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 چکیده 

یکی از مهم ترین ابزار در فرایند آموزش، کتاب است که قالب و چهارچوب رخدادهای آموزشی را طرح ریزی میی کنیدک کتیاب 

و کنجکاوی وا می دارد و به دلیل نقش مهمی که در فعال سازی علوم هم از جمله دروس مهم است زیرا کودکان را به خالقیت  

بررسی تصاویر و ارتباط آن ها بیا میتن نوشیتاری کتیاب  ،ستک هدف پژوهش حاضرذهن دانش آموزان دارد بسیار حائز اهمیت ا

رده شیده علوم استک در این پژوهش سعی شده میزان هماهنگی تصیاویر دروس متتلیک کتیاب علیوم پاییه چهیارم بیا میتن آو

یه چهارم مقطی  ابتیدایی سنجیده شودک روش تحقیق ارتباطی از نوع تحلیل محتواستک جامعه آماری این پژوهش کتاب علوم پا

بوده است و چون تحلیل مربوط به هماهنگی بین تصاویر و متن نوشتاری دروس متتلک است فقی   1401کشور ایران در سال  

گرفته استک برای تحلیل محتوای کتاب علوم ابتدا از یک طرح کدگذاری شیده اسیتفاده   تصاویر جامعه آماری مورد مطالعه قرار

ا شمارش تصاویر موجود در کتاب و کدگذاری آن ها و سیس  بررسیی میتن نوشیتاری آورده شیده از ن یر شده است، این کار ب

صیک کمی بیه صیورت درصید و توصییک هماهنگی یا عدم هماهنگی با تصاویر انجام شده استک و در آخر داده های حاصل با تو

 کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندک  
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 مقدمه:

و هر قدر م و آینده هایی که به سمت آن حرکت می کنیم جهانی است از جن  تغییر و تحول یدنیایی که در آن زیست می کن

مشاهده کرد که چگونیه هیر ی بینیم و به راحتی می توان  که آن را بررسی کنیمک میزان ناپایداری اطالعات را در آن جدی تر م

میا توانایی و مدرکی در دیروز به ناتوانی و بیسوادی در فردا مبدل می شود و دیگر داشتن مقداری اطالعیات کمیک خاصیی بیه 

ادیم که به سرعت در حال تغییر است، بنابراین به ن ر می رسد آنچیه بتوانید عامیل قیدرت و نه  نمی کندک اکنون در عصری گام

این ناپایداری باشد مهارت ها و قابلیت های فکری است؛ یعنی به افراد بیاموزیم که در مقابل رویدادهای زنیدگی   اثرگذاری ما بر

فعال و خالق بین خود پدیده های اطیراف برقیرار کننیدک بنیابراین دستگاه اندیشیدن خود را تقویت کنند که بتوانند رابطه های 

فتار خود و برخورداری از نیروی تفکر استک تفکر این امکان را به فرد می دهد کیه یکی از ویژگی های اساسی انسان، آگاهی از ر

ندک دنیای مدرن امروز نیاز به حقیقت را در میان بهم ریتتگی حوادث و اطالعاتی جستجو کند که همه روزه وی را احاطه می ک

متفاوتی پیشنهاد می شود و ایین فیرد بایید از  تفکر دارد چون به افرادی که در جامعه مدرن زندگی می کنند، ن رهای جدید و

 میان آن ها یکی را انتتاب کندک در گذشته به ندرت فکر می شد که ممکن است بتوان افراد را متفکر و خالق بار آورد، اما نتایج

کنتیرل، متفکیر، تحقیقات نشان داد که تفکر مهارتی یادگرفتنی است، بنابراین می توان افراد را با فراهم کیردن شیرای  تحیت  

دارد،   خالق بار آوردک با توجه به این مهم، تعلیم و تربیت هر کشور نقشی بسییار اساسیی در پیرورش ایین مهیارت هیا در افیراد

از آینده، برای پرورش مهارت هیای فکیری   ضمن طرح کردن تصویری وسی ، پربار و دقیق  بنابراین ن ام های آموزشی ملزم اند

کنندک آموزش و پرورش در برگیرنده ی عوامل و عناصری است که سازندگی و موفقییت ن یام آموزشیی نسل جوان برنامه ریزی 

می توان به برنامه درسی، محی  آموزش  نیز در دل پویایی عناصر آن استک از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده ی ن ام آموزشی

 (ک1383 ،ارت های فکری در دانش آموزان اندک )حسینیدر مجموع عامل تقویت یا تضعیک مه و معلم اشاره کردک این سه رکن

و متصدیان حکومت   آموزش و پرورش بستر توسعه انسانی است و توسعه انسانی کلید توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی است

یح و علمیی و برنامیه رییزی صیح  ،این نکته باور داشته باشند و برای رسیدن به توسعه ی انسانیان فکری جامعه باید بر  و رهبر

هدف دار و اقدامات علمی انجام دهندک این هدف تحقق پیدا نمی کند مگر با تقویت ن ام آموزشی بیه وییژه آمیوزش و پیرورشک 

س و معلمان می توانند در تامین هدف، هویت آفرینی و هوبیت بیاوری فرزنیدان نفشی که کتاب درسی، برنامه های تربیتی مدار

 (ک1385ار بزرگ و مهم خواهد بودک )علیرضایی،  ایفا کنند بسی ،این سرزمین

امروزه در اغلب ن ام های آموزشی، کتاب درسی وسیله ی اصلی تعلیم و تربیت است و معلم و دانش آمیوزان در فعالییت هیای 

بیرای گیری به کتاب تکیه و وابستگی دارند هر چه محتوای کتاب هیای درسیی در فیراهم کیردن بسیتر مناسیب یاد  -یاددهی  

و نوآور کمک شایانی خواهد کرد و از سوی دیگر به حفظ   زا  پرورش تفکر پربارتر باشد، از سویی به آفرین  انسان هایی توانا، نو

 استقالل، رشد و شکوفایی جامعه کمک موثری می کندک  

زشیی نقیش مهیم و کتب درسی در ن ام آموزش و پرورش یکی از عناصر مهم تلقی می شوند کیه در تحقیق اهیداف ن یام آمو

اساسی دارندک در کشور ایران، بیشتر فعالیت های آموزشی در چهارچوب کتاب های درسی صورت می گیرد و بیشترین فعالییت 

ور آن سازماندهی می شودکاین واقعیت باعث شده اسیت کیه صیاحب ها و تجربه های آموزشی دانش آموزان و معلمان حول مح

ی آموزشی دوره های تحصیلی را با توجه به نیازهای فراگیران مورد بررسیی و تحلییل قیرار بررسی محتوا  ،ن ران و پژوهشگران

 (ک170، 1388انی نیا،  ودهند )پیروانی نیا و پیر
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آمیوزش و   محتوا و خ  مشی آموزشیی دارنید کیانون توجیه متصیدیانکتاب های درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین  

درسی در ن ام های آموزشی متمرکز مانند ایران که تقریباً تمام عوامل آموزشی براسیاس   پرورش می باشندک اهمیت کتاب های

ش از اندازه است کیه م های آموزشی است و به خاطر همین اهمیت بی امحتوای آن تعیین و اجرا می شود بیش از سایر انواع ن

اهگشیای حیل بسییاری از مشیکالت جیاری در ارزشیابی و تحلیل کتاب های درسی می توانید ر  صرف وقت نیروهای متتصص

آموزش باشدک در حال حاضر کتب های درسی یکی از مهم ترین مراج  و مناب  برای یادگیری به شمار می آیند چرا که بیشیتر 

 ین رسانه صورت می پذیردک  فعالیت های آموزشی در چهارچوب ا

اساسی بر روش هایی است کیه در آن هیا دانیش آمیوز  در برنامه های درسی جدید علوم تجربی و روش های آموزش آن، تاکید

نید را بیه پییش دانش آموز است و اوست که این فرآی  نقش فعالی داردک در این روش ها نقش اصلی در فرایند یادگیری به عهده

رتباط بیا دانیش زشی، تجهیزات و ابزارهای آموزشی و اقدامات معلم، همگی در ا، سایر عوامل مانند محتوای آمومی برد، بنابراین

آموز معنی و مفهوم پیدا می کنندک معلم در این روش ها نقش جهت دهنده و سازمان دهنیده را دارد و میی کوشید تیا فعالییت 

ر برنامه های آموزشی جدیید علیوم تجربیی بیه وییژه در دوره ی آمیوزش های دانش آموزان را با هدایت خود به انجام رساندک د

ی تدری  مبتنی بر فرآیندحل مسئله و مهارت های تفکر نسبت به گذشته اهمیت بیشیتری یافتیه استفاده از روش ها  ،عمومی

 ی پردازندکاستک براساس این دیدگاه، برنامه ریزان در محتوای برنامه درسی به طرح موقعیت های حل مسئله ای م

ش ها، مهارت ها و نگیرش هیای تیازه دسیت در این موقعیت ها دانش آموزان راهنمایی می شوند تا در مسیر حل مسئله، به دان

(ک همچنین در اجرای برنامه های درسی جدید علوم تجربی، از معلم خواسته می شود تا تدری  خود را به 1385یابندک )بدریان،  

کند، به نحوی که خود نیز به عنوان عضوی از گروه دانیش آمیوزان درآییدک در ایین روش هیا بیر شیوه ی گروهی سازمان دهی  

امل میان معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر بیش از حد تاکید می شود، زیرا تجربه نشان داده اسیت کیه تعامیل تع

ان داردک افزون بر این، فعالیت های گروهی موجب توسعه وتبادل تجربیات دانش آموزان با یکدیگر نقش عمده ای در یادگیری آن

همکاری گروهی، حق و مسئولیت قائل شدن برای دیگران، مشارکت   ،م به حقوق دیگرانی مهارت های اجتماعی از قبیل احترا

 (ک  1384در تصمیم گیری های گروهی، سعه صدر و ککک در دانش آموزان می شودک )پرویزیان،  

بسیار مفیید و  درسی، مولفان و تصمیم گیرندگان برنامه های درسی دوره تحصیلی ابتدایی  برای برنامه ریزاننوعی از تحلیل که  

انگیزه ها،نیازها، نگرش هیا و کلییه  ،ضروری است تحلیل محتوا است ک یعنی نوعی از تحلیل که کمک می کند تا مفاهیم، اصول

ها مورد بررسی علمی و عملی قرار گرفته و با اهداف برنامیه درسیی ی اجزای مطرح شده در محتوای آموزشی و پرورشی کتاب  

 (ک تحلیل محتوا در تحقیق اجتماعی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کندک  1382ریضی سامانی،  مقایسه شوند )عابدی و ع 

ارش مصیاحبه هیای نیمیه امکانی است که برای تحلیل من م اطالعات و اظهارن رهای عمیق تر و پیچیده تر مثل گز  ،دلیل آن

، وقتی که موضوع کار آن از مواد ارزشمند تهیه شده آنرهنمودی عرضه کندک روش تحلیل محتوا، یا دست کم برخی گونه های  

که معموالً به آسانی بیه دسیت   ،باشد بهتر از هر روش تحقیق دیگری اجازه می دهد تا دقت عمل روش شناختی و ژرفانگری را

 اهنگی برآورده سازدک نمی آید به شیوه هم

حتوا یکی از روش هیای پژوهشیی اسیت کیه میی تیوان بیا نوعی از تحلیل محتوا، تحلیل محتوای ارتباطی است و این تحلیل م

استفاده از آن به بررسی چگونگی ارتباط تصاویر با متن نوشتاری، اهداف وتمرین های کتاب درسی پرداختک کتاب درسیی ییک 

دروس و تمیرین هیا دارای ییک ارتبیاط  ،است عالوه بر اینکه بتش های متتلک آن چیون اهیدافرسانه آموزشی طراحی شده  

منطقی هستندک اجزاء و عناصر تشکیل دهنده ی دروس نیز باید از هماهنگی و ارتباط منطقی برخودار باشندک معمیوالً محتیوای 
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ت بین میتن نوشیتاری وتصیویری ارتبیاطی منطقیی دروس به وسیله متن نوشتاری یاتصویر ارائه می شوند بنابراین شایسته اس

 (ک1393وجود داشته باشدک )نوریان،  

وجه به اهمیت کتاب درسی در ن ام آموزشی و با توجه به نقش اساسی تحلیل محتوا در بهبود کتاب هیای درسیی بیر آن با ت  -

 شدیم تا تحلیلی در این باره انجام دهیمک  

 آن ها با متن نوشتاری استک هدف این پژوهش بررسی تصاویرو ارتباط 

 

 روش پژوهش: 

ی تصاویر براساس متن نوشتاری استفاده شده استک تحلیل محتیوای ارتبیاطی در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای ارتباط

یکی از روش های پژوهش است که می توان به وسیله آن به بررسی چگونگی ارتباط تصاویر با متن نوشتاری پیی بیردک در ایین 

ماهنی  بیودن ییا عیدم قیق واحد ثبت تصویر است که مورد شمارش قرار گرفته و کدگیذاری شیده انید و سیس  از ن یر هتح

هماهنگی با متن نوشتاری مشتص می شوندک بنابراین تصاویر از ن ر هماهنگی یا عدم هماهنگی مورد شمارش قرار میی گیرنید 

 طبقه تقسیم می شوندک  2و به 

 ر فن تاکید و تصاویر بدون فن تاکید(ن نوشتاری )دارای تصاویتصاویر هماهن  با مت  -1

 تصاویر ناهماهن  با متن نوشتاری، به تصاویری که پیام آن ها با متن و محتوای آورده شده هماهن  نیست می گویندک    -2

رنی  متنیوع،   ،گ نماییمن ور از فن تاکید ویژگی های تصویر است که توجه فراگیران را به پیام تصویر جلب می کند مثل بزر

 ک  عالئم ویژه و ککک  ،شکل و قالب متفاوت

استک بیه  1401-1402جامعه آماری تحقیق: جامعه آماری این پژوهش کتاب علوم پایه چهارم مقط  ابتدایی در سال تحصیلی 

 ته استک این طریق که کل کتاب علوم از لحاظ ارتباط و هماهنگی تصاویر با محتوای کتاب مورد بررسی قرار گرف

 

 روش گردآوری اطالعات: 

اج و کدگذاری شدند و سس  متن کتاب مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط یا عدم ارتباط آن با پییام ابتدا همه ی تصاویر استتر

ام تصویر مشتص گردد و سس  جدولی تن یم شد که در آن ارتباط یا عدم ارتباط متن یادداشت گردید ونهایتاً با استفاده از ارق

 گردیدک  و درصدهای بدست آمده میزان هماهنگی تصاویر با متن مشتص 

 

 اهمیت ارتباط تصویر با متن: 

تمیرین هیا، محتیوا دارای  ،کتاب درسی یک ابزار آموزشی طراحی شده است عالوه بر اینکه قسمت های متتلک آن مثل اهداف

یک ارتباط منطقی هستندکاجزای آن هم باید از یک ارتباط و هماهنگی منطقی پیروی کنند و در یک جهت باشیندک الزم اسیت 

اویر آورده شده و متن هماهنگی وجود داشته باشد و هر دو بیانگر هدف و پیام مشترکی باشندک زیرا تصیاویر بیرای در  بین تص

شده اندو کامل کننده ی آن هستندک از این رو درستی و سازگاری آن ها با متن ضروری استک نکته دیگر توجیه   بهتر متن آورده

پیام مشتر  است به طوری که تصاویر مرتب  با متن و مفهوم خاص دقیقاً در همان   به نزدیکی معانی بین متن و تصاویر دارای

موضوع نه تنها فهم مطالیب را بیرای خواننیده راحیت تیر نکیرده و او را در صفحه مربوط به آن آورده شوند و عدم توجه به این  

 و شودک تجسم کردن موضوع مربوطه یاری نمی رساندک بلکه ممکن است موجب ابهام هم در ا
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 یافته ها:

شده در این براساس بررسی های انجام گرفته در خصوص ارتباط تصاویر موجود در کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی با متن آورده  

 کتاب، آمار و اطالعاتی به دست آمده است که در جدول زیر ارائه شده استک 

 1جدول  

 میانگین بدون فن تاکید  میانگین فن تاکید  میانگین نامرتب  میانگین مرتب  

 %06/92  %85/7  %89/29  %78/70 

 ر مورد تحلیل قرار گرفته استک تصوی 252درس استک در این پژوهش تعداد   13کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی دارای 

ذاری شیده از مطابق آنچه در این پژوهش انجام شده برای بررسی میزان هماهنگی تصاویر کتاب علوم با متن آن، تصیاویر کدگی

ن ر مطابقت با متن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند و سس  براساس داده های حاصل در مورد تطابق و هماهنگی بیا میتن 

 13و  12و  11و  10و  9و   7و    3و    2و    1طابق و هماهنگی محاسبه شده استک طبق این محاسبات دریافتیم که درس  و عدم ت

از همیاهنگی نسیبتاً کمتیری  8و  6و  5و  4ین پییام تصیاویر و میتن وجیود دارد و درس هیای  هماهنگی خوب و قابل قبولی ب

 برخوردارندک 

درصدی بین مفهوم تصیاویر و میتن   100د که درس اول کتاب مذکور از هماهنگی  با توجه به داده های جدول مشاهده می شو

 8/75داده است و همینطور درس ششم این کتاب با تنها برخوردار است و رتبه ی نتست از ن ر هماهنگی را به خود اختصاص 

اهنگی تصیاویر بیا مفهیوم عیدم همی  دصی  در  1/24درصد هماهنگی بین تصاویر و متن کمترین مقدار هماهنگی و با اختصیاص  

 استنباط شده از متن بیشترین عدم هماهنگی را دارا استک 

ای تصویر هیم کیم بیوده و تصیاویر بیدون فین تاکیید دارای فراوانیی با توجه به اطالعات مندرج در جدول توجه به فن تاکید بر

ه می شیود تصیاویر بیدون فین تاکیید در بیشتری نسبت به تصاویری که برای آن فن تاکید آورده شده هستندک چنانچه مالح 

 دروس ابتدایی بیشتر هستند واین بیانگر این است که در ابتدا توجه چندانی به فن تاکید نشده استک 

 2جدول  

 مرتبط  كد تصویر  س در
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 اول

    سطر 1 1

    سطر 1 2

    سطر 1 3

    سطر 1 4

    سطر 1 5

    سطر 5 6

 100 %  %6/16 %3/83  %0 
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 3جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 دوم

    سطر 5 7

    سطر 5 8

    سطر 3 9

    سطر 1 10

    سطر 1 11

    سطر 3 12

    سطر 4 13

    سطر 3 14

    سطر 3 15

    سطر 1 16

    سطر 1 17

    سطر 1 18

    سطر 1 19

    سطر 2 20

    سطر 2 21

    سطر 5 22

    سطر 4 23

    سطر 1 24

    سطر 1 25

    سطر 1 26

    سطر 6 27

    سطر 1 28

    سطر 1 29

    سطر 1 30

    سطر 1 31

    سطر 1 32

    سطر 2 33

    سطر 2 34
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    سطر 2 35

36 - - -  

  %6/96    %2/17 %7/82  %3/3 

 

 4جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 سوم 

    سطر 3 37

    سطر 1 38

    سطر 1 39

    سطر 1 40

    سطر 1 41

    سطر 1 42

    سطر 1 43

    سطر 1 44

    سطر 1 45

    سطر 1 46

    سطر 1 47

    سطر 4 48

    سطر 1 49

    سطر 1 50

    سطر 1 51

    سطر 1 52

    سطر 8 53

    سطر 1 54

    سطر 1 55

    سطر 1 56

    سطر 2 57

    سطر 2 58

    سطر 3 59

    سطر 1 60
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    سطر 1 61

    سطر 1 62

    سطر 4 63

    سطر 1 64

    سطر 3 65

66 - - -  

  %6/96  %3/10  %6/89  %3/3 

 

 6جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 چهارم

    سطر 3 67

    سطر 3 68

    سطر 3 69

    سطر 3 70

    سطر 3 71

    سطر 3 72

    سطر 3 73

    سطر 3 74

    سطر 3 75

    سطر 3 76

    سطر 3 77

    سطر 3 78

    سطر 4 79

    سطر 2 80

    سطر 2 81

82 - - -  

    سطر 3 83

84 - - -  

    سطر 4 85

  %4/89  %60/17  %3/82  %5/10 
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 7جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 پنجم

    طرس 4 86

    سطر 5 87

    سطر 5 88

    سطر 5 89

    سطر 4 90

    سطر 4 91

    سطر 4 92

    سطر 4 93

    سطر 4 94

    سطر 4 95

    سطر 1 96

    سطر 3 97

98 - - -  

    سطر 4 99

    سطر 1 100

    سطر 1 101

    سطر 6 102

    سطر 2 103

104 - - -  

  %4/89  %1/41  %8/58  %52/10 

 

 8جدول  

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 ششم

    سطر 2 105

    سطر 1 106

    سطر 4 107

    سطر 4 108
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    سطر 2 109

    سطر 2 110

    سطر 2 111

    سطر 2 112

    سطر 2 113

    سطر 5 114

    سطر 4 115

    سطر 1 116

    سطر 1 117

    سطر 2 118

    سطر 5 119

    سطر 1 120

    سطر 1 121

122 - - -  

123 - - -  

    سطر 1 124

    سطر 1 125

    سطر 1 126

    سطر 1 127

128 - - -  

129 - - -  

130 - - -  

131 - - -  

132 - - -  

    سطر 1 133

  %8/75  %2/27  %7/72  %1/24 

 

 9جدول  

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 تاكید فن  

 نامرتبط 
 ندارد دارد

    سطر 4 134 هفتم
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    سطر 3 135

136 -    

    سطر 3 137

    سطر 3 138

    سطر 4 139

    سطر 7 140

    سطر 1 141

    سطر 1 142

    سطر 2 143

    سطر 2 144

    سطر 2 145

    سطر 1 146

    سطر 1 147

    سطر 2 148

  %3/93  %2/64  %7/35  %6/6 

 

 10جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 هشتم

149 - - -  

    سطر 2 150

    سطر 1 151

    سطر 2 152

    سطر 3 153

    سطر 1 154

    سطر 2 155

    سطر 1 156

    سطر 1 157

    سطر 1 158

    سطر 1 159

    سطر 2 160
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161 - - -  

    سطر 1 162

    سطر 2 163

    سطر 1 164

  %5/87  %2/14  %7/85  %5/12 

 

 11جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 كید فن تا

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 نهم

    سطر 1 165

    سطر 2 166

167 - - -  

    سطر 3 168

    سطر 3 169

    سطر 3 170

    سطر 3 171

    سطر 1 172

    سطر 1 173

    سطر 1 174

    سطر 1 175

    سطر 1 176

    سطر 5 177

    سطر 1 178

 % 8/92  %30/15  %6/84  %1/7 

 

 12جدول  

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 دهم 

    سطر 1 179

    سطر 4 180

    سطر 4 181
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    سطر 3 182

    سطر 4 183

    سطر 4 184

    سطر 4 185

    سطر 3 186

    سطر 1 187

    سطر 1 188

    سطر 4 189

    سطر 2 190

191 - - -  

  %3/92  %75  %35  %6/7 

 

 13جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 تاكید فن  

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 یازدهم 

    سطر 1 213

    سطر 1 214

    سطر 1 215

    سطر 2 216

    سطر 1 217

    سطر 1 218

    سطر 1 219

    سطر 1 220

    طرس 1 221

222 - - -  

  %3/92  %75  %35  %6/7 

 

 14جدول

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

    سطر 1 223 دوازدهم 
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    سطر 1 22

    سطر 1 4225

    سطر 1 226

    سطر 1 227

    سطر 1 228

    سطر 1 229

    سطر 1 230

    سطر 1 231

    سطر 1 232

    سطر 2 233

    سطر 2 234

235 - - -  

  %3/92  %3/58  %6/41  %6/7 

 

 15جدول  

 مرتبط  كد تصویر  درس 
 فن تاكید 

 نامرتبط 
 ندارد دارد

 سیزدهم

    سطر 5 236

    سطر 1 237

    سطر 1 238

    سطر 1 239

    سطر 1 240

    سطر 1 241

    سطر 2 242

    سطر 2 243

    سطر 3 244

    سطر 3 245

    سطر 3 246

    سطر 3 247

    سطر 2 248

    سطر 2 249
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    سطر 2 250

    سطر 2 251

252 - - -  

  %3/92  %3/58  %6/41  %6/7 

 

 بحث و نتیجه گیری:

وزان به ویژه در مقط  ابتدایی می توان ادعا نمود تصاویر مهم ترین با توجه به اهمیت تصویر در تسهیل فرآیند آموزش دانش آم

و پرکاربردترین رسانه آموزشی در جهت تسری  روند یادگیری هستندک برخی از صاحب ن ران معتقدند باید از تصیاویر بیشیتری 

نزدیک است و همین امیر اسیت این دلیل که عک  سندیت بیشتری دارد و بیشتر به واقعیت  برای کتاب علوم استفاده کردک به  

که پذیرش آن توس  دانش آموز را بیشتر می کند و در جلب توجه دانش آموز و معطوف کردن او به تدری  نقیش بیه سیزایی 

راغ تصاویر می رونید سجدید ابتدا به    داردک چنانچه مشاهده می شود دانش آموزان مقط  ابتدایی به محض شروع درس یا فصل

می شوند و اگر این تصاویر در جای درست استفاده شوند و در جهیت میتن درس و هماهنی  بیا پییام درس و ن اره گر آن ها  

درصید از  85/7باشد، معلم را در رسیدن هر چه سریعتر به اهداف آموزشی یاری می رسانندک در این تحقیق مشتص شد حیدود

 کتاب با متن نوشتاری درس ناهماهن  هستندک   تصاویر این

این موضوع معلم باید هنگام تدری  پیام اصلی این تصاویر را برای دانش آموزان تشریح کندک اما کتاب مورد بررسیی   با توجه به

د از تصاویر درص  90در مجموع از هماهنگی خوبی بین متن و تصاویر برخوردار است و به طور کلی می توان نتیجه گرفت باالی  

شده اندو این نقطه قوت کتاب استک اما کتاب علوم پایه چهارم خالی از اشکال   کتاب به صورت هماهن  با متن نوشتاری آورده

نیست و اشکال داردک در این کتاب توزی  ناهمگون تصاویر در کل صفحات و کل فصول است به طوری کیه در بعضیی صیفحات 

مشاهده نمی شودک در آخیر   دی تصویر متنوع آورده شده و در صفحه ی دیگر هیچ تصویریمربوط به یک درس خاص تعداد زیا

نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده ی آن است که اکثر تصاویر موجود در این کتاب از هماهنگی کامل با متن ارائیه شیده 

 برخوردار هستندک 

 

 پیشنهادات

ت تجربی و عملکیردی مهار ،ی استفاده شود که عالوه بر باال بردن دانش ن ریبه مولفان کتاب توصیه می شود از متن و تصاویر

دانش آموزان نیز ارتقا یابدک اهمیت نقش تصاویر در آموزش بسیار مهم است و باید تناسب بیشتری بیین حجیم میتن نوشیتاری 

 کتاب های درسی و تصاویر مرتب  با آن برقرار باشدک  
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 منابع:

 ستان قدس رضویک (ک ماهیت خالقیت و شیوه های پرورش آن، مشهد: آ1383اتک )حسینی، افضل الساد .1

( ک جایگاه هویت ملی و دینی در کتب درسی دوره متوسطهک پایان نامه کارشناسیی ارشیدک دانشیگاه 1385علیرضایی، مریمک ) .2

 بیرجند ک دانشکده ادبیات و علوم انسانیک  

ن ر میزان توجه به قیرآن ( تحلیل محتوای کتب درسی دوره پیش دانشگاهی از  1388اک )پیروانی نیا، پگاه و پونه، پیروانی نی .3

 ک189-169( : 5) 3،  1ک دوره  و مفاهیم قرآنی، دو فصلنامه علمی تتصصی مطالعات قرآن و حدیث

کشورهای موفیقک (ک مطالعه تطبیقی استانداردهای آموزش علوم تجربی دوره آموزش عمومی در ایران و  1385بدریان، عابد ) .4

 ک تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

(ک بررسی آموزش کاوشگری در درس علوم تجربی پایه های سیوم تیا پینجم میدارس ابتیدایی 1384پرویزیان، محمد علی، ) .5

 استان مرکزی، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشیک

یی برحسیب سیازه (ک تحلیل محتوای کتیاب هیای درسیی دوره ابتیدا1382ی سامانیک )احمد و سیدحمیدرضا عریض  ،عابدی .6

 ک29-54، صص 9شماره   ،نوآوری های آموزشی  ،انگیزه پیشرفت

 ( راهنمای علمی تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی، چاپ چهارم، تهران : شوراک 1393محمد ) ،نوریان .7

 

 


