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Abstract 

Introduction: Visual literacy, which means the skill of interpreting signs, lines and colors 

and understanding the message in the image, is a necessity of the present age and 

complements information literacy due to the mastery of the image over the text. In 

addition to teaching information literacy skills, librarians are expected to teach visual 

literacy components as well. In addition to reading wordless picture books that rely 

on visual literacy skills, these books can also be used as tools to teach visual literacy. 

Since the improvement of visual literacy skills is directly related to the growth of 

creativity, picture books can be a tool for teaching visual literacy and increasing 

creativity. For this purpose, the aim of this study was to investigate the effect of visual 

literacy training on the growth of creativity and its components in ten-year-old girls 

in primary schools in Mashhad with the focus on picture books. 

Methodology: The present study, in terms of applied purpose and in terms of the type of 

research, was among the quasi-experimental researches with pre-test and post-test 

with the control group. The statistical population of the study was all 10-year-old girls 

studying in primary schools of Mashhad in the academic year of 1998-99, of them 30 

were randomly selected in two experimental (15) and control (15) groups. The 

experimental group received visual literacy training and practiced for 16 sessions. 

Data collection tools were Torrance Visual Creativity Test and a researcher-made 

child visual literacy questionnaire that assessed the subjects' abilities. The validity of 

the Visual Literacy Questionnaire was confirmed by communication experts and its 

reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient (0.91). Uni-variate 

covariance test was used to analyze the data. 

Findings: Research findings showed that there is a significant difference between the 

creativity scores of children who have received visual education training and children 

who have not received this training; These training sets have led to an increase in 

fluidity, flexibility, initiative and expansion in their ideas and as a result, increased 

their creativity. 
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Conclusion: Librarians now focus on teaching visual literacy alongside information literacy 

due to image dominance, as this skill can affect the ability of people such as creativity. 

Visual literacy training is a common practice among faculty members, librarians, 

musicologists, archivists, visual resource professionals, and educational technology 

professionals, but is held in schools as a hobby. It emphasizes the responsibilities of 

other educational institutions, especially libraries. In order to address this education, 

as in the present study, it is necessary to strengthen educational protocols with the 

participation of other fields such as communication and educational sciences. It is also 

necessary to use multiple strategies for training. This research used a picture book for 

education. As a result, it can be stated that in addition to understanding visual books 

that require visual literacy, it can also be used as a visual literacy training tool. 

Therefore, future research should examine how to enhance visual literacy in the 

library, increase it in users, identify effective picture books, and identify appropriate 

educational protocols. 
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 چکیده
دلیل تسلط تصویر بر به ها و درك پیام در تصویر است،سواد دیداری که به معنای مهارت تفسیر عالئم، خطوط و رنگ   مقدمه:

های (. عالوه بر اینکه خوانش صحیح کتاب ACRL, 2011متن در عصر حاضر، از ضروریات و مکمل سواد اطالعاتی است )

توانند ابزاری در خدمت آموزش سواد ها میسواد دیداری است، این کتابتصویری بدون متن، در گرو برخورداری از مهارت  

تصویری  کتاب  بنابراین  دارد،  مستقیم  رابطه  خالقیت،  رشد  با  دیداری  سواد  مهارت  افزایش  که  آنجایی  از  باشند.  نیز    دیداری 

با هدف بررسی تأثیر آموزش سواد   تواند ابزاری برای آموزش سواد دیداری و افزایش خالقیت باشد. بدین منظور پژوهشمی

های شهر مشهد با محوریت کتاب تصویری ساله محصل در دبستانهای آن در دختران ده دیداری بر میزان رشد خالقیت و مؤلفه

 انجام شده است. 

مون و آزهای نیمه تجربی با پیشپژوهش در زمره  پژوهش، نوع نظر از و کاربردی هدف نظر ازپژوهش حاضر،    شناسی:روش

  سال   در   مشهد  هایدبستان  در  محصل   ساله   10  دختر  کودکان   همۀ   پژوهش،  آماری  جامعهآزمون همراه با گروه کنترل بود.  پس

( نفر  15)   کنترل   و(  نفر 15)آزمایش    گروه  دو در   و  شد   انتخاب   تصادفی  صورتبه  نفر  30 آنها  میان  این  از   که  بود  99-98 تحصیلی

 آزمون   اطالعات،   گردآوری  ابزار.  کرد  دریافت  را  سواد دیداری   تمرین و آموزش  جلسه،  16 مدت  به   آزمایش  گروه .  گرفت  قرار

سنجید. روایی پرسشنامه    را  هاآزمودنی  توانایی  که  بود  کودك  محقق ساخته سواد دیداری  پرسشنامه  و  تورنس  تصویری  خالقیت

 ( مورد محاسبه قرار گرفت.0/ 91با نظر متخصصان علوم ارتباطات تأیید شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ )  سواد دیداری،

 . شد استفاده  متغیره  یک  کوواریانس  آزمون از  ها،داده  تحلیل  برای

 این که کودکانی با اند،دیده  را سواد دیداری  آموزش که کودکانی خالقیت نمرات میان که داد نشان پژوهش هاییافته  ها:یافته 
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 پذیری، انعطاف  سیالی،  هایشاخص   افزایش  به   منجر  ها آموزش  این   طوری کهدارد؛ به  وجود  معنادار  تفاوت  اند،ندیده   را  هاآموزش

 .است شده  آنان خالقیت میزان افزایش باعث نتیجه در و آنان  هایایده  در بسط  و ابتکار

دلیل سلطه تصویر، از سوی کتابداران مطرح است. اکنون پرداختن به آموزش سواد دیداری در کنار سواد اطالعاتی به  : نتیجه 

این مهارت میبه اینکه  باشد.  خصوص  اثرگذار  نظیر خالقیت  افراد  توانائی  بر  بین   یقداما  دیداری آموزش سوادتواند  مشترك 

 ,ACRL)  مندان منابع بصری، و متخصصان فناوری آموزشی استداران، آرشیوداران، حرفهعلمی، کتابداران، موزه هیئتاعضای  

ها را ویژه کتابخانه ( و مسئولیت سایر نهادهای آموزشی به1394شود )فلسفی،  صورت تفننی برگزار می(، اما در مدارس، به2011

ها های آموزشی با مشارکت دیگر حوزههش حاضر، پروتکلمنظور پرداختن به این آموزش الزم است، نظیر پژوکند. بهبرجسته می

منظور آموزش بهره گرفته شود. این نظیر ارتباطات و علوم تربیتی تقویت شود. همچنین ضرورت دارد از راهکارهای چندگانه به

ب تصویری نیازمند  توان بیان کرد عالوه بر اینکه درك کتاپژوهش از کتاب تصویری برای آموزش استفاده کرد. در نتیجه می

های آینده باید به بررسی چگونگی  عنوان ابزار آموزش سواد دیداری استفاده شود. بنابراین پژوهشخود نیز به  سواد دیداری است،

افزایش آن در کاربران، شناسایی کتاب مناسب تقویت سواد دیداری در کتابخانه،  پروتکل  شناسایی  نیز  مؤثر و  های تصویری 

 ند. آموزشی بپرداز

 ساله تصویری، دختران ده   های آن، کتاب آموزش، سواد دیداری، خالقیت و مؤلفه  ها:کلیدواژه 
 

 مقدمه  

سازی برای همه مخاطبان از کودك  اند، مسئولیت مجموعه ها که دانشگاه جامعه خطاب شده کتابخانه

سواد اطالعاتی را بر عهده دارند. در حالی که  سازی شده یا  تا سالمند و آموزش استفاده از منابع مجموعه 

بهره می متون خواندنی  از  بزرگسال  نشده مخاطب  وارد آموزش رسمی  گیرد، مخاطب کودکی که هنوز 

تصاویر در این منابع،   های تصویری و دانستن نحوه استفاده از آنها یا سواد دیداری است.است، نیازمند کتاب

درك آنها مستلزم برخورداری از مهارتی است که از طریق یادگیری کسب    هایی هستند کهمشتمل بر نشانه

گفتاری و تصاویر عادی و معمول    شود. آموزش از طریق تصویر یعنی بیان آنچه آموزش با زبان نوشتاری،می

از بیان آن قاصر است و این به معنای آموزش سواد دیداری است. سواد دیداری به ارتقای مهارت انسانی در 

 (.1388کند )درودی، کمک می شناسی از تصویرهم و نشانهف

ها، توانایی ایجاد  ویژه فهم پیامهدف از یادگیری مبانی سواد دیداری، توانایی درك بهتر تصاویر و به 

ارتباط به کمک تصاویر، ارتقای قدرت تشخیص و داوری تصاویر و لذت بردن از کشف روابط ساختاری  

(. این آموزش برای درك تصاویر 1394،  اویسی  و   امیرتیموری ،  احمدآبادی، نیلیافتخارنژادتصاویر است )

د و هنوز سواد خواندن ندارند،  خصوص، برای کودکان که در مرحله کشف، درك و یادگیری هستنو به 

( آموختن سواد دیداری، از ضروریات زندگی کودك در قرن بیست و  1394اهمیت دارد. به اعتقاد فلسفی )

یکم و دانش و مهارتی بیش از توانایی دیدن و ساختن پیام به هر شیوه است و تفاوتی بین آموختن آن در 
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ای نیرویی که صرف آموزش بصری  مدرسه و یا کتابخانه وجود ندارد اما مشکل  نجاست که قسمت اعظم 

توجهی به سواد دیداری، خأل ناشی از بی  های درسی محصلین حالت تفننی و تفریحی دارد.شود در برنامه می

  که   ( نیز معتقد است 2004)  1نلسون کند.  ها را دوچندان میمسئولیت سایر نهادهای آموزشی از جمله کتابخانه 

است. یکی از ابزارهای آموزش به    کتابداران  و  کتابخانه  کارکردهای  از یکی  پیوسته  دیداریسواد    آموزش

ها، تصویر بیشتر از متن در پرورش ذوق کودکان، استفاده از کتاب تصویری داستانی است. در این نوع کتاب

می واقع  مؤثر  کودکان  خالقیت  رحمتی  )  شودو  اباذری،  مبارکه،   2تورنس   (.1395  میرحسینی،  واکبری 

 دنیا به  خالق کودکان که است معتقد خالق تفکر و خالقیت مورد در پژوهش  پیشگامان از یکی عنوانبه 

 های محیط  در توانمی راآن  علت  که کندمی افت سالگیده  حدود درآنها   از بسیاری  خالقیت اما آیندمی

و و رسمی آموزشی ) پویا  وپرورشآموزش به  توجهیبی  غیررسمی  کرد   ,Manteghiو خالق جستجو 

 در اطالعات، شکاف مسائل، مشکالت، کردن حس فرایند را خالق ( تفکر1989)  3گاف  و  (. تورنس2012

 اند.کرده  عنوان نتایج انتقال باالخره  و  فرضیات آزمون این و نواقص این مورد در سازیفرضیه و حدس زدن

 پانزده  طی که کندمی اشاره  (1974تورنس )  نیست، پذیرآموزش معتقدند خالقیت برخی اینکه وجود با

 توانمی را  خالقیت دهدمی نشان  که است دیده  را شواهدی  خالق، تفکرات مطالعه آموزش در تجربه  سال

آموزش داد؛ خصوصاً اینکه این آموزش از طریق ابزارهایی صورت گیرد که اثرگذاری بیشتری داشته باشد.  

های نهادهای آموزشی در دنیا حکایت از آموزش سواد دیداری به کودکان در مراکز آموزشی بررسی برنامه

,Heinbach, Harper &  Matusiakها و دیگر مراکز مرتبط دارد ) ها، مدارس، کتابخانهنظیر مهدکودك 

Bovee, 2019; Seglem & Witte, 2009.)  طور جدی به این  در ایران به   شواهد نیز حاکی از این است که

مدال  دارنده موضوع پرداخته نشده است. حدادی، تصویرگر حوزه ادبیات کودك، مدرس سواد دیداری و 

(، معتقد است سواد دیداری 1396)ایسنا،    بهترین تصویرگر ساالنه ادبیات کالسیک آمریکا  2017  سال  طالی

-ها آموزش داده نمیتصویرخوانی به بچه،  سسات آموزشیؤزیرا در مدارس و مکودکان ایرانی پایین است؛  

(، نامشخص 1396نظرانی چون حدادی )پایین بودن سواد دیداری کودکان گزارش شده توسط صاحب   .شود

الفبای سواد دبودن نقش آموزش مؤلفه  بر تقویت مهارت ها و  شناسانه تصاویر و  های درك زیبایییداری 

(، 1394؛ افتخارنژاد و دیگران،  Friedman, 2018; Pun, 2009خالقیت علیرغم ارتباط فرض شده در متون )

تأکید از یک  علیرغم  نقش کتابداران در آموزش سواد دیداری،  ماندن  ناشناخته  و  نظیر اساسنامه  سو  هایی 

 
1. Nelson 

2. Torrance 

3. Torrance & Goff 



 357 .. .و تیبر رشد خالق  یداریآموزش سواد د ریتأث                                                   1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 

( کلیت مسأله پژوهش حاضر را تشکیل 1396نژاد،  درودی و سلیمانینمندی سواد دیداری )استانداردهای توا

دهد. در منابع مختلف، با توجه به رسالت آموزشی کتابداران، بر نقش کتابداران در آموزش سواد دیداری می

رسد این  می(، اما به نظر  Denda, 2015; Fullmer, 2019; Özel, 20181ACRL ;2011 ,شده است )  تأکید

سازی نشده و یا به آن توجهی نشده است. لذا با توجه به نقش تصویر نقش در عمل، حداقل در ایران، پیاده 

از این منابع در آموزش سواد دیداری   گیریتوان به بهره های تصویری در پرورش خالقیت، می و نیز کتاب

های تصویری بدون  داری با استفاده از کتابتدریس الفبای سواد دی  پرداخت؛ اما پیشتر باید مشخص شود که 

های خالقیت در میان کودکان دبستانی دارد، های سواد دیداری و مؤلفهکالم چه تأثیری بر تقویت مهارت 

 پردازد. ی که پژوهش حاضر به آن میامسئله 

 

 مبانی نظری 

 حال در پیوسته جهان چراکه است، یکم و بیست قرن در زندگی ضروری ویژگی خالق، تفکر

 شود، خارج خویش  تجربیات  محدود و بسته  دایره  از دهدمی امکان فرد به خالق، تفکر است. قدرت تغییر

 که است کلیدی خالق، تفکر  بنگرد.  ها پدیده  به جانبههمه و  شود پذیرانعطاف بنگرد، تجارب فراسوی به

-قربانیو  بقایی، غفاری) آوردمی فراهم را  موفقیت نهایت  در و  تطبیق  توانایی مشکالت،  با  مواجهه  امکان

خالقیت را فرآیند حساس شدن نسبت به مسائل، کمبودها، شکاف  (  1989و گاف )  تورنس .(1399ضوان،  ر

ناهماهنگی ناپیدا،  عناصر  مسأله  ،ها دانش،  راه ،  تعیین  فرضیهجستجوی  زدن،  حدس  مورد  حل،  در  سازی 

ها و تعریف و تعدیل و آزمون مجدد آنها و سرانجام ارائه نتایج تعریف ارزیابی و آزمون فرضیه   ،کمبودها

;Dacey, 1989 ، )2دیسی اوج هایدوره نظریه   براساسهای فرد خالق است.  کند. تفکر خالق، از ویژگیمی

Cited in Huang, 2005خالق توانایی نتوامی در آن که دارد وجود خاصی اوج هایدوره  زندگی ( در 

 کالس) سالگی 10  سن  ویژه حدودنیز دوره کودکی به تورنس نظر از داد و پرورش مؤثرتری طوربه  را افراد

)هاشمی، واحدی و   شودمی کاسته هاکارایی این آموزش میزان از آن از پس  و است خالقیت اوج (چهارم

گوناگونی رویکردهای   کودکان خالق تفکر مهارت افزایش برای .(1386؛ امیری و اسعدی،  1394،  احراری

؛ عابدی و عنایتی، 1398درخشنده و نریمانی،  سیف  Nurhasanah & Simare-Mare, 2020;) وجود دارد

آمده از مقاالت، طی جستجوهای  دستدر میان متغیرهای به(.  1394و هاشمی، واحدی و احراری،    1395
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 های مرتبط اندکی یافت شد. پژوهشهای اطالعاتی، محقق در پایگاه 

فقط  در    سواد دیداری پیام است که  »توانایی درك محتوای یک  تربیتی،  توصیفی علوم  فرهنگ 

می  وسیله به  منتقل  دیداری  مهارتکارافزارهای  وقتی  به  شود.  یابد،  فرد گسترش  در  دیداری  ادراکی  های 

ساخت را که در محیط  های طبیعی یا انسان ویری، نمادها و نشانه های تص دهد که پیام شخص این توان را می

آموزش  .(553، ص  1393فراهانی،  فرمیهنی)«  درستی تشخیص دهد و تفسیر نمایدروبروست به   آنهااطراف با  

هایی که رسالت آموزشی دارند و از جمله کتابداران، باید به آن  سواد دیداری رسالتی است که تمام حرفه

دستنامه  .  بپردازند قابلیت» طبق  عالیاستاندارد  آموزش  برای  دیداری  سواد  سواد،  «های    دیداری آموزش 

و متخصصان فناوری آموزشی   داران، آرشیودارانعلمی، کتابداران، موزه هیئت اعضای    میانمشترك    یقداما

سواد دیداری،   توانند در خصوص آموزشهای مذکور میمندان هر کدام از حوزه به این معنا که حرفه  است

، در پی نیاز روزافزون کتابداران به  1های دانشگاهی و پژوهشیانجمن کتابخانه،  2011در سال    اقدام نمایند.

در دست داشتن استانداردی مشابه استاندارد سواد اطالعاتی، برای انتخاب و ارزیابی منابع دیداری و آموزش  

 را تدوین کرد.   2«سواد دیداری برای آموزش عالی   قابلیت   های »استاندارد های سواد دیداری به کاربران،  مهارت 

سواد دیداری آمده   استاندارد  بخشی از  . در بود تکمیل »استاندارد سواد اطالعاتی«  هدف از ارائه این استاندارد، 

و خالقی هستند  شناختی حال، اشیای زیبایی کنند، اما در عین مثابه اطالعات عمل می»تصاویر اغلب به  است که 

دارند«  نیاز  تحلیل  و  تفسیر  از  به سطوح دیگری  و سلیمانی   که  یادگیری سواد  1396نژاد،  )درودی  با  افراد   .)

کنند، تبدیل به متفکران خالق  شناسایی، تحلیل، تفسیر و ارزیابی آنچه که مشاهده می   توانند از طریق می   دیداری 

های احساسی در  های ساخت تصاویر و استفاده از تجربه روش   ها و با درك انگیزه   همچنین   . شوند و انتقادی  

و با کسب نحوه یادگیری تصاویر، تبدیل به    شوند ها می کنندگان فعال و انتقادی این قبیل رسانه ، مصرفآنها 

 (. Reazabek, 2005 cited in Pun, 2009شوند که هدف کتابخانه نیز هست ) العمر می یادگیرندگان مادام 

برای شروع آموزش سواد    مختلفی برای آموزش سواد دیداری به کودك وجود دارد.های  روش

  3دیداری   تفکّرها، راهبرد  دیداری به کودك بایستی از الفبای سواد دیداری آغاز کرد. یکی از این روش

-مطرح شد رویکردی است مبتنی بر پرس  ،5یناوین   و   یروانشناس شناخت ،4هاوسن   توسطاست. این روش که  

تصویر چه اثری روی  » ، «بینید؟چه چیزی در این تصویر می» کند نظیر: ای را مطرح میجو که سؤاالت پایهو
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ها با انتخاب کتابخانه (.  Tillmann, 2012)  «شوید؟چه چیز دیگری از تصویر متوجه می» و    «گذارد؟شما می

شی برای تصاویر، آموزش راهبردهای  و مهیا کردن منابع تصویری باکیفیت، تهیه راهنماهای موضوعی و پژوه

رسانه  از  اخالقی  استفاده  درباره  آگاهی  ارتقای  و  تصویر  در  فرآیند  پژوهش  در  مهمی  نقش  بصری،  های 

های  مهارت منظور پرورش تفکر خالق وکنند. همچنین در کار با مراجعان بهایفا می  آموزش سواد دیداری

روند  شمار میها همکاران مسلمی به ـ کتابخانهبصری، ضروری هستند که برای مشارکت در فرهنگ  ارزیابی ـ 

( به این نتیجه  1394و دیگران )  ( افتخارنژاد1396نژاد،  توانند از منابع بهره ببرند )درودی و سلیمانیکه می

گرچه آموزش تصویری در مدیریت کالس و موفقیت آن اختالل ایجاد نکرده است، اما انتقال   رسیدند که

تصاویر در آموزشو   از طریق  مفاهیم خالقیت  برنامه آموزش  به آن در  توجه  به دلیل عدم  های  وپرورش 

این    طور کلی دربه در ایران    نظام آموزشی حاکی از آن بود که  آنهاهای  درسی در ایران دشوار است. یافته 

و انتقال اخبار و عقاید در آن   طور عمده شیوه گفتار و کالم برای ارتباط زمینه تحرك کافی ندارد و هنوز به 

هدفی و عدم آشنایی معلمان، متداول نیست.  برنامگی و بیدلیل بیغالب است. استفاده از وسایل بصری به  

ها را دوچندان  توجهی به سواد دیداری، مسئولیت سایر نهادهای آموزشی از جمله کتابخانهخأل ناشی از بی

توان یکی از نهادهای برجسته برای آموزش ها را میکتابخانه   (2018)  1کند. بنابراین طبق دیدگاه اوزل می

عنوان مکملی برای استانداردهای سواد  سواد دیداری قلمداد کرد. از نظر اوزل، از آنجا که سواد دیداری به 

آموزش سواد دیداری هم بایستی در آموزش (،  1396نژاد،  )درودی و سلیمانی اطالعاتی توسعه یافته است 

مهارت ابخانهکت این  کاربران  تا  شود  گنجانده  )ای  بیاموزند  را  همان (.  Özel, 2018ها  از  بنابراین  که  طور 

انتظار می مهارتکتابداران  انتظار میرود  ایشان  از  دهند،  آموزش  را  اطالعاتی  آموزش های سواد  به  رود 

بپردازند.  مؤلفه نیز  و کاربردهای عملی سواد دیداری های سواد دیداری  بدانند آموزش  بایستی  کتابداران 

دشوار نیست اما در حال حاضر، بزرگترین مانع، این است که کتابداران به اهمیت خود در قبال این وظیفه  

 (. Fullmer, 2019پی ببرند )

-ورش سواد دیداری و نیز خالقیت مؤثر واقع      میای که در زمینه رشد و پریکی از منابع کتابخانه

ای داند که »از طریق مجموعه کتاب تصویری را کتابی می  2های تصویری کودکان هستند. نودلمن ود کتابش

)نودلمن، کند«  کند یا اطالعاتی را منتقل میگویی میاز تصاویر مرتبط به هم یا متنی کوتاه یا بدون متن، قصه

های سواد دیداری در کتاب تصویری کودك، حضوری فعال دارد و یادگیری معنای پنهان در مؤلفه  (.1389
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ویژه از این نظر ارزشمند هستند  های تصویری بدون کالم به کتابکند.  نیاز به آموزش را دوچندان می  آنها

(. عالوه 1376،  )قایینیاز یک کتاب واحد لذت ببرند  ،  های گوناگونکودکان با پیشینه  شوند اعث میکه ب

د؛ نکنشده محصور نمیرا در چارچوب از پیش تعیین   اود و ذهن  نگذاربر این، متنی در اختیار خواننده نمی

بای  خواننده  تصویری،   دبلکه  داستان  این خط  کند.  خلق  تصویر،  با  همراهی  برای  را  خودش  دلخواه  متن 

(  2004)  1هو   (.Weeks, 2013)  نا سازی و تخیل بپردازدکند تا به معهایی را برای خواننده ایجاد میفرصت

شود، استفاده خالقانه از فضا، رنگ و نظام نمادسازی داشتن جزئیات دیداری قوی که همراه با تصویر ارائه می

گری داستان  سوی روایتکند با استفاده از تخیل به داند که به کودکان کمک میرا جزو موارد حیاتی می

-شود کودکان، ترتیب و توالی خط داستانی، شناخت جزئیات و ایده ام این موارد باعث میجذب شوند. تم

های تصویری بدون کالم، فرصت  های علی و قضاوت را فراگیرند. کتابهای اصلی، استنتاج، تشخیص رابطه 

-می  فراهم   آنها د و زمینه را برای بحث کردن  ندهصحبت کردن و ساختن کلمات جدید را به کودکان می

های  معتقد است که برای ضمانت یک تجربه موفق خوانشی، استفاده از کتاب(  2004)د. در مجموع، هو  نکن

 تصویری بدون کالم ضروری است.

 

 پیشینه پژوهش

ای است و  رشته سواد دیداری، موضوعی میان  دهد مرور نوشتارها در حوزه سواد دیداری نشان می

دلیل تغییر جایگاه سواد نوشتاری به سواد دیداری،  علم اطالعات به عالقه روزافزونی برای پژوهش در حوزه 

اشاره (  1395)  گرانیمبارکه و د  یاکبرتوان به پژوهش  ها میترین این پژوهشاز جمله مرتبط   وجود دارد.

آموزش   ریتأث  به بررسی  گواه   گروه   وآزمون  و پس   آزمونشیهمراه با پدر این پژوهش نیمه تجربی    آنهاکرد.  

.  پرداختند  ییششم ابتدا  هپای  دختر  آموزانآن بر دانش  هایو مؤلفه  تیخالق  ی بر ارتقا  یکتاب فارس  یریتصو

  ی ارتقا باعث آموزش  نددریافتو گواه  شآزمای گروه  آزمونپس سهیمقاو    یعابد یسؤال 60 کتبی با آزمون

( 2009)  2های این حوزه نظیر پژوهش پان مرور این پژوهش و دیگر پژوهش  شده است.  آموزانش دان  تیخالق

( که به ترتیب با ابزار لوگو و نگارش خالق و بر روی جامعه دانشجویان انجام گرفت، 2019)  3و مارانتیکا 

نشان از ابزارهای متفاوت و جامعه متفاوت پژوهش حاضر دارد. استفاده از کتاب داستانی تصویری از خألهای  

اوج بروز خالقیت  سالگی که در صورت بسترسازی، منجر به    10موجود است. همچنین در متون بر سن حدود  
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در نتیجه پژوهشی که ارتباط    ای در این سنین انجام نشده است.شود تأکید شده است، اما پژوهشی با جامعهمی

کتاب از  استفاده  با  را  و خالقیت  دیداری  آموزش سواد  بر میان  بدون کالم  تصویری  روی کودکان   های 

 سنجیده باشد، تاکنون از سوی محقق یافت نشد. 

 

دهی، ، شامل بسطهای آنبررسی تأثیر دوره آموزشی سواد دیداری بر خالقیت و مؤلفه  ش:پژوه  هدف

 . استگیری از کتاب تصویری با بهره  ه سال 10دختران در  هاپذیری، ابتکار ایده سیالی، انعطاف

 

-بسط شامل     های آن  خالقیت و مؤلفهرشد    ر میزان ب چه  سواد دیداری تا  ی دوره آموزشپژوهش:    پرسش

 مؤثر است؟  ساله  10ها در دختران پذیری و ابتکار ایده هی، سیالی، انعطافد

 

-انعطاف    های آن )سیالی ذهن،  خالقیت و مؤلفه   میزان   آموزش سواد دیداری بر ارتقای  پژوهش:  فرضیه

 ، مؤثر است. هسال 10 دختران دهی( درپذیری، ابتکار و قدرت بسط

 

-پیش     تجربی با    نیمه پژوهش  پژوهش، نوع نظر از  و کاربردی ،هدف نظر از  پژوهش این :شناسیروش

با گروه کنترل  زمون و پسآ استفاده شد: الف.  استآزمون همراه  ابزار برای گردآوری اطالعات  ـ از دو 

 ـ پرسشنامه محقق ساخته سواد دیداری کودك. پرسشنامه خالقیت تصویری تورنس، ب

نیمه حجم نمونه برای پژوهش  نفر در گروه   15(، حداقل  1385تجربی طبق مطالعات دالور )  های 

گیری که در این پژوهش نیز همین تعداد به روش نمونه نفر در گروه گواه گزارش شده است   15آزمایش و 

-گیریای انتخاب شد. به دلیل عدم همکاری مدارس پسرانه با توجه به جنسیت مؤنث محقق و سختخوشه

گر نظیر متغیر علت به حداقل رساندن اثر متغیرهای مداخلهوپرورش و نیز به موزشهای موجود در سازمان آ

آموز محصل در پایه چهارم مقطع ابتدائی دوره دوم  جنسیت بر خالقیت کل، این تعداد از میان دختران دانش 

 طور تصادفی برگزیده شدند. و به 

گردید که در ادامه معرفی و تشریح    در پژوهش حاضر، از دو ابزار جهت گردآوری اطالعات استفاده  

 گردد: می
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 1)فرم ب(  الف( پرسشنامه خالقیت تصویری تورنس

(، در پژوهش فراتحلیل خویش، آزمون تفکر خالق تورنس را  1394)  احراریهاشمی، واحدی و  

آزمون از  پس  دارد،  شهرت  نیز  تصویری  خالقیت  آزمون  به  محقق که  مناسبهای  و  ساخته،  ترین 

های انجام  های خالقیت گیلفورد در پژوهش مؤلفه پرکاربردترین آزمون برای سنجش خالقیت ذکر کردند.

ساخت تصویر، تکمیل تصاویر و  » این آزمون شامل سه قسمت  گیری شد.  شده توسط آزمون مذکور اندازه 

سمی دارند و برای  صورت عمده ماهیت ترسیمی یا تجهایی است که به است و مستلزم پاسخ  «هاتکمیل دایره 

است. میزان زمان هر فعالیت ده دقیقه است و    سنین کودکستان تا سطوح باالتر از دبیرستان توصیه گردیده 

می به طول  دقیقه  آزمون سی  هر  آزمونانجامد.  مجموعه  راهنمای مجموعه  رهنمودهای  در  تورنس،  های 

کند که نمرات باالیی که از طریق  اشاره می  گذاری ارائه شده است. تورنس به این موضوع مفصلی برای نمره 

باال بودن احتمال عملکرد خالق در فرد است  دست میبه   «آزمون خالقیت تصویری تورنس»  بیانگر  آید، 

 63/0و ضریب اعتبار    90/0تا    80/0ضریب پایایی این آزمون بین    (.1396)کریمی، مهرافزون و جعفری،  

است  شده  )پیرخ(.  Torrance, 1974)  ذکر  را 1372ائفی  تورنس  آزمون  پایایی  ضریب    (  و  کرد  بررسی 

 پایه بر تورنس که های آزمون باالی این آزمون دارد.  نسبتاًنشان از پایایی   دست آمد کهبه ، 78/0همبستگی 

 سنجدمی را پذیریانعطاف و بسط، سیالی ابتکار، عامل 4 شده است، ساخته خالقیت از وی تعریف و نظریه

های  مؤلفه  (.1396نسب،  رضایی و حسینی)  باشدمی گیلفورد ذهنی ساختاری مدل  تأثیر تحت حدودی تا که

گری، ترکیب، ارزشیابی، پیچیدگی، گانه تفکر خالق گیلفورد شامل: حساسیت به مسأله، سیالی، تحلیلهشت

مورد توجه قرار   که در بین محققان بیشتر  آنچه( ولی  523  ، ص1386سیف،  )  است  پذیریانعطاف  وابتکار  

)روانی(: توانایی تولید   2یالی سچهار مؤلفه  شامل  و  دیدگاه گیلفورد  گرفته، خاصیت واگرایی تفکر بر مبنای

  4اصالت ،  ها یا رویکردها)تنوع(: توانایی تولید یا کاربرد انواع ایده   3پذیریانعطاف،  هاتعداد وسیعی از ایده 

: توانایی گسترش یک متن با استفاده 5گسترش یا بسط و های نو و بدیع  )تازگی و ابتکار(: توانایی ایجاد ایده 

هاشمی، واحدی  های قدیمی متعارف )ای متفاوت از شیوه گونه از جزئیات و توانایی تعریف مجدد ادراك به

 .(1394، و احراری

 

 
1. Torrance Figural test B 

2. Fluency 
3. Flexibility 

4. Originality 

5. Elaboration 
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 ب( پرسشنامه سواد دیداری کودک 

پرسشنامهاز   نتوانستند  پژوهشگران  که  با  آنجایی  بیابند،  کودکان  برای  مهم  این  بررسی  ای جهت 

ساخته  محقق  پرسشنامه  ارتباطات،  علوم  متخصصین  و  رسانه  اصحاب  سواد  همفکری  سنجش  جهت  ای 

دیداری کودك تهیه شد. روایی آن توسط اساتید حوزه علوم ارتباطات، تأیید و ضریب پایایی آن به روش 

با  91/0  آلفای کرونباخ، توجه به معیارهای    محاسبه شد که نشانگر پایایی نسبتاً باالی این پرسشنامه است. 

انتخاب کتاب تصویری مناسب )پیشنهاد از طرف ناشر متخصص در کتب کودك، توصیه از طرف معلم و  

در پژوهش حاضر، از کتاب تصویری بدون کالم    ، ((Chandler, 2007 cited in Weeks, 2013)یا کتابدار 

اثر   انتشارات پرتقال، ناشر تخصصی کودك و نوجوان،    Aaron Becker»رنگ زیبای خیال«  که از سوی 

های پرفروش در سایت آمازون است و  ترجمه و منتشر شده استفاده شده است. این کتاب یکی از کتاب

یز خالقیت در سبک و نگارش به آن تخصیص داده شده است.  جوایزی نیز به دلیل تصویرنگاری و ن  تاکنون

  11توجه به بیشترین همپوشانی،  پس از مطالعه منابع و نیز مشورت و نظرسنجی از اساتید حوزه ارتباطات و با 

ها  عنوان سؤاالت متناظر با هر یک از مؤلفه (، به 2015)  1مؤلفه انتخاب شد و از سیاهه سؤاالت کاربرگ کاتس 

 ه شد. استفاد

 

 روش انجام پژوهش 

ابتدا پرسشنامه خالقیت تورنس و سپس پرسشنامه سواد دیداری، در دسترس کودکان قرار گرفت.  

سواد دیداری در  های  مؤلفه افزار پاورپوینت،  ای، با استفاده از نرم دقیقه   45جلسه، در قالب جلسات    6سپس طی  

با    10شد و در مدت  قالب پروتکل طراحی شده توسط پژوهشگران آموزش داده   راهبردهای تفکر  جلسه، 

های موجود در کتاب تصویری، شناسایی و معانی هر یک تبیین شد. در پایان هر جلسه، تکلیف  مؤلفه   ، دیداری 

های تدریس شده،  تصویری به کودکان ارائه شد و در پایان با برگزاری یک مسابقه عکاسی با محوریت مؤلفه 

آزمون جهت خاتمه یا ادامه و تکرار آموزش اقدام  آموزان، قبل از اجرای پس انش نسبت به ارزشیابی مقدماتی د 

یا بکار  استفاده  ها در یک تصویر و مؤلفه   و تشخیص  بنابراین هر دو هدف آموزشی سواد دیداری )درك شد. 

های مرتبط با  ها ابتدا در تمرین به این ترتیب که آزمودنی   .تصویر( اجرا شد طراحی و ایجاد  ها در  بردن مؤلفه 

های تعیین شده  برداری ها پرداختند و سپس با انجام تکالیف و عکس کتاب تصویری، به درك و تشخیص مؤلفه 

 ها را به نمایش گذاشتند. خود از مؤلفه   هایشان، درك و فهم های همکالسی و تفسیر عکس 

 
1. Coutts 
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 ها وتحلیل دادهتجزیه

میانگین میانگین،،  فراوانی شامل توصیفی آمار سطح در هاداده  وتحلیلهتجزی  انحراف و خطای 

 دو مقایسه  برای استنباطی، آمار سطح در   (1انکووا ) کوواریانس یک متغیره تحلیل   آزمون از  و است معیار

تحلیل   .است شده  پرداخته ها،داده  تحلیل به 2اساسپیاس  افزارنرم  با وه  استفاده شد آزمایش و گروه کنترل

وتحلیل کوواریانس آن  هاست. نقش تجزیه های اولیه میان گروه کوواریانس، ابزار مناسبی برای گواه تفاوت

کند. تحلیل کوواریانس  کننده، یکسان میهای مورد مقایسه را براساس یک یا چند متغیر گواه است که گروه 

ای، ابزار قوی و بسیار مقایسهـهای مورد مطالعه در روش علیرویدادی برای مقایسه گروه نوعی روش پس

هایی را برای مقایسه انتخاب کند که در تمام متغیرها تواند گروه سودمندی است؛ زیرا پژوهشگر همیشه نمی

-وتحلیل کوواریانس مستلزم رعایت پیش تراز یا یکسان باشند. استفاده از تجزیه جز متغیر مورد مطالعه، همبه 

میفرض جمله  از  است؛  معینی  داد  های  قرار  بررسی  مورد  آزمایش  طریق  از  را  رگرسیونی  همسانی  توان 

 (.414-413ص. ، ص1380)دالور، 

 

 پژوهش هاییافته

ها  دست آمده حاصل از تحلیل داده های به شود و یافته های پژوهش مطرح میدر این بخش پرسش

 شود.بررسی فرضیه پژوهش، آورده میهای پژوهش و در پاسخ به پرسش
های آن در  خالقیت و مؤلفه رشد   رمیزان ب  چه  سواد دیداری تا  یدوره آموزشپرسش اصلی: 

 ساله مؤثر است؟  10کودکان 

 ( آمده است. 1در جدول ) نتیجه این پرسش، جهت بررسی تأثیر آموزش سواد دیداری بر تقویت خالقیت  
 آموزش سواد دیداری بر خالقیت أثیر . نتایج تحلیل کوواریانس ت 1جدول 

منابع 

 تغییر 

مجموع 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

میانگین 

 مجذوارت 
F  ضریب اتا  سطح معناداری 

 36/0 0/ 001 09/15 44/612411 1 44/612411 گروه

    82/40564 27 17/1095250 خطا

     29 46/2293055 کل

کودکان گروه آزمایش خالقیت  میانگین نمرات  ( که نشانگر افزایش  1) های جدولبا توجه به داده 

شود  ، استنباط میp<0.05در سطح    fهمچنین معنادار بودن مقدار  آزمون نسبت به گروه کنترل بوده و  در پس

 
1. ANCOVA 

2. SPSS 
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  آموزان اثربخش بوده است. این یافته پژوهش با نتایج حاصل از دانشآموزش سواد دیداری بر خالقیت  که  

 ( همسو است. 1395( و اکبری مبارکه و دیگران )2019(، مارانتیکا )2009پان ) پژوهش
 ساله مؤثر است؟   10در کودکان  ها  دهی ایده رشد بسط  رمیزان ب چه سواد دیداری تا  ی دوره آموزش 

 ( آمده است. 2)   در جدول   ا ه ده ی ا   دهی رشد بسط نتیجه این پرسش، جهت بررسی تأثیر آموزش سواد دیداری بر  

 دهی ایدهآموزش سواد دیداری بر بسط. نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر 2 جدول

منابع 

 تغییر 

مجموع 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

میانگین 

 مجذوارت 
F  ضریب اتا  سطح معناداری 

 20/0 01/0 82/6 13/18707 1 13/18707 گروه

    72/2742 27 69/74053 خطا

     29 / 70 کل

به داده   با  افزایش  2)   جدول های  توجه  نشانگر  نمرات  ( که  کودکان گروه  دهی خالقیت  بسط میانگین 

دهی  آموزش سواد دیداری بر بهبود بسط   شود که استنباط می   آزمون نسبت به گروه کنترل بوده، آزمایش در پس 

باشد. یافته این پژوهش با نتایج پژوهش اکبری  معنادار می    p<0.05در سطح    fخالقیت تأثیر دارد. زیرا مقدار  

ها  از حیث رشد خالقیت در مؤلفه بسط ایده (  1399)   رضوان قربانی   و   بقایی ،  غفاری ( و  1395مبارکه و دیگران ) 

گویی از تصاویر  ، قصه شود جزئیات دیداری قوی که همراه با تصویر ارائه می   کند بیان می   ( 2004)   هو   همسو است. 

ها و با عنایت به مفهوم تفکر واگرا باید گفت،  دهی ایده توجه به مفهوم بسط   کند. با قویت می را در کودك ت 

با تصویر قرار می هنگامی  بایستی آنچه از سلسله حوادث داستان درك کرده را  که کودك در مواجهه  گیرد، 

کند،  پاسخ صحیح حس نمی که هیچ فشاری مبنی بر وجود تنها یک  صورت نتیجه استدالل کند. همچنین درحالی به 

ای از قضاوت شدن داشته باشد. لذا به تولید و ارائه  ها را بازگو کند؛ بدون اینکه واهمه تواند طیف وسعی از ایده می 

 پردازد. های بیشتر )طبق مؤلفه سیالی( و همراه با جزئیات فراوان )طبق مؤلفه بسط( می تعداد ایده 
 ساله مؤثر است؟  10 دختراندر  ها رشد سیالی ایده  رمیزان ب چه سواد دیداری تا یدوره آموزش  

بر   (  3ها در جدول )سیالی ایده رشد  نتیجه این پرسش، جهت بررسی تأثیر آموزش سواد دیداری 

 آمده است.
 آموزش سواد دیداری بر سیالی خالقیت . نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر 3جدول 

 منابع تغییر 
مجموع 

 مجذورات 
 درجه آزادی 

میانگین 

 مجذوارت 
F 

سطح  

 معناداری
 ضریب اتا 

 30/0 0/ 002 09/15 44/612411 1 44/612411 گروه

    82/40564 27 17/1095250 خطا

     29 46/2293055 کل
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کودکان  مؤلفه سیالی خالقیت  میانگین نمرات  که حکایت از افزایش    ( 3های جدول )با توجه به داده 

،  p<0.05در سطح   fهمچنین معنادار بودن مقدار   آزمون نسبت به گروه کنترل دارد وگروه آزمایش در پس

آموزان اثربخش بوده است.  دانشآموزش سواد دیداری بر مؤلفه سیالی خالقیت  توان استنباط نمود که  می

همسو ولی با  ( از حیث رشد مؤلفه سیالی، 1399)  رضواننیقربا و  بقایی، غفاری این یافته پژوهش با پژوهش 

( ناهمسو است. شاید دلیل این تفاوت در ابزار متفاوت یعنی کتاب 1395پژوهش اکبری مبارکه و دیگران ) 

تواند ناشی ها، این امر میدر تدریس استفاده کرده بودند. با توجه به مفهوم سیالیت ایده   آنهادرسی است که  

روی کودکان نسبت به تصاویر محدود    ای کتاب تصویری بر میق تصاویر متنوع، باکیفیت و حرفهاز تأثیر ع

گویا  ( انجام دادند، نشان داد  1396و مبهم کتاب درسی باشد. پژوهشی که خزائی، حیدری و صمصامی )

ان است  از ایرادات کتاب فارسی مقطع دبست  و تصاویر مبهم  جزئیاشاره  ،  نبودن تصویر برای درك مفهوم

آثار بصری   که  ییآنجازند و بایستی مورد بازنگری قرار بگیرد. از  که به روند یادگیری کودك آسیب می

ای  به همین دلیل کتاب تصویری که توسط هنرمندان متخصص و حرفهنقش مهمی در پرورش خالقیت دارد،  

 طراحی شده باشد، راهی مناسب برای ارتقای خالقیت کودکان است.
 ساله مؤثر است؟  10 دختراندر ها پذیری ایده رشد انعطاف رمیزان ب چه  سواد دیداری تا یش دوره آموز

در جدول  ها،  پذیری ایده نتیجه این پرسش، جهت بررسی تأثیر آموزش سواد دیداری بر رشد انعطاف

 ( آمده است.4)

 
 ها پذیری ایده آموزش سواد دیداری بر انعطاف. نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر 4جدول 

منابع 

 تغییر 

مجموع 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

میانگین 

 مجذوارت 
F 

سطح  

 معناداری
 ضریب اتا 

 25/0 0/ 006 90/8 25/253470 1 25/253470 گروه

    17/28454 27 69/768262 خطا

     29 36/1391031 کل

کودکان گروه  پذیری انعطافمیانگین نمرات  ( که حکایت از افزایش 4های جدول )توجه به داده با 

توان  ، میp<0.05در سطح    fهمچنین معنادار بودن مقدار    آزمون نسبت به گروه کنترل دارد وآزمایش در پس

که   نمود  انعطافاستنباط  بر  دیداری  سواد  با  دانشپذیری  آموزش  یافته  این  است.  بوده  اثربخش  آموزان 

( از حیث رشد در مؤلفه  1399)  رضوانقربانی  و  بقایی،  غفاری( و  1395پژوهش اکبری مبارکه و دیگران ) 

گردد به این موضوع که در خالل پژوهش، کودکان تمایل داشتند  همسو است. علت برمیپذیری  انعطاف

خواهند حل کنند. از طرفی رؤیاپردازی  که می  گونهآن ئل را  خود را بجای قهرمان داستان بگذارند و مسا
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تواند یک ابزار بسیار دهد و   میهای تخیلی، نحوه تفکر خالقانه را به کودکان آموزش میدرباره موقعیت

شود  کند و باعث میپذیری در کودکان رشد میلذا توانایی انعطاف باشد.  آنها مفید در فرآیند حل مسأله  

 های متنوع بیاندیشند.مسأله به راه  درباره یک
 ساله مؤثر است؟  10 دختراندر ها رشد ابتکار ایده  رمیزان ب چه سواد دیداری تا یدوره آموزش  

(  5جدول )ها در  نتیجه این پرسش، جهت بررسی اثربخشی آموزش سواد دیداری بر رشد ابتکار ایده 

 آمده است.

 هاآموزش سواد دیداری بر مؤلفه ابتکار ایده . نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر 5جدول 

 منابع تغییر 
مجموع 

 مجذورات 

درجه  

 آزادی

میانگین 

 مجذوارت 
F 

سطح  

 معناداری
 ضریب اتا 

 27/0 0/ 004 10/10 46/6115 1 46/6115 گروه

    41/605 27 24/16346 خطا

     29 80/22546 کل

کودکان گروه آزمایش در    ابتکارمیانگین نمرات  ( که بیانگر افزایش  5های جدول )با توجه به داده 

معناداریپس و  بوده  کنترل  گروه  به  نسبت  که  ، میp<0.05در سطح    fمقدار    آزمون  نمود  استنباط  توان 

آموزان اثربخش بوده است. این یافته پژوهش با پژوهش اکبری مبارکه دانشآموزش سواد دیداری بر ابتکار  

همسو است. با توجه به معنای ابتکار در ارائه ایده (  1399)  رضوان قربانی  و  بقایی،  غفاری( و  1395و دیگران )

نیز ارزشمندی   را در چارچوب از    کودكذهن  توان گفت کتاب،  ، میمهای تصویری بدون کالکتاب و 

تعیین  بلکه  شده محصور نمیپیش  با تصویر، خلق کند   د بای  او کند؛  برای همراهی  ، متن دلخواه خودش را 

از   داستانی، فرصتاستفاده  ایجاد میاین خط  برای خواننده  را  بپردازدهایی  معنا سازی و تخیل  به  تا   کند 

(Weeks, 2013.)  هایی زی بنا به پیشینه فکری و فرهنگی هر فرد، متفاوت است و منجر به تولید ایده معناسا

 شود. مبتکرانه می

 

 نتیجه

هایی از این نوع، به ارتقای خالقیت  در پژوهش حاضر، آموزش سواد دیداری همسو با دیگر پژوهش 

انجامیدایده   در  بسط  و  ابتکار  پذیری،انعطاف  سیالی،  های آن، شاملو هر یک از مؤلفه هر چند که از   . ها 

های پژوهش حاضر باید  پذیری یافتهحیث محدود بودن حجم نمونه پژوهش و نیز تحدید جنسیتی، در تعمیم

های تصویری در آموزش و ارتقای  جانب احتیاط رعایت شود، اما آنچه قابل تأمل است، نقش اثربخش کتاب

و نیز با توجه  سازی این منابع اقدام نمایند  ها نسبت به مجموعهنهگردد کتابخاپیشنهاد می  خالقیت است بنابراین
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به اهمیت پرورش سواد دیداری، مغفول ماندن آموزش سواد مذکور در مدارس و نقش تأکید شده و برجسته  

ها در آموزش این مهم در متون، ضروری است در علم اطالعات به جایگاه سواد دیداری توجه شود.  کتابخانه

سو در آموزش و تربیت نیروی متخصص در محیط آکادمیک و از سوی دیگر در تواند از یک ه میاین توج

حرفهمحیط کتابخانههای  نظیر  کتابخانه ای  همچنین  گیرد.  قرار  توجه  مورد  میها  سواد  ها  آموزش  توانند 

اهمیتی که   دیداری را در قالب خدمات اصلی و جنبی، مدنظر قرار دهند. در خاتمه باید گفت ضرورت و

تواند بر دقت وضع معیارها و ضوابط ارزیابی این  در امر پرورش خالقیت دارد می  آنها ها و استفاده از کتاب

های بیشتر در آینده ها نیازمند پژوهش ها و هم در کتابخانهآثار بیفزاید. توجه به سواد دیداری هم در کتاب

سایر گروه  کتابخانبر روی  نقش  به  توجه  به  ه های سنی،  پرداختن  میزان  و  توانائی  آنهاها  بهبود  نیز  های  و 

 کتابداران است. 
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