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مقدمه

ماارتهاز نفاهی در برارارز ارتباط در کالس ابان و خطار اا آن یقطش مطیثرز داریطد .اا ایطن
رو ،بسیارز اا پژوهشگران در یک دهه اخیر به دیبال یااتن رو هاز تدری
جا

و تکدیکهطاز مطیثر

ارتقاء ارآیدد یادگیرز و یاددهی ماارتهاز نفاهی ،خصوصاً ماارت ندیدارز بودهایطد .در

حالیکه بهطور سدتی ندیدن به معدی رمزگشایی اا متن نفاهی با تمرکز بر عداصر ابطایی هط چطون،
آواها ،ل ات و دستور اس ش بر اساس پژوهشهاز جدید ابانآموا و اطالعات پیشطین او یسطب بطه
پطرداا

موضوع ،یوع تکلیف نطدیدارز ،رو

پیطام و یطادگیرز ماطارت نطدیدارز ییطز اا عوامطض

تأثیر گذار بر ارآیدد ندیدن هستدد .اا ایطن مدظطر ،نطدیدن و درط مرالطب نطفاهی رویطدز اعطال و
پیچیده اس

که در آن نخص ندویده عالوه بر تشخیص و ادراط اصوات ،ل ات ،دستور و تفسطیر

تکیه و لحن گویدده ،پیام را بر اسطاس بااط اجتمطاعی -ارهدگطی کطه پیطام در آن بیطان نطده معدطی
میکدد ( .)Vandergrift, 1999به عبارت دیگر ،هدگامی که عالیق ،توایاییها ،اطالعات عمطومی
و سرح ابایی ندویده در ایتخا تکالیف ندیدن در یظر گراته مطینطود اا دنطوارز درط مرلطب
نفاهی بهطور متدابای کاسته مینود.
یظر به اهمی ماارت ندیدن در کالس درس ،اکدطون رو هطاز سطدتی تکطرار و حفط کطردن
جاز خود را به رو هاز ارتباطی و تعاملی در تدری

ماطارت نطدیدن دادهایطد .در ایطن رو هطا،

ابض اا هر تکلیف ندیدن ابتدا ابانآمواان با موضوع آندا مینوید و در مورد آن به بحط و تبطادل
یظر میپردااید .هدگام ندیدن و پ

اا آن ییز ابانآمواان یقش اعالی داریطد و هطدف اصطلی آیطان

درط مرلب نفاهی اس  .علیرغ آنکه استفاده اا این رو ها در بابود تطدری
یقش مامی ایفا میکدد ،هدوا بسیارز اا پژوهشها میید این مرلب اس
اا مشکالت اساسی دورههاز ابان اسط

ماطارت نطدیدن

که ماارت ندیدن ،یکطی

و ابطانآمطواان هطراس و اضطررا ایطادز هدگطام ایجطام

تکالیف نفاهی دارید .بدابراین ،پژوهش و بررسی رو ها و تکدیکهایی که بتوایطد ایطن اضطررا
را کاهش دهد به میثر یمودن کالس ابان کمک نایایی مییماید.
یکی اا رو هاز یوین آموا  ،استفاده اا ادبیات و بخشهاز مختلطف آن ،خصوصطاً ادبیطات
داستایی در کالس درس اس  .رابره تدگاتدگ ادبیات و ایدگی اجتماعی در پدید آمدن داستانهطا
و حکای ها یقش اساسی دارد و سبب به انتراط گذانتن ایدیشهها و تجربیات اردز و اجتمطاعی،
ایتقال میراث ارهدگی ،آدا و سدن ،اعتقادات و تاریخ اا یک یسطض بطه یسطضهطاز بعطدز مطینطود
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( .)Ghodsi, Sahif-Abadi & Soudani, 2012علیرغ آنکه داستان بطه مفاطوم کلطی عبطارت
اس

اا «ماجراز وااعی یا تخیلی که براز سرگرمی گفته یا خوایده مینود» (Dehkhoda, 2006,

) ،1225کارکرد داستان تداا سرگرمی ییس  .بلکه ،میتواید در جا

نداخ  ،پیشگیطرز و حطض

مشکالت مفید وااع نود ( .)Soltani, Arian & Angaji, 2013ذهن ایسان ماهیتاً اصهمدار اسط
و ادراط تجربیططات روامططره خططود را در االططب خططرده داسططتانهططا سططامان مططیدهططد & (Nikooei

) .Babashakouri, 2013همانطور که مصرف مواد غذایی سبب رند و یمطو بطدن و ارگطانهطاز
آن میگردد ،گو دادن به داستان ییز میتواید سبب رند ذهدی ایسانها گردد (.)Wright, 2008
میلفه اصلی داستانگویی ،تصویر ذهدی اس

که مخاطب اا داسطتان در ذهطن خطود مطیسطااد.

بدابراین ،داستان گو باید به او کمک کدد تا با اا تمام جزییات داستان بطا محتطواز داسطتان ارتبطاط
برارار یماید .بدینترتیطب ،داسطتانگطویی مطیتوایطد ابطزار مداسطبی بطراز معراطی الگوهطاز مواطق و
راتارهاز مرلو باند و در نکضگیرز راتار مخاطب مطیثر وااطع نطود (.(Soltani et al., 2013
اصه میتواید سببکاهش پرخانگرز کودکان نود و به آیاطا بیطامواد کطه چگویطه راتطار خطود را
ت ییر دهدد ) .(Nasirzadeh & Roshan, 2010کودکان و یوجوایان اا طریطق داسطتان بطا تجطار
دیگران آندا مینوید و میآمواید چگویطه مسطایض و مشطکالت خطود را حطضکددطد (Zarei et al.,

) .2013داستان ،مخاطب را به تفکر وا میدارد و اطالعطات متدطوعی را بطه یحطوز سطرگرمکددطده و
جذا در اختیار آیاا میگذارد ( .)Farhady, Taghdisi & Solhi, 2005اصهگویی مایه نطعف
و نادز کودکان مینود و وسطیلهاز بطراز تطأمین بادانط

روایطیآیطان اسط

(Mostafazadeh,

) .2010اصهگویی میتواید اضررا ایزیولوژیکی ،یگرایطی و اضطررا اجتمطاعی را کطاهشدهطد
) (Zarei et al., 2013و در درمطان ااسطردگی و اضطررا مطیثر بانطد (.)Soltani et al., 2013
اصهگویی موجب اازایش خالای
عزتیف

( )Radbakhsh, Mohammadifar & Kiani-Ersi, 2013و

کودکان نده ( )Soltani et al., 2013و بر رنطد تفکطر السطفی & (Ghasemi, Zare

) Haghighat, 2011و خودپدداره آیان تأثیر مثبتی دارد (.)Ghodsi et al., 2012
عالوه بر این مزی ها ،داستانگویی یکی اا تکدیکهاز مطیثر آموانطی اسط  .ارا

آموانطی و

تعلیمی ادبیات اا دوران کان در ادبیات تعلیمی 4کامالً مشطاود اسط  .اا ایطن مدظطر ،آثطار ادبطی در
پیوید با دایشها و رنتههاز دیگر ارار گراته و عدصر اصلی آن آموا

و اازایش آگاهی مخاططب
1. Didactic Literature
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یسب به موضوعات مختلف علمی ،سیاسی ،دیدی و اخالای اس
تداا سبب بابود کیفی

تدری

( .)Razi, 2012داستانگویی یطه

معلمطان مطینطود ( ،)Lowenthal, 2008بلکطه ،حط کدجکطاوز

دایشآمواان را برمیایگیزد و به آیاا کمک میکدد تا مفاهی مبا و مبطاحثی را کطه ییطاا بطه داط
بیشتر دارید را باتر بیامواید ( .)Sadik, 2008اصهها بطه دایطشآمطواان ایطن امکطان را مطیدهدطد تطا
مسایض خود را اا طریق ارا گراتن تجربهها و حوادث ایدگی دیگران حضکددد .ایرا ،دایشآمطواان
هدگام گو

دادن به داستان در مورد نخصی هاز داستان اکر میکددطد و عملکطرد آیاطا را مطورد

بررسی و تجزیطه و تحلیطض اطرار مطیدهدطد ( .)Tomkins, 2009داسطتان مطیتوایطد ،سطبب تقویط
ماارتهاز ارتباطی نود ،در خوایدن و یونتن به دایشآمطواان کمطک کدطد ،دایطشآمطواان را در
اعالی هاز کالسی با رونی مایج و سرگرمکددده درگیر کدد ،ساختارهاز ابایی را به آیان بیامواد
و سبب گستر

دایره ل ات آیاا نود ( .)Wang, Li & Dai, 2008مقایسه بین رو

داستانگطویی حطاکی اا تطأثیر رو

سطخدرایی و

داسطتانگطویی بطر ارتقطاء سطرح آگطاهی دایطشآمطواان اسط

) .(Farhady et al., 2005داستان سبب تقوی حااظه میگردد و ادرت تفکر عمیق و ایتقطادز را
اازایش داده و در یتیجه سرح آگاهی ،تفکطر ایتقطادز ،ماطارتهطاز کالسطی و یطادگیرز را ارتقطاء
میبخشد (.)Mostafazadeh, 2010
بطا گسططتر

رواااططزون ابططزارهططاز اططنآورز در سططالهططاز اخیططر ،یططوعی داسططتانگططویی بططه یططام

داستانگویی دیجیتال 4در آموا

اس

مورد استفاده ارار گراته اسط  .داسطتانگطویی دیجیتطال عبطارت

اا تلفیق هدر داستانگویی با ابزارهاز انآورز به یحوز کطه تصطویر ،موسطیقی و گراایطک بطا

صداز راوز (اصهگو) تلفیق نده و به صورت چددرسایهاز در ابطزارهطاز اطنآورز اابطض دیطدن و
ندیدن باند ( .)Alexander, 2011واژه داستانگویی دیجیتال براز اولطین بطار توسطط دایطا انطلی

5

براز توصیف داستانها و تجار نخصی که اا طریق رسایههاز دیجیتال روای مطینطوید ،ابطداع
گردید .در این یوع داستانگویی ،هر ارد (معل یا دایشآموا) مطیتوایطد بطا ایتخطا یطک موضطوع
دلخواه ،داستایی را در محطیط یطرماازارهطاز تولیطد چدطدرسطایهاز بطه تصطویر بکشطد بطه یحطوز کطه
عک هاز مربوط به موضوع داستان ،روای داستان توسط اصهگو و موسیقی پط امیدطه همطراه بطا
ه براز مخاطب یمایشداده نوید .داستانهاز دیجیتال با ارم هاز اابض یمایش (مایدد )MPEG0
1. Digital Storytelling
2. Dana Atchley
3. Moving Picture Experts Group
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ساخته مینوید و میتوان آیاطا را در ابزارهطاز اطنآورز همایدطد تبلط  ،لطا تطاگ و گونطیهطاز
هونمدد ذخیره و تمانا یمود.
داستانهاز دیجیتال را میتوان بر اساس تجار نخصطی ،داسطتانهطاز تطاریخی و حکایط هطا
تولید کرد .مدت امان هر داستان معموالً بین  5تا  43دایقه اس  .براز ساخ
اا ایواع یرماازارهاز ساخ

داستانهاز دیجیتطال

و تولید چددرسایهاز مایدد Movie Maker, IMovie, Photo Story

و  Corel VideoStudioاستفاده مینود .معموالً داستانهاز دیجیتال در آموا

براز ییض بطه سطه

هدف تولید و استفاده مینوید ( :)Rossiter & Clark, 2007تولید و استفاده اا داسطتان دیجیتطال
توسط معل براز تدری

یک هدف آموانیخاصش تولیطد و اسطتفاده اا داسطتان دیجیتطال توسطط

معل ط بططراز نططرع موضططوعات مربططوط بططه محتططواز آموانططیش و تولیططد داسططتان دیجیتططال توسططط
دایشآمواان براز درط باتر یک هدف آموانی یا بیان داستانهطاز نخصطی مطرتبط بطا محتطواز
آموانی .روبین ( )Robin, 2008معتقد اس که تولید و استفاده اا داستانهاز دیجیتطال مدجطر بطه
تقوی

پدج یوع ماارت یا سواد مینود که عبارتدد اا :سواد دیجیتالی (توایطایی براطرارز ارتبطاط بطا

ااراد اا طریق ابزارهاز دیجیتطال) ،سطواد کلطی (توایطایی خوایطدن و یونطتن و درط و نطرع متطون
بهطور کلی) ،سواد انآورز (توایطایی بطهکطارگیرز کطامویوتر و سطایر ابزارهطاز اطنآورز) ،سطواد
بصرز (توایایی اا و درط یمادها ،یشانها و جلوههطاز بصطرز) و سطواد اطالعطاتی (توایطایی پیطدا
کردن و ارایابی اطالعات در مدابع مختلف).
تولید و استفاده اا داستانهاز دیجیتال اساساً بر یظریه نطداختی یطادگیرز چدطدرسطایهاز(Mayer, 4

) 2003مبتدی اس که خود بر سه اصض یادگیرز علومنداختی استوار اس :
 .4اصلكانال دوگانه :یظام پرداا

اطالعات در ذهن ایسان داراز دو کایال براز پرداا

اطالعطات

بصرز/تصویرز و ندیدارز/کالمی اس .
 .5اصلظرفیت محدود :هر کایال داراز ظرای
پرداا

محدود پطرداا

اسط  .بدطابراین ،توایطایی ایسطان در

اطالعات در هرکایال و در مدت امان خاص محدود اس .

 .0اصل پردازش فعال :یادگیرز اعال عبارت اس

اا ایجام یک سرز ارآیدد نداختی مرتبط هدگطام

یادگیرز نامض «توجه ،سااماندهی اطالعات وارده نده و یکوارچهسطااز اطالعطات بطا دایطش
ابلی یادگیریده» (.)Zarei Zavaraki & Jafarkhani, 2009, 24
1. Cognitive Theory of Multimedia Learning
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بر اساس این یظریه استفاده اا کالم ،تصویر و متن میتوایطد ظرایط
پرداا

حااظطه کوتطاهمطدت را هدگطام

اطالعات اازایش داده و به یادگیرز اعال و مایدییتر مدجر نود .عالوه بر آن ،طبطق یظریطه
4

دوپارگی توجه ( ،)Baddeley, 1992واتی متن و تصاویر بهصورت بصرز و با هط ارایطه نطوید،
توجه بصرز اراگیر بین متن و تصاویر تقسی مینود .واتطی توجطه بصطرز انطباع نطود ،اسطمتی اا
اطالعات بدون آنکه پرداا

نود اا دس میرود و ارآیدد برارارز ارتباط بین اطالعات کالمطی

و بصرز دچار اختالل میگردد .برخالف این امر ،واتی متن به صورت نفاهی (روای ) و همراه بطا
تصاویر مرتبط ارایه گردد ،اراگیر میتواید متن را با حااظه صوتی 5خطود و تصطاویر متحطرط را بطا
حااظه بصرز 0خود پرداا

یماید و بدین ترتیب درگیرز ذهدطی کطاهش یااتطه و تمرکطز ااطزایش

مییابد.
اا امان نکضگیرز ایده داستانگویی دیجیتال حدود یک دهطه مطیگطذرد و ایطواع مختلفطی اا
داستانهاز دیجیتال بطراز اهطداف مختلطف مطورد اسطتفاده اطرارگراتطهایطد .در امطر آمطوا
پژوهشهطاز ایجطام نطده بیطانکددطده تطأثیر مثبط
موضوعات متدوع درسی اس

مطرور

و نطگرف ایطن تکدیطکآموانطی بطر یطادگیرز

( .)Banaszewski, 2002در اولین پژوهشها اا این دس  ،کطاژدر

( )Kajder, 2004به بررسی تأثیر داستان دیجیتال بر ماارت سوادآمواز دایطشآمطواان دبیرسطتایی
در ایاالت متحده پرداخ  .در پژوهش مذکور ،دایطشآمطواان هدگطام یطادگیرز سطیاالتی اا خطود
میپرسیدید و سو  ،در پاسخ به سیاالت خود داستانهایی را با موضوعات مختلف یظیطر خطاطرات
خایوادگی ،کتا هاز دوران کودکی و تجربیات مدرسه در محیط چددرسایهاز ایل سطااز 1تولیطد
یمودید .یتایج یشان داد که با استفاده اا داسطتانگطویی دیجیتطال میطزان مشطارک دایطشآمطواان در
اعالی هاز کالسی ،ایگیزه اعالی هاز گروهطی و تشطریک مسطاعی و ماطارت سطوادآمطواز آیطان
اازایش مییابد.
وردوگو و بلمویته ( )Verdugo & Belmonte, 2007تأثیر داستانگویی دیجیتطال بطر ماطارت
ندیدارز کودکان ابانآموا ایگلیسی در اسواییا را بررسی یمودید .محققان بطا ایتخطا داسطتانهطاز
دیجیتال مداسب کودکان اا طریق سامایه بر خط ،اراگیران را بطه گطو

دادن و تمانطاز داسطتانهطا

ترغیب یمودید .یتیجه مشاهده کالسی و بررسی یاددان هطاز مدرسطان حطاکی اا بطااخورد بسطیار
1. Split-Attention Theory
2. Acoustic Memory
3. Visual Memory
4. Movie Maker
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آیان در بهکارگیرز داستانهاز دیجیتال در کالس ابان بود .ه چدطین ،یتطایج تحلیطض دادههطا

مثب

یشان داد که داستان گویی دیجیتال تکدیک مداسبی براز تدری

ماارت ندیدارز اس

و میتوایطد

بر تقوی ماارت ندیدارز ابانآمواان تأثیر مثبتی گذارد.
کططاویترز ( )Coventry, 2008بططا ایجططام پژوهشططی کیفططی بططه بررسططی اسططتفاده اا داسططتانهططاز
دیجیتالی و پروژههاز چدطدرسطایهاز در یکطی اا کطالسهطاز دایشطگاهی خطود در ایطاالت متحطده
پرداخ  .در این پژوهش ،دایشطجویان ارنطد پطروژه درس مرالعطات اجتمطاعی خطود را بطهصطورت
داستان دیجیتال ساخته و ارایه کردید .یتیجه یشطان داد کطه ترکیطب چدطدرسطایهاز بطا داسطتان درط
مفططاهی یظططرز را تسططایض مططیکدططد و دایشططجویان را اططادر مططیسططااد ،تططا مفططاهی غیططراابططض درط و
چالشبرایگیز را در داستانهاز خود به تصویر بکشدد و آیاا را باتر بفامدد.

صدیق ( )Sadik, 2008به بررسی تطأثیر اسطتفاده اا داسطتانهطاز دیجیتطال بطر میطزان یطادگیرز
دایشآمواان مصرز پرداخط  .وز اا معلمطان دروس ایگلیسطی ،علطوم ،ریاضطی و علطوم اجتمطاعی
خواس

تا به مدت یک ییمسال تحصیلی اا داستانهاز دیجیتطال در تطدری

خطود اسطتفاده کددطد.

یتیجه یشان داد که ایگیزه یادگیرز ،همکارز بین دایطشآمطواان و ماطارتهطاز اطنآورز آیطان در
یتیجه بهکارگیرز چددرسایهاز اازایش یاا  .یتایج حاصطض اا مصطاحبه بطا دایطشآمطواان و دبیطران
یشان داد که داستانگویی دیجیتال یادگیرز دایشآمواان را ااطزایش مطیدهطد و محطیط کطالس را
پویا و اعال میسااد .بسیارز اا معلمان علیرغ مشطکالتی کطه در اسطتفاده اا داسطتانهطاز دیجیتطال
دانتدد (مایدد مشکالت ادی و محدودی

امان) ،به اسطتفاده اا ایطن تکدیطک در تطدری هطاز آتطی

خود عالاهمدد بودید.
بدمایر ( )Benmayor, 2008با ایجام پژوهش کیفی مراحض و یحوه ساخ داستانهازدیجیتطال
توسط دایشآمواان را مورد بررسی دایق ارار داد .یتیجه مصاحبه با ساایدگان داسطتانهطا یشطان داد
که داستان دیجیتال سبب تقوی

ذهن و ادرت خالای

نده و سطرح آگطاهی ارهدگطی سطاایده را

اازایش میدهد.
کالرط و آدام ( )Clarke & Adam, 2012به بررسی یظر نش متخصص علومتربیتی کطه در
مورد داستانگویی دیجیتال مقاالتی مدتشر کرده بودید ،پرداختدد و اا آیان خواستدد ،ارا
اا داستانگویی دیجیتال بهعدوان یک تکدیک آموانی در آموا

استفاده

عطالی اسطترالیا را مطورد بررسطی

ارار دهدد .دادههاز مورد یظر اا طریق مصاحبه و حول سه موضوع اصلی :تجربه نرک

کددطدگان
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در تولید و استفاده اا داستان هطاز دیجیتطال ،ایگیطزه آیطان بطراز اسطتفاده اا ایطن تکدیطک در دروس
دایشگاهی و یقاط اوت و ضعف این تکدیک جمعآورز ند .یتایج یشان داد که استادان مالحظطاتی
براز استفاده اا این تکدیک در دروس دایشگاهی دارید و معتقدید داستانگطوییدیجیتطال مطیتوایطد
تکمیضکددده رو هاز متداول یادگیرز و پژوهش باندش اما ،جایگزین مداسبی براز آیاا ییس .
یوکسض ،روبین و مکییض ( )Yuksel, Robin & McNeil, 2011یظطر معلمطان ،دایشطجویان،
پژوهشگران ،استادان دایشگاه و عالاهمددان و سای

داستانگویی دیجیتال دایشگاه هوسطتون 4را

اا  52کشور جاان مورد بررسی ارار دادید .یتیجه یشان داد که داستانگویی دیجیتطال مطیتوایطد بطر
اا و درط دایشآمواان اا موضوعات درسی ،عملکرد کلطی تحصطیلی و ماطارتهطاز یگطار ،
ارایه و پژوهش آیان تأثیر مثبتی بگذارد .عالوه بر این ،ماارتهاز ابایی ،اجتماعی ،تفکطر ایتقطادز
در دایشآمواایی که معلمان آیان اا داستان دیجیتال استفاده میکددد بهطور مثبتی تطأثیر مطیپطذیرد.
ه چدین ،مشخص ند که داستان دیجیتال در بسیارز اا دروس مایدد ابان ،علطوم اجتمطاعی ،هدطر و
علوم اابض اسطتفاده اسط

و در بع طی اا کشطورها بطر سطوادآمطواز (اسطترالیا) ،آمطوا

بادانط

(ایگلستان) و ارتباطات (یروژ) تأثیر مثبتی دارد.
یایگ و وو ( )Yang & Wu, 2012تأثیر استفاده اا داستانگوییدیجتیال را بطا رو

سطخدرایی

معل در بین دایشآمواان تایوایی در کالس ابان ایگلیسی با ه مقایسه کردید .یتایج یشطان داد کطه
استفاده اا داستانگوییدیجیتال میتواید بر پیشرا تحصیلی ،تفکر یقادایه و ایگیطزه یطادگیرز ابطان
دایشآمواان تأثیر معدادارز بگذارد .یتایج مصاحبه با دایشآمواان و معلمان ییز یشان داد که اا یظر
هر دو گروه ،داستان دیجیتال تکدیک آموانی ارانمددز اس
تدری

که درط دایشآمواان اا مرالطب

نده ،یادگیرز اکتشاای و تفکر ایتقادز را که جزء اهداف اصلی تعلی و تربی

ارن بیس

و یک اس ارتقاء میبخشد.
چایگ و کو ( )Chuang & Kuo, 2013تأثیر داسطتانگطوییدیجیتطال را بطا اسطتفاده اا سطامایه
برخط  Storybirdبر عملکرد خوایطدن ابطانآمطواان تطایوایی بررسطیکردیطد .یتیجطه یشطان داد کطه
داستانهاز دیجیتال بر خوایدن و درط مرلب و یادگیرز ل ات دایشآمواان تأثیر معدطادارز دارد.
بیش اا  %14ابان آمواان اظاطار کردیطد کطه خوایطدن داسطتانهطاز دیجیتطال ااط ابطان ایگلیسطی و
یادگیرز ل ات آیان را ارتقاء میدهد.
1. The University of Houston
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در ایران ییز پژوهشهایی تأثیر استفاده اا چددرسایهاز دیجیتال را در امرآمطوا

بررسطیکطردهایطد

که در ادامه بررسی مینوید.
باریگی و اسدز ) (Behrangi & Asadi, 2008تأثیر استفاده اا بریامههاز چددرسطایهاز را در
آموا

ابان دایشآمواان دوره راهدمایی نار رز با رو

سدتی مقایسطه کردیطد .یتیجطه حطاکی اا

اازایش دایره واژگان ،ادرت درط مفاهی  ،ماارت در جملهسااز امال و یونطتن صطحیح کلمطات
ایگلیسططی در گططروه آامططایش در مقایسططه بططا گططروه کدتططرل اس ط  .احمططدز ،اططالع و میرااخططایی
) (Ahmadi, Fallah & Mirzakhani, 2011تأثیر آموا

چددرسایهاز تعطاملی بطا چددرسطایهاز

غیرتعاملی بر میزان یادگیرز دایشآمواان در درس علو تجربی پایه چاارم ابتدایی نار سارز را بطا
توجه ویژه به دو میلفه سرع

و دا

یادگیرز بررسی کردید .یتیجه پژوهش یشان داد که آموا

چددرسایهاز تعاملی در مقایسه با چددرسایهاز غیرتعاملی بر میزان یادگیرز تأثیر بیشترز دارد و این
امر در دو میلفه سرع و دا

یادگیرز ییز صادق اس .

مادزااده و اتحی ) (Mehdizadeh & Fathi, 2013به بررسی تأثیر اسطتفاده اا چددرسطایهاز
رایطج (سطخدرایی ،بحط و

دیجیتال و یقشههاز مفاومی ساده ،یقشههاز مفاومی اسطتداللی و رو

پرسططش و پاسططخ) در ارتقططاء میططزان یططادگیرز و یططاددارز مباحطط بادانطط

اططردز و عمططومی

دایشآمواان دوره ابتدایی نارستان ایالم پرداختدد .یتایج یشان داد که ترکیب آمطوا
اا چددرسایهاز دیجیتال و رو

یقشههاز مفاومی ساده اا دو رو

بطا اسطتفاده

دیگر ،در اازایش سرح دایطش

سالم دایشآمواان میثرتر بوده اس .
امایی ،سعیدز و عابدز ) (Zamani, Saeidi & Abedi, 2011به بررسی اثربخشی و پایدارز
تأثیر استفاده اا چددرسایهازها بر میزان خطودتدظیمی یطادگیرز و پیشطرا
دایشآمواان دختر ایطزده پرداختدطد .پط
پیشرا

اا آمطوا  ،هطر دو گطروه اا یظطر میطزان خطودتدظیمی و

تحصیلی آامون ندید .آامون پیگیرز به ااصله دو ماه پ

ییز ایجام ند .یتایج بیایگر یقش مثب
یادگیرز خطودتدظی پط

اا آموا

براز هر دو گطروه

استفاده اا چددرسطایهازهطا در پایطدارز عملکطرد تحصطیلی و

اا آامطایش و دو مطاه پط

اا آمطوا

) (Zamani, Saeidi & Saeidi, 2011به بررسی تأثیر تطدری
سدتی بر خودکارآمدز و ایگیز

تحصطیلی درس ریاضطی

بطود .امطایی ،سطعیدز و سطعیدز
ریاضطی بطا چددرسطایهاز و رو

تحصیلی درس ریاضی دایشآمواان دختر ایذه پرداخط  .گطروه

آامایش 9 ،هفتطه درس ریاضطی را بطه صطورت الکتروییکطی و چددرسطایهاز و گطروه کدتطرل درس
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دیدید .پ

اا آموا  ،هر دو گروه اا یظر میزان خودکارآمطدز

تحصیلی آامون ندید .آامون مجدد در دو ماه بعد اا آموا

ییطز بطه عمطض آمطد .یتطایج

یشاندهدده تأثیر مثب استفاده اا چددرسایهاز ها بر خودکارآمدز و ایگیز
سه پژوهش ییز در امیده داستانهاز دیجیتال و کامویوترز در آموا

تحصیلی ریاضی بود.

ابان ایگلیسی بطهعدطوان ابطان

4

خارجی ایجطام نطده اسط  .عابطدین ،پورمحمطدز ،سوریاویگسطا،تیایطگ و کطی (Abidin, Pour

) Mohammadi, Souriyavongsa, Tiang & Kim, 2011به بررسی تأثیر داسطتانهطاز دیجیتطال
بر درط نفاهی ابان آمواان خردسال ماالیی در یک مادکودط دولتی پرداختدد .یتیجه یشطان داد
که استفاده اا داستانهاز دیجیتال بر درط ندیدارز ابانآمواان تأثیر مثبتی دارد.
عبداهللپور و اسداادهملکی ) (Abdollahpour & Asadzadeh Maleki, 2012تأثیر اسطتفاده
اا داستانهاز دیجیتال در ایاس با خوایدن کتا هاز چاپی را بر ماارت یونتن ابانآمواان ایرایطی
اا آامایش ماارت یگار

بررسی یمودید .یتایج یشان داد که پ

دایشآمواایی که اا داستانهطاز

کامویوترز استفاده کرده بودید بهطور معدادارز باتر اا دایشآمواایی بود که کتطا داسطتان چطاپی
را خوایططده بودیططد .سورنططجایی و اعتمططادز ) )Soureshjani & Etemadi, 2012بططه بررسططی
داستانهاز کامویوترز برخط بر ندیدن و درط مفاهی ندیدارز ابانآمواان ایرایی کودط ایرایطی
در نارکرد پرداختدد .یتایج یشان داد که استفاده اا داستانهاز دیجیتال تأثیر معدطادارز بطر تقویط
ماارت ندیدارز ابانآمواان دارد.
در پژوهش حاضر ،استفاده اا داستانگطویی دیجیتطال در تطدری

ماطارتنطدیدارز و تطأثیر آن بطر

اضررا ندیدارز ابان خارجه مورد بررسی ارارگراته اس  .عل

این امطر ایطن اسط کطه ماطارت

ندیدارز در بین چاار ماارت ابان (ندیدن ،صحب
چالش برایگیز اس  .براز پرداا

کردن ،خوایدن و یگطار ) ماطارتی سطخ

و

دادههاز نفاهی ،ابانآموا باید یطه تداطا بطر سطاختارهطاز ابطایی
5

(دستور ،واژگان و تلف ) متمرکز نودش بلکه ،باید با اعالکردن طرع وارههاز ذهن خطود ،مفطاهی
مررع نده در داده نفاهی را به سرع

پرداا

یماید .عالوه بر ویژگطیهطاز اعالیط

نطدیدارز و

جدبههاز ذهدی و نداختی ندویده ،ویژگیها و تفاوتهاز اردز مایدد یگطر  ،ایگیطزه و اضطررا
میتوایدد در روید ندیدن و درط مفطاهی تطأثیر بگذاریطد .بطه علط آنکطه نطدیدن ،اعالیط ذهدطی

1. EFL: English as a Foreign Language
2. Schemata

تأثیر داستانگویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری 38/...

پیچیدهاز اس  ،بسیارز اا ابانآمواان هدگام گو دادن به ابان خارجه دچطار تطرس و دلواپسطی
مینوید .ایرا ،اا اینکه مرالب را به خوبی متوجه یشوید و جطوا یامداسطبی بدهدطد هطراس داریطد.
این یگرایی اضررا ندیدارز یامیده مینود.
اضررا ندیدارز در وااع یوعی اضررا یادگیرز ابان خارجه اسط

کطه هدگطام نطدیدن و ایجطام

تکالیف ندیدارز ایجاد مینود ( .)Legac, 2007این اضررا  ،یکی اا عواملی اس که میتواید
بر مواقی

ابانآمواان در نطدیدن ابطانخارجطه و درط مفطاهی نطفاهی تطأثیر گطذارد .علط

اضررا را میتوان به عطواملی یظیطر ویژگطیهطاز مطتن نطدیدارز ،یحطوه پطرداا

ایطن

آن ،مت یرهطاز

آموانی و ویژگیهاز معل و ابانآمواان یسب داد ( .)Vogley, 1998با وجود آنکه اضطررا
ابانخارجه و عوامض مطیثر بطر آن در سطالهطاز اخیطر مطورد توجطه بسطیارز اا پطژوهشگطران اطرار
گراتهاید ،موضوع اضررا ابانآمواان هدگام ایجام اعالی هاز مرتبط بطا ماطارتهطاز چاارگایطه
ابان خصوصاً ماارت ندیدارز ییاا به مرالعات تکمیلی دارد .ایرا ،نطداخ
باع

و کدتطرل عطواملی کطه

ایجاد و یا کاهش این اضررا ها میگردیطد ،بطه مواقیط دورههطاز آموانطی ابطان کمطک

نایایی مییماید.
با توجه به پیشیده پژوهشهاز ایجطام نطده در مطورد تطأثیر داسطتانگطویی اا سطویی و یطرماازارهطاز
چددرسایهاز اا سوز دیگر ،بر ویژگیهاز عاطفی ابانآمواان هدگام گو دادن بطه ابطانخارجطه،
این پژوهش به بررسی تأثیر داستانگوییدیجیتال بر اضطررا نطدیدارز ابطانآمطواان مطیپطردااد.
هدف پژوهش حاضطر ،بررسطی تطأثیر اسطتفاده اا داسطتانهطاز دیجیتطال در رویطد آمطوا
ندیدارز بر اضررا ندیدارز ابانآمواان در ایاس با داستانگویی بطه رو

ماطارت

روایطی سطدتی اسط .

لذا ،پرسش پژوهش حاضر عبارت اس اا:
آیا داستانگویی دیجیتال تأثیرز بر اضررا ندیدارز ابانآمواان دارد؟
روش

رو

تحقیططق حاضططر ،اا یططوع نططبه آامایشططی بططا دو گططروه کدتططرل و آامططایش ،و پططیشآامططون و

پ آامون اس  .چارچو یظرز پژوهش مبتدی بطر یظریطه نطداختی یطادگیرز چدطدرسطایهاز مطایر
) (Mayer, 2001, 2003اس .
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کددده در این پژوهش 23 ،ابانآموا سرح متوسط دو کالس ابان یک میسسطه ابطان

دایطشآمطواان هطر

دخترایه در نار تاران بودید که بر اساس یمویهگیرز در دسترس ایتخا ندید.
دو کالس یوجوان و دامده سدی آیان بین  41تا  47سال با میایگین  45/24بود .به عل

ثب

یام ابان-

آمواان در کالسها بر اساس بریامه ابلی امکان جابجایی آیان در گروهها وجود یدانط  .بدطابراین،
یکی اا گروهها بر حسب تصادف بهعدوان گروه آامایشی ( 03یفر) و دیگرز بهعدوان گروه کدترل
( 03یفر) در یظر گراته ند .بررسی یمرات هطر دو گطروه هدگطام ورود بطه کطالس حاضطر حطاکی اا
همگن بودن هر دو گروه در سرح ماارت کلی ابان بود .با این وجود ابض اا ایجطام پطژوهش میطزان
اضررا ندیدارز هر دو گروه مورد سدجش ارار گرا .
ابزار ایدااهگیرز اطالعات ،مقیاس اضررا ندیدارز ابطان خارجطه (Kimura, 2008) 4مطیبانطد
که براز بررسی اضررا ندیدارز ابانآمواان بهعدوان پیشآامطون و پط آامطون مطورد اسطتفاده
ارارگرا  .این مقیاس نامض  52گویه اس
هدگام ایجام یک اعالی

که اا پاسخدهددگان میخواهد میطزان اضطررا خطود

ندیدارز را با ایتخا یکی اا پاسخها مشخص یمایدطد .دامدطه پاسطخهطا در

مقیاس لیکرت  2درجهاز نامض  4براز هرگز 5 ،براز یدرتاً 0 ،براز گاهی 1 ،براز اغلطب 5 ،بطراز
معموالً و  2براز همیشه اس  .یمرات باالتر در این پرسشیامه یشطان دهدطده اضطررا بیشطتر اسط .

این پرسش یامه ،اضررا ندیدن را در ارتباط با سه عامطض اضطررا عطاطفی 40( 5گویطه) ،یگرایطی
ادراکی 44( 0گویه) و ترس پیشبین 5( 1گویه) مورد ارایابی اطرار مطیدهطد .اضطررا عطاطفی در
برگیریده احساساتی یظیر :عدم اطمیدان خاطر و یاراحتی ،بیعالاگی ،دلادگی ،بیگطایگی و هطراس
هدگام ایجام اعالی

ندیدن اس  .یگرایی ادراکی مربوط به عواملی اسط کطه سطبب ایجطاد یگرایطی

حین ایجام اعالی هاز ذهدی و نداختی در امان ندیدن مینوید مایدد :موضطوع نطدیدن ،اطالعطات
پیش امیده ،واژگان و امان الام براز ایجام ارآیدد ندیدن .عامض سوم یا تطرس پطیشبطین مربطوط بطه
مواعی هاز ندیدن در امان آیدطده اسط
صحب کردن با تلفن یا گو

کطه مطیتوایدطد در نطدویده ایجطاد اضطررا کددطد مایدطد

دادن به یک سخدرایی.

ساختار عاملی این ابزار با تحلیض عاملی اکتشاای توسطط کیمطورا ) (Kimura, 2008مطورد بررسطی
ارارگراته اس  .یتیجه یشان داد که این مقیاس اا سه عامطض تشطکیض نطده کطه در مجمطوع %01/55
1. FLLAQ: Foreign Language Listening Anxiety Questionnaire
2. Emotional Anxiety
3. Percieved Worry
4. Anticipatory Fear

تأثیر داستانگویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری 33/...

سااه را پیشبیدی میکددد .محاسبه پایایی ابطزار یشطان داد کطه آلفطاز کرویبطال کطض ابطزار

واریای

 3/94و براز عوامض آن به ترتیطب عبطارت اسط

اا :عطاطفی  ،3/15یگرایطی ادراکطی  3/15و تطرس

پیشبین  .3/13در پژوهش حاضر ،ضریب آلفاز کرویبال  3/10محاسبه گردید.
رو

پژوهش به این صورت بود که ابتدا ،دو کالس ابان سرح متوسط بهعدوان گطروه آامطایش و

کدترل ایتخا ندید .میزان اضررا ندیدارز ابطان خارجطه هطر دو گطروه ابطض اا آامطایش مطورد
ارایابی ارار گراط  .سطو  ،هطر دو گطروه بطه مطدت یطک تطرم آموانطی در دوره آمطوا
نرک کردید .رو
بود .رو

تدری

تدری

ابطان

ماارت ندیدارز ،محتواز آموانی و مدرس هطر دو کطالس یکسطان

بهک ار راتطه در هطر دو گطروه رو

تطدری

ارتبطاطی نطامض پطیش -نطدیدارز،

ندیدارز و پ  -ندیدارز بود .در مرحله پیش -ندیدارز موضوع ندیدن بطا اعالیط هطاز متدطوعی
معرای ند تا ابان آمواان یسب بطه ایجطام اعالیط نطدیدارز عالاطه و ایگیطزه پیطدا کددطد .در بخطش
ندیدارز در گروه آامایش داستانهاز دیجیتال به صورت چدطدرسطایهاز اجطرا نطدید و نطاگردان
اایططض داسططتان را بططا اسططتفاده اا دسططتگاه دزوزدز مشططاهده کردیططد و بططه آن گططو

دادیططد .بخططش

نططدیدارز گططروه کدتططرل ،نططامض گططو دادن بططه روایط نططفاهی داسططتان بططدون اسططتفاده اا پخططش
چددرسایهاز بود .در مرحله پ  -نطدیدارز ،نطاگردان تکطالیف متدطوعی را کطه بطراز ایطن بخطش
طراحی نده بود ایجام دادید .هدف این تکالیف بررسی میزان ااط و درط آیطان اا داسطتان و راطع
انکاالت احتمالی بود .اعالی هاز پیش ندیدارز و پط

نطدیدارز هطر دو گطروه یکسطان بطود .در

پایان آامایش میزان اضررا ندیدارز ابان خارجطه هطر دو گطروه بطار دیگطر مطورد ارایطابی اطرار
گرا .
با توجه به این که تایه داستانهاز دیجیتال ،داراز سه مرحله آمادگی (پیش تولیطد) ،تولیطد و ارایطه
میباند ) (Frazel, 2011براز تایه داستانهاز دیجیتال در این پژوهش سه مرحله ایر ایجام ند:
الف .آمادگی و پیش تولید .4 :ایتخا موضوع داستانها بر اسطاس موضطوعات کتطا ابطانآمطواان بطا
همکارز معلمان همان سرحش  .5ایتخا  2داستان ایگلیسی بطر اسطاس موضطوعات ایتخطا نطده بطا
کدترل سرح سطختی داسطتانهطا بطه یسطب کتطا ابطانآمطواانش  .0طراحطی ( Story Boardططرع
گراایکی اولیه داسطتان) .1 .طراحطی و جسط وجطوز تصطاویر بطر اسطاس Story Boardش  .5ضطبط
اایضهاز صوتی روای داستان در استودیوز ثب صدا با کیفی باال.
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ب .تولید .4 :استفاده اا یرماازار  Corel VideoStudioبراز تولیطد محتطواز چدطدرسطایهاز داسطتان
دیجیتال بر اساس  Story Boardنامض :ارار دادن تصاویر به ترتیب پیشبیدی نده بطر اسطاس رویطد
داستان در محیط یرماازارش ااطزودن گراایطک و جلطوههطاز ویطژه بصطرزش مطیک

صطداز راوز بطا

تصاویر و موسیقی متن و تدظی یاطایی صطداش ذخیطره اایطض چدطدرسطایهاز در ارمط  MPEGبطراز
یمایش در ابزارهاز دیجیتالش  .5بررسی محتواز تولید نده توسطط معلمطان همطان سطرحش  .0ایجطام
اصالحات الام بر اساس یظر معلمان.
ج .ارایه :اایضهاز داستان هطاز دیجیتطال در بخطش نطدیدارز تطدری

ماطارت نطدیدن بطراز گطروه

آامایش به یمایش در آمدید.
اجراز آامایش  45هفته طول کشطید .کطض تطرم  41هفتطه بطود کطه جلسطه اول و آخطر بطه برگطزارز
پیشآامون و پ آامون اختصاص داده ند.
جا

تحلیض دادهها اا تحلیض کوواریای

چددمت یرز 4استفاده ند.

یافتهها

جدول  ،4یشطان دهدطده آمطار توصطیفی (میطایگین و ایحطراف معیطار) هطر دو گطروه در پط آامطون
اضررا و سه عامض آن اسط  .همطان ططور کطه در جطدول مشطخص اسط  ،میطزان اضطررا کلطی
ندیدارز گروه آامایش ( )0/550در پ آامون یسب به گروه کدترل ( )1/091کمتر اس و یشطان
دهدده این موضوع اس

که بهکارگیرز داستانگویی دیجیتال به یسب

رو

سدتی روای نطفاهی

داستان در کاهش اضررا ندیدارز ابانآمواان میثر اسط  .عطالوه بطر ایطن ،اضطررا نطدیدارز
گروه آامایش در هر سه سرح اضررا عاطفی ،یگرایی ادراکی و ترس پیشبین در پ آامطون اا
گروه کدترل کمتر اس .

1. MANCOVA

تأثیر داستانگویی دیجیتال بر اضطراب شنیداری 9 /...

جدول  .میانگین و انحراف معیار اضطراب شنیداری پسآزمون در گروهها

شاخصهای آماری
متغیر
اضررا ندیدارز
عامض اول :اضررا عاطفی
عامض دوم :یگرایی ادراکی
عامض سوم :ترس پیش بین

گروهها

میانگین

انحراف معیار

آامایش

0/550

3/112

کدترل

1/091

3/252

آامایش

5/552

3/543

کدترل

0/529

3/245

آامایش

5/715

3/557

کدترل

0/997

3/244

آامایش

5/153

3/953

کدترل

5/210

4/55

بططراز پاسططخ بططه سططیال پططژوهش و بررسططی تططأثیر داسططتانگططویی دیجیتططال بططر اضططررا نططدیدارز
ابانآمواان ،اا تحلیض کوواریای

چددمت یطرز اسطتفاده نطد .در ایطن تحلیطض ،اضطررا نطدیدارز

بهعدوان مت یر وابسته و استفاده اا داستانگویی دیجیتال بهعدوان مت یطر مسطتقض در یظطر گراتطه نطده
اس  .یتیجه آامون باک

یشان داد که مدل پیشداادز داراز تداسب کاای اس

(جدول .)5

جدول  .1آزمون باكس

شاخص باكس
5/435

F
3/135

درجه آزادی
2

درجه آزادی 1

سطح معناداری

51070/405

3/521

سو  ،براز بررسی تأثیر مت یر مستقض (استفاده اا داستانگطویی دیجیتطال) بطر ترکیطب خرطی مت یطر
وابسته (اضررا ندیدارز) اا آامون هاز اثر ایلیایی ،المبدا ویلک  ،اثطر هتلیدطگ و بطزر تطرین
ریشه روز استفاده ند .یتیجه آامونهاز چددمت یره یشان میدهد که ترکیطب خرطی مت یطر وابسطته
اضررا ندیدارز در سرح  %99اطمیدان تح

تأثیر آامایش ارار دارد .به عبطارت دیگطر ،اسطتفاده

اا داستانگویی دیجیتال سبب ایجاد تفاوت معدادار بین اضررا ندیدارز گروه آامایش و کدتطرل
نده اس  .همانطور که آمار توصیفی یشان میدهد (جدول  )4میایگین اضررا نطدیدارز گطروه
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آامایش اا گروه کدترل کمتر اس  .به عبارت دیگر ،پ
ندیدارز گروه آامایش پ

اا تعدیض یمرات پیشآامطون ،اضطررا

اا برگزارز کالس و ایجام آامایش اا گروه کدترل کمتر اس .

جدول  .1جدول تأثیرپذیری تركیب خطی متغیر وابسته (اضطراب شنیداری) از متغیر مستقل (آزمایش)

شاخصها
نوع آزمون

ارزش

F

درجه آزادی درجه آزادی

سطح

فرضیه

خطا

معناداری

اثر ایلیایی

3/712

21/913

0/333

50/333

3/333

المبدا ویلک

3/541

21/913

0/333

50/333

3/333

اثر هتلیدگ

0/272

21/913

0/333

50/333

3/333

بزر ترین ریشه روز

0/272

21/913

0/333

50/333

3/333

براز مقایسه سه سرح اضررا ندیدارز گروهکدترل و آامایش در پ آامطون و پط

اا تعطدیض

یمرات پیشآامون سروع اضررا ندیدارز ،یتایج آامونهاز تأثیر بین ااراد مطورد بررسطی اطرار
گرا .
همانطور که جدول  ،1یشان میدهد بین دوگروه آامایش (تطدری
کدتططرل (تططدری

بطا داسطتانگطوییدیجیتطال) و

بططا روای ط نططفاهی داسططتان) در پ ط آامططون اضططررا عططاطفی ( P= 3/333و

 ،)F= 27/199یگرایططی ادراکططی ( P= 3/333و  )F= 417/552و تططرس پططیشبططین ( P= 3/333و
 (F= 41/325اختالف معدادارز وجود دارد .یکته اابض ذکر این اس که به عل ایجام سه مقایسطه،
تصحیح آلفاز بدفرویی ایجام گرا
محاسبات در یظر گراته ند.

و با تقسی آلفطاز  3/35بطر  0آلفطاز جدیطد  3/347بطراز ایطن
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جدول  .1نتایج تحلیل كواریانس چندمتغیری برای بررسی تفاوت پسآزمون عوامل اضطراب شنیداری در
گروه آزمایش (تدریس با داستانگویی دیجیتال) و گروه كنترل (تدریس با روایت شفاهی داستان)

منبع

گروه

خرا

کض

جمع

درجه

مجذور

میانگین

آزادی

میانگین

اضررا عاطفی

57/237

4

417/552 57/237

یگرایی

43/139

4

43/139

27/199

3/333

ترس پیشبین

40/537

4

40/537

41/325

3/333

اضررا عاطفی

1/439

55

3/459

یگرایی

1/752

55

3/417

ترس پیشبین

13/539

55

3/704

اضررا عاطفی

751/055

23

یگرایی

505/510

23

ترس پیشبین

125/533

23

متغیر

F

سطح

مجذور اتای

معناداری

تفكیكی

3/333

3/770
3/555
3/517

براز بررسی میزان تأثیر آامایش بر سطروع اضطررا نطدیدارز ،نطاخص مجطذور اتطاز تفکیکطی
مورد بررسی ارارگرا  .بر اساس ناخصهاز پیشطدااد نطده توسطط کطوهن ( ،)Cohen, 1988اا
آیجا که هر سه مجذور اتاز تفکیکی اا  3/41بزر تر اس  ،میتوان یتیجه گرا

که میزان تطأثیر

آامایش بر هر سه سرح اضررا ندیدارز اوز اس  .بطا ایطن وجطود ،مقایسطه ایطن سطه ضطریب بطا
یکدیگر یشان می دهد که استفاده اا تدری

بطا داسطتانگطویی دیجیتطال تطأثیر اابطض مالحظطهاز بطر

کاهش اضررا عاطفی (نطاخص مجطذور اتطاز تفکیکطی=  )3/770در ایطاس بطا یگرایطی ادراکطی
(ناخص مجذور اتاز تفکیکی=  )3/555و ترس پیشبین (ناخص مجذور اتاز تفکیکی= )3/517
دانته اس .
بحث و نتیجهگیري

یتایج این پژوهش یشان داد که استفاده اا داستانگویی دیجیتطال در تطدری

ماطارت نطدیدن ابطان

خارجه میتواید اضررا ندیدارز ابانآمواان را کاهش دهد .این یااته در وهلطه اول تأییطدکددطده
یقش میثر طراحی مداسب اعالی هاز ندیدارز در امر آموا

ماارتندیدارز اسط  .ایطرا ،یکطی

اا رو هططاز مططیثر کططاهش اضططررا نططدیدارز اسططتفاده اا مرالططب آموانططی مداسططب ،جالططب و
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سرگرمکددده اس که میتواید روید نطدیدن را لطذتبخطش سطااد ( .)Hamouda, 2013نطدیدن،
ارآیدد رواننداختی ،اباننداختی و عصب نداختی پیچیدهاز اس

که طی آن ندویده باید بهططور

اعال با کمکگراتن اا تصورات و طرع وارههاز ذهدی خود و تعامض مدام بطا گویدطده معدطی را در
ذهن خود بیااریدد .اگر ابانآمواان یتوایدد دادههاز ابایی را بطه علط ماطارت کط ابطایی ،سطرع
باالز کالم و یحوه ارایه تمرینها و یوع اعالی ها به خطوبی مطدیری
پرداا

و کدتطرل کددطد ،بطا اطالعطات

یشده انباع مینوید ( .)Kimura, 2008دادههاز پرداا یشده درط ندویدگان را دچار

اختالل میکددد و در یتیجه آیان اادر به درط و اا مرالب ییسطتدد .ایجطام ایطن ارآیدطد پیچیطده در
مططدت امططان محططدود ،تططرس اا یفامیططدن یططا کططج اامیططدن آنچططه دیگططران مططیگویدططد و در یتیجططه
خجال اده ندن در مقابض ااراد ،باع ایجاد اضررا ندیدارز میگردد.
اگر چه اضررا ندیدارز با سرح ماارت ابایی ابطانآمطواان مطرتبط اسط و ابطانآمطواان سطرح
پایینتر به عل محدودی دایش ابایی معموالً اا اضررا ندید ندیدارز ریج میبرید ،همانططور
که یااته این پژوهش یشان داد ایتخا موادآموانی مداسب میتواید این اضطررا را حتطی در بطین
ابانآمواایی که اضررا ندیدارز ایادز ییز دارید بهطور چش گیرز کاهشدهد.
این یااته را میتوان ه سو با پژوهشهاز عابدین و همکطاران ( )Abidin et al., 2011و وردوگطو
و بلمویته ( )Verdugo & Belmonte, 2007دایس که بر تطأثیر مثبط اسطتفاده اا داسطتانگطویی
دیجیتال و ارا

آموانی این تکدیک بر یحوه آمطوا

خارجه تأکید دارید .عل

این تأثیر مثب  ،این اس

ماطارت نطدیدارز در کطالس درس ابطان

که داستانگویی دیجیتال هدر داسطتانگطویی را

با ابزار انآورز و محیط چددرسایهاز تلفیق میکدد و تأثیر هر دو تکدیطک آموانطی را دو چدطدان
مییماید .گو
ایرا ،هدگام گو

دادن به داستان میتواید بر تقوی

ماطارت نطدیدارز دایطشآمطواان تطأثیر گطذارد.

دادن به داستان آیاا به اصوات و کلمات بیشتر توجه میکددد ،حساسی بیشطترز

یسب به یحوه کارکرد ابان پیدا میکددد ( )Isbell, 2002و در یتیجه میتوایدطد پطرداا

دادههطاز

ابایی را باتر ایجام دهدد .تسلط بر دادههاز ابایی میتواید بر خودکارآمدز ندیدارز ابطانآمطواان
تأثیر گذانته و در یتیجه اضررا ندیدارز را کاهش دهطد ( .)Graham, 2011امطا ،هدگطامی کطه
هدر داستانگویی در محیط چددرسایهاز ایجام مینود تطأثیر آن بطهعدطوان یطک تکدیطک آموانطی
اازایش مییابد .ایرا ،محیط چددرسایهاز یه تداا چددرسایه (متن ،تصویر ،موسیقی ،روای داسطتان)
را با یکدیگر تلفیق میکدد ،بلکه ،میتواید مدابع متعدد نداختی -ذهدی ابانآمواان مایدد هو هاز
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چددگایه را بهطور ه امان اعال یموده و به پرداا

صحیح اطالعات کمک یماید .در یتیجه ،تطرس

و اضررا اا یفامیدن در ابانآمواان کطاهش مطییابطد و مطیتوایدطد بطا آرامطش بیشطتر و سطریعتطر
اطالعات را پرداا

یمایدد .چددرسطایهاز بطا سطبکهطاز متدطوع یطادگیرز سطاا

معدیدار و اعال را ارتقاء میبخشد و باع

دارد ،یطادگیرز

اازایش ایگیزه یادگیرز اراگیران مطینطود & (Clarke

) .Adam, 2012اا مدظر یظرز ،عل این امر را میتوان به یظریه نداختی چددرسطایهاز یسطب داد.
بر طبق این یظریه ااراد م رر کایالهاز مربوط به حااظه کوتاهمدت خود را جا

غلبه بر ااکار

مزاح یانی اا اضررا  ،بیش اا حد مش ول یگه میدارید که این امر سبب کاهش ظرای

حااظطه

آیان مینود ) .(Austin, 2009, Mayer, 2003استفاده اا دو یا چددرسایه در امر آموا

به طور

ه امان اا مسدود ندن حااظه کوتاه مطدت یطا کطاهش ظرایط
ترتیب مدیری صحیح یحوه پرداا

آن جلطوگیرز مطییمایطد و بطدین

اطالعات باع مینود تا اضررا ندیدارز کاهش یابد.

یکی اا ما ترین بخشهاز داستانهاز دیجیتال ،استفاده اا تصطاویر ثابط
روای

یطا متحطرط هدگطام

داستان اس  .اسطتفاده اا تصطویر بطه ااط مرالطب کمطک مطییمایطد ،ططرعوارههطاز ذهدطی

اراگیران را اعال میکدد و عالاه و ایگیزه آیان را به گو دادن اازایش داده و در یتیجه اضررا و
یگرایی آیان را هدگام ندیدن کاهش میدهطد .یااتطههطاز ایطن پطژوهش تأییطدکددطده اهمیط
ترکیب تصویر (ثاب

یحطوه

یا متحرط) با متن (نفاهی یا کتبی) هدگام طراحی مطواد آموانطی اسط  .بطر

اساس یااتههاز پژوهشهاز مرتبط با این موضوع ،براز آنکه تصویر بتواید به درط متون کمطک
کدد ،باید اوالً تصاویر با متن ارایه نده ارتباط کامض دانته باندد و در ثطایی تصطاویر بایطد همطراه بطا
متون به یمایش درآیدد و ااصله امایی و مکایی بین تصویر و متن وجطود یدانطته بانطد (Grinther,

) .2002عالوه بر این ،تحقیقات ایجام نده در امیده محیطهطاز چدطدرسطایهاز یشطان مطیدهطد کطه
بهکارگیرز تصاویر با روای نطفاهی در ایطاس بطا ترکیطب تصطاویر بطا مطتن یونطتارز بطر پطرداا
اطالعات توسط ندویده تأثیر بیشترز دارد ( .)Austin, 2009ایرا ،تلفیق تصاویر با روای نفاهی،
اا بار نطداختی ابطانآمطواان مطی کاهطد ،بطه اطدرت حطض مسطأله و خالایط
( ،)Grinther, 2002سبب کاهش بار پرداا

آیطان کمطک مطیکدطد

اطالعات ،اراه ندن آرامطش عطاطفی و در یتیجطه

کاهش اضررا اراگیران در محیط چدد رسایهاز به حدااض مینود.
بخش ما دیگرز که در محیط چددرسایهاز وجود دارد ،موسیقی امیده اس که بطا تصطاویر و
روای داستان ترکیب مینود .استفاده اا موسطیقی حااظطه را تقویط مطیکدطد (،)Jensen, 2000
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درط نطدیدارز ( )Slevc & Miyake, 2006و حااظطه آوایطی(Schellenberg & Peretz, 4

) .2007را اازایش میدهد و سبب اازایش حساسی

و تمرکز بیشتر بر پرداا

اطالعات میگردد.

استفاده اا موسیقی ،محیری آرام و دلدشین براز یادگیرز اراه کرده ،سبب کاهش تدش ،یگرایطی
و اضررا یادگیرز مینود ( .)Richards & Rogers, 2003اا آیجطا کطه موسطیقی تطأثیر بسطیار
نطگرای بطر احساسطات و عواططف ایسطان دارد & (Forsblom, Sarkamo, Laitinen, MusTh

) Tervaniemi, 2010میتواید سطبب آرامطش دایطشآمطواان و ایجطاد نطرایط اعالیط دوسطتایه و
صمیمیتر در کالس نود (.)Mashayekh & Hashemi, 2011
عالوه بر این ،یااتههاز ایطن پطژوهش یشطان داد کطه بطا وجطود آنکطه اسطتفاده اا داسطتانگطویی
دیجیتال بر کاهش هر سه سطرح اضطررا نطدیدارز (اضطررا عطاطفی ،یگرایطی ادراکطی و تطرس
پیشبین) میثر اس  ،تأثیر آن در کاهش اضررا عاطفی اابض مالحظه اس  .اضررا عطاطفی در
هدگام ایجام تکالیفندیدارز مطدعک کددطده عطدم اعتمطاد بطه یفط  ،یطاراحتی ،پریشطایی و هطراس
ابانآمواان اس


که سبب اختالل در آرامش و برایگیخته ندن عواططف و احساسطات مدفطی آیطان

میگردد .این اضررا می توایطد سطبب ریجیطدگی نطدید و در یتیجطه اجتدطا اا پطیگیطرز رویطد

پرداا

اطالعات نود .با توجه به چددرسایهاز بودن داستانگویی دیجیتال و استفاده اا رو هطاز

متفاوت ندیدارز و دیدارز به صورت ه امان در تدری  ،این تکدیک میتواید به اازایش عالاطه،
اعتماد به یف
اضررا

و آرامطش نطاگردان در کطالس کمطک کطرده ( )Alodiedat & Eyadat, 2008و

عاطفی آیان را کاهش دهد .این یااته تأیید کددطده پطژوهش یایطگ و وو (Yang & Wu,

) 2012اس

که یشان دادید اسطتفاده اا داسطتانگطویی دیجیتطال ایگیطزه یطادگیرز ابطان را ااطزایش

میدهد .اا آیجا که ایگیزه یادگیرز ابان و اضطررا کطالس ابطان بطا یکطدیگر ارتبطاط تدگطاتدگی
دارید ،عواملی که ایگیزه یادگیرز را اازایش دهدد ،بر کاهش اضررا یادگیرز ابان ییز میثرید.
بر طبق یااته این پژوهش ،تأثیر تکدیک داستانگویی دیجیتال بر کاهش یگرایی ادراکی و ترس
پیشبین کمتر اس  .در حالیکه اضطررا

عطاطفی بطه احساسطات و عواططف مطرتبط اسط  ،عامطض

یگرایی به ادارط نداختی ابانآمواان هدگام ایجام تکلیف ندیدارز مربوط مینود .این اضررا ،
ریشه در یحوه درط مرالطب ارایطه نطده ،ططرعوارههطاز ذهدطی ،ااط ل طات ،امطان و یحطوه ارایطه
اطالعات نطفاهی دارد .اا آیجطا کطه اضطررا نطدیدارز ارتبطاط مسطتقیمی بطا سطرح دایطش ابطایی
1. Phonetic Memory
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ابطانآمططواان دارد ،کطاهش کمتططر آن بطه یسططب
نرک کدددگان این پژوهش یسب
کمترز دارید به عل

عامطض ابلططی را مطیتططوان بطه سططرح ماطارت ابططایی

داد .ایرا ،هدگام گو

دادن ،ابطانآمطواایی کطه دایطش ابطایی

توجه بیش اا ایدااه به دادههاز ابایی اا درط معدی کلطی اطالعطات نطفاهی

باا میمایدد .اا آن گذنته ،یکی اا راههاز کاهش اضررا ندیدارز در بین این یوع ابطانآمطواان
تدری

راهبردهطاز نطداختی و ارانطداختی نطدیدارز اسط

کطه در رو

تطدری

ارتبطاطی جطزء

اهططداف آموانططی ییس ط  .ایططن یااتططه یشططان مططیدهططد کططه بططراز ااططزایش ضططریب تططأثیر اسططتفاده اا
داستانگویی دیجیتال ،رو هاز متدوع و میثر تدری
کمترین ضریبتأثیر مربوط به ترس پیشبین اس

ماارت ندیدارز باید مدیظر ارار گیرد.

که به تمرینهاز ابانآمطواان در آیدطده مربطوط

اس  .بدین معدی که تجربههاز اعلی ،بر تصمی ااراد بر ادامه یا اجتدا اا نرک
ندیدارز تأثیر میگذارد .به عبارت دیگر ،هدگامی که ااراد به عل

در اعالیط هطاز

اتفااات یاخونایددز که هدگام

گو دادن به ابان خارجه براز آیان میااتد و اضررابی که تجربه میکددد ،تصمی میگیریطد تطا اا
مواعی هاز مشابه در آیدده پرهیطزکددطد .بطر اسطاس یااتطه ایطن پطژوهش ،اسطتفاده اا داسطتانگطویی
دیجیتال به مدت یک ترم یمیتواید این اضررا را به یسب اضررا عاطفی کطاهش دهطد .علط
این امر به سخ

بودن ماارت ندیدارز و مشکالتی که ابانآمواان همواره در پطرداا

اطالعطات

نفاهی دارید مربوط اس

( .)Graham, 2011تجربههاز یاخونایدد ابانآمواان ایرایی بطا ماطارت

ندیدارز ،مسألهاز ییس

که به آسایی اا بین رودش بلکه ،کاهش اضررا یانی اا ایطن امطر ییطاا بطه

اسطتفاده مسطتمر اا مطواد آموانطی مداسطب و رو هطاز صطحیح تطدری

هدگطام تطدری

ماططارت

ندیدارز دارد.
با وجود پیشیدهکان و ارتباط یاگسستدی ادبیات با تعلی و آموا
آموا

و پرور

در تاریخ ایطران ،متأسطفایه در

یوین استفاده اا داستانگویی امرز م فول اس  .به یظر میرسد ،باایطااتن ارا

هدر و ادبیات در آموا

ییاامدد پژوهشهاز بیشتر توسط محققان ایرایی اس که خونطبختایه ایطن

امر در سالهاز اخیر تا حدز مورد توجه ارار گراته اس .
بر اساس یااتههاز این پژوهش ،پیشدااد میگردد:
 تکدیک داسطتانگطویی خصوصطاً داسطتانگطویی دیجیتطال در آمطوا
استفاده معلمان ارار گیرد.

دروس مختلطف مطورد
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 پیشدااد مینود که داستانگویی دیجیتال در تدری، ه چدین
.مورد استفاده ارار گیرد تا به درط مفاهی یظرز کمک یماید

، پیشطدااد مطینطود،محدود بودن پطژوهش در ایطران بطر روز ایطن تکدیطک آموانطی

 به عل

پژوهشگران تحقیقاتی درباره تأثیر داستانگطوییدیجیتطال بطر ارآیدطد یطاددهی و یطادگیرز در
.سروع و مقاطع مختلف تحصیلی ایجام دهدد
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