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از منظر  تصاویر  ی علوم تجربیپایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشته، واکاوی محتوای کتاب زیست شناسی

 و مک تیگو   سلوچو متن با استفاده از روش 

 3 محمدرضا الیاسی و  2فریبا رمضانی ویشکی، 1مرضیه کرامتی نوجه ده سادات 

 21/8/1401پذیرش:                        30/5/1401دریافت: 

 چکیده

الگوی  با 1400-1401فصول کتاب زیست شناسی پایه یازدهم دوره دوم متوسطه سال  در پژوهش حاضر،  ساختار متن و تصویر

تیگو  چسلو واکاوی،  و مک  و  تحلیل  شناسی  .  قرار گرفت  مورد  زیست  کتاب  آماری  کهیازدهم    پایۀ   2جامعه  سه    است  در 

از لحاظ روش، توصیفی و از نظر نوع، تحلیل پژوهش  شد.، تصویر و تلفیق متن و تصویر( و یازده خرده مولفه بررسی متنبخش)

خطی است و در کل کتاب، استفاده از خطی و غیراز منظر    متنی ساختار  در  عدم تنوع  نتایج حاصل، نشان دهندۀ  محتوا است.  

،  در اغلب صفحات  و   بوده  شود. در این کتاب، کمتر از نیمی از تصاویر به صورت فعال با متن مرتبط  مشاهده می خطی  ساختار  

نیمی از تصاویر  کمتر از    سهم تصویر از متن بیشتر، اما به طور معناداری متناسب با متن ارائه شده است.و  رنگی  به صورت    تصاویر

بیش از نیمی از تصاویر  )بدون ذکر جرئیات( بوده و  تصاویر دارای عنوانبیشتر    .شودمی  مرتبط، مشاهده در مجاورت متن دقیقا 

و تر  از تصاویر مناسبکند. در بسیاری از موارد، امکان استفاده  از نوع بازنمایی شده است که اطالعات فراگیر را معنادارتر می 

   که الزم است به آن توجه شود. در تشریح مفاهیم و درک آن وجود داردموثرتر 

 . 2و مک تیگو، کتاب زیست شناسی  سلوچتصویر، روش متن و ، ساختار تحلیل محتوا     : هاکلیدواژه 
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    مقدمه 

.  عناصر آن استآموزش و پرورش در برگیرنده عوامل و عناصری است که سازندگی و موفقیت نظام آموزشی در دل پویایی  

کتاب درسی با   (.1397)ملکی،   مهم ترین عناصر تشکیل دهنده نظام آموزشی شامل برنامه درسی، معلم و محیط آموزشی است

  (. 1393کند)نوریان،  هایی است که آن را از کتاب های غیردرسی متمایز می های آموزشی دارای ساختار و ویژگی توجه به هدف

د یا غیر  متوالی است که در  ،متنرسی،  در یک کتاب درسی  منتقل می   حاوی اطالعات  به مخاطب  تصویر  و    شودطول زمان 

)مثقالی،  گرددارائه میبه مخاطب    ،به طور موازی و همزمان  ی است که جهت تفهیم و تکمیل محتوای متن،اطالعات  همجموع

محتوای  (.1395 که  آنجا  درسی کتاب  از  یاددهی   های  فرایند  یادگیری    در  برخوردارو  ای  ویژه  اهمیت  چگونگی است  از   ،

و   و تصویرکتاب درسی    آموزشی تنظیم محتوای  سازماندهی  متن  انسجام  نظر  ویژهاز  پیدا می اهمیت  گونه ای که  به  کند.  ای  

اشکال مناسب و    و استفاده از  یراناگمحتوا با میزان درک و فهم فر  نیز عدم تناسبمتن و تصویر و    انطباقعدم    ؛توان گفتمی 

رشد روزافزون علوم  با    از سوی دیگر(.  1393) نیک نفس،  انجامدمی یادگیری  عدیده ای در امر یاددهی و  به مشکالت    نامتناسب،  

  رش کتاب های درسی با دقت کافی و بر مبنای اصول علمی و اهداف وزارت آموزش و پرورش نگا  الزم است  ،ژیو تکنولو

، در سراسر به عنوان یک نظام متمرکز  برنامه درسی برمبنای کتاب درسی نیز  در نظام آموزشی ایران  (.  1397شود )متقی زاده،  

یادگیری است و سهم زیادی در آموزش دارد و در    -ددهی کتاب درسی، محور اصلی در فعالیت های یا  قابل اجرا است.  ،  کشور

علم زیست شناسی شامل مباحثی    (.1398گیران را سبب گردد )ارشادی نیا،  راتواند تسهیل یادگیری ف می   ،صورت مطلوبیت محتوا

دستگاه ها، انواع و اندام ها و    بافت ها  و   هایاخته انواع    (،جانوران)باکتری ها، آغازیان، قارچ ها،گیاهان و   جاندارانتنوع  از جمله  

در دسترس یا قابل ارائه   ساختارها،  واقعی در بسیاری از موارد، مشاهده و درک  ، از آنجا که  استموارد دیگر  میکروارگانیسم ها و  

ده گرفتن کم توجهی و نادی  .نمود استفاده    مطلوب و متناسب  برای درک و فهم بهتر متون درسی از تصاویر  توانمی بنابراین  نیست،  

های درسی از دوره ابتدایی تا متوسطه و حتی دانشگاهی و به ویژه عدم تناسب میان محتوا و    اهمیت و نقش تصاویر در کتاب

توجه یادگیرنده را  توان، با استفاده از تصویر مناسب و متناسب، می کند. مواجه می جدی با چالش تصاویر، درک متون درسی را 

توان با بهره  به عبارتی می   (.1399)ولی پور،    نمودمتمرکز    حتوای آموزشی که ارزش بیشتری دارد،  م  های ویژه ای ازبر بخش

 (. 1392)افشارمهاجر، را افزایش داد  تجسم بخشیدن به مفاهیمآموزشی، متوندر  تصویرگیری از 

و تحلیل تصاویر    وکتاب، نقد    ضمن تحلیل محتوای آموزشی   ،توانندمی عرصۀ آموزش  پژوهشگران    براین اساس، تجزیه 

هایی در جهت  راه حلهمراه با    تا رابطه منطقی، درست و علمی بین تصویر و متن  را نیز مورد نظر قرار دهند های درسی  کتاب

 .(1392نیک نفس و عابدی، ) شوداصالح محتوا و شیوه مناسب برای طراحی به مولفان و برنامه ریزان درسی پیشنهاد 

با چارچوب مفهومی های علمی است. ابزاری شیوه های تخصصی در پردازش داده باتکنیکی پژوهشی  مثابهتحلیل محتوا به 

و روش    (بررسی )نقد و  ، تحلیلی (مفهوم سازی و طرح عملی تحلیل محتوا)در سه رویکردِ تجویزیهایی که  خاص شامل داده 

کردن کمی نوعی عینیت بخشی و تحلیل محتوا،  در واقع    .(1398)نایبی،    کاربرد دارد  (رشد و پیشرفت نظام مندِ محتوا  )شناختی 

یا تصویر   متناز  گیری ، نمونهتخاب نمونه، تدوین فهرست موضوعاتچگونگی ان ( که در قالب2015ِ، 1است )استملرها سـنجش

 (. 1397یارمحمدیان، ) انجام می شودتحلیل محتوای مطالب و تعیین روایی و پایایی نتایج و 

در ارتباط با نقش تصاویر  شود.  های بسیاری در کشورها در این زمینه انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می پژوهش

 . پوزرهای متن در دوره ابتدایی بسیار مفید استنشان داد که ادغام تصاویر و نوشته  1998در    2و اهمیت آن در کتاب درسی، سیپ 

های  ابزاری قوی برای نمایش پدیده  ،در تحقیق خود در مورد دریافت مفاهیم از تصاویر بیان کردند که تصاویر  (2005)3و راس 

  ،های علمی بسیار مفید است. همچنین تصاویرای از پدیده  طبیعی در دروس علوم است و برای تجسم و درک طیف گسترده

برخی از بازنمایی   ،به تبعیت از راس(  2010و همکارانش)  4کروملی سازد.  آسان می   درک مفاهیم زیست شناسی را برای فراگیران

و علوم زمین تجزیه و تحلیل    ، نمودار خطی و نمودار جریانی را در کتاب های علوم زیست شناسی ی ای بصری مانند نقاشی طبیعه

 
1 Stemler 
2 Sipe 
3 Pozzer & Roth 
4 Cromley 

https://scholar.google.de/citations?user=_GvuzdsAAAAJ&hl=en&oi=sra
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گرفتند که انتخاب یک تصویر که اطالعات خوبی در اختیار  نتیجه  ها. آن کردند و به اهمیت نمودار و تصاویر در آنها تاکیدکردند 

 بسیار موثر است. فراگیر،دهد، در ساخت مدل ذهنی فراگیران قرار می 

هر متن عالوه یا در مجاورت که وجود یک تصویر جذاب در آغاز در تحقیقات خود به این نتیجه رسید  نیز ( 2018پارکس)

 کند. متن تشویق می موثرتر باشد که دانش آموزان را به فراگیری بر ایفای نقش تزیینی، گویای اطالعات موجود در متن می 

کنند.  ده تصاویر می درصد از کل زمان مطالعه را صرف مشاه   ۶کمتر از    ،نشان داد که دانش آموزان  1بررسی های مک تیگو  

کنند. این مساله بیانگر نقش ثانویه تصاویر، در پردازند و سپس تصاویر را مشاهده می آنها به طور معمول، ابتدا به مطالعه متن می 

در عین حال رعایت تعادل در استفاده از تصویر و تناسب با متن    کاهد.. اما این امر، از اهمیت تصاویر نمی ذهن فراگیران است

در   ابتدایی   پنجم  کالستحلیل محتوای کتب ریاضی، علوم، فارسی    در ارتباط بادر پژوهشی که    1389در  حائز اهمیت است.  

تواند به محتوای می وزشی آنها  کارایی آم  بربدون تاکید    ،  تصاویر  استفاده زیاد و نامتناسب ازکه    ه شد نشان دادانجام شد،  ایران  

با تحلیل محتوای کتب علوم پایه چهارم ابتدایی با استفاده از روش ویلیام رومی، نشان    1389در    شاه محمدی  آموزشی لطمه بزند.

پژوهش  دانش آموزان، آنها را به تحقیق و  یادگیری فعال  تاب علوم پایه چهارم، ضمن کمک به  داد که تصاویر و نمودارهای ک

 کند.  تشویق می 

، نشان 2و مک تیگو  سلوچ(، به تحلیل تصاویر کتب علوم دورۀ ابتدایی با روش  1398همچنین پژوهش پارسانیا و محمودی) 

داد که متون هر شش کتاب دوره ابتدایی، ساختاری خطی دارد، الگوی انتقال فعاالنه اطالعات، الگوی غالب بوده و فرمت متن  

کتاب زیست شناسی پایه دوم متوسطه، تحلیل محتوای  نوع تک صفحه ای و سهم تصاویر بیشتر از متن است.    و تصاویر بیشتر از

قربانی و همکاران)  و   3براساس تئوری هوش های چندگانه گاردنر( را  1391یوسفی و خزایی)توسط   ( با هدف 139۶پژوهش 

نگارش متن و طراحی  اس روش ویلیام رومی نشان داد،  تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی پایه دهم دوره دوم متوسطه بر اس

براهوئی     باشد و این ویژگی در مباحث جانوری چشمگیرتر است.تصاویر در بخش های جانوری و گیاهی به صورت غیر فعال می 

مورد بررسی قرار داد و به این   4پایه یازدهم را بر اساس روش ویلیام رومی تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی نیز  (1398) مقدم

های آزمایشگاهی به صورت غیرفعال است و میزان غیر  صورت فعال و متن، تصاویر و فعالیته  های کتاب بنتیجه رسید که پرسش

 فعال بودن در مباحث جانوری نسبت به مباحث گیاهی بیشتر است. 

و مک    سلوچهای علوم دوره ابتدایی به روش مریل، رومی و    تحقیقات مناسبی در ارتباط با تصاویر و متون کتابدر ایران  

) بررسی متن و تصویر و ارتباط    سلوچهای زیست شناسی دوره متوسطه با روش  با این حال در زمینه کتاب  تیگو انجام شده است.  

این مساله در حالی است که تصاویر، اهمیت زیادی در درک متون درسی و    تحقیقات مناسب و مبسوطی موجود نیست.این دو(،  

و میزان  پژوهش حاضر به تجزیه و تحلیل تصاویر  ازین رو یادگیری و نیز پاسخ دهی به سواالت کنکوری دارد. به خاطرسپاری و 

 پرداخته است.  (2013)کتاب زیست شناسی پایه یازدهم با استفاده از روش سلوچ و همکارانارتباط آنها با متن 

مولفه  مطابق    تصاویر کتاب زیست شناسی پایه یازدهممتن و  پژوهش حاضر به منظور یافتن، پاسخ این سوال است که  در واقع  

آموزان دوره جوابگوی نیازهای آموزشی و یادگیری دانشتا چه حد  د و  نمطابقت داربا هم  تا چه حد    و مک تیگو  سلوچهای  

   هستند. در این پایه علوم تجربی دوم متوسطه رشته 

 

  روش شناسی پژوهش   

از منظر   علوم تجربی   پایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشتۀ ،  2واکاوی محتوای کتاب زیست شناسی  تحلیل و    در این پژوهش

از   ،کمی به صورت    پژوهش حاضر از نظر رویکرد.  مورد بررسی قرار گرفت  و مک تیگو  سلوچ تصاویر و متن با استفاده از روش  

در  و مک تیگو انجام شد.  سلوچاساس دیدگاه  ( بر)ارتباط متن و تصویر )فراوانی( و از نوع تحلیل محتوا  لحاظ روش، توصیفی 

 
1 Mc Tigue 
2 Slough & Mc Tigue 
3 Gardnert’s Multiple Intelligences 
4 William Romi 
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و در نتیجه ماهیت تحلیل به قضاوتی درست و منطقی می  اهداف آموزشی انجام می شود    مبنایتحلیل بر  ،بررسی به شیوۀ کیفی 

 انجامد. 

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشته    مورد بررسی   ی آماریجامعه   علوم تجربی، چاپ سال  کتاب درسی زیست شناسی 

ه شد. بررسی ها در سه  در نظر گرفت متون، پاراگراف واحد تحلیلِویر، صفحه و باشد. واحد تحلیلِ تص می  1400 -1401تحصیلی 

ویر مورد بررسی قرار گرفت. تمام تصاویر و متون کتاب درسی زیست  تناسب متن و تص  نیز  تصاویر و ساختار  ،  بخش؛ ساختار متنی 

و سپس بررسی  و مک تیگو    سلوچی روش  شناسی پایه یازدهم دوره دوم متوسطه رشته علوم تجربی بر اساس یازده خرده مولفه

 به دست آمد. هرکدام از خرده مولفه ها  (فراوانی و درصدکمی )به صورت 

 شود: در ذیل مطالب، به آنها اشاره می که  گیردمدنظر قرار می  خرده مولفه برای تحلیل 11ک تیگو، و م سلوچاز دیدگاه 

 بررسی تصاویر کتاب درسی از لحاظ رنگ آمیزی  .1

 ا و ...( نسبت به فضای کل کتاب نمودارها، جداول، نقشه هتعیین میزان سهم تصاویر )عکس،  .2

 تصاویر کتاب با توجه به عناوین بررسی میزان تناسب .3

 یری و متنی بررسی تصاویر کتاب از لحاظ مجاورت تصو .4

 حاظ میزان اشاره به تصاویر کتاببررسی متون از ل .5

جزئی .6 بدون  عنوان  عنوان،  تصویری)بدون  عناوین  لحاظ  از  تصاویر  جزئیات، بررسی  همراه  عناوین  ات، 

 عناوین فعال( 

 های متن کتاب بررسی تصاویر از لحاظ روابط معنایی بین تصویر و نوشته .7

 بررسی متن کتاب از لحاظ ساختارهای متنی )ساختار خطی و غیر خطی(  .8

 حاظ برقراری ارتباط با فراگیران بررسی متون کتاب از ل .9

 بررسی فرمت صفحات کتاب درسی  .10

 بررسی متن از لحاظ تناسب تصاویر و نوشته ها   .11

 

 .به لحاظ ساختار خطی و غیرخطی بررسی شد  متن کتاب زیست شناسی یازدهم، تمامی ساختار متنی: 

 هایی در این میان خرده مولفهه و بررسی شدنوع طراحی  تصاویر از جهات مختلف از جمله رنگ آمیزی، تصاویر:ساختار 

ای، نمودار مرحله به مرحله، برش، نقشه، جدول،  دایره-مثل عکس، نقاشی طبیعی، نقاشی تجسمی، واژه نامه مصور، نمودار جریانی 

 . و متن بررسی شد هیستوگرام و تصاویر پیوندی مورد توجه قرارگرفت و میزان تناسب با توجه به عناوین تصاویر

، تصاویر تک صفحه ای یا چندصفحه  تصویراز نظر تناسب متن و    کتاب  صفحات:  تلفیق و یکپارچگی متن و تصویر

ای، جایگاه تصویر نسبت به متن، ارتباط فعال یا غیرفعال متن و تصویر نسبت به هم و سهم تصاویر نسبت به متن در صفحات 

بدون عنوان، بدون جزئیات، همراه جزئیات و عناوین فعال تقسیم بندی   های و تصاویر در مولفه، بررسی شد ارجاع متن به تصویر 

معنایی )چگونگی ارتباط اطالعات متنی و تصاویر( بررسی و در سه حالتِ تصاویر تزئینی، تصاویر بازنمایی    ابطۀر  سپس.  دیدرگ

  ارزیابیو مک تیگو مورد    سلوچساس مدل  گردید و نهایتا روایی و پایایی داده ها بر ادسته بندی  ،  شدهدهی  تصاویر سازمان  و 

 قرارگرفت.  

روایی این تحقیق همان روایی صوری و محتوایی است که در آن از دیدگاه متخصصان رشته زیست شناسی و علوم تربیتی  

نجی  اعتبارس سلوچشود. این روش پیش از این توسط گیری و هدف پژوهش استفاده می در میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه

 شده است.  

+  1برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده شد. دامنه ضریب پایایی از صفر تا  در این پژوهش،  

دهد. از آنجا که  است. به این معنا که اگر ضریب صفر باشد عدم پایایی و اگر این ضریب یک باشد، پایایی کامل را نشان می 
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ابزار، بر دقت اندازه گیری موثر است، پایایی پژوهش انجام شده، پایایی ضریب توافق میان کدگذاران درنظر   افزایش پایایی 

 گرفته شد.  

نفر کدگذار از میان متخصصین رشته زیست شناسی و علوم تربیتی به صورت تصادفی تصاویر را کدگذاری    3به این منظور  

 (. 1955، 1ها با فرمول پی اسکات و به صورت زیر محاسبه شد)اسکات های آن ن توافق و همبستگی میان دادهو میزا نموده

ℼ = P(a) - P(e) / 1- P(e)       (1                                                                                     ) 
2P(e) = ∑ k Pi  

نسبت     Piتعداد متغیرها و    kدرصد توافق مورد انتظار،    P(e)،   درصد توافق مشاهده شده  P(a)پایایی،  ضریب    ℼکه در آن  

 تعیین شد.  %85که در این پژوهش ضریب پایایی   هر متغیر در کل نمونه است.

 

   پژوهش حاصل از  های  یافته 

حاصل از تجزیه و تحلیل تصاویر کتاب زیست شناسی پایه یازدهم تجربی سال تحصیلی به دست آمده  اطالعات    براساس 

فصل با موضوعات   9که در    استتصویر    170در مجموع، کتاب دارای  و مک تیگو،    سلوچفاده از روش  استبا  1400- 1401

اه حرکتی، تنظیم شیمیایی، ایمنی، تقسیم  گفصول کتاب به ترتیب شامل دستگاه عصبی، حواس، دست .چیدمان شده استمتفاوت 

  است.   یاخته ای، تولیدمثل، تولیدمثل نهاندانگان و پاسخ گیاهان به محرک ها

را  تصویر    ، فرمت صفحات و تناسب متن و فراگیرهای ساختار متنی، ارتباط متن با  خرده مولفه  ،بخش اول پژوهش  یهاداده

 ارائه شده است.  1این بخش در جدول نتایج حاصل از بررسی کتاب در شامل می شود. 
 و مک تیگو سلوچروش پژوهش به . فراوانی مربوط به بخش اول 1جدول  

 
1 Scott 

بخش 

 اول 
 ها مولفه

صل اول 
ف

صل دوم  
ف

صل سوم  
ف

صل چهارم 
ف

 

صل پنجم 
ف

صل ششم  
ف

صل هفتم  
ف

صل هشتم  
ف

 

صل نهم
ف

 

ساختارها 

 ی متنی 

 خطی

22
 22
 17
 13
 18
 18
 21
 19
 20
 

 غیر خطی

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

  ارتباط

متن با 

 خوانندگان

الگوی انتقال اطالعات به  

 صورت منفعالنه 

5 4 3 2 4 2 3 1 1 

الگوی انتقال اطالعات  

 توسط شخص دوم 

0 8 7 5 ۶ 8 9 11
 

8 

الگوی انتقال اطالعات به  

 فعاالنهصورت 

12
 

8 ۶ ۶ ۶ 7 ۶ 7 9 

الگوی ارائه حدس و  

 گمان از سوی فراگیران 

5 2 1 0 2 1 3 0 2 

فرمت 

 صفحات

 ایتک صفحه

21
 21
 17
 13
 18
 18
 21
 19
 20
 

 ایچند صفحه

1 1 0 0 0 0 0 0 0 



___________________________________________پویش در آموزش علوم پایهفصلنامه    

 

. می باشدتصاویر    ی خرده مولفه های رنگ آمیزی، بررسی تصاویر از لحاظ گرافیکی و بررسی سیستماتیک  شاملبخش دوم  

 است.نشان داده شده   2نتایج در جدول

 و مک تیگو  سلوچ. فراوانی مربوط به بخش دوم روش 2جدول 

تناسب  

 متن و تصاویر 

 متن  <تصویر

11
 14
 11
 

3 10
 

8 9 13
 11
 

 متن  =تصویر

8 5 3 7 7 ۶ 7 5 ۶ 

 تصویر  <متن

3 3 3 3 1 5 5 1 3 

ش دوم 
بخ

 

مولفه
ها 

صل اول  
ف

صل دوم  
ف

صل سوم  
ف

صل چهارم 
ف

 

صل پنجم 
ف

صل ششم  
ف

صل هفتم  
ف

صل هشتم   
ف

 

صل نهم
ف

 

رنگ 

 آمیزی 

 تصاویر رنگی  

1 0 17
 13
 17
 17
 21
 19
 20
 

21 تصاویر سیاه و سفید 
 22
 

0 0 1 1 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

بررس 

ی گرافیکی  

 تصاویر  

 عکس  

3 ۶ 3 0 2 5 8 11
 12
 

 4 3 0 0 1 1 2 0 2 نقاشی طبیعی 

14 نقاشی تجسمی 
 14
 11
 10
 14
 12
 12
 

3 4 
 0 0 0 0 0 1 0 1 3 واژه نامه مصور

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نمودار مقیاسی 

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 دایره ای   - نمودار جریانی  

 0 2 1 0 1 1 1 1 0 نمودار مرحله به مرحله 

 برش  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 هانقشه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جداول

 هیستوگرام 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تصاویر پیوندی 
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 است. آمده  3در جدول پردازد که نیز به بررسی ارتباط تصویر و متن از دید محتوا و تناسب می بخش سوم 
 

 و مک تیگو سلوچ. فراوانی مربوط به بخش سوم روش 3جدول  

 

 

میزان  

با   تناسب 

عناوین  

 تصاویر 

یک   صورت  به  تصویر 

نظام   با  که  است  مجزا  واحد 

 ۶ 4 3 2 3 3 2 5 2 بزرگتر سازگار نیست  

جنبه برخی  های  تصاویر 

10 دهد سیستم را نشان می 
 

9 10
 

5 7 8 10
 

7 7 

یک   ساخت  در  تصاویر 

مشاهده به  ذهنی  گر الگوی 

  کند کمک می

10
 

8 5 5 8 8 8 8 7 

ش سوم
بخ

 

مولفه
ها 

صل اول  
ف

صل دوم  
ف

صل سوم  
ف

صل چهارم 
ف

 

صل پنجم 
ف

صل ششم  
ف

صل هفتم  
ف

صل هشتم   
ف

 

صل نهم
ف

 

 

مجاورت 

 تصویر و متن 

 نامرتبط  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 5 2 0 1 2 5 2 4 دور  

 مقابل 

8 9 3 7 7 2 8 0 2 

 مجاور 

5 4 2 2 5 1۶
 11
 14
 18
 

 نزدیکی  

5 7 7 2 5 0 0 0 0 

اشاره   میزان 

 متن به تصویر 

بدون 

 ارجاع

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

22 ارجاع
 21
 17
 13
 18
 18
 21
 19
 20
 

 

 عناوین تصویر

بدون 

 عنوان  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

عنوان  

 بدون جزئیات 

20
 20
 1۶
 12
 17
 17
 21
 15
 14
 

عنوان  

 همراه جزئیات  

2 2 1 1 1 0 0 3 ۶ 

 0 1 0 1 0 0 0 0 0 عنوان فعال 

معنایی   روابط 

 متن و تصویر 

  تزئینی  

0 1 1 1 0 1 4 2 0 
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  نتایج تفسیر  

و از منظر  تصاویر و متن   ی علوم تجربی یازدهم دوره دوم متوسطه رشته، پایه  2  واکاوی محتوای کتاب زیست شناسی در    

واحد تحلیل   ،  های آمار توصیفی )فراوانی و درصد(شاخص ، ضمن استفاده از  و مک تیگو  سلوچبا استفاده از روش  ارتباط آنها  

بررسی ویر در آن وجود دارد.  که تص  در نظر گرفته شد  به صورت پاراگراف هایی ن  تحلیل مت  صفحه و واحدبه صورت تصاویر  

 نشان داد که :  و مک تیگو  سلوچصفحه کتاب زیست شناسی پایه یازدهم بر اساس یازده خرده مولفه روش صفحه به 

ه ، بجذابیت تصاویرشود؛ رنگی بودن عالوه بر  هشتاد درصد اطالعات دریافت شده مغز انسان، از طریق بینایی انجام می-1

بررسی تصاویر کتاب درسی از لحاظ .  ( 1399احمدی،  )  کندهای این حس، به بهبود قدرت یادگیری کمک می عنوان محرک

تصویر    170از  و    خوشبختانه این نکته در کتاب مورد توجه قرار گرفته استکه    دهدنشان می   رنگ آمیزی در خرده مولفۀ اول

درصد ناچیزی از تصاویر در فصول مختلف کتاب به صورت  و    درصد(، رنگی است  23/98تصویر )  1۶7،  در کل فصول  کتاب

 سیاه و سفید است.  

 ها که در آن  یی رهایدانش آموزان از تصو  یریادگی و   استهای موثر شناختی  ها از بخشارائه مطالب با کمک نمایش آن  -2

یک معتقد است    (1992)3گارنر  ازین رو   .(1990،  2و گالینی  1)مایر   است  شتری، بشده استو عملکرد نشان داده    ساختارعناصر  

کلمه    1000گیرد. گاه ارزش یک تصویر معادل  تصویر، برای ارائه اطالعات پیچیده، نسبت به متن کالمی، فضای کمتری می 

 یابد.  افزایش می نیز  ، میزان جذابیت کتاب در این حالت به عالوهاست. 

مورد   دوم، میزان سهم تصاویر )عکس، نمودارها، جداول، نقشه ها و ...( نسبت به فضای کل کتاب  خرده مولفۀ  بر اساس

  29/ 41معادل    تصویر  50  تصویر موجود در کتاب،    170از  در کتاب زیست شناسی یازدهم  نتایج نشان داد که  ارزیابی قرار گرفت.  

طبیعی)همه جزئیات ابعاد یک موضوع به   تصاویر به صورت نقاشی درصد از    ۶4/7  یعنی   تصویر  13و    درصد به صورت عکس

  درصد به صورت نمودار جریانی   58/0درصد به صورت  نمودار مرحله به مرحله و    11/4،  شود(صورت کامل نمایش داده می 

را   تصویر  د ندارد.هیچ تصویری در فرمِ برش، نقشه، جدول، هیستوگرام و یا پیوندی وجودر عین حال،    شود.ای دیده می دایره

 . (1395دهد)مهدی زاده، ی را در معرض تفسیر و تأویل و فهم مخاطب قرار م یمتعدد  شواهددانست که  ینشانه ا ی متن توانمی 

های تصویری  از میان فرم   و   های زیست شناسی روندی رو به رشد طی کرده است های اخیر، کاربرد تصاویر در کتاب در سال  

 فهم در    طبیعی که  عکس و نقاشی   ،(شود)تصاویری که با خطوط و طراحی نمادین مشخص می تجسمی   به ترتیب نقاشی   متعدد

دارند؛  قعیتهاوا علی     ست.ا  هشد  دهستفا ا  بیشتر  اهمیت  و  نفس  )نیک  تحقیقات  با  ما  بررسی  شاه (،  1392عابدی)نتایج 

    ( مطابقت داشت.1992)4( و هانس و هیونا 2005و راس) ، پوزر(1389محمدی)

مورد بررسی  ،  و موضوعات متن  میزان تناسب تصاویر کتاب زیست شناسی پایه یازدهم با عناویندرخرده مولفه سوم،    -3

متناسب   در بخش هایی، با عناوین و متوندرصد(    94/42مورد )  73تصویر،    170از مجموع  قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد،  

درصد( واحدی مجزا   ۶4/17مورد )  30و    برای یادگیری مفاهیم موثر بودهدرصد( در ساخت الگوی ذهنی    41/39مورد )  ۶7،  بوده

نظام بزرگتر است. با   نمایش   کامل  ر طو  بهرا    متندر    هشد  ئهارا  تعاطالا  که  ییرو نتایج حاصل نشان داد که تصا  و ناسازگار 

 
1 Mayer 
2 Gallini 
3 Garner 
4 Hannus & Hyona 

 بازنمایی

14
 

8 10
 

۶ 15
 

9 9 9 13
 

دهسازمان

 ی شده

8 13
 

۶ ۶ 3 8 8 8 7 
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  و نیز  (2010ازین رو یافته های ما با نتایج مطالعات سلوچ و همکاران )منجرخواهد شد.    گیران افر  یگیردیا  یشافزا  به  هد،دمی 

 مطابقت دارد. (139۶حبیبی و همکاران )( و 2014و همکاران ) 1هش سالموز و پژ نتایج

بررسی ها  نتایج    در خرده مولفۀ چهارم،کتاب زیست شناسی پایه یازدهم  در ارتباط با وضعیت مجاورت متن و تصاویر      -4

 متن   تمورد( در مجاور  ۶7درصد تصاویر )  41/39نشان داد که هیچ تصویر نامرتبطی در کتاب، مورد استفاده قرار نگرفته است.  

درصد    29/15تصویر دور از متن و   31درصد یعنی    23/18مورد، مقابل متن ،    4۶نی  درصد تصاویر یع  05/27.   ده شده استقرار دا

 متن قرار داده شده است.  ی نزدیک در تصویر 2۶تصاویر یعنی 

عناصر   کارگیری  و  به  که    گرافیکی تصویری  است  بخش  نتیجه  زمانی  یادگیری،  افزایش  در  موثر  ابزار  عنوان    امکان به 

  فرایندافزایش  و    به خاطرسپاری مطالبنزدیکی متن و تصویر به اثربخشی    و   نماید  همافر  انگیرافر  ایبررا    تطالعا ا  زیساچهریکپا

نیز مورد تاکید قرار گرفته است و با یافته های ما همسو    (2011،  2)ورهالن و باس انجامد. این مسئله در پژوهش های  می   یادگیری

در صورت مجاورت متن و  مطالعه،دانش آموزان در زمان انجام مشخص شده که نیز  (2001مایر و گالینی)مطالعات در . باشدمی 

  ی حرکات چشم حاک  نهیمطالعات در زم  نیهمچن  دارند.  جداگانه  یرینسبت به حالت قرارگ  در یادگیری  یعملکرد بهتر   ،ریوتص

  تواندی م  ،گریکدیدر کنار    ی هستند و قرار دادن دو منبع اطالعات  ریمتن و تصو  نیمراجعه مداوم ب  ازمندین  فراگیران،  از آن است که  

 دانشِ   یساز  تواند در فعالقبل از متن می   ریتصودر مواردی نیز، قرار دادن  (.  199۶و همکاران،    3)هگارتی کند  موثرترتوجه را    نیا

در  دیده شده که  پژوهش حاضر نیز  در    .(2011و همکاران،  4)پیک    موثر باشد،  ردر ذهن فراگیموجود    یهاواره  و طرح  نهیپس زم

درصد( دور از متن هستند که لزوم تجدید   23/18حال بخشی از تصاویر )اغلب موارد در کتاب به این امر توجه شده است. با این  

   گردد. نظر و بازنگری آن توصیه می 

پنجم یعنی بررسی عناوین تصویری )بدون عنوان، عنوان بدون جزئیات، عناوین همراه   نتایج حاصل از بررسی خرده مولفه  -5

مورد از این تصاویر، با   152تصویر کتاب، دارای عنوان هستند. در عنوان  170کتاب نشان داد که تمام درجزئیات، عناوین فعال( 

درصد( عنوان تصاویر همراه با ذکر    41/9مورد )  1۶  درصد(، به جزئیات موضوع اشاره نشده است. در  41/89بیشترین فراوانی )

 یرو تصادهد که  نشان  می   (،  2001)  5هبسیز ما نیز همانند نتایج  نتایج بررسی  فعال است.    ،  درصد( عنوان  17/1مورد )  2جزئیات و در  

، ۶)دیموپالس و اسکالونتی های  با پژوهشاین امر    .میکند  گیردر  یگیردیا  یباال  حسطورا در    انگیرا، فر لفعا  ین و عنادارای  

کتاب زیست شناسی    فعال  عناویندر  درصد(    17/1با توجه به فراوانی اندک )  .  مطابقت داردنیز  (   1999؛ هانس و هیونا،  2003

 نیازمند بازنگری است.   ،پایه یازدهم، این مورد

به    نشان می دهد،ششم،    ۀ  بر اساس خرده مولفپایه یازدهم    در کتاب زیست شناسی متون به تصاویر    ۀمیزان اشاربررسی    -۶

درصد( در متن به تصاویر مربوطه اشاره    41/99مورد )  1۶9ها نشان داد که در  این نکته توجه الزم صورت گرفته است.  بررسی 

مطالعات ا همسو با نتایج  نتایج بررسی م.  متن بدون اشاره به تصویر، بیان شده استدرصد(،    58/0مورد )  1شده است و تنها در  

  دقت هایی از تصاویر که در متن صراحتا به آن اشاره شده است؛ توجه و  که فراگیران بر بخش  می دهد  نشان    (  2005)  7رپ

 دهند.  بیشتری نشان می 

مورد(   93درصد )  70/54هفتم نشان داد که    های متن کتاب بر اساس خرده مولفهارزیابی روابط معنایی بین تصویر و نوشته  -7

 درصد( تزئینی است.   88/5تصویر )  10درصد(، از نوع سازماندهی شده و    41/39تصویر )  ۶7مربوط به تصاویر بازنمایی است.  

.  میکنند   معناتر  با  انگیرافر  ایبررا    تطالعاا  ،نمایی زبا  یرو تصا، به عامل برانگیزاننده نیاز دارند.  بیشتر به متنبرای توجه    فراگیران

شرایط مناسب تری را برای یادگیری بهتر  و بدین ترتیب  دهند  می طور مستقیم آنچه در متن وجود دارد را نشان  ه  ب  این تصاویر
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( و 2010،  1)کروملی   دمیشون  مطالب  منسجاا   به  منجر  ،طالعاتا  ماندهی زسا  اـب  نیز  هشد  ماندهی زسا  . تصاویردکننمی   متن، فراهم

  مفید باشد.  ،سختمفاهیم متفاوت و  درک  برایتواند می 

و    سلوچ)   توان آن را به خاطرآورد که به راحتی می   صورتی هستنددر بازیابی اطالعات به    سعی نیز    سازماندهی شدهتصاویر  

جهت را    موثریک مؤلفه    ،ممکن است  ، اماکندبه طور معناداری از متن پشتیبانی نمی   اگرچه  ،یک تصویر تزئینی (.  2010همکاران،  

  دن کر  ابجذ  به   منجر  تزیینی   یرو تصا  نتیجهدر    است و   هکسلکنند  تصویر،  وندـبی  در عین حال صفحه  ،  کنداضافه  یادگیری  

   .میشوند متن یهانوشته

بر اساس ( مطابقت دارد.  1394( و نوریان)2001)3و کوئیلز  2پنا  (1993)  پیکبا تحقیقات  از بررسی های ما    نتایج این بخش

  ،انگیرافر  کسالت  کاهشو    هنگیزا  دیجاادرصد(، جهت    88/5با فراوانی کم )  حتی   تزئینی نتایج این پژوهش، استفاده از تصاویر

ترجمه ر و  کالمی کردن تصوی،  سلولی و مولکولی   در مباحثدر کتاب زیست شناسی پایه یازدهم مورد توجه قرار گرفته است.  

، 4بلیستونو ازین رو نیز یافته های ما با یافته های    کندمی کمک  دانش آموز  به    اطالعات بیشتردر دریافت  تصویر بصری به متن،  

تصویر(   17تصویرِ مربوط به فصل ششم کتاب، بیشترین فراوانی )  18در    نشان داد که  نتایج  از سوی دیگر    .باشدهمسو می  1989

)مجموعا بهره گیری،  کتاب زیست شناسی پایه یازدهم  در  بنابراین با آن که    متعلق به تصاویر بازنمایی و سازماندهی شده است.  

 شود.سب ارزیابی می بازنمایی و سازماندهی، منا تصاویردرصد( از  11/94

ترتیب   ،میکند. دانش آموزان پس از درک ساختار متن  عمل   ننداخودرک    ایبرراه    نقشهی   یک   انوـعن  هـب  متن   رساختا  -8

کند و سبب  . تنوع ساختارهای متنی در درک اطالعات به فراگیر کمک می شوندها و انتظارات خود از متن را متوجه می ایده

از لحاظ ساختاری )ساختار یست شناسی یازدهم  زمتن کتاب درسی  بررسی  (.  1985،  5)اپل  شود  کاهش کسالت در زمان مطالعه می 

نشان داد که هیچ ساختار غیرخطی در آن وجود نداشته و تمام ساختارها، خطی   ،بر اساس خرده مولفه هشتم  خطی و غیر خطی(

 باشد. ( همسو نمی 2018و تیگو)  ۶گو   این مورد برخالف بسیاری از متون علمی می باشد و با نظرات محققین مختلف از جملهاست  

 گردد. بازنگری در این مورد توصیه می  هم،بنابراین با توجه به عدم تنوع ساختارهای متنی در کتاب زیست شناسی پایه یازد

درصد( مربوط به متونی است که    41/39نهم، بیشترین فراوانی )  از لحاظ برقراری ارتباط متن با فراگیران در خرده مولفه    -9

درصد    70/14الگوی شخص دوم،    گیری از  درصد با بهره  47/3۶د.  دهفراگیران را فعاالنه در موضوع مورد بحث، شرکت می 

 با  کتاب  متن  مانیکهزد.  کندرصد با تشویق فراگیران به ارائه حدس و گمان، آنها را در یادگیری هدایت می   41/9منفعالنه و  

فعالیت هدایت می ی  ئهارا به  را  فراگیران  انگیزه آن مطالبی،  بیشتر می کند؛  برای آموزش  پایه  ها  شود. در کتاب زیست شناسی 

   توصیه می شود. که البته توجه بیش ازین نیز م نیز الگوی فعال در مقایسه با سایر موارد، به میزان بیشتری استفاده شده استیازده

درصد تصاویر    82/98فرمت صفحات کتاب درسی بر اساس شاخص های خرده مولفه دهم، به گونه ای طراحی شده که    -10

نزدیکی   ند.در بیش از یک صفحه گسترده شده ااز تصاویر، درصد  17/1یک صفحه قرار داشته و تنها  ۀمورد( در محدود 1۶8)

  بسیار موثر است  و احاطه بر مفاهیم درسی   افزایش تمرکز فراگیر   در  ،صفحهمتن و تصویر و قرارگرفتن تصویر در محدوده یک  

؛  199۶هگارتی،  و با نظرات    این نکته به صورت مطلوبی در کتاب زیست شناسی پایه یازدهم مورد توجه قرار گرفته استو  

 ( همسویی دارد.2011)7کوکو  (2014نوریان، 

  درصد(   94/52تصویر )  90ی یازدهم، نشان داد که  کتاب بر اساس خرده مولفه  هایبررسی تناسب تصاویر و نوشته  -11

درصد(، سهم    88/15تصویر )  27درصد( سهم تصویر و نوشته برابر بوده و در    7۶/31تصویر )  54. در  دارندبیشتر از متن  سهمی  

  تسهیل را    مطالب  یگیردو یا  جلبرا    انرگیافر  توجهبه متن،    یرو تصانسبت    متناسب و منطقی   افزایشمتن بیشتر از تصویر است.  

آموزشی که دربردارنده اطالعاتی از جهان طبیعت و اجتماع   -های زیست شناسی و متون توصیفی کند. این ویژگی در کتاب می 
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نتایج    ازین رو   مورد توجه قرار گرفته است.به خوبی  د که این مورد در کتاب زیست شناسی پایه یازدهم  دارتری  نقش مهم  هستند؛

یادگیری تسهیل  بر  نوشته  و  و همکاران   1(؛ ساموئلز 1393نیک نفس و همکاران)  هاییافته  با  ،در پژوهش حاضر  تاثیر تصاویر 

 همسو می باشد. ، ( 2014)
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 منابع 

 تهران: انتشارات سمت. ، عملکرد گرافیک در کتاب های درسی دانشگاهی (، 1392افشارمهاجر، کامران. )

 مرکز.  نشر:  انرـته. ریایدد طتباار شناسی  نشانه ی سو به متن: تا یتصویر یها  نشانه (.1399، بابک )یحمدا

) ،براهوئی مقدم بودن   (. تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی 1398نورمحمد.  یا غیرفعال  فعال  منظر  از  یازدهم  پایه 

 .. 72-53 .3شماره 1دره، شناسی  پژوهش در آموزش زیست ی.براساس روش ویلیام روم

ابتدا  یهاهیپا  ی علوم تجرب  یهاکتابتحلیل  (.  1389)  رهین  ،یشاه محمد از روش و   یی چهارم و پنجم   ام ی لیبا استفاده 
 . ی تیو علوم ترب ی ارشد، دانشکده روانشناس ی نامه کارشناس انیپا .ی روم

دهم بر اساس  هیپا ی شناس ستیکتاب ز یمحتوا  لیتحل(. 139۶داداش زاده، امین) و قربانی، محمدرضا ، غالمی، اعظم

 . 101-83 .11شماره 3دوره ،آموزش پژوهی ی. روم امیلیروش و 
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 ، تهران: انتشارات آییژ.نظریه های یادگیری و آموزش(، 1397ملکی، حسن.)

درسی دانشگاهی مطالعۀ موردی: کتاب قواعد و متون   های (. نقد و تحلیل محتوا در تراز کتاب 1397)  ، عیسی.زادهمتقی 

 .233-217  .4شماره 18دوره، های علوم انسانی نامه انتقادی متون و برنامه پژوهش. عربی 

های علوم تجربی چهارم و پنجم (. تحلیل محتوای کتاب 1391. )، رقیهشکراللهی و   زلیخا  ،فرجی خیاوی،  استاد حسنلو

 ..130-117 .33شماره 9دوره، ژوهش در برنامه ریزی درسی پ. براساس اهداف آموزشی مریل

 ، تهران: انتشارات نظر.تصویرسازی(. 1395مثقالی، فرشید.)
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 .  89- 75 .12شماره ۶دورهترویجی پژوهش هنر، 

 . تهران: انتشارات نشر.تحلیل محتوا )مبانی روش شناختی (، 1388نایبی، هوشنگ. )
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دوم و ششم   هیعلوم پا  ی درس  یدر کتاب ها  ریارتباط متن و تصو  ی (. چگونگ1394. )دیقهو سالم، ص  حمدم  ان،ینور

  .11۶- 104  .19شماره 12دوره درسی، یزیپژوهش در برنامه ر. 91-92 ی لیدر سال تحص رانیا  یی ابتدا

. ی درس   یکتاب ها  ی آموزش و طراح  ندی محتوا در فرآ  لی(. نقش تحل1392. )دیجهخ  ،یآباد  ی و عل  عیدنفس، س  کین

  .150-124 .2شماره 8دوره ،رسانه ی جهان
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