
127
 ë 64 شمارة
 ë سال شانزدهم
ë 1396زمستان

چكيده:

صفیه حاتمی*

ارائه پیام های آگاهی بخش در قالب هنر و رسانه گرافیک محیطی می تواند یکی از روش های 
مؤثر و متفاوت افزایش آگاهی در زندگی انســان امروزی باشــد. در این پژوهش با استفاده از 
روش های میدانی به بررسی میزان اثربخشی آموزشی گرافیک محیطی در یادگیری فعال با مطالعة 
موردی افزایش دانش عمومی دانش آموزان دبســتانی راجع به محیط زیست پرداخته شده است. 
ابزار پژوهش در این تحقیق پرسش نامه است و جامعة آماری موردنظر را کلیة دانش آموزان مدارس 
ابتدایی دخترانه شهر اصفهان در سه پایة چهارم، پنجم و ششم دبستان تشکیل می دادند. همچنین 
برای انتخاب نمونة آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید و یکی از این مدارس به طور 
تصادفی به عنوان گروه هدف انتخاب شــد. در این پژوهش بعد از بررســی روایی پرسش نامه ها، 
توســط کارشناسان علوم تربیتی و نیز اساتید دانشــگاه، پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای 
کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. تعدادی سازه گرافیکی همراه با پیام های آگاهی بخش طراحی و 
در محیط مورد مطالعه نصب شد و جهت ارزیابی اثربخشی آن ها، پرسش نامه هایی توسط 230 نفر 
دانش آموز، قبل و بعد از نصب آن، تکمیل گردید. با مقایســة نتایج به دست آمده از پیش آزمون و 
پس آزمون در قالب شکل، عالوه بر اثبات اثربخشی آموزشی گرافیک محیطی تغییرات معنا داری 
مشاهده شد؛ به این معنا که ســطح اطالعات دانش آموزان، با ارتقای حدود چهل درصدی مواجه 
گردید. همچنین آنان این رسانه را در افزایش آگاهی خود نسبت به موضوع، مؤثرتر از سایر عوامل 

اثرگذار همچون کتاب ها و معلمان دانستند.
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 مقدمه
يکی از بســترهای مفید در جهت ايجاد ارتباطی مؤثر با افراد جامعه، هنر گرافیک محیطی1 اســت 
که به عنوان شــاخه ای جديد از هنرهای کاربردی در فضاهای داخلی و خارجی محیط زندگی انســان 
رســالت های متفاوتی را بر عهده می گیرد. ســازه های تبلیغاتی، بیلبوردها، اســتندهای محیطی2 و ... با 
اهداف مختلف تبلیغاتی، اطالع رسانی، آگاهی بخشی و ... نمونه ای از اين کاربردهاست. از طرفی هرگونه 
وســیله ای که پیام را از فرستنده به گیرنده انتقال دهد، رسانه3 خوانده می شود. تاکنون برای تقسیم بندی 
رســانه ها معیارهای متفاوتی به کار رفته است. در يک تقسیم بندی کلی رسانه های اصلی به چهار دستة 
الکترونیکی، چاپی مطبوعاتی، چاپی غیرمطبوعاتی و رســانه های محیطی تقســیم شده است )حسینی 
الهیجی، 1390، ص. 174(. در واقع گرافیک محیطی يک رســانة محیطی اســت، يعنی رسانه ای که در 
سطح شهرها و حتی جاده های بین شهری در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به پیام ها و تبلیغات 
اين رســانه ها، تبلیغات خیابانی، محیطی و يا تبلیغات فضای باز می گويند. بیلبوردهای غیر ديجیتال و 
ديجیتال صدادار يا صامت، تابلوهای نصب شده در ايستگاه های اتوبوس، مترو و پارکینگ های عمومی، 
بدنة داخلی و بیرونی وســايل حمل ونقل شــهری، بدنة پل ها و پله های برقی، سازه های موجود در يک 
فروشگاه و حتی سبدهای خريد و ... همگی بسترهای گرافیک محیطی هستند که پیام هايی را با اهداف 
گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ... به مخاطبان می رسانند. شايد بتوان گفت در کشور ما 
بیشترين کاربرد اين عناصر در حوزه های تبلیغات، اطالع رسانی رويدادهای مختلف و عالئم راهنمای 

محیطی متمرکز شده است.
اثربخشــی هنر بــر افکار و اعمال بشــر امری غیرقابل انکار اســت. تا جايی کــه بحث در مورد 
جنبه های مثبت و منفی اين اثربخشی ريشه های چندين هزارساله دارد و انديشمندان زيادی در دفاع 
يا رد آن سخن رانده اند. افالطون4، فیلسوف يونان باستان شاعر5 بااستعداد و همه فن حريف را مردی 
مقدس و اعجاب انگیز می خواند )افالطون، 1385، ص. 942(. يا فیلســوفی همچون ارســطو6 هنر را 
ماية کاتارســیس7 يا تطهیر و تزکیة نفس می داند )احمدی، 1395، ص. 64(؛ و از طرفی نیچه8 با نثار 
واالترين ســتايش ها به هنر، آن را دارای واالترين رســالت ها می داند )نیچه، 1967، ص 31(. ارتباط 
مســتقیم بــا هنر دامنة ادراک را گســترش داده، تخیالت را پربارتر و به رونــد ترکیبی و تحلیلی ذهن 
عمق می بخشــد )حســینی، 1383( هنر اصواًل همان خالقیت است و دارای عملکرد و تأثیر آموزشی 
عمیقی است که به طور متوسط ديد تازه ای به شخص می دهد و ارتباط او را با انسان ها و اشیای ديگر 
مورد تجديدنظر قرار می دهد و او را وادار به پژوهش و پیدا کردن طريق های جديد و تجزيه وتحلیل 
راه هــای تــازه می نمايد )مهدوی نژاد، مهدوی نژاد و ســیلوايه، 1392( ريچــارد آرندز در خصوص 
اهمیت و کاربرد مواد بصری و هنری می نويسد: استفاده از تصاوير بصری يا ذهنی بر يادگیری مفاهیم 
تأثیر می گذارد و مؤيد مثلی قديمی است که می گويد ارزش يک تصوير بیش از هزار کلمه است. وی 
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می افزايد تحقیقات انجام گرفته درزمینة ياددهی و يادگیری مفاهیم نشــانگر آن اســت که راهبردهای 
خاصی می تواند در يادگیری اثربخش تر کمک کند که نقش نمونه های بصری در يادگیری بسیار حائز 
اهمیت اســت )آرنــدز9، 1994، ص 107(. تعلیــم و تربیت از ديدگاه جان ديويی عبارت اســت از 
تجديدنظر در تجربیات و تشــکیل مجدد آن ها به طوری که اين جريان موجبات رشــد بیشتر را فراهم 
ســازد )شــريعتمداری، 1395، ص. 146(. آموزش که مفهومی در راســتای نیل به اين مقصود است 
انواع مختلفی دارد و به ســه دسته کلی رسمی10، غیررسمی11 و آموزش مستمر ضمنی12، تقسیم بندی 
می شود )مشاوران يونسکو/ مشايخ،1393، ص. 10(. هر سه دسته به تغییر رفتار و ايجاد مجموعه ای 
از دانش، تفکر، نگرش ها، ارزش ها و مهارت ها می انجامد. بر اين اســاس آموزش چیزی نیســت که 
محدود به زمان تاريخی يا مکان جغرافیايی خاصی بوده و تنها به دوران تحصیل محدود شــود. حتی 
جامعه ای که از مدارس رســمی برخوردار نیســت از طريق خانواده به آموزش افراد خود می پردازد. 
امروزه آموزش می تواند از طريق خانواده، نهادهای رســمی، اجتماعی، مذهبی، رسانه های گروهی و 
يا وسايل ارتباط جمعی از قبیل مجالت، راديو، تلويزيون و ...انجام شود. میزان توجه جدی، سازمان 
يافته و برخورد آگاهانه و تخصصی به مسئله آموزش را می توان از شاخص های اساسی رشد فرهنگی 
جامعه دانســت زيرا نوع تعلیم و تربیتی که افراد دريافت می کنند کیفیت جامعه را مشــخص می سازد 

)اورنستاين و هانکینس13، 1993، ص 145(.
آموزش از هر نوع که باشد از طريق تفکر، تصمیم گیری، طراحی و برنامه ريزی مناسب می تواند به 
يادگیری بهتر بینجامد که اين امر به ضرورت برنامه ريزی در هر نوع آموزش اعم از رسمی و غیررسمی 
اشاره دارد. بااين حال روش های آموزشی از عواملی است که در ايجاد انگیزه و تأثیرگذاری در مخاطبان 
نقشی اساسی دارد. اين روش ها را می توان از چند نظر مورد دسته بندی قرار داد: بر اساس نحوة ارائة 
مطلب و پرداختن به هدف آموزشی به صورت مستقیم يا غیرمستقیم يا روش »مستقیم و غیرمستقیم14«، 
از نظر فعال بودن يا غیرفعال بودن يادگیرنده يا روش»فعال و غیرفعال15«، بر اســاس ســیر تاريخی يا 
روش هــای »تاريخی و نوين16« و ... )میرزابیگی، 1389، ص. 213(. در مقاله حاضر از میان روش های 
ذکرشــده، »روش غیرمســتقیم« و »روش فعال« به دلیل ارتباط با ويژگی های روش مناسب و استفاده 

فراوان از هنر به عنوان وسیله ای برای نیل به مقصود، مورد بررسی قرار می گیرد.
در روش غیرمستقیم، برخالف روش مستقیم، ارائة پیام و تغییر نگرش به صورت غیرمستقیم انجام 
می شــود. نحوه انجام کار و تأثیرگذاری به شــیوه ای است که برای مخاطب کمتر حالت مشخص دارد. 
گاه روش غیرمســتقیم با توجه به ويژگی هايی که از آن برخوردار اســت می توانــد در برقراری ارتباط 
بــا مخاطبــان و يادگیرندگان و تأثیرگذاری بر آنان مؤثرتر باشــد. روش های هنــری از جمله مهم ترين 
روش های آموزشی غیرمستقیم به حساب می آيد و استفاده مناسب و بجا از آن ها می تواند آموزش برخی 
مفاهیم علمی فرهنگی و اجتماعی را که از نظر مخاطب حالتی خشــک و خســته کننده دارد، با موفقیت 
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بیشتری همراه سازد. در کتاب »نقش هنر در آموزش وپرورش و بهداشت روانی کودکان« علل موفقیت 
و تأثیرگذاری بیشتر روش غیرمستقیم و هنری مورد اشاره قرار گرفته که به اختصار عبارت است از:

  برخورداری از کشش و گیرايی بیشتر و داشتن جنبة تفريحی و سرگرم کننده؛
  بهره مندی فرد از آزادی بیشتر در مقايسه با روش ها و برنامه های رسمی که اغلب جنبة اجباری 

دارد؛

  مواجه نبودن مخاطب با پند و اندرز يا شنیدن ضعف ها و مشکالت خود به صورت مستقیم؛
  لذت و گیرايی خاص ناشــی از نقش فعال خود فرد در فهم منظور نهفته در اثر و درک مطالب 

پیام ها و هدف های ارائه شده در آثار هنری )میرزابیگی، 1390(.

در مــورد روش فعــال نیز بايد گفــت که فعال بودن يادگیرنــده در امر يادگیری عاملی اساســی به 
شــمار می رود و لزوم آن توسط صاحب نظران روان شناسی و علوم تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. 
يادگیری از طريق تجربیات يادگیرنده صورت می گیرد و نتیجه رفتار فعال او محسوب می شود )تايلر17، 
2013، ص 32(. اغلب اطالعات ارائه شده در موقعیت های مختلف به روش سخنرانی به راحتی از ذهن 
مخاطب پاک می شــود چراکه مخاطب به صورت فعال درگیر کاربرد اطالعات جديد نمی شــود )ام سی 
بیس18، 1992، ص 101(. در آموزش خالق بايد برنامه ها به گونه ای طراحی شوند که فرد وادار شود به 
تجربه و کشــف پی در پی نکات تازه در عرصه های گوناگون بپردازد )حجت، 1383(. بنابراين ايجاب 
می کند که يادگیرندگان به فعالیت هايی اشتغال داشته باشند. البته فعال بودن يادگیرنده به جنبه های فیزيکی 
محدود نمی شــود، بلکه مواردی چون گوش دادن، خواندن و فکر کردن را نیز شامل می گردد )پوسنر و 
رادنتزکی19، 2005، ص. 201(. به اين ترتیب اگر انجام کاری از حالت جمعی و گروهی به امکان تجربه 
و مهارت آموزی فردی تبديل شود يادگیری مفیدتری را موجب می شود همچنین هر چه آموزش، بیشتر 
يادگیرنده محور باشد امکان يادگیری پايدار، عمیق و قابل کاربرد بیشتر خواهد شد. ضرب المثل چینی 
»بشــنو و فراموش کن، ببین و به خاطر بســپار، انجام بده و بفهم« نیز به اهمیت فعال بودن در يادگیری 
اشــاره دارد. آنچه در روش های فعال اهمیت دارد میزان فعال بودن يادگیرنده از لحاظ ذهنی و يا بدنی 
در راستای هدف های آموزشی مورد نظر است. بدين ترتیب نظر به تأثیر فعال بودن مخاطب در يادگیری 
بهتر، آشنايی با روش های فعال و کاربرد مناسب آن از اهمیتی ويژه برخوردار است. روش »حل مسئلة 
اکتشافی20« يکی از روش های فعال شمرده می شود که از هنر به عنوان ابزار کار خود بسیار سود می جويد 
)گوفن و تال21، 1985، ص 28(، برای مثال با اســتفاده از روش هايی ابتکاری و هنری، مواجه ســاختن 
مخاطبان با شرايط يا حادثه ای در محیط، يا ارائه مسئله مورد نظر در قالب فیلم، مجموعه اساليد، صحنه 
تصويــری واحد، مجموعه ای از تصاوير گرافیکی يا بهره گیری از رســانة محیطی، بر جذابیت يادگیری 

افزوده می شود.



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ارزیابیاثربخشیگرافیکمحیطیدریادگیریفعالمطالعةموردی:افزایشدانشعمومیدانشآموزاندبستانیراجعبهمحیطزیست

131
 ë 64 شمارة
 ë سال شانزدهم
ë 1396 زمستان

اگوســتین ژيرار22 معتقد است در صورت به کارگیری صحیح، همة رسانه های ارتباطی می توانند به 
افزايش آگاهی و توسعة تفکر و دانش مردم منجر شوند )ژيرار، 1372، ص. 67(. دراين بین کمپ23 در 
تأکید بر رسانه های ديداری شنیداری می نويسد: امروزه در بسیاری از موقعیت های آموزشی به ويژه در 
يادگیری انفرادی رسانه ها جنبه تکمیلی برای آموزش ندارند، بلکه در اين روند، اصل آموزش را فراهم 
می آورند. از نظر يادگیری مؤثرتر آن است که مخاطب يک مکان، عملکرد و يا ارتباط را ببیند تا اينکه در 
مورد آن بشنود يا مطلبی را در يک کتاب بخواند. به عالوه مخاطبان امروزی به گونه ای مستقیم با تصاوير 
ذهنــی يا صدا ارتباط برقرار می کنند تا با کلمات چاپ شــده )کمــپ، 1997، ص. 73(. در مورد کاربرد 
رســانه به منظور درک بهتر نیز آمده است: از وسايل کمک آموزشی ديداری-شنیداری به طرق گوناگون 
می توان برای کاراتر کردن آموزش استفاده کرد )کاالهان و کالرک، 1393(. در مجموع در مورد تجاربی 
که منجر به يادگیری می شوند نظرات متعددی توسط متخصصان روان شناسی و علوم تربیتی ارائه گرديده 
اســت. در يک بررسی و دســته بندی منظم، مخروطی يازده طبقه تحت عنوان تجارب يادگیری توسط 
ادگارديل ارائه شــده که در هفت مورد از آن ها به تجارب بصری و هنری همچون تجربیات نمايشــی، 
نمايشگاه ها، تصاوير متحرک، تصاوير ثابت، نمادهای ديداری و ... اشاره شده است )ديل24، 1969، ص 
98(. در شکل گیری انديشه های خالقانه نیز »آفرينشگری با محوريت محیط« مهم ترين عامل محسوب 
می شود )مهدوی نژاد، 1384( بدين ترتیب با توجه به قابلیت های ذکرشده برای رسانه و هنرهای بصری، 
گرافیک محیطی نیز به عنوان يک رســانه کاربردی، در مسیر نیل به هدف افزايش آگاهی و توسعه تفکر 
بشری از طريق يادگیری فعال، در راستای پیشرفت های فّناورانه از هنر به عنوان خمیرماية فعالیت های 

آموزشی سود می جويد.
هرچنــد امــروزه عناصری محیطی، که با ارائه پیام های آموزشــی درصدد افزايش ســطح آگاهی 
جامعه نســبت به موضوعی هستند، در میان ســايرين به چشم می خورد اما در حقیقت يا کمتر شاهد 
ايــن نــوع کارايی گرافیک محیطی هســتیم و يا در صورت ارائه چنین پیام هايــی، به داليل زيادی از 
میزان خالص اثربخشی آن در میان سايرين بی خبريم. عواملی همچون محدود بودن دامنه استفاده از 
اين عناصر محیطی، هم زمانی احتمالی با ساير عوامل دانش افزا و رسانه های جمعی، انتقال پیام های 
آموزشی به گروه های غیر هدف، مشکالت ارزيابی همچون عدم دسترسی به گروه های هدف و ... . در 
بســیاری از تبلیغات محیطی، مثاًل در يک تبلیغ تجاری، با محدود کردن ساير عوامل تبلیغِی هم زمان، 
از طريــق میزان مراجعــه مخاطبان برای خريد کاال يا دريافت خدمات، می توان تا حدودی از کارايی 
طرح محیطی مورد نظر اطالع پیدا کرد اما نمی توان در مورد میزان اثربخشــی آموزشــی اين رســانه 
اطالع دقیقی داشــت. طبیعتًا عدم بهره وری صحیح از قابلیت های هر رسانه در موضوعات مختلف و 
يا انگاشتن سهم ناچیزی برای آن در مسائل آموزشی می تواند حاصل اين کم اطالعی باشد. پژوهش 
حاضر با توجه به هدف تبیین میزان اثربخشــی هنر و رســانه های محیطی در آموزش غیرمســتقیم و 
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يادگیری فعال، دو ســؤال زير را مطرح کرده و از طريق تحقیقات میدانی ســعی در يافتن پاسخ آن ها 
داشته است:

1. آیا گرافیک محیطی دارای اثربخشی آموزشی خوبی بر مخاطبانش هست؟
2. میزان این اثربخشی غیرمستقیم، در کمک به یادگیری فعال چه میزان است؟

 روشپژوهشونمونهبرداری
در اين پژوهش با استفاده از روش های میدانی به بررسی میزان اثربخشی آموزشی گرافیک محیطی 
پرداخته شد. ابزار پژوهش در اين تحقیق پرسش نامه و جامعة آماری موردنظر کلیة دانش آموزان مدارس 
ابتدايی دخترانه شــهر اصفهان در ســه پاية چهارم، پنجم و ششم دبستان بودند. همچنین برای انتخاب 
نمونة آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گرديد و يکی از اين مدارس به طور تصادفی به عنوان 
گروه هدف انتخاب شــد. ازآنجاکه برای ارزيابی روايی پرسش نامه ها، بايد از نظر متخصصان در مورد 
میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش، استفاده شود )حاجی زاده و اصغری، 1390( 
ما نیز در اين مطالعه، به منظور بررســی روايی پرســش نامه ها از کارشناســان علوم تربیتی و نیز اساتید 
دانشگاه استفاده و از آن ها نظرخواهی کرديم. همچنین در اين پژوهش، پايايی25 پرسش نامه ها با استفاده 
از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و چون میزان آلفا باالتر از 0/7 به دست آمد، بنابراين 

پايايی پرسش نامه ها مطلوب ارزيابی شد.
در واقــع، در اين تحقیق ضمن محدود کردن حتی االمکان ســاير فاکتورهای مؤثر بر دانش فعلی 
مخاطبــان )همچــون آموزش های کالمی، تشــويق بــه تحقیق و يادگیــری و ...(، با ارســال پیام های 
آگاهی بخش به کمک اجرای يک طرح گرافیک محیطی، میزان افزايش اطالعات آنان نســبت به قبل 
از اجــرا، مــورد ارزيابی قرار گرفت. پس از تعیین اســتراتژی، مطالعة موردی افزايش دانش عمومی 
دانش آموزان دبســتانی راجع به محیط زيســت، مبنای کار قرار گرفت و چند ســازه محیطی همراه با 
نوشــتار به عنوان متغیر مستقل، متناســب با موضوع طراحی، اجرا و به مدت ده روز در مدرسه مورد 
مطالعه نصب شــد. پرسش نامه های طراحی شده که توسط 230 نفر دانش آموز و 14 نفر معلم مدرسه، 
قبل و بعد از نصب ســازه ها )پیش آزمون و پس آزمون( تکمیل گرديد، جهت ارزيابی اثربخشــی طرح 
بر ســه متغیر وابســتة »آگاهی«، »ترغیب« و »سنخیت« طراحی شــده بود و افزايش دانش نسبت به 
موضــوع، تغییر بینش و نگرش نســبت به موضوع و جذابیت و تناســب طــرح را مورد ارزيابی قرار 
می داد. پرســش نامة معلمان اين ســنجش را دقیق تر می نمود. جهت کاســتن از احتمال پاســخ گويی 
تصادفــی به ســؤاالت، در هر دو پرســش نامه گزينه ای تحــت عنوان »نمی دانم« بــه گزينه های قبلی 
اضافه گرديد. در پايان برای تحلیل آماری داده ها و بررسی اثربخشی گرافیک محیطی بر میزان دانش 

مخاطبان پس از اعمال متغیر مستقل، از آزمون t زوجی استفاده گرديد.
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متغيرمستقل،مالحظاتوتمهيدات
شخصیت ســازی و ايجاد الگوهای هنری در طراحی، اجرا و نصب ســازه های محیطی مورد نظر 
)متغیر مستقل( که شیوة اديوتینمنت26 را مبنای طراحی قرار داده بود، طی چند مرحله صورت پذيرفت. 
طرح شامل چند عنصر به شکل شخصیت های تصويرسازانه بود که با نظمی خاص و در ارتباط با هم 
نصب شدند. همچنین تعدادی طرح پرنده که در حال حرکت به سوی آن ها بودند، به صورت نمادين از 
سقف آويزان گرديد. ارزيابی اثربخشی آموزشی نسبت به موضوع که مقصود اصلی در اين پژوهش بود، 
با افزايش عناصر نوشتاری در جاهای مناسبی از طرح صورت پذيرفت. هدف ازاين گونه توزيع عناصر 
تصويــری- نوشــتاری در کل فضا، قرارگیری مخاطب در بطن و به عنــوان جزئی از اثر و ايجاد ارتباط 
هرچه بیشــتر با آن بوده اســت. در شکل 1 نمايی از اثر محیطی مذکور و در شکل 2 تصوير تعدادی از 
دانش آموزان در حال پاسخ گويی به پرسش نامه ها ديده می شود. جدول 1 مالحظات و تمهیدات الزم را 

جهت حصول نتیجة مطلوب تر نمايش می دهد.

شکل شمارة 1. نماهایی از متغیر مستقل- نصب شده در سالن مدرسه                                                                                   
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 جدول شمارة 1.   برخی مالحظات و تمهیدات در نظر گرفته شده در طراحی، اجرا و نصب متغیر مستقل                                     

مالحظات و تمهیدات

طراحی

-استفادهازطرحهاورنگهایجذابومناسب
-تبیینواعمالویژگیهایسنی،جنسیتیوفرهنگیجامعةهدف

-افزایشهمزادپنداریدانشآموزانباسازههاییکهبهشکلشخصیتهایانسانیطراحیشده،ازطریق
اســتفادهحداکثریازویژگیهایبصریمحیطواستفادهازطرحلباسفرمدانشآموزاندرطراحی

آنها.

اجرا

-استفادهحدودنوددرصدیازموادبازیافتیدراجرایطرحآموزشیجهتایجادجذابیتبیشترنسبت
بهموضوع

-اجرایاثرمتناسبباابعادمحیط،مخاطبوفضایموردنظر
-استفادهازموادمستحکموایستاعالوهبرلحاظمسائلایمنیدانشآموزان

نصب

-جانماییمناسبسازههایمحیطیدرورودیسالنمدرسهوایجاددیدمناسب
-عدمتمرکزســازههادریکمکانوتوزیعمناســبآنها،جهتهدایتافرادبهســمتنوشتارهای

آموزشی
-توزیع،جانماییمناسبوخواناییعناصرنوشتاریسراسرطرح

سایر 
تمهیدات

-پرهیزازهرگونهرفتاروگفتارآموزشییاترغیبینسبتبهموضوع،توسطکارکنانمدرسهقبلوبعد
ازاعمالمتغیرمستقل

-آموزشغیرمستقیملوگویبازیافتازطریقایجادخاطرةتصویری
-و...

 شکل شمارة 2.   تعدادی از دانش آموزان را در حال پاسخ گویی به سؤاالت و تکمیل پرسش نامه نشان می دهد                           
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در جــدول 2 نتايج آزمون t زوجی بر روی اثربخشــی گرافیــک محیطی بر میزان دانش مخاطبان 
در قبل و بعد از اجرای طرح آورده شــده اســت. همچنین در شکل های 3 تا 6 می توان نتیجه تحلیلی 
اثربخشــی گرافیک محیطی مذکور را ديد. شکل 3 میزان افزايش اطالعات گروه هدف نسبت به قبل 
از پیاده ســازی طرح را نشان می دهد. همان طور که به وضوح مشاهده می شود طبق نمرات کسب شده، 
ســطح اطالعات عمومی دانش آموزان نسبت به موضوع محیط زيست، با ارتقای حدود چهل درصدی 
مواجه بوده است. همچنین مشاهده می شود دانش آموزان پايه های باالتر به دلیل سطح باالتر اطالعات، 
نمرات بهتری کســب کرده اند که اين نمره بعد از اجرای طرح نیز به مراتب باالتر بوده اســت. شــکل 

4 نیز از ديد خود دانش آموزان، میزان اطالعات آن ها را قبل و بعد از اجرای طرح نشان می دهد.

 جدول شمارة 2.  نتایج آزمون t زوجی قبل و بعد از اجرای طرح                                                                                               

متغیر
اختالف میانگین هابعد از اجرای طرحقبل از اجرای طرح

t
 Sig.

)tailed-2( انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

سطح اطالعات 
دانش آموزان 

نسبت به موضوع
1/630/262/930/31-1/300/10-22/670/002

سطح اطالعات 
دانش آموزان از 

دیدگاه خود آنان
3/020/644/750/22-1/730/62-4/850/040

وع
وض

ه م
ت ب

سب
ن ن

وزا
ش آم

دان
ت 

عا
طال

ا

بعد از اجرای طرح       قبل از اجرای طرح 
5

4

3

2

1

0
پایة  ششم                            پایة  پنجم              پایة چهارم

 شکل شمارة 3.   سطح اطالعات دانش آموزان نسبت به موضوع قبل و بعد از اجرای طرح                                                      
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شکل شمارة 4. سطح اطالعات دانش آموزان از دیدگاه خود آنان قبل و بعد از اجرای طرح                                                              

شــکل 5 از ديدگاه دانش آموزان میانگین اثربخشــی هر يک از عوامل پنج گانه را در آموزش مسائل 
محیط زيســت قبل و بعد از اعمال متغیر مســتقل نشــان می دهد. همان طور که مشاهده می شود قبل از 
اجرای طرح، پدر و مادر، معلمین مدرســه، کتاب ها و محیط پیرامون دارای اثربخشی نسبتًا مشابهی در 
آگاهی بخشــی به دانش آموزان بوده اند. منظور از »محیط پیرامون« کلیه عوامل موجود در محیط زندگی 
)غیر از چهار مورد ذکرشده( است که فرد با آن ها در تماس باشد و متغیرهای نصب شده در مدرسه نیز 
جزء اين موارد قرار می گیرند. در اين میان تلويزيون علی رغم اينکه به عنوان رايج ترين رســانه شــناخته 
می شود، در موضوع مورد نظر دارای کمترين اثربخشی بوده است. بعد از اجرای طرح های گرافیکی در 
محیط، گزينه محیط پیرامون با بیش از شصت وسه درصد در میان سايرين دارای بیشترين آگاهی بخشی 

گرديد و ساير عوامل به نسبت، اثربخشی کمتری را به خود اختصاص دادند.

 شکل شمارة 5.   اثربخشی هر یک از عوامل پنج گانه بر روی دانش آموزان قبل و بعد از اجرای طرح                                                      
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در کنار ســؤاالت طرح شــده برای دانش آموزان جهت افزايش دقت ارزيابی، پرســش نامه هايی نیز 
راجع به عوامل محیطی، بین کارکنان مدرسه قبل و بعد از اجرای طرح توزيع گرديد که شکل 6 نتیجه 
اين ارزيابی را به طورکلی نشان می دهد. در اين ارزيابی نیز مشاهده گرديد که سازه های محیطی بعد از 

نصب دارای اثربخشی زيادی در متغیرهای آگاهی، ترغیب و سنخیت بوده است.
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 شکل شمارة 6.   نظر معلمان در مورد اثربخشی کلی عوامل م حیطی قبل و بعد از اجرای طرح                                                            

 نتيجهگيری 
هنر غذای روح است؛ بهداشت روانی انسان را تأمین و به رشد ابعاد معنوی وجود 
او کمک می کند. در کنار اين مســئله، آموزش به مفهوم کامل آن، با جنبه های پرورش و 
بهداشــت روانی مرتبط است. آموزش اثربخش آن اســت که عالوه بر آموزش علمی، 
بر رشــد شخصیت و بهداشــت روانی مخاطبان نیز تأثیرات مثبتی داشته باشد. هنر راه 
رسیدن به اين هدف را هموار می سازد و به عنوان رسانه ای عام اسباب آموزش و زمینة 
پرورش شــخصیت انسان را نیز فراهم می آورد. ارائه پیام در قالب هنر گرافیک محیطی 
می تواند يکی از روش های متفاوت و جالب توجه در فضاهای بسته داخلی يا فضاهای 
باز بیرونی باشــد که پیام های آگاهی بخش را به شــکل هنری و با نمادهای بصری ارائه 
می دهد و می تواند در کنار تأمین اســباب تلطیف روح، میزان جذابیت و گیرايی پیام را 
افزايش دهد. اين رسانه به دلیل جذب مخاطب به سمت يادگیری فعال از طريق حرکت 
فیزيکی در محیط، جست وجو، مشاهده و مطالعه پیام های آموزشی نهفته در دل تصاوير 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ارزیابیاثربخشیگرافیکمحیطیدریادگیریفعالمطالعةموردی:افزایشدانشعمومیدانشآموزاندبستانیراجعبهمحیطزیست

138
ë شمارة 64 

ë سال شانزدهم 
ë زمستان 1396

بصری، زمینه آموزشی پايدارتر را فراهم می آورد. همچنین به کمک اين رسانة محیطی 
ناخواســته و به روش غیرمســتقیم مفهوم مورد نظر به مخاطب القا می شــود زيرا بدون 
قرارگیری ارادی و هدف دار در محیط آموزش، با مفاهیم ارائه شــده رو در رو می گردد. 
بدين ترتیب درگیر شــدن مخاطب با رويدادی جذاب، گیرا و البته متفاوت با فضاهای 
عادی و خسته کننده همیشگی، تجربة خوشايند و مثبتی برای فرد ايجاد می کند که دلیل 
آن به استفاده خاص از امکانات جالب و قابل توجه گرافیک محیطی برمی گردد که معمواًل 
با مواد و وسايل متفاوتی نسبت به زمان ها يا مکان های ديگر همراه است. در اين روش 
برخالف يادگیری های مبتنی بر انباشــت محفوظات ذهنی که مجال رشد و مهارت های 
فکری از يادگیرنده سلب می شود، برای وی فرصت بیشتری جهت تجزيه وتحلیل، تفکر 
و حل مســئله فراهم آمده، به عالوه وجود شــرايط الزم جهت تبادل نظر، تعامل و بحث 
با ســاير مخاطبان امکان رشــد اجتماعی و عاطفی را به حداکثر می رساند. همچنین در 
وضعیت کنونی که خالقیت نه يک ضرورت بله شرطی برای بقاست )کاظمی و جعفری، 
1387( امکان ابتکار عمل و خالقیت را افزايش می دهد. از ويژگی های اين رسانة هنری 
می توان به واگذاری بخش عمده ای از يادگیری به مشــاهده عینی پديده ها، صحنه ها و 
وقايع، همچنین به کارگیری حواس مختلف در يادگیری به ويژه حس بینايی اشــاره کرد. 
افزايش انگیزه يادگیرنده، در ايجاد نشاط و پويايی يادگیرندگان نقشی درخور توجه دارد 

و همین عوامل به افزايش میزان توجه يادگیرندگان می انجامد.
همان طور که در تحقیقات میدانی انجام گرفته نیز مشاهده شد اين رسانه از اثربخشی 
خوبی در انتقال پیام های آموزشــی برخوردار است. اما متأسفانه علی رغم تأثیرگذاری 
و اســتقبال مخاطبان از رســانه های محیطی، در حال حاضر در فعالیت های فرهنگی، 
آموزشی و بسیاری زمینه های ديگر کاربرد شايسته ای نداشته است که جا دارد متولیان 
اين امور، به اين رسانه هنری با ديد ديگری نگاه کنند و از آن نه تنها به عنوان يک رسانه 

کمک آموزشی، چه بسا يک رسانه آموزشی، بهره ببرند.

تشکر و قدردانی
از خانم دکتر فاطمه رضايی، آقای دکتر شهرام آقايی و آقای دکتر غالم حسین مرادی 
و ديگر اساتید گرامی که با دادن مشاوره های الزم در طول اجرای پروژه زحمات زيادی 
را تقبل نمودند بســیار سپاســگزارم. همچنین از شــرکت خصوصی بازيافت مهر پاک، 
حراست آموزش وپرورش ناحیه 5 اصفهان و کلیه دانش آموزان و کارکنان دبستان دخترانة 
شهیده طّیبه واعظی که از هرگونه همکاری با اينجانب دريغ ننمودند کمال تشکر را دارم.
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پینوشتها.....................................................................................

1. Environmental Graphic design
2. Graphic design Stands
3. Media
4. Plátōn

Poets .5 از ريشة يونانی Poietes به معنای سازنده، خالق، تولیدکننده و در اصطالح به معنای هنرمند و شاعر به کار می رود.
6. Aristotle
7. Catharsis
8. Friedrich Wilhelm Nietzsche
9. Arends
10. Formal education
11. Non formal education

Informal education .12اين نوع آموزش به هر آنچه انسان در طول عمر، به گونه ای سازمان نیافته و نامنظم در زمینه های دانش، توانش، 
و بینش فرامی گیرد اطالق می گردد. آموزش مســتمر ضمنی از طريق تجربیات شــخصی روزمره با توجه به محیطی که فرد در آن رشد 
می يابد و کار و زندگی می کند به دست می آيد. مانند محیط خانه و خانواده، محیط کار و يا محیطی که فرد در آن ساعات فراغت خود را 
می گذراند. زمین ورزش، وسايل حمل ونقل عمومی يا از طريق مطالعه و استفاده از وسايل ارتباط جمعی مانند راديوتلويزيون فیلم و ...
13. Ornstein and Hankins
14. Direct and Indirect
15. Active and passive
16. Historic and modern
17. Tyler
18. MC Beath
19. Posner and Rudnitsky
20. Inquiry learning
21. Goffin and Tull
22. Girard, Augustin
23. Kemp
24. Dale
25. Reliability

26. در بررسی میزان تأثیرگذاری روش های مختلف تبلیغاتی، محققان به روشی برخوردند که نسبت به ساير روش ها، تأثیرگذاری به مراتب 
بیشــتری داشــته اســت. اين روش بهره گیری توأمان از آموزش و تفريح اســت. در نام گذاری اين شــیوه، واژة آموزش يا تحصیالت 
)education( را با واژة تفريح و سرگرمی )entertainment( ترکیب کرده اند و به واژة edutainment رسیده اند. خلق شخصیت ها و 

داستان پردازی از بارزترين مثال های آن است.


