تأثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیهوتحلیل تصاویر
آموزشی
فاطمه

افتخارنژاد1

محمدرضا نیلی
محمدحسن

احمدآبادی2

امیرتیموری3

نرجس خاتون اویسی

4

فناوری آموزش و یادگیری
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44
تاریخ دریافت44/6/12 :
تاریخ پذیرش44/8/03 :

چکیده
پژوهش حاضر در پی آن است تا تأثیر دوره آموزشی سواد بصری بر میزان توانایی تجزیهوتحلیل تصویر
توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی را مورد بررسی قرار دهد 11 .نفر از دانشجویان رشته تکنولوژی
آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان گروه آزمایش انتخابشده ،پیشآزمون از آنها گرفته ،پسازآن
یک دورۀ آموزشی برای آنها برگزار و سپس پسآزمون گرفته شد .اطالعات موردنیاز در این پژوهش با
بهرهگیری از پرسشنامه محقق ساخته به همراه تصاویری برای سنجش دانشجویان گردآوری شده است .روایی
این پرسشنامه با استفاده از نظر متخصص تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 3/83به
دست آمد .نتایج پژوهش نشان داد که دوره آموزشی سواد بصری بر میزان توانایی تجزیهوتحلیل تصویر
توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی میافزاید.

واژگان کلیدی :تصویر آموزشی ،سواد بصری ،تجزیهوتحلیل تصویر

 .1کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول،
)fatemeeftekharnejad@yahoo.com
 .2دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .0استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .4مربی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
با توجه به ضرورت و اهمیت داشتن توانایی درک و فهم و ایجاد تصویر در تولید انواع
مواد آموزشیی توسیط دانشیجویان آشینایی کامل با ویژگیها و عناصیر سواد بصری تنها از
طریق آموزش برنامهریزیشده امکانپذیر خواهد بود .شواهد بسیاری موجود است که نشان
میدهد امروز ،بازگشیتی به گذشیته مشیاهده میشیود ،یعنی بازگشیت به اسیتفاده از تصویر
برای برقرار کردن ارتبیا و این عقی گرد به دلیل آن اسیییت که افراد بشیییر میخواهند به
شکلی مؤثرتر و مستقیمتر با یکدیگر ارتبا یابند.
به دلیل اینکه تصیویر هر شییء نزدیکترین چیز به واقعیت آن اسیت و به تجربه مستقیم
میا از اشییییاء شیییباهت دارد ،اسیییتفاده از آن همراه به گزارش کالمی خبر به فهم ما کمک
میکند (داندیس.)1068 ،1
تصیاویر بیتردید اثراتی عمیقتر بر نحوهی زندگی معاصیر گذاشیته است .ولی فرهن
انسیانی که تاکنون مللوب گفتار و زبان بوده اسیت بهتدریج بهسوی تصویر و تصویرنگاری
روی آورده اسیییت .امروزه بخش بزرگی از معلومیات و آموختهها و باورهای ما بهواسییی ه
دیدن تصییویر و لبه آن بر ماسییت .میزان نفوذ و تأثیر تصییاویر به صییورتهای گوناگون در
جامعه امروز ،درواقع بازگشیت به آن چیزی اسیت که برای ارضاء و حیات چشم ما اهمیتی
به سیزا داشته است .اگر به یک تازهوارد به شهر چیزی را نشان دهند ،فهم او از آن بهمرات
عمیقتر از هنگامی خواهد بود که آن چیز را با گفتار برایش شرح دهند.
مسیائلی که باید به آن توجه داشیت این اسیت که بسیاری از افراد علم استخراج مفاهیم
صیحی از تصیویر را ندارند ،در توجه به تصیاویر بیدقت هسیتند ،درصیورتیکه بسیاری از
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علوم را فقط از طریق تصیییویر میتوان درک کرد کیه این موارد عدم آموزش تصیییاویر به
شاگردان را میرساند.
بسییاری بر این باورند که سیواد بصری نیازی به آموزش ندارد ،درحالیکه این آموزش
در ارتبا با سیواد کالمی کامالً ضروری است .شاید این تفکر بدین سب

گاهی نقض شده

است که اگر فردی توانایی دیدن دارد پس توانایی درک و خلق هرگونه تصویر را میتواند
1. Dandis
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داشیته باشید ،چراکه انتقال تصویر آنچه که در طبیعت مشاهده میشود ،نیاز به سواد بصری
ندارد (آقاخانی.)1086 ،
باید شییوه اسیتفاده از تصیویر را بیشیتر از راه منابع فرهن
اعظم نیرویی که صیر

بصیری آموزش داد .قسیمت

آموزش بصری میشود در برنامههای درسی محصلین حالتی تفننی

و تفریحی دارد ،وسیایل و رسانههای بصری نظیر تلویزیون و فیلم نیز ا ل

به همین صورت

مورداستفاده قرار میگیرند (نامی.)1031 ،
سیواد بصیری همنون سواد کالمی دارای الفبای خاخ خود است و برای درک بهتر و
عمیقتر آن ناچاریم دانش سواد بصری را بیاموزیم ،بنابراین بدیهی است اکتفا کردن صر
به نیروی طبیعی بینایی هرگز کافی نخواهد بود.
درزمینۀ تأثیر آموزش سییواد بصییری تحقیقات محدودی انجام گرفته درصییورتیکه در
رشیته تکنولوژی آموزشیی تصیویر یکی از ارکان اساسی رسانههای آموزشی است و به نظر
محققان پژوهش حاضیر سیواد بصیری یکی از موضیوعاتی اسیت که باید به آن توجه شود.
هد

از یادگیری مبانی سییواد بصییری توانایی درک بهتر تصییاویر و فهم پیامهای بصییری،

توانایی ایجاد ارتبا به کمک تصییاویر ،ارتقای قدرت تشییخیص و داوری تصییاویر ،لذت
بردن از کشف روابط ساختاری تصاویر است.
دلیل مهم بررسی این موضوع این است که افراد مختلف با دیدن یک تصویر ممکن است
برداشتها و ادراکات مختلفی را نسبت به آن داشته باشند و آن را به صورتهای متفاوتی
توصیف کنند اما با طراحی یک دوره آموزشی سواد بصری میخواهیم قدرت تحلیل را در
افراد باال ببریم .نظام آموزشی بهطورکلی در این زمینه تحرک کافی ندارد و هنوز بهطور
دیگر تواناییها و قابلیتهای موجود در انسان ازجمله حس بینایی توجه الزم را ندارد.
علیر م وفور وسایل بصری استفاده از آنها در آموزش از روی هد

و برنامههای روشن

نیست .درنتیجه معلمان اطالعات کمی در مورداستفاده از سواد بصری در آموزش دارند و
باید به ترکی

آموزش سنتی و بصری پرداخته شود.
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پدیده گشیییتالت اولین بار در  ،1413در ذهن ماکس ورتایمر ،1روانشیییناس چک تبار،
ال
شیکوفا شید .او دریافت که« :گشتالت یا کل تجربه ادراکشده ،دارای خاصیتی است -مث ً
حرکت -که در اجزای آن وجود ندارد» .گشییتالت بیانگر روشییی اسییت که طبق آن اشیییا،
«گشتِلِت» یعنی جاگذاری و کنار هم چیده میشوند (تورانز  )1444 ،2کپس ،نویسنده کتاب
«زبان تصیویر» معتقد اسیت« :گشیتالت کلیتی است مادی ،روانی یا نهادی ،دارای مختصاتی
که اجزای آن بهطور منفرد ،فاقد چنان مختصاتی هستند» (کپس.)1068 ،
ورتایمر در سال  1420در مقاله «نظریه فرم» خود که به «رساله نق ه» مشهور شد ،اولین
اصول گشتالت را بیان کرد .بر این اساس« ،گشتالتهای مختلف ،بر اساس تمایالت ذاتی ما
به گروهبندی یا «وابسته به هم» دیدن عناصری که شبیه هماند (گروهبندی مشابهت) ،عناصری
که نزدیک به هماند (گروهبندی مجاورت) ،یا آنهایی که دارای صرفهجویی ساختاریاند
(تداوم خوب) ،ایجاد میشود» (بهرنز .)2334 ،برای مقدار اطالعاتی که ذهن میتواند
پیگیری کند محدودیتی وجود دارد .زمانیکه مقدار اطالعات بصری زیاد میشوند ،ذهن
درصدد ساده کردن آنها با استفاده از گروهبندی برمیآید .ازاینرو اصول گشتالت در
یاریرساندن به ذهن انسان ،نقش مهمی برعهده میگیرد .این اصول از سوی نظریهپردازان
هنر بسط و گسترش داده شده است بهطوریکه مهمترین آنها که در تجزیهوتحلیل آثار
هنری به کار میروند ،عبارتاند از :اصل مشابهت ،اصل مجاورت ،اصل تداوم ،اصل
یکپارچگی یا تکمیل ،روابط شکل و زمینه ،اصل سرنوشت مشترک و اصل فراپوشانندگی.
همه این اصول تحت نفوذ اصل پراگنانس 0قرار دارند که هسته مرکزی نظریه ادراکی
گشتالت را تشکیل میدهد (شاپوریان.)1086 ،
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

09

فهمیدن معنای تصیییویر ،یکی از مهارتهای مهم انسیییان اسیییت .این توانایی با عمل دیدن
پرورش میییابید در ضیییمن اینکیه پیونید مییان تجربیات بینایی با تجربیات سیییایر حواس،
ذخیرههای ذهنی فرد را در خوانش اثر و درک معنای تصویر نیتر میسازد .سواد بصری
به این مهارت انسییانی در فهم و ترجمه تصییویر اطالق میشییود .البته این درک عموماً از
1. Max Virtaymer
2. Torans
3. pragnanz
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نوع آگاهانه اسییت و گونههای مختلف بازنمایی تصییویری و قواعد بصییری برای درک
عملکرد و معنی آنها ٬در حی ه دانش سواد بصری قرار میگیرد (سپانن.)2336 ،
آموزش از طریق تصویر یعنی بیان آننه زبان نوشتاری و گفتاری و تصاویر عادی و معمول
از بیان آن قاصیر اسیت .در گذشیته نیز بر این نکته آگاهی وجود داشته که گروه محدودی
میتواننید متنهیای نوشیییتیاری را بخواننید و یا آنطور که ما تصیییور میکنیم پس از
خواندن درک کنند .اما همه مردم قادرند که به کمک تصاویر موضوع و م ل

م رحشده

را دریابند (داندیس.)2336 ،
سیواد بصیری شامل مهارتهای مشاهده ،تفسیر ،تحلیل ،توانایی درک عناصر ترکی بندی،
توانایی تحلیل کار خود ،واکنش به رن
آموزشی مناس

و واکنش عاطفی به تصیویرها اسییت .یک تصویر

باید دارای مشخصات زیر باشد:

 )1داشتن پیام روشن و آشکار
 )2همخوانی و من بق بودن پیام تصویر با هد ها ،محتوا و فعالیتهای تدریس و
یادگیری
 )0تصویر آموزشی هرچه سادهتر و دارای جزئیات کمتر باشد.
 )4تصییاویر باید با قدرت درک و فهم مخاطبان هماهن

و با میزان سییواد بصییری آنان

من بق باشند.
 )1تصیویر باید گویا باشید و نیاز به توضییحات نوشیتاری و یا گفتاری مفصل و طوالنی
نداشته باشد
 )6در موارد الزم باید در تصویر نشانههایی برای درک بهتر وجود داشته باشد
تصیییمیمگیری در مورد کاربرد تصیییاویر در آموزش تحت تأثیر سیییه عامل اسیییت .اولین و
مهمترین عامل ،میزان تأثیر آن تصیویر در افزایش یادگیری اسیت .متن تصویر دار یادگیری
اطالعیات متن را تسیییهییل میکنید .تصیییاویر بیه خواننیده کمک میکنند تا اطالعات متن
تصیییویردار را یاد بگیرد (لوی و لنتز 1482 ،به نقل از کمپ) .تصیییاویر اگر با اطالعات متن

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

(امیرتیموری.)1086 ،

09

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

من بق نباشیند تأثیری در یادگیری ندارند .مشخصاً تصاویر موقعی کمککنندهاند که روابط
فضایی موجود در متن را نمایش دهند (پیک 1483 ،به نقل از کمپ).
دومین عامل در دسترس بودن تصویر است .با ظهور نشر روی میزی ،آموزش مبتنی بر
رایانه و تولیدات چندرسانهای تبدیل به مقدمهای بر فناوریهای جدید و فرایند تلفیق تصاویر
و اشکال در مواد آموزشیاند.
سومین عامل هزینهی تولید مواد آموزشی تصویردار است .اگر مواد آموزشی بهصورت
الکترونیکی ،مانند آموزش مبتنی بر رایانه ،نشییر شییبکهای و یا لوح فشییرده توزیع میشییوند،
هزینهی تولید بهندرت عامل تأثیرگذاری تلقی خواهد شییید .معموالً چناننه تعداد زیادی از
تصییاویر به لوحهای اضییافی نیاز داشییته باشییند ،هزینه عاملی مؤثر قلمداد میشییود( .کمپ،
)1431
کیانسیییییدین و هیالی(1442 ،1بیه نقیل از پترسیییون )2333 ،2اظهیار میدارند که تلفیق
تصیویرسازی در تدریس میتواند سب

تسهیل مهارتهای خواندن ،درک پیام و یاد آوری

شیود .تصیویرها در مقایسه با کلمههایی که بهتنهایی ارائه میشوند در ذهن بهتر جا گرفته و
یادآوری میشوند.
کیاربرد انواع رسیییانیههیای تصیییویری ،راهی برای بهرهگیری آن بخش از ظرفیتهای
استفادهنشده ذهن بهمنظور افزایش بهرهوری یادگیری است.
برخی از مهمترین کاربردهای تصاویر آموزشی:
 .1تأکید بر نکات مهم و جل توجه مخاطبان نسبت به آنها
 .2ایجاد انگیزه و یادگیری
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 .0کمک به حافظه و یادآوری
 .4بازنمایی واقعیت ،عکسها و برخی نقاشییهای واقعگرا میتوانند اشیییاء و پدیدهها را
آنطور که هستند نشان دهند.
 .1نشییان دادن پدیدههای عینی یرقابل دسییترس ،مانند شییکلهایی از تشییری اندامهای
بدن
1. Considine and Holly.
2. Peterson

تأثیر دورۀ آموزشی سواد بصری در ...

 .6عینی کردن مفاهیم تجریدی ،مانند ارائهی شکلی از مدل ارتبا
 .3تأثیرگذاری عاطفی یا تلییر نگرش
 .8کمک به سازماندهی م ال

با مواد تصویری مانند چارتها و نقشههای مفهومی

(امیرتیموری.)1043 ،
تحقیقاتی در زمینۀ سواد بصری انجامشده که تأثیرات مثبت سواد بصری را بیان میکند.
در پیژوهیش امیینی گییلتپییهای ( )1084بییا عنوان تحلیییل و ارزیییابی محتوایی چنیید
رسانهایهای آموزشی درس شیمی اول دبیرستان ازنظر رعایت قواعد ترکی بندی تصویری
راجع به عناصیر بصیری و اهمیت آنها در رسیانهها صحبت شده و به این نتیجه رسیده است
کیه در تولیید چنید رسیییانهایهای آموزشیییی بهاندازۀ کافی به میزان رعایت اصیییول تولید
چندرسانهای ازجمله ترکی بندی تصویری و اصول سواد بصری توجه نشده است.
در پژوهش محمییدیییان رسییینییانی ( )1042بییا عنوان سیییواد بصیییری و تییأثیر آن در
آموزشوپرورش معاصر محقق به دنبال تأثیر سواد بصری در زندگی روزمره و آموزش بود.
نتیجه اینکه سیییواد بصیییری در برانگیختن توجه و عالقۀ دانشآموزان و همننین باال بردن و
توسییعه دادن پیشییرفت یادگیرندهها در مهارتهای تصییویری در پی توسییعهی مهارتهای
زبانی خواندن و ریاضیات اثر مثبت دارد.
در پژوهش آلن سییمز )2334(1با عنوان سیواد بصیری و فنآوری آموزشی بیان میکند
که ما امروزه بیشییتر از قبل از تصییاویر اسییتفاده میکنیم .تحقیقات نشییان داده که تعادل بین
کلمات و تصیاویر اشییکال جدیدی از سییوادآموزی را به وجود آورده اسییت .سییواد بصییری
فراتر از مفاهیم سیینتی خواندن و نوشییتن اسییت و تجزیهوتحلیل و بررسییی پژوهشها نشییان
پژوهش سوزان استوکس )2312(2با عنوان سواد بصری در آموزش و یادگیری راجع به
اسیتفاده از تحلیل بصیری در کالس درس نوشیته شده است و هد
تجزیهوتحلیل اسیییت .هد

آن نمایش تصویری از

آنها این بود که به کالس درس دانش آموزان کالس نشیییانه

شییناختی نیز اضییافه کنند .تا دانش آموزان به تجزیهوتحلیل عکس بپردازند .بعد تحلیلهای
1. Ellen Sims
2. Suzanne Stokes
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دانش آموزان را به معلمان ابالغ میکنند تا معلمان میزان توانمندی و تشیییخیص آنها را در
تجزیهوتحلیل مورد بررسی قرار میدهند.
اسیتفاده از مدلهای بصری توسط معلمان دانش آموزان را درگیر کرده و باعث آگاهی
آنها از تجزیهوتحلیل و درک شییوههای تدریس میشود .نتیجه اینکه اضافه کردن کالس
نشیییانهشیییناسیییی در بهبود تجزیهوتحلیل دانش آموزان مؤثر بوده و تجزیهوتحلیل بصیییری
دسیییترسیییی سیییریعتر دانش در مورد جهان را به دانش آموزان میدهد و باعث دسیییتیابی به
آموزشیی میشیود .این پژوهش در پی پاسیخ به این سیؤال است که دوره آموزشی

اهدا

سیواد بصیری چه تأثیری در ایجاد توانایی و قابلیت تجزیهوتحلیل تصویر دانشجویان خواهد
داشت.
هد

اصییلی از انجام این پژوهش تعیین اثربخشییی دورۀ آموزشییی سییواد بصییری در

تجزیهوتحلیل تصیاویر آموزشیی در دانشیجویان رشتهی تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه
طباطبائی است.

روش
در پژوهش حاضییر از روش تحلیل محتوا و شییبه آزمایشییی برای جمعآوری دادهها اسییتفاده
شییده اسییت .تحلیل محتوا یک روش علمی برای ارزشیییابی و تشییری عینی و منظم پیامهای
آموزشیییی اسیییت .در این روش محتوا آشیییکار و پیامها بهطور نظامدار و کمی توصییییف
میشیییونید .ازاینرو این روش را میتوان روش تبییدییل دادههیای کیفی بیه دادههیای کمی
قلمداد کرد .تحلیل محتوا روشیی مناسی

برای پاسیخ دادن به سیؤالهایی دربارهی محتوای

یک پیام است (سرمد ،بازرگان ،حجازی.)1034 ،
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44
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طرحهای شبه آزمایشی دارای یک یا چند گروه کنترل است .در این نوع روش تحقیقی
هد

نزدیک شدن به تحقیق تجربی حقیقی است .اما چون شرایط تجربه و تحقیق به نحوی

اسیت که کنترل یا دسییتکاری همه متلیرهای بازیگر در حوزه تحقیق مقدور نیسییت ،آن را
نیمه تجربی مینامند.

تأثیر دورۀ آموزشی سواد بصری در ...

در این پژوهش که ماهیتی تحلیل محتوایی و شبه آزمایشی دارد جامعه آماری آن عبارت از
دانشیجویان رشیته تکنولوژی آموزشیی دانشیکده روانشیناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه
طباطبائی در سال  40است.
ابتدا از دانشیجویان دختر رشیته تکنولوژی آموزشیی برای شیرکت در کالسهای آموزشی
ثبیتنیام به عمل آمد 23 .نفر را انتخاب کردیم و از آنها یک پیشآزمون گرفته و توانایی
آنها را در تجزیهوتحلیل تصییویر سیینجیدیم .بعد کارگاهی را با موضییوع سییواد بصییری و
نحوهی خوانش تصیویر تشیکیل دادیم و به دانشیجویان در طی سه جلسه م البی را آموزش
دادیم و با استفاده از پسآزمون مجدداً توانایی آنها را در تجزیهوتحلیل سنجیدیم.
در این پژوهش با توجه به فرضییه و هد

پژوهش برای اندازهگیری توانایی دانشجویان در

تجزیهوتحلیل تصیاویر از پرسیشینامه محقق ساخته استفاده کردیم که در کنار این پرسشنامه
تصاویری برای سنجش آنها در توصیف ارائه شد.

نتایج
فرضیهی اصلی :دورۀ آموزشی سواد بصری بر میزان توانایی تجزیهوتحلیل تصویر توسط
دانشجویان رشتهی تکنولوژی آموزشی میافزاید.
فرضیههای جزئی:
 .1دورۀ آموزشی سواد بصری در تحقق اهدا

آموزشی مؤثر است.

 .2دورۀ آموزشی سواد بصری در فهم پیام تصویر آموزشی مؤثر است.
 .0دورۀ آموزش سیییواد بصیییری بیاعیث بهبود اطالعیات در مورد عناصیییر بصیییری و
جدول  .1جدول توصیفی دادههای پیشآزمون و پسآزمون یادگیری تصویر
یادگیری

آزمودنیها

میانگین

انحرا

استاندارد

خ ای استاندارد میانگین

پیشآزمون

23

43/13

1/23

1/164

پسآزمون

23

84/21

4/11

1/334
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پیشآزمون  43/13بوده که در پسآزمون افزایش داشیته و به  84/21رسیده است .انحرا
اسیییتاندارد در پیشآزمون برابر با  1/23بوده که در پسآزمون کاهشیافته و به مقدار 4/11
رسییییده اسیییت .ازآنجاکه هد

هر دوره آموزشیییی افزایش یادگیری و کاهش پراکندگی

اسیت به نظر میرسید طرح دوره آموزشیی سیواد بصیری موفق بوده است و دورۀ آموزشی
سیواد بصیری بر میزان توانایی تجزیهوتحلیل تصیویر توسیط دانشیجویان رشتهی تکنولوژی
آموزشی میافزاید.
جدول  .2آزمون تی وابسته برای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون در یادگیری تصویر
انحرا

استاندارد

یادگیری

آزمودنیها

میانگین

پیشآزمون

23

43/13

1/23

پسآزمون

23

84/21

4/11

T

درجه آزادی

-03/13

14

معنیداری

س

3/331

جدول شماره  2نتایج آزمون تی وابسته را برای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون حاصل
از اجرای آزمون یادگیری را نشیییان میدهد .مقدار  t = -99/99و درجه آزادی برابر 14
معنیداری آن  3/3331است .با توجه به اینکه س

سی

معنیداری کمتر از  3/31است با

 %44اطمینان فرض صییفر رد میشییود و فرض محقق تأیید میگردد ،بنابراین میتوان گفت
دوره آموزشیی سیواد بصیری بر میزان توانایی تجزیهوتحلیل تصویر توسط دانشجویان رشتۀ
تکنولوژی آموزشی میافزاید.
جدول  .3جدول توصیفی دادههای پیشآزمون و پسآزمون بر تحقق اهداف آموزشی
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یادگیری

آزمودنیها

میانگین

انحرا

استاندارد

خ ای استاندارد میانگین

پیشآزمون

23

23/11

1/414

1/211

پسآزمون

23

41/61

0/663

3/818

جیییدول شیییماره  0دادههیییای بهدسیییتآمده از پیشآزمیییون و پسآزمیییون حاصیییل از
اهیییدا

آموزشیییی را نشیییان میدهییید .همانگونیییه کیییه مشیییاهده میشیییود مییییانگین

بهدسیییتآمده در پیشآزمیییون  23/11بیییوده کیییه در پسآزمیییون افیییزایش داشیییته و بیییه
 41/61رسیییده اسییت .انحییرا

اسییتاندارد در پیشآزمییون برابییر بییا  1/414بییوده کییه در

پسآزمییون کییاهش یافتییه و بییه مقییدار  0/663رسیییده اسییت .ازآنجاکییه هیید

هییر دوره

آموزشییی افییزایش یییادگیری و کییاهش پراکنییدگی اسییت بییه نظییر میرسیید طییرح دوره

تأثیر دورۀ آموزشی سواد بصری در ...

آموزشییی سییواد بصییری موفییق بییوده اسییت .بنییابراین دورۀ آموزشییی سییواد بصییری در
تحقق اهدا

مؤثر است.

جدول  .4آزمون تی وابسته برای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون در یادگیری اهداف آموزشی تصویر
انحرا

یادگیری

آزمودنیها

میانگین

پیشآزمون

23

23/11

1/414

پسآزمون

23

41/61

0/663

t

درجه آزادی

استاندارد

-18/112

14

س

معنیداری
3/331

جدول شماره  4نتایج آزمون تی وابسته را برای مقایسه پیشآزمون و پسآزمون حاصل
از اجرای آزمون ییادگیری را نشیییان میدهد .مقدار  t = -18/112و درجه آزادی برابر 14
سی

معنیداری آن  3/331اسیت .با توجه به اینکه س

معنیداری کمتر از  3/31است با

 %44اطمینان فرض صییفر رد میشییود و فرض محقق تأیید میگردد ،بنابراین میتوان گفت
دورۀ آموزشی سواد بصری در تحقق اهدا

آموزشی مؤثر است.

جدول  .5امتیازات دادهشده صاحبنظر به پسآزمون سؤاالت تشریحی
تصاویر

صاح نظران سؤاالت

0

4

0

0/00

شاخصتر است.

1

2

1

2/63

این تصویر چه حسی را به شما القا میکند.

4

1

0

4

این تصویر چه معنا و مفهومی (ترجیحاً آموزشی) را به ذهن
متبادر میکند.

1

0

0

4/00

4

0

0

0/00

شاخصتر است.

1

0

0

0/66

این تصویر چه حسی را به شما القا میکند.

1

4

0

4

این تصویر چه معنا و مفهومی (ترجیحاً آموزشی) را به ذهن
متبادر میکند

1

2

1

2/63

0

1

1

0

شاخصتر است

1

1

1

1

این تصویر چه حسی را به شما القا میکند.

4

0

2

0

این تصویر چه معنا و مفهومی (ترجیحاً آموزشی) را به ذهن
متبادر میکند.

4

4

0

0/63

2

0

4

0

0

2

0

2/63

کدام قسمت از عکس توجه شما را بیشتر جل
در این تصویر کدام رن
یک

کدام قسمت از عکس توجه شما را بیشتر جل
در این تصویر کدام رن
دو

کدام قسمت از عکس توجه شما را بیشتر جل
در این تصویر کدام رن
سه

چهار

کدام قسمت از عکس توجه شما را بیشتر جل
در این تصویر کدام رن

میکند.

میکند.

میکند.

میکند.

شاخصتر است
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این تصویر چه حسی را به شما القا میکند.

0

این تصویر چه معنا و مفهومی (ترجیحاً آموزشی) را به ذهن
متبادر میکند.

4

4

1

0

0

4

0/00

4

1

0

4

شاخصتر است

1

1

4

4/63

این تصویر چه حسی را به شما القا میکند.

4

0

1

4

این تصویر چه معنا و مفهومی (ترجیحاً آموزشی) را به ذهن
متبادر میکند.

1

4

4

4/00

کدام قسمت از عکس توجه شما را بیشتر جل
در این تصویر کدام رن
پنج

میکند.

میانگین

0/080

کل

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

t5q4

t5q3

t5q2

t5q1

t4q4

t4q3

t4q2

t4q1

t3q4

t3q3

t3q2

t3q1

t2q4

t2q3

t2q2

t2q1

t1q4

t1q3

t1q2

t1q1

نمودار  .1امتیازات دادهشده صاحبنظران به پسآزمون سؤاالت تشریحی

1

همانطور که از جدول  1و نمودار  ،1مشیخص اسییت ،میانگین محاسیبهشییده برای دورۀ
آموزشییی سییواد بصییری در فهم پیام تصییویر آموزشییی با فرض هم ارزش بودن مالکهای
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فهم پیام تصویر آموزشی در س

999

.9منظور از  tدر نمودار  6-4تصویر میباشد ،و منظور از  qسؤال میباشد.

موردسینجش ( )0/080اسیت ،بنابراین ازنظر صیاح نظران دورۀ آموزشیی سواد بصری در
م لوبی قرار دارد.

تأثیر دورۀ آموزشی سواد بصری در ...

برای اینکه ببینیم نتیجه بهدستآمده ازنظر صاح نظران حاصل مشاهده دقیق آنها بوده
اسیت و میانگین بهدستآمده معنادار است ،از آزمون تی استودنت استفاده گردید که نتایج
را در زیر مشاهده میکنید:
جدول  .6آزمون تفاوت معنیداری سواد بصری در فهم پیام تصویر آموزشی
معناداری

س

درجه آزادی

مقدار T

1

0/333

3/310

همانطور که مشییخص نتایج آزمون حاکی از آن اسییت که  Tبهدسییتآمده در درجه
آزادی  )df = 1( 1برابر  0/333و مقدار آن از  tموجود در جدول مقادیر بحرانی  tبا همین
درجه آزادی ( )2/131بیشیییتر اسیییت .به عبارتی میانگین بهدسیییتآمده برای آن (=0/080
میانگین) با  41درصید اطمینان ( )α=3/31معنادار است .بنابراین دورۀ آموزشی سواد بصری
در فهم پیام تصویر آموزشی با  41درصد اطمینان م لوب است.
جدول  .7میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون برگزارشده
انحرا

استاندارد

یادگیری

آزمودنیها

میانگین

پیشآزمون

23

23/63

6/886

پسآزمون

23

13/61

6/311

طبق جدول فوق در مرحله پیشآزمون ،میانگین نمرات دادهشیده توسیط صیاح نظر به
فراگیران در دوره آموزشیییی ( )23/63بوده ،کیه کمتر از میانگین بهدسیییتآمده از نمرات
دادهشییده توسییط صییاح نظر در مرحله پسآزمون بوده اسییت .این جدول نشییان میدهد
میانگین نمرات پسآزمون از میانگین نمرات پیشآزمون بیشتر بوده است.

هد

از این تحقیق ،بررسییی تأثیر دوره آموزشییی سییواد بصییری در تجزیهوتحلیل تصییاویر

آموزشی در دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی بوده است .نتایج پژوهش نشان داده است
که دوره آموزشیی سیواد بصری در تحلیل تصاویر تأثیر داشته است .با توجه به هد

کلی،
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بحث

دوره آموزشیی سیواد بصیری بر میزان توانایی تجزیهوتحلیل تصویر توسط دانشجویان رشته
تکنولوژی آموزشی میافزاید.
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پژوهش حاضیر بهمنظور بررسیی تأثیر سیواد بصیری در تجزیهوتحلیل تصاویر آموزشی
انجیام گرفیت و نتیایج حیاصیییل از تجزیهوتحلیل دادههای تحقیق حاکی از آن اسیییت که
آموزش سییواد بصییری بر میزان توانایی تجزیهوتحلیل تصییاویر آموزشییی میافزاید .نمرات
دانشجویان بعد از دوره آموزشی افزایش قابلتوجهی داشت.
ازلحاظ برداشیت توصییفی از جدول  ،1سیر صعودی در مقادیر میانگین در اندازهگیری
پسآزمون مشهود است.
نتایج این فرضییه با یافتههای آلن سییمز ،)2334( 1سیوزان استوکس ،)2312(2محمدیان
رسنانی ( )1042همسو بودند.
تحقیقات نشیان داده که تعادل بین کلمات و تصیاویر اشکال جدیدی از سوادآموزی را
به وجود آورده اسیییت .سیییواد بصیییری فراتر از مفاهیم سییینتی خواندن و نوشیییتن اسیییت و
تجزیهوتحلیل و بررسیی پژوهشها نشیان میدهد که سیواد بصری برای دانش آموزان برای
درک جهان الزم اسییت .یافتهها نشییان داده که ایجاد تصییاویر باعث کشییف و فهم بیشییتر
دانشآموزان میشود.
بنابراین هر یادگیرندهای یک تفسییر متفاوتی از سیواد بصیری دارد و اگر معلمان اصول
طراحی ،درک درسیتی از ابزارهای آموزشیی داشیته باشند میتوانند برای دانش آموزان در
دسیییتیابی به مهارت سیییواد بصیییری کمک بزرگی باشیییند و نتیجه این امر یادگیری بیشیییتر
دانشآموزان است.
سیییواد بصیییری تأثیر به سیییزایی در آموزش دارد ولی معلمان اطالعات کمی در مورد
اسیتفاده از سیواد بصری در آموزش دارند و باید به ترکی
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شیود .زیرا سیواد بصری در برانگیختن توجه و عالقهی دانش آموزان و همننین باال بردن و
توسییعه دادن پیشییرفت یادگیرندهها در مهارتهای تصییویری در پی توسییعهی مهارتهای
زبانی خواندن و ریاضیات مؤثر است.
درنتیجه میتوان بیان کرد با برگزاری این دورۀ آموزشییی سییواد بصییری میتوان آگاهی
از کارکردهای سیواد بصری و اطالعات موجود در تصویر و همننین آشنایی با اصول سواد
1. Sims
2. Stokes

تأثیر دورۀ آموزشی سواد بصری در ...

بصیری و مراحل دسییتیابی برای خوانش تصییویر و مهارتهای الزم برای خواندن تصییویر را
افزایش داد و فهم دانشجویان را در پیامهای تصویری افزایش داد.
همننین با برگزاری این دوره آموزشییی سییواد بصییری میتوان آگاهی دانشییجویان را
نسیبت به عناصیر سواد بصری که باعث افزایش اطالعات آنها از اجزای موجود در تصویر
شامل خط ،رن

 ،شکل ،نق ه ،جهت و ...و مفاهیمی که هرکدام از این عناصر میتواند در

تصیویر ایجاد کند و همننین تأثیری که میتوانند روی ترکی بندی داشیته باشند را افزایش
داد.
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