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 چکیده

ای استفاده کرده تحقیق کتابخانه ، از روشمقاله حاضر با هدف دست یافتن به تحلیل محتوای کتابهای درسی

ها، کاربرد و ابعاد آن، و همچنین ا تحلیل محتوای کتاب درسی، تعریف و مفاهیم آنبدر این مقاله، . است

های درسی از لحاظ متن، تصویر و اشکال در منابع مختلف هایی که در زمینۀ طراحی کتاباصول و نظریه

های ترین رسانهترین و در دسترس مهمکتاب درسی از .  ایمارائه شده است را مورد ارزیابی و نقد قرار داده

ب گران، کتابسیاری از پژوهش  .کندتعلیم و تربیت ایفا میکه نقش ارزشمندی را در نظام  باشد میآموزشی 

ی زمینه تواند میکه  اند کردههای کارآمد و اثربخش آموزشی محسوب عنوان یکی از رسانهدرسی را به

های درسی به های پژوهشی که برای کتابیکی از روش .را برای فراگیران فراهم نماید یادگیری و خودآموزی

کمک کرده و نقاط قوت و ضعف  مسئله شدنبه روشن  تواند میاین امر . رود، تحلیل محتوا استکار می

های درسی را برای اصالح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول  احتمالی کتاب

های  در اختیار مدیران و برنامه ریزان و مؤلفان کتاب رامچنین شیوۀ درست طراحی پیشنهاد کرده و ه علمی

تواند در که چگونه تحلیل محتوا مینتایج این مطالعه و این ،یگیرو قسمت نتیجه در انتها  .درسی قرار دهد

و در قالب پیشنهاداتی های درسی نقش داشته باشد را به صورت موردی طراحی هر چه بهتر و مؤثرتر کتاب

از جمله آنکه درج تصاویر یکی از موثرترین ابزار اثرگذاری در فرآیند طراحی و تولید کتب   .ایمارائه داده

  .درسی می باشد

 های درسی کتابتحلیل محتوا، آموزش، طراحی  :اههکلیدواژ     
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 و بیان مساله مقدمه

است که در کل  نظام آموزشی فعلی کشور، یک نظام متمرکز و برنامه درسی آن منحصر به کتاب درسی

این در حالی است که با توجه به وسعت کشور، تنوع و تعدد اقوام و   (.6925مشایخ، ) شود کشور استفاده می

، تغییر سریع در هنجارها و فنآوری، رشد سریع علوم و (مثل دو زبانه بودن شاگردان)مشکالت ناشی از آن 

دقت کافی و در حد امکان، عاری از هر عیب و نقص های درسی با  های اجتماعی، ضرورت دارد که کتاب ارزش

همچنین، به دالیل ساختار   (.6981یار محمدیان، ) دشونیین شده و اصول علمی تألیف و مطابق با اهداف تع

 ای مهم و پرکاربردعنوان رسانهبهدرسی  هایکتاب کشور، و پرورش آموزشی و برنامه درسی حاکم بر آموزش

ی هستند که همه روزه معلمان و اهای درسی، رسانه کتاب  .باشندور مطرح میدر ساختار آموزشی کش

 کند تاکید می آن برعنوان تمام برنامه درسی، معلم کنند، لذا گاهی اوقات به شاگردان از آن استفاده می

های نوشتاری، تصویرها و  با اهمیت دربردارنده بخشاین رسانۀ  . 6(6982،انینور ازبه نقل  ،6336آلتبیچ،)

چگونگی تنظیم  . شوند و سازماندهی می تهیههای کتاب،  هایی است که در راستای تحقق هدف تمرین

و نامناسب بودن  گاهی عدم کارایی  .محتوای کتب درسی عامل مهمی در تعیین چگونگی یادگیری است

ای کمتر از کند یا نتیجه ادگیری را مشکل میی ،و فهم دانش آموزان محتوا و عدم تناسب آن با توانایی درک

شی و تجارب یادگیری های آموز رسی مؤثر و اثربخش، فعالیتد کتابدر تهیه  ،بنابراین  .آورد انتظار به بار می

آموزان های دانش  های یادگیری با توانائی ای تنظیم شوند که یکدیگر را تقویت کنند و فعالیتباید به گونه

 .منطبق باشند، تا بتوانند الگوی رفتاری مورد نظر را در یادگیرنده به وجود بیاورند

های درسی به خاطر اهمیت زیادی که در تعیین محتوا و خط مشی آموزشی دارند، کانون توجه  کتاب

مانند  های آموزشی متمرکز های درسی در نظام اهمیت کتاب . باشند اندرکاران آموزش و پرورش می دست

های  شود بیش از سایر انواع نظام عوامل آموزشی بر اساس محتوای آن تعیین و اجرا می تمام باًیتقرایران که 

و  ارزشیابی، و به خاطر همین اهمیت بیش از اندازه است که صرف وقت نیروهای متخصص در استآموزشی 

در حال حاضر   .گشای حل بسیاری از مشکالت جاری آموزش باشد تواند راه های درسی می تحلیل کتاب

های  چراکه بیشتر فعالیت  .آیند ترین مراجع و منابع برای یادگیری به شمار می های درسی یکی از مهم کتاب
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باشند که اهمیت این رسانه را  می موارد زیر از جمله دالیلی . پذیرد آموزشی در چارچوب این رسانه صورت می

 :دهند در کشور ما نشان می

 های معلمان بر اساس کتاب درسی متمرکز بودن فعالیت. 

 محدود بودن امتحان و ارزشیابی به مطالب و محتوای کتاب درسی. 

 تحقق بخشیدن به بیشتر اهداف آموزش و پرورش از طریق این رسانه. 

 اند برنامه ریزی تدوین و معرفی شدهدفتر سوی از که یی ها کتابآموزان به خواندن ملزم بودن دانش. 

  داردوجود نظامی متمرکز که برای تمام کشور، یک برنامه، یک کتاب و یک ارزشیابی. 

 ها  نامناسب بودن شرایط آموزشی و کمبود امکانات، که این خود منجر به عدم استفاده از سایر رسانه

 .شود های تدریس می و روش

  های مناسب تدریس و متکی های آموزشی و کاربرد شیوه خت هدفمهارت کافی معلمان در شناعدم

 .به کتاب درسی ها آنبودن 

های خود را  ای بر اساس نظام ارزشی حاکم بر آن در صدد تعلیم و تربیت افرادی است که آرمانهر جامعه

های مختلفی استفاده ها و رسانهمهم، از ابزار در جوامع مختلف برای رسیدن به این . سازد در وجود آن متبلور 

های  یکی از این ابزارها، مخصوصاً در کشور ما به دلیل غالب بودن و ندادن بهای زیاد به دیگر روش. کنند می

باشند که یک کتاب  هایی می شوند، ارزش مواردی که در ادامه بیان می. های درسی هستند کتابآموزشی، 

 :یان آموزش و یادگیری به ارمغان آوردتواند در جر درسی می

  آموزشی فرآیندو یادگیرنده در طول  دهنده ادیمشخص نمودن محدوده فعالیت. 

 ارائه دادن اطالعات مهم در یک رشته یا حوزه معین به صورت منسجم و منظم. 

 د در درک نتوان میباشند،  می... ها، نمودار، وها دارای تصاویر، آمارها، پرسشاز آنجایی که بیشتر کتاب

 .دکننبهتر مطالب به فراگیران خود کمک 

 شوند موجب صرفه جویی در وقت معلم و یادگیرنده می. 
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  بین فراگیران یک رشته، هماهنگی ایجاد  نیهمچن و مشترکامکان بحث و گفتگو در مورد مسائل

 .یک کالس یا ماده درسی

 کندهای اضافی فارغ میمعلم را از بحث. 

  دهد یمعادت  به مطالعهیادگیرندگان را. 

 دینما یمرا مشخص  های آموزش محتوا و خط مشی. 

  های  به فعالیتو  کند یمجلوگیری از پراکندگی مطالب و متمرکز شدن فراگیر بر موضوعی واحد

 (.6982معاونت پژوهش، ) دهد یم نظممعلم و دانش آموز 

اهداف و رسالت دیگری که آموزش یک کشور برای خود در ها یا هر نوع برای دست یافتن به این ارزش

وجود که  باشد خاصی و ضوابط اصولمعیارها، دارای باید کتاب گیرد، قالب استفاده از رسانه کتاب در نظر می

 وچراکه باید دانش آموزان را به اهدافی که مدنظر است  . های درسی ضروریستطراحی کتاب فرآیندها در آن

تواند این اطمینان را در ما به وجود  ی که مییها یکی از راه . ی عالی برای آن مدون کرده است، برسانندشورا

باشد و همچنین اصول و معیارهای درست آموزشی در آن  بیاورد که کتاب منطبق بر اهداف برنامه درسی می

های درسی، اغلب از دو  کتاب در تحلیل محتوای . محتوا است لیتحل روشبه کار گرفته شده، استفاده از 

که هر تکنیک از شود استفاده می (ها چک لیست) های خوانایی و ابزارهای فهرستی تکنیک کلی، فرمول

به طور خالصه،  (. 6982جعفری هرندی، نصر، میرشاه جعفری،)است  هشدتعدادی روش مختلف تشکیل 

. کنند ی خوانایی سایر متون را تعیین می درجه پیچیدگی زبانی متن کتاب یا درجه ،های خوانایی فرمول

شوند و  این ابزارها بیشتر به صورت سؤال مطرح می . ها هستند ابزارهای فهرستی یا چک لیست دیگر،تکنیک 

چون کیفیت ها بیشتر درباره مسائلی هم این سؤال . دهد های از قبل تعیین شده پاسخ می خواننده به سؤال

ها، کیفیت نوشتاری، به کار بردن وسایل آموزشی یا کمک آموزشی دیداری یا شنیداری، جهت  مواد، هزینه

توانند در سه محور کلی مربوط به متن  ها می این سؤال  .باشند گیری فرهنگی و کتاب راهنمای معلم می

 ،نیز حاضر هدف از انجام پژوهش  (.6981و یارمحمدیان، 6911دیانی،) کتاب، فراگیران و معلمان مطرح شوند

 . خواهیم از طریق رسانه کتاب به آن نایل شویمهایی است که مییابی هر چه بهتر به اهداف و رسالتدست
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ها باید با توجه به معیارها و ضوابط خاصی در تمام ابعاد متن، طراحی کتاب ،برای رسیدن به چنین هدفی

-از طریق فن تحلیل محتوا می  .است محرزترتر های پایینهای کالسدر کتاب امر نیا . باشدتصویر و اشکال 

 ،کتاب یکطراحی  فرآیندنمود که آیا در  ارزیابیکه یعنی این . دکرتوان بسیاری از این عوامل را مشخص 

ر برای مثال آیا جمالتی که در کتاب مورد استفاده قرا  .اصول درست به کار گرفته شده است و تا چه حد؟

توضیح آن در  ت،یا تصویر و شکلی که در کتاب آمده اس درکی؟  اند بیشتر در سطح لفظی هستند یاگرفته

مطالعه و   .بهترین راهنمایی را به خواننده بدهد یا خیر؟ که بتواند جای مناسبی نوشته شده است به صورتی

کمک کند و نقاط قوت و ضعف احتمالی  مسئله شدنتواند به روشن  های درسی می ی کتابارزشیابی محتوا

های درسی را برای اصالح و تغییر احتمالی محتوا، متناسب با اهداف تعیین شده و اصول علمی در  کتاب

بنابراین، ضرروت انجام مطالعه حاضر نیز،   .های درسی قرار دهد ریزان و مؤلفان کتاباختیار مدیران و برنامه

 .تواند داشته باشد استفن میاین مهمی است که  تاثیرو  هاطراحی کتاب فرآیندنقش مهم تحلیل محتوا در 

 درباره کتب درسی پژوهششناسی روش 

کتابخانه ، پژوهشگرای، حوزه کار در تحقیق کتابخانه . ای استبخانه، روش کتامقالهاین روش پژوهش در 

ترین منابع در این روش کتاب و امثال آن است و اصلی  .و اسناد و مدارک است و با محیط بیرونی کار ندارد

  .نقد نظریاتی است که ممکن است در کتاب، مقاالت و اسناد مکتوب منتشر شده باشد ،گام مهم در این روش

مسائلی نظیر اطمینان از صحت انتساب کتاب و مطالب آن،  گرید به عبارتو شناس باشد باید کتاب پژوهشگر

تقریباً به نوعی ای  روش کتابخانه  .عدم دخل و تصرف در مطالب و انتخاب منابع درجه اول را در نظر بگیرد

های  تکی بر یافتهها، از آغاز تا انتها مگیرد و بعضی از آنعلمی مورد استفاده قرار می هایپژوهشدر تمام 

ناگزیر از کاربرد  پژوهشگرانای ندارند نیز  ی که ماهیت کتابخانههایپژوهشدر   .ندستهای کتابخانه همطالع

باید ادبیات و سوابق مساله و  پژوهشگر، هااز پژوهشدر این گروه  . خود هستند مطالعهای در  روش کتابخانه

و فرم ثبت و   ، جدول موضوع تحقیق را مطالعه کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش

یم تا از طریق اهسعی کرد پژوهشدر این  .  ها اقدام کند برداری از آنبندی و بهرهپایان به طبقه نگهداری و در

تحلیل ابتدا تحلیل محتوا، در این مطالعه ر، منظوبرای این .  ت بپردازیمآوری اطالعابرداری به جمعفیش
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 در زمینۀکه  هاییو نظریه ها، کاربرد و ابعاد آن، و همچنین اصولمحتوای کتاب درسی، تعریف و مفاهیم آن

در بخش  سپس.  است ئه شدهااز لحاظ ابعاد متن، تصویر و اشکال حاکم است ار های درسیطراحی کتاب

به صورت موردی بیان های درسی در بهبود طراحی کتاب کاربرد آنرابطه بین تحلیل محتوا و  گیری،نتیجه

 .شده است

 و کاربرد روش شناختی آن در تحلیل کتب درسی تحلیل محتوا

های  پژوهش، در رودمیهای درسی به کار  محتوای کتاب ارزیابی ومطالعه  که در 2روش تحلیل محتوا

ی انسان از نمادها و زبان بر  ی تاریخی تحلیل محتوا به آغاز کاربرد آگاهانه ریشه  .متعدد استفاده شده است

 . ارتباطات است ویژه دراجتماعی و به علوم درهای پژوهش  ترین روش تحلیل محتوا یکی از مهم  .گردد می

، 1برلسون  .9(6931،کریپندروف) رود کار می های علوم انسانی از جمله علوم تربیتی نیز بهاما در سایر رشته

ی ارتباطی تعریف  دار و کمی ظاهر محتوای رسانه تحلیل محتوا را یک فن پژوهشی برای توصیف عینی، نظام

ها،  ها، مهارت توان دانش محتوا را می"همچنین   (.6931، به نقل از کریپندروف، 6353برلسون، ) کند می

 1کرلینجر. 5(12. ،ص6922نیکلس و نیکلس،) "کرد، که باید یاد گرفته شوند هایی توصیف ها و ارزش گرایش

دار، عینی و کمی برای  تحلیل محتوا را روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات، به شیوه نظام"، (6982)

 تحلیل محتوا یک روش پژوهش منظم برای توصیف"در تعریفی دیگر،  . "کند گیری متغیرها تعریف می اندازه

ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه  ی پیام ها و متون برنامه درسی و مقایسه عینی و کمی محتوای کتاب

 (.651. ص ،6981یار محمدیان،) بیان شده است "درسی

این تحلیل  . باشدهای درسی میتحلیل محتوای کتاب ها آنتحلیل محتوا کاربرد متنوعی دارد که یکی از 

 مطالعهی اجزای مطرح شده در قالب دروس کتاب، ههمها و ها، باورم، اصول، نگرشکند تا مفاهیکمک می

ها یا برای مثال ممکن است کتاب درسی، نگرش . عملی و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی شوند

گر تحلیل به همین دلیل یک . ته باشندخوانی نداش د که با اهداف برنامه درسی همکنهایی را تشویق حالت

 دیگریمورد هر های نهفته در متون کتاب درسی را با اهداف برنامه یا عالیق فراگیران یا تواند پیاممحتوا می

های درسی را ابکه تحلیل محتوای کت مواردی استچنین  مطالعهاهمیت و ضرورت  ،در واقع . ارزیابی کند
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توانند مورد تحلیل  ها می ها و فیلم ها، کارتون عکسدر تحلیل محتوا جداول،   .2(2161جین، ) کندتوجیه می

د از شون ی که برای کدگذاری این موارد استفاده مییها قرار بگیرند، هر چند ممکن است که وسایل و ابزار

 .8(2112کوندراکی، ویلمن و آمندسون، ) تر باشند کدگذاری متن مقداری پیچیده و مشکل

 درسیتعریف و مفهوم تحلیل محتوای کتاب 

نهادهای دولتی و به  را( کتاب درسی) طراحی، تهیه و تأمین محتوای آموزشی ،در نظام آموزشی کشور

گیری از متون درسی و تحقق اهداف آموزشی، عوامل از آنجایی که در بهره . دهندانجام میصورت متمرکز 

امکانات آموزشی و کمک  ها و خصوصیات فراگیران، الزامات اجتماعی، شرایط وگوناگونی همچون ویژگی

 فرآیند های درسی در کتابدارند،  تاثیرربی و تخصصی معلمان های انگیزشی، تج ویژگی یحت وآموزشی، 

سازان، محتوای کتاب درسی به تصمیم مطالعهبه همین دلیل تحلیل و   .ای دارندآموزش نقش و جایگاه ویژه

، بگیرندهای درسی تصمیمات درستی  ند تا در هنگام تدوین کتابک ریزان کمک میاندرکاران و برنامه دست

گر یک تحلیل . (6988حسن مرادی، ) برسد کمترین میزانها به طوری که تا جای ممکن نواقص و کاستی

ی ساده و یا ها ناهای نهفته در داست تواند پیام تحلیل محتوا می با استفاده ازریز درسی محتوایی یا یک برنامه

پنهان و  یهاداری ها و جانبگرایش وسیلهبدینقرار داده و  مطالعهمتون کتاب درسی را با اهداف برنامه مورد 

 (.6981یارمحمدیان، ) تعیین کندرا آشکار در متون برنامه 

 :باشد می ها آندر مورد تحلیل محتوای کتاب درسی چندین تعریف وجود دارد که موارد زیر از جمله 

 " تحلیل محتوای کتاب درسی عبارت است از یک روش علمی برای تشریح و ارزشیابی عینی و منظم

 (.681 .، ص6981 شعبانی،) "های آموزشی پیام

 "ها تحلیل محتوای کتاب درسی، یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب

 یار) "محتوا با اهداف برنامه درسی استها و ساختار و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیام

 (.658 .، ص6922محمدیان، 

 " تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوه پژوهشی دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق تجزیه و

پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی،  های درون متن میون به تعیین تعداد مفاهیم و واژهتحلیل مت
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های موجود در پیام آشکار از بندی مقولهکند و ورای توصیف و طبقه مشخص ها راتأکیدات و داللت

طریق درک موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و 

 (.662 .، ص6988حسن مرادی، ) "پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد

حلیل متن و نوشتار کتاب نیست بلکه تحلیل البته تحلیل محتوای یک کتاب درسی تنها به معنای ت

ستریج بوس، ) برگیردرا نیز در ... ها وها، فعالیتتواند سایر اجزای کتاب همچون تصاویر، جداول، پرسش می

 .3(2111مارتنز، پرینز و جوچمز، 

 کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی

موارد زیر از   .توان در نظر گرفت متنوعی را میها و کاربردهای های درسی زمینه برای تحلیل محتوای کتاب

 :باشند می ها آنجمله 

این   .باشد می ها آنها و بیان و توصیف دقیق این نوع کاربرد در پی شناخت پدیده: کاربرد توصیفی. 6

از  هابه شناخت و درک پدیده پژوهشگرباشد که در آن  ها میها و پدیدهبرداری از واقعیت نوعی عکس ،کاربرد

های ظاهری کتاب جنبه مطالعهشامل  در واقع کاربرد توصیفی، . دیاب میدست جوانب و زوایای مختلف 

-ها و میزان تمرینها، تنوع رنگا، حجم کتاب، تعداد تصاویر و مثالههها، طول جملدرسی همچون تعداد واژه

متغیرها با یکدیگر و  روابط اینتواند به شناخت جهت و شدت  میچنین مه مطالعه نیا . باشد ها می

رویکرد توصیفی در   .بپردازد... متغیرهای دیگری مانند سهولت تدریس، پیشرفت تحصیلی فراگیران و

 :های زیر کاربرد داردحتوای کتاب درسی عمدتاً در زمینهمطالعات تحلیل م

 های اصلی کتاب درسی گیری و توصیف ویژگیاندازه. 

  متغیرهای درونی و بیرونی کتاب درسی بین و تعیین همبستگیارزیابی. 

 های تطبیقیها و مقایسهارزیابیها و اطالعات مورد نیاز جهت انجام فراهم ساختن داده. 

 آموز، والدین، ناظران تربیتی، نگرش و دیدگاه عوامل تعلیمی و تربیتی همچون معلم، دانش اریابی

 .در رابطه با کتاب درسی... مشاوران و

  تشخیص نقاط قوت و ضعف کتاب درسیشناخت و. 
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 ناتر و متغیرهای نهفته و  های درونیکه تا حد امکان به الیه است این کاربرد در پی آن :کاربرد تحلیلی. 2

 :تواند در چهار زمینه زیر باشد کاربرد این رویکرد می . را مورد نقد علمی قرار دهد ها آندست یافته و  آشکار

 های دینی، اخالقی، اجتماعی،  باشند که ترجمه ارزش سمی و معتبری میهای درسی اسناد ر کتاب

مطالعه و تعیین میزان توفیق کتاب درسی  . روند فرهنگی و علمی حاکم بر یک جامعه به شمار می

تحلیلی در متون درسی را در بر  هایپژوهشتواند بخش قابل توجهی از  در انجام این رسالت می

 .گیرد

  کاربرد دیگر نگاه تحلیلی، در مطالعات محتوای درسی، مطالعه و تحلیل اثرات محتوای درسی بر

محتوای درسی پل  . باشد میزان تحقق اهداف شناختی، عاطفی و مهارتی آموزش و پرورش می

های یادگیری و رشد  ارتباط دهنده این اهداف با نیازهای واقعی بوده و وظیفه فراهم سازی فرصت

لذا مطالعه و تعیین میزان موفقیت   .را بر عهده دارد باالگانه  های سهآموزان در هر یک از حوزهدانش

 .استگران متون درسی های تحلیلترین دغدغه اهداف از مهماین به  برنامه درسی در نیل

 های  ابها و مفاهیم اجتماعی در کتهای افراد، نهاد سومین کاربرد نگاه تحلیلی، تعریف و تبیین نقش

های افرادی  حدود و ثغور نقش ،صورت آشکار و مشخصهای درسی به کتاب  .باشد درسی می

نهادهایی همچون مساجد، مدارس، خانواده، ...  همچون زنان، مردان، فرزندان، مادران، دانشمندان و

سالمت ، مراکز اجرایی و قضایی و همچنین مفاهیمی مانند علم، ارتباطات، محیط زیست، ها سازمان

 .دهند یم نشانرا ... و

  های  کتاب . شودانجام میدر چهارمین کاربرد رویکرد تحلیلی، نوعی تحلیل فنی در کتاب درسی

حی ای طرابر اساس اصول و ضوابط علمی ویژه تحقق اهداف از پیش تعیین شده و برایدرسی 

گران بنابراین تحلیل . شود می خوانده« زشیاصول طراحی و سازماندهی محتوای آمو»شوند که  می

های درسی  محتوای درسی به دنبال شناسایی میزان رعایت این اصول در طراحی و تدوین کتاب

 .هستند



 691   نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش

 

در حال تغییر و  مدامهای درسی از ماهیت و موجودیتی پویا برخوردارند و برنامه: ایکاربرد توسعه. 9

ی در اثربخشی محتوای آموزشی مؤثرشرط بقاء و عامل  ،پویایی و بهسازی مستمر در واقع، . تحول هستند

های آموزشی پیشرفته ساختارها و مسیرهای توانمندسازی خود را طراحی و  به همین منظور نظام  .است

مطالعه و شناخت وضع موجود از یک طرف و شناخت وضع مطلوب از  بااین کار  . دهند مورد استفاده قرار می

 (.6988حسن مرادی، )شود انجام میدیگر  فطر

 ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی

در  . توان کتاب درسی را از دو منظر درونی و بیرونی مورد توجه قرار داد در یک نگاه نظامند و جامع می

عامل درونی بر ظاهر و همچنین محتوای کتاب   .دکرتوان به دو جنبه فرعی اشاره  هر یک از این ابعاد نیز می

در همان پایه و رابطه یک  ی دیگرهاخوانی کتاب درسی با کتاب امل بیرونی بر ارتباط و همتاکید دارد و ع

 دهد این ابعاد را نشان می 6شکل  . شودهای قبل و بعد مطالعه میعنوان کتاب درسی با همان عنوان در پایه

 .شونداز آنها شرح داده میو در ادامه، هر یک 

 

 ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی .6شکل 

کتاب درسی به عنوان یک بسته آموزشی کامل و مستقل در نظر  ،بعددر این  :عد درونی کتاب درسیب. 6

دو جنبه اصلی  بعد نیا در . متفاوت مورد تحلیل و مطالعه قرار داد جهاتتوان آن را از  شود که می گرفته می

 . شودتحلیل میمحتوایی یا علمی  بعدظاهری و  بعدکتاب، یعنی 

 کتاب درسی

 بُعد بیرونی

 ارتباط عرضی ارتباط طولی

 بُعد درونی

 بُعد ظاهری بُعد محتوایی
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قرار  مطالعهمورد ... اجزای کتاب مانند جلد، صفحات، تصاویر، متن و بعددر این : ظاهری کتاب بعد( الف

 قرارباشد به  بعدهای درسی در این  تواند موضوع تحلیل محتوای کتاب که می هاییپرسشاز  رخیگیرد و ب می

 :هستند زیر

 باشد؟ های فراگیران می متناسب با ویژگی حجم کتاب تا چه اندازه 

  تحصیلی برخوردار است؟ سال کیآیا جلد کتاب از استحکام الزم جهت استفاده در طول 

 آیا بین متن و تصاویر تناسب الزم وجود دارد؟ 

 های سنی فراگیران طراحی  ها و تصاویر تا چه اندازه با توجه به ویژگیاندازه و سایز کتاب، نوشته

 است؟شده 

بیشترین مطالعات  و استتحلیل محتوای کتاب درسی  بعدترین  اصلی: محتوایی کتاب درسی بعد( ب

 .باشد می بعدانجام شده در زمینه تحلیل محتوای کتاب درسی نیز مربوط به این 

های درسی توجه به سایر متغیرهای خارج  در تحلیل کتاب بعدمنظور از این : بیرونی کتاب درسی بعد. 2

ویژگی و کارکرد کتاب درسی بر اساس تحلیل رابطه آن با متغیرهای  ،بعددر این  . باشد کتاب درسی می از

 .شود طولی تفکیک میو این رابطه به دو سطح افقی و عمودی یا عرضی  . شودمطالعه میبیرونی 

های درسی  سایر کتاب توان در ارتباط با در این نوع ارتباط، کتاب درسی هر پایه را می: ارتباط عرضی( الف

های درسی یک پایه تحصیلی مجموعاً  به عبارت دیگر مجموعه کتاب . همان پایه مورد مطالعه قرار داد

های هر یک  کنند که تحقق این هدف کلی نه تنها مستلزم تحقق هدف های آموزشی معینی را دنبال می هدف

به میزان برقراری ارتباط اثربخش بین  باشد، بلکه همچنین صورت جداگانه میهای درسی به از کتاب

 .های درسی مختلف نیز وابسته است کتاب

های بعد های درسی دیگر در پایه ی با کتاباین نوع ارتباط شامل ارتباط یک کتاب درس: ارتباط طولی( ب

در نظر  ای از زنجیره محتواهای آموزشیتاب درسی در هر پایه تحصیلی حلقهاز این منظر ک . باشد یا قبل می

 کند ای تبعیت میریزی شدهاز نظم و توالی برنامه منظور تحقق هدف یا اهداف خاصشود که به گرفته می

 (.6988حسن مرادی، )
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 های درسی کتابو  آموزش

ترین و  که آموزش از مهم استنشانگر برخی عوامل کلیدی و بنیادی  ،واکاوی و تحلیل تحوالت اجتماعی

سازمان یافته و غیر سازمان های  تالش ، همهآموزش و پرورش در مفهوم وسیع آن . باشد می ها آنپایدارترین 

که موجب انتقال میراث علمی، فناوری و فرهنگی و اجتماعی یک جامعه از نسلی به  گیردرا در بر میای یافته

 برای هایی برابر های خطیر آموزش و پرورش، ایجاد فرصت همچنین یکی دیگر از رسالت . شود نسل دیگر می

آموزش عبارت است از هرگونه فعالیت   .باشد خصوص کودکان و نوجوانان میرشد و شکوفایی افراد جامعه به

، 6981 سیف،) دگان استای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرنطرح ریزی شدهیا تدبیر از پیش 

بیشترین بازدهی را داشته باشد که هدفمند بوده و بر اساس یک چارچوب  تواند میآموزش زمانی  (. 91. ص

باشد و همیشه به عنوان یک دل مشغولی مهم وجود  آنچه بیش از همه مهم می  .و ساختار مشخص باشد

ویژه های آموزشی و به داشته، پاسخگویی به این سؤال مهم است که برای ایجاد و حفظ اثربخشی در نظام

 د تا بیشترین بازدهی را داشته باشیم؟کرو پرورش، چه تدابیر و راهکارهایی را باید اتخاذ  نظام آموزش

 اند های مختلفی پاسخ داده فوق به شکل یهاهای آموزشی به سؤال ریزی و مدیریت نظاممتخصصان برنامه

 کلیدی، شاملتوان ارکان هر نظام آموزشی را شامل پنج عنصر  می آنهااز مجموع نظرات و مطالعات  که

.  ریزی و مدیریت آموزشی برشمردبرنامه سرانجاممحتوای آموزشی، معلم، فراگیر، تجهیزات و ابزارها و 

که ماهیت پویا و  که باشند همچنین پرواضح است که هر یک از این عناصر دارای روابط متقابل با یکدیگر می

 .دنشبخ میرا به نظام آموزشی  یمتحول

چراکه بدون وجود  . ترین عنصر باشد و شاید هم مهم می فرآیندمحتوای آموزشی یکی از عناصر مهم این 

منظور از محتوای  . معنا و مفهوم خواهد بودمحتوای آموزشی و مطالبی برای آموزش و انتقال، آموزش بی

طور مستقیم یا که بهباشد می ها آنآموزشی، هرگونه پیام کتبی، اعم از تصویری و نوشتاری و یا ترکیبی از 

در این برداشت، محتوای آموزشی در  . گذارد می تاثیر مخاطبهای  ها و مهارت غیرمستقیم بر افکار، ارزش

ری، تصویری و شنیداری های متنوع نوشتا در شکلبرگیرنده طیف وسیعی از مطالب و موضوعات یادگیری 

 .61(2161، سرکان اریک و فاتیح) خواهد بود
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ام حفظ اعتبار و حیثیت علمی و فرهنگی در نظ برایهای درسی به لحاظ نقش و جایگاه خود  کتاب

ی  برنامههایی هستند که بر اساس  های درسی، کتاب کتاب . ندای برخوردارآموزشی کشورها از اهمیت ویژه

لیف، چاپ و از سوی ادرسی خاصی و با اهداف معین مطابق پایه، رشته و شرایط ذهنی و سنی یادگیرندگان ت

های  اند و در چارچوب زمانی معین، در کالس صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده مراجع ذی

منجر به  ها آنگرفتن محتوای  د و یادآی ارزشیابی به عمل می ها آنسپس از  . شوند رسمی مدارس تدریس می

از زمانی که برای کتاب درسی که همچنان (. 6931رسولی و امیر آتشانی، ) دشو میاخذ مدرک تحصیلی 

اگر مسائلی در این زمینه هم وجود  ای وه شدارائه در مدارس رواج یافته، تاکنون عدم نیازمندی به آن اعالم ن

بازنگری و تجدیدنظر و اصالح   (.6981فتحی واجارگاه و آقازاده، ) استداشته، به صورت جدی مطرح نشده 

ریزی درسی و به تبع آن رشد و بهبود و پیشرفت های رشد و تکامل برنامههای درسی، زمینه محتوای کتاب

های درسی در پیشرفت امر  بنابراین، با آگاهی از نقش و اهمیت کتاب . تحصیلی را به دنبال خواهد داشت

های درسی و تحلیل محتوای  کتاب ارزیابیتا به  استهای آموزشی ضروری  زش و با توجه به تغییر نظامآمو

 (.6921شعاری نژاد، ) شودپرداخته  ها آن

 های درسی کتابطراحی 

کتاب درسی ابزاری است که معلم از آن برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی و درک و "

که برای سطوح و  گیردبه کار میدهد و معلم هوشمند آن را به  مسئله مورد استفاده قرار میفهم درباره یک 

با وجود تنوع و گوناگونی   (.2.ص ،6981فتحی واجارگاه و آقازاده، ) "آموزان مناسب باشدانواع مختلف دانش

یادگیری،  فرآینددر که  هستند های درسی هنوز یکی از عناصر مهمی های آموزشی، کتاب یفنآورمنابع و 

حتی بعضی از نویسندگان پا را فراتر گذاشته و  . 66(2166ککلیک، ) برند معلم و دانش آموز از آن بهره می

ای از کتابی است،  العاده برای توضیح دادن یک علم در یک زمان معین، مقدمه اند که تنها دلیل فوق ادعا کرده

های درسی باید  ختار کتابسا  .62(2166تورتوسا، سامپر و نیچر، مستره، ) که در هر رشته عرضه شده است

کتاب درسی باید از  . دباشمطلوب و مؤثر  یریادگی فرآیندساز تحقق ریزی شود که زمینهای پایهبه گونه

های مخاطب، سودمند بودن برای فراگیران،  هایی مانند جامعیت، تناسب با اهداف، تناسب با ویژگی ویژگی
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اند یا بعداً خواهند خواند،  های که قبالً فراگیران خوانده اجزاء و عناصر محتوا، ارتباط و هماهنگی با کتابپیوند 

معاونت پژوهش، ) باشد... های پژوهشی، معرفی منابع بیشتر و انتخاب شیوه سازماندهی مناسب، ارائه سؤال

مستقیمی بر جریان تدریس و  تاثیرمختلف نیز نشان داده است که کتاب درسی  مطالعاتنتایج  (. 6982

تواند بر رفتار معلم  باره که متون درسی به چه صورت می نیا در69هریسونارد برای مثال تحقیقات یادگیری د

تواند موجب تسهیل  بگذارد به این نتیجه رسیده است که همان گونه که یک کتاب مناسب می تاثیر ریفراگو 

یادگیری را  فرآیندتواند  جریان یادگیری شود، یک کتاب نامناسب که دارای ابهام باشد نیز به همان اندازه می

 (.2116هریسون، )های آزادانه و ابتکاری معلم در هنگام تدریس شود مختل و مانع فعالیت

یادگیری،  فرآیندهیل تواند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر تس های فنی و ظاهری کتاب می ویژگی

 دهندینشان م نتیجه مطالعات . گذار باشدتاثیرآموزان و تسهیل درک مفاهیم و تعمیق یادگیری انگیزه دانش

 (دو و ،نوع محتوای دروس( یکهای درسی در جریان یادگیری  گذار بر کیفیت کتابتاثیرکه دو عامل اصلی 

های  های درسی در موقعیت ضرورت توجه جدی به نقش کتاب ،بنابراین  .باشد میمقطع و دوره تحصیلی 

 (.6988حسن مرادی، ) استمختلف یادگیری ضروری 

 :شمارد رمیهای یک کتاب درسی ب عنوان ویژگیا بهر ملکی، موارد زیر

 "شود لیف میاکتاب درسی بر مبنای اهداف یادگیری مشخص ت. 

 های یادگیری مناسب لحاظ شده باشد در محتوای کتاب درسی باید فعالیت. 

 های ایجاد انگیزه در یادگیرنده تدارک دیده شده باشددر محتوای کتاب درسی باید زمینه. 

 (.69 .، ص6982ملکی، ) "یف شده باشدلاکتاب درسی باید با توجه به شرایط و واقعیات ت 

 ها آنای از هوجود ندارد اما موارد زیر نمونه نظران در مورد تعریف کتاب درسی توافق زیادی بین صاحب

 :باشند می

 "مرجع رسمی مورد استناد برای تعیین محتوا و برنامه آموزشی بوده و راهنمای عمل  ،کتاب درسی

 .61(8 .، ص2112آون و دیودلی، )است کارگزاران آموزش و پرورش  تمامیبرای 
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 "فیتکال وکه اهداف آموزشی را در قالب نوشتار، تصاویر  است متنی سازمان یافته ،کتاب درسی، 

 .65(65 .، ص2112فوستر، ) "دهدمی وندیپ ،با کالس درسرا و اهداف آموزش و پرورش  ارائه

 "آن مطالبی ضبط شده باشد، قابل انتقال بوده و بازیابی مطالب  ای گروهی است که دررسانه ،کتاب

 (.61 .، ص6921صبا، )"آن از نظر زمان و مکان محدود نباشد

  ای که مطالب آن قابل انتقال بوده، و در هر زمان و مکانی قابل هر رسانه"کتاب عبارت است از

این تعریف، انواع  (. 12 .ص ،6931، کوش، اشرفی ریزی و محمدیمحمد نیا سما) "بازیابی باشد

از آن شوند،  ی که امروزه از کاغذ تهیه مییها شود و کتاب ها، لوح و طومارها را شامل میپوست نوشته

 .دسته هستند

 " عنوان یک زیر نظام یادگیری، کتاب درسی به ـ یاددهی فرآیندمند  و تحلیل نظام ارزیابیدر

کتاب درسی در  . ندکر بهترین شکل عرضه میبرجسته، محتوای آموزش پیش بینی شده را د

 .، ص2112لینینگ و کاترین، ) "آموز برای یادگیری اثربخش استگاه معلم و دانشحقیقت تکیه

62)61. 

: شش عنصر باید مورد توجه قرار گیرد ،متکی بر چاپ های نظامیا  های درسی کتابطراحی  یهدر زمین

، لشین، پوالک، رایگلوث) همسانی، شکل، سازماندهی، عالقه، اندازه حروف و استفاده از فضای سفید

بیشتر روی متن کتاب بوده و عواملی مانند سادگی متن،  نیز پژوهشگرانبعضی دیگر از تاکید   .62(6983

های  ، جداسازی واحدهای مجزای یادگیری و پیش بینی فرصتهاالوسانسجام و توالی ارائه مطالب، تنظیم 

هی، ) اند عنوان معیار اساسی در تنظیم محتوا در نظر گرفتهجدید یادگیری را برای یک کتاب درسی خوب به

های  های درسی به ویژگی در بیان شیوه طراحی کتاب( 6981) ملکی  .68(2118آگوگینو و وود،  لینسی،

-اندیشه ها آن یهکه به وسیل دهدرا نشان میهایی راه و روش ،ساختار . پرداخته است ساختاری کتاب درسی

های ساختاری را به برخی از این ویژگی . خورندو به یکدیگر پیوند می یابندمیها به صورت منطقی سازمان 

 :توان برشمردصورت زیر می

 .قالب ترتیب و نظمی نسبتاً سادهها در ارائه موضوعات و اندیشه: فهرست کردن ساده( الف
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 .دهستن تاکه شواهدی برای تایید واقعی ها ای از استداللطرح یک مفهوم و مجموعه: گیرینتیجه/ شواهد( ب

 .های میان دو یا چند شیءها و تفاوت توصیفی برای نشان دادن شباهت: مقابله/ مقایسه( ج

 .دهدها و مفاهیم با توجه به مرور زمان را نشان میپدیدهرابطه و چگونگی توالی میان : های موقتتوالی( د

تعامل میان دو اندیشه یا دو پدیده که یکی علت و دیگری معلول و یا اثر و نتیجه آن به : علت و معلولی( ه

 .رودشمار می

ص به این صورت که یک عامل به تشخی . شباهت داردساختار علت و معلولی  به این ساختار: مسئله حل( و

 .پردازدمسئله و دیگری به حل آن می

قالب و ( الف کلی اجزا و عناصر کتاب درسی را در دو طبقه (6988 مهاجر، افشار: به نقل از) حسن مرادی

 . کند محتوا و ساختار کتاب درسی، معرفی می( شکل ظاهری کتاب درسی ب

تواند در جلب توجه،  که میی ثروماین ویژگی به لحاظ نقش : قالب و شکل ظاهری کتاب درسی( الف

ن، ویراستاران، الفوهمواره مورد توجه متخصصان، م ،ایجاد عالقه به مطالعه و تمرکز حواس فراگیر داشته باشد

جلد  (یک: باشد ریزتواند شامل موارد  این قسمت می  .بوده است... تصویرگران، عکاسان، صفحه آرایان و

 .تصویر (؛ پنجصفحه (چهار ؛ذجنس و نوع کاغ (؛ سهقطع کتاب (؛ دوکتاب

ها ها، بینشای از دانشی در یادگیری مجموعهثرومکتاب درسی نقش : محتوا و ساختار کتاب درسی( ب

ها  کارگیری آموخته های بعدی و به ها را بر عهده دارد و فراگیران را برای توسعه و حمایت یادگیریو مهارت

نوشته  لفیوم یهثر بیفتد باید به وسیلوکه یک کتاب درسی مبرای این  .کند آماده می سالی بزرگدر زندگی 

که اهداف است به همین دلیل برای تهیه چنین کتابی الزم  . شود که بتواند شبیه یک معلم فکر کند

. آموزشی و مطالب مفید با شیوه و سبکی مناسب سازماندهی و به شکل و قالب زیبا و با کیفیت ارائه شود

های درسی با توجه به نوع هدف و محتوا و همچنین مخاطبان و  ویژه کتابختاری هر کتاب، بهاجزای سا

اجزای مشترک ساختاری یک  ،با این وجود . شوند های مختلفی طراحی می های که دارند، به صورت ویژگی

از متن تقسیم پایانی یا پس و  میانی یا متن، دماتی یا پیش از متنمقتوان در سه بخش  کتاب درسی را می

 (.6988حسن مرادی، ) دکربندی 
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انجام تحقیقات زیادی  و ها هینظرپیرامون آن  که های درسی کتابدر طراحی مهم  های لفهویکی دیگر از م

و  ها شکلیادگیری دارد، تصاویر،  زانیم ونحوه آموزش  زیادی در تاثیرکه  باشد میو اعتقاد بر این شده 

چیزی بر  یهآنچه که مجسم کنند"  .اندشدهتن گنجانده که در بطن کتاب و در کنار م هستند ییها گرافیک

فتحی ) "تواند شامل نقش، نقاشی، عکس و کپی باشد شود که می نامیده می( نگاره)یک صفحه باشد، تصویر

 . است مؤثرتر از هر وسیلۀ ارتباطی دیگری برای نشر دانش،زبان تصویر  (. 663 .، ص6981واجارگاه و آقازاده، 

 . دهد که تجربه کند و تجربیاتش را در شکلی قابل مشاهده مستند سازد زبان تصویر به انسان امکان می

های تحمیل شده توسط زبان، لغتنامه  چرا که محدودیت  .استالمللی  ارتباطی جهانی و بین ،ارتباط تصویری

احمدی، ) ای آن را بفهمدتواند مثل شخص تحصیل کرده هم می بی سوادو دستور زبان را ندارد و یک 

باشد به  های درسی مورد توجه می عنوان یک بخش ضروری و مهم در کتاباستفاده از تصویر به  (.6983

فضای کل کتاب را از  درصد 21 به نزدیک ،های درسی دوره ابتدایی صورتی که میزان تصاویر موجود در کتاب

 :ها باشدکارگیری تصاویر در کتاب تواند از جمله فواید به موارد زیر می  (.6988حسن مرادی، )گیرد در بر می

 ایجاد انگیزه و جلب توجه و دقت به مطالعه متن 

 افزایش جذابیت مطالب خواندنی 

 افزایش یادگیری و تسهیل یادآوری 

 کمک به مطالعه متن به ویژه جزئیات 

 راگیرتقویت سواد و دانش دیداری ف 

 انتقال مفاهیم بصری، مکانی و حجمی 

 کاهش زمان الزم جهت مطالعه متن 

 کاهش خستگی و کسالت حین مطالعه 

 ها، وسایل و اشیای خاصهای واقعی پدیدهکاهش محدودیت در نمایش نمونه 

 (.6988حسن مرادی، ) وسایل و تجهیزات بردن کارها و شیوه به نمایش نکات فنی، روش 
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ختن مطالب متن توجه بیشتر به متن و ایجاد انگیزه مطالعه در خواننده و یا برای روشن سا از تصاویر برای

های محتوایی نوشتار و همچنین برای روشن ساختن مطالب دشواری که خواننده بدون و توضیح برخی جنبه

ز آرمند، ا ، به نقل6332میسانچوک، ) شود باشد، استفاده می نمی ها آنوجود تصویر قادر به درک کامل 

های درسی دن محتوای متنی کتابکر تر فهمکند که برای قابل پیشنهاد می، 21کازین . 63(11. ، ص6981

های درسی برای عینیت گرافیک در کتاب استفاده ازچراکه  . بهتر است از عناصر گرافیکی استفاده کرد

در  (. 6985به نقل از زمانی و اسفیجانی، ) دهدبخشیدن به اطالعات متنی، یادگیری فراگیران را افزایش می

آن محدودیت داشته باشیم  یاشیاء واقعی باشد و ما در ارائه یهنمون یمواقعی که در آموزش نیاز به ارائه

د، دیگر نیازی به کراز طریق خواندن منتقل  را ظراطالعات مدن اگر بتوان . نیمکتوانیم از تصاویر استفاده  می

 (.6981آرمند، ، به نقل از 6383کازین ) باشد نمیآوردن تصویر 

چرا  . کند توافق عمومی وجود دارد در مورد این مطلب که تصاویر، یادگیری اطالعات متن را تسهیل می 

، به نقل از 6382، لوی و لنتز) کند تا اطالعات متن تصویردار را یاد بگیرد که تصاویر به خواننده کمک می

است که اگر تصاویر با اطالعات متن تطابق نداشته باشد، اعتقاد بر این  . 26(6982 موریسون، روس و کمپ،

تصاویر زمانی کمک کننده خواهند بود که روابط فضایی  بدیهی است که . ی در یادگیری نخواهد داشتتاثیر

تصاویر در کمک  تاثیرپیک و همکاران، معتقدند که  (. 6982، موریسون و همکاران) در متن را نمایش دهند

در هر   .22(2161پیک، بارنز و بارون، )است گذارتر از افراد مسن تاثیرها در خوانندگان جوان به فهم استنباط

توضیحات، حقایق،  . گرایانه باشند های درسی باید دارای قابلیت لمس و ماهیت واقع صورت، تصاویر کتاب

ها برای بازنمایی نیازمند که، اشیاء مادی و پدیدهند، در حالیباش نیازمند واژگان می ،برای ارائه...  تعاریف و

برای هستند که ها عواملی  این یههم.... روستاها، شهرها، حیوانات، گیاهان، انواع آزمایشات و  . هستندتصویر 

-رخدادبنابراین، تصاویر در ارتباط دادن محتوا با  . نیازمند تصویر و شکل هستیم ها آن مناسب ودرک درست 

 (.6981فتحی واجارگاه و آقازاده، )دارند اهمیت حیاتی  ،های زندگی یادگیرندگان ها و واقعیت

: شمارد ا برای تصاویر برمیر های زیر نقش ،در فنون آموزشی (6981 آرمند، از نقل به ،6333) 29هارتلی

 نقش آموزشی (؛ سهنقش توجه دادن (؛ دو(منجر به افزایش دادن انگیزه شود تواند که می) نقش عاطفی (یک
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توان برای یادگیرندگان کم) نقش حمایتی (؛ چهار(باشد تسهیل یادگیری کمک کننده می فرآیندکه در )

عد از یک دوره تواند در به یادآوری برخی مطالب ب که می) نقش یادسپاری مطالب (؛ پنج(ثر باشدوتواند م می

میزان  (یک": استسه عامل  تاثیررد کاربرد تصاویر در آموزش تحت گیری در موتصمیم . (طوالنی مؤثر باشد

 (در دسترس بودن تصویر؛ سه (؛ دوباشد می نیزترین عامل  آن تصویر در افزایش یادگیری، که مهم تاثیر

البته استفاده غلط از  (. 919 .، ص6982موریسون و همکاران، )"ی تولید مواد آموزشی تصویر دار هزینه

می که هنگا (یک": توجه مخاطب از پیام اصلی شود تواند سبب انحراف و پراکندگی موارد زیر میتصاویر در 

های هنگامی که تصویر، داده (؛ دوده شودگیری تصاویر ذهنی در خواننخود متن یا نوشته موجب شکل

 "اطالعات مورد ارائه ارتباطی ندارد به ریتصوهنگامی که  (؛ سهناچیزی را درباره موضوع مورد نظر عرضه کند

های آموزشی مبتنی بر رعایت دو دسته اصول  استفاده از تصویر در کتاب  (.655 .، ص6931امیر تیموری،)

رعایت اصول طراحی همچون توازن، تضاد، تاکید، وحدت، هماهنگی و کادربندی ( یک :استمتمایز و مکمل 

ی که موجب تقویت و تثبیت یبا معیارها دهرنامبتلفیق اصول  (و؛ دجهت ایجاد تناسب و زیبایی متن کتاب

 :از عبارتندترین این اصول  مهم . شود یادگیری می

 تناسب تصویر با محتوای کتاب و عنوان درس 

 تناسب با درک و فهم فراگیران 

 تناسب با حجم و محتوای درس و متن صفحه 

 مهم ریغو حذف اجزای ( عدم پیچیدگی) رعایت سادگی 

 های مختلف تصویر اجزاء و قسمت یبند هگرو 

 هاتر نسبت به سایر قسمت برجسته کردن اجزای مهم 

 ای مشخص و در مجاورت متنقرار گرفتن تصویر در پیش زمینه 

 تاکید متن بر استفاده از تصویر 

 کارگیری عالئم و نمادهای مختلف جهت سازماندهی اجزاء تصویر نظیر ارتباط، طبقه بندی،  به

 (.6981ملکی،  ؛ 6982ملکی،  ؛6988حسن مرادی، ) ... پذیری وتاثیرگذاری و تاثیرمراحل، 
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. تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشد می ها آنها تصاویر مختلفی وجود دارد که هر کدام از در کتاب

این  تاثیرکند که  وی همچنین بیان می . ، پنج کارکرد مختلف تصاویر را در متن مشخص نموده است21لوین

 :عبارتند ازانواع کارکردها  . یستکارکردها بر یادگیری یکسان ن

از نگاه یک  . این نوع تصاویر اغلب نقش تزیینی و عالمت دهی شروع فصل را دارند :25کارکرد تزیینی. 6

یک طراح  . تر کردن متن و فروش بیشتر منجر شود ناشر استفاده از این نوع تصاویر ممکن است به جذاب

باور عمومی بر   .آموز تلقی کندی انگیزه دهنده به دانش عنوان وسیلهممکن است این تصاویر را به آموزشی

البته تصاویر تزیینی ارتباط مستقیمی با  . کند ی بدون تصویر، خواننده را کسل می که صفحه استاین 

 .مطالب متن ندارند

، ابزارها، اشیاء یا وقایع در متن یا ها انسانجهت نمایش  ها آنتصاویری هستند که از  :21کارکرد بازنمایی. 2

کنند و  این تصاویر منبعی عینی و ملموس برای اطالعات کالمی فراهم می . شود ها استفاده میدیگر رسانه

های مخصوص  این نوع تصاویر بیشتر در کتاب . سازند تر و معنادارتر می اطالعات را برای یادگیرنده آسان

های نو در مواد ای و همچنین جهت نمایش اندیشهانههای افس، قصهها داستانای نمایش اشعار، کودکان بر

 .شوند کارآموزی استفاده می

راهنمایی گام به گام خواننده و منظور ی، تصاویر بهکارکرد فای چنینایبرای  :22کارکرد سازمان دهی. 9

مانند راهنمای نصب یک ویدئو یا نشان شوند، میاستفاده دن یک چارچوب کلی برای یادگیرنده آورفراهم 

 .اجزاء یک وسیله نداد

ند تا اطالعات انتزاعی یا مشکل را به راحتی نک تصاویری که به خواننده کمک می :28کارکرد تفسیری. 1

شود مانند  عنوان یک نوع قیاس استفاده میتصاویر بهزمانی که از   .گیرند این دسته قرار می نند، درکدرک 

 . ، چنین کارکردی دارنداستفاده از قیاس پمپ آب برای قلب

د نتوان باشد، تصاویر انتقالی می حقایق  یسپار خاطرنیازمند به  متونیادگیری  اگر :23کارکرد انتقالی. 5

برای  را فن یادگیری یادیار را برای یادگیرنده و مبنایی دیداری ،چراکه این نوع تصاویر . کمک کننده باشند

 (.6982، به نقل از موریسون و همکاران، 6386لوین، ) کنند بازخوانی حقایق ایجاد می
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 نتیجه گیری و بحث

و به  استامری چند بعدی  های درسی کتابطراحی تیجه گرفت که نتوان از مجموع مباحث باال می

مورد نظر را  ییکارآباید همه عوامل در نظر گرفته شوند تا رسانه مذکور بتواند  ها آنهمین دلیل در طراحی 

در این  تواند مییکی از عواملی که   .یادگیری نقش فعال داشته باشد انیجر درثری صورت مؤ داشته و به

تحلیل محتوا در  نقش یکلبه صورت  . استد استفاده از روش تحلیل محتوا باش گریاریگر و زمینه تسهیل

 ها آنو رفع نواقص  های درسی کتاببرای ارزشیابی از  ، طراحان و متخصصانکمک به افراد فرآینداین 

 ،مؤثرنقش داشته و به عنوان یک عامل  تواند میی را که تحلیل محتوا یهاو زمینه ها جنبهدر ادامه  . باشد یم

 : دشومی ذکر، متخصصان و برنامه ریزان باشد یاری رسان

 تحلیلجهت  ها آن از توان می دارد کههای مختلفی تکنیک و استتحلیل محتوا یک روش پژوهشی . 6

که در آن  هایی تمرینو  ها سؤالو چه از نظر  اشکال وچه از لحاظ متن، تصاویر  های درسی کتابمحتوای 

که در این روش وجود دارد خاصی  های تکنیکاستفاده از  با به همین دلیل . ردک، استفاده گنجانده شده

مطالب بهتر و  کارگیری بهرا مشخص و به طراحان در  ها مؤلفهو یا نامناسب بودن این  مناسب توان می

 .کردتر کمک سنجیده های طراحی

کنند و ش بازی میآموز فرآیندتصاویر نقش ارزنده و بارزی در  ،شاره شدقبالً اطور که در همان. 2

؛ 6988؛ حسن مرادی، 6983احمدی، ) مختلف به اثبات رسیده است هایپژوهشدر  ها آن یاثربخش

 استفاده (.6981و هارتلی، به نقل از آرمند،  6981میسانچوک، به نقل از آرمند،  ؛6982موریسون وهمکاران، 

و میزان  هداد نشان مطالعه،مورد  محتوای، نقش و جایگاه تصویر را در ها کتابارزشیابی از از تحلیل محتوا در 

مطالبی که  و ها کتاب دراین امر .  ندکریزان مشخص میی طراحان و برنامهدرستی و سنجیده بودن آن را برا

ای تصویر نقش ویژههمچنین در جایی که  و ندکصورت فعال فراگیر را در جریان یادگیری درگیر قرار است به

ی های تکنیکاستفاده از  به همین دلیل . شود میرز و قابل توجه بیشتر محدر انتقال محتوای یادگیری دارد، 

-ده و تسهیلندر این زمینه کمک کن تواند میدر تحلیل محتوا، ( ویلیام رومی) مانند روش دعوت به پژوهش

 .گر کار باشد
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های شخصی بوده و باید به دور از تعصب و دیدگاه ها آنو محتواهای  های درسی کتابهای طراحی. 9

ه مستلزم استفاد لزوم نیل به چنین هدفی  .درست و منطقی باشد های سازماندهیمتناسب با اصول علمی و 

چراکه روش تحلیل محتوا با توجه به چهار ویژگی  . است یدرسهای  کتابهای تحلیل محتوای از روش

برلسون، )است  یریسوگگیری و گونه جهت، به دور از هر «آشکار بودن»و  «بودن نظامند»، «عینی»، «کمی»

های روش ویژهبه، روش تحلیل محتوا های تکنیکری از از سوی دیگر بسیا  .(6931به نقل از کریپندروف، 

کدگذاری در ارزشیابی از  فرآیندبرای انجام  اناز کدگذار توان میباشند و همچنین کمی دارای فرمول می

و شده  یدرسهای  کتاب تر قیدق یها یابیارز منجر بهکرد که مجموع این عوامل محتواهای مختلف استفاده 

 .نمایان سازند امور آموزشی را برای ما رد این رسانهو مفید بودن رد میزان کارک

ای ت و مناسب سازماندهی شوند، رسانهی هستند که اگر به صورت درسیهارسانه ،های درسی کتاب. 1

ای خاص اطالعات علمی احتیاج به آموزش دهنده بدون تواند یمآموز یا فراگیر دانشفراگیر محور بوده و 

-به ،ی استحائز اهمیت فراوان های درسی کتاباین جنبه در طراحی   .دکنمورد نیاز خود را از آن برداشت 

گاهی اوقات وجود  و استی یدارای شرایط خاص جغرافیاما که نظامی متمرکز و  ی کشوردر نظام آموزش ویژه

-به این جنبه از طراحی کتاببه همین دلیل اگر  . سازد یم روی روبه دشواربا مناطق  بعضی ازمتعلم را در 

   .برطرف شود تواند میاین مشکل نیز تا حدی درسی توجه کافی مبذول شود، های 
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