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Abstract 

Purpose: Science and technology in the field of education gives importance to 

the methods and techniques that used to develop the educational system 

quantitatively and qualitatively. In the current educational process, parents 

evaluate the quality of their children's education based on their academic 

performance instead of the child's all-round development. In addition, traditional 

teaching methods do not prepare students to live in the 21st century. Students in 

the 21st century must move beyond the basic knowledge in the subject field and 

look for more important issues such as acquiring skills, having the skills of self-

efficacy and critical thinking by current students is one of the challenges of the 

education system. It is necessary to examine appropriate teaching methods that 

promote these two skills in learners and use all the available capacities in online 

education to improve self-efficacy and critical thinking skills, because teaching 

strategies are advancing with the significant development of technology. 

Education should gradually shift its focus from the physical space of the 

classroom to virtual environments. Also, considering the impact of self-efficacy 

and thinking on environmental and cultural factors, considering that education is 

also an acquired and cultural activity, and considering that second grade students 

are highly influenced by the environment, usually due to playfulness, attention 

and interest. They do not teach and this is a weakness for them, stories can play 

a very important role in the development of a student's personality. Parents and 
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teachers devote most of their time to children's educational issues, and students 

spend most of their time in passive learning at home and school, and suffer from 

the difficulty and dryness of lessons and anxiety about exams and grades. In this 

way, most of the parents and teachers stay away from the main goal of 

education, which is to raise creative, innovative and efficient people. 

Considering that no research has yet investigated the effect of digital 

storytelling, which is a practical method, therefore, the researcher decided to 

investigate its effect on students' self-efficacy and critical thinking, so that the 

results will help the authorities to use the method. Use appropriate tools and 

tools to activate students in the learning process and flourish their different 

talents, including the development of self-efficacy and critical thinking. The aim 

of this research is investigating the effect of digital storytelling on the self-

efficacy and critical thinking of second grade elementary school students in the 

Shad system. 

Methods: This research was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test 

design with a control group. The statistical population included all the second 

grade female students of Gonbadkavus city in the academic year of 1399-1400. 

The number of members of each of the control and experimental groups was 10 

people; who were placed in two control and experimental groups as a random 

replacement. Digital storytelling intervention did for the experimental group, 

while the control group was storytelling in the traditional way. Before and after 

the implementation of the experiment, pre-test and post-test conducted for two 

experimental and control groups. Critical Thinking Questionnaire (CTD) and 

Standard Self-Efficacy Questionnaire of Children and Adolescents (SEQ-C) 

used to collect data.  

Findings: The statistical methods used in this research included descriptive 

statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (multivariate 

covariance test). According to the results of covariance analysis and adjusted 

averages, and taking into account the limitations of the research, it said that 

digital storytelling has been effective in increasing the self-efficacy and critical 

thinking of second grade students in a happy online environment. 

The frameworks set by the official curriculum create a limited space for teachers 

to create and implement educational scenarios according to student needs. As a 

result, the scope of the teacher's action is limited. However, digital storytelling in 

schools creates a combined context of action and meaning for students and 

teachers. In this context, learning opportunities appear both informally and as the 

results of guided formal education. Therefore, it is suggested that according to 
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the positive results of the research conducted in the field of digital storytelling, 

teachers, especially teachers working in the primary level, should use digital 

storytelling either as an assignment for students or as an educational video by the 

teacher himself. Use and do not see the methods of educating students as 

exclusive to the official curriculum and expand it. Digital storytelling is 

effective, accessible and low-cost, and based on research results, it has 

significant effects on students' deep learning; therefore, this method can be used 

by any teacher and applicable to any class. There are limitations in every 

research project that takes into account in the correct interpretation of the results. 

One of the limitations of the research was that the examined sample was limited 

to one of the villages of Gonbad Kavos city, so one should be careful in 

generalizing its results. In addition, boys were not included in this study. 

Therefore, it suggested that the storytelling method used in other subjects such 

as sociology, cultural studies, etc. or even in other subjects. It can also be useful 

to include this method in teachers' tests. Holding webinars to acquaint teachers 

with active learning methods such as storytelling, film screening, puzzles, etc. It 

will improve the quality of students' learning at different levels of education. 

 

Keywords: Digital Storytelling, Critical Thinking Self-Efficacy, Students. 
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 چکیده 

ان آموزدانشمدی و تفکر انتقادی گویی دیجیتال بر خودکارآقصه تأثیرهدف : این پژوهش با هدف بررسی 

 پایه دوم ابتدایی در سامانه شاد به انجام رسیده است.

 آماریبا گروه گواه بود. جامعه  آزمونپس –آزمون روش: این پژوهش یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش

بود  3111 -3411آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان گنبدکاووس در سال تحصیلی شامل کلیه دانش

ان پایه دوم دبستان کودکان ایران زمین روستای قزلجه ماتی انتخاب گردید. تعداد اعضای هر آموزدانشکه 

جایگزینی تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی  صورتبهنفر بوده؛ که  31کنترل و آزمایش  هایگروهیک از 

به  گوییقصهگروه کنترل  کهدرصورتییش انجام شد، گویی دیجیتال برای گروه آزماقرار گرفتند. مداخله قصه

برای دو گروه آزمایش و گواه صورت  آزمونپسروش سنتی بود. قبل و بعد از اجرای آزمایش پیش آزمون و 

 یپرسشنامه استاندارد خودکارآمدو A( CTD) یپرسشنامه تفکر انتقادها از گرفت. برای گردآوری داده

 استفاده شد. (SEQ-C)کودکان و نوجوانان 

و  ی)میانگین، انحراف معیار(فیآمار توص هایروشپژوهش شامل   نیبه کار رفته ا آماری هایروشها: یافته

با توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و  بوده است.ی)آزمون کوواریانس چند متغیره( آمار استنباط هایروش

دیجیتال بر  گوییقصه گفت توانمیپژوهش  هایمحدودیتتعدیل شده و با در نظر گرفتن  هایمیانگین

 ان دوم ابتدایی در محیط برخط شاد مؤثر بوده است.آموزدانشافزایش خودکارآمدی و تفکر انتقادی 

 

 ان.آموزدانشتفکر انتقادی،  ،دیجیتال، خودکارآمدی گوییقصه کلید واژگان:
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 مقدمه 

صنعت، حمل و نقل،  نهیدر زم یعیسر هایپیشرفت ،یو توسعه فناور یعلم هاینوآوریبا توجه به 

 هاپیشرفت نیاز ا زین یآموزش ستمیکه س ،شودمیمشاهده  ی و ...ارتباطات، بهداشت، کشاورز

دهد که به یم تیاهم یها و فنونبه روش تیو ترب میدر حوزه تعل ی. علم و فناورماندنمی نصیببی

به  نیحاضر، والد یآموزش ندیباشد. در فرآ ریپذامکان ینظام آموزش یفیو ک یتوسعه کم هاآنکمک 

 یابیارز یلیآموزش فرزندان خود را با توجه به عملکرد تحص تیفیکودک، ک جانبههمهرشد  یجا

وجود  شناختیروانو اصول  هاهیبر اساس نظر یمختلف یهاکیها، راهبردها و تکن. روشکنندمی

وفقیت تحصیلی م. رندیآموزان به کار گدانش یلیتحص شرفتیپ یبرا توانندیدارد که معلمان م

داشتن انگیزه تحصیلی کافی از طرفی و فقدان شکست یا افت  معنای پیشرفت و ان که بهآموزدانش

آموزشی و کارشناسان  هاینظام هایدغدغه ترینمهمامروزه یکی از  باشدمیتحصیلی از طرف دیگر 

 ,Azarian) آموزشی، خودکارآمدی تحصیلی است نظامبر  مؤثریکی از عوامل . تعلیم و تربیت است

2020). 
 طهیاست و در ح یافتگیو سازش  تیکسب موفق هایمؤلفه ترینمهماز  یکی یخودکارآمد

خاص و  یریادگی یرا به اتخاذ راهبردها آموزدانش یخودکارآمد .گیردمی یمثبت جا شناسیروان

. خودکارآمدی عامل مهمی در دستیابی به نگیزدابر می یلیبه اهداف تحص یابیدست یمناسب برا

ان نسبت به آموزدانشخودکارآمدی تحصیلی به ادراک  (.Soleimani & et al, 2019) اهداف است

خودکارآمدی به معنای شناخت و  .(Cheng, 2020)شایستگی خود در انجام کار گروهی اشاره دارد 

افراد خودکارآمد در حل مشکالت  (.Nazarzade & et al, 2020)های خود است پذیرش ویژگی

دهد تا با قضاوت مثبت در مورد توفیق بیشتری دارند و خودکارآمدی این امکان را به فرد می

جدید با  هایحلراهخویش در خلق  استعدادهایها و پندارهای خود و اعتماد و اطمینان به توانایی

ناشناخته و جدید گام  هایموقعیتدر مسیر  استفاده از امکانات، با موفقیت و امیدواری بیشتری

. هرچه فرد احساس توانایی بیشتری نسبت به خود (Azizinejad & Janaabadi, 2017) بردارند

 & Saed) است تأثیرگذاردهد که در عملکرد تحصیلی او تری بروز میداشته باشد رفتارهای مناسب

Dortaj, 2018). و  بیشتر درگیر شوند برانگیزچالش هایموقعیتند با توانمیباال  خودکارآمدی افراد با

خود استقامت مناسب برای حل مشکالت خویش بهره ببرند و از  هایحلراهند از توانمیبا کنجکاوی 

بیشتری برای حل مسائل تحصیلی نشان دهند. از آنجایی که در دوره نوجوانی معیارهای باالی 

د یکی از توانمیتحصیلی  خودکارآمدی بنابراین آیدمیمعیارها به شمار  ترینباارزشتحصیلی از 

انی که آموزانشد (.Ghane, 2022) در این سنین به شمار آید خودکارآمدی هایحیطه ترینمهم

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C/
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. در گیرندمیجدید در نظر  هایچالش عنوانبهدارند نظرات انتقادی را  باالییخودکارآمدی تحصیلی 

 دهندمیقرار  ترمناسب هایموقعیتجای دفاع در برابر نظرات انتقادی دیگران، خود را در  نتیجه به

در  .((Adams, 2020کنند  یادگیری ایجاد شده از نظرات انتقادی، استفاده هایفرصتتا از 

 زایاسترستحصیلی، خودکارآمدی یادگیرندگان بر عالیق، انگیزش، مدیریت عوامل  هایمحیط

. از سوی دیگر خودکارآمدی گذاردمیشناختی و پیشرفت تحصیلی تأثیر  هایقابلیتتحصیلی، رشد 

با خودکارآمدی  انزآمودانش. کندمیکمک  زااسترس هایموقعیتدر  انآموزدانشتحصیلی، به 

با  مؤثرتریتحصیلی باالتر، مشکالت سازگاری و اضطراب کمتری دارند و قادر به مواجهه 

 .(Hakyemez & Mardikyan, 2021)تحصیلی هستند  زایاسترس هایموقعیت

ان باید در آموزدانشاست که  یکی از عوامل مؤثر بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی

 هاآنو اعتقادهای مختلفی را که در زندگی با  هااندیشه ،هاخوانده، هاشنیدهکنند و مدارس کسب 

و مهارت درست  تفکرمنطقی بگیرند.  هایتصمیم هاآنه ارزشیابی کنند و دربار شوندمیرو  روبه

اندیشیدن از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان مختلفی را به خود مشغول 

اهداف نظام تعلیم و تربیت  تریناساسیمختلف تفکر یکی از  هایمهارتاست و اکنون پرورش کرده 

الگوی یادگیری قرن بیست و  (.Hand, Shelley, Laugerman, Fostvedt & Terrien, 2018)است 

یابد. میتفکر درجه باالتر، به ویژه توانایی تفکر انتقادی، سوق  هایمهارتیکم به سمت یادگیری 

 ,Misrulloh & Dewi) ان یک هدف مهم در زمینه آموزش استآموزدانشموزش تفکر انتقادی به آ

تفکر انتقادی از اصول مهم آموزش در هر کشور است و هر کشوری برای رسیدن به رشد و  .(2020

یند یک فرآ عنوانبهشکوفایی نیاز به افرادی دارد که دارای تفکر انتقادی قویی باشند. تفکر انتقادی 

؛ این نوع از تفکر برای شودمیاز دانش در نظر گرفته  مندیبهرهشناختی اساسی برای رشد و 

رای آموزش تفکر انتقادی ب .( Wren & Cashwell,2018)قابل استفاده است  پیشرفت و حل مسأله

 افتهیسازمانان، ایجاد حالت کنش متقابل میان شاگردان و معلمان و ایجاد چارچوبی آموزدانشدر 

، شوندمیی که این فرایندها به کار گرفته هایموقعیتو  هامهارتبرای فرایندهای فکری و استفاده از 

توانایی تعیین قضاوت از طریق تحلیل  3تفکر انتقادی .(,Ma, Zhang,& Luo 2021) ضرورت دارد

به این  دهدمیرائه تعریفی کلی از تفکر انتقادی ا آمریکا شناختیروان انجمن. است هاواقعیتعینی 

 «به روش بازتابی قضاوت کنیم چه کاری انجام دهیم یا چه چیزی را باور کنیم»صورت که 

(Kubravi, Omar Shah & Jan, 2018) . تفکر است که شامل  یی، توانایتفکر انتقاد هایمهارت

مسائل دعوت  در مورد یان را به تفکر تأملآموزدانشاست و  ی، منطقیلی، تحلیشناخت یندهایفرآ

                                                      
1. Critical Thinking 
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شخصی است که قادر  کندمیانتقادی فکر  طوربهشخصی که  .(Misrulloh& Dewi, 2020) کندمی

و یادگیری مفاهیم جدید از طریق توانایی تفکر انعکاسی و استدالل  گیریتصمیمبه حل مشکالت، 

بدست آمده در  اطالعات انعکاس، ارزیابی و سؤال، نقدست. متفکران منتقد قادر به ابر اساس منطق 

  (. Misrulloh& Dewi, 2020) هستند حقیقت

، رفتمورد توجه قرار گ یریادگی لهیوس کی عنوانبه 3111در دهه  وتریکه کامپ یز زمانا

 یفناور نیا ایاست  یدر مدارس ضرور یکودکان به فناور یدسترس آیا نکهیدر مورد ا اندیشمندان

 عنوانبه کمیو  ستیب قرن .کردندو تحقیق است، بحث  یواقع یریادگیاز  پرتیحواسباعث صرفاً 

خود به  یگسترده در طول زندگ طوربهو کودکان امروز تعیین شده است  «تالیجیعصر د»

 ادی هاآناست که  یضرور نی. بنابراکننددسترسی دارند و با آن زندگی می تالیجید هایفناوری

در قرن بیست و یکم،  .(Masters, 2020) ستفاده کنندا مؤثر طوربه تالیجید یکه از ابزارها رندیبگ

و « یادگیرنده توانمند»آموزان نقش رود دانشاست، انتظار می تأثیرگذارزمانی که فناوری بسیار 

 International Society for Technology in)را در فرآیند یادگیری به عهده بگیرند « سازنده دانش»

Education [ISTE], 2016; Trilling & Fadel, 2009; Kırıkçı, Ciğerci, & Arıkan, 2020.)  برای

. شودمیمحور استفاده  آموزدانشآموزشی  هایفناوریی، از آموزدانش هایویژگیتوسعه چنین 

 ;,Chan, 2019; Robin) ) است دیجیتالی سراییداستانبرای دستیابی به آن،  مؤثر هایراهیکی از 

(Valkanova & Watts, 2007   . ارتباط مورد  یشکل اساس کی عنوانبه هاقرن یبرا سراییداستان

 هاداستان قیاز طر گرانیمهم به د اتیاستفاده قرار گرفته است. انتقال اطالعات، دانش و تجرب

روبرو  یریادگی ندیکنند، با فرآ یخود را بازساز اتیو تجرب ید به افراد کمک کند تا زندگتوانمی

کنند و  یرا درک کنند، بدن و ذهن خود را بازساز یریادگی ندیتا فرآ کندکمک  انگریشوند، به د

 (.Laing, 2017)معنا ببخشند  یبه زندگ

 یاستفاده از راهبردها یبرا یشتریان فرصت بآموزدانشاطالعات،  یبا توجه به رشد فناور

 یاستراتژ کیبه  گویینداستابه  یخود دارند و ورود فناور یریادگی تیتقو یبرا یریادگیمختلف 

تواند ابزاری باشد که باعث ایجاد می 3دیجیتال گوییقصهشده است.  لیتبد یریادگیو ابزار  یآموزش

 یهالمیف تالیجید یهاداستان .(Aboo Bakar, 2019) مهارت سواد در قرن بیست و یکم شود

با  یدنیشن ایمکتوب  تیو روا ییویدیو نهی، پس زمیبصر یقیموس قیهستند که با تلف یکوتاه

 ,Kotluk & Kocakaya) شوندمی جادیا افزارهاسختو  افزارهانرماز  یبرخ قیاز طر یداستان شخص

2017.)  

                                                      
1. Digital Storytelling (DST) 
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؛ شودمیارائه  یبر فناور یغالب و مبتن یریادگیروش  کی عنوانبهاغلب  تالیجید گوییقصه

 نانیاطم جادیکه به ا است تالیجیرسانه د نیهنر انتقال داستان با کمک چند تالیجید گوییقصه

 (.Rahman & Aboo Bakar, 2020) کندمیکمک  انآموزدانشیادگیری در  تیخاطر و جذاب

صدا،  یسازیبا غن یتعامل طیمح کیدر  هاداستانآن را ارائه  توانیکه م «تالیجید هایداستان»

حواس  کارگیریبهاز طریق  تیبمانند جذا ییهایژگیو لیکرد، به دل فیتعر ریو تصاو تمیر ،یقیموس

 هایداستانشده است. سطوح تعامل  لیدر آموزش امروز تبد یریادگیآن، به ابزار  شیمختلف و افزا

در کالس درس استفاده  یریادگیابزار  کی عنوانبهد توانمیشده توسط معلمان  هیته یتالیجید

 نیبر اساس ا ،کنندمین تسهیل ی را خودشاریادگی ندیاست که در آن فرآ یروش نیشود، و همچن

 کنندمیی تهیه مشارکت ای یفرد صورتبهرا خودشان چه  یتالیجید هایداستانان آموزدانشکه 

(Gülce Özkaya, 2022.)  ؛ در کالس یک ابزار مهم برای رشد کودک است هاداستاناستفاده از

 Kubravi, Omar Shah) شودمیغنی و تحریک  هاداستانهنگام گوش دادن به  آموزدانشتخیالت 

& Jan, 2018.) 
را  ی، مطالبیکند تا با استفاده از فناوریآموزان فراهم مدانش یرا برا یفرصت تالیجید گوییقصه

 یهادر دوره هاآنامر امکان شرکت فعال  نیکه ا ؛کنند دی، ارائه دهند، مرور کنند و تولسندیبنو

-تیفعال ریآموزان درگانش، دیتالیجید یمواد داستان دیتول ندیفرا یکند. در طیرا فراهم م یآموزش

و به اشتراک  تالیجید یهابه رسانه هاآنانتقال  یبرا یمانند نوشتن داستان، استفاده از فناور ییها

. (Özudogru & Cakir, 2020) شوندیخود م یهایبا همکالس یتالیجید یهاگذاشتن داستان

ایجاد ان و معلمان آموزدانش یرا برا یعمل و معنادار یبیترک نهیمدر مدارس ز تالیجید گوییقصه

آموزش  جینتا عنوانبهو هم  غیررسمی صورتبههم  یریادگی هایفرصت، نهیزم نی. در اکندمی

 ,Vivitsou) کنندیمتعارف کالس عبور م یاز مرزها نیشوند، بنابرایشده ظاهر م تیهدا یرسم

2020). 

مشارکت  یرا برا رانید فراگتوانمیکه  استتفکر سطح باال  ندیفرآ کی لتایجید سراییداستان

است که  مؤثر یریادگی یطراح کی نیا. (Cetin, 2021)کند  بیهدفمند ترغ یریادگیدر 

، اندگرفته ادی تالیجید هایداستانتوسعه  ندیآنچه که در طول فرآ دهیسازمانرا در  رندگانیادگی

 ,Cretu & Morandau) استمطالعه نشان داده شده  نیکه توسط چند طورهمان، کندمی ریدرگ

2020; Rasheed, Kamsin & Abdullah, 2020; Wood & Shirazi, 2020). سراییداستان راتیتأث 

مطالعه  نی، توسط چندهاشایستگی ریو سا یاز جمله تفکر انتقاد رندگان،یادگیبر عملکرد  تالیجید

 ,Wu, Chen, 2020; Har) ضوعات مختلف گزارش شده استبر اساس کاربرد در مو یقبل
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Mohamad, Jamal, 2020; Yang, Chen, Hung; 2022). یکردهایرو تالیجید یرسانه و فناور 

، شودمی یبررس نهیزم نیدر ا اتیادب کههنگامی .دهندمیرا شکل  یریادگیآموزش و  یکنون

 یتفکر انتقاد هایمهارترا بر  تالیجید هایداستان تأثیر ،که مطالعات افتیدر توانمی

 & Çetin, 2021; La Rose) تالیجیسواد د هایمهارت ، (Chen & Chuang, 2021) کنندگانشرکت

(Detlor, 2021) ، هاآنو نگرش  یریادگی زهیانگ ،یلیتحص شرفتیپ (Kim & Li, 2021; 

Saritepeci, 2021 ) انجام شده توسط  یرا موضوعو ف یلی.  در مطالعه فرا تحلاندکرده یبررس

(Talan. 2021)، بر  یقابل توجه طوربهد توانمی یتالیجید گوییداستانزارش شد که روش گ

مانند تفکر  کمیو  ستیقرن ب هایمهارتبگذارد، که در انتقال  تأثیران آموزدانش یریادگی شرفتیپ

عنوان روشی برای ایجاد و به به سرایی دیجیتالداستان .تمؤثر اس قیارتباط مؤثر و تحق ،یانتقاد

های آموزش و یادگیری وری و تعامل و نیز فراهم کردن زمینهاطالعات، ترویج غوطه گذاریاشتراک

نتایج این تحقیق هم معلمان و  .(2019Ahmadabadi ,) شودمبتنی بر تکرار و همکاری معرفی می

نسرایی دیجیتال و آموزش و یادگیری بیشتر ا از قدرت داست برداریبهرهان را قادر به آموزدانشهم 

یادگیری معتبر و واقعی کمک  هایزمینه. این مطالعه به درک جدیدی از چگونگی ایجاد کندمی

مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، این  آموزشی هایبرنامهدر طیف وسیعی از  تواندمیکه  کندمی

. در نتیجه، دهدمیارائه  ارسدیجیتال در مد ییسراداستانتحقیق تصویری روشن از نحوه ادغام 

امروزه، .د به سیاست آموزشی آینده کمک کندتوانمیدانش جدید ایجاد شده توسط این تحقیق 

مختلف آشکار  هایمهارتکه فناوری به آن رسیده است، نیاز افراد را به مجهز شدن به  اینقطه

ی هایروشمعلمان باید بتوانند از  ها دارند.مهارتمعلمان نقش اساسی در رشد این  .کرده است

تا فعاالنه در محیط  سازدمیان را قادر آموزدانشی مسلط شوند که هایروشاستفاده کنند و بر 

 .ی تکنولوژیکی مورد نیاز امروز خود را به دست آورندهاشایستگیآموزشی شرکت کنند و 

 مؤثرخواهد بود که با ادغام  پذیرامکان هاآنرای ی بهایمهارت، آموزش افرادی مجهز به دیگرعبارتبه

آموزشی، بتوانند با جامعه امروزی همگام شود. یک قصه گوی دیجیتال،  هایمحیطفناوری در 

 هاییحوزه، دانش فنی در مورد فناوری دیجیتال و کامپیوتر، با گوییقصهبایستی عالوه بر تسلط به 

، خالقیت نیز آشنا باشد در غیر این صورت نتیجه ایرسانه چون سواد انتقادی، روایت شناسی، سواد

 عنوانبهدیجیتالی  گوییقصه. بدون تردید نیاز به یادگیری بیشتر در مورد شودمیمطلوب حاصل ن

و در  گیرندمی یک ابزار آموزش و یادگیری وجود دارد. بیشتر معلمان و مدرسان در مورد آن یاد

که چگونه  کنندمیکالس درس هستند و درک  هایفعالیتام در ی برای ادغهایراهحال یافتن 

ان و معلمان را درگیر، کند. آموزدانشد نسل جدیدی از توانمیگفتاری دیجیتالی  هایگفتمان
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ان و مربیان تبدیل شده آموزدانشیک ابزار قدرتمند آموزشی برای  عنوانبهدیجیتال  گوییقصه

، هاآنبه آموزش  انیو مرب نیوالد ژهیکودکان و توجه و تیدر ترب گوییقصه تیبا توجه به اهماست. 

انجام  ییچهارم ابتدا هیان پاآموزدانش یبر خودکارآمد گوییقصه تأثیر یپژوهش با هدف بررس نیا

باشد،  مؤثرد بسیار توانمیآموزش خالقانه  هایشیوهکه  انددادهبا توجه به اینکه مطالعات نشان  شد.

 ,Shirali, Asadi, Shakouri & Bahrangi)آموزش و تدریس بسیار ضروری است  هایروشبازنگری 

2012.) 
خودکارآمدی و تفکر از عوامل محیطی و فرهنگی و با  تأثیرپذیریاز سوی دیگر با توجه به  

ان پایه آموزدانشعنایت به اینکه آموزش نیز یک فعالیت اکتسابی و فرهنگی است و با توجه به اینکه 

 دهندمیبه درس ن ایعالقهبر اثر بازیگوشی توجه و  معموالًزیادی از محیط دارند و  تأثیرپذیریم دو

د نقش بسیار مهمی در توانمی، داستان و قصه آیدمیبه حساب  هاآنو همین یک ضعف برای 

 داشته باشد. اولیا و مربیان بیشترین وقت خود را به مسائل آموزشی  آموزدانشتکوین شخصیت 

بیشتر اوقات خود را صرف  مدرسهان نیز در خانه و آموزدانشو  دهندمیکودکان اختصاص 

. بدین برندمیغیرفعال کرده از سختی و خشکی دروس و اضطراب امتحان و نمره رنج  هاییادگیری

خالق، مبتکر و  هایانسانترتیب اغلب اولیا و مربیان از هدف اصلی تعلیم و تربیت که پرورش 

دیجیتال  سراییداستان تأثیر. با توجه به اینکه پژوهشی تاکنون به بررسی مانندمید است، باز کارآم

آن را بر خودکارآمدی و تفکر  تأثیرکه روش عملی هستند نپرداخته است لذا محقق بر آن شد که 

ز ان مورد بررسی قرار دهد تا نتایج حاصل از آن به مسئوالن کمک کند که اآموزدانشانتقادی 

ان در فرایند یادگیری و شکوفایی آموزدانشفعال کردن  در جهتمناسب  ابزارهایو  هاروش

استفاده کنند. لذا  انتقادیاز جمله رشد استعداد خودکارآمدی و تفکر  هاآنمختلف  استعدادهای

ی دیجیتال بر خودکارآمد سراییداستان آیااست که  سؤالبه این  گوییپاسخپژوهش حاضر به دنبال 

 دارد؟ تأثیران پایه دوم ابتدایی آموزدانشو تفکر انتقادی 

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

اجتماعی  هاینشانهاجتماعی صورت گیرد که  هایمحیطاست که در  مؤثریادگیری زمانی 

 ابزاری برای انتقال دانش در عنوانبه هاداستانمعتبری را درباره نحوه استفاده از دانش ارائه دهد. 

گویی سنتی، کودک فقط نقش شنونده داشت. در قصه .کنندمییک زمینه اجتماعی عمل 

گویی دیجیتال، کودک ، منفعل بود و هیچ نقشی در تولید داستان نداشت. اما در قصهدیگرعبارتبه

گویی در این شکل، کند. در واقع، قصهیا نوجوان به کمک ابزارهای دیجیتال قصه را تولید می

شیوه سنتی، فعالیتی است که در آن ارتباط جمعی، خالقیت، توانایی بازسازی دانش و تفکر برخالف 
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گویی دیجیتال از مباحث جدیدی است که در آموزش رسمی کمتر از قصه .شودکودک تقویت می

کارگیری آن در کالس درس، عالوه بر غنای شود. آشنایی معلمان با این شیوه و بهآن استفاده می

های تربیتی، مانند رشد زبان و خزانه باحث درسی، منجر به دستیابی به بسیاری از هدفتدریس م

های زندگی، آشنایی با ادبیات قومی، تقویت مهارت گوش دادن، برانگیختگی لغات، انتقال تجربه

نفس، به شود. این کار، عالوه بر تقویت اعتمادبهآموزان میحس کنجکاوی و رشد قوه تخیل دانش

تواند انجامد. ثبت و ضبط آثار کودکان و نوجوانان همچنین میآموزان مید اثری از سوی دانشتولی

 ,Amin Alizadeh) تربیت شود و منبعی غنی برای مطالعه محققان و متخصصان تعلیم

های رایانهنویسان بازیدانان و برنامهریاضی 3171را از سال « گویی دیجیتالقصه»اصطالح   (.2018

برند. اولین کسانی که فناوری را های تعاملی رابطه فرد و ابزار دیجیتال به کار میدرباره جنبهای 

قرن بیستم از ابزارهای دیجیتال،  11گویی کردند، هنرمندانی بودند که در دهه وارد دنیای قصه

می هایشان بهرههای روایت، برای بیان احساس خود در تولید فیلمهای آرشیوی و تکنیکعکس

در « انستیتوی فیلم آمریکا»های یک کارگاه فیلم کوتاه در بردند. بعد از این مرحله، محصول

« گویی دیجیتالقصه»استفاده کرده بودند،  کنندگانشرکتکه از همین شیوه برای آموزش 3111

 ویکم،نامیده شد. ظرف مدت کوتاهی این جریان به قدری مورد توجه قرار گرفت که در قرن بیست

 گوییداستانواژه   .(Amin Alizadeh, 2018) های جمعی راه یافتندهای دیجیتال به رسانهقصه

 قیکه از طر شخصی تجارب و هاداستان فیتوص یبرا Dana Ashlieبار توسط  نیاول یبرا تالیجید

آموز و چه دانشهر فرد  گوییداستاننوع  نی. در ادیابداع گرد شوند،یم تیروا تالیجید هایرسانه

 سانهچند ر دیتول یافزارهانرم طیرا در مح یموضوع دلخواه، داستان کیبا انتخاب  تواندیمچه معلم 

 گوییقصهبا سنت  تالیجید گوییقصهمفهوم  (.Rahimi & Soleimani, 2014) بکشد ریبه تصو

صرفه  در دسترس و مقرون به تالیجید یکه ابزارها ی، زمان3111مرتبط است و در دهه  یشفاه

 (Masters, 2020) افتیشد، توسعه  ترگسترده تیجمع یبرا

، «فعال» یریادگیو به سمت  «رفعالیغ» یریادگیآموزش در آموزش از  ر،یدر چند دهه اخ

 نیمطابق با ا(. ,Glava, Arvanitis & Panagiotis (2017است کرده  رییتغ ترتعاملیو  یمشارکت

اطراف  طیبا مح یتعامالت اجتماع قیکه از طر کندیم شنهادیپ گر،ید یاز سو ،ییگراجهت، سازنده

است،  ترینمهم هاآن یخود را از زبان مقصد که برا انشآموزان دخود، دانش اتیو تأمل در تجرب

 دیاست، معلمان با یاجتماع یریادگیکه  ییاز آنجا (Simina & Hamel, 2005) توسعه دهند

 یمکالمات برا .(Okumus, 2020)ان فراهم کنند آموزدانش یبرا یکار گروه یبرا یادیز هایفرصت

را در مورد گفتن، نوشتن  با یکدیگرهمساالن  یتگوبحث و گف دیبا انیاست و مرب یضرور یریادگی
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 یبرا تالیجید سراییداستان، (Okumus, 2020) کنند قیبا شخص ثالث تشو هاقصه یو اجرا

 هایرسانه بیترک یبرا ید ابزار قدرتمندتوانمیه گرایی مبتنی بر نظریه سازند یریادگیآموزش و 

است و معلمان در حال توسعه  دهیچیپ یادغام فناور خالق باشد. یریادگیدر آموزش و  تالیجید

در  دیمعلم بامربیان  باشند. تالیجید یادغام مؤثر ابزارها یالزم برا یشآموزدانشممکن است فاقد 

نوآورانه و  هایشیوه. کندمیآماده  یادغام فناور یرا برا، داوطلبان آن هایدورهچگونه که  ردینظر بگ

 سازیمدلآموزش،  یبرا یهایفرصت عنوانبه توانمی را تالیجید سراییداستانمانند  دوارکنندهیام

معلم، ادغام  انیمرب یبرا در نظر گرفت. یدر برنامه درس یفناور یداربست در کاربرد عمل جادیو ا

آموز محور و دانش یاستفاده از فناور یسازآموزش و مدل یبرا یالهیوس تالیجید ییراسداستان

 یهاتیمعلمان و هو یبازتاب یهاوهیاز توسعه ش تیحما حالدرعینو  یدرست از نظر آموزش

 ..دهدمی شیو حفظ را افزا کندمی لیرا تسه یریادگی نکهیو ا هامهارت. است یاحرفه

گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و  طوربهاخیر  هایسالتال ابزاری است که در دیجی سراییداستان

 Chubko et al, 2020; Kogila)در فرآیند آموزشی به طرق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است 

et al, 2020; Hammond et al, 2021). 
 هایویژگین این در فعال کرد دیجیتالی سراییداستان که دهدمیچندین مطالعه نشان  

دهد تا با پشتیبانی فناوری، آموزان اجازه میبه دانش دیجیتالی  سراییداستان .است مؤثریادگیرنده 

آموز، کنند، ارتباط برقرار کنند، مشارکت دانش وتحلیلتجزیههای مربوط به هر نوع محتوا را ایده

ا به یادگیرندگان فعال تبدیل آموزان رسازد، دانشیادگیری مشارکتی و خالقیت را ممکن می

دهد و پیشرفت تحصیلی را بهبود کند، یادگیری، انگیزه و پیشرفت تحصیلی را افزایش میمی

 & Sadik, 2008; Gyabak & Godina, 2011; Dogan)بخشد می

Robin, 2009; Erbaş, 2020; Ohler, 2006; Hung, Hwang & Huang, 2012; Yigit, 2020.) 

 -جذاب و مهیج، ابزاری قوی در فرایند یاددهی محیط یادگیری با ایجاد دیجیتال گوییقصه

اجتماعی  هایمهارت، نفساعتمادبهد باعث افزایش تعامل ، توانمی. و عالوه بر آن، باشدمییادگیری 

ان امکان یادگیری از آموزدانشبه  دیجیتال گوییقصه. ان و بهبود کیفیت آموزشی شودآموزدانش

که قادر  دهدمیقرار  هاآنرا در اختیار  پذیرانعطاف محیط یادگیری را داده و یک هایشتجربهطریق 

سازنده گرا  محیط یادگیری خودشان باشند و باعث ایجاد هایایدهو استفاده از  گیریبهرهبه 

که داستان، محرکی طبیعی برای بحث، بررسی  هاستمدت (.Shahrak & Torbati, 2019) گرددمی

سرآغاز برای تشویق کودک به  ترینمعمولیمدارس تلقی شده است. داستان در  گشاییمشکلو 

 (.Kokabi, Harri & Maktabifard, 2010)کند برای پرورش تفکر فراهم می ایوسیلهتعمق و 

های ها و ارزشاشکال هنر عامیانه است و در یادگیری تاریخ، فرهنگ ترینقدیمییکی از  گوییقصه

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%82%D8%B5%D9%87%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%82%D8%B5%D9%87%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
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کند تا مفاهیم انتزاعی و ای فراهم می؛ داستان زمینه(Aboo Bakar, 2019) اخالقی ارزشمند است

پیچیده فکری را، چه در زمینه تفکر منطقی و فلسفی و چه در زمینه اجتماعی و اخالقی، ملموس و 

با تفکر انتقادی و  هاآنعینی سازیم و از این راه کودکان را برای روبرو شدن با مسائل و حل 

-نیروی داستان در این است که می (.Mohajeri, Yasini, Shariati, 2013) سازیم استداللی آماده

است برای درک  ایوسیلهموضوع کاوش فکری بیافریند، داستان  عنوانبهتواند دنیای احتمالی را 

جهان و درک خویشتن، از این رو، تعجبی ندارد که ابزار اولیه و مشترک تدریس در همه جوامع 

خاص را به  ایمسئله. داستان راهی است برای متفکر تا شرایط طرح (Salimi, 2009)انسانی است 

خیالی یا واقعی برای مخاطب ایجاد کند، و با درگیر ساختن ذهن او، راه را برای  سازیموقعیتکمک 

رسد های دیگری که به نظر او اشتباه میپذیرش پاسخ هموار سازد یا زمینه برای سست کردن ایده

 .(Mohajeri, Yasini & Shariati, 2013) آورد فراهم

 (Mayer, 2003) ایرسانهبر نظریه شناختی یادگیری چند اساساًدیجیتال  هایداستاناستفاده از 

 مبتنی است که خود بر سه اصل یادگیری علوم شناختی استوار است:

برای پردازش  اصل کانال دوگانه:نظام پردازش اطالعات در ذهن انسان دارای دو کانال .3

 اطالعات بصری/تصویری و شنیداری/کالمی است.

دارای ظرفیت محدود پردازش است. بنابراین توانایی انسان در  هر کانالاصل ظرفیت محدود:  .2

 پردازش اطالعات در هر کانال و در مدت زمان خاص محدود است. 

رایند شناختی مرتبط اصل پردازش فعال: یادگیری فعال عبارت است از انجام یک سری ف .1

اطالعات با دانش  سازییکپارچهاطالعات وارد شده و  دهیسازمانتوجه، »هنگام یادگیری شامل 

 (Zarei Zavaraki & Jafarkhani, 2009).قبلی یادگیرنده 

را هنگام  مدتکوتاهد ظرفیت حافظه توانمی، تصویر و متن کالمنظریه استفاده از  اینبر اساس 

منجر شود. عالوه بر آن، طبق نظریه  ترماندنیت افزایش داده و به یادگیری فعال و پردازش اطالعا

بصری و باهم ارائه شوند، توجه  صورتبه تصاویر، وقتی متن و  (Baddeley, 1992)دوپارگی توجه 

. وقتی توجه بصری اشباع شود، قسمتی از اطالعات شودمیبصری فراگیر بین متن و تصاویر تقسیم 

و فرایند برقراری ارتباط بین اطالعات کالمی و بصری دچار  رودمینکه پردازش شود از دست بدون آ

شفاهی )روایت( و همراه با تصاویر مرتبط  صورتبهامر، وقتی متن  این برخالف. گرددمیاختالل 

ود د متن را با حافظه صوتی خود و تصاویر متحرک را با حافظه بصری ختوانمیارائه گردد، فراگیر 

 . یابدمیو بدین ترتیب درگیری ذهنی کاهش یافته و تمرکز افزایش  نمایدپردازش 
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، عالمه بر توسعه علمی و گسترش سطح سواد و معلومات، وپرورشآموزشهای آموزشی نهاد سیاست

گردد. کودکان و نوجوانان بهترین زمان عمر خود شامل رشد و بالندگی بهداشت روانی جامعه نیز می

عمیق بر نگرش  تأثیری ،گذرانند و تجربه هر گونه شکست یا موفقیت در این دورانمدرسه میرا در 

منطقی است که منابع و امکانات  کامالًگذارد. زیرا هایشان برجا میمثبت یا منفی از خود و توانایی

اذ راهکارهای شود که عالوه بر انتقال اطالعات به نسل آینده، بتواند با اتخ دهیسازمان ایگونهبه

عملی، از یک سو منجر به موفقیت تحصیلی شده و از سوی دیگر، با ایجاد نگرش مثبت در فراگیران، 

بهبود  هاآنکمک کرده و احساس خودکارآمدی را در  هاآنبیش از پیش به رشد بهداشت روانی 

ناختی فهوم خودکارآمدی از نظریه شم (.Soltanimajd, Taghizadeh & Zare, 2014)بخشد 

اجتماعی بندورا گرفته شده است. به این منظور که به باورهای شخص در مورد توانایی انجام یا 

یادگیری برخی از وظایف خاص اشاره دارد. آن باورهای شخصی که در مورد توانایی انجام یا 

، شودمییادگیری وظایف تحصیلی و عملکرد مرتبط به آن اشاره دارد، خودکارآمدی تحصیلی نامیده 

 & Ling, Haiyin) شودمیفرد در رسیدن به موفقیت تحصیلی توصیف  نفساعتمادبه عنوانبهو 

Yanhua, 2020.) زهیانگ جادیبر نحوه احساس، تفکر و ا خودکارآمدی، یشناخت اجتماع هیطبق نظر 

 لیفراد تماگذارد. ایم تأثیرکنند یکه دنبال م یعمل یرهایکنند و مسیکه م ییهادر افراد، انتخاب

کنند و از انجام یم نفساعتمادبهو  تیاحساس صالح هاآنبپردازند که در مورد  یفیدارند به وظا

 3یخودکارآمد .(Dorfman & Fortus, 2018) کنندیاجتناب م قابلیت ندارند؛در آن  هک یفیوظا

 الزم است. تیموفق کی دیتول یاست که برا یو انجام اقدامات مختلف نییفرد در تع ییاعتقاد به توانا

-دارد. با داشتن خودکارآمدی، فرد فعالیت تأثیرمحرک اصلی در موفقیت فرد  عنوانبهخودکارآمدی 

 ,Rahayu)تواند انجام دهد گرچه در ظاهر قابل حل نباشد دهد که معتقد است میهایی را انجام می

Mukhtar & Panjaitan, 2018) .مدی باال دارند، تکالیف دشوار را انی که باورهای خودکارآآموزدانش

مانند و در صورت شکست به تالش بینند، نسبت به اهدافشان متعهد باقی میچالش می عنوانبه

آموزان دارای باورهای شود، اما برای دانشموجب موفقیت می هاآنپشتکار  نهایتاًافزایند و خود می

ی هستند و مواجه شدن با شکست، موجب خودکارآمدی پایین، تکالیف دشوار در حکم تهدید شخص

 ,Soltanimajd)شود اکتفا به عدم موفقیت می نهایتاًدرماندگی و دست کشیدن از تالش و 

Taghizadeh & Zare, 2014.) 
و منظم مسائل، شواهد و  یمنطق یاز راه وارس ماتیتصم یابیارز»عبارت است از:  یتفکر انتقاد

نیز تفکر انتقادی را تفکر اندیشمندانه، استداللی و  (Ennis, 2002) (.Woolfolk, 2001)« هاحلراه

                                                      
1. Self-Efficacy 
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 (Brunner, 1984) . کندبر روی عقاید و اعمال است، تعریف می گیریتصمیممنطقی که متمرکز بر 

کند که فرد در این فرآیند با بررسی دالیل و تفکر انتقادی را یک فرآیند شناختی معرفی می

 پردازدمی گیریتصمیمو به قضاوت و  هاآناز  گیرینتیجهدست آمده به اطالعات به  وتحلیلتجزیه

(Bijvand, 2013.) (Facione, 2010) تفسیر کردن،  هایمهارتکه تفکر انتقادی شامل  داردمی بیان

. آشکارا است باشدمیکردن، ارزیابی کردن، توضیح و تشریح، خودتنظیمی و استنباط  وتحلیلتجزیه

امری ضروری بوده و تفکر  هامهارتاین  کارگیریبهایل کافی در جهت توسعه و که گرایش و تم

تواند سبب توسعه می تفکر انتقادی .انتقادی بدون تمایل و گرایش به آن صورت نخواهد پذیرفت

دامنه تجربه  و توسعهخود محورانه  و تصوراتها فرآیندهای فکری از طریق گذر به فراتر نگرش

 به اعتقاد .(Meyers, 1997) نوین باشد و تصوراتها با ارزش هاآنکردن  شناو آان آموزدانش

(Carini, Kuh & Klein, 2006)  های عمیق، ان از تفکر انتقادی استفاده کنند دیدگاهآموزدانشاگر

، روش قابل قبولی گردندمی مندعالقهکنند. همچنین نسبت به رویدادها واضح و  روشنی کسب می

 هاشیوهبا آموزش  نمایند.کنند و در مسائل تحصیلی پیشرفت میو منصفانه عمل می گزینندرا برمی

های توانند تضادهای و تقابلدرسی یادگیرندگان می هایبرنامهتفکر انتقادی از طریق   هایمهارتو 

و ، مورد تحلیل هاستآنهای امروز را که سنجش از واقعیت و همساالنها ارزشی، فشار رسانه

شود بدون بررسی دقیق نپذیرند و از طریق ارائه یا تحمیل می هاآنارزیابی قرار دهند و آنچه را به 

 .(Carini, Kuh & Klein, 2006)  های خود کمک کنندتحلیل به شفافیت مواضع و تصحیح نگرش

(Rahmani, 2022)  یسو برر تالیجید گوییداستانبر  یمبتن یآموزش یطراحپژوهشی با عنوان 

انجام دادند.  وانیشهرستان مر ییچهارم ابتدا هیان پاآموزدانش تفکر انتقادیآن بر مهارت  تأثیر

به عبارتی یعنی طراحی آموزشی  شودمی تأییدنشان داد که فرضیه پژوهش  هادادهنتایج تحلیل 

 .دارد تأثیرایی آموزان پایه چهارم ابتددیجیتال بر مهارت تفکر انتقادی دانش گوییداستانمبتنی بر 

(Gonzales, 2022)  و  یبر خودکارآمد یتالیجید سراییداستاناستفاده از  آیاپژوهشی با عنوان

نشان داد  نتایجانجام داد.  ؟گذاردمی تأثیر یسیزبان آموزان بلندمدت انگل ینوشتار ییتوانا

اما بر  شودمیدی دارد و موجب بهبود خودکارآم تأثیردیجیتالی بر خودکارآمدی  سراییداستان

 ندارد.  تأثیرنوشتن 

 (Jalali, 2021)  هایمهارتدیجیتال بر تفکر خالق و  گوییقصه فناوریبا عنوان پژوهشی 

دیجیتال  گوییقصهنتایج نشان داد  ان دوره ابتدایی مناطق دو زبانه انجام دادند.آموزدانشارتباطی 

 دارد. تأثیردوره ابتدایی مناطق دو زبانه ان آموزدانشارتباطی  هایمهارتبر تفکر خالق و 
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در تفکر  یتالیجید گوییقصه تأثیر یبررسبا عنوان  (FarjaiiBanab et al, 2021)  پژوهشدر 

نحوه  تیکننده اهم تأییدعمل آمده  های بهپژوهش یهاافتهی یی انجام دادند.کودکان ابتدا یانتقاد

 است. یمواد آموزش ی( هنگام طراحیکتب ای یمتحرک( با متن )شفاه ای)ثابت  ریتصو بیترک

(Hasibuan & Tarigan, 2021)  هایمهارتبر  یتالیجید ییگوقصه تأثیرپژوهشی با عنوان 

 سراییداستانمطالعه نشان داد که  نیا هاییافتهانشجویان انجام دادند. د یخواندن و خودکارآمد

گروه  انیدانشجو یخواندن و خودکارآمد هایمهارتبر  یقابل توجه طوربه تالیجید هایرسانه

 .گذاردمی تأثیر یاندونز ارکاتیماس نانیدر دانشگاه پمب یسیآموزش انگل

(Özudogru & Cakir, 2020)  خودکارآمدی نوشتن در گروهی که از به این نتیجه رسیدند که

مشخص شد که  ،طورکلیبه، بیشتر از گروه دیگر بود. کردندمیدیجیتال استفاده  گوییقصهروش 

  دهد.دیجیتال، خودکارآمدی نوشتن معلمان پیش از خدمت را افزایش می گوییقصه

 تأثیر تالیجید گوییداستانکه استفاده از  نشان داد  (Misrulloh& Dewi, 2020) مطالعه جینتا

 .دارد یتفکر انتقاد ییو توانا یریادگی زشیبر انگ یمثبت

(Ozudogru & Cakir, 2020) سراییداستان هایفعالیت تأثیر یبررسبا عنوان  پژوهشی 

تعامل که  دهدمینشان  وتحلیلتجزیه جینتا انجام دادند. نوشتن یخودکارآمد تعامل و بر یتالیجید

از خدمت در  شیاز معلمان پ شتریب شیاز خدمت در گروه آزما شیمعلمان پ ی نوشتنخودکارآمدو 

 گروه کنترل بود.

(Kubravi, Omar Shah & Jan, 2018)  گوییقصهدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که 

باعث د توانمیان کمک کند تا تفکر انتقادی خود را بهبود بخشند و آموزدانشد به توانمیدیجیتالی 

 .شود شناختیرواناجتماعی و  هایمهارتکسب 

آموزان نشان نجی دانشباز و نظرس سؤاالتاستفاده از  با (Akyeampong, 2018) نتایج مطالعه  

بوده  تالیجید گوییقصهاز روند  یبخش یکه تفکر انتقاد حاکی از آن است آموزاننظرات دانشداد  

  است.

 آیااست که  سؤالپژوهش، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این  هایپیشینهبا توجه به 

 دارد؟ تأثیران پایه دوم ابتدایی زآمودانشدیجیتال بر خودکارآمدی و تفکر انتقادی  سراییداستان

 

 

 

 



 ۱۰۴۱ 311 پاییز، سوم، شمارة دهمل سا                              فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل پژوهش3شکل 

 

 روش پژوهش

تعیین  منظوربهاست که  آزمونپسپژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون 

دیجیتال بر متغیرهای وابسته خودکارآمدی و تفکر انتقادی در سال  گوییقصهمتغیر مستقل  تأثیر

ان دوم ابتدایی شهرستان آموزدانشپژوهش شامل کلیه  آماریفته است. جامعه صورت گر 3111

ان دوم آموزدانشمشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش  11-3411گنبد بود که در سال تحصیلی 

ابتدایی دبستان کودکان ایران زمین روستای قزلجه ماتی انتخاب گردید. تعداد اعضای هر یک از 

جایگزینی تصادفی در دو گروه کنترل و  صورتبهنفر بوده؛ که  31آزمایش کنترل و  هایگروه

و  (CTDA) یپرسشنامه تفکر انتقاداز  آزمونپسآزمایشی قرار گرفتند. برای اجرای پیش آزمون و 

استفاده شد. جلسات آموزشی طی  (SEQ-C)کودکان و نوجوانان  یپرسشنامه استاندارد خودکارآمد

و هر هفته یک جلسه؛ در گروه آموزشی مجزا از کالس رسمی مدرسه در  ایدقیقه 41جلسه  33

دیجیتال آموزش دیدند و  سراییداستانان گروه آزمایش از طریق آموزدانشبرنامه شاد برگزار شد. 

به کار رفته  آماری هایروشسنتی آموزش دیدند.  گوییقصهان گروه کنترل با استفاده از آموزدانش

آمار استنباطی بوده است. در سطح آمار  هایروشآمار توصیفی و  هایروش این  پژوهش شامل

توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی برای توصیف شرایط موجود استفاده گردید. در سطح 

آمار استنباطی جهت تعمیم صفات نمونه به جامعه از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری برای 

استفاده  SPSS 21از نرم  هاداده وتحلیلتجزیهوهش استفاده شد. برای توصیف و آزمون فرضیه پژ

 گردید.

داستان سرایی 

 دیجیتال

 خودکارآمدی

 تفکر انتقادی
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طراحی شده و  (Ricketts, 2003) پرسشنامه تفکر انتقادی توسط (:CTDA)پرسشنامه تفکر انتقادی 

در پژوهشی که انجام داد روایی و پایایی این او  است. خالقیت، کمال و تعهد دارای سه زیر مقیاس

کلی این  اعتبارقرار داد و  تأییدقیاس را مورد آزمون قرار داد؛ و روایی سازهای این مقیاس را مورد م

نباخ اعتبار این ابا روش آلفای کر ،(Pakmehr & et al, 2013) برآورد نمود. در ایران 11/1آزمون را 

های آن که گویه اشدبمی سؤال 11این پرسشنامه دارای  اند.گزارش کرده 71/1مقیاس را در حدود 

تفکر  پژوهش لذا در این .اندشده گذارینمرهای لیکرت از یک تا پنج براساس مقیاس پنج درجه

است که شامل سه بعد تعهد،  سؤالی 11آمده از اجرای پرسشنامه انتقادی شامل نمرات به دست

   .باشدمیکمال و خالقیت 

: پرسشنامه خودکارآمدی (SEQ-C)انان پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی کودکان و نوجو

 برای سنجش خودکارآمدی طراحی و تدوین شده است. (Muris, 2001) کودکان و نوجوانان توسط

خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی و  مؤلفهو سه  سؤال 21این پرسشنامه دارای 

 گذارینمرهلیکرت  ایگزینههای آن بر اساس طیف پنج باشد و گویهخودکارآمدی هیجانی می

این  سؤاالتبه  دهندگانپاسخاست که  اینمره. در این تحقیق منظور از خودکارآمدی اندشده

روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه  (Tahmasian, 2007) پژوهشدر  دهند.پرسشنامه می

گزارش  11/1ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه . شده استمناسب ارزیابی 

 .شده است

با انتخاب  تواندیمآموز و چه معلم چه دانشهر فرد  گویی دیجیتالقصه نیدر اکه با توجه به این

 Rahimi) بکشد ریبه تصو ایسانهچندر دیتول یافزارهانرم طیرا در مح یموضوع دلخواه، داستان کی

& Soleimani, 2014.) آموز های معلم و دانشنشیوه اجرای این پژوهش شامل دو بخش داستا

 است.

 Laurie)  (2019های داستانیمعلم بر اساس مجموعه هفت جلدی کتاب هایفعالیتدر بخش  

Wright, های داستانی و مجموعه نه جلدی کتاب(Julia Cook, 2019)  بر اساس متناسب بودن با

-تخاب شدند. داستانساله و مربوط بودن با موضوع پژوهش، هفت داستان ان 1گروه سنی کودکان 

توانم مشکالتم را حل کنم، من چیزهای جدید را امتحان خواهم کرد، من به زندگی های: من می

، نه شنیدن را دوست  (Laurie Wright, 2019)کنم ازو من به خودم افتخار می دهماهمیت می

 Julia)دهم، انجمن دوستداران امتحان از ندارم، من کارهایم را جوری که دلم بخواهد انجام می

Cook, 2019)  فیدیبو دانلود شده و با استفاده  افزارنرمکتاب الکترونیکی از  صورتبهانتخاب شدند و

شد ضبط صفحه تلفن همراه به شکل ویدئو بازخوانی شدند. از کودکان خواسته می افزارنرماز 
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خود را برای حل  حلراهن را مجسم نموده و موقعیت مشابهی با مشکل و شخصیت اصلی داستا

کردند، معلم با دادن بازخورد آموزان نظرات خود را بیان میمشکل بیان نمایند. پس از اینکه دانش

آموزان، پس از آموزش گویی دانشکرد. در بخش داستانآموزان را تسهیل میروند تفکر دانش

ساخت  افزارنرمو  (Du recorder) صفحه تلفن همراهضبط از  افزارنرمساخت ویدئو با استفاده از 

موظف به ساخت دو  آموزدانشکتاب الکترونیک طاقچه؛ هر  افزارنرمو معرفی  (Viva Video)کلیپ 

 ها بود.کالسیقصه دیجیتال تا آخر دوره آموزشی و اشتراک آن با هم
 . شرح جلسات آموزشی3جدول 

جلسه اول و 

 دوم و سوم 

» و « من چیزهای جدید را امتحان خواهم کرد » و « توانم مشکالتم را حل کنممن می»اجرای کتاب 

آموزان قصه دیجیتال و نظر و گفتگوی دانش صورتبهتوسط معلم « دهم من به زندگی اهمیت می

 ها در زندگی خود. های داستانراجع به شخصیت و محتوای داستان و مصداق

 آموزان در استفاده از آن و رفع مشکالت دانش Du recorder افزارنرمآموزش استفاده از  جلسه چهارم

 آموزان در گروه کالسی و گفتگو راجع به ویدئوهای ساخته شده.های دیجیتال دانشاجرای قصه جلسه پنجم

جلسه ششم، 

هفتم و 

 هشتم

-خواهد انجام میمن کارهایم را جوری که دلم ب»، «نه شنیدن را دوست ندارم» های اجرای داستان

آموزان قصه دیجیتال توسط معلم، و گفتگوی دانش صورتبه« انجمن دوستداران امتحان»و « دهم

 ها در زندگی خود.های داستانراجع به شخصیت و محتوای داستان و مصداق

  آموزان در استفاده از آنو رفع مشکالت دانش Viva video افزارنرمآموزش استفاده از  جلسه نهم 

 آموزان در گروه کالسی و گفتگو راجع به ویدئوهای ساخته شده.های دیجیتال دانشاجرای قصه جلسه دهم

جلسه 

 یازدهم

شده در دوره  یاد گرفتهنکات  بندیجمعتوسط معلم و « کنممن به خودم افتخار می» اجرای داستان 

 ان.آموزدانشآموزشی با همکاری معلم و 

 
 ها:یافته

میانگین و انحراف معیار نمرات دو متغیر تفکر انتقادی و خودکارآمدی را در ( 2جدول )

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسآزمایش و گواه، به تفکیک در مراحل پیش هایگروه

 
تفکر انتقادی و  متغیرهایدو  گروه آزمودنی در  آزمونپس. میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و 2جدول

 دیخودکارآم

 آزمونپس پیش آزمون گروه متغیر وابسته

انحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

میانگین 

 تعدیل شده

 71/331 71/31 11/323 13/33 11/331 آزمایش تفکر انتقادی

 11/311 13/31 11/311 21/37 71/312 کنترل

 11/11 11/31 11/11 11/34 21/71 آزمایش خودکارامدی

 17/71 21/31 11/11 31/31 11/11 کنترل
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دو گروه را در  متغیر  آزمونپس( میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و 2اطالعات جدول )

میانگین و انحراف معیار در  .دهدمینشان  گیریاندازهتفکر انتقادی و خودکارآمدی را در دو مرحلۀ 

و در گروه کنترل به ترتیب  13/33و  11/331 پیش آزمون تفکر انتقادی در گروه آزمایش به ترتیب

این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب  آزمونپسبود. میانگین و انحراف معیار در  21/37و  71/312

میانگین و انحراف معیار در  بود. 13/31و  11/311رل به ترتیب و در گروه کنت 71/31و  11/323

و در گروه کنترل به ترتیب  11/34و  21/71رتیب پیش آزمون خودکارآمدی در گروه آزمایش به ت

این متغیر در گروه آزمایش به ترتیب  آزمونپسبود. میانگین و انحراف معیار در  31/31و  11/11

 بود.   11/31و  11/11و در گروه کنترل به ترتیب  11/31و  11/11
مفروضۀ نرمال  ری،از تحلیل کوواریانس چند متغی قبل از آزمون فرضیۀ پژوهشی با استفاده

تفکر  متغیر 2این آزمون برای هر  شد وبودن با استفاده از آزمون کالمگروف اسمیرنف بررسی 

از  تربزرگ داریمعنیدر دو گروه با سطح  گیریاندازهانتقادی و خودکارآمدی در هر دو مرحلۀ 

رسی شد و نتایج این لوین بر fبا استفاده از آزمون  هاواریانسشد. مفروضۀ همگنی  تأیید 11/1

𝐹(1.18))در متغیر تفکر انتقادی با هاواریانسآزمون نشان داد که مفروضۀ همگنی  = 2.75 . 𝑃 >

𝐹(1.18))با کارآمدی و در متغیر خود (0.05 = 0.47. 𝑃 > مفروضۀ همگنی شد.  تأیید  (0.05

ن نشان داد که مفروضۀ بررسی شد و نتایج این آزمو ون با استفاده از آزمون واریانسشیب رگرسی

𝐹(2.14)) در متغیر تفکر انتقادی با رگرسیونشیب  = 0.05. 𝑃 > و در متغیر خود  (0.05

𝐹(2.14)) کارآمدی با = 1.16. 𝑃 > واریانس  هایماتریسشد. مفروضۀ برابری  تأیید  (0.05

𝐹(3.58320.00)) کوواریانس نیز با استفاده از آزمون ام باکس بررسی شد و این آزمون با =

1.74. 𝑃 >    شد. تأیید (0.05

 

تفکر انتقادی و  متغیرهای در چند متغیری برای مقایسه میانگین نمرات دو  گروه آزمودنی کوواریانس هایآزموننتایج . 1جدول 

 خودکارامدی

 ضریب ایتا Sig خطا DF فرضیه F DF ارزش منابع

 11/1 113/1 31 2 11/31 11/1 اثر پیالیی

 11/1 113/1 31 2 11/31 43/1 ویلکز البدای

 11/1 113/1 31 2 11/31 43/3 اثر هوتلینگ

 11/1 113/1 31 2 11/31 43/3 ریشه روی ترینبزرگ
 

متغیر وابسته  2 بین دو گروه در حداقل در یکی از که تفاوت دهدمی(  نشان 1نتایج جدول )

ادی و خودکارآمدی در دو گروه مورد متغیر تفکر انتق 2است. یعنی اثر ترکیب خطی  دارمعنی

 است. دارمعنی 113/1 داریمعنیمطالعه با سطح 
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در تفکر انتقادی و  تک متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه دو گروه کوواریانسنتایج آزمون . 4جدول 

 خودکارآمدی

منبع 

 تغییرات
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

ین میانگ

 مجذورات
F تأثیرمیزان  معناداری 

توان 

 آماری

پیش 

 آزمون

 11/1 41/1 111/1 37/32 11/313 3 11/313 تفکر انتقادی

 11/3 11/1 113/1 21/11 14/2211 3 14/2211 خودکارآمدی

 

عضویت 

 گروهی

 74/1 12/1 134/1 71/7 11/143 3 11/143 تفکر انتقادی

 11/1 11/1 113/1 37/22 74/772 3 74/772 خودکارآمدی

 خطا
     21/11 31 11/3112 تفکر انتقادی

     14/14 31 14/117 خودکارآمدی

 کل
      21 11/211137 تفکر انتقادی

      21 11/324231 خودکارآمدی

 

   که بعد از کنترل اثرات پیش آزمون، در متغیر تفکر انتقادی با              دهدمی:  نشان 4نتایج جدول 

(520/5 >P ،07/0 =F) و در متغیر خودکارآمدی با ،(520/5 >P ،70/22 =F) تفاوت  ،

بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود داشت. در متغیر تفکر انتقادی میانگین تعدیل شدۀ  داریمعنی

( و در متغیر خودکارامدی 14/311) کنترل( و  میانگین تعدیل شدۀ گروه 71/331گروه آزمایش )

(  بود. که 17/71) کنترلمیانگین تعدیل شدۀ گروه  ( و11/11تعدیل شدۀ گروه آزمایش )ن میانگی

 هایمحدودیتتعدیل شده و با در نظر گرفتن  هایمیانگینبا توجه به نتایج تحلیل کوواریانس و 

ان دوم آموزدانشدیجیتال بر افزایش خودکارآمدی و تفکر انتقادی  گوییقصه گفت توانمیپژوهش 

 12به ترتیب  دیجیتال گوییقصهتدایی در محیط برخط شاد مؤثر بوده است. با توجه به اندازه اثر اب

 کرد. می بینیپیشرا  تفکر انتقادی و خودکارآمدی متغیرهایدرصد از واریانس  11درصد و 

  گیرینتیجهبحث و 

آموزان ی دانشدو تفکر انتقا یبر خودکارآمد تالیجید ییگوقصه تأثیرپژوهش حاضر با هدف 

گویی دیجیتال بر خودکارآمدی و مثبت قصه تأثیردوم ابتدایی انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از 

 Kubravi, Omarهای)آموزان پایه دوم بوده است. نتایج این تحقیق با پژوهشتفکر انتقادی دانش

Shah & Jan, 2018؛ Yang & Wu , 2011؛ Misrulloh & Dewi (2020)؛Akyeampong, 2018 ) 
 ,Kotluk & Kocakayaهای بر تفکر انتقادی؛ همچنین با پژوهش گوییقصه تأثیربر تبیین  تأکیدبا 
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با Özudogru & Cakir, 2020)؛ Hekmatipour & et al, 2015؛ Xu, Park & Baek, 2011؛ (2017

 بر خودکارآمدی همخوانی دارد.   تأکید

، فضای رسمی های تعیین شده توسط برنامه درسیبچارچوتوان گفت ها میدر تبیین یافته

آموز با توجه به نیاز دانشکند تا بتوانند سناریوی آموزشی را محدودی را برای معلمان ایجاد می

در مدارس  تالیجید گوییقصه. اما شودمعلم محدود میگستره عمل در نتیجه،  بسازند و اجرا کنند.

، نهیزم نی. در اکندایجاد میان و معلمان آموزدانش یارا بر یعمل و معنادار یبیترک نهیزم

شده ظاهر  تیهدا یآموزش رسم جینتا عنوانبهو هم  غیررسمی صورتبههم  یریادگی هایفرصت

گویی استفاده از قصه(؛ Vivitsou, 2020) کنندیمتعارف کالس عبور م یاز مرزها نیشوند، بنابرایم

گویی با ابزارهای کالس از طریق ادغام هنر باستانی قصهدیجیتالی در تدریس و یادگیری در 

تحصیلی و تفکر انتقادی تبدیل  هایپیشرفتدر توسعه  مؤثردیجیتال مختلف به ابزاری قدرتمند و 

 (.Kubravi, Omar Shah & Jan, 2018) شده است

که همانند گفت  توانمیدیجیتال بر خودکارآمدی  سراییداستان تأثیردر راستای تبیین فرضیه 

های انتخاب شده شامل قصه، (Yang & Wu, 2011) و  (Hekmatipour & et al, 2015)هایپژوهش

شد موقعیت مشابهی با مشکل و ها توسط او بود. از کودکان خواسته میی قصهتوسط معلم و ارائه

 صورتینبدخود را برای حل مشکل بیان نمایند.  حلراهشخصیت اصلی داستان را مجسم نموده و 

 Kubravi, Omar Shahود )شها غنی و تحریک میهنگام گوش دادن به داستان آموزدانشتخیالت 

& Jan, 2018شود مثالی مشابه از اعمال خود یا دوستانشان را آموزان خواسته می(. وقتی از دانش

نند با همانندسازی توابیاورند یا به نوعی موضوع را به زندگی روزمره خود تعمیم دهند. در نتیجه می

 های داستانی، رفتارهای خود را از بیرون مشاهده و درباره آن قضاوت کنندبا شخصیت

(Ghadampour & et al, 2020) با بیان مصادیق مسائل داستان از زندگی خود با  هاآن. به عبارتی

شدند. در شخصیت داستان احساس همدلی کرده و از رفتارهای نامناسب و ناپخته خود آگاه می

بخشیدند و قدرت تفکر نتیجه توانایی قضاوت رفتارها و مشکالت خود در آینده را نیز بهبود می

شد چنین همانندی و همراهی با شخصیت داستان باعث میشد. همتقویت می هاآنانتقادی در 

دی عمومی های پیشنهادی را مشاهده کنند و در نتیجه خودکارآمحلو راه رفتارهاپیامد هر یک از 

گویی دیجیتال عالوه بر کمک به فهم معتقدند که قصه (Yang & Wu, 2011) . تقویت شود هاآن

 هایبخش ترینمهماز  یکی .بردرا نیز باال می هاآنآموزان، اشتیاق به زبان و تفکر انتقادی زبان

ن است که این خود روایات داستا هنگام یا متحرکثابت  تصاویراز  استفاده، لدیجیتا هایداستان

 (Yang & Wu, 2011) یتجرب مهیمطالعه ن جینتا .شودمیباعث پرورش تفکر انتقادی در کودک 
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قابل  شرفتیپ رستانیان دبآموزدانش تال،یجید گوییقصههفته آموزش  21که پس از  دهدمینشان 

های دیجیتال به ساختن قصه داشتند. یریادگی زهیو انگ یتفکر انتقاد ،یسیدر مهارت انگل یتوجه

های دیجیتالی مثل خواسته شد که با استفاده از کتابخانه هاآنآموزان آموزش داده شده و از دانش

آموزان در این های خود به اشتراک بگذارند. دانشکالسیطاقچه، قصه دیجیتالی بسازند و با هم

های دیجیتال در ساخت قصه ی آموزش داده شده را به کار گرفتند و موفق شدنافزارهانرمفرآیند 

ان فراهم آموزدانشدیجیتال فرصتی را برای  گوییقصهشد.  هاآنباعث احساس خودکارآمدی در 

تولید کنند، که این امر محتوا تا با استفاده از فناوری، مطالبی را بنویسند، ارائه دهند و  کندمی

در . (Özudogru & Cakir, 2020) ندکمیآموزشی را فراهم  هایدورهدر  هاآنامکان شرکت فعال 

، داستان خود را با این عناصر شوندمیروبرو  ایایدهان با آموزدانشگویی دیجیتال، قصه فرآیند

کنند که در محیط وب یا رایانه کنند و در نهایت یک فیلم کوتاه ایجاد میترکیب می ایرسانهچند

به خودکارآمدی، نگرش و پیشرفت تحصیلی  تواندمیفرآیند این  در نتیجهقابل مشاهده است. 

های خود از آموزان برای خلق داستاندانش (.Kotluk & Kocakaya, 2017) ان کمک کندآموزدانش

گویی دیجیتال از سنتی قصه متمایزکنندهکردند. و نقطه صوتی و تصویری استفاده می هایرسانه

را  هاایده ندتوانکه می استستان وقتی بیشتر انگیزه کودکان برای خلق داهمین موضوع بود چرا که 

 Hekmatipour). نتایج پژوهش (Masters, 2020) خلق کرده و جایگزین متن کنندبا صدا و تصویر 

& et al, 2015)  گروهی بر خودکارآمدی عمومی، تحصیلی  صورتبه گوییقصهفن  اثربخشیبر

ساله مبتال به تاالسمی در  32-7لی کودکان خودکارآمدی تحصی تأثیردارد و بررسی  تأکیدکودکان 

نشان  (Xu, Park & Baek, 2011)از گروه معمول بیشتر بوده است. نتایج پژوهش  گوییقصهگروه 

دیجیتالی در یک محیط  نویسیداستاناز طریق  توانمیجریان نوشتن را در خودکارآمدی داد 

نشان داد  (Kotluk & Kocakaya, 2017)  نتایج تحقیق .بهبود بخشید یادگیری واقعیت مجازی

ان داشته و از آموزدانش شرفتیبر پ یمثبت تأثیر کیزیدر درس ف تالیجید ییسرااستفاده از داستان

روشی  عنوانبهند توانمیدیجیتالی  هایداستان؛ است یو ضرور دیو نگرش، مف ینظر خودکارآمد

گویی دیجیتال و مزایای آن در زمینه آموزشی، صهمورد استفاده قرار گیرند تا از طریق فرایند ق مؤثر

 است گوییقصهکودکان،  یخودکارآمد شیافزا یمهم برا یاز ابزارها یکی .خودکارآمدی بهبود یابد

(Dorosty & Zarei, 2017.)  مؤثر است.  یریادگی یبرا یضرور یآموزش کردیرو کی گوییقصه

 هاآنرا انجام دهند.  یادیز یکارها دیان باآموزدانش رایدارد ز یدر توسعه خودکارآمد ینقش مهم

خود را شکل دهند، در  اتیکنند، تجرب دهیسازمانخود را  یهادهیکنند، ا یآورمعها را جداده دیبا
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 یهااز قاب یمنطق یارا به دنباله هاآنفکر کنند و  شوندیم چگونه در جامعه خود جا نکهیمورد ا

 (.Liu, Wu, Chen, Tsai & Lin, 2018, p:451)کنند  لیداستان تبد

از مهارت تفکر هنگام  هاآنبرای ایجاد ان آموزدانشهای دیجیتالی نوعی ارتباط هستند و داستان

کنند. استفاده می برای انتقال پیام داستان به مخاطبو انتخاب قصه مناسب  انتخاب رسانه مناسب 

ارتباطی، کار  هایمهارتتا از  کندمیفراهم  آموزدانشیک محیط یادگیری را برای  فرآیند این

گویی دیجیتال ابزاری قصه .(Xu, Park & Baek, 2011) دنمشترک و تفکر انتقادی استفاده کن

و  هامهارتبر انواع ادراکات،  روش آموزشیاین  ت.قدرتمند و قابل توجه برای یادگیری عمیق اس

چنین از تفکر انتقادی تا خودکارآمدی عاطفی و همهای ها از فرآیندهای شناختی تا ویژگیانگیزه

گویی دیجیتال بر مثبت قصه تأثیر. نتایج پژوهش حاضر نیز حاکی از (Robin, 2008) گذاردمی تأثیر

شود با توجه به نتایج آموزان پایه دوم بوده است. لذا پیشنهاد میخودکارآمدی و تفکر انتقادی دانش

گویی دیجیتال، معلمان به خصوص معلمان شاغل در زمینه قصه های انجام شده درمثبت تحقیق

ویدئوی  عنوانبهآموزان و چه تکلیف برای دانش عنوانبهگویی دیجیتال چه مقطع ابتدایی از قصه

ان را منحصر به برنامه آموزدانشهای تعلیم و تربیت آموزشی توسط خود معلم استفاده کنند و روش

، در دسترس و کم هزینه است مؤثرگویی دیجیتال گسترش دهند. قصه اآن ررسمی درسی نبینند و 

آموزان دارد؛ بنابراین این ها اثرات قابل توجهی در یادگیری عمیق دانشو بر اساس نتایج پژوهش

روش برای هر معلمی قابل استفاده و برای هر کالسی قابل اجراست. در هر طرح پژوهشی 

ها به میزان درستی در تفسیر د با در نظر گرفتن این محدودیتهایی وجود دارد که بایمحدودیت

های پژوهش این بود که نمونه بررسی شده محدود به یکی از نتایج توجه کرد. از جمله محدودیت

چنین پسران در بود لذا باید در تعمیم نتایج آن احتیاط نمود. هم گنبدکاووسروستاهای شهرستان 

مثل  هادرسدر دیگر  سراییداستانروش  کارگیریبهشود پیشنهاد می این پژوهش نبودند. بنابراین

 هایآزموندر دیگر دروس؛ گنجاندن این روش در  حتی، مطالعات فرهنگی و ... و یا شناسیجامعه

یادگیری فعال از  هایروشضمن خدمت برای دبیرات، برگزاری وبینارهایی جهت آشنایی دبیرات با 

 هایروشکیفی یادگیری به جای  هایروشایش فیلم، پازل و ...؛ ارتقای ، نمسراییداستانجمله 

 ان با مقاطع مختلف تحصیلی.آموزدانشسنتی و کمی و انجام پژوهش بر روی 

 تعارض منافع

ین مقاله قباًل در هیچ ت و ابنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده اس

تدریس یا خارجی چاپ نشده است و صرفًا جهت بررسی و چاپ به فصلنامه  ای اعم از داخلینشریه

 .های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شدهزینه ارسال شده است.پژوهی 
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