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 چکیده

با  مقاله اینهای نظری است و ماریا نیکوالیوا در تأثیر کتابهای تصویری بر خوانندگان نیازمند پایه یپژوهش درباره

ر مقاطع ای را دمغز درگیری خوانندگان با متون چندرسانه یناختی و ارزیابی عملکرد دو نیمکرهتکیه بر روانشناسی ش

 جوید: یکی رشد تاریخی مغز و دیگری رشد فردی مغز. منظور ازکند. او از دو دیدگاه سود میمختلف سنی بررسی می

راست برتری یافته است؛ رشد فردی مغز، فارغ  یبر نیمکره چپ یخی مغز روندی است که طی آن نیمکرهرشد تاری

رد دهد. نیکوالیوا عملکهای سنی مختلف با آثار تخیلی را مورد بررسی قرار میاز نگاه تاریخی، درگیری مخاطب در رده

درک ما از جهان اهمیتی همسان دارند، با این حال هر  کره درنیمهر دو دهد شمارد و توضیح میدو نیمکره را برمی

 یهکرمنی.  کندبندی میچپ طبقه یهکند، نیمکرراست کشف می یهنیمکر: یابندکدام دنیا را به شکلی متفاوت درمی

 راست خرد یهاندوزد و نیمکرچپ دانش می یهدهد. نیمکرراست، خالقیت، تغییر، تکثر، وابهام را در اولویت قرار می

پردازد و دلیل گرایش کودکان به متون تصویری را در او به بررسی قابلیتهای افراد در سنین مختلف میزاید. می

سال غالب است و رشد بیشتری راست در کودکان کم یهنیمکرکند. جو میومندی متفاوت مغز کودکان جستنظام

چه سن ر ه ار همچون کتابهای تصویری و یا پویانمایی قابل درک است.شان به متون تصویردعالقهبنابراین یافته است، 

یکوالیوا به شود. نیابد و گرایش به واژه جایگزین گرایش به تصویر میتر میچپ نقشی برجسته یرود نیمکرهباالتر می

ولویت جای اهاست ببهتر دهد که کند و پیشنهاد مینقش متون چندمدالیته در رشد عاطفی و شناختی کودک اشاره می

چرخد، یادگیرندگانی که سن بیشتری دارند را تشویق کنیم متون بصری دادن  به سواد سنتی که حول محور زبان می

او را به تالش ذهنی  ؛کندهای مختلف ذهن مخاطب را درگیر میمدالیته میانتعامل و تنش  بخوانند. چندوجهیو 

 هدهد ککتابهای تصویری نشان میرویکرد شناختی به  ودک موثر است.دارد و تالش ذهنی در رشد شناختی کوامی

های در نهایت او با اشاره به پژوهش. سودمند است بسیارویژه برای تحریک فعالیت مغزی نوآموزان ای بهمتون چند رسانه

راست مغز در روند رشد عاطفی شناختی، بها داد و از  یید با پرورش سواد بصری، به نیمکرهموجود معتقد است که با

 پتانسیل آن سود بیشتری برد. 
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