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Abstract:
Illustrating for language teaching books is a subcategory of nonfiction illustration. In
general, nonfiction illustration is divided into three groups: narrative, informative and
naturalistic. Illustrating for language teaching books is considered as info nonfiction
illustrating. Illustrating for these books does not have a long history and majority of the
books written to date either have no images or almost have unsuited images. For some
reason, even the books published in recent decade mostly have used images rather than
digital or hand drawings.
In this research, we reviewed the illustrations of two Farsi language teaching books: the
second edition of Let’s Learn Persian 1 (Zolfaghari et al., 2017) and Mina 1 (Sahraei et
al., 2017a). These books are for adult learners, written for the introductory level, and
cover four skills; therefore, their content is similar.
Clark and Lyons (2011) believe the learning value of a graphic depends on three factors:
(1) features of graphics, (2) goal of instruction, and (3) learner differences. Features of
graphic have three components: (1) surface features, (2) communication functions, and
(3) psychological functions. Clark and Lyons (2011) categorize graphic in terms of
communication functions into decorative, representative, mnemonic, organizational,
relational, transformational, and interpretive. The psychological functions of graphic are:
support attention, activate or build prior knowledge, minimize cognitive load, build
mental model, support transfer of learning, and support motivation.
In this study, to evaluate the learning value of a graphic using the proposed model of
Clark and Lyons (2011), we randomly selected %25 of pedagogical contents of each
book and evaluated communication, psychological and other functions which affect the
pedagogical objectives.
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In Mina the “representative” function is the most frequent one and we found no evidence
for organizational and representative functions. In Let’s Learn Persian the “text
representative” is the most frequent function of communication, and organizational,
relational, transformational and interpretive roles had no examples. These findings
reveal that in the elementary language learning books, the “representative” or “text
representative” are the major functions of communication.
In Mina, the pedagogical content contains 35 illustrations and practices incorporate 19
illustrations, some of which are used in both lessons and practices. However, in Let’s
Learn Persian the illustrations are equally distributed in lessons and practices: 19 in
former and 20 in latter. This reveals that in Let’s Learn Persian the use of graphic in
lessons and practices is identical, but in Mina using illustrations in lessons is twice as in
practices.
Illustrations of Mina have many flaws, including poor presentation of lesson goals,
unrelated details, ambiguity in the image, poor representation of the content, small
images, lack of clarity, inappropriate perspective, inadequate cultural valuation and
negative psychological load. These features prevent the graphics to deliver their
psychological functions, including minimizing cognitive load and support attention. For
example, the pointless graphic details about unrelated concepts will distort learners’
mind from the main lesson objectives for a while. However, in Let’s Learn Persian the
domain and frequency of these problems are limited. Here the technique of using the
same characters has been used. For example, the same characters in an image do various
activities. This method helps the readers to recognize the characters once and in later
instances she just notices the differences; however, in Mina rarely the same characters
have been used. In fact, to appreciate the context differences, it is suggested that one
character be put in different situations so as to prevent the mixing of the content objective
with the character.
Using two color and colorful illustrations in one frame to distinguish the main goal from
the marginal objectives of the lesson is another technique used in Let’s Learn Persian.
This technique is also used to distinguish reality from imagination; i.e. the character is
colorful, but her imaginations are two-colored and placed in a cloud. For personalization,
the illustrator shrewdly has used ambiguous image: whenever it is supposed that the
learner put herself in a situation, its related graphic is ambiguous. Another technique
used in Let’s Learn Persian is combining surrounding and colorful designs, and also
combining black and white illustrations with colorful ones. However, the illustrations of
this book are not flawless either, and poor representation of the content, inappropriate
framing, lack of clarity, unrelatd to the lesson goals and graphics ambiguity are some of
its shortcomings which generally causes cognitive overload for the learner.
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چکیده
تصویرسازی برای کتابهای آموزش زبان ،ذیل تصویرسازی اطالعرسان میگنجد .در این پژوهش به بررسی
تصویرسازی در دو کتاب آموزش زبان فارسی پرداختهایم :ویراست دوم فارسی بیاموزیم ( )1و مینا ( .)1بدین منظور،
برای برآورد ارزش یادگیری هر تصویر در چارچوب پیشنهادی کالرک و لیون ( ،)۱۱11بهصورت تصادفی مقدار
مشابهی از محتوای آموزشی هر دو کتاب (حدود  ۱۲درصد از کل محتوا) را برگزیدیم و نقشهای ارتباطی،
روانشناختی و دیگر مؤلفههای مؤثر در دستیابی به اهداف آموزشی را سنجیدیم .در کتاب مینا نقش ارتباطی
بازنماینده و در کتاب فارسی بیاموزیم بازنمایندهی بافت پربسامدترین نقش ارتباطی است .تصویرسازی هر دو کتاب
اشکالت متعددی از قبیل بازنمایی ضعیف اهداف درس ،جزئیات نامرتبط ،ابهام در تصویر ،بازنمایندگی ضعیف بافت،
مقایس کوچک تصاویر ،عدم وضوح و ...دارد که بعضی از آنها موجب اضافهبار شناختی میشوند و اساساً مانع
نقشهای روانشناختی تصاویر برای رسیدن به اهداف درس هستند .بسامد این اشکالها در فارسی بیاموزیم کمتر
است .در این کتاب ،استفاده از شخصیتهای یکسان ،استفاده از تصویرسازی دورنگ و تصویرسازی رنگی در یک قاب
برای متمایز کردن هدف اصلی از هدف فرعی درس ،تمایز گذاشتن میان واقعیت و خیال با همین تکنیک ،استفاده
از تصاویر مبهم در راستای شخصیسازی و ،...روش هایی است خالقانه در جهت بازنمایی بهتر محتوا .در این کتاب،
سفیدخوانی ،صفحهبندی و حجم و اندازهی تصاویر و مطالب متناسب با سطح نوآموز تنظیم شده است؛ این در حالی
است که در کتاب مینا عالوه بر اشکالهای پیشین ،پر شدن صفحه با مطالب و تصاویر متعدد موجب اضافهبار شناختی
برای زبانآموز میشود.
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 .1مقدمه
«گرافیک» به معنی هنر خلق یک اثر بصری (به صورتی مستقل یا کنار یک اثر نوشتاری) است که دربردارندهی
یک پیام یا تأثیر بصری باشد .به این اثر« ،اثر گرافیکی» گفته میشود .امروزه گرافیک کاربرد گستردهای در
زندگی روزمرهی ما دارد .یکی از نقشهای عمدهی آثار گرافیکی آموزش است و مهمترین روش در خلق آثار
گرافیکی در بسترهای آموزشی« ،تصویرسازی» 1است .تصویرسازی یکی از زیرشاخههای گرافیک و تصویر یک
اثر گرافیکی است .تصویرسازی در معنای اولیه اش عبارت است از روشن کردن یا نورانداختن یا واضح کردن
یا تزیین یا جذاب کردن یک معنی یا متن برای مخاطبی معین و خاص (.)Mesghali, 2016, p. 32-33
در تصویرسازی ،متنی که شامل کلمات و معانی ذهنی است ،با شکل و تصویر قابلرؤیت میشود .مهمترین
تفاوتی که بین نوشته و تصویر وجود دارد این است که متن حاوی اطالعات خطی و متوالی است که در طول
زمان به مخاطب منتقل میشود ،اما تصویر مجموعهی اطالعات را به طور موازی و همزمان به مخاطب منتقل
میکند .مسئولیت اینکه چه تصویری از مفهوم در ذهن خواننده تثبیت شود ،بر عهدهی تصویرساز است .در
واقع ،تصویرساز به نوعی تعریف مجدد و شخصی خود از متن را ارائه میدهد (Mesghali, 2016, p. 33-
 35؛ .)Erlhoff & Marshall, 2009یکی از قدیمیترین انواع تصویرسازی ،تصویرسازی علمی یا
غیرتخیلی ۱است .این شاخه بهویژه بعد از رنسانس با پیشرفت سریع علم بهسرعت گسترش یافت .با اختراع
عکاسی ،بسیاری از تصویرها با عکس جایگزین شد .با تأسیس مدارس و احتیاج به آموزش و انتقال اطالعات،
رشتهی تصویرسازی آموزشی به تصویرسازی علمی اضافه شد .سادگی و روشن بودن اطالعات ،زیربنای
تصویرسازی علمی و آموزشی است .بیننده بدون هیچ مانعی باید بتواند در یک لحظه اطالعات را درک و جذب
و هضم کند .به این دلیل ،تصویرگر کتابهای آموزشی و علمی محدودیت زیادی در اعمال سلیقهی خود دارد.
هر فرم و شکلی باید صدرصد در خدمت بیان اطالعات و هر رنگی باید در خدمت درک مطلب و اطالعات
باشد؛ اما به هر روی ،این محدودیتها نباید مانع خالقیت تصویرگر شود (Mesghali, 2016, p. 137-
.)140
به طور کلی تصویرسازی غیرتخیلی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :روایتگر ،1طبیعتگرا 4و
اطالعرسان .۲تصویرهای روایتگر به شیوه ای وفادارانه بیانگر داستان یا روایتی همگام با خط سیر آن هستند.
تصویرهای طبیعتگرا به شیوهای بسیار واقعگرایانه تصویرگر انواع طبیعی و تنوعات زیستیاند و بیشتر در
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کتابهای علمی به کار میروند .تصویرهای اطالعرسان بیشتر جنبهی اطالعاتی دارند و بیشتر روی موضوعات
مرتبط با تکنولوژی ،اختراعات و مشاغل مورد استفاده قرار میگیرند (Kabirzade, 2013, p. 66-69؛
 .)Mehrdadfar, 2011, p. 78تصویرسازی برای کتابهای آموزش زبانهای خارجی نیز در طبقهی
تصویرسازیهای غیرتخیلی اطالعرسان 1میگنجد.
تصویرسازی برای کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان سابقهی طوالنیای ندارد و عمدهی
کتابهایی که از دیرباز تاکنون به این منظور نوشته شدهاند ،یا بیبهره از تصویرسازیاند یا بعضاً استفادههای
نامناسب از تصویرها کردهاند .به دالیل مختلف ،حتی کتابهایی که در دههی اخیر منتشر شدهاند ،عمدتاً از
عکس به جای تصویرسازیهای دستی یا دیجیتال استفاده کردهاند (برای مثال نکSahraee et al., .
 .)2016a, 2016b, 2017a, 2017bاگرچه تلفیق عکس و تصویر در تصویرسازی علمی کاربرد دارد؛ ولی
این کتابها عمدتاً به نحوی افراطی از عکاسی سود جستهاند .در میان کتابهای آموزش زبان فارسی ،چاپ
نخست سری کتابهای فارسی بیاموزیم ( ،)Zolfaghari et al., 2001یکی از معدود کتابها در حوزهی
آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان است که با در نظر گرفتن ردهی سنی مخاطبان (کودکان) به صورت
حرفهای برای آن تصویرسازی شده است (برای بررسی تفصیلی این اثر نک.)Farsi, 2012 .
در پژوهش حاضر ،بر آنیم ویراست دوم فارسی بیاموزیم را که مخاطب آن به بزرگسال تغییر یافته و
تصویرسازیهایش نیز بهکلی عوض شده است ،با کتاب مینا ( )1مقایسه کرده و میزان تطابق تصویرهای هر
یک از این کتابها را با اهداف آموزشی  -آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان -بررسی کنیم .در واقع این
پژوهش به این پرسش پاسخ میدهد که میزان سهم و نقش تصاویر در یادگیری زبان فارسی در سطح پایه بر
اساس این دو کتاب تا چه میزان است و تصویرسازیهای این دو کتاب تا چه اندازه موجب آسانسازی و تا
چه اندازه موجب اختالل و نابسامانی در یادگیری شدهاند.

 .2چارچوب نظری
وقتی صحبت از گرافیک و تصویرسازی میشود ،بیشتر ما یاد خط و رنگ و عکس و دیگر ویژگیهای ظاهری
میافتیم؛ اما برای مقاصد آموزشی ،چگونگی انتقال اطالعات و چگونگی آسانسازی فرایندهای یادگیری اهمیت
دارد .کالرک و لیون ( )Clark & Lyons, 2011در کتاب خود با عنوان آثار گرافیکی در جهت یادگیری،

1

. info nonfiction
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عنوان میکنند که ارزش یادگیری هر اثر گرافیکی به سه عامل بستگی دارد .1 :ویژگیهای خود اثر گرافیکی1؛
 .۱محتوا و هدف درس۱؛  .1تفاوتهای یادگیرندگان.1
محتوا و هدف درس در تعیین نوع اثر گرافیکی مورد استفاده مؤثر است .برای مثال استفاده از انیمیشنها
برای تدریس محتواهایی که مستلزم حرکت هستند مناسب است؛ اما برای تفهیم موارد دیگر چندان مناسب
نیستند.
از دیرباز دربارهی تفاوتهای فردی و سبکهای متفاوت یادگیری برای هر فرد سخن گفته شده است (برای
مثال نک .4)Sims & Sims, 1995 .بنابر یک تقسیمبندی سنتی ،سبک بعضیها شنیداری ،سبک بعضیها
دیداری و یا گفتاری است (نک .)Barbe & Swassing, 1979.اما امروزه این تقسیمبندی چندان مورد
قبول نیست .در عوض آنچه یادگیرندگان مختلف را از یکدیگر متمایز میکند میزان دانشپیشین دربارهی
محتواست .تصویرگر باید هنگام تصویرگری با توجه به سطح زبانآموز دانشپیشین او را برآورد کند.
ویژگیهای اثر گرافیکی در سه مؤلفه خالصه میشود .1 :ویژگیهای ظاهری؛  .۱نقشهای ارتباطی؛
 .1نقشهای روانشناختی .پس ویژگیهای ظاهری بر ظاهر اثر و چگونگی خلق آن داللت دارند .نقشهای
ارتباطی به چگونگی انتقال اطالعات اشاره دارند و نقشهای روانشناختی روی این تمرکز میکنند که چگونه
تصاویر فرایندهای یادگیری را ساده میکند .این سه مورد باهم در تعامل و ارتباط هستند .از نظر ویژگیهای
ظاهری ،اثر گرافیکی به دو دستهی ایستا و پویا تقسیم میشود .آثار ایستا شامل طراحی و تصویرسازی ،عکاسی
و مدلهای سهبعدی میشود و آثار پویا شامل انیمیشن ،ویدئو و پدیدهی واقعیت مجازی میشود .پرواضح
است که پژوهش حاضر به بررسی تصویرسازی که زیرمجموعهی آثار گرافیکی ایستاست ،اختصاص دارد.
کالرک و لیون ( ،)Clark & Lyons, 2011اثر گرافیکی را از نظر نقشهای ارتباطی به دستههای
تزئینی ،بازنماینده ،یادآورنده ،۲ساختارنما ،2کمیتنما ،7روندنما ،9تفسیرگر 8تقسیم کردهاند .اثر گرافیکی واجد
ارزش تزئینی ،صرفاً جذابیت بصری ایجاد میکند و در خوشبینانهترین حالت صرفاً سرگرمکننده است .چنین
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 .4هرب تالن ( )H. Thelanنخستینبار اصطالح «سبک یادگیری» را در سال  18۲4مطرح کرد و سپس جریان فرضیهسازی
برای تفاوتهای یادگیری آغاز شد (شمس اسفندآباد)72 :1194 ،
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اثری را نمیتوان اطالعرسان محسوب کرد .برای مثال در کتاب لذت خواندن ( Sahraee et al., 2016a, p.

 )54-55قبل از شروع هر درس عکسی از یکی از آثار تاریخی ایران درج شده است که ارتباطی با محتوای
درس ندارد ،اطالعرسان نیست و کارکرد تزئینی دارد (تصویر .)1

تصویر .1لذت خواندن ،ص ۲4و ۲۲

نقش ارتباطی بعدی بازنماینده است .تصویر در این نقش ،یک بازنمایی واقعگرایانه از یک شیء است.
بسامد این نقش عمدتاً در کتابهای سطوح آغازین است .شکل زیر از کتاب واژهآموزی زبان فارسی ( Asgari,
 )2005نمونهای از این نقش است (تصویر .)۱

تصویر  .۱واژهآموزی ،ص 1۲

تصاویری که دارای نقش ارتباطی یادآورنده هستند ،سرنخی ارائه میدهند که از طریق آن انسان کلمه یا
ساختاری را در زبان به یاد میآورد .مثالً ممکن است کسی از کلمهی « »tough luckدر انگلیسی که به
معنی بدشانس و بدبخت است ،یاد کلمهی «طفلک» در فارسی بیفتد که دارای تلفظ و معنایی مشابه است.
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برای نشان دادن مفاهیم و روابط ساختارمند در زبان میتوان از تصاویر ساختارنما استفاده کرد .برای مثال
برای نشان دادن روابط خویشاوندی در کتابهای سطح پایه یا در کتابهای آموزش محتوامحور استفاده از
سازماندهندههای گرافیکی 1بسیار مفید است .تصویر ( )1از کتاب ضربان زندگی ( Vakilifard et al.,
 )2016, p. 37انتخاب شده است.

تصویر  .1ضربان زندگی ،ص 17

یکی از نقشهای ارتباطی دیگر کمیتنماست .بعضی از سازماندهندههای گرافیکی بیانگر اعداد و کمیتها

هستند .نمودارهای گرافیکی از این دستهاند .تصویر شمارهی ( )4از کتاب فارسی ویژهی علوم اجتماعی
( )Vakilifard et al., n.d., p. 103انتخاب شده است.

تصویر  .4فارسی ویژهی علوم اجتماعی ،ص 1۱1

1

. graphic organizer
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بعضی از مواد گرافیکی روندنما هستند .به عبارت دیگر ،تغییرات یک چیز را در گذر زمان و مکان نشان
میدهند .تصویر شمارهی ( )۲از کتاب کار جلد سوم فارسی بیاموزیم ()Zolfaghari et al., 2008, p. 46
انتخاب شده است.

تصویر  .۲فارسی بیاموزیم ،ج ،1ص 42

مواد گرافیکی تفسیرگر یک نظریه ،اصل یا روابط علت و معلولی را با زبان تصویر نشان میدهند .تصویر
( )2از کتاب فارسی ویژهی علوم اجتماعی ( )Vakilifard et al., n.d., p. 41انتخاب شده است.

تصویر  .2فارسی ویژهی علوم اجتماعی ،ص 41

عالوه بر اینکه یک تصویر باید به طور مؤثری با مخاطب ارتباط برقرار کند و متناسب با نقشهایی که
برشمردیم بهدرستی عمل کند ،میبایست فرایندهای روانشناختی یادگیری را نیز تسهیل کند .اگر یک تصویر
در فرایندهای یادگیری اخالل ایجاد کند ،یادگیری کاهش مییابد .متن و تصاویر اضافهای که با موضوع
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مرتبطاند ،اما نسبت به اهداف درس فرعی هستند ،یادگیری را کاهش میدهد .هارپ 1و مهیر )1889( ۱دو
نمونه طرح درس برای آموزش فرایند چگونگی ایجاد شدن رعدوبرق طراحی کردند .یکی از طرح درسها
بسیار ساده و پایهای بود و در آن از واژهها و تصاویری استفاده شده بود که فرایند رعدوبرق را نشان میداد؛
اما طرح درس دیگر ،بسیار پرشاخ و برگ بود و عالوه بر موارد مذکور ،شامل عکسها و ویدئوهایی از درختانی
که دچار رعدگرفتگی شده بودند ،آمبوالنسها ،انتقال قربانیان به بیمارستان و گزارشهای خبری در این مورد
میشد .نتایج بررسی ها نشان داد که در طرح درس دوم به دلیل پرت شدن حواس یادگیرندگان از موضوع
اصلی درس ،سی درصد یادگیری کاهش یافته بود (به نقل از .)Clark & Lyons, 2011, p. 9-10
نقشهای روانشناختی آثار گرافیکی عبارتاند از :عطف توجه یا تمرکز توجه ،1فعالسازی یا ساخت دانش
پیشین ،4کاهش بارِ شناختی ،۲ساخت مدلهای ذهنی ،2پشتیبانی از انتقال یادگیری 7و انگیزهبخشی.9
میتوان با استفاده از بعضی روشهای گرافیکی ،توجه یادگیرنده را روی قسمت خاصی از مادهی آموزشی
متمرکز کرد و حواسپرتی او را به حداقل رساند .برای مثال در کتاب لذت خواندن ،واژههای تازهی هر متن
خوانداری برجسته شدهاند و در کادر کوچکی کنار این متن ،معنی این واژههای تازه ذکر شده است .این کار
به تمرکز زبانآموز بر واژههای تازهی درس کمک میکند .بعضی از مواد گرافیکی در جهت فعالسازی دانش
پیشین گام برمیدارند ،برای مثال ممکن است رابطهی علت و معلولیای که قبالً زبانآموز بین حرارت و ذوب
شدن یادگرفته است به وسیلهی تصاویر مشابهی برای آموزش رابطهی پایین آمدن دما و یخ زدن استفاده
شود.
یکی دیگر از نقشهای یک اثر گرافیکی باید کاهش بار شناختی باشد .تصاویر تزئینی ،برای مثال بار
شناختی را افزایش میدهند ،زیراکه ارتباط مستقیمی با هدف درس ندارند .ساختن مدلهای ذهنی ،یکی
دیگر از نقشهای روانشناختی آثار گرافیکی است .این نقش به ویژه در آموزش محتوامحور موجب انتقال مواد
یادگیری از حافظه کوتاهمدت به حافظه بلندمدت میشود .استفاده از شبیهسازیهای گرافیکی هم یادگیری
را عمیق میکند .در نهایت اینکه به طورکلی مواد گرافیکی باید جالب و انگیزهبخش باشند و در عین حال
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نسبت به اهداف درس تزئینی و فرعی نباشند ( .)Clark & Lyons, 2011, p. 11به عبارت دیگر،
تصویری که صرفاً نقش تزئینی داشته باشد یا کارکرد مؤثری در فرایند انتقال آموزهی مورد هدف نداشته
نداشته باشد یا یکی از نقشهای روانشناختی پیشگفته را ایفا نکند ،اطالعرسان محسوب نمیشود.

 .3پیشینهی پژوهش
 .1 .3پژوهشگران غیرایرانی
پژوهشهایی که کاربرد تصاویر را در کتابهای آموزش زبان مورد بررسی قرار داده باشند و ویژگیهای هر
تصویر و میزان دخالت و تأثیر آن را در فرایندهای یادگیری زبان دوم بررسی کرده باشند ،معدودند .پژوهشهای
انگشتشماری وجود دارد که در آنها به بررسی کاربرد تصاویر در آموزش بعضی از حوزهها مثل واژگان و
خواندن پرداخته شده است .در این پژوهشها تأثیر همایی واژه و تصویر معموالً از نظر ارزش یادگیری باالتر
از آموزش واژگان بدون تصویر و یا ارائه تصویر بدون واژه مورد نظر است .دلیل این امر رمزگذاری متفاوت
ترکیب «تصویر و واژه» در سیستم شناختی انسان است (.)Paivio, 1975
لوی و لنتز ( ،)Levie & Lentz, 1982نشان دادهاند که همایی تصویر و متن نوشتاری در صورتی که
تصویر به خوبی متن را پشتیبانی کند ،تا سه برابر یادگیری را افزایش میدهد ،اما اگر تصاویر با متن مرتبط
نباشند ممکن است موجب اضافه بار شناختی شوند و حتی یادگیری را مختل کنند .تصویرسازی در یادآوری
بهتر آموزهها نیز بسیار مؤثر است.
نجار )188۲( 1استفاده از ابزارهای چندرسانهای را در برابر تکرسانهای در فرایند یادگیری بررسی کرده
است .به گفتهی وی ،ابزارهای چندرسانهای تنها زمانی مؤثر واقع میشوند که نخست ،یادگیرنده را به
رمزگذاری دوگانه اطالعات وادارند ،دوم ،رسانههای مختلف اعم از شنیداری ،دیداری و غیره یکدیگر را
پشتیبانی کنند و سوم ،به ساختن مدلهای شناختی در ذهن یادگیرندگان کمک کنند و در نهایت به
یادگیرندگانی ارائه شوند که اطالعات و دانش پیشینشان محدود باشد (به نقل از Farsi, 2012, p. 12,
.)16
ریبر )۱۱۱۱( ۱در کتاب خود ضمن ارائهی راهکارهایی برای کاربرد گرافیک ایستا و پویا ،به کاربرد گرافیک
در آموزش رایانهای میپردازد .او گرافیک آموزشی را به سه دسته بازنماینده ،1قیاسی 4و قراردادی ۲تقسیم
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میکند .او دو کاربرد عمدهی گرافیک در آموزش را کاربرد حسی 1و کاربرد شناختی ۱میداند و ذیل کاربرد
حسی به روشهایی چون تزئینکردن و انگیزهبخشی و ذیل کاربردهای شناختی به روشهایی چون جلب
توجه ،نمایش و کاربرد در تمرین اشاره میکند (به نقل از .)Farsi, 2012, p. 52, 53, 56
نظریهی شناختی یادگیری چندرسانهای که نجار به آن اشاره کرده بود ،منتج از نظریهی رمزگذاری دوگانه
و نظریهی بار شناختی است .به گفتهی مهیر ( ،)Mayer, 2001در جریان یادگیری چندرسانهای سه فرایند
شناختی دخیل اند ،که به ترتیب عبارتند از گزینش (گزینش مناسب واژهها و تصاویر) ،سازماندهی
(سازماندهی مناسب واژهها و تصاویر) و تلفیق (تلفیق مناسب بازنمودهای زبانی و دیداری).
کلینگویلسون ،)۱۱۱1( 1با بررسی کاربرد تصاویر دیداری در کالسهای زبان انگلیسی به کاربردهای نامناسب
عناصر دیداری اشاره میکنند ،از جمله میتوان به وجود عناصر حواس پرتکن ،اطالعات زیاد ،تصاویر
کلیشهای ،تصاویر ناواضح و غیره اشاره کرد (به نقل از فارسی.)Farsi, 2012, p. 52 ،
به اثر کالرک و لیون ( )Clark & Lyons, 2011که این پژوهش در چارچوب نظری مورد اشاره آنها انجام
شده است ،در بخش چارچوب نظری بهطور مفصل پرداخته شد.

 .2 .3پژوهشگران ایرانی
همانطور که اشاره شد بعضی از پژوهشها به بررسی کاربرد تصاویر در آموزش بعضی از حوزهها در آموزش
زبان مثل واژگان و خواندن پرداختهاند .در میان پژوهشگران ایرانی ،تجسسی ( )Tajassosi, 2003با بررسی
نقش تصاویر در آموزش زبان فرانسه ،به بررسی میزان تأثیر تصویر در سیستم بینایی و حافظهی فرد و
همینطور بُعد روانشناسی آن پرداخته است .به گفتهی او ،کاربرد تصویر بهویژه برای مبتدیان الزمتر مینماید.
پارسا ( ،)Parsa, 2009در پژوهش خود نشان داده است که در مقایسه با ارائهی معادل فارسی ،رسم تصویر
تأثیر به مراتب بهتری بر روی یادگیری واژههای عینی نوآموزان داشته است.
قیطانی ( )Gheitani, 2001در پایاننامه اش به موضوعی مشابه به پژوهش حاضر ،پرداخته است ،اما
عمدتاً منابع قدیمی مثل ثمره ( )Samareh, 1990و پورنامداریان ( )Purnamdarian, 1997را بررسی
کرده است که هر دو فاقد تصویرند .تمرکز پژوهش وی بر آزمونسازی است .به گفته وی آزمون لغت و شنیدن
و نوشتن باالترین قابلیت را برای تصویرسازی دارند و شرایط سنی زبانآموزان نیز در نوع و ساختار تصویرسازی
تأثیرگذار است.
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فارسی ( ،)Farsi, 2012کاربرد گرافیک را در چاپ نخست مجموعه کتابهای فارسی بیاموزیم بررسی
کرده است .در مجموعهی مورد بررسی وی ،تصویرسازی رنگی غیراپیزودیک ،تصویرسازی رنگی اپیزودیک،
تصویرسازی سیاه و سفید ،تصویرسازی کهن ،تصویر فتوگرافیک ،طرح سنتی انتزاعی ،پوستر رنگی ،نقاشی
رنگی ،طراحی سیاه و سفید ،عکس رنگی ،عکس سیاه و سفید و در مواردی انتظار ترسیم تصویر به وسیلهی
زبانآموز عمده ترین آثار گرافیکی مورد استفاده هستند .آثار به کار رفته در مجموعهی مورد بررسی او همراه
با یا در مشارکت با رویدادهای آموزشی به کار رفتهاند ،رویدادهایی نظیر جلبتوجهِ یادگیرنده ،فعالسازی
دانش پیشین ،ارائهی محتوای درس ،ایجاد فرصت برای تعامل با درس و انتقال یادگیری .وی همچنین به
کاربرد نادرست آثار گرافیکی نیز ،در این مجموعه اشاره کرده است و بیشترین میزان کاربرد نادرست را عدم
رمزگذاری دوگانهی اطالعات دانسته است (.)Farsi, 2012, p. 89-93
جلیلینیا ( ،)Jaliliniya, 2015به بررسی تأثیر تصویر و متنسازی در آموزش واژههای جدید زبان
انگلیسی به کودکان  2تا 1۱ساله پرداخته است و این دو روش را در افزایش یادگیری زبانآموزان مؤثر دانسته
است .مؤیدیراد ( )Moayedi Rad, 2016هم نشان داده است که آموزش دیداری واژهها نسبت به آموزش
سنتی (یعنی به روش ترجمه به زبان مادری) هنگام بهخاطرآوری واژهها مؤثرتر بوده است.
عمدهی پژوهشهای مرتبط ،به بررسی تأثیر تصویرسازی در کتابهای آموزشی و بهویژه در کتابهای
آموزشی درسی کودکان در مقطع ابتدایی پرداختهاند (Sahraee, 1995; Bay, 1998; Hajimohammadi,
;2002; Zaker, 2005; Sheykhi, 2005; Kaveh, 2007; Safaeenia, 2010; Ojaghi, 2010
) .Gharani, 2010; Goharjoo, 2016; MohammadiKhaneghah, 2016از آنجایی که این گروه سنی

و موضوع آموزشی موردنظر در این پژوهش ها ارتباط چندانی به پژوهش حاضر ندارد ،از مرور مباحث این
پژوهشها صرف نظر میکنیم.
گفتنی است که تصاویر نقش مهمی در آموزش فرهنگ در کتابهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
(آزفا) ایفا میکنند و در این زمینه پژوهشهایی صورت گرفته است؛ برای نمونه میردهقان و همکاران
( )Mirdehghan et al., 2013مجموعه کتابهای زبان فارسی ( )SaffarMoghaddam, 2012را از
منظر نشانهشناسی فرهنگی بررسی کردهاند و نشان دادهاند که نحوهی بازنمایی ارتباط خود و دیگری در این
مجموعه منجر به عدم بسندگی رمزگانی و نادیده گرفته شدن بسیاری از موقعیتهای معناساز و در نهایت
پایین آوردن کیفیت تعاملی خود و دیگری و اختالل در ارتباط میگردد .از آنجایی که پژوهش حاضر به بررسی
تصویرسازی بر اساس اهداف مستقیم آموزشی و با تکیه بر چهار مهارت اصلی ،پرداخته است ،آموزش فرهنگ
را مستقیماً مورد مداقه و بررسی قرار نمیدهد.

 /۱۱1بررسی کارآمدی تصویرسازی در تحقق اهداف آموزشی در کتابهای آزفا بررسی موردی /... :رویا ولیپور /صص۱01-۱21 :

 .۴روش پژوهش
در این پژوهش به بررسی تصویرسازی در دو کتاب آموزش زبان فارسی پرداختهایم .این کتابها عبارتاند از
ویراست دوم فارسی بیاموزیم ( )Zolfaghari et al., 2017و مینا (.)Sahraee et al., 2017a( )1
مخاطب این دو کتاب بزرگساالن هستند ،هر دو برای سطح مقدماتی تألیف شدهاند ،چهارمهارتیاند و از
همین رو ،از نظر محتوا مشابه هستند .از طرف دیگر ،تاریخ انتشار این کتابها و بالطبع تصویرسازیهایشان
تقریباً همزمان است .به این دالیل مقایسهی آنها معقول است .در ویراست جدید فارسی بیاموزیم بخش الفبا
نیز به کتاب اضافه شده است .به دلیل اینکه آموزش الفبا در مینا ( )1لحاظ نشده است ،تصویرسازیهای
بخش الفبا از فارسی بیاموزیم را کنار گذاشتیم.
مینا ( )1شامل هشت درس است .هر درس از چهار بخش «کارکرد»« ،حوزههای واژگانی»« ،دستور» و
«خواندن» تشکیل شده است و مباحث گوناگونی را در بر می گیرد .از نظر محتوایی تقریباً هر درس از این
کتاب معادل دو یا سه درس از فارسی بیاموزیم است .به همین دلیل ،از کتاب مینا ( )1درسهای  1و  4و 9
و از کتاب فارسی بیاموزیم درسهای  1و  ۲و  11و  1۲و  ۱1و  ۱۲و  ۱8انتخاب شده است .به جای درسهای
 1۱و  ۱۱این کتاب به دلیل اینکه صرفاً شامل مرور مطالباند ،از درسهای  11و  ۱1استفاده شد .بدین
ترتیب ،انتخاب دروس از دو کتاب به شیوهای منظم اما تصادفی بوده است.
در انتخاب این کتابها ،گروه سنی مخاطب و سطح آموزشی را نیز در نظر گرفتهایم .در سطوح آغازین
(نوآموز ،پایه و پیشمیانی) استفاده از تصاویر درحد قابلتوجهی باید نسبت به سطوح میانی ،فوقمیانی و
پیشرفته بیشتر و با جزئیات دقیقتری باشد .به عبارت دیگر ،در سطوح آغازین کمبود دانش زبانی زبانآموز
باید با تصاویر پوشش داده شود ،طوری که خألهای زبانی به حداقل برسد .در سطوح باالتر ،با توجه به باالرفتن
مفاهیم انتزاعی (در حوزهی واژهها ،متون و گفتوگوها) استفاده از تصاویر کمتر میشود و نقش تصاویر تا
حدی به بازسازی بافت و محیط کالمی تقلیل مییابد .از طرف دیگر ،با آنکه تصویرسازیهای علمی در اغلب
موارد واقعگرا هستند ،ممکن است از میزان این واقعگرایی در سطوح فوقمیانی و پیشرفته در حدی که انتقال
مفاهیم را دچار اشکال نکند ،کاسته شود.

 .۵ارائه و تحلیل دادههای پژوهش
تعداد تصاویر به کاررفته در قسمتهای موردبررسی کتاب مینا  ۲2عدد و در کتاب فارسی بیاموزیم  1۲عدد
است .این در حالی است که از کتاب مینا ،سه درس و از کتاب فارسی بیاموزیم ،هفت درس انتخاب شده است.
به طور کلی بسامد کاربرد تصاویر در هر صفحه در مینا بیشتر است .در این کتاب برعکس فارسی بیاموزیم،
سفیدخوانی به کل رعایت نشده است .از طرف دیگر حاشیههای کتاب حداقلی است و از تمام فضای صفحه با
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درج مطالب یا تصاویر استفاده شده است .گفتنی است که سفیدخوانی ،بهویژه در سطوح آغازین نقش مؤثری
در انتقال هدف درس از رهگذر تصویر دارد؛ به عبارت دیگر ،رعایت نشدن سفیدخوانی باعث میشود که به
جای این که یادگیرنده مستقیماً و ناخودآگاه از رهگذر تصویر به هدف اصلی درس رهنمون شود ،ربط و نسبت
تصاویر با یکدیگر و همچینن با متن را در نیابد و مجبور شود مقداری از توجه و نیروی شناختی خود را صرف
بازچینی محتوا در ذهن خود کند .این روند ،در دو هدف اصلی از اهداف روانشناختی تصویر برای انتقال یک
آموزه ،یعنی عطف توجه و کاهش بار شناختی ،اخالل ایجاد میکند.
آمیختگی مطالب و گنجاندهشدن محتواهای نسبتاً زیاد در یک صفحه و نبود فضای خالی برای زبانآموزان
پایه چندان مطلوب به نظر نمیآید .این موضوع یکی از تفاوتهای اساسی در صفحهبندی این دو کتاب است.
تکنیکهای بهکار رفته در هر دو کتاب تقریباً یکسان است و در هر دو از نوشته نمایانگر نیز برای بعضی از
تصویرها استفاده شده است .بعضی از تصاویر در تمرین و بعضی از تصاویر در درس به کار رفته و بعضیها نیز
به صورت مشترک در تمرین و درس به کار رفتهاند .به طور کلی کاربرد تصاویر در درس بیشتر از تمرینها
است.
تصویرسازی در هر دو کتاب با اشکاالت متعددی روبهرو است .بازنمایی ضعیف اهداف درس یکی از این
اشکالها است (Sahraee et al., 2017a, p. 1؛  .)Zolfaghari et al., 2017, p. 113بازنمایندگی
بافت ،یکی از نقشهای حداقلیای است که تصاویر در کتابهای آموزشی بر عهده دارند .اما هر دو کتاب حتی
در دستیابی به این هدف هم گاهی ناموفق عمل کردهاند (Sahraee et al., 2017a, p. 1,7,34
؛ .)Zolfaghari et al., 2017, p. 54برای مثال تصویر ( )7باید فضای رستوران را بازنمایی کند ،اما
تصویر ارائه شده جز میز غذا که ممکن است در خانه هم چیده شود ،هیچکدام از عناصر بازنمایندهی رستوران
را ندارد.

تصویر  .7مینا ،ص 1

میزان خالقیت تصویرگر در فارسیبیاموزیم بیشتر از مینا است .یکی از ویژگیهای تصویرسازی کتاب
فارسی بیاموزیم حفظ شخصیتهای یکسان است .برای مثال بعضی از شخصیتهای یکسان در تصاویر مختلف
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کارهای مختلفی را انجام میدهند .حفظ شخصیت باعث میشود که ذهن زبانآموز یک بار برای همیشه
شخصیت را شناسایی کند و در موارد بعدی صرفاً به وجوه تمایز توجه کند ،اما در کتاب مینا از شخصیتهای
یکسان بهندرت استفاده شده است .برای مثال در درس اول ( ،)Sahraee et al., 2017a, p. 4هدف درس
نشان دادن تمایز میان نوع گفتگو در موقعیتهای مختلف (در مقابل استاد و در مقابل یک دوست صمیمی)
است .در این جهت بهتر بود شخصیت یکسانی در موقعیتهای مختلف قرار بگیرد تا تمایز رفتار و نوع صحبت
کردن او با توجه به موقعیت شخص مقابلش مشخص شود.
قاببندی تصاویر در شناسایی ربط و نسبت آنها با یکدیگر بسیار اهمیت دارد .تنوع و تعدد قاببندیها
در هر دو کتاب تقریباً یکسان است .قاببندی نامناسب ممکن است موجب گمراهی زبانآموز و اضافهبارِ
شناختی شود .برای مثال در تصویر شمارهی ( ،)9شش تصویر کامالً متمایز از نظر آموزشی در سه قاب قرار
گرفتهاند .این امر موجب میشود زبان آموز به صورت دو به دو در تصاویر به دنبال ارتباط بگردد و از هدف
درس دور بیفتد.

تصویر  .9فارسی بیاموزیم ،ص 71و74

نمودارهای  1و  ۱نقشهای ارتباطی تصاویر هر دو کتاب را نشان میدهد .در هر دو ،نقش بازنماینده یا
بازنمایندهی بافت بیشترین بسامد را دارد .در هر دو کتاب از میان مهارتهای مختلف ،بیشترین کاربرد تصویر،
مربوط به آموزش مهارت خواندن یا واژه بوده است .باال بودن بسامد نقش بازنماینده با باالبودن کاربرد تصاویر
در آموزش مهارت خواندن و واژه همراستا است؛ زیراکه یکی از روشهای ساده در آموزش واژگان استفاده از
تصاویر بازنماینده است .از طرف دیگر از آنجایی که کتابها مربوط به سطح پایه هستند ،باال بودن نقش
ارتباطی بازنماینده موجه مینماید؛ اما پایین بودن بسامد سایر نقشها و اختالف فاحش آنها با نقش بازنماینده
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یا بازنمایندگی بافت ،بیانگر آن است که تصویرگران این کتابها تصویرسازی را به نقشهای ارتباطی محدودی،
منحصر دانستهاند و خالقانه برای به کارگیری تصاویر با نقشهای متفاوت و متنوع گام برنداشتهاند.
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عالوه بر اشکاالت پیشین که مربوط به نقشهای ارتباطی تصاویر بود ،تصاویر ممکن است از نظر ایفای
نقشهای روانشناختی نیز دچار اشکال باشند .برای مثال ،اگر تصویر مبهم یا غیرواضح یا در مقیاسی
بیشازاندازه کوچک باشد ،ممکن است نه تنها موجب آسانسازی فرایندزبانآموزی نشود ،بلکه اضافه بارِ
شناختی ایجاد کند (Sahraee et al., 2017a, p. 5,10,32,35,71,73؛ Zolfaghari et al., 2017,
 .)p. 112,114,130,202,203این مورد یکی از اشکالهای پربسامد در هر دو کتاب است .ایجاد اضافهبارِ
شناختی (Sahraee et al., 2017a, p. 4, 8, 32, 37؛ Zolfaghari et al., 2017, p. 54, 73,
 )74, 75, 129, 302نیز مشکلی است که بعضی از تصاویر هر دو کتاب ایجاد میکنند .برای مثال تصویر
( )8برای تدریس مفهوم سبک و سنگین کشیده شده است؛ اما این نوع ترازو عموماً تداعیگر قضاوت و دادگاه
است و باعث میشود ذهن زبانآموز بیش از آنکه متوجه هدف درس شود ،به چیز دیگری معطوف گردد.
گفتنی است که به طور کلی بیشتر اشکالها موجب اضافهبار شناختی میشوند ،اما آنچه ذیل اضافهبار شناختی
از آن یاد میکنیم ،ذیل هیچکدام از اشکاالت دیگر نمیگنجد.
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تصویر  .8مینا ،ص 1۱

در فارسی بیاموزیم ترتیب و چینش مطالب در هر صفحه طوری است که فضای خالی کافی برای زبانآموز
به منظور تمرکز توجه و جلب نظر او و محیط مناسب برای یادداشتبرداری و جای کافی برای حل تمرینها
در نظر گرفته شده است .این در حالی است که در مینا پر شدن صفحه با مطالب و تصاویر متعدد موجب
اضافه بار شناختی برای زبانآموز میشود ،چراکه زبان آموز باید زمانی را به شناسایی ربط و نسبت تصاویر و
تقدم و تأخر آن ها اختصاص دهد .عالوه بر آن ،مواجه شدن با حجم باالیی از مطالب در یک صفحه موجب
اضطراب زبانآموز میشود.
عالوه بر موارد مذکور ،وجود جزئیات نامرتبط ( ،)Sahraee et al., 2017a, p. 4بار فرهنگی یا روانی
منفی ( )Sahraee et al., 2017a, p. 32, 40و ژرفنمایی 1نامناسب ( Sahraee et al., 2017a, p.
 )32, 33از اشکاالت دیگری است که در کتاب مینا به چشم میخورد .اشکاالت مربوط به تصاویر هر دو کتاب
و بسامد آنها در نمودارهای  1و  4ذکر شده است .پیداست که بسامد این اشکاالت در مینا بیشتر است.
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خالقیت تصویرگر کتاب فارسی بیاموزیم بیشتر است .برای مثال میتوان به استفاده از تصویرسازی دو رنگ
و تصویرسازی رنگی در یک قاب برای متمایز کردن هدف اصلی از هدف فرعی یا بافت اشاره کرد
( . )Zolfaghari et al., 2017, p. 54از همین تکنیک برای تمایز گذاشتن میان واقعیت و خیال نیز
استفاده شده است ( .)Zolfaghari et al., 2017, p. 69طوری که یک شخصیت به صورت رنگی ،و
تصورات او در ابر به صورت دو رنگ تصویر شده است .همچنین در راستای شخصیسازی ،تصویرگر به نحو
هوشمندانهای از تصاویر مبهم استفاده کرده است ( .)Zolfaghari et al., 2017, p. 70, 110هرگاه قرار
است زبانآموز خود را در موقعیتی قرار دهد ،تصویر مربوط به آن موقعیت با ابهام همراه است .البته در موارد
معدودی از شخصیسازی استفادهی نادرستی شده است ( .)Zolfaghari et al., 2017, p. 70, 111تلفیق
طراحی محیطی و رنگی ( )Zolfaghari et al., 2017, p. 202, 203و همچنین تلفیق تکنیک رنگی و
سیاه و سفید ( )Zolfaghari et al., 2017, p. 173, 176از دیگر خالقیتهای تصویرگر فارسی بیاموزیم
است.

 .۶نتیجهگیری
تعداد تصاویر به کاررفته در «کتاب مینا  ۲2عدد» و در «کتاب فارسی بیاموزیم  1۲عدد» است .این درحالی
است که از کتاب مینا سه درس و از کتاب فارسی بیاموزیم هفت درس انتخاب شده است.
در کتاب مینا نقش ارتباطی بازنماینده بیشترین بسامد را دارد و هیچ نمونهای برای نقشهای ساختارنما و
همچنین تفسیرگر وجود ندارد .در کتاب فارسی بیاموزیم بازنمایندهی بافت پربسامدترین نقش ارتباطی است،
در حالی که نقشهای ساختارنما ،کمیتنما ،تفسیرگر و روندنما هیچ نمونهای در این کتاب ندارند .این دادهها
نشان میدهد که در کتابهای آموزش زبان سطح پایه نقش عمدهی تصاویر ،بازنماینده یا بازنمایندهی بافت
است.
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در کتاب مینا  1۲تصویر در تهیهی محتوای درس و  18تصویر در تهیهی محتوای تمرینها به کار رفته
است .بعضی از تصاویر هم در درس و هم در تمرین کاربرد دارند .در کتاب فارسی بیاموزیم  18تصویر در درس
و  ۱۱تصویر در تمرین به کار رفتهاند .این آمار نشان میدهد که در فارسی بیاموزیم استفاده از تصویر در درس
و تمرین یکسان است ،اما در مینا استفاده از تصویر در تهیهی محتوای درس به نحو چشمگیری (تقریباً نزدیک
به دو برابر) از تمرین بیشتر است.
پارهای اشکاالت در تصویرسازی برای کتاب مینا ،از جمله بازنمایی ضعیف اهداف درس ،جزئیات نامرتبط،
ابهام در تصویر ،بازنمایندگی ضعیف بافت ،مقایس کوچک تصاویر ،عدم وضوح ،ژرفنمایی نامناسب،
ارزشگذاری فرهنگی نامناسب و ایجاد بار روانی منفی باعث میشوند که تصاویر نتوانند مهمترین نقشهای
روان شناختی خود از جمله کاهش بار شناختی و عطف توجه و تمرکز را ایفا کنند .برای مثال وجود جزئیات
نامرتبط یا باهمایی تصاویر با مفاهیم غیرمرتبط در ذهن زبانآموز باعث میشود که زبانآموز برای مدتی از
هدف اصلی درس دور بیفتد .تنوع و بسامد این اشکاالت در فارسی بیاموزیم کمتر است .یکی دیگر از ویژگی-
های تصویرسازی این کتاب حفظ شخصیتهای یکسان است .برای مثال بعضی از شخصیتهای یکسان در
تصاویر مختلف کارهای مختلفی را انجام میدهند .حفظ شخصیت باعث میشود که ذهن زبانآموز یک بار
برای همیشه شخصیت را شناسایی کند و در موارد بعدی صرفاً به وجوه تمایز توجه کند ،اما در کتاب مینا از
شخصیتهای یکسان به ندرت استفاده شده است .برای مثال برای درک تفاوتهای بافتی بهتر است یک
شخصیت واحد در موقعیتهای مختلف قرار بگیرد تا آموزهی مربوط به آن محتوا با شخصیت خلط نشود.
یکی از خالقیتهای جالب در کتاب فارسی بیاموزیم استفاده از تصویرسازی دو رنگ و رنگی در یک قاب
برای متمایز کردن هدف اصلی از هدف فرعی است .از همین تکنیک برای تمایز گذاشتن میان واقعیت و خیال
نیز استفاده شده است .طوری که یک شخصیت به صورت رنگی ،و تصورات او در ابر به صورت دو رنگ تصویر
شده است .همچنین در راستای شخصیسازی ،تصویرگر به نحو هوشمندانهای از تصاویر مبهم استفاده کرده
است .هرگاه قرار است زبانآموز خود را در موقعیتی قرار دهد ،تصویر مربوط به آن موقعیت با ابهام همراه
است .تلفیق طراحی محیطی و رنگی و همچنین تلفیق تکنیک رنگی و سیاه و سفید از دیگر خالقیتهای
تصویرگر فارسی بیاموزیم است .اما تصویرگریهای این کتاب نیز با اشکاالت مشابهی مثل بازنمایندگی نامناسب
بافت ،قاببندی نامناسب ،عدم وضوح ،عدم ارتباط با هدف درس ،ابهام در تصویر مواجه است که عمدتاً موجب
اضافه بار شناختی برای زبانآموز میشود.
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