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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تدوین محتوای درسی دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در
میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحی آموزشی دانشگاه تبریز بود.
تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل و آزمایش است .جامعه
آماری پژوهش حاضر را  081نفر از کلیه دانشجویان کارشناسی تکنولوژی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تبریز تشکیل دادند .برای نمونهگیری این پژوهش که حجم آن  01نفر بود ،از روش نمونهگیری
تصادفی استفاده شد .ابزار اندازهگیری در این پژوهش ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی ورلند بود .بهمنظور
جمعآوری اطالعات ،پیشآزمون و پسآزمونی از این پرسشنامه بر روی کلیه آزمودنیهای نمونه اجرا شد.
مقیاسهای آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی با استفاده از تحلیل کوواریانس محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصله حاکی از آن بود که بین دو گروه در میزان انگیزش تفاوت معنیداری وجود دارد؛ و این تفاوت به
نفع گروه آزمایشی بود یعنی تدوین محتوای درسی با راهبرد قالب داستانی ،تأثیری معنیداری بر انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحی آموزشی دارد.

واژگان کلیدی :طراحی آموزشی كتاب درسی ،راهبرد پیش آموزشی ،راهبرد مبتنی بر داستان،
انگیزش پیشرفت تحصیلی
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مقدمه
باوجود پیشرفتهای فنّاورانه و فناوری اطالعات و ارتباطات همواره کتاب درسی یکی از
منابع اصلی کسب دانش و اطالعات برای دانشجویان محسوب میشود و به همین دلیل همیشه
موردتوجه متصدیان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بوده و افراد زیادی در حل مشکالت
آن ،به تحلیل عوامل مؤثر در طراحی و تدوین کتابها پرداختهاند .با توجه به اهمیت کتاب
های درسی دانشگاهی این پژوهش بر آن است که طراحان و تدوینکنندگان محتواهای درسی
دانشگاهی را با راهبرد قالب داستانی که باعث افزایش میزان یادگیری ،یاد داری و انگیزش
است ،آشنا کند تا در پرتوی این پژوهش بتوانند در راستای اهداف عالی دانشگاهی ،محتوای
درسی مطلوب و اثربخش را تدوین کنند.
انگیزش یعنی انتخاب هدف یا فعالیت و میزان سعی و کوشش افراد برای رسیدن به آن
هدف .چنانکه یادگیری در دانشگاه کمرنگ شود ،کارکرد دانشگاه بهجای اینکه تولید علم و
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انسانهای متخصص و کارآمد باشد به کارخانه تولید مدرک تبدیلشده و در گرد وغبار ناشی
از آن ،رسالت اصلی دانشگاه فراموش میشود .همچنان که امروزه مشاهده میشود افزایش
روزافزون مدرکگرایی و کمی تعداد دانشجویان متخصص ،موجب فزونی مشکل دیگری
 .0دانشجو ی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی (.)hasan.fanid@yahoo.com
 .2دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس (.)abieasman@gmail.com
 .9دانشیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس (.)hfardanesh@yahoo.com
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میشود که عبارت از تأثیری است که از انگیزه و نهایتاً کیفیت یادگیری دانشجویان نشأت
میگیرد .و موجب میشود فارغالتحصیالن دانشگاهی به ضعف بنیه علمی دچار شوند (سلطان
القرایی و کریمی .)0981 ،لذا ،شرط یادگیری ایجاد انگیزش است (فردانش.)0931،
از میان تمام عواملی که بر یادگیری اثر میگذارد و آن را جهتدار ساخته و تسهیل می
کند ،استفاده از راهبردها و فنونی برای ایجاد و افزایش انگیزش یادگیرندگان است .این فنون و
راهبردها را میتوان با توجه به اقتضائات و شرایط ،هم در فرایند تدریس و هم در قالب کتاب
درسی ارائه نمود؛ اما با توجه به اینکه تدریس خوب ،فعالیتی است که به کسب مجموعه
مهارتها و دانشها نیاز دارد و همچنین عالوه بر صرف زمان و هزینه زیاد برای تعلیم این
فنون ،احتماالً در عمل ،با اجرای ناصحیح و یا مقاومت و عدم تمایل اساتید در استفاده از این
فنون و راهبردهای آموزشی روبرو شویم .لذا ،با توجه به این مسائل و توجه به اینکه اکثر
دستگاههای آموزشی ایران (همچون دانشگاههای پیام نور) برای تحقق اهداف آموزشی خود
به استفاده از کتابهای درسی متکیاند و همواره ،کتاب درسی بهعنوان یکی از منابع اصلی
کسب دانش و اطالعات برای دانشجویان محسوب میشود ،درنتیجه با آگاهی از این شرایط
اهمیت و جایگاه کتاب بهعنوان یکی از وسیلههای اصلی و ساده برای ایجاد و افزایش انگیزش
دانشجویان ارزش آن را دوچندان میکند .سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که
استفاده از چه راهبردی میتواند باعث بهبود و افزایش انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
شود؟
را آسان میسازد ،آن را معنیدار ساخته و اگر به شیوه مناسبی صورت گیرد برای مدتزمان
طوالنی آن را در حافظه ضبط و ثبت نموده و نهایتاً منجر به انتقال یادگیری در یادگیرنده
میشود (مریسون ،0کمپ 2و همکاران ،ترجمه رحیمی دوست .)0981،انتقال یادگیری را
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بهطور ساده میتوان ،کاربرد و تعمیم دانستهها و یا بهعبارتدیگر ،یافتههای آموزشگاهی را در
شرایط تجربی و واقعی تعریف نمود.
این واقعیت تلخ در بسیاری از دستگاههای تربیتی مطرح است که یادگیرندگان و یا بهتر
بگوییم فارغالتحصیالن آنها ،قادر به بهرهگیری از یافتهها و دانستههای خود در موقعیتهای
واقعی نیستند (احدیان )0931،و آنچه امروزه در ایران در تدوین محتواهای درسی شاهد آن
هستیم و شاید بتوان دلیل آن را ،عدم توجه برنامهریزان درسی و مربّیان در استفاده از
راهبردهای یادگیری در ایجاد زمینهای برای یادگیرنده دانست؛ که در این زمینه «موقعیت
رجعی» را میتوان برای یادگیرنده نشان داد .وقتی معلمی یک دورهی آموزشی را طراحی م ی
کند ،امیدوار است که دانش و مهارتهایی که دانشآموزان یاد میگیرند در یک وضعیتی در
آینده ،یعنی یک موقعیتی خارج از دورهی آموزشی برای آنها ،مفید واقع شود .این مورد،
موقعیترجعی نامیده میشود (احدیان.)0931،
مهمترین مسئله روشهای آموزشی سنتی این است که به دانشآموزان و حتی دانشجویان
مهارت نمیآموزند و بیشتر بر انتقال دانش به آنها تأکیددارند ،برای مثال در طراحی برنامه
آموزشی ،اهداف یادگیری را در قالب "دانستن اینکه" توصیف میکند .وقتی دانشآموزان
چگونگی انجام چیزی را یاد میگیرند برای تکمیل وظایفشان ناگزیر به یادگیری محتوای
مربوط نیز هستند ،بنابراین دلیل دانستن و چگونگی استفاده از دانش خود را میفهمند (شانک،
به نقل از رایگلوث .)0331،تدوین و تألیف کتابهای دانشگاهی به تغییر اساسی نیاز دارند،
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زیرا که زندگی بیشتر از آنکه به دانستن ما نیاز داشته باشد ،به کاربست ما نیاز دارد.
پژوهشهای علوم شناختی روشن ساختهاند که تلفیق آموزش درزمینه ،موجب افزایش
پیشرفت تحصیلی و نگرشهای دانشجو میشود (برانسفورد ،شروود ،هاسبلرینگ ،کینزر و
ویلیامز0331 ،؛ دورسی -دیویس ،روس ،موریسون0330،؛کیو وسولیوان2111،؛ موریسون،
روس ،بالدین ،0332 ،به نقل از کمپ و همکاران ،2113 ،ترجمه رحیمی دوست.)0981،
فراهم آوردن راهبردهای پژوهشی زمینهای برای تدریس ،موجب میشود ،محتوا عینی و
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واقعی شود و به دانشجو کمک شود تا نهتنها راهبرد پژوهشی را درک کند ،بلکه نحوهی
کاربرد آن ،در شغل آینده را نیز بفهمد که در این صورت دانش بهاحتمالزیاد انتقال خواهد
یافت (کمپ و همکاران ،ترجمه رحیمی دوست.)0981،
بنابراین :راهبرد یادگیری زمینهای که به این منظور میتوان پیشنهاد نمود ،استفاده از راهبرد
قالب داستانی در یادگیری است که چارچوب ذهنی از موقعیت رجعی را برای یادگیرنده
فراهم میکند و دانشجو را با ایجاد یک چالش و مسئلهای از آن موقعیت ،به داخل محتوا م ی
کشاند .مسئله اصلی در این تحقیق این است که استفاده از راهبرد قالب داستانی در درس
طراحی آموزشی تا چه اندازه میتواند در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار
باشد؟
آنچه یادگیری مفاهیم و مهارتها ،بخصوص مهارتها و موضوعات پیچیده را آسان می
سازد و به آنها تداوم و دوام میبخشد و باعث معنیدار شدن آنها میگردد استفاده از
راهبردهای یادگیری است و بهخصوص استفاده از راهبرد قالب داستانی که یک موقعیت
واقعی از جنبههایی از محتوای فصل را نشان میدهد و مدرسان نیز میتوانند از این داستانها
جهت تشویق بحث استفاده کنند (همان منبع).
همانگونه که مالحظه میشود ،معلمان میتوانند با مشخص کردن موقعیترجعی ،میزان
انگیزش فراگیران را نسبت به یادگیری باال ببرند ،زیرا در این صورت آنان خواهند دانست که
نتیجه تالش و زحمات آنان در کجا و چگونه مورداستفادهی آنان قرار خواهد گرفت؛ اما در
بعضی بهراحتی مشخص و قابل تجسم نباشد (احدیان .)0980،در این میان درس طراحی
آموزشی که بهعنوان نمونه محتوای درسی انتخابشده در این تحقیق است ،دارای موقعیت
رجعی کامالً مشخص و بال واسطه بوده و مفاهیم ،موضوعات و مهارتهای بسیار گسترده و
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مدت طوالنی در مورد هرکدام بحث و گفتوگو نمود؛ بنابراین ما از راهبرد قالب داستانی که
در قلب آن ،موقعیترجعی نهفته است ،در یادگیری مفاهیم و موضوعات و مهارتهای
طراحی آموزشی استفاده نمودهایم تا مشکل انگیزش دانشجویان تکنولوژی آموزشی را در این
درس ،بهبود بخشیم.
یادگیری مبتنی بر مسئله یک رویکرد یادگیری است که بر روی درگیر بودن یادگیرندگان در
فرایند یادگیری با تأکید بر مسائل و موقعیتهای واقعی اشاره دارد که یادگیرندگان در
موقعیت تصمیمگیری فعال قرار میگیرند و از نظریهها برای عمل استفاده میکنند (ادوارد و
همر .)2111،این رویکرد ،مبتنی بر نظریههایی از قبیل تئوری موقعیتی و یادگیری بزرگساالن
و باهدف یادگیری خود راهبری ،استقالل و یادگیرنده محوری طراحیشده است (ظریف
صنایعی .)0988،نظریه شناخت موقعیتی یا یادگیری موقعیتی ،کاربرد معرفتشناسی
ساختنگرایانه در فرایند یادگیری است (سید رضوی .)0931،کانون این رویکرد ،مسئله یا
سؤال است .این رویکرد بر این متکی است که یادگیرنده در امر یادگیری باید به خود جهت
بدهد .درواقع ،در یادگیری مبتنی بر مسئله ،شاگرد بامطالعه موارد مربوط به مسئله ،دانش و
مهارتهای الزم را برای تفکر پیشنیاز فرامیگیرد بهطورکلی هدف بسیار مهم یادگیری مسئله
محوری این است که یادگیرندگان دانش خود را در آینده در محیط واقعی بکار ببرند.
(فردانش.)0931،
ازآنجاکه کلید یادگیری معنیدار ،احساس تملک نسبت به مسئله یا هدف یادگیری است،
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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باید مسئلههایی جالب ،مربوط با شاگرد و درگیر کننده به شاگرد ارائه شود .مسئله نباید بهطور
کامل ،بلکه بهطور ناقص مطرح شود تا برخی جنبههای آن را شاگرد مشخص کند .چرا؟ چون
بهاینترتیب شاگرد نسبت به مسئله احساس مالکیت میکند و این کار انگیزه او را برای حل آن
مسئله افزایش میدهد (همان منبع)
مسئله در محیطهای یادگیری سازنده گرا باید شامل سه جزء باشد :زمینهه مسهئله ،بازنمهایی
یا شبیهسازی مسئله و فضای کار روی مسئله (همان منبع) .یکی از راهههای اصهلی بازنمهایی یها
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شبیهسازی موضوع یا مسئله در آموزش ،استفاده از راهبرد قالب داستان اسهت کهه دو نظریههی
سناریوهایی مبتنی بر هدف 0و استدالل مبتنی بر مورد 2از آن حمایت میکند.
سناریوهایی مبتنی بر هدف :یکی از راههای اصلی بازنمایی ،مربیگری در سناریوهایی مبتنی بر
هدف ،استفاده از داستان اسهت و ارائهه مسهئله در قالهب داسهتان ،آن را در یهک زمینهه طبیعهی
شبیهسازی میکند .داستان یک وسیله طبیعی برای انتقال مسائل است (فردانش .)0931،درواقع،
سناریوهایی مبتنی بهر ههدف یهک محهیط شبیهسهاز یهادگیری بها انجهام دادن اسهت کهه در آن
دانشآموز با تمرین مهارتی را یاد میگیرد .در موقع لهزوم بهه دانشآمهوز راهنمهاییههایی داده
میشود؛ و ارائه بازخورد نیز صورت میگیرد (رایگلوث .)0331 ،3محیط سناریوهایی مبتنی بهر
هدف میتواند هم بهصورت نرمافزار و هم ایفای نقشهای زنده باشد و ذاتهاً بهرای دانشآمهوز
برانگیزاننده است .هفت جزء اساسی سناریوهایی مبتنی بر هدف عبارتاند از :یادگیری ههدف
ها ،مأموریت ،قالب داستانی ،نقش ،انجام عملیات سناریو ،منابع و بازخورد ،باید که به هریهک
از اجزاء توجه کرد (همان).
شانگ( 0به نقل از رایگلوث ،)0331 ،نظریه "یادگیری با انجام دادن " 1را استدالل مبتنی
بر مورد و روش سناریوی مبتنی بر هدف را به عنوان روش آرمانی و متناسب با هر موضوع و
یادگیرنده و هر محیط یادگیری و کسبوکار ارائه میدهد که این روش ،منجر به افزایش
یادگیری و یاد داری و انگیزش میشود؛ و همچنین در مؤلفه قالب داستانی که در مربیگری در
برانگیزاننده باشد تا منجر به انگیزش در یادگیرندگان شود.

)1 goal – based scenarios (GBS
)2 case – based reasoning (CBR
3 Reigeluth, C.M.
4 Schunk
5 learning by doing

سال اول ،شماره  ،1پاييز 39

سناریوهایی مبتنی بر هدف مطرحشده ،بیان میدارد که قالب داستانی باید جذاب و

01

فصلنامه فناوري آموزش و يادگيري

راهبرد قالب داستانی« :قالب داستانی »0یک خط داستانی زمینهای است که نیازی را برای درک
و انجام فعالیتها ،ایجاد میکند .این قالب داستانی بهعنوان یک کانال ارتبهاطی عمهل مهیکنهد
که از طریق آن ،یادگیرنده برای تمرین مهارتها و یادگیری محتوا بهه آن قالهب داسهتانی نیهاز
پیدا میکند؛ که خودش را با اهداف در نظر گرفتهشده توسط طراحان آموزشهی مقایسهه کنهد.
مضاف بر این ،یک قالهب داسهتانی ،یهک داسهتان واقهعبینانهه و جهذابی اسهت کهه بهرای اکثهر
یادگیرندگان برانگیزاننده خواهد بهود .ارتبهاط و اهمیهت ایهن موضهوع یادگیرنهده را بهه داخهل
موضوع کشانده و زمینه را برای او فهراهم مهیآورد کهه وظیفهه ارائهشهده را ،بهرای رسهیدن بهه
اهداف ایفا کند (شانک ،به نقل از رایگلوث.)0331،
درواقع ،منظور از قالب داستانی ،بازگویی یک واقعه است .واقعه طوری بیان میشود که در
قالب آنیک سازمان ،یک فرد یا یک خانواده برای انجام عملی خاص با شرایط بحرانی مواجه
شده است .با استفاده از فنون سناریونویسی خوانندگان ،به درک کاربردهای آنچه تا حاال
آموختهاند دست مییابند .در یک سناریو واقعی ،شخص یا سازمانی توصیف میشود که با
مشکلی حاد مواجه شده است .بااینکه گزینههای (راهحل) انتخاب مختلفی در دست دارد ،ولی
نمیتواند تصمیم بگیرد که چهکار کند .با توصیف اینچنین داستانی ،حس کنجکاوی خواننده
تحریک میشود تا با شخص یا سازمانی که با مشکل مواجه شده است ،همدلی نشان دهند و
خود را بهجای او در نظر بگیرند؛ و بدین ترتیب آنها با حساس شدن به مسئله ،نسبت به آن
مشکل احساس مالکیت پیدا میکنند .این امر فرصتی فراهم میسازد که منجر به تمرکز و عمل
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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بر روی مسئله توسط فراگیر میشود.
همانطور که اشاره شد ،در این پژوهش نیز ،قالب داستانی ،داستان محقق ساختهای است
که در یک صفحه نوشتهشده است و در ابتدای جزوهای که در اختیار دانشجویان گروه
آزمایشی قرارگرفته ،بهعنوان «آغاز کار» آورده میشود .این قالب داستانی ،یک سناریوی
1 the cover story
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واقعی و جذابی است که برای اکثر دانشجویان این رشته ،برانگیزاننده خواهد بود .همچنین در
نوشتن این سناریو ،اصول داستاننویسی رعایت شده و عناصر اصلی این راهبرد (داشتن هدف
کلی ،داشتن زمینه آموزشی ه تطبیقی ،داشتن موقعیت انتقالی ،داشتن موقعیت رجعی) نیز در آن
بکار رفته است .ارتباط و اهمیت این موضوع داستان ،دانشجو را به داخل موضوع اصلی درس
کشانده و زمینهای را برای وی فراهم میآورد که بتواند مسئله موجود در داستان را ،بامطالعه
محتوای جزوهی ارائهشده ،رفع نماید .در این راهبرد ،ارتباط و انسجام داستان تا آخر جزوهی
درسی ،باوجود نوعی اشارهها و نشانههایی حفظ میشود .بهطور مثال در داستانی که در «آغاز
کار» ارائهشده ،آقای پاکزاد بهعنوان طراح آموزشی با مسئلهای چالشبرانگیزی روبرو میشود
و خواننده نیز برای حل این مشکل به وجود آمده و یافتن پاسخ برای آن ،به داخل محتوای
اصلی کشانده شده و حقایق ،مفاهیم ،قواعد و راهکارها به وی معرفی میشود .در متن این
محتوا نیز ،نشانهها و اشارههایی از داستان و چگونگی حل مشکل آقای پاکزاد (طراح آموزشی
بهعنوان بازیگر داستان) نیز بهتدریج ،بازگو شده و در هر مرحله از ارائه موضوع ،ابهامات
موجود در داستان نیز ،تببین میشود .درواقع ،خواننده ،در کل این فرآیند خود را در قالب
داستانی مییابد که ،مشکالت و مسائل را بهصورت محسوسی درک کرده و با درگیری
درزمینه یادگیری ،با چگونگی حل آنها نیز آشنا میشود.
مروری بر پژوهشهای انجامشده در ایران :در بررسی تهأثیر تهدوین محتهوای درسهی مبتنهی بهر
راهبرد پیش آموزشی باشد ،مطالعات زیادی در دسترس نیست ،که در اینجا ،به ذکهر پهژوهش
های مرتبط ،پرداخته میشود:
در تحقیقی که عبد خدائی ،سیف ،کریمی ،بیابانگرد( )0981بههمنظور تهدوین و هنجاریهابی
مقیههاس انگیههزش تحصههیلی دانشآمههوزان پسههر دوره متوسههطه و بررسههی اثربخشههی آمههوزش
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مهارتهای مطالعه برافزایش نمره انگیزش تحصیلی فرد در مقیاس ساختهشده مؤثر و اثهربخش
است.
سپهوند و نظیری ( ،)0982در پژوهشهی ،علهل عهدم انگیهزش پیشهرفت تحصهیلی دانشهجویان
دانشگاه تبریز را به ترتیب اولویت چنین بیان میدارند:
 .0محیط دانشگاه و تأثیری که بر دانشجویان میگذارد.
 .2دوری از خانواده و مشکالتی که پیش روی قشر جوان است.
 .9تخصصی شدن دروس که نیاز به اساتید مجرب و وقت بیشتری دارد.
 .0آگاهی از مشکالت و مسائل موجود در جامعه توسط دانشجویان.
 .1مهیا نبودن شرایط و زمینه برای کار در رشته تخصصی مربوطه.
 .1توجه به مسائل خارج از درس (مانند ازدواج و مسائل سیاسی).
 .1حاکم بودن جو دبیرستانی بر دانشجویان سال اول.
زمانی ( ،)0911در پژوهشی ،چنین بیان میدارد کهه عالقهمنهدی و ههدفداری دانشهجویان
تأثیر بسزایی در کیفیت آموزشی دانشگاهها داشته است و هر چه دانشجویان بهاانگیزه قهویتهر،
اهداف مشخصتر و برنامههای منظمتر به یادگیری بپردازند سرعت کسب و اطالعات مهارت-
ها و رضایت تحصیلی آنان بیشتر میشود.
مروری بر پژوهشهای انجامشده در جهان :در این قسمت ،به پژوهشهای انجامشده در جهان،
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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نسبت به موضوع پژوهش حاضر ،اشاره میشود:
جرجو پلو و گریوا )2100( 0در پژوهشهی بهه اسهتفاده از یهادگیری مبتنهی بهر داسهتان بهرای
آموزش زبان انگلیسی دانش آموزان پرداختند ،نتهاج پهژوهش نشهان کهه بها اسهتفاده از داسهتان
کودکان توجه بیشتری به موضوع میکنند .همچنین با انگیزه بیشتری بهه یهادگیری مطالهب مهی

1 Georgopoulou, Eleni Griva
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پردازند و از درسها لذت میبرند و اسهتفاده از داسهتان در یهادگیری دانهش آمهوزان اثهربخش
است.
در پژوهش که اسکات مک کئیقن ،0راو سانیانق لی 2و جیمز سی لسهتر 9در سهال  2118در
دانشگاه ملی نورس کلنیا انجام دادند تهاثیر داسهتان در یهادگیری تجهارب و پیامهدهایش مهورد
بررسی قرار گرفته است .آزمایش این تحقیق ،در  8کالس بها دانهشآمهوزان مهدارس متوسهطه
انجههام گرفتههه اسههت و یههادگیری مبتنههی بههر داسههتان ،تعامههل بهها محههیط زیسههت را در حههوزه
میکروبیولوژی نشان داده است .این مطالعه نشان داد که دانش آموزان یادگیری کسب شهده را
به نمایش گذاشتند ،در واقع آنها کسانی بودنهد کهه قهبالً بها روشههای آمهوزش سهنتی بههرهی
کمتری برده بودند ،اما با مزایای انگیزشی که در یادگیری مبتنیبر داستان وجود داشهت ،خهود
کارآمدی ،توجه ،عالقه ،درک و کنترل قابل توجهی در دانش آموزان نشان داد.
ادوارد و همر ( )2111در پژوهشی به استفاده از داستان به عنوان ابزاری برای یادگیری مبتنی
بر مسأله معلمان ابتدایی پرداختند ،به این صورت که کودکی دچار نیازها و مسألی بود ،معلمهان
باید در جهت پاسخ دادن به نیازها و مسائل آن کودک داستان تالش میکردند ،نتایج نشان داد
که استفاده از این راهبرد به رفع فاصله نظریه و عمل در آموزش کمک کرد و معلمان مسهائل را
به صورت کاربردیتر یاد میگرفتند و برای برخورد با مسائلی که ممکهن بهود بهرای آنهها پهیش
بیایید آمادهتر شدند ،چرا که آنها به صورت کاربردیتر بها مسهائل روبهرو مهیشهدند و در واقهع
مسأله داشتند.
استفاده از داستانگویی هدفمند به عنوان یک راهبرد تدریس خالق در دانشگاه ملی سهانتیوگو
و دانشگاهی از کالیفورنیا را هدایت کردند .مزایایی همچون افزایش یادگیری شناختی ،ارتقای
1 Scott W. McQuiggan,
2 Jonathan P. Rowe, Sunyoung Lee
3 James C. Lester
4 Lauren P. Hunter
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تحههول نقههش و تحریههک هیجههانی و انگیزشههی در توضههیحات دانشههجویان شناسههایی شههدند.
توضیحات دانشجویان ،بیشتر ،کارآمدی ترکیهب داسهتانگهویی را در برنامهه آموزشهی مامهایی
حمایت میکرد .بها توجهه بهه اسهتفاده راهبهردآموزشهی داسهتانگهویی در مراقبهت بهداشهتی و
آموزشی ،یک تجدید نظر در ادبیات رایج ،ایجاد کهرد و همچنهین چهارچوب مفههومی را نیهز
فراهم نمود.
گلدارد ( )0331از داستانها برای مشاوره کودکان بهره میگیرد .به عقیهده او داسهتانهها بها
هدفهای آموزشی به کودکان کمک میکنند .رفتارهای جدیدی را یاد بگیرید و به اصهطالح
رفتارهای پیش آموخته پردازند (به نقل از مجیب ،فرشته.)0989 ،
اندرسون )0318( 0در پژوهشی نشان داد که چگونه از شبیهسازی ذهنی برای ایجاد انگیهزه و
تعهد در دانشجویان نسبت به مسائل تحصیلی بهره میگیرند.
شرودز ( )0303در رسالهاش متونی که برای کتاب درمهانی مناسهب اسهت را بهه دو گهروه
تقسیم میکند .گروه اول متون آموزشی و تحلیلی است که آموزش مستقیم میدههد و موجهب
تغییر رفتار میشود و دسته دوم ادبیات تخیلی (داستان ،شعر ،نمایشنامه) است .به عقیهده او ایهن
متون ،توانمندی بیشتری برای تغییر نگرش و اصالح رفتهار فهرد دارد (بهه نقهل ازجعفهری مفهرد
طاهری.)0981 ،
جمعبندی پیشینهی پژوهشهای داخلی و خارجی :با توجه به پژوهشهای انهدکی مهرتبط بها بها
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39

11

پژوهش حاضر در داخل ایران انجام گرفته است ،نتایج غالبها حهاکی از ایهن اسهت ،اسهتفاده از
راهبرد یادگیری مبتنی بهر داسهتان عهالوه بهر اینکهه ،باعهث افهزایش انگیهزش در یادگیرنهدگان
میشود ،همچنین موجب افزایش یادگیری و یادداری آنان نیز میگردد.
در پژوهشهای خارجی نیز یافتهها حاکی از این بوده است که با استفاده از راهبرد داستان،
غالبا یادگیرندگان توجه بیشتری به موضهوع نشهان مهیدهنهد و بها انگیهزه بیشهتری بهه یهادگیری
1 Anderson, J.R.
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مطالب میپردازند و از مطالعه درسها لذت مهیبرنهد و اسهتفاده از داسهتان در خودکارآمهدی،
توجه ،عالقه ،درک ،کنترل و یادگیری آنها نیز اثربخش است.

روش
هدف این پژوهش مقایسه تاثیر تدوین محتوای درسی با راهبرد قالب داسهتانی و روش متهداول
بهر انگیههزش پیشههرفت تحصههیلی دانشهجویان تکنولههوژی آموزشهی در درس طراحهی آموزشهی
میباشد .در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشی و طرح (پیش آزمون– پس آزمون با گهروه
کنترل) استفاده شده است ،آزمودنیها در هر دو گروه به صورت تصادفی در داخل گروههای
آزمایش و گواه جایگزین شدند.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دختر و پسر دوره
ی کارشناسی دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریهز (روزانهه و شهبانه) کهه پهیش
نیازهای الزم (مانند مقدمات تکنولوژی آموزشی) را گذرانده ،بهه تعهداد  081نفهر بهود .محقّهق
بعد از انتخاب  01نفر نمونه ،با روش تصادفی اقدام به تشکیل گروهها با همهین روش نمهود .بهه
این شکل که نیمی از آزمهودنیهها را در گهروه اول و نیمهی دیگهر را در گهروه دوم جهایگزین
نمود .دو گروهی که به این ترتیب تشهکیل شهد ،مشهابه یکهدیگر بودنهد و انهدازهگیهری متغیهر
وابسته برای هر دو گروه در یک زمان و تحت یک شرایط صورت گرفت.
جهت بررسی فرضهیه در ایهن پهژوهش و بهه منظهور گهردآوری اطالعهات از آزمهون انگیهزش
ورلند ،پلیتر ،بلیس و بریر( 2ورلند ،0330،به نقل از باقری ،0913،ص  )00بر مبنای نظریهه خهود
مختاری دسی وریان )0381( 9تهیه وسهاخته شهده اسهت .ایهن آزمهون دارای  2بخهش انگیهزش
درونی و بیرونی و شامل  1خرده مقیاس میباشد و دارای  28سوال است.
1 Vallarand
2 Pelletier,Blaise & Brair
3 Deci & Ryan
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در پژوهش باقری ( )0913برای بررسی روایی مقیاس انگیزش پیشهرفت تحصهیلی ورلنهد از دو
روش روایی سازه 0و روایی افتراقی 2استفاده گردید .جهت برآورد روایی سازه آزمون ،بهین 1
خرده مقیاس بدست آمده از همبسهتگی پیرسهون اسهتفاده شهد و معلهوم گشهت کهه انگیهزش
درونی برای فهمیدن بیشترین همبستگی را با تنظیم هماننهد سهازی ( )./11شهده دارد .از سهوی
دیگر عامل بیانگیزگی و تنظیم بیرونی هم کمتهرین همبسهتگی را دارا بودنهد ( )-./8کهه ایهن
عامل در نظریه خودمختاری نیز کمترین میزان همبستگی را داراست .پایایی تحقیق حاضهر ههم
با روش آلفای کرونباخ صورت گرفت و  1/83به دست آمد.
نحوه اجرای پهژوهش اینگونهه بهود کهه ابتهدا بها تحلیهل پهیشنیازههای دانشهجویان تکنولهوژی
آموزشی از سطح آمادگی شناختی دانشجویان اطمینان پیهدا کهرده ،سهپس یکهی از درسههای
طراحی آموزشی را (طراحی پیام آموزشی) انتخهاب و متناسهب بها آن درس بهه نگهارش قالهب
داستانی پرداخته شد .سپس روایی محتوایی سناریوی این قالب داستانی و اصهول سناریونویسهی
توسط  2متخصص موضوع و یک داستاننویس مورد اصهالح و تأییهد قهرار گرفهت .سهپس دو
جزوه با یک موضوع و متن درسی در حدود  91صفحه تهیه شد ،کهه در یکهی از جهزوههها بها
راهبرد قالب داستانی ارائه شده و دیگری بدون راهبرد قالب داستانی ارائه شده بود .قبل از ارائه
جزوه (به عنوان بخشی از کتاب درسی) ،پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی ورلنهد بهه عنهوان
پیش آزمون در اختیار دو گروه قرار گرفت .سپس ،جزوهای که با راهبرد قالهب داسهتانی ارائهه
شده بود ،در اختیار گروه آزمایش و دیگری که بدون ارائه راهبرد قالب داستانی بود در اختیار
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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گروه کنترل گذاشته شد و برای مطالعه به آنها یک هفته فرصت داده شد .سپس بعد از گذشت
یک هفته ،همان سؤاالت آزمون ورلند به عنوان پس آزمون انگیزش پیشرفت تحصهیلی بطهور
یکسان و همزمان در اختیار گروه آزمایشی و گواه قرار گرفت .در نهایت دادههای حاصهله از
این آزمون با استفاده از آزمهون تحلیهل کوواریهانس بهه کمهک نهرم افهزار  ،SPSS 18مهورد
1 Construct validity
2 Discriminant validity

تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش ...

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میانگین نمرههای پیش آزمون و پهس آزمهون انگیهزش پیشهرفت
تحصیلی آزمودنیها در دو گروه آزمایش  0و  2در جدول ( )0و ( )2ارائه شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از این دو آزمون (پیشآزمون و پسآزمون) ،فرضیه پهژوهش
مورد بررسی قرار گرفت.

نتايج
فرضیه :تأثیر ارائه محتوا با استفاده از روش مبتنی بر راهبرد قالب داسهتانی بهر انگیهزش پیشهرفت
تحصیلی دانشجویان بیشتر از تاثیر ارائه محتوا با استفاده از روش متداول است.
به منظور بررسی تفاوت گروههای راهبرد قالهب داسهتانی و راهبهرد متهداول در نمهرات آزمهون
انگیزش از آزمون تحلیل کوواریهانس اسهتفاده شهده اسهت .بها اسهتفاده از ایهن آزمهون ،تفهاوت
نمرات گروههای راهبرد قالهب داسهتانی و راهبهرد معمهول در آزمهون انگیهزش ،پهس از تعهدیل
تفاوتهای اولیه گروهها ،مورد بررسی قرار گرفته است که نتهایج حاصهل از آن در جهدول ()2
ارائه شده است .قبل از انجام تحلیل کواریانس یکی از مهمتهرین پهیشفهر
پیش فر

ههای ایهن آزمهون

های همگنی رگرسیون است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول  .1آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون در مفروضه انگیزش
مجموع

آزادی

ها

شده

داری

پیش آزمون

01/911

0

01/911

12/192

./111

گروه های آزمایشی

./011

0

./011

1/810

./913

./902

0

./902

0/109

./031

1/110

91

./031

منبع تغییر

مجذورها پیش
آزمون

تعامل گروه و پیش
آزمون
خطا
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در جدول شماره ( )0نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون عامل انگیزش آورده شده
است .چون  Fمحاسبه شده ( )F )0/10( ،P>٪1برای تعامل گروه و پیش آزمون در سطح
کمتر از  ٪1معنیدار نمیباشد ،بنابراین دادهها از فرضیهی همگنی شیبهای رگرسیونی
پشتیبانی میکند و این فرضیه پذیرفته میشود.
از جمله پیش فر

های دیگر انجام تحلیل کواریانس پیش فر

همگنی واریانس و نرمال

بودن است که مورد تأیید قرار گرفتند و میتوان تحلیل کوواریانس را اجرا نمود.
جدول شماره  .2آزمون تحلیل كوواریانس پس آزمون انگیزش با برداشتن اثر پیش آزمون
مجموع

میانگین

نسبت F

سطح معناداری

پیش آزمون

01/101

0

01/101

03/381

./111

گروه ها

./812

0

./812

0/211

1/101

واریانس خطا

1/009

91

1/211

مجموع

001/189

93

منبع تغییر

مجذورات

درجه آزادی

مجذورات

در جدول ( )2مجموع مجذورات ،درجه آزادی ،میهانگین مجهذورات و مقهدار )0/211( F
محاسبه شده ،با درجه آزادی ( 98و  )0آورده شهده اسهت .بههدلیهل اینکهه  Fمحاسهبه شهده از
( F= )0/01جدول با همین درجه آزادی بزرگتر است و همچنهین مهی دانهیم چنهان چهه سهطح
معنی داری بدست آمده آزمون از سطح خطای مهورد نظهر پژوهشهگر کهوچکتر باشهد ،وجهود
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اختالف معنهیدار بهین دادههها نتیجههگیهری مهیشهود .در ایهن آزمهون نیهز مهیبینیم کهه سهطح
معنیداری به دست آمده از سطح خطای مورد نظر کوچکتر است .بر این اساس با اطمینان ٪31
میتوان گفت که بین میزان انگیزش دانشجویانی که با روش راهبرد داستانی آموزش دیدهانهد،
نسبت به دانشجویانی که با روش متداول آموزش دیدهاند ،تفاوت معنیداری وجود دارد و این
تفاوت به نفع گروه آزمایش (راهبرد داستانی) است.

تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش ...

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تدوین محتوای درسی با راهبرد قالب داستانی بر پرسشنامه
انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحی آموزشی در بین
دانشجویان کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی
 83-31بوده است .لذا ،در این بخش به بررسی نتایج بدست آمده و بحث پیرامون آنها در
رابطه با این فرضیه پژوهش پرداخته میشود .در پایان نیز پیشنهادهای پژوهش و کاربردی ذکر
میشوند.
تدوین محتوای درسی با راهبرد قالب داستانی بر انگیزش دانشجویان تکنولوژی آموزشی در
درس طراحیآموزشی مؤثر است؟
به منظور بررسی تفاوت گروههای راهبرد قالب داستانی و راهبرد متداول در نمرات آزمون
انگیزش از آزمون تحلیلکوواریانس استفاده شد .باتوجه بهنتایج بدست آمده از جدول ()2
مقدار  )0/211( Fمحاسبه شده با درجه آزادی ( 98و  )0نشان داده شد که زمانی که اثر
پیشآزمون از روی نتایج انگیزش حذف شود ،تفاوت بینگروه های راهبرد قالب داستانی و
راهبرد متداول در سطح معناداری  31درصد اطمینان معنادار میباشد؛ بنابراین ،بین نمرات
گروهها در آزمون انگیزش تفاوت معناداری وجود دارد و فر

صفر پژوهش رد میشود .بر

این اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که روشهای راهبرد قالب داستانی و راهبرد متداول ،بر
شبیه سازی موقعیت رجعی محتوای جزوه با راهبرد قالب داستانی در ابتدای آن به عنوان آغازی
برای ورود به متن اصلی آن ،به خاطر افزایش توانایی فراگیران در بهبود خودکارآمدی ،کاهش
تأثیرهای هیجانی ،ایجاد انگیزش درونی و بیرونی و بهبود خود تنظیمی ،بر رفتار هدفمند و
میزان مطالعه مؤثر است .درگیری و تمرکز در مطالعه و رفتار هدفمند که ناشی از شبیهسازی
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ذهنی است که خواننده (یادگیرنده) با مطالعه آن قالب داستانی برای خود ترسیم میکند ،خود
انگیزش پیشرفت تحصیلی را افزایش میدهد.
ایهن یافتههه بها یافتهههههای درتههاج و دالور ( )0980دربههاره تهأثیر شههبیهسهازی ذهنههی فرآینههدی و
فراوردهئی در بهبود کارکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی همخوانی دارد .همچنهین بها تحقیقهی
که عبد خدائی ،سیف ،کریمی ،بیابانگرد ( )0981به منظور تدوین و هنجاریابی مقیاس انگیهزش
تحصیلی دانشآموزان پسر دوره متوسطه و بررسهی اثربخشهی آمهوزش مهارتههای مطالعهه بهر
افزایش انگیزش انجام دادهاند همسوست .همچنین این نتیجه با نتایج پهژوهش اندرسهون ()0318
در زمینه شبیه سازی ذهنی برای ایجاد انگیزه و تعههد در دانشهجویان نسهبت بهه مسهائل تحصهیلی
بهره میگیرند ،همخوانی دارد .این یافتهها ،با یافتههای پژوهش بنهدورا ( ،)0381دربهارهی تهأثیر
فکر بر عمل و نیز با رساله شرودز ( )0303همسوست .به عقیده او این متهون ،توانمنهدی بیشهتری
برای تغییر نگرش و اصالح رفتار فرد دارد .همچنین لورن پی.ههانتر و لینهدا ای.ههانتر ( )2111در
تحقیقی که دانشجویان مامایی را با استفاده از داستانگویی هدفمند بهعنوان یک راهبرد تدریس
خالق در دانشگاه ملی سانتیوگو و دانشگاهی از کالیفورنیا را هدایت کرده و نتایج آن نیز نشهان
داده است که این تحقیق مزایایی همچهون افهزایش یهادگیری شهناختی ،ارتقهای تحهول نقهش و
ایضاح هیجانی و انگیزشی در توضیحات دانشجویان شناسایی شده اسهت ،بها نتهایج ایهن فرضهیه
پژوهشی همخوانی دارند .همچنین ایهن فرضهیه پژوهشهی بها نظریهه "یهادگیری بها انجهام دادن "
شانگ به نقل از رایگلوث ( )0333در مؤلفه قالب داستانی سناریوهایی مبتنی بهر ههدف ،همسهو
سال اول ،شماره  ،1زمستان 39
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میباشد.
بر پایههای یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که از راهبرد قالب داستانی مبتنی بر موقعیت
رجعی و رویکرد چالش برانگیز و جالب برای ایجاد شبیه سازی ذهنی دانشجویان در هنگام
مطالعه به عنوان روشی مناسب در افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی آنان سود جسته شود.

تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش ...
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