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هاي پنجم و ششم ابتدايی  با  كتب علوم تجربی پايه یتحليل محتواي مباحث زيست 
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 چکیده

پایه  تجربي  علوم  درسي  كتب  زیستي  مباحث  محتواي  تحليل  مطالعه  این  از  ششم  هدف  و  پنجم  ي 

فعال  ميزان  لحاظ  از  مابتدایي  این  و تصاویر  متن  ویليام رومي مي  باحث بودن  از روش  استفاده  باشد.  با 

بررسي شد. روش مطالعه،   و از پيش تعيين شده   عينهاي ممحتواي مورد نظر از نظر معيارها یا شاخص

تحليل،   واحد  مطالعه  این  در  دارد.  قرار  كاربردي  مطالعات  زمره  در  هدف  حيث  از  و  محتوا  تحليل 

است. جامعه آماري شامل مباحث زیستي كتب تاليفي علوم تجربي  جمالت و تصاویر درنظرگرفته شده  

ابتدایي  پایه نتایج مطامي  1399-1400سال  هاي پنجم و ششم    لعه نشان داد كه شاخص درگيري باشد. 

پایه  براي تجربي  علوم  كتب  زیستي  مباحث  در  متن  در  جمالت  ترتيب  به  ابتدایي  ششم  و  پنجم  هاي 

مناسببازه  بازه به  تصاویر    براي و    ۵3/0و  ۸۶/0ي  در  مناسب  ترتيب  ضرایب    ۶1/0و  ۶3/0ي  است. 

عدد   به  چون  كتب  این  زیستي  مطالب  عدد  ۵/0درگيري  با  و  لذا    ۵/1  نزدیکتر  دارد،  بيشتري  فاصله 

با وضع مطلوب    ، اماليف شده استأاین كتب به طور نسبي به صورت فعال ت  ليف شده أت  مطالب زیستي

 فاصله دارد. 

 . تحليل محتوا، ویليام رومي، كتاب علوم تجربي، پایه پنجم و ششم ابتدایي   : هاکلیدواژه 
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    مقدمه 

به برنامۀدرسي، محيط آموزش و معلم اشاره  مي،  وزشيدهندة نظام آمترین اجزاي تشکيلاز مهم توان 

تقویت   عوامل  درمجموع  ركن  سه  این  مهارتو  كرد.  تضعيف  دانشیا  در  فکري  اند  آموزانهاي 

بر كتاب درسي  (. آموزش1394  ،)حسيني مبتني  از زمان گسترش آموزش مدرن،  ایران،  وپرورش در 

كه عصر حاضر عصر  درحالي.  هاي درسي استاي كتاب است و رشد آن به دليل اهميت دادن به محتو

به  افزایش ميزان اطالعات است،  عصراین    هايیکي از ویژگي  و   اطالعات است شدت و سرعت    كه 

تغيير دهد، به طوري كه برخي صاحبنظران، بقاي اطالعات را  را  تواند اطالعات قدیمي در چند سال  مي

ها  اي از دانستني كردن مجموعه(. آموزش مبتني بر حفظ 2200،    1اند )محموديتا شش سال تخمين زده 

حل مسائل  نميو  دانششده،  موقعيتتواند  در  زیستن  براي  را  مشکالت  آموز  و  مسائل  داراي  هاي 

از عهده   ممکن است آموزاندانش با وجود اینکه(. 139۶، كاوه و هدایتيبيني آماده سازد )پيشغيرقابل

نيز    ها برآیند و در ادامه تحصيل در مقاطع باالترهاي علمي و فرمولواژه كردن  آموزش مبتني بر حفظ

(.  2،1999)گيبس و فاكس موفق باشند، اما این نوع آموزش در زندگي واقعي افراد خيلي كارساز نيست  

-هایي است كه فرد را قادر ميهاي یادگيري و پرورش مهارتدهي شيوه ترین وظيفۀ آموزش، یادمهم

(. در طراحي برنامه درسي، پس از 139۶كاوه و هدایتي ،)  مسئائل و مجهوالت را بيابد  حلراه   سازد تا

هاي آموزشي، الزم است به تعيين محتوا و سازماندهي آن پرداخته شود،  تشخيص نيازها و تعيين هدف

از عناصر عمده  تحقق ميزیرا محتوا یکي  از طریق آن  برنامه  اهداف  است كه  محور ،  وایابد. محتاي 

فعاليت یاددهياصلي  مي  -هاي  تشکيل  را  همانیادگيري  بنابراین  داراي  دهد.  درسي  كتاب  كه  گونه 

مناسب، مي نيزمحتواي  مبهم  داراي محتواي  تسهيل كند، كتاب  را  یادگيري  و  تدریس    ، تواند جریان 

زاده انهر و مظاهري ،  شود )قاسم پور، نقي  هاي آزاد و خالقانه معلم در جریان آموزش ميمانع فعاليت 

نحوه  1392 است.  مربوط  درسي  برنامه  در  محتوا  سازماندهي  و  ارائه  چگونگي  به  آموزش  كارایي   .)

گونه به  باید  مطالب  ارائه  و  گيرد  تنظيم  انجام  اثربخشي  به شکل  در آن  یادگيري  كه جریان  باشد  اي 

دانش 13۸۶)سليمانپور، یک  براي  محتوا  بهترین  دان (.  خصوصا  ابتدایي  شآموز،  حساس  دوره  آموزان 

 
1 Mahmoudi 
2 Gibbs  & Fox 
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آن  استمطالبي   با سن كودكان،  متناسب  یادگيري  و  لحاظ درک  به  یادگيري  كه  و  فعاليت  به  را  ها 

ي درس  ي اخير، هيچ یک از موضوعات درسي به اندازه درچند دهه  (.139۵  ،وادار كند )یارمحمدیان

كتاب علوم تجربي با    ي ابتدایي،دوره ي درسي  علوم تجربي دچار تغيير و تحول نشده است. در برنامه

مهارت پرورش سواد علمي و آموزش  است. موضوعات علوم  هدف اصلي  تدوین شده  تحقيقي  هاي 

-هاي علوم تجربي، حوزه بسيار وسيعي از دانش بشري را در برترین شاخهزیستي به عنوان یکي از مهم

ها داشته باشد  اد علمي فناورانه و مهارت تواند نقش بسيار مهمي در تحقق و گسترش سوو مي  گيردمي

 (.139۶ )فخریان و همکاران،

تحليل   بهبود محتواي كتب درسي،  منظور  به  اهداف و محتوا  بين  نسبت  یافتن  براي  بهترین روش 

(. تحليل محتوا روشي كامالً علمي است و به معناي تحليل  1399مرادي،  محتواي این كتب است )حسن 

ي موجود در كتاب درسي است. تحليل محتواي كتاب درسي، روشي علمي براي  هاي ارتباطعلمي پيام

ریزان و  برنامه  در این روش،(.  13۸2،  هاي آموزشي است )شعبانيتشریح و ارزشيابي عيني و منظم پيام

مؤلفان كتب درسي به كمک آن نقاط ضعف و قوت كتب درسي را مشخص كرده و به هنگام انتخاب  

آموزان را فراهم ي پيشرفت تحصيلي دانش كنند تا ضمن تسهيل یادگيري، زمينهميمحتوا، دقت بيشتر  

 (.139۵یارمحمدیان، آورند )

بایستي محتواي كتب درسي )به  ،  وتربيتنظران تعليمیکي از صاحب  ویليام روميبر اساس دیدگاه  

جاد كند، تا او خود  نيز به  اي ارائه شود كه روحيه اكتشاف را در فراگير ایگونه ویژه در درس علوم( به

دنبال پاسخ سؤاالتش باشد و بر پایه نتایجي كه به دست مي آورد، فعاليتش براي یادگيري بيشتر تقویت  

علوم تجربي مقطع   ب نتایج مطالعات قبلي حاكي از آن است كه محتواي كت (.1399مرادي، )حسن  شود

براي بزرگ  شکاف  یک  و  است  انتظار  حد  از  كمتر  مطلوب    دبستان  وضعيت  به  این  دستيابي  در 

 (. 2019، 1ماشينچي و همکاران  هاي درسي وجود دارد )كتاب

به   را  ابتدایي  تجربي مقطع  این زمينه، محتواي كتب درسي علوم  پيشين در  بخش عمده مطالعات 

صورت كلي مورد بررسي و تحليل قرار داده اند و تعداد معدودي از مطالعات قبلي به صورت مبحثي،  

با توجه به ضعف اساسي آموزش سطحي مبتني بر حفظ جمالت   .اندمحتواي این كتب را بررسي كرده 

در موضوعات زیستي و ضرورت تغيير در شيوه یاددهي و یادگيري این موضوعات، طوري كه منجر به  

 
 3   Mashinchi et al 
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دانش براي  مباحث  این  فعال  و  اكتشافي  نتایج یادگيري  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  و  شود،     آموزان 

به مباحث حوزه زیستي كمتر محققين قبلي مبني بر اینکه در تدوین كتاب علوم تجربي ششم ابتدایي،  

  ، این دیدگاه،    (.  2019توجه شده است )ماشينچي و همکاران  به منظور بررسي كامل و دقيق  در  لذا 

شش و  پنجم  پایه  تجربي  علوم  درسي  كتب  در  شده  ارائه  زیستي  مباحث  محتواي  حاضر،  م  پژوهش 

 ابتدایي با استفاده از روش ویليام رومي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. 

  شناسی پژوهش روش 

هاي متن و تصاویر مورد  در این مطالعه، با استفاده از تحليل محتوا بر اساس روش ویليام رومي، مؤلفه 

نيز به عنوان جمالت براي كاهش جداول مقاله، سئواالت داخل متن    . تجزیه و تحليل قرار گرفته است

  پایه پنجم و   تجربي  علوم  بهاي پایاني در كتبه علت عدم وجود پرسشداخل متن در نظر گرفته شد و 

 هاي پایاني مورد تحليل قرار نگرفته است. ششم ابتدایي، در این مطالعه، پرسش

تاب و  در تحليل محتوا به روش ویليام رومي، محتواي درس، به سه قسمت متن درس، تصاویر ك 

است شده  تقسيم  پرسش  و  (1399مرادي،  )حسن   سؤاالت  و  تصاویر  لفظي  جمالت،  نوع  دو  به  ها 

غيرفعال و دركي فعال تقسيم شده است. مقصود از جمالت لفظي، آن دسته از دانش و اطالعاتي است  

ير در آن  كه بصورت مستقيم و بي واسطه، معلومات را در اختيار فراگير قرار مي دهد، بدون آنکه فراگ

-شود كه با درگير و فعالدخل و تصرفي نماید. جمالت دركي فعال به آن دسته ازجمالتي گفته مي

رد.  كند كه خود در آن نقش پویایي داهاي تازه دست پيدا ميها و دانستهكردن ذهن، فراگير به یافته

 (. 13۸7اي موجب یادگيري باثبات خواهد شد )جعفري هرندي و همکاران، ه چنين شيو

كتاب علوم تجربي پنجم ابتدایي و    ۵،۶،7،  11و12مباحث زیستي دروس  و تصاویر  در این مطالعه، متن

 كتاب علوم  تجربي ششم ابتدایي مورد بررسي قرار گرفت. 10،11،12و13دروس 

 های کتاب تحلیل و ارزشیابی متن و نوشته  -الف

هاي  هاي خاص خود، در گروه حد در متن با مشخصهجمله به عنوان كوچکترین وا  ،از نظر ویليام رومي

  (.1397گيرد )رباني و همکاران، فعال و غيرفعال مورد بررسي قرار مي

 جمالت لفظي )حفظي( غيرفعال شامل: 

 (aیا مشاهداتي كه بيان ساده مفروضات و  از دانش  به بيان حقيقت:  آموز  وسيله فرد دیگري غير 

 است.  انجام پذیرفته
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(b  توسط نویسندگان كتاب درباره ارتباط بين   شده ها(: نظرات ارائهایج یا اصول كلي )تعميمبيان نت

 و موضوعات مختلف. مفروضات

cشود واژه یا اصطالح آورده مي هایي كه براي توصيف و تشریح یک( تعاریف: جمله 

dاست. وسيله مؤلف داده شده  به ( سؤاالتي كه در متن آورده شده و پاسخ آنها بالفاصله 

 جمالت دركي فعال شامل: 

eمي ایجاب  كه  سؤاالتي  تا  (  تجزیه هايپاسخ  آموزدانش كند  را  باال  مفروضات  به  شده   داده 

 .وتحليل كند

f اند بيان كننددست آورده  شود نتایجي را كه خود بهان خواسته ميآموزدانش ( از. 

gا مسائل عنوان شده را حل كندتحليل ی  آموز آزمایشي را انجام دهد و نتایج حاصل را( دانش. 

hشودان ارائه ميآموزدانشجلب توجه  ( سؤاالتي كه پاسخ آنها در متن نيامده است و براي. 

 جمالت خنثي شامل:

i  ) راآموزدانش آزمایش  انجام یک  مراحل  یا  تصاویر  كلي،   ان  طور  به  دهد.  قرار  مورد مالحظه 

 .گيردمي د، در این مقوله جايهاي فوق نگنج هيچکدام از مقوله جمالتي كه در

jسؤاالت مربوط به معاني بيان ). 

گير با متن،  براي به دست آوردن ضریب درگيري فرا  ، گذاريها و كدكردن مقولهبعد از مشخص

تعداد مقولهتعداد مقوله به  هاي غيرهاي فعال بر  با متن كتاب  تقسيم شد. فرمول ضریب درگيري  فعال 

                             (.1399دي، مراصورت زیر است)حسن 

(1                 )                                                                

                                                                                
 

باشد، نشانگر آن است كه    4/0  اگر ضریب درگيري فراگير در متن و نوشته كمتر از  بر این اساس،

باشد، محتواي كتاب فعال بوده    1و یا برابر  با   4/0اگر این ضریب بزرگتر از    .متن كتاب غير فعال است

-/4عال بودن محتوا عددي بين  كند. ضریب مناسب براي فو فراگيران را به پژوهش و فعاليت ترغيب مي

عدداست  1/  ۵تا    0 از  ضریب  این  هرچه  است.    4/0.  شده  تاليف  فعالتر  متن  آن  باشد،  بيشتر 

 (. 139۶مرادي، )حسن 
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 ب( تحلیل و ارزیابی تصاویر و نمودارها

هایي كه در داخل یک كادر خاص طرح شده باشد و هدف از آن  یا نقاشي  هر یک از تصاویر، اشکال 

به  رساند مفهوم  یک  مي  آموزدانش ن  قرار  تحليل  مورد  تصویر  واحد  یک  عنوان  به  در    گيرد.باشد، 

بندي تصاویر و نمودارها، در صورتي كه دو شکل یک مفهوم را انتقال دهند، به عنوان یک واحد  طبقه 

 شود.  در نظر گرفته مي

 گيرد. اي زیر قرار ميهتصاویر و اشکال موجود در كتاب بر اساس روش ویليام رومي در مقوله

 تصاویر و اشکال غيرفعال شامل: 

(a  خاصي موضوع  تشریح  براي  آنها  از  كه  حقایق   تصاویري  بيان  به  فقط  و  است  شده  استفاده 

 . پردازدخاصي مي

 تصاویر و اشکال فعال شامل:

  (b باشدآموز ميتصاویري كه به نحوه فعالي طراحي شده و مستلزم فعاليت خود دانش .   

 شامل: ویر و اشکال خنثي كه در ضریب درگيري نقش ندارندتصا

(c آزمایش آورده شده است آوري وسایل یکتصاویري كه براي تشریح شيوه جمع. 

 (d                         .تصویري كه در هيچکدام از مقوله هاي فوق نگنجد 

دست مي آید)حسن مرادي،  با تصاویر و نمودار ها از فرمول مقابل به    آموزدانش ضریب درگيري  

1399)  

 (2                                                                                         ) 

 

 های پژوهشیافته

محاسبه و سپس ارزیابي به صورت محتواي كتاب هر    بكتمباحث زیستي    نتایج براي دروس مختلف

 .پایه انجام شد

هاي پنجم و ششم ابتدایي  ایج مربوط به تحليل متن مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایهنت  -الف

 براساس روش ویليام رومي

ي فعال ارائه  ي پنجم و ششم ابتدایي به شيوه سوال: آیا متن مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایه

 ؟ شده است



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

در جدول آمده  به دست  نتایج  به  توجه  زیستي (1)با  مباحث  در  متن  با  فراگير  درگيري  ، ضریب 

و نشان    ي مناسبي قرار داردكه در بازه   بدست آمد   ۸۶/0ي پنجم ابتدایي برابر با  كتاب علوم تجربي پایه

  ( 2در جدول)به صورت فعال ارائه شده است. همچنين نتایج به دست آمده    داد كه این بخش از كتاب 

ي ششم ابتدایي  ضریب درگيري فراگير با متن در مباحث زیستي كتاب علوم تجربي پایه  نشان داد كه،

ي مناسبي قرار دارد و  در بازه   به طور نسبي نيزو نشان داد كه این بخش از كتاب علوم ششم  است    ۵3/0

 مطلوبتر است.  باشد  بيشتر ۵/0از هرچه     هعدد مربوط  به صورت فعال ارائه شده است، اگرچه
 ی پنجم ابتداییمباحث زیستی کتاب علوم تجربی پایه ( فراوانی واحدهای تحلیل متن  1جدول)

    به روش ویلیام رومی

     a b C d e f g h i j و شماره   صفحات  درس

 فراوانی 

ضریب  

 درگیری 

 7۵/0 ۸7 0 17 2 10 ۸ 10 ۵ 2 3 30 (44-3۵پنجم)   

 91/0 71 0 ۸ 1 1۶ ۶ 7 0 4 0 29 (۵2-4۵ششم)  

 4/1 ۵9 0 1۶ 1 13 7 4 0 0 1 17 (۶0- ۵3هفتم)   

 1/1 ۵4 0 19 1 10 ۵ 2 1 0 0 1۶ (  92- ۸۵یازدهم)  

 ۸7/0 39 0 11 0 ۶ 2 ۵ 2 3 0 10 ( 9۸- 93دوازدهم) 

 ۸۶/0 300 0 71 ۵ 4۵ 2۸ 2۸ ۸ 9 4 102 جمع    

 10۶ 123   تعداد جمالت لفظي و دركي 

 

  229 

 

۸۶/0 

 

مباحث زیستی کتاب علوم   برای ( فراوانی واحدهای تحلیل متن به روش ویلیام رومی2جدول )

 ی ششم ابتدایی پایه 

شماره  درس و 

 صفحات

A b c d e f g h i j     

 فراوانی 

ضریب  

 درگیری 

 2۸/0 4۸ 0 11 1 4 2 1 1 3 3 2 ( 7۸ -73دهم )   

 3۵/0 24 0 1 0 2 2 2 0 3 1 13 ( ۸2- 79یازدهم ) 

 09/1 ۵۸ 0 10 7 4 10 4 3 1 1 1۸ (  92- ۸3دوازدهم )   

 4۶/0 ۶2 0 2 ۶ 0 10 3 2 4 ۵ 30 (100- 93سيزدهم)  
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 ۵3/0 149 0 24 14 10 24 10 ۶ 11 10 ۸3 جمع    

لفظي   جمالت  تعداد 

 و دركي

110 

 

   ۵۸  

 

 

 1۶۸ 

 

۵3/0 

هاي پنجم و ششم ابتدایي  وم تجربي پایهنتایج مربوط به تحليل تصاویر مباحث زیستي كتب عل   -ب

 براساس روش ویليام رومي

برآیا تصاویر و اشکال مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایه   سوال: ابتدایي  پنجم و ششم    این   ي 

 ي فعال ارائه شده است؟ به شيوه  ،اساس

احث زیستي  ضریب درگيري فراگير با تصاویر در مب  ، (3با توجه به نتایج به دست آمده در جدول)

تصاویر و اشکال این مباحث  دهد نشان مياست كه ۶3/0ي پنجم ابتدایي برابر با كتاب علوم تجربي پایه

همچنين نتایج    ي پنجم ابتدایي به طور نسبي به صورت فعال ارائه شده است.از كتاب علوم تجربي پایه

یر در مباحث زیستي كتاب  ضریب درگيري فراگير با تصاونشان داد كه  (  4به دست آمده در جدول)

پایه  تجربي  با  علوم  برابر  ابتدایي  ششم  بازه ۶1/0ي  در  اینکه  به  توجه  با  كه  ضریب  است  مناسب  ي 

  ي علوم تجربي پایه  ب از كت  زیستي  حث ادرگيري مطلوب ویليام رومي قرار دارد، تصاویر و اشکال مب

و  است  پنجم  شده  ارائه  فعال  صورت  به  نسبي  طور  به  ابتدایي  ضریب ششم  به  مربوط  عدد  اگرچه   ،

 بيشتر باشد مطلوبتر است. ۵/0درگيري هرچقدر از 

 

پایه 3جدول) علوم   کتاب  زیستی  مباحث  اشکال  و  تصاویر  محتوای  تحلیل  فراوانی  پنجم  (  ی 

 ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی 

  وشماره درس

 صفحات

 a B c d  ضریب درگیری  فراوانی 

 4۶/0 2۵ 4 2 ۶ 13 ( 44-3۵پنجم)        

 ۵0/0 19 ۵ 2 4 ۸ ( ۵2-4۵ششم )      

 1 19 ۶ 3 ۵ ۵ ( ۶0- ۵3هفتم   )      

 ۵/2 1۶ ۵ 4 ۵ 2 (  92- ۸۵یازدهم )      

 0 13 ۶ 3 0 4 ( 9۸- 93دوازدهم  )    



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 ۶3/0 92 2۶ 14 20 32 جمع    

 

ابتد 4جدول) ششم  تجربی  علوم  کتاب  زیستی  مباحث  تصاویر  محتوای  تحلیل  فراوانی  تکنیک  (  با  ایی 

 ویلیام رومی 

وشماره    درس

 صفحات

 a B c d  ضریب درگیری  فراوانی 

 22/0 13 2 0 2 9 ( 7۸  -73دهم )

 4 9 2 2 4 1 ( ۸2- 79یازدهم ) 

 ۶2/0 22 ۶ 3 ۵ ۸ ( 92- ۸3دوازدهم  )    

 ۶/0 1۸ 10 0 3 ۵ (100- 93سيزدهم)  

 ۶1/0 ۶2 20 ۵ 14 23 جمع    

 

 گیری نتیجه بحث و  

پایه نتا تجربي  علوم  كتب  زیستي  مباحث  محتواي  تحليل  روي  بر  مطالعه  این  از  آمده  بدست  هاي  یج 

پنجم و ششم ابتدایي نشان داد كه ضریب درگيري متن و تصاویر در مباحث زیستي كتاب علوم تجربي  

ترتيب  پایه به  ابتدایي  پنجم  بازه مي  ۶3/0و    ۸۶/0ي  در  كه  بين  باشد  مناسب  یب  )ضر  ۵/1تا    4/0ي 

نتایج نشان داد كه مطالب   درگيري مطلوب فراگير تعریف شده بر اساس دیدگاه ویليام رومي( است. 

ي پنجم ابتدایي به طور نسبي به صورت فعال ارائه شده است. اگرچه  زیستي از كتاب علوم تجربي پایه

  ناسبتر خواهد بود. مو  بيشتر باشد، بهتر   ۵/0با وضع مطلوب فاصله دارد و هرچه این ضرایب درگيري از  

داد كه ضریب  همچنين نتایج مطالعه نشان  كند.آموزان را به فعاليت و اكتشاف بيشتر تشویق ميو دانش

 ۶1/0و  ۵3/0ي ششم ابتدایي به ترتيب  درگيري متن و تصویر در مباحث زیستي كتاب علوم تجربي پایه

این بخش از مطالب زیستي    تصاویر  د كه است. نتایج نشان دا  ۵/1تا    4/0ي مناسب بين  است كه در بازه 

پایه تجربي  علوم  استكتاب  شده  ارائه  فعال  صورت  نسبي  طور  به  ابتدایي  ششم  وضع    .ي  با  اگرچه 

 بيشتر باشد، مناسبتر و بهتر خواهد بود.  ۵/0مطلوب فاصله دارد و هرچه این ضرایب درگيري از 
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سویي داشته و با نتایج تعدادي دیگر از مطالعات نتایج این مطالعه با نتایج برخي از مطالعات پيشين هم

مطالعه  در  همکاران  و  وهابي  ندارد.  همسویي  پایهقبلي  تجربي  علوم  كتاب  محتواي  تحليل  پنجم  ي  ي 

و    19/1،  ۶7/0دبستان به روش ویليام رومي، اعدا مربوط به متن كتاب، تصاویر و سئواالت را به ترتيب  

نتيجه   09۶/1 و   كردند  موجب  گيرگزارش  دارند،  قرار  مناسبي  بازه  در  اعداد  این  كه چون  كردند  ي 

  .(  1394آبادي و همکاران،)وهابي زرین شودآموزان در كالس درس ميافزایش فعاليت مناسب دانش

 139۵  التاليفمتن، تصاویر و سؤاالت نشان داد كه كتاب علوم تجربي جدید ي  تحليل محتواي  مقایسه

به  پایه نسبت  پنجم  درقدیم    چاپ  ي  فعال  1391سال    آن  شيوه  استبه  شده  تاليف  و    تري  )رستمي 

كتاب جدید   در  شده ضرایب درگيري هر سه پارامتر  ذكرهمچنين گزارش شده كه    .(139۵همکاران،  

ي مناسبي قرار دارد و ضریب درگيري كل در در بازه   139۵ي ششم ابتدایي  التاليف علوم تجربي پایه

این كت  ۸2/0نيز   نظر فعال كردن  است.  از  به پژوهش    آموزدانشاب  در وضع مطلوبي است و آنها را 

همکارن،   و  )اتابک  كند  مي  مطالعات خود  139۸دعوت  نتایج  در  محققين  از  برخي  این وجود،  با   .)

ي ششم ابتدایي از نظر علمي و فني منفعالنه و به  اند كه تصاویر كتاب علوم تجربي پایهگزارش كرده 

غيرفعال همکاران،    صورت  و  )ماشينچي  است  شده  مباحث  2019تاليف  توزیع  درصد  به  توجه  با   .)

پایه تجربي  علوم  كتاب  در  فناوري  ي ششم، ميآموزشي  و  علم  تصاویر حوزه  و  متن  كه  توان گفت 

به مباحث حوزه زیستي   ببيشتر مورد توجه مؤلفين قرار گرفته است، درصورتيکه در تاليف این كتاب 

شده   توجه  همکاران،  كمتر  و  )ماشينچي  ویليام  2019است  الگوریتم  نتایج  تفسير  اساس  بر  اگرچه   .)

مي كلي  رومي  طور  به  پایه ششم،  تجربي  علوم  كتاب  متون  كه  نتيجه گرفت  به  آموزدانش توان  را  ان 

و به طور فعال نوشته شده است، اما شاخص درگيري زیاد نيست. هرچه شاخص    تشویق كرده یادگيري  

نيز فعال    آموزان بيشتر خواهد بود و محتوا نزدیکتر باشد، درگيري دانش  ۵/1تر باشد و به  درگيري باال 

 (. 2019تر خواهد بود)ماشينچي و همکاران، 

دهد كه مباحث و  ي آن با مطالعات پيشين نشان ميبندي نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسهجمع

پایه تجربي  پنجم و شتصاویر زیستي كتب علوم  تاليف شده هاي  فعال  به صورت  ابتدایي  است و    شم 

بدست    چون ضرایب درگيري. اما  كند  فعال، اكتشاف و پژوهش تشویقبه یادگيري  تواند فراگير را  مي



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

گيري كلي نویسندگان  نتيجه فاصله بيشتري دارد، لذا ۵/1نزدیکتر و با عدد  ۵/0به عدد  آمده در جداول

به طور نسبي  هاي پنجم و ششم ابتدایي  علوم تجربي پایه كتب    زیستي  هاي بخش  مقاله بر این است كه 

مي انتظار  دارد.  فاصله  مطلوب  وضع  با  و  است  شده  تاليف  فعال  صورت  به  مناسبي  محدوده  رود  در 

این  مؤلفين كتب درسي در چاپ مباحث زیستي  فعال  و تصاویر  متن  این كتب، درصد  بعد  هاي سال 

ه متن و تصاویر غيرفعال ارتقاء و افزایش دهند. همچنين با توجه  كتاب را از بعد كمي و كيفي نسبت ب

پایه یا  هر فصل در كتاب علوم  اینکه سؤاالت آخر  هر درس  نشد،  به  پنجم و ششم یافت  پيشنهاد  ي 

كتب  شودمي این  دانش  ، مؤلفين  تا  دهند  قرار  درس  هر  انتهاي  در  را  مناسبي  به  سؤاالت  را  آموزان 

 ف تشویق كنند.و اكتشایادگيري فعال 
 

 منابع 

تجربي 139۸)  .مرضيه ،  اتابک  و   فاطمه  ،حمتي ر  بابا  ؛رضا  ،بک تا ا  علوم  التاليف  كتاب جدید  محتواي  تحليل   .)

-27  :4شماره  ،4دوره  ،  پویش در علوم انساني   .( 139۶. )ششم ابتدایي به روش ویليام رومي در سال تحصيلي 

11 . 

كاربرد در  (. تحليل محتوا روشي پر13۸7)  .سيدابراهيم  ،عفريميرشاه ج  و   احمدرضا   ، نصر  ؛رضا  ،هرندي  عفري  

شناسي علوم روشمطالعات علوم اجتماعي، رفتاري و انساني، با تاكيد بر تحليل محتواي كتاب هاي درسي.  
 . 33-۵۸ :۵۵، شماره.14دوره  ،انساني 

 ان: آیيژ. .تهر ي  ابتدایي هاي درسي دورهتحليل محتواي كتاب(. 1399) .نرگس ،مراديحسن

 . . مشهد: نشر به نشرهاي پرورش آن ماهيت خالقيت و شيوه(. 1394) .افضل السادات ،سيني ح

طبق  1397)  .محسن  ،فرخنده  و   فاطمه  ،نساءهمتي ؛  حسن  ،رباني  ابتدایي  ششم  تجربي  علوم  محتواي  تحليل   .)

رومي. ویليام  فعال  یادگيري  عل  تکنيک  روانشناسيف  فناوري  و  دانش  كنفرانس  جامعه  دومين  و  تربيتي  وم 
 شناسي ایران. 

اي  (. تحليل محتواي مقایسه139۸).  كامران  ، اسدي  و   محمد  ،عليدادي   ؛محمدرضا  ،جونوشي   ؛مرتضي   ،ستمي ر 

 ي فردا. اولين همایش ملي مدرسهكتاب علوم تجربي پنجم دبستان به روش ویليام رومي. 

 .احسن. تهران: هاي تدریس نوینمهارت (. 13۸۶) .جواد ،سليمانپور

 تهران : سمت.  مهارتهاي آموزشي  و پرورشي )روشها و فنون تدریس(.(. 13۸2). حسن ،شعباني 

.  ( 139۶)  .محمد  ،كرام الدیني و   الهه ،علوي  ؛مریم  ، انصاري  ؛محمد  ،ابراهيمي   ؛علي سيد  ،محمدآل؛  بهمن  ،فخریان

و نشر كتاب هاي درسي  تهران: شركت چاپ  پایۀ دهم دورة دوم متوسطه.    1راهنماي معلم زیست شناسي 

 ایران. 
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تحليل محتواي علوم تجربي ششم    (.1392)  .عبدالحسين  ،مظاهري  و حسن    ،زاده انهرنقي ؛  حسين،  پور مقدمقاسم

 تهران: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایي.پنجمين همایش ملي آموزش. دبستان به روش ویليام رومي. 

سال دوم متوسطه نظام جدید بر   شناسي حليل محتواي كتاب زیستفرا ت(.  139۶)  .فرشته  ،هدایتي   و   محبوبه  ،كاوه

 . 91-110ص   .،۶1، شماره  فصلنامه نوآوري هاي آموزشي اساس الگوي خالقيت پلسک، 

(. تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پنجم  1394).مهدي  ،نجفي   و   مهدي  ، محمدي  ؛ مهدي  ،وهابي زرین آبادي

ویليام رومي  به روش  و روانشناسي، مطالعات  سومين كنف،  دبستان  تربيتي  پایدار در علوم  رانس ملي توسعه 
 اجتماعي و فرهنگي.

 تهران: یادواره كتاب. مباني و اصول برنامه ریزي درسي. (. 139۵) .محمدحسين ،یارمحمدیان
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