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 چکیده

بهاز   8400این روش برای اولین بار به دههه   کارگیری بهبرخوردار است.  ای گستردههوش هیجانی در کودکان از جایگاه جذاب و 

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی ششم به روش ویلیام رومی بوده کهه تاهاویر ایهن کتهاب مهورد      می گردد. هدف ما از 

پژوهش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد طبق الگوی ویلیام رومی با استفاده از شاخص درگیری تاهاویر ایهن   

انسته است فرد یادگیرنهده را درگیهر یهادگیری کنهد و     بدست آمده است که مشخص شد تااویر این کتاب تو درصد %18کتاب 

 .  باشد می بخش رضایتاین عدد تا حدی 

 

 تحلیل محتوا، علوم تجربی، ششم ابتدایی، ویلیام رومیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ودکان و صورت گرفته ک های پژوهشکودکان و نوجوانان هستند که فردای آن جامعه هستند، طبق تحقیقات و  ای جامعهدر هر 

اجتماعی، افت تحایلی و اعتیاد مواجه هستند کهه   های مهارتنوجوانان این نسل نسبت به گذشته با مشکالتی از قبیل عاطفی، 

 ( 8142 به آنان است )عبدی و بابایی، ها نظامیکی از نیازهای اساسی این نسل آموزش منظم این 

م به گام و دارای چههارچوب منطقهی و نظهام دار اسهت کهه بها در نظهر        یک انسان و یک فرآیند گا های ویژگیتفکر از بارزترین 

داشتن هدف رقابت معین صورت می گیرد. هنگامی که فرد با مسئله یا مشهکلی مواجهه مهی شهود بایهد بهه راه حهل ههای آن         

ای حل مسئله بیندیشد که به هدفش برسد که به این عمل تفکر می گوییم که می توان گفت به فعالیت های جهت دار ذهن بر

 ( در چند دههه ی اخیهر  8112تفکر و اندیشه و یا رفتارهای ذهنی گفته می شود که به حل مسئله توجه داشته است )شعبانی، 

هیچ یک از موضوعات درسی به اندازه ی درس علوم تجربی دچار تغییر و تحول نشده است در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی، 

تحقیقاتی تدوین شهده اسهت. موضهوعات علهوم بهه       های مهارتی پرورش سواد علمی و آموزشی کتاب علوم تجربی با هدف اصل

عنوان یکی از مهمترین حوزه ی وسیع از دانش بشری را در بر می گیرد و می تواند نقشی بسیار مهمهی در تحقهق و گسهترش    

وش برای یافتن نسبت بین اهداف و محتوا بهه  (. بهترین ر8148 ،سواد علمی فناورانه و مهارت داشته باشد. )فخریان و همکاران

( تحلیل محتوا روشی کامالً علمی است بهه  8144تحلیل محتوای این کتابها است )حسن مرادی،  ،منظور بهبود محتوای درسی

معنای تحلیل پیام های ارتباط موجود در کتاب درسی است روشی است برای ارزشی عینی و منظم پیهام ههای آموزشهی اسهت     

 (.8112ی، )شعبان

 زیر می توان اشاره کرد.  های ویژگیدر روش های تدریس فعال که اغلب فعال هستند به 

 به استقالل یاد گیرنده در جریان یادگیری بسیار اهمیت می دهند.   -8

 دانش آموز می تواند براساس تجارب و اطالعات شخای خود نقشی فعال و موثر در فرآیند یادگیری داشته باشد.   -2

یاد گیرنده از طریق خودارزشیابی میهزان پیشهرفت خهود را در جریهان یهادگیری مهورد بررسهی و ارزیهابی قهرار مهی دههد             -1

(havlen, 1992     در روش ویلیام رومی کتابی مناسب و به صورت فعال ارائه شده است که شاخص درگیهری دانهش آمهوز بها )

% درصهد  00تها   %10و هر کتابی که درصد آن بین اینها یعنهی بهین    باشد. 5/8و کوچک تر از  0/0محتوای آن کتاب بزرگتر از 

 باشد موضوعات علمی ارائه داده است و دانش آموز را درصدد یادگیری پژوهش و عمل قرار می دهد.  

 

 محتوای فعال:

سعی کند یادگیرنهده   هرگاه محتوای برنامه درسی به گونه ای گردد که یادگیرنده را با محتوای داده شده درگیر سازد یعنی اوالً

 (8112را وادار به استفاده از تجربیات قبلی خود نماید ثانیاً او را به تجزیه و تحلیل ارائه شده وادار کند )موسی پور، 

 

 محتوای غیرفعال:

ردن هرگاه اطالعات و معلوالت جدید به شکل مشخص و کامالً آماده در اختیار یادگیرنده قرار گیرد دانش آمهوزان بهه حفه  که    

 (8112آنها قناعت خواهند کرد و در نتیجه دانش آموزان نقش فعالی در جریان یادگیری ندارد )موسی پور، 
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 تحلیل محتوا:  

پژوهشی است که به بررسی و تحلیل کمی و کیفی محتوای آشکار یا پنهان هر نهو  شهکلی از    –تحلیل محتوا یک روش علمی 

می، نمادی، تاویری، آوایی، الکترونیکی( و تأثیر آن بر مخاطب می پردازد )ظفری نهژاد،  پیام )دیداری، نوشتاری، کالمی، غیرکال

8142.) 

در نظام آموزشی متمرکز کشورها که کتاب های درسی به صورت یکسان و به طور همزمان بهرای همهه دانهش آمهوزان منهاطق      

ز زوایای گوناگون از سهوی کارشناسهان و متاهدیان از    گوناگون در ابعاد وسیع تر تهیه می شوند، نقد و بررسی و تحلیل آن ها ا

(. به عبارتی تحلیل محتوا باعث می شود تا 8148تدوین تا ارزیابی به منزله ی یک الزام مطرح است )مرعشی، هاشمی، مقیمی، 

ا شهوند و آنهها را   الزم برای ارائه یک کتاب درسی مناسب آشن های ویژگیمعلمان و مولفان کتاب درسی و برنامه ریزان درسی با 

(. و هم چنین کمک می کنهد تها مفهاهیم، اصهول، نگهرش هها و       8141امیر آتشانی و رسولی، )جهت بهبود کتاب به کارگیرنده 

کلیه اجزای مطرح شده در قالب درس های کتاب، مورد بررسی علمی قرار گیرد با هدف های برنامه ی درسی مقایسهه و   ،باورها

ممکن است کتاب درسی، نگرش ها یا حالت هایی را تشویق کند کهه بها اههداف برنامهه درسهی ههم       ارزشیابی شوند برای مثال 

 (.8141خوانی نداشته باشند )یارمحمدیان، 

این مقایسه ها نشان می دهد که محتوای درسی نو نگاشت در مقایسه با محتوای کتاب های قدیم به شهیوه ی فعهال و جهذاب    

نواقای که در برخی زمینه ها وجود دارد می توان گفت که رونهد تغییهر و تحهوالت در نظهام      تری ارائه شده اند و صرف نظر از

آموزش و پرورش و به دنبال آن تغییر در محتوای کتب درسی باعث ایجاد رغبت بیشتری در فراگیران شده است )فرج اللههی و  

 (.2080همکاران، 

 ارزشیابی تصاویر و اشکال

 شم ابتدایی را انتخاب کنیمتااویر کتاب علوم پایه ش -8

 هر کدام از تااویر را تحلیل نموده و در مقوله های زیر جای دهیم . -2

a .تاویری که از آن برای تشریح موضو  خاصی استفاده شده است : 

b   .تاویری که از دانش آموز می خواهد با توجه به موضوعات داده شده فعالیت یا آزمایشی انجام دهد : 

cه برای تشریح شیوه ی جمع آوری وسایل یک آزمایش آمده است. : تاویری ک 

d   .تاویری که در هیچ کدام از مقوله های فوق نگنجد : 

 .  باشد میخنثی  dو  c. و مقوله های باشد میفعال  bغیرفعال و  aاز مقوله های چهارگانه فوق 

 ضریب درگیری دانش اموز با تاویر = مقوله های فعال تقسیم بر غیرفعال  
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 تجزیه تحلیل تصاویر کتاب

 a b شاخص درگیری جمع 

 5/0 8 2 0 8درس 

 21/0 28 5 28 2درس 

 15/0 81 8 0 1درس 

 11/0 1 2 8 0درس 

 8/0 1 1 5 5درس 

 11/8 80 1 8 8درس 

 2 85 80 5 0درس 

 0 0 0 0 1درس 

 0/8 82 0 5 4درس 

 05/0 0 1 0 80درس 

 5/8 5 1 2 88درس 

 0/0 80 0 80 82درس 

 2 82 1 0 81درس 

 8 1 0 0 80درس 

 18/0 855 02 11 جمع کل

 

 

هسهت. بررسهی    بخش رضایتو این عدد تا حدودی  باشد می% 18با توجه به داده های موجود ضریب درگیری کل کتاب برابر با 

 شیوه فعال در اشکال تااویر کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی انجام شد.   میزان بکارگیری

نشان می دهد تااویر این درس کامالً مشخص هست و از دانش آموز خواسته اسهت   باشد می درگیری 5/0که ضریب  -8درس 

 که فقط آنها را حف  نماید.  

ویر این درس به صورت غیرفعال است و از مولفین خواسهته  که نشان می دهد بیشتر تاا باشد می 21/0که ضریب آن  -2درس 

 می شود کمی در تااویر این درس حد نرمال را برای دانش آموز ایجاد کنند.  

 است.  بخش رضایتکه تا حدی  باشد می 15/0ضریب درگیری  -1درس 

د در تاهاویر ایهن درس تغییراتهی    که باز هم درصد به حد مجاز نرسیده و بای باشد می 11/0این درس ضریب درگیری  -0درس 

 ایجاد شود. 

و تاهاویر   باشهد  مهی امها در حهد خهوب ن    باشهد  مهی که تقریباً در حد مجاز  باشد می 8/0در این درس ضریب درگیری  -5درس 

 غیرفعال بیشتر هستند. 
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ش آمهوز را ههم بهه    و در حد متعادل دانه  باشد میکه نزدیک به حد مجاز  باشد می 11/8در این درس ضریب درگیری  -8درس 

 .  باشد میحف  کردن وه م به آزمایش و فعالیت وادار می کند که بسیار خوب 

و از دانش آموزان می خواهد در بیشتر مهوارد   باشد میکه بیشتر از حد مجاز  شدبا می 2در این درس ضریب درگیری  -0درس 

 .  باشد مینقابل فهم  به آزمایش و تحقیقات بپردازد که برای بعضی دانش آموزان

 که باید مولف تااویر قابل فهم و واضح تری برای دانش آموزان استفاد کند.  باشد میضریب درگیری صفر  -1درس 

 به حد مجاز نزدیک شده و در حد خوب و فعال قرار دارد.  0/8ضریب درگیری این درس که  -4درس 

غیرفعال بیشتری دارد که می تهوان بها تغییهرات در ایهن     باز هم تااویر  باشد می 05/0ضریب درگیری این درس که  -80درس 

 درس بازدهی بیشتری داشته باشند. 

 که در حد مجاز بوده و این درس در مقوله ی فعال قرار دارد.  باشد می 5/8ضریب درگیری این درس  -88درس 

در تااویر این درس تغییراتی ایجاد و باید  باشد میکه در مقوله غیرفعال  باشد می 0/0در این درس ضرسی درگیری  -82درس 

 شود. 

بیشتر است انتظار می رود مولفین کتاب با تعدیل تاهاویر از فعهال بهودن     5/8است که حد مجاز  2ضریب درگیری  -81درس 

 بیش از حد این درس جلوگیری نمایند تا مطالب قابل فهم تر برای دانش آموزان باشد.

آمده که تااویر فعال و غیرفعهال بهه تعهداد مسهاوی هسهت و تها حهدودی         ه دستب 8در این درس ضریب درگیری  -80درس 

 است.   بخش رضایت

 

 نتیجه گیری 

بیشتر تااویر این کتاب در مقاله قرار گرفته که برای شرح موضو  خاص مورد استفاده قرار می گیرد و نسبت به تااویری که از 

فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد و خود دانش آموز فعالیت داشته باشد کهم  دانش آموز بخواهد تا از استفاده از موضوعات درسی 

 است. 

 

 پیشنهادات   

بعضی از نتایج داللت بر این دارد که اکثر معلمین از شیوه جدید ارزشیابی درس علوم تجربی اطال  کهافی ندارنهد و بهه همهین     

 ارزشیابی پیشنهادی برنامه استفاده نمایند.   دلیل آنان نتوانسته اند در موقعیت واقعی آموزشی از شیوه های

 پیشنهاد می شود که: 

آموزشی مستمر معلمین و آشنایی آنها با هدفهای علوم تجربی و آشنایی نحوه تدریس کتایهای جدید مدنظر قهرار بگیهرد و بهر    

 موضوعات و اهداف عملی بیشتر تأکید شود. 

 ی به معلمین آموزش داده شود.  روش و الگوی جدید تدریس به صورت عملی و کاربرد

پیشنهاد می شود که حقایق و مطالب زیادی که در قسمت درسی ارائه شده است و در بیان آن هها از تکنیهک انتقهال مسهتقیم     

استفاده گردیده کاسته شود و از تکنیک انتقال غیرمستقیم و کاهش حقایق و مفاهیم اسهتفاده شهود تها مقولهه ههای غیرفعهال       

 کاهش یابد.  
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محققان با استفاده از روش های گوناگون تحلیل سعی در برطرف کردن مشکالت موجهود نماینهد تها در نهایهت بتواننهد مهتن،       

 پرسش ها و تااویری را برگزینند که در فعال کردن ذهن و فکر و اعمال دانش آموزان موثر واقع شوند. 

 حتوای کتاب درسی، خاوصاً متن دروستوجه به نیازهای روحی و حس کنجکاوی دانش آموزان در انتخاب م

 ایجاد فرصت های مناسب برای دانش آموزان به منظور پرورش قوه ی استدالل و تفکر آنان

 ارائه کتاب راهنمای معلم به همراه کتب جدید التألیف

 توجه مولفان و معلمان به نقش مهم تااویر در یادگیری فعال

 کید بر حف  و نگهداری مطالب دانش آموز را وادار به تفکر و خالقیت کند.  انتخاب تااویر به گونه ای باشد که ضمن تأ

 از مثال های کاربردی و ملموس در ارائه محتوا استفاده شود. 

تألیف کتاب های درسی با همکاری معلمانی که آن دروس را تدریس می کنند و همه چنین بر اساس تحقیقات پژوهشی که در 

 انجام می شود صورت می گیرد.  خاوص محتوای کتاب از آنان

 

 منابع

 ( تحلیل محتوا با رویکرد کتب درسی تهران، انتشارات جامعه شناسان.8142امیر آتشانی، زهرا و رسولی، مهستی ) .8

( تحلیل محتوای کتاب های درسی مطالعات اجتمهاعی و علهوم تجربهی دوره ی    8142دکتر علی عبدی، بهار، بابایی ) .2

 راهنمایی

 ( روش تدریس پیشرفته )آموزشی مهاغرتها و راهبردهای تفکر( تهران، انتشارات سمت.8112ن )شعبانی، حس .1

 (، تحلیل محتوای کتابدرسی، تهران، کوروش کبیر.8142) نژاد، عادل، ظفری .0

( تحلیل محتوای کتابهای درسی بخهوانیم و  8148مرعشی، سید مناور، هاشمی، سید جالل و مقیمی گسک، اعظم ) .5

تفکر کهود   « فلسفه برای کودکان » دیه های آسمان دوره ی ابتدایی بر اساس معیارهای برنامه درسی بنویسیم و ه

(4 )85 ،0-15. 

 ، مبانی برنامه ریزی آموزشی متوسطه، چاپ اول مشهد، به نثر8112موسی پور، نعمت اهلل،  .8

 رضوی ( مشهد انتشارات آستان قدس8112موسی پور، نعمت اهلل، مبانی آموزش متوسطه، ) .0

 ( اصول برنامه ریزی درسی . تهران، یادواره کتاب.  8142محمدحسین ) ،یارمحمدیان .1

 

 

 

 


