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مقدمه

مدت هاس که داستان ،3محرکی طبيعی برای بحث ،بررسی و مشکلگشایی در مدارس تلقی شرده
اس

داستان ،معمولیترین سرآغاز برای تشویق کودک به تعمق و وسريلهای طبيعی برای پررورش

تفکر ،دانش و مهارت های زبانی تراهم مریکنررد بررسياری بررر ایررن باورنرد کره داسرتان ،سراختار
قدرتمندی بررای سرازماندهری و انتقرال اطالعرات و نيررز ایجرراد معنرا در زنردگی و محريط دارد و
داستانسرایی به دانش آموزان انگيرزه میدهرد ترا بره رویکردهای خود برای حل مسرأله بيندیشرند و
در کشف گرههای مربهم داسرتان سررهيم شروند ) .(Hoseini, 2005داسرتان در صررورتی کرره در
سراختار مناسبی نوشته شده باشد ،مهارتهای زبانی ،به ویژه مهارت خواندن را در کودکان تقویر
می کند؛ ذهن آنها را بارور میسازد؛ قروه تخيرل آنهرا را تقویر مری کنرد؛ تجربيرات ارزنردهای در
اختيارشان می گذارد و کودکان را بره روشهای مختلررف بررا ارزش هرای اخالقرری و تربيتری آشرنا
مریسرازد و آنهررا را ترغيرب مریکنررد کره از رذایرل و صرررفات نکوهيررده اخالقرری دوری جوینررد
دانشمندان تعليم و تربي  ،اتسانهسازی و داستان سرایی 4را پلی می دانند که دنيای تخيلی کودکان را
به دنيای واقعی بزرگساالن ارتبراط میدهد داسرتانهرا برا بيران شريرین و جرذا خرود مرریتواننررد
غيرمرستقيم ،اصرول تربيتری را بره کودکان انتقال دهند و چونران نردبرانی هسرتند کره باعرث صرعود
ذهن کودک برره آسررمان واقعير هرای زنردگی مریشروند ) .(Bidmeshki, 2007داسرتانهرا در
شکلگيری این مهارتها نيز ،نقش چشمگيری دارند :تقوی مهارت هرای کودکران در شريوه هرای
مختلف تفکر؛ گسترش قدرت استدالل منطقی؛ بهکارگيری مهارت هرای تفکرر انتقرادی و توانرایی
حل مسأله به نحو موتقي آميز )(Glazer & Giorgis, 2005

در تحقيقاتی که در رابطه با داستانگویی و ترأثير آن در آمروزش انجرام شرده اسر  ،کمترر بره
تلفيق این روش با تناوریهای نوین پرداخته شرده اسر

امرروزه ،یکری از رسرانه هرای محبرو در

مقاط مختلف ،چندرسانهایها هستند که میتوان از آنها در جهر

تسرهيل ترآینرد یرادگيری بهرره

برد .هاتستر ) (Hofstetter, 2001, cited in Amir Teymori, 2010چندرسانهای33را ایرنگونره
تعریف می نماید :چندرسانه ای عبارت اس از بهرره گيرری از رایانره بررای تبرادل مطالرب از طریرق

1. Story
2. Storytelling
3. Multimedia
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مجموعهای از متن ها ،صداها ،تصاویر ثاب و متحرک و پویانمرایی هرایی کره برا وجرود رابرط هرا و
ابزارهایی به کاربر یا یادگيرنده اجازه ناوبری ،تعامل 3و ارتباط میدهد.

ترآیند یاددهی -یادگيری چندرسانه ای نروعی ایجراد تعامرل چندحسری از طریرق رایانره اسر
هنگامی که از این نوع امکانات دو یا چندسرامانهای ماننرد مرتن چراپی ،تصراویر گراتيکری ،نقاشری
متحرک ،صدا و ویدیو استفاده می شود ،یادگيری نيز بهترر انجرام مری گيررد ایرن امکانرات مزایرای
دیگری نيز دارند که به طور خالصه عبارتند از :ارزان بودن ،دوسویه و تعال بودن ،اترزایش مطالرب
بين  49- 96درصد ،ثاب بودن محتوا ،انتقال آسان ،مناسب بودنشان برای بزرگساالن ،بخش بخرش
بودن قسم های مستقل و هم سطح ،دق در انردازه گيرری نترایج ،سرر وقر ارایره شردن ،داشرتن
آزمون اوليه ،کيفير و کمير متناسرب ،سررع در ارایره مطالرب متفراوت و انعطرافپرذیری در
زمانبندیهای آموزش )(Afzalniya, 2015

تعدادی از مزایای استفاده از چندرسانهایها در آموزش را ،آلورینی ) (Aloraini, 2012ایرنگونره
برشمرده اس :

 3ایجاد ترآیند پویا و تعال در خواندن متون بره جرای ارایره نوشرتاری صررف و چرا شرده در
کتب
 4ارایه متفاوت ترسيمی و تصویری کره پشرتيبانی کننرده توضريحی عقایرد ،روابرط و اطالعرات
اس
 3حرک

آسان از یک موضوع ارایه شده به دیگر سؤاالت و بحثهای آماده شده

 2استفاده از ارایه متفاوت شبيه ویدیو کليپ همراه با طر یا دیگر انواع ارایه که بره نزدیرکترر
شدن اطالعات به واقعي کمک می کند به عالوه موسيقی که باعث جلب توجه یادگيرنده ها
میشود
4

در گذشته ،بيشتر تحقيقاتی که در حوزه رسانه هرای آموزشری انجرام شرده برود ،در مرورد مقایسره
کارآیی دو رسانه مختلف بود در این زمينه تحقيقات تارسی تراوانی نيز موجود اس

امرا بره گفتره

تردانش ) (Fardanesh, 2013پس از اثبات این نکته مهم که رسانهها در انتقال محتوای آموزشری
به تراگيران با هم تفاوت اساسی ندارنرد ،تحقيقرات بره تردریج بره سروی موضروعاتی ماننرد مطالعره
1. Interaction
2. Educational media
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عوامل موجود در آموزش معطوف شد از این پس ،محققان درصدد اثبرات ارجحير مطلرق یرک
رسانه بر رسانه دیگر نبودند ،بلکه به بررسی خصوصيات هر رسانه و مطالعه ترأثيرات ناشری از تغييرر
در این عوامل پرداختند؛ برای مثال :آیا اتزودن مقدمه در ابتدای آموزش که شرامل هردف هرا باشرد
تأثير مثب در یادگيری شاگردان دارد یا خير؟
پژوهش حاضر نيز نمونهای از این دس

تحقيقرات اسر کره در آن اترزودن عنصرر داسرتان در

چندرسانه های آموزشی به عنوان یک متغير در نظر گرتته شده اس

از آنجایی کره داسرتان گرویی

در چندرسانه ای ،آموزش را از حال خشک و غيررسمی خارج کرده و ترآیند یرادگيری را لرذت
بخشتر می کند ،به نظر می رسد ،بر پيشرت

تحصريلی 3دانرش آمروزان تأثيرگرذار باشرد و نگررش

دانشآموزان را نسب به آن درس بهبود بخشد ابتدا ،الزم اس

4

تعاریف دقيق این دو متغيرر از نظرر

متخصصان مورد بررسی قرار گيرد
پيشرت

تحصيلی بره توانرایی آموختره شرده یرا اکتسرابی تررد در موضروعات آموزشری اطرال

میشود که به وسيله آزمونهای تراگيری استاندارد شده یا آزمرونهرای معلرم سراخته انردازهگيرری
میشود ) .(Navidi, 2004لی و برک ) (Lee & Bryk, 1989برای اولين بار بر اهمي

پيشررت

تحصريلی دانرشآمروزان تأکيرد کردنرد نصررت نراهوکی ،درزاده و دهرواری (Nosrat Nahuki,

) Derzadeh & Dehwari, 2016نيز معتقدنرد پيشررت

تحصريلی یکری از مهرمتررین مفراهيم در

آموزش و پررورش اسر کره پرژوهش هرا و مطالعرههرای نظرری و تجربری گسرتردهای را بره خرود
اختصاص داده اس و مدلهای گوناگونی برای تبيين آن توسعه یاتته اس
تحصيلی و در نتيجه ،ات

بیتوجهی بره پيشررت

تحصيلی در دانشآموزان ،نابسامانیهای روحری و روانری دانرشآمروز و

در نهای  ،نابسامانی های اجتماعی را پدید می آورد هم چنين ،با شناخ
تحصيلی ،از امکانات و تجهيزات در جه

عوامرل مرؤثر در پيشررت

پرورش نيروی انسانی ،استفاده بهينه به عمل می آید و با

کمترین زیان اقتصادی -اجتماعی ،نيروی مورد نياز جامعه پرورش مییابد
تيلرور ،پريال و سريرز (Talor, Peplau & Sears, 2003, cited in Torkan & Kajbaf,

) 2009اظهار داشتند که از جمله مهمترین اهرداف آمروزش عرالوه برر بهبرود یرادگيری تراگيرران
ایجاد نگرش مثب

نسب بره موضروع درس اسر

نگررش ،مفهرومی انتزاعری اسر کره تعراریف

1. Academic achievement
2. Attitude
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از جمله این تعاریف اشاره به این موضروع دارد کره نگررش ،شرامل

متعددی از آن ارایه شده اس

اتکار و ایده های ترد اس که تح

تأثير حقایق ،دانش ،و عقاید شکل گرتتره اسر

ایرن اتکرار و

ایده ها ،بر احساسات و هيجانات ترد تأثير مری گذارنرد و چگرونگی رتترار تررد را در ارتبراط برا آن
موضوع ،رقم میزنند
بيلنبرگ و کارپنتر -اسمي

) (Bielenberg & Carpenter-Smith, 1997پژوهشی مشرابه برا

عنوان تأثير داستان در آموزش چندرسانه ای در آمریکا انجام دادند در ایرن پرژوهش چندرسرانه ای
آموزشی خودآموزی به مدت  34ساع طراحی شده و مورد تجزیه و تحليل قرار داده شرد نترایج
حاکی از آن بود که در این آموزش در مقایسه با دورهای که در آن از داسرتان اسرتفاده نشرده برود،
یادگيرندگان ،محتوای درس را به طور دقيقی به حاتظه سرپرده بودنرد و سرطح براالیی از عالقره بره
رشته را گزارش دادند عالوه بر این ،یادگيرندگان توانسته بودند نتيجه گيری منسجمی را در جریان
داستان تدوین کنند در زمينه تأثير داستان گویی در آموزش تحقيقات دیگری نيز انجام شده اسر
از جمله ترخی ) (Farokhi, 2011در تحقيق خرود ترأثير قصرهگرویی برر آمروزش مفراهيم محريط
زیس به کودکران پريش دبسرتانی شهرسرتان قراین را مرورد بررسری قررار داد نترایج نشران داد کره
قصهگویی بر آموزش مفاهيم محيط زیس کودکان پيش دبستانی تأثير مثب داش
نتایج پژوهش زارع حيدرآبادی ) (Zare HeydarAbadi, 2010با عنوان «تأثير شيوه تردریس
داستان گویی همراه با پویانمرایی برر یرادگيری مفهروم ضرر پایره چهرارم ابتردایی» ،نشران داد کره
ميررانگين نمرررات پيشرررت

تحصرريلی دانررشآمرروزانی کرره در گررروه آزمررایش بررا شرريوه ترردریس

داستانگویی همراه با پویانمرایی آمروزش دیردهانرد ،نسرب بره دانرشآمروزانی کره برا روش سرنتی
آموزش دیدهاند ،باالتر اس و تفاوت معنراداری برين پيشررت

تحصريلی آنهرا وجرود دارد مهدیره

) (Mahdiyeh, 2015در تحقيق خود به بررسی نقش داستانگویی به شيوه چندرسانهای آموزشری
برر رشررد اخالقرری دانررشآمرروزان پایرره ششررم ابترردایی شهرسررتان سرررابله پرداخ ر

نتررایج نشرران داد

داستان گویی به شيوه چندرسانه ای آموزشی بر رشد اخالقی دانش آموزان پایره ششرم ابتردایی ترأثير
مثب داشته اس

تحقيق دیگری با عنوان «تأثير قصه گویی از طریق نرم اتزارهرای چندرسرانه ای برر

روی تهم شرنيداری کودکران زبران آمروز در سرطو ابتردایی» نيرز ترأثير اسرتفاده از تکنولروژی در
محيطهای آموزش زبان انگليسی را تأیيد میکند )(Masomi, 2009
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تاني رذپور ) (FanizPoor, 2011در تحقيررق خررود بررا عنرروان «تررأثير ترردوین محترروای درسرری
دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی در ميزان یرادگيری ،یرادداری و انگيرزش دانشرجویان تکنولروژی
آموزشی در درس طراحی آموزشی» ،به این نتيجه رسيدند که علی رغم اینکره اکثرر پرژوهشهرای
انجام شده ،تدوین محتوای درسی را با راهبرد قالب داستانی بر یادگيری مؤثر نشان داده اند ،اما ایرن
پژوهش تأثير معنادار یادگيری را برر دانشرجویان تکنولروژی آموزشری در درس طراحری آموزشری
نشان نداد در پژوهشی دیگر ،نتایج نشران داد کره قصره گرویی روش مرؤثری بررای اترزایش هروش
اجتماعی دانشآموزان دختر مقط چهارم و پنجم ابتردایی اسر

(Dadashzadeh & Pirkhaefi,

)2016

تأثير یادگيری مبتنی بر پروژه با روش داستان گویی دیجيتالی بر انگيزه یرادگيری ،مهرارت حرل
مسأله و موتقي های یادگيری بر  331دانش آموز در پنج پایه ،در یرک مدرسره ابتردایی در جنرو
ترایوان سرنجيده شرد ) (Hung, Hwang & Huang, 2012نترایج تجربری تحقيرق نشران داد کره
یادگيری مبتنی بر پروژه با روش داستان گویی دیجيتالی مری توانرد بره طرور مرؤثر انگيرزه یرادگيری
دانشآموزان ،مهارتهای حل مسأله و موتقي های یادگيری را اتزایش دهرد آراسرتی ،قدوسری و
باقری ) (Arasti, Ghodosi & Bagheri, 2017در پژوهش خود تأثير داسرتانسررایی برر نگررش
کارآترینانه دانش آموزان پایه چهارم و پنجم را مورد بررسی قرار دادند بر اساس نتایج این تحقيرق،
آموزش کارآترینی با روش داستانسرایی در زمينه کارآترینی موجب تقویر نگررش کارآترینانره
دانشآموزان و همچنين ،تقوی ابعاد آن شامل خالقي  ،ميل بره موتقير  ،کنتررل درونری و عرزت
نفس شده اس .

نتيجه پژوهشی دیگر با عنروان «چگونره یرک مداخلره داسرتانسررایی خرال مری توانرد نگررش
دانشجویان پزشکی را نسب به اتراد مبتال به زوال عقل را بهبود بخشد؟» ،حاکی از بهبود قابل توجه
نگرررش دانشررجویان در ترآینررد آمرروزش برره شرريوه داسررتانسرررایی بررود & (George, Stuckey
)Whitehead, 2014

با توجه به آن چه گفته شد ،مطالعه حاضر در صدد آن اسر کره بره ترأثير شريوه داسرتان گرویی در
چندرسانهای آموزشی بپردازد بدین منظور این پرسشهای پژوهشی مطر شدند:
 3آیا آموزش با شيوه داستان گویی از طریق چندرسانه ای آموزشی برر پيشررت
علوم دانشآموزان تأثير دارد؟

تحصريلی درس

تأثیر داستانگویی از طریق چندرسانهای آموزشی … 11/

 4آیا آموزش با شيوه داستان گویی از طریرق چندرسرانهای آموزشری برر نگررش دانرشآمروزان
نسب به درس علوم تأثير دارد؟
روش

پژوهش حاضر ،از نوع نيمه آزمایشی ،با طر پيشآزمون -پسآزمون با گروه کنتررل برود جامعره
آماری پژوهش کليه دانش آموزان پایه چهرارم ابتردایی شهرسرتان تراهران شرامل  234نفرر در سرال
تحصيلی  3369- 69بودند نمونه تحقيق شامل  32نفر از دانش آموزان پسر برود کره از طریرق روش
نمونه گيری در دسترس ،در دو کالس  31نفره (در مجموع  32نفر) در دو مدرسه ابتدایی شهرسرتان
تراهان توزی شده بودند دانشآموزان دو کالس بر اساس پيشدانستهها همتاسازی شدند
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ چندرسانه ای محقق ساخته از تصل سريزدهم کترا علروم
تجربی ،با عنروان «زیسرتگاه» بره عنروان متغيرر مسرتقل تحقيرق برود ایرن چندرسرانه ای برا نررم اترزار
استوریالین و به صورت تعاملی طراحی شد که شامل اسالیدهای آموزشری و اسرالیدهای تمررین
بود
ابزارهای دیگر این پژوهش عبارت بود از آزمرون محقرق سراخته پيشررت
نگرش به درس علوم روایی آزمون پيشرت
گرت

تحصريلی و پرسرش نامره

تحصريلی از نظرر صروری و محتروایی مرورد توجره قررار

سؤاالت با توجه به اهداف و محتوا توسط محقق طر شد این آزمون شامل  8سؤال تستی و 4

سؤال کوتاه پاسخ بود و برای هرر سرؤال یرک نمرره در نظرر گرتتره شرد سرؤاالت توسرط گروهری از
صاحب نظران و معلمان درس علوم تجربی مورد بررسی قرار گرت
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  6/84به دس

و تأیيد شد پایایی آزمون از طریق

آمد

به منظور سنجش نگرش دانش آموزان درس علوم تجربی از پرسرش نامره اسرتفاده شرد و قبرل و بعرد از
اجرای دوره از هر دو گروه خواسرته شرد پرسرش نامره را پرر کننرد ایرن پرسرش نامره توسرط عسرکری

) (Askari, 2006, cited in Moazami Godarzi, 2010برای سنجش نگرش دانشرجویان زبران
انگليسی تدوین شده اس و معظمیگودرزی آن را برای سنجش دانش آمروزان سرال اول متوسرطه
نسب به درس تيزیک به کار برده اس
سؤال منفی اس

این پرسشنامه دارای  46سؤال شامل  38سرؤال مثبر و 4

این آزمون ،در مقياس پنج درجهای (خيلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کرم و خيلریکرم)

میباشد که نمرهگذاری هر سؤال از پایينترین به باالترین به ترتيب از  3الی  9مشخص مریشرود و
دو سؤال منفی ( 39و  )31معکوس نمرهگذاری میشوند به این صورت که خيلیکم بيشرترین نمرره
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و خيلی زیاد کمترین نمره ،یعنی  9را میگيرد در پژوهش حاضرر از ایرن پرسرشنامره بردون تغييرر
استفاده شد پایایی پرسش نامه نگرش به درس توسط معظمری گرودرزی برا روش آلفرای کرونبراخ
 6/89به دس آمد و در این پژوهش نيز آلفای کرونباخ  6/83به دس آمد روایی آن نيرز قربال بره
تأیيد استادان صاحبنظر رسيده اس
روش کار به این صورت بود که ابتدا ،دو گروه انتخا شدند ،به طور تصادتی یک گروه به عنوان
گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه گرواه در نظرر گرتتره شرد سرپس ،بره گرروه آزمرایش
چندرسانهای آموزشی طراحی شده از محتوای تصل زیستگاه کتا علوم تجربی در سره جلسره 26
دقيقه ای ارایه شد این چندرسانه ای به روش معمول و خطری طراحری شرده کره در آن یرک عامرل
آموزشی معلم به تدریس می پردازد در این چندرسانه ای از عناصر مختلف مثل متن ،صدا ،تصراویر
و تيلمهای آموزشی استفاده شد گروه گرواه همران محتروا؛ یعنری ،درس زیسرتگاه را کره برا روش
داستانگویی طراحی شده بود در طی سه جلسه  26دقيقهای آموزش دیدند
در پایان جلسات آموزشی ،پرسش نامه نگرش و پيشرت
گردآوری دادهها به وسيله آزمون پيشررت

تحصيلی به دانش آموزان ارایه شد پس از

تحصريلی و پرسرشنامره نگررش ،دادههرا برا اسرتفاده از

نرم اتزار  SPSSمورد تجزیه و تحليل قرار گرت

در پژوهش حاضر ،از روش های آماری توصيفی

شامل ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش اسرتنباطی نيرز از روش تحليرل کوواریرانس اسرتفاده
شده اس
يافتهها

در گزارش حاضر ابتدا ،به منظور به دس آوردن دید کلی از دادهها ،دادههای توصيفی ارایره شرده
اس

و سپس ،یاتتههای حاصل از آزمون تحليل کوواریانس به تفکيک ترضيهها ارایه شده اس

سؤال پژوهشی نخست :آیا آموزش با شيوه داستانگویی از طریق چندرسرانهای آموزشری برر پيشررت
تحصيلی درس علوم دانشآموزان تأثير دارد؟

تأثیر داستانگویی از طریق چندرسانهای آموزشی … 10/

جدول  .1توصیف آماری نمرات پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

تعداد حداقل

گروه

حداکثر

میانگین انحرافاستاندارد

چندرسانهای طراحی شده

پيشآزمون

31

6

2

3/39

3/34

با شيوه داستانگویی

پسآزمون

31

3

36

1/16

3/92

پيشآزمون

31

3

9

2/23

3/23

پسآزمون

31

2

36

9/88

3/93

چندرسانهای معمولی

با توجه به جدول  ،3ميانگين و انحراف معيار پيشآزمون پيشرت

تحصيلی در گرروه چندرسرانهای

معمولی و گروه چندرسانه ای طراحی شده برا شريوه داسرتان گرویی بره ترتيرب  2/23 ،3/34 ،3/39و
 3/23گزارش شده اس

هم چنين ،در پرس آزمرون ميرانگين و انحرراف معيرار گرروه چندرسرانه ای

معمولی به ترتيب  9/88و  3/93گزارششده اس که اتزایش آنها مشاهده میشود عرالوه برر ایرن،
ميانگين و انحراف معيار گروه چندرسانهای طراحی شده با شريوه داسرتانگرویی در پرسآزمرون بره
ترتيب  1/16و  3/92گزارششده اس

که اتزایش ميانگين و انحراف معيار مشاهده میشود

پس از بررسی دادههای توصيفی ،با اسرتفاده از آزمرون کلمروگروف اسرميرنوف و شراپيرو ویلرک
نرمال بودن دادهها مشخص شد سپس ،نتایج با استفاده از آزمون آماری تحليرل کوواریرانس مرورد
تجزیه و تحليل قرار گرت
از دیگر ترضهای آزمون تحليل کوواریانس ،بررسی همسانی واریرانسهرا اسر

بردین منظرور از

آزمون لوین استفاده شد و نتایج نشان داد که تجانس واریانس های دو گرروه در سرطح اطمينران 69
درصد ( )a=6/69معنادار می باشند ( sig=6/126و )F=6/923
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جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس نمرات یادگیری پس از تعدیل پیشآزمون پیشرفت تحصیلی

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
9/616

3/639
41/943

6/666
6/646
6/666

F

معنیداری

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

6/693

مدل اصال شده

34/3989

4

جدا شده

396/962

3

396/962

همپراش (پيش از آموزش)

34/626

3

34/626

9/633

اثر اصلی (آموزش)

6/268

3

6/268

6/426

خطای باقی مانده

94/618

33

4/663

مجموع

3624/666

32

مجموع تصحيح شده

12/439

33

در جدول  ،4نتایج آزمون تحليل کوواریانس بررای بررسری تفراوت گرروه هرا در آزمرون پيشررت
تحصيلی آورده شده اس

با توجه به نتایج به دس

آمده از جدول ((F=6/426, df =3, P< 6/69

مشخص می شود که زمانی که اثر پيش آزمون از روی پيشرت

تحصيلی حذف گردد ،تفراوت برين

گروه های آموزشی چندرسانه ای معمولی و چندرسانه ای طراحری شرده بره روش داسرتان گرویی در
سطح  69درصد اطمينان ،معنادار نمیباشد
بنابراین ،بين نمرات گروهها در آزمون پيشرت

تحصيلی تفراوت معنراداری وجرود نردارد و ترضريه

اول رد می شود بر این اساس ،می توان این گونه نتيجه گرت که روش هرای آمروزش چندرسرانهای
معمولی و چندرسانهای طراحی شده به روش داستانگویی اثربخشی متفاوتی ندارند
سؤال پژوهشی دوم :آیا آموزش با شريوه داسرتان گرویی از طریرق چندرسرانه ای آموزشری برر نگررش
دانشآموزان نسب به درس علوم تأثير دارد؟
جدول  .0توصیف آماری نمرات پیشآزمون و پسآزمون آزمون نگرش به تفکیک گروه آزمایش و کنترل

گروه

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین انحرافاستاندارد

چندرسانهای طراحی شده

پيشآزمون

31

93

83

99/43

36/61

با شيوه داستانگویی

پسآزمون

31

94

63

16/33

6/81

پيشآزمون

31

94

83

98/94

6/34

پسآزمون

31

99

88

13/69

6/66

چندرسانهای معمولی

تأثیر داستانگویی از طریق چندرسانهای آموزشی … 15/

با توجه به جدول  ،3ميانگين و انحراف معيار پيشآزمون در گروه آموزش با چندرسانهای معمرولی
سنتی و گروه آموزش از طریق چندرسانهای طراحی شده با شيوه داسرتانگرویی بره ترتيرب ،98/94
 99/43 ،6/34و  36/61گزارششده اس

همچنين ،در پسآزمون ميانگين و انحراف معيرار گرروه

آموزش با چندرسانهای معمرولی بره ترتيرب  13/69و  6/66گرزارش شرده اسر کره اترزایش آنهرا
مشاهده می گردد عالوه بر این ،ميانگين و انحراف معيار گروه آموزش بره روش داسرتان گرویی در
پسآزمون به ترتيب  16/33و  6/81گزارششده اس که نشراندهنرده اترزایش ميرانگين و کراهش
انحراف معيار اس
پس از بررسی داده های توصيفی برا اسرتفاده از آزمرون کلمروگروف اسرميرنوف و شراپيرو ویلرک
نرمال بودن داده ها مشخص شد سپس ،نتایج با استفاده از آزمون آماری تحليرل کوواریرانس مرورد
تجزیه و تحليل قرار گرت
جدول  .1بررسی آزمون تحلیل کواریانس در متغیر نگرش

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
163/133

49/346
36/323

6/666
6/666
6/626

F

معنیداری

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

6/666

مدل اصال شده

3981/249

4

جدا شده 983/938

983/938

3

983/938

همپراش(پيش از آموزش)

3933/623

3

3933/623

96/296

اثراصلی (آموزش)

326/449

3

326/449

2/939

خطای باقی مانده

624/639

33

4/632

مجموع

366329/666

32

مجموع تصحيح شده

4946/223

33

با توجه به جدول  2مقدار  Fدر متغير اثر اصلی (آموزش) برابر با ( )2/939اس که در سرطح 6/69
معنادار اس

( )P ≥6/69بنرابراین ،برا حرذف اثرر متغيرر همپرراش (پريش آزمرون) مری تروان گفر

اختالف معنی داری بين گروهها وجرود دارد در نتيجره ،آمروزش برا شريوه داسرتان گرویی از طریرق
چندرسانهای بر نگرش دانشآموزان تأثير معنادار دارد و ترضيه مورد تأیيد قرار گرت
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بحث و نتیجهگیري

هدف این پژوهش بررسی تأثير روش داستان گویی در چندرسانه ای علروم برر پيشررت

تحصريلی و

نگرش دانشآموزان چهارم ابتدایی بود یاتتهها نشان داد کره روش داسرتانگرویی در چندرسرانهای
آموزشی به صورت معناداری در مقایسه با روش متداول بر پيشرت
ولی بر نگرش دانش آموزان تأثير مثب معناداری داشته اس

تحصيلی تأثير معناداری نداشته

این یاتتره برا نترایج پرژوهش تانيرذپور

) (FanizPoor, 2011که به این نتيجره رسريد کره اسرتفاده از راهبررد قالرب داسرتانی برر یرادگيری
دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحی آموزشی تأثير معناداری بر یادگيری نداشته اس ،
همسو میباشد ولی این یاتته ،با نترایج تحقيرق زارع حيردرآبادی )(Zare HeydarAbadi, 2010

که به این نتيجه رسيد که ميانگين نمرات پيشرت

تحصيلی دانش آموزانی که در گروه آزمرایش برا

شيوه تدریس داستانگویی همراه با پویانمایی آموزش دیدهاند ،نسب به دانشآموزانی که برا روش
سنتی آموزش دیده اند باالتر اسر و تفراوت معنراداری برين پيشررت
مطابق

تحصريلی آنهرا وجرود دارد،

ندارد همچنين ،با نتایج پژوهشهای ترخی ) (Farokhi, 2011و هانگ ،وانگ و هانرگ

) (Hung, Hwang & Huang, 2012نيز همسو نيس  .با توجه به این نکته که هر دو گروه گرواه
و آزمون در این پژوهش در آزمون پيشررت

تحصريلی رشرد چشرم گيرری داشرته انرد ،شراید علر

معنادار نبودن ترضيه را بتوان تاصله کوتراه برين ارایره آمروزش و پرس آزمرون در نظرر گرتر

ایرن

موضوع نياز به پژوهش بيشتری دارد که آیا استفاده از روش داستان گویی در چندرسرانه ای در بلنرد
مدت نيز همين نتيجه را به دنبال خواهد داش یا اسرتفاده از روش داسرتانگرویی باعرث مانردگاری
بيشتر مفاهيم در ذهن دانش آموزان خواهد شد زیرا ،به نظر می رسد در روش داستان گویی مطالرب
در ذهن یادگيرنده به شکل پایدارتری نسب به آموزش مستقيم ثب

گردنرد چررا کره در داسرتان،

مطالب دشوار درسی به شکل سراده و نقرل قرول هرای غيرمسرتقيم در مریآینرد و ایرن مسرأله باعرث
می شود دانشآموزان حال

تداتعی نگيرند و برا تمرکرز بيشرتری ترآینرد یرادگيری را دنبرال کننرد

ضمن آن که در این پژوهش به دليل وجود محدودی

ترأثير روش داسرتان گرویی در چندرسرانهای

در طول سه جلسه در سه هفته مورد بررسی قرار گرت و شاید اگر تعداد جلسات بيشتر بود تفراوت
دو گروه کنترل و آزمایش بارزتر به دس

میآمد

ترضيه دوم این پژوهش بررسی تأثير آموزش با شيوه داسرتان گرویی از طریرق چندرسرانه ای برر
نگرش دانش آموزان نسب به درس علوم بود یاتتهها نشران داد برين نگررش گرروه گرواه و آزمرون
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تفاوت معناداری وجود دارد و این ترضيه تأیيد شد در روش داستان گویی ،مطالرب علمری سراده و
شيواتر ارایه میشوند و ارایه درس از حال خشک و رسمی خارج میشود به طور کلی ،مریتروان
گف دانشآموزان به طور طبيعی نسب به داستان احساس مثبتی دارند همانطور که یاتتههای ایرن
پژوهش نيز حاکی از آن اس که این شيوه در چندرسانه ای بر نگررش دانرش آمروزان ترأثير مثبتری
دارد یاتتههای این پژوهش در ترضريه دوم برا نترایج تحقيقرات هانرگ و همکراران (Hung et al.,

) ،2012آراستی ،قدوسی و براقری ) (Arasti, Ghodosi & Bagheri, 2017و جررج ،اسرتکی و
وایتهد ) (George, Stuckey & Whitehead, 2012نيز همسو اس

نگرش تح

تأثير حقرایق،

دانش و عقاید شکل گرتته اس و از آن جایی که تعيين کننده رتتار اتراد اس ؛ اهمي و جایگراه
مهمی در امر آموزش دارد چرا که با تغيير دادن نگرش اترراد مریتروان روی رتترار و تصرميم آنهرا
تأثير گذاش

اگر معلمان و طراحان آموزشی درباره نگرش دانش آموزان شرناخ داشرته باشرند و

بدانند چه عواملی می تواند نگرش مثبتی را در آنها به وجود بياورد می توانند رتتار دانرش آمروزان را
برره خرروبی هرردای کننررد و ترآینررد آمرروزش را تسررهيل بخشررند از جملرره عررواملی کرره بررر نگرررش
دانشآموزان به موضوع درسی تأثيرگذار اس ؛ روشهای تدریس اس
در پایان با توجه به نتایج پژوهش پيشنهاد میشود:
 توليدکنندگان و طراحان چندرسانهایهای آموزشی بره روش داسرتانگرویی در چندرسرانهای
در دروس مختلف توجه جدیتری داشته باشند
 از نرماتزارهای چندرسرانهای آموزشری با روش داستانگویی در کنررار کتررا علروم تجربری
بررای آمروزش و یرادگيری درس علوم تجربی و ارتقراء نگرش دانرشآمروزان نسرب بره ایرن
درس ،استفاده گردد.
سپاسگزاري

این پژوهش مورد حمای

انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی دانشگاه اراک قرار گرتته اس
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