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تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر  تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 

 77پیشرفت تحصیلی درس علوم بود. این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 

به تحصیل بوده و با  مشغول 6040-49دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است که در سال  آموزدانش

در  نفر 55)قالب سه گروه آزمایش  در موردنظر، نمونه یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونهاستفاده از روش 

 نفر 51گرافیکی پویا و نفر در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر  51گروه آموزش مبتنی بر تکنیک انیمیشن، 

تصادفی جایگزین شدند. هر سه گروه  صورتبهنیز در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا( 

آزمون  هاداده یآورجمعجلسه آموزش خاص خود را دریافت کردند. ابزار  65به مدت  هرکدامآزمایش 

ع پیشرفت تحصیلی، با استفاده از تحلیل حاصل از آزمون مرج یهادادهمحقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود. 

قرار گرفتند و نتایج حاصل از  لیوتحلهیتجزو آزمون تعقیبی بن فرونی مورد  طرفهکیواریانس 

 به( نسبت =35/3Pسطح )نشان داد که روش تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن در  هاداده لیوتحلهیتجز

 ا، مؤثرتر بوده است.مبتنی بر تصاویر گرافیکی پویا و ایست یهاروش

 تکنیک انیمیشن، تصاویر الکترونیکی پویا و ایستا، پیشرفت تحصیلی: یواژگان کلید

 

                                                   
 (Kiyarsi91@gmail.com)نویسنده مسئول:  تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی. کارشناس ارشد 6

 مربی دانشگاه شهید چمران اهواز. 5

 نور واحد دزفولمربی دانشگاه پیام 0.
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 مقدمه
ی فررراوان اطالعرراتی و ارتبرراطی موجررب اسررتفاده یهررایفنرراور روزافررزون یهاشرررفتیپ

یرادگیری امرروزی شرده اسرت. بنرابراین  -یاددهی یهاطیمحکامپیوتری در  یهایتکنولوژ

 از بهترر اسرتفاده یسروبه حرکرت از بخشری ارتباطرات، و اطالعرات یورافنر از اسرتفاده

 دانرش آمروزان، خاص به یهامهارتآموزش  است. نوین مدارس در تکنولوژی آموزشی

 از اینترنرت، مثرل دسرترسقابل منرابع از استفاده و هاآندر  یریپذتیمسئول یهیروح ایجاد

 یآورفرنمرذکور اسرت. امرا هردف نهرایی در اسرتفاده از  یهرایآورفناهداف استفاده از 

است اطالعات و ارتباطات افزایش میزان اثربخشی تدریس و بهبود یادگیری دانش آموزان 

 (6444، 6هیگینز)

ی اچندرسرانه یافزارهرانرمجدیرد، مرواد دیرداری و  یهرایفنراوردر آموزش مبتنی برر 

 رغمیرعل نرد.رایسرتا از اهمیرت برا یی برخورداها، تصاویر گرافیکی پویرا و همچون انیمیشن

در تدریس موضوعات انتزاعی دروس علمری  یاچندرسانه یافزارهانرمضرورت استفاده از 

مثبرت  ترأثیرجهت بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان و نیز نتایج تحقیقات متعدد مبنی برر 

ما  دانش آموزان از موضوع،سطح فهم  با  بردناستفاده همزمان مواد تصویری و کالمی بر 

)مرایر،  میهسرتدرسری خرود  یهراکالسهمچنان شراهد اسرتفاده بیشرتر از مرواد کالمری در 

نمایش سرریع تصراویر متروالی برر روی  (. انیمیشن ها یا همان5366، 0؛ سرین5334، 5مورینو

سره ویژگری  یطورکلبرهمواد تصویری آموزشری هسرتند.  ترشناختهکامپیوتر، نوع  یصفحه

تصرراویری هسررتند کرره بررا  هرراآنهمگرری  کررهنیا، اول برشررمردبرررای انیمیشررن هررا  ترروانیمرر

(. دوم 5335، 9وایس، نولتن، موریسرن) شوندیممعینی نمایش داده  و حرکات هایسازهیشب

 یژگریو، که ایرن استبرخوردار  یاژهیوجذابیت و تازگی در انیمیشن ها از جایگاه  کهنیا

انیمیشن ها باید در ارتبرا  برا  کهنیا. سرانجام سازدیم ترآساندرک موضوعات انتزاعی را 

محتوای موضوع باشند در غیر این صورت دسرتیابی بره اهرداف خراص آموزشری از طریرق 

                                                   
1. Higgins 

2. Mayer& Moreno 

3. Serin 

4. Weiss, Knowlton, Mornison 
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؛ پلتزنر، لیپیچ، گلرم 5335طالب و همکاران، )نخواهد بود  ریپذامکانآموزشی  یهاشنیمیان

 (.5339، 0پالس و چانک -؛ ورمت، کرمرس5335، 5؛ اسولر5334، 6بارکر، هیور، شرر

تدریس مبتنری برر انیمیشرن  یهاروشمهم  یهایژگیو توانیمگفته شد  آنچه بر اساس

 :به گونه زیر برشمرد تدریس سنتی را یهاروشدر مقایسه با 

 یهاپاسرخمبتنری برر انیمیشرن تعراملی هسرتند و خواننرده را بره دادن  یهراروش الف(

 .کنندیممنسجم دعوت 

متنی )داربسرت الکترونیکری( را نیرز در کنرار  یهاتیحما توانیم هاروشدر این  ب( 

همزمران اراهره  طوربرهچند حسی، برای خوانندگان ضعیف یا در حال پیشررفت  یهایژگیو

 .کرد

 اند.شدهی زیربرنامه یرخطیغ یهایاستراتژبر اساس  هاروشاغلب این  ج(

 .باشندیم یاچندرسانه یهامؤلفهو  هایژگیو یدربردارنده هاروشد( این 

و تصراویر  هرامتناغلب با  هاآندر  آموزدانشتدریس سنتی که  یهاروش برخالف ه(

دانش آمروزان برا مترون و تصراویر سریال، روان،  هاروشثابت و ایستا مواجه هستند، در این 

به آنچه سواد خوانردن و  هایژگیوکه این  شوندیم کیفیتی پویا و مدام در حال تغییر روبرو

؛ وایس و 5339ورمات و همکاران، ) دهدیم، معنی و ماهیت جدیدی شودیمنوشتن نامیده 

 یهراروشخراص  یهرایژگیوبنابراین،  .(6448، 5؛ رینکینگ و همکاران5335، 9همکاران

قدرتمندی همانند کمک به حرل مشرکالت یرادگیری، تسرهیل  یهاتیمزمبتنی بر انیمیشن، 

)رینکینگ و  کنندیمپیشرفت تحصیلی دانش آموزان را اراهه  جهیدرنتروند ساخت معانی و 

 (.6448همکاران، 

 آموزشری، یهرایاچنرد رسرانه یهراحوزه در پژوهش جدید قلمروهای از یکی دیگر

 ریتصاو است. نمایشگر یصفحه روی بر پویا یکیگراف ریتصاو مفید اثرات درباره پژوهش

 را خالقیرت بیشرترین امکران کره باشرندیم یاچندرسانه یهانظام عناصر از یکی یکیگراف

                                                   
1. Ploetzner, Lippitsch, Galmbacher, Heuer & Scherrer 

2. Sweller 

3. Vermaat, Kramers-Pals& Schank 

4. Weiss, Knowlton & Morrison 

5. Reinking & Chanlin 
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 یرا نقاشری و عکرس، ترسریمات تواننردیمر هراآن .سرازندیمر فرراهم یادگیرنردگان بررای

اوقرات  بعضری و باشرند رام دی سری از تصراویری یا و گسترده یک صفحه از ییهاگراف

 اینترنرت از کره مترونی و تصاویر یا و شده اسکن اسکنر با و شده رسم دستی که کارهایی

(. 5366؛ سررین،5337؛ مرایر، 5334، 6اسرتانا) رنردیگیمر قررار گروه این جزء نیز شدهگرفته

 حرکرت انتخاب کرد، را هاآن توانیم که هستند اشکال از ترکیبی پویا گرافیکی تصاویر

 افرزایش یرادگیری و تحصریل بررای پویرا یکریگراف ریتصراو کرد. یکاردست حتی و داد

 و بهترر فهرم درک و کرردن، توجره بررای را یادگیرنردگان انگیزه توانندیم و شدهیطراح

فرهران، دهنرد )افرزایش  مفراهیم تشکیل و با  سطح تفکرهای توسعه و یادآوری کمک به

 و افزارهانرم و رایانه آوریفن از استفاده با آموزش علوم تجربی یهنیدرزم (. امروزه6088

 ریتصراو اثررات محرور حرول همگری کره گرفتره صرورت یاتازه تحقیقات هایاچندرسانه

 متحرک کره تصاویر از استفاده با روش آموزش علوم این به .اندمتمرکزشده پویا یکیگراف

 پویرا گرافیکری تصراویر .شرودیمر گفتره پویرا علروم دارنرد، را تغییر و یکاردست قابلیت

 آموزش علروم یزمینه در را تحقیقات از خیلی توجه یادگیری، برای میانجی یک عنوانبه

 (.5335، 5است )اسولر کرده جذب خود به

بره  ندرتبهباعث شده که دانش آموزان  حاکمیت آموزش سنتی علوم تجربیاز طرفی 

علمی بپردازند. در چنین رویکرد آموزشی تنها  یهاینوآورو خلق  سؤالاکتشاف، پرسش 

یک پاسخ درست وجود داشته و تسرلط کامرل برر محتروای دانشری علرم از اهمیرت برا یی 

علمرری در دانررش آمرروزان  یهررانگرشو  هررامهارت. بنررابراین پرررورش باشرردیمرربرخرروردار 

 –اددهی چنرین رویکرردی فراینرد یر جرهیدرنت(. 5363، 0لرم لرچ) ردیرگینمرقرار  موردتوجه

 یجابهیادگیری علوم اغلب اوقات با مشکالتی روبروست تا جایی که گاهی دانش آموزان 

در حرد  یانمرهبه خاطر سپاری آن اکتفا کرده و تنها به کسب  به حفظ و داریمعنیادگیری 

(. برا توجره بره کثررت 9،5330تزکن و ییلمراز) شوندیمعبور از یک مرحله تحصیلی راضی 

                                                   
1. Asthana 

2. Sweller 

3. Lemlech 

4. Tezcan & Yılmaz 
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صررف  موجرب کره مهرم این علل بررسی و توجه حداقل امر، این آموزان بهابتالی دانش 

 کرهییازآنجرادارد.  ضررورت ،گررددیمیادگیری -در فرایند یاددهی توجهقابل یهانهیهز

 در برا و باشرد؛ علمری نظریات و محکم مفروضات یهیپا بر باید فعالیت آموزشی هرگونه

 استفاده آموزش با در را پیشرفت بیشتری مقدار هاپژوهش از زیادی تعداد اینکه گرفتن نظر

 شرود داده پاسخ هاسؤال این به تا شده پژوهش سعی این در ،اندداده نشان پویا افزارنرم از

آمروزش  (سرتایو ا )پویرا یاچندرسرانه از استفاده با که یآموزاندانش یادگیری بین آیا :که

 دارد؟ وجود تفاوتی نندیبیمروش مبتنی بر انیمیشن آموزش  با که یآموزاندانش و نندیبیم

 برا یاگونرهبه کره شرودیم اشاره نجایا در ییهاپژوهش به موضوع، بودن جدید به توجه با

 ترأثیر عنروان برا (6084) یبراغقره توسط که پژوهشی هستند. در ارتبا  در پژوهش حاضر

 یرادگیری یزهیرانگ و یرادگیری سرازی تسرهیل یادگیری، متحرک بر آموزشی عامل نقش

 یرک شخصریت متحررک کره آموزشری عامرل کره داد نشران گرفت، صورت درس علوم

 مثبت دارد تأثیر یادگیری بر است؛ پویا یکیگراف ریتصاو از استفاده با شدهیطراح انیمیشنی

 .کارشناس است از بیشتر نقش مربی در آن اثر و

 ایسرتای تصراویر در فکرری تجسرم حرکرت و در ییگراتیواقع عنوان" با پژوهشی در

 (5334) 6همکراران ایمهوف و ،"حرکتی الگوهای علم فراگیری طول در همزمان و متوالی

 ترسریمی تصراویر یرا و ویردهویی تصراویر ییگراتیرواقع میزان ببینند که بودند این پی در

 برا کره بردند پی هاآن باشد؟ داشته بیشتری تأثیرگذاری یادگیری، فرآیند طی در تواندیم

 روی تأثیرگرذاری میزان ازنظر مثبت تصاویر متوالی، یا و ثابت تصاویر همزمان دادن نشان

 و تصراویر پویانمرایی برا انردازه چه تا بیولوژیکی دانش حیطه در حرکتی الگوی یادگیری

دارنرد.  بیشرتری تأثیرگرذاری کیو کدام باشد متفاوت تواندیم انیمیشن صورتبه آن اراهه

 دو هرر شرماتیک بررای و انرهیگراواقعشرایط  بین را یداریمعناختالف  هیچ تحقیق نتایج

 پویرا تجسرم کره برود ایرن شرد داده نشان آنچه نداد. نشان انتقال و شناسایی عملکرد مورد

پرژوهش  ایرن .شرودیمر متوالی تجسم نسبت به بهتر انتقال عملکرد و بهتر شناسایی به منجر

 برا مقایسره در امرا ؛دارد ریترأث یرادگیری روی ثابرت برر تصاویر فرمت اراهه توالی داد نشان

                                                   
1. Imhof, Scheiter, Gerjets 
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 پویرا اراهه ثابت با تجسم همزمان . برعکس اراههدهدینم نشان را بیشتری تأثیر پویا تصاویر

 .نداد نشان را معناداری بیولوژیک تفاوت حیطه در

روش  تررأثیربررسرری »( بررا موضروع 5365)  6در پژوهشری کرره توسرط گوکهرران اکسروی

از کتراب علرم و صرنعت برر روی  سرتیزطیمحو  انسانتدریس مبتنی بر انیمیشن در درس 

صورت گرفت، نترایج حراکی از آن برود  «پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کالس هفتم

پیشررفت  جرهیدرنتکه دانش آموزان با استفاده از روش تدریس مبتنی بر انیمیشرن نمررات و 

 به روش تدریس سخنرانی )سنتی( از خود نشان دادند. تحصیلی بیشتری را نسبت

 

روش ترردریس مبتنری برر انیمیشررن  ترأثیربررسری »»در پژوهشری کره بررا عنروان همچنرین 

کامپیوتری بر پیشررفت تحصریلی دانرش آمروزان در درس منظومره شمسری و مراوراء آن از 

اکسروی  توسرط گوکهران« «کتاب درسی علم و صنعت دانش آموزان کالس هفتم ابتردایی

گرروه  عنوانبرهنفر از دانش آموزان کالس هفتم در دو کالس  13( صورت گرفت، 5360)

گررروه  عنوانبرهقرررار گرفتنرد. در ایرن بررسری کالسرری کره  یموردبررسرآزمرایش و گرواه 

بود با اسرتفاده از روش سرخنرانی و تکنیرک مبتنری برر انیمیشرن  شدهگرفتهآزمایش در نظر 

کرالس دوم یعنری گرروه گرواه همران روش آمروزش  کهیدرحالکامپیوتری آموزش دید، 

آموزشری دریافرت کررد. نترایج ایرن بررسری  یهرالمیفسخنرانی را بره همرراه پاورپوینرت و 

مبتنری برر انیمیشرن کرامپیوتری در پیشررفت تحصریلی دانرش  یهاکیتکنمشخص کرد که 

 است. مؤثرترآموزان نسبت به روش سخنرانی )سنتی(، 

 

 وشر
. در باشردیمر تک عاملی دارای سطوح مختلف طرحش حاضر نیمه آزمایشی با روش پژوه

 عنوانبه روش تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا این پژوهش

 .اندشدهوابسته در نظر گرفته  ریمتغ عنوانبهمستقل و پیشرفت تحصیلی  ریمتغ

                                                   
1. Gokhan Aksoy 
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 شهرستان ییابتدا پنجم هیپا دختردانش آموزان  یهیکلجامعه آماری این پژوهش شامل 

 لیتحصر بره مشرغول 6040 -49ی لیتحصر سال دری دولتی عاد مدارس در که است دزفول

. اسررت شررده اسررتفاده یاخوشررهی تصررادف یریگنمونرره روش از یریگنمونررهبرررای  .بودنررد

نمونره  .شردند انتخراب نمونره گروه عنوانبهی آزمودن 77 موردنظر جامعه از که بیترتنیابه

در گروه آموزش مبتنی برر تکنیرک انیمیشرن،  نفر 55)قالب سه گروه آزمایش  در موردنظر

نیرز در گرروه آمروزش  نفرر 51نفر در گروه آموزش مبتنی بر تصاویر گرافیکری پویرا و  51

 مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا( جایگزین شدند.

 آموزش مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایسرتا یهاوهیش روش اجرا:

جلسه و هر  0جلسه در هر هفته  65در قالب طرح درس روزانه با دقت طراحی شد. به مدت 

محقرق اعمرال شرد. قبرل و بعرد از  لهیوسربهدقیقه بود که برای سه گروه آزمایشی  95جلسه 

و  آزمونشیپ صورتبهوم از هر سه گروه اتمام دوره آموزشی آزمون پیشرفت تحصیلی عل

آموزشری در پیشررفت تحصریلی علروم دانرش  یهراروش ترأثیربررسی  منظوربه آزمونپس

 آموزان اجرا شد.

سرنجش میرزان پیشررفت  منظوربرهآزمون پیشرفت تحصیلی درس علروم: : ابزار پژوهش

محقرق سراخته برر  ، یک آزمونموردمطالعهتحصیلی دانش آموزان، با همکاری معلم نمونه 

درس علوم تجربری پایره  66، 4،63 یهادرسمحتوا، برای  -اساس جدول مشخصات هدف

مذکور با توجه به سرطوح مختلرف  نامهپرسش یهاسؤالپنجم ابتدایی تهیه و تنظیم گردید. 

بررود.  یانررهیچهارگز سررؤال 65حیطرره شررناختی بلرروم طراحرری و ترردوین گردیررد کرره شررامل 

 شرودیمرروایی محتوایی آزمرون پیشررفت تحصریلی، گفتره  منظوربه میدانیمکه  طورهمان

در ایرن  ازآنجاکرهو محتوا باشد.  هاهدفآن نمونه کاملی از  یهاسؤالآزمونی رواست که 

محتروا تردوین  -پژوهش آزمون پیشرفت تحصیلی درس علروم برا توجره بره جردول هردف

برخروردار اسرت. همچنرین روایری گردید، بنابراین آزمون مذکور از روایری محتروایی  زم 

 منظوربرهمحتوایی ابزار توسط دو تن از معلمان درس علوم تجربی مورد تأیید قررار گرفرت. 

محاسربه  ییبراز آزمرابر اسراس روش  موردنظرنفر از افراد جامعه  58پایایی آزمون، نمرات 

 /. به دست آمد.76گردید و عدد 
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از روش آمرار توصریفی  مروردنظر یهاسرؤال: جهت پاسخگویی به هادادهروش تحلیل 

مرکزی و پراکندگی و از روش آمار استنباطی، تحلیل واریانس  یهاشاخصتعیین  منظوربه

 ازلحرا  هراگروهتفاوت بین کردام  کهنیاتعیین  منظوربهاستفاده گردید. همچنین  طرفهکی

 فت.قرار گر مورداستفادهآماری معنادار است، آزمون تعقیبی بن فرنی 

 

 نتایج
 نسربت ننردیبیمر آموزش شنیمیان رب روش تدریس مبتنی که یآموزاندانش :پژوهش هیفرض

 شروندیمر داده آموزش تصاویر گرافیکی پویا و ایستاروش مبتنی بر  با که یآموزاندانش به

 .باشندیم برخورداری با تر پیشرفت تحصیلی زانیم از

 منظوربره اسرت. شردهاراهه 6آزمرودنی در جردول  یهراگروهتوصیفی مربرو  بره  یهاداده 

و آزمررون تعقیبرری بررن فرنرری  طرفررهکیتحلیرل فرضرریه پررژوهش، از روش تحلیررل واریررانس 

 نشان داده شده است. 0 و 5به ترتیب در جداول  است که نتایج آن شدهاستفاده

 
 پیشرفت تحصیلی درس علوم آزموندر هایآزمودننمرات . 1 جدول

 N mean Std deviation هاگروه

 6946/0 13/4 55 شنیمیان روش مبتنی بر

 0177/5 16/7 51 تصاویر گرافیکی پویاروش مبتنی بر 

 5750/6 64/1 51 تصاویر گرافیکی ثابتروش مبتنی بر 

  77 کل

 

روش  برا کره یآمروزاندانشپیشررفت تحصریلی  نمرات که دهدیم نشان 6 جدول جینتا

پیشرررفت تحصرریلی  نمررات از (=69/0SDو  =13/4M) دنرردید آمرروزش شرنیمیان مبتنری بررر

 و (=SD 01/5و  =16/7M)روش مبتنری برر تصراویر گرافیکری پویرا  برا کره یآمروزاندانش
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 (=SD 57/6و  =64/1M)روش مبتنرری بررر تصرراویر گرافیکرری ایسررتا  بررا کرره یآمرروزاندانش

 .است بوده با تر ،انددهید آموزش

 پیشرفت تحصیلی آزموننمرات  طرفهکی انسیوار لیتحل. 2 جدول

 Dif.  F sig آزمون

 

 پیشرفت تحصیلی

 554/65 5 یگروه نیب

 

 

 79 یگروهدرون 333

 71 کل

 

را نشرران  نتررایج تحلیررل واریررانس بررر روی نمرررات آزمررون پیشرررفت تحصرریلی 5جردول 

روش تردریس  داریمعنر ترأثیر. در این جدول نتایج اجرای تحلیرل واریرانس بیرانگر دهدیم

 آمدهدسرتبهدانرش آمروزان اسرت. برر اسراس نترایج  بر پیشرفت تحصیلی شنیمیان رب مبتنی

، نمررات تصراویر گرافیکری پویرا و ایسرتادانش آموزان در هرر دو نروع آمروزش مبتنری برر 

 .انددادهرا از خود نشان  یترنییپاپیشرفت تحصیلی 

ن پیشررفت تحصریلی درس علروم در تعقیبی بن فرنی بر روی نمرات آزمرو نتایج آزمون

در نظرر گرفتره شرده  35/3نشان داده شده است. سرطح معنراداری در ایرن آزمرون  0جدول 

 است.

نشان داده شده است، نتایج اجرای آزمرون برن فرنری بیرانگر  0جدول  که در گونههمان

برین روش تردریس مبتنری برر انیمیشرن نسربت بره روش تردریس تصراویر  داریمعناختالف 

روش  روش تدریس مبتنی بر انیمیشن نسربت بره نیب بود. همچنین( >p 35/3)گرافیکی پویا 

. امرا بره شرد مشراهدهاختالف معناداری  (>p 35/3) تدریس مبتنی بر تصاویر گرافیکی ایستا

 نیبربیشرتر برود،  =p) 35/3) شردهگرفتهنظرر از سطح معنراداری در  (=p 79/3) کهنیادلیل 

 یداریمعنر تفراوت تصاویر گرافیکی ایستا، و گرافیکی پویا ریبر تصاوروش تدریس مبتنی 

 .نداشت وجود
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 تفاوت میانگین پیشرفت تحصیلیی فرن بننتایج آزمون تعقیبی . 3جدول 

 b Mean طیشرا a طیشرا

different 
Std.  error sig 

 برروش مبتنی 

 شنیمیان

تصاویر گرافیکی 

 ثابت
9377/0 1805/3 333 

تصاویر گرافیکی 

 پویا
4891/6 1805/3 365/3 

روش مبتنی بر 

تصاویر گرافیکی 

 پویا

تصاویر گرافیکی 

 ثابت
9506/6 1719/3 661/3 

 روش مبتنی بر

 شنیمیان
4891/6- 1805/3 365/3 

روش مبتنی بر 

تصاویر گرافیکی 

 ثابت

 روش مبتنی بر

 شنیمیان
9377/0- 1805/3 333/3 

تصاویر گرافیکی 

 پویا
9506/6- 1719/3 661/3 

 

 گیریو نتیجه بحث

بیشرتر  دربرداشتننتایج پژوهش حاضر نشان داد که روش تدریس مبتنی بر انیمیشن به سبب 

درس علروم  و ایسرتا برر یرادگیری اصول طراحی آموزشی نسبت به تصراویر گرافیکری پویرا

. ایرن باشردیمربرخروردار  یدارتریمعن تأثیراز  یاچندرسانهیادگیری  یهاطیمحتجربی در 

(؛ گوکهران اکسروی 5334(؛ ایمهروف و همکراران )6084) یباغقرهبا نتایج تحقیقات  جهینت

؛ بیلور، ریو، شرن، 5365؛ ایریس و پاس، 5363(؛ هیگینز، 5365(؛ گوکهان اکسوی )5360)

؛ وایرس، نرولتن، 5366؛ سرین، 5334؛ مایر، مورینو، 5337؛ بینرانکورت و تورسکی، 5363

و  5335اسرررمیت،  -؛ سررراترلند5330دوبلررر،  -؛ اسرررچمر5330؛ کرررویرو، 5335موریسررن، 

های آموزشی بره منطبق است و حاکی از آن است که انیمیشن 6448رینکینگ و همکاران، 

نی بر تصراویر مبت یهاروشبعدی  یمرتبهجهت رعایت بیشتر اصول طراحی آموزشی و در 

مثبتری دارنرد. در توجیره ایرن مطلرب  ترأثیرگرافیکی پویا بر افرزایش یرادگیری و یراد داری 
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و آموزشری بره دلیرل تعراملی برودن بهترر از تصراویر ثابرت  یهاشرنیمیانگفت کره  توانیم

برا   یریپرذتعامل( دریافتند که برای مطالب دارای 6446. چندلر و سولر )باشندیم متحرک

ن اجزاء، اراهه عناصر مجزا در ابتدا و سپس اراهه عناصر به هم مرتبط )اصل تروالی( از در میا

. برر باشدیمطریق انیمیشن بهتر از اراهه همزمان تمامی عناصر از طریق تصاویر پویا و یا ایستا 

کرافی از یکردیگر متفراوت  انردازهبهیادگیری بایرد  فیحاضر تکالپژوهش  یهاافتهیاساس 

کلی انتزاعی کره انتقرال یرادگیری  یهاوارهطرح(، تا امکان ساخت یریرپذییتغاصل باشند )

با  در میان تکالیف یادگیری با بهترین  یریرپذییتغ چراکه، داشته باشند. سازندیمرا فراهم 

یرادگیری  یهاسرتمیسانتقال در عملکرد آزمون همراه است. بر اساس اصرل فرردی سرازی، 

پویررا، تکررالیف  صررورتبهآموزشرری کرره  یهاشررنیمیاناز طریررق انطبرراقی همچررون آمرروزش 

 یهراروش، در مقایسه با کنندیمفردی یادگیرنده انتخاب  یهایژگیویادگیری را بر اساس 

مبتنی بر تصراویر گرافیکری پویرا و ایسرتا کره یرک  یهاروشآموزشی غیر انطباقی همچون 

، یادگیری برا تری دهندیماراهه  ن راتوالی ثابت از تکالیف یکسان برای تمامی یادگیرندگا

چنرد آموزشی نسبت به سرایر  یهاشنیمیانتدریس مبتنی بر  یهاروشرا به همراه دارند. در 

 یهرامثالو از طریرق فرراهم آوردن  شردهحل یهرامثالدیگر بر اسراس اصرل  یهایارسانه

 شیپبرهیرا اسرتد ل  مسرئلهدر فرایند حل  گامبهگامفرایند مدار، یادگیرندگان را  یشدهحل

مبتنری  یهاروش. از سوی دیگر در شودیمکه این فرایند باعث یادگیری بهتر درس  بردیم

بیشرتری بررای اعمرال کنتررل برر روی مرواد  یادگیرنردگان امکران کرهییازآنجرابر انیمیشن 

عملکررد  مثبت بیشتری بر تأثیر هاآندارند، استفاده از  هاروشآموزشی خود نسبت به سایر 

مزایرای دیگررر روش مبتنری برر انیمیشررن  ازجملرهیرادگیری دانرش آمروزان خواهررد داشرت. 

 گریدعبارتبره. باشردیم هاروشبهتر و یا متمرکز ساختن توجه نسبت به سایر  یدهعالمت

 شدهاراههمهم تکلیف یادگیری یا اطالعات  یهاجنبهتوجه یادگیرنده بر روی  کهیدرصورت

بصرری را کراهش  یوجوجسرت. این کار نیاز بره کندیمدگیری بهبود پیدا متمرکز شود، یا

یرا خودکرار  وارهطررحتا بتوانند بره سراخت  گذاردیممنابع شناختی را آزاد  جهیدرنتداده و 

مثبرت ایرن فراینرد برر روی یرادگیری آشرکار  راتیترأثاختصراص یابنرد و  وارهطررحکردن 

 بهتر تصاویر گرافیکی پویا و انیمیشرن برر تأثیرنتایج دیگر پژوهش حاضر  ازجمله. گرددیم
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اراهره دو حالتره  یهراکیتکنروی یادگیری درس علوم به سبب شمول اصل وجهی یا اراهه 

دو حالتره ماننرد انیمیشرن و تصراویر  یهااراهرهبرای توضریح مطالرب برود. بره ایرن معنرا کره 

، کنندیمکه فقط از اطالعات بصری استفاده  حالتهتک یهااراههگرافیکی پویا در مقایسه با 

 مبتنی بر تصاویر ثابت یادگیری بهتری را به دنبال دارند. یهاروشهمچون 
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