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 دهیچک
را نوباوگان توجه در تالشند تربیت  و تعلیم نهادهای اینرو، از وامع انسانی است،جترین مسائل آب شرب از مهم همچونزیست محیط منابع از  پایداربرداری بهره

به اثربخشی اینفوگرافیک ایستا و پویا بر  پژوهش حاضر ،در این راستا ند.را فراگیر مصرف درستروشهای  تا ی این منبع حیاتی جلب کردهبه مصرف بهینه
های از نوع طرحآزمایشی شبه، روش پژوهش .پردازدمی 5Eگرایی سازندهطراحی آموزشی الگوی  مصرف آب شرب برمبنای جوییصرفهکودکان در یادگیری 

برای  انتخاب شد. 1397-98سال تحصیلی  پایه چهارم ابتدایی شهر تهران آموزان دختردانش آماری،ی جامعه آزمون با گروه کنترل بود.پس-آزمونپیش
ساخته پرسشنامه محقق شدند. همچنین با استفاده ازیش و کنترل گمارده های آزمادر گروه از سه کالس هنفر 15بطور تصادفی سه گروه  ،ایگیری خوشهنمونه
 5Eالگوی  های ایستا و پویا برمبناییکبا اینفوگراف ساعته و نیم جلسه یک 21های آزمایش در شد. گروه گردآوری ان با مصاحبههای الزم از صاحب نظرگویه

 5Eالگوی  یاینفوگرافیک ایستا و پویا بر پایه یجداگانه کاربرد هایافتهبر اساس  شد.آزمون متغیری کواریانس تکتحلیل باهای پژوهش فرضیه ند.آموزش دید
جویی در صرفهیادگیری ایستا و پویا از نظر تاثیر بر  یکاینفوگراف بینهمچنین  (.P>0.01)داری دارد جویی در مصرف آب شرب تاثیر معنیصرفهیادگیری بر 

قرار دهیم بهتر است از را در اختیار یادگیرندگان  ست اطالعات دقیقیکه قرار ابرای موضوعاتی  (.P>0.05) داری وجود نداردمصرف آب شرب تفاوت معنی
رسانه قدرتمندی  ،این روش ارتباطی همچنین شود.برای یادگیرندگان می سازی، و ارائه سریع آنهاد، زیرا سبب تلخیص اطالعات، سادهاینفوگرافیک استفاده شو

 .سازی استفرهنگ و ایجاد نگرش جلب توجه و برای
 

  یدیکل کلمات
 "مصرف آب شربصرفه جویی در "، "5Eالگوی "، "گراییالگوی طرحی آموزشی سازنده"، "اینفوگرافیک ایستا و پویا"

 

 مقدمه
فرهنگ  رفتارشناسی، منظری ایران از جامعه کنونی مسائل بغرنجاز 

به این  تردید عدم توجهبی است. زیستمحیط منابع مصرف نادرست 
این درحالی د. کنمی اثرگذاریگر جامعه های دیتمامی بخشبر  مسأله

آموزش قابل  با ،محیط زیستمنابع  مصرفنادرست فرهنگ این است که 
نظام تعلیم و  کرد.جلوگیری  آن رواجان از تویا می بوده، تغییر وپیشگیری 

ریزی شده باشد، ای صحیح پایهتربیت هر جامعه در صورتی که به گونه
وقوع  بار آورد و ازگی شایستبه های آینده را توانایی آن را داراست که نسل

به نظر  .و انسانی جلوگیری کند یزیستمحیط های بسیاری از بحران
ش آموزنظام ریزان اندرکاران و برنامهدست های مختلف،زمینه، در رسدمی

 مصرفِ  فرهنگِ تربیتِ ابعاد مهمِ و پرورش رسمی آنطور که بایسته است،
افراد جامعه جویی صرفهیادگیری لزوم  .اندرا مدنظر قرار ندادهمنابع  درستِ

، بویژه کودکان به عنوان شهروندان آینده در نظام در مصرف آب شرب
های گذاریسرمایه، ضرورتی انکارناپذیر است و یت رسمیتعلیم و ترب
 تعلیم و تربیت،رود که  یانتظار م .حیاتی استدر این زمینه راهبردی 
تسریع  وستهیچهار هدف متفاوت اما به هم پ قیاز طررا  یاجتماع پیشرفت

 ؛ی(و جمع یفرد هایویژگی رشد قیاز طر) انهیگراانسانببخشد: اهداف 
 ؛(شهروندیو مشارکت فعال  یعموم یزندگ تیتقواهداف مدنی )از طریق 

 و یفکر یهامهارت با تکیه بر ایجاد افراد با ارتقای) یاقتصاداهداف 

 اهداف مربوط به ، وآنها و جامعه یزندگ طیشراتقویت کننده مولد و  یعمل
 یبارهدر . (2018، 1پیل و همکاران)اس عدالت و یحقوق اجتماع بهبود
که  وتربیت،، اثربخشی رویکردهای آموزش سنتی در تعلیمرفتارهاتغییر 

به بازنگری  نیازبیشتر مبتنی بر انتقال اطالعات و سخنرانی محض بوده 
شناسی آموزش و تربیت، ریشه در رویکرد معرفتی شیوه این. دارد

دارد که نگرشی منفعالنه به  3و مکتب روانشناسی رفتارگرایی 2پوزیتیویسم
 ،4است )اندرسونبرایش قائل یادگیری در  اندکینقش  یادگیرنده داشته و

ایجاد  در کارآمدی و بازدهی رویکردهای سنتی برای (. بنابراین،1995
آموزش، بیشتر بر  زیرا این نوع ؛جدی وجود دارد و تغییر، تردید رفتارها
شدت با شرایط و مراحل رشد ی صرف اطالعات تاکید دارد و بهارائه

ی رشد بر اساس نظریه در تعارض است. (1970) 5شناختی کودکان پیاژه
شناختی پیاژه، کودکان در دبستان فقط بر اساس عینیات و واقعیات 

گیرند و الگوی یادگیری آنها، اندیشند و یاد میپیرامون خود میلمس قابل
سخنرانی معلم!. است، نه گوش دادن به  6یادگیری از طریق انجام دادن

                                                                                       
1. Spiel et al.  

2. Positivism Epistemology 

3. Behaviorism Psychology  

4. Anderson  

5. Piaget  

6. learning by doing  
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 .ضرورت داردآموزش عینی و ملموس  ی بهآموزش انتزاعتبدیل  بنابراین،
ی آموزشی باید ( معتقد است هر ارائه2007)1دیوید مریل ،زمینهدر این 

و بهتر است هر آنها باشد،  ی دو عنصر بیان اطالعات و نمایشدربرگیرنده
ارائه شود. آموزش یا  2ی واقعیلهمسأ دوی این عناصر در بافت یک

 منظرو از  گرا دارد،محور، ریشه در روانشناسی سازندهلهمسأ یادگیری
ار گرایی و روانشناسی رفتارگرا قرشناسی در مقابل رویکرد اثباتمعرفت

و محور یادگیری  ،آموزدانش در این رویکرد، (.2000، 3)شانک گیردمی
 ( و نقش معلم، راهنمایی،4،2004دانش است )سانتراک عامل تولید

 (.5،2005کلورگری فرایند یادگیری است )فتسکو مکهدایتگری و تسهیل

شود که آیا رویکردهای کنونی نظام مطرح میپرسش حال این 
بوده  موفقزیست  محیطمنابع فرهنگ مصرف  تغییرتربیت در وتعلیم

اتمام  یا که با توجه به کاهش توان چنین استنباط کردمیاست؟ در پاسخ 
 طی دیگر ذخایر طبیعیها و و جنگل یآبمنابع همچون منابع طبیعی 

در آموزش فرهنگ درست نظام تعلیم و تربیت کنونی  های گذشته،سال
ر نتیجه، د .6آنگونه که باید عمل نکرده استاین منابع بهره برداری از 

جویی در مصرف آب کودکان، نسبت به موضوعات مهمی چون صرفه
وتربیت اوان کودکی این در حالی است که تعلیم. توجه هستندبیشرب 

گیری فرهنگ رفتاری صحیح شود؛ همچنین تواند منجر به شکلمی
ی هاکارگیری روشها با بهمهدکودکتوان از آغاز در مدارس و می

توجه کودکان و  جذاب،به صورت مواد آموزشی  یهنرمندانه در ارائه
جلب کرد و زیست  محیطمنابع ی نوجوانان را به اهمیت مصرف بهینه

را در آنها نهادینه ساخت تا در آینده مجبور به صرف  مقبولرفتاری 
 برخی از رفتارها .آنها نباشیم انجامهای هنگفت برای ترغیب افراد به هزینه

یکی  .و/یا حتی تغییر داد داد انجامسازی توان از راه دیداریرا می و اَعمال 
 ست.ا 7یکاینفوگرافانواع از استفاده  ،سازی اطالعاتهای دیداریاز راه
ی دو واژه حاصل ترکیب یکاینفوگرافی کوتاه شدهی واژه

information  وgraphic سازی اینفوگرافیک روش دیداری .است
معموال برای  دهوتماشایی و اثربخش بی اطالعات به روشی برای ارائه

 اطالعات،شامل اجزای اصلی آن  ها مناسب است.ارائه و بازنمایی داده
 9س؛ استیوس و نیو8،2015ِ)دونلپ و لوونثال تایپوگرافی استو  ترکیب،
ی اطالعات با هدف هها و ارائسازی دادهدیداری ،اینفوگرافیک (.2019

، 10)اسمسیکالس درک اطالعات است هولتو س خالصه سرعت بخشیدن،
ها به منظور یکاینفوگراف، به عبارتی (.2019، و همکاران 11؛ مارتین2012

 .شوندکار گرفته میارائه دیداری، روشن و سریع اطالعات پیچیده به
ترین یکی از متداول شود ومی مفهومیی سازی با عناصر دیداردیداری
 یاددهی است. -در فرایند یادگیری های موثر کاربردیروش

                                                                                       
1. David Merill  

2. real problem  

3. Shank  

4. Santrauk.  

5. Fetsco & Macclur  

در گزارشهای نابودی جنگها و با توجه به میزان تخریب منتشرشده  6
 های مختلف داخلیمنابع طبیعی در رسانه

7. infographic 

8. Dunlap & Lowenthal  

9. Esteves & Neves 

10. Smiciklas 

11. Martin 

یادگیرندگان بر  :نکات مطرحنداین  قابلیتهای آموزشی اینفوگرافیک، بارهدر 
به یادگیرندگان  (؛12،2002های تفکر متفاوت تاثیر دارد )ویلیامزبا سبک

درگیر شوند و منجر به کند در فرایند یادگیری بطور فعال کمک می
باعث افزایش نرخ  (؛13،2005)آکویونلو و یلماز شودیادگیری پایدار می

آموز را افزایش موفقیت دانش (؛14،2013)بورکین و دیگران یادداری شده
 جلب توجهکند تا با (؛ و به معلمان کمک می15،2014)شروک دهدمی

یادگیری را توسعه دهند های فعالیت ،ی اثربخشارائه و یادگیرنده
دگیری تواند مقاصد یااثربخش می یکیک اینفوگراف (.16،2013واسین)وانیچ

 و ی خوانشینوعی تجربه زیرا دارای کند، را پشتیبانیو اهداف آموزشی 
این  (،2012) 17کند. فرانچیکه تفکر نقادانه را تشویق می دیداری است

پردازش شناختی  بیان دیگر، به ؛نامدمی یدیدگاه را تفکر اینفوگرافیک
 شود.یا تفسیر میو که بطور دیداری بازنمایی است محتوا یا روایتی 

رویکرد دیداری قدرتمندی برای انتقال اطالعات و پشتیبانی  یکاینفوگراف
؛ 18،2015بینند )اوتینگزیرا افراد با مغزشان می ،مفهومی است کادرااز 

 20و پویا 19کلی ایستا یبه دو دستهها یکاینفوگراف (.2012اسمیسیکالس،
ها و اطالعات در های ایستا تمام دادهیکدر اینفوگراف شوند.تقسیم می

 یکشود. اینفوگرافیک مرحله و به صورت تصویر به کاربر نشان داده می
های در رسانه داو ص تصویر متحرکترکیب  و فنون دانشمتکی به ، پویا

از گرافیک  است که برای تولید آن،سازی ای از فیلمامروزی و گونه
حداقلی یا  سازی هموجز بودن و ساد شود.استفاده می پویامتحرک یا 
دیداری  ی مفهومیاستفاده از نمادها با پویا یکاینفوگراف21مینیمالیستی
بسیار  های متراکمی دادهشود تا برای اهداف آموزشی و ارائهباعث می
سازی ارتباط و حمایت از اهداف همچنین برای دیداری مفید باشد.

تا  ،پویا یکاینفوگراف د.شواهمیت تلقی میبا  وپرورشآموزشی در آموزش
 ی از جمله،دیدارو عناصر صدا با تکیه بر  ،انیمیشنفیلم  حدی مشابه

 محدودکسازی حرمت مندی ازو بهره بندیترکیب ،بافت رنگ، ،شکل
در  پویا یکبنابراین، اینفوگراف دهد.را ارائه میمحتوا  ،عناصر دیداری

 ترکم هزینه ،تربه مراتب سادهبه سبب تولید  ،انیمیشنفیلم ی با مقایسه
زمانی  (.22،2008)وارسیتا رودکار میبیشتر برای مقاصد آموزشی به دهوب

 کنند،یی دیداری در یادگیری استفاده میآموزان از بازنماکه دانش
های دیداری قابلیت همچنین بازنمایی کنند.برقرار فعالی تعامل  توانندمی

البته  .(23،2009)لین و پوالنیکی های تفکر داردای در رشد مهارتبالقوه
باید بستر  ،ی ارتباطی برای رسیدن به تأثیر مطلوبدر کاربرد هر رسانه

فرایند یادگیری نظور بدین م ،در اختیار باشد آموزشی و یادگیری مناسب
 طراحی براساس الگوی یادگیرنده مبنا الزم است اینفوگرافیکمبتنی بر 

 شود. زمینه سازی  و

                                                                                       
12. Williams 

13. Akkoyunlu & Yılmaz 

14. Borkin et al 

15. Schrock 

16. Vanichvasin 

17. Franchi 

18. Oetting 

19. Static 

20. Dynamic 

21. minimalism 

22. Warsita  

23. Lin & polaniecki  
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گرایی در یکی از پرکاربردترین الگوهای آموزشی متعلق به رویکرد سازنده
 E5 2مشهور به  1بیی بایامرحله-پنجوتربیت، الگوی ی تعلیمحیطه
درگیرسازی، کاوش، توصیف،  یاین الگو دارای پنج مرحله .است
ساس این الگو، کالس در فضایی مانند ابر  وبسط، و ارزشیابی است.شرح

آموزان برای حل مسائل علمی خود، کارگاه آموزشی برگزار شده، دانش
های مناسب برای د فرصتها با ایجافرصت سازماندهی دارند. این کالس

های آموزشی این کارگاهنین همچ ند.هستکاوش و آزمایش بسیار پربازده 
واندن و های مختلف، خگو، انجام پروژهومناسبی برای بحث، گفت مجال

 ها،در این کالس سازد.آموزان فراهم میگزارش دادن را برای دانش
 یاست و معلم تنها وظیفهدار پیشبرد مراحل آموزشی عهدهآموز دانش

  سازی را بر عهده دارد.هنهدایت و زمی
 توجهی کودکان و نوجوانان درپژوهش مبنی بر بی مسألهبا توجه به 

تعیین اثربخشی استفاده  ،، هدف این پژوهششربمصرف آب جویی صرفه
یادگیری بر  5Eی گرایانهازندهس الگویرچوب چادر  یکاز اینفوگراف

های پژوهش فرضیهبنابراین  مصرف آب شرب است.در جویی صرفه
  :عبارتند از

ارچوب الگوی طراحی پویا و ایستا در چ کارگیری اینفوگرافیک. به1
 مصرف آب شربدر جویی صرفهیادگیری بر  5Eگرایی آموزشی سازنده

 توسط کودکان تاثیر دارد.
ارچوب الگوی طراحی پویا و ایستا در چ یککارگیری اینفوگراف. میان به2

مصرف آب در جویی صرفهکودکان یادگیری در  5Eگرایی آموزشی سازنده
 داری وجود دارد.شرب تفاوت معنی

ها، و حجم پیشینه یکافزایش عالقه به بکارگیری اینفوگراف برخالف
سازی و چگونگی انتقال مزایای دیداری بارهعمومی طراحی دیداری در 

ی، پردازش شناختی و درک سازها برای پشتیبانی از درگیرداده
؛ به نقل از 2006، 4،1983؛ تافتی3،1993مفهومی )فلمینگ و لیوی

مزایا و اثربخشی  باره، تحقیقات اندکی در (2016چیفچی، 
تربیتی انجام شده است )کوس و  برای مقاصد آموزشی/ یکاینفوگراف
آموزش  توان گفت کهمی .(2016؛ به نقل از چیفچی، 5،2014سیمس
 توان فرهنگ صحیح را اشاعه داد وآن میبا که ترین ابزاری است مهم

تواند به می نتایج چنین تحقیقاتی از سوی دیگر .سبب تغییر رفتار شد
 تغییر برای و پرورش آموزش مربیان مدیران و اندرکاران،دست

زیرا  کمک کند؛زیست  منابع محیطمصرف  صحیح الگوهای رفتاری
مبنایی برای  و مدخل اساسی و آموزش است کلید بازسازی فرهنگ،

، انجام نظر به این نکات .دبستان است پایه گذاری این فرهنگ،پایه
 .یابدپژوهش حاضر ضرورت می

 

 انجام تحقیقروش 

 ی آماری، نمونه و ابزار پژوهشروش پژوهش، جامعه
آزمایشی صورت شبهکاربردی به هایپژوهش یزمره پژوهش حاضر در

آزمون با گروه کنترل استفاده شد. پس-آزموناست که در آن از طرح پیش
چهارم ی پایهدختر آموزان دانشهای گروه ،جامعه آماری پژوهش حاضر

                                                                                       
1 . Bybee 

2. engaging, exploration, explanation, elaboration, 

evaluation 

3. Felming & Livay 

4. Tufte 

5. Kos & Sims 

با در نظر گرفتن بودند.  1397-1398در سال تحصیلی ابتدایی شهر تهران 
( و نیرومندی 05/0) مالحظاتی نظیر توان آزمون آماری، سطح معناداری

که بیان  ،6کولز اساس نظر ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و بر
کند اگر پژوهشگری قصد انجام تحلیل واریانس با چندین سطح از می

کننده پیشنهاد شرکت 15متغیر مستقل را دارد، برای هر یک از سطوح، 
سطح  3شود و با توجه به اینکه در این پژوهش متغیر آزمایشی دارای می

کنترل( است و برای افزایش توان آزمون آماری و اعتبار  1)دو آزمایش و 
نفر گروه  15)دختر مدرسه فوق آموزان از دانش نفر 45رونی بی

نفر گروه کنترل(  15و  ؛پویا یکگرافنفر گروه اینفو 15 ؛ایستا یکاینفوگراف
پژوهش انتخاب  یعنوان نمونهی بهاخوشهگیری روش نمونهاستفاده از با 

گروه آزمایش  3صورت تصادفی در به هاخوشهشدند. پس از انتخاب نمونه، 
 و گواه قرار گرفتند.

ابزار آب شرب از  مصرفجویی گیری میزان صرفهبرای اندازه
این  هایپرسش ساخته استفاده شد.پرسشنامه محققی ریگاندازه

و مشاهده و  پرسشنامه از طریق مطالعه منابع موجود در این زمینه
از اجرای پرسشنامه و  آمد. قبلموزان به دست آمصاحبه رفتار دانش

روایی محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید متخصص  ،اجرای آزمایش
آزمون پیش یمه در مرحلهایایی این پرسشنادر این زمینه تأیید شد. پ

 یهدهندبه دست آمد که نشان 75/0زمون آپس ۀو در مرحل 71/0
 باشد.لوب بودن پایایی این پرسشنامه میمط
 ،پژوهشاین رعایت جوانب و مالحظات اخالق پژوهشی در  برای
از  اماماهیت پژوهش در آن شرکت کردند، از با آگاهی  های آزمایشهگرو
  .اطالعی نداشتندی هستند گروه آزمایشدر کدام که این
 

 شدهاستفاده افزارنرمروش اجرای پژوهش و 
 با الگوی طراحی آموزشیتوام  ایستا و پویا یکاینفوگراف از دو آزمایشهادر  

5E   .زمایش، و اجرای آها اینفوگرافیکقبل از استفاده از استفاده شد
بعد  آزمون بصورت پرسشنامه بود )پیوست(.این پیش. اجرا شد آزمونشیپ

و برای گروه کنترل آموزش  اجرا شد)پرسشنامه(  آزمون، پسآزمایشاز 
تعداد جلسات بکارگیری این  .استفاده شد 5Eالگوی طراحی آموزشی 

 .اجرا شد آزمونپسدر آخر بود. جلسه 21 هااینفوگرافیک
 

 آمده است. 1شرح جلسات اجرای پژوهش در جدول 

 : شرح جلسات اجرای مداخله1جدول 
 جلسات انجام شده فعالیت

 1جلسه  برای گروه اول آزمونپیشانجام 

 2جلسه  برای گروه دومآزمون پیشانجام 

 3جلسه  برای گروه سومآزمون پیشانجام 
در ایستا اینفوگرافیک  )ارائه برای گروه آزمایش اولانجام مداخله آموزشی 

+ اجرای مراحل الگوی طراحی جویی در مصرف آب شربمورد صرفه
با  جویی در مصرف آب شربدر مورد صرفه 5Eگرایی آموزشی سازنده

 (تمرکز بر گام درگیر شدن

 4جلسه 

اینفوگرافیک پویا در )ارائه  برای گروه آزمایش دومانجام مداخله آموزشی 
مراحل الگوی طراحی جویی در مصرف آب شرب+ اجرای مورد صرفه

با  جویی در مصرف آب شربدر مورد صرفه 5Eگرایی آموزشی سازنده
 (تمرکز بر گام درگیر شدن

 5جلسه 

جویی در صرفهدر مورد  5Eی اجرای مراحل الگوی طراحی آموزش
 با تمرکز بر گام درگیر شدن برای گروه کنترل مصرف آب شرب

 6جلسه 

ایستا در اینفوگرافیک )ارائه  برای گروه آزمایش اولانجام مداخله آموزشی 
ب شرب+ اجرای مراحل الگوی طراحی جویی در مصرف آمورد صرفه

با  جویی در مصرف آب شربدر مورد صرفه 5Eموزشی سازنده گرایی آ
 7جلسه 

                                                                                       
6. Kulz 
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 تمرکز بر گام کاوشگری(

پویا در )ارائه  اینفوگرافیک برای گروه آزمایش دوم انجام مداخله آموزشی 
جویی در مصرف آب شرب+ اجرای مراحل الگوی طراحی مورد صرفه

با  جویی در مصرف آب شربدر مورد صرفه 5Eسازنده گرایی  اموزشی
 (تمرکز بر گام کاوشگری

 8جلسه 

جویی در در مورد صرفه 5Eاجرای مراحل الگوی طراحی آموزشی 
 با تمرکز بر گام کاوشگری برای گروه کنترلمصرف آب شرب 

 9جلسه 

)ارائه اینفوگرافیک ایستا در  برای گروه آزمایش اولانجام مداخله آموزشی 
جویی در مصرف آب شرب+ اجرای مراحل الگوی طراحی مورد صرفه

جویی در مصرف آب شرب با در مورد صرفه 5Eآموزشی سازنده گرایی 
 (آموزدانشتمرکز بر گام توضیح دادن توسط 

 10جلسه 

)ارائه  اینفوگرافیک پویا در برای گروه آزمایش دوم انجام مداخله آموزشی 
اجرای مراحل الگوی طراحی جویی در مصرف آب شرب+ مورد صرفه

جویی در مصرف آب شرب با در مورد صرفه 5Eسازنده گرایی  اموزشی
 (آموزدانشتمرکز بر گام توضیح دادن توسط 

 11جلسه 

جویی در در مورد صرفه 5Eاجرای مراحل الگوی طراحی آموزشی 
با تمرکز بر گام توضیح دادن توسط  برای گروه کنترلمصرف آب شرب 

 آموزدانش

 12جلسه 

)ارائه اینفوگرافیک ایستا در  برای گروه آزمایش اولانجام مداخله آموزشی 
جویی در مصرف آب شرب+ اجرای مراحل الگوی طراحی مورد صرفه

جویی در مصرف آب شرب با در مورد صرفه 5Eآموزشی سازنده گرایی 
 (آموزدانشبسط توسط معلم و وتمرکز بر گام شرح

 13جلسه 

)ارائه  اینفوگرافیک پویا در برای گروه آزمایش دوم انجام مداخله آموزشی 
جویی در مصرف آب شرب+ اجرای مراحل الگوی طراحی مورد صرفه

جویی در مصرف آب شرب با در مورد صرفه 5Eاموزشی سازنده گرایی 
 (آموزدانشبسط توسط معلم و وتمرکز بر گام شرح

 14جلسه 

جویی در در مورد صرفه 5Eاجرای مراحل الگوی طراحی آموزشی 
بسط توسط وبا تمرکز بر گام شرح برای گروه کنترلمصرف آب شرب 

 آموزدانشمعلم و 
 15جلسه 

)ارائه اینفوگرافیک ایستا در  برای گروه آزمایش اولانجام مداخله آموزشی 
جویی در مصرف آب شرب+ اجرای مراحل الگوی طراحی مورد صرفه

جویی در مصرف آب شرب با در مورد صرفه 5Eآموزشی سازنده گرایی 
 تمرکز بر گام ارزشیابی(

 16جلسه 

)ارائه  اینفوگرافیک پویا در برای گروه آزمایش دوم انجام مداخله آموزشی 
احی جویی در مصرف آب شرب+ اجرای مراحل الگوی طرمورد صرفه

جویی در مصرف آب شرب با در مورد صرفه 5Eاموزشی سازنده گرایی 
 تمرکز بر گام ارزشیابی(

 17جلسه 

جویی در در مورد صرفه 5Eاجرای مراحل الگوی طراحی آموزشی 
 با تمرکز بر گام ارزشیابی برای گروه کنترلمصرف آب شرب 

 18جلسه 

 19جلسه  برای گروه اول آزمونانجام پس

 20جلسه  برای گروه دوم آزمونپسانجام 

 21جلسه  برای گروه سوم آزمونانجام پس

 

 سنجش آماری

در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی برای 
 براید. در سطح آمار استنباطی ش گیریبهرهتوصیف شرایط موجود 

متغیری واریانس تکنمونه به جامعه از آزمون تحلیل کتعمیم صفات 
برای توصیف و تجزیه و تحلیل برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. 

 د.شاستفاده  SPSS 24 افزارها نرمداده
 

 نتایج
 3آزمون آزمون و پسمعیار نمرات پیش میانگین و انحراف (2)جدول 

جویی در مصرف آب شرب را در دو صرفهیادگیری گروه را در متغیر 
 دهد.نشان میگیری مرحلۀ اندازه

 
آزمون آزمون و پس: میانگین و انحراف معیار نمرات پیش2جدول 

 های آزمایش و کنترلگروه

 آزمونپس آزمونپیش عضویت گروهی

M SD M SD 

 5E 80/8 07/2 13/12 76/1 ایستا بعالوه یکنمایش اینفوگراف

 5E 80/6 78/1 86/10 32/2 پویا بعالوه یکنمایش اینفوگراف

 اجرای الگوی طراحی آموزشی( کنترل
5E ( 

86/6 18/1 60/8 72/1 

 
 یکاینفوگرافآزمون این متغیر در گروه میانگین و انحراف معیار پیش

به ترتیب  پویا یکاینفوگرافو در گروه  07/2و  80/8به ترتیب  ایستا
معیار میانگین و انحرافبود.  18/1و  86/6در گروه کنترل 78/1و  80/6
و  13/12به ترتیب  ایستا یکمتغیر در گروه اینفوگراف آزمون اینپس
و در گروه  32/2و  86/10به ترتیب  پویا یکاینفوگرافو در گروه  76/1

قبل از آزمون فرضیۀ پژوهشی با استفاده  بود. 72/1و  60/8کنترل 
زمون بررسی های این آمفروضهمتغیری، اریانس تکحلیل کواز ت

نرمال بودن با استفاده از آزمون کالمگروف مفروضۀ شدند. 
زمون آآزمون و پسپیش یاسمیرنف بررسی شد و در هر دو مرحله

داری بزرگتر از گروه مورد مطالعه با سطح معنی 3 برای هر
(p>0.05.تأیید شد ) ها با استفاده از مفروضۀ همگنی واریانس

 لوین بررسی شد و نتایج این آزمون نشان داد که مفروضۀ fآزمون 
𝐹(2.42)ها با همگنی واریانس = داری سطح معنیو  1.25

شیب رگرسیون نیز با استفاده از آزمون  یتأیید شد. مفروضه 29/0
𝐹(2.39)واریانس بررسی شد و با  = داری و سطح معنی 1.45

 تأیید شد.  24/0

در  گروه 3تک برای مقایسه : نتایج آزمون کواریانس 3جدول 

 جویی در مصرف آب شربصرفه

ر 
غی

مت

ته
س

واب
ع  

مو
ج

م

ت
ورا

جذ
م

ی 
اد

 آز
جه

در
 

ن 
گی

یان
م

ت
ورا

جذ
م

 

F
 

ی
دار

عنا
م

یر 
تأث

ن 
زا

می
 

ی
ار

 آم
ن

وا
ت

 

مدل تصحیح 
 شده

45/103 3 48/34 19/9 001/0 40/0 99/0 

 00/1 51/0 001/0 8895/42 80/160 1 80/160 عرض از مبدأ

 27/0 04/0 17/0 95/1 32/7 1 32/7 پیش آزمون

عضویت 
 گروهی

82/67 2 91/33 04/9 001/0 30/0 96/0 

     75/3 41 74/153 خطا

      45 00/5250 کل

 
آزمون، در دهد که بعد از کنترل اثرات پیشینشان م( 3)نتایج جدول 

 P ،04/9< 01/0با ) شرب آب در مصرفجویی صرفهیادگیری متغیر 

=F ،) کنترل وجود  گروه داری بین دو گروه آزمایش ومعنیتفاوت
برای اینکه مشخص بنابراین فرضیه اول پژوهش پذیرفته شد. داشت. 

داری وجود گروه مورد مطالعه اختالف معنی 3 شود بین کدام یک از
 ( گزارش شده است.4جدول )در  LSDنتایج آزمون تعقیبی 

 
 
  

 های چندگانهبرای مقایسه LSD(: آزمون تعقیبی 4جدول )
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اختالف 
 میانگین

خطای 
 استاندارد

SIG 

ایستا  یکاینفوگرافنمایش 
  5Eبعالوه

 32/0 78/0 78/0 پویا یکفوگرافاین

 001/0 78/0 06/3 کنترل

پویا  یکنمایش اینفوگراف
  5Eبعالوه

 002/0 70/0 28/2 کنترل

 
ایستا با گروه  یکاینفوگراف(: بین گروه 4براساس نتایج جدول )

داری وجود اختالف معنی 32/0داری با سطح معنی پویا یکاینفوگراف
 یکنمایش اینفوگرافگروه  یشدهتعدیل(. میانگین P>0.05ندارد )
( 03/11) پویا یکاینفوگرافگروه  یشدهمیانگین تعدیل  ( و81/11) ایستا

شده و با در تعدیلهای واریانس و میانگیننتایج تحلیل کبود، با توجه به 
 یکاینفوگرافبین تأثیر ان گفت توهای پژوهش مینظر گرفتن محدودیت

اختالف  شرب آبمصرف جویی در صرفهیادگیری  بر پویا و ایستا
بین دو   د.وشمیبنابراین فرضیه دوم پژوهش رد  داری وجود ندارد.معنی
با گروه کنترل در  پویا یکاینفوگرافو گروه ایستا  یکاینفوگرافگروه 

میانگین (. P<0.01داری وجود دارد )ختالف معنیا 01/0سطح آلفای 
 ی( و میانگین تعدیل شده81/11)ا ایست یکاینفوگرافگروه  یتعدیل شده

گروه کنترل  ی( و میانگین تعدیل شده03/11)پویا  یکاینفوگرافگروه 
کنترل بود. در  مایشی بیشتر از گروهبود، که میانگین دو گروه آز 75/8

های تعدیل شده و با واریانس و میانگینکبا توجه به نتایج تحلیل نتیجه
 ایستا یکاینفوگرافت توان گفهای پژوهش میفتن محدودیتدر نظر گر
شرب  آبمصرف جویی در صرفهیادگیری  بر پویا یکاینفوگرافو گروه 

  د.توسط کودکان تأثیر دار
 

 گیریبحث و نتیجه
 برایستا و پویا  یکاثربخشی اینفوگرافتعیین این پژوهش با هدف 

 انجام گرفت توسط کودکان مصرف آب شربدر جویی صرفه یادگیری

 یادگیریبر  یکاز اینفوگرافیانس نشان داد که استفاده ارنتایج تحلیل کو
تاثیر  توسط کودکان بطور معناداری آب شربمصرف در جویی صرفه
 یهایافته (.>001/0pد )شوی پژوهش تأئید میفرضیه. بنابراین دارد
، و اُزداملی و (2016چیفچی ) پژوهش هایپژوهش با یافته این

وان تدر تبیین این یافته از پژوهش می .یی داردهمسو (2016) 1همکاران
ها در تغییر جو یکنواخت کالس و جلب یکگفت از آنجایی که اینفوگراف
(، و منجر به ارتباط 2012)اسمیسیکالس،توجه افراد مفید هستند 

شوند )ماتریکس و آموز میتر با دانشتر و سریعاثربخش
آموز را دانش برخی رفتارهایرود بتوانند انتظار می (2،2014هودسون
تواند به عنوان می یکتوان گفت که اینفوگرافبنابراین می .دنتغییر ده

آموزان در نظر گرفته اخالقی دانشی و بالقوه در رشد اجتماع ابزاریک 
ند در آموزش شخصیت یا تربیت تواشود. این گونه مواد آموزشی می

ها استفاده شود درونی کردن ارزش آموز برایکمک به دانش شخصی و
آموزان های دانشحاالت روحی و نگرش سازیو از طریق شفاف

 هایی را برای رشد آنها فراهم آورد )ایسالموگلو وفرصت
ها به سطوح یادگیری یکافزون بر این، اینفوگراف(. 3،2015دیگران

که پیشرفت یمواقعتوانند و می کننددیداری کمک می کالمی و

                                                                                       
1 . Ozdamli et al. 

2. Matrix & Hodson 

3. İslamoğlu et al. 

 (.4،2016ی)چیفچ کار روندبه ،است کم آموزاننگرش دانش تحصیلی و
های فرصت خواهند یافت تا ایده یادگیرندگان، کمک اینفوگرافیکبا 

شده فکر کنند، و فرایند تفکر گرفتهسازند، به معنای شکلخود را آشکار 
سازی اطالعات روشی خود را سازماندهی کنند. به عبارت دیگر، دیداری

مفاهیم در  و رساتر درک شدهشود اطالعات آشکارتر است که سبب می
توانند اطالعات را آموزان میشود. بنابراین، دانشحک آموز دانشذهن 

، )اسمسیکالس در این فرایند شکل داده، سازمان دهند، و ویرایش کنند 
تر و توانند بطور اثربخشها مییکاینفوگرافهمچنین  (.2012
های یادگیری مختلف، سطوح تحصیلی و حوزه تری در دروس،گسترده

گرفته العات باید با هم ارائه شود، به کار زمانی که مواد دیداری و اط
هنگام کاهش پیشرفت تحصیلی، نگرش محدود و   از اینرود. شون

 دتوان از انواع استفاده کرمیآموزان در دروس مختلف دانشکم  انگیزش
سازی ابزاری قدرتمند برای یادگیری است دیداری (.2016)چیفچی،

های طراحی های یادگیری و نظریه(. بسیاری از نظریه2008، 5)مدینا
ی توفق یا برتری نظریه"کند. برای مثال، این ایده حمایت میپیام، از 
دهد که چگونه افراد مفاهیم را با دیدن تصویر توضیح می "تصویر
برای  گیرند، زیرا مغز انسان اساسا  تر از خواندن متن صرف یاد میسریع

هر ساختار کورتکس دیداری، دسترسی  -شده است خلقسازی دیداری
(. 6،2011آورد )کالرک و مایرری انسان فراهم میمستقیمی به هوشیا

کند زمانی که افراد یک ( فرض می1971) 7ی پاویوی رمز دوگانهنظریه
ای برای حمایت از حافظه، بینند، مسیرهای عصبی چندگانهتصویر را می

در پی استفاده از  ادنگرش افرو  یکادراافزایش  ،به تبع شود.فعال می
توجه را جلب  یکعد آموزشی، اینفوگرافاز بُ  د.دهروی می یکاینفوگراف

 پیچیدگی، شود، موجب ارتباط، انتقال مفهوم و تسهیل ادراک میکندمی
کند، و می عرضهی زیبایی ساختهدهد، دستشناختی را کاهش می

برای آشنا و اطالعات  نمایش موضوع ش،ای را از طریق انگیزطرحواره
یک  (.8،2010سازد )کالرک و لیونزکند یا فعال مییادگیرنده خلق می

تواند به عنوان یک می اینفوگرافیک اثربخش در یک فضای آموزشی
خالصه محتوا، و ابزار  ی ذهنی،دهنده، نقشهسازمانیشپشغل،  کمک

، عصاره یا اساس یک پیام همچنیننگرش استفاده شود. مطالعه و تغییر 
متن مرتبط را بطور کامل بخواند انتقال  را بدون اینکه فرد مجبور شود

تواند موضوع یک مشاهده می با(؛ خواننده 9،2012دهد )واریمی
اغلب زمانی که  یکاینفوگرافاز د. بفهمرا در یک نگاه  یکاینفوگراف

د نکامل انتقال ده مفهوم را واضح ود یک نتوانمتن نمی جدول، نمودار و
ترکیب  (.10،2012گیری از بیماریشود )مراکز کنترل و پیشاستفاده می

متن و تصویر منحرک همراه با صدا نسبت به متن تنها مفاهیم را کارآمدتر 
از پردازش شناختی، یادگیری،  یکد. اینفوگرافدهافراد یاد میو ماندگارتر به 

 هاافیککند. قدرت اینفوگرمی پشتیبانینگرش تشخیص و بازیابی، و تغییر 
ارائه  موثر درروشی محتوا، دقیق و واضح  انتقالضمن در این است که 

ی هستند؛ چون ارائه ی محدودفضا زمان وحجم زیادی از محتوا در 
یک داستان  محتوای تربسیار سریعشفاهی، بیان یا  دیداری درقیاس با متن

                                                                                       
4. Cific 

5. Medina 

6. Clark & Mayer 

7. Pavio 

8. Clark & Lyons 

9. Ware 

10. centers for disease control and prevention  
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 (.2016، 1)دونالپ والونثال دهددرون آنرا نشان می روابط و

های دیداری و تحلیل ایجاز باای را پیچیدهها اطالعات یکاینفوگراف
 بایادگیری  ند.دهمی ارتقارا آموزان تربیت دانشدهند و انتقال می

 بهای از اطالعات به عنوان ساختاری کلی ها که در آن مجموعهیکگراف
 شود.، سبب ایجاد طرحواره در ذهن میشودعرضه میافراد 

-دارای یک فرایند یاددهی یکاگر اینفوگراف .(2012، )اسمسیکالس
یادگیری باشد و به عنوان یک ماده آموزشی جدید ظهور کرده باشد، 

رضیه دوم نتایج ف . (2012فرانچی ) کار گرفته شوندها بهتواند در دورهمی
جویی در هصرفیادگیری ایستا و پویا در  یکنشان داد که میان اینفوگراف

 بنابراینتفاوت معناداری وجود ندارد. توسط کودکان مصرف آب شرب 
 (2016) 2جالل حسناین یافته همسو با یافته پژوهش  نشد. پذیرفته
 یکمیان اینفوگراف داریکی از دالیل احتمالی عدم تفاوت معنی است.

به راستی  مشاهده گرافیک،توصیف تصویری و  ،ایستا و پویا
توجه دیداری و اطالعات همزمان  دارد،وامییادگیری  بهرا یادگیرندگان 

همچنین د. دهمی نشانیادگیرندگان  بهی موضوع ای را دربارهکنندهقانع
به  و کمک دهندهها را به عنوان یک عامل آگاهییادگیرندگان گرافیک

بنابر این، قابلیتهای یاد شده (. 2016یابند )جالل حسن، می فهم موضوع
جویی در مصرف آب صرفهیادگیری فواید  کندآموزان کمک میبه دانش

)برای اصول مختلفی از سوی دیگر  شرب را شناسایی و درک کنند.
در طراحی اینفوگرافیک ایستا و پویا بکار گانه مایر( نمونه اصول هفت

. وندراندکی تفاوت به کار میبا  مختلفشوند که در جاهای گرفته می
در این ممکن است این عدم اختالف میان اینفوگرافیک ایستا و پویا 

 .نیاز داردپژوهشی مجزا  که به ناشی از اصول اشاره شده باشدپژوهش 
( است. او در 2018این یافته از پژوهش ناهمسو با یافته پژوهش عفیفی )

ستا اثرات بیشتری بر توسعه اینفوگرافیک ایپژوهش خود دریافت که 
ی و شناخت اصول و دیدارهای طراحی و تولید مواد یادگیری مهارت

 فرایند این پژوهشدر عناصر آن در مقایسه با اینفوگرافیک پویا دارد. 
با توجه به عدم  پسرآموزان دانش حضورهایی چون عدم محدویت

کاربرد روش  همچین. همکاری دبستانهای ذیربط وجود داشت
برای  .موثر استپذیری نتایج میزان تعمیمدر آزمایشی از شبه

بر موضوعات  یکاثربخشی اینفوگرافشود پیشنهاد میآتی های پژوهش
بر میزان یادگیری، یادآوری، قدرت استدالل و متغیرهایی از  اجتماعی،
 .مطالعه شوند این دست

 زیاد کم هیچ گویه ردیف
خیلی 

 زیاد

1 

برای مسواک زدن 
چند دقیقه شیر آب 
را باز نگه می 

 دارید؟

دقیقه  5
و بیشتر 
بدون 
استفاده 
 از لیوان

دقیقه  5
و بیشتر 
با 

استفاده 
 از لیولن

کمتر از 
دقیقه  5

بدون 
استفاده 
 از لیوان

 5کمتر از 
دقیقه و با 
استفاده از 
 لیوان

2 
چند مدت زیر دوش 
 آب حمام می کنید؟

1 
ساعت 
 وبیشتر

بین نیم 
 1تا 

 ساعت

نیم 
 ساعت

کمتر از 
 نیم ساعت

                                                                                       
1. Dunlap and Lowenthal 

2. Galal Hassan 

3 
استفاده هایی از  چه

آب باقی مانده 
 حمام می کنید؟

 هیچ

شستن 
کف 
 حمام
)فقط 
 یک(مورد

شستن 
کف 
حمام، 
آب دادن 
به گل 
 ها
)دو 
 مورد(

شستن 
کف حمام، 
آب دادن 
به گل ها  
وموارد 
 دیگر

بیشتر از 
 دو مورد

4 

آیا پس از مصرف 
آب از بسته بودن 
کامل شیر آب 
 مطمئن هستید؟

 می بندم بله نه
بندم و می 

بعد چک 
 میکنم

5 

تا چه حد به دنبال 
افزایش اطالعات 
خود درباره صرفه 
جویی در مصرف 

 آب هستید؟

هیچ 
اطالعی 
ندارم و 
عالقه 
ای هم 
 ندارم

اطالعی 
ندارم و 
لی 

عالقه 
 دارم

در حد 
کتاب 
درسی و 
تبلیغات 
 تلویزیون

مطالعه 
دارم و 

عالقه هم 
 دارم

6 

آیا برای نوشیدن 
آب از دست به 

جای لیوان استفاده 
 می کنید؟

با قمقمه 
 و بطری

 بادست

اگر 
لیوان 
نباشد با 
 دست

 با لیوان

7 
شما در تابستان 
چند بار در هفته 
 دوش می گیرد؟

هر روز 
هفته و 
بعضی 
 2اوقات 
با ر در 
 یک روز

هر روز 
 هفته

روز  1
 درمیان

روز در  2
میان و با 
دقایق 
 کمتر

8 

با مشاهده کردن 
در چکه کردن آب 
حیاط مدرسه یا 
 منزل چکار میکنید؟

کار 
خاصی 
نمی 
 کنم

 می بندم

می بندم 
و یک 
ظرف 
زیرش 
 میزارم

میبندم و 
یک ظرف 
زیرش 
میزارم و 
گزارش 
میدم تا 
تعمیرش 
 کنند

9 
چگونه به گل ها 
 آب میدهید؟

 با شلنگ
با سطل 
 و دبه

 با سطل
با آب پاش 
 و قوری
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Abstract 

From the viewpoint of behaviorism, incorrect culture of consuming environmental resources exists in 

Iranian society at the time. No doubt, ignoring such a serious issue more or less affects all parts of the 

society’s biological life and health. Whiles, this wrong culture can be prevented and changed by an 

organised education program. In line with this, such a well-planned education system breeds the 

future generations finely. The system also prevents many plausible occurrence of environmental and 

human crises. But it seems that, the planners and policy makers of the formal education system have 

not adequately attention to such important aspects. One is the culture of correct consumption of 

resources in various fields. The necessity of teaching how to conserve drinking water to the younger 

people as future citizens in the formal education system, is an undeniable requirement and strategic 

investments in this field. It is expected that education accelerates social progress through four 

different but interconnected goals: humanistic goals (through individual and collective quality 

developments); Civic goals (through strengthening public life and active citizen participation); 

Economic goals (by promoting people based on creating intellectual and practical skills that are 

productive and strengthen their living conditions and society, and goals related to improving social 

rights and justice (Spiel et al., 2018). In terms of behavior change, the traditional education 

approaches need to be revised as it is mostly based on information transfer and pure speech. Rooted in 

the positivist epistemological approach and the behaviorist school of psychology, this education 

method has a passive attitude towards the learner and assigns him a small role in learning (Anderson, 

1995). Therefore, there is serious doubt in the efficiency and effectiveness of traditional approaches to 

create behaviors and change; Because such an approach emphasizes on presenting the information 

only that is in contradiction with Piaget's (1970) conditions and stages of children's cognitive 

development. According to Piaget's theory of cognitive development, children in elementary school 

only think and learn based on tangible facts around them, and their learning model is learning by 

doing, not listening to the teacher's lecture! Thus, it is necessary to transform abstract education into 

objective and concrete education. In this context, David Merrill (2007) believes that every educational 

presentation should include two elements of expressing information and displaying them, and it is 

better to present both these elements in the context of a real problem. Problem-oriented teaching or 

learning is rooted in constructivist psychology. From the perspective of epistemology, it is opposed to 

the approach of positivism and behavioral psychology (Shank, 2000). In this approach, the student is 

the center of learning and the agent of knowledge production (Santrak, 2004) and the teacher's role is 

to guide and facilitate the learning process (Fetsko McClure, 2005). 
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Now the question arises whether the current approaches of the education system have been successful 

in changing the culture of consuming environmental resources? In response, it can be concluded that 

owing to the reduction or exhaustion of natural resources such as water resources, forests and other 

natural reserves during the past years, the current education system has not worked as it should in 

teaching the right culture of using these resources. As a result, children are indifferent to important 

issues such as saving drinking water. This is despite the fact that early childhood education can lead to 

the formation of a correct behavioral culture; It is also possible to draw the attention of children and 

teenagers to the importance of the optimal use of environmental resources by using artistic methods in 

presenting educational materials in schools and kindergartens. It should be from the beginning and 

institutionalize acceptable behavior in them so that in the future they will have to spend huge costs. 

Not to encourage people to do them. 

 

Research Method 

The current research is a quasi-experimental applied research in which a pre-test-post-test design with 

a control group is used. The statistical population of the present study was the groups of female 

students of the fourth grade of elementary school in Tehran in the academic year of 2017-2018. 

Considering such a statistical power, significance level (0.05) and the strength of the relationship 

between different independent and dependent variables and based on Coles' opinion, which states that 

15 participants are suggested for each school level and considering that In this experimental 

experiment, it has 3 levels (two experiments and 1 control), and to increase the power of the statistical 

test and the external validity of 45 of the exceptional female students (15 of the above group), the 

static infographic; 15 people from dynamic infographic group; and 15 people in the control group) 

were selected as samples using the cluster sampling method. After selection, the clusters were 

randomly divided into 3 experimental and control groups. 

 

Findings 

There is no significant difference between the static infographic group and the dynamic infographic 

group with a significance level of 0.32 (P>0.05). The adjusted average of the static infographic 

display group was (11.81) and the adjusted average of the dynamic infographic group was (11.03), 

according to the results of the analysis of covariance and the adjusted averages and considering the 

limitations of the research, it can be said that there is a difference between the effect of static and 

dynamic infographics on There is no significant difference in learning to save drinking water. 

 

Discussion and conclusion 

This research aims to determine the effectiveness of static and dynamic infographics for drinking 

water consumption by children, and the results of covariance analysis show that the use of 

infographics for consumerism has a significant effect on the consumption of drinking water by 

children. Therefore, the research hypothesis is confirmed (p<0.001). The research’s finding is aligned 

with the findings of Chifci (2016) and Ozdamli et al. (2016).It can be said that since infographics are 

useful in changing the class atmosphere and attracting students' attention (Smiciklas, 2012), they 

become more effective and faster to communicate with each other (Matrix and Hodson, 2014), 

infographics change student behaviors. Therefore, this medium can be considered as a potential tool 

in social and moral development of students. Such educational materials can be used in character 

education or personal training and help students to internalize values and provide for their growth by 

clarifying students' mental states and attitudes (Islamoglu et al., 2015). Accordingly, infographics are 
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audio - visual aids that advantageous in addition to actualization, the academic progress and attitude 

of students (Chifci, 2016). Learners have opportunities to transform their ideas into infographic forms. 

In other words, visualization is a method that makes the information to be understood and engraved in 

the student's mind. Therefore, students can shape, organize, and edit information in this process 

(Smeciklas, 2011). Infographics also are useable effectively and stimulatingly in different courses, 

educational levels and learning fields, when visual and informational materials need to be presented 

together. Therefore, various methods are in use when reducing academic achievement, limited attitude 

and low motivation of students (Chifci, 2016). Visualization is a powerful tool to use (Medina, 2008). 

Many design theories and message theories support this idea. For example, the "super image theory" 

explains how tools are learned faster by seeing an image than reading text, because the human brain is 

primarily designed for visualization. (Clark and Mayer, 2018). Pavio's (1971) dual code theory posits 

that when people see an image, multiple neural pathways are activated to support memory. As a 

result, people's perception and attitude increase after using infographics.   From an educational 

perspective, infographics attract attention, create connections, convey concepts, reduce cognitive 

complexity, create beautiful artifacts, and create or activate a schema through which to represent 

familiar topics and information for the learner. (Clark and Lyons, 1389). An effective infographic in 

an educational setting can serve as a job aid, pre-organizer, mind map, content summary, and study 

and attitude change tool. It conveys also the gist or gist of a message without one having to read the 

relevant text in its entirety (Ware, 2012); By viewing, the reader can understand an infographic at a 

glance. Use infographics when tables, charts, and text cannot convey a concept clearly and completely 

(Centers for Disease Control and Prevention, 2012).The combination and dynamic image with sound 

will teach people the text more efficiently and lastingly than the text alone. Infographics support 

cognitive processing, recognition, recognition and retrieval, and attitude change. The power of 

infographics lies in the fact that while accurately and clearly conveying the content, it is a way to 

present a large amount of content in a limited time and space. Because visual presentation, compared 

to text or oral expression, shows a story and the relationships within it much faster (Dunlap and 

Lowenthal, 2016). Infographics convey complex information with visual brevity and analysis and 

educate students.  
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