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(دریافت 97/8/8 :ـ پذیرش)98/5/7 :

چکیده
مؤلفههای دیداری از جمله عناصر مهم و کارآمد در تهیه و تدوین کتابهای آموزشی به طور عـام ،و
کتابهای آموزش زبان انگلیسی به طور خاص هستند و در دهههای اخیر از حی نوع و نقش ،با ارائة
نظریهها و الگوهای متنوع همراه بودهاند .این دسته از مؤلفهها در قالب دو گروه :الف .تصویر (عکس،
طراحی ،نقاشی ،و پویانمایی) و ب .ساماندههای ترسیمی طبقهبندی میشـوند .در ایـن مقالـه ابتـدا ایـن
دسته از مؤلفهها در قالب چند دیدگاه معرفی میشوند و سپس بـا توجـه بـه اهمیـت کتـابهـای زبـان
تخصصی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) ،به عنوان مهمترین منابع کتابهای زبـان
تخصصی در جامعة دانشگاهی ایران ،از حی کمّی و کیفی و متناسب با نقش و کارکردشان به شـکل
توصیفی -تحلیلی در سه دوره (نسل) کتابهای زبان تخصصی بررسی میشوند .نتـایج یافتـههـا نشـان
میدهد این مؤلفههای دیداری مشخصاً در نسل جدید کتابهای زبان تخصصی تا حدودی نمود یافته
و در نسل دوم و بهویژه در نسل اول نادیده گرفته شده است .درخصوص نسل سوم نیز شـاهد قـوت و
البته ضعف از حی میزان و نوع مؤلفههای دیداری بهکاررفته هستیم که متناسب با موضوع کتـابهـا،
این قوت و ضعفها متفاوت است .پس از بررسی این موارد ،پیشنهادهایی کاربردی برای تقویت ایـن
بُعد ارائه شده است.

کلیدواژهها

مؤلفههای دیداری در کتاب درسی ،سامانده ترسیمی ،کتاب زبان تخصصی.

 .1استادیار زبان انگلیسی ،دانشگاه صنعتی شاهرود (( )a.iranmehr946@yahoo.comنویسندة مسئول).
 .2استادیار زبان انگلیسی ،دانشگاه دامغان (.)hdavari.h@gmail.com

کارکردشناسی مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزشی... :

67

مقدمه

مؤلفههای دیداری 1عنصری مهم و کارآمد در تهیه و تدوین کتابهـای آموزشـی بـه طـور
عام و کتابهای آموزش زبان به طور خاص محسوب مـیشـوند .اهمیـت ایـن موضـوع بـه
گونهای اسـت کـه حـداقل در دو دهـة گذشـته شـاهد ارائـة حجـم فزاینـدهای از نظریـههـا،
دیدگاهها و الگوهای گوناگون درخصوص نقش و کارکرد این عنصر در تهیـه و تـدوین و
نیز ارزیابی کتابهای آموزشی بـودهایـم .اساسـاً مؤلفـههـای دیـداری کـه در قالـب :الـف)
تصویر 2اعـم از عکـس ،طراحـی ،نقاشـی و پویانمـایی و ب) سـاماندههـای ترسـیمی 3قابـل
طبقهبندی هستند ،عنصـر آموزشـی مهمـی در تهیـه و تـدوین کتـابهـای درسـی محسـوب
میگردند .اهمیت این عنصر سبب شده است در دیدگاههای نوین ،این مؤلفـههـا جایگـاهی
همسنگ با مؤلفه های نوشتاری و یا همان مـتن بیابنـد ،بـه نحـوی کـه امـروزه انتشـار کتـابی
آموزشی در غیاب مؤلفههای دیداری بسیار دور از تصور است.
با توجه به اهمیت و نقـش ایـن عنصـر در تهیـه و تـدوین و نیـز ارزیـابی کتـابهـای
آموزشی ،در این مقاله ابتدا ضمن معرفـی اجمـالی دیـدگاههـای ارائـهشـده دربـارة جایگـاه
مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزش زبان و ارائة حداقل دو الگـوی مطـرح در بررسـی
نقش و کارکرد آنهـا ،تـالش شـده اسـت تـا جایگـاه و تحـوالت آن در کتـابهـای زبـان
انگلیسی تخصصی سازمان «سمت» به عنـوان مهـمتـرین مرجـع کتـابهـای انگلیسـی بـرای
اهــدا دانشــگاهی 4بررســی شــود .از ایــن گــذر اســت کــه نــهتنهــا تصــویری از تحــوالت
بهرهگیری از این مؤلفة مهم در تهیه و تدوین این دسته از کتابهـا حاصـل مـیشـود ،بلکـه
میتوان از یافتههای آن درخصوص موضوعی مهم اما مغفول در روند ارزیابی ایـن دسـته از
کتابها که در بیش از سه دهة گذشته به تعبیری سه دورة متمایز را تجربه نمودهاند (ر.ک:.
ایرانمهر و داوری )1396 ،بهره جست.
درخصــوص اهمیــت و ضــرورت پــژوهشهــایی از ایــن دســت ،مــواردی مــیتوانــد
راهگشا باشد :نخست آنکه متأبر از تحوالت حوزة تهیه و تدوین منـابع آموزشـی و بـهویـژه
منابع آموزش زبان انگلیسی ،ضرورت توجـه بـه دسـتاوردهای ایـن حـوزه در رونـد تهیـه و
تدوین کتابهای زبان انگلیسی تخصصی اهمیتی اجتنابناپذیر دارد .با توجه به ظهور دوره
visual elements
image
graphic organizers
)English for Academic Purposes (EAP

1.
2.
3.
4.
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(نسل) جدیدی از کتابهای زبان انگلیسی تخصصی سـازمان «سـمت» در نـیمدهـة گذشـته
(ر.ک :.ایرانمهر و داوری ،)1396 ،پژوهشی از این دسـت مـیتوانـد تصـویری از تحـوالت
این بُعد مهم را در کتابهای موجود از حی موضوع و سطت ارائه دهد .دوم آنکه با توجـه
به اهمیت ارزیابی منابع آموزشی ،به طور خاص ،کتـابهـای زبـان تخصصـی منتشرشـده از
سوی «سمت» - ،به عنوان مهمترین مرجع تهیه و تدوین کتابهای زبان انگلیسی تخصصـی
در ایران  -شاهدیم که با وجود اهمیت مؤلفـههـای دیـداری ،از ایـن منظـر بـه ایـن موضـوع
پرداخته نشده است .بیتردید ارزیابی از این منظر نهتنها میتواند میزان توجه برنامـهریـزان و
مؤلفان را به این موضوع نشان دهد ،بلکه قادر است دریچهای جدید در روند ارزیابی متـون
آموزشی در این سطت بگشاید .و سرانجام آنکـه از یافتـههـای پـژوهشهـایی از ایـن دسـت
میتوان در تهیه و تدوین و نیز ارزیابی دیگر کتابهای آموزشی خواه کتابهـای آمـوزش
زبان انگلیسی و خواه دیگر کتابهای آموزشی استفاده کرد.
پیشینة پژوهش

با وجود طرح گستردة موضوع در منابع خارجی ،بررسـی پیشـینة موضـوع در پـژوهشهـای
داخلی بیانگر کمتوجهی به این مؤلفة مهم است .این دسته از آبار خارجی را میتوان در دو
گروه طبقه بندی کرد :نخست آباری که به مقولة تصویر و دوم آباری که به طور خـاص بـه
نقش ساماندههای ترسیمی در کتابهای آموزشی پرداختهاند.
ابر دوناگی و زری ( )Donaghy & Xerri, 2017که دربرگیرندة هجده مقالـه دربـارة
جایگاه و اهمیت مؤلفههای تصویری در کتـابهـای آمـوزش زبـان انگلیسـی اسـت ،ابـری
جدید و منبعی قابلتوجه برای پژوهشهای مرتبط با این حوزه بـه شـمار مـیآیـد و بررسـی
انواع مؤلفههای دیداری ویژگی ارزشمند آن است .ابر مطرح دیگر در این زمینه میتوان بـه
کری ( )Cary, 2004اشاره کرد که به طور مشخص ،اهمیت و نحوة به کـارگیری نقاشـی در
کتابهای آموزش زبان انگلیسی را معرفی کرده است.
از دیگر آبار مطرح جدید که در آن به طور مشخص به مقولة جایگاه سـاماندههـای
ترسیمی در تقویت مهارت خواندن پرداخته شده اسـت ،مـیتـوان بـه ابـر برنـز و همکـاران
( )Burns et al., 2006اشاره کرد .معرفی ابـزار سـاماندههـای ترسـیمی ،انـواع ،کارکردهـا و
نحوة استفاده از آنها ،از جمله بخشهای این ابر است .ابر دیگر ،متعلق به گیل  -گارسـیا و
ویلگــاس ( )Gil-Garcia & Villegas, 2003اســت کــه انــواع ســاماندههــای ترســیمی و
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کارکردهای آن را معرفـی کـرده اسـت .نیـز از جملـه آبـار پیشـگام درخصـوص اهمیـت و
کــارکرد ســاماندههــای ترســیمی در تقویــت مهــارتهــای زبــانی ،ابــر بروملــی و همکــاران
( ) Bromley et al., 1995اسـت؛ آنـان هـم ،بـه طـور مشـخص ،پنجـاه نـوع از سـاماندههـای
ترسیمی قابلاستفاده در تقویت مهارتهای خواندن و نوشتن را معرفی کـردهانـد .همچنـین،
میتوان به آبار دراپیو ( ،)Drapeau, 1999رابینسـون ( )Robinson, 1998و مرکلـی و جفریـز
( )Merkley & Jefferies, 2000که در این حوزه قابلتوجهاند اشاره کرد.
یافتههای حاصل از بررسی مؤلفههای دیداری در پژوهشهای داخلی را میتـوان در
سه بخش دستهبندی کرد :بخش نخست ،پژوهشهایی که به طور کلـی بـه اهمیـت نقـش و
کارکرد مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزشی پرداختهاند؛ بخش دوم پژوهشهایی که
به بررسی یا ارزیابی این مؤلفه در کتابهای آموزش زبان فارغ از نوع زبان آن پرداختـهانـد
و بخش سوم پـژوهشهـایی کـه یـا بـه اهمیـت ایـن مؤلفـه در کتـابهـای زبـان تخصصـی
پرداختهاند و یا اینکه این مؤلفه را به اجمال در کتابهای زبان انگلیسـی تخصصـی سـازمان
«سمت» بررسی کردهاند .درخصـوص بخـش اول ،مقالـة آرمنـد ( )1384را مـیتـوان ابـری
قابلتوجه برشمرد .نویسنده در این مقاله ضمن طرح اهمیت و نقشهـای گونـاگون تصـاویر
در متون درسی ،به معرفی اصول نُهگانه در تهیه یا انتخاب تصاویر آموزشی پرداختـه اسـت.
از دیگر آبار مرتبط با ایـن بخـش ،مـیتـوان بـه زمـانی و اسـفیجانی ( )1385و افشـارمهاجر
( 1388الف و  1388ب) اشاره کرد .درخصـوص بخـش دوم مـیتـوان بـه دو مـورد اشـاره
نمود )1 :تحریریان و صدری ( )Tahririan & Sadri, 2013که بـه بررسـی مؤلفـة تصـویر در
کتاب های پیشـین آمـوزش زبـان انگلیسـی در دورة دبیرسـتان پرداختـهانـد؛ نویسـندگان بـا
بهرهجویی از الگوی کِـرس و ونن لیـوون ( ،)Kress & Van Leeuwen, 1996میـزان کـارایی
تصاویر این کتابها را تحلیل کردهاند .یافتههای آنان نشـان مـیدهـد کـه ایـن کتـابهـا از
حی این مؤلفه بسیار ضعیف بوده که نتیجة آن ناکامی در تحقق اهدا آموزشی موردنظر
بوده است )2 .مقالة نظریمنظم و موسوی ( )1395که نویسندگان با بررسـی نقـش آمـوزش
تصویر در کتابهای آموزش زبان عربی به غیر عربزبانها ،به نحوی توصیفی -تحلیلی بـه
بررســی میــزان رعایــت اســتانداردهای تصــویر آموزشــی در یکــی از منــابع مهــم درســی در
دانشگاههای ایران پرداختهاند .یافتههـای آنـان نشـان مـیدهـد کـه غالـب معیارهـای مهـم و
تأبیرگذار تصویر در کتابهای آموزشی در این ابر رعایت نشده است .درخصـوص بخـش
سوم ،یعنی کتابهای زبان تخصصی ،بررسیها بیـانگر آن اسـت کـه ابـری مسـتقل در ایـن
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زمینه یافت نشد؛ تنها موارد قابـل اشـاره عبـارتانـد از :دهنـاد ( ،)Dehnad, 2005ایرانمهـر و
همکاران ( )Iranmehr et al., 2011و سـلیمانی ( .)Soleimani, 2005دهنـاد ()Dehnad, 2005
در مقالهای فارغ از بررسی کتابهای زبان تخصصی بـه منطـق بهـرهگیـری از سـاماندههـای
ترسیمی و نقش آنها با هد بهرهگیری از کتابهـای زبـان تخصصـی پرداختـه اسـت .در
این مقاله ،نویسنده ضمن معرفی ایـن نـوع مؤلفـه ،بـه کاربردهـای شـش نـوع مختلـف ایـن
ساماندهها پرداخته است؛ انواعی کـه امکـان بهـرهگیـری از آنهـا در مهـارتهـای مختلـف
خواندن و درک مفاهیم ،یادگیری واژگان و مهارت صحبتکردن وجود دارد.
ایرانمهر و همکاران ( )Iranmehr et al., 2011نیز ضمن معرفی ساماندههای ترسـیمی
و کارکردشان ،مهمترین انواع آنها را که در کتابهای زبـان تخصصـی کـارایی و قابلیـت
بیش از پیش دارند ،معرفی کردهاند .نویسندگان ضـمن معرفـی بهـرهگیـری از ایـن امکـان،
عملکردهای پنجگانة این مؤلفه و نمونههای مرتبط با هر یـک از ایـن انـواع را شـرح داده و
سپس با ارائة نمونههای عملی از یک نمونه درس ،به نحوة بهـرهگیـری از ایـن مؤلفـه اشـاره
کردهاند .سلیمانی ( )Soleimani, 2005نیز در معرفی کاستیهای ششگانة کتـابهـای زبـان
تخصصــی «ســمت» ،بــه ضــعف اعتبــار ظــاهری 1آنهــا یعنــی کاســتی در کمیّـت و کیفیــت
مؤلفههای دیداری اشاره و برای این ادعا نمونهای موردی ارائه کرده است.

مبانی نظری پژوهش
همانگونه که اشاره شد ،بهرهگیری از مؤلفههای دیداری در کتـابهـای آمـوزش زبـان بـا
حجم قابلتوجهی از پژوهشها همراه بوده است .در این بخـش ،ضـمن معرفـی مؤلفـههـای
دیداری و انواع آن ،به طور مشخص ،مهمترین طبقهبنـدیهـا درخصـوص نقـش و کـاربرد
آنها ارائه میشود تـا منطـق بهـرهگیـری و کارآمـدی آنهـا بـیش از پـیش آشـکار گـردد.
همانگونه که اشاره شد ،در طبقهبنـدی غالـب ،مؤلفـههـای دیـداری در دو طبقـة تصـویر و
ساماندههای ترسیمی قرار میگیرند.
انواع مؤلفههای دیداری

به طور کلی ،تصویر دربرگیرندة عکس ،طراحی ،نقاشی و پویانمایی است .ایـن نـوع بـازنمود
دیداری که سابقهای طوالنی در کتابهای آموزشی دارد ،در حـوزة آمـوزش زبـان انگلیسـی
1. face validity
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کاربرد فراوان دارد ( .)Romney, 2012ساماندههای ترسیمی نیـز عبـارتانـد از نـوعی نمـایش
تصویری که در قالب نقشه ،شـبکه ،جـدول ،نمـودار و  ...شـکل مـیگیرنـد و اطالعـات را بـه
تصویر میکشند ( .)Hall & Strangman, 2002; Wills & Ellis, 2008بـندیویـد ( Ben-David,
 )2002بر این باور اسـت کـه ایـن دسـته از سـاماندههـای ترسـیمی ابـزار آموزشـی مفیـدی در
سامانبخشیدن به اطالعات برای درک بهتر هستند .برای نمونه ،درخصوص مهـارت خوانـدن،
بهرهگیری از این ساماندهها میتواند به فراگیـران کمـک کنـد تـا دانـش جدیـد در مـتن را بـا
دانــش پیشــین خــود پیونــد بزننــد تــا درک بهتــری از مــتن حاصــل شــود .تراباســو و بوچــارد
( )Trabasso & Bouchard, 2002و گـریفین و تـولبرت ( )Griffin & Tulbert, 1995نیـز بـا
معرفی این ساماندهها به عنوان نوعی راهبردشناختی به اهمیت آنهـا در افـزایش درک مطلـب
فراگیـران یـک زبـان خـارجی پرداختـهانـد .چانـگ ( )Chang, 2006نیـز مشخصـاً بـه بررسـی
کارکرد ساماندههای ترسیمی و قـوتهـای آنهـا در برنامـة آمـوزش زبـان انگلیسـی پرداختـه
است .به طور کلی ،ساماندههای ترسیمی که با عناوینی ماننـد نقشـة دیـداری ،1نقشـة ذهنـی 2و
ساماندههای دیداری 3نیز شناخته میشوند ،بهمثابة نوعی نمایش دیـداریانـد کـه اطالعـات در
آنها در قالب نمودار و جدول بازنمود مـیگـردد .در مجمـوع ،مهـمتـرین کارکردهـای ایـن
ساماندهها بدیننحو قابلارائه است:
5

توصیف
به استناد بروملی و همکاران ( ،)Bromley et al., 1995ساماندههای توصـیفی را مـیتـوان در

دو نوع طبقهبندی کرد:

5

الف) طرح مفهومی :نمونهای خاص از نمودار شبکهای اسـت کـه بـا هـد کشـف
اطالعات و نیز جمعآوری و به اشتراکگـذاری آن بـه کـار مـیرود .از ایـن نمـودار بـرای
نشــاندادن روابــط بــین مفــاهیم و تصــاویر یــا واژگــان اســتفاده مــیشــود و کــاربرد آن در
حـوزههـای مختلـف آموزشـی عمومیـت دارد (ر.ک :.نمونـة  1الـف در پیوسـت  1مقالــه).
معموالً این نمودار با ایدة اصلی آغاز میشود و نیز در قالب شاخههایی به مفـاهیم جزئـیتـر
visual map
mind map
visual organizer
describing
web diagram

1.
2.
3.
4.
5.
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سامان میدهد .کاربردهای این نوع نمودار در آموزش به این موارد خالصه میشـود )1 :بـه
فراگیران کمک میکند تا آنان ضمن اندیشهگشایی بـه طـرح و خلـق دیـدگاههـای جدیـد
بپردازند )2 .فراگیران را در کشف مفـاهیم جدیـد تشـویق مـیکنـد )3 .امکـان ارتبـاط بـین
اطالعات و مفاهیم را در فراگیران تسهیل مینماید .این نوع نمودار ،ابـزاری قدرتمنـد بـرای
تقویت عملکرد شناختی فراگیران است .همچنین مدرسان با بهـرهگیـری از ایـن ابـزار قـوی
آموزشی میتوانند میزان رشد درک فراگیران از موضوع متن را به دست آورند.
ب) نقشة نهنی :1این نمودار کـه نقـش توصـیفی دارد بـا هـد

نشـاندادن واژههـا،

اندیشهها و فعالیتهای مرتبط حول یک واژه یا ایدة کلیدی کاربرد دارد و رابطة بین اجـزاء
با یک کـل را بـه نمـایش مـیگـذارد .کاربردهـای آن در آمـوزش در ایـن مـوارد خالصـه
میشود )1 :کمک به اندیشهگشایی فراگیران با هد کشف ایدههـا ،مفـاهیم و مشـکالت؛
 )2تسهیل درک بهتر روابط بین ایدهها و مفـاهیم؛  )3تقویـت یـادآوری مطالـب؛  )4امکـان
یادداشتبرداری و خالصهکردن متن .از این نمودار میتوان در مهارتهای مختلـف زبـانی
و مشخصاً مهارتهای تولیدی همچون مهارت نوشـتن و صـحبتکـردن بهـره بـرد (ر.ک:.
نمونة  1ب در پیوست  1مقاله).
مقایسه

2

با استناد به بروملی و همکاران ( )Bromley et al., 1999از این نوع نمودار بـا هـد

نمـایش

مجموعهها و نیـز بررسـی تفـاوتهـا و شـباهتهـای بـین مفـاهیم ،اشـیاء ،رویـدادها ،افـراد،
دیدگاهها و  ...استفاده میشود .مهمترین نمونة این نمودار ،نمودار معرو به ون 3است کـه
دربرگیرندة دو تا سه دایرة همپوشان است .این نمودار با ارائة اطالعات حاوی شـباهتهـا و
تفاوتها ،امکان ارزیابی بهتر اطالعات را فراهم میآورد .ایـن نـوع نمـودار در حـوزههـای
مختلف علوم کاربرد دارد .در حوزة آموزش زبان نیز درخصـوص مهـارتهـای خوانـدن و
درک مفاهیم و نیز مهارت نوشتن کاربرد قابلتوجهی دارد (ر.ک :.نمونـههـای 2الـف و ب
در پیوست  1مقاله).

1. mind map
2. comparing/contrasting
3. Venn diagram
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1

طبقهبندی
در نمودارهای طبقهبندی ،امکان طبقهبندی یا رتبهبندی اقالم براساس ویژگیهـا و مشخصـات

آنها فراهم میشود؛ با این ویژگـی کـه در نمودارهـای معـرو بـه نمـودار سلسـلهمراتبـی 2و
نمودار ساختاری 3عینیت مییابد ،و نقشها ،مراتب و جایگاهها طبقهبنـدی مـیگـردد (ر.ک:.
 .)Gil-Garcia & Villegas, 2003از دیگر نمونهها برای طبقهبندی میتوان به جدول 4و نمـودار
گردشکار 5اشاره کرد (ر.ک :.نمونههای  3الف و ب در پیوست  1مقاله).
6

توالی
این کارکرد در قالب نمودارهایی مانند نمودار توالی و زنجیرة خطی حاصل میشود و بـه
7

8

توصیف و ارائة توالی رویدادها ،مراحل ،اعمـال و نتـایج یـک رویـداد مـیپـردازد (ر.ک:.
 .)Bromley et al., 1999همچنین با هد نشـاندادن پیشـرفت یـک مجموعـه و یـا تقـدم و
تأخر رویدادها از این نمودار استفاده میشود (ر.ک :.نمونة  4در پیوست  1مقاله).
3

تأملی
این نمودار که در آموزش مفاهیم مختلف ،کاربردی ویژه دارد به دو نـوع تقسـیم مـیشـود

(ر.ک :)Bromley et al., 1999 :.نخسـت نمـودار موسـوم بـه نمـودار کِـی .دابلیـو.اِل 11.کـه
دربرگیرندة یک جدول یـا نمـودار سـهسـتونی بـا عنـاوین خـاص «چـه مـیدانـم؟»« ،11چـه
میخواهم بدانم؟» 12و «چه چیزی را آموختهام؟» 13است؛ ایـن نمـودار در زمینـة مواجهـه بـا
اطالعات جدید و یا متون دشوار کاربرد مناسبی دارد و دوم ،نمودار پی.اِن.آی 14.است کـه
به معرفی ویژگیهای مثبت ،منفی و جالبتوجه یک شـیء ،موضـوع ،مفهـوم ،راهحـل و ...

1. classifying
2. hierarchy chart
3. structure chart
4. table
5. flowchart
6. sequencing
7. sequence chart
8. linear string
9. reflecting
10. K. W. L.
11. What I Know
12. What I Want to Know
13. What I Learned
)14. P. N. I. (Positive, Negative, Interesting
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میپردازد؛ این نوع نمودار در آموزش زبان درخصـوص مهـارت خوانـدن و درک مفـاهیم
کاربرد قابلتوجهی دارد (ر.ک :.نمونة  5در پیوست  1مقاله).
1

علّت و معلول
ساماندة ترسیمی علّی از جمله ساماندههای ترسیمی پرکاربرد و کارآمد است کـه بـا عنـوان

نمودار توالی رویدادها 2نیز شناخته میشود .این سامانده کـه بـا اسـتناد بـه گیـل  -گارسـیا و
ویلگـاس ( )Gil-Garcia & Villegas, 2003و برنــز و همکـاران ( )Burns et al., 2006در
حوزههای مختلف علوم کاربرد دارد ،مشخصاً به توصیف این مسئله میپـردازد کـه چگونـه
رویدادها طی یک فرایند بر یکـدیگر ابـر مـیگذارنـد (ر.ک :.نمونـههـای  6الـف و ب در
پیوست  1مقاله).
نقش و کارکرد مؤلفههای دیداری

آرمند ( ،1384به نقل از )Hartley, 1991 :نقشهای پنجگانة زیر را برای تصویر قائل است:
 .1عاطفی :افزایش عالقه و انگیزه؛
 .2توجهدادن :جلبتوجه و جهتدادن به آن؛
 .3آموزش :تسهیل یادگیری؛
 .4حمایتی :افزایش یادگیری در خوانندگان کمتوان؛
 .5یادسپاری :تسهیل یادآوری مطالب بعد از گذشت مدتی طوالنی؛
از دیگر الگوهای مهم در معرفی مؤلفههای دیداری میتوان بـه الگـوی ردهشـناختی
لِوین ( )Levin, 1981و الگوهای متأبر از آن چون هیـل ( )Hill, 2003و رومنـی و همکـاران
( )Romney et al., 2011اشاره کرد که به هشت نقش قائل هستند:
 .1تزیین :3آیا تصویر به افزایش جاذبة دیداری کتاب کمک میکند؟
 .2بازاریابی :4آیا تصویر به افزایش فروش کتاب کمک میکند؟
 .3انگیزش :5آیا تصویر عالقه و انگیزة خواننده را افزایش میدهد؟
cause-effect
sequence of event diagram
decoration
remuneration
motivation

1.
2.
3.
4.
5.
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 .4بازگویی :1آیا تصویر مطالب متن را بازگویی میکند؟
 .5بازنمایی :2آیا تصویر مطالب کتاب را عینیسازی میکند؟

 .6سامانبخشی :3آیا تصویر یک چارچوب سامانیافته از متن ارائه میدهد؟
 .7تفسیر :4آیا تصویر درک مفاهیم دشوار را تسهیل میکند؟

 .8انتقال :5آیا تصویر به تقویت یادسپاری خواننده کمک میکند؟
فارغ از این موارد ،اِلیس ( )Ellis, 2004به سه دلیل مهم در ضرورت اسـتفاده از ایـن
ساماندهها در آموزش زبان اشاره کرده است :الف) فراگیران با بهرهگیری از این ساماندههـا
میتوانند به نحوی قابلتوجه در درک و یادسپاری محتـوای متـون موفـق باشـند ،زیـرا ایـن
ساماندهها نکات مهم در هـر مـتن را بـیش از پـیش برجسـته مـیکننـد .ب) اسـتفاده از ایـن
ساماندهها نیاز به فرایند پردازش معنایی متون را کاهش میدهد ،بدینمعنـا کـه بـا توجـه بـه
تبدیل نظاممند اطالعات از متن به شکل ،مدرس میتواند در انتقال متون با سطت دشوارتر و
پیچیدهتر به فراگیران موفقتر باشد .ج) فراگیران با استفاده از این سـاماندههـا مـیتواننـد بـه
فراگیرانی راهبردمحورتر تبدیل شوند زیرا این ابزار آموزش به آنهـا توانـایی سـاماندهـی،
بازسازی و ترکیب و تلفیق محتوا را ارائه میدهد.

لپیونکا )1386( 6ضمن معرفی مؤلفه هـای صـوری یـک کتـاب دانشـگاهی بـه ارائـة
معیارهـای هفـتگانـة مناسـب در ارزیـابی و انتخـاب تصــاویر و نیـز روشهــای یـازدهگانـة
مصّورســاختن اطالعــات همچــون نمــایش یــک فراینــد ،نمــایش توضــیت روابــط بــین چنــد
موضوع ،دسـتهبنـدی اطالعـات ،نشـاندادن اجـزاءِ یـک کـل پرداختـه اسـت .درخصـوص
کارکرد این دسته از مؤلفهها گفتنی اسـت کـه اسـتفاده از تصـاویر و بـهویـژه سـاماندههـای
ترسیمی نهتنها در درک متن و تسهیل آموزش مهارتهای مختلـف و بـه طـور مشـخص در
مهارت خواندن و درک مفاهیم کاربرد دارند ،بلکه فراگیران در مرحلـة تولیـد یـا بـه بیـانی
روشنتر در ارائة تمرینها و تکالیف درخصوص مهارتهای گوناگون نیز کـارایی مناسـبی
دارند .برای مثال ،در زمینة مهارت خواندن و درک مفاهیم ،استفاده از ساماندههای ترسیمی

reiteration
representational
organization
interpretation
transformation
Lepionka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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در مرحلة پیشازخواندن 1و بـه طـور خـاص در مرحلـة پـسازخوانـدن 2بـه عنـوان یکـی از
راهبردهای مهارت خواندن شناخته میشود .از این رو نباید نقش این مؤلفه صرفاً بـه مرحلـة

حین خواندن 3خالصه شود.
افزون بر کاربرد مؤبر مؤلفة مذکور در آموزش مهارتهـای چهارگانـه ،کـاربرد آن
در حوزة آموزش واژه بسیار پررنگ و کارآمد است .ایـن مؤلفـه کـه بـا اسـتناد بـه آجـایی
( )Ajayi, 2018در آموزش و تقویت واژگان کاربرد فراوانی دارد ،دارای چنـین نقـشهـایی
اســت :الــف) پــردازش ،مــرور و ســاماندهــی معنــای واژگــان؛ ب) تقویــت روابــط معنــایی
(هممعنایی ،تضاد معنایی ،همنامی ،چندمعنایی) بین واژهها؛ ج) فعالسازی دانـش پیشـین بـه
منظور پیوند بین واژهها و معانی؛ د) بافتسـازی معنـای واژگـان؛ ه) خلـق روابـط بصـری و
تداعیهای ذهنی بین واژهها و معانی؛ و) پیوند رابطه بین واژههای جدید و واژههـای پیشـین
(ر.ک :.نمونههای  1تا  5در پیوست  2مقاله).

روش پژوهش
در این پژوهش با بررسی تحوالت مؤلفههای دیداری در تهیـه و تـدوین کتـابهـای مـورد
نظر ،عمدتاً مبتنی بر تجارب آموزشی مؤلفان و نیز در دسترس بـودن کتـابهـا ،شـماری از
کتابهای منتشر در دورههای زمانی انتخاب و براساس معیارهای ارائهشـده ،کتـاب بررسـی
گردید؛ معرفی آنها با لحا نمودن زمان انتشار و ویژگیهای هر یک بوده است.

یافتههای پژوهش
حال با توجه به اهمیت این دسته از ابزار آموزشی که نوعی راهبرد برای تقویت مهارتهـای
زبانی و از آن جمله مهارت خواندن هستند ،کتابهای زبان تخصصی «سمت» در سـه دوره
از حی توجه و یا عدم توجه به این مؤلفه ارزیابی میشوند .ابتدا با بهرهگیری از طبقهبنـدی
پیشنهادی ایرانمهر و داوری ( )1396در قائلشدن به سه دورة زمانی برای کتـابهـای زبـان
تخصصی «سمت» مؤلفههای دیداری از حی کمیّت و کیفیت در شماری از ایـن کتـابهـا
بررسی و ارزیابی میشوند تا تصویری از جایگاه تحوالت آنها بهدست آید.
1. pre-reading
2. post-reading
3. while-reading
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دورة اول .بررسی این دسته از کتابهای زبان تخصصی کـه آغـاز انتشـار آنهـا بـه
سالهای نیمة دوم دهة 1361باز میگردد ،بیانگر تداوم الگـویی واحـد بـر کتـابهـا از نظـر
محتــوا و ســاختار تــا اوایــل دهــة  1381اســت؛ بــدینمعنــا کــه از ابعــاد مختلــف محتــوایی و
ساختاری و به تعبیری نحوة مواجهه با متن ،الگویی واحد و کلیشهای بـر آنهـا حـاکم بـوده
است (ر.ک :.ایرانمهر و داوری .)1396 ،در تأیید این مدعا ،پنج کتـاب از کتـابهـای ایـن
دوره از حی مؤلفههای دیداری بررسی و تحلیل میشود تا میزان نمـود ایـن مؤلفـه در ایـن
کتابها آشکار گردد.
 .1انگلیسی برای دانشجویان علو انسانی ( .)2مؤلفان ابر علی خزاعیفر ،غالمحسـین
خاوری و عباسعلی رضایی هسـتند و سـال انتشـار آن  1369اسـت .ایـن کتـاب کـه یکـی از
کتابهای مطرح نسل اول «سمت» شناخته میشود با تجدید چاپهایی متعـدد همـراه بـوده
است .کتاب در  17درس و با  175صفحه تدوین شده که مبتنی بر مهارت خوانـدن و درک
مفــاهیم و بــر پایـة تمــرینهــای یکدســت و کلیشــهای اســت .بررســی ایــن کتــاب از حیـ
مؤلفههای دیداری یعنی تصاویر و ساماندههای ترسیمی نشان میدهد که هـی ابـری از ایـن
مؤلفه در آنها وجود ندارد .در مجموع ،کتاب از هرگونه جنبة بصری تهی است.
 .2انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی ( .)1مؤلفان ابـر بهـروز عزبـدفتری ،زاریـک
ملکونیان ،ابراهیم جدیریسلیمی و مسعود رحـیمپـور هسـتند و ویراسـتار آن پرویـز مفتـون
است .این کتاب کـه بـرای نخسـتین بـار در سـال  1368منتشـر شـد ،در  16درس و بـا 261
صفحه تنظیم شده است .از حی مؤلفههای دیداری ،در هر درس یک جدول بـرای تمـرین
ساختواژه وجود دارد و در مجموع در کل کتاب از پنج نقاشی برای نشاندادن پنج مفهوم
ساختار خاک (ص  ،)123تفاوت دو نوع بـرگ (ص  ،)211جوانـهزدن (ص  ،)219چرخـة
حیات گیاه (ص  )215و فتوسنتز ( )224استفاده شده است .از حی کارکرد ،ایـن مـوارد را
میتوان به عنوان توصیف ،توالی و مقایسه طبقهبندی کرد .از این حی بهنظر مـیرسـد کـه
شاهد توجهی گذرا به مؤلفة دیداری در معرفی برخی مفاهیم در حوزة کشاورزی هستیم.
 .9انگلیسی برای دانشجویان رشوتة تربیوتبودنی .مؤلفـان ابـر محمـدعلی محمـودی،
بابک دبیر و خسرو ابـراهیم هسـتند و سـال انتشـار آن  1377اسـت .کتـاب دارای  15درس
است که در  154صفحه و حول محور مهارت خواندن و درک مفاهیم تـدوین شـده اسـت.
بررسی مؤلفه دیداری در این کتاب بیانگر آن است که دربرگیرندة تنها چهـار مـورد شـامل
یک تصویر (ص  ،)12یک جدول (ص  )42و دو ساماندة ترسـیمی (ص  73و  )141اسـت.
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با وجود ماهیت موضوع این کتاب و امکانپذیری بهرهگیری از نمونـههـای متعـدد و متنـوع
مؤلفههای دیداری ،خأل این مؤلفه کامالً محسوس است.
 .5انگلیسی برای دانشوجویان رشوتة دامپزشوکی .مؤلفـان ایـن کتـاب مسـعود تشـفام،
حمیده معرفت و شهرام جلیلزاده هستند و سال انتشار آن  1376است .این کتاب شـامل 21
درس است که در  245صفحه تدوین شده است .در بین کتابهای این نسل ،این کتـاب بـا
بیشترین کاربرد مؤلفههای دیداری همراه بود ،بهنحوی که وجـود عکـس (رنگـی و سـیاه و
سفید) ،نقاشی و نیز جدول در آن نمود نسبتاً بارزی دارد .اما ضعف اساسی آن عـدم توزیـع
مناسب این مؤلفه در این کتاب است ،به نحوی که مثالً در درسهای یک تا شش (ص  1تا
 )81شاهد بهکارگیری بالغ بر  31نمونه از مؤلفههای دیداری با کارکرد توصیف و مقایسه و
 ...هستیم .این در حالی است که در درسهای هفت تا شانزده (ص  81تـا  )195تنهـا شـاهد
استفاده از سه نمونه از این مؤلفهها هستیم .با وجود این ضعف اساسی ،احتماالً این کتـاب را
بتوان بارزترین نمونه از کتابهای نسل اول در بـهکـارگیری از عنصـر مؤلفـههـای دیـداری
برشمرد.
 .4انگلیسی بورای دانشوجویان رشوتة زیسوتشناسوی ( .)9مؤلـف ایـن کتـاب حسـین
فرهـادی و ســال انتشـار آن  1381اســت .کتـاب دارای  13درس و  143صــفحه اسـت .ایــن
کتاب که میتوان آن را آخرین ابر این دوره برشمرد ،فاقد هرگونـه مؤلفـة دیـداری اسـت.
با وجود آنکه انتظار میرود در موضوعاتی چون زیستشناسی استفاده از اینگونه مؤلفـههـا
در تسهیل آموزش و یادسپاری نقش مهمی داشته باشد ،چنین مسئلهای در ایـن کتـاب دیـده
نمیشود .به تعبیری با وجود گذشت حدود یـک و نـیم دهـه از آغـاز تـألیف ایـن دسـته از
کتابها کماکان همان الگوی کلیشهای اول در این کتاب نمـود دارد .ایـن در حـالی اسـت
که در کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة مامایی تألیف میترا احمدسلطانی که یک سـال
پیش از این کتاب یعنی در  1379منتشر شده است ،شاهد توجهی نسبتاً مناسب بـه ابعـادی از
مؤلفههای دیداری هستیم.
دورة دو  .بررسی شماری از کتابهای منتشـر شـده در دهـة  1381کـه بـرای دورة
دوم کتابهای زبان انگلیسی تخصصی «سمت» قابلمعرفـیانـد (ر.ک :.ایرانمهـر و داوری،
 )1396بیانگر تغییراتی  -البته نهچندان پایدار  -در بهکـارگیری مؤلفـههـای دیـداری در ایـن
آبار است .در تأیید این مدعا پنج کتاب از این منظر معرفی میگردد:
 .1انگلیسی برای دانشجویان رشتة زمینشناسی .مؤلفان این کتاب بهـرام آقـاابراهیمی

کارکردشناسی مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزشی... :

73

سامانی ،کاظم میرجلیلی و مهشید روشنی هستند و سال انتشار آن  1382است .کتـاب دارای
 17درس و  331صفحه اسـت .بررسـی آن نشـان مـیدهـد کتـاب دارای حـداقل  51مؤلفـة
دیداری است که عمالً در همه دروس وجود دارد .عمـدة ایـن مؤلفـههـا در قالـب نقاشـی و
جدول هستند که جنبة توصیف ،طبقهبندی و تـوالی اطالعـات مهـمتـرین نقـشهـای آنهـا
محسوب میشوند .اما دو عکس بهکاررفته در این کتاب (ص  )11بسیار کـمکیفیـت اسـت.
نکتة قابلتوجه دربارة این مؤلفهها آن است که هـی یـک از آنهـا و بـهویـژه سـاماندههـای
ترسیمی در تمرینها بهکار نرفتهاند تا دانشجویان بتوانند با بهـرهگیـری از اطالعـات مـتن بـه
تکمیل آنها بپردازند .در مجموع ،بهـرهگیـری از مؤلفـههـای دیـداری در چنـین کتـابی در
مقایسه با کتابهای دورة اول تفاوت محسوسی داشته است.
 .2انگلیسووی بوورای دانشووجویان فیزیووی کوواربردی .مؤلفــان ایــن کتــاب ســیدمحمد
ضیاءحسینی و سیداحمد ضیاءحسینی هستند و سال انتشار آن  1383است .کتـاب دارای 13
درس و  255صــفحه اســت .بررســی ایــن کتــاب بیــانگر اســتفاده از شــمار قابــلتــوجهی از
مؤلفههای دیداری و بهویژه عکس ،نقاشی و جدول است که از حی کمیت با کتـابهـای
پیشین قابل مقایسه نیست .این کتاب حاوی حدود  311مؤلفة دیداری است که البتـه ضـعف
اصلی آن تصاویر سیاه و سفید با کیفیت نسبتاً پایین است .اما از حی تنوع ،شاهد استفاده از
انواع تصاویر و برخی از ساماندهها هسـتیم کـه نمونـههـای آن در کتـابهـای پیشـین کمتـر
بهکار رفته است .در مجموع ،این کتاب از این حی در مقایسه با دیگر کتابها شـاخصتـر
است.
 .9انگلیسی برای دانشجویان رشتة مدیریت صونعتی ( .)9مؤلـف ایـن کتـاب مسـعود
کسایی و سال انتشار آن  1382است .کتاب دارای  14درس و  211صفحه است .اسـتفاده از
حدود  51مؤلفة دیداری در قالب عکس رنگی ،نقاشی ،ساماندههای ترسیمی در توصیف و
طبقهبندی اطالعات ویژگی بارز این کتاب است؛ کتابی که به دلیـل ماهیـت موضـوع یعنـی
حوزة مدیریت با نمونههای قبلی خود از این حی متفاوت است .افزون بر تنوع این مؤلفه و
نیز بهرهگیری از تصاویر رنگی ،توزیع مناسب و همگـون آنهـا در درسهـا کـامالً مشـهود
است .همچنین استفاده از ساماندههای ترسیمی در این کتاب در مقایسه با دیگر کتـابهـای
این دوره ،با تناسب و تنوع بیشتری همراه است.
 .5انگلیسی برای دانشجویان رشتة نقشهبرداری .مؤلفان این کتاب محمد عباسنـژاد و
مهدی مسیبزاده و سال انتشار آن  1384است .کتاب دارای  12درس و  185صفحه اسـت.
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هرچند در مجموع شاهد استفادة نسبی از این مؤلفه در ایـن کتـاب هسـتیم  -بـه نحـوی کـه
تعداد  35مؤلفه در آن بـهکـار رفتـه اسـت  -دو ضـعف اساسـی در ایـن زمینـه وجـود دارد:
نخست آنکه توزیع این مؤلفهها در کتاب بسیار ناهماهنـگ اسـت؛ بـرای مثـال ،درس اول و
دوم فاقد هرگونه مؤلفة دیداری است در حالی که از لحا موضوعی ،امکان بهرهگیـری از
انواع مختلف این مؤلفه وجود دارد .دوم آنکه استفاده از ایـن مؤلفـه بـه نمونـههـایی خـاص
محدود شده است و برای مثال هی عکس یا جدول در آن وجود ندارد.
 .4انگلیسی برای دانشوجویان رشوتة مهندسوی بورق :الکترونیوی .مؤلفـان ایـن کتـاب
جمالالدین جالییپـور و رامـین دهدشـت حیـدری هسـتند و سـال انتشـار آن  1387اسـت.
کتــاب دارای  15درس و  317صــفحه اســت .جــدای از جــداول واژهســازی در هــر درس،
کتاب دارای حدود  131مؤلفة دیداری است که از این بین تنهـا یـک عکـس و البتـه شـمار
قابلتوجهی از ساماندة ترسیمی در انواع مختلف وجود دارد .توصیف ،توالی ،طبقـهبنـدی و
مقایسة اطالعات مهمترین کارکردهای این مؤلفهها در این کتـاب هسـتند .در مجمـوع ایـن
کتاب را هم میتوان تا حدودی متفاوت از کتابهای این نسل از حی

بهرهگیـری کمّـی و

کیفی از ساماندههای ترسیمی برشمرد.
دورة سو  .کتابهای نونگاشت زبان تخصصـی «سـمت» در دهـة  - 1391کـه روی
جلد خود با عنوان «نسل نوین کتابهای انگلیسی تخصصی دانشـگاهی» معرفـی شـدهانـد -
دارای تفاوتها و تحوالتی ساختاری و محتوایی در مقایسه با دو دورة قبل خود هستند .ایـن
تغییرات نوآورانه که با استناد به ایرانمهر و داوری ( )1396مؤید انتشـار آبـاری متفـاوت در
مقایسه با آبار منتشر شده در دو دهه و نیم پیش از این دوره است ،کمتر فرصـت ارزیـابی و
نقد یافتهاند .در ایـن بخـش ،بـا هـد ارزیـابی ایـن کتـابهـا از منظـر جایگـاه مؤلفـههـای
دیداری ،چهار کتاب بررسی میشوند .به منظور تقویت تحلیلها ،نمونههـایی از مؤلفـههـای
دیداری به کار رفته در یکی از کتابها در پیوست ( 3نمونة  2 ،1و  )3ارائه شده است.
 .1انگلیسی برای دانشجویان رشتة پزشکی .مؤلفـان ایـن کتـاب محمودرضـا عطـایی،
لیال شجاع ،معصومه کفشگر سوته و ماندانا ذوالقدری هستند و سال انتشـار آن  1391اسـت.
کتاب دارای  12درس و  172صفحه است .بهرهگیری از جلـد مصّـور ،جـذاب و مـرتبط بـا
موضوع کتاب ،مصّور بودن صفحة آغـازی هـر درس کـه بـا عنـوان صـفحة تـأبیر 1شـناخته
1. impact page
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میشود ،به همراه حجم قابلتوجهی از مؤلفههای دیداری ،این کتـاب را بـه عنـوان پیشـگام
کتابهای نسل نـوین ،از کتـابهـای دو دورة قبـل خـود متمـایز و متفـاوت سـاخته اسـت.
بررسی دقیقتر این کتاب نشان میدهد که به طور متوسط در هر درس از شـش تـا چهـارده
مؤلفة دیداری در انواع مختلف وجود دارد که اسـتفاده از سـاماندههـای ترسـیمی متنـوع در
تمرینها ،افزون بر استفاده از آنها در متون ،از مشخصههای بـارز ایـن کتـاب اسـت .نقـش
تزیین در کنار ایجاد انگیزه ،بازنمـایی و بـازگویی اطالعـات و انتقـال و تفسـیر آنهـا از دیگـر
مشخصههای این کتاب است .همچنین صفحهبندی متفاوت این کتاب در مقایسه با کتابهـای
پیشین و بهرهگیری از عنصر رنگ در این کتاب بر جذابیت بصری آن افزوده است.
 .2انگلیسی برای دانشجویان مهندسی .مؤلفان این کتاب محمودرضا عطایی ،علیرضـا
زارع آالنق ،مرتضی نصیری ،رضا طاهرخـانی و ابوطالـب ایرانمهـر هسـتند و سـال نشـر آن
 1394اســت .کتــاب حــاوی  12درس و  221صــفحه اســت .بررســی ایــن کتــاب از منظــر
مؤلفههای دیداری مبیّن توجه فزاینده به این عنصر است که جایجای کتاب از جلـد گرفتـه
تا بخشهای مختلف درسها را در برگرفته است .یکی از نکات قابلتوجه این کتـاب جلـد
آن است که در برگیرندة  12تصویر متناسب و مرتبط بـا درسهـای دوازدهگانـة آن اسـت.
صفحة آغازی هر درس نیز مصّور و متناسب با موضوع آن طراحی شده است .در هـر درس
نیز متناسب با موضوع ،شاهد بهرهگیری از پانزده تا بیست مؤلفة دیـداری در قالـب عکـس،
نقاشی و برخی نمونههای ساماندة ترسیمی با کارکردهای توصیف ،توالی و مقایسـه هسـتیم.
نکتة قابلتوجه دیگر در این کتاب ،استفاده از این مؤلفههای دیداری در تمرینهـای کتـاب
است؛ بدینمعنا که دانشجویان بهنحوی فعاالنه به مواجهه با این مؤلفه در راستای تکمیـل آن
میپردازند .در مجموع میتوان ایـن کتـاب را از حیـ بهـرهگیـری از مؤلفـههـای دیـداری
متفاوت از آبار دورة اول و دوم و مناسـبتـرین نمونـه در کتـابهـای دورة سـوم برشـمرد
(ر.ک :.نمونههای  2 ،1و  3در پیوست .)3
 .9انگلیسی برای دانشجویان رشوتة تغذیوه .مؤلفـان ایـن کتـاب ابوالقاسـم جزایـری و
احمدرضا فرزانهنژاد و سـال انتشـار آن  1396اسـت .کتـاب دارای  12درس و  181صـفحه
است که در هر درس سه تـا پـنج مؤلفـة دیـداری در قالـب عکـس ،نقاشـی و سـاماندههـای
ترسیمی وجود دارد .استفاده از این مؤلفه در بخشهـای مختلـف کتـاب و نیـز تمـرینهـای
مرتبط با آموزش واژه و یا سنجش درک مطلـب از جملـه ویژگـیهـای ایـن کتـاب اسـت.
استفاده از رنگهای متنوع در صفحات داخلی کتاب بر جاذبة بصری آن افزوده است.
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 .5انگلیسی برای دانشجویان رشتههای علو انسانی .مؤلف کتـاب ،هـادی فرجـامی و
سال انتشار آن  1396است .کتاب دارای  12درس و  221صفحه است .گرچه در طرح جلد
آن و نیز در صفحات داخلی از عنصر رنـگ بهـره گرفتـه شـده اسـت ،امـا بـرخال دیگـر
کتاب های این دوره شاهد ضعف جدی در بهرهگیری از مؤلفههای دیداری هسـتیم .اتکـای
صر به یک تصویر در صفحة آغازی هر درس که صرفاً جنبة تزیینی دارد و بهرهگیری از
جدول بهصورت موردی و عمدتاً در آموزش واژگان ،کلیت بازتاب مؤلفههای دیـداری را
در این کتاب تشکیل میدهد .شاید این تصور وجود داشته باشد که انتزاعـیبـودن موضـوع
مانعی برای بهکارگیری از این مؤلفههای دیداری بـوده اسـت .امـا شـماری از سـاماندههـای
ترسیمی اساساً متناسب با متون توصیفی ولو انتزاعی هستند که فقدان آنها در این ابر کـامالً
نمایان است .به تعبیری با کنارگذاشتن عنصر رنگ در این کتاب میتوان این ابر را از حی
توجه به مؤلفههای دیداری در حدّ کتابهای دورة دوم برشمرد.

بحث و نتیجهگیری
یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که در آبار مرتبط بـا دورة اول فعالیـت سـازمان
«سمت»  -یعنی برا ی بیش از یک دهه و نیم  -شاهد بیتوجهی به مؤلفـههـای دیـداری در
تدوین کتابها بودهایم .مشاهدة جسـته و گریختـة مـواردی از ایـن مؤلفـههـا  -در شـمار
اندکی از کتاب های این دوره  -نشان میدهد که بهمثابة نوعی عنصـر آموزشـی مـدّ نظـر
مؤلفانشان نبوده اند؛ از همین رو ،با استناد به ایرانمهر و داوری ( )1396این کتابها تقریباً
تهی از جنبههـای بصـری و دارای اعتبـار ظـاهری انـدک بـودهانـد .بررسـی ایـن دسـته از
کتاب ها در دورة دوم نشان می دهد که در مواردی شـاهد توجـه بـه برخـی از مؤلفـههـای
دیداری و عمدتاً در قالب عکس و جدول بوده ایم .البته این رونـد در کتـابهـای حـوزة
علوم انسانی کمتر مشهود بـوده اسـت .نکتـة مهـم اینکـه بهـرهگیـری از ایـن مؤلفـههـا در
کتاب های این نسل به نحوی است که عمدتاً کارکرد آنها به جنبـة تزیینـی و انگیزشـی و
در مواردی به بازگویی محـدود مـیشـود و چنـدان در راسـتای تقویـت ،تغییـر ،انتقـال و
سامان بخشی مطالب نبوده است .آنچه درخصوص کتاب های نسل سوم بایـد اذعـان کـرد
همانا برجسته ترشـدن مؤلفـه هـای دیـداری و تقویـت جنبـه هـای بصـری در ایـن دسـته از
کتاب های نونگاشت است که در چند سال گذشته جایگزین نسل دوم و در مـواردی اول
شده اند .بررسی کتابهای این نسل بیانگر این موارد است:
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الف) درخصوص استفادة کمّی و کیفی از مؤلفههـای دیـداری در کتـابهـای ایـن
دوره شاهد نوعی نابرابری هستیم؛ بدینمعنا که این مؤلفه در کتابهای زبان تخصصی برای
دانشجویان پزشکی و مهندسی برجسته و قابلتوجه است ،اما در کتابهای زبـان تخصصـی
برای دانشجویان علوم انسانی کمرنگ و غیر قابلدفاع است .شاید این تصور به وجـود آیـد
کــه عینــیبــودن موضــوعات کتــابهــای حــوزههــای پزشــکی و مهندســی و انتزاعــیبــودن
موضوعات کتابهای علوم انسانی دلیل این تفاوت است؛ این در حالی است که اسـتفاده از
ساماندههای ترسیمی با هد بازنمایی ،بازگویی ،تفسیر و انتقـال و  ...موضـوعی اسـت کـه
میتوان به نحوی کارآمد در این دسته از کتابها استفاده نمود.
ب) تحول جنبههـای دیـداری در کتـابهـای ایـن نسـل انکارناشـدنی اسـت و ایـن
موضوع را میتوان به عنوان ویژگی مثبت این کتابها برشمرد .شایسته است کـه در تهیـه و
تدوین دیگر کتابهای این نسل بیش از پیش به الگوی مصوب 1ارائهشده از سوی «سـمت»
توجه شود؛ الگویی که از نظر محتـوا بـه ارائـة رهنمودهـا و دسـتورالعملهـایی درخصـوص
چگونگی ارائة تمرینها ،توجه به راهبردهای خوانـدن ،اسـتفاده از مهـارتهـای واژگـانی و
آموزش مؤلفة دستوری پرداخته و از نظر شکل یا قالب هر درس نیز ضمن تأکید بر تقویـت
ارزش صوری کتاب ،به استفاده از تصاویر ،نمودارها و دیگر ابزار دیـداری تـوجهی خـاص
کرده است.
در پایان پیشنهاد میشود تا با هـد سـنجش تأبیرگـذاری و کارآمـدی مؤلفـههـای
دیداری ،عالوه بر سـنجش نگـرش و برداشـت مدرسـان و دانشـجویان ،بـه سـنجش عملـی
تأبیرگذاری این مؤلفهها بر مهـارتهـای زبـانآمـوزان و بـهویـژه مهـارت خوانـدن و درک
مطلــب آنهــا اقــدام نمــود .همچنــین بهــرهگیــری از برخــی ســاماندههــای ترســیمی کــه در
کتابهای این نسل کمتر به آنها توجه شده است میتواند بر کیفیت کـار بیفزایـد .شایسـته
است عالوه بر مؤلفان که باید به بهرهگیری از این مؤلفه توجه خاص داشته باشـند ،مدرسـان
در کالسهای این دروس متناسب با موضوع درس بهویژه درخصوص کتابهایی که هنـوز
در نسل دوم ماندهاند و فرصت انتشار نمونههای جدید آنها میّسر نشـده اسـت ،بـه انتخـاب
خود از این مؤلفة کارآمد بهره ببرند.

1. The New Template for Developing EAP Textbooks for SAMT
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پیوستها
پیوست  :1نمونة ساماندههای ترسیمی
 .1ساماندة توصیف:

نمونة  1الف) ساماندة کشف ،جمعآوری و اشتراکگذاری اطالعات.

نمونة  1ب) ساماندة نمایش واژهها ،اندیشهها و فعالیتهای مرتبط حول یک واژه یا ایدة کلیدی و نیز
نمایش رابطة بین اجزاء با یک کل.

کارکردشناسی مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزشی... :
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 .2ساماندة مقایسه:

نمونة  2الف) ساماندة نمایش مجموعهها و نیز بررسی تفاوتها و شباهتهای بین مفاهیم ،اشیاء ،رویدادها،
افراد و دیدگاهها.
Fossil Fuels

Hydroelectric

Nuclear

Fossil Fuels

Hydroelectric

Nuclear

Solar
Similarities:
Differences:
Solar

نمونة 2ب) سامانده تشابه/تمایز.

 .9ساماندة سلسلهمراتبی:

نمونة  3الف) نمودارهایی با امکان طبقهبندی یا رتبهبندی اقالم براساس ویژگیها و مشخصات آنها.

16
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What are some
?examples

?What is it like

?What is it
)(Categorize

Concepts:

نمونة  3ب) ساماندة طبقهبندی.

 .5ساماندة توالی:

نمونة  )4ساماندة توصیف و ارائة توالی رویدادها ،مراحل ،اعمال و نتایج یک رویداد.

 .4ساماندة تأملی:
L
What I learned

Topic:
W
What I want to Know

Name:
K
What I Know

نمونة  )5ساماندة سامان بخشی اطالعات جدید و استخراج اطالعات متون دشوار.

کارکردشناسی مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزشی... :
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 .6ساماندة علّی :این سامانده بـه توصـیف و تأبیرگـذاری رویـدادها در یـک فراینـد
ساده یا پیچیده میپردازد.

نمونة  6الف) تکعلتی و چندمعلولی.

نمونة  6ب) چندعلتی و تکمعلولی.

11
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پیوست  :2ساماندههای ترسیمی در آموزش و تقویت واژگان

نمونة  )1تقویت روابط معنایی (هممعنایی ،تضاد معنایی ،همنامی ،چندمعنایی) بین واژهها.

نمونة  )2پردازش ،مرور و ساماندهی معنای واژگان براساس اقسام کالم.

کارکردشناسی مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزشی... :

نمونة  )3خلق روابط بصری و تداعیهای ذهنی بین واژهها و معانی.

نمونة  )4فعالسازی دانش پیشین به منظور پیوند بین واژهها و معانی از طریق بافتسازی.
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. مرور و ساماندهی معنای واژگان از طریق بافتسازی،) پردازش5 نمونة

 نمونههایی از مؤلفههای دیداری در کتاب انگلیسی برای دانشجویان مهندسی (نسل:9 پیوست
) سو
Put the following nano-products in their related categories.
refrigerator
television
antifreeze
cutting board

Automotive

bowling ball
glass cleaner
video
battery

Electronics

camera
swimsuit
table ware

Cooking

.35  ص،) درس سوم1 نمونة

Sporting
goods

tennis racquet
tire
washing machine

Appliences

کارکردشناسی مؤلفههای دیداری در کتابهای آموزشی... :
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Use the infromation in Reading 1and complete the table.
Best for

Data transfer per second

Range

No limit

Technology
Blutooth
WiFi
GPRS

نمونة  )2درس پنجم ،ص .71
Scan Reading 1 and find synonyms and antonyms for each of the following
words and write them in the appropriate boxes.

نمونة  )3درس نهم ،ص .145

منابع
آرمند ،محمد (« .)1384نقش تصویر در کتاب های درسی و اصول طراحی آن» ،سـخن سـمت ،شـمارة ،15
ص 59ـ.68
آقاابراهیمی سامانی ،بهرام و همکاران ( .)1382انگلیسی برای دانشجویان رشتة زمینشناسی ،تهران :سمت.
احمدسلطانی ،میترا ( .)1379انگلیسی برای دانشجویان رشتة مامایی ،تهران :سمت.
افشارمهاجر ،کامران ( 1388الف)« .کاربرد گرافیک در کتاب هـای درسـی دانشـگاهی» ،عیـار ،شـمارة ،22
ص 39ـ.48
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افشارمهاجر ،کامران ( 1388ب)« .درآمدی بر طراحی کتاب درسی به عنـوان یـک رسـانة مـؤبر آموزشـی»،
کتاب ماه هنر ،شمارة  ،132ص 4ـ.14
ایرانمهر ،ابوطالب و حسین داوری (« .)1396جریانشناسی تهیه و تدوین کتابهای زبان انگلیسی تخصصـی
«سمت» :تجربة سه رویکرد مواجهه با مهارت خواندن در قالـب مـتن بـهمثابـة ابـزار زبـانی ،ابـزار انتقـال
اطالعات و محرک تولید» ،پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی ،شمارة  ،)41( 21ص 1ـ.25
تشفام ،مسعود و همکاران ( .)1376انگلیسی برای دانشجویان رشتة دامپزشکی ،تهران :سمت.
جزایری ،ابوالقاسم و احمدرضا فرزانهنژاد ( .)1396انگلیسی برای دانشجویان رشتة تغذیه ،تهران :سمت.
جالییپور ،جمالالدین و رامین دهدشت حیدری ( .)1387انگلیسی برای دانشـجویان رشـتة مهندسـی بـرق:
الکترونیک ،تهران :سمت.
خزاعیفر ،علی و همکاران ( .)1369انگلیسی برای دانشجویان علوم انسانی ( ،)2تهران :سمت.
زمانی ،بیبی عشرت و اعظم اسفیجانی (« .)1385کاربرد گرافیک در آموزش مفاهیم فیزیکی در کتابهای
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