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مقدمه
مصورسازی اطالعات یكی از روش های نوین منایش و ارائه دیداری اطالعات است كه 
با  هدف درك و شناخت بهتر داده ها و برای استفاده كارآمد  در حوزه های گوناگون علمی به كار 
می رود. این شیوه مؤثر با بهره گیری از راهبردهای دیداری به گسترش دامنه دانش یاری می رساند 
و سبب می شود تا  انتقال اطالعات از واحد مبدأ به واحد مقصد به شكل مناسبی اجنام پذیرد. 
هدف اصلی و  مهم در استفاده از روش های مصورسازی، ارتقا و افزایش شرایط مناسب برای 

تقویت قدرت تفكر و حتلیل اطالعات در كاربران است.
توجه به ارائه و منایش دیداری اطالعات در قالب روش های علمی مصورسازی كه یكی از 
شاخه های علوم رایانه است،  از حدود دو دهه پیش مورد توجه قرار گرفت. این شیوه سودمند با 
بهره گیری از گرافیك رایانه ای از رشد باالیی برخودار شد و با تكیه بر روش های علمی به توسعه 
فنون مصورسازی اجنامید. مصورسازی مفاهیم و اطالعات با شیوه های گوناگون آموزشی ارتباط 

برقرار كرد و در بسیاری از رشته های علمی، فنی و تخصصی وارد شد.
آن  از  می توان  و  دارد  كاربرد  درسی  دوره های  و  علمی  آموزش های  در  مصورسازی 

شاخه های گوناگون و از جمله در حوزه های فنی و حرفه ای بهره گرفت.

اهمیت و روش  پژوهش
مخاطب،  به   اطالعات  سودمند  ارائه  و  بازمنایی  شیوه های  از  بهر ه گیری  با  مصورسازی 
این  به  توجه  با  شود.  فراهم  اطالعات  تبادل  و  تعامل  برای  مناسب  فضایی  تا  می شود  موجب 
نكته مهم كه ارزش اطالعات در بهره گیری مفید از آن است، می توان گفت با كاربرد روش های 
مطلوب در ارائه تصویری اطالعات، قدرت نفوذ و تأثیر مفاهیم افزایش منی  یابد، بلكه با حفظ 
ایجاد  دانش آموزان  در  بهتر  یادگیری  و  سودمند  آموزش  برای  مناسبی  زمینه   اطالعات،  ارزش 

می شود.
 روش ها و فنون مصورسازی اطالعات به نظام آموزشی كمك می كند تا با بهره گیری از این 
امكانات، قدرت برقراری ارتباط با دانش آموزان افزایش یابد و آنان از مفاهیم و اطالعات ارائه  

شده، درك باالتری داشته باشند. 
تا  می  كوشد  و  است  تخصصی  متون  حتلیل  و  مطالعه  بررسی،  حاضر،  پژوهش  روش 
وضعیت  هستند،  خارجی  منابع  بیشتر  كه  مصورسازی  موضوعی  حوزه  منابع  از  بهره گیری  با 
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مصورسازی را در ارتباط با فرایند آموزشی و بهره گیری دانش آموزان تبینی كند.   

مفهوم مصورسازی اطالعات
علوم  ملی  بنیاد  انتشارات  از  یكی  در   1987 سال  از  كه  است  اصطالحی  مصورسازی 
 (1996( دمنی2  تعریف  اساس  بر   .(1999 زارتل1،  و  )پوالنكو  شد  برده  كار  به  ]آمریكا[ 
از اطالعات را  بتوانند حجم باالیی  تا  به استفاده كنندگان امكان می  دهد  مصورسازی اطالعات 

حتلیل و بررسی كنند.
از  زیادی  حجم  تا  می سازد  قادر  را  كاربران  آن،  كاربرد  می كند  بیان   (1997( باكلی3   
مصورسازی  می كند  تصریح  آن  توضیح  در   (1 ص   ،1999( چن4  و  كنند  تفسیر  را  اطالعات 
اطالعات،  بخش بزرگی از ساختارهای بازمنایی را در بردارد كه برخی از آنان به خوبی شناخته 

شده  اند و برخی جدید هستند.
مصورسازی  اصلی  اهداف  از  یكی  معتقدند،   (2003( لیانگ5  روآنی،موری،  و  سدیگ   
اطالعات، پشتیبانی از تفكر انسانی از طریق استفاده مناسب از  ابزارهای تصویری ویژه است و چنان كه 
والتر ، استوارت  و بوراسیك6 )2004) توضیح می دهند، در مصورسازی اطالعات یكی از حوزه های 
علوم رایانه به شمار می  آید كه برای منایش حجم باالی  اطالعات، با خالقیت پیوند دارد. پوتز7)2005) 
در تبینی آن می  گوید:  نظام های مصورسازی اطالعات از توانایی نظام ادراك دیداری انسان  برای 

فشرده سازی مقادیر زیاد اطالعات متنی از طریق منایش دیداری قابل كنترل، بهره برداری می كنند. 
از فعالیت هایی كه برای  به  طور كلی می توان گفت مصورسازی اطالعات عبارت است 

ارائه بهتر شیوه های منایش اطالعات به  كار گرفته می شود.
در این روش با توجه به ظرفیت باالی انتقال اطالعات توسط تصویر، كوشش می شود تا با منایش 
تصویری اطالعات قدرت درك و یادگیری كاربر افزایش داده شود. عالوه بر آن میزان قابل توجهی از 

اطالعات به  صورت فشرده، با حجم كمتر، كارآیی افزون تر و در قالبی تصویری ارائه می شود.
1. Polanco & Zartl                                                 2. Demaine

3. Buckley                                                              4. Chen

5. Sedig , Rowhani, Moraey, Liang                   6. Walter , Stuart, Borisyuk

7 . Putz
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ایجاد شرایط بهتر تفكر و حتلیل اطالعات برای كاربران از زمره اهداف مهم استفاده از فنون 
و شیوه های مصورسازی، به شمار می  آید. نباید مصورسازی اطالعات را با منایش عكس ها و 
تصاویر ساده یكی دانست. در این شیوه تخصصی، به بهره گیری از برخی مهارت ها و علوم و 
فنون گوناگون نیاز است. همچننی برخی حوزه های مطالعاتی در ارتباط با مباحث مربوط به جتسم 
تصویرسازی  در  خالقیت   از  بهره گیری  نیز  و  هنری  مبانی  شناخت  رایانه ای،  گرافیك  داده ها،  
مصورسازی،  فرایند  از  استفاده  با  می رساند.  یاری  فعالیت  این  پیشرفت  و  توسعه  به  مفاهیم، 

اطالعات به  نحو مؤثرتری به كاربر منتقل می  شود و درك او از مفاهیم افزایش می یابد. 

انواع گروه های ساختاری مصورسازی
مصورسازی را بر اساس یك تقسیم بندی مشهور، می توان در هفت گروه مجزا طبقه بندی 
زمانی،5  چند  ُبعدی،4  سه   ُبعدی،3  دو  ُبعدی،2  یك   ُبعدی،1  داده های  از:  عبارتند  كه  كرد 
معیاری  جهانی  سطح  در  رده بندی،  این   .(1998 )اشنایدرمن8،  شبكه ای7  و  سلسله مراتبی6 

استوار به شمار می  آید.
 برخی اندیشمندان این حوزه، تقسیم بندی دیگری نیز ارائه داده اند كه می توان تأثیر طبقه بندی 
انواع داده های  ارائه  آنها مشاهده كرد. چنانچه در طبقه بندی مهم بعدی شاهد  بر  اشنایدرمن را 
مصور در چارچوب داده های یك   ُبعدی، دو  ُبعدی، چند  ُبعدی، منت و فرامنت،9 سلسه مراتبی 
و گراف ها،10 الگوریتم ها و نرم افزارها11 هستیم )كیم،12 2002)، در این طبقه بندی شیوه تبینی 
داده های مصور بر اساس پاره ای از داده های شناخته شده جدیدتر بنا نهاده می  شود. در طبقه بندی 
دیگری كه از مصورسازی ارائه شده،  مصورسازی داده13یا گرافیك داده14 شامل مصورسازی 

1. One Dimension                                      2. Two Dimension
3. Three Dimension                                    4. Mutli Dimension
5. Temporal                                                 6. Hierarchical
7. Network                                                  8. Shneiderman
9. Text and Hypertext                                 10. Graphs 
11. Algorithms and Software                      12. Keim

13. Data visualization                                  14. Graphic  ِ  Data
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علمی و مصورسازی اطالعات معرفی شده است )كارد،1 مكینلی2 و اشنایدرمن، 1999). 
فرایند  است،  همراه  حوزه  این  در  علمی  مطالعه  با  كه  دیگری  تقسیم بندی  در  همچننی 
مصورسازی در شاخه های بنیادی مدل سازی ساختاری3و منایش گرافیكی4 معرفی می شود )چن،5 
1999ص 27). این تقسیم بندی بر اساس مطالعات چن در اثر معروفش با عنوان » مصورسازی 
اطالعات و محیط مجازی«6 صورت گرفت. یكی از كاربردهای مهم چن در این تقسیم بندی، 

كاركرد مناسب مصورسازی در فعالیت های آموزشی است. 
پوتز )2005) نیز با معرفی نوع خاصی از مصورسازی با عنوان اطالعات فضایی7 كه دو 
و یا سه ُبعد هندسی دارد، آن را به مصورسازی علمی نزدیك می داند و مودی،8 مك فارلند9و 
اطالعات  مصورسازی  گراف11برای  طرح بندی  الگوریتم های  بحث  بندردومول10)2005) 
زیرشاخه های  در  را  جهش13  تثبیت كننده  یا  هدایت شده12  قدرت  الگوریتم های  و  شبكه ای 

مصورسازی اطالعات شبكه ای مطرح می كنند.
 گروه های ساختاری مصورسازی در ارتباط با شیوه های تصویرسازی اطالعات و سپس كاربرد در 
انتقال مفاهیم، نقشی به  سزا ایفا می كنند و می توانند از انواع شیوه ها و فنون گوناگون مصورسازی 

را پشتیبانی كرده، در فعالیت های آموزشی مورد بهره برداری قرار گیرند. 

جنبه های فنی و هنری در مصورسازی اطالعات
مصورسازی اطالعات از چند حوزه موضوعی نشأت می  گیرد كه گرافیك رایانه ای14، تعامل 
و  نقشه نگاری19  گرافیكی18،  طراحی  منادشناسی17،  شناختی16،  روان شناسی  رایانه15  ،  و  انسان 
1. Card                                         2. Mackinlay
3.  Structural modelling                4. Graphical representation
5. Chen                                        6. Information visualization and virtual environments
7. Spatial information                  8. Moody
9. McFarland                               10. Bender-deMoll
11. Graph Layout Algorithms      11. Graph Layout Algorithms
12. Force-directed                        13. Spring-embedder
14. Computer graphics                 15. Human–computer interaction
16. Cognitive psychology             17. Semiotics
18 . Graphic design                        19 . Cartography
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نقش  نامبرده،  مطالعاتی  زمینه های  از  یك  )مونزنر،1 2002). هر  می  گیرد  بر  در  را  مبانی    هنری 
مؤثری در ساختار مصورسازی دارند.

گرافیك رایانه ای شیوه ای برای منایش اطالعات در محمل دیداری است كه روشی متفاوت 
به شمار می  آید؛ در واقع گرافیك رایانه ای  بر نویسه های عددی و حرفی  با تكیه  ارائه داده ها  با 
یكی از حوزه های محاسبات دیداری به شمار می  آید كه شخص می تواند به  صورت مصنوعی با 

استفاده از رایانه ها به تولید تصاویر و كامل كردن یا تغییر دادن اطالعات تصویری بپردازد. 
تعامل انسان و رایانه یكی از زمینه های دشوار و سخت در خصوص برقراری ارتباط انسان 
و ماشنی به شمار می  آید. می دانیم كه زبان انسان و ماشنی كاماًلًً با هم تفاوت دارد و سطح درك 
و شناخت در هر دو آن ها نیز متفاوت است. در واقع ایجاد ارتباط نزدیك انسان و ماشنی یكی از 
فعالیت های بسیار تخصصی و علمی به شمار می  آید كه می  توان با مطالعه در حوزه های مطالعاتی 

چون نظام های خبره2 و هوش مصنوعی3 زمینه های ایجاد آن را تسهیل كرد. 
توانایی های شناختی و ادراكی انسان نیز از حوزه های مقوم مصورسازی است. قدرت درك 
تصویری اطالعات در انسان باالست و به همنی دلیل برخی پیام های بنی امللی در قالب عالئم تصویری 

بیان می شود. این فعالیت به خصوص  در زمینه انتقال داده های انتزاعی كاربرد مطلوبی دارد.
ویژگی های  تبینی  با  ارتباط  در  مصورسازی  متخصصان  از  یكی  كوالسكی4)1997)   
از حلاظ اهمیت در كنار مبانی  انسان را  ادراكی و شناختی  مصورسازی اطالعات، ویژگی های 
فن  آورانه معرفی می كند؛ زیرا جنبه های شناختی كاربرد عمیقی در علوم رایانه پیدا كرده است و 

متخصصان در طراحی و ایجاد مدل سازی رایانه ای از آن بهره می  گیرند. 
تأثیر  تا  است  شده  موجب  دارد،  مخاطب  بر  كه  اثری  و  پیام  ارائه  در  مناد  تأثیر  و  مفهوم 
منادشناسی در مصورسازی مورد توجه قرار  گیرد. در مصورسازی به دایره معنا و ارتباط غیركالمی 
با انسان از طریق زبان تصویر توجه می  شود. همچننی طراحی گرافیكی با بهره گیری از روش های 
تصویرسازی رایانه ای و انطباق با محیط واقعی و نیز نقشه نگاری با شبیه سازی محیط طبیعی از 

دیگر پایه های مصورسازی به  شمار می آید.  
1 . Munzner
2 . Expert system
3. Artificial intelligence
4. Kowalski
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و  ُبعد  نوع،  رنگ،  است.  مصورسازی  بر  تأثیرگذار  حوزه های  از  یكی  هنری  طراحی 
تصویری،  خاص  توصیفگرهای  ضروری،  پیوندهای  طراحی  عالمت ها،  و  نشانه ها  شكل 
نیز  مصور  اطالعات  منایش  كلی  فضای  و  تصویری،  منادهای  میان  ارتباط  هندسی،  شكل های 
از زمره معیارهای طراحی هنری هستند. متام این زمینه ها در بهبود كیفیت مصورسازی و ایجاد 

محیط مناسب برای فعالیت آموزشی تأثیر زیادی دارند. 

بهره گیری از مصورسازی در فعالیت های آموزشی 
حدود 75 درصد از یادگیری انسان متعارف با حس بینایی، 13 درصد با حس شنوایی، 6 
درصد با حس المسه، 3 درصد با حس بویایی و 3 درصد نیز از با حس چشایی به دست می  آید 
یادگیری  و  فرایند مطالعه  دیداری در  اهمیت راهبردهای  امر  این  )احدیان، 1384،ص 66). 
دانش آموزان را نشان می  دهد. بنابراین می توان منابع آموزشی را برای ارتقای میزان بهره وری و 

كیفیت فعالیت تدریس با بهره گیری از امكانات مصورسازی، تدوین كرد. 
 همزمان با پیشرفت فن آوری های نوین ارتباطی و تصویرسازی رایانه ای، روش های علمی 
مصورسازی اطالعات رشد مطلوبی داشته  اند. این شیوه مؤثر در تبدیل اطالعات به فرایندهای 
پردازش دیداری، در محیط های آموزشی كاربرد گسترده ای یافته   است و فعالیت های مصورسازی 
برای مؤثر شدن هر چه بیشتر آموزش های پایه، مورد استفاده قرار می گیرند. راهبردهای دیداری 

می توانند در گسترش دانش و شیوه های مطلوب آموزشی حتول مثبتی ایجاد كنند. 
چنان كه می دانیم، زمینه موضوعی رایانه  محوِر1 مصورسازی اطالعات با تولید ابزارهایی 
ارتباط دارد كه به  منظور بهره گیری نظام های دیداری انسان برای یاری رساندن به كاربران یا توصیف 
اطالعات استفاده می شود )مونزنر، 2002). در واقع مصورسازی اطالعات به استفاده كنندگان 
امكان می  دهد تا  حجم باالیی از اطالعات را حتلیل و بررسی  كنند )دمنی، 1996). این ویژگی  

می تواند در فعالیت آموزشی كاربرد وسیعی داشته باشد.
 امروزه مصورسازی در رشته های گوناگون علمی، برنامه های آموزشی و نیز محیط های 
واقعیت مجازی2 تأثیر به  سزایی داشته است و  متخصصان در حرفه های گوناگون از مزایای آن 
بهره می برند. در بسیاری مواقع بازسازی محیط های واقعی كار دشواری است  و برای غلبه بر 
1. Computer-based
2. Virtual Reality Environment
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به شیوه ای مناسب شبیه سازی كرد.  فنون مصورسازی  بر  تكیه  با  را  آن فضا  این مشكل می توان 
و  می كند  پیدا  افزایش  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  با  ارتباط  در  مصورسازی  كاربرد  همچننی 
رشته های گوناگون حتصیلی در شرایط متفاوت می توانند از مزایای آن برخوردار شوند. آموزش 
با  می توان  را  حتصیلی  دروس  بسیاری  و  شیمی  جتسمی،  هنرهای  معماری،  تاریخ،  جغرافیا، 

بهره گیری از روش های مصورسازی با سهولت و تأثیرگذاری بیشتر اجنام داد. 

تأثیر مصورسازی در مطالعه دانش آموزان 
یاد  آن  موثر  شیوه های  و  مطالعه  با  را  درس ها  خود  درسی  دوران  طول  در  دانش آموزان 
می  گیرند.  هر چه آگاهی  و شناخت آنان از مطالب درسی بهتر باشد، موفقیت حتصیلی  شان نیز 
امكانات  از  بهره گیری  با  بتوانند  تا  می  كوشند  آموزشی  نظام های  امروزه   یافت.  خواهد  افزایش 
این  رو مطالعه  از  بهینه دانش آموزان یاری رسانند.  به درك  چندرسانه ای و محمل های دیداری 
افزایش دهد؛  را  آنان  یادگیری  میزان  دیداری می تواند  تأثیر محمل های  به  توجه  با  دانش آموزان 
روش های  شبكه،  فضای  و  مجازی  محیط  در  مصورسازی  كاربردهای  گسترش  آنكه  به ویژه 
در  مصورسازی1  نظام های  از  استفاده  برای  زمینه ای  آموزشی،  متون  و  اطالعات  دیداری  ارائه 

محیط های آموزشی فراهم ساخته است. 
یكی از آثار این حتول آن است كه دانش آموزان در فضای آموزشی از كالس های درسی سنتی كه 
به  صورت مستقیم با معلم ارتباط برقرار می كردند، به محیط های مجازی روی آوردند و با توسعه این 

شرایط نوین می  توانند با بهره گیری از راهبردهای سودمند دیداری به فرایند یادگیری بپردازند. 
در  كه  پیشرفت هایی  و  توسعه  ها  با  همزمان  می  گوید  باره  این  در   (1998( اشنایدرمن 
بهره گیری از رایانه ها و محیط شبكه برای ارائه و منایش اطالعات پدید آمده  اند، یكی از حوزه های 
سودمندی كه در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفت و پژوهش های مهمی در آن زمینه اجنام شد، 

مبحث مصورسازی اطالعات است. 
 ایجاد چننی محیطی، امكان می  دهد تا بتوان به شكل مناسبی از آن در آموزش بهره گرفت. 
محیط های آموزشی می توانند با حركت به  سوی شیوه های مؤثر مصورسازی، برای چارچوب 
حتصیلی خود برنامه ریزی كنند. محیط های مجازی در واقع بستر مناسبی برای نصب و راه اندازی 
یادگیری  یافته می تواند كیفیت  به شمار  آیند. كاربرد گرافیك های توسعه   آموزشی  نرم افزارهای 
1. Visualization Systems
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دانش آموزان را افزایش دهد.
 چن )1999) بیان می كند محیط مجازی پیچیده ممكن است از پیشرفت های فن  آوری های 
ارتباطات راه دور، به  عالوه فنون چندرسانه ای، برای مثال گرافیك های سه   ُبعدی و منابع دیداری 
و شنیداری با كیفیت، بهره  گرفته باشد. او در ادامه اظهار می دارد محیط مجازی می تواند به طور 
متناوب بر مبنای ابزارهای ارتباطی متنی بنا نهاده شود. این محیط نه تنها رسانه ای قدرمتند برای 
كاربرد فنون مصورسازی اطالعات، و روش های دیگر را فراهم می كند، بلكه زمینه ای وسیع كه 

شبیه  سازی توسعه نوین فنون مصورسازی را در بر دارد، ایجاد خواهد كرد. 
آموزش های  و  مجازی  كالس های  ایجاد  برای  مطلوبی  بسیار  شرایط  مجازی  محیط 
چندرسانه ای فراهم كرده است. تدریس با تكیه بر امكانات فضای شبكه و توسعه این محیط، تأثیر 
بیشتری دارد  و معلمان می توانند با ایجاد شرایط كاماًل كنترل شده، متون درسی را با بهره گیری از 

نرم افزارهای تصویرسازی، به  شكلی جذاب و پویا طراحی كنند و به دانش آموزان ارائه دهند.
 البته مصورسازی اطالعات می تواند در شیوه های آموزش سنتی نیز كاربردهای ویژه خود 
را داشته باشد و در ارتباط با طراحی و تدوین كتاب های درسی مورد بهره  برداری قرار گیرد؛ در 

ادامه مقاله به این امر اشاره خواهد شد. 

كاربرد مصورسازی و به كارگیری شبیه  سازی در آموزش دانش  آموزان
نظام ادراك دیداری انسان توانایی شناسایی سریع و آسان تغییر در اندازه، رنگ، شكل و حركت را 

دارد. كشف الگوها و یافنت شباهت ها به صورت دیداری، یكی از توانایی هایی انسانی به شمار می  آید.
 نظام های مصورسازی اطالعات از این توانایی برای فشرده سازی مقادیر بزرگ اطالعات 
متنی از طریق ارائه دیداری قابل كنترل، بهره  می  گیرند. فرایند منایش توسط ابزارهای مصورسازی 
اطالعات به كاربران كمك می كند تا با توانایی های ادراكی برای دریافت اطالعات خام اقدام كنند 

)پوتز، 2005). 
شبیه سازی یكی از ابزارهای مناسب برای تقویت ادراك انسان و توانایی های شناختی به 
شمار می  آید. محیط های شبیه سازی شده، در واقع مكمل هایی هستند كه بر اساس توانایی  های 
در  خود  دیداری  ادارك  از  بهره گیری  با  می توانند  دانش آموزان  گرفته اند.  شكل  آدمی  شناختی 
چارچوب برنامه های آموزشی كه مصورسازی شده  اند، یادگیری خود را در محیط های مجازی، 
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تقویت كنند. در بخشی از فعالیت آموزشی كه در آن اطالعات به  شكل انتزاعی مطرح می شوند، 
روش های مصورسازی در فضای شبیه سازی شده، ابزار مناسبی برای بیان آن ها هستند. 

شبیه سازی یكی از راهبردهایی است كه معلم برای تقویت آموزش از آن بهره می  گیرد. در 
برنامه شبیه  سازی می توان منونه ای از موقعیت و مترینی واقعی را برای حل مسائل حقیقی عرضه 
كرد، بی آنكه عواملی مانند خطر، فاصله، زمان و یا هزینه دست و پاگیر وجود داشته باشد )ذوفن، 

1385:ص 91). 
نظام های  توانایی های  از  یكی  مجازی  محیط های  در  واقعی  آموزش های  شبیه سازی   
مصورسازی اطالعات است كه  بر اساس آن می توان شرایط مناسبی برای آموزش دانش آموزان 
به نظام آموزش  را  قابل توجهی  از آموزش های فنی و تخصصی هزینه های  آورد. بسیاری  پدید 
تأثیر  آن  كیفیت  در  آموزشی  هزینه های  بودن  باال  موارد،  برخی  در  می  كند.  حتمیل  پرورش  و 
می گذارد. می توان با بهره گیری از فرایند شبیه سازی در محیط های مصورسازی شده  كیفیت های 

آموزشی را تقویت كرد و در جهت بهبود سطوح آموزشی گام برداشت. 
امكان  كه  است  مجازی  واقعیت  محیط   شبیه سازی،  كاربرد  مطلوب  زمینه های  از  یكی 
سبب  خام  داده های  وجود  موارد  برخی  در  می كند.  فراهم  درسی  آموزش های  برای  مناسبی 
دیگر ممكن  از سوی  كنند.  آماده سازی طی  برای  را  آموزشی مسیری طوالنی  منابع  تا  می شود 
است توضیح های مفصل و طوالنی تأثیر مناسبی در نتایج آموزشی نداشته باشند. بهره گیری از 

فن  آوری واقعیت مجازی یكی از ابزارهای مفید برای شبیه سازی در آموزش به شمار می  آید.  

آموزش های سودمند با تكیه بر مصورسازی در محیط واقعیت مجازی 
واقعیت مجازی،  فن  آوری بر اساس رایانه است كه تصور و توهم موقعیت های حقیقی را 
خلق می كند و شركت كنندگان را در محیطی مصنوعی غوطه ور می سازد كه كاماًل واقعی به نظر 
می رسد؛ بسیار تعاملی و چندحسی بوده، و به اندازه ای زنده و واضح است كه تصور می كنند در 
مكان واقعی و یا با شی ء واقعی سروكار دارند )ذوفن، 1385،ص ص 95-94). این فن آوری در 
نظام های مصورسازی، به ویژه در مصورسازی سه  ُبعدی كاربرد دارد و با تعاملی مستمر و مؤثر با 

ادراك انسانی، در آموزش بهینه تأثیر می گذارد.
 واقعیت مجازی1 محملی مناسب برای ظهور فنون مصورسازی داده های سه  ُبعدی است 

1. Virtual Reality(VR)
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كه می تواند برای ارائه وضعیت های دقیق از شرایط گوناگون مورد استفاده قرار گیرد. رشته های 
متعدد علمی و یا فنی می توانند با بهره گیری از آن برنامه های آموزشی خود را تدوین كنند. 

سودمند  روش های  پیاده سازی  برای  باالیی  قابلیت های  مجازی،  واقعیت  محیط 
به كار گرفته  این محیط  ابزارهای مصورسازی سه  ُبعدی می توانند در  انواع  مصورسازی دارد و 
شوند. برای منونه، نظام های مبتنی بر َكد1 مانند اتوكد2 و اینتلی كد،3 می توانند در ارتباط با حوزه 
فتوگرامتری4  كاربردهای مؤثری در بهره گیری از مصورسازی داده های سه  ُبعدی داشته باشند.
این برنامه ها می  توانند داده های ُبرداری5 را در فایل هایی كه فرمت سه  ُبعد دارند، ذخیره كنند؛ 
این فایل  ها عبارتند از: دی. ایكس. اف،6 دی. دبلیو. جی7 و دی. جی. ان8 كه امكان ایجاد 
فراهم  را  تصویر  پردازش  واحدهای  در  استفاده  برای  اضافی  هندسی  و  گرافیكی  ساختارهای 

می كنند.
شده  مصورسازی  داده های  منایش  برای  می  دهد  امكان  برنامه هایی  چننی  از  بهره گیری    
شرایط مطلوبی در محیط واقعیت مجازی ایجاد كرد و در فضایی مبتنی بر واقعیت به فعالیت های 

آموزشی دانش  آموزان اهتمام ورزید )جانوسگی،9 ساویچكی10و اسزولویچ،11 2005).  

كاربرد مصورسازی در كتاب های درسی دانش آموزان
درسی  كتاب های  تدوین  در  داده   مصورسازی  فنون  از  استفاده  فواید  مصورسازی 
دانش آموزان فایده دیگر مصور سازی است. می توان با بهره گیری از فنون مصورسازی اطالعات  

در رشته ها و درس های گوناگون به درك بهینه دانش آموزان كمك كرد.
 رشته های گوناگون حتصیلی دانش آموزان با توجه به ویژگی های خود و نیز درس های آنان 
قابلیت استفاده از فنون خاصی از مصورسازی را دارند. چنان كه پیشتر نیز گفتیم، مصورسازی داده ها 
برای اجنام دادن فرایند آموزشی، یكی از راهبردهای مؤثر این حوزه به شمار می  آید. انواع داده های در 
1. Computer-Aided Design (CAD)        2. AutoCAD
3. IntelliCAD                                          4. Photogrammetry
5. Vector data                                          6. Data Exchange Format(DXF)  
7. DWG .فرمت فایل دودویی كه در اتوكد مورد استفاده قرار می گیرد  
8.DGN.فرمت فایل دودویی كه در برنامه اینترگرافس كد استفاده می شود  
9. Janowski                                              10. Sawicki
11. Szulwic
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ارتباط با رشته های علمی و فنون تخصصی ویژگی های منحصر به فردی دارند كه می تواند در عرصه 
اجرایی  فواید خاص خود را داشته باشد. در ادامه مقاله، كتاب های درسی مهمی كه می توانند از انواع 

روش های مصورسازی اطالعات به نحو مناسب تری بهره  گیرند، بررسی می  شوند.
 

كتاب های درسی تاریخ
می دهند،  ارائه  تاریخ  حوزه  در  سودمندی  متون  آنكه  بر  عالوه  تاریخ  درسی  كتاب های 
كه  بخش هایی  از  یكی  كنند.  استفاده  نیز  داده  مصورسازی  سودمند  شیوه های  از  می توانند 
مصورسازی داده در آن كاربرد دارد، منابع اطالعاتی تاریخی است كه متون تاریخی با تكیه بر آن، 
اثربخشی بیشتری خواهد داشت. به طور معمول می توان در كتاب های تاریخی  از مصورسازی 
داده های یك  ُبعدی استفاده كرد. داده های یك  ُبعدی حجم باالیی از منابع اطالعاتی را تشكیل 
می دهند. سندهای نوشتاری و شكل های چاپی آن كه در رشته های علمی وجود دارد، منونه  ای 

شناخته شده از اینگونه منابع اطالعاتی است.
 حتلیل »هم  استنادی پدیدآورنده«1 یكی از روش های مصورسازی اطالعات به شمار می  آید 
كه بیشتر بر اسناد یك  ُبعدی متركز یافته است. در این میان مباحث مربوط به نسب شناسی تاریخی 

و سلسه های حكومتی را می توان از طریق مصورسازی داده های یك  ُبعدی به خوبی منایش داد.
 عالوه بر آن ارانه شیوه های برقراری ارتباط میان متون تاریخی و ربط  استنادهای مربوط 
فن می تواند  این  داد.  نشان  از همنی طریق  نیز می توان  را  آن  اطالعاتی  از واحدهای  به هر یك 
در آموزش تاریخ و رشته  های وابسته به آن  كاربرد مفیدی داشته باشد؛ البته كاربرد آن در دیگر 

شاخه های علمی نیز و سودمندی های قابل مالحظه  ای دارد.  

كتاب های درسی  جغرافیا و زمین شناسی
یكی دیگر از كاربردهای مصورسازی اطالعات، در حوزه های كتاب های جغرافیاست. 
بر عهده دارند و دانش  آموزان در  آموزشی همواره نقشی مهم  برنامه های  كتاب های جغرافیا در 
طول دوره های حتصیلی خود با این درس ارتباط نزدیكی برقرار می كنند. روش های مصورسازی 
اطالعات در  نقشه های جغرافیا شناخته شده هستند. برای این فعالیت و كاربرد بهینه در كتاب های 

جغرافیا می توانیم از داده های دو ُبعدی و مصورسازی خاص آن استفاده كنیم. 

1. Co-citation Analysis Author
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 محور ایكس و ایگرگ،1 روشی متداول برای نشان دادن داده های دو ُبعدی و نقشه هایی 
است كه این محور برای به  تصویر كشیدن داده های دو ُبعدی جغرافیایی از آن بهره می گیرد)كیم، 

.(2002
 چنانچه بیان شد، داده های دو  ُبعدی دو وجه متمایز دارند؛ این داده ها بیشتر در جغرافیا 
و نقشه های مربوط به محیط های جغرافیایی كاربرد دارد. كتاب های جغرافیا می توانند با استفاده 
سودمند از فنون مصورسازی دو ُبعدی، میزان یادگیری و فرایند ارتباط درسی دانش آموزان را 

افزایش دهند.
از این نوع مصورسازی می توان در دیگر شاخه های علمی و فعالیت های حرفه ای، به  ویژه 
در ترافیك، و شبكه حمل  و نقل به  شیوه  مناسبی بهره گرفت. بهره گیری از داده های دو  ُبعدی 
هنگامی كه با اطالعات ُخرد بیشتر سر و كار دارمی، افزایش می یابد. مصورسازی داده های دو 
ُبعدی به ما امكان می دهد تا بتوانیم عناصر اطالعاتی را در ارتباط با تأثیری كه بر یكدیگر می گذارند 
منایش دهیم. در این میان اطالعاتی كه در نقشه های فضایی وجود دارد با تكیه بر مصورسازی دو 

ُبعدی قابلیت بازمنون بهتری دارند.
كه  است  ُبعدی  دو   داده های  با  منطبق  برنامه های  زمره  از  جغرافیایی2  اطالعات  نظام 
كاربرد گسترده ای در حوزه های گوناگون حرفه ای دارد. نظام  مصورسازی می تواند در ارتباط با 
آموزش های جغرافیا، زمنی شناسی، محیط  زیست و برخی دیگر از حوزه های علمی مورد استفاده 
آموزش های  و  گرفت  مناسب  بهره  نظام  این  از  نیز  شبكه ای  محیط های  در  می توان  گیرد.  قرار 

رایانه مدار را با آن به  خوبی هدایت كرد.   
 

كتاب های درسی حوزه راه  و ساختمان، معماری و بهداشت 
مصورسازی كتاب های درسی می تواند در شاخه های گوناگونی مانند معماری و بهداشت 
با استفاده از شیوه های مصورسازی داده های سه  ُبعدی صورت گیرد. این روش برای نشان دادن 
ُبعدهای سه گانه در مناهای معماری و همچننی منایش جلوه های خاص سازه های گوناگون بسیار 
سومند است. داده های سه  ُبعدی در بسیاری از رشته های علمی و حرفه ای كاربرد دارد. در این 
شیوه از مصورسازی تالش می شود تا شرایط واقعی محیط مورد نظر بازسازی شود و كاربران  
1. X-Y-plots
2. Geographic information system(GIS)
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بتوانند با مطالعه وضعیت شبیه سازی شده به حتقیق و یا آزمون آن بپردازند.
 مصورسازی داده های سه ُبعدی تالش برای ارائه  الگویی منطبق با واقعیت است. در این 
شرایط افراد می توانند از طریق طراحی سه  ُبعدی داده به بازسازی شرایط واقعی و منطبق بر مدل 

طبیعی بپردازند و فرایندهای آموزشی و پژوهشی خود را با تكیه بر آن دنبال كنند. 
شیوه  های مصور سازی داده های سه بعدی می  تواند در برخی دیگر از رشته ها و كتاب های 
درسی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا قابلیت انعطاف در منایش های سه  ُبعدی بسیار باالست و 
امكان بهره گیری از این راهبرد در منابع اطالعاتی رشته های دیگری نیز وجود دارد. كتاب های 
درسی رشته های هنری و نیز مكانیك از زمره این گروه هستند كه می توانند به خوبی از این شیوه 

مصورسازی استفاده كنند. 

كتاب های درسی آمار، ریاضیات و  رایانه 
شیوه مناسب مصورسازی اطالعات را می  توان در حوزه مربوط به درس های ریاضی و 
آمار مورد استفاده قرار دارد. كتاب های آموزش رایانه و مباحث وابسته به آن نیز در همنی گروه 
قرار می گیرند. برای این فعالیت، مصورسازی داده های چند ُبعدی بسیار مؤثر است. بنابراین با 
توجه به ساختار مصورسازی داده های چند ُبعدی، می توان اطالعات محاسباتی را در قالب های 

متناظر تصویری ارائه داد. 
 داده هایی وجود دارند كه بیش از سه وجه را در بر می گیرند. این داده های مصورسازی 
شده در قالب های دو ُبعدی و یا سه  ُبعدی قابل منایش نیستند. این داده ها همچننی با محاسبات 
یكدیگر  با  كه  دارند  چندگانه ای  متناظر  ستون های  غالبًا  می گیرند.  و  شكل  ریاضیات  پیچیده 

ارتباط های متنوع و تو در تو دارند.
 كیم )2002) توضیح می دهد پایگاه های رابطه ای مثالی مناسب برای این داده ها به شمار 
می  آید و یكی از فنون مورد استفاده كه می توان فرایند مصورسازی چند ُبعدی را با آن اجنام داد، 

فن » هماهنگ سازی موازی«1است. 
و  می شود  منایان  محاسبه پذیر  چارچوبی  تدوین  اساس  بر  موازی«،  »هماهنگ سازی  فن 
امكان ارائه هر یك از عناصر مربوط به داده های چند ُبعدی را در قالب خطوط چند ضلعی كه با 
محورهای ابعاد افقی تقسیم شده اند، فراهم می كند. بر این اساس چنان كه پیشتر نیز بیان شد، 

1. Parallel Coordinate Technique
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كاربرد این شیوه مصورسازی در ریاضیات، آمار و علوم رایانه بسیار مطلوب بوده، و در مطالعه 
پایگاه های اطالعاتی و آموزش های آن نیز به  خوبی قابل بهره  برداری است. 

كتاب های درسی رشته های هنری، گرافیك، فیلم و سینما
می توان برای مصورسازی كتاب های درسی در شاخه های گوناگون هنری  از روش  خاص 
فراتر  مصورسازی  نوع  این  كرد.  استفاده  باشد،  داشته  مفیدی  كاربرد  كه  اطالعات  مصورسازی 
از  نوع  این  ُبعد در  بنابراین پوشش  تبینی می كند؛  را  ابعاد، وضعیت دیداری اطالعات  از پوشش 
مصورسازی محور اصلی به شمار منی  آید. برای مثال می  توان برای تصویرسازی كتاب های درسی در 

حوزه مطالعات مربوط به گرافیك و یا سینما  از مصورسازی داده های زمانی بهره گرفت. 
مصورسازی داده های زمانی با منایش گرافیكی داده ها سر و كار دارد و شیوه ای مناسب برای  
اجنام دادن فرایند مصورسازی به شمار می  آید. از جمله راهبردهای مناسب برای مصورسازی 
برنامه های  از  استفاده كنندگان  به  این روش  از ردیف زمانی1 است.  بهر ه گیری  داده های زمانی، 
مصورسازی كمك می كند تا بتوانند به صورت هم زمان چند برنامه را مشاهده كنند. بهره گیری از 
امكان ردیف زمانی در مصورسازی در شرایطی كه درك یك فقره اطالعاتی در قالب منت دشوار 
باشد، به كاربر امكان می دهد تا با به  كار بردن تصاویر متحرك شرایط مطلوبی از نظر شناسایی 

اطالعات پیدا كند.
 تعداد بیشتر قالب های تصویری درون نرم افزار ویژه می تواند با ایجاد چارچوب2 مدون به 
درك بهتری از اطالعات منجر شود. بر این اساس مصورسازی داده های زمانی بیشتر كه با درك 
تصویری باالیی همراه است، در آموزش های مربوط به رشته های هنری، گرافیك، فیلم، سینما 

و انیمیشن كاربرد دارد. 

كتاب های درسی زیست شناسی، شیمی و جانورشناسی
یا  و  شیمی  مانند  دانش آموزان  درسی  كتاب های  از  گوناگونی  شاخه های  می توان   
زیست شناسی را با روش مؤثرتری در مصورسازی اطالعات مورد استفاده قرار داد. مصورسازی 
سلسله  مراتبی، یكی از روش  های سودمندی به شمار می  آید كه در برخی منابع پیش گفته، قابل 
بهره  برداری است. روش سلسله  مراتبی به منایش اطالعات رده ای و طبقه بندی های علمی كمك 
1. Time line
2. Frame
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شایان توجهی می كند.  روش مصورسازی بر مبنای ارائه و منایش دسته ای از داده های مرتبط كه 
روابط ساختاری دارند، صورت می گیرد. در این روش داده های مصورسازی شده با برقراری 
پیوند میان سلسله  مراتب خاص خود شكل می گیرند. در این روش مصورسازی، هر عنصر با 

عناصر دیگر در ارتباط است و در ساختار و نظمی درختی قرار می گیرد.
 فقره های اطالعاتی در مصورسازی سلسله  مراتبی، عالوه بر محور بودن، رده های فرعی 
دارند و متام  روابط آنها در قالبی مصور قابل منایش است. از ویژگی های این روش آن است كه 
قابلیت فشرده سازی و پوشش عناصر فرعی را دارد و می توان در صورت لزوم  ارتباط های موجود 
را آشكار كرد. منایش گرافیكی داده های سلسله  مراتبی در محیط های رایانه ای به  خوبی مشاهده 
می  شود؛ برخی كاربردهای سودمند این روش، استفاده در علوم گوناگونی چون جانورشناسی، 

زیست شناسی، گیاه شناسی، شیمی و شاخه های وابسته  به آنهاست. 

كتاب های درسی شهرسازی، حمل و نقل، ارتباطات 
یا فنی مربوط هستند كه می توانند  برخی منابع اطالعاتی به شاخه های گوناگون علمی و 
از روش  می توانند  كتاب های درسی  از  بسیاری  گیرند.  بهره  داده های شبكه ای  از مصورسازی 
مصورسازی استفاده كنند. در واقع می توان با بهره گیری از شیوه های تصویرسازی و منایش نقاط 

ارتباطی و مسیرهای پیوند داده شده، اطالعات سودمندی را به دانش آموزان منتقل كرد.
 بر همنی اساس مصورسازی داده های شبكه ای عالوه بر كاربرد آن در محیط های مجازی 
و رایانه ای در كتاب های درسی نیز سودمندی های ویژه خود را به  همراه دارد. با  منایش وضعیت 
گره های شبكه و عناصر اصلی آن، ممكن است یك قالب كلی اطالعاتی منایش داده شود. این 
نقل درون شهری و  قالب می تواند فضای یك شهر، یك سازه بزرگ فرهنگی، شبكه حمل و 

نظایر آن باشد. 
نوع  این  ویژگی های  جمله  از  آن  ارتباطی  اجزای  همبستگی  به  مربوط  مشخصات  ارائه   
منتقل  مخاطب  به  دیداری،  بازمنون  با  اطالعات  از  توجهی  قابل  میزان  كه  است  مصورسازی 
می شود. منایش ویژگی های ترافیك اینترنت یكی از كاربردهای آن است. در این روش وضعیت 
مصور سازی  طریق  از  آن  متعدد  بخش های  میان  ارتباط  و  اینترنت  شبكه  گره های  مكان شناسی 

شبكه ای اجنام می پذیرد.
ابزارهای مصورسازی شبكه ای به طراحان اجازه می دهد تا حجم قابل توجهی از اطالعات 



121كاربرد فنون و روش های مصورسازی اطالعات و تأثیر سواد دیداری در فعالیت های آموزشی

را به سرعت پوشش دهند، الگوهای مشخص را به صورت دیداری در ارتباطات حلاظ كنند و 
همچننی درك بهتری از تعامل و رابطه عّلی داشته باشند) استرین،1هندلی،2هایدمن،3مك كنی،

4زو5و یو،6 2000). 

 شیوه های منایش وضعیت شهری، ارتباطات فضایی، راه ها و خطوط ارتباطی، شبكه های 
بهداشتی، درمانی و پراكندگی خدماتی چون برق، ّآب، گاز و تلفن از كاربردهای پراستفاده و 
مفید این نوع مصورسازی به شما می  رود. بهره گیری از این شیوه های مصورسازی در كتاب های 
درسی دانش آموزان می تواند در سطح یادگیری و درك آنان از مفاهیم درسی تأثیر به  سزایی داشته 

باشد. 

كاربرد فنون تصویرسازی و آموزش های پویا 
حوزه  در  داده ها  یكنواخت  مجموعه  برای  مصورسازی  متعدد  فنون  تصویرسازی  امكان 
مصورسازی اطالعات انتزاعی وجود دارد. از آجنا كه ترتیب داده ها ذاتی نیست، منایش طبیعی 
)برای منونه برخالف مدل های سه  ُبعدی َكد)،7در انتخاب یك فن خاص بر اساس ارتباط كاری و 
یا بر مبنای اولویت های كاربر اجنام خواهد شد )اسنودان8و یاآرو9، 1997). این فنون می تواند 
از  با استفاده  برخی نظام های رایانه ای مانند پی.آی.تی.10 را شامل شود. این برنامه  می  تواند 
به  شیوه مصورسازی  را  از عناصر اطالعاتی محیط  طبیعی  بسیاری  محیط مجازی سه   ُبعدی،  
ارائه دهد. این محیط توانایی باالیی در برقراری ارتباط های حرفه ای ایجاد می  كند و میزان انتقال 

اطالعات را افزایش می دهد. 
فنون و روش های گوناگون مصورسازی انواع قابل توجهی دارد كه به مربیان، استادان و 
معلمان امكان می دهد تا بتوانند با بهره گیری از آن ها، فعالیت آموزشی خود را تقویت كنند. این 
روش  ها،  با توجه به شیوه كاربرد و ساختار دانشی كه آموزش داده می شود، متفاوت هستند. در 

ادامه برخی فنون مهم و شناخته  شده مصورسازی معرفی می شوند: 
1. Estrin                             2. Handley
3. Heidemann                    4. McCanne
5. Xu                                 6. Yu
7. 3D CAD models           8. Snowdon
9. Jää-Aro                         10. Populated Information Terrains(PITs)
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مصورسازی تشبیه فضایی1
می  توان  كه  است.  مصورسازی  سودمند  شیوه های  از  یكی  فضایی  تشبیه  مصورسازی 
برای تشریح و  تفسیر اطالعات  از آن استفاده كرد. در ایجاد محیط تشبیه فضایی، می  كوشیم تا  
شباهت معنایی2را در كنار شباهت شكلی3منایش دهیم. برای تدوین چننی شرایطی، به محیط سه 

  ُبعدی نیاز است تا بتوان ابعاد و زوایای منونه خود را در آن به شكل مناسبی منایش داد.
مصورسازی با بهره گیری از امكانات تشبیه فضایی، در ابعاد متناظری قابل منایش خواهد 
بود. گردش در فضای منایشی اطالعات، به  خوبی میسر است و ویژگی های ساختاری منونه  مورد 
نظر قابل حتلیل می باشد. می  توان از این فن در علوم گوناگون بهره گرفت و فرایندهای تخصصی 
را در ارتباط با مفاهیم مختلف منایش داد. به  طور خاص مفاهیم و  مهارت هایی كه با طراحی 

هنری و جتسم ُبعد سر و كار دارند می توانند به  شیوه مناسب تری از این روش بهره گیرند.  

مصورسازی كهكشانی4
مصورسازی كهكشانی روشی است كه با منایش میزان بسیار زیاد داده ها در یك فضای  محدود 
ارتباط دارد. كاربرد ویژه این روش در جنوم و شاخه های وابسته به آن است. بنابراین این شیوه می تواند 
با توجه به فضای گسترده و اطالعات وسیع دنیای جنوم، به  خوبی اطالعات مربوط به كهكشان ها و 
توده های اجرام فضایی را تبینی كند. با بهره گیری از این روش، مطالعه و بررسی ستارگان از منظر 
مكان شناسی و موقعیت فضایی اجنام می پذیرد. این روش قابلیت بسیار باالیی در  كوچك سازی 
مقادیر بزرگ اطالعاتی در حوزه جنوم، یعنی اطالعات مربوط به اجرام سماوی، ستارگان و سیارگان 
متعدد دارد. با استفاده از مصورسازی كهكشانی كه با كمك  امكانات پیشرفته رایانه ای اجنام می پذیرد، 

فرصت مطالعه اطالعات گسترده در فضایی كوچك مهیا می شود.
 هیلدبرنت5، مگنور6و فروهلیش7 )2006) در ارتباط با مشاهده و مطالعه غبارهای درون 
یك كهكشان و فعل و انفعاالت پیچیده نوری و غباری یا اثر پراكندگی و انهدام اجزاء كهكشان 
را  اثر  این  كاربردی  شكل  به  كه  هستیم  مناسبی  مصورسازی  مدل  یافنت  نیازمند  ما  می كنند  بیان 
1. Spatial metaphor                       2. Semantic similarity
3. Shape similarity                        4. Galaxy visualizaiton
5. Hildebrand et al                         6. Magnor
7. Frohlich
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شبیه سازی كند. 
مفهوم  برای  پایه ای  كهكشانی  مصورسازی  می  دارد  اظهار  نیز   (110 )1999:ص  چن 
عمومی خوشه بندی- مدرك1 به شمار می  آید. این مفهوم در واقع یك بررسی عمومی از مجموعه  
كاملی از مدارك است. آنها مداركی را شامل می  شوند كه به  عنوان كهكشانی از خوشه های ستاره  
در آسمان شب نشان داده می شوند. این ستاره ها در شیوه مصورسازی كهكشانی، با نام ستاره- 

سند2 شناخته می شوند. 

مصورسازی نمودار مارپیچی3
 روش مصورسازی منودار مارپیچی، یكی از فنون مهم و پراستفاده در مطالعه دانش بشری 
است. این روش با ارائه داده ها در ساختار خطوط مدور و چرخش گرد یك محور اصلی، شكل 
می گیرد. در این فن، داده ها بر اساس ارتباط میان اجزای اطالعاتی تدوین می شوند و همبستگی 
داده ها در  تراكم  با  این روش  را منایش می دهند.  یا ساختار علمی  بافت  میان عناصر یك  كامل 
سطحی باال سر و كار دارد؛ در واقع برای منایش دیداری اطالعات در بستری گسترده از داده های 
بدنه اطالعاتی  به عامل ربط4 میان بخش های گوناگون یك  مرتبط شكل گرفته است و همواره 

توجه دارد.
 مجموعه اطالعات در منوداری مارپیچی در نهایت هدفی واحد را نشان می  دهد كه از تبینی 
آن اطالعات انتظار می رود. این منایش های تصویری در علومی مانند ژنتیك، شیمی و پتروشیمی 

كاربرد مطلوبی دارند. 

مصورسازی چشم انداز دیواری5
روش چشم انداز دیواری یكی از فنون كاربردی مصورسازی است كه با كنترل بر داده های 
ساختاریافته شكل می گیرد. ساختار این شیوه با یك صفحه عمودی و ابعاد متعدد ایجاد می شود.  
پیوندهای متعددی بر صفحه اصلی وجود دارد كه هر یك می تواند مقادیر متنابهی از اطالعات را 
ارائه دهد. در این روش، صفحه ای چند ُبعدی ساخته می شود كه با قرار گرفنت در محیط قابل 
1. Document-clustering                              2. Docustar
3. Spiral Graph Visualization                     4. Relevance
5. perspective wall
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مشاهده و فضای مناسب، امكان جستجوهای چند فیلدی را فراهم می سازد.

می توان از طریق هر پیوند  به داده های جدیدی دست یافت كه امكان گردش در فضای كلی 
دیوار چند ُبعدی را فراهم می كند. این فن یكی از ابزارهای كاربردی برای آموزش های دیداری 
به شمار می  آید كه می توان از طریق آن اطالعات را در چرخه ای كامل مشاهده كرد. ویژگی این 
روش آن است كه دامنه ای گسترده از اطالعات همگن، با رعایت وضعیت  مكانی و یا موضوعی 

مهیا می كند.
بر اساس  به آموزش   نیاز  ترتیبی، در مواقعی كه  به اطالعات چند الیه و   دستیابی سریع 
ترتیب زمانی و یا رتبه ای در ارائه اطالعات مرتبط وجود داشته باشد، از زمره نقاط قوت این شیوه 
به شمار می  آید. با بهره گیری از روش چشم انداز دیواری می توان صورتی كلی از مباحث مورد 
آموزش را ارائه كرد و سپس هر یك از عناصر آن را با توجه به كلیت بحث، مورد بررسی و حتلیل 

قرار داد. این فن در اقتصاد، مدیریت و علوم اداری كاربرد مؤثری دارد. 

مصورسازی تحلیل پویا1
اطالعات آموزشی مورد نیاز در این روش با تركیب متناسب تصویر، عكس، گرافیك، 
ارائه  همزمان  به صورت  و  یكپارچه  فضایی  در  اطالعاتی  محمل های  از  دیگر  برخی  و  نقشه 
فعالیت  در  مصورسازی  از  شیوه  این  دیداری  راهبردهای  از  می توانند  دانش آموزان  می شوند. 

آموزشی خود بهره مند شوند.
 قالبی كه اشتراك اطالعات متنوع را فراهم می كند، به معلم امكان می  دهد تا به حتلیل داده های 
مورد نظر بپردازد و سیر فعالیتی علمی یا فنی را به  خوبی ترسیم كند. در این روش، داده های متعدد در 
مسیر فرایندی معنی، در قالب های تصویری مدون و در كنار هم به منایش گذاشته می  شود و می توان سیر 
پیشرفت یا كامل شدن الگویی علمی را به خوبی ارائه داد؛ برای منونه، حتلیل پویا در آموزش وضعیت 
از  این روش  از ویژگی های  قالب های دیداری كاربرد مؤثری دارد.  هواشناسی و اوضاع جوی در 

مصورسازی، القای مفهوم حركت، رشد و تكامل به  نحوی كاماًل مشخص و قابل درك است. 
همچننی با استفاده از این شیوه مؤثر، می توان مراحل حتول الیه های زمنی را در دوران های 
مكانی  یا  و  زمانی  فواصل  در  را  زمنی  گوناگون  بخش های  و  داد  ارائه  زمنی شناسی  گوناگون 
نگار ه های  قالب  نیز در  تغییرهای آب و هوایی  از  گوناگون مطالعه كرد. دگرگونی های حاصل 
1. Dynamic analysis
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دیداری این روش به  خوبی قابل مالحظه است.  

ضرورت تقویت و برقراری ارتباط دیداری در فرایندهای مصورسازی 
عالوه بر بهره گیری از فنون مصورسازی باید تقویت ارتباط دیداری و نیز  سواد دیداری در 
استفاده از امكانات مصورسازی را مورد تأكید قرار داد. می توان با برخورداری از شرایط مناسب 
ارتباط دیداری  امیدوار بود كه روش های مصورسازی كاربرد مؤثرتری برای دانش آموزان داشته 
باشد. تصاویر این مزیت را دارند كه می  توانند برقراری ارتباط را تسریع بخشند. بر این اساس 
راهبردهای  از  استفاده  و  می پذیرد  صورت  نشانه ها  زبان  از  بهره مندی  برای  وسیعی  تالش های 
اثربخش دیداری در رایانه،  به   ویژه در تعاملی كه با انسان برقرار می كند،  نقشی بی بدیل دارند.

 باید توجه كرد كه نخستنی مواجهه دیداری استفاده كننده با اطالعات در ارتباطی است كه 
با نشانگرها و تصاویر موجود برقرار می شود و او تالش می كند با درك مناسب از منادهای موجود 
به درك مفاهیم مبادرت ورزد. با فنون تصویرسازی برای اطالعات، زمینه مناسبی برای دریافت 

معنای اطالعات فراهم می  شود و كارآیی اطالعات در ایجاد ارتباط افزایش می یابد.  
رفتارهای دیداری معنادار هستند و  به تنهایی می توانند در روابط اجتماعی مورد استفاده 
قرار گیرند، مكمل بیان و مراوده زبانی نیز هستند و به مخاطب را در درك گفتار و كالم اظهار 

شده، یاری می رسانند.
و  متوازن  حركات  از  مخاطبان  بهتر  درك  برای  مفاهیم،  بیان  هنگام  معمواًل  سخنرانان   
هماهنگ بدن بهره می گیرند. به هر حال القاء و انتقال اطالعات به دیگران مستلزم ایجاد مجاری 
به طور  دیداری  ارتباط  برقراری  در  رویكرد  این  آن است.  بهینه  برای درك  اثربخش  و  مناسب 

معمول توسط نشانه ها، عالمت ها، تصویرها و حركات منادین اجنام می پذیرد.
كه  می شود  تعینی  راهبردهایی  از  بهره گیری  با  دیداری  ارتباط  برقراری  مؤثر  شیوه های   
باشد،  استفاده كرده  فرایندهای دیداری  از  اگر رسانه  ارائه شود.  بر محمل یك رسانه مطلوب 

می توان امیدوار بود كه میزان باالتری از اطالعات به مخاطب منتقل شود.
 رسانه از این حیث حیطه ای گسترده را پوشش می دهد كه در آن نظام های تصویری نقشی 
توانایی  با  زیادی  به  میزان  واقع  در  اطالعات  مصورسازی  دارند.  برعهده  تأثیرگذار  مراتب  به 
با  باید سواد دیداری همراه  ارتباط دارد و بر همنی اساس  ارتباط دیداری در مخاطب   برقراری 

كاربرد مصورسازی، به دانش آموزان را آموزش داد. 
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ارتباط مصورسازی اطالعات با سواد دیداری 
در  اطالعات  مصورسازی  روش های  از  بهره گیری  برای  ضروری  مهارت های  از  یكی 
فعالیت های آموزشی، سواد دیداری1  است. سواد دیداری، تعبیر و درك تصاویر )زینكهام2، 
2004) و قدرت فهم معنی در تصویر )یناوین3، 1997) و نیز افزایش دانش و جتربه درباره آثار 
دیداری رسانه ای، همراه با بسط آگاهی درباره آن )ماساریس4، 1995) كه با ارسال و دریافت 
پیام هایی كه از تصاویر استفاده می كنند همراه است )مب فورد5، 2003) و در قالب محمل های 

دیداری، نشانه ها، عالئم، منادها و مانند آن قرار می گیرد )ویج6، 2006).
 برخی توانایی های درك و شناخت مفاهیم، از مبانی سواد دیداری بهره می  گیرد. برای 
منونه، قدرت درك و شناخت معانی در عالمت های خیابانی7 و منادهای بنی املللی8 را می توان از 
زمره تأثیر های سواد دیداری دانست. استفاده از این توانایی به آدمی كمك می كند تا مفهوم مخفی 
و نهفته در واحد دیداری را شناسایی كند و از آن در برقراری ارتباط های گوناگون خود با دیگران 
توانایی  انسان  به  كه  مهارت هایی  از  است  عبارت  دیداری  سواد  واقع  در  گیرد.  بهره   محیط   و 

می دهد تا محمل  های دیداری را درك كند و از آن ها استفاده كند.  
درك و تفسیر سطوح كیفی اطالعات با استفاده از سواد دیداری، از زمره فواید آن به  شمار 
می رود. با استفاده سودمند از مهارت سواد دیداری، قدرت فهم و شناخت بهتر مفاهیم در نگاره 
تصویری افزایش می یابد. می توانیم با استفاده از این توانایی ، گستره معنایی بسیاری را در قالب 

تصاویر بیان كنیم و توامنندی های شناختی و ادراكی خویش را ارتقا بخشیم. 
حتلیل و بررسی اطالعات به شیوه دیداری، رتبه باالیی در یادگیری دارد و توان شناسایی 
و تشریح معنای موجود در فقره ای دیداری می تواند به آموزش مناسب تری منجر شود. تقویت 
نگاره ها،  معنای  بررسی  و  حتلیل  قدرت  بر  تكیه  با  می تواند  دیداری  شناخت  و  دریافت  قدرت 

شكل ها، منادها و نشانه های دیداری، به تقویت مهارت های سواد دیداری یاری رساند. 
 پیشرفت فن آوری های نوین تولید تصویر بر اساس بهره گیری از گرافیك رایانه ای و تعامل 
مباحث علمی شد. مهارت های  یادگیری  برای  مناسبی  فنون  ایجاد  رایانه ، سبب  انسان و  میان 
 . Visual Literacy                          2. Zinkham
3. Yenawine                                   4. Massaris
5. Bamford                                     6. Vaage
7. Street Signs                                8. International Symbols
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سواد دیداری در حوزه مصورسازی اطالعات تأثیر گذارد، و تولید كنندگان اطالعات می كوشند 
تا با استفاده از رویكردهای دیداری، به فراگیری بیشتر كاربران یاری رسانند.

 منایش اطالعات و مفاهیم درسی به  صورت دیداری و با تكیه بر فقره های تصویری، یكی 
از مراحل موفق و مؤثر در آموزش های جدید به شمار می  آید. در واقع روش های مهم آموزشی و 
تقویت بنیه یادگیری دانش آموزان از طریق محتوای محمل های دیداری، از موضوع هایی است كه 

در حوزه سواد دیداری بیان می شود. 

اهمیت سواد دیداری در آموزش  دانش آموزان
ما همواره در زندگی شخصی و حرفه ای خود و به  ویژه در یادگیری های مستمر و ارتباط 
با دیگران، با انواع محمل های تصویری روبه رو هستیم. قدرت  شناخت ما از تصویرها  سبب 
می شود تا بتوانیم بهتر به معنای مفاهیم نائل شومی. دارا بودن مهارت سواد دیداری، قدرت ما را 

در درك مفاهیم در سطحی باالتر قرار می دهد. 
چنان كه می دانیم، منادها، نشانه ها و تصویرها،  برخی معانی نهفته هستند كه درك آن در 
پاره ای اوقات سخت و دشوار است. بر این اساس نیاز دارمی تا با استفاده از قدرت شناخت و 
درك مفهوم، توانایی سواد دیداری را به كار بندمی. این مهارت به درك فقره های دیداری كمك 

می كند و می توانیم از آن در آموزش های رسمی استفاده كنیم.
دیداری  سواد  است.  دیداری  سواد  مهم  كاربردهای  جمله  از  پرورش،   و  آموزش  حوزه 
می تواند توانایی های شناختی دانش  آموزان را در شیوه های آموزشی كه در مدارس برای دانش آموزان 
مورد استفاده قرار می گیرد،  تقویت كند و در شیوه های تدریس دروس گوناگون به آنها یاری  رساند تا 

بتوانند با بهره گیری از مفهوم منادها و تصویرها مطالب درسی خود را به شیوه مناسبی یاد بگیرند.
و  می  كند  تقویت  را  دانش آموزان  و   معلم  میان  آموزشی  ارتباط  همچننی  دیداری  سواد   
با  به  شیوه مناسب تری اطالعات را درك خواهند كرد. زبان تصویر  آن   بر اساس  دانش آموزان 
بهره گیری از قدرت نفوذ زیاد، میزان درك مفاهیم درسی را با تكیه بر قدرت دیداری، افزایش 

می دهد. همچننی معلم در بسیاری از موارد، برای بیان مقصود خود كمتر تالش می  كند. 
آموزش و پرورش  با كاربرد سواد دیداری در  ارتباط  لزوم مطالعه و پژوهش در  بنابراین 
یكی از ضرورت های مطالعاتی به شمار می  آید.  بر همنی اساس الزم است تا عناصر اصلی سواد 
دیداری در درك واحدهای تصویری به دانش آموزان تدریس شود. آموزش سواد دیداری می تواند 
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دانش آموزان را یاری كند تا با توانایی باال به درك، فهم، تفسیر و دریافت مفاهیم و اطالعات 
موجود در واحدهای تصویری بپردازند. 

 
تقویت و كاربرد سواد دیداری با بهره گیری از نمایش فیلم و شناخت نشانه ها

یكی از اقدام های مؤثر در آموزش سواد دیداری، منایش  فیلم های آموزشی است. در این 
شیوه از دانش آموزان خواسته می شود تا با دیدن فیلم، برداشت خود را از محتوای آن ابراز كنند. 
آنان با تكیه بر چننی روشی می آموزند تا به صورت حتلیلی فیلم را مورد بررسی و توصیف قرار 
دهند. از زمره فعالیت های مهم در این روش آن است كه از دانش آموزان می  خواهند تا ارتباط میان 

اجزا و عناصر فیلم را تشریح كنند. 
برداشت های آنان از فیلم در این مرحله، می تواند كاماًل آزادانه اجنام پذیرد و شرایطی مهیا 
مهارت های  تقویت  برای  باشند.  داشته  خاطر  آرامش  و  استقالل  خود  نظر  بیان  در  كه  می شود 
شناختی دانش آموزان در حوزه سواد دیداری، می توان به آنان اجازه داد تا پس از اظهار نظر در 

خصوص مفهوم و معنای عناصر فیلم، به نقدها و بررسی ها نیز مراجعه كنند. 
در بحث مشاهده فیلم  ، منایش فیلم های خیالی و مبتنی بر داستان های شگفت انگیز می تواند 
تأثیرگذاری بیشتری برای دانش آموزان داشته باشد. همان طور كه پیشتر بیان شد، اینكه دانش  آموزان با 

دیدن چننی فیلم هایی چه برداشت ها و توصیف هایی از پیام فیلم ارائه می دهند، مهم است.
آموزش گران  و  هنری  مربیان  كمك  به  فیلم ها  از  دانش  آموزان  تفسیر  و  اندیشه   هدایت 
در  آموزنده ای  نكات  می تواند  دارند،  خوبی  آشنایی  فیلم  نقد  و  سینما  حوزه  در  كه  كارآزموده 
روش هایی  چننی  از  استفاده  با  واقع  در  باشد.  داشته  بر  در  دیداری  سواد  ارتقای  خصوص 
مهارت های حتلیلی دانش آموزان تقویت می  شود و آنان به  صورت سازمان یافته پیام های نهفته در 

فیلم را درك خواهند كرد.   
همچننی منایش های گوناگون دیداری برای درك مناسب از مفهوم نشانه ها و پیامی كه همراه 
دارند، می تواند بسیار سودمند باشد؛ ارائه انواع تصاویر، گراف ها، منادها، نشانگرها و نشانه های 

گوناگون و توضیح درباره مفهوم آنها در افزایش توانایی سواد دیداری دانش آموزان مؤثر است. 
تفسیر و تشریح  انواع عالمت های منادین كه در سطح جامعه وجود دارد و بیان ارتباط میان 
نشانه خاص با مفهومی كه از آن استنباط می شود، توانایی درك و حتلیل معنای منادها را افزایش خواهد 
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داد. بنا بر این بهتر است برای آموزش سواد دیداری در مدارس، به ابعاد متعددی از درك نشانه ها 
پرداخته شود. بررسی مفهوم و نقش رنگ، طرح، شكل، حجم، ُبعد، اندازه، تقارن، تركیب و 

تعامل میان آنها  به شكل گیری بهتر مهارت سواد دیداری در دانش آموزان منجر می شود.
 

آموزش عملی و پشتیبانی مهارت های سواد دیداری
ایجاد  برای  مدارس  كالس های  درسی  برنامه  در  دیداری  سواد  آموزش  یكپارچه سازی 
بارقه ای در فرایند تفكر انتقادی با چند پرسش كلیدی همراه است. ارتباط دهندگان متخصص در 
حوزه آموزش های دیداری، پیام های دیداری را با پرسش هایی مورد ارزیابی قرار می دهند؛ مانند 
اینكه: چگونه می توامن به آن فقره تصویری نگاه كنم؟ این تصویر چه معنایی برای من دارد؟ چه 

ارتباطی میان تصویر و منایش پیام متنی وجود دارد؟ چگونه این پیام مؤثر واقع می شود؟
انتقادی  قرار می دهند، پرسش های  آزمون  پیام هایی كه مورد  از   هنگامی كه متخصصان 
می كنند  مشاهده  كه  باشد  پیام هایی  حتلیل گر  نقش   در  فقط  باید  دانش آموزان  می كنند،  مطرح 

)ریسلند1، 2005) و تنها به آنها پاسخ دهند.
بر  چگونه  كه  می آموزند  درس،  كالس های  در  پرسش هایی  چننی  طرح  با  دانش آموزان   
فقره ای تصویری متركز داشته باشند و به معنا و محتوای دقیق آن بیندیشند. شیوه مشاهده تصویر 
در زمینه  ای كاماًل  گسترده می   تواند برای افزایش توانایی های آنان در خصوص پاسخ گویی به این 

سؤال ها، مفید باشد.
 دانش آموز در این روش می آموزد متام تصویر را با دقت مشاهده كند و بر اساس درك خود 
معنای آن را بنویسد. ارائه منت نوشتاری مرتبط در كنار تصویر می تواند استعدادهای دانش  آموزان 
را در تفسیر پیام دیداری یاری دهد. دانش  آموزان باید تالش كنند تا میزان تأثیر آن فقره تصویری 
را مشخص كنند و نكات مبهمی را كه در درك نشانه های دیداری وجود دارد، تعینی منایند. در 
از تصاویر  ارائه حتلیل  به  سزا بر جای می نهد و هدایت دانش آموزان برای  این میان متركز نقشی 
را مربی  آن  یا تصاویر، نقش مهمی است كه  پیام ها  مشخص، بدون دخالت دادن معنای دیگر 

آموزش سواد دیداری برعهده دارد.  
همچننی تالش برای  اجنام دادن فعالیت های تكمیلی در راستای ارتقای توان درك فقره های 
دیداری از دیگر راه كارهای مؤثر به شمار می  آید. برگزاری كالس های آموزش طراحی هنری در 
1. Riesland
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انواع روش های آن، از جمله گرافیك و نقاشی های آزاد می تواند به توامنندی باالتر دانش آموزان 
در شناخت معنای تصویر منجر شود. 

آموزش اصول و مبانی گرافیك برای خلق الگویی دیداری كه امكان اشاعه مفهوم غنی و 
فشرده را  داشته باشد، در تقویت مهارت های سواد دیداری نقش مثبتی دارد. ترسیم طرح های 
از دیگر روش های سودمند  تركیب معانی گوناگون،  برای  آنها درون فرمی واحد  تطبیق  و  منونه 
به  شمار می آید كه به تقویت توانایی تركیب عناصر اطالعاتی منتهی می شود و نتیجه آن شناخت 

مناسب از طرح كلی پیش روی دانش آموزان بر اساس اجزای اطالعاتی مندرج در آن است. 
به عالوه، فعالیت های قطعه سازی تصویری و تكمیل آن بر اساس الگوهای استاندارد این 
مهارت، كه به منظور درك بهتر و شناخت عنصر دیداری، اطالعاتی تصویری در بردارد، نقش 

مهمی در ارتقای سواد دیداری ایفا می  كند.
 آموزش ساخنت و تكمیل مدل های آموزشی و تركیب رنگ های گوناگون و ارائه منونه های 
جدید، می تواند پایه ای برای آموزش سواد دیداری به شمار  آید. برای اجنام دادن این كار می توان 
مهارت های گوناگونی را كنار هم مورد توجه قرار داد. سطوح متعددی نیز برای آن وجود دارد 
كه از تركیب  و تكمیل عناصر ساده آغاز شده،  به سمت تركیب های پیچیده و تو در تو حركت 
می تواند  می شود،  استنباط  بدن  گوناگون  حركت های  از  كه  معنایی  و  مفهوم  همچننی  می كند. 
نشانه ها كمك كرده،  بهتر  به درك  آن،   از  استنباط  قابل  و منادهای  كنار شناخت عالمت ها  در 

مهارت های سواد دیداری را تقویت كند. 
باید به این نكته مهم نیز اشاره كرد كه ایجاد فضای فكری و اندیشه مناسب برای دانش آموز، 
به او اجازه می دهد تا استعدادهای خود را تقویت كند. برای ارتقای مهارت های سواد دیداری، 
می توان در درك و شناخت تصاویر به شیوه های متعدد، به دانش آموزان فرصت اظهار نظر داد. 
باشد.  داشته  ادامه  سازمان یافته  و  پیوسته  صورت  به   باید  دانش آموز  و  معلم  میان  اندیشه   تبادل 
مربیان آموزش سواد دیداری باید با آگاهی كافی از این مهارت و توانایی باال در آموزش و قدرت 
بیان مفاهیم آن،  تدریس كنند؛  تربیت چننی مربیانی، از برنامه های زیربنایی آموزش سواد دیداری 

به شمار می  آید.

كاربرد مهارت های شناختی دانش آموزان برای تقویت سواد دیداری 
این اساس  بر  پایه درسی دارد.  با آموزش های  مهارت های درك تصویری رابطه  مستقیمی 
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الزم است تا در ارتباط با انواع نگاره های تصویری كه در كتاب های درسی استفاده می شود، اصول 
درك نشانه ها و پیوستگی میان منت و تصویر رعایت شود. برای برقراری ارتباط میان نوشته و فقره 
دیداری در كتاب، باید به محورهای متركز تصویر و نفوذ در مخاطب توجه كرد. بر این اساس طراحی 

كتاب های درسی و منابع آموزشی باید با عنایت به رعایت اصول و مبانی سواد دیداری اجنام پذیرد.
 تقویت مفهوم با پردازش قوی تصویر می تواند در میزان شناخت و كسب آگاهی از موضوع 
درسی تأثیر به  سزایی داشته باشد. طراحی با نرم افزارهای رایانه ای و با تركیب تصاویر چندگانه و 
افزایش ابعاد داده ها، به  ویژه در بحث مربوط به طراحی گرافیكی، به ارتقای توانایی های شناختی 

دانش آموزان كمك می  كند. در این میان بهره  گیری از نظریه های شناختی بسیار سودمند است.
ضرورتی  دانش آموزان  برای  تخصصی  قالب  در  نظریه هایی  چننی  بیان  و  طرح  هرچند   
درسی   كتاب های  برای  رایانه ای  تصویرپردازی  در  می تواند  آن  نتایج  از  بهره گیری  اما  ندارد، 
سودمند باشد. زیرا چننی راهبردهایی می تواند میزان درك تصویری را افزایش دهد و در ساختار 

آموزش سواد دیداری تأثیر بگذارد. 
ابعاد شناختی در حال حاضر در علوم رایانه كاربرد زیادی پیدا كرده است و متخصصان این علم 
در مدل سازی رایانه ای از آن بهره گرفته اند )كوالسكی،1 1997). یكی از كاربردهای مهم مدل سازی 
رایانه ای، ارائه تصاویر و فرمی های دیداری بر اساس داده های انتزاعی است. كاربرد داده های انتزاعی 
در ترسیم گرافیكی مفاهیم، سودمندی هایی دارد كه با تعامل و منایش های چند ُبعدی تصویری همراه 

است.  مدل سازی رایانه ای بر اساس مدل سازی شناختی2 شكل می گیرد. 
چگونه  كند  بیان  آنكه  برای  رایانه ای  مدل  ارائه  از  است  عبارت  شناختی  مدل سازی 
مبنای  بر  فرایند  این  می كنند.  حل  را  مشكالت  و  می دهند  اجنام  را  خود  وظایف  و  كارها  افراد 
اصول روانشناسی تدوین شده است. برای منونه، مدل جی. ُا. ام. اس3 مجموعه ای از فنون 
مدل سازی و منایش دانش مورد نیاز برای افراد جهت اجنام دادن كار است. این مدل آغازه ای4 برای  
اهداف،5عملگرها،6 روش ها7 و قواعد گزینشی8 به  عنوان محتوای آنچه در قالب ساختاری این 

1. Kowalski                                 2. Cognitive Modeling
3. GOMS                                     4. Acronym
5. Goals                                       6. Operators
7. Methods                                  8. Selected Rules
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ارتباط  مدل  این  در  )راجرز،1 2004).  می  آید  به شمار  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مدل 
مستمر عوامل نامبرده با یكدیگر سبب می شود تا مدل استواری و اثربخشی بیشتری داشته باشد. 
در واقع، مدل سازی شناختی یكی از حوزه های علوم رایانه است كه به شبیه سازی  مراحل فرایند 

حل مسئله نزد انسان، و كاركرد فكری و نیز پردازش و تبدیل آن در مدل رایانه ای می پردازد. 
الگوهای  ارائه  به  رایانه  متخصصان  كمك  با  مؤثر   راهبرد  این  از  بهره گیری  با  می توان 
تصویری مدون و قابل درك مبادرت ورزید و از دانش آموزان خواست تا با مرور و حتلیل عناصر 
تصویری، در خصوص درك بهینه تصویر، راه حل ارائه دهند؛ بهره گیری از دانش متخصصان 
علوم رایانه كه با چننی مدل هایی آشنایی دارند ضرورت دارد و می توان دانش آموزان را در درك و 

شناخت بهتر مفاهیم تصویری و ارتقای مهارت های سواد دیداری یاری كرد.
 بهره گیری از منونه های ساده مدل سازی می تواند به شناخت بهتر دانش آموزان  كمك كند 

و این امر با كمك كارشناسان، سودمندی مطلوبی خواهد داشت.
 بهتر است انتخاب منونه ها با توجه به سطوح گوناگون آموزشی اجنام شود و در این میان 
افزایش  و  اطالعات  تكمیل  برای  گیرد.  قرار  توجه  مورد  دانش آموزان  شناخت  و  درك  میزان 
ظرفیت های شناختی دانش آموزان می توان انواع الگوهای شناختی كه بر اساس مدل سازی مربوط 

تهیه شده است را طراحی كرد و در برنامه آموزش درسی قرار داد. 

اهمیت نقش مؤثر ارتباط در توسعه سواد دیداری
هنگام ایجاد پیام در محیط گسترده طراحی دیداری، پرسش های مشابهی پرسیده می شوند، 
مانند اینكه: چگونه می توامن این پیام را به  صورت دیداری منایش دهم؟ چگونه می توامن این پیام 

را مؤثر سازم؟ چه ارتباط های كالمی یا دیداری می توامن مورد استفاده قرار دهم؟
 دانش آموزان یك بار دیگر  این پرسش ها را در ذهن خود مرور می كنند. با این اقدام نه 
 تنها آنان خواهند توانست پیام های تبلیغی فرهنگی و اجتماعی را شناسایی و كشف كنند، بلكه 
می توانند ارتباط مطلوبی با سطوح پیچیده دیداری از طریق چند رسانه ای ها، در حوزه آموزشی 
و محیط فعالیت های پیشرفته و نوگرا،  برقرار سازند و معنای آن ها را درك كنند )ریسلند،2-

 .(2005
1. Rogers
2. Riesland
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از  یكی  دیداری  سواد  آموزش  كردن  اثربخش  برای  ارتباطی،  مهارت های  از  بهره گیری 
تا  می شود  متمركز  محور  این  بر  مربیان  تالش  اساس  این  بر  می  آید.  شمار  به  تأثیرگذار  عوامل 
دانش آموزان بتوانند به نحوه برقراری ارتباط و درك پیام مخاطب، بیشتر مسلط شوند. این تالش 

برای تقویت توان شناخت بهتر و شناسایی بهینه پیام های دیداری اجنام می پذیرد. 
كوشش برای ایجاد ارتباط به  شیوه های گوناگونی صورت می  گیرد. آموزش ارتباط های 
فقره های  با  بتوانند  تا  دانش آموزان كمك كند  به  آن می تواند  نظایر  و  نشانه ای  كالمی، حركتی، 
بدن،  حركات  معانی  ارتباطی،  نشانه های  تفسیر  و  معرفی  كنند.  برقرار  ارتباط  بهتر  دیداری 
ارتباط های آموزشی و برقراری رابطه میان عنصر دیداری و مفهوم آن، از زمره مواردی است كه 

به ارتقای مهارت های دانش آموزان در خصوص سواد دیداری یاری می رساند. 
آموزش مهارت های ارتباطی و رابطه تعاملی میان آن ها به حتلیل بهتر فقره تصویری منجر 
می شود. برای این منظور، بهره گیری از دانش حوزه ارتباطات در معرفی و تفسیر توانایی های 

ارتباطی سودمند است.  

پیشنهاد برای تدریس سواد دیداری 
قالب  در  و  كنند  وارد  هنر  درس  در  را  آن  دیداری،  سواد  تدریس  برای  می شود  پیشنهاد 
این درس،  مفاهیم اولیه آن را به صورت مناسبی ارائه دهند. به نظر می رسد برای بیان محتوای 
سواد دیداری به برنامه های تكمیلی هم نیاز است و شاید مناسب باشد كه بتوان  مهارت های آن 
را به  صورت فعالیت های فوق  برنامه تدریس كرد. همچننی می توان مفاهیم ساده آن را در دوره 

راهنمایی آغاز كرد و محتوای عالی آن را در پایه های دبیرستانی تكمیل منود.
برنامه های شبكه  از  دانش آموزان  در  دیداری  تقویت مهارت های سواد  برای  بتوان   شاید 
آموزش صدا و سیما نیز بهره گرفت و برخی آموزش های تكمیلی را از این طریق به دانش آموزان 
ارائه داد. تهیه لوح  فشرده آموزشی و ارائه آن برای مطالعه در منزل نیز می تواند فعالیتی جانبی 
افزایش توانایی های دانش آموزان توصیه شده  اقدام هایی كه برای  با وجود  آید.  به  شمار  و مفید 
است، این آموزش به برنامه ریزی مدون و سازمان یافته نیاز دارد كه نظر كارشناسی متخصصان 
می تواند نقاط قوت و ضعف این راه كارها را بهتر مشخص كند و اجرای آزمایشی آن در برخی 
مدارس انتخابی، مشكالت كار را بهتر نشان دهد. به همنی منظور پیشنهاد می شود كارگروهی 
در آموزش و پرورش،  برنامه ای برای آموزش سواد دیداری تدوین كند و این برنامه  را در مراحل 
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اولیه بسنجد. بدون تردید جتارب دیگر كشورها در حوزه آموزش سواد دیداری می تواند در این 
مسیر راه گشا باشد.   

نتیجه گیری
كه  است  مفاهیم  و  اطالعات  دیداری  بیان  برای  مناسب  روشی  اطالعات  مصورسازی 
نظام های  كرد.  استفاده  آن  از  آموزشی  فعالیت های  در  نوین  فناوری های  با  ارتباط  در  می توان 
پشتیبانی  آموزشی  فعالیت های  از  می توانند  تخصصی  گوناگون  فنون  از  استفاده  با  مصورسازی 
 كنند. توانایی مصورسازی با بهره گیری از انواع داده ها، و نیز روش های مختلف مصورسازی 
مصورسازی  داده های  انواع  است.  كرده  تسهیل  را  گوناگون  در  س های  تدریس  فرایند  داده، 
می توانند در تدوین كتاب های درسی كاربرد مطلوبی داشته باشند و  با به  كارگیری آنها  می توان 

موضوع های درسی را به  صورت بهتری به دانش آموزان ارائه داد. 
یاری  به  گوناگون  شیوه های  و  فن آورانه  امكانات  از  بهره گیری  با  اطالعات  مصورسازی 
بنیادی  توسعه  و  دانش  گسترش  مسیر  در  دیداری  راهبردهای  از  تا  می  شتابد  استادان  و  معلمان 
در  مؤثری  نقش  می تواند  اطالعات  تصویرسازی  سودمند  روش های  انواع  گیرند.  بهره  آن 
از  بهره گیری  با  دانش آموزان  یادگیری  شود.  اجنام  بهتر  تدریس  فرایند  تا  كند  ایفا  آموزشی  نظام 
راهبردهای دیداری مصورسازی، بهینه خواهد شد و در این میان نقشی به  سزا در ارتقای سرعت 

و قدرت انتقال اطالعات بر جای خواهد گذاشت.
 فنون گوناگونی كه در مصورسازی اطالعات به  كارگرفته می شوند با توجه به نوع اطالعات 
و رشته های مختلف حتصیلی تأثیر متفاوتی دارد. هر یك از انواع روش های مصورسازی می تواند 
آموزش  مصورسازی،  مؤثر  كاربرد  برای  باشد.  داشته  سودمندی  بیشتر  خاصی،  دروس  برای 

سواد دیداری  ضروری است. 
دانش آموزان می توانند با داشنت مهارت سواد دیداری  معنای موجود در تصویر را به  خوبی 
دریافت كنند و از روش های مصورسازی اطالعات به  شیوه بهتری بهره گیرند. برقراری ارتباط 
دیداری با نگاره های تصویری و گرافیك هایی كه در واحدهای مصورسازی ارائه شده است، با 
بهره گیری از مهارت سواد دیداری بهتر و مطلوب تر خواهد بود. برگزاری دوره های آموزش سواد 
توانایی شناختی و  ارتقای  تأثیر مطلوبی در  این مهارت می تواند  به ویژگی های  با توجه  دیداری 

ادراك دانش آموزان داشته باشد و آنان را در بهره گیری از مفاهیم تصویری یاری رساند. 
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