانشجویان تکنولوژی آموزشی را در انگیزش تا مشکل  ایمطراحی آموزشی استفاده نموده

 بهبود بخشیم.، درس

 در رندگانیادگی بودن ریدرگی رو بر که استی ریادگی کردیرو کی مسئله بری مبتنی ریادگی

 در رندگانیادگی که دارد اشارهی واقعی هاتیموقع و مسائل بر دیتأک بای ریادگی ندیفرا

 و ادوارد) کنندیم استفاده عملی برا هاهینظر از و رندیگیم قرار فعالی ریگمیتصم تیموقع

 ساالنبزرگی ریادگی وی تیموقعی تئور لیقب ازیی هاهینظر بر مبتنی رویکرد، این(. 2111همر،

 ظریف) است شدهیطراحی محور رندهیادگی و استقالل ،یراهبر خودی ریادگی باهدف و

 یشناسمعرفتنظریه شناخت موقعیتی یا یادگیری موقعیتی، کاربرد (. 0988صنایعی،

 یا مسئله رویکرد، این کانون (.0931رضوی،سید ) گرایانه در فرایند یادگیری استساختن

 جهت خود به دیبای ریادگی امر در یادگیرنده که استی متک نیا بر کردیرو نیا. است سؤال

 و دانش مسئله، به مربوط موارد بامطالعه شاگرد مسئله، بر مبتنی یادگیری در ،درواقع. بدهد

 مسئلهی ریادگی مهم اریبس هدف یطورکلبه ردیگیفرام نیازپیش تفکر برای را الزم یهامهارت

. ببرند بکاری واقع طیمح در ندهیآ در را خود دانش یادگیرندگان که است نیا یمحور

 (.0931فردانش،)

 است، یادگیری هدف یا مسئله به نسبت تملک احساس دار،معنی یادگیری کلید ازآنجاکه

 طوربه نباید مسئله. شود ارائه شاگرد به کننده ریدرگ و شاگرد با مربوط جالب، هاییمسئله باید

 چون چرا؟. کند مشخص شاگرد را آن هایجنبه برخی تا شود مطرح ناقص طوربه بلکه کامل،

 آن حل برای را او انگیزه کار این و کندمی مالکیت احساس مسئله به نسبت شاگرد بیترتنیابه

 (مان منبعه) دهدمی افزایش مسئله

 بازنمهایی مسهئله، زمینهه: باشد جزء سه شامل باید گرا سازنده یادگیری هایمحیط در مسئله

یها  بازنمهایی اصهلی ههایراه از یکی (.منبع همان) مسئله روی کار فضای و لهمسئ یسازهیشب یا
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ی نظریهه قالب داستان اسهت کهه دوراهبرد استفاده از  ،در آموزش موضوع یا مسئله یسازهیشب

 کند.از آن حمایت می 2و استدالل مبتنی بر مورد 0هدف بر مبتنی سناریوهایی

 بر مبتنی سناریوهایی در گریمربی ،بازنمایی اصلی هایراه از یکی: هدف بر مبتنی سناریوهایی

 طبیعهی زمینهه یهک در را آن داسهتان، قالهب در مسهئله ارائهه و اسهت داستان از استفاده هدف،

، درواقع (.0931فردانش،) است مسائل انتقال برای طبیعی وسیله یک داستان. کندمی ازیسشبیه

یهادگیری بها انجهام دادن اسهت کهه در آن  سهازهیشبحهیط یهک م سناریوهایی مبتنی بهر ههدف

ههایی داده راهنمهایی آمهوزدانشگیرد. در موقع لهزوم بهه با تمرین مهارتی را یاد می آموزدانش

سناریوهایی مبتنی بهر محیط  (.0331 ،3گلوثیرا) ردیگیمارائه بازخورد نیز صورت  و ؛شودمی

 آمهوزدانشهای زنده باشد و ذاتهاً بهرای م ایفای نقشو ه افزارنرم صورتبهتواند هم می هدف

ههدف یریادگی :از اندعبارت سناریوهایی مبتنی بر هدفی اساس جزء هفت برانگیزاننده است.

 کیههر به که دیبا بازخورد، و منابع و،یسنار اتیعمل انجام نقش، ،یداستان قالب ت،یمأمور ها،

 )همان(. کرد توجه اجزاء از

ی مبتن استدالل را " 1دادن انجام بای ریادگی" هینظر، (0331، گلوثیرا از نقل به) 0شانگ

 و موضوع هر با متناسب وی آرمان روش عنوان به را هدف بری مبتنی ویسنار روش و مورد بر

 افزایش به منجر روش، این که دهدیم ارائه وکارکسب وی ریادگی طیمح هر و رندهیادگی

 در مربیگری در کهی داستان قالب مؤلفه در نیهمچن و ؛شودیمش و انگیز یدار ادی وی ریادگی

 و جذاب دیبای داستان قالب که داردیم انیب ،شدهمطرح هدف بر مبتنی سناریوهایی

 .شود رندگانیادگی در زشیانگ به منجر تا باشد زانندهیبرانگ

                                                             
1 goal – based scenarios (GBS) 

2 case – based reasoning (CBR) 

3 Reigeluth, C.M. 
4 Schunk 

5 learning by doing 
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 درکی برا رای ازین که استی انهیزمی داستان خط کی« 0یداستان قالب» :داستانی قالب راهبرد

 کنهدیمه عمهلی ارتبهاط کانال کی عنوانبهی داستان قالب نیا. کندیم جادیا ها،تیفعال انجام و

 ازیهنی داسهتان قالهب آن بهه محتوای ریادگی و هامهارت نیتمری برا رندهیادگی آن، قیطر از که

. کنهد سههیمقای شهآموز طراحان توسط شدهگرفته نظر در اهداف با را خودش که ؛کندیم دایپ

 اکثهری بهرا کهه اسهتی جهذاب و نانههیبواقهع داسهتان کیه ،یداسهتان قالهب کی ،نیا بر مضاف

 داخهل بهه را رنهدهیادگی موضهوع نیها تیهاهم و ارتبهاط. بهود خواهد زانندهیبرانگ رندگانیادگی

 بهه دنیرسهی بهرا را، شهدهارائه فههیوظ کهه آوردیمه فهراهم اوی برا را نهیزم و کشانده موضوع

 (.0331گلوث،یرا از نقل به شانک،) کند فایا اهداف

 در که شودمی بیان طوری واقعه. است واقعه یک بازگویی داستانی، قالب از منظور ،درواقع

 مواجه بحرانی شرایط با خاص عملی انجام برای خانواده یک یا فرد یک سازمان، کیآن قالب

 حاال تا آنچه کاربردهای درک به نندگان،خوا سناریونویسی فنون از استفاده با. است شده

 با که شودمی توصیف سازمانی یا شخص واقعی، سناریو یک در. یابندمی دست اندآموخته

 ولی دارد، دست در مختلفی انتخاب( حلراه) هایگزینه نکهیباا. است شده مواجه حاد مشکلی

 خواننده کنجکاوی حس استانی،د نیچننیا توصیف با. کند کارچه که بگیرد تصمیم تواندنمی

 و دهند نشان همدلی است، شده مواجه مشکل با که سازمانی یا شخص با تا شودمی تحریک

 آن به نسبت مسئله، به شدن حساس با هاآن ترتیب بدین و ؛بگیرند نظر در او یجابه را خود

 عمل و تمرکز به منجر که سازدمی فراهم فرصتی امر این. کنندمی پیدا مالکیت احساس مشکل

 .شودمی فراگیر توسط مسئله روی بر

 استی اساخته محقق داستان ،یداستان قالب نیز، پژوهش نیا در شد، اشاره که طورهمان

 گروه دانشجویان اختیار در که ایجزوه ابتدای در و است شدهنوشته صفحه کی در که

 سناریوی کی ،یداستان قالب نیا .شودیم آورده« کار آغاز» عنوانبه ،قرارگرفته آزمایشی

                                                             
1 the cover story 
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 در همچنین. بود خواهد زانندهیبرانگ رشته، این دانشجویان اکثری برا که استی جذاب وی واقع

 هدف داشتن) راهبرد این اصلی عناصر و شده رعایت نویسیداستان اصول سناریو، این نوشتن

 آن در نیزی( رجع تیموقع نداشت ،یانتقال تیموقع داشتن ،یقیتطب هی آموزش نهیزم داشتن ،یکل

 درس اصلی موضوع داخل به را دانشجو داستان، موضوع نیا تیاهم و ارتباط. است رفته بکار

 بامطالعه را، داستان در موجود مسئله بتواند که آوردیم فراهمی وی برا را اینهیزم و کشانده

 یجزوه آخر تا داستان نسجاما و ارتباط راهبرد، این در. دینما رفع ،شدهارائه یجزوه محتوای

 آغاز» در که داستانی در مثال طوربه. شودمی حفظ هایینشانه و هااشاره نوعی باوجود درسی،

 شودمی روبرو برانگیزیچالش ایمسئله با آموزشی طراح عنوانبه پاکزاد آقای ،شدهارائه« کار

 محتوای داخل به آن، برای اسخپ یافتن و آمده وجود به مشکل این حل برای نیز خواننده و

 نیا متن در. شودمی معرفی وی به راهکارها و قواعد مفاهیم، حقایق، و شده کشانده اصلی

 آموزشی طراح) پاکزاد یآقا مشکل حل چگونگی و داستان از هاییاشاره و هانشانه ز،ین محتوا

 ابهامات موضوع، ارائه از مرحله هر در و شده بازگو ،جیتدربه نیز (داستان بازیگر عنوانبه

 قالب در را خود فرآیند این کل در خواننده، ،درواقع .شودمی تببین نیز، داستان در موجود

 درگیری با و کرده درک محسوسی صورتبه را مسائل و مشکالت که، یابدمی داستانی

 .شودمی آشنا نیز هاآن حل چگونگی با یادگیری، نهیدرزم

 بهر مبتنهی درسهی محتهوای تهدوین تهأثیر بررسی در: رانیا در شدهجامان هایپژوهشی بر رمرو

 یک عنوانبه و رجعی موقعیت بر مبتنی که سناریویی تأثیر بررسی درباره خاص طوربه داستان،

پهژوهش ذکهر به اینجا، در که ست،نی دسترس در زیادی مطالعات باشد، یآموزش شیپ راهبرد

 :شودمی پرداخته مرتبط، های

تهدوین و هنجاریهابی  منظوربهه (0981)گردابانیب، سیف، کریمی، یخدائ عبد کهی قیقتح در

متوسههطه و بررسههی اثربخشههی آمههوزش  آمههوزان پسههر دورهمقیههاس انگیههزش تحصههیلی دانش

آمهوزش  انهد بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کههانگیهزش انجهام داده شیبرافهزاهای مطالعهه مهارت
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 اثهربخشمؤثر و  شدهساختهیزش تحصیلی فرد در مقیاس نمره انگ شیبرافزاهای مطالعه مهارت

 است.

علهل عهدم انگیهزش پیشهرفت تحصهیلی دانشهجویان  ی،(، در پژوهشه0982سپهوند و نظیری )

 دارند:دانشگاه تبریز را به ترتیب اولویت چنین بیان می

 گذارد.محیط دانشگاه و تأثیری که بر دانشجویان می .0

 پیش روی قشر جوان است.دوری از خانواده و مشکالتی که  .2

 که نیاز به اساتید مجرب و وقت بیشتری دارد. تخصصی شدن دروس .9

 آگاهی از مشکالت و مسائل موجود در جامعه توسط دانشجویان. .0

 مهیا نبودن شرایط و زمینه برای کار در رشته تخصصی مربوطه. .1

 توجه به مسائل خارج از درس )مانند ازدواج و مسائل سیاسی(. .1

 جو دبیرستانی بر دانشجویان سال اول.حاکم بودن  .1

دانشهجویان  یدارههدفو  یمنهدعالقهدارد کهه چنین بیان میدر پژوهشی، (، 0911زمانی )

تهر، قهوی زهیبهاانگها داشته است و هر چه دانشجویان آموزشی دانشگاه تأثیر بسزایی در کیفیت

-ت کسب و اطالعات مهارتتر به یادگیری بپردازند سرعهای منظمتر و برنامهاهداف مشخص

 شود.ها و رضایت تحصیلی آنان بیشتر می

 جهان، در شدهانجام هایپژوهش به قسمت، این در: جهان در شدهانجام هایپژوهش ی بررمرو

 :شودمی اشاره حاضر، پژوهش موضوع به نسبت

رای ( در پژوهشهی بهه اسهتفاده از یهادگیری مبتنهی بهر داسهتان به2100) 0جرجو پلو و گریوا

آموزش زبان انگلیسی دانش آموزان پرداختند، نتهاج پهژوهش نشهان کهه بها اسهتفاده از داسهتان 

با انگیزه بیشتری بهه یهادگیری مطالهب مهیهمچنین  .کنندمیکودکان توجه بیشتری به موضوع 

                                                             
1 Georgopoulou, Eleni Griva 



... یشبرافزاتأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه   

 

 

ال
س

 
ل،

او
 

ره
ما

ش
 1، 

يز
پاي

 
39

 

03 

برند و اسهتفاده از داسهتان در یهادگیری دانهش آمهوزان اثهربخش ها لذت میپردازند و از درس

 است.

در  2118در سهال  9و جیمز سی لسهتر 2، راو سانیانق لی0پژوهش که اسکات مک کئیقندر 

دانشگاه ملی نورس کلنیا انجام دادند تهاثیر داسهتان در یهادگیری تجهارب و پیامهدهایش مهورد 

آمهوزان مهدارس متوسهطه کالس بها دانهش 8بررسی قرار گرفته است. آزمایش این تحقیق، در 

بههر داسههتان، تعامههل بهها محههیط زیسههت را در حههوزه مبتنههی  ریادگییههو  انجههام گرفتههه اسههت

ادگیری کسب شهده را یدانش آموزان  کهمیکروبیولوژی نشان داده است. این مطالعه نشان داد 

ی سهنتی بههرهههای آمهوزش بودنهد کهه قهبالً بها روش یبه نمایش گذاشتند، در واقع آنها کسان

بر داستان وجود داشهت، خهود ه در یادگیری مبتنیکمتری برده بودند، اما با مزایای انگیزشی ک

 کارآمدی، توجه، عالقه، درک و کنترل قابل توجهی در دانش آموزان نشان داد.

ی مبتنی ریادگی برایی ابزار عنوان به داستان از استفاده بهی پژوهش در( 2111) همر و ادوارد

 معلمهان بود،ی مسأل و ازهاین چاردی کودک که صورت نیا به پرداختند،یی ابتدا معلمان مسأله بر

 داد نشان جینتا کردند،یم تالش داستان کودک آن مسائل و ازهاین به دادن پاسخ جهت در دیبا

 را مسهائل معلمان و کرد کمک آموزش در عمل و هینظر فاصله رفع به راهبرد نیا از استفاده که

 شیپه آنههای بهرا بهود ممکهن کهی مسائل با برخوردی برا و گرفتندیم ادی تریکاربرد صورت به

 واقهع در و شهدندیمه روبهرو مسهائل بها تریکاربرد صورت به آنها که چرا شدند، ترآماده دییایب

 .داشتند مسأله

 بها رایی مامها انیدانشهجو ،یدرسهی زیهر برنامهه در( 2111) 0هانتری.ا ندایل و هانتری.پ لورن

 وگویسهانتی مل دانشگاه در خالق سیتدر هبردرا کی عنوان به هدفمندیی گوداستان از استفاده

ی ارتقا ،یشناختی ریادگی شیافزا همچونیی ایمزا. کردند تیهدا را ایفورنیکال ازی دانشگاه و

                                                             
1 Scott W. McQuiggan, 

2 Jonathan P. Rowe, Sunyoung Lee 

3 James C. Lester 

4 Lauren P. Hunter 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W6R-4K8Y1RS-C&_user=1895969&_origUdi=B6WKB-45K12YP-C&_fmt=high&_coverDate=08%2F31%2F2006&_rdoc=1&_orig=article&_acct=C000055234&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1895969&md5=bd730697e5bd2cf85aeb2c73e58bc295#vt1
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. شههدندیی شناسهها انیدانشههجو حاتیتوضهه دری زشههیانگ وی جههانیه کیههتحر و نقههش تحههول

یی مامهای آموزشه برنامهه در رایی گهوداسهتان بیهترکی کارآمد شتر،یب ان،یدانشجو حاتیتوض

 وی بهداشهت مراقبهت دریی گهوداسهتانی آموزشهراهبهرد اسهتفاده بهه توجهه بها. کردیم تیحما

 زیهن رای مفههوم چهارچوب نیهمچنه و کهرد جادیا ج،یرا اتیادب در نظر دیتجد کی ،یآموزش

 .نمود فراهم

هها بها ده او داسهتانگیرد. به عقیهها برای مشاوره کودکان بهره می( از داستان0331گلدارد )

کنند. رفتارهای جدیدی را یاد بگیرید و به اصهطالح های آموزشی به کودکان کمک میهدف

 (.0989 فرشته، ب،یمج به نقل ازپردازند )های پیش آموخته رفتار

سازی ذهنی برای ایجاد انگیهزه و نشان داد که چگونه از شبیه در پژوهشی (0318) 0اندرسون

 گیرند.ان نسبت به مسائل تحصیلی بهره میتعهد در دانشجوی

 گهروه دو بهه را اسهت مناسهبی درمهان کتابی برا کهی متون اشرساله در( 0303) شرودز 

 موجهب و دههدیم میمستق آموزش که استی لیتحل وی آموزش متون اول گروه. کندیم میتقس

 نیها او دهیهعق به. است( امهشنینما شعر، داستان،ی )لیتخ اتیادب دوم دسته و شودیم رفتار رییتغ

 مفهردی جعفهراز نقهل بهه) دارد فهرد رفتهار اصالح و نگرش رییتغی برای شتریبی توانمند متون،

 (.0981 ،یطاهر

مهرتبط بها بها ی انهدکهای پژوهشبا توجه به : های داخلی و خارجیی پژوهشبندی پیشینهجمع

اسهتفاده از  ،حهاکی از ایهن اسهتغالبها ، نتایج انجام گرفته است ایران داخلدر پژوهش حاضر 

باعهث افهزایش انگیهزش در یادگیرنهدگان  ،راهبرد یادگیری مبتنی بهر داسهتان عهالوه بهر اینکهه

 گردد.نیز می آنان شود، همچنین موجب افزایش یادگیری و یادداریمی

 ،داستانراهبرد با استفاده از  کهها حاکی از این بوده است فتهجی نیز یاهای خاردر پژوهش

بها انگیهزه بیشهتری بهه یهادگیری  و دهنهدنشهان مهیتوجه بیشتری به موضهوع  غالبا یادگیرندگان

                                                             
1 Anderson, J.R. 

http://database.irandoc.ac.ir/researchers/399121
http://database.irandoc.ac.ir/researchers/399121
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خودکارآمهدی، در برنهد و اسهتفاده از داسهتان ها لذت مهیدرسمطالعه پردازند و از مطالب می

 اثربخش است. آنها نیزیادگیری و ل کنتر، توجه، عالقه، درک

 روش

 متهداول روش وی داسهتان قالب راهبرد بای درسی محتوا نیتدو مقایسه تاثیرهدف این پژوهش 

 یآموزشههی طراحهه درس دری آموزشههی تکنولههوژ انیدانشهجو انگیههزش پیشههرفت تحصههیلی بهر

 گهروه با آزمون پس –آزمون شیپ) طرح وی شیآزما شبه روش از حاضر پژوهش در .باشدمی

های دو گروه به صورت تصادفی در داخل گروه ها در هرآزمودنی است، شده استفاده( کنترل

 گواه جایگزین شدند. آزمایش و

پژوهش شامل تمامی دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دختر و پسر دورهاین جامعه آماری 

شیپه کههز )روزانهه و شهبانه( و علوم تربیتی دانشگاه تبریهروانشناسی  یکارشناسی دانشکده ی

نفهر بهود. محقّهق  081، بهه تعهداد را گذراندهی( آموزشی تکنولوژ مقدمات مانند) الزمی ازهاین

ها با همهین روش نمهود. بهه نفر نمونه، با روش تصادفی اقدام به تشکیل گروه 01 انتخاببعد از 

در گهروه دوم جهایگزین هها را در گهروه اول و نیمهی دیگهر را این شکل که نیمی از آزمهودنی

متغیهر  گیهرینمود. دو گروهی که به این ترتیب تشهکیل شهد، مشهابه یکهدیگر بودنهد و انهدازه

 وابسته برای هر دو گروه در یک زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت.

آزمهون انگیهزش نظهور گهردآوری اطالعهات از بهه م و پهژوهش ایهن در فرضهیه بررسی جهت

تحصهیلی توسهط انگیزش پیشرفتمقیاس  است. شده ،استفاده( 3003) 0ورلندپیشرفت تحصیلی 

بر مبنای نظریهه خهود  (00 ص ،0913باقری، از نقل به، 0330ورلند،) 2ورلند، پلیتر، بلیس و بریر

بخهش انگیهزش  2. ایهن آزمهون دارای اسهت( تهیه وسهاخته شهده 0381) 9مختاری دسی وریان

 .استسوال  28دارای  و شدباخرده مقیاس می 1شامل  درونی و بیرونی و

                                                             
1 Vallarand 

2 Pelletier,Blaise & Brair 

3 Deci & Ryan 
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دو  از ورلنهد تحصهیلی پیشهرفت انگیزش مقیاس روایی بررسی برای (0913) باقری پژوهش در

 1 بهین آزمون، سازه روایی برآورد جهت .گردید استفاده 2افتراقی روایی و 0سازه روایی روش

 انگیهزش کهه گشهت معلهوم و شهد اسهتفاده پیرسهون همبسهتگی از آمده بدست مقیاس خرده

 سهوی از .دارد شهده/.( 11سهازی ) هماننهد تنظیم با را همبستگی بیشترین فهمیدن برای درونی

 ایهن کهه (-/.8)بودنهد  دارا را همبسهتگی کمتهرین هم بیرونی تنظیم و انگیزگیبی عامل دیگر

 ههم پایایی تحقیق حاضهر .داراست را همبستگی میزان کمترین نیز خودمختاری نظریه در عامل

 به دست آمد. 83/1ای کرونباخ صورت گرفت و با روش آلف

ی تکنولهوژ انیدانشهجوی ازههاینشیپه لیهتحل بها ابتهدا کهه بهود نگونههیا پهژوهشی اجرا نحوه 

 ههایدرس از یکهی سهپس کهرده، پیهدا اطمینان دانشجویان شناختی آمادگی سطح ازی آموزش

 قالهب نگهارش بهه سدر آن بها متناسهب و انتخهاب( آموزشی امیپی طراح) رای آموزشی طراح

 سناریونویسهی اصهول و داستانی قالب این سناریوی محتوایی روایی سپس. شد پرداختهی داستان

 دو سهپس. گرفهت قهرار تأییهد و اصهالح مورد نویسداستان یک و موضوع متخصص 2 توسط

 بها ههاجهزوه از یکهی در کهه شد، تهیه صفحه 91 حدود در درسی متن و موضوع یک با جزوه

رائه اقبل از . بود شده ارائه داستانی قالب راهبرد بدون دیگری و شده ارائه داستانی قالب راهبرد

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی ورلنهد بهه عنهوان  جزوه )به عنوان بخشی از کتاب درسی(،

 ارائهه داسهتانی قالهب راهبرد با که ایجزوه در اختیار دو گروه قرار گرفت. سپس، آزمون شیپ

 اختیار در بود داستانی قالب راهبرد ارائه بدون که دیگری و شیآزما گروه اختیار در ،بود شده

 گذشت از بعد سپس. شد داده فرصت هفته یک آنها به مطالعه برای و شد گذاشته کنترل گروه

 بطهور پیشرفت تحصهیلی انگیزش آزمون به عنوان پسآزمون ورلند  سؤاالتهمان  هفته، یک

 از حاصهله هایداده نهایت در .گرفت قرار گواه و آزمایشی گروه ختیارا در همزمان و یکسان

 مهورد ،SPSS 18افهزار  نهرم کمهک کوواریهانس بههتحلیهل  آزمهون از استفاده با آزمون این

                                                             
1 Construct validity 

2 Discriminant validity 
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 پیشهرفت انگیهزش آزمهون پهس و آزمون پیش هاینمره میانگین .گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 .است شده ارائه( 2و )( 0جدول ) در 2 و 0 یشآزما گروه دو در هاآزمودنی تحصیلی

 پهژوهش هیفرض ،(آزمونپس و آزمونشیپ) آزمون دو این از آمده دسته ب جینتا اساس بر

 .گرفت قراری بررس مورد

 نتايج

انگیهزش پیشهرفت  بهری داسهتان قالب راهبرد بری مبتن روش از استفاده با ارائه محتوا ریثأتفرضیه: 

 .است متداول روش از استفاده با ارائه محتوا ریتاث از شتریب تحصیلی دانشجویان

در نمهرات آزمهون  متهداولهای راهبرد قالهب داسهتانی و راهبهرد به منظور بررسی تفاوت گروه

اسهتفاده شهده اسهت. بها اسهتفاده از ایهن آزمهون، تفهاوت  انگیزش از آزمون تحلیل کوواریهانس

 از تعهدیل بهرد معمهول در آزمهون انگیهزش، پهسهای راهبرد قالهب داسهتانی و راهنمرات گروه

( 2که نتهایج حاصهل از آن در جهدول )ها، مورد بررسی قرار گرفته است های اولیه گروهتفاوت

فهر  ههای ایهن آزمهون پهیشیکی از مهمتهرین انجام تحلیل کواریانس قبل از  ارائه شده است.

 گرفت. درار خواهدر ادامه مورد بررسی ق کهاست همگنی رگرسیون  یپیش فر  ها

 آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون در مفروضه انگیزش .1جدول 

سطح معنی 

 داری

F  محاسبه

 شده

میانگین مجذور 

 ها

درجه 

 آزادی

مجموع 

مجذورها پیش 

 آزمون

 منبع تغییر

 پیش آزمون 911/01 0 911/01 192/12 /.111

 گروه های آزمایشی /.011 0 /.011 810/1 /.913

031./ 109/0 902./ 0 902./ 
تعامل گروه و پیش 

 آزمون

 خطا 110/1 91 /.031  
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آورده شده  انگیزش نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون عامل( 0) در جدول شماره

( برای تعامل گروه و پیش آزمون در سطح P( ،10/0 )F<٪1محاسبه شده ) Fاست. چون 

های رگرسیونی ی همگنی شیبها از فرضیهدهباشد، بنابراین دادار نمیمعنی ٪1کمتر از 

 شود.کند و این فرضیه پذیرفته میپشتیبانی می

های دیگر انجام تحلیل کواریانس پیش فر  همگنی واریانس و نرمال از جمله پیش فر 

 توان تحلیل کوواریانس را اجرا نمود.و مییید قرار گرفتند أبودن است که مورد ت

 با برداشتن اثر پیش آزمون انگیزشحلیل كوواریانس پس آزمون آزمون ت .2جدول شماره 

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری Fنسبت 

 /.111 381/03 101/01 0 101/01 پیش آزمون

 101/1 211/0 /.812 0 /.812 گروه ها

   211/1 91 009/1 واریانس خطا

    93 189/001 مجموع

F (211/0 ) مقهدار( مجموع مجذورات، درجه آزادی، میهانگین مجهذورات و 2ر جدول )د

 محاسهبه شهده از Fدلیهل اینکهه ه( آورده شهده اسهت. به0و  98) با درجه آزادی ،محاسبه شده

(01/0) F=  جدول با همین درجه آزادی بزرگتر است و همچنهین مهی دانهیم چنهان چهه سهطح

سطح خطای مهورد نظهر پژوهشهگر کهوچکتر باشهد، وجهود معنی داری بدست آمده آزمون از 

بینیم کهه سهطح شهود. در ایهن آزمهون نیهز مهیگیهری مهیهها نتیجههدار بهین دادهاختالف معنهی

 ٪31دست آمده از سطح خطای مورد نظر کوچکتر است. بر این اساس با اطمینان هداری بمعنی

انهد، وش راهبرد داستانی آموزش دیدها رتوان گفت که بین میزان انگیزش دانشجویانی که بمی

و این  داری وجود داردتفاوت معنی ،اندنسبت به دانشجویانی که با روش متداول آموزش دیده

 )راهبرد داستانی( است. تفاوت به نفع گروه آزمایش
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 بحث

پرسشنامه  بری داستان قالب راهبرد بای درس یمحتوا نیتدو ریتأثی بررس حاضر پژوهش هدف

 بین در یآموزشی طراح درس دری آموزشی تکنولوژ انیدانشجوپیشرفت تحصیلی  انگیزش

   تحصیلی سال در زیتبر دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده کارشناسی دانشجویان

 در آنها رامونیپ بحث و آمده بدست جینتای بررس به بخش نیا در لذا، .است بوده 31-83

 ذکر کاربردی و پژوهش شنهادهاییپ زین انیپا در. شودمی اختهپرد پژوهش یهفرضاین  با رابطه

 .شوندیم

تدوین محتوای درسی با راهبرد قالب داستانی بر انگیزش دانشجویان تکنولوژی آموزشی در 

 ثر است؟آموزشی مؤدرس طراحی

در نمرات آزمون متداول  های راهبرد قالب داستانی و راهبردمنظور بررسی تفاوت گروه به

( 2نتایج بدست آمده از جدول )باتوجه به استفاده شد. کوواریانسنگیزش از آزمون تحلیلا

که زمانی که اثر  شدنشان داده ( 0و  98) یآزاد( محاسبه شده با درجه 211/0) Fمقدار 

ی راهبرد قالب داستانی و گروه هاتفاوت بین حذف شود، انگیزشآزمون از روی نتایج پیش

، بین نمرات بنابراین ؛باشدمی اطمینان معنادار درصد 31سطح معناداری  درمتداول راهبرد 

بر شود. می ردفر  صفر پژوهش  ها در آزمون انگیزش تفاوت معناداری وجود دارد وگروه

، بر متداولهای راهبرد قالب داستانی و راهبرد روشگونه نتیجه گرفت که توان اینمیاین اساس 

ی آن است که اساساً دهندهچنین، نشانهای پژوهش، همیافته است.مؤثر انگیزش دانشجویان 

سازی موقعیت رجعی محتوای جزوه با راهبرد قالب داستانی در ابتدای آن به عنوان آغازی شبیه

برای ورود به متن اصلی آن، به خاطر افزایش توانایی فراگیران در بهبود خودکارآمدی، کاهش 

مند و و بهبود خود تنظیمی، بر رفتار هدف یزش درونی و بیرونیتأثیرهای هیجانی، ایجاد انگ

سازی میزان مطالعه مؤثر است. درگیری و تمرکز در مطالعه و رفتار هدفمند که ناشی از شبیه
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کند، خود )یادگیرنده( با مطالعه آن قالب داستانی برای خود ترسیم می ذهنی است که خواننده

 دهد.ش میانگیزش پیشرفت تحصیلی را افزای

سهازی ذهنههی فرآینههدی و ( دربههاره تهأثیر شههبیه0980ههای درتههاج و دالور )بها یافتههه ایهن یافتههه

ی قهیتحق همچنهین بها خوانی دارد.ئی در بهبود کارکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی همفراورده

ش به منظور تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیهز (0981)عبد خدائی، سیف، کریمی، بیابانگرد  که

ههای مطالعهه بهر آموزان پسر دوره متوسطه و بررسهی اثربخشهی آمهوزش مهارتتحصیلی دانش

( 0318این نتیجه با نتایج پهژوهش اندرسهون )همچنین  اند همسوست.افزایش انگیزش انجام داده

سازی ذهنی برای ایجاد انگیزه و تعههد در دانشهجویان نسهبت بهه مسهائل تحصهیلی در زمینه شبیه

ی تهأثیر (، دربهاره0381های پژوهش بنهدورا )ها، با یافتهاین یافته .خوانی داردهمیرند، گبهره می

عقیده او این متهون، توانمنهدی بیشهتری  . بههمسوست( 0303شرودز )و نیز با رساله  فکر بر عمل

ر ( د2111لورن پی.ههانتر و لینهدا ای.ههانتر )همچنین  .رد داردبرای تغییر نگرش و اصالح رفتار ف

عنوان یک راهبرد تدریس گویی هدفمند بهدانشجویان مامایی را با استفاده از داستانکه  تحقیقی

نشهان نیز  آن نتایج ه وخالق در دانشگاه ملی سانتیوگو و دانشگاهی از کالیفورنیا را هدایت کرد

و  که این تحقیق مزایایی همچهون افهزایش یهادگیری شهناختی، ارتقهای تحهول نقهش ه استداد

نتهایج ایهن فرضهیه  ، بهار توضیحات دانشجویان شناسایی شده اسهتو انگیزشی د ایضاح هیجانی

 " دادنیهادگیری بها انجهام "پژوهشهی بها نظریهه  فرضهیه همچنین ایهن پژوهشی همخوانی دارند.

، همسهو سناریوهایی مبتنی بهر ههدفدر مؤلفه قالب داستانی  (0333نقل از رایگلوث ) شانگ به

 باشد.می

از راهبرد قالب داستانی مبتنی بر موقعیت  شود کههای پژوهش پیشنهاد میهای یافتهایهبر پ

سازی ذهنی دانشجویان در هنگام برانگیز و جالب برای ایجاد شبیه  رجعی و رویکرد چالش

 مطالعه به عنوان روشی مناسب در افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی آنان سود جسته شود.
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 منابع

 ی.بشر غیتبل و نشر: تهران سوم شیرایو ،یآموزشی تکنولوژ مقدمات(. 0931) .حمدم ان،یاحد

 آمهوزاندانهش بهین تحصهیلی پیشهرفت انگیهزش مقیهاس هنجاریهابی .(0913) .اصهرن بهاقری،

 تربیتهی علهوم و شناسهی روان دانشهکده .ارشهد کارشناسی نامه پایان .تهران هایدبیرستان

 .کرج معلم تربیت دانشگاه

 نشهر: تههران ی.تهیترب علهوم وی شناسه روان در قیهتحقی هها روش(. 0981) .لیاسماع گرد،ابانیب

 .دوران

 نشهر: تههران ،(عمهل و هیهنظر اندازها، چشم) یآموزشی تکنولوژ نهیزم(. 0931) .ونسی پاکپور،

 دوران

 رسهانه بهری مبتنهی آموزش مواد دیتول وی طراح اصول(. 0988) .حسن دپور،یفان ؛ونسی پاکپور،

 و علهم دانشهگاهی کهیالکترون آمهوزشی الملله نیبه کنفهرانس نیاوله: تههران. تهالیجیدی اه
 .صنعت

 اثههربخش آمههوزشی طراحهه(. 0981ی.)ای. جهه کمههپ، ؛.ام. اس راس، ؛.آری. گهه سههون،یمور
 دیشهه دانشهگاه انتشهارات: اههواز(. دوسهتی مهیرح نیغالمحسه ترجمه) (چهارم شیرایو)

 (.2110) یاصل زبانبه انتشار خیتار :چمران

 نوجهوان و کودک ماه کتاب کودکان، تیترب دریی گو قصه تا قصه از (.0989) .فرشته ب،یمج

213-13 

 .سمت انتشارات: تهران آموزشی، تکنولوژی نظری مبانی(. 0931) .هاشم فردانش،

اههواز: انتشهارات چها  دوم، ، مباحث نوین در فناوری آموزشهی(. 0931) عباس. سید رضوی،

 ران.دانشگاه چم

(. کههارائی آمههوزش عههالی متههأثر از اهههداف و برنامههه تحصههیلی 0911) زمههانی، غالمحسههین.

 .08شماره  .ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهشی و برنامهدانشجویان. 
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 ههای مههارت آمهوزش بر گویی قصه تاثیر بررسی(. 0981) ی.محمدمهد ،یطاهر مفردی جعفر

ی کارشناسه انامههیپا. 0981-81 تحصیلی سال در کاشان شهر پسر ساله 1 کودکان اجتماعی

 ی.طباطبائ عالمه دانشگاه ارشد،

: ترجمههه ،2111 ریستهد الگوهههای(. 2111) .امیلهی کههالهون، ؛مارشهال ویههل، ؛بهروس جهویس،

 .کمال نشر: تهران ،(0981) .محمدرضا بهرنگی،

: نشهر ،یرفتار علوم در قیتحقی هاروش (.0980) .الهه ،یحجاز ؛عباس بازرگان، ؛زهره سرمد،

 آگه

(. بررسهی تغییهر انگیهزش پیشهرفت در دانشهجویان 0981) القرایی؛ خلیل، کریمی، مهدد. سلطان

تا  209، از 21شماره  شناسی دانشگاه تبریز،ات تربیتی و رواننامه مطالعفصلدانشگاه تبریز، 

291. 

تعیین علل عدم پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه (. 0982) سپهوند، آرزوی؛ نظیری، رباب.
دانشهکده علهوم تربیتهی دانشهگاه  ارشهد،ی کارشناسه انامهیپا تبریز به شیوه نیازسنجی دلفی،

 تبریز.

 ههدف بهای سهیانگل زبان انیدانشجو بر داستانی شفاه انیب ریتاث یررسب (.0980) آزاده ر،یرگیش
 زبان و اتیادب دانشکده .ارشدی کارشناس انامهیپا. آنهای زبان دانش در بهبود و رییتغ مشاهده

 .الزهرا دانشگاه: تهران خ،یتار وی خارجی ها

 بهبهود در ئهیرآوردهفه و فرآینهدی ذهنهی سازیشبیه تأثیر (.0980)علی  دالور، فریبز؛ درتاج،

 اول، دوره ،تربیتهی نهوین ههایاندیشههفصلنامه ، دانشجویان تحصیلی رفت پیش و کارکرد

 .22تا  1، از 9 و 2شماره 

تهدوین و  (.0980) ، اسهماعیل.بیابهانگرد یوسهف؛ کریمی، علی اکبر؛ سیف،سعید؛ خدائی، عبد

ههای مطالعهه بهر رتهنجاریابی مقیاس انگیزش تحصهیلی و بررسهی اثربخشهی آمهوزش مها

 99شماره  مطالعات تربیتی و روانشناسی فردوسی مشهد،فصلنامه  ،افزایش انگیزش

http://database.irandoc.ac.ir/researchers/399121
http://database.irandoc.ac.ir/articles/549444
http://database.irandoc.ac.ir/articles/549444


... یشبرافزاتأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه   
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یی گههوقصههه روش بها خ،یتههار آمهوزش ریتههاثی سههیمقا و یبررسهه (.0981 -81) ی.مههد وارث،

 در دبسهتان، پهنجم پسر، آموزن دانشی ادداری و یریادگی بر نقش،ی فایا روش وی تالیجید
 ی.طباطبائ عالمه دانشگاه ارشد،ی کارشناس انامهیاپ ،81-81 سال
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