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 چکیده 

انتقال پیام نوشتاری توسط تصویر است و با توجه به نقش رسانه بوودن کتواد درسوی و   ،با توجه به اینکه اولیت هدف تصویرگر

لین زبان آموزشی انسان زبان تصویری تن و تصویر وجود داشته باشد. با توجه به اینکه اواهمیت آن، که چه رابطه ای باید بین م

تعیین کننده تصاویر در انتقال مفاهیم درسی تأکید شده است پژوهش حاضور بوه بررسوی پیوسوتگیمای میوان است و بر نقش  

یفی و از نوع تحلیل محتواسوت و در سوال تصویر و متن کتاد علوم پایه چمارم پرداخته است روش تحقیق در این پژوهش توص

لف روابط متن و تصویر به عنوان ابزاری بورای تحلیول اسوتفاده شده است. در این نوشتار بازبینیما شامل انواع مختانجام    1401

شده است. از آنجا که دوره ی ابتدایی یکی از مممترین دوره های نظام آموزشی اسوت بوا محتووای کتواد هوای درسوی شوامل 

د تا یادگیری و کسب دانش فراهم شوود. ذاد به دانش آموزان آموزش دهنظریات و حقایق را به طور ج  ،اریف، تصاویر، نقاشیتع

بدست آمده است این کتاد در این زمینه مطلود نیست و نیواز   64/55با توجه به درصد کل کتاد در ارتباط متن و تصاویر که  

تفسیر تصواویر کتواد بیشوتر درگیور صاویر دارد تا دانش آموز بتواند با هیجان بیشتر و به تغییرات و بازبینی در قسمت متن و ت

 یادگیری شود.

 

 متن، تصویر، رابطه ی متن و تصویر، علوم چمارم ابتدایی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه:

ی بوین تعواریف و موتن تصویر در واقع نوع گفتار و زبان است و در زندگی مانقش به سزایی دارد. و انتخواد تصواویر و همواهنگ

امتداد ادبیوات کوودو و نوجووان در بور موی   جنبه ای کامالً هدفمند و مخاطب شناسانه را در  گرایش مستقل در هنر است که

گیرد. تصویری آموزشی نیز بیان موضوعات، مفاهیم توصیفات، ارتباطات، ارزش ها، اشیا و شخصویت هوا بوه صوورت دو یوا سوه 

ژ در کتابموای آموزشوی نموودار و کوال  طرح، جودول و  ،عکس  –به صورت عکس، نقاشی، نقشه    بعدی است تصاویر ممکن است

 آورده شوند.  

(. چگونگی رابطه ی متن و تصویر می تواند بر کنجکاوی و خاقیت کودو تأثیرگذار باشود. 1383)سازمان برنامه ریزی آموزشی،  

خی دیگر با رابطوه رند کودو را به درون داستن و یا درس بکشند و بربرخی تصویرها با رابطه معنادار و پیچیده ای که با متن دا

دارند و کودو تنما شنونده و بیننده ای بیش نیست و از این رو بررسی و پژوهش این کتاد از   ای هماهنگ تنما کارکرد تزئینی

کودکوان یواری رسواند و بوه نظر رابطه متن و تصویر می تواند به توانش ذهنوی بیشوتر و در نتیجوه حول مسویله پویش رو بوه 

یات کودو یادآوری کند تا با بینشی زیرکانه تر، آثاری هوشمندانه ت را به مخاطبان ارائه منتقدان ادب  تصویرگران و  ،نویسندگان

ه نشوان داد ،دهند. تنما برخی از صاحب نظران به انواع رابطه متن و تصویر توجه کرده و پویایی کتاد های تصویری را از دیدگاه

در آثواری مشوترو بوه   ( نیز ار جمله کسانی بودند که2006(، )واسکات  2000(، )نیکوالیوار  1993(، )دونان  1990اند. )گلدن،  

 پویایی رابطه متن و تصویر توجه کرده اند.  

ی انجوام ( پژوهشی در زمینه ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب علوم تجربی پایه های دوم توا پونجم دورا ابتودای1372)فتحی  

م ضورایب مطلووبی ندارنود و یام رومی مشخص شد که تصاویر و نمودارهای کتاد علوداده در این تحقیق با استفاده از روش ویل

 (.1379غیرفعال ارائه شده اند )به نقل از همایی  

را تفسویر موی کننود و درو خواننده از درس در حین  خواندن تغییر می کند. زیرا هر کدام از تصاویر و متن نوشتاری همدیگر 

انواع مختلفی از ارتباط برقورار باشود )موارش و وایوت،   ،ته باشد ممکن است بین این دو رسانهوقتی متنی تصاویر و کلمات داش

( سه نووع 1997پژوهشگران  طبقه بندی های مختلفی ارائه داده اند: باتیز )  ،( جمت ارتباط بین تصاویر و متون نوشتاری2003

 توصیفی بودن تصویر و همسان بودن.  تصویر ومتن نوشتاری مطرح کرده است: مرجع بودن تصویرارتباط بین 

با توجه به شیوه ی متداول در طراحی و تدوین کتاد های درسی )بدین معنی که  کتاد های درسوی اول موتن نوشوتاری و در 

 مرحله ی بعد تصاویر تولید می شود.( 

. بارتیز تصری می کند که در ایون ر و متن نوشتاری کتاد های درسی ارتباط توصیفی دارندو براساس طبقه بندی بارتیز: تصاوی

متن نوشتاری را توضیح می دهند و قابل فمم می کنند. کتاد های درسوی بوه عنووان رسوانه هوای مموم و   نوع ارتباط، تصاویر

یی هستند که همه روزه معلموان و شواگران از پرکاربرد در ساختار آموزشی کشور مطرح می باشند. کتاد های درسی، رسانه ها

 ،به نقل از نوریان  ،1991سی، معلم بر آن تأکید می کند )آلتبیچ،  ه می کنند. لذا گاهی اوقات به عنوان تمام برنامه درآن استفاد

قوق هودف هوای (. رسانه های با اهمیت دربردارنده بخش های نوشتاری، تصویر ها و تمرین هایی است که در راستای تح1387

ای نظوام آموزشوی ادگیری است . همچنین دوره ابتودایی از مموم تورین دوره هوکتاد، تمیه و سازماندهی می شوند. چگونگی ی

است. که برای آموزش و پرورش کشور ویژگی های کودکان دوره ی ابتدایی می تواند از عوامل اهمیت دوره ابتدایی بوه حسواد 

 می آید.  
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و تأکید بر آموزش دروس پایه هم چوون شده یعنی اهمیت کتاد های رسی در نظام آموزش و پرورش    با توجه به مباحث گفته

 نوشتن، حساد کردن و علو تجربی می باشد. ،خواندن

( که این پژوهش با هدف اصلی تحلیل محتوا تصاویر موجود در کتب درسی 1392طبق مقاله )محمدابراهیم رزاقی و همکاران،   

ربوط در کتب درسی مناسوب نیسوت و در پایوه پایه ی تحصیلی است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وضعیت مولفه های م  6

یشتر احساس می شود از نظر او تصاویر در کتب درسوی نقوش قلوب کتواد را های دوم و ششم ابتدایی کمبود تصاویر ورزشی ب

 برعمده دارند زیرا هر تصویر معادل هزار کلمه است پس نیازمند برنامه ریزی بیشتری می باشد.  

 

 تحلیل محتوا:

ایر رشته هوای علووم رین روش های پژوهش در علوم اجتماعی و به ویژه در ارتباطات است. اما در سیکی از ممم تتحلیل محتوا  

تحلیل محتوا را یک فن پژوهشوی بورای توصویف   ،( برلسون1390انسانی از جمله علوم تربیتی نیز به کار می رود )کریپدروف،  

 (1959ی تعریف می کند )برلسون، عینی، نظام دار و کمی ظاهر محتوای رسانه ای ارتباط

 

 روش پژوهش:

نی ها در کتاد علوم چمارم ابتدایی انجام شده است. در کتاد علوم چموارم ابتودایی این پژوهش از تصاویر و متن وارتباط بین آ

تمرین ها دارای یک ارتباط منطقی هستند اجزا و عناصر تشوکیل دهنوده   ،عالوه بر اینکه بمش های مختلفی چون اهدا، دروس

 دار باشند. ی دروس نیز باید از هماهنگی و ارتباط منطقی برخور

ی دروس بوسیله متن نوشتاری و یا تصویر ارائه می شوند بنابراین شایسته است بوین موتن نوشوتاری و تصوویری، معموالً محتوا

 باشد.  ارتباط منطقی وجود داشته 

 

 یافته های پژوهش:

علووم با توجه به پژوهش انجام شده درباره ارتباط و هماهنگی بین تصویر موجود در هر صفحه و متن هموان صوفحه در کتواد 

 چمارم ابتدایی، آما رو اطالعات بدست آمده را در قالب جدول زیر ارائه شده است:

 کد تصویر  درس 
 هماهنگی 

 ندارد دارد

 درس اول

   1کد 

   2کد 

   3کد 

   4کد 

 درس دوم

   5کد 

   6کد  

   7کد 

   8کد 
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   9کد 

   10کد 

   11کد 

   12کد 

 درس سوم 

   13کد 

   14کد 

   15کد 

   16کد 

   17کد 

   18کد 

   19کد 

   20کد 

   21کد 

   22کد 

   23کد 

   24کد 

   25کد 

   26کد 

 درس چمارم 

   27کد 

   28کد 

   29کد 

   30کد 

   31کد 

 درس پنجم

   32کد 

   33کد 

   34کد 

   35کد 

   36کد 

 درس ششم

   37کد 

   38کد 

   39کد 

   40کد 
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   41کد 

   42کد 

   43کد 

   44کد 

   45کد 

   46کد 

   47کد 

   48کد 

   49کد 

 درس هفتم

   50کد 

   51کد 

   52کد 

   53کد 

   54کد 

 هشتمدرس 

   55کد 

   56کد 

   57کد 

   58کد 

   59کد 

   60کد  

   61کد  

   62کد  

 درس نمم

   63کد  

   64کد  

   65کد  

   66کد  

   67کد  

   68کد  

   69کد  

 درس هم 

   70کد 

   71کد 

   72کد 
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   73کد 

 درس یازدهم 

   74کد 

   75کد 

   76کد 

   77کد 

   78کد 

   79کد 

   80کد 

   81کد 

   82کد 

 درس دوازدهم 

   83کد 

   84کد 

   85کد 

   86کد 

   87کد 

   88کد 

 درس سیزدهم

   89کد 

   90کد 

   91کد 

   92کد 

   93کد 

   94کد 

   95کد 

   96کد 

   97کد 

   98کد 

   99کد 

   100کد 

 1جدول شماره  
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 ناهمکاهنگ هماهنگ درس 

  - %100 درس اول

 %50 %50 درس دوم

 % 22/21 %58/71 درس سوم 

 %  60 %40 درس چمارم 

 %20  %80 درس پنجم

 %46/38 %  82/53 درس ششم

 - %100 درس هفتم

 - %100 درس هشتم

 %14/57 %85/42 درس نمم

 - %100 دهم  درس

 %55/55 %44/44 درس یازدهم 

 - %100 درس دوازدهم 

 %66/41 %33/58 درس سیزدهم

 2جدول شماره  

  هماهنگ می باشد و نتیجه ی مطلود دارد. با توجه به آمار بدست آمده ارتباط بین متن و تصاویر کامالً  -1درس 

 با توجه به درصد به دست آمده متمن و تصاویر هماهنگی کامالً مطلوبی ندارند.    -2درس 

 با توجه به درصد به دست آمده تقریباً رضایت بخش می باشد.  -3درس 

 . می باشد که نیاز به تغییرات دارد و باید توجه شود %40بدست آمده  درصد   -4درس 

 می باشد رو به باال می باشد وتقریباً مطلود است.  %80درصد بدست آمده که   -5درس 

 درصد بدست آمده مطلود نیست و باید بازبینی شود.    -6درس 

 کامالً هماهنگ هست و یادگیری کامل شکل می گیرد.   -7درس 

 کامالً هماهنگ است و دانش آموز درس را کامل درو می کند.     -8درس 

 درصد به دست آمده رضایت بخش نیست و باید تغییرات در متن و تصویر ایجاد شود.   -9درس 

 کامالً هماهنگی و ارتباط در متن و تصاویر وجود دارد.    -10درس 

 دارد.  درصد بدست آمده روبه پایین است و نیاز به توجه بیشتری  -11درس 

 است.  هماهنگی کامل وجود دارد و درصد بدست آمده مطلود  -12درس 

 درصد بدست آمده رو به پایین است و باز هم در هماهنگی متن و تصویر مشکالتی وجود دارد.   -13درس 
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 درصد  هماهنگی ندارد  هماهنگی دارد  کد تصویر 

124 69 55 

 
 3جدول شماره  

و نیواز بدست آمده است این کتاد در این زمینه مطلود نیست   64/55درصد کل کتاد در ارتباط متن و تصاویر که  با توجه به  

به تغییرات و بازبینی در قسمت متن و تصاویر دارد تا دانش آموز بتواند با هیجان بیشتر و تفسیر تصواویر کتواد بیشوتر درگیور 

 یادگیری شود.

 

 بحث و نتیجه گیری:

بیشوتر  آمار و اطالعات بدست آمده مشخص شد که کتاد علوم چمارم دانش آموز را درگیر یا دگیری نمی کنود و در  با توجه به

درس های نیاز بازبینی وتغییرات در متن و تصاویر کتاد دارد تا دانش آموز بتواند بوا دیودن تصواویر و متنوی کوه در موورد آن 

صریح باشد تا معلم بتواند در مورد آن موضوع به راحتی دانوش آمووز را تصویرهست به طور واضح درو کند و موضوع روشن و  

 ه شکل صحیح صورت بگیرد. قانع سازد و یادگیری و آموزش ب

در کتاد ها نباید فقط اطالعاتی به دانش آموز بدهند که او را به گونه ای دنبوال فعالیوت بکشواند و اطالعوات کوافی در اختیوار 

 دانش آموز قرار نمی گیرد.  

 کتاد های درسی که از جنبه ی به کارگیری تصاویر مرتبط با متن بسیار متفاوت اند:  

از تصاویر این کتاد با متن مرتبط اند و از جمت نوع ارتباط متن و تصویر و درصدی که تصاویری که با متن نوشوتاری    تقریباً  

نشانگر بی توجمری دست اندرکاران تمیه کتاد به نقوش و   ارتباطی ندارند و نیز اختالف نسبت  به تصاویر که صفحات می تواند

 باط آن ها با متن نوشتاری باشد.  اهمیت تصاویر در کتاد درسی و ارت

 

 پیشنهادات:

کارشناسان و تصویر گران کتاد های درسی، در این زمینه آموزش هوای الزم را ببینود و اسوتانداردهای   ،مولفان  ،شایسته است

 خاصی برای این ممم ارائه شود تا راهنمای تدوین و ارزشیابی کتاد های درسی قرار بگیرد.  
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