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وگار دايری اردکاوی
داًـیبس صثبىؿٌبػی -داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی
آواَیتا فارسی
وبسؿٌبع اسؿذ آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى

چکیذٌ
وبسثشد گشافیه دس آهَصؽ صثبى ،اص ػٌبكش ثٌیبدیي ًشاحی آهَصؿی اػت .ثش پبیِی ًظشیِّبی یبدگیشی
ؿٌبختی ،ػٌبكش دیذاسی اگش ثِ دسػتی ثِ وبس سًٍذً ،مؾ ثؼضایی دس پـتیجبًی اص یبدگیشی داسًذ؛ ّوبىگًَِ
وِ وبسثشد ًبدسػت آىّب ًیض ثِ آهَصؽ آػیت هیسػبًذ .ثب ٍرَد ایي ،دس تْیِی هَاد آهَصؿی ،اغلت ،یب
گشافیه ًبدیذُ گشفتِ هیؿَد ٍ یب وبسثشد آى آگبّبًِ ًیؼت .ایي پظٍّؾ ثب تَرِ ثِ ًظشیِّبی یبدگیشی
ؿٌبختی ،ثِ ثشسػی ًمؾ استجبًی آحبس گشافیه ٍ ًیض ّوشاّی یب هـبسوت ایي آحبس دس سٍیذادّبی آهَصؿی دس
هتَى هٌتخت آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى هیپشداصدً .تبیذ حبكل اص ایي پظٍّؾ ثیبًگش آى اػت
وِ  )1دس ًشاحی هتيّبی آهَصؿی یبد ؿذُ ،ثِوبسگیشیِ وبسوشد حؼّی احش گشافیه ثیؾ اص وبسوشد ؿٌبختی
آى ثَدُ اػت )2 ،ثیـتشیي تأحیش ؿٌبختی آحبس گشافیه هشثَى ثِ وبسثشد آىّب دس توشیيّبی دسع اػت ٍ
ایي آحبس ،ووتش دس اسائِی هتي صثبًی هـبسوت داؿتِاًذ .ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ایي پظٍّؾ ،تْیِوٌٌذگبى هتَى
یبد ؿذُ ،چٌذاى ثِ چگًَگی وبسثشد آحبس گشافیه اص هٌظش ًظشیِّبی یبدگیشی ؿٌبختی تَرِ ًٌوَدُاًذ.
ثٌبثشایي ،ثبیؼتِ اػت وبسثشد گشافیه دس ایي هتَى ،ثش اػبع ؿبخقّبی یبد ؿذُ ،ثبصتؼشیف ٍ اػوبل ؿَد.
کلیذياشٌَا :گشافیهً ،مؾ استجبًی ،سٍیذادّبی آهَصؿیً ،ظشیِی سهضگزاسی دٍگبًًِ ،شاحی آهَصؿی،
وتبةّبی آهَصؽ صثبى فبسػی
تبسیخ دسیبفت همبلِ1391/10/01 :
سایبًـبًی ًَیؼٌذُ:

تبسیخ پزیشؽ ًْبیی همبلِ1392/01/20 :
n_davari@sbu.ac.ir
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 -1مقذمٍ
«ّش چیض وِ هیخَاًین ،هزوَػِای اػت اص ًـبًِّبی گشافیه ٍ دیذاسی ،ثِ هؼٌبیی ولّیتشّ ،ش چیض وِ
هیثیٌین ،هزوَػِای اص ًـبًِّبی دیذاسی اػت .دیذى پیؾ اص ٍاطگبى ٍ صثبى ٍرَد داسد» (احوذی:1375 ،
 )16ثب ایي حبلً ،مؾ هْن ًـبًِّبی دیذاسی ،گبُ ثِ ولّی اص یبد هیسٍد.
ّیچ هتي ٍ ثبفت هبدی (اص هتَى چبپی گشفتِ تب هتَى دیزیتبلٌّ ،شّبی ًوبیـی ،ػیٌوب ٍ حتی هحیي
پیشاهَى هب)ٍ ،رَد ًذاسد وِ فبلذ گشافیه ثبؿذ .هب گشافیه سا دس ّوِی هتيّب ٍ ثبفتّبی هبدی ثِ وبس
ثشدُاینّ ،شچٌذ ،گبُ ایي وبسثشد ًبآگبّبًِ ثَدُ اػت .وبسثشد ًبآگبّبًِی آحبس گشافیه دس ًشاحی هَاد
آهَصؿی ًِ ،تٌْب اص تأحیشات هخجت آى هیوبّذ ،ثلىِ دس ثؼیبسی اص هَاسد هیتَاًذ یبدگیشی سا هختل وٌذ .اص
ایي سٍّ ،ش ًشاح آهَصؿی ،پیؾ اص آغبص ًشاحی ًیبص ثِ آؿٌبیی ثب هبّیت ٍ تأحیشات ػٌبكش دیذاسی ثش
یبدگیشی داسد.
ّش احش دیذاسی وِ دس تشویت ثب ًَؿتبس ٍ گبُ هتَى صثبًی غیش ًَؿتبسی ،ثشای اًتمبل پیبهی صثبًی ثِ وبس
هیسٍد ،اص اًَاع آحبس گشافیه ثِ ؿوبس هیسٍد .ثِ ثیبى دیگشً ،شاحی گشافیه ،فشایٌذ ٍ ٌّش وبسثشد هتي
ًَؿتبسی ٍ آحبس دیذاسی دس وٌبس یىذیگش یب رذا اص ّن ،ثِ هٌظَس پـتیجبًی اص یىذیگش ٍ ثشای ایزبد پیبم
دیذاسی اػت .ثٌبثشایي ،دیگش ٌّشّبی ثلشی ّوبًٌذ ًمبؿی ،هیتَاًٌذ خَد اثضاسی ثشای خلك آحبس گشافیه
ثبؿٌذ .گشافیه اص فشاگیشتشیي ٍ وبسثشدیتشیي ؿبخِّبی استجبى دیذاسی اػت وِ ثب تَرِ ثِ هبّیت
هیبىسؿتِایِ آى ٍ لبثلیت وبسثشد اًَاع ٌّشّب ٍ تىٌیهّب دس آى ،اثضاسی هٌبػت ثشای یبسی سػبًذى ثِ ثْجَد
ویفیت ٍ وویت آهَصؽ ٍ یبدگیشی هیثبؿذ.
ًشاح آهَصؿی پغ اص آؿٌبیی ثب هبّیت ٍ تأحیشات ػٌبكش دیذاسی ثش آهَصؽ ،ثبیذ ثب ثْتشیي ؿىل وبسثشد ایي
آحبس آؿٌب گشددً .شاح آهَصؿی ثشای آفشیٌؾ یه هتي چٌذٍرْی ػَدهٌذ ،ثبیذ اص چگًَگی ػولىشد ّوِی
ٍرَُ استجبًی ثِ وبس سفتِ دس آى هتي ٍ ساثٌِی هیبى آىّب آگبُ ثبؿذٌّ .گبم وبسثشد ٍرَُ صثبًی ٍ دیذاسی
دس تْیِی هَاد آهَصؿی ،آؿٌبیی ثب ٍیظگیّب ٍ ػولىشد ّش یه ٍ تأحیشات هتمبثل آىّب ثش یىذیگش ٍ ثش
یبدگیشی ،هشٍسی اػتّ .ش گًَِ وبسثشد ًبثزبی یه احش گشافیىی (ثِ ػٌَاى ًوًَِ ،اػتفبدُ اص یه احش
گشافیىی غیشهشتجي ثب هحتَای صثبًی) ًِ ،تٌْب ثِ یبدگیشی ووه ًویوٌذ ،ثلىِ هیتَاًذ حزن ٍػیؼی اص
ظشفیت پشداصؽ حبفظِی فؼبل یبدگیشًذُ سا كشف یبفتي استجبى هیبى ایي دٍ هٌجغ اًالػبتی وٌذ .دس
ًتیزِ ،یب ظشفیت اًذوی ثشای پشداصؽ اًالػبت اكلی ثبلی هیهبًذ ٍ یب ّیچ ظشفیتی ثشای آى ثبلی ًویهبًذ
وِ دس ایي كَست ،ثِ دلیل تحویل ثبس ؿٌبختی اهبفِ ،یبدگیشی هختل هیؿَد.
پظٍّؾ حبهش ثِ ثشسػی چگًَگی وبسثشد گشافیه دس هتَى آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى
هیپشداصد ٍ ّذف اص آى ،تحلیل ٍهؼیت وبسثشد آحبس گشافیه ثِ وبس سفتِ دس آى دػتِ اص هتَى آهَصؽ صثبى
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فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى اػت وِ دس تذٍیيؿبى ،آگبّبًِ اص ّوىبسی ًشاحبى گشافیه ثْشُ گشفتِ ؿذُ
اػت .اّذاف ایي پظٍّؾ سا ایيگًَِ هیتَاى ثشؿوشد:
 )1ثشسػی ًمؾ استجبًی ایي آحبس دس هتَى آهَصؿی یبد ؿذُ
 )2ثشسػی داهٌِی وبسثشد ایي آحبس دس سٍیذادّبی آهَصؿی
 )3تحلیل ٍهؼیت اًٌجبق وبسثشد ایي آحبس دس هتَى هَسد ًظش ثب ًظشیِّبی یبدگیشی ؿٌبختی ،ثب
تَرِ ثِ ًتبیذ اّذاف 2 ٍ 1
ثش ایي اػبع ،پشػؾّبی ایي پظٍّؾ ػجبستٌذ اص )1 :آحبس گشافیه ثِ وبس سفتِ دس هتَى آهَصؽ صثبى
فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى ،داسای وذام ًمؾّبی استجبًی ٍ ثب چِ داهٌِای ثَدُاًذ؟ (ثِ ػجبست دیگش،
داهٌِی وبسثشد ًمؾ ّبی استجبًی آحبس گشافیه ثِ وبس سفتِ دس هتَى آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش
فبسػیصثبًبى ،ثِ چِ كَست ثَدُ اػت؟)  )2داهٌِی وبسثشد آحبس گشافیه ثِ وبس سفتِ دس سٍیذادّبی آهَصؿی
چگًَِ ثَدُ اػت؟ ٍ  )3ثب تَرِ ثِ پبػخ پشػؾّبی  ، 2 ٍ 1وبسثشد آحبس گشافیه دس هتَى یبد ؿذُ تب چِ
هیضاى ثش ًظشیِّبی یبدگیشی ؿٌبختی هٌٌجك ثَدُ اػت؟
ّوبى گًَِ وِ گفتِ ؿذ ،ایي پظٍّؾ تٌْب ثِ ثشسػی آى دػتِ اص هتَى آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش
فبسػی صثبًبى خَاّذ پشداخت وِ دس تذٍیي آى ،اص ّوىبسی ًشاحبى گشافیه ثْشُ ثشدُ ؿذُ اػت .اص ایي سٍ،
آى دػتِ اص ایي هتَى وِ ثِ ّوشاُ تلبٍیش هٌتخت ًشاحبى دسػی تْیِ ؿذُاًذ ،هَسد ًظش ایي پظٍّؾ
ًیؼتٌذ .اص ػَی دیگشّ ،ذف ایي پظٍّؾ ،هتًَی ّؼتٌذ وِ ثِ آهَصؽ ّش چْبس هْبست صثبًی پشداختِاًذ ٍ
آى دػتِ اص هتَى آهَصؿی وِ ثب چٌیي ّذفی ًشاحی ًـذُاًذ ،دس ًوًَِّبی هٌتخت ایي پظٍّؾ
ًویگٌزٌذ.

 -2ريش پصيَص
پظٍّؾ حبهش اص ًَع پظٍّؾّبی تحلیل هحتَای ویفی-ووّی دس حَصُی آهَصؽ صثبى اػت .دادُی ایي
پظٍّؾ ،هزوَػِ وتبةّبی آهَصؽ صثبى فبسػی ثب ػٌَاى «فبسػی ثیبهَصین» (رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى،
 ، )1382ؿبهل پٌذ وتبة دسع ٍ پٌذ وتبة وبس ،دس ػِ ػٌح همذهبتی ،هیبًی ٍ پیـشفتِ اػت ،وِ تٌْب
ًوًَِی ثْشُهٌذ اص ّوىبسی ّوىبساى گشافیؼت ،دس هیبى آحبس هٌتـش ؿذُ ثشای آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش
فبسػیصثبًبى ثَدُ اػت .دیگش هؼیبسّبی اًتخبة ایي هزوَػِ ،پغ اص ٍرَد هذیش ٌّشی دس تْیِی آى،
هتأخش ثَدى ایي هزوَػِ ٍ ًیض دسیبفت ربیضُی خَاسصهی ثَدُ اػت .ایي هزوَػِ ،ثب ّذف آهَختي صثبى
فبسػی ٍ فشٌّگ ایشاًی ثِ فشصًذاى ایشاًیبى همین دیگش وـَسّب ٍ ثِ ػفبسؽ ؿَسای گؼتشؽ صثبى ٍ ادثیبت
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فبسػی دس آهشیىبی ؿوبلی تألیف ؿذُ اػت ،وِ ایي خَد ،دلیل دیگشی ثشای اًتخبة آى اػت 1.ثشای
ثشسػی ثخؾ گشافیه هزوَػِی یبد ؿذًُ ،خؼت اص ّش رلذ وتبة دسع 6 ،دسع ثِ ؿیَُی ًوًَِگیشی
تلبدفی ًظبمهٌذ ،اًتخبة گشدیذُ اػت؛ ثِ ایي هؼٌب وِ اص ّش رلذ وتبة وِ ؿبهل  30دسع اػت 6 ،دسع
ثب فَاكل هؼیّي گضیٌؾ ؿذُ اػت .دسعّبی گضیٌؾ ؿذُ ،دسٍع ّ 26 ٍ 21 ،16 ،11 ،6 ،1ش رلذ وتبة
ثَدُاًذ وِ ثیؼت دسكذ اص دسعّبی ّش وتبة ٍ دس ًْبیت ،ثیؼت دسكذ اص ول دسعّبی هزوَػِ سا
تـىیل هیدٌّذ .ػپغ چگًَگی ٍ هیضاى وبسثشد دٍ هتغیش «ًمؾّبی استجبًی ایي آحبس» ٍ «وبسثشد ایي آحبس
دس سٍیذادّبی آهَصؿی» ،ثب اسائِی ًوًَِّبیی اص وبسثشد آىّب دس دسعّبی یبد ؿذُ ،تؼییي گـتِ ٍ تحلیلی
ویفی-ووّی اص ایي وبسثشدّب اًزبم گشفتِ اػت.

 -3پیطیىٍی پصيَص
دس رؼتٍرَّبی كَست گشفتِ ثشای ایي پظٍّؾّ ،یچ پظٍّـی (ًِ تَػي ایشاًیبى ٍ ًِ تَػي
غیشایشاًیبى)  ،وِ ثِ وبسثشد گشافیه دس هتَى آهَصؽ صثبى ،ثب تَرِ ثِ تؼشیف هَسد ًظش پظٍّؾ حبهش اص
گشافیه ٍ ثش اػبع ًظشیِّبی یبدگیشی ؿٌبختی پشداختِ ثبؿذ ،یبفت ًـذ .ثیـتش پظٍّؾّبی پیـیي ،یب
ثِ وبسثشد یىی اص اًَاع گشافیه (ػوذتبً ثذٍى آگبّی اص هبّیت ایي اًَاع) ،دس هحیيّبی آهَصؿی ٍ ًِ دس
هتَى آهَصؿی ٍ ،یب ثِ یبدگیشی دیذاسی ثِ ؿىل ػوَهی پشداختِاًذ .ایي پظٍّؾّب سا هیتَاى دس ػِ گشٍُ
ػوذُ دػتِثٌذی وشد :پظٍّؾ دس صهیٌِی وبسثشد گشافیه دس آهَصؽ صثبى ،پظٍّؾ دس صهیٌِی گشافیه
آهَصؿی ٍ ،پظٍّؾ دس صهیٌِی ًظشیِّبی یبدگیشی دیذاسی.
پغ اص تجییي ایي ػِ گشٍُ ،ثِ اختلبس ثِ پیـیٌِی ًظشیِّبی یبدگیشی پشداختِ خَاّذ ؿذ.

 -1-3پصيَص در زمیىٍی کاربرد گرافیک در آمًزش زبان
ّوبىگًَِ وِ گفتِ ؿذ ،اغلت ایي پظٍّؾّب ثِ وبسثشد یىی اص اًَاع گشافیه دس هحیيّبی آهَصؿی
پشداختِاًذّ .ذف ثیـتش ایي پظٍّؾّب ،آهَصؽ تٌْب یىی اص هْبستّب یب همَالت صثبًی ثَدُ اػتً .وًَِّبیی
اص وبسثشد ػبدُی گشافیه ػجبستٌذ اص :وبسثشد تلَیش دس آهَصؽ ٍاطُ (ثب وبسثشد وبستّبی وَچه هلَّس)،

 .1الصم ثِ روش اػت وِ هزوَػِ وتبةّبی یبد ؿذُ ،دس اكل ثشای وَدوبى ایشاًی همین ػبیش وـَسّب تْیِ ؿذُاًذ ،اهب اص آىرب
وِ دس ثؼیبسی اص هشاوض ٍ داًـگبُّبی خبسد اص وـَس ٍ ًیض هشوض آهَصؽ صثبى فبسػی دس داًـگبُ ثیيالوللی اهبم خویٌی(سُ)
لضٍیي ،اص ایي وتبةّب ثِ ػٌَاى وتبة دسػی ثشای آهَصؽ صثبى فبسػی (ثِ ػٌَاى صثبى دٍم یب صثبى ثیگبًِ) ،ثِ فبسػیآهَصاى
غیشایشاًی ثْشُ ثشدُ هیؿَدً ،گبسًذگبى ثِ ثشسػی ایي هزوَػِ وتبة ّب تحت ػٌَاى آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى
پشداختِاًذ.
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وبسثشد تلَیش دس آهَصؽ خَاًذى (ثب اػتفبدُ اص وتبة داػتبى هلَّس ٍ ًِ هتي آهَصؿی) ٍ هبًٌذ ایيّب .اص
ایي سٍ ،دس ایي ثخؾ تٌْب چٌذ ًوًَِی هتأخش اص ایي هَاسد اسائِ هیؿَد.
پیٍیَ ( )1975دس پظٍّـی ،یبدگیشی ثٍِػیلِی تىشاسِ ٍاطُ ،تىشاسِ تلَیش ٍ ّوشاّیِ ٍاطُ ٍ تلَیش سا
هَسدِ آصهبیؾ لشاس دادٍ .ی هفبّینِ ػیٌی سا ثِ ػِ ؿىل ثِ ؿشوتوٌٌذگبى دس پظٍّؾ اسائِ وشد :تلبٍیشی
وِ تىشاس ؿذُ ثَدًذٍ ،اطُّبیی وِ تىشاس ؿذُ ثَدًذ ٍ تشویتِ تلَیش ٍ ٍاطُ .ؿشوتوٌٌذگبى هَاسدی سا وِ اص
تشویتِ تلَیش ٍ ٍاطُ تـىیل ؿذُ ثَدًذ ،ثیؾ اص هَاسدِ ؿبهلِ تىشاسِ تلَیش یب تىشاسِ ٍاطُ ثِ یبد آٍسدًذ .پیٍیَ
دلیلِ ایي ًتیزِ سا ایيگًَِ ثیبى داؿت وِ هشدم ،تشویتِ تلَیشٍ -اطُ سا ثِ ؿىلِ هتفبٍتی سهضگزاسی
هیوٌٌذ .یىی دیگش اص ًتبیذِ ایي پظٍّؾ آى ثَد وِ هشدم ،تلبٍیشِ تىشاسؿًَذُی پیٍیَ سا ثیؾ اص ٍاطُّبی
تىشاسؿًَذُی پیدسپی ثِ یبد هیآٍسًذ .پیٍیَ دس تَهیحِ ایي اهش ثیبى داؿت وِ هشدم تلبٍیش سا ثْتش اص ٍاطُ
ثِ یبد هیآٍسًذ.
لَِی ٍ لٌِتض ( )1982دس هشٍسی ثش پیـیٌِی هٌبلؼبت یبدگیشی هتيِ ًَؿتبسی ٍ تلَیشػبصی ،دسیبفتٌذ وِ
وَدوبى ،هتي ًَؿتبسی ِ ّوشاُ ثب تلَیشػبصیِ هحتَایِ هتي سا ثْتش اص هتيِ ًَؿتبسیِ تٌْب یبد هیگیشًذ.
وٌیٌگٍیلؼي ( )2001دس پظٍّؾ خَد ،گشایؾّبی ربسی وبسثشد تلبٍیش دیذاسی دس والعّبی
یبدگیشی صثبى اًگلیؼی ثِ ػٌَاى صثبى دٍم/خبسری سا هَسد ثشسػی لشاس دادٍ .ی ًگبّی داؿت ثش تئَسیّبی
هذسى دس ایي صهیٌِ ٍ تأحیش ػٌبكش دیذاسی ثش یبدگیشی ٍ ًیض وبسثشد ػولی ایي ػٌبكش دس والعّبی آهَصؽ
صثبى .اٍ دس ایي پظٍّؾ ،ثِ ًمل اص وٌیٌگ ٍیلؼي ( ،)2000ثیبى هیوٌذ وِ وبسثشد ًبهٌبػت ػٌبكش دیذاسی
دس یه دسع یب هتي ،ؿبهل ایي هَاسد ،اهب ًِ هحذٍد ثِ آىّب ،هیثبؿذ :وبسثشد كحٌِّبی خـي ،ػٌبكش
حَاعپشتويِ ثؼیبس ،تلبٍیش خیلی ؿلَؽ یب ثبػج پَؿبًذُ ؿذى اًالػبت ،ػٌبكش خیلی وَچه یب فبلذ
تؼشیف سٍؿي ،تلبٍیش ولیـِای ،ثبصتَلیذ هؼیف ،تلبٍیش ًبهشتجي ثب هتي ،تلبٍیش داسای ػٌَاى ًبهشتجي،
تلبٍیش اسائِوٌٌذُی اًالػبتِ ثؼیبس ،تلَیش ًبٍاهحی وِ هىوّل هتي ًجبؿذ ،تلَیشػبصی دس همیبع هؼیف ٍ
تشویت ًبٌّزبسِ فبلذ هؼٌبی صیجبؿٌبختی.
ٍی ( )2001ثیبى هیوٌذ وِ ثشای وبسثشد ػٌبكش دیذاسی دس ثبفت یبدگیشی صثبى ،ثبیذ ایي فشمّب سا دس
ًظش ثگیشین:


تلَیشػبصی رٌّی هیتَاًذ یبدگیشی سا آػبى ػبصد.



تلَیشػبصی رٌّی (دس تشویت ثب وبسثشد هتَى) ایي احتوبل سا وِ افشاد ثِ ؿىل وبهلتشی

اًالػبت صثبًی سا پشداصؽ وٌٌذ ،ثبال هیثشد.


تلَیشػبصی رٌّی هیتَاًذ هبًغ یبدگیشی ؿَد .ثشای هخبل ،تلَّس هیؿَد وِ دس فؼبلیتّبی

دیذاسی گًَبگَى وِ ّنصهبى كَست هیگیشًذ ،تلَیشػبصی رٌّی ثب ارشای فؼبلیت تذاخل هییبثذ.
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وٌیٌگ ٍیلؼي (ّ )2001وچٌیي ثِ پظٍّـی دس ثْبس  1997اؿبسُ هیوٌذ .ایي پظٍّؾ تٌْب ثش ایي ًىتِ
هتوشوض ثَد وِ آیب ػٌلش دیذاسی هیتَاًذ سٌّوًَی ثشای فؼبلیت ًَؿتي ثبؿذ یب خیش .وٌیٌگ ٍیلؼي
ًتیزِگیشی هیوٌذ وِ وبسثشد ػٌلش دیذاسی ،ؿبًغ یبدگیشًذُ سا ثشای ثْجَد ٍ گؼتشؽ تَاًبییّبی صثبًی،
افضایؾ هیدّذ.

 -2-3پصيَص در زمیىٍی گرافیک آمًزضی
سیجِش ( )2000دس وتبة خَد پیـٌْبدّبیی ثشای وبسثشد گشافیه ایؼتب ٍ پَیب دس ًشاحی آهَصؿی اسائِ
هیدّذ ٍ ثِ ًَس ػوذُ ،ثِ وبسثشد گشافیه دس آهَصؽ سایبًِای هیپشداصدٍ .ی ًخؼت ثب وبسثشد یه ًظبم
همَلِ ثٌذی ػبدُ وِ اًَاع آحبس دیذاسی هَسد اػتفبدُ دس آهَصؽ سا تَكیف هیوٌذ ،گشافیه ثِ وبس سفتِ دس
هَاد آهَصؿی سا ثِ ػِ همَلِی ػوذُی ثبصًوب ،2لیبػی ٍ 3لشاسدادی 4تمؼین هیًوبیذ (سیجِش.)36 :2000 ،
ٍی ثیبى هیداسد وِ « ایي همَالت ،ثِ ًَس ػوذُ چگًَگی اًتمبل اًالػبت ٍ هؼٌب سا ثٍِػیلِی گشافیه
تَهیح هیدٌّذ ،اهب هؼتمیوبً دسثبسُی چگًَگی اهىبى وبسثشد آىّب دس آهَصؽ ،چیضی ًویگَیٌذ»
(ّوبىرب) .سیجِش ( )57 :2000ػپغ پٌذ وبسثشد آهَصؿی ثش پبیِی دٍ وبسوشد ػوذُی گشافیه دس آهَصؽ
تؼشیف هیوٌذ ٍ ثیبى هیداسد وِ ایي پٌذ وبسوشدً ،تیزِی هؼتمین هجبحج ثشًٍذادّبی یبدگیشی ٍ
سٍیذادّبی آهَصؿی ّؼتٌذٍ .ی دٍ وبسوشد ػوذُی گشافیه دس آهَصؽ سا وبسوشدّبی حؼّی ٍ 5ؿٌبختی

6

ػٌَاى هیوٌذ ٍ اظْبس هیداسد وِ ایي دٍ وبسوشد ،ثِ ًشاحی ٍ اسصؽیبثی گشافیه آهَصؿی ووه هیوٌٌذ.
ٍی وبسثشدّبی آهَصؿی وبسوشد حؼّی گشافیه سا آساػتي ٍ اًگیضؽ هیداًذ ٍ وبسثشدّبی ؿٌبختی آى سا
رلت تَرًِ ،وبیؾ ٍ وبسثشد دس توشیي .ػپغ ثب تَرِ ثِ وبسثشدّبی یبد ؿذٍُ ،یظگیّبی اًَاع گشافیه
آهَصؿی ٍ سیضرْبىّب ،7ثِ چگًَگی وبسثشد گشافیه دس آهَصؽ سایبًِای هیپشداصد.
والسن ٍ الیٌِض ( ،)2011ثِ اسائِی پیـٌْبدّبیی ثشای وبسثشد گشافیه دس آهَصؽ هیپشداصًذ .آىّب اظْبس
هیداسًذ وِ ٍاطُّب ٍ اكٌالحبت آحبس دیذاسی ،تلَیش ٍ گشافیه سا ثب آگبّی اص آى وِ ایي اكٌالحبت ثشای
هتخللبى گشافیه هؼبًی هتفبٍتی داسًذ ،ثب تؼبهح ثِ ربی یىذیگش ثِ وبس ثشدُاًذ .والسن ٍ الیٌِض (ّوبى:
 )3هیگَیٌذ اسصؽ یبدگیشی ّش ػٌلش دیذاسی ،ثؼتگی ثِ ػِ ػبهل تأحیشگزاس ثش یىذیگش داسدٍ :یظگیّبی
ػٌلش دیذاسی ،هحتَا ٍ ّذف دسع ٍ ،خلَكیبت یبدگیشًذگبى .ػپغ ثِ تفلیل ثِ ثشسػی ّش یه اص ایي
2

. representational
. analogical
4
. arbitrary
5
. affective
6
. cognitive
7
. microworlds
3
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ػَاهل هیپشداصًذ .آىّب (ّوبى )7 :دس استجبى ثب ػبهل ًخؼت ،ػِ چـناًذاص هتفبٍت آحبس دیذاسی سا ایيگًَِ

ثشهیؿوبسًذٍ :یظگیّبی ظبّشی ،وِ ثش ؿىل ظبّشی ٍ چگًَگی خلك آحبس دیذاسی توشوض داسد؛ ًمؾّبی
استجبًی ،وِ ثش چگًَگی اًتمبل اًالػبت توشوض داسًذ ٍ ًمؾّبی سٍاىؿٌبختی ،وِ ثش چگًَگی آػبىػبصی
فشآیٌذّبی یبدگیشی اًؼبى توشوض داسًذً .مؾّبی استجبًی آحبس گشافیه اص دیذگبُ والسن ٍ الیٌِض (:2011
 )16ػجبستٌذ اص :آسایٌذُ ،8ثبصًوب ،یبدآٍس ،9ػبصهبىدٌّذُ ،10ساثًٌِوب ،11سًٍذًوب ٍ 12تفؼیشگش .13اص آىرب وِ
چْبس ًمؾِ ػبصهبىدٌّذُ ،ساثًٌِوب ،سًٍذًوب ٍ تفؼیشگش ،سٍاثي دسٍى هحتَا سا تلَیش هیوٌٌذ ،والسن ٍ
الیٌِض (ّوبىرب) آىّب سا صیش همَالت آحبسِ دیذاسیِ ثیبًگش هیداًٌذ ٍ ثیبى هیداسًذ وِ آىّب ،ثِ ٍیظُ ثشای
ایزبد ػٌَح طسفتش دسیبفت ،ػَدهٌذ ّؼتٌذ.

 -3-3پصيَص در زمیىٍی وظریٍَای یادگیری دیذاری
گشیؼي ( )1978دس پظٍّـی ،یبدگیشیِ داػتبىّبی وَتبُ سا ّوشاُِ تلَیشػبصی پـتیجبى ،14یؼٌی
تلَیشػبصیِ ثبصًوَدوٌٌذُی داػتبى ٍ ،ثذٍى تلَیشػبصی هَسد ثشسػی لشاس داد ٍ ًتیزِ گشفت وِ
تلَیشػبصیّب ثِ یبدآٍسیِ هفبّین ٍ سٍاثيِ هیبىِ آىّب ووه هیوٌٌذ.
لَیي ٍ لؼگلذ ( )1978دس پظٍّـی ثِ هشٍسِ پظٍّؾّبیی پشداختٌذ وِ تأحیش تلَیش سا ثش تَاًبییِ وَدوبى
دس یبدگیشیِ ؿٌیذاسیِ افؼبًِّبی ؿفبّی آصهَدُ ثَدًذ .آىّب ثیبى داؿتٌذ وِ ًتبیذ آصهبیؾّب ًـبى
هیدّذ تلبٍیش هشتجي ثب هحتَای داػتبىّب ،یبدگیشی هتَى ؿفبّی ًخش سا افضایؾ دادُاًذ.
ػبهَئلض ( )1967دس یه هٌبلؼِی آصهبیـگبّی ،ثِ گشٍُّبیی اص وَدوبىِ وَدوؼتبى وِ دس حبلِ
یبدگیشیِ خَاًذىِ ٍاطُّب ثَدًذٍ ،اطُّبی تٌْب ،یب ٍاطُّبیی ّوشاُ ثب تلبٍیشِ هؼشّفِ آى ٍاطُّب اسائِ وشد ٍ ًتیزِ
گشفت وِ دس استجبى ثب وَدوبًی وِ تبصُ ثِ یبدگیشیِ ٍاطُ پشداختِاًذ ،تلَیش هیتَاًذ ثب یبدگیشیِ هَاصیِ
دیذاسیِ ٍاطُ تذاخل یبثذ.
ًزّبس ( )1995دس پظٍّـی تأحیش وبسثشد چٌذسػبًِ 15ثش یبدگیشی سا دس ثشاثش تهسػبًِ 16هَسد ثشسػی لشاس
دادٍ .ی ثب ًجمِثٌذی ٍ هشٍس پظٍّؾّبی تزشثی پیـیي ،ثِ ًشح هَلؼیتّب ٍ ؿشایٌی پشداخت وِ دس
آىّب چٌذسػبًِ هیتَاًذ ثِ یبدگیشی ووه وٌذً .زّبس ثش پبیِی هٌبلؼبت ًظشی ٍ ًظشیِّبی ًشح ؿذُ دس
8

. decorative
. mnemonic
10
. organizational
11
. relational
12
. transformational
13
. interpretive
14
. supportive illustration
15
. multimedia
16
. monomedia
9
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پظٍّؾ خَد ٍ ثب دػتِثٌذی ٍ هٌبلؼِی پظٍّؾّبی تزشثی تؼذادی اص هتخللبى ،ثِ ایي ًتیزِ سػیذ وِ
سػبًِّبی سایبًِ-هحَس ثِ هشدم ووه هیوٌٌذ وِ اًالػبت ثیؾتشی سا دس صهبًی ونتش اص آىچِ ثشای
یبدگیشی ػخٌشاًیّبی ػٌتی والػی الصم اػت ،رخیشُ ػبصًذ ،اهب ایي اًالػبت ّویـِ دس همبیؼِ ثب
اًالػبت تهسػبًِ ،یبدگیشی سا ثْجَد ًویثخـٌذ .اٍ ًتیزِی پظٍّؾ خَد سا ایيگًَِ خالكِ هیػبصد وِ
اًالػبت چٌذسػبًٌِّ ،گبهی هؤحشتش ٍ ػَدهٌذتش اػت وِ:
-

یبدگیشًذُ سا ثِ سهضگزاسی دٍگبًِ 17اًالػبت تـَیك وٌذ.

-

سػبًِّب ثِ ٍهَح یىذیگش سا پـتیجبًی ٍ تأییذ وٌٌذ.

-

سػبًِّب ثِ یبدگیشًذگبى دس ػبختي اًگبسُّبی ؿٌبختی اص ًظبمّبیی وِ دس حبل یبدگیشی آىّب

ّؼتٌذ ،ووه وٌٌذ.
-

سػبًِ ّب ثِ یبدگیشًذگبًی اسائِ ؿًَذ وِ داًؾ پیـیي یب اػتؼذاد اًذوی دس داهٌِی هَسد یبدگیشی

داسًذ.
چبًگ ( )2005دس پظٍّـی ثِ ثشسػی ًظشیِی ثبس ؿٌبختی

18

ٍ ًظشیِی ؿٌبختی یبدگیشی

چٌذسػبًِای 19هیپشداصد ٍ ثش پبیِی ًتبیذ ایي ثشسػی ،دُ لبًَى وبسثشدی ًظشیِی ثبس ؿٌبختی سا ثشای
ًشاح آهَصؿی اسائِ هیدّذ .ایي لَاًیي ػجبستٌذ اص :تأحیش هخبلِ وبس ؿذُ ،20تأحیش تىویل ،21تأحیش تَرِ
گؼؼتِ ،22تأحیش ٍرِ ،23تأحیش حـَ ،24تأحیش تلَّس ،25تأحیش ػٌبكش هتؼبهل هٌفشد ،26تأحیش ٍاطگًَی تخلق،27
تأحیش هحَ ؿذى ساٌّوب ٍ 28تأحیش ّذف-آصادٍ .29ی ػپغ ثب تَرِ ثِ لَاًیي یبد ؿذُ ،ایيگًَِ ثیبى هیوٌذ
وِ ٌّگبهی وِ ػٌبكش سػبًِای دس پـتیجبًی اص هَاد ؿٌیذاسی ثِوبس هیسًٍذ ،ثْتشیي یبدگیشی ،حبكل
سٍایت اًالػبتی هختلش اص آحبس گشافیه خَاّذ ثَد ٍ ٌّگبهی وِ تٌْب ثش ػٌبكش دیذاسی (هبًٌذ هتي
ًَؿتبسی ٍ آحبس گشافیه) تىیِ داسًذ ،ثْتشیي یبدگیشی حبكل تَهیح اًالػبتی هتٌی هختلش دسثبسُی آحبس

17

. Dual Coding Theory
. Cognitive Load Theory
19
. Cognitive Theory of Multimedia Learning
20
. worked example effect
21
. completion effect
22
. split attention effect
23
. modality effect
24
. redundancy effect
25
. imagination effect
26
. isolating interacting element effect
27
. expertise reversal effect
28
. guidance fading effect
29
. goal-free effect
18
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گرافیک

گشافیه ّوشاُ هتي خَاّذ ثَدً .تیزِی پظٍّؾ چبًگ ( )2005اسائِی پیـٌْبدّبیی ثشای وبسثشد ػٌبكش
سػبًِای دس یبدگیشی الىتشًٍیه اػت.
رذٍل  .1پیـٌْبدّبی چبًگ ( ،)114 :2005ثشای وبسثشد ػٌبكش سػبًِای دس یبدگیشی الىتشًٍیه
پیطىُادَای کاربرد

قاوًن کاربرد

اگش تٌْب ٍرِ دیذاسی ثِوبس هیسٍد:
 .1ثشای اسائِی هحتَا ،اص هتي ٍ ػٌبكش گشافیىی هٌبػت اػتفبدُ وٌیذ.

لبًَى چٌذسػبًِ

 .2هتي سا سٍی كفحِی ًوبیؾ ثب ػٌبكش گشافیىی تلفیك وٌیذ.

لبًَى هزبٍست

 .3اص پَؿبًذى یب رذاػبختي اًالػبتی وِ ثشای یبدگیشی ،ثبیذ تلفیك ؿذُ ثبؿٌذ،
ثپشّیضیذ.

لبًَى هزبٍست فوبیی

 .4اص وبسثشد ػٌبكش گشافیىی ٍ داػتبىّبی غیشهشتجي ٍ ًیض هتيّبی ًَالًی ،خَدداسی
ًوبییذ.

لبًَى اًؼزبم

 .5دس ػجه گفتٍگَیی ٍ ثب وبسثشد اٍلؿخق ٍ دٍمؿخق ثٌَیؼیذ.
 .6ثشای اًتمبل هحتَای آهَصؿی ،اص هشثیبى هزبصی (ًوبیٌذگبى آهَصؿی) اػتفبدُ وٌیذ.

لبًَى ؿخلیػبصی
-

اگش ٍرَُ دیذاسی ٍ ؿٌیذاسیّ ،ش دٍ ثِ وبس هیسًٍذ:
 .7ثشای اسائِی هحتَا ،اص ػٌبكش گشافیىی هٌبػجی اػتفبدُ وٌیذ وِ ثب سٍایت ؿٌیذاسی
تَكیف هیؿًَذ.

لبًَى چٌذسػبًِ

 .8اًالػبتی سا وِ یبدگیشًذگبى ثشای پشداصؽ آى ثِ صهبى ًیبص داسًذ ،دس یه هتي
ثگٌزبًیذ ٍ ثشای هذتی سٍی كفحِی ًوبیؾ ًگِ داسیذ.

یه اػتخٌبء ثشای لبًَى
ٍرِ

 .9اص پَؿبًذى یب رذاػبختي اًالػبتی وِ ثشای یبدگیشی ،ثبیذ تلفیك ؿذُ ثبؿٌذ،
ثپشّیضیذ.

لبًَى هزبٍست

ٌّ .10گبم ٍرَد ػٌبكش گشافیىی ثش سٍی كفحِی ًوبیؾٍ ،اطُّب سا ثِ ّش دٍ ؿىل هتيِ
سٍی كفحِ ٍ سٍایت ؿٌیذاسی ،اسائِ ًىٌیذ.

لبًَى حـَ

 .11اص وبسثشد ٍیذئَ ،اًیویـي ،هَػیمی ٍ داػتبى غیشهشتجي ٍ ًیض سٍایتّبی ؿٌیذاسی
ًَالًی ثپشّیضیذ.

لبًَى اًؼزبم

 .12هَاد ؿٌیذاسی سا دس ػجه گفتٍگَیی ٍ ثب وبسثشد اٍلؿخق ٍ دٍمؿخق ،ثٌَیؼیذ.

لبًَى ؿخلیػبصی

 .13اص هشثیبى هزبصی ثشای اسائِی هحتَایی هبًٌذ هخبل یب اؿبسُ اص ًشیك هَاد ؿٌیذاسی
اػتفبدُ وٌیذ.

لبًَى ؿخلیػبصی

 -4-3وظریٍَای یادگیری ضىاخت
ًظشیِّبی یبدگیشی ،تأحیش ثؼیبسی ثش حشفِی آهَصؽ داؿتِاًذ .دٍ ًظشیِی ػوذُی یبدگیشیً ،ظشیِّبی
سفتبسی ٍ ؿٌبختی ّؼتٌذ وِ ّش یه فشهیِّبی هتفبٍتی سا دسثبسُی چگًَگی یبدگیشی ٍ یبدآٍسی هٌبلت
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یبد گشفتِ ؿذُ ،ثیبى هیداسًذ .اص آىرب وِ ایي پظٍّؾ ثش ًظشیِی یبدگیشی ؿٌبختی هتوشوض اػت ،دس
ایيرب تٌْب ثِ هشتجيتشیي ًظشیِّبی یبدگیشی ،ثش پبیِی یبدگیشی ؿٌبختی پشداختِ هیؿَد.
پیٍیَ (ً ،)1971ظشیِی سهضگزاسی دٍگبًِ سا هٌشح ًوَد .ایي ًظشیِ ،هزوَػِی وبهلی اص فشهیِّب
دسثبسُی چگًَگی رخیشُی اًالػبت دس حبفظِ اػت (ػَذٍػىی ٍ ّوىبساى ٍ ،)1991 ،ثِ ؿىل ػبم دس
یبدگیشی ثِ وبس هیسٍد .هٌبثك ًظشیِی سهضگزاسی دٍگبًِ ،ؿٌبخت ،ؿبهل فؼبلیت دٍ صیشػیؼتن رذاگبًِ
اػت؛ یه ػیؼتن صثبًی وِ ٍیظُی استجبى هؼتمین ثب صثبى اػت ٍ یه ػیؼتن غیشصثبًی (تزؼوی) وِ
ٍیظُی استجبى ثب هَهَػبت ٍ سٍیذادّبی غیشصثبًی اػت (پیٍیَ .)2007 ،ػیؼتن غیشصثبًی ،اغلت ثب ػٌَاى
ػیؼتن دیذاسی ًیض هٌشح هیؿَد .ایي ًظشیِ ثیبى هیداسد وِ حوَس ّنصهبى ػٌبكش دیذاسی ٍ صثبًی،
ثٍِیظُ ٌّگبهی وِ ایي ػٌبكش ثِ ؿىل ّوزَاس اسائِ ؿًَذ ،هیتَاًذ یبدگیشی سا افضایؾ دّذ.
هِیش (ً )2001ظشیِی ؿٌبختی یبدگیشی چٌذسػبًِای خَد سا ثشگشفتِ اص ًظشیِی سهضگزاسی دٍگبًِی
پیٍیَ (پیٍیَ1986 ،؛ والسن ٍ پیٍیًَ ،)1991 ،ظشیِی ثبسِ ؿٌبختیِ ػَِلِش (ػَِلِش1994 ،؛ چٌذلش ٍ ػَِلِش،
1991؛ ػَِلِش ٍ ّوىبساىً )1990 ،ظشیِی صایـیِ

30

ٍیتشن ( ،)1989اًگبسُی حبفظِی فؼبل

31

ثَذِلی

( ٍ )1992اًگبسُی اِعاُآی یبدگیشی هؼٌبداسِ 33هِیش ( )1996هیداًذ (هِیش ً ،2001مل اص هِیش.)2005 ،
ایي ًظشیِ ،ثش پبیِی ػِ فشم ًخؼتیي ثٌب ؿذُ اػت (هِیش:)2001 ،
-

اًالػبت/تزشثیبتِ دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی ،اص ًشیك وبًبلّبی هتوبیض ٍ رذاگبًِی پشداصؽ اًالػبت،

پشداصؽ هیؿًَذ.
-

ّش وبًبل پشداصؽ اًالػبت ،هحذٍد ثِ تَاًبیی پشداصؽ اًالػبت/تزشثیبتِ خَد اػت.

-

پشداصؽ اًالػبت/تزشثیبت دس وبًبلّب ،یه فشایٌذ ؿٌبختیِ فؼبل اػت وِ ثشای ػبخت

ثبصًوَدّبی رٌّی هٌؼزن ًشاحی ؿذُ اػت.
دس یبدگیشی چٌذسػبًِای ،یبدگیشًذُ دس ػِ فشایٌذ ؿٌبختی ػوذُ دسگیش هیؿَد وِ ثِ تشتیت ،ػجبستٌذ
اص :گضیٌؾ ،ػبصهبىدّی ٍ تلفیك.
هِیش ( )19 :2001هیگَیذ« :پیبم آهَصؿیای وِ خَة ًشاحی ؿذُ ثبؿذ ،هیتَاًذ پشداصؽ ؿٌبختی
فؼبل سا دس یبدگیشًذگبى افضایؾ دّذ ،حتی صهبًی وِ یبدگیشًذگبى اص ًظش سفتبسی ،هٌفؼل ثِ ًظش هیسػٌذ».
ٍی (ّوبىّ )184 :فت لبًَى پظٍّؾ-ثٌیبد ثشای ًشاحی پیبم چٌذسػبًِای پیـٌْبد هیوٌذ :لبًَى

30

. Generative Theory
. model of working memory
32
. S: selecting, O: organizing, I: integrating
33
. SOI model of meaningful learning
31
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چٌذسػبًِ ،34لبًَى هزبٍست فوبیی ،35لبًَى هزبٍست صهبًی ،36لبًَى اًؼزبم ،37لبًَى ٍرِ ،38لبًَى حـَ،39
لبًَى تفبٍتّبی فشدی.40
گبًیِ ( ،)48 ٍ 47 :1985یه ًجمِثٌذی ثشای داهٌِی ثشٍىدادّبی یبدگیشی اسائِ داد وِ اص
پشوبسثشدتشیي ًجمِثٌذیّبی اسائِ ؿذُ ثشای داهٌِّبی یبدگیشی اػت ٍ ثش پبیِی ًجمِثٌذی ػِگبًِی ثلَم
( )1956اص یبدگیشی ٍ داًؾ ،یؼٌی داهٌِّبی ؿٌبختی ،حؼّی ٍ سٍاىحشوتی 41ایزبد ؿذُ اػت .گبًیِ
داهٌِی ؿٌبختی ًجمِثٌذی ثلَم سا ثِ ػِ حَصُی رذاگبًِی اًالػبت صثبًی ،هْبستّبی رٌّی ٍ
ساّجشدّبی ؿٌبختی تمؼین ًوَد ٍ ثذیيگًًَِ ،جمِثٌذی ثلَم سا ثِ پٌذ داهٌِ استمبء داد.
گبًیِ دس ػبل  1965اًگبسُای ؿبهل یه تَالی اص  9سٍیذاد آهَصؿی ثشای ًشاحی آهَصؿی پیـٌْبد وشد.
سیجِش ( )55 :2000ثب تَرِ ثِ تؼشیف گبًیِ اص ایي سٍیذادّب ،اًگبسُی پیـٌْبدی گبًیِ سا دس پٌذ ثخؾ
دػتِثٌذی هیوٌذ.
رذٍل  .2اسائِ ؿذُ اص ػَی سیجِش ( )55 :2000ثشای سٍیذادّبی آهَصؿی گبًیِ

گرایص

42

 .1تَرِ یبدگیشًذُ سا رلت وٌیذ.
 .2یبدگیشًذُ سا اص اّذاف دسع ٍ آىچِ اص دسع اًتظبس هیسٍد ،آگبُ ػبصیذ.
 .3اص یبدگیشًذُ ثخَاّیذ ّوِی اًالػبت پیؾًیبصی سا وِ ثشای دسع حبهش هْن اػت ،یب ایي دسع ثش پبیِی آى تْیِ
ؿذُ ،ثِ یبد آٍسد.

ارائٍ
 .4دسع سا اسائِ دّیذ.
 .5دس ًَل اسائِی اًالػبت دسع ،یبدگیشًذُ سا ساٌّوبیی وٌیذ.

تمریه
 .6ثشای یبدگیشًذُ ،فشكتّبیی ثشای تؼبهل ثب دسع ایزبد وٌیذ.
 .7ثِ یبدگیشًذُ ًَػی ثبصخَسد اًالػبتی ثش پبیِی ایي تؼبهلّب اسائِ دّیذ.

آزمًن
 .8یبدگیشًذُ سا ثب سٍؽّبی هؼتجش ٍ هٌوئي دسثبسُی ثشٍىدادّبی تؼییي ؿذُی یبدگیشی ثیبصهبییذ.

وگُذاری ي اوتقال
 .9دس ًَل دسع ،دس ًظش داؿتِ ثبؿیذ وِ چگًَِ ثِ یبدگیشًذُ ووه وٌیذ تب اًالػبت دسع سا ثِ یبد ثیبٍسد ٍ دس ثبفت
ّبی هـبثِ ٍ غیشهـبثِ دس آیٌذُی دٍس ٍ ًضدیه ،ثِ وبس ثجشد (اًتمبل یبدگیشی).
34

. multimedia principle
. spatial contiguity principle
36
. temporal contiguity principle
37
. coherence principle
38
. modality principle
39
. redundancy principle
40
. individual differences principle
41
. psychomotor
42
. orientation
35
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 -4مباوی وظری
هٌبلت ایي ثخؾ ،ثش پبیِی آساء رَِیت ٍ وِشِع ( ،)2004پیٍیَ ( ،)2007 ٍ 1991 ،1971هِیش (ٍ 2001
 ،)2005سیجِش ( ،)2000والسن ٍ الیٌِض ( ،)2011گبًیِ ( ،)1985وِشِع ( ،)2009وِشِع ٍ ٍىلیٍَِى (،)2001
سٍیغ (ًَ ،)2002ؿتِ ؿذُ اػت.

 -1-4آمًزش چىذيجُی
وِشِع هؼتمذ اػت وِ ٍرِ ،43هٌجغ ارتوبػی ٍ فشٌّگی ػبخت هؼٌبػت (وِشِع .)54 :2009 ،تلَیش،
ًَؿتِ ،كفحِآسایی ،هَػیمی ،گفتبس ،حشوبت ثذى ،تلبٍیش پَیب ٍ ...اص رولِ اثضاسّبی هَسد اػتفبدُ ثشای
ثشلشاسی استجبى ّؼتٌذ .دس آهَصؽ ػٌتی ،اغلت ایي ٍرَُ سا حبؿیِی ونسًگی اص فشایٌذ یبدگیشی هیداًٌذ.
یه سٍیىشد چٌذٍرْی ثِ یبدگیشیّ ،وِی اثضاسّبی یبد ؿذُ سا اثضاسّبی ػبخت هؼٌب هیداًذ .دس چٌیي
سٍیىشدی ،صثبى ،چِ ًَؿتبسی ٍ چِ گفتبسی ،دیگش هشوض ػبخت هؼٌب ًیؼت ،ثلىِ سٍؿی اػت دس هیبى دیگش
سٍؽّبی ػبخت هؼٌب.
سٍیىشد چٌذٍرْی ثِ استجبىّ ،وِی ٍرَُ ػبخت هؼٌب سا داسای اّویتی یىؼبى هیداًذ ،اهب ایي ثذاى
هؼٌب ًیؼت وِ ّوِی ٍرَُ ،دس ّوِی صهبىّب ٍ ؿشایي ،یىؼبى ٍ ثشاثش ػول هیوٌٌذ .هوىي اػت دس یه
هَلؼیت ،یه ٍرِ ،حبهل اكلی هؼٌب ثبؿذ ،دس حبلی وِ دس صهبى ٍ ؿشایي دیگشٍ ،رْی دیگش ّوبى ًمؾ سا
ایفب وٌذ.
هتي چٌذٍرْی ،هتٌی اػت وِ ثیؾ اص یه ٍرِ داسد .دس چٌیي هتٌی ،هؼٌب اص ساُ ّنصهبًی ٍ ّنگبهی
ّوِی ٍرَُ ،اًتمبل هییبثذٍ .رَُ گًَبگَىّ ،وبًٌذ صثبى گفتبسی یب ًَؿتبسی ٍ تلبٍیش ایؼتب یب پَیب،
هَػیمی ٍ ّش ٍرِ ثبصًوبی دیگش ،ثؼتِ ثِ صهیٌِی ایزبد هتي ،هبًٌذ كفحِی وبغز یب كفحِی الىتشًٍیه،
ثب ّن تلفیك هیؿًَذ ٍ هتي ایزبد هیگشدد .اص هتَى چٌذٍرْی چبپی لبثل اػتفبدُ دس آهَصؽ ،هیتَاى ثِ
وتبة هلَس ،هزلِ ،سٍصًبهِ ،ثشٍؿَس ٍ هبًٌذ ایيّب اؿبسُ وشد ٍ اص هتَى غیش چبپی چٌذ ٍرْی ،هیتَاى
ٍیذیَ ٍ اًَاع هتَى الىتشًٍیه هبًٌذ ایویل ٍ سػبًِّبیی هبًٌذ اًَاع لَح فـشدُ سا ًبم ثشد.
ثشای دسیبفت هؼٌب اص هتيّبی چٌذٍرْی ،هخبًت ثبیذ ثب ّوِی ٍرَُ هتي دس تؼبهل ثبؿذ .تؼبهل هیبى
هخبًت ٍ هتي ،هؼتلضم سهضگـبیی وذّبی دسٍى هتي اػت .سهضگـبیی هتَى چٌذٍرْیً ،یبصهٌذ وبسثشد
ساّجشدّبی ثبصؿٌبخت ػٌبكش گًَبگَى تلَیشًَ ،ؿتِ ،گفتبس ،هَػیمی ٍ ...اػت .خَاًٌذُی یه وتبة هلَّس،
ثبیذ ثتَاًذ پیبم دسٍى ٍاطُّب ٍ اًَاع گشافیه سا پشداصؽ وٌذ .دسیبفت هؼٌب اص هتي صثبًیً ،یبصهٌذ سهضگـبیی
ٍاطُّبػت ،اهب ثبصؿٌبخت تلبٍیش ٍ دسیبفت هؼٌب اص آىّبً ،یبصهٌذ گـَدى سهضّبی دیذاسی اػت .دس ایي
43
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هَسد ،ثبیذ ثتَاى تـخیق داد وِ فشدِ ًشّاح ،فشم ،سًگ ،فوب ٍ هبًٌذ ایيّب سا چگًَِ ٍ دس چِ صهبًی ثشای
ػبخت هؼٌب ثِ وبس هیثشد .تأحیش تلَیش ،ثٍِیظُ دس ػٌَح حؼّی ،صیجبؿٌبختی ٍ تخیّلی ،تفبٍت ثؼیبسی ثب
تأحیش ٍاطُ داسد .اص ایي سٍ ،ػٌبكش دیذاسی دس هَاسد ثؼیبسی هیتَاًٌذ هىوّل ٍاطُّب ثشای دسیبفت هؼٌب ثبؿٌذ.

 -2-4آثار گرافیک ي آمًزش زبان
ّوبى گًَِ وِ گفتِ ؿذ ،استجبى دیذاسی ٍ ؿٌبخت ٍ ادسان دیذاسیً ،مؾ هْوی دس آهَصؽ هَاد گًَبگَى
داسًذ .ثبیذ تَرِ داؿت وِ هؼئلِی ثؼیبس هْن دس ایي صهیٌِ ،هبّیت آحبس دیذاسی ،تَاًبییّبی ثبلمَُی آىّب
ٍ چگًَگی وبسثشدؿبى دس هَاد یب هحیيّبی آهَصؿی اػتّ .ش احش دیذاسی وِ دس تشویت ثب ًَؿتبس ٍ گبُ
هتَى صثبًی غیش ًَؿتبسی ثشای اًتمبل پیبهی صثبًی ثِ وبس هیسٍد ،اص اًَاع آحبس گشافیه ثِ ؿوبس هیسٍد .ثِ
ثیبى دیگشً ،شاحی گشافیه ،فشیٌذ ٍ ٌّش وبسثشد هتي ًَؿتبسی ٍ آحبس دیذاسی دس وٌبس یىذیگش یب رذا اص ّن،
ثِ هٌظَس پـتیجبًی اص یىذیگش ٍ ثشای ایزبد پیبم دیذاسی اػت .وبسثشد دسػت ػٌبكش اٍلیِ ٍ لَاًیي ًشاحی،
هٌزش ثِ آفشیٌؾ آحبس گشافیه خَة ٍ ،وبسثشد ًبدسػت هؤلفِّبی یبد ؿذُ ،ثبػج خلك آحبس گشافیه ثذ
هیؿَد .گشافیه ثذ ،ػالٍُ ثش هؼف صیجبییؿٌبختی هیتَاًذ دس اسائِی پیبم دیذاسی ًیض هؼیف ٍ ًبتَاى
ثبؿذ.
دس آهَصؽ ثِ ؿىل ػبم ٍ آهَصؽ صثبى دٍم/ثیگبًِ ثِ ؿىل خبف ،وبسثشد گشافیه ثِ خَدی خَد ًیؼت
وِ اّویت داسد .آىچِ ثؼیبس هْن اػت ،چگًَگی ایي وبسثشد ثشای دػتیبثی ثِ ثْتشیي ثْشُ اػت .آؿٌبیی
ثب گًَِّبی آحبس گشافیه ٍ تَاًبییّبی ّش یه دس پـتیجبًی اص آهَصؽ هحتَای صثبًی ،دس ًظش گشفتي
وبسثشدّبی ایي آحبس دس آهَصؽ صثبى ٌّگبم ًشاحی آهَصؿیً ٍ ،یض تؼبهل هیبى ًشاح آهَصؿی ٍ ًشاح
گشافیه ،هٌزش ثِ ویفیت ثْتش وبسثشد ایي ًَع اص آحبس گشافیه هیگشدد.
آحبس گشافیه هیتَاًٌذ كَستّبی ظبّشی گًَبگَى داؿتِ ثبؿٌذ .كَست ظبّشی ّش احشً ،تیزِی گضیٌؾ
ٍ وبسثشد هَاد ٍ ؿیَُّبی آفشیٌؾ احش اػت .دس خلك یه احش گشافیه ،هوىي اػت اص اًَاع اثضاس هبًٌذ هذاد،
گچ ًمبؿی ،للنهَ ٍ اًَاع سًگ ،سایبًِ یب ّش اثضاس دیگشی اػتفبدُ ؿَد .ایي احش هیتَاًذ اص یه ػىغ ،یه
ًشاحی خٌی یب یه ًمبؿی دس وٌبس هتي صثبًی تـىیل ؿذُ ثبؿذ .ثبیذ دس ًظش داؿت وِ آحبس یبد ؿذُ،
ّشچٌذ ّش یه خَد ثِ تٌْبیی ثِ گًَِ ای اص آحبس دیذاسی تؼلك داسًذٌّ ،گبم وبسثشد ّوشاُ ًَؿتبس ٍ ،ثشای
ثیبى یه پیبم صثبًی یب یه هفَْم ،ثخـی اص وبس گشافیه ّؼتٌذ.
دس ًشاحی گشافیه وتبةّبی دسػی ،وِ ثشتشیي ًوًَِی هتَى آهَصؿی چبپی ّؼتٌذ ،اًَاع تلَیشػبصی
ثیـتشیي وبسثشد سا داسًذ .تلَیشػبصی هیتَاًذ ثب اثضاس ،تىٌیهّب ٍ ػجهّبی گًَبگًَی پذیذ آیذ ٍ دس ایي
ساػتب هوىي اػت آحبس ٌّشی گًَبگَى ثِ خذهت گشفتِ ؿًَذ .دس ایيرب ًیض ّش یه اص ایي آحبس ،خَد
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هیتَاًذ ثِ گًَِای اص ٌّشّبی تزؼوی تؼلك داؿتِ ثبؿذ ،اهب ّشگبُ ثیبًگش هَهَع یب احؼبػی ٍیظُ ًؼجت
ثِ هحتَای صثبًی ثبؿٌذ ،گًَِای اص تلَیشػبصی ثِ ؿوبس هیآیٌذ؛ ثذاى هؼٌب وِ دس تلَیشػبصی هیتَاى اص
اًَاع ػىغً ،شاحیّبی خٌیً ،مبؿی ٍ ّش ًَع احش دیذاسی دیگش اػتفبدُ وشد ،اهب ایي آحبس ،رذا اص
وبسثشدؿبى دس تلَیشػبصی ،هبّیتی هؼتمل داسًذ ٍ ّویـِ اثضاس تلَیشػبصی ًیؼتٌذ.
 -1-2-4وقص ارتباطی آثار گرافیک
گزؿتِ اص ػجه ٍ تىٌیه ؿخلی ًشاح گشافیهً ،مؾ استجبًیِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثشای احش گشافیه ًیض اص
هؤلفِّبی تؼییيوٌٌذُی ًَع ّش احش اػت.
آحب س گشافیه ٌّگبم وبسثشد دس هتَى آهَصؿی ،تَاًبیی ایفبی ًمؾّبی استجبًی گًَبگًَی سا داسًذ .هیتَاى
وبسوشد آحبس گشافیه دس آهَصؽ سا ثِ دٍ دػتِی ولّی وبسوشدّبی حؼّی ٍ 44ؿٌبختی 45تمؼینثٌذی وشد.
آحبس گشافیه ثب وبسوشد حؼّی ،ثب تأحیش ثش احؼبػبت یبدگیشًذُ ،اًگیضُی اٍ سا ثشای یبدگیشی افضایؾ هیدٌّذ.
ایي آحبس ثب رزاة تش ًوَدى هَهَع هَسد آهَصؽ ،تَرِ یبدگیشًذُ سا رلت هیوٌٌذ ٍ دس پیـگیشی اص
خؼتگی ٍ وؼبلت ٍی هؤحشًذ.
آحبس گشافیه ثب وبسوشد ؿٌبختی ،ثِكَست هؼتمین تَاًبیی یبدگیشًذُ ثشای یبدگیشی هَاد آهَصؿی سا
افضایؾ هیدٌّذ .ثِ ثیبى دیگش ،ایي آحبس ثب تأحیش ثش فشایٌذّبی ادساوی ٍ ؿٌبختی یبدگیشًذُ ،ثخـی اص خَد
ثشًبهِی آهَصؿی ّؼتٌذ.
پظٍّؾ پیؾسٍ ثب تَرِ ثِ دیذگبُّبی هشتجي ثب گشافیه آهَصؿی ،ثشای آحبس گشافیه ًُِ ًمؾ استجبًی دس
ًظش هیگیشد :آسایٌذُ ،ثبصًوب ،یبدآٍس ،سًٍذًوب ،ساثًٌِوب ،ػبصهبىدٌّذُ ،تفؼیشگش ،اًگیضًذُ ٍ 46تَرِدٌّذُ.47
ّش یه اص ایي ًمؾّب یىی اص دٍ وبسوشد حؼّی یب ؿٌبختی ٍ ،یب ّش دٍ سا داسا هیثبؿذ؛ ثِ آى هؼٌب وِ گبُ دس
احش ّنپَؿبًیِ ًمؾّبی استجبًی ،یه احش گشافیه ٍاحذ ،داسای ّش دٍ وبسوشد حؼّی ٍ ؿٌبختی خَاّذ ثَد.
ثِ ػٌَاى هخبل ،اغلت آحبس گشافیه ،دس ّش ًمؾ استجبًی وِ پذیذاس ؿًَذ ،اگش داسای ًشاحی هٌبػت ثبؿٌذ،
هی تَاًٌذ ثب ایزبد تٌَع ٍ ثب ووه ػٌبكشی هبًٌذ فشم ٍ سًگً ،مؾ آسایٌذُ ٍ دس ًتیزِ وبسوشد حؼّی ًیض
داؿتِ ثبؿٌذ.
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رذٍل ً .3مؾّبی استجبًی آحبس گشافیه
تعریف وقص ارتباطی

آرایىذٌ :ثبس صیجبیی ؿٌبختی داسد ٍ ثب صیجبتش ًوَدى هتي ،تَرِ یبدگیشًذُ سا
رلت هیوٌذ؛ هبًٌذ حبؿیِ ّبی تضئیٌی ،یب تلَیشی وِ تٌْب ثِ هٌظَس
آساػتي هتي یب دیگش هَاد آهَصؿی ثِ وبس سفتِ اػت.
تلَیش سٍثِسٍ ،دس وٌبس ؿؼشی دس ٍكف ثْبس ثِ وبس سفتِ ٍ ًمؾ آسایٌذُ
داؿتِ اػت.

بازوما :ثِ ثبصًوَدى یه هَهَع ،ؿیء ،كحٌِ ٍ یب ؿشح یه سٍیذاد
هی پشداصد؛ هبًٌذ تلَیشی اص ػیت ٍ یب یه تلَیشػبصی اپیضٍدیه وِ
داػتبى ػفشی سا ثِ ًوبیؾ هیگزاسد.

یادآير :ثب دادى سٌّوَى ّبی تلَیشی ثشای ثبصیبفت اًالػبت ،ثِ یبدآٍسی
آى اًالػبت ووه هیوٌذ؛ هبًٌذ ًوبیؾ حشف یًَبًی «هَ» ( )μثش سٍی
تلَیش ػش یه اًؼبى ،ثشای یبدآٍسی ٍاطُی فبسػی «هَ» ثِ یه غیش
فبسػیصثبى.

ريوذوما :سًٍذ ٍلَع یه سٍیذاد یب اًزبم یه فشایٌذ سا ثِ تلَیش هیوـذ؛
هبًٌذ ًوبیؾ تلَیشی سًٍذ تجذیل یه داًِ ثِ یه دسخت ٍ یب هبًٌذ تلَیش
سٍثِ سٍ وِ سًٍذ ؿٌب ،اػتحوبم ٍ دٍثبسُ ثبصگـت ثِ ؿٌبی یه توؼبح سا
ًـبى هیدّذ.

ومًوٍی اثر گرافیک
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رابطٍوما :سٍاثي ووّی هیبى هتغیشّب سا ًوبیؾ هیدّذ؛ هبًٌذ ًوَداسّبی
خٌی یب هیلِای.

تعریف وقص ارتباطی

سازماندَىذٌ :سٍاثي ویفی هیبى هفبّین یب هَهَػبت سا ًـبى هیدّذ؛
هبًٌذ ًوَداس دسختی یه رولِ ٍ یب ًوَداس دسختی سٍاثي خَیـبًٍذی.

تفسیرگر :یه ًظشیِ ،لبًَى ،ساثٌِی ػلت ٍ هؼلَلی ٍ هبًٌذ ایيّب سا وِ
ًیبص ثِ تَهیح ٍ تفؼیش داسًذً ،وبیؾ هیدّذ؛ هبًٌذ تلَیشی وِ چگًَگی
تـىیل ثبساى اػیذی سا ًـبى هیدّذ.

اوگیسوذٌ :ثشای افضایؾ ػٌح اًگیضؽ هَهَع هَسد آهَصؽ ثِ وبس هیسٍد؛
هبًٌذ تلبٍیشی اص حَادث هْیّذ .یب رزّاة .ایي ًمؾ استجبًی گبُ ثؼیبس
ؿجیِ ثِ ًمؾ استجبًی آسایٌذُ اػت ،اهب ثبیذ تَرِ داؿت وِ یه احش
گشافیه ،وِ ّشچٌذ دس افضایؾ ػٌح اًگیضؽ یه دسع هؤحش اػت ،هوىي
اػت ثِ دلیل فمذاى ٍیظگیّبی صیجبییؿٌبختیً ،مؾ آسایٌذُ ًذاؿتِ ثبؿذ،
یب ثشػىغ.

تًجٍدَىذٌ :ثِ هتوشوض ًوَدى دلت ٍ تَرِ یبدگیشًذُ ثش آهَصؽ ٍ هَاد
آهَصؿی ٍ رلَگیشی اص پشاوٌذگی حَاع اٍ دس ًتیزِی دسیبفت ػبیش هٌبثغ
هحشّن هَرَد دس هحیي اؿبسُ هیوٌذ؛ هبًٌذ تلَیشِ سٍثِسٍ ،دس دسػی
هشتجي ثب الَام ایشاًی .ایي ًمؾ ًجبیذ ثب «رلت تَرِِ» كشف وِ ٍاوٌـی
حؼّی ًؼجت ثِ هَهَػبت اػت ،یىی داًؼتِ ؿَد.

ومًوٍی اثر گرافیک
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آحبس گشافیه آسایٌذُ هیتَاًٌذ ثِ دالیل صیجبییؿٌبختی ،تَرِ یبدگیشًذُ سا رلت وٌٌذ ،اهب ثش توشوض دلت
اٍ سٍی هَهَع آهَصؽ ،هؤحش ًجبؿٌذ .یه احش ثشای آىوِ توشوض ٍ دلت یبدگیشًذُ ًؼجت ثِ هَهَع دسع سا
افضایؾ دّذ ،ثبیذ استجبًی ثب هَهَع یب هحتَای هبدُی آهَصؿی داؿتِ ثبؿذً .مؾ اًگیضًذُ ًیض ثب رلت
تَرِ ،اص آى دػت وِ دس رذٍل فَق ًیض گفتِ ؿذ ،تفبٍت داسد .دس ایي خلَف ًیض احش گشافیه هَسد ًظش،
ثبیذ تَاى ثشاًگیختي وٌزىبٍی یبدگیشًذُ ٍ ایزبد تؼبهل ثب احش سا داؿتِ ثبؿذ.
وبسثشد آحبس گشافیه دس ًمؾّبی استجبًیای وِ هَرت سهضگزاسی دٍگبًِی اًالػبت ٍ یب وبّؾ ثبسِ
ؿٌبختی ؿًَذ ،ثبػج افضایؾ ػشػت ٍ ویفیت یبدگیشی هیؿًَذ.
تلَیشػبصی اپیضٍدیه ،تَاى سٍایت سٍیذادّبً ،وبیؾ سًٍذ فؼبلیتّب ٍ سخذادّب ،تَكیف هؼٌبی ٍاطُّبی
ػیٌی ٍ اًتضاػی ،چگًَگی اس تجبى هَهَػبت یب هفبّین ثب یىذیگش ،تفؼیش دیذاسی هَهَػبت ٍ ًوبیؾ
ًؼجتّبی اگش /آىگبُ سا داسد .ایي ثذاى هؼٌبػت وِ ایيگًَِ اص گشافیه ،اگش خَة ًشاحی ؿَد ،ػالٍُ ثش
ربرثِّبی صیجبییؿٌبختی ٍ تَاًبیی توشوض تَرِ ٍ ثشاًگیختي حغّ وٌزىبٍی صثبىآهَص ،یؼٌی ایفبی
ًمؾّبی استجبًی آسایٌذُ ،تَرِدٌّذُ ٍ اًگیضًذُ ،تَاى ثبلمَُی ثبالیی ثشای ایفبی ًمؾّبی استجبًی ثبصًوب،
سًٍذًوب ،تفؼیشگش ،ػبصهبىدٌّذُ ٍ یبدآٍس داسدّ .وشاّی ایيگًَِ آحبس ثب هتي صثبًی دس ًمؾّبی یبد ؿذُ
هیتَاًذ ثِ صثبىآهَص اهىبى سهضگزاسی دٍگبًِی اًالػبت صثبًی ٍ دس ًتیزِ ،اهىبى افضٍدى ثبصدُ یبدگیشی سا
ثذّذ .اص ایي سٍ ،ایيگًَِ اص تلَیشػبصی ،ثشای آهَصؽ همَالت ،هَهَػبت ٍ هْبستّبی گًَبگَى صثبًی،
ثؼیبس هٌبػت اػت.
الجتِ ثبیذ تَرِ داؿت وِ تأحیشگزاسی ّش احش دیذاسی ثش یبدگیشی ،تبثغ ؿشایي ٍ ػَاهل گًَبگَىّ ،وچَى
ٍیظگیّبی ظبّشی آحبسّ ،ذف اص آهَصؽ ،دسرِی هٌلَة ثشٍىداد آهَصؿی ٍ داًؾ پیـیي یبدگیشًذُ اػت.
اص ایي سٍ ّشگض ًویتَاى لبػذُ ای ثشای تؼییي آى وِ وذام آحبس دیذاسی ّوَاسُ ثشای وبسثشد دس آهَصؽ
هٌبػت ّؼتٌذ تجییي وشدّ .ش احش دیذاسی ،تٌْب دس ثبفتی وِ ثِ وبس سفتِ اػت ٍ ثب دس ًظش گشفتي ؿشایي ٍ
ٍیظگیّبی وبسثشدؽ لبثلیت اسصؽگزاسی داسد .ثشای تؼییي چگًَگی وبسثشد آحبس گشافیىی دس یه هتي
آهَصؿیً ،شاح آهَصؿی ًخؼت ثبیذ اّذاف هتي ،هخبًت آى ،سفتبس ّذف دس هخبًت ،پیـیٌِی ٍی ٍ
ػَاهلی اص ایي دػت سا ثشای ًشاح گشافیه هـخق ًوبیذ ،تب گشافیه ثِ وبس سفتِ دس هتي ،ثب اّذاف آهَصؽ
ّوبٌّگ ثبؿذ .احش گشافیىی وِ دس ساػتبی اّذاف آهَصؽ ًشاحی ًـَد ًِ ،تٌْب ثِ آهَصؽ ووه ًویوٌذ،
ثلىِ هیتَاًذ آى سا هختل ػبصد.

َ -2-2-4مراَی یا مطارکت آثار گرافیک در ريیذادَای آمًزضی
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اص دیگش هؤلفِّبیی وِ ثبیذ دس ًشاحی هَاد آهَصؿی هَسد تَرِ لشاس گیشد ،تَالی سٍیذادّبی آهَصؿی هَسد
ًیبص ثشای دػتیبثی ثِ پٌذ داهٌِی ثشٍىداد آهَصؿی ،یؼٌی اًالػبت صثبًی ،هْبستّبی رٌّی ،ساّجشدّبی
ؿٌبختیً ،گشؽّب ٍ ،هْبستّبی حشوتی اػت .ایي داهٌِّب پیَػتِ دس تؼبهل ثب یىذیگشًذ .ثِ ػٌَاى ًوًَِ،
دس یبدگیشی هْبستّبی رٌّی ،اًالػبت صثبًی هَسد ًیبص خَاٌّذ ثَد ٍ اص ػَی دیگشً ،گشؽ یبدگیشًذُ ثش
ؿٌبخت اٍ اص هَهَع هَسد آهَصؽ تأحیش خَاّذ داؿتً .شاحی گشافیه آهَصؿی ،خَاًُبخَاُ تحت تأحیش
ًؼجتّب ٍ پیًَذّبی هیبى ایي داهٌِّب خَاّذ ثَد .ثشای یبدگیشی هؤحش ،ثبیذ دسن دسػتی اص تؼشیف
ثشٍىدادّبی یبدگیشی داؿت ،تب ًَع گشافیه اًتخبثی ٍ ؿیَُی ًشاحی آى ثتَاًذ دس دػتیبثی ثِ ایي
ثشٍىدادّب ووه وٌذ.
سٍیذادّبی آهَصؿی هَسد ًظش ایي پظٍّؾ ػجبستٌذ اص :رلتتَرِ یبدگیشًذُ ،آگبُػبصی یبدگیشًذُ اص
اّذاف دسع ،فؼبلػبصی داًؾ پیـیي یبدگیشًذُ ،اسائِی هحتَای دسع ،ساٌّوبیی یبدگیشًذُ دس ًَل
اسائِی دسع ،ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع ،اسائِی ثبصخَسد اًالػبتی ثش پبیِی تؼبهل یبد ؿذُ ،آصهَدى
یبدگیشًذُ ثب آصهَىّبی هؼتجش ٍ هٌوئي ٍ اًتمبل یبدگیشی (ثِ هؼٌبی ایزبد تَاًبیی ثِ یبد آٍسدى ٍ وبسثشد
اًالػبت دسع ،دس هَلؼیتّب ٍ صهبىّبی دیگش).
آحبس گشافیه ،ثؼتِ ثِ ًَع ایي آحبس ٍ چگًَگی ٍ ربیگبُ وبسثشدؿبى دس هتي آهَصؿی ،یب تٌْب ثب سٍیذادّبی
آهَصؿی ّوشاٌّذ ٍ یب دس آىّب هـبسوت هیوٌٌذ .ثشای هخبل ،آحبس گشافیه دس ًمؾ استجبًی آسایٌذُ،
هـبسوتی دس اهش یبدگیشی ًذاسًذ ٍ دس ّش سٍیذاد آهَصؿی وِ ٍالغ ؿذُ ثبؿٌذ ،تٌْب ّوشاُ آى خَاٌّذ ثَد.
ّوشاّی كشف آحبس گشافیه ثب سٍیذادّبی آهَصؿی ،تأحیش ؿٌبختی چٌذاًی ًخَاّذ داؿت ٍ تٌْب هوىي اػت
اص ًظش حؼّی ثش صثبىآهَص تأحیش ثگزاسد .هـبسوت گشافیه دس ّش یه اص سٍیذادّبی آهَصؿی ،هیتَاًذ ثِ
ّوشاُ هتي صثبًی یب ثذٍى آى كَست گیشد .ثشای ًوًَِ ،دس آهَصؽ صثبى دٍمً ،وبیؾ تلَیش یه ؿیء ٍ
پشػیذى ًبم آى ثِ صثبى هملذ یب ًوبیؾ ػىبًؼی اص سٍیذادّبی هشتجي ٍ اًتظبس ثبصگَیی سٍیذاد هَسد ًظش دس
صثبى هملذ ثِ ٍػیلِی صثبى آهَص ،هـبسوت دس سٍیذاد آهَصؿی هشتجي ثب یبدگیشی صثبى ،ثذٍى ّوشاّی هتي
صثبًی اػت .اگش ایي فؼبلیت پیؾ اص آغبص یه دسع ٍ ثب ّذف آهبدُػبصی صثبىآهَص ثشای هحتَای دسع
ثبؿذ ،ثؼتِ ثِ داًؾ پیـیي ٍ ًَع استجبى هَهَع تلبٍیش ثب هحتَای دسػی وِ اسائِ خَاّذ ؿذ ،هیتَاًذ
هـبسوت دس یىی اص دٍ سٍیذاد فؼبلػبصی داًؾ پیـیي ٍ یب هٌّلغ ػبختي یبدگیشًذُ اص اّذاف دسع ثبؿذ.
ّویي فؼبلیت اگش پغ اص اسائِ ی هحتَای دسع كَست گشفتِ ثبؿذ ،هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب
دسع خَاّذ ثَدّ .وچٌیيً ،وبیؾ تلَیش یه ؿیء یب ػىبًؼی اص تلبٍیش ثبصًوبی یه سٍیذاد ،ثِ ّوشاُ
هتي صثبًی حبٍی ًبم ؿیء یب سٍایت سٍیذاد ،چِ ثِ كَست خَاًذًی ٍ چِ ؿٌیذًیً ،وًَِای اص هـبسوت دس
اسائِی هحتَای دسع اػت.

یزباناننقصارتباطیو/...87
آموزشزبانفارسیبهغیرفارس 

درکتابهای

گرافیک

 -4-4جمعبىذی مباوی وظری
اص آىچِ گفتِ ؿذ هیتَاى ًتیزِ گشفت وِ آحبس گشافیه ثب اًَاع ؿىل ظبّشی هیتَاًٌذ دس ًمؾّبی
استجبًی گًَبگَى ثِ وبس سًٍذ .ؿىل ظبّشی ّش احش ثب ًمؾ استجبًی آى ساثٌِای ًضدیه داسدّ .وچٌیيّ ،ش
یه اص آحبس گشافیه ،دس ّش ًمؾ استجبًی ،هیتَاًذ دس ّش گبم اص سٍیذادّبی آهَصؿی ثِ وبس سٍد .دس وبسثشد
آحبس گشافیه دس آهَصؽ ،پٌذ هتغیشِ ( )1ؿىل ظبّشی احشً )2( ،مؾ استجبًی آى )3( ،وبسثشد احش دس آهَصؽ
هْبستّب ٍ فؼبلیتّبی صثبًی )4( ،ثبصًوَد هَهَػبت گًَبگَى ٍ ًیض (ّ )5وشاّی یب هـبسوت احش گشافیه دس
سٍیذادّبی آهَصؿی ثب یىذیگش دس تؼبهل ّؼتٌذ ،وِ ػِ هتغیش آخش ،دس پظٍّؾّبی آتی اص ػلؼلِ
پظٍّؾّبی گشافیه دس وتبةّبی آهَصؽ صثبىفبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى ،ثشسػی خَاٌّذ ؿذ.
آىچِ دس تؼبهل هتغیشّبی یبد ؿذُ اّویت ثؼیبس داسد ،دسػتی ربیگبُ ٍ ًمؾ ّش احش گشافیه اػت.
ّوبىگًَِ وِ گفتِ ؿذ،
«وبسثشد ًبدسػت آحبس گشافیه ًِ ،تٌْب تأحیش هخجتی ثش یبدگیشی ًذاسد ،ثلىِ دس ثؼیبسی هَاسد
هیتَاًذ ثبػج ایزبد اختالل دس یبدگیشی گشدد .وبسثشد احش دیذاسی ًبهشتجي ثب هتي ،ثؼتِ ثِ ًَع
احش ،هَسد وبسثشد آى ٍ تَاًبییّبی یبدگیشًذُ ،ثِ ػذم سهضگزاسی دٍگبًِی اًالػبت ،هحذٍدیت
ایي سهضگزاسی ٍ یب سهضگزاسی اؿتجبُ اًالػبت هیاًزبهذ».
وبسثشد یه ًشح اًتضاػی خٌخی وِ تٌْب ًمؾ آسایٌذُ داسد ،هَرت ػذم سهضگزاسی دٍگبًِ ٍ ػذم
تأحیش ایي ًشح ثش یبدگیشی هیؿَد ،اهب وبسثشد تلَیشی وِ آؿىبسا ثبصًوبی یه ؿیء ٍ یب ساٍی یه
سٍیذاد ًبهشتجي ثب هتي اػت ،هیتَاًذ هٌزش ثِ سهضگزاسی اؿتجبُ اًالػبت ٍ ًبوبهی دس یبدگیشی گشدد.
حتی اگش یبدگیشًذُ دچبس سهضگزاسی اؿتجبُ اًالػبت ًـَد ،هوىي اػت صهبى صیبدی سا كشف تـخیق
استجبى تلَیش ثب هتي ًوبیذ ٍ اص آهَصؽ ،خؼتِ ٍ دلصدُ گشدد .اص ػَی دیگشً ،من ّش یه اص لَاًیي
سػبًِ ٍ ثؼیبسی اص دیگش وبسثشدّبی ًبدسػت گشافیه ،هیتَاًذ ثبػج ووجَد ثبس ؿٌبختی یب ایزبد ثبس
اهبفِی ؿٌبختی ٍ دس ًتیزًِ ،بوبهی یبدگیشی گشدد .ثٌبثشایي ،دس وٌبس پٌذ هتغیش یبد ؿذُ ،ثشسػی
چگًَگی وبسثشد آحبس گشافیه ثب ّش ؿىل ظبّشی ٍ ًمؾ استجبًی ،دس آهَصؽ ّش هْبست ٍ فؼبلیت
صثبًی ،ثشای ًوبیؾ ّش هَهَع ٍ دس ّوشاّی یب هـبسوت ثب ّش سٍیذاد آهَصؿی ًیض هشٍسی هیًوبیذ.

 -5تحلیل دادٌَا
ّوبىگًَِ وِ گفتِ ؿذً ،وًَِی آصهبیـی هٌتخت ایي پظٍّؾ ،دسعّبیی اص هزوَػِ وتبةّبی «فبسػی
ثیبهَصین» (رٍالفمبسی ٍ ّوىبساى )1382 ،اػت .هزوَػِی یبد ؿذُ ،ؿبهل پٌذ رلذ وتبة دسع ثشای ػِ
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ػٌح همذهبتی ،هیبًِ ٍ پیـشفتِ ،ثِ ایي تشتیت هیثبؿذ :رلذ اٍل (دٍسُی همذهبتی)؛ رلذّبی دٍم ٍ ػَم
(دٍسُی هیبًِ)؛ رلذّبی چْبسم ٍ پٌزن (دٍسُی پیـشفتِ) .ثشای ثشسػی هتغیشّبی هَسد ثشسػی پظٍّؾ
حبهش ،یؼٌی (ً )1مؾ استجبًی آحبس گشافیه ثِ وبس سفتِ دس هتَى آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى،
ٍ (ّ )2وشاّی ایي آحبس ثب سٍیذادّبی آهَصؿی یب هـبسوت دس آىّب ،رذٍلی اسائِ گشدیذُ ٍ آحبس گشافیه
هَرَد دس ًوًَِی هَسد هٌبلؼِی پظٍّؾ حبهش ،ثب تَرِ ثِ تؼبسیف ٍ ًوًَِّبی اسائِ ؿذُ ثشای هتغیشّب دس
هجبًی ًظشی ایي پظٍّؾ ،یهثِیه ثشسػی ؿذُاًذ.
ًخؼت ثِ ثشسػی ًمؾّبی استجبًی آحبس هیپشداصین .ثش پبیِی آىچِ دس ثخؾ هجبًی ًظشی آهذ ،دس ایي
پظٍّؾ ثشای آحبس گشافیهً ًُِ ،مؾ استجبًی آسایٌذُ ،ثبصًوب ،یبدآٍس ،سًٍذًوب ،ساثًٌِوب ،ػبصهبىدٌّذُ،
تفؼیشگش ،اًگیضًذُ ٍ ،تَرِدٌّذُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .آحبس گشافیه ثِ وبس سفتِ دس ًوًَِی پظٍّؾ ،دس
ًمؾّبی استجبًی آسایٌذُ ،ثبصًوب ،سًٍذًوب ،تَرِدٌّذُ ٍ اًگیضًذُ ثِ وبس سفتِاًذ .یؼٌی اص ًِ ًمؾ ًشح
ؿذُ ،توشوض ثش پٌذ ًمؾ ثَدُ اػت .ثِ دلیل تفبٍت دسرِ ٍ ًَع ثبصًوبیی آحبسً ،مؾ استجبًی ثبصًوب ثِ ػِ
صیشهمَلِی ثبصًوبی خبف ،ثبصًوبی ػبم ٍ ثبصًوبی خبف سٍایی-ػىبًؼی ًجمِثٌذی گشدیذُ اػت.
دس ایي پظٍّؾ ،آحبس گشافیىی ثب ًمؾ استجبًی «ثبصًوبی خبف» ،هحتَای صثبًی هـخلی سا ػیٌبً
ثبصًوَد هیوٌٌذ .آحبس گشافیىی ثب ًمؾ استجبًی «ثبصًوبی ػبم» ،ثبصًوبی هَهَع ولّی وبسثشد احش گشافیه ٍ ًِ
هحتَای صثبًی ثِ ؿىل خبف ّؼتٌذ .آحبس گشافیىی ثب ًمؾ استجبًی «ثبصًوبی خبف سٍایی-ػىبًؼی»،
هحتَای صثبًی یب هفَْهی یه سٍیذاد ،داػتبى یب سًٍذ وبسی سا ثِ ؿىل دیذاسی سٍایت هیوٌٌذّ .وبىگًَِ
وِ گفتِ ؿذ ،آحبس دیذاسی ای وِ هحتَای صثبًی یب هفَْهی سا ػیٌبً ثبصًوَد یب سٍایت هیوٌٌذ ،ثبػج
سهضگزاسی دٍگبًِی اًالػبت ٍ دس ًتیزِ ،ثْجَد یبدگیشی هحتَای صثبًی هیؿًَذ .ػذم وبسثشد آحبس گشافیه
دس ػِ ًمؾ یبدآٍس ،ػبصهبىدٌّذُ ٍ تفؼیشگش ،دس ًوًَِی هٌتخت ایي پظٍّؾً ،ىتِای دسخَس ثحج اػت.
ثب تَرِ ثِ ایيوِ هحتَای آهَصؿی هتَى هَسد ثشسػی ایي پظٍّؾ صثبى اػت ،وبسثشد آحبس گشافیه ،ثٍِیظُ
دس دٍ ًمؾ استجبًیِ یبدآٍس ٍ تفؼیشگش ،ثشای ثِ یبد هبًذى هحتَای صثبًی هبًٌذ ٍاطُّب ٍ اكٌالحبت ٍ تفؼیش
دیذاسی اًالػبت صثبًی ،هیتَاًذ تأحیش ثؼیبسی دس یبدگیشی صثبىآهَص داؿتِ ثبؿذ .اص ایي سٍ ،پیـٌْبد
هیؿَد وبسثشد آحبس گشافیه دس ایي ًمؾّب هَسد تَرِ ًشاحبى آهَصؿی لشاس گیشد.
اص آىرب وِ دس ثؼیبسی هَاسدً ،مؾّبی استجبًی آحبس گشافیه ّن پَؿبًی داسًذ ،ثشسػی ایي آحبس ثب دس ًظش
گشفتي ّنپَؿبًی ًمؾّبی استجبًی آىّب اًزبم ؿذ .ثٌبثشایيّ ،ش رب وِ ًمؾّبی استجبًی ّنپَؿبًی
داؿتِاًذ ،دس رذٍل ٍ ًوَداسّبی هشثَى ،ثِ كَست ًمؾّبی تشویجی ًوبیؾ دادُ ؿذُاًذ .هبًٌذ ثبصًوبی
ػبم  /اًگیضًذُ وِ ثِ هؼٌبی ایفبی ّش دٍ ًمؾ ثبصًوبی ػبم ٍ اًگیضًذُ ،ثِ ٍػیلِی یه احش گشافیه ٍاحذ
اػت.

یزباناننقصارتباطیو/...89
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درکتابهای

گرافیک

رذٍل  .4فشاٍاًی ٍ دسكذ ٍلَع ًمؾّبی استجبًی آحبس گشافیه ثِ وبس سفتِ دس ولِّ
ًوًَِی هَسد هٌبلؼِ (هـتول ثش  6دسع اص ّش یه اص  5رلذ؛ یؼٌی  30دسع)
وقص ارتباطی

فراياوی کل

درصذ کل

آسایٌذُ

69

24/74

ثبصًوبی خبف

61

21/87

ثبصًوبی ػبم

20

7/16

تَرِدٌّذُ  /آسایٌذُ

20

7/16

ثبصًوبی ػبم  /تَرِدٌّذُ

20

7/16

ثبصًوبی خبف  /تَرِدٌّذُ

15

5/38

ثبصًوبی خبف سٍایی-ػىبًؼی /اًگیضًذُ /سًٍذًوب

13

4/66

آسایٌذُ  /اًگیضًذُ

12

4/30

ثبصًوبی خبف  /اًگیضًذُ

12

4/30

تَرِدٌّذُ  /آسایٌذُ  /اًگیضًذُ

9

3/23

ثبصًوبی ػبم  /تَرِدٌّذُ  /آسایٌذُ

8

2/87

اًتظبس تلَیش ثبصًوبی خبف

6

2/15

ثبصًوبی ػبم /اًگیضًذُ

6

2/15

تَرِدٌّذُ  /اًگیضًذُ

3

1/07

ثبصًوبی ػبم  /آسایٌذُ

2

0/72

ثبصًوبی ػبم  /تَرِدٌّذُ  /اًگیضًذُ

2

0/72
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ثبصًوبی خبف  /تَرِدٌّذُ  /آسایٌذُ

1

0/36

روغ ول

279

100

ًوَداس  .1تَصیغ دسكذ هیضاى ٍلَع ًمؾّبی استجبًی دس ولِّ ًوًَِی هَسد هٌبلؼِ
(هـتول ثش  6دسع اص ّش یه اص  5رلذ؛ یؼٌی  30دسع)

ثب تَرِ ثِ رذٍل (ً ٍ )4وَداس ( ،)1دس استجبى ثب تَصیغ هیضاى ٍلَع ًمؾّبی استجبًی آحبس گشافیه دس
ولِّ پٌذ رلذ ًوًَِی هَسد پظٍّؾ ،یبفتِّبی پظٍّؾ ًـبى هیدّذ وِ ثیؾتشیي هیضاى ٍلَع ًمؾ
استجبًی آحبس گشافیهً ،مؾ آسایٌذُی كِشف ثب  24.74دسكذ ٍ ونتشیي هیضاى ٍلَع ًمؾ استجبًی آحبس

یزباناننقصارتباطیو/...91
آموزشزبانفارسیبهغیرفارس 

درکتابهای

گرافیک

گشافیهّ ،نصهبًی ًمؾ تشویجی ثبصًوبی خبف  /تَرِدٌّذُ  /آسایٌذُ ثب  0.36دسكذ ثَدُ اػتّ .وبىگًَِ
وِ هـبّذُ هیگشدد ،تفبٍت هیبى ثیـیٌِ ٍ وویٌِی هیضاى ٍلَع ًمؾّبی استجبًی آحبس گشافیه ،هؼٌبداس
اػتً .مؾ استجبًی ثبصًوبی خبف ًیض ثب  21.87دسكذ ،اص هیضاى ٍلَع ثبالیی ثشخَسداس اػت ٍ تفبٍت اًذوی
ثب هیضاى ٍلَع ًمؾ استجبًی آسایٌذُ داسدّ .وچٌیي ،ثب تَرِ ثِ دسكذ ٍلَع دیگش ًمؾّبی استجبًی ،تفبٍت
هیبى هیضاى ٍلَع ًمؾّبی استجبًی آسایٌذُ ٍ ثبصًوبی خبف ثب ایي ًمؾّب ًیض هؼٌبداس اػت.
ثب تَرِ ثِ یبفتِّبی پظٍّؾً ،مؾّبی استجبًی اًَاع گشافیه دس ًوًَِی هَسد هٌبلؼِ ،هحذٍد ثِ پٌذ
ًمؾ استجبًی اص هیبى ًُِ ًمؾ استجبًی هَسد ًظش پظٍّؾ ثَدُ اػت .اص ایي هیبى ًیض ثیـتشیي ٍلَع ًمؾ
استجبًی ،هشثَى ثِ ًمؾ آسایٌذگی آحبس گشافیه اػت .آحبس گشافیه داسای ًمؾ استجبًی ثبصًوبی خبف ًیض
اغلت ثشای ثبصًوَد ٍاطُّب دس دسٍع دٍسُی همذهبتی ثِ وبس سفتِاًذّ .وچٌیي دس دٍسُی پیـشفتِ (رلذّبی
چْبسم ٍ پٌزن) ،آحبس گشافیه ،اغلت دس دٍ ًمؾ استجبًی آسایٌذُ ٍ اًگیضًذُ ثِ وبس سفتِاًذ .دس ایي هَسد ًیض
هیضاى ٍلَع ًمؾ استجبًی آسایٌذُ ثِ ؿىل هؼٌبداسی ثیؾ اص ًمؾ استجبًی اًگیضًذُ اػت .الصم ثِ روش اػت
وِ ًمؾّبی استجبًی آسایٌذُ ٍ اًگیضًذُ ،وبسوشدّبی حؼّی داسًذ ٍ ًِ ؿٌبختی .ثِ ثیبى دیگش ،آحبسی وِ ثب
ایي ًمؾ استجبًی دس هتَى آهَصؿی پذیذاس هیؿًَذ ،ثِ ؿىل هؼتمین دس آهَصؽ هـبسوت ًذاسًذ .اص ایي
سٍ ،تفبٍت هؼٌبداس فشاٍاًی ٍلَع ًمؾ استجبًی آسایٌذُی كِشف ثب دیگش ًمؾّب ،ثِ هؼٌبی ثبال ثَدى هیضاى
وبسوشدّبی حؼّی آحبس گشافیه دس هتَى هَسد هٌبلؼِ ،ثٍِیظُ هتَى هشتجي ثب ػٌح پیـشفتِ اػت.
ثب تَرِ ثِ آىچِ گفتِ ؿذ ،ثِ ًظش هیسػذ دس هتَى آهَصؽ صثبًی هَسد هٌبلؼِ ،تَصیغ ًمؾّبی
استجبًی هؤحش دس سهضگزاسی دٍگبًِی اًالػبت ٍ دس ًتیزِ ثْجَد یبدگیشی ،تٌْب دس آهَصؽ ٍاطُّب دس دٍسُی
همذهبتی چـوگیش ثَدُ اػت .ثٌبثشایي ،هیتَاى ًتیزِ گشفت وِ دس ًشاحی دسٍع ًوًَِی هَسد پظٍّؾ،
ثِ ایزبد صهیٌِی هٌبػت ثشای ٍلَع ًمؾّبی استجبًی هؤحش دس یبدگیشی ؿٌبختی دس ّوِی ػٌَح ٍ
همَالت صثبًی ،تَرِ چٌذاًی كَست ًگشفتِ اػت.
هتغیش دٍم هَسد هٌبلؼِی ایي پظٍّؾّ ،وشاّی یب هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی آهَصؿی اػت.
ثش پبیِی آىچِ دس هجبحج ًظشی هٌشح ؿذ ،ثشای ًشاحی آهَصؿی ثبیذ ًُِ سٍیذاد آهَصؿی سا دس ًظش داؿت:
( )1رلت تَرِ یبدگیشًذُ )2( ،آگبُػبصی یبدگیشًذُ اص اّذاف دسع )3( ،فؼبلػبصی داًؾ پیـیي)4( ،
اسائِی هحتَای دسع )5( ،ساٌّوبیی یبدگیشًذُ دس ًَل اسائِی دسع )6( ،ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع،
( )7اسائِی ثبصخَسد اًالػبتی ثش پبیِی تؼبهل یبد ؿذُ )8( ،آصهَدى یبدگیشًذُ ثب آصهَىّبی هؼتجش ٍ
هٌوئي )9( ٍ ،اًتمبل یبدگیشی .یبفتِّبی پظٍّؾ ًـبى هیدّذ وِ دس هتَى هَسد ًظش ایي پظٍّؾ ،آحبس
گشافیهّ ،وشاُ ثب ایي سٍیذادّبی آهَصؿی یب دس هـبسوت ثب آىّب ثِ وبس سفتِاًذ :رلت تَرِ یبدگیشًذُ،
فؼبلػبصی داًؾ پیـیي ،اسائِی هحتَای دسع ،ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع ٍ اًتمبل یبدگیشی.
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ثشای ثشسػی ّوشاّی آحبس گشافیه ثب سٍیذادّبی آهَصؿی ٍ ًیض هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی
آهَصؿی ،رذٍل ٍ ًوَداس ( )2اسائِ هیگشدد .اص آىرب وِ ّوشاّی كِشف آحبس گشافیه ثب سٍیذادّبی آهَصؿی،
ثیـتش هیتَاًذ تأحیشات حؼّی ثش صثبىآهَص داؿتِ ثبؿذ ٍ تأحیش ؿٌبختی چٌذاًی ًخَاّذ داؿت ،دس ایي
ثشسػی ،تأویذ ثش هَاسد هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی آهَصؿی خَاّذ ثَد.
رذٍل  .5فشاٍاًی ٍ دسكذ ّوشاّی یب هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی آهَصؿی دس ولِّ
ًوًَِی هَسد هٌبلؼِ (هـتول ثش  6دسع اص ّش یه اص  5رلذ؛ یؼٌی  30دسع)
ريیذاد آمًزضی

فراياوی کل

درصذ کل

اسائِی هحتَای دسع

54

19/35

هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع

45

16/13

رلت تَرِ یبدگیشًذُ  /اسائِی هحتَای دسع

38

13/62

33

11/82

29

10/39

17

6/09

ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع

14

5/02

ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع  /اًتمبل یبدگیشی

13

4/66

9

3/23

9

3/23

رلت تَرِ یبدگیشًذُ

6

3/15

رلت تَرِ یبدگیشًذُ  /هـبسوت دس اسائِی هحتَای دسع

8

2/87

هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع
(فؼبلػبصی ٍ اًتمبل یبدگیشی پیـیي)
هـبسوت دس اسائِی هحتَای دسع
هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع  /اًتمبل
یبدگیشی

هـبسوت دس اسائِی هحتَای دسع  /ایزبد فشكت
ثشای تؼبهل ثب دسع
رلت تَرِ یبدگیشًذُ  /فؼبلػبصی داًؾ
پیـیي  /اسائِی هحتَای دسع
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درکتابهای

گرافیک

رلت تَرِ یبدگیشًذُ  /فؼبلػبصی داًؾ پیـیي
هـبسوت دس اسائِی هحتَای دسع  /ایزبد فشكت
ثشای تؼبهل ثب دسع  /اًتمبل یبدگیشی
جمع کل

3

1/08

1

0.36

279

100

ًوَداس  .2تَصیغ دسكذ هیضاى ّوشاّی یب هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی آهَصؿی دس ول
ًوًَِی هَسد هٌبلؼِ (هـتول ثش  6دسع اص ّش یه اص  5رلذ؛ یؼٌی  30دسع)

ثب تَرِ ثِ رذٍل (ً ٍ )5وَداس ( ،)2دس استجبى ثب تَصیغ هیضاى ّوشاّی آحبس گشافیه ثب سٍیذادّبی
آهَصؿی یب هـبسوت دس آىّب ،یبفتِّبی پظٍّؾ ًـبى هیدّذ وِ ثیـتشیي هیضاى ّوشاّی آحبس گشافیه ثب
سٍیذادّبی آهَصؿی یب هـبسوت دس آىّب هشثَى ثِ ّوشاّی ثب سٍیذاد آهَصؿی اسائِی هحتَای دسع ثب
 19.35دسكذ ٍ ون تشیي هیضاى ّوشاّی آحبس گشافیه ثب سٍیذادّبی آهَصؿی یب هـبسوت دس آىّب ،هشثَى ثِ
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/94

هـبسوت تشویجی دس سٍیذادّبی آهَصؿی اسائِی هحتَای دسع  /ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع  /اًتمبل
یبدگیشی ،ثب  0.36دسكذ ثَدُ اػتّ .وبىگًَِ وِ هیتَاى دیذ ،تفبٍت هیبى ثیـیٌِ ٍ وویٌِی ّوشاّی آحبس
گشافیه ثب سٍیذادّبی آهَصؿی یب هـبسوت دس آىّب ،هؼٌبداس اػت .افضایؾ تأحیش ؿٌبختی آحبس گشافیه دس
یبدگیشی ایزبة هیوٌذ وِ هـبسوت آىّب دس سٍیذاد آهَصؿی ثشرؼتِتش اص ّوشاّی كشف ثب سٍیذادّبی
آهَصؿی ثبؿذ .اص ایي سٍ هیتَاى گفت دس ًوًَِی هَسد هٌبلؼِ ،ثِ صهیٌِػبصی ثشای وبسثشد آحبس گشافیه دس
فشایٌذ یبدگیشی ،تَرِ چٌذاًی كَست ًگشفتِ اػت.
ثب ثشسػی ًوَداس ( ٍ )2رذٍل ( ،)5ثِ غیش اص ّنصهبًی هـبسوت دس سٍیذادّبی آهَصؿی اسائِی هحتَای
دسع ،ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع ٍ اًتمبل یبدگیشی ،پٌذ هَسد دیگش هـبسوت آحبس گشافیه ثب
سٍیذادّبی آهَصؿی تـخیق دادُ هیؿَد:
-

هـبسوت دس اسائِی هحتَای دسع

-

هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع

-

ّنصهبًی هـبسوت دس اسائِی هحتَای دسع ٍ ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع

-

ّنصهبًی هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع ٍ اًتمبل یبدگیشی

-

هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع (فؼبلػبصی ٍ اًتمبل یبدگیشی پیـیي)

اص هیبى هَاسد هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی آهَصؿی ،ثیـتشیي هیضاى سا هـبسوت آحبس گشافیه دس
ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع ثب  16.13دسكذ داسا هیثبؿذ .اص آىرب وِ ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب
دسع ،ثِ ٍػیلِی توشیيّبی ًشح ؿذُ دس دسٍع كَست هیگیشد ،هیتَاى دیذ دس ًوًَِی هَسد پظٍّؾ،
ثیـتشیي هـبسوت آحبس گشافیه ثب تأحیش ؿٌبختی ،دس توشیيّبی دسٍع ثَدُ اػت ٍ ًِ دس اسائِی دسع.

 -6وتیجٍگیری
ًتبیذ حبكل اص تحلیل دادُّبی پظٍّؾ ًـبى داد وِ:
 )1دس هتَى هَسد هٌبلؼِی پظٍّؾ حبهش ،آحبس گشافیه دس ًمؾّبی استجبًی آسایٌذُ ،ثبصًوب (ؿبهل
ثبصًوبی ػبم ،ثبصًوبی خبف ٍ ثبصًوبی خبف سٍایی-ػىبًؼی) ،سًٍذًوب ،تَرِدٌّذُ ٍ اًگیضًذُ ثِ وبس
سفتِاًذ .ثب ثشسػی یبفتِّبی پظٍّؾ ،هـخق گشدیذ وِ ًمؾ آسایٌذُی كشف ،ثیـتشیي هیضاى ٍلَع سا
داؿتِ اػت .ووتشیي هیضاى ٍلَع ًمؾ استجبًی آحبس گشافیه ًیض هشثَى ثِ ّنصهبًی ٍلَع ًمؾّبی ثبصًوبی
خبف ،تَرِدٌّذُ ٍ آسایٌذُ ثَدُ اػتً .مؾ استجبًی ثبصًوبی خبف ًیض ّشچٌذ اص هیضاى ٍلَع ثبالیی
ثشخَسداس اػت ،اغلت دس ثبصًوَد ٍاطُّب دس دسٍع دٍسُی همذهبتی دیذُ هیؿَدّ .وچٌیي تفبٍت هیبى
هیضاى ٍلَع ًمؾّبی استجبًی آسایٌذُ ٍ ثبصًوبی خبف ،ثب دیگش ًمؾّبی استجبًی ًیض هؼٌبداس اػت.
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ّوبى گًَِ وِ گفتِ ؿذ ،ثبصًوَد ػیٌی یب سٍایت هحتَای صثبًی یب هفَْهی ،ثبػج سهضگزاسی دٍگبًِی
اًالػبت ٍ دس ًتیزِ ،ثْجَد یبدگیشی هحتَای صثبًی هیگشددّ .وچٌیيً ،مؾّبی استجبًی آسایٌذُ ٍ
اًگیضًذُ ،وبسوشدّبی حؼّی داسًذ ٍ ًِ ؿٌبختی .آىچِ گفتِ ؿذ ،ثیبًگش آى اػت وِ دس هتَى هَسد هٌبلؼِ،
هیضاى ٍلَع ًمؾّبی استجبًی هٌزش ثِ سهضگزاسی دٍگبًِی اًالػبت ٍ دس ًتیزِ ثْجَد یبدگیشی ،تٌْب دس
آهَصؽ ٍاطُّب دس دٍسُی همذهبتی چـوگیش ثَدُ اػت .ثٌبثشایي ،دس ًشاحی دسٍع ًوًَِی هَسد پظٍّؾ،
ثِ ایزبد صهیٌِی هٌبػت ثشای ٍلَع ًمؾّبی استجبًی هؤحش دس یبدگیشی ؿٌبختی دس ّوِی ػٌَح ٍ
همَالت صثبًی ،تَرِ چٌذاًی كَست ًگشفتِ اػت.
 )2دس هتَى هَسد هٌبلؼِ ی ایي پظٍّؾ ،آحبس گشافیه ّوشاُ ثب ایي سٍیذادّبی آهَصؿی یب دس هـبسوت ثب
آىّب ثِ وبس سفتِاًذ :رلت تَرِ یبدگیشًذُ ،فؼبلػبصی داًؾ پیـیي ،اسائِی هحتَای دسع ،ایزبد فشكت
ثشای تؼبهل ثب دسع ٍ اًتمبل یبدگیشی.
ثشسػی یبفتِ ّبی پظٍّؾ ًـبى داد وِ ثیـتشیي هیضاى ّوشاّی آحبس گشافیه ثب سٍیذادّبی آهَصؿی یب
هـبسوت دس آىّب هشثَى ثِ ّوشاّی ثب سٍیذاد آهَصؿی اسائِی هحتَای دسع ٍ ووتشیي هیضاى ایي ّوشاّی
یب هـبسوت ،هشثَى ثِ ّنصهبًی هـبسوت دس سٍیذادّبی آهَصؿی اسائِی هحتَای دسع ،ایزبد فشكت ثشای
تؼبهل ثب دسع ٍ اًتمبل یبدگیشی ثَدُ اػتّ .وچٌیي ،گفتِ ؿذ وِ ثشای تأحیش ؿٌبختی ثش یبدگیشی،
هـبسوت آحبس دیذاسی دس سٍیذاد آهَصؿی اػت وِ اّویت داسد ٍ ًِ ّوشاّی كِشف ایي آحبس ثب آىّب .اص ایي
سٍ ،هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی آهَصؿی هَسد ثشسػی لشاس گشفت ٍ هـخق گشدیذ وِ ثِ غیش اص
ّنصهبًی هـبسوت دس سٍیذادّبی آهَصؿیِ اسائِی هحتَای دسع ٍ ،ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع ٍ
اًتمبل یبدگیشی ،پٌذ هَسد دیگش اص هـبسوت آحبس گشافیه ثب سٍیذادّبی آهَصؿی تـخیق دادُ هیؿَد:
هـبسوت دس اسائِ ی هحتَای دسع ،هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسعّ ،نصهبًی هـبسوت دس
اسائِی هحتَای دسع ٍ ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسعّ ،نصهبًی هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب
دسع ٍ اًتمبل یبدگیشی ٍ هـبسوت دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع (فؼبلػبصی ٍ اًتمبل یبدگیشی
پیـیي) .اص هیبى هَاسد هـبسوت آحبس گشافیه دس سٍیذادّبی آهَصؿی ،ثیـتشیي هیضاى سا ،هـبسوت آحبس
گشافیه دس ایزبد فشكت ثشای تؼبهل ثب دسع داسا هیثبؿذ .ایي ًتبیذ ًـبى داد وِ دس هتَى هَسد هٌبلؼِی
پظٍّؾ ،تأحیش ؿٌبختی آحبس گشافی ه دس یبدگیشی ،ثیـتش هشثَى ثِ وبسثشد ایي آحبس دس توشیيّبی دسٍع
ثَدُ اػت ٍ ًِ دس اسائِی دسع.
ثشسػی ًمؾّبی استجبًی آحبس گشافیه ٍ ّوشاّی یب هـبسوت آىّب دس ّش سٍیذاد آهَصؿیً ،ـبىدٌّذُی
ػذم اًٌجبق ػولىشد ًشاحبى آهَصؿی دس وبسثشد آحبس گشافیه ،ثب ًظشیِّبی یبدگیشی ؿٌبختی دیذاسی اػت.
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اص ایي سٍ ،الصم اػت وِ وبسثشد گشافیه دس هتَى آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیشفبسػیصثبًبى ،ثش اػبع
ؿبخقّبی یبد ؿذُ دس ایي پظٍّؾ ،ثبصتؼشیف ٍ اػوبل ؿَد.
ثش اػبع یبفتِّبی ایي پظٍّؾ ،هیتَاى ثِ ثْیٌِػبصی گشافیه وتبةّبی آهَصؽ صثبى فبسػی الذام
ًوَد .هوي آىوِ هٌبلت ًظشی ٍ تحلیلّبی اًزبم ؿذُ دس ایي پضٍّؾ هیتَاًٌذ دس تْیِ ٍ تذٍیي الالم
ریل ًیض هذ ًظش لشاس گیشًذ:
-

هَاد چٌذسػبًِای آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى ،ثب تَرِ ثِ ًظشیِّبی ؿٌبختی

یبدگیشی
-

48

وتبةّبی هلَّس ووه آهَصؿی ،هبًٌذ وویهاػتشیپّب (یب ّوبى ًمبؿیّبی دًجبلِداس) ،ثشای

آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى دس ػٌَح ٍ ػٌیي گًَبگَى
-

پَیبًوبییّبی ووه آهَصؿی ثشای آهَصؽ صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى دس ػٌَح ٍ ػٌیي

گًَبگَى
-

فشٌّگّبی هلَّس ٍاطُّب ٍ اكٌالحبت صثبًی ثب هَهَػبت گًَبگَى ثشای آهَصؽ صثبى فبسػی

رْت همبكذ خبف (هبًٌذ فشٌّگ هلَّس ٍاطُّبی وبسثشدی دس پضؿىی ،ؿبهل آًبتَهی ثذى اًؼبى ،تزْیضات
پضؿىی ،ثیوبسیّب ٍ)...
-

هٌبثؼی ثشای آهَصؽ ػَاد دیذاسی 49ثِ آهَصگبساى صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى

-

هٌبثغ هٌبلؼبتی دس صهیٌِی ًظشیِّبی یبدگیشی ؿٌبختی دیذاسی ،ثِ صثبى فبسػی

-

ثشسػی ساّىبسّبی آهَصؽ دیذاسی صثبى فبسػی ثِ غیش فبسػیصثبًبى ،اص ًشیك ایٌتشًت

مىابع:
احمذی ،ب .)1375( .اص ًـبًِّبی تلَیشی تب هتي :ثِ ػَی ًـبًِؿٌبػی استجبى دیذاسی .تْشاىً :ـش هشوض.
ريالفقاری ،ح ،.غفاری ،م .ي محمًدی بختیاری ،ب .)1382( .فبسػی ثیبهَصین! (هزوَػِی  5رلذی) .تْشاى:
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. comic strips
. visual literacy
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