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 چکیده 

ابتدایی در سال   پایه سوم  ارتباط بین تصاویر و متن کتاب درسی علوم تجربی  تحصیلی در  پژوهش حاضر به تحلیل محتوای 

 .ایران پرداخت است

پایه    :روش پژوهش شامل تصاویر کتاب علوم تجربی  این  آماری  از نوع تحلیل محتوا می باشد جامعه  پژوهش توصیفی  روش 

 است. می باشد حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردیده ۹۷ _۹6سوم در سال تحصیلی 

صفحه   8۵تصاویر    ،صفحه آموزشی  112ع شود که از مجموابتدایی مالحظه می  در بررسی کتاب علوم تجربی پایه سوم :یافته ها 

صفحه بدون    24صاویر  تصویر با متن نوشتاری هماهنگی چندانی ندارد که از این تعداد ت  13از کتاب نسبت به متن هماهنگ و  

 .صفحه با فن تاکید تشخیص داده شده است 61فن تاکید و 

یافته :نتیجه گیری به  توجه  م  با  آمده  بدست  به کل های  نسبت  نوشتاری  با متن  تصاویر  ارتباط  میزان  بیان کرد که  توان  ی 

پس معلمان باید با شناسایی تصاویر  از کل صفحات کتاب تصاویر هماهنگ با متن دارند    86/6تصاویر زیاد است که در حدود  

 . ناهماهنگ پیام اصلی آنها را برای دانش آموزان مشخص نمایند

 

 فن تاکید   ،تصاویر ،متن نوشتاری ، کتاب درسی  ،تحلیل محتوای ارتباطیکلیدی:    هایواژه

 



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 123-136، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

124 

 

 : مقدمه 

اساسی در رشد و توسعه همه جانبه کشورها شناخته می  ابزار مهم و  به عنوان یک  بنابراین رشدامروزه نظام آموزشی   ،شود 

یک نظام متمرکز   ،ر است نظام آموزشی فعلی کشورآن از جمله مباحث بسیار مهم هر کشو ،اصالح و بهبود کمی و کیفی ،تحول

دوره ابتدایی از جمله مهمترین دوره های نظام   . شودی که در کل کشور استفاده میو برنامه درسی آن منحصر به کتاب درس

برای   فرصت  ترین  مناسب  و  گردیده  فراهم  آن  در  افراد  جانبه  همه  رشد  و  گیری شخصیت  شکل  زمینه  زیرا  است  آموزشی 

برای  ت است  ای  برنامه درسی وسیله  است محتوای  استعدادهای کودک  رشد  و  یادگیری  و  آموزشی  حصیل  اهداف  به  رسیدن 

 (13۹3 ،رینی و همکارانبح)

محتوای برنامه درسی از نظر نقشی که در تحقق اهداف برنامه درسی بازی میکند از اهمیت خاصی برخوردار است هر محتوا  

و مهمترین رسانه   یکی از پرکاربرد ترین . د ابزار و وسایلی است این ابزار و وسایل را رسانا می نامندبرای ارائه دیگران نیازمن

 .های آموزشی در رساناهای آموزشی کشورهای مختلف جهان کتاب درسی است

یکی از مهم ترین کتاب درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز  

برنامه ایفا مینقش ها را در  به عبارت دیگرهای درسی  ایران بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب کتاب درسی    ، کند  در 

شود )معروفی و  تجربه های آموزشی دانش آموز و معلم حول محور آن سازماندهی می  صورت می گیرد و بیشترین فعالیت ها و

 (1388  ،یوسف زاده

وسیله ای اصلی یادگیری است که برای دستیابی به مجموعه   ، در تعریف کتاب درسی می نویسد کتاب درسی  (200۵و )یونسک

و به طور سنتی، مجموعه چایی   .یر تشکیل شده استی خاصی از نتایج آموزشی طراحی شده و از متن تصویر یا متن و تصو

ه را  یادگیری  های  فعالیت  توالی  آسان سازی  است که  راهنمایی می کند مجلد  و  اهمیت  دایت  به خاطر  . کتاب های درسی 

تعیین محتوا و خط مشی در  دارند  ، زیادی که  باشد   ، آموزشی  پرورش می  و  آموزش  اندرکاران  توجه دست  . )حنجری کانون 

  (13۹1هرندی 

فاده قرار بگیرند و نقش محوری کتاب های درسی موجب شده تا به طور مستمر همه روزه توسط معلمان و شاگردان مورد است

اهمیت کتاب درسی به عنوان یک عنصر اساسی   حتی گاهی اوقات به عنوان تمام برنامه درسی مورد تاکید معلم باشند امروزه

افزایش میدهد   ،ای که در صورت جذاب بودندر برنامه های درسی و وسیله   )نوریان    .آشکارتر شده است  ،امکان یادگیری را 

13۹3) 

گونه  همان .یادگیری مورد توجه قرار نگرفته است  _به اندازه اهمیت و نقش آن در فرایند یاددهی  کتابهای درسی  اما متاسفانه   

رسد معلم بیشترین اب های درسی انتقاد کرده و می گوید به نظر میکه گود از عدم توجه جدی معلمان به تجزیه و تحلیل کت

هد ولی به ندرت اقدام به تجزیه و تحلیل سواد درسی می نماید در حالی  وقت کالسش را به کار با کتاب درسی اختصاص می د 

است این کار ضروری  ریزان درسی . که  برنامه  برای  تحلیل که  از  تصمیم  ،نوعی  و  برنامه های درسی دوره  گیرندگمولفان  ان 

  .تحصیلی ابتدایی بسیار مفید و ضروری است تحلیل محتوا است

کمک   که  تحلیل  از  نوعی  مفاهیممییعنی  تا  نیازها   ،اصول  ،کند  ها  محتوای  نگرش  ،انگیزه  در  شده  مطرح  اجزای  کلیه  و  ها 

تحلیل محتوا در  .داف برنامه درسی مقایسه شوندآموزشی و پرورشی کتاب ها مورد بررسی علمی و عملی قرار گرفته و با اه 

امکانات آن  دلیل  کند  می  پیدا  بیشتری  اهمیت  روز  به  روز  اجتماعی  اظهار  تحقیق  و  اطالعات  منظم  تحلیل  برای  که  است  ی 
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کم برخی  یا دست  ،روش تحلیل محتوا .احبه های نیمه رهنمودی عرضه کندنظرهای عمیق تر و پیچیده تر مثل گزارش مص

 (1382، عریضی سامانی  نه های آن وقتی که موضوع کار آن از مواد ارزشمند تهیه شده باشد) عابدی وگو

آید به  شناختی و ژرخانگری را معموالً به آسانی به دست نمید تا دقت عمل روشدهق دیگری اجازه میبهتر از هر روش تحقی

    .شیوه هماهنگی برآورده سازد

های   کتاب  محتوای  فرایند    ،درسیتحلیل  در  آن  تاثیرگذاری  میزان  از  آگاهی  و  کتاب  آموزشی  رسانه  توصیف  برای 

پنهان  _یاددهی و  آشکار  تاثیرات  واقعیتیادگیری  شناخت  و  فراگیران  محتوادر  تحلیل  از  نوعی  است.  اجتماعی  تحلیل   ،های 

توا پژوهشی است که می  از روش های  این تحلیل محتوا یکی  ارتباطی است  به بررسی چگونگی محتوای  از آن  استفاده  با  ن 

رسانه آموزشی طراحی شده است اهداف و تمرین های کتاب درسی پرداخت . کتاب درسی یک  ،ارتباط تصاویر با متن نوشتاری

های   بخش  که  این  بر  اهدافعالوه  آن چون  اجزای   ،مختلف  و  عناصر  منطقی هستند  ارتباط  یک  دارای  ها  تمرین  و  دروس 

ارتباطی منطقی تشکیل دهند تصویری  و  نوشتاری  بین متن  باشند  برخوردار  ارتباط منطقی  و  از هماهنگی  باید  نیز  دروس  ه 

 (13۹3 ، یاننور) وجود داشته باشد.

های درسی مورد توجه قرار می گیرد هماهنگی بین متن و تصویر است با توجه به اینکه درصدی از نکته دیگری که در کتاب 

عنوان به  نا    معلمان کشور  را  تصاویر  از  بعضی  علوم سوم  تدریس کتاب  روند  و در  پایه سوم در حال خدمت هستند  آموزگار 

وصف نگارندگان در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستند که محتوای یک کتاب  هماهنگ با متن گماشتند با این  

تصاویر و متن درس پایبند بوده است؟ مخصوصاً به دلیل   ا چه میزان به ارتباط بینجدید علوم تجربی پایه سوم دوره ابتدایی ت

 .از پیش احساس می شود تغییر ساختاری و محتوایی کتاب علوم سوم ابتدایی اهمیت این تحقیق بیش

بیشترین یادگیری  ،تصاویر کتاب های درسی نقش مهمی در انتقال مفاهیم و ارزش ها به فراگیران دارد کودک از طریق چشم  

ط با مفاهیم و اشیا و دنیای پیرامون خود را انجام میدهد . به این می توانیم اهمیت تصویرسازی برای آموزش درس پی  و ارتبا

درسی به سبب به وظیفه ای که دارند با یک خصوصیات ویژه نیز داشته باشند عالوه بر فهماندن هرچه بیشتر   ر کتابتصاوی ،برد

د در عالقه مند کردن آنها را به مطالعه کتاب درس نقش شاگردی داشته باشد همانطور  مفاهیم اهداف کتاب دانش آموز می توان

صیلی نسبت به سال های باالتر تصاویر بیشتری دارند که این موضوع از اهمیت های اولیه تحکه میدانیم کتاب های درسی سال

تحصیویژه مقاطع  این  در  زیرا کودک  است  برخوردار  مقاطای  به سایر  نسبت  تواناییلی  به    ع  ندارد  نوشتن چندانی  و  خواندن 

 . همین دلیل ارزش آموزشی تصویر در این مقاطع بیشتر است

 .تصاویر تزیینی و تصاویر آموزشی  :ی شوندان به دو نوع کلی تقسیم متصاویر بر حسب کارکردهایش

ود و هیچ ارتباطی به مفاهیم متن دارد این  تصاویری است که صرفاً برای جلب توجه فراگیران استفاده می ش  :تصاویر تزیینی

در عوض تصاویر آموزشی به دلیل   .تصاویر بر انگیزه ها و احساسات دانش آموزان تاثیر دارد اما ارزش آموزشی چندانی ندارد

نند تصاویر  کدهند به طور مستقیم یادگیری را تسریع و تقویت میاینکه اطالعات مربوط به متن را در اختیار خواننده قرار می

تصاویری است که مفهومی را   :تصاویر باز نمودی .و توضیحی  ، سازمانی  ،باز نمودی :آموزشی خود به سه نوع تقسیم می شوند

مستقیم نشان میدهد برای مثال اگر زیر تصویری که یک دوچرخه را نشان می دهد کلمه درصدد بیان آن هستیم به طور    که

 .آید تصویری باز نمودی به شمار می ،دوچرخه نوشته شود آن تصویر

ک دوچرخه را بیان می  ارتباط بین دو یا چند مورد را بیان میکند تصویری که ارتباط بین قسمتهای مختلف ی  :تصاویر سازمانی

است سازمانی  تصاویر  از  نمونه  سایر . کند  بندی  طبقه  تصاویر  نوع  از    ، آخرین  که  همانطور  تصاویر  است  توضیحی  تصاویر 
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را  ا تلویزیون  تنظیم صدای  برای مثال تصاویری که چگونگی  را توضیح می دهد  پیداست چگونگی کار کرده سیستم  سمشان 

 . ی نیستدهد جز این طبقه بندنشان می

 

 :پیشینه تحقیق

پرورش وظیفه دارد ا توجه به ویژگی های عصر کنونی که انسان با انفجار اطالعات و توسعه فناوری مواجه است نظام آموزش و  ب

برنامه های آموزشی و درسی علوم را به نحوی ساماندهی کند که همه توانایی های شناختی و شخصیتی دانش آموزان رشد  

 . توانمندی های الزم را برای رویارویی با تحوالت جدید کسب نماید ،گیری از مزایای علوم و فناوری کرده و با بهره

ابتدایی نشان داد در کتاب های جدید سعی شده است تا دانش  بررسی روند تغییر کتاب های   از طریق علوم تجربی  آموزان 

جستجوی اطالعات و تحلیل نتایج به   ،تشکیل فرضیه  ،ی مسائلمفاهیم را فرا گیرند و با شناسای   ،آزمایش و تحقیق  ،کاوشگری

از فراگیران خردسال تفکر خالق دست یابند شواهد فراوانی نشان می دهند که متاسفانه ای ن امر تحقق نمی شود و بسیاری 

 . خالق و مولد تبدیل شوند ،توانند به موجوداتی فعالنمی

نشان می تیمز  مانند  هایی  آزمون  کنتایج  تجدهد  علوم  در درس  ایران  آموزان  دانش  عملکرد  ابتدایی    ،ربیه  دروس  و  ریاضی 

 .قضاوتی و ترکیبی را ندارند ،یی به سواالت کاربردیمناسب نبوده و بیشتر دانش آموزان توانایی پاسخگو

( فروش  حج  توسط  که  تحلیلی  که  1380در  است  شده  گیری  نتیجه  چنین  گرفته  انجام  علوم  های  کتاب  پیرامون  وجود ( 

ت های موزان را در موقعیپیشنهاداتی مبنی بر طرح مطالبی درباره پرورش مهارت ها، وجود سواالت یا فعالیت هایی که دانش آ

مراحل  کارگیری  به  مستلزم  آنها  حل  و  پاسخ  یافتن  که  های  فعالیت  و  سواالت  وجود  دهد،  قرار  برانگیز  خالقیت  و  مبهم 

تفکر واگرا و پردازش اطالعات باشند، نشان دهند. نیاز به مطلبی از این قبیل در   ،ادتفکر نق  ، پژوهش و حل مسئله  ،کاوشگری

ایی است .همچنین بررسی های انجام شده نشان داد که متن کتب علوم تجربی دوره ابتدایی  کتاب های علوم تجربی دوره ابتد

همچنین  .ان ارائه غیرفعال متن کتب می باشداز ضرایب درگیری مطلوبی برخوردار نیستند و در اکثر موارد ضریب حاصله نش

لیکن پرسش ها و    . به صورت غیر فعال ارائه شده اندتصاویر و نمودار های کتب علوم تجربی نیز دارای ضرایب مطلوبی نبوده و  

 .تکالیف آخر فصل از لحاظ ارائه فعال در وضع بهتری قرار گرفته اند

ایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی چهارم ابتد( در تحقیقی با عنوان    138۹همچنین سیدی )

رفتاری حیط شناختی علوم پرداخت است که نتایج حاکی از آن است که کتاب  و مقایسه محتوای کتاب بر اساس هدف های  

ده است همچنین قاسمی و علوم از لحاظ متن به روش نیمه فعال و در حد متوسط از لحاظ تصویر به روش غیرفعال طراحی ش

الگوی آموزشی خالقیت پلسک138۷جهانی)   از دیدگاه  ارزیابی اهداف و محتوای علوم تجربی  ، نیز ضعیف بودن ضریب  ( در 

 .درگیری دانش آموزان و کم توجهی به آموزش خالقیت و مهیا ساختن شرایط برای پرورش خالقیت در دانش آموزان نشان داد

 

 :وش پژوهشر

تحلیل محتوای ارتباطی یکی از روش های پژوهشی است که    ،تحلیل محتوای ارتباطی می باشد   ،پژوهش وش تحقیق در این  ر

  .اهداف و تمرین های کتاب درسی پرداخت ،توان با استفاده از آن به بررسی چگونگی ارتباط تصاویر با متن نوشتاریمی 

بخش معنی داری از محتوا اطالق می گردد که برای انجام تحلیل کتاب  تصویر است واحد ثبت به    ،واحد ثبت در این تحقیق

 ( 13۹3شود و سپس مورد شمارش قرار میگیرد. ) نوریان ه قرار داده میاز محتوا انتخاب شده و در طبقه مربوط ،درسی
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جود و عدم وجود است بنابراین تصاویر هماهنگ و ناهماهنگ با متن مورد شمارش قرار میگیرند،روش شمارش در این تحقیق و

  ..پس تصاویر بر اساس وجود و یا عدم وجود هماهنگی با متن نوشتاری مورد شمارش قرار میگیرند

 . مقوله بندی در این تحقیق نیز به یک طبقه بندی در طبقه ای دو سطحی تنظیم می گردد

  .و چه نباشند در یک گروه قرار می گیرند الف ( تصاویر هماهنگ با متن نوشتاری، تصاویری که چه دارای فن تاکید باشند   

هماهنگ نیست و به دو گروه تقسیم می شوند:    ،متن نوشتاریب( تصاویر ناهماهنگ با متن نوشتاری تصاویری که پیام آنها با  

  .تصاویر دارای فن تاکید و تصاویر بدون فن تاکید

  ، رنگ متفاوت   ، صلی تصویر جلب می کنند مثال تفاوت در اندازهمنظور از ویژگیهای تصویر است که توجه فراگیران را به پیام ا

 …عالئم ویژه و   ،شکل قاب متفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 1مودار شماره ن

 

 نا هماهنگ  هماهنگ کد )صفحه(  درس 

  بدون فن تاکید با فن تاکید   

1 ۹ ✓    

1 10 ✓    

1 11   ✓  

1 12 ✓    

- - ۷۵ % 0 2۵ % 

2 14  ✓   

2 1۵ ✓    

 

 تصاویر 
 هماهنگ با متن 

 ناهماهنگ با متن

ا فن تاکیدب  

 بدون فن تاکید
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2 16   ✓  

2 1۷  ✓   

2 18 ✓    

- - 40 % 40 % 20 % 

3 20 ✓    

3 21 ✓    

3 22 ✓    

3 23 ✓    

3 24 ✓    

3 2۵ ✓    

3 26  ✓   

- - ۷1/8۵ % 28/14 % 0 

4 28  ✓   

4 2۹ ✓    

4 30 ✓    

4 31   ✓  

4 32 ✓    

4 33 ✓    

4 34 ✓    

- - 42/۷1 % 28/14 % 28/14 % 

۵ 3۵  ✓   
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۵ 36 ✓    

۵ 3۷ ✓    

۵ 38 ✓    

۵ 3۹ ✓    

۵ 40 ✓    

۵ 41  ✓   

۵ 42   ✓  

۵ 43   ✓  

۵ 44  ✓   

- - ۵0 % 30 % 20 % 

6 4۵  ✓   

6 46  ✓   

6 4۷ ✓    

6 48   ✓  

6 4۹  ✓   

6 ۵0 ✓    

6 ۵1  ✓   

6 ۵2 ✓    

6 ۵3 ✓    

- - 44 % 44 % 12 % 

۷ ۵4  ✓   
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۷ ۵۵   ✓  

۷ ۵6 ✓    

۷ ۵۷  ✓   

۷ ۵8 ✓    

۷ ۵۹ ✓    

۷ 60 ✓    

۷ 61 ✓    

۷ 62 ✓    

۷ 63 ✓    

۷ 64 ✓    

- - ۷2 % 1۹ % ۹% 

8 6۵ ✓    

8 66   ✓  

8 6۷ ✓    

8 68   ✓  

- - ۵0 % 0 ۵0 % 

۹ 6۹ ✓    

۹ ۷0 ✓    

۹ ۷1  ✓   

۹ ۷2 ✓    

۹ ۷3  ✓   
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۹ ۷4   ✓  

۹ ۷۵  ✓   

۹ ۷6 ✓    

۹ ۷۷ ✓    

- - ۵/62 % ۵/3۷ % 1/11 % 

10 ۷8 ✓    

10 ۷۹   ✓  

10 80   ✓  

10 81   ✓  

10 82  ✓   

10 83 ✓    

- - 6/66%   4/33 % ۵0  % 

11 84 ✓    

11 8۵ ✓    

11 86 ✓    

11 8۷  ✓   

11 88  ✓   

11 8۹   ✓  

11 ۹0 ✓    

11 ۹1   ✓  

- - 6/66% 4/34 % 25 % 
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12 ۹2 ✓    

12 ۹3 ✓    

12 ۹4  ✓   

12 ۹۵ ✓    

12 ۹6 ✓    

12 ۹۷ ✓    

12 ۹8  ✓   

12 ۹۹ ✓    

12 100 ✓    

- - ۷/۷۷ % 2/22 % 0 

13 101 ✓    

13 102  ✓   

13 103  ✓   

13 104 ✓    

13 10۵ ✓    

13 106   ✓  

13 10۷ ✓    

13 108 ✓    

13 10۹ ✓    

- - ۵/۵۵ % 2/22 % 1/11  % 

14 110 ✓    
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14 111  ✓   

14 112 ✓    

- - 6/66% 3/33%   0 

 1جدول شماره  

 

 جدول کلی درصدگیری

 

 درس

  هماهنگ 

 ناهماهنگ
 بدون فن تاکید  با فن تاکید 

1 ۷۵ % 0 2۵ % 

2 40 % 40 % 20 % 

3 ۷1/8۵ % 28/14 % 0 

4 42/۷1 % 28/14 % 28/14 % 

۵ ۵0%  30 % 20 % 

6 44 % 44 % 12 % 

۷ ۷2 % 1۹ % ۹% 

8 ۵0 % 0 ۵0 % 

۹ ۵/62 % ۵/3۷ % 1/11 % 

10 6/66% 4/34 % ۵0 % 

11 6/66% 4/34 % 2۵ % 

12 ۷/۷۷ % 2/22 % 0 

13 ۵/۵۵ % 2/22 % 1/11 % 

14 6/66% 3/33 % 0 

 2جدول شماره  
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  :اهمیت ارتباط تصویر با متن

بر اینکه بخش های مختلف آن چون اهداف دروس و تمرین ها دارای آموزشی طراحی شده است عالوه  کتاب درس یک رسانه  

یک ارتباط منطقی هستند عناصر و اجزای تشکیل دهنده درس نیز باید از هماهنگی و ارتباط منطقی برخوردار باشند . معموال 

ارتباط   ،وشتاری و تصویریابراین شایسته است بین متن نمحتوای دروس به وسیله متن نوشتاری و یا تصویر ارائه می شوند بن

های درسی مورد توجه قرار بگیرد هماهنگی بین متن و تصویر است این  نکته دیگری که در کتاب .منطقی وجود داشته باشد

از دو جنبه است با متن تطابق داشته   (1 :هماهنگی  باشد چنانچه اگر گفته  آنچه که توسط تصویر گفته می شود باید کامالً 

ا خانه  باشد  باشدشده  شده  تصویر  جنگل  نزدیکی  در  ای  خانه  باید  دارد  قرار  جنگل  نزدیک  تصاویر  .ی  مشخصه  پس صفت 

شوند از این  مطابقت آنها با نوشته متن است زیرا تصاویر کامل کننده متن هستند و برای توضیح بیشتر متن به کار گرفته می

تواند در هماهنگی متن و تصویر موثر باشد نزدیکی  که میعامل دیگری   (2 .نها با متن ضروری استرو درستی و سازگاری آ

باشد   آماده  به متن در همان صفحه  مربوط  تصاویر  وقتی متن خوانده می شود  به طوری که  است  تصویر  و  بین متن  مکانی 

ک تجسم  خود  روی  یقیناً  را  متن  که  کند  خواننده کمک  به  باید  گر  منعکتصویر  باید  تصاویر  واقع  در  بفهمد  و  کننده  رده  س 

 . احساس یا فکر بیان شده در متن باشد

 

 :جامعه آماری تحقیق

است. به این ترتیب کل کتاب  ۹6_۹۷جامعه و نمونه آماری پژوهش،کتاب علوم تجربی پایه سوم دوره ابتدایی در سال تحصیلی

زان ارتباط بین تصاویر و متن  که روی فکر دانش آموز می گزارد که می  درسی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی به لحاظ،تاثیراتی

تاثیر یک تصویر خوب آن را به  الف(معتبر بودن تصویر :ویژگی های تصویر آموزشی .بررسی و تخیلی قرار گرفته استآن مورد  

گزارد کامال صحیح و  ر دانش اموزان میتاثیراتی که روی فک،یک رسانه آموزشی قدرتمند تبدیل میکند. بنابراین بسیار مهم است

یق است. این بدان معنی است که یک عکس یا تصویر نقاشی شده، باید هم تاثیر حقیقی بر ذهن شاگرد باقی گذارد و هم در  دق

ئمی  ب( داشتن عال . تصویر عادی باشد ، جزئیات دقیق باشد .برای این منظور تصویر باید به جای اینکه تک و منحصر بفرد باشد

بهتر آموزشی معم برای درک  مانندتصاویر خوب  اطالعاتی  از  برای درک صحیح  آشنا ب    : وال  غیر  اشیاء  اندازه،رنگ و حرکت 

شاگردان ازموضاعات آشنا کمک میگیرند مثال برای نشان دادن اجسام کوچک آن ها را در کف دست یا کنار سکه نمایش می  

حرکت با استفاده از  . انجام دهند  ک های با ارزشی در تفسیر و توجیه طراحی هاتوانند کمهمچنین رنگ و عالئم می . دهند

ارتباط با پرچمی که برافراشته شده است  ،عالئمی در تصاویر ساده نشان داده میشود  . نشان می دهند،مثال وزش باد را در 

تصاویر باشند ج(کیفیت  می  دارا  کوثر  تصاویر  که  ای  کیفی  خصوصیات  و    عبارتند، از  موثر  آمیزی  رنگ  خوب،  ترکیب  از: 

موقعیت و جهت خطوط و استفاده   ،یعنی توازن تصویر از محور کلی  ،منظور از ترکیب شکل کلی تصویر است .ویربرجستگی تص

از   . رنگ دومین عامل تعیین کننده یک تصویر خوب است و رنگ ها باید حقیقی و طبیعی باشند . از نور و سایه و رنگ است

ه وقتی ب آن می نگرید آنچه را در تصویر می بینید در یک سطح  تصویر باید برجستگی داشته باشد، به طوری ک  ،یگرطرف د

 . نباشند، بلکه اشیا و افراد از زمینه تصویر برجسته تر دیده شوند
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 : بحث و نتیجه گیری

برخی معتقدن بهتر است عکس بیشتر برای کتاب  از آنجایی که تصاویر از جمله پرکاربردترین رسانه های آموزشی هستند و نیز  

از طرف  علوم   از پذیرش آن  ندارد و پس  با واقعیت موجود  ای  بیشتری دارد و فاصله  زیرا عکس سندیت  به کار گرفته شود، 

دانش آموز آسان تر است در این تحقیق مشخص شد که حدود از تصاویر کتاب درسی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی به صورت 

آورده شدهن با متن نوشتاری  بدون فناهماهنگ  اصلی    اند و  پیام  باید هنگام تدریس،  اساس معلم  این  بر  باشد  نیز می  تاکید 

تصاویر مذکور را برای دانش آموزان تعیین کنند صفحاتی در این کتاب وجود دارد که تصاویر آن هماهنگی چندانی با متن و  

ر این بخش بدون فن تاکید می  شود و اکثر تصاویصاویر ذکر شده صفحه را شامل میمفهوم آن ندارد این نوع از صفحات با ت

باشند بدون فن تاکید بودن تصاویر این امر را می طلبد تا عالوه بر معلمان برنامه ریزان درسی نیز توجه بیشتری به نگارش 

است که در کتاب مورد بررسی در مجموع تصاویر با   دوباره این متون و یا تصاویر مندول فرمایند اما مطابقت ذکر شده بیانگر آن

نتیجه می شود که در حدود   را دارند به طور کلی    تصاویر   شامل   ،کتاب   کل   صفحات   از  ٪2.4متن نوشتاری هماهنگی کامل 

عف و  ن نقطه قوت کتاب می باشد اما کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی خالی از ضای  که   باشند   می   نوشتاری  متن   با   مرتبط

توان برای این کتاب اشاره کرد توزیع نامتناسب و  فت نقطه ضعفی که میاشکال نیست طبق این تحلیل و بررسی می توان گ

اما در بعضی   آورده شد  از صفحات تصاویر متعددی  باشد در بعضی  این تصاویر در کل صفحات و فصول کتاب می  ناهمگون 

می باشد که از این صفحه آموزشی    112همچنین کل کتاب دارای   .شده است  صفحات با توجه به متن تصاویر کمتری استفاده

ندارند    24تعداد   تصاویری که هماهنگی کامل  و  ناهماهنگ  تاکید  فن  بدون  تصاویر  به  مربوط  تاکید    61تصویر  با فن  تصویر 

اویر نوع دیگر استفاده نشده است از  مربوط به آن بخش از تصاویری از هماهنگی کامل ندارد البته این بدان معنا نیست که از تص

از این نظر میتصاویر هماهنگ   نیز استفاده شد استفاده کرده است  توان میزان انسجام و دارای فن تکلیف و بدون فن تاکید 

در کل نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که  .هماهنگی به خصوص در تصاویر از نوع هماهنگی در کتاب را خوب ارزیابی کرد

سوماکث پایه  تجربی  علوم  کتاب  تحلیل  های  واحد  تصاویر  فعال    ر  یادگیرنده  محوری درگیری  پژوهش  مسئله  پرورش  نظر  از 

 .کردن دانش آموزان شرایط مطلوبی دارد و به صورت هماهنگ به این مهارت ها پاسخ داده است
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 :منابع و مآخذ

یه  رعایت اصول علمی تدوین محتوا در درس تفکر و پژوهش پا( بررسی میزان  13۹3مجید و همکاران )  ،مجرینی بروجنی .1

  2شماره  ،سال نهم ،ششم

  ، (تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مباحث محدودیت  13۹1رضا )،جعفری هرندی .2

  10۷_122صص  ،20مشرق موعود، شماره 

و متن  (، تحلیل محتوای ارتباط بین تصاویر  13۹6علی زمان محمدی )رضا و احمد رئیسی شیخ ویسی و    ،حبیبی بردبری .3

 دوره سوم  ،نوشتاری کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی، فعلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره 

 (، تحلیل محتوا، پژوهش، سال دوم، شماره اول138۹روح اهلل ) ،رضوانی .4

یام رومی و مقایسه وای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویل ( تحلیل محت138۹محبوبه )  ،سیدی .5

  ، محتوای کتاب بر اساس هدف های رفتاری حیطه شناختی علوم، مجله تازه های پژوهشی در برنامه ریزی درسی، سال اول

 4۹_64صص  ،شماره اول

تاب های درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه  ( تحلیل محتوای ک1382احمد و سید رضا عزیزی سامانی )  ، عابدی .6

 2۹_۵4،صص ۹یهای آموزشی شماره پیشرفت، نوآور

)  ،نوریان .7 شورا13۹3محمد  تهران،  چهارم،  ابتدایی، چاپ  دوره  درسی  های  کتاب  محتوای  تحلیل  و  علمی  راهنمایی   ) 

 چاپ اول، نشر روشن، سپهر دانش  ، وم انسانییحیی و محمد رضا یوسف زاده، تحلیل محتوای کتاب های درسی در عل ، معروفی

ترجمه شاهده سعیدی، تهران، انتشارات مدرسه    ،رشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایینگ  (13۹0وین )  ،هارلن .8

 معروفی 
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