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تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان
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چڪیده
هدف :بررسی تفاوت میان درک خواندن کودکانی که کتاب داستانی واقعیت افزوده
میخوانند با کودکانی که هامن کتاب را بهشکل سنتی میخوانند.
ششناسی :با رویکرد ک ّمی و با روش شبهآزمایشی بهشکل میدانی و طرح آزمایشی
رو 
پسآزمون با گروه کنرتل انجام شده است 34 .کودک  7تا  9سال در دو گروه آزمایش و گواه
قرار گرفتند و کتاب داستانی را با و بدون ابزار واقعیت افزوده خواندند ،سپس با آنها مصاحبه
شد .دادههای پژوهش از طریق بازگویی داستان و پاسخ به پرسشهای یادآوری ،جمعآوری
و منرهدهی شدند .درک خواندن کودکان از مجموع منرات ایندو بهدست آمد .معناداری
تفاوت میان دو گروه آزمودنی با آزمون مان-ویتنی سنجیده شد.

نتیجهگیری :استفاده از محتوای چندرسانهای مرتبط در کنار کتاب چاپی داستانی به تسهیل
تبادل اطالعات میان منت و خواننده ،ساخت بهرت معنی ،و درنتیجه درک بهرت منت منجر
میشود.
ڪلیدواژهها
کتاب واقعیت افزوده ،کودکان ،درک مطلب ،درک خواندن ،کتاب داستان

دوره بیست و نهم ،شامره چهارم  ،زمستان 1397

یافتهها :تفاوت معناداری بین درک داستان میان کودکانی که کتاب واقعیت افزوده
میخوانند با کودکانی که کتاب را بهشیوه سنتی میخوانند دیده شد .کودکانی که کتاب را
با محتوای افزوده میخوانند در بازگویی و یادآوری داستان بهرت بودهاند .در بیان موضوع
و درومنایه داستان و صحنهپردازی تفاوت معناداری میان دو گروه دیده نشد .کودکان گروه
آزمایش در پاسخ به پرسشهای ضمنی موفقتر بودهاند.
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خواندنُ ،کنشی است که در آن دیدن ،شناسایی عالئم نوشتاری ،تبدیل عالئم نوشتاری به
صوتی ،درک مجموعه عالئم و آواها ،و درنتیجه ،درک معنی از آن حاصل میشود (قزلایاغ،
 .)1394خواندن کلید یادگیری است و تأثیر درخور توجهی بر موفقیت کودک و رشد
شناختی او در آینده دارد .قابلیتهایی چون تفکر انتقادی و توانایی حل مسئله از ورای
خواندن بهدست میآیند (کائو ،سای ،لیو ،و ینگ .)2016 ،5به همین دلیل ،کودکان از سالهای
اولیه سوادآموزی تشویق به کتابخوانی میشوند .کتابهای داستانی و تصویری نقش مهمی
در جهان کودکان ایفا میکند .داستان ،نهتنها تفکر خالق را پرورش میدهد؛ بلکه اشتیاق و
عالقه به خواندن ایجاد میکند.
هرچند تصور ما از کتاب ،شکل چاپی سنتی است؛ اما در طول سالها برای افزایش
اشتیاق کودکان به مطالعه و باالبردن درک آنها از داستان ،شکلهای مختلفی از کتابهای
داستان بهشکل الکترونیکی و آنالین پدید آمدهاند .ویژگیهای این کتابها مانند امکان دیدن
انیمیشن ،شنیدن روایت داستان ،استفاده از گزینههای تعاملی ،و حتی بازی باعث محبوبیت
بیشتر آنها شده است .با این حال ،با وجود ویژگیهای جذاب کتاب الکترونیک و دسترسی
گسترده کودکان به ابزارهای دیجیتالی ،مطالعه این شکل از کتاب در میان کودکان کمتر
از کتاب چاپی رایج بوده است (الریسال ،بر ،و کلورت .)2014 ،6نتایج پژوهش احمدی،
مکتبیفرد ،و مؤمنی ( )1394در ایران نیز نشان میدهد  70درصد کودکان شکل چاپی را به
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دیجیتالی ترجیح میدهند .بهنظر میرسد شکل چاپی کتاب هنوز برتری دارد.
ب چاپی و دنیای دیجیتال و بهرهوری
در سالهای اخیر ،بهمنظور برقراری پیوند میان کتا 
از امکانات هر دو شکل موجود ،نوآوریهایی پدید آمدهاند که در آنها کتاب چاپی بهجای
خود باقی است؛ اما میتوان امکانات دیجیتالی را بهشیوهای به آن اضافه کرد .یکی از این
نوآوریها ،پیدایش کتابهای «واقعیت افزوده» 1است .واقعیت افزوده فناوریای است که
در دهه  1960ظهور یافته و هدف آن افزودن عناصری مجازی از دنیای دیجیتالی به واقعیت
است .هدف از این افزودن ،غنیترکردن دنیای واقعی است .درواقع ،با افزودن اطالعات
دیجیتالی در قالبهایی چون متن ،تصویر ،صدا ،ویدئو ،و دیگر اشکال ذهنی ،درک فرد از
فضای اطراف بهبود مییابد (کوپر.)2011 ،2
در کتابهای واقعیت افزوده ،محتوای چندرسانهای مثل صدا ،ویدئو ،تصاویر س هبُعدی،
تصاویر متحرک دوبُعدی ،انیمیشن ،و حتی بازی به کتاب چاپی افزوده میشود و محیطی
تعاملی پدید میآورد .نرمافزارهای واقعیت افزوده را میتوان روی تلفن همراه و تبلت نصب
کرد و با اتصال به اینترنت از آنها در هر زمان و مکانی استفاده کرد .کافی است ابزار دیجیتالی
روی صفحات کتاب چاپی گرفته شود تا دنیای خیالی کتابها جان گرفته و زنده شود .با این
شکل از کتاب ،امکانات کتاب الکترونیکی و نیز شکل چاپی کتاب هر دو حفظ شده است.
بهدلیل جذابیت بیشتر و کاربرد این کتابها در یادگیری و درک ،به تولید کتابهای واقعیت
افزوده برای کودکان ،بیشتر توجه شده است.
در این پژوهش ،تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک مطلب کودکان نوسواد
بررسی میشود .برای شناخت بهتر مفاهیم مطرحشده در این پژوهش تعریفی از درک مطلب
و شیوه سنجش آن در پژوهشهای پیشین و همچنین توضیحاتی تکمیلی درباره فناوری
واقعیت افزوده و کتاب واقعیت افزوده ارائه میشود.

کتاب واقعیت افزوده

تعاریف مختلفی از واقعیت افزوده ارائه شده است که بیش از آنکه متضاد یکدیگر باشند،
مکمل همدیگرند .در همه این تعاریف ،به ترکیب واقعیت و مجاز برای باالبردن درک
مخاطب اشاره شده است .ممکن است از واقعیت افزوده تنها در بازی و باهدف سرگرمی
استفاده شود؛ اما بهدلیل پتانسیلهای آموزشی این ابزار ،استفاده از آن در محیطهای آموزشی
و برای افزایش یادگیری بیشتر بوده است .یکی از حوزههای درخور توجه استفاده از واقعیت
افزوده ،کاربرد آن در انتشاراتی چون مجله ،بروشور تبلیغاتی ،و کتاب داستان بوده است.
3
کتابهایی را که از فناوری واقعیت افزوده استفاده میکنند در اصطالح «کتاب افزوده»

1. Augmented reality
2. Cooper
3. Augmented book
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مینامند (بیلینگهرست ،کیتو ،و پوپیرو .)2001 ،1در این کتابها ،شکل چاپی و فیزیکی
کتاب حفظ و محتوای چندرسانهای به کتاب اضافه میشود .برای دیدن محتوای اضافهشده
الزم است از ابزاری الکترونیکی مانند رایانه ،تلفنهمراه ،یا تبلت استفاده کرد .خواننده میتواند
کتاب را ورق بزند و هنگام نیاز ،ابزار دیجیتالی را در دست بگیرد .در این شکل از خواندن،
ارتباط کودک با کتاب چاپی حفظ میشود و واقعیت افزوده جایگزین کتابخوانی سنتی
نمیشود .کتاب واقعیت افزوده در میان کودکان ،والدین ،مربیان ،و آموزگاران کودکان نیز
محبوبیت داشته است.
کتابهای واقعیت افزوده میتوانند شیوه جدیدی در داستانگویی ارائه کنند .ب ه این
شکل که کودک بتواند داستان را بهمیل خود تغییر دهد .بهطور مثال ،در کتاب واقعیت افزوده
شنل قرمزی ،واکنش کاربر میتواند تعیین کند که شنل قرمزی زودتر به خانه مادربزرگ برسد
یا گرگ (ساسو ،ایگوچی ،و ایناکج .)2003 ،2در بعضی از این کتابها امکان مشارکت کودک
در یک بازی رایانهای وجود دارد و در صورت موفقیت در آن بازی ،میتواند ادامه داستان را
با ابزار واقعیت افزوده تجربه کند.
3
در کتابهای واقعیت افزوده ،داستانگویی تعاملیتر (ژو ،چئوک ،پن ،و لی  )2004 ،و
ارتباط خواننده با شخصیتهای کتاب نزدیکتر میشود .تعامل با کتاب و نقش کودک در
تعیین روند داستانی عالوه بر مهیجترکردن تجربه خواندن و درگیری بیشتر خواننده با داستان،
میتواند کارکرد آموزشی نیز داشته باشد .ویژگی تعاملی کتاب همچنین باعث افزایش درک
داستان از طریق ایجاد انگیزه و اشتیاق و درگیری با متن میشود (راب.)2010 ،4

درک مطلب

5

1. Billinghurst, Kato, & Poupyrev
2. Saso, Iguchi, & Inakage
3. Zhou, Cheok, Pan, & Li
4. Robb
5. Reading comprehension
6. Doty, Popplewell, & Byers
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درک مطلب یا درک متن یا درک خواندن فرایندی است که طی آن خواننده با تعامل با متن
معنی میسازد .طی این فرایند ،خواننده بهطورمرتب اطالعات جدید را با اطالعات موجود
در ذهن خود مرتبط میکند .تعامل میان خواننده و متن مبنای ساخت معنی میشود (داتی،
پاپلول ،و بایرز .)2001 ،6به بیان دیگر ،درک مطلب فعالیتی تعاملی است که در آن خواننده
دانش پیشین خود را هنگام خواندن فعال میکند و معانی جدیدی میسازد که از متن
استخراج شده است (کائو و همکاران.)2016 ،
مهارت در خواندن و درک مطلب ،از مهمترین نیازهای یادگیری دانشآموزان است.
درک مطلب ،اعم از فهم متن و تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیردرسی ،دانشآموزان
را با افکار و اطالعات جدید آشنا میکند و شیوه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را به آنها
میآموزد (اسکندریان .)1392 ،از اینرو ،آموزگاران و مربیان کودک همواره در اندیشه
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تقویت مهارتهای خواندن و بهکارگیری راهکارهای درک مطلب کودکان در سالهای اولیه
سوادآموزی بودهاند.
ازآنجاکه درک مطلب فرایندی خاموش و درونی است ،پژوهشگران بهدنبال شیوههایی
هستند که بهکمک آن یادگیری و فکرکردن را آشکار و ارزیابی کنند .فالد و لپ)1978( 1
فرایند خواندن را سه مرحلهای و به این شرح میدانند )1 :تشخیص حروف و واژگان)2 ،
درک مفاهیم ،و  )3واکنش و درونیسازی دانش جدید با تجربیات پیشین .این دو پژوهشگر
بر همین اساس ،سه سطح برای درک مطلب پیشنهاد دادهاند -1 :درک لغوی (خواندن خط
بهخط) -2 ،درک استنتاجی (خواندن میان خطوط) ،و  -3درک انتقادی (خواندن ورای
خطوط) .این سطوح ،درک مطلب را از ساده تا دشوار توضیح میدهد .در سطح لغوی،
خوانندگان باید اطالعات اصلی متن را تشخیص دهند ،در سطح استنتاجی باید معانی را
دریافت و نتیجهگیری یا استنباط کنند ،و در سطح انتقادی باید بتوانند اطالعات دریافتی را
برای یافتن بینش جدید استفاده کنند .کرات )2010( 2دو سطح برای سنجش درک مطلب
خوانندگان پیشنهاد داده است :الف) اطالعات واقعی داستان و پرسشهای استنتاجی مرتبط
با انگیزهها و ب) رفتار شخصیتها.
پالینسکار و براون )1984( 3چهارچوبی برای درک مطلب پیشنهاد و توضیح دادند درک
مطلب از دانش پیشین فرد و محتوای متن برمیآید .آنها مهمترین راهبردهای درک مطلب
را خالصهکردن ،پرسش ،روشنکردن ،و پیشبینی دانستند .این چهار راهبرد به یادگیرنده در
شش مرحله خواندن کمک میکند که در خوانندگان حرفهای دیده میشود )1 :فهم هدف
خواندن؛  )2فعالکردن دانش مرتبط قبلی؛  )3توجه به مطالب مهم؛  )4ارزیابی منتقدانه
مطالب؛  )5نظارت بر فعالیتهای جاری؛ و  )6استنتاج شامل تفسیر ،پیشبینی ،و نتیجهگیری.
درک داستان نیز شاخهای از درک مطلب است که با خواندن داستان در ارتباط است.
یکی از شیوههای سنجش آن ارزیابی درک کودک از اجزای داستان است که بهطور معمول
با دو فن بازگویی و یادآوری سنجیده میشود .به این منظور ،پس از اینکه کودک کتاب را
مطالعه یا به کتابخوانی گوش کرد ،از او خواسته میشود که داستان را بازگو کند .سپس
سؤاالتی درباره داستان از او پرسیده میشود .نمراتی که کودک از این دو آزمون میگیرد
نشاندهنده میزان درک او از داستان است .بازگویی داستان همچنین کمک میکند زبان
گفتاری و درک کودک از ساختار داستان تقویت شود (مورو.)1985 ،4
چند عامل میتواند بر درک مطلب اثر گذارد که عبارتاند از :پردازش کلمات ،دانش
پیشین ،اشتیاق به خواندن ،و راهبردهای خواندن (ارتم .)2009 ،5کودکی که تازه سواد خواندن
فراگرفته است ممکن است در برخی مواقع با مشکل مواجه شود .در کتاب واقعیت افزوده با

1. Flood & Lapp
2. Korat
3. Palinscar & Brown
4. Morrow
5. Ertem
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1. Matthew
2. Underwood & Underwood
3. Zipke
4. Zhou & Yadav
5. Hornecker & Dunser
6. Grasset, Dünser, & Billinghurst
7. Ha, Lee, & Woo
8. Clark & Dunser
9. Eiksund
10. Cheng & Tsai
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اضافهکردن بلندخوانی متن و دیگر محتوای چندرسانهای تالش میشود تا خواندن تسهیل و
درک کودک از مطلب افزایش یابد.
پیش از این ،پژوهشهایی تفاوت درک مطلب را میان کودکانی سنجیدهاند که کتاب
چاپی و الکترونیکی میخواندهاند .نتایج بعضی از این پژوهشها درک بهتر با کتاب الکترونیکی
(متیو1997 ،1؛ آندروود و آندروود1998 ،2؛ ارتم2009 ،؛ کائو و همکاران ،)2016 ،نبود تفاوت
درک مطلب میان دو گروه (زیپکه2017 ،3؛ ژو و یاداو ،)2017 ،4تفاوت در یکی از ارکان درک
بهطور مثال ،یادآوری ،و نبود تفاوت در بازگویی (داتی و همکاران )2001 ،را نشان دادهاند.
همچنین ،پژوهشهایی (هورنکر و دانسر2007 ،5؛ گرست ،دانسر ،و بیلینگهرست،6
2008؛ ها ،لی ،و وو2011 ،7؛ کالرک و دانسر2012 ،8؛ آیکساند )2012 ،9درباره کتابهای
داستانی واقعیت افزوده میان کودکان انجام شده است که بیش از درک داستان ،بر جنبههای
تجربه کاربری و کاربردپذیری متمرکز بودهاند .بهطور مثال ،در پژوهش آیکساند ()2012
تعامل کودکان با کتاب واقعیت افزوده تنها از نگاه تعامل انسان و رایانه بررسی شده و
یافتههای آزمون کاربردپذیری نشان داده است که کودکان بهراحتی با کتاب واقعیت افزوده
تعامل برقرار کردهاند ،قادر به انجام بیشتر وظایف بودهاند ،احساسات مثبت از خود نشان
دادهاند ،و تمامی کودکان از وجود یک همراه سود بردهاند .در پژوهش دیگری ،چنگ و
سای )2014( 10با مطالعه تعامل کودک و والد هنگام خواندن کتاب واقعیت افزوده نشان دادند
دو الگوی تسلط کودک و ارتباط مؤثر ،به شناخت بیشتر کودک منجر شده است و درنتیجه،
کتابهای واقعیت افزوده میتوانند در کتابخوانی والد و کودک ،تسلط خواندن را به کودک
منتقل کنند و به استقالل خواندن در آنها منجر شوند.
در مرور پیشینههای کتاب داستانی واقعیت افزوده ،پژوهشی یافت نشد که درک
خواندن را هنگام تعامل با کتاب واقعیت افزوده سنجیده باشد .همچنین براساس جستجوهای
پژوهشگران در پایگاههای مقاالت فارسی ،مطالعهای پیدا نشد که درک خواندن میان کودکان
را در دو محیط چاپی و دیجیتالی در ایران بررسی کرده باشد .بنابراین ،سنجش درک کودکان
با خواندن کتاب واقعیت افزوده تازگی دارد و میتواند یافتههای خوبی در اختیار پژوهشگران
این حوزه قرار دهد .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک
مطلب کودکان نوسواد انجام شده است.

روششناسی

این پژوهش با رویکرد ک ّمی و با استفاده از روش شبهآزمایشی بهشکل میدانی انجام شد .طرح
آزمایشی از نوع پسآزمون با گروه کنترل بود .کودکان دبستانی شهر تهران جامعه پژوهش
بودند .هدف از انجام پژوهش بررسی تأثیر کتاب واقعیت افزوده بر کودکان نوسواد بود ،به
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همین دلیل ،گروه سنی  7تا  9سال درنظر گرفته شد .دادههای پژوهش با مراجعه به پنج
کتابخانه کودک در مناطق مختلف تهران گردآوری شد و تا رسیدن به حد نصاب اندازه نمونه
در پژوهشهای تجربی یعنی ،دستکم  15نفر در هر گروه (فرهنگی و صفرزاده)1389 ،
ادامه داشت.
انتخاب کتاب مناسب برای این پژوهش با مشاوره متخصصان حوزه ادبیات کودک انجام
شد .تصمیم بر این بود که از میان کتابهای داستانی باکیفیت کودکان ،کتابی مص ّور با تصاویر
1
عالی و داستانی پرکشش انتخاب شود .پس از بررسی چند گزینه ،سفر به سرزمین وحشیها
به نویسندگی و تصویرگری موریس سنداک 2انتخاب شد .این انتخاب به چند دلیل بود :یکی
اینکه ،مص ّور است و سنداک در  1964نشان کالدکات 3و در  1970جایزه هانس کریستین
اندرسن 4را برای تصویرگری این کتاب از آن خود کرده است؛ دوم اینکه ،داستان آن مهیج
است و متن کتاب خیلی طوالنی نیست که از حوصله کودک خارج باشد؛ و درنهایت اینکه،
چون کتاب معروف و محبوبی در سراسر جهان است ،محتوای دیجیتالی مانند انیمیشنهایی
مبتنی بر تصاویر خود کتاب در اینترنت موجود بود که فرایند تولید کتاب واقعیت افزوده را
سرعتمیبخشید.5
داستان کتاب درباره پسر بچهای است که بهقدری شیطنت میکند که مادرش او را
وحشی میخواند و بدون شام به اتاق خواب میفرستد .پسر در اتاقش خیالپردازی میکند
و خود را در سرزمین وحشیها و پادشاه آنها میبیند و تا میتواند وحشیبازی میکند؛ اما،
درنهایت دلتنگ مادر میشود و با صلح با خویش از خیاالت بیرون میآید و غذای گرم
مادرش را در اتاق مییابد.
کتاب واقعیت افزوده نهایی بهشکلی است که با نگاهداشتن تبلت یا تلفن همراه روی
تمامی صفحات ،متن کتاب بلندخوانی میشود؛ تصاویر کتاب در قالب انیمیشن حرکت
میکند؛ موسیقی متناسب با محتوا و جلوههای صوتی مانند صدای اقیانوس ،حیوانات ،و
صداهایی از این دست پخش میشود؛ و برخی تصاویر متحرک مرتبط با داستان در صفحات
سفید دیده میشود .در این پژوهش از استودیو  HP Revealبرای توسعه نرمافزار اندروید
استفاده شد.6
در این پژوهش ،متغیر درک از مجموع نمراتی سنجیده شد که آزمودنی در بازگویی
و پاسخگویی به پرسشهای یادآوری بهدست میآورد .برای گردآوری دادههای بازگویی
داستان ،از مقیاس امتیازدهی مورو ( )1985استفاده شد .برگ امتیازدهی وی مقیاسی برای
ارزیابی توانایی کودک در بازگویی ساختار داستان است .در این مقیاس ،ساختار داستان به
پنج بخش صحنهپردازی ،موضوع و درونمایه ،اپیزودهای داستان ،فرجام و نتیجه ،و توالی
داستان تقسیم شده است .کودک در هرکدام از بخشها میتواند حداکثر دو نمره دریافت

1. Where the Wild Things are
2. Maurice Sendak
3. Caldecott
4. Hans Christian Andersen

 .5ازآنجاییکه استفاده از کتاب ،تصاویر،
و انیمیشنها فقط بهمنظور انجام
پژوهش حاضر بود ،اجازهای از ناشر
اصلی یا ایرانی کسب نشد؛ اما باید
توجه داشت که هرگونه استفاده
تجاری از کتاب برای تولید نرمافزار به
کسب اجازه از پدیدآور و در صورت
لزوم ،پرداخت حق مؤلف نیاز دارد.
هرچند متأسفانه کشور ما عضو
هیچکدامازکنوانسیونهایبینالمللی
حق تکثیر نیست؛ بهلحاظ اخالقی
رعایت حق مؤلف برای هرگونه
استفاده تجاری از کتابها پیشنهاد
میشود.
 .6امکان دسترسی و تجربه کتاب واقعیت
افزوده طراحیشده با مراجعه به
وبسای ت �https://studio.hpre
 veal.comو جستجو و دنبالکردن
نام کاربری  delneshinوجود دارد.
الزم است اپلیکیشن HP Reveal
روی تلفن همراه هوشمند یا تبلت
نصب تا امکان مشاهده محتوای
افزوده فراهم شود.
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کند و درنهایت ،هر فرد میتواند نمرهای بین صفر تا  10بهدست آورد .پژوهشگر پاسخهای
کودکان را نمرهدهی کرد و دو نفر از نویسندگان همکار آن را کنترل کردند .در پژوهش مورو
ج بخش ابزار بهدست آمد و در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای
( )1985ضریب  0/9برای پن 
کرونباخ  0/84بود که نشاندهنده پایایی مطلوب ابزار است.
سنجش یادآوری کودک از جزئیات داستان با طرح پرسشهایی انجام شد .این پرسشها
درک کودک از محتوا و تصاویر را نشان میدهند و شامل  3پرسش واضح و  3پرسش ضمنی
میشدند .پرسشهای واضح شامل یادآوری جزئیات ،رخدادی ،و علیت بودند که مستقیم
در متن یا تصویر وجود داشتند و پرسشهای ضمنی شامل احساسات و حل مسئله بودند که
با درکی فراتر از متن و تصویر میشد به آنها پاسخ داد .به پیشنهاد متخصصان و تسهیلگران
حوزه ادبیات کودک از پرسشهای مستقیم پرهیز شد و پرسشهایی کلیتر مانند «چه اتفاقی
افتاد؟»« ،چه کار میکنند؟»« ،چه حسی داری؟» ،و «تو چه فکر میکنی؟» جایگزین شدند.
این دست پرسشها کمک بیشتری به نزدیکشدن درک ذهنی کودکان میکنند .بهطور مثال،
نمونهای از پرسشهای واضح – رخدادی این بود[« :صفحه وحشیبازی] اینجا دارند چه کار
میکنند؟» و پرسش ضمنی – حل مسئله به این شکل بود« :چرا غذا گرم بود؟»
شیوه انجام کار به اینصورت بود که هرکدام از کودکان بهطور شانسی در گروه آزمایش
یا گواه قرارگرفتند .کودکان گروه آزمایش ،با نگاهداشتن تبلت روی کتاب (تصویر  )1و گروه
گواه بهشکل سنتی آن را خواندند .پس از آن ،با هر دو گروه مصاحبه شد .ابتدا از کودک
خواسته شد فرض کند میخواهد داستان کتاب را برای کسی که تا االن نخوانده است کامل و
با جزئیات تعریف کند .سپس پرسشهای یادآوری از او پرسیده شد .تمام مصاحبهها ضبط،
پیادهسازی ،و با مقیاس امتیازدهی مورو ( )1985نمرهدهی شد.

تصویر  .1کودکان در حال تجربه کتاب واقعیت افزوده
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یافتهها

درمجموع 34 ،کودک در این پژوهش آزمایش شدند  18نفر در گروه آزمایش و  16نفر
ش را دختران و  41درصد را پسرها تشکیل
در گروه گواه بودند 59 .درصد جمعیت پژوه 
میدادند .همه کودکان با کار با تبلت و تلفنهای هوشمند آشنایی داشتند و اهل مطالعه
کتابهای غیردرسی بودند.
دادههای بخش یادآوری و بازگویی ،از نوع رتبهای و برای دو گروه (گواه و آزمایش)
گردآوری شده بودند .بنابراین ،از آزمون مان-ویتنی برای بررسی تفاوت میان دو گروه استفاده
شد .در دادههای رتبهای امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک وجود ندارد و بهناچار از
آزمونهای غیرپارامتریک استفاده میشود (واگان .)1384 ،نمره بازگویی ،یادآوری ،و مجموع
ن دو که نشاندهنده درک کودک از داستان است هرکدام جداگانه آزمون شدند .همچنین،
ای 
هرکدام از بخشهای ساختار داستان و پرسشهای واضح و ضمنی بین دو گروه آزمون
شدند تا مشخص شود آیا تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر .همچنین در صورت معناداری
تفاوت ،از شاخص اندازه اثر کوهن برای سنجش میزان اثربخشی مداخله (استفاده از واقعیت
افزوده) استفاده شده است.
جدول  .1نتایج آزمون مان-ویتنی برای معناداری تفاوت میان دو گروه در درک ،بازگویی ،و یادآوری
جمع بازگویی و یادآوری (درک
داستان)

بازگویی

یادآوری

مان-ویتنی

78/000

86/000

84/500

منره ( Zآماره آزمون)

-2/292

-2/025

-2/099

مقدار ( Pسطح معناداری)

0/022

0/043

0/036

اندازه اثر

0/159

0/124

0/134

منرات آزمون

مطابق جدول  ،1نمره  Pمحاسبهشده برای درک ،بازگویی ،و یادآوری داستان کمتر از
 0/05است؛ بنابراین اختالف معناداری بین درک ،بازگویی ،و یادآوری اجزای داستان در دو
گروه آزمایش و گواه وجود دارد.

35

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 4زمستان)1397

دلنشینداناییمقدم
حمیدرضا جاملی مهموئی
یزدان منصوریان | حسن رستگارپور
جدول  .2میانه و میانگین رتبههای درک ،بازگویی و یادآوری داستان در دو گروه آزمایش و گواه
درک

یادآوری

بازگویی

گروه

فراوانی

میانگین رتبهها

میانه

میانگین رتبهها

میانه

میانگین رتبهها

میانه

آزمایش

18

21/17

12

20/72

8

20/81

4

گواه

16

13/38

8

13/88

6

13/78

3

با توجه به جدول  ،2میانگین رتبه باالتر گروه آزمایش نشان میدهد درک این گروه
باالتر است و با  95درصد اطمینان این تفاوت در سطح درک میان دو گروه آزمایش و گواه
در کل جامعه مطالعهشده وجود دارد .اندازه اثر استفاده از ابزار واقعیت افزوده در تفاوت
ایجادشده معادل  16درصد بهدست آمده است .همچنین میانگین رتبه بیشتر گروه آزمایش در
بازگویی و یادآوری داستان نشان میدهد درک این گروه بیشتر است و با  95درصد اطمینان
این تفاوت در سطح بازگویی و یادآوری داستان میان دو گروه آزمایش و گواه در کل جامعه
مطالعهشده وجود دارد .اندازه اثر استفاده از ابزار واقعیت افزوده در تفاوت ایجادشده بین
بازگویی و یادآوری دو گروه بهترتیب  12و  13درصد بهدست آمده است.
جدول  .3نتایج آزمون مان-ویتنی برای معناداری تفاوت دو گروه در جزئیات بازگویی و یادآوری
بازگویی
منرات آزمون

موضوع و اپیزودهای
صحنهپردازی
درومنایه داستان

یادآوری
فرجام

توالی پرسشهای پرسشهای
ضمنی
واضح
منطقی

مان-ویتنی

125/000

136/000

78/000

91/000 88/000

105/00

87/000

منره ( Zآماره آزمون)

-0/755

-0/319

-2/704

-2/067

-2/009

-1/443

-2/071

مقدار ( Pسطح معناداری)

0/450

0/750

0/007

0/039

0/045

0/149

0/038

اندازه اثر (مربع اتا)

-

-

0/222

0/129

0/122

-

0/130

برای فهم جزئیات تفاوت در هریک از اجزای بازگویی و یادآوری ،آزمون مان-ویتنی
برای این دادهها نیز تکرار شد .یافتههای جدول  3نشان میدهد با توجه به اینکه در سه جزء
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اپیزودهای داستان ،فرجام ،و توالی منطقی بیان داستان نمره  Pمحاسبهشده کمتر از 0/05
است ،میتوان نتیجه گرفت اختالف معناداری بین بیان اپیزودهای داستان ،فرجام ،و بیان
داستان با توالی منطقی در دو گروه آزمایش و گواه وجود دارد .همچنین ،در رابطه با نمرات
مربوط به دو گروه پرسشهای واضح و ضمنی ،با توجه به اینکه نمره  Pمحاسبهشده برای
پرسشهای ضمنی کمتر از  0/05است ،میتوان نتیجه گرفت که اختالف معناداری بین
یادآوری پاسخ این پرسشها در دو گروه آزمایش و گواه وجود دارد.
جدول  .4میانگین رتبههای اجزای بازگویی و یادآوری داستان در دو گروه آزمایش و گواه
یادآوری

بازگویی
گروه

فراوانی

صحنهپردازی

موضوع و
درومنایه

اپیزودهای
داستان

فرجام

توالی
منطقی

پرسشهای
واضح

پرسشهای
ضمنی

آزمایش

18

18/56

17/06

21/17

20/61

20/44

19/67

20/67

گواه

16

16/31

18/00

13/38

14/00

14/19

15/06

13/94

با توجه به جدول  ،4میانگین رتبه باالتر گروه آزمایش در هر سه جزء اپیزودهای داستان،
فرجام ،و توالی منطقی بیان داستان نشان میدهد درک این گروه باالتر است و با  95درصد
اطمینان این تفاوت در هر سه سطح بیان اپیزودهای داستان ،فرجام ،و توالی منطقی در میان
دو گروه آزمایش و گواه در کل جامعه مطالعهشده وجود دارد .در سایر ارکان بازگویی ،یعنی
صحنهپردازی و موضوع و درونمایه داستان ،اختالف معناداری بین دو گروه آزمایش و گواه
در بیان این اجزا وجود ندارد .میانگین رتبه باالتر گروه آزمایش نشان میدهد درک این گروه
باالتر است و با  95درصد اطمینان این تفاوت در سطح یادآوری پاسخ پرسشهای ضمنی
میان دو گروه آزمایش و گواه در کل جامعه مطالعهشده وجود دارد .درباره پرسشهای واضح
با توجه به نمره  Pمحاسبهشده ،تفاوت معناداری بین دو گروه دیده نمیشود.

نتیجهگیری

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک مطلب کودکان نوسواد
بود .نتایج پژوهش نشان داد کودکانی که کتاب را با ابزار واقعیت افزوده میخوانند نسبت به
کودکانی که کتاب را معمولی میخوانند بهطور کلی ،درک بهتری از داستان دارند .مقایسه نمرات
بازگویی و یادآوری داستان نیز تفاوت معناداری را بهنفع گروه آزمایش نشان داد.
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یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای متیو ( ،)1997داتی و همکاران ( ،)2001ارتم
( )2009همراستاست .هرچند ،در این پژوهشها تفاوت درک میان خواندن کتاب داستانی
چاپی و الکترونیکی سنجیده شده است؛ اما بهدلیل شباهت با کتاب واقعیت افزوده میتوان
مقایسهای با این پژوهشها انجام داد .در هر سه پژوهش تأثیر مثبت افزودن محتوای دیجیتالی
مانند انیمیشن به کتاب مشاهده شده است ،با این تفاوت که در پژوهش متیو ( )1997تفاوت
در بازگویی دیده شده؛ اما در یادآوری معنادار نبوده است و در پژوهش داتی و همکاران
( )2001تفاوت در بازگویی دیده نشده؛ اما در یادآوری دیده شده است .تنها در پژوهش ارتم
( )2009همانند پژوهش حاضر ،تفاوت در هر دو نمره بازگویی و یادآوری معنادار بوده است.
شاید بتوان یکی از دالیلی که کودکان گروه گواه در این پژوهش نسبت به گروه آزمایش
درک کمتری از جزئیات داستان (یادآوری) داشتند تالش برای رمزگشایی کلمات دانست.
یکی از راههای باالبردن درک خواندن ،تسهیل تبادل اطالعات میان خواننده و متن است
(داتی و همکاران .)2001 ،در این پژوهش از انیمیشن و بلندخوانی به این منظور استفاده
شد .وقتی کودک ،خود درگیر خواندن کتاب میشود ممکن است با کلماتی ناآشنا مواجه و
تالش زیادی برای رمزگشایی این کلمات در ذهن او انجام شود .درنتیجه ،او بیش از آنکه بر
درک معنی متن متمرکز شود مشغول رمزگشایی کلمات و تالش برای درستخواندن متن
میشود .هنگامیکه تالش زیادی برای رمزگشایی و درستخواندن صرف میشود ،ممکن
است مفهوم جمالت در ذهن بهدرستی شکل نگیرد و درنتیجه ،کودک معنی را از دست
بدهد .بلندخوانی متن کمک میکند تا بخش زیادی از مشغولیت ذهنی کودک رها شود و
بتواند بیشتر بر معنی تکیه کند.
یکی دیگر از دالیل درک بهتر را در گروه آزمایش میتوان انیمیشنهای افزودهشده
به تصاوبر کتاب دانست .مص ّورسازی و نشاندادن جزئیات تصویری بیشتر ،میتواند درک
تصویری کودکان را افزایش دهد .انیمیشن به ساخت معنی از طریق نمایش غیرزبانی کمک
میکند .برخی پژوهشگران (کیئو و همکاران )2016 ،به کاهش بارشناختی الزم برای درک
متون طوالنی هنگام مطالعه کتابهایی اشاره کردهاند که محتوای چندرسانهای مانند انیمیشن
دارند که زمینهای برای درک بهتر متن فراهم میکند .در این پژوهش کودکان گروه آزمایش
در سؤاالت ضمنی (که بیشتر مبتنی بر درک تصویری بود) بهتر عمل کردند دلیل این امر را
میتوان وجود انیمیشنهایی دانست که به درک تصویری بهتر کمک میکنند.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد درک کودک از ساختار داستان هنگام خواندن کتاب
بهشکل سنتی و با کتاب واقعیت افزوده متفاوت است .هرچند ،در بیان همه جزئیات ساختار
ت دیده نمیشود .بهطور مثال ،در دو بخش صحنهپردازی و درونمایه تفاوت
داستان این تفاو 
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معناداری میان دو گروه وجود ندارد با این تفاوت که در بیان صحنهپردازی ،آزمودنیهای هر
دو گروه توانستهاند کموبیش پاسخهای درستی بدهند؛ اما در بیان موضوع و درونمایه هر دو
گروه ضعیف بودهاند .در بخشهای اپیزودهای داستان ،فرجام ،و توالی منطقی هم تفاوت
معناداری بین دو گروه دیده شد.
از یافتهها پژوهش میتوان نتیجه گرفت که افزودن محتوای افزوده میتواند در
بهیادسپاری اپیزودهای بیشتری از داستان ،توانایی بهیادآوردن داستان تا انتها ،و بیان داستان
با توالی منطقی کمککننده باشد؛ اما به بیان بهتر درونمایه منجر نمیشود .وقتی از کودک
خواسته میشود داستان را روایت کند بخشهای مهمی از داستان که در یادش مانده است را
با گفتار خود بیان میکند .آزمودنیهای هر دو گروه نتوانستهاند بهدرستی به درونمایه یا مشکل
شخصیت اصلی اشاره کنند؛ چهبسا ممکن است آن را مهم ندانستهاند .اما ،در مقایسه پاسخ
به پرسشهای ضمنی و واضح بین دو گروه میتوان به شناخت بیشتری از درک آنها رسید.
نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن بود گروه آزمایش در پاسخ به پرسشهای ضمنی
بهتر عمل کردهاند .این پرسشها ،درک کودک از احساس و افکار شخصیتهای داستان و
فهم درونمایه و پیام داستان را میسنجند .گروه آزمایش در شناخت احساس شخصیتها بهتر
بودهاند؛ برای اینکه شاید بیشتر در فضای داستان قرار گرفتهاند .تُن صدای گوینده ،موسیقی،
و افکتهای صوتی در کتاب واقعیت افزوده کمک میکنند که کودک بیشتر در حا لوهوای
داستان قرار گیرد و حتی اینطور فرض کند که خود آنجاست .همچنین ،چون در کتاب
واقعیت افزوده تصاویر کتاب متحرک هستند ،بهتر میتوانند حاالت چهره شخصیتهای
داستان را نشان دهند .بسیاری از کودکان در این سالها نمیتوانند بهراحتی حاالت چهره را در
یک تصویر ثابت تشخیص دهند؛ اما وقتی تصویر در حرکت باشد دیگ ِر حرکات شخصیت
(بهاصطالح زبان بدن) او کمک میکند تا کودک بهتر حس او را درک کند .مجموعه این
عوامل به کودکان کمک میکنند تا احساسات ضمنی شخصیتهای داستان را بهتر بیان کنند.
بحث درباره درک بهتر کودکان گروه آزمایش از درونمایه داستان ،مفصل و فراتر از
اهداف این پژوهش است .فقط به این موضوع اشاره میشود که شناخت ،سطوح مختلفی
دارد و با تفکر سطح باال و پایین در ارتباط است .کودکی که به پیام مستتر در داستان پی
میبرد نسبت به کودکی که فقط به رویدادهای واضح متن اشاره میکند به سطح باالتری
از تفکر رسیده است .او توانسته است جنبههای مختلف پدیده را به هم و به دانش پیشین
خود ارتباط دهد و سپس استنتاج کند .دلیل عملکرد بهتر گروه آزمایش را میتوان دریافت
اطالعات از مجراهای مختلف دانست .استفاده همزمان از اطالعات متنی ،دیداری ،شنیداری،
و تعاملی میتواند به کمشدن بارشناختی منجر شود (ارتم2009 ،؛ کائو و همکاران)2016 ،
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که درنتیجه آن ،ذهن فضای بیشتری برای تفکر و رسیدن به درک سطح باالتر دارد .این شیوه
ارائه را میتوان راهبردی آموزشی نیز دانست که از آن با داربستزنی 1یاد میکنند که کمک
به یادگیرنده برای ارتقای درک و تبدیل به یادگیرندهای مستقل است.
نتایج این پژوهش نشاندهنده درک باالتر کودکان نوسواد از متن با استفاده از کتاب
واقعیت افزوده است .هرچند دادههای ک ّمی این پژوهش ،معناداری تفاوت را نشان داد؛ اما
برای داشتن تصویر دقیقتر از سطوح درک ،شیوه تعامل کودک با کتاب ،و کاستیهای این
شکل از خواندن ،پژوهش کیفی و مشاهده رفتار آزمودنیها راهگشا خواهد بود.
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