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چکیده
در سـال های اخیـر فناوری هـای رسـانه ای بـرای کمـک بـه آمـوزش و پژوهـش تاریـخ، 

فرصت هـای جدیـدی مهیـا کـرده اسـت کـه از آن جملـه می توان بـه تولیـد کتاب صوتی اشـاره 

کـرد. کتـاب صوتـی یـا کتـاب شـنیداری یکـی از گونه های رسـانه ای اسـت کـه به دلیـل فضای 

چندرسـانه ای در تولیـد آن، مـورد اسـتقبال مخاطبـان قرارگرفتـه اسـت.

هـدف ایـن مقالـه آن اسـت کـه چگونگـی بهره گیـری از ظرفیت هـای کتـاب شـنیداری برای 

آمـوزش تاریـخ در گروه هـای سـنی مختلـف و افـزودن عالقـه خوانندگان بـه مطالعـه و فراگیری 

تاریـخ را مـورد بررسـی قـرار دهـد. ایـن مقالـه با رویکـرد تحلیلـی و تفسـیری و روش اسـنادی 

انجـام شـده اسـت. نتیجه گیـری ایـن پژوهـش نشـان می دهد کـه چگونـه می تـوان از ظرفیت های 

صـدا و چندرسـانه ای ها، برای تصویرسـازی ذهنـی کتاب های شـنیداری کودکان و بزرگ سـاالن و 

امکانـات جدیـد چندرسـانه ای در آمـوزش تاریخ بـه تنهایی یا بـه صورت مکمل دیگـر روش های 

آموزشـی اسـتفاده کـرد. مقالـه، ضمن طبقه بنـدی و معرفـی این روش هـا، ویژگی هـا و کاربردهای 

آن ها را تشـریح نموده اسـت.
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مقدمه
يکـی از دسـتاوردهايی کـه فناوری هـای جديد در اختیار بشـر نهاده اند آماده سـاختن 
زمینـه پیونـد میان رشـته ای بیـن رسـانه ها اسـت کـه از آن بـا عنـوان محصول رسـانه های 
پیونـدی يـاد می کننـد. در موضـوع موردبحـث اين مقاله، کتـاب که در قالب شناخته شـده 
و سـنتی آن بـا کاغـذ چاپ می شـود به شـکل صوتی تبديل شـده به جای »خوانده شـدن« 
توسـط مخاطـب آن، کـه »خواننـده« نام داشـت اکنـون »خوانـده و روايت می شـود« تا از 
طريـق مخاطـب »شـنیده شـود«. به عبارت ديگـر محتـوای يـک اثـر چاپـی بـا فیزيک يک 
رسـانه ديگـر مثـل لـوح فشـرده يا فايـل صوتـی ترکیب می شـود. بـه همین علت اسـت 
کـه نويسـندگانی ماننـد توماس فردريشـز1 و برتولد هـاس2 با ديدگاه اقتصاد رسـانه از آن 
به عنـوان محصـول رسـانه ای پیونـدی ياد می کننـد )ديهـم، 1395: 42( بنابرايـن در کتاب 
صوتـی حـس درگیـر بـا کتاب از ديـداری به شـنیداری تغییر يافتـه و اين تغییـر، الزامات 
جديـدی بـرای درک موضـوع بـه همـراه دارد. يکـی از مسـائلی کـه در اين شـرايط بايد 
مدنظـر قـرار گیـرد، اين اسـت که چـه پیامی توسـط چه رسـانه ای منتقل شـده و رسـانه 
مذکـور تـا چـه اندازه متناسـب بـا اهداف ارسـال کننده پیام انتخاب شـده اسـت. با رشـد 
فزاينـده ی کتاب هـای صوتـی در سـال های اخیـر به عنوان محصـول جديد رسـانه ای، اين 
پرسـش مطـرح می شـود کـه آيا کتـاب صوتی رسـانه ای مناسـب جهـت انتقال و انتشـار 
موضوعـات تاريخـی )يـا پیام هـای تاريخـی( اسـت؟ و اگـر چنیـن اسـت کـدام گـروه  

مخاطبـان جامعـه بیشـتر از آن بهره مند می شـوند؟
بـه  اشـاره ای  هیـچ  تاريـخ،  آمـوزش  حـوزه  در  رسـانه ها  نقـش  دربـاره  تاکنـون 
ظرفیت هـای کتـاب صوتـی نشـده اسـت. مقـاالت و تحقیقاتـی کـه دربـاره کتاب هـای 
الکترونیکـی و کتاب هـای ويژه نابینايان نوشـته شـده تنها در بخشـی از ادبیـات تحقیق، با 
اهـداف ايـن مقاله اشـتراک دارند، امـا در خصوص کتـاب صوتی در قالب چندرسـانه ای 
بـرای آموزش، تحقیق مسـتقلی به زبان فارسـی مشـاهده نشـده اسـت. به عنـوان پايان نامه 
خانـم سـهیال رمیـم با عنوان »الگوی مناسـب تولیـد برنامه های آموزشـی راديو بـا تکیه بر 
نظريـه سـبک يادگیـری VAK « بـه نظريه هـای يادگیـری شـنیداری پرداخته و اشـاره ای 
بـه آمـوزش تاريخ نداشـته اسـت يـا پژوهش هايی دربـاره کتـاب الکترونیکی ماننـد مقاله 

1. Thomas Friederichs
2. Bertold Hass
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»جايـگاه کتاب هـای الکترونیکی درسـی در نظام های آموزشـی« نوشـته عیسـی رضايی و 
شـبنم نثـری، سـاختار اين گونـه کتاب هـا را کـه تفاوت هايـی نیـز بـا کتاب صوتـی دارند 

کرده اند. بررسـی 

رسانه های آموزشی
شايسـته اسـت در ابتـدای بحـث بـه انـواع رسـانه هايی کـه می تـوان در آمـوزش از 
آن هـا بهـره گرفت، اشـاره کنیم. به طورکلی رسـانه آموزشـی بـه عوامل، وسـايل يا ابزاری 
گفتـه می شـود کـه کل محتـوای آموزشـی را بـه فراگیـران منتقـل می کنـد؛ درحالی کـه 
وسـايل کمک آموزشـی شـامل اشـیاء، وسـايل و ابـزاری اسـت کـه تنهـا در بخشـی از 
آمـوزش از آن هـا اسـتفاده می شـود. درصورتی که در آمـوزش محتوا، وسـیله انتقال محتوا 
)رسـانه( و گیرنـده آن )مخاطـب( مشـخص باشـد، آمـوزش به صـورت کامل قابـل اجرا 
خواهـد بـود )فردانـش، 1388: 150(. در عصـر حاضـر کـه دايـره اطالعـات وسـیع تر از 
گذشـته شـده ناگزيريـم از ابزارهـا و رسـانه های گوناگـون بـرای انتقـال دانـش اسـتفاده 
کنیـم. امـروزه رسـانه های آموزشـی بـه داليلـی چون نیاز بیشـتر بـه تعلیم و تربیـت، نیاز 
بـه يادگیـری سـهل الوصول تر، دوری جسـتن از روش هـای زمان بـر و ناکارآمـد، پرهیز از 
نژادپرسـتی علمـی و رسـیدن بـه عدالـت آموزشـی و رسـیدن به زبان مشـترک آموزشـی 

اسـتفاده می شـود. )محمـدی، 1386: 434(
بـه عقیـده اولسـون و برونـر1 رسـانه ها از حیـث دانشـی کـه منتقـل می کننـد همگرا و 
ازلحـاظ مهارت هايـی کـه به وجـود می آورند، واگرا هسـتند. بنابراين رسـانه های آموزشـی 
را نبايـد به صـرف قـدرت انتقـال فالن محتـوا انتخاب کرد، بلکـه انتخاب آن ها بايـد بر پايه 
گسـترش توانايـی مهارت هـای عمـل آوری و پردازش اطالعـات که بخش بسـیار مهمی از 
هـوش آدمـی را سـاخته و پرورش می دهد، باشـد )اولسـون، 1377: 28(. در هر جريان عام 
ارتباطی، رسـانة مناسـب سـهم عمده ای در تسـهیل انتقال پیام بین فرسـتنده و گیرنده دارد. 
در موقعیت هـای آموزشـی، رسـانه ها عـالوه بـر اين نقش عمومـی، وظايف ويـژه ای را هم 
بـه عهـده دارنـد که مهم تريـن آن ها عبارت انـد از: 1. برقـراری ارتباط مؤثـر 2. ايجاد انگیزه 
يادگیـری و کمـک بـه تـداوم آن 3. شـکل دهی يادگیـری سـريع تر، عمیق تـر و پايدارتر 4. 
ايجـاد تجـارب يادگیری دسـت اول 5. صرفه جويی در زمان آموزش )چگینـی، 1390: 46(.

1. Olson & Bruner
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عالوه برايـن بايـد توجـه داشـت کـه اسـتفاده از رسـانه آموزشـی ارتبـاط مسـتقیم با 
مخاطـب دارد. مفهـوم مخاطب در ابتدا بـه جمع دريافت کنندگان هم زمـان، در نقطه پايان 
فراينـد خطـی انتقـال اطالعـات اطـالق می شـد. ايـن مخاطبان معمـوالً هـدف تبلیغات و 
اثرگـذاری رسـانه ها و عامـه مردمـی بودند کـه اخبار و برنامه های سـرگرم کننده رسـانه ها 
را می خريدنـد. برداشـت فـوق به تدريـج جـای خـود را بـه نگرشـی از دريافت کننـدگان 
داد کـه کم وبیـش فعـال،  مقـاوم در برابر اثـرات رسـانه ای و در پی عالئق و خواسـته های 
خـود مبنـی بـر زمینـه فرهنگـی و اجتماعـی خويـش بودنـد )مـک کوايـل، 1387: 40(. 
ازايـن رو عوامـل مربـوط بـه مخاطبـان به سـن، جنـس، سـلیقه ها، نگرش هـا، عادت های 
عمومـی و میـزان دسترسـی بـه رسـانه تقسـیم شـد. مهم تريـن ايـن عوامل سـن و جنس 
بـود کـه به طـور مسـتقیم يـا غیرمسـتقیم بـر توانايی هـای دريافتـی يادگیـری آن هـا تأثیر 
می گـذارد )امیرتیمـوری، 1385: 30(. ازنظـر سـاختار رسـانه ای رسـانه های ياددهـی ـ 
يادگیـری به طورکلـی بـه 4 دسـته 1. ديـداری 2. شـنیداری 3. ديـداری ـ شـنیداری 4. 

چند حسـی تقسـیم می شـوند.
امروزه رسـانه های شـنیداری ارزان و به وفور در دسـترس قرار دارند، امکان اسـتفاده 
انفـرادی از آن هـا وجود داشـته و در همـه مکان ها از طريق برق و باطـری و در تلفن های 
همـراه بـه شـکل های مختلـف عرضـه شـده و موقعیت هـای گوناگـون مانند محـل کار، 
رانندگـی و پیـاده روی مانـع اسـتفاده از آن هـا نمی شـوند. اين رسـانه ها بر حس شـنوايی 
انسـان متکـی هسـتند؛ اگرچه حس شـنوايی بعد از حـس بینايی در تجربـه يادگیری قرار 
دارد، ولـی ترديـدی نیسـت کـه بخـش مهمـی از ارتباط هـای ما با جهـان پیرامـون از راه 
شـنیدن میسـر می شـود. اولسـون عقیده دارد حدود 70درصد کار روزانه بزرگ سـاالن از 
طريـق ارتبـاط کالمـی اسـت و آن هـا 45درصـد از وقـت خود را صـرف گـوش دادن به 
ديگـران بـه شـکل های مختلـف می کننـد. به نظر می رسـد سـرعت سـخن گفتـن ديگران 
بـه شـرطی کـه صرفـًا کلمات بیـن 2 محـدوده 150 تا 175 کلمـه در دقیقه قـرار گیرد، بر 
گـوش دادن افـراد تأثیـر می گـذارد. مـردم به طـور متوسـط قـادر بـه نوشـتن 25 کلمه در 
دقیقـه هسـتند ولـی بیـن 100 تـا 150 کلمـه در دقیقـه صحبت کـرده و 300 کلمـه را در 
دقیقـه می خواننـد )اولسـون، 1377: 510(. بديهی اسـت هر فرد، برای يادگیری از حسـی 
خـاص يـا تلفیقـی از چند حس اسـتفاده می کند. بر اسـاس آنچـه پیروان سـبک يادگیری 
بیـان می کننـد 30 درصـد افـراد از حـس شـنوايی بـرای يادگیـری اسـتفاده می کننـد. اين 
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گـروه تمايـل دارنـد بیشـتر با اصوات و موسـیقی سـروکار داشـته باشـند؛ قادرنـد ريتم و 
تـن صـدا را تشـخیص دهنـد و در محیط هـای شـلوغ تمرکز خـود را از دسـت می دهند. 
بـه يادداشـت برداری تمايلـی نداشـته، بـرای بـه خاطـر سـپردن مطالـب بـا صـدای بلنـد 
روخوانـی کـرده و نسـبت بـه ديگـران عالقـه بیشـتری بـرای مشـارکت در بحث هـای 

گروهـی دارند )تیلسـتون، 1387: 101(.
بـه يـاد داشـته باشـیم کـه در زندگی بشـر يادگیـری از طريق شـنیدن قدمتـی بیش از 
يادگیـری بـا تکیه بـر خوانـدن دارد و بـه پیـش از اختراع خـط بازمی گردد. حس شـنوايی، 
اولین حسـی اسـت که بالفاصله بعد از تولد شـروع به کار می کند و کودک بعد از پشـت 
سـر گذاشـتن مراحـل تکاملـی رشـد می توانـد بیـن صداهـای متفـاوت بـا فرکانس هـای 
مختلـف تمايـز قائـل شـود و اين روند تکاملی تا سـن 14-13 سـالگی به کمال می رسـد. 
حـس شـنوايی حتـی در تاريکـی مطلـق )و نابینايـی( وظیفـه خـود را انجـام می دهـد. 
همچنیـن برخـی محققیـن عقیده دارنـد هنگامی که انسـان در خـواب اسـت، دو ناحیه در 
مغـز بـه پـردازش اصـوات می پردازند و آخرين حسـی کـه هنگام خواب حساسـیت خود 
را از دسـت می دهـد شـنوايی اسـت )خوش منـش، 1379: 5(. عالوه بر آن حس شـنوايی، 
صداهايـی را کـه از تمـام جهـات می رسـد، دريافت می کنـد؛ درحالی که حـس بینايی فقط 
وقتـی تصويـر را دريافت می کند که انسـان خواسـته باشـد چشـم خود را به سـوی شـیئی 
واحـد برگردانـد و بـر آن متمرکز شـود. همچنین می توان به نقش حس شـنوايی در حافظه 
و فراينـد يادگیـری اشـاره کـرد. معلومـات در حافظـه طی سـه مرحله رمزگردانـی، ذخیره 
و بازيابـی ثبـت و ضبـط می شـود. رمزگردانـی تنها بـه معنای بـه خاطر سـپردن اطالعات 
نیسـت؛ بلکـه عبـارت از اندوختـن آن هـا بـه شـکل رمـزی مشـخص در حافظـه اسـت. 
می تـوان اطالعـات را بـه يکـی از دو صورت ديـداری و شـنیداری در حافظـه کوتاه مدت 
رمزگردانی کرد. شـیوه ديداری، شـامل تصوير ذهنی حروف و کلمات و شـیوه شـنیداری 
شـامل صـدای نام هـای موردنظر اسـت. بااين وجـود، وقتی سـعی می کنیم اطالعـات را از 
راه مـرور ذهنـی، يعنـی تکـرار پی درپـی آن هـا در ذهن، فعال نـگاه داريم، به نظر می رسـد 
رمـز صوتـی را ترجیـح می دهیـم. حتـی اگر بـرای مـوارد کالمی از رمـز ديداری اسـتفاده 
کنیـم، ايـن رمـز به سـرعت محـو شـده و رمـز صوتـی جـای آن را می گیـرد )اتکینسـون، 
1394: 403(. البتـه بايـد توجه داشـت شـنیدن با گـوش دادن متفاوت اسـت، گوش دادن، 
دريافـت و درک پیـام، توجه به آن، معناگذاری و واکنش نشـان دادن شـنونده به آن اسـت. 
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شـنیدن يـک فراينـد فیزيکـی اسـت، نیـاز به يادگیـری نداشـته و عملـی غیرارادی اسـت 
کـه طـی آن امـواج صوتـی از طريـق بخـش خارجـی گوش بـه پـرده صماخ منتقل شـده 
و در گـوش میانـی بـه امـواج مکانیکـی و در گـوش درونـی بـه تکانه های عصبـی تبديل 
شـده و بـه مغـز انتقـال می يابـد. امـا گـوش دادن فعالیتـی ذهنـی اسـت کـه بـه يادگیـری 
نیـاز دارد. ضعـف ايـن مهـارت می توانـد موجب از دسـت رفتن تمرکـز، عدم اسـتفاده از 
دسـتورالعمل های چند مرحلـه ای، ايجـاد مشـکل در جهت يابی، اختالل گفتاری و مشـکل 
در خوانـدن و هجـی کـردن کلمـات، ضعـف تعامـالت فـردی و مهارت هـای اجتماعـی، 
اضطـراب و عـدم مديريت صوتی کالمی شـود )نلسـون، 1394: 12(. شـنیدن همان گوش 
دادن نیسـت، بلکه پیش نیاز آن اسـت. رسـايی امواج و دريافت صدا در مغز باعث شـنیدن 
می شـود. بـرای اين کـه شـنونده ی خوبـی باشـیم، شـنیدن صحیح کلمـات به تنهايـی کافی 
نیسـت، بلکـه بايـد معنـی کلمـات را آن چنان کـه مدنظر گوينـده اسـت، دريابیم. شـنیدن، 
دريافـت صـدا و گوش دادن، درک معنی آن صداسـت. شـنیدن صرف، منفعل اسـت، ولی 
گـوش دادن مؤثـر امـری فعـال اسـت. درک تفـاوت میان شـنیدن و گـوش دادن، پیش نیاز 
مهمـی بـرای گـوش دادن فعـال اسـت )عبـاس زاده، درويـش زاده، 1392: 18-21(. گوش 
دادن فعـال مهم تريـن مهارتـی اسـت کـه قبـل از اسـتفاده از کتاب هـای صوتـی بايـد بـه 
يادگیرنـدگان آمـوزش داده شـود تـا اثـر آنچـه می شـنوند در ذهنشـان بهتـر و طوالنی تـر 

باقـی بمانـد. »ويلـت«1 سـطوح زيـر را در مهارت گـوش دادن مطـرح می کند:
ادارک شـنودی و صوت هـای غیرکالمـی: صوت هـا شـامل تمـام صداهـای محیطـی . 1

اطـراف ماسـت. به اين ترتیـب بـه شـنونده کمـک می شـود تـا بـه وجـود صداهـا 
آگاهـی يابـد، آن هـا را مقايسـه کنـد، جهـت صداهـا را تعییـن و صداهـا را بـا منابع 

آن هـا هم خـوان کنـد.
ادارک شـنودی و صداهـای منفـرد: توانايـی دريافـت و بازشناسـی صوت هـا و لحن . 2

زبـان يـک عامـل مهـم در آمادگـی خوانـدن اسـت. بـدون ايـن مهـارت يادگیـری 
کلمـات غیرممکن اسـت.

فهمیـدن کلمـات: الزمـه ی گـوش دادن، توسـعه ی فرهنـگ لغـات شـنیداری اسـت. . 3
شـنونده بايـد نـام اشـیاء، اعمـال، حـاالت و مفاهیـم مجـرد را بفهمد.

1. Wilt
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حافظـه ی شـنودی: شـنونده عـالوه بر گـوش دادن و شـنیدن بايـد بتوانـد به موقع از . 4

تجربه هـای شـنودی خـود کـه انبـار کرده اسـت، اسـتفاده کند.
فهمیـدن جمله هـا: انتظـار مـی رود کـه افراد، زبـان را بر اسـاس سـاخت زبانی جمله . 5

يـاد بگیرنـد نـه از راه کلمـه ای منفـک و جـدا از هـم. بـه همیـن دلیـل در يادگیری 
نظام هـای زبانـی، زبان شناسـان و مربیـان روش هايـی را بـرای کمـک به شـنوندگان 
ابـداع کـرده و از ايـن فنـون بـرای کمـک به يادگیـری افـراد ناتوان اسـتفاده بسـیار 

می کننـد.
فهـم و دريافـت شـنودی: ايـن مهارت مشـابه مهـارت در فهـم خواندن اسـت با اين . 6

تفـاوت کـه ايـن توانايـی، بیشـتر از راه شـنیدن حاصل می شـود تـا خواندن. شـنود 
از طريـق توانمندی هـای گـوش دادن به عـالوه مهارت هـای انديشـیدن بـه دسـت 

می آيـد.
گـوش دادن نقادانـه: گـوش دادن خـوب نه تنهـا بـه مفهـوم گفته هاسـت، بلکـه بـر . 7

توانايـی در نقـد و ارزيابـی و نیز داوری درباره آن ها هم مربوط می شـود. )رخشـان، 
فريـار، 1367: 221(

به اين ترتیـب گـوش دادن به عنـوان يـک پديـده روانـی بـا آگاهـی شـخص و توجـه 
او بـه صداهـا شـروع شـده، بـا شـناختن عالئـم خـاص و فهمیـدن و درک آن هـا پايـان 
منطقـی  و  بیـان روشـن  در  فرسـتنده  توانايـی  تأثیـر  ارتبـاط، تحـت  کیفیـت  می يابـد. 
پیـام قـرار دارد. مغـز بـرای تصفیـه صداهايـی کـه نمی خواهـد يـا نیـاز نـدارد بشـنود، 
ظرفیـت اعجاب انگیـزی دارد. مهـارت يـا ناتوانـی شـنونده در گـوش دادن، بـر پیـام اثـر 
می گـذارد. شـنونده )گیرنـده پیـام( بايـد بتوانـد دقـت خـود را به طـور پیوسـته و مـداوم 
بـر صداهايـی کـه می شـنود، متمرکـز کنـد. او بايـد توانايـی انديشـیدن پیـش از شـنیدن 
را داشـته باشـد. درواقـع مـا سـريع تر از آنکـه صدايـی را بشـنويم بـه آن می انديشـیم. 
همان طـور کـه سـريع تر از خوانـدن يـا نوشـتن مطلبـی، بـه آن فکـر می کنیم. مغـز ما، از 
ايـن اختالف زمانـی بـرای منظـم کردن و پـردازش اطالعـات اسـتفاده می کند تـا آن ها را 
بفهمـد. ارتبـاط شـنوايی مـا در هیچ يـک از مراحـل رمزگـذاری، شـنیدن، گـوش دادن يا 
رمزخوانـی گسسـته نمی شـود. رمزگـذاری درسـت پیام، به مهـارت فرسـتنده در تنظیم و 
ارائه مطلب بسـتگی دارد )رمیم، 1396: 63(.بر اسـاس پژوهشـی که رسـتگارپور و ياری 
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دربـاره تأثیـر چندرسـانه ای های آموزشـی بر عملکـرد امواج مغـزی انجام دادنـد می توان 
گفـت گرچـه صـدا در طراحـی چندرسـانه ای، جزئـی از کار اسـت ولـی نبايـد اين گونه 
برداشـت شـود کـه صـدا صرفـًا نقـش حمايتـی از تصويـر را دارد بلکـه صـدا می توانـد 
اهمیتـی برابـر بـا تأثیر تصوير يا چندرسـانه ای داشـته باشـد و حتی می توانـد تجربیات و 
اطالعـات اصلـی چندرسـانه ای را انتقـال دهـد. تغییـرات ايجادشـده در مغـز بر اثـر ارائه 
متغیرهـای مختلـف صـدا، چندرسـانه ای و رنـگ می توانـد يادگیـری را تحت تأثیـر قـرار 
دهد )رسـتگارپور، ياری و نظری، 1389: 15(. در پايان اين قسـمت، بايد يادآور شـد که 
گـوش دادن، بـه انـواع مختلف از نظر شـیوه، هدف و سـطح فعالیت تقسـیم می شـود. در 
تعلیـم و تربیـت رسـمی، بیشـتر بـه مهارت هـای خواندنـی توجه می شـود تا بـه صحبت 
کـردن و گـوش دادن. گـوش دادن يـک مهـارت اسـت کـه بايـد مانند مهارت هـای ديگر 
بـا آمـوزش و تمريـن توسـعه يابد. بـرای تقويـت پـردازش شـنوايی فعالیت هايـی مانند: 
اسـتفاده از موسـیقی ماليـم پس زمینـه ای، صدای چشـمه و وسـايلی که صـدای آرام آب 
را تولیـد می کننـد، کمک کننـده اسـت. زمزمه کـردن آواز، گفتـن کلمات هم قافیه يا شـعر 
سـاختن و بـاال و پايیـن بـردن تن صـدا نیز می توانـد توجه فراگیـران را جلـب کند. برای 
مثـال برخـی مواقـع می توان از موسـیقی تند و ضربی اسـتفاده کرد )نلسـون، 1394: 14(. 

ايـن شـیوه ها عمدتـًا در تولیـد کتاب هـای صوتی هـم کاربـرد دارد.

کتاب صوتی
در آغـاز بايـد گفـت ارائـه تعريفـی دقیـق از کتـاب صوتی دشـوار اسـت زيـرا برای 
اصطالحـات  می شـود«  »شـنیده  مخاطـب  به وسـیله  و  »خوانده شـده«  کـه  کتاب هايـی 
متفاوتـی چـون »کتـاب گويا«، »کتـاب صوتـی«، »کتاب شـنیداری« و»کتـاب الکترونیکی« 
در منابـع بـه کار مـی رود کـه گرچـه ماهیـت همـه آن هـا يکـی اسـت امـا کتـاب صوتی 
را بـا رويکـرد رسـانه ای، می تـوان اندکـی متفـاوت دانسـت. درواقـع کتـاب صوتـی در 
زيرمجموعـه کتاب هـای الکترونیکـی قـرار می گیـرد. بنابراين بهتر اسـت ابتدا بـا تعاريف 

رايج آشـنا شـويم.
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کتاب الکترونیکی

بنـا بـر تعريـف سـازمان اسـتاندارد اطالعـات ملـی امريـکا Niso(( در سـال 2005، 
کتـاب الکترونیکـی بـه معنـای اسـناد ديجیتال با مجـوز يا بدون مجوز اسـت کـه قابلیت 
جسـتجو در آن وجـود داشـته و می تـوان آن را در قیـاس بـا کتـاب چاپـی قـرار داد. 
ايـن کتاب هـا بـه انـواع مختلـف چـون کتاب هـای الکترونیکـی متن محـور، کتاب هـای 
الکترونیکـی تصويـری، کتاب هـای الکترونیکـی همـراه بـا امکانـات صوتـی و کتاب های 
الکترونیکـی چند رسـانه ای تقسـیم می شـوند )رضايـی و نثـری، 1391: 267(.از مهم ترين 
ويژگی هـای کتاب هـای الکترونیکـی در مقايسـه بـا کتاب هـای چاپـی می تـوان بـه ايـن 

مـوارد اشـاره کرد:
دسترسی هم زمان به نسخه ای واحد برای تعداد بی شماری از مصرف کنندگان. 1
امکان استفاده از اطالعات چندرسانه ای مانند صوت، تصوير ثابت و حتی فیلم. 2
امکان جستجو و تکرار متن. 3
شیوه های مختلف تعاملی برای مصرف کننده )رضايی و نثری، 1391: 269(.. 4

کتاب گویا

گونـه ای از کتاب هـای الکترونیکـی کـه بـر صـوت اسـتوار اسـت، کتـاب گويـا نـام 
دارد. ايـن کتاب هـا کـه ابتـدا فقط بـرای نابینايان تولید می شـد با گسـترش فنـاوری بازار 
کتاب هـای گويـا، از ضبط هـای ابتدايـی بـرای نابینايـان فراتـر رفـت و بـرای خوانندگان 

همـه نـوع کتـاب در نظـر گرفته شـد. )رابـری1، 2008، 40-44(
امـروزه شـنوندگان کتاب هـای گويـا »مصرف کننـده« يـا »کاربـر« نامیـده می شـوند. 
سـهولت مصـرف در حیـن انجـام کارهـای ديگـر، موجـب افزايـش محبوبیـت آن بـرای 
مـردم شـده و بـا افزايـش عالقه مندان کتـاب گويـا، توجه به تولیـد محتوای مناسـب اين 
رسـانه هـم اهمیـت يافتـه اسـت. در تحقیـق سـال 2007 نشـان داده شـد کـه 28درصـد 
افـراد بالـغ شـرکت کننده در ايـن بررسـی حداقـل يک بـار کتـاب گويـا گـوش داده اند و 
ايـن نشـان دهنده رشـد 3 درصـدی نـرخ کاربری نسـبت به نتايج سـال 2006 و اسـتقبال 
از رسـانه های صوتـی میـان کاربـران اسـت )چهرقانـی و نقشـینه، 1393: 161(. بر مبنای 

1. Rubery
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تعريـف ايرويـن1 )2009( کتـاب گويـا تلفیقـی اسـت از متـن و صـدای خوانـده شـدن 
آن متـن. به عبارت ديگـر کتـاب گويـا از گوينـده حرفـه ای کمـک می گیـرد تـا متنـی را 
بـرای مخاطـب بخوانـد. گوينـده شـايد خـود نويسـنده باشـد يـا يـک گوينـده حرفه ای 
يـا آماتـور يـا يـک بازيگـر. گاهـی در تولیـد اين کتـاب از جلوه هـای صوتی و موسـیقی 
استفاده شـده و گاه تنهـا صـدای گوينـده يـا گوينـدگان )خواننـده يـا خواننـدگان متـن( 
شـنیده می شـود. در دانشـنامه کتابـداری، کتـاب صوتـی اين گونـه تعريـف شـده اسـت: 
»کتابـی اسـت بـرای نابینايـان کـه روی انـواع رسـانه های صوتـی از قبیـل صفحـه، نـوار 
و ديسـک ضبط شـده و به وسـیله دسـتگاه های مختلـف قابل اسـتفاده اسـت بـه ايـن نـوع 
کتـاب، متـن يـا کتاب شـنیداری هم می گوينـد )سـلطانی و راسـتین،1379: 351(. امروزه 
بـا گسـترش فناوری هـای رسـانه ای و ارتباطـی، ديگـر اسـتفاده از ايـن نوع کتاب هـا تنها 
بـه نابینايـان محـدود نشـده حتی تعـداد افراد بینا که از آن اسـتفاده می کنند بیشـتر اسـت. 
از منظـر تیپ شناسـی، کاربـران کتـاب گويا را می تـوان نابینايـان، کم بینايـان، يادگیرندگان 
زبـان دوم، دانش آمـوزان در همـه گروه هـای سـنی، خواننـدگان بی میـل و خوانندگانـی 
کـه دارای مشـکالت خوانشـی و پرهیزکننـده از مشـارکت و تعامـل هسـتند، دانسـت که 
اسـتفاده از کتـاب گويـا نه فقـط آن ها را مسـتقیمًا به محتـوای موردمطالعه متصـل می کند، 
بلکـه اعتمادبه نفـس آن هـا را در کالس، در مطالعـه بـا دانش آمـوزان ديگـر و در جمـع 
افزايـش داده و سـبب می شـود کـه خواننـدگان کنـد و بی میل، کتابـی را که بـرای مطالعه 

برگزيده انـد، راحت تـر بـه پايـان برسـانند )الرسـون2، 2007: 23-25(.
نشـان  پژوهش هـا  نامیـده می شـوند،  کتاب هـا چـه  اين گونـه  اين کـه  از  صرف نظـر 
می دهـد که سـهولت دسترسـی و جابه جايی به وسـیله کاربـران، علت موافقـت 7/77درصد 
از پاسـخ دهندگان يـک تحقیـق به مصرف اين گونه رسـانه بوده اسـت. همچنین موضوعات 
تاريخـی در رتبـه پنجم موضوعات موردعالقـه مصرف کنندگان بعد از رمان، روان شناسـی، 
آمـوزش زبـان خارجی و آثار کالسـیک بـوده اسـت )چهرقانـی، 1393: 173-171(. ازنظر 
شـکل ارائـه، 78درصـد مصرف کننـدگان کتـاب گويا، تمام متـن را بر خالصـه متن ترجیح 
می دادند.43درصـد بـا اسـتفاده از موسـیقی در تهیه کتـاب صوتی موافق بودنـد و 94درصد 
کتـاب صوتـی را به صورت فايل اينترنتی مناسـب تر می دانسـتند. )چهرقانـی، 1393: 176(.

1. Irvin
2. Larson
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دربـاره انتخـاب موضوعـات تاريخـی بـرای کتاب هـای صوتـی، بايـد به چنـد نکته 
اشـاره نمـود. نخسـت آنکـه کتاب هـای صوتـی در زمـره يکـی از ابزارهـای آمـوزش 
الکترونیـک قـرار می گیرنـد. در شـکل گیری تصاويـر ذهنـی از واقعیت هـای تاريخـی در 
ذهـن مخاطـب و تصـور کـردن رويدادهـا در ذهـن افـراد، صـوت بیـش از هـر رمزگان 
ديگـر بـه خدمـت می آيـد بـه همیـن علـت اسـت کـه پژوهشـگران رسـانه بـرای انـواع 
رسـانه های صوتـی ازجملـه راديـو، قـدرت تصوير سـازی ذهنـی و تخیـل کـردن آنچـه 
مخاطـب می شـنود و بازسـازی تصويـری از آن مفاهیـم را در ذهـن، به عنـوان عامـل 
برتـری نسـبت بـه ديگر رسـانه ها ذکـر کرده اند. اين امـر هنـگام توصیف مکان هـا، ابزار، 
رويدادهـا و چهره هـا بـه مخاطـب کمـک می کنـد. بنابرايـن کتاب صوتـی نیز بـا تکیه بر 
همیـن ويژگـی، به خصـوص هنگامی که به صـورت انفرادی توسـط مخاطب مورداسـتفاده 
قـرار گیـرد )يعنـی شـنیده شـود( می توانـد در بـه خاطـر سـپردن مطالـب تاريخـی مفید 
واقـع شـود. شـايد بـه همین علت اسـت کـه از نخسـتین کاربردهـای کتاب هـای صوتی 
تاريخـی، کتاب هـای راهنمـای سـفر بـه اماکـن تاريخـی بـرای جهانگـردان بوده اسـت. 
همان گونـه کـه اشـاره شـد، آنچـه در ايـن کتاب ها مـورد تأکید اسـت، جنبه فـردی بودن 
کتـاب صوتـی اسـت )ديهـم، 1395: 43(. نکتـه مهـم ديگـری کـه در يادگیـری کمـک 
می کنـد، آن اسـت کـه شـنونده هـر جـا نیـاز دارد، می توانـد توقـف کند يا يـک بخش را 
چنـد بـار بشـنود. درواقـع اجـازه کنترل متـن را بـه مصرف کننده يـا همان شـنونده کتاب 
می دهـد. هنگامی کـه از آمـوزش به وسـیله کتـاب صوتـی صحبـت می کنیـم درواقـع از 
نوعـی يادگیـری الکترونیکـی سـخن می گويیم. ابراهیـم زاده و همکاران به نقـل از نگاش، 

چهـار نـوع دسـته بندی بـرای آمـوزش الکترونیکـی ارائـه می دهـد کـه عبارت انـد از:
يادگیری الکترونیکی بدون حضور و بدون ارتباط الکترونیکی •
يادگیری الکترونیکی بدون حضور اما با ارتباط •
يادگیری الکترونیکی ترکیب شده با حضور گاه گاهی •
يادگیـری الکترونیکـی کـه به عنوان يـک ابزار آموزشـی در کالس مورداسـتفاده قرار  •

می گیرد )نـگاش، 2003: 22(. 
به نظرمی رسد کتاب صوتی در اين موارد کاربرد داشته و می تواند مورداستفاده قرارگیرد.
اگـر توجـه کنیـم کـه امـروزه شـاخص های دانـش تاريخـی شـامل دانسـتن و درک 
وقايـع تاريخـی گذشـته، درک تغییـر و تحـوالت گذشـته، گـردآوری و تجزيه وتحلیـل 
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مـدارک و اسـناد، زبـان تاريـخ، فهـم عقايـد و انديشـه های تاريخـی درک نقـش ICT يا 
فناوری هـای اطالعـات و ارتباطـات و اسـتفاده از آن در فهـم تاريخـی و درک ارتباط بین 
گذشـته و حـال اسـت، می تـوان در کنـار اسـتفاده از ديگـر فناوری هـای جديد رسـانه ای 
ماننـد اينترنـت، دانش آمـوزان را بـه اسـتفاده از کتـاب صوتـی هم تشـويق کـرد. ICT يا 
همـان گـردآوری، سـازمان دهی، ذخیـره و نشـر اطالعـات اعـم از صوت، تصويـر و متن 
کـه بـا اسـتفاده از رايانه صورت می گیرد، تسـهیالت زيـادی را برای آمـوزش فراهم کرده 
اسـت )بدرقـه، 1386: 88(. در عصـر حاضـر، به کارگیـری فناوری هـای جديد آموزشـی، 
نمـادی اولیـه از گرايـش جامعـه به سـوی تحـول و نـوآوری در نظـام آموزش وپـرورش 
اسـت کـه بهتـر از هر شـیوه ای می توانـد در آمـوزش مؤثر واقع شـود. فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات بـا برخـورداری از بینش سیسـتمی در آموزش، تمام عواملـی را که به نحوی 
بهتريـن نقـش را در فراينـد يادگیری و تدريـس دارند، به کار می گیـرد )منصوری، 1394: 
67(. اگرچـه در آغـاز بـرای بهره منـدی از فناوری هـای جديـد، بايـد نگرش آمـوزگاران 
تغییـر کنـد امـا معرفـی ظرفیت هـای انـواع ابزارهای جديـد ازجملـه کتاب صوتـی برای 
آمـوزش مؤثـر اسـت. البته شـايد گروهی بـا سـاده انگاری، خوانش و تولیـد کتاب صوتی 
را بـا قصه گويـی دربـاره موضوعـات تاريخـی يکسـان پندارنـد، امـا بايـد گفـت اين دو، 
شـکلی متفـاوت از يکديگرنـد و راهـی مسـتقل را طی کرده انـد، به طوری کـه حتی کتاب 

صوتـی از نمايـش شـنیداری هم مسـتقل و متفاوت اسـت )ديهـم، 1395: 40(.
نکته ديگر در استفاده آموزشی کتاب های صوتی تاريخی )به ويژه در مدارس( آن است 
می توانند  معلمان  اجتماعی،  علوم  و  تاريخ  میان  نقاط مشترک  برخی  به علت وجود  که 
انتخاب کتاب برای معرفی به  آموزان را در قالب طرحی مشترک با ديگر معلمان جغرافیا، 
پايه تحصیلی می تواند  انتخاب ها در هر  اين  انجام دهند.  ادبیات  علوم اجتماعی و حتی 

عامل پیوند میان درس های مختلف بوده و به هم افزايی در يادگیری منجر شود.
بـرای مثـال در طـرح مشـترکی می تـوان تعـدادی از سـفرنامه های تاريخـی و کتـب 
خاطـرات را بـه فراگیـران معرفی نمـود زيرا اطالعات منـدرج در اين گونـه کتاب ها دايره 
گسـترده ای از اطالعـات تاريخـی، اجتماعی، فرهنگـی، جغرافیايی و آداب ورسـوم ملل را 
در برمی گیـرد کـه نه فقـط بـرای يادگیـری تاريخ بلکـه برای داشـتن تصويـری دقیق تر از 
جامعـه و محیـط و تحـوالت فرهنگی و سیاسـی مفید اسـت. همچنین بايد توجه داشـت 
کـه هـر چـه متـن و منبع چاپـی موجود دشـوارتر باشـد، فراگیـری آن از طريق »شـنیدن« 
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به جـای »خوانـدن« آسـان تر اسـت. اين امر دربـاره منابع متعـدد تاريخی کـه در دوره های 
مختلـف و سـبک های نگارشـی ويژه آن عصر نوشـته شـده، بیشـتر بـه کار می آيد.

شـايد مهم تريـن اصـل در آموزش تاريـخ درگیر کـردن نیروی تخیـل مخاطب هنگام 
فراگیـری اسـت؛ گرچـه ارائـه تعريفـی دقیـق از تخیـل، چالشـی بزرگ اسـت. بـه عقیده 
شـجری، نیـروی تخیـل اوايـل زندگـی پديد می آيـد و با ارتبـاط دادن سـلول های مغز به 
يکديگر بسـتر الزم را برای آن در سراسـر حیات فراهم می آورد )شـجری، 1379: 217(.
اينکـه ادراکات فـرد مبـدل بـه تصورات شـده، ذخیره و به کار گرفته شـود، بسـتگی 
بـه خـود فـرد دارد. هـر فرد ممکن اسـت تخیلـی را ترجیح دهـد و توانايـی تخیل کردن 
در افـراد مختلـف متفاوت اسـت هنـگام تخیل کردن از تجارب شـنوايی، تجـارب بینايی 
و تجـارب حسـی کمـک می گیريم )دافـی، 1388: 40(. دافی همچنین عقیـده دارد تخیل، 
درونی کـردن ادراکات و کاربـرد آن هـا و اشـیاء بـرای خلـق معانـی اسـت کـه وابسـته به 
جهـان بیرونـی نیسـتند. به عبارت ديگـر تخیـل يعنی جدا کـردن خود از جهـان ملموس و 

پیـش رفتـن به فراسـوی موقعیت هـای عینی.
مهرمحمـدی در مقالـه »بازشناسـی مفهـوم تبیین جايـگاه تخیل در برنامه های درسـی 
و آموزشـی بـا تأکیـد بـر دوره ابتدايـی« اظهار مـی دارد که شـناخت واقعی مفهـوم تخیل 
به عنـوان يـک ظرفیـت انسـانی کار سـاده ای نیسـت و بايد میـان معنای تخیـل در کودکی 
و بزرگ سـالی به عنـوان يـک ظرفیـت فکـری ذهنـی ممتـاز و وهـم و خیـال کـه گريز از 

واقعیـت و عـدم تـوان ادراک آن اسـت، تفاوت قائل شـد )مهرمحمـدی، 1389:25(.
مهرمحمـدی بـه نقـل از»ايگان« و بـا تأکید بر نظريـه »ذهن پرورش يافتـه« وی، مراحل 
گوناگـون تخیـل در کـودک را برشـمرده و اظهـار مـی دارد: »گرچـه در هـر يـک از مراحل 
پنج گانـه تحـول »ابزارهاي شـناختي« انسـان متفاوت اسـت، لیکـن در نیل بـه مراحل باالتر 
و توانمندی هـای بعـدي، ذهن از تمسـک به ابزارهاي شـناختي مراحل ماقبـل، مانند تخیل، 
بي نیـاز نمي شـود. وي چنیـن تصـوري را بـه همـان انـدازه نابجـا و نادرسـت مي دانـد کـه 
گفته شـود يک جامعه بي سـواد پس از آشـنا شـدن با خواندن و نوشـتن، اسـتفاده از وسايل 
برقـراري ارتبـاط شـفاهي کـه متعلق بـه مرحله قبلي بوده اسـت را کنـار مي گـذارد. بر اين 
اسـاس تخیـل، ابـزار شـناختی غالـب تـا حـدود سـن پانزده سـالگی اسـت و محصـول به 
کار بـردن حـواس گوناگون، زبان شـفاهی و زبان مکتوب اسـت )مهرمحمـدی، 1389: 9(.
هنـگام شـنیدن کتـاب صوتـی يا هـر محصـول شـنیداری ديگر، سیسـتم شـنوايی ما 
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کمـک می کنـد تـا ازنظـر فیزيولوژيک صوت را بشـنويم امـا اينکه آن صوت چـه معنايی 
را در ذهـن مـا متبـادر می سـازد، بـه خـود مـا بازمی گـردد. به عبارت ديگـر عامـل صـدا 
بیـرون از ماسـت امـا حـس صـدا درون ما اسـت. »درمـوت راتیـگان« در کتـاب »نمايش 
صـدا، راديـو و تخیـل دراماتیـک« به دقـت نحـوه تخیل سـازی ذهـن هنـگام شـنیدن يک 
نمايـش شـنیداری را توضیـح می دهـد. بـا اسـتفاده از اسـتدالل او، می تـوان گفـت کـه 
هنـگام شـنیدن يـک کتـاب صوتی اگـر همه شـکل های صوت ماننـد کلمات و موسـیقی 
به درسـتی به کار گرفته شـده باشـند، در دو قسـمت راسـت و چپ مغز چگونه پردازش 
می شـوند. بـرای مثـال، موسـیقی و دانگ مربوط به اصوات در سـمت راسـت و صداها و 
کلمـات در سـمت چـپ مـورد پردازش قـرار می گیرند. پـس از تجمیع همه ايـن عناصر، 
دو قسـمت مغـز، اصواتـی را کـه به طـور مجـزا دريافـت کرده انـد به صـورت يکپارچـه 
درمی آورنـد و در ذهـن بازسـازی می کننـد. اگرچـه ايـن فراينـد به اختصـار توضیـح داده 
شـد امـا می تـوان گفـت مغـز انسـان می تواند بعـد از شـنیده شـدن صداها تصويـر ذهنی 
از آنچـه شنیده شـده را بازسـازی کنـد. هرچه اصوات دريافت شـده بیشـتر باشـد، تصوير 
ذهنـی هـم دقیق تر اسـت. اينجاسـت که ذهـن مـا از تخیل سـازنده فعـال، تصاوير ذهنی 

خـود از حـوادث و اشـیاء را می سـازد )راتیـگان، 1391: 166(.
بديـن گونـه صـدا و شـنیدن کلمـات می تواند به تخیل سـازی منجر شـود. حـال اگر 
ايـن کلمـات بیان گـر صفـات اشـخاص، موقعیـت مـکان و توضیـح رويدادها باشـد، در 
ذهـن، تصاويـر بـه ازاء اصوات سـاخته می شـوند. روا ن شناسـان  معموالً دو نـوع تخیل را 
تفکیـک می کننـد: تخیل ايسـتا کـه تصاوير ذهنی را به کمک احسـاس خـود درک می کند 
و تخیـل سـازنده فعـال کـه تصاويـر ذهنـی را از حـوادث و اشـیاء سـاخته، تصاويری که 
کوچک تريـن ارتباطـی با يکديگر نداشـته و بیشـتر به حقايق گذشـته يا حـال تعلق دارند 
را بـه هـم مرتبـط می سـازد. هنگامی کـه صدا، روايـت يا نمايشـی صوتی را می شـنويم به 
هـر دو نـوع اين تخیل هـا نیاز داريـم )راتیـگان، 1391: 170(. کلمات، افکت و موسـیقی 
بـه مـا کمـک می کننـد به خیـال رنگ واقعی ببخشـیم يـا حداقـل آن را باورپذيرتـر کنیم. 
ايـن رونـد می توانـد در بـاره تخیـل رويدادهـای تاريخـی بعـد از شـنیده شـدن کلمـات، 
موسـیقی، جلوه هـای صوتـی ماننـد صـدای پای اسـب و يـا حرکـت ارابه هـای جنگی و 
ضربه هـای شمشـیرها در ذهـن مخاطـب روی دهـد. بـه اين گونـه، پـرواز ذهـن در عالم 
خیـال زيبايـی، شـفافیت بیشـتری می يابـد. البته بديهی اسـت همان گونه کـه »خیرانديش« 
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در مقالـه خـود بـا عنـوان »تخیـل و تاريـخ« اشـاره نمـوده اسـت بـا »گذشـت زمـان و 
عوامـل گوناگـون، اجـزای واقعـه تاريخـی معدوم می شـوند و اين تخیل اسـت کـه راه به 
دوردسـت های تاريـخ می بـرد. در اينجـا اوالً: تخیل امـری گريزناپذير اسـت و ثانیًا: تخیل 
در اينجـا به صـورت تعمیـم و بـر اسـاس شـرايط کلـی و عمومـی و رخدادهـای تاريخی 
صـورت می گیـرد« )خیرانديـش، 1381: 15(. وی همچنیـن تأکیـد دارد اسـتنباط هنـری 
از تاريـخ در راسـتای به کارگیـری قـوه تخیـل در آمـوزش تاريـخ را می تـوان بـا مقولـه 
الهام بخشـی تاريـخ بـرای فراگیـران مرتبط دانسـت. تاريخ چنان کـه با تخیل همراه شـود، 
قـدرت الهام بخـش شـگفت انگیزی به دسـت مـی آورد. الهام گیـری از تاريـخ، بـر اسـاس 
قـوه تخیـل، هیـچ منافاتـی با قواعد اکتشـاف علمـی نـدارد )خیرانديـش، 1381: 16(. در 
همیـن راسـتا، يکـی از تجربه هايـی کـه بین سـال های 74-75 در ايـران انجام شـد، تولید 
نوارهـای کاسـت بـرای آمـوزش تاريـخ بـه نام »زنـگ تاريـخ« بود کـه ترکیبـی از گفتار، 
نمايـش، موسـیقی و افکت هـای واقعی شـخصیت های تاريخی دريافت شـده از آرشـیوها 
بـود کـه به وسـیله تعـدادی از هنرمنـدان راديـو ايـران تولیـد شـد تـا دانش آمـوزان را در 
فضـای تاريخـی، زمـان و مـکان مناسـب وقـوع حادثه قـرار دهد. هـدف اصلی ايـن کار، 
آمـوزش مطالـب کتاب هـای درسـی تاريـخ دوره راهنمايی بـه دانش آمـوزان مناطق کمتر 
برخـوردار بـود. در مدارسـی کـه به عنـوان الگـو از ايـن نوارهـا اسـتفاده کردنـد، افزايش 

عالقـه و نیـز سـطح نمـرات دانش آمـوزان ثبت شـد )شـريف خدايی، 1375(.
اين گونـه بهره گیـری از تخیـل، کاربـرد کتـاب صوتـی را نیـز وسـعت می بخشـد. 
به تنهايـی  گرفتـه شـود،  کار  بـه  آموزشـی  جايـگاه  در  کتـاب صوتـی  اگـر  بااين حـال 
نمی توانـد فراينـد آمـوزش را بـر عهـده بگیرد. شـايد بهتر باشـد عـالوه بر شـنیدن کتاب 
صوتـی مرتبـط بـا متن درسـی و موضـوع تاريخـی، حلقه هـای بحـث و گفت وگو جهت 
تبادل نظـر و انتقـال يافته هـا بیـن فراگیـران تشـکیل شـود . همچنیـن، اگرچـه بیشـتر بـه 
نظـر می رسـد شـنیدن کتاب هـای صوتی تاريخـی کاری فـردی و انفرادی اسـت اما برای 

تکمیـل برنامـه آموزشـی می تـوان از ايـن مـدل هـم اسـتفاده کرد:
1. توضیحـات شـفاهی معلـم؛ 2. در اختیـار گذاشـتن منبـع چاپـی و کتـاب صوتی؛ 
3. اسـتفاده از منابـع توسـط فراگیـران؛ 4. طراحـی گروه هـای مباحثـه شـفاهی میـان 
فراگیـران؛ 5. مشـارکت در بحـث گروهی و به اشـتراک گذاشـتن يافته هـا )در کالس و 

يـا در وب سـايت ها، کانـال تلگـرام و چـت روم کالسـی تحـت نظـر معلم(.
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بـرای تشـويق بیشـتر فراگیـران، بـا آموزشـی کوتاه مـدت می تـوان آن هـا را بـه تولید 
نرم افزارهـای  و  رسـانه ای  فناوری هـای  امـروزه  برانگیخـت.  سـاده  کتاب هـای صوتـی 
صوتـی رايـگان در دسـترس قـرار دارنـد کـه فراگیـران می تواننـد بـا کمـک آن هـا، بـا 
صـدای خـود کتـاب صوتـی تولیـد کننـد. ايـن کار نه فقـط مهارت هـای ضـروری ماننـد 
صحیـح خوانـدن را پـرورش می دهـد، بلکه مشـکل فراگیرانی را که از مشـارکت در جمع 
پرهیـز دارنـد برطـرف کـرده، بـه آن هـا اعتمادبه نفـس و فرصـت حضـور فعـال می دهد. 
همچنیـن می تـوان دانش آمـوزان را بعـد از اسـتفاده از کتـاب صوتـی ـ همان گونـه که در 
نمايش هـای کتـاب صوتـی شـنیده اند ـ بـه شـیوه های ايفای نقش تشـويق کـرد. اين گونه 
آمـوزش کـه »تاريـخ فعال« نـام دارد و به خصـوص در مـدارس بريتانیا موردتوجه اسـت، 
در اصـل فراينـد فعالـی از ترکیـب اطالعات اسـت کـه دانش آمـوز بايد فعاالنـه تصويری 
از واقعیـت را بـا وفـق دادن مشـاهدات و شـنیده های خويـش، تصـورات و دانـش قبلـی 
ارائـه کنـد. مفهـوم يادگیری فعال، اصطالحی کلی اسـت کـه گسـتره ای از نظريات مرتبط 
بـا يادگیـری و تدريـس ازجملـه يادگیـری کنجکاوانـه، کار تحقیقاتی، يادگیـری متمرکز، 
يادگیـری اکتشـافی، يادگیـری مشـترک و يادگیـری بـه کمـک يارانـه را پوشـش می دهـد 
)تووينـن، 1384: 16(. اگـر سـه ويژگـی انعطاف پذيری )امـکان کنترل دادن بـه يادگیرنده 
بـر نحـوه يادگیری خـود(، توزيع شـدگی )درنورديدن مرزهـای جغرافیايـی و زمانی برای 
دسترسـی بـه مواد آموزشـی( و باز بـودن )از بین بـردن موانع يادگیری بـرای يادگیرندگان 
بـا شـرايط و امکانـات متفاوت( را برای نظـام يادگیری الکترونیکی در نظـر بگیريم، کتاب 
صوتـی می توانـد همه اين ويژگی ها را داشـته باشـد )ابراهیـم زاده و ديگـران، 1389: 13(.

نتیجه گیری
تغییـرات فنـاوری رسـانه امکانـات جديـدی بـرای يادگیـری و آمـوزش در اختیـار 
فراگیـران قـرار داده اسـت کـه از آن جملـه رسـانه های الکترونیـک صوتـی اسـت. کتاب 
صوتـی کـه اشـکال مختلـف داشـته و يـا بـا اسـامی متفـاوت شـناخته می شـود اگرچـه 
سـابقه طوالنـی دارد ولـی امـروزه تغییر عمـده ای در مصرف کنندگان آن بـه وجود آمده و 
محبوبیـت فـراوان يافتـه اسـت. برای مزايـای آموزش تاريـخ از طريق کتاب هـای صوتی، 
می تـوان سـهولت دسترسـی، سـهولت تکـرار، تصويرسـازی ذهنـی و فـردی، بـاال بردن 
تعامـل فراگیـران و جذابیت هـای چندرسـانه ای را ذکر کرد که در سـنین مختلف می تواند 
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قابل اسـتفاده باشـد. البتـه بايد توجه داشـت که چـون هنگام اسـتفاده ازاين گونـه کتاب ها 
فقـط حـس شـنوايی فـرد درگیر اسـت، بايد ابتـدا مهارت های گـوش دادن تقويت شـود. 
در تولیـد آن هـم دقت الزم برای پیام رسـانی صحیـح و جلوگیـری از به کارگیری هرگونه 
عامـل اخالل کننـده در فراينـد ارتباطـی پرهیـز شـود. به عبارت ديگـر کسـانی که اقـدام به 
تولیـد اين گونـه کتاب هـا می کننـد، بايـد کاماًل بـه فـن بیـان،آداب گويندگـی و بازيگری 
صـدا، شـناخت موسـیقی و انـواع افکت هـای صوتـی تسـلط داشـته باشـند بـرای درک 
بهتـر می تـوان عـالوه بـر صـوت از عوامـل چندرسـانه ای کمک گرفـت و به تولیـد انواع 
کتاب هـای تاريخـی اعـم از منابـع درسـی و غیردرسـی اقـدام کرد امـا ازنظر شـکل ارائه 
مطالـب ، هنگامی کـه از تولیـد کتـاب صوتی سـخن می گويیم انـواع شـیوه های انتقال پیام 
شـنیداری ماننـد نمايـش صوتـی، مسـتند، روايتگری، موسـیقی بـی کالم و بـا کالم و انواع 
افکت هـا در اختیـار مـا قـرار دارنـد کـه می تـوان در تولیـد محتـوا بـه کار برد. لـذا دايره 

وسـیع تولیـدات صوتـی در کتـاب صوتی کاربـرد دارند.
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