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دکتر بی بی عشرت زمانی


اعظم اسفيجانی
چكيده

انسان از همان دوران كودكي در شرايط طبيعي و با تجربيات روزمره و همچنين در شرايط
ساختگي و تجربيات طراحي شده به كسب شناخت و معرفت در مورد مفاهيم علمي ميپردازد .ميتوان
گفت دبستان اولين محيطي است كه مفاهيم و اصول علمي را در قالب تجربيات طراحي شده و سازمان
يافته در اختيار كودك قرار ميدهد و كتاب علوم نقش مهمي را در اين رابطه ايفا مينمايد .اغلب
مفاهيم علمي بويژه آنهايي كه به حوزه فيزيك تعلق دارند از مفاهيم انتزاعي هستند .از اين رو ,فراگير
براي درك آنها نياز به تصويرسازي ذهني دارد .در مورد برخي از مفاهيم (به عنوان مثال امواج صوتي)
دانشآموز هيچگونه تصوير ذهني ندارد و الزم است كه براي آموزش اينگونه مفاهيم در كتابهاي درسي
از عناصر ديداري براي عينيت بخشيدن به موضوع استفاده شود .در سالهاي اخير ،در كتابهاي علوم
تجربي دورة ابتدايي ايران تغييرات چشمگيري صورت گرفته است كه برخي ناشي از تحقيقات داخلي
و خارجي و برخي نيز به تقليد از كشورهاي خارجي اتفاق افتاده است .از نظر ظاهري يكي از
برجستهترين تغييرات ايجاد شده در كتابهاي علوم ،بكارگيري عناصر گرافيكي است .در رابطه با نقش
 اين مقاله از طرح پژوهشي ملي كد  108458با عنوان «توسعه و گسترش تفكر علمي در كشور» استخراج شده
است .بدينوسيله از حمايتهاي مالي وزارت محترم علوم ،تحقيقات و فناوري و معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
اصفهان تشكر ميگردد.

 عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان
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عناصر گرافيكي و تأثير آن بر ميزان توجه و يادگيري فراگيران تحقيقات متعددي انجام شده است كه
اكثريت قريب به اتفاق آنها بر تأثيرات مثبت اين عناصر داللت دارند .هدف از اين پژوهش بررسي و
مقايسه ميزان استفاده از عناصر گرافيكي در ارائه مباحث فيزيكي در كتابهاي علوم تجربي دورة ابتدايي
كشورهاي ايران ،آمريكا و انگلستان به منظور پرورش روحيه پژوهشگري دانشآموزان ميباشد .جامعه
آماري ،كليه مباحث فيزيكي مطرح شده در كتابهاي علوم و روش تحقيق تحليل محتوا است .بخش
صدا به عنوان نمونه آماري اين پژوهش از ميان مفاهيم فيزيكي بطور تصادفي انتخاب شده است .ابتدا
كاربردهاي گرافيك از نظر پرورش روحيه تحقيق ،تفحص و پژوهشگري به پنج مقوله عمده تقسيم
شده و سپس محتواي كتابها بر اساس اين مقولهها مورد تجزيه و تحليل ومقايسه قرارگرفتهاند .بطور
كلي ،گرچه در كتابهاي ايران نيز مانند كتابهاي دو كشور ديگر سعي شده است از تصاوير مرتبط با
موضوع و همچنين از تنوع رنگ استفاده شود ليكن به علت كيفيت بسيار نامطلوب كاغذ ،اين كتابها در
مقايسه با كتابهاي آمريكا و انگلستان از كيفيت پايينتري برخوردارند .در رابطه با ارائه اطالعات و
تحريك حس كنجكاوي از طريق تصاوير ،كتابهاي آمريكا بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده
است .در زمينه استفاده از گرافيك به منظور سازماندهي اطالعات و چگونگي انجام كار از طريق
تصاوير بيشترين سهم متعلق به كتابهاي علوم انگلستان بوده است و در رابطه با كاربرد گرافيك براي
پرورش روحيه همكاري ،كتابهاي آمريكا و سپس انگلستان فعالتر عمل كردهاند .در نتيجهگيري كلي
اين پژوهش ميتوان گفت كه در رابطه با ارائه مفاهيم فيزيكي ،كتابهاي انگلستان بيشتر از دو كشور
ديگر از گرافيك براي پرورش روحيه پژوهش و جستجوگري استفاده كرده است.

کليدواژگان :تصاوير و گرافيك ،كتابهاي درسي ،دوره ابتدايي ،مفاهيم فيزيك ،صدا ،روحيه
كاوشگري ،ايران ،انگلستان ،آمريكا

مقدمه
يكي از عناصر ضروري براي آموزش
مفاهيم انتزاعي فيزيك ،به ويژه در سطوح
پايين تحصيلي ،استفاده از گرافيك در

عناصر ديداري به واسطه نقش عمدهاي

8

است كه حس بينايي در يادگيري انسان ايفا
ميكند.
2

پارك و هاپكينز ( ،8558به نقل از

تدريس است .خواه گرافيك با متن كتابهاي

چانلين )2000 ،گرافيك را چنين تعريف

درسي تلفيق شده باشد ،خواه به صورت

كردهاند :گرافيك عبارت است از عناصر

طرح ،نقشه ،پوستر و  ...به طور جداگانه به

ديداري كه براي انتقال اطالعات صرفاً به متن

كالس درس آورده شود ،بخش مهمي از
محتواي آموزش را به خود اختصاص
ميدهد .اهميت گرافيك و به طور كلي

 .8ميزان يادگيري انسان توسط حواس مختلف :براي
بينايي  71درصد ،شنوايي  88درصد ،المسه  6درصد،
بويايي و چشايي هر يك  8درصد ذكر شده است.
2. Park & Hopkins
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و اعداد اكتفا نميكنند .از جمله مواد گرافيكي

خود (نوشتن نامه و يا گفتن داستان و

ميتوان به نمودارها ،چارتها ،طرحها،

ساختن شعر در مورد كارهاي گرافيكي

عكسهاي واقعي ،عكسهاي نقاشي شده و

ارائه شده در كتابهاي درسي)

كاريكاتورها اشاره نمود .در پژوهش حاضر
منظور از كاربرد گرافيك در كتابهاي درسي،
عالوه بر استفاده از تصاوير ،جداول،
نمودارها و  ،...استفاده از تركيب رنگهاي



تحريك حس كنجكاوي



جلب توجه و حفظ توجه (ايجاد انگيزه
براي دنبال كردن مطلب)



سازماندهي مطالب ،دادهها و مراحل

مختلف ،كادرهاي رنگي در صفحات كتابهاي

تفكر (طبقهبندي اطالعات به شكل

درسي و نيز مرغوبيت كاغذ آنها ميباشد.

پيش سازمان دهندهها و تهيه نقشههاي

كاربرد گرافيك در آموزش عالوه بر
اينكه توجه فراگيران را به موضوع درسي
جلب ميكند و متن كتابهاي درسي را متنوع
ميسازد ،كاركردهاي مهم ديگري نيز بر عهده

مفهومي)


و جداول گرافيكي


قرار ميگيرند:


ارائه يك ديد كلي از آموزش و اطالعات
عمومي مربوط به درس (پيش سازمان






(پيش تصورات راجع به يك موضوع)


مرور حوادث تاريخي و يا پيشبيني
حوادث آينده با نشان دادن نمودار زماني
8

استوكز ( )2008به مرور تاريخي تأثير

دهندهها و نقشههاي مفهومي)

عناصر ديداري بر فرايند تدريس و تعليم

نشان دادن افراد ،مكانها و اشياء (ارائه

ميپردازد .وي در اين مرور تاريخي به نقل از

اطالعات)

ارسطو بيان ميكند” :تفكر بدون تصاوير

تشريح و توضيح مواد درسي (عكسها،

غيرممكن است“ .كودك قبل از اين كه بتواند

طرحها ،نقشهها ،جدولها و نمودارها)


به نمايش گذاشتن تجربيات گذشته
دانشآموز و يا به تصوير كشيدن آينده او

دارد .بطور كلي مواد ديداري و گرافيكي در
كتابهاي درسي در موارد زير مورد استفاده

تجزيه و تحليل دادهها به كمك نمودارها

صحبت كند ميبيند و به واسطه ديدن فرا

نشان دادن مراحل انجام كار (آزمايشها و

ميگيرد .از اين رو ميتوان نتيجه گرفت كه

فعاليتها)

استفاده از عناصر ديداري در فرايند ياددهي-
در

يادگيري نتايج مثبتي را به بار خواهد آورد.

دانشآموزان براي بيان عقايد و نظرات

1. Stokes

تحريك

و

تشويق

خالقيت
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گرافيك در غني ساختن انواع رسانههاي

استفاده كرد (كازين .)8525 ،4هرام8522( 1

گوناگون از كتابهاي درسي تا چند

به نقل از كازين  )8525دريافت كه استفاده از

رسانهايهاي تعاملي نقش شايان توجهي دارد.

گرافيك در كتابهاي درسي براي عينيت

پيشرفتهترين چند رسانهايها بدون استفاده از

بخشيدن به اطالعات متني ،يادگيري فراگيران

عناصر گرافيكي فاقد جذابيت بوده و حتي

را افزايش داده است.
6

ممكن است بدون استفاده از عناصر ديداري،

برگراد و همكاران ( )8522دو شيوة

كاركرد واقعي خود را كه همانا ايجاد و

تنظيم كتابهاي درسي براي دانشآموزان

تسهيل فرايند يادگيري است نداشته باشند.

كمتوان در يادگيري را مورد مقايسه قرار

تحقيقات بسياري در رابطه با كارايي

دادند .در يكي از اين شيوهها عناصر گرافيكي

عناصر ديداري ،به ويژه گرافيك ،در فرايند

و در شيوه ديگر راهنماهاي متني براي

آموزش انجام شده است كه اكثريت قريب به

روشنتر كردن مطالب مورد استفاده قرار

اتفاق آنها به نتايج مثبتي دست يافتهاند .لي و

گرفت .در پايان اين تحقيق ،استفاده از

همكاران )8555( 8به بررسي پژوهشهاي

گرافيك شامل نمودارها ،تصاوير و  ، ...در

انجام شده در اين زمينه پرداختهاند و با استناد

مقايسه با استفاده از راهنماهاي متني

به تحقيقات گلنبرگ و النگستون،)8552( 2

مطلوبتر ارزيابي شد.

گلنبرگ و كرولي )8552( 8و  ...خاطر نشان

در پژوهش ديگري ،چانلين )2000( 7سه

ميسازند كه استفاده از تصاوير در آموزش،

شيوة گوناگون ارائه مواد آموزشي به 817

تأثيرات مثبتي بر يادگيري فراگيران داشته

دانشآموز كالس هشتم و نهم را در درس

است.

فيزيك مورد آزمايش قرار داد .در روش اول

بسياري از صاحبنظراني كه در زمينه

مطالب از طريق متن ارائه شد .در روش دوم

مشكالت يادگيري از كتابهاي درسي،

از تصاوير ثابت به همراه اطالعات متني و در

تحقيقاتي را انجام دادهاند ،پيشنهاد كردهاند كه

روش سوم از متن و تصاوير متحرك استفاده

براي قابل فهمتر نمودن محتواي متني

گرديد .چانلين در اعالم نتايج پژوهش خود

كتابهاي درسي بهتر است از عناصر گرافيكي

به اهميت استفاده از عناصر ديداري در

1. Lee, et al.
2. Glenberg & Langston
3. Glenberg & Kruley

4.
5.
6.
7.

Cousin
Herum
Burgerud, et al
Chanlin
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آموزش مفاهيم علمي تأكيد نموده و بيان

منزله جزيي جدا نشدني از زندگي انسانها به

ميدارد كه استفاده از گرافيك و انيميشن

شمار ميآيد و اين باور اين كه دستيابي به

(تصاوير متحرك) فهم اطالعات علمي را

بهترين راه حلهاي ممكن براي هر مشكل،

آسان ميسازد.

تنها از طريق تحقيق علمي ميسر است،

در تحقيقات داخلي نيز نتايج مشابهي به

اهميت پژوهش و تحقيق و محقق را بيش از

چشم ميخورد .از جمله در تحقيقي كه تحت

پيش مشخص ميكند .تربيت نيروي انساني

عنوان «بررسي ميزان كاربرد رسانههاي

پژوهشگر و توانا به مهارتهاي تحقيق ،نياز به

آموزشي در امر آموزش» از سوي دفتر

سرمايهگذاري مادي و معنوي زيادي دارد .در

تكنولوژي آموزشي وزارت آموزش و

صورتي كه كودكان و نوجوانان به اين

پرورش ( 8878به نقل از احديان و محمدي،

مهارتها در مدارس مجهز شوند از نظر

 )8877انجام شد ميزان كاربرد رسانههاي

اقتصادي صرفهجويي عظيمي به عمل خواهد

گوناگون آموزشي به وسيله معلمان مورد

آمد .از نظر اجتماعي هم ،در صورتي كه

بررسي و تحقيق قرار گرفته است .در اين

كتابهاي درسي به جاي ارائه صرف اطالعات

پژوهش ،اكثريت معلمان مورد مطالعه (71

روحيه كنجكاوي را در دانشآموز تقويت

درصد از ايشان) در حد زياد و خيلي زياد از

كنند ،دانشآموز صرفاً به كتابهاي درسي

تصاوير كتابهاي درسي در تدريس بهره

مدرسه اكتفا نكرده ،از ديگر منابع موجود در

گرفتهاند .اين مطلب بطور غيرمستقيم به

جامعه براي پاسخگويي به نيازهاي خود

اهميت و تأثير مثبت عناصر ديداري در

استفاده ميكند .يكي از مهمترين راههاي

آموزش اشاره ميكند.

ايجاد انگيزه و طرح سؤال براي كودكان،

پس از آشنايي با تأثير گرافيك بر

عكسها ،نقاشيها و به طور كلي كارهاي

آموزش و يادگيري ،براي بررسي نقش

گرافيكي كتابهاي درسي است .بررسي

گرافيك در پرورش روحيه تحقيق ،تتبع و

كتابهاي درسي كشورهاي پيشرفته و مقايسه

جستجوگري الزم است ابتدا به اهميت مسئله

آن با ايران ميتواند رهنمودهاي ارزندهاي را

پژوهش و سپس به نقش عوامل گرافيكي

به مؤلفان كتب درسي و برنامهريزان ارائه كند

پرداخته شود.

تا با توجه به نتايج به دست آمده از مقايسه و

اهميت پرورش روحيه كاوشگري و
پژوهش :در جامعه بين المللي ،تحقيق به

شرايط خاص ايران ،براي رفع كمبودها
بكوشند.
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وضعيت تدوين كتابهاي درسي در

كتابهاي اين سه كشور به چشم ميخورد به

كشورهايي كه نقش گرافيك در كتب درسي

طوري كه بخشهاي گوناگون علوم در كتابهاي

آنها در اين مطالعه مورد بررسي و ارزيابي

ايران و آمريكا در يك كتاب چاپ شده

قرار گرفته از اين قرار است كه :در ايران،

است .كتابهاي آمريكاScience Anytime ،

تشكيالت مركزي به نام «دفتر برنامهريزي و

بسيار قطور است و در چندين بخش تدوين

تأليف كتب درسي» مسئوليت طراحي و

و هر بخش به موضوع خاصي اختصاص

برنامهريزي كليه دروس را در دورههاي

يافته است .راهنماييهاي الزم براي تدريس

گوناگون تحصيلي اعم از ابتدايي ،راهنمايي و

اين كتاب و تكاليف دانشآموز نيز در كتاب

دبيرستان بر عهده دارد .كليه برنامهريزيها در

لحاظ شده است .در صورتي كه در انگلستان،

تهران انجام گرفته و مناطق و استانهاي كشور

براي هر پايه چند موضوع در نظر گرفته شده

سهمي در تهيه و تدوين كتابهاي درسي

و هر موضوع كتاب جداگانهاي را به خود

ندارند.

اختصاص داده است .هر كتاب درسي،

نظامهاي برنامهريزي آمريكا و انگلستان

راهنماي

معلم

ياNotes

Teacher’s

بر خالف ايران ،به صورت غيرمتمركز و يا

جداگانهاي دارد كه نحوه تدريس محتوا در

نيمه متمركز عمل ميكنند .در اين كشورها،

آن توضيح داده شده است .در كتاب راهنماي

نويسندگان و ناشران در رقابتي چشمگير به

معلم ،تكاليف درسي آورده شده است .به

تهيه و تدوين كتابهاي درسي بر اساس

عالوه در راهنماي كاربران ()User’s Guide

استانداردهاي تعيين شده ميپردازند .بدين

توضيحاتي درباره امكانات مورد نياز براي

ترتيب كه همه نويسندگان كتابهاي درسي

بهرهگيري از كتاب درسي آمده است.

ملزم به تهيه كتب بر اساس «برنامه درسي
استاندارد ملي» 8ميباشند و در آن چارچوب
به تهيه كتاب درسي ميپردازند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش تحليل محتوا

كتابهاي علوم در هر سه كشور ايران،

انجام شده است .در اين پژوهش به منظور

آمريكا و انگلستان از بخشهاي علوم زيستي،

بررسي محتواي كتابهاي درسي از نظر كاربرد

علوم زمين ،علوم فيزيك و بهداشت تشكيل

گرافيك در پرورش روحيه كاوشگري ،پنج

شده است .تفاوتهايي در چگونگي تدوين

مقوله كلي در نظر گرفته شده است .هر يك

1. National Standard Curriculum

از اين مقولهها ،يك بعد از كاربردهاي
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گرافيك در محتواي كتابهاي درسي را مطرح

فيزيك در كتابهاي هر سه نظام آموزشي با

ميسازد .موارد مربوط به هر مقوله در

توجه به در دسترس بودن منابع به عنوان

كتابهاي درسي علوم سه نظام آموزشي ايران،

نمونه انتخاب شد .نمونه آماري اين تحقيق را

آمريكا و انگلستان شمارش شده و به منظور

مبحث صدا تشكيل ميدهد كه در نظام

مقايسه در جدول ثبت شدهاند .مقولههاي

آموزشي ايران در پايههاي اول ،دوم و پنجم

مورد بررسي عبارتند از )8 :ارائه دانش و

(مجموعاً  88صفحه) ،در نظام آموزشي

اطالعات و نيز به تصوير كشيدن واقعيات

آمريكا ،در پايههاي دوم و چهارم (25

غيرقابل رؤيت؛  )2طرح سؤال و تحريك

صفحه) و در نظام آموزشي انگلستان در

حس كنجكاوي دانشآموز؛  )8نمايش دادن

پايههاي اول و پنجم ( 64صفحه) تنظيم شده

چگونگي انجام آزمايش و وسايل الزم براي

است.

اين كار؛  )4سازماندهي و تلخيص اطالعات
در قالب جدول ،نمودار و تركيب آن؛ )1
پرورش روحيه كاوشگري در انجام كارهاي
گروهي و پروژهاي.
جامعه آماري در اين پژوهش عبارت
است از بخش فيزيك كتابهاي درسي علوم
سال  22-28كشور ايران و كتابهاي درسي
انتشارات  Ginnانگلستان سال 2002-2008
و كتابهاي  Science Anytimeاز انتشارات
 Harcourt Braceآمريكا .به دليل حجم
زياد كتابهاي درسي به خصوص كتابهاي
انگليسي و آمريكايي ،تنها بخش صدا به
عنوان نمونه آماري انتخاب شده است.
مباحث فيزيك مطرح شده در كتابهاي علوم
تجربي ،مربوط به دوره ابتدايي (پايههاي اول

روش تجزيه و تحليل اطالعات
براي تجزيه و تحليل دادههاي اين
پژوهش از آمار توصيفي مانند فراواني و
درصد استفاده شده است .براي تعيين ميزان
تقويت روحيه پژوهشگري در گرافيك به
كار رفته در كتابهاي درسي از فرمول ويليام
رومي بهرهگيري شده است .در فرمول ويليام
رومي محتوا به دو مقوله فعال و غيرفعال
تقسيم ميشود .در صورتي كه حاصل تقسيم
مقولههاي فعال به غيرفعال بزرگتر يا مساوي
 0/4باشد محتوا فعال و در غير اين صورت
غيرفعال است .براي تعيين ميزان فعال بودن
گرافيك به كار رفته در كتابهاي مورد بررسي

تا پنجم) ايران ،آمريكا و انگلستان است.

ابتدا همه عكسها ،نقاشيها ،طرحهاي تزييني

براي بررسي دقيقتر يكي از مباحث مشترك

بر حسب ميزان درگير كردن دانشآموز به دو
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جدول  .8مباحث فيزيك مطرح شده در كتابهاي علوم پنج پايه ابتدايي كشورهاي ايران ،آمريكا و
انگلستان
پايه

اول

ايران
ما و اطراف ما (*)
گرما
حرکت
آهنربا
تعداد صفحات01 :
ماده چيست ؟ ()0
ماده چيست ؟ ()1
نيـــــرو

دوم

سوم

چهارم

صــــدا )*(

تعداد صفحات01 :
گرما و مواد ()0
گرما و مواد ()1
انرژی چيست؟
منابع انرژی
شكلهای انرژی
تعداد صفحات10 :
مخلوطها
نور و بازتابش
الكتريسته
آهنربا
تعداد صفحات19 :

اندامهای حسی )*(
پنجم

ساختمان مواد
تغييرات مواد
ماشينها
نور و رنگ
تعداد صفحات09 :

جمع کل
صفحات

 029صفحه و09
مفهوم کلی

انگلستان

آمريكا

کتاب پايه اول آمريكا در دسترس نبود.

Sorting Materials
Light and Dark
Pushes and Pulls
)*( Sound and Hearing

1.
2.
3.
4.

تعداد صفحات90 :

Unit F: Science in the kitchen
1.
2.
3.
4.

Matter
Solids, Liquids & Gases
Measuring Solid’s Length
Measuring Solid’s Mass
Unit H: Show Time
1. Color
2. Making shadows
)*(3. Making music

1. Changing Materials
2. Forces and Movement
3. Using Electricity

تعداد صفحات09 :

تعداد صفحات19 :

1. Materials and Their Uses Unit C:
1. Finding out about Forces
2. Light and Shadows
2. What Causes Motion
3. Magnets and Springs
3. Machines
تعداد صفحات90 :

تعداد صفحات91 :

Unit C: Pass The World

Electricity
Light Travels
)*(Sounds
Modern Communication

1.
2.
3.
4.

1. Friction
2. Keeping Warm
3. Separating Solids and
Liquids
تعداد صفحات92 :

تعداد صفحات21:

Unit D:
1. Properties of matter
2. Changes in matter
3. Heat

)*(1. Sounds
2. Changing State
3. Gases

Unit F:

1. Moving
2. Pushes and pulls
3. Force
تعداد صفحات099 :

 009صفحه و  09مفهوم کلی
(بدون احتساب کتاب اول )

تعداد صفحات92 :

 002صفحه و  09مفهوم کلی
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مقوله فعال و غيرفعال دستهبندي شد .بعد از

بيشتر ،مبحث صدا به منزله يكي از مفاهيم

شمارش ،اطالعات به دست آمده در جداولي

فيزيك انتخاب و بررسي شده است.

تنظيم و طبق فرمول ويليام رومي مورد تجزيه

اطالعات مربوط به مفاهيم مطرح شده راجع

و تحليل قرار گرفت.

به صدا در جدول  2خالصه شده است .در
اين جدول ،مفاهيم طرح شده و روند ارائه

يافتههای پژوهش

اين مفاهيم در پايههاي گوناگون ،در هر نظام

پس از مطالعه و بررسي كتابهاي علوم

آموزشي مشخص شده و سپس كميت و

سه نظام آموزشي ،مباحث فيزيك مطرح شده

كيفيت عناصر گرافيكي به كار گرفته شده

به ترتيبي كه در جدول  8نمايش داده شده

مربوط به بخش صدا مقايسه ميشود.

است استخراج شد( :كتاب پايه اول آمريكا

تعداد صفحات اختصاص يافته به

در دسترس نبود لذا اطالعات مربوط به اين

مبحث صدا در كتابهاي انگلستان تقريباً 1

قسمت خالي است).

برابر كتابهاي ايران است .در كتابهاي آمريكا

اطالعات جدول  8بيانگر اين موضوع
است كه مباحث فيزيك در كتابهاي علوم

نيز تعداد صفحات اختصاص يافته نزديك به
 2/1برابر كتابهاي ايران است.

ايران كمترين صفحات را به خود اختصاص

همان طور كه در جدول  2مالحظه

داده است .يعني به طور متوسط  5صفحه به

ميشود در كتابهاي پنج پايه ابتدايي ايران

هر موضوع اختصاص دارد .در صورتي كه در

مجموعاً  88صفحه به بخش صدا اختصاص

كتابهاي آمريكا  87صفحه و در كتابهاي

داده شده است كه با احتساب دو صفحه

انگلستان  28صفحه به هر مفهوم اختصاص

كتاب سوم كه به طور ضمني به مبحث انرژي

يافته است .اين اطالعات نشان دهندة اين

صوتي اشاره كرده است ،مجموعاً  88صفحه

واقعيت است كه مفاهيم فيزيك در كتابهاي

است .در صورتي كه در چهار پايه ابتدايي

انگلستان و آمريكا در مقايسه با ايران در

آمريكا  88صفحه (بدون در نظر گرفتن كتاب

سطح گستردهتر مطرح و به طور عميقتري

كالس اول) و در كشور انگلستان  64صفحه

مورد بررسي قرار گرفته است .براي آشنايي

به بخش صدا اختصاص يافته است .در هر
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جدول  .2مفاهيم مطرح شده در كتابهاي علوم پنج پايه ابتدايي كشوره اي ايران ،آمريكا و انگلستان در
رابطه با مبحث صدا
آمريكا

ايران
پايه اول
ما و اطراف ما (يک صفحه مربوط به صدا،
ص )0
پايه دوم
بخش دوم :صدا
صدا در اطراف ما
صدا چگونه توليد میشود؟

بحث صدا

کلفتی و نازکی صدا
فعاليتها و آزمايشها
(صص )21-26هشت صفحه
پايه سوم
بحث انرژی که به طور ضمنی به انرژی
صوتی نيز در صفحات  26و  90اشاره
شده است .دو صفحه
تعداد کل صفحات00 :

پايه پنجم
بخش چهارم :اندامهای حسی
شنيدن
چگونه میشنويم
عيبهای گوش
تفسير کنيد
تعداد صفحات2 :
جمع
صفحات

00

پايه دوم

H: Show Time
Sound All Around
Music Around the
World
All together ( An
)Orchestra
H48- H 60

انگلستان
پايه اول

Sound and Hearing
Big Book
Sound and Hearing
Pupil’s Book

تعداد صفحات06 :
تعداد صفحات00 :

پايه چهارم
C: Pass the word
?What is the Sound
?How Sounds Travel
Make Sounds and
Hearing
C 46- C 64
تعداد صفحات82 :

00

پايه پنجم
?How sound is made
?How sound travels
Pitch and loudness.
Different
instruments.

تعداد صفحات21 :

90

سه نظام آموزشي بخش صدا با عنوان

مفاهيمي كه در هر سه نظام بطور صريح يا

«صداهاي اطراف ما» شروع ميشود .موضوع

ضمني بدان پرداخته شده «صداهاي كلفت و

بعدي كه در هر سه نظام مشترك است

صداهاي نازك» و «شنيدن» است .موضوعاتي

«چگونگي توليد صدا» است .از ديگر

كه در كتابهاي ايران مطرح نشده و در كتابهاي

کاربرد گرافيک در آموزش مفاهيم فيزيكی در کتابهای درسی علوم

دو نظام ديگر بطور مفصل آورده شده است
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ندارند.

شامل «حركت صدا از ميان مواد مختلف» و

در مقوله دوم يعني كيفيت تكنيكي

«ابزار گوناگون موسيقي و چگونگي كار آنها»

عكسها نيز كتابهاي ايران از كيفيت كمتري

ميباشد .چگونگي بيان مفاهيم به ويژه نحوه

برخوردارند .در كتابهاي انگلستان كيفيت

بهرهگيري از عناصر گرافيكي نيز در كتابهاي

عكسها خوب و در كتابهاي آمريكا تصاوير

درسي اين سه نظام با هم متفاوت است كه
در بخشهاي بعدي اين مقاله به طور مفصل
مورد بررسي قرار ميگيرد.

مقايسه شكل ظاهری کتابها
در مقايسه ظاهري كه ميان كتابها صورت

با بهترين كيفيت فراهم شدهاند .در كتابهاي
آمريكا و انگلستان ،تصاوير براق و عكسها
كامالً واقعياند .در حالي كه در كتاب ايران
حتي تصاوير واقعي به كار رفته آنقدر مات و
بدون كيفيتاند كه غيرواقعي بنظر ميرسند.
كيفيت كاغذ يكي از مهمترين
مؤلفههاي ظاهري است زيرا كه كيفيت

گرفت سه عامل در نظر گرفته شده است كه

نامناسب كاغذ بهترين و تكنيكيترين تصاوير

عبارتند از:

و بيشترين تنوع رنگها را با كيفيت نامطلوب





تنوع رنگ آميزي در عناصر گرافيكي

نشان ميدهد .در اين زمينه هم كتابهاي

بكار رفته

آمريكا و انگلستان كيفيت مطلوب دارند و

كيفيت عكسها به لحاظ تكنيكي

كتابهاي ايران از كيفيت پايينتري برخوردار

(وضوح ،شفافيت) ... ،

است .نتايج اين پژوهش با تحقيق ديگري كه

كيفيت كاغذ و جلد كتابها

دهكردي ( )8874انجام داده است همخواني

در رابطه با تنوع رنگ آميزي ،كتابهاي

دارد .به طور كلي ،اگر چه در سالهاي اخير

آمريكا و انگلستان به مراتب در وضعيت

تغييرات و اصالحات چشمگيري در رابطه

بهتري قرار دارند ،هم از نظر تنوع رنگها و

با كتابهاي علوم ايران صورت گرفته است

هم از نظر درخشندگي .كتابهاي ايران

ولي اين تغييرات بيشتر در سازماندهي

متأسفانه از كيفيت مطلوب برخوردار نيستند.

مطالب و استفاده از عناصر گرافيكي بوده

اگر چه در اين كتابها سعي شده از رنگهاي

است و در رابطه با كيفيت و جنس كاغذ اين

متنوع استفاده شود ولي شايد به خاطر كيفيت

كتابها هيچگونه اصالحاتي انجام نشده است.

نامطلوب كاغذ كتاب ،رنگها انعكاس مطلوبي

شايد دليل عمده آن بار مالي است كه با هر
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بار چاپ كتاب بر دولت تحميل ميشود و

مانند ستاره ،دايره ،بولت و ساير اشكال

علت آن هم در اختيار قرار دادن كتاب در

تزئيني است .با استفاده از فرمول ويليام

دست دانشآموزان است .در صورتي كه در

رومي ،از تقسيم مقولههاي فعال به غيرفعال

كشورهاي انگلستان و آمريكا ،كتابها در دست

گرافيك به كار رفته در بخش صداي دوره

معلم و در مدرسه باقي ميماند و در نتيجه

ابتدايي ،عدد  0/8به دست ميآيد كه از ميزان

براي چندين سال قابل استفاده است.

 0/4فرمول ويليام رومي كمتر است و نشان
دهندة اين نكته است كه گرافيكهاي استفاده

مقايسه کميت و کيفيت عناصر گرافيكی به

شده در مبحث صداي كتابهاي دوره ابتدايي

کار گرفته شده مربوط به بخش صدا

ايران ،در تقويت روحيه پژوهشگري

مواد ديداري و عناصر گرافيكي در قالب و

دانشآموز به اندازه كافي مؤثر نيست .البته

اشكال گوناگون ،اطالعات متني را غني

اين نسبت در پايههاي گوناگون متفاوت

ميسازند .اين عناصر گرافيكي شامل عكسها،

است .به طوري كه اين نسبت در پايه اول

نقاشيها ،چارتها ،نمودارها ،جداول ،نقشههاي

 0/1است كه از  0/4بيشتر است و نشان

مفهومي ،كادرهاي رنگي و اشكال تزئيني

دهندة استفاده فعاالنه از گرافيك به منظور

است .فراواني و درصد كاربست انواع عناصر

پرورش روحيه پژوهشگري در دانشآموزان

گرافيكي در كتابهاي مورد بررسي در جداول

پايه اول است .در پايه دوم نسبت به دست

زير آورده شده است .عناصر گرافيكي اين

آمده  0/25است كه نشان دهنده غير پژوهشي

كتابها در دو بخش فعال و غيرفعال مورد

بودن گرافيكهاي به كار گرفته شده در بخش

تحليل قرار گرفته است .اولين جدول مربوط

صدا است .در سال سوم نيز عدد به دست

به عناصر گرافيكي مبحث صدا در كتابهاي

آمده  0/82است كه از  0/4كمتر است و

علوم ايران است.

نشان دهنده غيرفعال بودن تصاوير به كار

ستون  1حاصل جمع شاخصهاي هر

گرفته شده است .در سال پنجم اين نسبت

مقوله را در همه پايهها نشان ميدهد.

صفر است و نشان دهندة آن است كه

همانگونه كه اطالعات جدول نشان ميدهد

گرافيك استفاده شده در اين كتاب غيرفعال

بيشترين عناصر گرافيكي متعلق به مقولههاي

است و به روحيه پژوهشگري دانشآموزان

غيرفعال به ويژه به كارگيري عناصر تزييني

كمكي نميكند.
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جدول  .8عناصر گرافيكي فعال و غيرفعال در مبحث صداي كتابهاي علوم دوره ابتدايي (ايران)
فعال و

شاخصها

اول

دوم

سوم

پنجم

جمع

 -8عكسهاي واقعي براي ارائه اطالعات

0

01

1

1

02

 -2نقاشي براي ارائه اطالعات

1

2

1

0

9

1

1

1

1

1

 -4استفاده از كادرهاي تزئيني

0

9

1

1

00

 -1استفاده از بولتها ،ستاره و ساير عناصر تزنيني

1

00

1

0

09

0

29

9

0

90

 -8عكسهايي كه وسايل آزمايش ،انجام آزمايش
يا فعاليتي را نشان ميدهد.

0

6

1

1

01

 -2نقاشيها و طرحهايي كه وسايل آزمايش ،انجام
آزمايش يا فعاليتي را نشان ميدهد.

0

0

1

1

1

غيرفعال

مقولههای غيرفعال

 -8استفاده از جدول ،چارت ،و نمودار براي
ارائه اطالعات

جمع مقولههای غيرفعال گرافيكی

 -8نقاشيهايي كه به صورت داستاني ،دانشآموز
را درگير ميكند (جلب توجه ،كنجكاوي و حس

1

0

1

1

0

مقولههای فعال

كاوشگري).
 -4طرح پازل و معما يا جدول

1

1

1

1

1

 -1درخواست از دانشآموز براي تكميل نقاشي،
جدول ،نمودار ارائه شده.

1

1

1

1

1

 -6سازماندهي و تلخيص اطالعات به شكل
جدول ،نمودار و يا چارت

1

1

1

1

1

 -7روحيه كاوشگري را در فعاليتهاي جمعي و
گروهي نشان ميدهد.

1

0

0

1

2

جمع مقولههای فعال گرافيكی

1

09

0

1

11

نسبت مقولههای فعال به غيرفعال (ويليام رومی)

1/2

1

1/0

1/09 1/16
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جدول  .4عناصر گرافيكي فعال و غيرفعال در مبحث صداي كتابهاي علوم دوره ابتدايي (آمريكا)
فعال و
غيرفعال

اول

شاخصها

 -1نقاشی برای ارائه اطالعات

00

9

06

 -0استفاده از جدول ،چارت ،و نمودار برای
ارائه اطالعات

0

0

0

 -0استفاده از کادرهای تزئينی

9

01

09

 -2استفاده از بولتها ،ستاره و ساير عناصر تزنينی

06

09

29

جمع مقولههای غيرفعال گرافيكی

26

92

000

 -0عكسهايی که وسايل آزمايش ،انجام آزمايش يا
فعاليتی را نشان میدهد.

09

09

02

 -1نقاشيها و طرحهايی که وسايل آزمايش ،انجام
آزمايش يا فعاليتی را نشان میدهد.

09

0

11

0

0

9

 -0طرح پازل و معما يا جدول

1

0

0

 -2درخواست از دانشآموز برای تكميل نقاشی،
جدول ،نمودار ارائه شده.

0

0

9

 -9سازماندهی و تلخيص اطالعات به شكل جدول،
نمودار و يا چارت

1

1

0

 -9روحيه کاوشگری را در فعاليتهای جمعی و
گروهی نشان میدهد.

6

2

00

جمع مقولههای فعال گرافيكی

22

02

61

نسبت مقولههای فعال به غيرفعال (ويليام رومی)

1/60

1/09

1/99

مقولههای غيرفعال

 -0عكسهای واقعی برای ارائه اطالعات

09

09

09

در دسترس نبود

دوم

چهارم

 -0نقاشيهايی که به صورت داستانی ،دانشآموز را
درگير میکند (جلب توجه و کنجكاوی و حس
کاوشگری).

جمع

مقولههای فعال

اطالعات جدول  4بيانگر اين نكته است

اختصاص دارد كه براي ارائه اطالعات به كار

كه در كتابهاي علوم ابتدايي آمريكا بيشترين

گرفته شده است .در مقولههاي فعال،

عناصر گرافيكي در مقولههاي غيرفعال به

بيشترين فراواني متعلق به عكسها و

اشياء تزييني و سپس به عكسها و نقاشيهايي

نقاشيهايي است كه براي نشان دادن انجام
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جدول  -1عناصر گرافيكي فعال و غيرفعال در مبحث صداي كتابهاي علوم دوره ابتدايي(انگلستان)
فعال و

شاخصها

اول

پنجم

جمع

 -0عكسهای واقعی برای ارائه اطالعات

06

10

00

 -1نقاشی برای ارائه اطالعات

01

16

06

1

01

01

 -0استفاده از کادر

11

12

09

 -2استفاده از بولتها ،ستاره و ساير عناصر تزنينی

00

001

099

69

101

019

00

06

01

01

00

20

01

12

02

0

11

10

1

9

9

0

9

01

غيرفعال

مقولههای غيرفعال

 -0استفاده از جدول ،چارت ،و نمودار برای ارائه
اطالعات

جمع مقولههای غيرفعال گرافيكی
 -0عكسهايی که وسايل آزمايش ،انجام آزمايش يا فعاليتی را
نشان میدهد.
 -1نقاشيها و طرحهايی که وسايل آزمايش ،انجام آزمايش يا
فعاليتی را نشان میدهد.
 -0نقاشيهايی که به صورت داستانی ،دانشآموز را درگير
میکند (جلب توجه و کنجكاوی و حس کاوشگری).

مقولههای فعال

 -0طرح پازل و معما يا جدول
 -2در خواست از دانشآموز برای تكميل نقاشی ،جدول،
نمودار ارائه شده.
 -9سازماندهی و تلخيص اطالعات به شكل جدول ،نمودار و
يا چارت
 -9روحيه کاوشگری را در فعاليتهای جمعی و گروهی نشان

9

6

09

جمع مقولههای فعال گرافيكی

02

019

091

نسبت مقولههای فعال به غيرفعال (ويليام رومی)

1/09

1/22

1/20

میدهد.

آزمايشها و تجربيات علمي به كار گرفته شده

عدد  0/67به دست ميآيد كه از معيار 0/4

است .از تقسيم مقولههاي فعال بر غيرفعال

بيشتر است بنابراين ،گرافيكهاي به كار رفته

بخش صداي كتابهاي دورة ابتدايي آمريكا،

در مبحث صداي كتابهاي آمريكا به پرورش

001
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روحيه پژوهشگري دانشآموزان كمك

ميدهد .از تقسيم مقولههاي فعال بر غيرفعال

ميكند .در پايه اول اين نسبت عدد 0/58

كتاب پايه اول عدد  0/46به دست ميآيد كه

است كه تقريباً دو برابر نسبت تعيين شده در

از  0/4بيشتر و نشان دهنده فعال بودن

فرمول ويليام رومي است و نشانگر فعال

گرافيكهاي به كار گرفته شده در اين كتاب

بودن تصاوير و طراحيهاي اين كتاب است.

است .در كالس پنجم نيز عدد  0/11به دست

در كتاب چهارم اين نسبت مساوي با 0/46

آمده كه نشاندهندة فعال بودن گرافيكهاي به

است كه از  0/4بيشتر است بنابراين

كار رفته در اين كتاب است.

گرافيكهاي به كار رفته شده به پرورش
روحيه پژوهشگري دانشآموزان كمك

مقايسه کتابهای سه کشور از نظر کاربرد

ميكند .ولي در مقايسه با كتاب پايه دوم

گرافيک در پرورش روحيه پژوهشگری

غيرفعالتر است .شايد دليل عمدة آن اين

با توجه به نتايج مندرج در جدول ،6

است كه در سالهاي ابتدايي هدف ،عالقمند

در كتابهاي علوم ابتدايي هر سه كشور ايران،

كردن دانشآموزان به موضوع علوم است و

آمريكا و انگلستان بيشترين درصد استفاده از

اين امر با نشان دادن تصاويري كه حس

عناصر گرافيكي به كادرهاي رنگي و اشكال

كنجكاوي و جستجوگري را در آنان پرورش

تزئيني تعلق دارد .پس از اين مورد ،استفاده

ميدهد و سبب ترغيبشان به انجام آزمايش

از تصاوير واقعي و نقاشيها براي ارائه

و تجربيات جديد ميشود آغاز و با دادن

اطالعات بيشترين فراواني را دارد .كمترين

اطالعات بيشتر در سالهاي بعد ,زمينه توليد

ميزان شاخصها در مقولههاي غيرفعال به

دانش را در دانشآموزان پرورش ميدهد.

استفاده از نمودار ،جدول و نقشههاي

اطالعات جدول  1بيانگر اين نكته است كه

مفهومي اختصاص دارد .در بخش فعال ،نيز

در كتب انگليسي بيشترين عناصر گرافيكي

بيشترين فراواني متعلق به عكسها و

متعلق به مقولههاي غيرفعال نظير اشكال

نقاشيهايي است كه براي نشان دادن آزمايشها

تزئيني و كادرها است .در مقوله فعال،

و كسب تجربيات به كار برده شده است.

بيشترين فراواني متعلق به عكسها و

اطالعات جدول  6بيانگر اين نكته

نقاشيهايي است كه انجام آزمايش را نشان

است كه نسبت به دست آمده از فرمول

کاربرد گرافيک در آموزش مفاهيم فيزيكی در کتابهای درسی علوم

ويليام رومي در بخش صداي كتابهاي علوم

000

انگلستان و آمريكا از  0/4بيشتر است و

جدول  .6عناصر گرافيكي فعال و غيرفعال در مبحث صداي كتابهااي علاوم دوره ابتادايي ساه كشاور
(ايران ،آمريكا و انگلستان)

مقوله
مقولههای غيرفعال

ايران

آمريكا

انگستان

شاخصها
 -0عكسهای واقعی برای ارائه اطالعات

81

86

48

 -1نقاشی برای ارائه اطالعات

2

85

85

 -0استفاده از جدول ،چارت ،و نمودار برای ارائه اطالعات

0

4

82

 -0استفاده از کادرهای تزئينی

88

82

47

 -2استفاده از بولتها ،ستاره و ساير عناصر تزنينی

82

17

826

74

884

827

 -0عكسهايی که وسايل آزمايش ،انجام آزمايش يا فعاليتی را
نشان میدهد.

82

81

80

 -1نقاشيها و طرحهايی که وسايل آزمايش ،انجام آزمايش يا
فعاليتی را نشان میدهد.

2

20

18

8

6

81

 -0طرح پازل و معما يا جدول

0

8

28

 -2درخواست از دانشآموز برای تكميل نقاشی ،جدول،
نمودار ارائه شده.

0

2

6

 -9سازماندهی و تلخيص اطالعات به شكل جدول ،نمودار و
يا چارت

0

4

80

 -9روحيه کاوشگری را در فعاليتهای جمعی و گروهی نشان
میدهد.

1

84

87

جمع مقولههای فعال گرافيكی

22

50

872

نسبت مقولههای فعال به غيرفعال (ويليام رومی)

0/8

0/67

0/18

جمع مقولههای غيرفعال گرافيكی

 -0نقاشيهايی که به صورت داستانی ،دانشآموز را درگير

مقولههای فعال

میکند (جلب توجه و کنجكاوی و حس کاوشگری).
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نشانگر فعال بودن گرافيكهاي استفاده شده

است كه در كتابهاي علوم كشور انگلستان و

است .نسبت به دست آمده مربوط به

آمريكا به نقش عناصر گرافيكي در فعال

گرافيكهاي بخش صداي كتابهاي علوم ايران

نمودن دانشآموزان و پرورش روحيه تحقيق

از  0/4كمتر است و نشانگر غيرفعال بودن

و كاوشگري آنان توجه شده است.

گرافيكهاي به كار رفته در اين كتاب است.
در همه مقولهها تفاوت بارزي ميان كتابهاي
ايران و دو كشور ديگر ديده ميشود .به ويژه

استفاده از گرافيک به منظـور جلـب
توجه و ايجاد تنوع و جذابيت

كاربرد گرافيك به شكل طراحي داستان كه

در بسياري از موارد گرافيك براي زيبا

ميتواند براي جلب توجه و عالقه دانشآموز

سازي و جلب توجه مخاطب مورد استفاده

به مفاهيم علمي بسيار با اهميت باشد.

قرار ميگيرد .استفاده از كادرهاي رنگي،

همانگونه كه در جدول  6مالحظه ميشود،

اشياء ،نمادها و تصاوير كوچك در حاشيهها،

اين مورد در كتابهاي ايران مشاهده نشد.

استفاده از تصاوير شفاف براي زمينه صفحه

بيشترين ميزان به كارگيري عناصر گرافيكي

كتاب و گاهي نمايش تصاوير مرتبط با

به شكل داستان به كتابهاي انگلستان تعلق

موضوع به همين منظور است .شكل  8برخي

داشت .يكي ديگر از كاربردهاي گرافيك

از اين عناصر را نمايش ميدهد.

كمك به سازماندهي و تلخيص اطالعات به

همانگونه كه اشاره شد ،گرافيك

شكل نمودار و جدول است كه متأسفانه اين

ميتواند در موارد ذيل به پرورش روحية

مورد هم در كتابهاي ايران اصالً به چشم

پژوهشگري دانشآموزان كمك كند)8 :

نميخورد .همان طور كه در جدول 6

طرح سؤال و تحريك حس كنجكاوي

مشاهده ميشود ،كتابهاي انگلستان ،به ميزان

دانشآموز )2 ،ارائه دانش و اطالعات و نيز

زيادي از جدول و نمودار در مقايسه با دو

به تصوير كشيدن واقعيات غيرقابل رؤيت)8 ،

كشور ديگر استفاده كرده است.

نمايش دادن چگونگي انجام آزمايش و

مقايسه عددهاي به دست آمده از

وسايل الزم براي اين كار )4 ،سازماندهي و

جدول شماره  ،6اطالعات با ارزشي را براي

تلخيص اطالعات در قالب جدول ،نمودار و

مقايسه اين كتابها از نظر عناصر ديداري و

 )1 ،...پرورش روحيه همكاري در

گرافيكي فراهم ميكند و بيانگر اين واقعيت

دانشآموزان.

مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز
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شكل  .0برخی از عناصر گرافيكی که برای جلب توجه و ايجاد جذابيت در کتابهای درسی استفاده
شدهاند

صدا چگونه توليد می شود؟
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♪
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… sound is

?What do you think
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… Look at this animal.
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استفاده از گرافيک به منظور ارائه

واقعي آنها را به منظور ملموستر نمودن

دانش و اطالعات

مفاهيم به دانشآموز نشان دهيم .در برخي

اين مقوله ميتواند شامل تصاوير

موارد ،تصوير واقعي مفاهيم در دسترس

واقعي و طرحهاي ترسيم شده باشد .به هر

نيست يا اينكه ماهيت مفهوم به گونهاي است

صورت در اين جا تصاوير خواه واقعي باشد

كه تهيه تصوير واقعي از آن غير ممكن است.

خواه غيرواقعي ،به منظور ارائه دانش و

در اين موارد سعي ميشود تا آن مفهوم ،در

نمايش اطالعات مورد استفاده قرار ميگيرد.

قالب طرح يا نقاشي براي فراگير به نمايش

گاهي اوقات ما نميتوانيم واقعيات علمي را

گذاشته شود .طبق بررسي انجام شده ،در

به كالس درس بياوريم ،اما ميتوانيم تصوير

زمينه ارائه اطالعات با كمك عكسهاي

مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز
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واقعي ،كتابهاي آمريكا بيشترين سهم را

نمودار سازماندهي كند .با توجه به نتايج

داشتهاند.

بدست آمده از اين پژوهش در كتابهاي ايران،
در اين زمينه هيچ موردي مشاهده نشده

استفاده از گرافيک به منظور سازماندهی

است .كتابهاي انگلستان از اين نظر بيشترين

اطالعات

درصد را به خود اختصاص دادهاند .در

در بسياري موارد به منظور جمعبندي
و سازماندهي اطالعات از گرافيك استفاده
ميشود .اين عمل يادگيري مفاهيم را آسانتر،
سريعتر و پايدارتر ميسازد .براي سازماندهي
اطالعات معموالً از عناصر گرافيكي نظير
جدول ،چارت و نمودار استفاده ميشود.
جدول متداولترين عنصر براي اين منظور
است .چارتها نيز در زمرة رسانههاي ترسيمي
ديداري هستند كه به منظور ارائه ديداري
ايدهها و مفاهيمي كه تفهيم آنها از طريق ارائه

كتابهاي درسي اين كشور ،نه تنها از جداول،
نمودارها براي ارائه اطالعات استفاده شده،
بلكه در بسياري از موارد از دانشآموزان
خواسته شده تا اطالعات را در قالب جدول
يا نموداري ارائه دهند .شكل  2از كتاب
 Soundپايه پنجم گرفته شده كه در باال
مشاهده ميشود.

استفاده از گرافيک به منظور آموزش
چگونگی انجام کار

كتبي و شفاهي مشكل است ،تهيه ميشوند.

عناصر ديداري عالوه بر اينكه به

نمودارها رسانههايي هستند كه به منظور ارائه

منظور ارائه اطالعات در رابطه با مفاهيم و

و نشان دادن روابط عددي و نسبي اقالم به

واقعيات بكار ميروند ،گاهي نيز به منظور

كار ميروند و گيرنده پيام را قادر به درك

ارائه اطالعات در رابطه با چگونگي انجام كار

معناي خاص يك توده از اطالعات پيچيده

مورد استفاده قرار ميگيرند .اين مقوله بيشتر

ميكنند.

در بخش آزمايشهاي كتاب علوم به چشم

در كتابهاي درسي گاهي اطالعات

ميخورد .زماني كه با ارائه تصويري از

بصورت سازمان يافته ارائه شده است گاهي

دانشآموز خواسته ميشود تا مانند تصوير به

نيز از دانش آموز خواسته ميشود كه

انجام يك فعاليت علمي بپردازد ،ابزار تحقيق

اطالعات خود را در قالب جدول ،چارت يا

نيز گاهي در قالب تصوير به دانشآموز

کاربرد گرافيک در آموزش مفاهيم فيزيكی در کتابهای درسی علوم
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شكل  .1استفاده از جدول برای سازماندهی اطالعات در کتاب علوم پايه پنجم انگلستان

معرفي ميشود .اطالعات مربوط به اين مقوله

صورت فردي يا گروهي در حال انجام

در جداول قبلي قابل مشاهده است.

آزمايش نشان ميدهد.

استفاده از گرافيک به منظور پرورش

نتيجهگيری

روحيه همكاری در دانشآموزان

يكي از مهمترين تفاوتها بين كتابهاي

تصاويري كه در اين مقوله قرار ميگيرند

علوم ايران و دو كشور مورد بررسي ،تفاوت

شامل دو دستهاند :دسته اول تصاويري كه به

حجم محتواي مربوط به هر موضوع درسي

نوعي ترغيب كننده كار گروهياند :براي

است .همان گونه كه اطالعات جدول  8و 2

مثال ،دانشآموزان را در حال انجام فعاليت

نشان ميدهد ،تعداد صفحات اختصاص

دسته جمعي نشان ميدهد .دسته دوم

يافته به هر مبحث درسي در كتابهاي آمريكا

تصاويرياند كه خود دانشآموزان را به

و انگلستان دو تا سه برابر ايران است و اين

مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز
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شكل .0استفاده از گرافيک به منظور ترغيب روحيه همكاری ميان دانشآموزان در کتاب علوم پايه
پنجم انگلستان

نشاندهندة بررسي عميقتر و گستردهتر

براي تنوع بخشيدن به مطالب استفاده شده

مفاهيم علمي در آن كتابها است.

است ،ليكن به علت كيفيت بسيار نامطلوب

در اين تحقيق كتابهاي علوم ايران ،آمريكا و

كاغذ چاپ ،اين كتابها در مقايسه با كتابهاي

انگلستان در بخش صدا ،از سه بعد مورد

آمريكا و انگلستان از كيفيت پايينتري

تجزيه و تحليل ،و مقايسه قرار گرفتند؛ الف ا

برخوردارند كه اميد است دست اندركاران

مقايسه ظاهري كتابها ،ب ا كاربردهاي

تهيه و توزيع كتب درسي به برطرف نمودن

گوناگون گرافيك در كتابهاي درسي ،و ج-

اين نقيصه بپردازند .نتايج بدست آمده از

ميزان فعال بودن گرافيكهاي استفاده شده در

مقايسه كتابها در دو مقوله فعال و غيرفعال در

كتابهاي درسي با توجه به فرمول ويليام

جدول  6خالصه شده است.
به طور كلي ،كتابهاي انگلستان از نظر

رومي.
از نظر ظاهري در مقايسهاي كه ميان

به كارگيري عناصر گرافيكي در دو بخش

كتابها انجام شد ،اين نتيجه بدست آمد كه اگر

فعال و غيرفعال نسبت به دو كشور ديگر

چه در كتابهاي ايران نيز مانند كتابهاي دو

وضعيت بهتري دارند .بيشترين ميزان استفاده

كشور ديگر از تصاوير مرتبط با موضوع و

از گرافيك ،استفاده از بولت ،ستاره ،نقاشيها،

همچنين از كادرهاي رنگي و اشكال تزئيني

كاريكاتورها و كادرها براي تزيين و جلب

کاربرد گرافيک در آموزش مفاهيم فيزيكی در کتابهای درسی علوم

توجه دانشآموزان در كتابهاي هر سه كشور
است .از عكسهاي واقعي در همه كتابهاي
مورد بررسي به مقدار قابل توجهي استفاده
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پيشنهادات
با توجه به يافتههاي حاصل از پژوهش،
توصيه ميشود:

شده است .اين عكسها معموالً به صورت

كتابهاي درسي دورة ابتدايي با تنوع بيشتر

فردي يا گروهي دانشآموزان را در حال

و به صورت غيرمتمركز تهيه شود .بهتر است

انجام آزمايش و يا فعاليتي علمي نشان

نظير كشور آمريكا و انگلستان كار نشر از

ميدهد .در بعضي از موارد ،نيز از عكسهاي

حالت انحصاري در آمده و ناشران آزادي

جانوران و اشكال طبيعت براي ارائه اطالعات

عمل در انتشار كتابهاي مناسب طبق سرفصل

بهرهگيري شده است .از نقاشي هم به ميزان

تعيين شدة وزارت آموزش و پرورش داشته

زيادي براي ارائه اطالعات و انجام آزمايشها

باشند.

در كتابهاي انگلستان و آمريكا استفاده شده

نظير ساير كشورها ،به جاي اينكه كتاب

است .انگلستان در مقايسه با دو كشور ديگر،

در اختيار دانشآموز قرار گيرد ،بهتر است

بيشترين استفاده را از نقاشيهاي داستاني،

كتابها در اختيار معلم باشد و دانشآموزان در

جداول و نمودارها كرده است.

مدرسه به كتابها دسترسي داشته باشند .در

نسبتهاي به دست آمده از تقسيم

اين صورت ،از هدر رفتن سرمايه هنگفتي كه

مقولههاي فعال بر غيرفعال در فرمول ويليام

هر ساله براي چاپ كتابهاي درسي صرف

رومي بيانگر اين نكته است كه اين نسبت در

ميشود جلوگيري شده و كتابها با كيفيت

كتابهاي آمريكا نسبت به دو كشور ديگر

بهتري عرضه ميشوند.

بيشتر است .اين نسبت در بخش صداي

به نقش گرافيك در كتابهاي درسي

كتابهاي علوم كشور ايران از نسبت  0/4كمتر

توجه بيشتري شده و سعي شود گرافيكهاي

است و نشانگر غيرفعال بودن گرافيكهاي به

انتخاب شده به پرورش روحيه پژوهشگري

كار رفته در كتابهاي ايران است .نتايج به

دانشآموزان كمك كند.

دست آمده از اين پژوهش ميتواند به
طراحان كتابهاي درسي ،به ويژه كتابهاي دورة

از نقاشيهاي مصور داستاني ،جداول،
نمودارها استفاده بيشتري به عمل آيد.

ابتدايي كمك كند تا عالوه بر افزايش حجم

عنصر تعامل به گرافيكهاي به كار رفته

محتواي هر موضوع در جهت فعال نمودن

اضافه شود .بهتر است تصاوير ناقصي داده و

دانش آموزان نيز تالش كنند.

از دانشآموز خواسته شود كه آن را

مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز

.تكميل كنند

دانشآموز خواسته شود تا با توجه به
. آن را پر كند،اطالعات داده شده
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جداول خالي در نظر گرفته شود و از
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