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 1دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران .دبیر علوم اجتماعی (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشو لهستان .دبیر زبان انگلیسی
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران .دبیر علوم اجتماعی

چکیده
هدف پژوهش این بود که آیا میتوان با استفاده از داستانسرایی ،یادگیری و عالقهمندی دانشآموزان در درس هویت اجتماعی
را بهبود بخشید؟ .روش این تحقیق از نوع اقدامپژوهی (بکارگیری یکی از روشهای یادگیری فعال تحت عنوان داستانسرایی)
است .در این پژوهش  23دانشآموز تجربی 28 ،دانشآموز ریاضی – فیزیک و  70معلم شرکت داشتند .برای گرآوری اطالعات
از دو دسته شواهد استفاده شد .دسته اول شواهد شامل آزمون تستی – تشریحی از دانشآموزان پایه دوازدهم مدرسه علی ابن
ابیطالب (ع) شهر فردیس و دسته دوم شامل نظرسنجی از معلمان پایه دوازدهم استان البرز بود (گروه انسانی) ،که به صورت
تصادفی انتخاب شدند .نتایج شواهد اول حاکی از عملکرد ضعیف دانشآموزان (با میانگین نمره  )12و همچنین عالقهمندی
پایین آنها در درس مربوطه بود .اما نتایج شواهد دوم نشان داد که استفاده از روش داستانسرایی منجر به بهبود میزان
یادگیری (با میانگین نمره  )16و افزاش عالقمندی دانشآموزان در درس مربوطه میشود.
واژههای كلیدی :اقدام پژوهی ،داستان سرایی ،یادگیری فعال ،دانش آموزان ،هویت اجتماعی.
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 .1مقدمه
امروزه در مباحث مربوط به یادگیری و آموزش ،برخی از گزینه هایی که در گذشته مهم بودندد ،از اهمیدت آنهدا کاسدته
شده است و مسائلی از جمله عالقهمندی ،نگرش ،یادگیری و روشهای جدید و فعال تددریس از عوامدل تیریرگدذار در آمدوزش
تقلی میشوند ] .[1یادگیری به تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار فرد گفته میشود ،که این تغییرات بوسیله تمرین و تکرار ،تقویت
شده و براساس آنها رفتار صورت میگیرد ] .[2استفاده از روشهای مفید و مورر در یادگیری و عالقهمنددی بده مطالدب درسدی
همواره مورد توجه اکثر متخصصان ،معلمان و دبیران آموزش و پرورش بوده است .از جمله روشهایی که میتوان استفاده کدرد،
روش یادگیری فعال (پوستر ،بحث گروهی ،ایفای نقش ،معما ،نمایش فیلم ،حل مسئله ،داستانسرایی ،پازل و  )...اسدت ] .[1در
این روش سعی می شود فراگیران بیشترین مشدارکت را در فرآیندد یدادگیری داشدته باشدند ] .[3همچندین در ایدن روشهدای
یادگیری ،دانشآموزان ن قش فعالی ایفا کرده و عالوه بر مشارکت با یکدیگر ،کنترل این یادگیری را بدست میگیرند و در مواقد
ضروری از معلم به عنوان یاریدهنده کمک میگیرند ،که موجب لذتبخشتر شدن فرایند یادگیری برای دانشآموزان میشدود
1
وسعت و عمدق یدادگیری ،افدزایش مهدارتهدای
] 4و  .[5رابسون ] [6برخی از مزایایی یادگیری فعال را سطح باالی مشارکت،

ارتباطی و تجربه آنها در عمل میداند .از جمله راهبردهای کری ویکاس ] [7در یادگیری فعال ،شبیهسازی تجربه واقعی اسدت،
که این راهبرد در مقایسه با روشهای منفعل یادگیری منجر به یادآوری  90درصد مطالب درسی یاد گرفته شده توسط دانش-
آموزان میشود .مخروط یادگیری کری ویکاس به صورت ذیل است.

شکل  :1مخروط یادگیری كری ویکاس ].[5
در روشهای منفعل یادگیری ،یادگیرنده تنها  50درصد از آنچه که در محیط یادگیری میبیند و میشدنود ( 10درصدد
از آنچه را میخواند 20 ،درصد از آنچه را که میشنود و  30درصد از آنچه را که میبیند) به یداد مدیآورد .ایدن مدوارد در قالدب
نقش منفعل یادگیرنده در این هرم بیان شده است .ولی در راهبردهای فعال که یادگیرنده به طور فعالی در یادگیری مشدارکت
دارد 70 ،درصد از آنچه را که میگوید و  90درصد از آنچه را که هم میگوید و هم انجام میدهد به یاد مدیآورد( .مشدارکت در
1

Robson
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Krivickas
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بحث ،ارائه سخنرانی ،اجرای یک نمایش دراماتیک ،شبیهسازی تجربه واقعی و اجرای واقعی یک عمل) .داستانسدرایی از جملده
ابزارهایی است که یادگیری فعال را تقویت میکند .داستان نوعی روایت خواندنی یا قابل شنیدنی است که در آن روند ارتبداط و
تعامل یک شخصیت با موضوعی بر پایه هدف ،دیدگاه ،تحلیل و نتیجه موردنظر نویسنده یا داستان بیان میگدردد ] [8و روشدی
ارزشمند برای کمک به رشد فکری فرد است و راهی برای ارضای نیازهای روحی و روانی او قلمداد میگردد ] .[9داستانسدرایی
موجب از بین رفتن موان خالقیت میگردد و قدرت حل مساله را با روند لذتبخش برای دانشآموزان فراهم مدیکندد ] .[10در
داستانسرایی با گنجاندن مطالب علمی در قالب داستان میتوان دانشآموزان را نسبت به مطالب درسی عالقدهمندد کدرده و در
نهایت حس کنجکاوی آنها را برانگیخت .از جمله تحقیقاتی که در این زمینه انجام شدده ،پدژوهش مدویترا ] [11تحدت عندوان
«داستانسرایی به عنوان ابزاری برای یادگیری فعال دانشآموزان در درس ژنتیک» میباشد .در پژوهش مذکور ،محقق در شدش
مرحله توانسته است آنچه را که از لحاظ آموزشی دانشآموزان باید یاد میگرفتند را در قالب داستان به آنها ارائه کند )1 .خلق
یک داستان مناسب :در این مرحله میتوان با استفاده از داستانهای مشهور که دانشآموزان با آن و نقدشآفریندان اصدلی آن
آشنایی دارند ،و یا داستانی که محتوای علمی دارد را برگزید .لذا نوشتن یک داستان مبتنی بر یک موضدوع علمدی خدام مدی-
تواند منب خوبی برای داستان موردنظر باشد )2 .تعیین اهداف و موضوعات یادگیری :در این مرحله باید مشخص شدود کده
دانش آموزان چه محتواهای فکری و علمی را باید از داستان یاد بگیرند ،لذا در این مرحله به تعیین اهداف و موضوعات مدوردنظر
برای یادگیری پرداخته میشود )3 .ایجاد چارچوب روایی (چارچوبی برای روایت كردن داستان) :پدس از تعیدین اهدداف
داستان باید داستان موردنظر را ساخته و چارچوبی مناسب برای روایت کردن آن انتخاب نمود .این چارچوب مدیتواندد روایدت-
کننده اعمال و رفتار یک فرد باشد )4 .افزودن محتوای علمی و آموزشی :در ایدن مرحلده بایدد براسداس اهدداف یدادگیری،
محتوای علمی و آموزشی را که یادگیرنده (دانشآموز) انتظار میرود یاد بگیرد در داسدتان گنجاندد )5 .افقزودن محتواهقای
بصری و لینکهای آموزشی :در این مرحله برای مشدارکت دادن بیشدتر داندشآمدوزان در داسدتان ،مدیتدوان از محتواهدای
چندرسانهای مانند یک عکس ،لینک مربوط به یک فیلم و یا دیگر مناب اطالعاتی (مانند مقاله علمی) استفاده کرد )6 .آزمقون
داستان در كالس درس :در این مرحله با استفاده از پرسش و پاسخ به بررسی این موضوع پرداخته میشود که داستان تا چده
اندازه از لحاظ کیفیت توانسته آنچه را که مدنظر نویسنده بوده اسدت را انتقدال دهدد (بررسدی کیفیدت داسدتان بدا اسدتفاده از
پرسشهای استخراج شده از متن داستان) ] .[11بنابراین ،این پدژوهش در پدی آن اسدت کده بدا بکدارگیری یکدی از روشهدای
یادگیری فعال ،یعنی داستانسرایی ،یادگیری و عالقهمندی به مطالب درس هویت اجتماعی دانشآموزان را بهبود ببخشد.

 .2توصیف وضعیت موجود
پس از چندین بار نارضایتی از دانشآموزان به دلیل غیبت باال ،مشارکت ضعیف در کالس درس ،جوابگدویی ضدعیف بده
سواالت و عدم انجام تکالیف در درس هویت اجتماعی ،این سوال در ذهن نویسنده (معلم داندشآمدوزان پایده دوازدهدم) شدکل
گرفت که دلیل چه میتواند باشد؟ .لذا تصمیم برا آن شد که علت این مسائل از دانشآموزان پرسیده شود .برخی از پاسدخهدای
آنها به شرح ذیل میباشد:
این درس به درد من نمیخورد؟(،امیرمهدی)
-

من همیشه با چنین درسهایی مشکل داشتم( ،مهدی)
3

Moitra
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-

مطالب این درس گنگ و نامفهوماند( ،رضا)
من وقتم را برای این کتاب صرف نمیکنم و به جای آن ترجیح میدهم مناب مهم کنکور را بخوانم( ،سجاد)
از حفظ کردن مطالب درسهای حفظیاتی بیزارم( ،علی)

 این کتاب در رشته ما کارایی چندانی ندارد( .عرشیا)پس از دریافت چنین بازخوردی ،نویسنده (معلم) تصمیم گرفت که از دیگر معلمان این پایده تحصدیلی (پایده دوازدهدم
تجربی و ریاضی – فیزیک) نیز بپرسد که آیا دانشآموزان نسبت به درس هویت اجتماعی چنین تفکراتی را دارند یا خیر؟ .لذا با
استفاده از یک نظرسنجی اینترنتی سواالتی از آنها پرسیده شد.
 .3ضرورت انجام پژوهش
فارغ از آراء و دیدگاه نظریه پردازن و فیلسوفان بزرگ در ارتباط با یادگیری رفتارهای اجتمداعی ،اهمیدت جامعدهپدذیری
(دورکیم) ،انسان اجتماعی (گیدنز) ،یادگیری اجتماعی (بندورا) ،کنش اجتمداعی (میدد و بلدومر) ،جهدان اجتمداعی (پارسدونز و
والرشتاین) ،پیوند اجتماعی (هیرشی) و  ...که همگی به اهمیت یادگیری رفتارهای منطبق با جامعه سخن راندهاند ،و بدا نگداهی
اجمالی به مطالب و موضوعات گنجانده شده در درس هویت اجتماعی که شامل موارد زیر میباشد ،این سوال مطرح مدیگدردد
که آیا یادگیری موارد ذکر شده در زندگی فردی و اجتماعی انسانها از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار نیست؟
جدول  :1مطالب گنجانده شده در كتاب هویت اجتماعی
اهداف یادگیری

عنوان درس
درس  :1كنشهای ما

یادگیری کنشهای آگاهانه ،هدفدار و ارادی

درس  :2پدیدههای اجتماعی

یادگیری کنشهای اجتماعی به عنوان خردترین پدیده اجتماعی

درس  :3جهان اجتماعی

یادگیری مفاهیم فرهنگ و جامعه که الزم و ملزوم یکدیگرند

درس  :4ارزیابی فرهنگها

آشنا شدن با انواع فرهنگها از جمله فرهندگ آرمدانی ،واقعدی ،حدق و
باطل

درس  :5هویت

یادگیری مفاهیم هویت فردی و اجتماعی و نسبت آنها با هم

درس  :6بازتولید هویت اجتماعی

یادگیری مفاهیم جامعهپذیری ،کجروی ،کنترل و تحرک اجتماعی

درس  :7تحوالت هویتی جامعه

یادگیری اینکه تحوالت هویتی جامعه چگونه است؟ و یادگیری مفاهیم
تعارض ،تزلزل ،تحول و خودباختگی فرهنگی.

درس  :8بعد فرهنگی هویت ایران

صحبت از انقالب اسالمی و تیریر آن بر هویت

درس  :9بعد سیاسی هویت ایران

رابطه میان جامعه و نظام سیاسی و یادگیری مفهوم قدرت مشروع

درس  :10ابعققاد جمعیتققی و اقتصققادی صحبت از اینکه جمعیت و اقتصاد هر جامعه چه ارتباطی بدا هویدت آن
دارد
هویت ایران
].[12
 .4تحقیقات پیشین
پیرامون موضوع مربوطه تحقیقات نسبتاً مشابهی انجام شده از جمله ،داداشزاده و پیرخدائفی ] [13در پژوهشدی نشدان
دادند که قصه گویی روش مفید و مورری در باال بردن هوش اجتماعی دانشآموزان بوده است و معلمان میتوانند در محیطهدای
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آموزشی از آن استفاده کنند .پاک نظر و پاک نظر ] [14در پژوهشدی نشدان دادندد کده اسدتفاده از داسدتانگدویی در تددریس
مباحث ریاضی ،منجر به کاهش استرس ،ایجاد نشاط و شوق در حین تدریس و باال بردن تمرکز داندشآمدوزان مدیشدود و ایدن
عوامل خود منجر به افزایش قدرت یادگیری مفهوم ریاضی موردنظر میگردد .آراستی و همکاران ] [1در پژوهشی نشدان دادندد
که آموزش کارآفرینی با روش داستانسرایی موجب نگرش کارآفرینانه دانشآموزان و همچنین تقویت ابعاد آن شامل گرایش بده
موفقیت ،خالقیت ،کنترل دورنی و عزت نفس میشود .صباغیان ] [15در پژوهش خود نشان داد که داستانهدا در رشدد رواندی،
عاطفی و اجتماعی دانشآموزان اررگذارند .عباسزاده و صالح مجتهد ] [16در پژوهش خود نشان دادند کده داسدتانسدرایی بدر
عزت نفس دانشآموزان مورر است .مویترا ] [11تحت عنوان «داستانسرایی به عنوان ابزاری برای یادگیری فعدال داندشآمدوزان
در درس ژنتیک» ،نویسنده به ساخت داستان خویش در شش مرحله پرداخته است.

 .5با توجه به مطالب بیان شده ،اهداف پژوهش به صورت زیر میباشد:
-

اصلیترین هدف این پژوهش بهبود عالقهمندی دانش آموزان در یادگیری دروسی (از جمله هویت اجتماعی) میباشد
که از لحاظ اهمیت کنکوری در درجه پایینی بوده ،اما از لحاظ اجتماعی در زندگی واقعی جزء اولویتها میباشد،
درگیر کردن دانشآموزان در فرایند یادگیری،
ایجاد انگیزه برای یادگیری مطالب درسی،
یادگیری مطالب درسی به صورت کاربردی و ملموس.

 .6گردآوری اطالعات (شواهد )1
در این مرحله ،محقق با استفاده از دو دسته شواهد به گرآوری اطالعات و بیان ادعای خویش پرداخته است .الدف) داده-
های جم آوری شده از آزمون سنتی (به صورت پرسشهای تستی و تشریحی) و ب) دادههای جمد آوری شدده از نظرسدنجی
معلمان پایه دوازدهم (گروه انسانی).
الف) دادههای جمعآوری شده از آزمون سنتی (به صورت پرسشهای تستی و تشقریحی) .از داندشآمدوزان
تجربی و ریاضی – فیزیک خواسته شد که پس از مطالعه دقیق کتاب هویت اجتماعی ،در آزمون شرکت کرده و به سواالت زیدر
پاسخ دهند.
( پیامدهای  ......کنش نیستند ،که الزم باشد کنشگری آنها را انجام دهد و این پیامدها  .......هستند)( ،پاسدخ مناسدب بده کدنش
افراد در صورتی امکانپذیر است که  .....کنش او را دربیابیم)( ،پیروزی در تیم فوتبال و دست دادن به هنگام دیدار دوسدتان ،بده
ترتیب  ......و  ......است) ،ارزشها و هنجارهای اجتماعی از طریق  ......تحقق و تداوم مییابند( ).در نخستین برخورد در یک شدهر
ابتدا  .......را مشاهده میکنید و آنچه به تدریج میآموزید  .......است)( ،خرده فرهنگ صنف طالفروشدان و احتکداران ،بده ترتیدب
خرده فرهنگ  ................است) ( ،پرسش از چرایی انجام یک کار از کنشگر ،به کدام ویژگی کنش مربدوط اسدت؟)( ،کددامیک از
ب .تفکدر
موارد کنش اجتماعی محسوب نمیشود؟ الف .رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شب بدون حضدور دیگدران
درباره وجود خداوند

ج .راه رفتن در خیابان د .رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در حضور دیگران)( ،پدیدههای چدون
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امنیت و احوالپرسی از دیگران به ترتیب  .......و  .......محسوب میشود(( ،کدام گزینه غلدط اسدت؟ الدف .اگدر کدنش اجتمداعی
نباشد ،هیچ هنجاری شکل نمیگیرد .ب .ارزشهای اجتماعی آن دسته از پدیدههای مطلوب هستند کده مدورد پدذیرشاندد و
افراد یک جامعه به آنها گرایش دارند .ج .کنشهایی که بدون حضدور و بده دور از چشدم دیگدران انجدام مدیگیرندد ،کدنش
اجتماعی محسوب نمیشوند .د .پدیدههای اجتماعی با کنشهای اجتماعی ما به وجود میآیند ،ولی خود بر کنش اجتمداعی
ما تیریر میگذارند).
(کدام گزینه در ارتباط با تصویر روبرو صحیحتر است؟
الف) خرده فرهنگ
ب) فرهنگ عمومی
ج) ضدفرهنگ
د) فرهنگ قومی)
(جامعه و فرهنگ  ......پدید میآیند .این پدیدهها پس از آنکه با کنشهای انسانها تحقق پیدا کردندد ،پیامددهایی را بده دنبدال
میآورند که )...............

جدول  :2نتایج نمرات دانشآموزان براساس آزمون تستی – تشریحی.
رشته ریاضی  -فیزیک

رشته علوم تجربی
دانشآموز

نمره تستی-
تشریحی

دانشآموز

نمره تستی-تشریحی

امیرحسین

15

امیرحسین

11

محمدرضا

8

عرفان

17

علی

17

کیان

10

دانیال

12

علیرضا

17

علی

12

سید بنیامین

14

امیرحسین

8

یونس

15

رضا

10

فراز

11

سید مهدی

6

علیرضا

7

سهند

17

حسین

5

امیرحسین

15

سپهر

11

حسین

8

امیررضا

17

امیررضا

8

محمد صالح

18

12

علی

8

12

سعید

15

محمد
اسماعیل
ابوالفضل
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اشکان

12

علیرضا

11

امیرمهدی

9

حسین

15

رضا

15

محمدجواد

17

مهدی

12

امیرحسین

14

سجاد

12

عرفان

11

امیرحسین

15

امیرمحمد

11

رادمهر

غیبت

محمد حسین

9

امیرحسین

غیبت

امین

غیبت

عرشیا

غیبت

فرشاد

غیبت

نیما

غیبت

مهدی

غیبت

دانیال

غیبت

محمدصادق

غیبت

محمد مهدی

8

علی

غیبت

اشکان

غیبت

احسان

غیبت

از جدول فوق دستهبندی زیر منتج شده است .در این جدول نمره دانشآموزان هر رشدته در سده دسدته تقسدیم شدده
است و میانگین نمرات نیز گزارش شده است.

جدول  :3دستهبندی نمرات دانشآموزان در آزمون تستی – تشریحی.
رشته ریاضی  -فیزیک

رشته تجربی
دستهبندی

تعداد

دستهبندی

تعداد

نمرات

(درصد)

نمرات

(درصد)

كل دانشآموزان
دستهبندی نمرات

تعداد
(درصد)

نمره بین  5تا 10

)38/1( 8

نمره بین  5تا 10

)23/8( 5

نمره بین  5تا 10

)31/0(13

نمره بین  11تا
15

)52/4( 11

نمره بین  11تا
15

)52/4( 11

نمره بین  11تا 15

)52/4( 22

نمره بین  16تا
20

)9/5( 2

نمره بین  16تا
20

)23/8( 5

نمره بین  16تا 20

)16/7( 7

میانگین نمرات

11/57

میانگین نمرات

12/57

میانگین نمرات

12/07
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نمودار  :1درصد نمرات دانشآموزان در آزمون تستی – تشریحی.

 .7تجزیه و تحلیل و تفسیر دادههای جمعآوری شده از آزمون سنتی (به صورت پرسشهای تستی و تشریحی).
با توجه به جدول فوق (جدول  ،)2از  26دانشآموز رشته علوم تجربی 5 ،نفرشان در آزمون شرکت نکردندد و از  28نفدر
دانشآموز رشته ریاضی – فیزیک 7 ،نفر از آنها در آزمون شرکت نکردند (تعداد غدائبین کدل  12نفدر بودندد) .نتیجده تجزیده و
تحلیل نمرات دانشآموزان به شرح جدول  3است .همانطور که در جدول  3میبینید  31درصد ( 13نفر) از دانشآموزان نمدره-
ی بین  5تا  10گرفتهاند (تقریباً یک سوم) 52/4 ،درصد ( 22نفر) نمرهی بین  11تدا  15و تنهدا  16/7درصدد ( 7نفدر) از آندان
نمرهی باالتر  15گرفتهاند .همانطور که نشان داده شده است  83درصد از دانشآموزان نمره آنها پایینتر-مساوی  15است ،کده
این نشان از عملکرد نسبتاً ضعیف آنها در پاسخگویی به سواالت کتاب هویت اجتماعی است .حتی غیبت برخی از داندشآمدوزان
در آزمون را میتوان در عالقهمندی ضعیف آنها با این درس دانست و بیان کرد که یدادگیری ایدن درس بدرای آنهدا از اولویدت
چندانی برخودار نیست.
ب) دادههای جمعآوری شده از نظرسنجی معلمان (با استفاده از پرسشنامه چندسوالی) .از معلمدان خواسدته
شد که به سواالت خواسته شده از آنها پاسخ دهند .در این نظرسنجی  70معلم پایه داوزدهم تجربی و ریاضی – فیزیک اسدتان
البرز شرکت کردند که  21نفر ( 30درصد) از آنان مرد و  49نفرشان ( 70درصد) زن بودند .نمودارهای زیر نشان مدیدهدد کده
بیش از  84درصد از معلمان بیش از  3سال سابقه کار دارند و میانگین سابقه کار آنها  19سال میباشد .در این میان  44درصد
( 31نفر) از آنان کتاب هویت اجتماعی را تدریس میکنند.
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نمودار  :2سابقه كار معلمان.

نمودار  :3فراوانی دروس تدریس شده معلمان.

در سوال اول از آنها پرسیده شد كه ،به نظر شما دانشآموزان پایه دوازدهم رشتههای ریاضی  -فیزیقک و علقوم
تجربی كدام درس را كماهمیتتر از بقیه دروس تلقی میكنند؟
پاسخ  43درصد ( 30نفر) از معلمان به این سدوال درس هویدت اجتمداعی و پاسدخ  31درصدد ( 22نفدر) از آنهدا درس
مدیریت خانواده وسبک زندگی بوده است.

141

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،45بهمن 1400

نمودار  :4فراوانی دروس بر اساس كم اهمیت بودن آنها.
در سوال دوم از آنها پرسیده شد كه ،كدام یک از گزینه های زیر را بهترین دلیل برای انتخاب جواب سوال «به نظر
شما دانشآموزان پایه دوازدهم رشتههای ریاضی  -فیزیک و علوم تجربی كدام درس را كماهمیتتر از بقیه دروس
تلقی میكنند؟» میدانید؟
جواب آنها در جدول  4گزارش شده است.
جدول  :4توزیع فراوانی معلمان برحسب دلیل كماهمیت بودن دروس مربوطه.
گزینه

فراوانی

درصد

عدم عالقمندی دانشآموز به درس مربوطه

23

32/9

روشهای نامناسب تدریس در درس مربوطه

6

8/6

به دلیل كماهمیت بودن درس مربوطه در كنکور

40

57/1

بیتوجهی نظام آموزش به درس مربوطه

17

24/3

ناآگاهی دانشآموزان نسبت به اهمیت درس مربوطه

13

18/6

كل پاسخدهندگان

70

100/0

در سوال سوم از آنها پرسیده شد كه ،به نظر شما دانشآموزان پایه دوازدهم رشتههای ریاضی  -فیزیقک و علقوم
تجربی چقدر به یادگیری مطالب درس هویت اجتماعی اهمیت میدهند؟
در پاسخ  69درصد ( 48نفر) اظهار داشتهاند که این دانشآموزان ،خیلی کدم و کدم بده یدادگیری مطالدب درس هویدت
اجتماعی اهمیت میدهند.
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نمودار  :5درجه اهمیت یادگیری مطالب درس هویت اجتماعی.
و در سوال آخری از آنها پرسیده شده كه ،كدام یک از گزینه های زیر را بهترین دلیل برای انتخاب جواب سوال «به
نظر شما دانشآموزان پایه دوازدهم رشتههای ریاضی  -فیزیک و علوم تجربی چقدر بقه یقادگیری مطالقب درس
هویت اجتماعی اهمیت میدهند؟» میدانید؟
جواب آنها در جدول  5گزارش شده است.
جدول  :5توزیع فراوانی معلمان برحسب كماهمیت بودن درس هویت اجتماعی برای دانشآموزان.
گزینه

فراوانی

درصد

عدم عالقمندی دانشآموز به درس مربوطه

20

29/4

روشهای نامناسب تدریس در درس مربوطه
به دلیل كماهمیت بودن درس مربوطه در كنکور

5

7/4

38

55/9

بیتوجهی نظام آموزش به درس مربوطه

19

27/9

ناآگاهی دانشآموزان نسبت به اهمیت درس مربوطه

19

27/9

كل پاسخدهندگان

70

100/0

 .8تجزیه و تحلیل و تفسیر دادههای جمعآوری شده از نظرسنجی معلمان.
در نظرسنجی ،معلمان اذعان داشتند که دانشآموزان پایه دوازدهم رشتههای تجربی و ریاضی – فیزیدک ،درس هویدت
اجتماعی و مدیریت خانواده و سبک زندگی را به دلیل کم اهمیت بودن این دروس در کنکور ( 57/1درصد) و عدم عالقهمنددی
دانشآموزان به دروس مربوطه ( 32/9درصد) از دیگر دروس کماهمیتتر میدانند .در ادامه  69درصد از آنها اعتقاد داشتند کده
دانشآموزان این پایه ،اهمیت کم و خیلی کمی به یادگیری مطالب درس هویت اجتمداعی (بده دلیدل کدماهمیدت بدودن درس
مربوطه در کنکور ( 55/9درصد) و عدم عالقمندی دانشآموزان به درس مربوطه ( ))29/4میدهند .از آنجایی که این تحقیق بده
تنهایی نمی تواند موجب شود که این درس جزء مناب کنکور دانشآموزان قرار بگیرد ،لذا در پی یافتن راهی است کده یدادگیری
و عالقمندی دانشآموزان نسبت به این درس را بهبود ببخشد .بنابراین ،این پژوهش به دنبدال ایدن اسدت کده آیدا مدیتدوان بدا
استفاده از روشهای یادگیری فعال (مانند داستانسرایی) ،یادگیری و عالقهمندی به درس هویدت اجتمداعی را در بدین داندش-
آموزان بهبود ببخشد؟
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 .9انتخاب راه جدید موقتی
استفاده از روشهای مورر در یادگیری و عالقهمندی به مطالب درسی همواره مورد توجه اکثر معلمان و دبیران آمدوزش
و پرورش بوده است .از جمله روشهایی که می توان استفاده کرد ،روش یادگیری فعال (پوستر ،بحث گروهی ،ایفای نقش ،معما،
نمایش فیلم ،حل مسئله ،داستانسرایی ،پازل و  )...است .در این روشهای یادگیری ،دانشآموزان نقش فعالی ایفا کرده و عدالوه
بر م شارکت با یکدیگر ،کنترل این یادگیری را بدست میگیرند و در مواق ضروری از معلم به عنوان یداریدهندده کمدک مدی-
گیرند ،که موجب لذتبخشتر شدن فرایند یادگیری برای دانشآموزان میشود ] 3و  .[4داستانسرایی از جمله ابزارهایی اسدت
که یادگیری فعال را تقویت میکند .در داستانسرایی با گنجاندن مطالب علمی در قالب داستان میتوان دانشآموزان را نسدبت
به مطالب درسی عالقهمند کرده و در نهایت حس کنجکاوی آنها را برانگیخت .بنابراین ،با بررسیهای انجام شدده ،نویسدنده بده
این نتیجه میرسد که روش داستانسرایی به عنوان روشی جدید و موقتی میتواند برای ارائه مطالب درسی به داندشآمدوزان در
افزایش یادگیری و عالقمندی آنان مورد آزمایش قرار گیرد.

 .10اجرای طرح جدید و نظارت بر آن
در این تحقیق با الگو گرفتن از پژوهش مویترا ] [11تحت عنوان «داستانسرایی به عنوان ابزاری بدرای یدادگیری فعدال
دانشآموزان در درس ژنتیک» ،نویسنده به ساخت داستان خویش در شش مرحله پرداخته است .در پژوهش مذکور ،محقدق در
شش مرحله توانسته است آنچه را که از لحاظ آموزشی دانشآموزان باید یاد میگرفتند را در قالب داستان به آنها ارائه کندد)1 .
خلق یک داستان مناسب )2 ،تعیین اهداف و موضوعات یادگیری )3 ،ایجداد چدارچوب روایدی (چدارچوبی بدرای روایدت کدردن
داستان) )4 ،افزودن محتوای علمی و آموزشی )5 ،افزودن محتواهای بصری و لینکهای آموزشی و  )6آزمون داستان در کدالس
درس.
ارائه داستان:
در سفرم به بابلسر
«محل سکونتم شهر یاسوج است .اگر بخواهم شهر یاسوج را توصیف کنم ،بایدد بگدویم مدردم ایدن شدهر بدا زبدان لدری
صحبت می کنند و این شهر ،شهری سنتی است که هنوز دارای آداب و رسومهای خام خود هست .مثالً یکی از آداب آنهدا در
عروسی ها این است که سازه و نقاره دارند و با ملودی آن میرقصند .رقص زنان با لباسهای خاصی است و مردان با لباس خام
4
بابلسر سفر کنم و
لری چوب بازی می کنند (برای دیدن این رقصها بر روی لینک های زیر کلیک کنید .)5قصد دارم به شهر
یکی از این لباس ها را به عنوان هدیه برای دوستم در شهر بابلسر ببرم (دانشجوی دکتری دانشگاه مازنددران در شدهر بابلسدرم و
در رشته جامعهشناسی مشغول به تحصیل هستم و هدفم آن است که در این رشته فارغالتحصیل شوم) .االن ساعت  5:35صبح
است و من دارم وضو می گیرم که نماز را بخوانم ،نماز من تمام شده است و در حال آماده کردن صبحانه هسدتم .در حدال میدل
کردن صبحانهام که یکدفعه مادرم از خواب بیدار و وارد آشپزخانه میشود .در این حال من سفره را مرتبتر و به مدادرم تعدارف
میکنم که صبحانه بسیار لذیذی آماده کردهام ،بفرمایید میل کنید .با مادرم صبحانه را صرف کردم و بعد مسدواک زدم ،لبداس-
4
https://www.aparat.com/v/58k3w/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%DA%86%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C_%

D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%
B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC
5
https://www.aparat.com/v/aZtJS/%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%B1%

DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%84_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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های مخصوم سفر خود را پوشیدم ،کیف سفر را برداشتم ،از پدر و مادر خود خداحافظی و خانه را ترک کردم .بدا اینکده مدی-
توانم با پرواز یاسوج -تهران ،به تهران بیاییم و از آنجا با اتوبوس به شهر بابلسر بروم ،اما قصد دارم از شهر یاسوج تدا شدیراز را بدا
اتوبوس بروم ،از شهر شیراز تا شهر ساری را با هواپیما و از ساری تا شهر بابلسر را با تاکسی بروم .در اتوبوس هوا بسیار گرم بدود
و به همین خاطر بلند شدم و شیشه پنجره اتوبوس را باز کردم .وقتی به فرودگاه شیراز رسیدم ،بخاطر اپیددمی کروندا ویدروس،
اجازه ندادند کسی بدون ماسک سوار هواپیما شود و همه افراد را یکی یکی چک کردند .غدذایی سدنتی (کَلدگ ) کده مدادرم در
کیف گذاشته بود را در هوایپما و بدون تعارف به کنار دستی خود میل کردم .بعد از میل کردن غدذا شدروع کدردم و بده آرامدی
کتاب «تو نمیتوانی روزم را خراب کنی » را مطالعه کردم .بعد از تحویل گرفتن بار در فرودگاه ساری7 ،یکدی از مسدافران ،کیدف
مخصوم هدیه من را (که لباسهای محلی در آن بود) دزدید و پلیس فرودگاه را در جریان گذاشتم تا اینکه با تالشهدای زیداد
و مستمر بعد از دو روز دزد را پیدا کردند و من به لباسهای سنتی خود دست یافتم و آنها را به دوست خود هدیه دادم».
در پایان داستان ،سواالتی از متن داستان براساس محتوای کتاب درسی (سه درس اول کتاب هویت اجتمداعی) طراحدی
و از دانشآموزان خواسته میشود که پس از مطالعه دقیق داستان به آنها پاسخ دهند.

 .11گردآوری اطالعات (شواهد )2
در این مرحله ،داده های زیر از اجرای داستان مربوطه (آزمون مربوط به داستان) کسب شده اسدت .ایدن دادههدا حاصدل
پاسخگویی دانشآموزان به سواالت مطرح شده در داستان است .به این صورت که از دانشآمدوزان تجربدی و ریاضدی – فیزیدک
خواسته شد که پس از مطالعه دقیق داستان ،در آزمون شرکت کرده و به سواالت زیر پاسخ دهند.
(کنشهای فردی را مشخص کنید؟)( ،کنشهای آگاهانه کداماند؟)( ،کنشهای ارادی کداماند؟)( ،کنشهای هددف دار کددام-
اند؟)( ،کنشگر کیست؟)( ،پیامدهای ارادی چند نمونه از کنشهای وحید را نام ببریدد( ،).پیامددهای غیدرارادی چندد نمونده از
کنشهای وحید را نام ببرید( ،).پدیدههای اجتماعی را نام ببرید( ،).کنشهای اجتماعی را ندام ببریدد( ،).هنجارهدای اجتمداعی
کداماند؟)( ،ارزشهای اجتماعی کداماند؟)( ،مصادیق فرهنگی کداماند؟)( ،فرهندگ عمدومی را در چده چیزهدایی مدیبینیدد؟)،
(خردهفرهنگ را در چه چیزهایی میبینید؟)( ،خردهفرهنگهای موافق را در چه چیزهایی میبینید؟)( ،ضدد فرهندگ را در چده
چیزهایی میبینید؟) و (بر اساس داستان فوق چند نمونه از فرصتها و محدودیتهای جهان اجتماعی را نام ببرید).

 6نوعی نان كه كه میوه درخت بلوط تهیه می شود (برای دیدن تصاویر این غذای سنتی و میوه آن لینک زیر را فشار دهید)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.yjc.ir
 7حتما این كتاب را مطالعه كنید

145

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،45بهمن 1400

جدول  :6نتایج نمرات براساس داستان.
رشته ریاضی  -فیزیک

رشته علوم تجربی
دانشآموز

نمره تستی-
تشریحی

نمره داستان

دانشآموز

نمره تستی-
تشریحی

نمره داستان

امیرحسین

15

19

امیرحسین

11

16

محمدرضا

8

16

عرفان

17

17

علی

17

16

کیان

10

15

دانیال

12

18

علیرضا

17

16

علی

12

18

سید بنیامین

14

17

امیرحسین

8

17

یونس

15

15

رضا

10

15

فراز

11

16

سید مهدی

6

14

علیرضا

7

15

سهند

17

15

حسین

5

14

امیرحسین

15

18

سپهر

11

17

حسین

8

14

امیررضا

17

18

امیررضا

8

13

محمد صالح

18

20

محمد اسماعیل

12

17

علی

8

15

ابوالفضل

12

17

سعید

15

17

اشکان

12

16

علیرضا

11

16

امیرمهدی

9

13

حسین

15

17

رضا

15

18

محمدجواد

17

15

مهدی

12

15

امیرحسین

14

17

سجاد

12

16

عرفان

11

17

امیرحسین

15

18

امیرمحمد

11

16

رادمهر

غیبت

17

محمد حسین

9

15

امیرحسین

غیبت

غیبت

امین

غیبت

17

عرشیا

غیبت

غیبت

فرشاد

غیبت

16

نیما

غیبت

غیبت

مهدی

غیبت

17

دانیال

غیبت

15

محمدصادق

غیبت

15

محمد مهدی

8

14

علی

غیبت

14

اشکان

غیبت

17

احسان

غیبت

17
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از جدول فوق (جدول  )6دستهبندی زیر منتج شده است .در این جدول (جدول  )7نمره دانشآموزان هر رشدته در سده
دسته تقسیم شده است و میانگین نمرات نیز گزارش شده است.

جدول  :7دستهبندی نمرات دانشآموزان در روش داستان.
رشته تجربی

كل دانشآموزان

رشته ریاضی  -فیزیک

دستهبندی

تعداد

دستهبندی

تعداد

دستهبندی

تعداد

نمرات

(درصد)

نمرات

(درصد)

نمرات

(درصد)

نمره بین  5تا 10

-

نمره بین  5تا 10

-

نمره بین  5تا 10

-

نمره بین  11تا
15

)39/1( 9

نمره بین  11تا
15

)32/1( 9

نمره بین  11تا
15

)35/3( 18

نمره بین  16تا
20
میانگین نمرات

)60/9( 14
16/04

نمره بین  16تا
20
میانگین نمرات

)67/9( 19
16/21

نمره بین  16تا
20
میانگین نمرات

)64/7( 33
16/13

نمودار  :6درصد نمرات دانشآموزان در آزمون داستان.

 .12ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
الف) ارزشیابی كمی
نتیجه تجزیه و تحلیل نمرات دانشآموزان به شرح جدول  7است .همانطور که در آزمون داسدتان مشدخص اسدت هدیچ
دانشآموزی نمرهای بین  5تا  10کسب ننموده است ،در حالی که در آزمون تستی  -تشریحی  31درصدد ( 13نفدر) از داندش-
آموزان نمرهی بین  5تا  10گرفتهاند (تقریباً یک سوم) .در آزمون داستان  35/3درصد ( 18نفر) از داندشآمدوزان نمدرهی بدین
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 11تا  15کسب کردهاند ،در حالی که در آزمون تستی – تشریحی  52/4درصد ( 22نفر) نمرهی بین  11تا  15کسدب نمودندد.
در آزمون داستان  64/7درصد ( 33نفر) از دانشآموزان نمرهی بداالی  15کسدب کدردهاندد ،در حدالی کده در آزمدون تسدتی –
تشریحی تنها  16/7درصد ( 7نفر) از آنان نمرهی باالتر  15کسب کردند .به عالوه در روش مذکور (روش داسدتانسدرایی) هدیچ
دانشآموزی نمره پایینتر از  10کسب نکرده است و بیش از  60درصد آنها نمره باالتر از  15کسب کردند .در یک نتیجه کلدی
میتوان گفت که یادگیری دانشآموزان در روش مبتنی بر داستان با استناد بر نتایج بدست آمده بده نسدبت قابدل تدوجهی بداال
رفته است .در ادامه جهت مقایسه دو روش استفاده شده در این پژوهش جداول و نمودارهدای آنهدا در ذیدل مقایسده شددهاندد.
همچنین نشان داده شده است که از  26دانشآموز رشته علوم تجربی 3 ،نفرشان در آزمون داستان شرکت نکردند ،در حالی که
در آزمون تستی – تشریحی  5نفر غیبت داشتند .تمامی دانشآموز رشته ریاضی – فیزیک در آزمون داستان شرکت کردندد ،در
حالی که  7نفر از آنها در آزمون تستی – تشریحی شرکت نکرده بودند (تعداد غائبین کل در داستان  3نفر میباشند).
جدول  :8مقایسه نمرات دانشآموزان در دو آزمون.
دستهبندی نمرات

نمره بین  5تا 10
نمره بین  11تا 15
نمره بین  16تا 20
میانگین نمرات

روشها

رشته تجربی

رشته ریاضی -
فیزیک

كل دانشآموزان

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

آزمون سنتی

)38/1( 8

)23/8( 5

)31/0(13

آزمون داستان

-

-

-

آزمون سنتی

)52/4( 11

)52/4( 11

)52/4( 22

آزمون داستان

)39/1( 9

)32/1( 9

)35/3( 18

آزمون سنتی

)9/5( 2

)23/8( 5

)16/7( 7

آزمون داستان

)60/9( 14

)67/9( 19

)64/7( 33

آزمون سنتی

11/57

12/57

12/07

آزمون داستان

16/04

16/21

16/13
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نمودار  :7درصد نمرات دانشآموزان در دو آزمون.

ب) ارزشیابی كیفی
پس از برگزاری آزمون و تدریس به روش داستانسرایی دانشآموزان بازخوردهای زیر را نسدبت بده آن در کدالس درس
ارائه کردند.
-

محمد :آقای معلم چندبار داستان را خواندم تا توانستم به سواالت پاسخ دهم.
علی :معلم من برای پاسخ دادن به این داستان کتاب را بیش از سه بار مطالعه کردم.
رضا :معلم جان من دوست دارم داستانی مانند داستان شما در ارتباط با مباحث مدذکور بدرای بقیده همکالسدیهدایم
تهیه کنم.
امیرحسین :در برخی از بخشهای داستان احساس میکردم که من در آن جایگاه قرار دارم.
سعید :این داستان ذهن من را بسیار درگیر خود کرده است ،به گونهای که میتوانم کنشهایم و پیامدهای آنهدا را بده
خوبی درک کرده و تشخیص دهم.
عرفان :من به اهمیت بسیار باالیی کنشهای انسانها پی بردهام.
محمد :استاد من دیگر مجبور نیستم مطالب مشابه کتاب هویت اجتماعی را آنقدر تکرار کنم تا حفظ کنم.
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عالوه بر این داستان مذکور به همراه روش ارزیابی آن در گروههای آموزشی معلمان قرار داده شد ،که بازخوردهای زیدر
بدست آمدند.
-

روش های جدید یاگیری و آموزش مانند روش مذکور باید به طور گستردهای اجراء شود.
منجر به درگیر شدن ذهن دانشآموز با مطالب درسی خواهد شد.
داستان پرانرژی و جالبی بود.
از این روش میتوان به عنوان تکالیف دانشآموزی در خانه استفاده کرد ،بده ایدن صدورت کده داندشآمدوزان کارهدا و
رفتارهای خود را در قالب آنچه که در کالس درس آموختهاند تشریح و توصیف کنند.
استفاده از روش داستانسرایی در دروس مربوط به علوم اجتماعی بسیار نادر بوده است.

 .13نتیجهگیری (گزارش نهایی و اطالعرسانی)
در این پژوهش محقق با مشاهده و تجربه اتفاقات پیرامون کالس درس و دانشآموزان به وجود موضوعی پی بدرد .او بدا
استفاده از آراء و نظر دانشآموزان متوجه شد که آنها به دالیلی به درس هویت اجتماعی اهمیدت و توجده کمتدری نسدبت بده
سایر دروس نشان دادند .وی برای ارباث این فرضیه با استفاده از دو دسته شواهد به گرآوری اطالعدات پرداخدت .در مشداهدات
دسته اول با استفاده از آزمون تستی – تشریحی مشخص شد که دانشآمدوزان مطالدب را بده خدوبی یداد نمدیگیرندد و نمدرات
ضعیفی در این درس کسب کردند .به عالوه آنها در روند تدریس و کالس درس مشارکت ضعیفی داشتند .پس از بدست آمدن
این نتایج (آزمون تستی – تشریحی) میانگین نمرات دانشآموزان  12/07بدست آمد .محقق به وجدود مسدئلهای پدی بدرد .لدذا
برای اربات وجود مسئله با استفاده از پیمایشی در بین دیگر معلمان از آنها سواالتی پرسیده شد که به نظر شما داندشآمدوزان
چه درسی را از میان دیگر دروس کماهمیت تر تلقی کرده و دلیل آن چیست؟ ،و در ادامه از آنها پرسیده شد کده بده نظدر شدما
دانشآموزان تا چه اندازه به درس هویت اجتماعی اهمیت میدهند؟ .نتایج بدست آمدده حداکی از آن بدود کده معلمدان اذعدان
داشتند از میان دروس ،درس هویت اجتماعی از کمترین اولویت برای دانشآموزان برخودار است .به این صورت که  69درصد از
آنها اظهار داشتند که این دانشآموزان ،خیلی کم و کم به یادگیری مطالب درس هویت اجتماعی اهمیت میدهند .دلیل آنهدا
برای این پاسخ آن بود که درس مربوطه مناب کنکور نبوده و از طرف دیگر داندشآمدوزان بده ایدن گونده درس عالقده چنددانی
ندارند ،لذا مطالب این دروس را به خوبی یاد نمیگیرند .بنابراین ،محقق بر آن شد تا بتواند عالقه و میزان یادگیری دانشآموزان
را با بکارگیری یکی از روشهای یادگیری فعال مورد آزمایش قرار دهد .محقق با مطالعه روشهدای جدیدد یدادگیری و بررسدی
مزایا و معایب آنها به این نتیجه رسید که داستانسرایی میتواند گزینه مناسبی برای عالقمند ساختن دانشآموزان و در نتیجده
افزایش میزان یادگیری آنها در درس مربوطه بشود .وی با الگو گرفتن پژوهش  ......به ایجاد و طراحی داستانی مبتنی بر مطالدب
آموزشی کتاب مربوطه در شش مرحله پرداخت و از دانشآموزان خواست پس از مطالعه دقیق داستان به سواالت مندتج شدده از
متن داستان پاس خ دهند .نتایج حاصل از گردآوری شواهد دوم (یعنی آزمون داستان) حاکی از آن است که  64درصد از داندش-
آموزان نمرهی باالتر از  15کسب کردند ،که این نشان از افزایش میزان یادگیری دانشآموزان با استفاده از روش داسدتانسدرایی
است .در پایان داستان بازخوردهای نسبت به بکارگیری روش مذکور از دانشآموزان و معلمان دریافت شد ،که نشان از نو بودن،
جالب بودن و افزایش میزان عالقمندی دانشآموزان به روش مذکور بود.
در یک نتیجه کلی می توان گفدت ،داسدتان مزایدا و فوایدد گونداگونی در کدالس درس دارد ،از جملده مدیتواندد باعدث
برانگیختن عالقه دانشآمو زان ،کمک به روند ارائه درس و تدریس ،به یادسپاری طوالنیمدت مطالب درسی ،ایجاد حس همدلی
میان دانشآموزان و معلمان و حتی میان خود دانشآموزان گردد .روش (داستانسرایی) توانسته است آنچه را که فرد از داسدتان
شنیده و یا خوانده با آنچه که شخصیتهای داستان در دنیای غیرواقعی یا واقعی انجام دادهاند ترکیدب کدرده و در هنگدام قدرار
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گرفتن در موقعیتهای اتفاق افتاده در داستان آن را برای خویش شبیهسازی کرده و به اجرای واقعی آن عمل بپدردازد (شدبیه-
سازی تجربه واقعی) .در نهایت این روش باعث یادگیری بیش از  80تا  90درصد مطالب درسی میشود.
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