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چکیده
این مطالعه تأثیر یادگیری از طریق تلفن همراه با نقش تعدیلکننده اندازه صفحهنمایش بر یادآوری
لغتهای انگلیسی را بررسی میکند .برای این منظور از یک طرح شبه آزمایشی چند گروهی و بهصورت
پیش آزمون  -پسآزمون استفاده شد .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ( 8تا  59سال) بودند که در
سطح یک و دو مقدماتی کانون زبان آموزشوپرورش ناحیه  9شهر مشهد شرکت کردند .تعداد  556نفر از
دانش آموزان این پایگاه انتخاب شدند و بهطور تصادفی به دو گروه تحت شرایط تلفن همراه
(صفحهنمایش کوچک) و تحت شرایط رایانه (صفحهنمایش بزرگ) تقسیم شدند .سپس در هر یک از
شرایط افراد بهطور تصادفی به چهار گروه گمارده شدند .همه شرکتکنندگان در یک آزمون یادآوری
لغت پیش و پس از کاربندی شرکت کردند .یافتهها نشان داد بین گروهها در یادآوری لغت تفاوت
معنیداری وجود دارد .عملکرد گروه ارائه متن /تصویر از گروه کنترل ،و گروه متن در یادآوری لغت
بهطور معناداری بیشتر بود ولی با عملکرد گروه تصویر تفاوت معناداری نداشت .شرکتکنندگانی که
توضیحات را با صفحهنمایش بزرگ دریافت میکردند در آزمون یادآوری لغات عملکرد باالتری نشان
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان
 .2دانشییار گییروه روانشناس یی تربیتییی ،دانشییکده روانشناس یی و علیوم تربیتییی ،دانشییگاه سییمنان (نویسیینده مس ی ول:
)Stalepasand@semnan.ac.ir
 .3استادیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان
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دادند .اثر تعامل صفحهنمایش و نوع ارائه در یادآوری لغت معنادار نبود .در آموزش چندرسانهای با ارائه
مواد آموزشی از هر دو خرده سیستم کالمی و غیرکالمی ،عملکرد یادگیرنده افزایش مییابد .اندازه
کوچک صفحهنمایش هنگام ارائه مواد آموزشی ممکن است به بروز مشکالتی در توجه و ادراک منجر
شود.

واژگان کلیدی :آموزش چندرسانهای ،تلفن همراه ،صفحهنمایش ،یادآوری

مقدمه
در ابتیییدای سیییال  544۱بیشیییتر پژوهشهیییا سیییودمندی توضییییحات چندرسیییانهای 5را
موردبررس یی قراردادنیید .بییا پیشییرفت رایانییه و فنییاوری چندرسییانهای ،توضیییحات مییتن بییا
چندرسانهای همراه شد .این پیشرفت در فنیاوری ،راههیای متفیاوتی بیرای ارائیه توضییحات
جانبی مانند تصاویر ،انمیشن ،ویدئو ،صیدا و ...معرفیی کیرد (آل سیگایر .)6۱۱5 ،6فنیاوری
رایانه و آموزش چندرسانهای بهعنوان یک فن به میزان وسیعی در آموزش و یادگیری زبان
دوم مورداستفاده قرار گرفته است (دیویس به نقل از چین .)6۱۱2 ،دییویس (بیه نقیل از آل
سگایر )6۱۱5 ،بیان میکند که توضیحات چندرسانهای دو ویژگی آشکار دارند؛  )5همیشه
در دسترس هستند و مانع فرایند خواندن نمیشوند )6 ،با تمرکز بر روی لغیت مشخصشیده
خواننده مییتوانید راحیتتر اطالعیات میوردنظر در قالی

عکیس و میتن را انتخیاب کنید.

چندرسانهای اشاره به استفاده از چند نوع رسانه مانند متن ،تصویر ،صدا ،ویدیو ییا انیمیشین
گفته میشود در حالی که فرارسانه اشیاره بیه دو نیوع رسیانه (ماننید میتن و صیدا ییا میتن و
تصویر) دارد (بتی .)6۱۱5 ،3مطالعات جدید درزمینهی ییادگیری زبیان بهواسیطه رایانیه ،9بیا
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یکپارچهسازی رایانه با فناوریهای چندرسانهای پدید آمده است .اگرچه رویکرد یادگیری
زبان بهواسطه رایانه هنوز نوپدید است ،اما این فناوری مییتوانید فرآینید ییادگیری زبیان را
ترقی و فرآیند خواندن را سهلتر کند (هونگ.)6۱5۱،
1. multimedia annotation
2. Al-Seghayer
3. Beatty
4. computer-assisted language learning
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بر اساس نظریهی زایشی یادگیری 5چندرسانهای ،یادگیری معنیدار زمانی رخ مییدهید
که یادگیرنده ابتدا اطالعات کالمی مناس
انتخاب و به ترتی

از یک متن و اطالعات دیداری از یکشکل را

یک متن و تصویر پایه بسازد (پیالس 6و چیان ،3میایر و لییوتنر.)6۱۱3 ،9

یادگیری چندرسانهای بر پایهی نظریه رمزگذاری دوگانه 5پایویو )5445( 2و نظریه شیناختی
یادگیری چندرسیانهای میایر ( )6۱۱5شیکل گرفتیه اسیت .بیر پاییهی ایین نظرییه اطالعیات
ارائهشیده بییه ذهین از طریییق ارائییههای کالمیی و تصییویری در دو خیرده سیسییتم کالمییی و
تصویری بهصورت جداگانه رمزگذاری و بازنمایی مییشیود .ایین بازنمیاییهیای ذهنیی بیه
دوطبقه اصلی تقسیم مییشیود :بازنمیاییهیای کالمیی شیامل اطالعیات کالمیی و بازنمیایی
غیرکالمی شامل تصاویر و عکسها میباشد .بر پایه نظریه رمزگذاری دوگانه ،لغتی کیه بیه
دو شیوهای کالمی و دیداری رمزگذاری میشود ،نسیبت بیه لغتیی کیه تنهیا بیا ییک شییوه
رمزگذاری میشود بهتر فراگرفته میشود (آل سگایر.)6۱۱5،
شیوهی یکپارچهسازی فیزیکی منابع مجزای اطالعات ،توسط مایر و اندرسیون)5445( 7
مطرح شده است و به اصل مجاورت 8معروف شده است .بر طبق این اصل ،وقتی تصیویرها
و واژهها مرتبط باهم ،نزدییک بیه یکیدیگر در صیفحه رایانیه ظیاهر شیوند ،دانیش آمیوزان
میتوانند با حداقل جستجوی دیداری به اطالعات کالمی و دییداری متنیاظر دسیت یابنید و
آنها را همزمان در حافظهی فعال خود ثبیت کننید (میایر و مورنیو5448 ،؛ مورنیو 4و میایر،
 5444الف) تا از این طریق فرایند یکپارچهسازی ذهنی تسیهیل شیود (مورنیو و میایر5444 ،
الف ،مایر .)6۱۱3 ،این ویژگی منحصربهفرد محیط یادگیری چندرسانهای منجر میشیود تیا
مواد آموزشی به صورت متن و تصویر بیه صیورت همزمیان و در ییک صیفحهی آموزشیی

1. generative learning theory
2. Plass
3. Chun
4. Leutner
5. Dual coding theory
6. Paivio
7. Anderson
8. Contiguity principle
9. Moreno
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باوجود پیشرفت فناوری ،استفاده از محیطهای چندرسانهای در یادگیری زبان دوم5روز
به روز افزایش یافته است (آل سگایر .)6۱۱5،پژوهشها دربارهی اکتساب زبیان دوم نشیان
داده اسیت کییه در یییادگیری لغیت ،همییراه کییردن لغیت بییا اشیییا واقعیی یییا تکنیییک هییای
تصویرسییازی ذهنییی منجییر بییه یییادگیری بیشییتری مییی شییود (چییان و پییالس 5442 ،الییف).
پژوهشگران دریافتند که پردازش اطالعات اضافی مانند تصاویر یا ترجمهی متنی ییادگیری
زبان را افزایش میدهد (جونز .)6۱۱9 ،6پالس و همکاران ( )6۱۱3دریافتند که وقتی دانیش
آموزان دو نوع توضیحات نوشتاری و شنیداری در خواندن متن آلمیانی را دریافیت کردنید
نسبت به زمانی که یک نوع اطالعات دریافت کردند ،نمرهی باالتری در پاسیخ بیه آزمیون
تولیدی 3کس

نمودند .این پژوهشگران دریافتند کیه توضییحات نوشیتاری اثیر بیشیتری در

ساخت لغت نسبت به توضیحات تصیویری دارد .در عیین حیال ،اضیافه کیردن تصیاویر بیه
عنوان توضیحات تکمیلی در آموزشهای چندرسیانهای همیشیه میوثر نمیی باشید .اشیناتز،9
بانرت 5و سوفرت )6۱۱6( 2بیان میکنند کیه بعضیی از یادگیرنیدگان هنگیامی کیه تصیاویر
اضافه شوند کمتر به متن های چاپی توجیه مییکننید .همچنیین آچیا  )6۱۱4(7دریافیت کیه
عملکرد یادگیری لغت زمانی که آنهیا توضییحات کالمیی دریافیت مییکردنید نسیبت بیه
زمانی که آنها هر دو توضیحات کالمی و تصویری و یا تنها توضیحات تصویری دریافیت
میکنند ،بهتر بوده است .پژوهشیگران دریافتنید کیه توضییحات تکمیلیی (ترجمیهی متنیی،
تصییاویر و انیمیشیین) در محیییط چندرسییانهای ،یییادآوری لغییت و درک مطل ی

را افییزایش

میدهد (آل سگایر6۱۱5 ،؛ یه 8و وانیگ6۱۱3،4؛ جیونز6۱۱9،؛ آرییو 5۱و اریکیتن6۱۱9،55؛
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1. Second language learning
2. Jones
3. Production test
4. Schnotz
5. Bannert
6. Seufert
7. Acha
8. Yeh
9. Wang
10. Ariew
11. Ercetin
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اسیییکار 5و اریکیییتن6۱۱5 ،؛ بییین سیییالم6۱۱2 ،6؛ یوشیییی6۱۱2،3؛ آکبولیییت6۱۱7 ،9؛ آل
قفلی .)6۱55،5گرچه یافتههای ییک مطالعیه اخییر نشیان میی دهید کیه در یادگیرنیدگان بیا
توانایی مفهومسازی باال الزم نیست اطالعات از مجرایهای متفاوت ارائه شود بلکه استفاده
از یک مجرای شنیداری میتواند به تنهایی موثر باشد (میرمحمد تبار ،طالع پسند و محمیدی
فر.)5345 ،
یک وجیه مهیم دیگیر در محیطهیای چندرسیانهای اسیتفاده از نیوع وسییله آموزشیی و
ویژگیهای آن برای انتقال یادگیری است .برای مثال ،در یادگیری زبیان بیه کمیک رایانیه،
یادگیری لغت از طریق فناوری چندرسانهای تسهیل میشود .پژوهشگران بیهتازگی اسیتفاده
از فناوری تلفن همراه را برای یادگیری زبان انگلیسی بررسی کرده اند (اسیتاکول.)6۱۱7 ،2
مطالعات نشان می دهد که یادگیری چندرسانهای مبتنی بر تلفن همراه دارای توان باالیی در
آماده کردن زبیان آمیوزان بیرای ییادگیری در هیر زمیان و هیر مکیان دارد (لیو .)6۱۱8،7بیا
استفاده از تلفن همراه میتوان هر مضمونی که منجر به دریافت بازخورد فوری و راهنمیایی
آنی شود ،بین اشخاص مختلف بیه اشیتراک گیذارد .اسیتفاده از فینآوری تلفین همیراه در
تعلیم و تربیت بر انگیزه ،همکاری ،اشتراک اطالعات ،در دسترس بودن و تعامل یادگیرنده
تأثیر میگذارد و فرصتهایی را برای یادگیرنده ،معلم ،مدرسه و دانشیگاه فیراهم مییکنید
(غیبی و محمدی .)6۱۱4 ،کاوس 8و ابراهیم )6۱۱4( 4ادعیا مییکننید کیه دانیش آمیوزان از
یادگیری کلمات جدید انگلیسی با اسیتفاده از خیدمات پییام کوتیاه و پییام متنیی ،از طرییق
گوشیهای تلفن همراه خود ابراز رضایت و لذت مییکننید .دسیتگاههای تلفین همیراه کیه
موج

افزایش ارتباطات و تعامالت اجتماعی میشود ،میتواند ابزار بالقوه ییادگیری بیرای

1. Sakar
2. Ben Salem
3. Yoshii
4. Akbulut
5. Al Ghafli
6. Stockwell
7. Lu
8. Cavus
9. Ibrahim
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استفاده از تلفن همراه برای آموزش زبان انگلیسی در یک دانشگاه ژاپن برپیا کردنید .یکیی
از آنها بر ارائه آموزش لغات توسط سیستم پیام کوتاه متمرکز شده بود .آنها سیه بیار در
روز ،ایمیل کوتاه مینی -درس را در قطعات مجزایی که بیه راحتیی بیر روی صیفحهنمایش
کوچک قابل مشاهده بود ،برای دانشجویان ارسال می کردنید .دانشیجویان هفتیهای دو بیار
مورد آزمایش قرار گرفتند و با دو گروه که درس های یکسیان را از طرییق وب و بیر روی
کاغذ دریافت کردند ،مقایسیه شیدند .نویسیندگان سیپس بیه بررسیی قابلیتهیا و ییادگیری
مسائل پرداختند .نتایج نشان داد که دانشجویان سیستم پییام کوتیاه بییش از دو برابیر تعیداد
کلمات دانشجویان تحت وب یاد گرفتند.
یکیی از ویژگییهییای – ییا احتمییاال نقصهییای  -تلفین همییراه صییفحهنمایش کوچییک
میباشد که قطعاً چالش هایی برای توسعه آموزش چندرسیانهای ایجیاد مییکنید .مطالعیات
قبلی ،که بر اهمیت یادگیری چندرسانهای تاکید کردند ،بیدون مقایسیه انیدازههای مختلیف
صفحهنمایش انجامشدهاند (چن6۱۱3 ،؛ مانیر ،5بنت ،6هند 3و آلن6۱۱8 ،9؛ ریوز ،5النیگ،2
کیم 7و تاتار .)5444 ،8ریوز و همکاران ( )5444دریافتند کیه یادگیرنیدگان گیرایش دارنید
یک پیغام را بر روی صفحهنمایش بزرگ دریافت کنند .چین و همکیاران ( )6۱۱8نگرانیی
مشابهی را در مورد اندازه صفحهنمایش مطرح کردند؛ به عبارتی ،اندازه صیفحهنمایشهای
کوچک ممکن اسیت مشیکالتی در توجیه و ادراک بصیری ایجیاد کنید .در ییک مطالعیه
مرتبط ،مانیر و همکاران ( )6۱۱8اظهیار داشیتند کیه انیدازه صیفحهنمایش کوچیک ممکین
است برای یادگیری مقاله فشرده از طریق آموزش مبتنی بر تصویر مشکلساز باشد بیه دلییل
اینکه فضای کوچک ،اغل
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داده کمتری را در یک زمان معین نمیایش مییدهید و ممکین

است مشکالتی را برای کاربران هنگام اسیتفاده از دسیتگاه بیرای کارهیای پیچییدهتر ایجیاد

1. Maniar
2. Bennett
3. Hand
4. Allan
5. Reeves
6. Lang
7. Kim
8. Tatar

یادگیری از طریق تلفن همراه :اثر اندازه صفحه ...

کند .بهرغم ایجاد وابستگی متقابل اندازه صفحهنمایش و یادگیری ،پژوهش کمی روی اثیر
اندازه صفحهنمایش بر یادگیری لغت دانش آموزان انجام شده است.
به این ترتی  ،یکی از چالش های اصلی مطالعات قبلی استفاده از نوع وسییله آموزشیی
به خصوص ویژگیهای آن برای اسیتفاده در محییط چندرسیانهای اسیت .اسیتفاده از تلفین
همراه به عنوان یکی از رایج ترین وسایل ارتباطی یادگیرنیدگان بیرای آمیوزش احتمیاال بیا
محدودیتهایی در درک و انتقال یادگیری همراه خواهد بود .گرچه پژوهشگران دریافتنید
کییه توضیییحات تکمیلییی (ترجمییهی متنییی ،تصییاویر و انیمیشیین) در محیییط چندرسییانهای،
یییادآوری لغییت و درک مطل ی

را افییزایش م ییدهیید ،امییا محییور دیگییری از مطالعییات بییر

ویژگ ییهییای وسیییله چندرسییانهای متمرکییز شییده انیید و گییزارش کییرده انیید کییه انییدازه
صفحهنمایش احتماال میزان توجه و ادراک را تحت تاثیر قرار میدهد .با توجیه بیه مطالی
ارائهشده ،این سوال مطرح میشود که آیا یادآوری لغات تابع اندازه صیفحهنمایش اسیت و
آیا صفحهنمایش و توضیحات چندرسانهای بر یادآوری لغات کنش متقابل دارند؟

روش
طرح این پژوهش از نوع طرحهای شبه آزمایشی و بهصورت پیش آزمون و پسآزمون
چند گروهی می باشد .جامعیه آمیاری پیژوهش شیامل کلییه زبیان آمیوزان ( 8تیا  59سیال)
شرکت کننده در سطح یک و دو مقدماتی کانون زبان رشد آموزشوپرورش ناحیه  9شهر
مشهد میباشد که در تابستان سال  5345در فعالیتهای این پایگاه شیرکت کردنید .در ایین
پژوهش تعیداد  556نفیر از دانیش آمیوزان داوطلی

مقطیع ابتیدایی حاضیر در فعالیتهیای

تابستانی پایگاه انتخاب شدند .در ابتدا گروه ها به طور تصادفی به دو گیروه تحیت شیرایط
شدند .سپس در هر یک از شرایط افراد بهطور تصادفی به چهار گیروه گمیارده شیدند .سیه
گروه آزمایشی متن ،تصویر ،متن/تصویر و یک گروه کنترل بود .در شرایط دوم نییز همیان
ترتی

در نظر گرفته شد.
محیط یادگیری چندرسانهای به گونه ای طراحی شد که در آن لغتهای انگلیسی ارائه

میشد .این محیط یادگیری شامل  52اسالید بود .در هر صفحه یک لغت با توجیه بیه نیوع
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ارائه در اختیار زبان آموزان قرار میگرفت .توضییح میتن شیامل معنیای فارسیی آن لغیت،
توضیح تصویری شامل عکس و توضیح متن/تصویر شامل معنای فارسی به همیراه عکیس
بود .هر اسالید به صورت خودکار پس از  6۱ثانیه با اسالید بعیدی جابیهجا مییشید .بیرای
گروه صفحهنمایش بزرگ (رایانه) همه مطال

با نرم افزار  Power Point 6۱۱7طراحی و

ارائه شد ،و برای گروه صفحهنمایش کوچک (تلفن همراه) مطال

به صورت سیسیتم پییام

چند رسانه ای و سیستم پیام کوتاه در فاصله زمانی  6۱ثانییه طراحیی و ارسیال شید .پییش و
پس از کاربندی آزمایشی آزمودنیهای هر هشت گیروه بیه آزمیون ییادآوری لغیت پاسیخ
دادند.
آزمون یادآوری لغت یک پرسشنامه محقق سیاخته  62سیوالی اسیت کیه خزانیه لغیات
موجود در دوره آموزشی را اندازهگیری میکند .در این آزمون به هیر سیوال درسیت نمیره
یک داده شد .الزم به ذکر است این آزمون مداد و کاغذی طبق آزمونهای رسیمی پایگیاه
و با نظر دبیران آن مؤسسه توسط پژوهشگر طراحی و برای هر  8گروه بیه طیور یکسیان در
پیش آزمون و پسآزمون مورداستفاده قرار گرفت .روایی محتیوایی آزمیون نییز از طرییق
قضاوت مستقل دو معلم زبان انگلیسی بررسی شد .اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ ۱/25
به دست آمد.

نتایج
شرکتکنندگان  556نفر ( 23دختر و  94پسر) از دانش آمیوزان مقطیع ابتیدایی بیا مییانگین
سنی  5۱/95سال با انحراف استاندارد  5/94بودند .مییانگین و انحیراف اسیتاندارد ییادآوری
لغت در پیش آزمون و پسآزمون هشت گروه در جدول یک ارائه شده است .یافتهها نشان
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می دهد که میانگین یادآوری لغتها در همه گروهها در پیش آزمون ،تقریباً برابر است ،اما
در پسآزمون بین متوسط یادآوری لغت در گیروه متن/تصیویر بیا سیایر گیروه هیا تفیاوت
مشاهده میشود .افزون بر آن ،گروه های ارائه تصویر و میتن /تصیویر در مقایسیه بیا گیروه
ارائه متن پراکندگی کمتری در نمره یادآوری نشیان میی دهنید .مییانگین نمیرات ییادآوری
لغت در گروه با صفحهنمایش کوچک پایینتر از گروه با صفحهنمایش بیزرگ بیود .بیرای
آزمون آماری فرض تفاوتها از مدل تحلیل واریانس استفاده شد.

یادگیری از طریق تلفن همراه :اثر اندازه صفحه ...

پیش فرضهای استفاده از تحلیل واریانس با استفاده از آزمون لون بررسی شید .یافتیهها
نشان داد که فرض یکسانی واریانس بین گروهها برقیرار اسیت ).)F7,104 =0.547, P> 0.05
از این رو جهت مقایسه میزان یادآوری لغت در گروه های ارائه متن ،تصویر ،میتن /تصیویر
و گروه کنترل ابتدا نمرات بهبود محاسبه شد (تفاوت نمرات پیش آزمیون و پسآزمیون) و
تحلیلها بر روی نمرات بهبود اجرا شد .نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بیین گروههیا در
یادآوری لغت تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)F7,104 =43.57, P< 0.05, ηp2 =0.55برای
بررسی تفاوت گروه ها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد (جدول .)6
نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که عملکرد گروه ارائه میتن /تصیویر از گیروه کنتیرل در
یادآوری لغت بیشتر است .همچنین عملکرد شرکت کنندکان گروه ارائیه میتن  /تصیویر از
گروه متن بیشتر میباشد .افرادی که متن و تصویر را توام دریافت کردند ،به طور متوسط از
افرادی که توضیحات را در قال

متن تنها دریافت کردند ،بیشتر توانستند معنیای لغتهیا را

یادآوری کنند .عملکرد یادگیرندگان گیروه ارائیه میتن  /تصیویر بیا گیروه تصیویر تفیاوت
معناداری نداشت.
همچنین ،نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفیاوت مییزان ییادآوری لغیت بیر اسیاس
صفحهنمایش بزرگ و کوچک نشان داد که بین گروهها در میزان یادآوری لغیات تفیاوت
معنیداری وجود دارد ( .)F7,104 =7.064, P< 0.05, ηp2 =0.064به این ترتیی  ،ییادآوری
لغتهییا تییابع انییدازه صییفحهنمایش میییباشیید .شییرکتکنندگانی کییه توضیییحات را بییا
صفحهنمایش بزرگ دریافت میکردند در آزمون یادآوری لغیات عملکیرد بیاالتری نشیان
دادند .درنهایت ،نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اثر تعامل صفحهنمایش و نیوع ارائیه در
نیست که فرم ارائه توضیحات (متن ،تصویر ،متن/تصویر) تابع اندازه صفحهنمایش باشد.
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد یادآوری لغت در پیش آزمون و پسآزمون گروه ها
گروه

پسآزمون

پیش آزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

کنترل

8/۱6

۱/77

56/59

۱/89

متن

8/52

6/56

56/78

6/75

تصویر

8/93

۱/72

59/88

5/۱5

متن /تصویر

8/24

۱/43

52/53

5/5۱

صفحهنمایش کوچک

8/26

۱/84

59/55

6/55

بزرگ

8/33

5/89

53/58

6/35

جدول  .2تفاوت میانگین یادآوری لغت در بین گروه ها با آزمون شفه
گروه ها

کنترل

کنترل

-

متن

متن

-۱/۱84

تصویر

*

متن/تصویر

*

-6/365
-3/356

تصویر

متن/تصویر

*

-6/335

*

-3/666

-۱/445

-

P< ۱/۱5

*

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تاثیر فرم ارائه لغتهای انگلیسی با استفاده از شییوه هیای آمیوزش
چندرسانهای و نیز بررسی تاثیر اندازه صفحهنمایش کوچک (تلفن همیراه) و صیفحهنمایش
بزرگ (رایانه) بر میزان یادآوری لغت در زبان آموزان انجام شید .یافتیههای مطالعیه حاضیر
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نشان داد که عملکرد گروه متن /تصویر در یادآوری لغت نسبت به گروه ارائه متن و گروه
ارائیه تصیویر بیاالتر بیود .ایین یافتیهها بیا یافتیههای میایر ( ،)6۱۱5جیونز ( ،)6۱۱9پیالس و
همکییاران (،)6۱۱3؛ آل سییگایر ( ،)6۱۱5یییه و وانییگ ( ،)6۱۱3آریییو و اریکییتن (،)6۱۱9
اسکار و اریکتن ( ،)6۱۱5بن سیالم ( ،)6۱۱2یوشیی ()6۱۱2؛ آل قفلیی ( )6۱55و آکبولیت
( )6۱۱7همسو و با یافتههای پژوهشهای اشناتز و همکاران ( )6۱۱6و آچا ( )6۱۱4ناهمسیو
بود.

یادگیری از طریق تلفن همراه :اثر اندازه صفحه ...

یک تبیین احتمالی برای این یافته مبتنیی بیر نظرییه رمزگیذاری دوگانیه پیایویو ()5445
است .مطالعات انجامشیده دربیاره رمزگیذاری دو گانیه نییز نشیان داده اسیت کیه عملکیرد
یادگیرنده زمانی بهتر میشود که یادگیرندگان مواد ارائهشیده ییادگیری را از هیر دو خیرده
سیستم کالمیی و غیرکالمیی دریافیت کننید (گلیویج ،5ون پیرمیج ،6دی یانیگ ،3پیتیرس،9
6۱۱3؛ لیاهی ،5کلندر 2و سوئلر6۱۱3 ،7؛ مایر 8و مورنو5448 ،4؛ مورنو و مایر 5444 ،الیف).
مطالعات زیادی تأیید کردند که توضیحات تکمیلیی بیرای ییادگیری لغیت (چین6۱۱3 ،5۱؛
دوآن 55و یان ،6۱۱9 56نقل از هونگ6۱5۱ ،؛ گیتز و همکاران6۱۱5 ،؛ هالجسیون،

هلنیدر53

و گریدنیوس5442 ،59؛ جاکوبس ،دافون 55و هونگ5449 ،52؛ کست ،57فوس58و لنزینیی،54
5444؛ یوشی و فالیز6۱۱6 ،؛ آکبولیت6۱۱7 ،؛ و میاسیکو )6۱۱6 ،6۱و بیرای درک مطلی
(جاکوبس )5449 ،اثربخش هستند.
دیگر هدف این پژوهش بررسی تاثیر صیفحهنمایش کوچیک (تلفین همیراه) و بیزرگ
(رایانه) بود و یافتههای این مطالعه نشان داد که میزان یادآوری لغات در زبانآموزانی که از
صفحهنمایش بزرگ استفاده کردند بیشتر از زبانآموزانی بود که از صفحهنمایش کوچیک
(تلفن همراه) استفاده کردند .این یافتهها با یافتههای پژوهش چن ( ،)6۱۱3مانیر و همکیاران
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( ،)6۱۱8ریوز و همکاران ( ،)5444چن و همکاران ( )6۱۱8همسو میباشید .مطیابق بیا نظیر
چن و همکاران یک تبیین احتمالی آن است که اندازه صیفحهنمایشهای کوچیک ممکین
است مشکالتی در توجه و ادراک بصری ایجاد کند .به این ترتی  ،تبیین میانیر و همکیاران
پذیرفتنی است که در تلفن همراه به دلیل اینکه فضای کوچک نمایش وجیود دارد ،اغلی
داده کمتری در یک زمان معین قابلنمایش اسیت و ایین امیر ممکین اسیت منجیر بیه بیروز
مشکالتی برای توجه ایجاد کند.
یافتههای این مطالعه نشان داد که میزان یادآوری لغت تابع اثیر تعیاملی صیفحهنمایش و
نوع ارائه در یادآوری لغت نمیباشد .بنابراین شواهدی در مورد این ادعیا در دسیت نیسیت
که یک نوع ارائه تحت یک اندازه خاص از صفحهنمایش بهتر عمل نماید .این یافتیه سیهم
منحصربهفرد این مطالعه است .پیشتر ،ما فرض کردیم که صفحهنمایش کوچک احتماال در
توضیحات ترکیبی (متن/تصیویر) ،در مقایسیه بیا توضییحات یگانیه (ماننید میتن ییا تصیویر)
مداخلییه خواهیید کییرد و بسییته بییه اینکییه شییرکت کننییدگان اییین توضیییحات را از طریییق
صفحهنمایش بزرگ (رایانه) یا کوچک (تلفین همیراه) دریافیت نماینید ،عملکیرد متفیاوتی
خواهند داشت .بههرحال ،شواهد این فرض را پشتیبانی نکرد.
اکثر پژوهشها بر مبنای آموزش چند رسانهای مزیت استفاده از رایانهها را بیرای ایجیاد
شرایط الزم از لحاظ صدا ،متن و تصویر تایید کرده اند .از سوی دیگر قابیل حمیل بیودن و
قابلیتهای باالی تلفنهای همراه نیز از جمله مواردی است که توجه پژوهشگران در حیطیه
آموزشهای چند رسانهای را به خود جل

کرده است .اما کوچک بیودن صیفحهنمایش و

نگرانی در خصوص عدم ایجیاد ادراک کامیل نسیبت بیه مفیاهیم ارائهشیده از دغدغیههای
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اصلی در این حوزه میباشد .براین اسیاس ،گرچیه نگیرش مثبتیی نسیبت بیه اسیتفاده دانیش
آموزان از دستگاههای کوچک تلفن همراه برای یادگیری لغات وجود دارد ،امیا یافتیههای
این مطالعه نشان می دهد که اندازه صفحهنمایش کوچک میتواند بار شیناختی نیامربوو و
اضافی ایجاد کند.
یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر داوطلی
داوطل

بیودن نمونیه موردبررسیی اسیت .نمونیه

برای مطالعه ممکن است از بسیاری جهات با نمونههای غیر داوطل

متفاوت باشند

یادگیری از طریق تلفن همراه :اثر اندازه صفحه ...

(برای مثال ،انگیزه ،پشتکار) .به این ترتی  ،پژوهشگران نسبت به هرگونیه تعمییم غیرمجیاز
هشدار میدهند .محدودیت دوم این مطالعه قابلیت تعمیمیافتههای این مطالعیه اسیت .نمونیه
موردبررسی از کلیه زبان آموزان ( 8تا  59سال) شرکت کننده در سطح یک و دو مقدماتی
کانون زبان رشد آموزشوپرورش ناحیه  9شهر مشهد انتخابشده است که در تابستان سال
 5345در فعالیتهای این پایگاه شرکت کردند .افراد شرکت کننده در پایگاههای تابسیتانی
لزوما نمونه معرف جامعه دانش آموزان شیاغل بیه تحصییل در مدرسیههای روزانیه نیسیتند.
بهویژه آنکه این دسته از دانش آموزان احتماال از نظر پایگاه اقتصادی – اجتمیاعی بیا سیایر
دانییش آمییوزان متفییاوت م ییباشییند .بییراین اسییاس ،یافتییههای اییین مطالعییه قابییلتعمیم بییه
دانشآموزانی نیست که در طی سال تحصیلی در مدرسههای عادی مشغول تحصیل هستند.
پیشنهاد میشود پژوهشگران در مطالعات آتی ،بر روی جامعه دانش آمیوزان غییر داوطلی
متمرکز شوند تا شواهدی از بسط یافتههای این مطالعه به دست آید .با توجه به ایین مطالعیه
ممکن است که اندازه صفحهنمایش میتواند بارشناختی نامربوطی ایجیاد کنید کیه احتمیاالً
توجه و متعاق

آن یادآوری را کاهش دهد .توصیه میشود پژوهشگران بر روی اندازههای

دیگر صفحهنمایش مطالعیاتی را طرحرییزی نماینید تیا بتیوان بیر اسیاس آنهیا انیدازه بهینیه
صفحهنمایش را در آموزشهای چندرسانهای مشخص کرد.
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