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Abstract 
Objectives: Concentrate, note-taking, reading texts increase ability, analysis, and critical 

thinking increasing, prepare the preliminaries of learning, and one way to help children become 
familiar with learning issues is by paying attention to children's visual literacy. This study aims 

to study the effect of teaching visual literacy on the learning skills of 7-10-year-old children 

referred to the Public Library of Mohammad Rasoolullah (PBUH) Javanrood. 
Methods: This quasi-experimental study was performed using a pretest-posttest with a 

control group. The statistical population consisted of all 7-10-year-old members of Mohammad 

Rasoolullah Public Library in Javanrood in 2018-2019. They were selected by convenience 
sampling method. 15 persons were considered the experimental group for teaching visual 

literacy and 15 persons as the control group. The research tool was Kangas Learning Skills 

Questionnaire (2009) and Lupatska et al (2018) visual literacy questionnaire. Descriptive and 
inferential statistics were used for data analysis. 

Results: The results of multivariate analysis of covariance showed that there is a significant 

difference between the average scores of learning skills and its components (note taking, 
memory enhancement, exam preparation, concentration enhancement, and time management) in 

children who received visual literacy education and children who did not receive then education; 

teaching visual literacy has led to an increase in their learning skills. 
Conclusions: Due to the importance of teaching visual literacy to enhance children's 

learning skills, teaching visual literacy can be considered an effective program in public 

libraries. Therefore, it requires careful and coherent planning. 
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 چکیده

متون، تجزیه و تحلیل و افزایش تفکر  بردن قدرت خواندن برداری، باال داشتن تمرکز، آشنایی با یادداشت هدف:
تواند به کودکان در خصوص آشنایی با این مباحث  هایی که می سازد و یکی از راه انتقادی، مقدمات یادگیری را فراهم می

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آموزش سواد بصری بر  یادگیری کمک کند، داشتن سواد بصری کودکان است.
های آن  اهلل جوانرود و مؤلفه عمومی محمد رسول  کننده به کتابخانه ساله مراجعه 0-02ن یادگیری کودکا  مهارت

 ، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و مدیریت زمان( انجام شده است. برداری، تقویت حافظه )یادداشت
 رل انجام شدهآزمون با گروه کنت آزمون و پس تجربی و با استفاده از طرح پیش پژوهش با روش شبه روش:

اهلل شهر جوانرود در سال  ساله عضو کتابخانه عمومی محمد رسول 0-02است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کودکان 
گیری در دسترس دو گروه انتخاب شدند. یک گروه  ها به روش نمونه تشکیل داده است که از میان آن 98-0390

نفره( به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته 02بصری و گروه دیگر )نفره( به عنوان گروه آزمایش برای آموزش سواد 02)
های یادگیری کانگاس  ت ها در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است، پرسشنامه مهار  شد. برای گردآوری داده

ر از اساتید علم نف 2ها توسط   (. روایی محتوایی پرسشنامه2208( و پرسشنامه سواد بصری لوپاتسکا و همکاران )2229)
یید قرار گرفت و جهت سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده تأشناسی و روانشناسی مورد   اطالعات و دانش

 ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده
های آن  های یادگیری و مؤلفه یانگین نمرات مهارتنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که م ها:  یافته

                                                           
 های یادگیری کودکان(. نقش آموزش سواد بصری بر مهارت1041فر، هالله )  محمدیان، محسن؛ فتاحی رحیمی، صالح؛ گل استناد به این مقاله: .1

 .294-271(، ص0)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتالله جوانرود.  عمومی محمد رسول  کننده به کتابخانهساله مراجعه 14-7
DOI: 10.22091/stim.2021.6137.1466 

 11/11/1011: انتشارتاری    خ  ؛  10/11/1000خ پذیرش: تاری     ؛  41/11/1000تاری    خ اصالح:  ؛  10/10/1000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 نویسندگان. © 



 012 ...های یادگریینقش آموزش سواد برصی بر مهارت

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

برداری، تقویت حافظه، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و مدیریت زمان( در کودکانی که آموزش سواد  )یادداشت
 اند، با کودکانی که آموزشی را دریافت نکرده بودند، تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش سواد  بصری را دریافت کرده

 ها شده است. بصری منجر به افزایش مهارت یادگیری آن
نتایج نشاد داد که با استفاده از سواد بصری، مهارت یادگیری کودکان افزایش یافته است. با توجه به  گیری:  نتیجه

ای  هتواند به عنوان برنام های یادگیری کودکان، آموزش این سواد می اهمیت آموزش سواد بصری در جهت ارتقای مهارت
ریزی دقیق و منسجم در  های عمومی و بخش کودکان آن مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، نیازمند برنامه مؤثر در کتابخانه

های  های الزم برای آموزش کودکان در کتابخانه تواند یکی از برنامه این راستا است. سواد بصری در حال حاضر می
ر این زمینه دارد که قادر به سازماندهی و استفاده از گرافیک برای یادگیری عمومی باشد و نیاز به کتابدارانی مجرب د

 کودکان باشند.

 

اهلل جوانرود،  های یادگیری، آموزش کودکان، کتابخانه عمومی محمد رسول سواد بصری، مهارت ها: کلیدواژه

 تصویر.
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 . مقدمه 1

اند و فرهنگ انسانی که تاکنون  تهزندگی معاصر گذاش  تردید، تصاویر اثرات عمیقی بر نحوه بی
بیشتر از گفتار و زبان استفاده کرده است، به تدریج به استفاده از تصویر و تصویرنگاری روی آورده 

دیدن تصویر و غلبه آن   ها و باورهای ما به واسطه است. امروزه بخش بزرگی از معلومات و آموخته
های گوناگون در جامعه امروز، در واقع بازگشت  تر تصاویر به صوریثتأبر ما است. میزان نفوذ و 

وارد به  به آن چیزی است که برای ارضاء و حیات چشم ما اهمیتی بسزا داشته است. اگر به یک تازه
تر از هنگامی خواهد بود که آن چیز را با  شهر، چیزی را نشان دهند، فهم او از آن به مراتب عمیق

که باید به آن توجه داشت این است که بسیاری از افراد علم ای   گفتار برایش شرح دهند. مسأله
  دقت هستند، در صورتی استخراج مفاهیم صحیحی از تصویر را ندارند و در توجه به تصاویر، بی

توان درک کرد که این موارد عدم آموزش تصاویر به  که بسیاری از علوم را فقط از طریق تصویر می
 (. 0326منتظری رودبارکی،  رساند )آقاخانی و افراد را می

شوند.  تر از کلمات نوشته شده، و حفظ می های بسیار طوالنی تصاویر در حافظه برای دوره
کند  دهد و امکان یادگیری را فراهم می های کالمی با تصاویر تمرکز را افزایش می تقویت نوشته

کتاش و آلبایراک ، 3(. از نظر باندورا2102، 2ش؛ به نقل از: اوزکوبات و اولوتا2101، 1)اوزونر، آ
ای، در همه وقت  گردد. یادگیری مشاهده   ق مشاهده حاصل مییری از طریادگین مرحله ینخست

؛ به نقل از: جاویدی کالته جعفرآبادی، معدنی و 2100 4افتد )هرگنهان و اولسون، اتفاق می
 جا بهتر ذهن در شوند، می ارائه به تنهایی که هایی کلمه با مقایسه در (. تصویرها0311رضوی، 

 متن منطبق اطالعات با اگر (. تصاویر0314گردند )افتخارنژاد و همکاران،  می و یادآوری گرفته
 روابط فضایی که اند کننده کمک موقعی تصاویر ندارند. مشخصاً  یادگیری در رییثتأ نباشند،
 (. 0314و همکاران، ؛ به نقل از: افتخارنژاد 0120، 5دهند )پیک نمایش را متن در موجود

سواد بصری امروزه نه فقط ابزاری برای نمایش تصویر، بلکه رابطه میان فرم و محتوا و فرم و 
(. 0313کند )جعفرزاده، باشد که نقش بسیار مهمی در زندگی ارتباطی انسان بازی می معنا می

                                                           
1. Uzuner, Aktaş & Albayrak 

2. Özkubat & Ulutaş 

3. Bandura 

4. Hergenhahn & Olson 

5. Pic 
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ها که فرد را  تواناییای از مجموعه»سواد بصری را  1های تحقیقاتی  انجمن دانشگاهی و کتابخانه
های بصری را به طور مؤثر بازیابی، استفاده، تفسیر، ارزیابی و   سازد تا تصاویر و رسانه  قادر می

و همکاران،  3؛ به نقل از: لوپاتووسکا2100و همکاران،  2تعریف کرده است )هاتویگ« ایجاد کند
ترین   کوچک 4مله: نقطه،(. سواد بصری دارای عناصر مختلفی است که به مواردی از ج2102

توانایی استفاده از اندازه ابعاد برای  5انداز، واحد بصری که شاخص و نشانگر فضا است؛ چشم
های اولیه، درجه حرارت رنگ )سرد/گرم( و دانش و توانایی شناسایی رنگ 6تعیین فاصله؛ رنگ،

؛ 2100، 8صاویر )ُانیلتوانایی شناسایی اشکال اساسی در ت 7مقدار رنگ )روشنی/تاریکی(؛ شکل،
شناسایی انواع مختلف و  11(؛ خطوط،2106؛ به نقل از: لوپاتووسکا و همکاران، 0121 2رایس،

ترین ویژگی از نظر موضوع در   توانایی شناسایی مهم 11عملکرد خطوط در یک تصویر؛ و ویژگی،
روری در نظر تصویر، اشاره دارد. در کنار سواد متنی، سواد بصری اغلب به عنوان یک جزء ض

 شود که برای تفکر انتقادی فردی و توانایی فکری ضروری است )لوپاتووسکا و همکاران،گرفته می
2106.) 

 تر و عمیق بهتر درک برای و است خود خاص الفبای دارای کالمی سواد همچون بصری سواد
این دلیل که  را آموزش دهیم و قطعًا احتیاج به تدریس دارد؛ به بصری سواد دانش ناچاریم آن

ناپذیری مانند ایستادن و راه رفتن  های تصویری عملکردهای تکوینی بدیهی و اجتنابمهارت
روشن  ها برنامه و هدف روی از آموزش ها دراز آن استفاده بصری، وسایل وفور رغم علی نیستند.

 به و باید رنددا آموزش در بصری سواد از مورد استفاده در کمی اطالعات معلمان نیست. در نتیجه
 (.0314شود )افتخارنژاد و همکاران،  پرداخته بصری و سّنتی آموزش ترکیب

                                                           
1. Association of College & Research Libraries 

2. Hattwig 

3  . Lopatovska 
4. Point 

5. Perspective 

6. Color 

7. Shape 
8  . O’Neil 
9. Rice 
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11. Salience 
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؛ استنالیدن، نیسان و 2102، 2؛ کارتر2102و همکاران،  1های انجام شده )دسچ پژوهش
( بر این نکته تاکید دارند که آموزش سواد بصری 0314 ؛ افتخارنژاد و همکاران،2107، 3بودن

برداری، باال بردن های یادگیری مؤثر باشد. داشتن تمرکز، آشنایی با یادداشترتتواند بر مهامی
قدرت خواندن متون و آشنایی با مبانی سواد بصری جهت تجزیه و تحلیل و افزایش تفکر انتقادی، 

هایی که  ها آشنا شوند و یکی از راه سازد؛ کودکان بایستی با این روش مقدمات یادگیری را فراهم می
تواند به کودکان در خصوص آشنایی با این مباحث یادگیری کمک کند، داشتن سواد بصری  می

از به قضاوت حساس درباره اطالعات ارائه شده یها ن  تر شدن کودکان، آن  باشد. با بزرگ کودکان می
ها نیاز به سطح باالتری از سواد بصری برای درک   دارند. پرداختن به این چالش یبه صورت بصر

کند. این سطح باالتر سواد بصری نسبت به سطوح   اصر بصری دارد که یک تصویر ایجاد میعن
؛ رایس، 0172، 4باشد )آسبورن و آسبورن  ابتدایی آن که نیازی به آموزش ندارد، نیازمند توسعه می

0122.) 
نظام آموزشی ایران حتی در باالترین یکی از موضوعات کلیدی دنیای امروز آموزش است. 

های سّنتی و قدیمی آموزش است.   وح تحصیالت تکمیلی، هنوز هم مبتنی بر الگوها و پارادایمسط
کید بیش از حد بر انتقال و کسب دانش و انباشت اطالعات در حافظه، توجه نکردن به نقش  تأ

گاهی  بی پژوهش در آموزش و یادگیری، های پایه برای زندگی در یک جامعۀ اطالعاتی و  توجهی به آ
ریزی منسجم و نظام آموزشی پویا در  رفتی مثل تفکر انتقادی و به طور کلی نبود یک برنامهمع

(. همچنین نظام 0311حیدری، های نظام آموزشی کنونی در ایران است )  جامعه، ازجمله ویژگی
آموزشی در زمینه سواد بصری و آموزش از طریق تصاویر فعالیت کافی ندارد و هنوز به طور عمده 

های دیگر ارجحیت  گفتار و کالم برای ارتباط و انتقال اخبار و اطالعات علمی نسبت به شیوه شیوه
های موجود در انسان ازجمله حس بینایی برای یادگیری  ها و قابلیت دارد. در نتیجه به دیگر توانایی

برنامه های بسیاری در اگرچه تاکنون دگرگونی(. 0314شود )افتخارنژاد و همکاران،  توجهی نمی
 ها، برنامه پایهآموزشی کشور ایجاد شده است، اما در ساختار مراکز آموزشی به خصوص کتابخانه

                                                           
1  . Deetsch 
2  . Carter 
3  . Stenliden, Nissen & Boden 

4  . Ausburn & Ausburn 
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و  خورد ای برای آموزش سواد بصری به کودکان به چشم نمیشدهریزی و هدفمند و از پیش برنامه
 ای است که باید به آن توجه شود.  این مسئله

 . اهمیت و ضرورت پژوهش2

ه اهمیت درک و فهم مواد آموزشی تصویری در یادگیری کودکان، الزم است کودکان با با توجه ب
 ریزی ها را فراگیرند، یکی از اقدامات در این زمینه برنامهها و عناصر سواد بصری آشنا شوند و آن ویژگی

ع، باشد. در واق های فرهنگی به جز مدارس می برای آموزش مبانی سواد بصری به کودکان در محیط
های  های بصری را برعهده دارند، کتابخانه عالوه بر مدارس که وظیفه تعلیم کودکان از طریق رسانه

توانند به آموزش افراد به خصوص  کنندگانی از تمامی اقشار دارند، می عمومی نیز که مراجعه
فرهنگی های عمومی یکی از مراکز  آموزش سواد بصری کودکان نقش داشته باشند. چرا که کتابخانه

دهند. یک کتابخانه  های متعددی انجام می هستند که برای گذران اوقات فراغت کودکان، فعالیت
تواند عالوه بر امانت، گام را فراتر بگذارد و به ارائه خدمات گوناگونی بپردازد که ازجمله   عمومی می

برد. در این راستا شنیداری مناسب برای کودکان را نام -آوری منابع دیداری توان فراهم آن می
های ها ازجمله انیمیشن، برنامه کودک، اجرای نمایش و فیلمتواند با نمایش انواع فیلم کتابخانه می

آموزشی و غیره نقش مؤثری در یادگیری بصری کودکان ایفا کند و از طریق آموزش سواد بصری در 
دکان شوند. کتابداران با ها و رشد ذهنی کوهای مختلف به کودکان، باعث پرورش خالقیت دوره

توانند به ارتقای فرهنگی و علمی جامعه کمک کنند.  کننده به کتابخانه می آموزش به کودکان مراجعه
و آموزش آن به کودکان  آموزشی، مبانی سواد بصری دوره یک طراحی رو پژوهشگر با از این

 را بسنجد.های یادگیری آنان  ر آموزش سواد بصری در مهارتیثتأدرصدد است تا 

 . هدف پژوهش3

پژوهش حاضر دارای دو متغیر است که سواد بصری متغیری مستقل و مهارت یادگیری و 
های تصویری است   های آن متغیر وابسته هستند. سواد بصری، توانایی تفسیر و ایجاد پیام  مؤلفه

 فرآیند یک عنوان به غالباً  (. مهارت یادگیری2106، 1)لوپاتووسکا، هاتوم، واتراسترات، نواک و شیر
 مرتبط اطالعات، به نزدیک شدن با فعاالنه صورت به آن در فراگیر که شود می تعریف سودمند

                                                           
1  . Lopatovska, Hatoum, Waterstraut, Novak & Sheer 
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(. 0112 ،1کند )تیناجرو می عمل یادگیری فرآیند هدایت و کنترل و خود قبلی دانش ها باکردن آن
ه عبارتند از: ( شامل پنج مؤلفه است ک2111مهارت یادگیری براساس پرسشنامه کانگاس )

 .، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و مدیریت زمان برداری، تقویت حافظهیادداشت
یادگیری  با توجه به متغیرها، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش آموزش سواد بصری بر مهارت

ی آن هاالله جوانرود و مؤلفه عمومی محمد رسول  کننده به کتابخانهساله مراجعه 7-01کودکان 
، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و مدیریت زمان( انجام شده  برداری، تقویت حافظه)یادداشت

 است.

 . سؤال پژوهش4

رها و هدف پژوهش، سؤال پژوهش عبارت است از اینکه: آیا آموزش سواد یبا توجه به متغ
الله  عمومی محمد رسول  کننده به کتابخانهساله مراجعه 7-01یادگیری کودکان   بصری بر مهارت
، آمادگی برای امتحان، افزایش تمرکز و  برداری، تقویت حافظههای آن )یادداشتجوانرود و مؤلفه

 مدیریت زمان( نقش دارد؟

 . پیشینه پژوهش5

 آموزان اضافهرا به کالس درس دانش 3شناسی  نشانه ( در پژوهشی، کالس2111) 2استوکس
 آموزان  دانش تجزیه و تحلیل بهبود در شناسی  کالس نشانه کردن ضافهرسید که ا کرد و به این نتیجه

 شود. می آموزشی به اهداف دستیابی باعث بصری تجزیه و تحلیل و بوده مؤثر
( حاکی از آن است که کودکانی که آموزش سواد بصری را 2100) 4نتایج پژوهش نیوفیلد

 یابد.ها بهبود میکنند و قدرت تجزیه و تحلیل آنبینند، دیدگاه انتقادی نسبت به تصاویر پیدا میمی
کنند که خواندن بصری تصاویر چیزی نیست که ( بیان می2102) 5آن پریور، ویلیسون و مارتینز

طور خودکار انجام دهند؛ بلکه باید به کودکان آموزش داده شود و کودکانی که عناصر اصلی  ها به بچه
 ها هستند. تی قادر به صحبت در مورد موضوع اصلی داستاناند، به راح سواد بصری را درک کرده

                                                           
1  . Tinajero 

2  . Stokes 

3. Semiotics 

4  . Newfield 

5  . Ann Prior, Willson & Martinez 
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کمان های سوادآموزی  ر برنامهیثتأپژوهشی تجربی با هدف تعیین  (2106) 1آلتینکایانک و آ
های سوادآموزی کودکان انجام دادند. نتایج نشان داد که برنامه آمادگی  خانواده بر مهارت

گاهی های بیان شده و صدا، ادراک بصری، واژگان، مهارت سوادآموزی در خانواده، بر روی توسعه آ
 در کودکان مؤثر بوده و اثر درازمدتی دارد. زبان

( در پژوهشی به شناخت دانش سواد بصری کودکان، عناصر و 2106لوپاتوسکا و همکاران )
ی، ها در درک مفاهیم سواد بصری پرداخته و بیان کردند که دانش کودکان از عناصر بصرتوانایی آن

 پس از آموزش سواد بصری بهبود یافته است.
گاهی بصری بریثتأ( پژوهشی با هدف 2102اوزکوبات و اولتاش )  ر برنامه آموزش آ

سواد بصری کودکان طراحی کردند. نتایج نشان داد اختالف معناداری بین نمرات سواد بصری 
گاهی آزمون و پس کودکان در پیش ری بر سواد بصری آنان های بصآزمون وجود دارد و آموزش آ

 مؤثر است.
عکس )ایجاد « نوشتن»و « خواندن»( در پژوهشی توانایی کودکان برای 2102) 2فریدمن

های دیجیتال( را بررسی کرد. فریدمن یک برنامه عکاسی دیجیتال با هدف تشویق استفاده از عکس
  وع یادگیری، کودکان را دربارههای او نشان داد که این نسوادآموزی کالمی و بصری ارائه کرد. یافته

هایی که خود کودکان  عکس  انتخاب محتویات و طراحی عکس و همچنین انعکاس کالمی درباره
 کند.گرفته بودند، تشویق می

تواند با استفاده از آموزان می( در پژوهشی بیان کرد که ارتقای بهتر یادگیری دانش2102کارتر )
 های شخصی و اجتماعی صورت گیرد.برای درک ویژگی سواد بصری به عنوان یک چارچوبی

ر مداخالت سواد بصری بر پیشبرد توسعه یثتأ( در پژوهشی، 2102دتسچ و همکاران )
گیری کردند. نتایج نشان داد برنامه آموزشی سواد بصری موجب توسعه  سوادآموزی را اندازه

 شود.سوادآموزی آنان می
ند که طراحی فضاهای کالبدی به نحوی که با ذهنیات و ک( در پژوهشی بیان می0312امینی )

تواند در ارتقای سواد بصری و ادراک درست و صحیح کودکان  رویاهای کودک همخوان باشد، می
 را یاری رساند و سبب افزایش خالقیت در آنان گردد.

                                                           
1  . Altınkaynak & Akman 

2  . Friedman 
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د بصری آموزشی سوا  ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دوره0314افتخارنژاد و همکاران )
 افزاید. تکنولوژی آموزشی می  و تحلیل تصویر توسط دانشجویان رشته  بر میزان توانایی تجزیه

( به این نتیجه رسیدند که بین سواد دیداری و موفقیت 0317در پژوهشی حریری و میرغفوری )
ایش شغلی آرشیوداران رابطه معناداری وجود دارد و افزایش سواد دیداری آرشیوداران باعث افز

 ها خواهد شد.موفقیت شغلی آن

 . نوآوری پژوهش 6

صورت گرفته در حوزه سواد بصری در خارج از کشور انجام  یها نکه اکثر پژوهشیبا توجه به ا
های یادگیری کودکان نقش آموزش سواد بصری بر مهارت یشده و تاکنون توجه زیادی به بررس

نگرفته است؛ لذا، پژوهش حاضر درصدد است تا به های عمومی صورت    کننده به کتابخانه  مراجعه
الله جوانرود  کننده به کتابخانه عمومی محمد رسول ن کودکان مراجعهین موضوع در بیا یبررس

بپردازد. چرا که آموزش این نوع سواد از دوران کودکی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و با 
های یادگیری از از مهارت یشود کودکان به سطح مطلوب  نه باعث میین زمیارائه پیشنهادهایی در ا

 ابند.یطریق سواد بصری دست 

 پژوهش  . روش7

آزمون با گروه کنترل  آزمون و پس تجربی و با استفاده از طرح پیشاین پژوهش با روش شبه
ساله عضو کتابخانه  7-01صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان 

نفر تشکیل داده است که  026به تعداد  0317-12الله شهر جوانرود در سال  محمد رسولعمومی 
نفره( به 01نفر انتخاب شدند. یک گروه ) 31گیری در دسترس، تعداد   ها به روش نمونهاز میان آن

ه نفره( به عنوان گروه کنترل با استفاد 01عنوان گروه آزمایش برای آموزش سواد بصری و گروه دیگر )
آزمون برای هر دو گروه )آزمایش و  از گمارش تصادفی در نظر گرفته شد. پس از اجرای پیش

ای به صورت سه جلسه در هفته برای دقیقه 11جلسه  00کنترل(، برنامه آموزش سواد بصری در 
آزمون برای هر دو گروه اجرا  گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. سپس پس

ها در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است، پرسشنامه   برای گردآوری داده شد.
(. 2102( و پرسشنامه سواد بصری لوپاتسکا و همکاران )2111های یادگیری کانگاس ) ت مهار

شناسی و روانشناسی   نفر از اساتید علم اطالعات و دانش 1ها توسط   روایی محتوایی پرسشنامه
 کرونباخ استفاده شد.  ینیز از روش آلفا ییایرار گرفت و جهت سنجش پایید قتأمورد 
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 های یادگیری و سواد بصری های مهارت نتایج ضریب پایایی مؤلفه -1جدول 

 تقویت حافظه مدیریت زمان آمادگی برای امتحان افزایش تمرکز برداری یادداشت ابعاد مهارت یادگیری

 83/2 09/2 82/2 81/2 82/2 ضریب پایایی

 کلی بافت خط شکل رنگ ابعاد سواد بصری

 %08 %69 %00 %81 %80 ضریب پایایی

 های پژوهش   . یافته8

 استفاده شد. 1آزمون نرمال بودن از آزمون شاپیرو ویلک ین پژوهش برایدر ا
 فرض نرمال بودن شیج آزمون شاپیرو ویلک در مورد پینتا - 2جدول 

 متغیر
 ویلک-شاپیرو

 آماره dfدرجه آزادی  (P) یمعنادار

 082/2 18 092/2 برداری یادداشت

 082/2 18 620/2 مدیریت زمان

 098/2 18 623/2 تقویت حافظه

 062/2 18 200/2 آمادگی برای امتحان

 022/2 18 228/2 افزایش تمرکز

 032/2 18 002/2 های یادگیری کل مهارت

های  ر مهارتیع نمرات دو گروه در متغینرمال بودن توز ی(، فرض صفر برا2براساس جدول )
ع نمرات در یفرض نرمال بودن توز شیپ یعنیاست.  11/1های آن بیشتر از یادگیری و مؤلفه

 یید گردید.تأش و کنترل، یآزمون و در هر دو گروه آزما شیپ

 های دو گروه در جامعه انسیوار یفرض تساو شی. پ8-1

 دو گروه در جامعه یها انسیوار یفرض تساو شین در مورد پیج آزمون لوینتا -3جدول 

 F متغیر
 یدرجه آزاد

 اول )صورت(

دوم  یدرجه آزاد

 )مخرج(
 (P) یمعنادار

 00/2 16 0 21/2 آزمون پس برداری یادداشت

 320/2 16 0 31/2 آزمون پس مدیریت زمان

 28/2 16 0 132/1 آزمون پس تقویت حافظه

 200/2 16 0 312/0 آزمون پس آمادگی برای امتحان

 289/2 16 0 0/1 آزمون پس افزایش تمرکز

 9/2 16 0 02/2 آزمون پس های یادگیری مهارت

                                                           
1  . Shapiro-Wilk Test 
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نمرات دو گروه  یها انسیوار یتساو یشود، فرض صفر برای( مالحظه م3همانگونه که در جدول )
 یفرض تساو شیپ یعنیشود.  آزمون رد نمی های آن در پسهای یادگیری و نیز مؤلفه ر مهارتیدر متغ

 د شد.یاس پژوهش، تأییآزمون برای مق ش و کنترل در مرحله پسینمرات در دو گروه آزما یها انسیوار

 فرض همگنی شیب رگرسیون . پیش8-2

 فرض همگنی شیب رگرسیون نتایج آزمون پیش -4جدول 

 متغیر
 های آماری شاخص

 راتییمنبع تغ
 (P) یمعنادار Fبیضر

 برداری یادداشت
 29/2 02/3 آزمون شیپ

 292/2 23/0 گروه× آزمون  شیپ

 افزایش تمرکز
 20/2 32/3 آزمون شیپ

 282/2 010/2 گروه× آزمون  شیپ

 تقویت حافظه
 20/2 03/1 آزمون شیپ

 203/2 20/3 گروه× آزمون  شیپ

 آمادگی برای امتحان
 003/2 10/0 آزمون شیپ

 821/2 03/0 گروه× آزمون  شیپ

 مدیریت زمان
 662/2 10/0 آزمون شیپ

 620/2 220/0 گروه× آزمون  شیپ

 های یادگیری مهارت
 928/2 10/1 آزمون شیپ

 821/2 36/3 گروه× آزمون  شیپ

ر پیش یثتأآزمون و گروه کنترل معنادار نشد. معنادار نبودن  (، اثر بین پیش4بنابر نتایج جدول )
رو پیش  رگرسیون میان دو گروه است، از این همگن بودن ضرایب  دهنده آزمون و گروه کنترل نشان

 شود. یید میتأفرض همگن بودن ضرایب رگرسیون میان دو گروه 

 . رابطه خطی بودن متغیرها8-3

 آزمون آزمون و پس رابطه خطی بودن متغیرها در پیش -5جدول 

 F (P) یمعنادار متغیر

 22/02 22/2 برداری یادداشت

 20/32 220/2 افزایش تمرکز

 13/1 21/2 ویت حافظهتق
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 F (P) یمعنادار متغیر

 20/8 2280/2 آمادگی برای امتحان

 13/1 210/2 مدیریت زمان

 22/2 2262/2 های یادگیری مهارت

 های تحلیل کوواریانس فرض (، بین متغیرها رابطه خطی برقرار است. بنابراین، پیش1طبق جدول )
 یید شدند.تأ

 های پژوهش  . آزمون پرسش8-4

 آزمون شیش و کنترل با کنترل پیآزما یها آزمون در گروه ن پسیانگیکوا بر مل مانیج تحلینتا -6جدول 

 های آماری شاخص

 نام آزمون
 توان آماری اندازه اثر یمعنا دار F خطا DF هیفرض DF مقدار

0ییالیآزمون اثر پ
 290/2 222/1 222/31 b

 298/02 220/2 020/2 222/0 

2لکزیآزمون المبدای و و
 320/2 222/1 222/31 b

 298/02 220/2 020/2 222/0 

3نگیآزمون اثر هتل
 223/0 222/1 222/31 b

 298/02 220/2 020/2 222/0 

1یشه روین ریتر آزمون بزرگ
 223/0 222/1 222/31 b

 298/02 220/2 020/2 222/0 

همه  یدار یآزمون، سطوح معن شیشود، با کنترل پ( مالحظه می6همانطور که در جدول )
وابسته  یرهایکی از متغیش و گواه حداقل از لحاظ یهای آزما ن گروهیانگر آن هستند که بیها، ب مونآز

 برای(. =P=112/01F ,110/1وجود دارد ) یدار یهای یادگیری( تفاوت معن های مهارت)مؤلفه
 0ن آماری توا پی بردن به این تفاوت، تحلیل کوواریانس چند متغیره )آنکوا( در متن مانکوا اجرا شد.

 است که دال بر کفایت حجم نمونه دارد.
 های یادگیری کودکان مهارت یانس )آنکوا( در متن مانکوا رویل کوواریج تحلینتا -7جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 توان آماری     اندازه اثر 

 آزمون پیش
 بردار( گروه )یادداشت

 طاخ

22/98 
288/001 
020/23 

0 
0 
20 

22/98 
288/001 

968/0 

13/2 
232/2 

910/2 
220/2 

02/2        22/0 
22/2        22/0 

                                                           
1. Pillais Trace  

2. Wilks Lambda 

3. Hotelling's Trace 

4. Roy's Largest Root 
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 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری
 توان آماری     اندازه اثر 

 آزمون پیش
 )تقویت حافظه( گروه

 خطا

222/0 
039/06 
938/100 

0 
0 
20 

222/0 
039/06 
020/00 

60/2 
926/2 

339/2 
220/2 

22/2        22/0 
36/2        22/0 

 نآزمو پیش
 گروه)آمادگی برای امتحان( 

 خطا

926/322 
026/166 
220/08 

0 
0 
20 

926/322 
026/166 
926/228 

218/2 
031/2 

339/2 
220/2 

02/2        22/0 
31/2        22/0 

 آزمون پیش
 )افزایش تمرکز( گروه

 خطا

066/22 
928/19 
232/820 

0 
0 
20 

066/22 
928/19 
890/29 

18/2 
60/2 

220/2 
220/2 

00/2        22/0 
28/2        22/0 

 آزمون پیش
 )مدیریت زمان( گروه

 خطا

010/8 
298/02 
000/11 

0 
0 
20 

010/8 
298/02 
626/0 

36/2 
66/2 

000/2 
220/2 

 

01/2        2/0 
00/2        22/0 

 آزمون پیش
 )مهارت یادگیری( گروه

 خطا

23/93 
023/022 
32/020 

0 
0 
20 

23/93 
023/022 
200/23 

31/2 
326/2 

108/2 
220/2 

02/2        22/0 
22/2        22/0 

 یدار یو سطح معن =231/1Fبرداری با سواد بصری بر یادداشت ی(، اثربخش7طبق جدول )
درصد تغییر پیدا کرده که به تأثیر متغیر مستقل یعنی آموزش سواد بصری  21تا  02( از 110/1)

درصد تغییر  34تا  21( از 110/1) یدار یعنو سطح م =126/1Fگردد؛ تقویت حافظه با  برمی
درصد  34تا  01(، از 110/1) یدار یو سطح معن =034/1Fپیدا کرده؛ آمادگی برای امتحان با 

درصد تغییر  12تا  00( از 110/1) یدار یو سطح معن =67/1Fتغییر پیدا کرده؛ افزایش تمرکز با 
درصد تغییر پیدا  07تا  04( از 110/1) یارد یو سطح معن =66/1Fپیدا کرده و مدیریت زمان با 

های  سواد بصری بر مقیاس کلی مهارت یکرده است. نتایج همچنین حاکی از آن است که اثربخش
درصد تغییر پیدا کرده که به تأثیر  11تا  01( از 110/1) یدار یو سطح معن =326/1Fیادگیری با 

 گردد.  متغیر مستقل یعنی آموزش سواد بصری برمی

 گیری . نتیجه9

های آن های پژوهش، آموزش سواد بصری به رشد مهارت یادگیری و همه مؤلفه  طبق یافته
برداری، تقویت حافظه، آمادگی برای امتحان، تمرکز و مدیریت زمان( در کودکان کمک )یادداشت

 خواهد کرد. 
را بنویسند و  کند که نکات مهم و اصلی برداری به کودکان کمک میهای یادداشت رشد مهارت
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با نوشتن بهتر به حافظه بسپارند، کودکان نیاز دارند تا یاد بگیرند تا چه چیزی مهم بوده و چه چیزی 
های انجام شده توسط ای است. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهشاضافی و حاشیه

کمان ) موزی خانوادگی بر سازی سوادآ های آماده ( که نشان دادند برنامه2106آلتینکایانک و آ
گاهی واج های آماده مهارت گاهی واژگان و  سازی سوادآموزی کودکان، مقیاس آ شناختی، مقیاس آ

 ر مثبت دارد، همسو است.یثتأبرداری نوشتاری و یادداشت
تواند موجب به یادسپاری بهتر و بیشتر در کودکان شود و  آموزش سواد بصری به کودکان می

ای جدید است که به ثبت بهتر  کند، این نوع یادگیری مطالب شیوه میحافظه کودکان را تقویت 
های انجام شده توسط  شود. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش مطالب در ذهن منجر می

شناسی در بهبود   ( که نشان دادند کالس نشانه0314( و افتخارنژاد و همکاران )2111استوکس )
تر و   مؤثر بوده و تجزیه و تحلیل بصری، توانایی ثبت اطالعات سریع آموزانتجزیه و تحلیل دانش

 دهد، همسو است. آموزان میبهتر را به دانش
باشد که  رات سواد بصری ایجاد آمادگی الزم برای امتحان در کودکان مییثتأهمچنین یکی از 
ا مطالب کتاب و ویدئوهای توانند با استفاده از پاورپوینت، تصاویر مرتبط ب مربیان و کتابداران می

های ناشی از امتحان و عدم آمادگی  آموزان شوند و استرسآموزشی، باعث درک بهتر مطالب در دانش
انجام شده توسط   برای امتحان را در آنان کم کنند. نتایج حاصل از این پژوهش با نتیجه پژوهش

نتیجه رسیدند که کودکانی که عناصر  ( همسو است، آنان به این2102پریور، ویلیسون و مارتینز )  آن
ها هستند  کنند، به راحتی قادر به صحبت در مورد موضوع اصلی داستان  اصلی سواد بصری را درک می

دهنده درک مطلب و آمادگی کودکان برای امتحان است؛ زیرا کودکان زمانی که  و این نشان
 ی امتحان دشواری ندارند.دهند متن اصلی چیست و موضوع را بفهمند، دیگر برا تشخیص 

سازد تا بهتر درک کند، بهتر اطالعات را در  است که فرد را قادر می  ای سواد بصری، توانایی
ذهن ثبت نماید و در نتیجه بهتر یاد بگیرد. تصاویر و یادگیری از طریق تصاویر باعث افزایش قدرت 

پژوهش انجام شده توسط فریدمن  شود. نتایج حاصل از این پژوهش با نتیجه تمرکز در کودکان می
های خود را درک   اند، توانایی کند کودکانی که سواد بصری را آموزش دیده  ( که بیان می2102)

کنند، جزئیات و پارامترهای زبانی خود مانند استفاده از واژگان، جمالت پیچیده، سؤاالت و  می
ای سواد بصری، به طور قابل توجهی در ه دهند و مهارت  گفتن داستان درباره تصاویر را گسترش می

 یابد، همسو است.   آنان افزایش می
برداری، های یادگیری نقش دارد. داشتن تمرکز، آشنایی با یادداشتآموزش سواد بصری بر مهارت
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های یادگیری هستند های مهارت باال بردن قدرت حافظه، مدیریت زمان و آمادگی برای امتحان، مؤلفه
یابند. با مبانی سواد بصری جهت تجزیه و تحلیل و افزایش تفکر انتقادی، افزایش می که در آشنایی

تواند به کودکان در  هایی که می ها آشنا شوند و مطمئنًا یکی از راهکودکان بایستی با این مهارت
خصوص آشنایی با این مباحث یادگیری کمک کند، داشتن سواد بصری است. نتایج حاصل از این 

(، 2106(، لوپاتوسکا و همکاران )2111های انجام شده توسط استوکس ) با نتیجه پژوهشپژوهش 
کمان ) ( که نشان دادند سواد بصری بر افزایش 0312(، امینی )2102(، کارتر )2106آلتینکایانک و آ

 ر مثبت دارد، همسو است.یثتأقدرت خالقانه و یادگیری 
اند، بهتر بتوانند زمان خود   بصری را یاد گرفته به عالوه، آموزش موجب شد، کودکانی که سواد

های الزم برای تواند یکی از برنامهریزی کنند. سواد بصری در حال حاضر می را مدیریت و برنامه
های عمومی باشد و نیاز به کتابدارانی مجرب در این زمینه دارد که قادر  آموزش کودکان در کتابخانه

افیک برای یادگیری کودکان باشند. با استفاده از سواد بصری، به سازماندهی و استفاده از گر
های یادگیری توانند یادگیری کودکان را افزایش دهند و به کودکان در دستیابی به مهارت کتابداران می

تواند دستورالعمل بسیار ویژه و  کمک کنند. به عنوان مثال، کتابدار با داشتن سواد بصری، می
های آموزشی های سواد بصری به کودکان ایجاد کند. هرچند برخی از بخشجذابی را برای آموزش

حال به نظر   ای پراکنده در دوره پیش از دبستان موجود است؛ با اینگونهدر پیوند با سواد بصری، به
ها با هدفی   کارگیری آن ای علمی سازماندهی شده باشد و بهگونهها بهرسد وجود آن  نمی

گاهانه انجام گیرد. لذا، مسئولین و برنامهیافته ده، بر پایهش ریزی برنامه ریزان کشور  های پژوهشی و آ
اجرای آن، توجه بیشتری به آموزش   های آموزشی و نحوه بایست با ایجاد تغییراتی در برنامهمی

یار مطالب از طریق سواد بصری به افراد نمایند و چه بسا الزم است توجه به این امر از سطوح بس
های آموزش سواد بصری در  پایین تحصیلی و کودکی آغاز گردد. همچنین، برگزاری دوره

ر مطلوبی در یثتأتواند های این سواد میهای عمومی و بخش کودکان آن با توجه به ویژگیکتابخانه
 های یادگیری کودکان داشته باشد و آنان را در این زمینه یاری رساند.ارتقای مهارت

 هادها. پیشن10

های آموزش سواد بصری در  شود کارگاههای یادگیری کودکان توصیه می( برای تقویت مهارت0
 های عمومی طراحی و اجرا شوند.کتابخانه

های آموزشی سواد بصری در   ( از کارشناسان و مشاوران برای همکاری در برنامه2
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ها در  ن عملی این مهارتهای عمومی استفاده مؤثرتری صورت گیرد و مکان تمری  کتابخانه
 های عمومی فراهم شود.  کتابخانه

هایی برای آموزش ضمن خدمت کتابداران طراحی شود و نحوه آموزش سواد بصری  ( کارگاه3
 ها توضیح داده شود.مند برای آن به صورت نظام

تربیت شود که حامیان تعلیم و ( با توجه به تأثیرگذاری برنامه آموزشی سواد بصری توصیه می4
های این دبستانی، یافتههای پرورش فکری کودکان، مهدهای کودک و مراکز پیشاز جمله کانون

 های آموزشی خود قرار دهند.پژوهش را در راستای برنامه
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منـابـع
 . تهران: دانشگاه پیام نور.مبانی هنرهای تجسمی(. 0326آقاخانی، ح.، منتظری رودبارکی، ا. )

ر دوره آموزشی سواد بصری در یث(. تأ0314احمدآبادی، م.ر.، امیرتیموری، م.ح.، اویسی، ن.خ. ) یلیافتخارنژاد، ف.، ن
 DOI: 10.22054/jti.2015.3924. 013-21(: 4)0، فناوری آموزش و یادگیریتجزیه و تحلیل تصاویر آموزشی. 

نامه  . پایاننی بر ادراک محیطیطراحی مرکز آموزش هنرهای بصری ویژه کودکان کرمانشاه مبت(. 0312امینی، ن. )
  ، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیالن.یکارشناسی ارشد. گروه معمار

اجتماعی باندورا و  -نظریه یادگیری شناختی (.0311جاویدی کالته جعفرآبادی، ط.، معدنی، ص.، رضوی، ب.ر. )
 .2-30ناختی در تعلیم و تربیت: های علوم ش در: اولین همایش ملی یافته های تربیتی.         داللت

نامه کارشناسی ارشد. گروه ارتباط  . پایانگذار بر سواد بصری در ارتباطاتریثتأبررسی عوامل (. 0313جعفرزاده، س. )
 تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی.

در موفقیت شغلی آرشیوداران سیمای جمهوری اسالمی  (. نقش سواد دیداری0317حریری، ن.، میرغفوری، ح.س. )
 . 36-20(: 2)21، مطالعات کتابداری و علم اطالعات )علوم تربیتی و روانشناسی(ایران. 

(: 04)2رسانی،  کتابداری و اطالع (. آموزش کتابداری و علم اطالعات در ایران: موانع و راهکارها.0311حیدری، غ.ر. )
011-70. 
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