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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن ،تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر
پیشرفت تحصیلی درس علوم بود .این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود .نمونه پژوهش شامل 77
دانشآموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است که در سال  6040-49مشغول به تحصیل بوده و با
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،نمونه موردنظر در قالب سه گروه آزمایش ( 55نفر در
گروه آموزش مبتنی بر تکنیک انیمیشن 51 ،نفر در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و  51نفر
نیز در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا) بهصورت تصادفی جایگزین شدند .هر سه گروه
آزمایش هرکدام به مدت  65جلسه آموزش خاص خود را دریافت کردند .ابزار جمعآوری دادهها آزمون
محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود .دادههای حاصل از آزمون مرجع پیشرفت تحصیلی ،با استفاده از تحلیل
واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که روش تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن در سطح ( )P=3/35نسبت به
روشهای مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا ،مؤثرتر بوده است.

واژگان کلیدی :تکنیک انیمیشن ،تصاویر الکترونیکی پویا و ایستا ،پیشرفت تحصیلی

 .6کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)Kiyarsi91@gmail.com :
 .5مربی دانشگاه شهید چمران اهواز
.0مربی دانشگاه پیامنور واحد دزفول
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مقدمه
پیشرررفتهای روزافررزون فنرراوریهررای اطالعرراتی و ارتبرراطی موجررب اسررتفادهی فررراوان
تکنولوژیهای کامپیوتری در محیطهای یاددهی -یرادگیری امرروزی شرده اسرت .بنرابراین
اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات ،بخشری از حرکرت بهسروی اسرتفاده بهترر از
تکنولوژی آموزشی در مدارس نوین است .آموزش مهارتهای خاص به دانرش آمروزان،
ایجاد روحیهی مسئولیتپذیری در آنها و استفاده از منرابع قابلدسرترس مثرل اینترنرت ،از
اهداف استفاده از فنآوریهرای مرذکور اسرت .امرا هردف نهرایی در اسرتفاده از فرنآوری
اطالعات و ارتباطات افزایش میزان اثربخشی تدریس و بهبود یادگیری دانش آموزان است
(هیگینز)6444 ،6
در آموزش مبتنی برر فنراوریهرای جدیرد ،مرواد دیرداری و نرمافزارهرای چندرسرانهای
همچون انیمیشنها ،تصاویر گرافیکی پویرا و ایسرتا از اهمیرت برا یی برخوردارنرد .علیررغم
ضرورت استفاده از نرمافزارهای چندرسانهای در تدریس موضوعات انتزاعی دروس علمری
جهت بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان و نیز نتایج تحقیقات متعدد مبنی برر ترأثیر مثبرت
استفاده همزمان مواد تصویری و کالمی بر با بردن سطح فهم دانش آموزان از موضوع ،ما
همچنان شراهد اسرتفاده بیشرتر از مرواد کالمری در کالسهرای درسری خرود هسرتیم (مرایر،
مورینو5334 ،5؛ سرین .)5366 ،0انیمیشن ها یا همان نمایش سرریع تصراویر متروالی برر روی
صفحهی کامپیوتر ،نوع شناختهتر مواد تصویری آموزشری هسرتند .برهطورکلی سره ویژگری
مریترروان برررای انیمیشررن هررا برشررمرد ،اول اینکرره همگرری آنهررا تصرراویری هسررتند کرره بررا
شبیهسازیها و حرکات معینی نمایش داده میشوند (وایس ،نولتن ،موریسرن .)5335 ،9دوم
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اینکه جذابیت و تازگی در انیمیشن ها از جایگاه ویژهای برخوردار است ،که ایرن ویژگری
درک موضوعات انتزاعی را آسانتر میسازد .سرانجام اینکه انیمیشن ها باید در ارتبرا برا
محتوای موضوع باشند در غیر این صورت دسرتیابی بره اهرداف خراص آموزشری از طریرق
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انیمیشنهای آموزشی امکانپذیر نخواهد بود (طالب و همکاران5335 ،؛ پلتزنر ،لیپیچ ،گلرم
بارکر ،هیور ،شرر5334 ،6؛ اسولر5335 ،5؛ ورمت ،کرمرس -پالس و چانک.)5339 ،0
بر اساس آنچه گفته شد میتوان ویژگیهای مهم روشهای تدریس مبتنری برر انیمیشرن
در مقایسه با روشهای تدریس سنتی را به گونه زیر برشمرد:

الف) روشهرای مبتنری برر انیمیشرن تعراملی هسرتند و خواننرده را بره دادن پاسرخهای
منسجم دعوت میکنند.

ب) در این روشها میتوان حمایتهای متنی (داربسرت الکترونیکری) را نیرز در کنرار
ویژگیهای چند حسی ،برای خوانندگان ضعیف یا در حال پیشررفت برهطور همزمران اراهره
کرد.

ج) اغلب این روشها بر اساس استراتژیهای غیرخطی برنامهریزی شدهاند.
د) این روشها دربردارندهی ویژگیها و مؤلفههای چندرسانهای میباشند.

ه) برخالف روشهای تدریس سنتی که دانشآموز در آنها اغلب با متنهرا و تصراویر
ثابت و ایستا مواجه هستند ،در این روشها دانش آمروزان برا مترون و تصراویر سریال ،روان،
کیفیتی پویا و مدام در حال تغییر روبرو میشوند که این ویژگیها به آنچه سواد خوانردن و
نوشتن نامیده میشود ،معنی و ماهیت جدیدی میدهد (ورمات و همکاران5339 ،؛ وایس و
همکاران5335 ،9؛ رینکینگ و همکاران .)6448 ،5بنابراین ،ویژگیهرای خراص روشهرای
مبتنی بر انیمیشن ،مزیتهای قدرتمندی همانند کمک به حرل مشرکالت یرادگیری ،تسرهیل
روند ساخت معانی و درنتیجه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را اراهه میکنند (رینکینگ و
همکاران.)6448 ،
پژوهش درباره اثرات مفید تصاویر گرافیکی پویا بر روی صفحهی نمایشگر است .تصاویر
گرافیکی یکی از عناصر نظامهای چندرسانهای میباشرند کره امکران بیشرترین خالقیرت را
1. Ploetzner, Lippitsch, Galmbacher, Heuer & Scherrer
2. Sweller
3. Vermaat, Kramers-Pals& Schank
4. Weiss, Knowlton & Morrison
5. Reinking & Chanlin
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بررای یادگیرنردگان فرراهم مریسرازند .آنهرا مریتواننرد عکرس ،ترسریمات و نقاشری یرا
گرافهایی از یک صفحه گسترده و یا تصراویری از سری دی رام باشرند و بعضری اوقرات
کارهایی که دستی رسم شده و با اسکنر اسکن شده و یا تصاویر و مترونی کره از اینترنرت
گرفتهشده نیز جزء این گروه قررار مریگیرنرد (اسرتانا5334 ،6؛ مرایر5337 ،؛ سررین.)5366،
تصاویر گرافیکی پویا ترکیبی از اشکال هستند که میتوان آنها را انتخاب کرد ،حرکرت
داد و حتی دستکاری کرد .تصراویر گرافیکری پویرا بررای تحصریل و افرزایش یرادگیری
طراحیشده و میتوانند انگیزه یادگیرنردگان را بررای توجره کرردن ،درک و فهرم بهترر و
کمک به یادآوری و توسعه تفکرهای سطح با و تشکیل مفراهیم افرزایش دهنرد (فرهران،
 .)6088امروزه درزمینهی آموزش علوم تجربی با استفاده از فنآوری رایانه و نرمافزارها و
چندرسانهایها تحقیقات تازهای صرورت گرفتره کره همگری حرول محرور اثررات تصراویر
گرافیکی پویا متمرکزشدهاند .به این روش آموزش علوم با استفاده از تصاویر متحرک کره
قابلیت دستکاری و تغییر را دارنرد ،علروم پویرا گفتره مریشرود .تصراویر گرافیکری پویرا
بهعنوان یک میانجی برای یادگیری ،توجه خیلی از تحقیقات را در زمینهی آموزش علروم
به خود جذب کرده است (اسولر.)5335 ،5
از طرفی حاکمیت آموزش سنتی علوم تجربی باعث شده که دانش آموزان بهندرت بره
اکتشاف ،پرسش سؤال و خلق نوآوریهای علمی بپردازند .در چنین رویکرد آموزشی تنها
یک پاسخ درست وجود داشته و تسرلط کامرل برر محتروای دانشری علرم از اهمیرت برا یی
برخرروردار مریباشررد .بنررابراین پرررورش مهارتهررا و نگرشهررای علمرری در دانررش آمرروزان
موردتوجه قرار نمریگیررد (لرم لرچ .)5363 ،0درنتیجره چنرین رویکرردی فراینرد یراددهی –
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یادگیری علوم اغلب اوقات با مشکالتی روبروست تا جایی که گاهی دانش آموزان بهجای
یادگیری معنیدار به حفظ و به خاطر سپاری آن اکتفا کرده و تنها به کسب نمرهای در حرد
عبور از یک مرحله تحصیلی راضی میشوند (تزکن و ییلمراز .)5330،9برا توجره بره کثررت

1. Asthana
2. Sweller
3. Lemlech
4. Tezcan & Yılmaz
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ابتالی دانش آموزان به این امر ،حداقل توجه و بررسی علل این مهرم کره موجرب صررف
هزینههای قابلتوجه در فرایند یاددهی-یادگیری میگرردد ،ضررورت دارد .ازآنجراییکره
هرگونه فعالیت آموزشی باید بر پایهی مفروضات محکم و نظریات علمری باشرد؛ و برا در
نظر گرفتن اینکه تعداد زیادی از پژوهشها مقدار پیشرفت بیشتری را در آموزش با استفاده
از نرمافزار پویا نشان دادهاند ،در این پژوهش سعی شده تا به این سؤالها پاسخ داده شرود
که :آیا بین یادگیری دانشآموزانی که با استفاده از چندرسرانهای (پویرا و ایسرتا) آمروزش
میبینند و دانشآموزانی که با روش مبتنی بر انیمیشن آموزش میبینند تفاوتی وجود دارد؟
با توجه به جدید بودن موضوع ،به پژوهشهایی در اینجا اشاره میشرود کره بهگونرهای برا
پژوهش حاضر در ارتبا هستند .در پژوهشی که توسط قرهبراغی ( )6084برا عنروان ترأثیر
نقش عامل آموزشی متحرک بر یادگیری ،تسرهیل سرازی یرادگیری و انگیرزهی یرادگیری
درس علوم صورت گرفت ،نشران داد کره عامرل آموزشری متحررک کره یرک شخصریت
انیمیشنی طراحیشده با استفاده از تصاویر گرافیکی پویا است؛ بر یادگیری تأثیر مثبت دارد
و اثر آن در نقش مربی بیشتر از کارشناس است.

در پژوهشی با "عنوان واقعیتگرایی در حرکرت و تجسرم فکرری در تصراویر ایسرتای
متوالی و همزمان در طول فراگیری علم الگوهای حرکتی" ،ایمهوف و همکراران)5334( 6
در پی این بودند که ببینند میزان واقعیرتگرایی تصراویر ویردهویی و یرا تصراویر ترسریمی
میتواند در طی فرآیند یادگیری ،تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد؟ آنها پی بردند کره برا
نشان دادن همزمان تصاویر ثابت و یا متوالی ،تصاویر مثبت ازنظر میزان تأثیرگرذاری روی
یادگیری الگوی حرکتی در حیطه دانش بیولوژیکی تا چه انردازه برا پویانمرایی تصراویر و
نتایج تحقیق هیچ اختالف معنیداری را بین شرایط واقعگرایانره و شرماتیک بررای هرر دو
مورد عملکرد شناسایی و انتقال نشان نداد .آنچه نشان داده شرد ایرن برود کره تجسرم پویرا
منجر به شناسایی بهتر و عملکرد انتقال بهتر نسبت به تجسم متوالی مریشرود .ایرن پرژوهش
نشان داد توالی فرمت اراهه تصاویر ثابرت برر روی یرادگیری ترأثیر دارد؛ امرا در مقایسره برا
1. Imhof, Scheiter, Gerjets
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تصاویر پویا تأثیر بیشتری را نشان نمیدهد .برعکس اراهه همزمان تجسم ثابت با اراهه پویرا
در حیطه بیولوژیک تفاوت معناداری را نشان نداد.

در پژوهشری کرره توسرط گوکهرران اکسروی )5365( 6بررا موضروع «بررسرری تررأثیر روش
تدریس مبتنی بر انیمیشن در درس انسان و محیطزیسرت از کتراب علرم و صرنعت برر روی
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کالس هفتم» صورت گرفت ،نترایج حراکی از آن برود
که دانش آموزان با استفاده از روش تدریس مبتنی بر انیمیشرن نمررات و درنتیجره پیشررفت
تحصیلی بیشتری را نسبت به روش تدریس سخنرانی (سنتی) از خود نشان دادند.
همچنرین در پژوهشری کره بررا عنروان ««بررسری ترأثیر روش ترردریس مبتنری برر انیمیشررن
کامپیوتری بر پیشررفت تحصریلی دانرش آمروزان در درس منظومره شمسری و مراوراء آن از
کتاب درسی علم و صنعت دانش آموزان کالس هفتم ابتردایی»» توسرط گوکهران اکسروی
( )5360صورت گرفت 13 ،نفر از دانش آموزان کالس هفتم در دو کالس برهعنوان گرروه
آزمرایش و گرواه موردبررسری قرررار گرفتنرد .در ایرن بررسری کالسرری کره برهعنوان گررروه
آزمایش در نظر گرفتهشده بود با اسرتفاده از روش سرخنرانی و تکنیرک مبتنری برر انیمیشرن
کامپیوتری آموزش دید ،درحالیکه کرالس دوم یعنری گرروه گرواه همران روش آمروزش
سخنرانی را بره همرراه پاورپوینرت و فیلمهرای آموزشری دریافرت کررد .نترایج ایرن بررسری
مشخص کرد که تکنیکهای مبتنری برر انیمیشرن کرامپیوتری در پیشررفت تحصریلی دانرش
آموزان نسبت به روش سخنرانی (سنتی) ،مؤثرتر است.
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روش
روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح تک عاملی دارای سطوح مختلف مریباشرد .در
این پژوهش روش تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن ،تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بهعنوان
متغیر مستقل و پیشرفت تحصیلی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدهاند.

1. Gokhan Aksoy

تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن ،تصاویر ...

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان
دزفول است که در مدارس عادی دولتی در سال تحصریلی  6040 -49مشرغول بره تحصریل
بودنررد .برررای نمونررهگیری از روش نمونررهگیری تصررادفی خوشررهای اسررتفاده شررده اسررت.
بهاینترتیب که از جامعه موردنظر  77آزمودنی بهعنوان گروه نمونره انتخراب شردند .نمونره
موردنظر در قالب سه گروه آزمایش ( 55نفر در گروه آموزش مبتنی برر تکنیرک انیمیشرن،
 51نفر در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکری پویرا و  51نفرر نیرز در گرروه آمروزش
مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا) جایگزین شدند.
روش اجرا :شیوههای آموزش مبتنی بر تکنیک انیمیشن ،تصاویر گرافیکی پویا و ایسرتا
در قالب طرح درس روزانه با دقت طراحی شد .به مدت  65جلسه در هر هفته  0جلسه و هر
جلسه  95دقیقه بود که برای سه گروه آزمایشی بهوسریله محقرق اعمرال شرد .قبرل و بعرد از
اتمام دوره آموزشی آزمون پیشرفت تحصیلی علوم از هر سه گروه بهصورت پیشآزمون و
پسآزمون بهمنظور بررسی ترأثیر روشهرای آموزشری در پیشررفت تحصریلی علروم دانرش
آموزان اجرا شد.
ابزار پژوهش :آزمون پیشرفت تحصیلی درس علروم :برهمنظور سرنجش میرزان پیشررفت
تحصیلی دانش آموزان ،با همکاری معلم نمونه موردمطالعه ،یک آزمون محقرق سراخته برر
اساس جدول مشخصات هدف -محتوا ،برای درسهای  66 ،4،63درس علوم تجربری پایره
پنجم ابتدایی تهیه و تنظیم گردید .سؤالهای پرسشنامه مذکور با توجه به سرطوح مختلرف
حیطرره شررناختی بلرروم طراحرری و ترردوین گردیررد کرره شررامل  65سررؤال چهارگزینررهای بررود.
همانطور که میدانیم بهمنظور روایی محتوایی آزمرون پیشررفت تحصریلی ،گفتره مریشرود
پژوهش آزمون پیشرفت تحصیلی درس علروم برا توجره بره جردول هردف -محتروا تردوین
گردید ،بنابراین آزمون مذکور از روایری محتروایی زم برخروردار اسرت .همچنرین روایری
محتوایی ابزار توسط دو تن از معلمان درس علوم تجربی مورد تأیید قررار گرفرت .برهمنظور
پایایی آزمون ،نمرات  58نفر از افراد جامعه موردنظر بر اسراس روش براز آزمرایی محاسربه
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روش تحلیل دادهها :جهت پاسخگویی به سرؤالهای مروردنظر از روش آمرار توصریفی
بهمنظور تعیین شاخصهای مرکزی و پراکندگی و از روش آمار استنباطی ،تحلیل واریانس
یکطرفه استفاده گردید .همچنین بهمنظور تعیین اینکه تفاوت بین کردام گروههرا ازلحرا
آماری معنادار است ،آزمون تعقیبی بن فرنی مورداستفاده قرار گرفت.

نتایج
فرضیه پژوهش :دانشآموزانی که روش تدریس مبتنی بر انیمیشن آموزش مریبیننرد نسربت
به دانشآموزانی که با روش مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا آموزش داده مریشروند
از میزان پیشرفت تحصیلی با تری برخوردار میباشند.
دادههای توصیفی مربرو بره گروههرای آزمرودنی در جردول  6اراههشرده اسرت .برهمنظور
تحلیرل فرضرریه پررژوهش ،از روش تحلیررل واریررانس یکطرفرره و آزمررون تعقیبرری بررن فرنرری
استفادهشده است که نتایج آن به ترتیب در جداول  5و  0نشان داده شده است.
جدول  .1نمرات آزمودنیها درآزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم
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گروهها

N

mean

Std deviation

روش مبتنی بر انیمیشن

55

4/13

0/6946

روش مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا

51

7/16

5/0177

روش مبتنی بر تصاویر گرافیکی ثابت

51

1/64

6/5750

کل

77

نتایج جدول  6نشان میدهد که نمرات پیشررفت تحصریلی دانشآمروزانی کره برا روش
مبتنری بررر انیمیشرن آمرروزش دیدنررد ( M=4/13و  )SD=0/69از نمررات پیشرررفت تحصرریلی
دانشآمروزانی کره برا روش مبتنری برر تصراویر گرافیکری پویرا ( M=7/16و  ) SD=5/01و

تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن ،تصاویر ...

دانشآمرروزانی کرره بررا روش مبتنرری بررر تصرراویر گرافیکرری ایسررتا ( M=1/64و ) SD=6/57
آموزش دیدهاند ،با تر بوده است.
جدول  .2تحلیل واریانس یکطرفه نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی
آزمون
بین گروهی
پیشرفت تحصیلی

Dif.
5

درونگروهی

79

کل

71

F

sig

65/554
333

جردول  5نتررایج تحلیررل واریررانس بررر روی نمرررات آزمررون پیشرررفت تحصرریلی را نشرران
میدهد .در این جدول نتایج اجرای تحلیرل واریرانس بیرانگر ترأثیر معنریدار روش تردریس
مبتنی بر انیمیشن بر پیشرفت تحصیلی دانرش آمروزان اسرت .برر اسراس نترایج بهدسرتآمده
دانش آموزان در هرر دو نروع آمروزش مبتنری برر تصراویر گرافیکری پویرا و ایسرتا ،نمررات
پیشرفت تحصیلی پایینتری را از خود نشان دادهاند.
نتایج آزمون تعقیبی بن فرنی بر روی نمرات آزمرون پیشررفت تحصریلی درس علروم در
جدول  0نشان داده شده است .سرطح معنراداری در ایرن آزمرون  3/35در نظرر گرفتره شرده
است.
همانگونه که در جدول  0نشان داده شده است ،نتایج اجرای آزمرون برن فرنری بیرانگر
اختالف معنیدار برین روش تردریس مبتنری برر انیمیشرن نسربت بره روش تردریس تصراویر
گرافیکی پویا ( )p< 3/35بود .همچنین بین روش تدریس مبتنی بر انیمیشن نسربت بره روش
تدریس مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا ( )p< 3/35اختالف معناداری مشراهده شرد .امرا بره
روش تدریس مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و تصاویر گرافیکی ایستا ،تفراوت معنریداری
وجود نداشت.
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جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی بن فرنی تفاوت میانگین پیشرفت تحصیلی
شرایط b

شرایط a

تصاویر گرافیکی
ثابت

روش مبتنی بر
انیمیشن

تصاویر گرافیکی
پویا

روش مبتنی بر
تصاویر گرافیکی
پویا
روش مبتنی بر
تصاویر گرافیکی
ثابت

تصاویر گرافیکی
ثابت
روش مبتنی بر
انیمیشن
روش مبتنی بر
انیمیشن
تصاویر گرافیکی
پویا

Mean
different

Std. error

sig

0/9377

3/1805

333

6/4891

3/1805

3/365

6/9506

3/1719

3/661

-6/4891

3/1805

3/365

-0/9377

3/1805

3/333

-6/9506

3/1719

3/661

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش تدریس مبتنی بر انیمیشن به سبب دربرداشتن بیشرتر
اصول طراحی آموزشی نسبت به تصراویر گرافیکری پویرا و ایسرتا برر یرادگیری درس علروم
تجربی در محیطهای یادگیری چندرسانهای از تأثیر معنیدارتری برخروردار مریباشرد .ایرن
نتیجه با نتایج تحقیقات قرهباغی ()6084؛ ایمهروف و همکراران ()5334؛ گوکهران اکسروی
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()5360؛ گوکهان اکسوی ()5365؛ هیگینز5363 ،؛ ایریس و پاس5365 ،؛ بیلور ،ریو ،شرن،
5363؛ بینرانکورت و تورسکی5337 ،؛ مایر ،مورینو5334 ،؛ سرین5366 ،؛ وایرس ،نرولتن،
موریسررن5335 ،؛ کرررویرو5330 ،؛ اسرررچمر -دوبلررر5330 ،؛ سررراترلند -اسرررمیت 5335 ،و
رینکینگ و همکاران 6448 ،منطبق است و حاکی از آن است که انیمیشنهای آموزشی بره
جهت رعایت بیشتر اصول طراحی آموزشی و در مرتبهی بعدی روشهای مبتنی بر تصراویر
گرافیکی پویا بر افرزایش یرادگیری و یراد داری ترأثیر مثبتری دارنرد .در توجیره ایرن مطلرب
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میتوان گفت کره انیمیشرنهای آموزشری بره دلیرل تعراملی برودن بهترر از تصراویر ثابرت و
متحرک میباشند .چندلر و سولر ( )6446دریافتند که برای مطالب دارای تعاملپرذیری برا
در میا ن اجزاء ،اراهه عناصر مجزا در ابتدا و سپس اراهه عناصر به هم مرتبط (اصل تروالی) از
طریق انیمیشن بهتر از اراهه همزمان تمامی عناصر از طریق تصاویر پویا و یا ایستا میباشد .برر
اساس یافتههای پژوهش حاضر تکالیف یادگیری بایرد بهانردازه کرافی از یکردیگر متفراوت
باشند (اصل تغییرپذیری) ،تا امکان ساخت طرحوارههای کلی انتزاعی کره انتقرال یرادگیری
را فراهم میسازند ،داشته باشند .چراکه تغییرپذیری با در میان تکالیف یادگیری با بهترین
انتقال در عملکرد آزمون همراه است .بر اساس اصرل فرردی سرازی ،سیسرتمهای یرادگیری
انطبرراقی همچررون آمرروزش از طریررق انیمیشررنهای آموزشرری کرره بهصررورت پویررا ،تکررالیف
یادگیری را بر اساس ویژگیهای فردی یادگیرنده انتخاب میکنند ،در مقایسه با روشهرای
آموزشی غیر انطباقی همچون روشهای مبتنی بر تصراویر گرافیکری پویرا و ایسرتا کره یرک
توالی ثابت از تکالیف یکسان برای تمامی یادگیرندگان را اراهه میدهند ،یادگیری برا تری
را به همراه دارند .در روشهای تدریس مبتنی بر انیمیشنهای آموزشی نسبت به سرایر چنرد
رسانهایهای دیگر بر اسراس اصرل مثالهرای حلشرده و از طریرق فرراهم آوردن مثالهرای
حلشدهی فرایند مدار ،یادگیرندگان را گامبهگام در فرایند حل مسرئله یرا اسرتد ل برهپیش
میبرد که این فرایند باعث یادگیری بهتر درس میشود .از سوی دیگر در روشهای مبتنری
بر انیمیشن ازآنجراییکره یادگیرنردگان امکران بیشرتری بررای اعمرال کنتررل برر روی مرواد
آموزشی خود نسبت به سایر روشها دارند ،استفاده از آنها تأثیر مثبت بیشتری بر عملکررد
یرادگیری دانرش آمروزان خواهررد داشرت .ازجملره مزایرای دیگررر روش مبتنری برر انیمیشررن
درصورتیکه توجه یادگیرنده بر روی جنبههای مهم تکلیف یادگیری یا اطالعات اراههشده
متمرکز شود ،یادگیری بهبود پیدا میکند .این کار نیاز بره جسرتوجوی بصرری را کراهش
داده و درنتیجه منابع شناختی را آزاد میگذارد تا بتوانند بره سراخت طررحواره یرا خودکرار
کردن طررحواره اختصراص یابنرد و ترأثیرات مثبرت ایرن فراینرد برر روی یرادگیری آشرکار
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روی یادگیری درس علوم به سبب شمول اصل وجهی یا اراهه تکنیکهرای اراهره دو حالتره
 بره ایرن معنرا کره اراهرههای دو حالتره ماننرد انیمیشرن و تصراویر.برای توضریح مطالرب برود
،گرافیکی پویا در مقایسه با اراهههای تکحالته که فقط از اطالعات بصری استفاده میکنند
.همچون روشهای مبتنی بر تصاویر ثابت یادگیری بهتری را به دنبال دارند

منابع
 تدوین استانداردهایی برای طراحی آموزشی چند رسانهایهای.)6088( . فرزانه،فرهان
،پایاننامه چاپنشده کارشناسی ارشد. آموزشی در محیطهای الکترونیکی
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 تأثیر نقشهای عامل آموزشی متحرک بر یادگیری؛ تسهیل.)6084( . شراره،قرهباغی
پایاننامه چاپنشده کارشناسی. درس علوم- سازی یادگیری؛ و انگیزه یادگیری
Asthana, A. (2009). Multimedia in education - introduction, the elements of
educational requirements, classroom architecture and resources,
concerns [Electronic Version]. Journal of New Education and Mass
Communication.
Retrieved
February
28,
2010
from
http://encyclopedia. jrank.org/ articles/ pages/6821/multimedia-ineducation.html.
Ayres, P., & Paas, F. (2012). Learning from animations: A cognitive load
approach. Manuscript submitted for publication.
Baylor, A., Ryu, J., & Shen, E. (2010). The effects of pedagogical agent
voice and animation on learning, motivation and perceived persona.
Paper presented at the World.
Bétrancourt, M., & Tversky, B. (2007). Effect of computer animation on
users’ performance: a review. Le Travail Humain, 63(4), 311-330.
Black, A.A. (2005). Spatial ability and earth science conceptual
understanding.Journal of Geoscience Education, 53(4), 402-414.
Chandler, P. & Sweller, J. (1991). Cognitive load theory and the format of
instruction. Cognition and Instruction, 8, pp. 293-332.
Coiro, J. (2003). Reading comprehension on the internet: Expanding our
understanding of reading comprehension to encompass new literacies.
Reading Teacher, 56(5), 458-464.
Gokhan, A. (2013). Effect of Computer Animation Technique on Students'

94  زمستان،5  شماره،سال دوم

. دانشگاه عالمه طباطبایی،ارشد

06

...  تصاویر،تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن

94  زمستان،5  شماره،سال دوم

Comprehension of the "Solar System and Beyond" Unit in the Science
and Technology Course, 3(1), 40-46.
Gokhan, A. (2012). The Effects of Animation Technique on the 7th Grade
Science and Technology Course, Vol.3, 304-308.
Higgins, N. (1999). Using electronic books to promote vocabulary
development. Journal of Research on Computing in Education, 31(4),
425-430.
Imhof, B., Scheiter, K., Gerjets, P. (2009). Realism in dynamic, staticsequential, and static-simultaneous visualization during knowledge
acquisition on locomotion patterns [Electronic Version]. Knowledge
Media Research Center. Tuebingen Germany. Retrieved February 28,
2010,
from
http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/proceedings/2009/papers/52/paper,52.
pdf.
Karaçöp, A. (2010). Öğrencilerin elektrokimya vekimyasal bağlar
ünitelerindeki konuları anlamalarına animasyon ve jigsaw
tekniklerinin
etkileri.Yayımlanmamış
DoktoraTezi,
Atatürk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Kim, S., Yoon, M., Whang, S.M., Tversky, B., & Morrison, J.B. (2007). The
effect of animation on comprehension and interest. Journal of
Computer Assisted Learning, 23, 260–270.

06

Lemlech, J. K. (2010). Curriculum and instructional methods for the
elementary and middle school (7th ed.). Upper Saddle River, New
Jersey: Pearson.
Mayer, R. E. (2007). Multimedia learning. NewYork: Cambridge University
Press. Retrieved from: http://www.amazon.com/ cambridge-handbook
multimediahandbooks- psychology/ dp/52/54/512/ref=pd-rhf-p-t3#reader-. 521547512.
Mayer, R. E., & Moreno, R. (2002). Aids to computer-based multime-dia
learning. Learning and Instruction, 12, 107-119. doi: 10.1016/S0959Mayer, R. E. & Moreno, R. (2009). Aids to computer-based multimedia
learning. Learning and Instruction,12 (1), 107–119.
Ploetzner, R.,Lippitsch, S., Galmbacher, M., Heuer, D. & Scherrer, S.
(2009).Students’ difficulties in learning from dynamic visualisations
and how they may be overcome. Computers in Human Behavior, 25,
56–65.
Reinking, D., McKenna, M. C., Labbo, L. D., & Kieffer, R. D. (Eds.) (1998).
Handbook of literacy and technology transformations in a posttypographic world. Manwah, NJ: Erlbaum.
Schmar-Dobler, E. (2003). Reading on the internet: The link between
literacy and technology. Journal of Adolescent & Literacy, 47(1), 8085.

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

94  زمستان،5  شماره،سال دوم

Serin, O. (2011). TheEffects of the computer-based instruction on
theachievement and problem solving skills of the science and
Technology students. TheTurkish Online Journal of Educational
Technology, 10 (1), 183.201.
Sutherland-Smith, W. (2002). Weaving the literacy web: Changes in reading
from page to screen. Reading Teacher, 55(7), 662-669.
Sweller, J. (2005). Implications of cognitive load theory for multimedia
learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of
multimedia learning (pp. 19–30). Cambridge, MA: Cambridge
UniversityPress. URL-12, http:// www. dailymotion.com/
video/x6ag7u_gezegen-animasyon_tech (03.02.2012).
Talib, O., Matthews, R., & Secombe, M. (2005). Computer-animated
instructions and students conceptual chance in electrochemistry: Preliminary qualitative analysis. International Education Journal, 5, 2942.
Tezcan, H., & Yılmaz, Ü. (2003). Success with the traditional teaching
method of teaching chemistry, computer animations and effects of the
conceptual. Pamukkale University Journal of Education, 14, 18- 32.
Vermaat, H., Kramers-Pals, H. & Schank, P. (2004). Theuse of animations in
chemicaleducation. In Proceedings of the International Convention of
the Association for Educational Communications and Technology (pp.
430-441). Anaheim, CA.
Weiss, R.E.,Knowlton, D.S. & Morrison, G. R. (2002). Principles for using
animation in computer based instruction: Theoretical heuristics for
effective design. Computers in Human Behavior, 18, 465-477.
Wu, H.K., & Shah, P. (2004). Exploring visuospatial thinking in chemistry
learning. Science Education, 88,465–492.

67

