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  87- 111 صفحات ـ 1394 پاییز ـ اول شماره ـ ششم سال

  

  آموزان گویی دیجیتال بر اضطراب شنیداري زبانتأثیر داستان
  

  1* مهرك رحیمی
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  چکیده
شصـت  . آمـوزان ایرانـی اسـت   اضـطراب شـنیداري زبـان    گویی دیجیتال برهدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر داستان

 30( کنتـرل و  )نفـر  30( آزمـایش صورت نمونه در دسترس انتخاب شده و به عنـوان گـروه    آموز سطح متوسط به زبان
بـراي   ،در ابتـدا . آزمـون اسـت؛ شـرکت نمودنـد     پـس  -آزمـون  در تحقیق حاضر که از نوع شبه آزمایشی با پـیش ) نفر

بـا سـه عامـل اضـطراب      ،نامه اضطراب شنیداري زبان خارجـه  نیداري هر دو گروه از پرسشسنجش سطح اضطراب ش
تـدریس مهـارت شـنیدن بـر اسـاس روش       .آزمون اسـتفاده شـد   عنوان پیش بین به عاطفی، نگرانی ادراکی و ترس پیش

ر بخـش شـنیداري   د. هفته انجام شد 14شنیداري به مدت  -شنیداري، شنیداري و پس -ارتباطی شامل سه مرحله پیش
اي اجرا شدند و شـاگردان فایـل داسـتان را بـا اسـتفاده از      رسانه هاي دیجیتال به صورت چنددر گروه آزمایش داستان

دادن بـه روایـت   بخش شنیداري گـروه کنتـرل شـامل گـوش    . دي مشاهده کردند و به آن گوش دادندويدستگاه دي
شـنیداري هـر دو گـروه     ـ  شنیداري و پـس  ـ  هاي پیشفعالیت. بود ايشفاهی داستان بدون استفاده از پخش چندرسانه

نامـه اضـطراب شـنیداري زبـان      در پایان، آزمایش اضطراب شنیداري هـر دو گـروه بـا اسـتفاده از پرسـش     . یکسان بود
اســتفاده از نشــان داد کـه  تحلیــل کوواریـانس چنـدمتغیري   از بـا اسـتفاده    ،هــاتحلیـل داده . گیــري شـد خارجـه انـدازه  

آزمایش و سـه عامـل آن در قیـاس بـا     آموزان گروه کاهش معنادار اضطراب شنیداري زبانگویی دیجیتال سبب استاند
کـارگیري   نامه حاکی از تأثیر قابل مالحظه بـه  بررسی میزان تأثیر آزمایش بر سه عامل پرسش. گروه کنترل شده است

در قیاس با نگرانی ادراکـی  ) 773/0= اي تفکیکیشاخص مجذور ات(هاي دیجیتال بر کاهش اضطراب عاطفی داستان
  .باشدمی) 247/0= شاخص مجذور اتاي تفکیکی(بین  و ترس پیش) 552/0= شاخص مجذور اتاي تفکیکی (
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  مقدمه

از ایـن  . هاي شفاهی در برقراري ارتباط در کالس زبان و خارج از آن نقـش مـؤثري دارنـد    مهارت
هاي مـؤثر   هاي تدریس و تکنیک رو، بسیاري از پژوهشگران در یک دهه اخیر به دنبال یافتن روش

در . اند هاي شفاهی، خصوصاً مهارت شنیداري بوده جهت ارتقاء فرآیند یادگیري و یاددهی مهارت
چـون،   طور سنتی شنیدن به معنی رمزگشایی از متن شفاهی با تمرکز بر عناصر زبانی هـم  که به الیح

آموز و اطالعات پیشـین او نسـبت بـه     هاي جدید زبان آواها، لغات و دستور است؛ بر اساس پژوهش
موضوع، نوع تکلیف شـنیداري، روش پـردازش پیـام و یـادگیري مهـارت شـنیداري نیـز از عوامـل         

از ایـن منظـر، شـنیدن و درك مطالـب شـفاهی رونـدي فعـال و        . هستندگذار بر فرآیند شنیدن  تأثیر
پیچیده است که در آن شخص شنونده عالوه بر تشخیص و ادراك اصوات، لغات، دستور و تفسـیر  

فرهنگـی کـه پیـام در آن بیـان شـده معنـی        -تکیه و لحن گوینده، پیام را بر اساس بافـت اجتمـاعی  
ها، اطالعات عمـومی   هنگامی که عالیق، توانایی به عبارت دیگر،). Vandergrift, 1999(کند  می

شـود از دشـواري درك مطلـب     و سطح زبانی شنونده در انتخاب تکالیف شنیدن در نظر گرفته مـی 
  . شود طور متنابهی کاسته می شفاهی به

حفـظ کـردن   هـاي سـنتی تکـرار و     نظر به اهمیت مهارت شنیدن در کالس درس، اکنون روش
هـا،   در ایـن روش . انـد  هاي ارتباطی و تعاملی در تدریس مهـارت شـنیدن داده   جاي خود را به روش

شوند و در مورد آن به بحث و تبـادل   آموزان با موضوع آشنا می قبل از هر تکلیف شنیدن ابتدا زبان
هـدف اصـلی آنـان     آموزان نقش فعالی دارنـد و  هنگام شنیدن و پس از آن نیز زبان. پردازند نظر می

ها در بهبود تدریس مهـارت شـنیدن    که استفاده از این روش علیرغم آن. درك مطلب شفاهی است
ها مؤید این مطلب است که مهارت شنیدن، یکـی   کند، هنوز بسیاري از پژوهش نقش مهمی ایفا می

نجـام  آمـوزان هـراس و اضـطراب زیـادي هنگـام ا      هاي زبان است و زبـان  از مشکالت اساسی دوره
هایی که بتواند ایـن اضـطراب    ها و تکنیک بنابراین، پژوهش و بررسی روش. تکالیف شفاهی دارند

  . نماید را کاهش دهد به مؤثر نمودن کالس زبان کمک شایانی می
هاي مختلف آن، خصوصـاً ادبیـات    هاي نوین آموزش، استفاده از ادبیات و بخش یکی از روش

ها آمدن داستان ه تنگاتنگ ادبیات و زندگی اجتماعی در پدیدرابط. داستانی در کالس درس است
ها و تجربیات فردي و اجتماعی، ها نقش اساسی دارد و سبب به اشتراك گذاشتن اندیشهو حکایت

 شـود هـاي بعـدي مـی   فرهنگی، آداب و سنن، اعتقادات و تاریخ از یک نسل بـه نسـل  انتقال میراث 
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)Ghodsi, Sahif-Abadi & Soudani, 2012 .(که داسـتان بـه مفهـوم کلـی عبـارت       رغم آنعلی

 ,Dehkhoda, 2006)»شودماجراي واقعی یا تخیلی که براي سرگرمی گفته یا خوانده می«است از 

گیـري و حـل    تواند در جهت شناخت، پیشبلکه، می. ، کارکرد داستان تنها سرگرمی نیست(1225
مدار اسـت  ذهن انسان ماهیتاً قصه). Soltani, Arian & Angaji, 2013(شود  مشکالت مفید واقع

 & Nikooei)دهــدهــا ســامان مــیو ادراك تجربیــات روزمــره خــود را در قالــب خــرده داســتان

Babashakouri, 2013) .هـاي  طور که مصرف مواد غذایی سبب رشد و نمـو بـدن و ارگـان    همان
  ).Wright, 2008(ها گردد شد ذهنی انسانتواند سبب ردادن به داستان نیز می گردد، گوش آن می

. سـازد گویی، تصویر ذهنی است که مخاطب از داسـتان در ذهـن خـود مـی    اصلی داستان مؤلفه
گو باید به او کمک کند تا با فهم تمام جزییات داستان با محتـواي داسـتان ارتبـاط    بنابراین، داستان

ابـزار مناسـبی بـراي معرفـی الگوهـاي موفـق و       توانـد  گـویی مـی  داسـتان  ،ترتیببدین. برقرار نماید
. Soltani et al., 2013)(شـود   گیري رفتار مخاطب مـؤثر واقـع  رفتارهاي مطلوب باشد و در شکل

کاهش پرخاشگري کودکان شود و به آنها بیـاموزد کـه چگونـه رفتـار خـود را      تواند سبب قصه می
نوجوانان از طریـق داسـتان بـا تجـارب     کودکان و . (Nasirzadeh & Roshan, 2010)تغییر دهند 

 ,.Zarei et al)کننـد آموزند چگونه مسـایل و مشـکالت خـود را حـل    شوند و میمی دیگران آشنا

کننـده و   دارد و اطالعـات متنـوعی را بـه نحـوي سـرگرم     داستان، مخاطب را به تفکر وا می. (2013
گویی مایه شـعف  قصه). Farhady, Taghdisi & Solhi, 2005(گذارد جذاب در اختیار آنها می

 ,Mostafazadeh)آنـان اسـت  اي بـراي تـأمین بهداشـت روانـی    شود و وسیلهو شادي کودکان می

دهـد  اجتمـاعی را کـاهش  تواند اضطراب فیزیولوژیکی، نگرانـی و اضـطراب  گویی می قصه. (2010
(Zarei et al., 2013)       و در درمـان افسـردگی و اضـطراب مـؤثر باشـد)Soltani et al., 2013 .(

و ) Radbakhsh, Mohammadifar & Kiani-Ersi, 2013(گویی موجب افزایش خالقیت قصه
 & Ghasemi, Zare)و بر رشـد تفکـر فلسـفی   ) Soltani et al., 2013(نفس کودکان شده  عزت

Haghighat, 2011) آنان تأثیر مثبتی دارد  پنداره و خود)Ghodsi et al., 2012 .(  
ارزش آموزشـی و  . هاي مـؤثر آموزشـی اسـت   گویی یکی از تکنیکها، داستانمزیت عالوه بر این

از ایـن منظـر، آثـار ادبـی در     . کامالً مشهود اسـت  1تعلیمی ادبیات از دوران کهن در ادبیات تعلیمی
اصلی آن آموزش و افزایش آگاهی مخاطب گرفته و عنصر  هاي دیگر قرارها و رشتهپیوند با دانش

                                                   
1. Didactic Literature 
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گویی نـه  داستان). Razi, 2012(موضوعات مختلف علمی، سیاسی، دینی و اخالقی است نسبت به 

کنجکـاوي  ، بلکـه، حـس  )Lowenthal, 2008(شـود  تنها سبب بهبود کیفیت تدریس معلمـان مـی  
کند تا مفاهیم مبهم و مباحثی را کـه نیـاز بـه دقـت     می انگیزد و به آنها کمکآموزان را برمی دانش

دهنـد تـا    آمـوزان ایـن امکـان را مـی    ها به دانـش قصه). Sadik, 2008(ا بهتر بیاموزند بیشتر دارند ر
آمـوزان  زیرا، دانش. کنندها و حوادث زندگی دیگران حلمسایل خود را از طریق فرا گرفتن تجربه

کنند و عملکـرد آنهـا را مـورد    هاي داستان فکر میهنگام گوش دادن به داستان در مورد شخصیت
سـبب تقویـت    ،توانـد داسـتان مـی  ). Tomkins, 2009(دهنـد  تجزیـه و تحلیـل قـرار مـی     بررسی و
آمـوزان را در  آموزان کمـک کنـد، دانـش    هاي ارتباطی شود، در خواندن و نوشتن به دانش مهارت
هاي زبانی را به آنان بیاموزد گیر کند، ساختارکننده در هاي کالسی با روشی مهیج و سرگرمفعالیت

مقایسه بین روش سـخنرانی و  ). Wang, Li & Dai, 2008(لغات آنها شود  رش دایرهو سبب گست
آمـوزان اسـت   گـویی بـر ارتقـاء سـطح آگـاهی دانـش      گویی حـاکی از تـأثیر روش داسـتان    داستان

(Farhady et al., 2005) .گردد و قدرت تفکر عمیق و انتقادي را داستان سبب تقویت حافظه می
هـاي کالسـی و یـادگیري را ارتقـاء     نتیجه سطح آگاهی، تفکر انتقـادي، مهـارت  افزایش داده و در 

  ).Mostafazadeh, 2010(بخشد  می
گـویی بـه نــام   هـاي اخیـر، نـوعی داسـتان    آوري در سـال  هـاي فـن  بـا گسـترش روزافـزون ابـزار    

ارت گـویی دیجیتـال عبـ   داسـتان . استدر آموزش مورد استفاده قرار گرفته  1گویی دیجیتال داستان
آوري به نحوي که تصـویر، موسـیقی و گرافیـک بـا      گویی با ابزارهاي فناست از تلفیق هنر داستان

آوري قابـل دیـدن و    هـاي فـن  اي در ابزارتلفیق شده و به صورت چندرسانه) گو قصه(صداي راوي 
 2شـلی گویی دیجیتال براي اولـین بـار توسـط دانـا ا    داستان واژه). Alexander, 2011(شنیدن باشد 

ابـداع   ،شـوند هاي دیجیتال روایت میها و تجارب شخصی که از طریق رسانهبراي توصیف داستان
توانـد بـا انتخـاب یـک موضـوع      می) آموزمعلم یا دانش(گویی، هر فرد در این نوع داستان. گردید

کـه  اي بـه تصـویر بکشـد بـه نحـوي      رسـانه افزارهـاي تولیـد چنـد    دلخواه، داستانی را در محیط نـرم 
زمینـه همـراه بـا    گو و موسیقی پسي مربوط به موضوع داستان، روایت داستان توسط قصهها عکس

) MPEG3مانند (هاي قابل نمایش هاي دیجیتال با فرمتداستان. شوند دادههم براي مخاطب نمایش

                                                   
1. Digital Storytelling 
2. Dana Atchley 
3. Moving Picture Experts Group  
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اي هـ آوري هماننـد تبلـت، لـپ تـاپ و گوشـی      توان آنها را در ابزارهـاي فـن  شوند و میساخته می

  . هوشمند ذخیره و تماشا نمود
هـا  هـاي تـاریخی و حکایـت   توان بر اساس تجارب شخصی، داسـتان هاي دیجیتال را میداستان
هاي دیجیتال براي ساخت داستان. دقیقه است 10تا  2مدت زمان هر داستان معموالً بین . تولید کرد
 Movie Maker, IMovie, Photo Storyاي مانند افزارهاي ساخت و تولید چندرسانه از انواع نرم

هاي دیجیتال در آموزش براي نیل بـه سـه   معموالً داستان. شوداستفاده می Corel VideoStudioو 
تولید و استفاده از داسـتان دیجیتـال   ): Rossiter & Clark, 2007(شوند  هدف تولید و استفاده می

فاده از داسـتان دیجیتـال توسـط    خاص؛ تولیـد و اسـت  توسط معلم براي تدریس یک هدف آموزشی
ــه محتــواي آموزشــی؛ و تولیــد داســتان دیجیتــال توســط    معلــم بــراي شــرح موضــوعات مربــوط ب

هاي شخصـی مـرتبط بـا محتـواي     آموزان براي درك بهتر یک هدف آموزشی یا بیان داستان دانش
یتـال منجـر بـه    هاي دیجمعتقد است که تولید و استفاده از داستان) Robin, 2008(روبین . آموزشی

توانایی برقـراري ارتبـاط بـا    (سواد دیجیتالی : شود که عبارتند ازتقویت پنج نوع مهارت یا سواد می
توانـایی خوانـدن و نوشـتن و درك و شـرح متـون      (، سـواد کلـی   )افراد از طریق ابزارهاي دیجیتـال 

، سـواد  )آوري ابزارهـاي فـن  کـارگیري کـامپیوتر و سـایر     توانـایی بـه  (آوري  ، سواد فن)طور کلی به
توانـایی پیـدا   (و سـواد اطالعـاتی   ) هاي بصـري ها و جلوهتوانایی فهم و درك نمادها، نشان(بصري 

  ). کردن و ارزیابی اطالعات در منابع مختلف
 ,Mayer)1ايرسـانه  هاي دیجیتال اساساً بر نظریه شناختی یـادگیري چنـد  تولید و استفاده از داستان

  :شناختی استوار استاست که خود بر سه اصل یادگیري علوممبتنی  (2003
اطالعات در ذهن انسان داراي دو کانال براي پردازش اطالعات نظام پردازش  :گانهکانال دواصل .1

 . کالمی است/تصویري و شنیداري/بصري
ر بنـابراین، توانـایی انسـان د   . هر کانال داراي ظرفیت محدود پردازش اسـت  :ظرفیت محدوداصل .2

 . کانال و در مدت زمان خاص محدود استپردازش اطالعات در هر
یادگیري فعال عبارت است از انجام یک سري فرآیند شناختی مرتبط هنگـام   :اصل پردازش فعال .3

سازي اطالعـات بـا دانـش     دهی اطالعات وارده شده و یکپارچه توجه، سازمان«یادگیري شامل 
  ). Zarei Zavaraki & Jafarkhani, 2009, 24(» قبلی یادگیرنده

                                                   
1. Cognitive Theory of Multimedia Learning 
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مـدت را هنگـام   تواند ظرفیـت حافظـه کوتـاه   اساس این نظریه استفاده از کالم، تصویر و متن میبر 

آن، طبق نظریـه   برعالوه . شود تر منجرپردازش اطالعات افزایش داده و به یادگیري فعال و ماندنی
صورت بصري و بـا هـم ارایـه شـوند،      به، وقتی متن و تصاویر )Baddeley, 1992( 1توجه دوپارگی

وقتی توجـه بصـري اشـباع شـود، قسـمتی از      . شودتوجه بصري فراگیر بین متن و تصاویر تقسیم می
رود و فرآیند برقراري ارتباط بین اطالعات کالمی که پردازش شود از دست می اطالعات بدون آن

و همراه با ) روایت(صورت شفاهی ه بخالف این امر، وقتی متن بر. گرددو بصري دچار اختالل می
خود و تصـاویر متحـرك را بـا     2تواند متن را با حافظه صوتیارایه گردد، فراگیر می تصاویر مرتبط
خود پردازش نماید و بدین ترتیب درگیري ذهنـی کـاهش یافتـه و تمرکـز افـزایش       3حافظه بصري

  . یابدمی
گـذرد و انـواع مختلفـی از    د یک دهـه مـی  گویی دیجیتال حدوگیري ایده داستاناز زمان شکل

آمـوزش مـرور    در امـر . انـد گرفتـه هاي دیجیتال بـراي اهـداف مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار      داستان
آموزشـی بـر یـادگیري    کننـده تـأثیر مثبـت و شـگرف ایـن تکنیـک      شـده بیـان   هـاي انجـام   پژوهش

ها از این دست، کـاژدر  در اولین پژوهش). Banaszewski, 2002(موضوعات متنوع درسی است 
)Kajder, 2004 (آمـوزان دبیرسـتانی   سوادآموزي دانش دیجیتال بر مهارت به بررسی تأثیر داستان

آمـوزان هنگـام یـادگیري سـؤاالتی از خـود       ، دانـش مذکور در پژوهش. در ایاالت متحده پرداخت
مختلف نظیر خـاطرات  هایی را با موضوعات  پرسیدند و سپس، در پاسخ به سؤاالت خود داستان می

تولیـد   4سازي اي فیلم رسانه هاي دوران کودکی و تجربیات مدرسه در محیط چند خانوادگی، کتاب
آمـوزان در   مشـارکت دانـش  گـویی دیجیتـال میـزان     نتایج نشان داد که با استفاده از داستان. نمودند
آمـوزي آنـان    سـواد هاي گروهی و تشـریک مسـاعی و مهـارت    هاي کالسی، انگیزه فعالیتفعالیت

  . یابدافزایش می
گـویی دیجیتـال بـر مهـارت      تأثیر داستان) Verdugo & Belmonte, 2007(وردوگو و بلمونته 
هـاي   محققان بـا انتخـاب داسـتان   . آموز انگلیسی در اسپانیا را بررسی نمودند شنیداري کودکان زبان

هـا   به گـوش دادن و تماشـاي داسـتان   دیجیتال مناسب کودکان از طریق سامانه بر خط، فراگیران را 
هـاي مدرسـان حـاکی از بـازخورد بسـیار       نتیجه مشاهده کالسی و بررسی یادداشت. ترغیب نمودند

                                                   
1. Split-Attention Theory 
2. Acoustic Memory 
3. Visual Memory 
4. Movie Maker 
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هـا   چنین، نتـایج تحلیـل داده   هم. هاي دیجیتال در کالس زبان بود کارگیري داستان مثبت آنان در به

توانـد   یس مهارت شنیداري است و میگویی دیجیتال تکنیک مناسبی براي تدر نشان داد که داستان
  . آموزان تأثیر مثبتی گذارد بر تقویت مهارت شنیداري زبان

هــاي بـا انجـام پژوهشـی کیفــی بـه بررسـی اسـتفاده از داسـتان       ) Coventry, 2008(کـاونتري  
هـاي دانشـگاهی خـود در ایـاالت متحـده      اي در یکـی از کـالس   رسـانه  هاي چنـد دیجیتالی و پروژه

صـورت   دانشـجویان ارشـد پـروژه درس مطالعـات اجتمـاعی خـود را بـه        ،این پژوهش در. پرداخت
اي بـا داسـتان درك    رسـانه  نتیجه نشان داد کـه ترکیـب چنـد   . داستان دیجیتال ساخته و ارایه کردند

قابــل درك و تــا مفـاهیم غیــر  ،ســازد کنــد و دانشـجویان را قــادر مـی   مفـاهیم نظــري را تسـهیل مــی  
  . هاي خود به تصویر بکشند و آنها را بهتر بفهمندداستانبرانگیز را در  چالش

هـاي دیجیتـال بـر میـزان یـادگیري      به بررسی تـأثیر اسـتفاده از داسـتان   ) Sadik, 2008(صدیق 
وي از معلمـان دروس انگلیسـی، علـوم، ریاضـی و علـوم اجتمـاعی       . آموزان مصري پرداخت دانش

. هاي دیجیتـال در تـدریس خـود اسـتفاده کننـد      خواست تا به مدت یک نیمسال تحصیلی از داستان
آوري آنـان در   هـاي فـن  آمـوزان و مهـارت  نتیجه نشان داد که انگیزه یادگیري، همکاري بین دانش

آمـوزان و دبیـران   نتایج حاصل از مصـاحبه بـا دانـش   . اي افزایش یافت رسانه کارگیري چند نتیجه به
دهـد و محـیط کـالس را     آموزان را افـزایش مـی   شگویی دیجیتال یادگیري دان نشان داد که داستان

هـاي دیجیتـال    بسیاري از معلمان علیرغم مشکالتی کـه در اسـتفاده از داسـتان   . سازد پویا و فعال می
هـاي آتـی   به استفاده از ایـن تکنیـک در تـدریس    ،)مانند مشکالت فنی و محدودیت زمان(داشتند 

  . مند بودند خود عالقه
دیجیتـال  هايبا انجام پژوهش کیفی مراحل و نحوه ساخت داستان) Benmayor, 2008(بنمایر 

هـا نشـان داد    نتیجه مصاحبه با سازندگان داستان. قرار داد دقیق آموزان را مورد بررسیتوسط دانش
فرهنگـی سـازنده را   که داستان دیجیتال سبب تقویت ذهن و قدرت خالقیت شده و سـطح آگـاهی   

  . دهد افزایش می
تربیتی کـه در  علومبه بررسی نظر شش متخصص ) Clarke & Adam, 2012( و آدام کالرك
ارزش استفاده  ،گویی دیجیتال مقاالتی منتشر کرده بودند، پرداختند و از آنان خواستند مورد داستان

عنوان یک تکنیک آموزشی در آموزش عالی اسـترالیا را مـورد بررسـی     گویی دیجیتال به از داستان
تجربه شرکت کننـدگان  : مورد نظر از طریق مصاحبه و حول سه موضوع اصلی هاي داده. دقرار دهن
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هاي دیجیتـال، انگیـزه آنـان بـراي اسـتفاده از ایـن تکنیـک در دروس         در تولید و استفاده از داستان

نتایج نشان داد که استادان مالحظاتی . آوري شد دانشگاهی و نقاط قوت و ضعف این تکنیک جمع
توانـد  دیجیتـال مـی  گویی فاده از این تکنیک در دروس دانشگاهی دارند و معتقدند داستانبراي است
  . هاي متداول یادگیري و پژوهش باشد؛ اما، جایگزین مناسبی براي آنها نیستکننده روشتکمیل

نظـر معلمـان، دانشـجویان،    ) Yuksel, Robin & McNeil, 2011(نیـل   یوکسل، روبین و مک
را  1گویی دیجیتال دانشگاه هوستون سایت داستان مندان وب تادان دانشگاه و عالقهگران، اس پژوهش

توانـد بـر   گویی دیجیتـال مـی   نتیجه نشان داد که داستان. کشور جهان مورد بررسی قرار دادند 26از 
هـاي نگـارش،   آموزان از موضوعات درسی، عملکرد کلـی تحصـیلی و مهـارت   فهم و درك دانش
هاي زبانی، اجتماعی، تفکـر انتقـادي   عالوه بر این، مهارت. ان تأثیر مثبتی بگذاردارایه و پژوهش آن

. پـذیرد  طور مثبتی تـأثیر مـی   کنند به آموزانی که معلمان آنان از داستان دیجیتال استفاده می در دانش
چنین، مشخص شد که داستان دیجیتال در بسیاري از دروس مانند زبان، علـوم اجتمـاعی، هنـر و     هم
، آمـوزش بهداشـت   )اسـترالیا (آمـوزي   لوم قابل اسـتفاده اسـت و در بعضـی از کشـورها بـر سـواد      ع
  . تأثیر مثبتی دارد) نروژ(و ارتباطات ) انگلستان(

دیجتیال را با روش سـخنرانی  گوییتأثیر استفاده از داستان) Yang & Wu, 2012( یانگ و وو
نتایج نشـان داد کـه   . انگلیسی با هم مقایسه کردندآموزان تایوانی در کالس زبان  معلم در بین دانش
یـادگیري زبـان    نقادانه و انگیزهتحصیلی، تفکر تواند بر پیشرفتدیجیتال میگویی استفاده از داستان

آموزان و معلمان نیز نشان داد که از نظر  نتایج مصاحبه با دانش. آموزان تأثیر معناداري بگذارددانش
آموزان از مطالـب   یجیتال تکنیک آموزشی ارزشمندي است که درك دانشهر دو گروه، داستان د

اهداف اصلی تعلیم و تربیت قرن بیست ء تدریس شده، یادگیري اکتشافی و تفکر انتقادي را که جز
  . بخشد و یکم است ارتقاء می

دیجیتـال را بـا اسـتفاده از سـامانه     گـویی  تأثیر داستان) Chuang & Kuo, 2013(چانگ و کو 
نتیجـه نشـان داد کـه    . کردنـد آمـوزان تـایوانی بررسـی    زبـان عملکرد خوانـدن   بر Storybirdرخط ب

. آموزان تأثیر معنـاداري دارد  هاي دیجیتال بر خواندن و درك مطلب و یادگیري لغات دانش داستان
هـاي دیجیتـال فهـم زبـان انگلیسـی و       آموزان اظهـار کردنـد کـه خوانـدن داسـتان      زبان% 81بیش از 

  . دهد دگیري لغات آنان را ارتقاء مییا

                                                   
1. The University of Houston  
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انـد  کـرده آمـوزش بررسـی  اي دیجیتال را در امررسانهتأثیر استفاده از چند هاییدر ایران نیز پژوهش

  . شوند که در ادامه بررسی می
اي را در  هاي چندرسانه تأثیر استفاده از برنامه (Behrangi & Asadi, 2008)بهرنگی و اسدي 
نتیجـه حـاکی از   . آموزان دوره راهنمایی شهر ري با روش سنتی مقایسه کردنـد  آموزش زبان دانش

سازي امال و نوشـتن صـحیح کلمـات     افزایش دایره واژگان، قدرت درك مفاهیم، مهارت در جمله
ــ   ــا گــروه کنت ــایش در مقایســه ب ــالح و میرزاخــانی  . رل اســتانگلیســی در گــروه آزم احمــدي، ف

(Ahmadi, Fallah & Mirzakhani, 2011) اي  اي تعـاملی بـا چندرسـانه    تأثیر آموزش چندرسانه
آموزان در درس علو تجربی پایه چهارم ابتدایی شهر ساري را بـا   غیرتعاملی بر میزان یادگیري دانش

نتیجه پژوهش نشان داد که آموزش . توجه ویژه به دو مؤلفه سرعت و دقت یادگیري بررسی کردند
اي غیرتعاملی بر میزان یادگیري تأثیر بیشتري دارد و این  رسانهاي تعاملی در مقایسه با چند چندرسانه

  .امر در دو مؤلفه سرعت و دقت یادگیري نیز صادق است
اي  به بررسی تأثیر اسـتفاده از چندرسـانه   (Mehdizadeh & Fathi, 2013)زاده و فتحی  مهدي

سـخنرانی، بحـث و   (یـج  هاي مفهومی استداللی و روش را هاي مفهومی ساده، نقشه دیجیتال و نقشه
ــخ  ــش و پاس ــومی      ) پرس ــردي و عم ــت ف ــث بهداش ــادداري مباح ــادگیري و ی ــزان ی ــاء می در ارتق

نتایج نشان داد که ترکیب آموزش بـا اسـتفاده   . آموزان دوره ابتدایی شهرستان ایالم پرداختند دانش
ش سطح دانش هاي مفهومی ساده از دو روش دیگر، در افزای اي دیجیتال و روش نقشه از چندرسانه

  .آموزان مؤثرتر بوده است سالمت دانش
به بررسی اثربخشی و پایداري  (Zamani, Saeidi & Abedi, 2011)زمانی، سعیدي و عابدي 

ها بر میزان خودتنظیمی یـادگیري و پیشـرفت تحصـیلی درس ریاضـی      اي تأثیر استفاده از چندرسانه
هـر دو گـروه از نظـر میـزان خـودتنظیمی و      پـس از آمـوزش،   . آموزان دختر ایـزده پرداختنـد   دانش

گیري به فاصله دو ماه پس از آموزش براي هر دو گـروه   آزمون پی. پیشرفت تحصیلی آزمون شدند
هـا در پایـداري عملکـرد تحصـیلی و      اي نتایج بیانگر نقش مثبت استفاده از چندرسـانه . نیز انجام شد

زمـانی، سـعیدي و سـعیدي    . وزش بـود یادگیري خـودتنظیم پـس از آزمـایش و دو مـاه پـس از آمـ      
(Zamani, Saeidi & Saeidi, 2011)      اي و روش  به بررسی تـأثیر تـدریس ریاضـی بـا چندرسـانه

گـروه  . آموزان دختر ایذه پرداخـت  سنتی بر خودکارآمدي و انگیزش تحصیلی درس ریاضی دانش
ه کنتـرل درس  اي و گـرو  هفتـه درس ریاضـی را بـه صـورت الکترونیکـی و چندرسـانه       9آزمایش، 
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پس از آموزش، هر دو گروه از نظر میزان خودکارآمـدي  . ریاضی را به روش سنتی آموزش دیدند

نتـایج  . آزمون مجدد در دو ماه بعد از آموزش نیز بـه عمـل آمـد   . و انگیزش تحصیلی آزمون شدند
  .ریاضی بوداي ها بر خودکارآمدي و انگیزش تحصیلی  دهنده تأثیر مثبت استفاده از چندرسانه نشان

عنـوان زبـان    هاي دیجیتال و کامپیوتري در آموزش زبان انگلیسی بهسه پژوهش نیز در زمینه داستان
 Abidin, Pour)و کـیم  تیانـگ  ،عابـدین، پورمحمـدي، سوریاونگسـا   . انجام شـده اسـت   1خارجی

Mohammadi, Souriyavongsa, Tiang & Kim, 2011) هاي دیجیتـال   به بررسی تأثیر داستان
نتیجه نشـان داد  . آموزان خردسال ماالیی در یک مهدکودك دولتی پرداختند بر درك شفاهی زبان
  .آموزان تأثیر مثبتی دارد هاي دیجیتال بر درك شنیداري زبان که استفاده از داستان

تـأثیر اسـتفاده    (Abdollahpour & Asadzadeh Maleki, 2012)ملکی  پور و اسدزاده عبداهللا
آموزان ایرانـی   هاي چاپی را بر مهارت نوشتن زبان دیجیتال در قیاس با خواندن کتاب هاي از داستان

هاي  آموزانی که از داستان نتایج نشان داد که پس از آزمایش مهارت نگارش دانش. بررسی نمودند
آموزانی بود که کتاب داسـتان چـاپی    طور معناداري بهتر از دانش کامپیوتري استفاده کرده بودند به

ــدر ــده بودن ــجانی و اعتمــادي . ا خوان ــه بررســی  )(Soureshjani & Etemadi, 2012سورش ب
آموزان ایرانی کودك ایرانی  هاي کامپیوتري برخط بر شنیدن و درك مفاهیم شنیداري زبان داستان

هاي دیجیتال تأثیر معنـاداري بـر تقویـت     نتایج نشان داد که استفاده از داستان. در شهرکرد پرداختند
  . آموزان دارد رت شنیداري زبانمها

شـنیداري و تـأثیر آن بـر    گـویی دیجیتـال در تـدریس مهـارت    در پژوهش حاضر، استفاده از داستان
علت این امر ایـن اسـت کـه مهـارت     . گرفته استخارجه مورد بررسی قرار شنیداري زباناضطراب

مهـارتی سـخت و   ) نگـارش  و شنیدن، صحبت کردن، خواندن(زبان شنیداري در بین چهار مهارت 
هـاي زبـانی   آموز باید نه تنهـا بـر سـاختار   هاي شفاهی، زبانداده براي پردازش. برانگیز است چالش

ذهن خـود، مفـاهیم    2هايکردن طرح وارهمتمرکز شود؛ بلکه، باید با فعال) دستور، واژگان و تلفظ(
هـاي فعالیـت شـنیداري و    ویژگـی عالوه بر . نمایدشفاهی را به سرعت پردازش  شده در داده مطرح
هاي فردي مانند نگرش، انگیـزه و اضـطراب   ها و تفاوتهاي ذهنی و شناختی شنونده، ویژگیجنبه
کـه شـنیدن، فعالیـت ذهنـی      بـه علـت آن  . گذارنـد بتوانند در روند شنیدن و درك مفـاهیم تـأثیر   می

                                                   
1. EFL: English as a Foreign Language 
2. Schemata  
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واپسـی   تـرس و دل  دادن به زبان خارجه دچـار گوش آموزان هنگاماي است، بسیاري از زبان پیچیده

. دارنـد که مطالب را به خوبی متوجه نشوند و جواب نامناسـبی بدهنـد هـراس     زیرا، از این. شوندمی
  . شوداین نگرانی اضطراب شنیداري نامیده می

 شنیداري در واقع نوعی اضطراب یادگیري زبان خارجه است کـه هنگـام شـنیدن و انجـام    اضطراب
تواند این اضطراب، یکی از عواملی است که می). Legac, 2007(شود تکالیف شنیداري ایجاد می

علـت ایـن   . گـذارد شـفاهی تـأثیر    خارجـه و درك مفـاهیم  آموزان در شـنیدن زبـان  بر موفقیت زبان
هـاي مـتن شـنیداري، نحـوه پـردازش آن، متغیرهـاي       نظیـر ویژگـی  توان به عـواملی  اضطراب را می

که اضـطراب   با وجود آن). Vogley, 1998(آموزان نسبت داد هاي معلم و زبانی و ویژگیآموزش
گـران قـرار   هـاي اخیـر مـورد توجـه بسـیاري از پـژوهش      خارجه و عوامل مؤثر بـر آن در سـال  زبان

هـاي چهارگانـه   هاي مرتبط با مهـارت آموزان هنگام انجام فعالیتاند، موضوع اضطراب زبان گرفته
زیرا، شـناخت و کنتـرل عـواملی کـه     . شنیداري نیاز به مطالعات تکمیلی دارد خصوصاً مهارتزبان 

هـاي آموزشـی زبـان کمـک     بـه موفقیـت دوره   ،گردندها میباعث ایجاد و یا کاهش این اضطراب
  .نماید شایانی می

افزارهـاي  گـویی از سـویی و نـرم   هاي انجـام شـده در مـورد تـأثیر داسـتان     با توجه به پیشینه پژوهش
خارجـه،  دادن بـه زبـان  آموزان هنگام گوشهاي عاطفی زباناي از سوي دیگر، بر ویژگیرسانه چند

. پـردازد آمـوزان مـی  دیجیتال بر اضـطراب شـنیداري زبـان   گویی این پژوهش به بررسی تأثیر داستان
ارت هـاي دیجیتـال در رونـد آمـوزش مهـ      هدف پژوهش حاضـر، بررسـی تـأثیر اسـتفاده از داسـتان     

. گویی بـه روش روایـی سـنتی اسـت     آموزان در قیاس با داستان شنیداري بر اضطراب شنیداري زبان
  :لذا، پرسش پژوهش حاضر عبارت است از

  آموزان دارد؟ گویی دیجیتال تأثیري بر اضطراب شنیداري زبانآیا داستان

  روش 

ــایش،   ــا دو گــروه کنتــرل و آزم ــوع شــبه آزمایشــی ب آزمــون و  و پــیش روش تحقیــق حاضــر، از ن
اي مـایر  رسـانه نظري پژوهش مبتنی بر نظریـه شـناختی یـادگیري چنـد     چارچوب. آزمون است پس

(Mayer, 2001, 2003) است .  
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آموز سطح متوسط دو کالس زبان یک مؤسسه زبـان   زبان 60نمونه شرکت کننده در این پژوهش، 

آمـوزان هـر    دانـش . دسترس انتخاب شدندگیري در  که بر اساس نمونهدخترانه در شهر تهران بودند 
-به علت ثبت نام زبان. بود 61/15سال با میانگین  17تا  14دو کالس نوجوان و دامنه سنی آنان بین 

بنـابراین،  . ها وجود نداشتگروهقبلی امکان جابجایی آنان در  ها بر اساس برنامهآموزان در کالس
عنوان گروه کنترل  و دیگري به) نفر 30(وه آزمایشی عنوان گر ها بر حسب تصادف بهیکی از گروه

بررسی نمرات هر دو گـروه هنگـام ورود بـه کـالس حاضـر حـاکی از       . شد در نظر گرفته) نفر 30(
با این وجود قبل از انجام پـژوهش میـزان   . همگن بودن هر دو گروه در سطح مهارت کلی زبان بود

  . گرفتاضطراب شنیداري هر دو گروه مورد سنجش قرار 
باشـد  مـی  (Kimura, 2008) 1مقیاس اضطراب شنیداري زبان خارجـه  ،گیري اطالعات ابزار اندازه

آزمـون مـورد اسـتفاده    آزمـون و پـس  عنوان پیشآموزان بهکه براي بررسی اضطراب شنیداري زبان
 خواهد میزان اضـطراب خـود   دهندگان می گویه است که از پاسخ 26این مقیاس شامل . گرفتقرار

هـا در   دامنـه پاسـخ  . ها مشخص نمایند هنگام انجام یک فعالیت شنیداري را با انتخاب یکی از پاسخ
بـراي   5براي اغلب،  4براي گاهی،  3براي ندرتاً،  2براي هرگز،  1اي شامل  درجه 6مقیاس لیکرت 

. تر اسـت نامه نشان دهنـده اضـطراب بیشـ    نمرات باالتر در این پرسش. براي همیشه است 6معموالً و 
، نگرانـی  )گویـه  13( 2نامه، اضطراب شنیدن را در ارتباط با سه عامـل اضـطراب عـاطفی    این پرسش

اضـطراب عـاطفی در   . دهـد مـی مورد ارزیابی قـرار  ) گویه 2( 4بین و ترس پیش) گویه 11( 3ادراکی
و هـراس   زدگی، بیگانگی عالقگی، دل عدم اطمینان خاطر و ناراحتی، بی :برگیرنده احساساتی نظیر

نگرانی ادراکی مربوط به عواملی است کـه سـبب ایجـاد نگرانـی     . هنگام انجام فعالیت شنیدن است
موضـوع شـنیدن، اطالعـات     :شوند مانند هاي ذهنی و شناختی در زمان شنیدن میحین انجام فعالیت

مربـوط بـه   بـین   عامل سوم یا تـرس پـیش  . زمینه، واژگان و زمان الزم براي انجام فرآیند شنیدن پیش
تواننـد در شـنونده ایجـاد اضـطراب کننـد ماننـد       هاي شنیدن در زمان آینـده اسـت کـه مـی    موقعیت

  . صحبت کردن با تلفن یا گوش دادن به یک سخنرانی
مـورد بررسـی    (Kimura, 2008) ساختار عاملی این ابزار با تحلیل عاملی اکتشافی توسـط کیمـورا  

% 55/38نتیجه نشان داد که این مقیاس از سه عامـل تشـکیل شـده کـه در مجمـوع      . گرفته استقرار
                                                   

1. FLLAQ: Foreign Language Listening Anxiety Questionnaire 
2. Emotional Anxiety 
3. Percieved Worry 
4. Anticipatory Fear  
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کـه آلفـاي کرونبـاخ کـل ابـزار       محاسبه پایایی ابـزار نشـان داد  . دکننبینی می واریانس سازه را پیش

و تـرس   85/0، نگرانـی ادراکـی   85/0عـاطفی  : و براي عوامل آن به ترتیـب عبـارت اسـت از    91/0
  . محاسبه گردید 83/0در پژوهش حاضر، ضریب آلفاي کرونباخ . 80/0 بین پیش

عنوان گـروه آزمـایش و    ابتدا، دو کالس زبان سطح متوسط به به این صورت بود که روش پژوهش
میزان اضطراب شنیداري زبـان خارجـه هـر دو گـروه قبـل از آزمـایش مـورد        . کنترل انتخاب شدند
آمـوزش زبـان    سـپس، هـر دو گـروه بـه مـدت یـک تـرم آموزشـی در دوره        . ارزیابی قرار گرفـت 

موزشی و مدرس هـر دو کـالس یکسـان    روش تدریس مهارت شنیداري، محتواي آ. کردندشرکت
شـنیداري،   -کار رفتـه در هـر دو گـروه روش تـدریس ارتبـاطی شـامل پـیش        روش تدریس به. بود

هـاي متنـوعی   شنیداري موضوع شنیدن بـا فعالیـت   -در مرحله پیش. شنیداري بود -شنیداري و پس
در بخـش  . زه پیـدا کننـد  آموزان نسبت به انجـام فعالیـت شـنیداري عالقـه و انگیـ     شد تا زبان معرفی

اي اجـرا شـدند و شـاگردان    رسـانه هاي دیجیتال به صورت چنـد شنیداري در گروه آزمایش داستان
بخــش . دي مشـاهده کردنــد و بــه آن گــوش دادنــد  وي دســتگاه دي فایـل داســتان را بــا اســتفاده از 

پخــش  دادن بــه روایــت شــفاهی داســتان بــدون اســتفاده ازشــامل گــوش ،شــنیداري گــروه کنتــرل
ي، شـاگردان تکـالیف متنـوعی را کـه بـراي ایـن بخـش        شـنیدار  -در مرحله پس. اي بود چندرسانه

هدف این تکالیف بررسی میزان فهم و درك آنـان از داسـتان و رفـع    . طراحی شده بود انجام دادند
در . گـروه یکسـان بـود    شنیداري و پـس شـنیداري هـر دو     هاي پیشفعالیت .اشکاالت احتمالی بود

یان آزمایش میزان اضطراب شنیداري زبان خارجـه هـر دو گـروه بـار دیگـر مـورد ارزیـابی قـرار         پا
  . گرفت

، تولیـد و ارایـه   )پیش تولیـد (داراي سه مرحله آمادگی  ،هاي دیجیتالتهیه داستانبا توجه به این که 
  :زیر انجام شدهاي دیجیتال در این پژوهش سه مرحله براي تهیه داستان (Frazel, 2011) باشدمی
آمـوزان بـا    ها بر اساس موضـوعات کتـاب زبـان   انتخاب موضوع داستان. 1: آمادگی و پیش تولید. الف

اسـاس موضـوعات انتخـاب شـده بـا       داستان انگلیسی بر 6انتخاب . 2همکاري معلمان همان سطح؛ 
رح طـ ( Story Boardطراحـی  . 3آمـوزان؛  هـا بـه نسـبت کتـاب زبـان     کنترل سطح سـختی داسـتان  

ضـبط  . 5؛ Story Boardوجـوي تصـاویر بـر اسـاس      طراحـی و جسـت  . 4). گرافیکی اولیه داسـتان 
 .هاي صوتی روایت داستان در استودیوي ثبت صدا با کیفیت باال فایل
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اي داسـتان  رسـانه بـراي تولیـد محتـواي چنـد     Corel VideoStudioافزار  استفاده از نرم. 1: تولید. ب

بینی شده بر اسـاس رونـد    قرار دادن تصاویر به ترتیب پیش: شامل Story Boardدیجیتال بر اساس 
هـاي ویـژه بصـري؛ مـیکس صـداي راوي بـا       افزار؛ افـزودن گرافیـک و جلـوه    داستان در محیط نرم

بـراي   MPEGاي در فرمـت  رسـانه تصاویر و موسیقی متن و تنظیم نهایی صـدا؛ ذخیـره فایـل چنـد    
انجـام  . 3رسی محتواي تولید شده توسـط معلمـان همـان سـطح؛     بر. 2نمایش در ابزارهاي دیجیتال؛ 

 . اصالحات الزم بر اساس نظر معلمان
هـاي دیجیتـال در بخـش شـنیداري تـدریس مهـارت شـنیدن بـراي گـروه          هاي داستانفایل: ارایه. ج

 . آزمایش به نمایش در آمدند
هفتـه بـود کـه جلسـه اول و آخـر بـه برگـزاري         14کـل تـرم   . هفته طول کشـید  12اجراي آزمایش 

  . آزمون اختصاص داده شد آزمون و پس پیش
  .استفاده شد 1متغیري ها از تحلیل کوواریانس چند جهت تحلیل داده

 ها  یافته

آزمـون   ر پـس هـر دو گـروه د  ) میـانگین و انحـراف معیـار   (، نشـان دهنـده آمـار توصـیفی     1جدول 
طـور کـه در جـدول مشـخص اسـت، میـزان اضـطراب کلـی          همـان . اضطراب و سه عامل آن اسـت 

کمتر است و نشـان  ) 398/4(آزمون نسبت به گروه کنترل  در پس) 523/3(شنیداري گروه آزمایش 
گویی دیجیتال به نسبت روش سنتی روایت شفاهی  کارگیري داستان دهنده این موضوع است که به

عـالوه بـر ایـن، اضـطراب شـنیداري      . آموزان مؤثر اسـت  در کاهش اضطراب شنیداري زبانداستان 
آزمـون از   بین در پس گروه آزمایش در هر سه سطح اضطراب عاطفی، نگرانی ادراکی و ترس پیش

  . گروه کنترل کمتر است
  
  
  
  
  

                                                   
1  . MANCOVA 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  101/...ال بر اضطراب شنیداري گویی دیجیتتأثیر داستان

 
 هاآزمون در گروه میانگین و انحراف معیار اضطراب شنیداري پس .1جدول 

  هاي آماري شاخص 
 متغیر

 انحراف معیار میانگین ها گروه

 اضطراب شنیداري
 486/0 523/3 آزمایش
 656/0 398/4 کنترل

  510/0  556/2 آزمایش  اضطراب عاطفی :عامل اول
  615/0  269/3 کنترل

 نگرانی ادراکی :عامل دوم
 527/0 745/2 آزمایش
 611/0 997/3 کنترل

 بین  ترس پیش :عامل سوم
 950/0 450/2 آزمایش
 22/1 683/2 کنترل

  
گــویی دیجیتــال بــر اضــطراب شــنیداري  بــراي پاســخ بــه ســؤال پــژوهش و بررســی تــأثیر داســتان 

در ایـن تحلیـل، اضـطراب شـنیداري     . متغیـري اسـتفاده شـد    آموزان، از تحلیل کوواریانس چند زبان
عنوان متغیـر مسـتقل در نظـر گرفتـه شـده       بهگویی دیجیتال  عنوان متغیر وابسته و استفاده از داستان به

   ).2جدول (نتیجه آزمون باکس نشان داد که مدل پیشنهادي داراي تناسب کافی است . است

  آزمون باکس. 2جدول 

  سطح معناداري  2درجه آزادي   1درجه آزادي   F  شاخص باکس
102/5  802/0 6  132/24373  568/0  

  
بـر ترکیـب خطـی متغیـر     ) گویی دیجیتـال  استفاده از داستان(سپس، براي بررسی تأثیر متغیر مستقل 

تـرین   هاي اثر فیلیایی، المبدا ویلکس، اثـر هتلینـگ و بـزرگ    از آزمون) اضطراب شنیداري(وابسته 
دهد که ترکیـب خطـی متغیـر وابسـته      متغیره نشان می هاي چند نتیجه آزمون. ریشه روي استفاده شد

به عبـارت دیگـر، اسـتفاده    . ان تحت تأثیر آزمایش قرار دارداطمین% 99اضطراب شنیداري در سطح 
گویی دیجیتال سبب ایجاد تفاوت معنادار بین اضطراب شنیداري گروه آزمایش و کنتـرل  از داستان
میانگین اضطراب شـنیداري گـروه   ) 1جدول (دهد  طور که آمار توصیفی نشان می همان. شده است
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آزمـون، اضـطراب    عبارت دیگر، پس از تعدیل نمرات پیشبه . آزمایش از گروه کنترل کمتر است

  . شنیداري گروه آزمایش پس از برگزاري کالس و انجام آزمایش از گروه کنترل کمتر است

 )آزمایش(از متغیر مستقل ) اضطراب شنیداري(جدول تأثیرپذیري ترکیب خطی متغیر وابسته  .3 جدول

  ها شاخص
 F  ارزش  نوع آزمون

درجه آزادي 
  فرضیه

درجه آزادي 
  خطا

سطح 
  معناداري

  000/0  000/53  000/3  940/64  786/0  اثر فیلیایی
  000/0  000/53  000/3  940/64  214/0  المبدا ویلکس
  000/0  000/53  000/3  940/64  676/3  اثر هتلینگ

  000/0  000/53  000/3  940/64  676/3  ترین ریشه روي بزرگ
  

 تعـدیل  از پـس  وآزمـون  آزمایش در پسو کنترل براي مقایسه سه سطح اضطراب شنیداري گروه

هاي تأثیر بین افراد مـورد بررسـی قـرار    سطوح اضطراب شنیداري، نتایج آزمون آزمون پیش نمرات
  . گرفت
و ) دیجیتـال گـویی تـدریس بـا داسـتان   (دوگروه آزمایش  بین دهد، نشان می4طور که جدول  همان

ــدریس ( کنتــرل ــا روایــت ت و  =P 000/0(آزمــون اضــطراب عــاطفی در پــس) داســتانشــفاهی ب
899/67F= ( ــی ادراکــی ــیش)  =256/187Fو  =P 000/0(، نگران ــرس پ ــین  و ت و  =P 000/0(ب
065/18(F=  نکته قابل ذکر این است که به علت انجام سه مقایسه، . داري وجود دارداختالف معنا

بـراي ایـن    017/0آلفـاي جدیـد    3بـر   05/0تصحیح آلفاي بنفرونی انجام گرفت و با تقسیم آلفـاي  
  . محاسبات در نظر گرفته شد
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 راب شنیداري درعوامل اضط آزمون پس تفاوت بررسی براي متغیري چند کواریانس تحلیل نتایج. 4جدول 

  )تدریس با روایت شفاهی داستان( کنترل گروه و) گویی دیجیتال تدریس با داستان(آزمایش  گروه

جمع   متغیر  منبع
  میانگین

درجه 
  آزادي

  مجذور
 F  میانگین

سطح 
  معناداري

مجذور اتاي 
  تفکیکی

  گروه
  773/0  000/0  256/187  607/27  1  607/27  عاطفی  اضطراب

  552/0  000/0  899/67  809/10  1  809/10  نگرانی
  247/0  000/0  065/18  207/13  1  207/13  بین ترس پیش

  خطا
        159/0  55  109/8  عاطفی  اضطراب

        147/0  55  756/8  نگرانی
        731/0  55  209/40  بین ترس پیش

  کل
          60  322/724  عاطفی اضطراب 

          60  243/535  نگرانی
          60  500/465  بین ترس پیش

 
اتـاي تفکیکـی    براي بررسی میزان تأثیر آزمایش بر سطوح اضـطراب شـنیداري، شـاخص مجـذور    

، از )Cohen, 1988(شـده توسـط کـوهن    هاي پیشـنهاد  بر اساس شاخص. گرفتمورد بررسی قرار
توان نتیجه گرفت که میزان تـأثیر  تر است، می بزرگ 14/0آنجا که هر سه مجذور اتاي تفکیکی از 

ایـن سـه ضـریب بـا      با ایـن وجـود، مقایسـه   . بر هر سه سطح اضطراب شنیداري قوي استآزمایش 
اي بـر  گـویی دیجیتـال تـأثیر قابـل مالحظـه     دهد که استفاده از تدریس بـا داسـتان   یکدیگر نشان می

در قیـاس بـا نگرانـی ادراکـی     ) 773/0= شاخص مجـذور اتـاي تفکیکـی   (کاهش اضطراب عاطفی 
) 247/0= شاخص مجذور اتاي تفکیکی(بین  و ترس پیش) 552/0= یشاخص مجذور اتاي تفکیک(

  . داشته است

  گیري  بحث و نتیجه

گویی دیجیتـال در تـدریس مهـارت شـنیدن زبـان      داد که استفاده از داستاننتایج این پژوهش نشان 
 ننـده کاین یافته در وهلـه اول تأییـد  . آموزان را کاهش دهدتواند اضطراب شنیداري زبانخارجه می

زیـرا، یکـی   . شنیداري استهاي شنیداري در امر آموزش مهارتنقش مؤثر طراحی مناسب فعالیت
اضــطراب شــنیداري اســتفاده از مطالــب آموزشــی مناســب، جالــب و  هــاي مــؤثر کــاهش از روش
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 ،شـنیدن ). Hamouda, 2013(بخـش سـازد    تواند روند شـنیدن را لـذت  است که میکننده  سرگرم

طـور   اي است که طی آن شنونده باید بهشناختی و عصب شناختی پیچیده ناختی، زبانش فرآیند روان
هاي ذهنی خود و تعامل مدام بـا گوینـده معنـی را در    گرفتن از تصورات و طرح وارهفعال با کمک

زبـانی، سـرعت    هاي زبانی را به علـت مهـارت کـم   آموزان نتوانند دادهاگر زبان. ذهن خود بیافریند
خوبی مـدیریت و کنتـرل کننـد، بـا اطالعـات      ه ها بها و نوع فعالیتکالم و نحوه ارایه تمرینباالي 

نشده درك شنوندگان را دچار هاي پردازشداده). Kimura, 2008(شوند پردازش نشده اشباع می
 انجـام ایـن فرآینـد پیچیـده در    . کنند و در نتیجه آنان قادر به درك و فهم مطالب نیستنداختالل می

گوینـد و در نتیجــه   چــه دیگـران مــی  مـدت زمـان محــدود، تـرس از نفهمیــدن یـا کــج فهمیـدن آن     
  . گرددباعث ایجاد اضطراب شنیداري می ،شدن در مقابل افراد زده خجالت

آمـوزان سـطح   آمـوزان مـرتبط اسـت و زبـان     اگر چه اضطراب شنیداري با سطح مهارت زبانی زبان
طور  همان برند،بانی معموالً از اضطراب شدید شنیداري رنج میتر به علت محدودیت دانش زپایین

تواند این اضطراب را حتـی در بـین   آموزشی مناسب میاین پژوهش نشان داد انتخاب مواد که یافته
  . دهدگیري کاهش طور چشم آموزانی که اضطراب شنیداري زیادي نیز دارند بهزبان

و وردوگـو  ) Abidin et al., 2011( همکـاران  هاي عابدین و سو با پژوهش توان هم این یافته را می
گـویی   دانست که بـر تـأثیر مثبـت اسـتفاده از داسـتان     ) Verdugo & Belmonte, 2007(و بلمونته 

دیجیتال و ارزش آموزشی این تکنیک بر نحوه آمـوزش مهـارت شـنیداري در کـالس درس زبـان      
گـویی را   گویی دیجیتال هنر داسـتان  علت این تأثیر مثبت، این است که داستان .خارجه تأکید دارند

کند و تأثیر هر دو تکنیـک آموزشـی را دو چنـدان    اي تلفیق میرسانهآوري و محیط چند با ابزار فن
. آمـوزان تـأثیر گـذارد    شـنیداري دانـش  تواند بر تقویت مهارت  گوش دادن به داستان می. نماید می

کنند، حساسیت بیشتري  گام گوش دادن به داستان آنها به اصوات و کلمات بیشتر توجه میزیرا، هن
هـاي  تواننـد پـردازش داده  و در نتیجه می) Isbell, 2002(کنند نسبت به نحوه کارکرد زبان پیدا می

مـوزان  آخودکارآمدي شنیداري زبـان  تواند برهاي زبانی میتسلط بر داده. دهند زبانی را بهتر انجام
امـا، هنگـامی کـه    ). Graham, 2011(تأثیر گذاشته و در نتیجه اضطراب شنیداري را کاهش دهـد  

عنـوان یـک تکنیـک آموزشـی      شود تـأثیر آن بـه   اي انجام میرسانهگویی در محیط چند هنر داستان
) داستانمتن، تصویر، موسیقی، روایت (اي نه تنها چندرسانه رسانهزیرا، محیط چند. یابد افزایش می

هاي آموزان مانند هوشذهنی زبان -تواند منابع متعدد شناختیمی ،کند، بلکهرا با یکدیگر تلفیق می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  105/...ال بر اضطراب شنیداري گویی دیجیتتأثیر داستان

 
ترس  ،در نتیجه. زمان فعال نموده و به پردازش صحیح اطالعات کمک نماید طور هم چندگانه را به

تـر  بیشـتر و سـریع   تواننـد بـا آرامـش   یابـد و مـی   آموزان کاهش مـی  و اضطراب از نفهمیدن در زبان
هـاي متنـوع یـادگیري سـازش دارد، یـادگیري      اي بـا سـبک  رسانهچند. اطالعات را پردازش نمایند

 & Clarke)شـود بخشد و باعث افزایش انگیزه یادگیري فراگیران میدار و فعال را ارتقاء می معنی

Adam, 2012). اي نسـبت داد شناختی چندرسانه توان به نظریه از منظر نظري، علت این امر را می .
مدت خود را جهت غلبه بر افکار هاي مربوط به حافظه کوتاهبر طبق این نظریه افراد مضطرب کانال

دارند که این امر سبب کاهش ظرفیت حافظه میمزاحم ناشی از اضطراب، بیش از حد مشغول نگه 
آموزش به طور  رسانه در امرو یا چنداستفاده از د. (Austin, 2009, Mayer, 2003)شود آنان می

نمایـد و بـدین   زمان از مسدود شدن حافظه کوتاه مـدت یـا کـاهش ظرفیـت آن جلـوگیري مـی       هم
  .شود تا اضطراب شنیداري کاهش یابدمیترتیب مدیریت صحیح نحوه پردازش اطالعات باعث 

ثابـت یـا متحـرك هنگـام     هاي دیجیتال، استفاده از تصاویر هاي داستانترین بخشیکی از مهم
هـاي ذهنـی   وارهنمایـد، طـرح  استفاده از تصـویر بـه فهـم مطالـب کمـک مـی      . روایت داستان است

داده و در نتیجه اضطراب و دادن افزایش کند و عالقه و انگیزه آنان را به گوشمیفراگیران را فعال 
کننـده اهمیـت نحـوه    أییـد هـاي ایـن پـژوهش ت   یافتـه . دهـد نگرانی آنان را هنگام شنیدن کاهش می

بـر  . هنگام طراحی مواد آموزشـی اسـت  ) شفاهی یا کتبی(با متن ) ثابت یا متحرك(ترکیب تصویر 
که تصویر بتواند به درك متون کمـک   هاي مرتبط با این موضوع، براي آنهاي پژوهشاساس یافته

در ثانی تصـاویر بایـد همـراه بـا     کند، باید اوالً تصاویر با متن ارایه شده ارتباط کامل داشته باشند و 
 ,Grinther)متون به نمایش درآیند و فاصله زمانی و مکانی بین تصویر و متن وجـود نداشـته باشـد   

دهـد کـه   اي نشـان مـی  رسـانه هـاي چنـد  تحقیقات انجام شده در زمینه محیط ،عالوه بر این. (2002
بـا مـتن نوشـتاري بـر پـردازش       کارگیري تصاویر با روایت شفاهی در قیـاس بـا ترکیـب تصـاویر     به

زیرا، تلفیق تصاویر با روایت شفاهی، ). Austin, 2009(اطالعات توسط شنونده تأثیر بیشتري دارد 
کنـد  کاهـد، بـه قـدرت حـل مسـأله و خالقیـت آنـان کمـک مـی          آمـوزان مـی  شـناختی زبـان   از بار

)Grinther, 2002(  عـاطفی و در نتیجـه   ، سبب کاهش بار پردازش اطالعات، فراهم شدن آرامـش
  . شوداي به حداقل میکاهش اضطراب فراگیران در محیط چند رسانه

اي وجود دارد، موسیقی زمینه است که با تصـاویر و  رسانهبخش مهم دیگري که در محیط چند
، )Jensen, 2000(کنـد  استفاده از موسـیقی حافظـه را تقویـت مـی    . شودروایت داستان ترکیب می
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 ,Schellenberg & Peretz)1و حافظـه آوایـی  ) Slevc & Miyake, 2006(درك شـنیداري  

. گردددهد و سبب افزایش حساسیت و تمرکز بیشتر بر پردازش اطالعات میرا افزایش می. (2007
محیطی آرام و دلنشین براي یادگیري فراهم کرده، سبب کاهش تنش، نگرانـی   ،استفاده از موسیقی

از آنجـا کـه موسـیقی تـأثیر بسـیار      ). Richards & Rogers, 2003(شود و اضطراب یادگیري می
 & Forsblom, Sarkamo, Laitinen, MusTh)شـگرفی بـر احساسـات و عواطـف انسـان دارد     

Tervaniemi, 2010) آمـوزان و ایجـاد شـرایط فعالیـت دوسـتانه و       تواند سـبب آرامـش دانـش   می
  ). Mashayekh & Hashemi, 2011( تر در کالس شود صمیمی

گـویی  کـه اسـتفاده از داسـتان    هاي این پـژوهش نشـان داد کـه بـا وجـود آن     این، یافتهعالوه بر 
عـاطفی، نگرانـی ادراکـی و تـرس     اضـطراب (دیجیتال بر کاهش هر سه سـطح اضـطراب شـنیداري    

در  اضطراب عـاطفی . است عاطفی قابل مالحظهآن در کاهش اضطراب  مؤثر است، تأثیر) بین پیش
کننـده عـدم اعتمـاد بـه نفـس، نـاراحتی، پریشـانی و هـراس         شنیداري منعکسنجام تکالیفهنگام ا

منفـی آنـان   آرامش و برانگیخته شدن عواطف و احساسـات  آموزان است که سبب اختالل در  زبان
گیـري رونـد    توانـد سـبب رنجیـدگی شـدید و در نتیجـه اجتنـاب از پـی       این اضطراب می. گردد می

هاي گویی دیجیتال و استفاده از روشاي بودن داستانبا توجه به چندرسانه. پردازش اطالعات شود
تواند به افزایش عالقه،  زمان در تدریس، این تکنیک می متفاوت شنیداري و دیداري به صورت هم

و ) Alodiedat & Eyadat, 2008(اعتماد به نفس و آرامـش شـاگردان در کـالس کمـک کـرده      
 ,Yang & Wu)این یافته تأیید کننـده پـژوهش یانـگ و وو   . هش دهداضطراب عاطفی آنان را کا

گـویی دیجیتـال انگیـزه یـادگیري زبـان را افـزایش        است که نشان دادند اسـتفاده از داسـتان   (2012
از آنجا که انگیزه یادگیري زبان و اضطراب کـالس زبـان بـا یکـدیگر ارتبـاط تنگـاتنگی       . دهد می

  . دارند، عواملی که انگیزه یادگیري را افزایش دهند، بر کاهش اضطراب یادگیري زبان نیز مؤثرند
دیجیتال بر کاهش نگرانی ادراکی و ترس  گوییداستان این پژوهش، تأثیر تکنیک طبق یافتهبر 
عـاطفی بـه احساسـات و عواطـف مـرتبط اسـت، عامـل         که اضطراب در حالی. بین کمتر است  پیش

این اضطراب، . شودآموزان هنگام انجام تکلیف شنیداري مربوط مینگرانی به ادارك شناختی زبان
لغـات، زمـان و نحـوه ارایـه      هـاي ذهنـی، فهـم   واره ارایـه شـده، طـرح   مطالـب  درك  نحوه ریشه در
زبـانی  از آنجـا کـه اضـطراب شـنیداري ارتبـاط مسـتقیمی بـا سـطح دانـش          . شفاهی دارد اطالعات

                                                   
1. Phonetic Memory 
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تـوان بـه سـطح مهـارت زبـانی      آمـوزان دارد، کـاهش کمتـر آن بـه نسـبت عامـل قبلـی را مـی         زبان

آمـوزانی کـه دانـش زبـانی      زیرا، هنگام گوش دادن، زبـان . داد پژوهش نسبتکنندگان این  شرکت
هاي زبانی از درك معنی کلی اطالعـات شـفاهی   کمتري دارند به علت توجه بیش از اندازه به داده

آمـوزان  هاي کاهش اضطراب شنیداري در بین این نوع زباناز آن گذشته، یکی از راه. مانند باز می
 ءشـناختی و فراشـناختی شـنیداري اسـت کـه در روش تـدریس ارتبـاطی جـز         تدریس راهبردهـاي 

تــأثیر اســتفاده از  دهــد کــه بــراي افــزایش ضــریبایــن یافتــه نشــان مــی. اهــداف آموزشــی نیســت
  . نظر قرار گیردشنیداري باید مد تدریس مهارت هاي متنوع و مؤثرگویی دیجیتال، روش داستان

آمـوزان در آینـده مربـوط    هاي زبانبین است که به تمرین پیشتأثیر مربوط به ترس کمترین ضریب
هـاي  هاي فعلی، بر تصمیم افراد بر ادامه یا اجتناب از شرکت در فعالیتبدین معنی که تجربه. است

به عبارت دیگر، هنگامی که افراد به علت اتفاقات ناخوشایندي که هنگام . گذاردشنیداري تأثیر می
گیرند تـا از  کنند، تصمیم میافتد و اضطرابی که تجربه میه براي آنان میدادن به زبان خارجگوش

گـویی  بـر اسـاس یافتـه ایـن پـژوهش، اسـتفاده از داسـتان       . کننـد هاي مشابه در آینده پرهیزموقعیت
علـت  . تواند این اضطراب را به نسبت اضطراب عاطفی کاهش دهـد دیجیتال به مدت یک ترم نمی

آموزان همواره در پـردازش اطالعـات    مهارت شنیداري و مشکالتی که زبانسخت بودن به این امر 
آموزان ایرانی با مهـارت   هاي ناخوشایند زبانتجربه). Graham, 2011(شفاهی دارند مربوط است 

اي نیست که به آسانی از بین رود؛ بلکه، کاهش اضطراب ناشی از این امـر نیـاز بـه    شنیداري، مسأله
هـاي صـحیح تـدریس هنگـام تـدریس مهـارت       مـواد آموزشـی مناسـب و روش   استفاده مسـتمر از  

 . شنیداري دارد
ایـران، متأسـفانه در   آموزش در تاریخ و  ادبیات با تعلیمکهن و ارتباط ناگسستنی وجود پیشینه با

رسد، بازیـافتن ارزش  به نظر می. استگویی امري مغفول پرورش نوین استفاده از داستانو آموزش 
هاي بیشتر توسط محققان ایرانی است که خوشبختانه ایـن  هنر و ادبیات در آموزش نیازمند پژوهش

  . هاي اخیر تا حدي مورد توجه قرار گرفته استامر در سال
  :گرددمی هاي این پژوهش، پیشنهادبر اساس یافته

مـوزش دروس مختلـف مـورد    گـویی دیجیتـال در آ  گـویی خصوصـاً داسـتان   تکنیک داسـتان  •
 . گیرد استفاده معلمان قرار
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ها  گویی دیجیتال در تدریس دروس علوم انسانی دانشگاه شود که داستان چنین، پیشنهاد می هم •

 .مورد استفاده قرار گیرد تا به درك مفاهیم نظري کمک نماید
 ،شـود  به علت محدود بودن پـژوهش در ایـران بـر روي ایـن تکنیـک آموزشـی، پیشـنهاد مـی         •

دیجیتـال بـر فرآینـد یـاددهی و یـادگیري در      گـویی تأثیر داستان پژوهشگران تحقیقاتی درباره
 . سطوح و مقاطع مختلف تحصیلی انجام دهند
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