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تاری و تصاویر کتاب قرآن پایه دوم  ش تحلیل محتوا ی ارتباطی بین متن نو

 ابتدایی 
 

 4الهام کردکتولی ، 3زهره دیلم ، 2رضا شیرازی ، 1فاطمه جمالی
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 چکیده 

 استتفاده کریم قرآن و موضوعات ،مفاهیم درک ها راه  بهترین  از  یکی  دارد  وجود  کودکان  به  قرآن  آموزش  برای  متفاوتی  های  راه

 شیرینی و جذابیت بر توانمی تصویر و نقاشی طریق از شدیم متوجه  ابتدایی  کودکان  های  ویژگی  بر  بررسی  با  ما  است  تصاویر  از

 تتر ارگتذ تتاییر مدت طوالنی حافظه  در  تصویر  طریق  از  مفاهیم  درک  آن  بر  عالوه  افزود  داستان  موجود  به  کودک  عالقه  داستان

 غیتر  روش  از  ایشتان  نظتر  متورد  موضتوعات  و  مفتاهیم  آموزش  برای  تربیت  و  تعلیم  امر  متخصصان  امروزه  است  کالم  بیان  است

 در روش  این  ضرورت  به  توجه  با  پذیرد  می  انجام  چشم  طریق  از  فراگیران  درصد  ۷5  پژوهشگران  گفته  به  .برند  می  بهره  مستقیم

 موضتوعات  تصتویرگری  به  دیجیتالی  های  برنامه  و  است  نثری  قرآن  کتابهای  از  بسیاری  امروز  کودکان  قرآن  مضامین  آموزش  امر

 جنبته از یکتی عنتوان بته که نمود اشاره تصویری بیان  و  تصویر  موضوع  به  توان  می  قرآن  در  بیان  های  جنبه  از  پردازندمی  خود

زار نیستت کته رتباط خالق و مخلوق تصویر ابچنین بنظر میرسد که در این ا  ،در شیوه گویش قرآن قابل تفکر است  هنری  های

هتد  اصتلی ایتن پتژوهش  .مفاهیم و مطالب عمیق آسمانی را به شیوه های متناسب برای فهم و درک أساس آسان می نمایتد

روش پتژوهش توصتیفی و از نتوع   ،اهدا  تربیت اجتماعی بوده استتتحلیل و بررسی کتاب قرآن دوره ابتدایی از نظر توجه به  

 .  محتوا میباشدتحلیل 

 

 دوم ابتدایی کتاب قرآن ،تحلیل محتوا ،متن و تصویرهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

به قدری جامع و جقایق و سزا و دقتایق توحیتد استت کته اهتل معرفتت در آن   (ص)  کتاب قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر

 ( 1988 ،پری نودلمن)  می مانندحیران 

تصویر یک دیگر را محدود میکنند او میگوید بخشی از جتذابیت توضیح میدهد که چگونه متن و    در مقاله ارتباط تصاویر و متن

تصتاویر بتا افتزودن  .کتاب این است که متن معنای تصویر را عوض کند و تصایر بعدی معنتای تصتاویر قبتل را تعبیتر میکننتد

اقع پتل ارتبتاط دهنتده اهتدا  و نیتاز هتای رسی در ومحتوای د  .ی با آنچه شنیده ایم این کار راه انجام می دهنداطالعات بعد

  (120صفحه ، 1299 ،حسن مرادی) واقعی و وظیفه فراهم سازی فرصت های یادگیری و رشد دانش آموزان را برعهده دارد

کتاب درسی می پردازد این نوع تحلیتل متتن نوشتتاری تصتاویر تحلیل محتوای توصیفی به تبیین ویژگی های محتوای آشکار  

 ( 1399  ،نوریان)  رین ها یا اهدا  یک کتاب درسی را توصیف می نمایدتم

یکی از روش هتای یتادگیری دیتدن تصتاویر  .زبان تصویر نادر است مویر تر از هر وسیله ارتباطی دیگری دانش بشر را نشر دهد

 ( 31ص، 1395 ،فطری منظم و موسوی) .های آموزشی در آن استفاده شدت استاست که از دید باز در کتاب  

در پژوهشی با عنوان بررسی تاییرات تصاویر کتاب بر رفتار کودکان انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که نقتش تصتاویر بته 

 (  mc tigu 8 colman 2001) .میزان یادکیری و یاد آوری مطالب بیشتر است

 استفاده کردن تصلویر کتاب درسی دو موضوع استهد  از 

 وضوعفهماندن بهتر م .1

 ( 40ص  1388  ،نوریان) عالقه مند کردن دانش آموز به مطالعه کتاب درسی .2

و به صتورت تصتویر در م تز خودشتان  .طرح ها و تصاویر آنها را به ذهن خود منتقل میکنن ،اسنان ها با نکاه کردم به عکس ها

به نقتل از گتون نویستنده   (1995  ،وندیمرا)  (1395  ،نظری)  عث فعال سازی قوه یادگیری در ذهن می شودبایکانی میکنند و با

دانش آموز معنی را با ایر متقابل متن و تصویر می سازد که تا حدی مضمون محتوی هم فرق میکنتد   :کتاب کودکان می نویسد

   .و به فهم و درک و باد آوری اطالعات کمک میکند

 

 روش تحقیق

محتوای ارتباطی یکی از روش های پژوهشی است که می یل تحل ،ش تحقیق در این پژوهش تحلیل محتوای ارتباطی میباشدرو

یبتت در ایتن تصتویر  اهدا  و تمرین کتاب درسی پرداخت واحد ،توان با استفاده از آن چگونگی ارتباط تصویر با متن نوشتاری

در طبقته مربوطته میگردد که برای انجام کتاب درسی از محتوا انتخاب شده و   ق واحد یبت به معنی بخشی از محتوا اطال  .است

 ( 1393 ،نوریان) میگیرد قرار داده می شود و سپس مورد شمارش قرار

روش نحقیق در ایتن شتمارش وجتود و عتدم وجتود   .مورد شمارش قرار میگیرد  بنابر این تصاویر هماهنگ و ناهماهنگ با متن

  .است

 گرددر این تحقیق نیز به طلقه بندی دو طبقه ای دو سطحی تنظیم میمقوله بندی د

 دهیم  تصاویری که چه دارای فن باشپ چه نباشد در یک گروه قرار می ،تصاویر هماهنگ با متن نوشتاری( الف

 تصاویری که پیام آنها با متن نوشتاری هماهنگ نیست و به دو گروه   ،تصاویر ناهماهنگ با متن تصویر (ب

 ر دارای فن تاکید  تصاوی .1
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 تصاویر فاقد فن تاکید   .2

  .ویر است که توجه فراگیران را به پیام اصلی تصویر جلب میکندمنظور از فن تاکید ویژگی های تص

 

 جامعه آماری  

  .است 1402-1401پایه دوم ابتدایی سال  ،کتاب قرآن  ،جامعه و نمودار آماری پژوهش

و تحلیل محتوا قتراره گرفتته استت و  به این ترتیب کل کتاب درس قرآن به لحاظ میزان ارتباط بین تصویر و متن مورد بررسی

 . این کتاب با توجه به ماهیت موضوع انتخاب شده است بنابر این نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده است

 

 ویژگی تصویر 

  :معتبر بودن تصویر •

یا به معنای دیگری نکته  ،به این صورت که مفهموم مورد نظر را برساند  ،تصویر با توجه به متن کتاب باید صالحیت داشته باشد

 ی تاکیدی داشته باشد

 :  داشتن عالئمی برای درک بهتر تصویر •

هتتر منظتور مطلتب در این عالمتی ست برای هک شتدن ب ،تصاویر باید نکته ب تاکیدی یا خمان فن تاکید داشته باشند  •

 ذهن دانش آموز

   :کیفیت تصاویر •

باشند تا کودکان با توجه به سن و پایه درک خوبی از تصتاویر داشتته   تصاویر باید از مقدار کیفیت مناسب چاپی برخوردار •

 باشند و جذابیت تصاویر کتاب دانش آموز را محذوب خود کند  

•  

 (  جدول) یافته های پژوهش

 درس  هماهنگ فن تاکید دارد ندارد  فن تاکید ناهماهنگ دارد  یدفن تاک ندارد  فن تاکید

%0 %0 %0 %33 %66 %100 1 

%0 %0 %0 %0 %100 %100 2 

%0 %0 %0 %0 %100 %100 3 
%0 %0 %25 %66 %33 %75 4 
%0 %0 %0 %80 %20 %100 5 
%0 %0 %0 %50 %50 %100 6 
%0 %0 %0 %50 %50 %100 7 

%0 %0 %0 %100 %0 %100 8 
%0 %0 %0 %100 %0 %100 9 
%0 %0 %0 %66 %33 %100 10 

%0 %0 %0 %66 %34 %100 11 

%100 %0 %15 %16 %83 %85 12 
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%0 %0 %0 %50 %50 %100 13 
%0 %0 %0 %78 %21 %100 14 
%0 %0 %0 %100 %0 %100 15 
%13 %0 %2/6 %57 %42 %97 16 

 1جدول شماره  

درس وجود دارد که از این بین با بررسی های انجام شده با توجه بته جتدول بتاال در   15در کتاب درسی قرآن پایه دوم ابتدایی  

بته گونته ای کته قستمتی از  وجود دارد که هماهنگی و ارتباط کامل با متن کتاب درستی را ندارنتدتصاویری    4/12درس های  

از نظر نا همتاهنگی در رتبته اولتو درس  4که درس  دیگری از تصویر اینگونه نیست تصویر به متن و مفهوم آن مربوط و قسمت

ایتن  در نتیجته ر با متن و مفهتوم آن دروس وجتود داردتصاوی ٪100اما در بقیه دروس هماهنگی  در رتبه ی دوم قرار دارد  12

 دارند  ٪100و هماهنگی    فن تاکید 2/3درس های   (٪9۷) بین تصاویر و متن کتاب وجود دارد  کتاب هماهنگی قابل قبولی

 فن تاکید هماهنگ در رتبه ی سوم قرار دارد  ٪66هم با   1فن تاکید هماهنگ در رتبه ی بعدی و درس  ٪83با   12درس 

 به ی چهارم قرار دارد فن تاکید هماهنگ در رت ٪50با   6/۷/13درس 

 در رتبه ی پنجم و بقیه ی دروس در رتبه های پایین تر قرار دارند   ٪33/ با 4/10/11درس 

 

 بحث و نتیجه گیری 

  و متن می باشدفن تاکید بدون هماهنگی تصاویر  ٪5۷  فن تاکید هماهنگی تصاویر و متن و ٪42درس  15در نتیجه بین این 

پتس در ایتن درس از معلتم انتظتار   درس به صورت ناهماهنگ میباشتند  2متن و تصاویر هماهنگ و  درس    13به معنای دیگر  

 میرود برای بهتر تدریس کردن درس 

 بهترین راه ها برای گنجایش متن به صورت آسان اما کامل و صحیح را انتخاب کند   •

 درس را تدریس کند  تدریس شود و با به کمک ویس   با صوت به دلیل تلفظی بودن درس قرآن حتما •

 عکس هایی که به نظر هماهنگ هستند را جمع آوری و به کالس آورد    ،به جای عکس های نا هماهنگ •

 اگفت و گوی در هنگام تدریس را نادیده نگیرد تا تدریس پرباری داشته باشد   •
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