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 چکیده
ابتدایی و  پنجم و ششم, چهارم درسی علوم تجربی کتب محتوای عمودی ارتباط بررسی پژوهش اینهدف 

تمامی  نآی آماری  جامعه تحلیل محتوا و-از نوع توصیفی پژوهش. است راهنماییهمچنین دوم و سوم 

در این پژوهش حجم . به چاپ رسیده اند1331 سال اشاره شده است که درکتاب های علوم تجربی  محتوای

ابتدا اهداف آموزشی تمام صفحات  مورد نیاز یها داده آوری جمع برای. نمونه با حجم جامعه آماری برابر است

 تجزیه برای و .درج شده است محتوا مقایسه و وسعت جدول نوع دوراج شده سپس در خهای مذکور است کتاب

 ها داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج .شده است استفاده( درصد و فراوانی)آمارتوصیفی از ها، داده تحلیل و

دو کتاب  بین مشترك هدف% 78/44مقدار عمودی، ارتباط در تداوم و توالی شاخص اساس برنشان داد که 

چهار کتاب علوم و  بین مشترك هدف% 87/2کتاب علوم، مقدار  سه بین مشترك هدف% 78/8علوم، مقدار 

و علوم چهارم  کتاب دوم راهنمایی ،که در این میان. باشد پنج کتاب علوم می بین مشترك هدف% 8/8مقدار 

بر اساس همچنین . هستند دارا را علوم کتب سایر با عمودی ارتباط کمترین و ترتیب بیشترین ابتدایی به

 های پنجم، ششم مربوط به کتابعلوم  کتاب سه بین مشترك محتوای فراوانی بیشترینشاخص توالی و تداوم 

چهارم، های  علوم مربوط به کتاب کتاب سه بین مشترك محتوای فراوانی کمترین و و دوم راهنمایی ابتدایی

 .باشد میابتدایی پنجم و ششم 

  

  :کلیدیکلمات 

 دوره راهنمایی، تحلیل محتوا، ارتباط عمودی، کتاب درسی، توالی، تداوم دوره ابتدایی،

                                                           
1
 arkaramigazafi@gmail.com   (9102302205) 

mailto:arkaramigazafi@gmail.com
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ... بررسی ارتباط عمودی کتب علوم تجربی                       
                    

 

 

 

 

 
 

 مقدمه-9

محسوب شده و ت تعلیم و تربیهای متمرکز که محور مکتوب و مدون  کتاب درسی یا محتوای مطالب آموزشی در نظام

شود، نیاز به تحلیل و بررسی علمی  دهی می آموزان توسط معلم و حول محور آن سازمان های تربیتی دانش ها و تجربه فعالیت

های درسی بسیار مفید و ضروری است،  گیرندگان برنامه لفین و تصمیممؤها که برای برنامه ریزان درسی،  نوعی از تحلیل. دارد

ها، باورها و کلیه اجزا مطرح شده در قالب دروس  کند تا مفاهیم، اصول، نگرش ها کمک می ن نوع تحلیلای. تحلیل محتوا است

از آنجا که نظام آموزش و پرورش  [.1]کتاب مورد بررسی عملی قرار گرفته و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی شوند

یادگیری هستند و نیز با توجه به آنکه در بسیاری از موارد کتاب  در ایران متمرکز بوده و کتاب و معلم محورهای آموزش و

درسی تنها وسیله آموزش است که در اختیار معلم قرار دارد، نقش کتاب به عنوان برنامه و تعیین کیفیت یادگیری بسیار مهم 

ریزی  های رشد برنامه ها در زمینه کتابو بازنگری، تجدید نظر و اصالح برنامه و محتوای . بررسی داردو  تلقی شده و جای تعمق

  [.2] آورد و به تبع آن رشد پیشرفت تحصیلی را فراهم می
تغییير و تحيول    های درسی در سطح جهانی، به اندازه دروس علوم تجربيی دچيار   در چند دهه اخیر، هیچ یک از موضوع

فزاینده علم و دانش بشری، روز به روز جدیيدتر  گرچه محتوای درسی علوم تجربی به خودی خود به دلیل پیشرفت . نشده است

کنيونی ایجياب   ر هيای عصي   ویژگيی . گیرد شوند، ولی این تغییر تنها از جنبه محتوایی، آموزش علوم را در بر نمی و حجیم تر می

شيناختی و   هيای  گیيری از آنهيا، هميو توانيایی     گردند تا بيا بهيره   به نحوی ساماندهی های آموزشی علوم تجربی کند تا برنامه می

هيای ززم بيرای رویيارویی بيا      و فنياوری، توانمنيدی   ران با برخورداری از مزایای علومآموزان رشد کرده و فراگی شخصیتی دانش

 [.3]های درس در مسیر صحیح پیش ببرند آموزان را متناسب با هدف های دانش تحوزت جدید را کسب نمایند، و فعالیت

ارتباط عمودی میان کتب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی و علوم تجربی دوره راهنمایی بر اساس در این تحقیق 

 گردیده ارائه تجربیعلوم  کتب در محتوا عنوان به که را آنچهوزً اص آیا کهگردد،  های توالی و تداوم بررسی و مطالعه می شاخص

ها دوره  اینی ط از پس آموزان دانش که یطور به یکدیگرند مکمل آنها در شده مطرح مباحث و دارند کاملی پیوستگ هم با است

و  تجزیهدرس  این از خودی ها دانسته به توجه با رای پیرامون ها پدیدهباشند  قادر و رسندب درس این دری فکر انسجام یک به

 .نمایندل تحلی

 

 اهمیت تحلیل محتوا -2
های آموزشی و تجارب یادگیری باید به صورتی تنظیم شوند که  فعالیتبرای تهیه برنامه درسی موثر و اثر بخش،   

. همدیگر را تقویت کنند و دارای اثر متحد و یکپارچه باشند تا بتوانند الگوهای رفتاری مورد نظر را در یادگیرنده به وجود آورند

مسأله بسیار مهمی در تهیه و تنظیم و بهبود ها و تجارب یادگیری  به این ترتیب، سازمان دادن محتوای برنامه و تنظیم فعالیت

کارایی آموزش و میزان و نوع تغییراتی که در رفتار یادگیرنده باید به وجود آید، اثر زیادی  ،زیرا روی .های درسی است برنامه

توای آموزشی و زیرا بدون مح. ریزی درسی انتخاب محتواست ترین مراحل برنامه ترین و پیچیده یکی از مهمترین، اساسی. دارد

ریزان درسی باید در تهیه و تدوین  بنابراین برنامه. معنا و مفهوم است آموزش بی وجود مطلبی برای انتقال و یادگیری، اساساً

دهی محتوا باید با دقّت و حساسیت خاصی  عالوه بر انتخاب محتوا، سازمان. محتوا، نهایت توجّه و دقّت ززم را داشته باشند

دهی شود، کارایی و  اصول و ضوابط علمی سازمانیرا اگر محتوای بسیار مناسبی انتخاب شود ولی بدون رعایت ز. انجام شود

روری و سازماندهی منطقی آن بنابراین می توان نتیجه گرفت؛ انتخاب محتوا مناسب ض. اثربخشی ززم را نخواهد داشت

شور ما متمرکز است؛ وکتاب درسی در آن نقش بسیار مهم و با توجّه به آن که نظام آموزش و پرورش در ک. تر است ضروری
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های صحیح انتخاب، ا توجّه، به اصول، ضوابط و معیارهای درسی ب ززم و ضروری است؛ تا محتوای کتاب. کند حیاتی را ایفا می

ها مورد  بایست کتاب ن دهی محتوای کتاب های درسی، میبرای اطالع از چگونگی انتخاب و سازما. دهی گردد تنظیم و سازمان

 .بررسی و تحلیل قرار گیرند

 انواع تحلیل محتوای کتاب درسی -3
در یيک نگياه   . کتاب درسی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در فرآیند آموزش، دارای هویتی مستقل و قابل بررسی است

 . مورد توجّه قرار داد«بیرونی»و« درونی»نظامند و جامع می توان کتاب درسی را از دو منظر 

شود  مستقل در نظر گرفته میکامل و در این بعد کتاب درسی به عنوان یک بسته آموزشی : بعد درونی کتاب درسی (1

در اینجيا هير یيک از اجيزا و     : بعد ظاهری کتياب درسيی  ( الف .توان آن را از ابعاد متفاوت مورد تحلیل و مطالعه قرار داد که می

 هدف کلی شناخت تأثیر ایين ابعياد بير فراینيد    . گر آموزشی قرارگیرد ی تواند مورد توجه و بررسی تحلیلعناصر ظاهری کتاب م

بعيد  ( ب .یادگیری محتوای آموزشی و مشخص نمودن نقاط قوت و ضيعف جنبيه هيای ظياهری کتياب درسيی اسيت       -یاددهی

ترین بعد تحلیيل   بنابراین اصلی. ای آموزشی آن استترین عنصر یک کتاب درسی محتو بدون تردید مهم: محتوایی کتاب درسی

  .محتوای کتاب درسی به این بعد تأکید دارد

مقصود از بعد بیرونی در تحلیل کتاب درسی توجه به سایر متغیرهای خارج از کتاب درسی : بعد بیرونی کتاب درسی (2

ایين  . گیيرد  در این بعد ویژگی وکارکرد کتاب درسی بر اساس تحلیل رابطه آن با متغیرهای بیرونی مورد بررسی قرار ميی . است

  [.4]شود تفکیک میطولی  -رابطه بر دو سطح افقی و عمودی یا عرضی

 دهی مواد آموزشی شیوه سازمان-4

 :مواد آموزشی به شرح زیر استسازماندهی  مختلف برای پنج شیوه

 ای برنامه درسی خطی در برابر برنامه درسی پیمانه -1

 چهارچوب کلی یک درس-2

 سلسله مطالب یادگیری-3

 توازن-4

 تنظیم عمودی و افقی-5
ترین حاليت، ایين امير بيه تيوالی در       در کلی. توالی آن در سراسر برنامه درسی اشاره دارددهی عمودی محتوا به  سازمان

 در حالت جزئی تر، سازماندهی عمودی به توسعه یک ایده در یک درس مشيخص اشياره دارد  . های مختلف مربوط می شود پایه

[5.] 

به عبارت دیگر، تيوالی عبيارت اسيت از تنظيیم       .شود توالی عبارت است از نظم زمانی که طی آن تجربیات آموزشی ارائه می   

 [.8]عمودی یا تسلسلی تجربیات یادگیری مرتبط با یکدیگر

هنگيامی   [.5]ددگير  ی زميانی پیشينهاد ميی    پردازد که طی آن یک نوع از تجربیات طی دوره تداوم به توصیف استمراری می   

شود که در طول زمان پیشرفت کرده و یا تسلسلی از تجربیات یادگیری را بيه صيورت عميودی تحصيیل      تداوم در فرد ایجاد می

 [.8]نماید

 پیشینه تحقیق -5

   تحقیقات انجام شده در ایران-
بررسی و تحلیل ارتباط عمودی محتوای کتاب های درسی علوم تجربی مقطع  با عنوان یپژوهش 1338سال در جعفریکاوه 

میزان ارتباط عمودی این ( تداوم و توالی) های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص انجام داد و 77-73ابتدایی در سال تحصیلی 
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تدایی به عنوان نمونه انتخاب های علوم اب حجم جامعه آماری محدود بوده است لذا تمام کتابچون کتب مشخص شده است 

نتیجه و مورد ارزیابی قرار گرفته است و  (فراوانی) های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل توصیفی داده. شده است

بین محتوای کتب علوم دوره ابتدایی ارتباط عمودی قابل توجّهی وجود دارد و محتوای کتاب علوم پایه دوم با سوم که :گرفت

در خصوص به کارگیری توالی و تداوم در سازمان دهی همچنین . ها می باشد ارتباط عمودی نسبت به سایر پایه بیشتریندارای 

مفهوم به صورت تداوم  11اما در مقابل. مفهوم به صورت توالی به کار گرفته شده است 48عمودی محتوای کتب علوم ابتدایی

به پیچیده و توالی مارپیچی در حد زیاد و توالی های مسأله تا کشف و عینی به  ارائه گردیده است و از انواع توالی ها، ساده

 [.7] ذهنی در حد کم استفاده شده اند

  بررسی میزان ارتباط عميودی محتيوای کتياب هيای عليوم دوره       با عنوانخود  یپژوهش 1338در سال آزادبهروز

-73رستان کرمانشاه درسيال دبیران وکارشناسان شهریزی درسی از دیدگاه  های برنامه اساس شاخص راهنمایی بر

ایی آميوزش و  ی راهنمي نفير از دبیيران وکارشناسيان عليوم دوره     124جامعه آماری پژوهش، شيامل  . پرداخت38

بین محتوای کتب علوم تجربی دوره راهنمایی ارتباط عمودی قابيل  که  :نتایج پژوهش نشان داد. باشدپرورش می

اط عمودی بین محتوای کتاب عليوم تجربيی پایيه دوم بيا پایيه سيوم، بیشيتر از ارتبياط         توجّهی وجود دارد و ارتب

بین دیدگاه دبیران با کارشناسيان در ميورد ارتبياط عميودی محتيوای      و  .عمودی کتاب پایه اول با پایه دوم است

ان مرد با دبیران و دبیران و کارشناسهمچنین . ی راهنمایی تفاوتی معناداری وجود داردهای جغرافیای دورهکتاب

 [.3] ی راهنمایی ندارندهای علوم دورهکارشناسان زن دیدگاه متفاوتی در مورد ارتباط عمودی کتاب

 هيای عليوم نشيان داد کيه      های نقيد و بررسيی کتياب    در تحقیقی با عنوان روش 1383در سال آذر اسکندر فتحی

گیر نتوانسته ماهیت علم را به درستی  یرات چشمهای جدید آموزشی علی رغم تغی های درسی علوم در نظام کتاب

دبیران . آموزان هماهنگ نیست محور بوده و با آموخته های دانش-های درسی نظام جدید محتوا کتاب. نشان دهد

گیرنيد، بيه عبيارتی دیگير رونيد معميول در سيایر         های مناسب و فعال در آموزش و تدریس بهره نمی نیز از روش

  [.18]کنند دنبال میمدارس نظام قدیم را 

 در پژوهشی با عنوان ارزشیابی محتوای علوم تجربی دوره راهنمایی بيه نتيایج زیير دسيت      1375در سال عبدالهی

محتوای این کتب در راستای هيم و   و .محتوای این کتب بر اساس اصول تدوین محتوا تعیین شده است که .یافت

 .آميوزان مطابقيت دارد   محتوای این کتب به تجربیات قبلی دانيش  همچنین .تکمیل کننده مطالب یکدیگر هستند

محتيوای ایين کتيب آميادگی ززم در      پيس  .آموزان تنظیم شيده اسيت   محتوای این کتب با توجه به عالیق دانش

 [.11] کند می همهای مشابه فرا آموزان را برای موقعیت دانش

  های سوم و  تجربی پایه های علوم  در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کتاب 1388در سالمحمدرضا امام جمعه

حل مسئله مورد تأکید و توجه  رتجربی مذکو های علوم  درکتاب :نتیجه گرفت، 88-88چهارم ابتدایی در سال 

همچنین . اما بیش از اندازه به موضوعات نظری پرداخته شده و موضوعات عملی نادیده گرفته شده است .نیست

 [.12] ارائه محتوا با الگوی مریل کامالً مطابقت ندارد

  های تعلیمات اجتماعی دوره  با عنوان بررسی ارتباط عمودی محتوای کتاب یدر پژوهش 1378در سال محبیرؤیا

جامعيه آمياری در ایين تحقیيق شيامل      . ارائه راهکارهایی مناسب جهت اصيالح و بهبيود آن پرداخيت    راهنمایی و

می باشيد و نمونيه آمياری نیيز      1375سوم راهنمایی منتشر در سال ای تعلیمات اجتماعی پایه اول، دوم وه کتاب

کيه نتیجيه   . های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی اعيم از ميتن وپرسيش و تميرین هاسيت      شامل محتوای کتاب

 صيد، بيین اهيداف و   در 78/73هيدف یعنيی    77کتاب در  3هدف منظور شده برای این ( 185)از مجموع  :گرفت

اول و )در دو هدف بین کتاب هيای تعلیميات اجتمياعی    .کتاب وجود دارد 3مفاهیم ارائه شده ارتباط عمودی بین 

هیچ تکراری مشاهده نمی شيود  ( دوم و سوم)تکرار مفاهیم وجود دارد، اما مفاهیم کتاب های (اول و سوم)و ( دوم
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در چهار هدف بین مفاهیم و  .درصد است( 25/2)اندك و در حدود کتاب بسیار  3تکرار مفاهیم بین  و در مجموع

گسترش و فزایندگی وجيود دارد کيه ایين تعيداد     (اول)نسبت به تعلیمات اجتماعی (دوم)کتاب تعلیمات اجتماعی

کتياب   3درصد کل اهداف و مفاهیم مورد بررسی است و در مجموع ميی تيوان ادعيا نميود کيه بيین        45/11برابر

 [.13] عی مقطع راهنمایی رابطه عمودی قابل توجّهی برقراراستتعلیمات اجتما

  هيای حرفيه وفين دوره     با عنوان بررسی ارتباط عمودی محتيوای کتياب   یدر پژوهش 1373در سال کریمیفرهاد

. های برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان وکارشناسيان شهرسيتان سينندج پرداخيت     راهنمایی براساس شاخص

ی راهنمایی و کارشناسان جغرافیای آميوزش و پيرورش   دورهحرفه وفن ش، شامل کلیه دبیران جامعه آماری پژوه

کيه   :نتيایج پيژوهش نشيان داد    .گیری تمام شماری استفاده شيده اسيت   از روش نمونه. باشدمی( نفر185)سنندج

بيا دوم،   همچنيین ارتبياط عميودی کتياب اول    . حد زیادی است ارتباط عمودی بین محتوای کتب حرفه وفن در

 بیشتر از ارتباط عمودی کتاب دوم با سوم می باشد، زیرا اصل تداوم و توالی در سازماندهی محتوای کتب حرفه و

فن پایه اول با کتاب پایه دوم در حد زیادی رعایت شده است اما درکتاب سوم راهنمایی مفياهیم و مهيارت هيای    

و  .ر کتاب دوم اصالً اشاره ای به آن مفاهیم نشيده اسيت  ذکر شده که نسبت به کتاب دوم جدید و نو می باشد ود

تنظيیم عميودی محتيوای کتيب حرفيه وفين اکبریيت دبیيران          درخصوص رعایت عوامل ميؤثر در سيازماندهی و  

یيادگیری   وکارشناسان معتقدند که عوامل ارتباط مفهومی و پیوستگی و عمق مفاهیم، پایه ای بيودن مطاليب بير   

ایجاد آمادگی برای یادگیری فصول بعدی در سيازماندهی عميودی محتيوای کتيب     مستمر درحد متوسط و عامل 

 [.14]حرفه وفن در حد متوسط به باز رعایت شده است

 ارتباط بررسی»: با عنوان ارشد کارشناسیپژوهشی در قالب پایان نامه  1378در سال  عربی نژاد مختار حسن 

 «متوسطه فیزیک ریاضی و تجربی علوم رشته (دانشگاهیو پیش  3، 2، 1)شیمی  درسی کتب محتوای عمودی

 درسی کتب در توالی و تداوم شاخص با عمودی ارتباط دارای محتوای :نشان داد پژوهشکه نتایج انجام داد 

 دارای شده مطرح محتوای کل از% 85/22مجموع  در که باشدمی% 15/18و % 58/12 ترتیب به بررسی مورد

 شاخص اساس برو  .اند گردیده ارائه بازتر سطحی یا و سطح یک در محتوا، مقدار این لذا و بوده ارتباط عمودی

 محتوای %7/8مقدار شیمی، دوکتاب بین مشترك محتوای% 88/73مقدار عمودی، ارتباط در تداوم و توالی

 میان این در که .باشدمی شیمی کتاب چهار بین محتوای مشترك %8/2مقدار و شیمی کتاب سه بین مشترك

 دارا را شیمی کتب سایر با عمودی ارتباط کمترین و بیشترین به ترتیب دانشگاهیپیش و 1 شیمی کتاب

  [.2]هستند

 تحقیقات انجام شده درخارج از کشور-

 در پژوهشی تحت عنوان آینده علوم در مدارس ابتدایی با اشاره به این مطلب در  1334در سال  1رایزن سنتا

دلیل پیشرفت تکنولوژی لزوم تحوزتی شگرف در ساختار آموزش علوم در دوره ابتدایی به چشم های اخیر، به  سال

خورد، به طرح پیشنهاداتی از جهت اصالح و بهبود ساختار محتوای کتب علوم و روش آموزش آن در دوره  می

 [.15]ابتدایی پرداختند

 فعالیت آموزشی  53م در دبستان به وسیله ابزار در تحقیقی تحت عنوان آموزش علو 1333در سال  2لیندا فور شونر

دارد که هنگام تدریس علوم عالوه بر ابزار باید زمان، منابع،  کند و اظهار می زش علوم ارائه میبه وسیله ابزار را در آمو

 [.18] ای مبذول داشت تمرکز ویژه.... امکانات و
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 های درسی علوم  بیان نظریات دبیران دبیرستان از کتاب در پژوهشی به 1338در سال  1کریستوفر بلچر و ویلیام واین

دبیرستان ایالت میسیوری آمریکا توزیع کرده و به  83آنها پرسش نامه را بین . اند متناسب با نیازهای کالس پرداخته

صد از در 25آوری اطالعات پرداخته و اعالم داشتند که عموماً دبیران دید مببتی نسبت به کتاب دارند و حدود  جمع

 [.18] های درسی را عاری از توسعه تفکر واگرا و ابتکار و خالقیت در یادگیرندگان می دانند دبیران کتاب

 در ایين  . در ایازت متحده آمریکا صورت گرفته است 1332در سال "کتاب های تاریخی"تحقیقی تحت عنوان بررسی

مهمترین نتایج حاصل از پژوهش عبارت اسيت از   پژوهش به بررسی کتاب درسی سال هشتم در آمریکا پرداخته است،

اط عمودی و عرضی بيین  درصدارتب 38درصد مفاهیم مشابه بین این کتاب ها وجود داشته است و فقط 38این که تنها 

 [.17] (58،ص 1387به نقل از رحیم نژاد،)های درسی تاریخ و سایر کتب وجود دارد محتوای کتاب

 بررسی عقیدۀ معلمان در مورد محتوای کتاب درسی فیزیک کالس نهم پرداخيت به  2883در سال 2گورك کوکاکوز .

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که خود آزمایی های این کتاب درسی برای انجام در محیط کيالس مناسيب نميی    

عيالوه بير   . سيت باشد و محیط کالس دارای شرایط و امکانات ززم برای انجام خودآزمایی های طراحی شده در کتاب نی

این یافته ها سایر نتایج این مطالعات نشان داد که مدت زمان پیش بینی شده برای آموزش مفاد درسيی کتياب کيافی    

 [.13] نیست و مطالب از تعادل و یکنواختی برخوردار نیستند

  در پژوهشی به تحلیل کتب درسی دبیرستان دولتی ایالت متحده آمریکا پرداخته است که به 1338در سالگراهان

هدف از این تحقیق مقایسه بر اساس . های عادی در ایالت متحده پرداخته شده است تحلیل کتب درسی دبیرستان

: عبارت بودند از ن نتایجتری که مهم. قابل فهم بودن مفاهیمموضوعات، خصوصیات ظاهری، . های زیر بوده است مالك

موضوعات ارائه و  .ای تحقیق ذکر شده سازگاری دارنده های درسی مطالعه شده بطور مناسب با مالك تمامی کتاب

ها از  خصوصیات ظاهری کتابهمچنین .شده در آن نتوانسته است به طور کامل دربرگیرنده موضوعات اساسی باشد

 [.28]  باشند نظر نوع نگارش و تصویر مناسب می

 

 پژوهش روش -6
ی آماری این پژوهش،  جامعه .واحد تحلیل نیز صفحات کتاب می باشد. تحلیل محتوا است-توصیفی نوعاین تحقیق از 

که در سال  راهنمایی تحصیلی( دوم و سوم)ابتدایی و ( چهارم، پنجم و ششم)کتاب های درس علوم تجربی  تمامی محتوای

ابتدا تمام  مورد نیاز های داده آوری جمع برای .حجم نمونه با حجم جامعه برابر است و باشد می به چاپ رسیده اند،1331

مجموع کل اهداف رفتاری ) راج شدخاست اهداف آموزشی آنها مورد مطالع قرار گرفت سپس تمام های مذکور صفحات کتاب

 ابتدا، در که صورت بدین .محاسبه شد محتوا مقایسه و وسعت جدول نوع دودر  و (مورد 1885استخراج شده از کتب مذکور 

 بهمحتوا  همقایس جدول در سپس و آمده هایی کتاب چه در ویژه هدف هر که دهیم قرار می مورد بررسی را وسعت جدول

های  جدول نمونه از دو فقط ( 385)در این فصل به علت زیاد بودن جداول وسعت محتوا  .پردازیم می آن و تداوم توالی تعیین

سپس فراوانی هر هدف  .در قسمت نتایج آورده شده است 2و  1که شامل جدول  .مطرح گردیده است مورد استفاده در اینجا

 تحلیل و تجزیه برای و و فراوانی اهداف مشترك بین دو، سه، چهار و پنج کتاب تعیین گردید. در تک تک کتاب ها بررسی شد

  .شده است استفاده اهداف در یک کتاب یا اشتراك بین دو یا چند کتاب درصد و فراوانیشامل  توصیفی آمار از ها،  داده

 

 ایجنت -6
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. تجزیه و تحلیل داده ها یکی از گام های اساسی در تحقیقات می باشد و نتایج و یافته های پژوهش به آن بستگی دارد 

های آمياری مناسيب تحلیيل     نمونه آماری با استفاده از تکنیکدر مرحله تجزیه و تحلیل، داده های خام بدست آمده از جامعه و 

 .شود تا نتایج تحقیق معلوم گردد یم

 
 

ساختمان بدن موجودات زنده  : موضوعابزار گردآوری وسعت محتوا                                                         1جدول   

 

ف
هد

ره 
ما

ش
 

 های رفتاری هدف

 .زنده را با هم مقایسه کندموجودات زنده و غیر  (1

 .ویژگی موجودات زنده را نام ببرد (2

 .واحد سازنده بدن موجودات زنده را نام ببرد (3

 .وسیله مشاهده سلول را نام ببرد (4

 .نام ببردمیکروسکوپ را های تشکیل دهنده  قسمت (5

محتوای ارائه شده در 

چهارم مربوط به هدف 

 فوق

محتوای ارائه شده در 

هدف پنجم مربوط به 

 فوق

محتوای ارائه شده در  

ششم مربوط به هدف 

 فوق

محتوای ارائه شده در دوم 

راهنمایی مربوط به هدف 

 فوق

محتوای ارائه شده در  سوم 

راهنمایی مربوط به هدف 

 فوق
 

1 

2 

3 

4 

5 

 13ص

 13ص

 14ص

 15ص

        -- 

-- 

 85ص

-- 

 88و  85ص

-- 

-- 

-- 

 84ص

 81ص

 82و81ص

 118ص

 118ص

 117و  118ص

 113ص

-- 

 143ص

-- 

 134ص

 141ص

         --  

 

ابزار گردآوری مقایسه محتوا 2جدول   

ی
تار

 رف
ف

هد
 

 تعدادکتابهای

 ارائه کننده

 امحتو

 سوم اهنمایی دوم راهنمایی ششم ابتدایی ابتدایی پنجم چهارم ابتدایی توالی تداوم

ی
وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در

 

1 3   3 188% 1      1  1  

2 3   3 188% 1  1    1    

3 4 5 188%   1    1  2  1  

4 5 8 188%   1  2  1  1  1  

5 1         2 188%     

      
 رد مطيرح گردیيده اسيت و   راهنمایی  3و2و ابتدایی  4 کتاب علوم3در 1ههدف رفتاری شمار :2جدول توجّه به داده های  با 

. ی ازشياخص تيوالی پیيروی ميی کنيد     های رفتيار  محتوای این هدفدرصد 188لذا شده است؛نیک سطح تکرار در کتاب مذکور 3هر

یيک سيطح    کتياب ميذکوردر   3هررد گردیده است وراهنمایی مطرح 2و ابتدایی  5و4کتاب علوم 3در2همچنین هدف رفتاری شماره

کتياب  4در 3ههدف رفتياری شيمار   و. کند ی از شاخص توالی پیروی میهای رفتار محتوای این هدفدرصد 188لذا ست؛شده انتکرار

محتيوای  درصيد  188لذا یک سطح تکرارشده است؛ در کتاب مذکور 4هررد مطرح گردیده است وراهنمایی  3و2و ابتدایی  8و4 علوم
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کتياب   5هير رد مطرح گردیده است و کتاب علوم5در 4ههدف رفتاری شمار و. ی ازشاخص تداوم پیروی می کندهای رفتار این هدف

هيدف رفتياری    و. ی ازشاخص تداوم پیروی می کندهای رفتار محتوای این هدفدرصد 188لذا یک سطح تکرارشده است؛ در مذکور

ميی  ( وم ششيم ابتيدایی  مختص کتاب علي )درصد محتوای ارائه شده188لذا. درکتاب های دیگرمورد بررسی تکرارنشده است 5هشمار

 .باشد

 :نتایج پژوهش بر اساس سؤازت ویژه پژوهش را می توان به شرح ذیل بیان نمود

 باشد؟ میعلوم  هر کتابمختص رائه شده درکتاب های مورد مطالعه چه مقدار از محتوای ا :پژوهش9سؤال

 راهنماییاهداف رفتاری مختص هر کدام از کتاب های درسی علوم ابتدایی و دوره  3جدول

 فراوانی هدف مشترك تعداد هدف مشترك اهداف رفتاری مختص هر کتاب

 88 53 اهداف رفتاری مختص علوم چهارم ابتدایی

 84 57 اهداف رفتاری مختص علوم پنجم ابتدایی

 38 77 اهداف رفتاری مختص علوم ششم ابتدایی

 312 233 اهداف رفتاری مختص علوم دوم راهنمایی

 288 271 مختص علوم سوم راهنمایی اهداف رفتاری

 722 813 جمع

از کل محتوا کتب مورد هدف مشترك  فراوانی درصد%5/7یعنی مورد 88همان طور که از جدول فوق بر می آید تعداد

ابتدایی علوم پنجم درصد از کل محتوا کتب مورد بررسی مختص %3یعنی مورد 84 .ابتدایی استعلوم چهارم بررسی مختص 

 یعنی مورد312.استابتدایی علوم ششم درصد از کل محتوا کتب مورد بررسی مختص %88/11یعنی مورد38. است

درصد از کل محتوا %74/32یعنیمورد 288و .استعلوم دوم راهنمایی درصد از کل محتوا کتب مورد بررسی مختص 35/38%

ارتباط عمودی با شاخص تداوم وتوالی دیگر کتب لذا این مقدار از محتوا . استعلوم سوم راهنمایی کتب مورد بررسی مختص 

مربوط به علوم  مربوط به علوم دوم راهنمایی و کمترین فراوانی اهداف رفتاری پس بیشترین فراوانی .مورد بررسی را ندارد

 .باشد چهارم ابتدایی می

 

 
نمودار ستونی ارتباط عمودی بر حسب اهداف رفتاری مختص هر کدام از کتاب های درسی علوم ابتدایی و دوره  9نمودار

 راهنمایی

 چقدر است؟ علومکتاب دو  بین محتوای ارائه شده در تعداد اهداف مشترك :پژوهش2سؤال

 راهنماییمقایسه فراوانی محتوای مشترک بین دو کتاب درسی علوم ابتدایی و دوره 4جدول

 مجموع 2-3 8-3 8-2 5-3 5-2 5-8 4-3 4-2 4-8 4-5 جدول اشتراکات دوتایی

 431 38 35 42 53 82 38 48 75 18 13 تعداد هدف مشترك

 1188 87 38 182 183 183 73 115 288 48 53 فراوانی هدف مشترك

 848 53 54 81 75 117 83 33 122 38 41 تداوم
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 354 25 38 31 87 45 18 22 75 4 12 توالی

 

علوم  کتاب برای تداوم شاخص اساس بر علوم کتاب دو بین مشترك محتوای مجموع که دهد نشان می 4 جدول نتایج

 کتب سایر علوم ششم ابتدایی بامورد،  318با سایر کتب ابتدایی علوم پنجم کتاب برای، مورد 232 کتب سایر با چهارم ابتدایی

. باشد می مورد 275 سوم راهنمایی با سایرکتب کتاب برای مورد، 384 راهنمایی با سایرکتبدوم  کتاب برای مورد، 234

چهارم )محتوای مشترك بین دو کتاب درسی علوم مربوط به  دهد بیشترین تداوم و توالی در نشان می 4جدول همانطور که 

 .است( چهارم و ششم ابتدایی )و کمترین مربوط به( ابتدایی و دوم راهنمایی

ای ازآن  کيه نمونيه  . تعداد هدف مشترك بین دو کتاب درسی، فراوانی، توالی و تداوم آن بررسی شده اسيت  4در جدول 

 13فراوانی محتوای مشترك بین دو کتاب درسيی عليوم ابتيدایی و دوره راهنميایی؛     . باشد تفسیر شده است که به شرح زیر می

بین دو کتاب عليوم  ( %84/22)مورد توالی 12و ( %35/88)مورد تداوم 41مورد فراوانی هدف مشترك،  53مورد هدف مشترك، 

بنيابراین بيین   . ميورد اسيت   53چهارم و پنجم وجود دارد که ارتباط عمودی بر اساس فراوانی هدف مشترك بین این دو کتاب 

( 1338)ایج پژوهش جعفری با نت پژوهشمحتوای کتب علوم دوره ابتدایی ارتباط عمودی قابل توجّهی وجود دارد که نتایج این 

  .همخوانی و هم سویی دارد

 
 

 نمودار ستونی ارتباط عمودی بر حسب مقایسه توالی و تداوم محتوای مشترک بین دو کتاب درسی علوم  -2نمودار

 

 
 نمودار ستونی ارتباط عمودی بر حسب مقایسه تعداد و فراوانی هدف مشترک بین دو کتاب درسی علوم  -3نمودار

  چقدر است؟ علومکتاب سه  بین محتوای ارائه شده در تعداد اهداف مشترك: پژوهش3سؤال   
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 مقایسه فراوانی محتوای مشترک بین سه کتاب علوم ابتدایی و راهنمایی 5جدول

 مجموع 8-2-3 5-8-3 5-8-2 4-5-3 4-5-2 4-5-8 تاییسه جدول اشتراکات 

 83 12 12 14 18 14 8 تعداد هدف مشترك

 314 58 54 84 47 82 38 فراوانی هدف مشترك

 274 41 47 88 44 55 38 تداوم

 38 3 8 4 4 8 8 توالی

 

 

ای ازآن  که نمونه. تعداد هدف مشترك بین سه کتاب درسی، فراوانی، توالی و تداوم آن بررسی شده است 5در جدول 

 .تفسیر شده است که به این شرح است

مورد فراوانی  38مورد هدف مشترك،  8؛ دوره ابتدایی چهارم، پنجم و ششمبین سه کتاب علوم مشترك  اهداففراوانی 

، بنابراین ارتباط عمودی بر اساس فراوانی هدف %(188)هدف مشترك وجود دارد، که کل فراوانی هدف مشترك به صورت تداوم

بنابراین بین محتوای کتب علوم دوره ابتدایی ارتباط عمودی قابل توجّهی . مورد است 38مشترك بین این سه کتاب مذکور 

  .همخوانی و هم سویی دارد( 1338)با نتایج پژوهش جعفری  پژوهشوجود دارد که نتایج این 
پنجم و )محتوای مشترك بین سه کتاب درسی علوم مربوط  دهد بیشترین تداوم در ان مینش 5جدول همانطور که 

 باشد و کمترین تداوم و توالی در می( سوم راهنمایی ششم ابتدایی، دوم و)و بیشترین توالی ( و دوم راهنمایی ششم ابتدایی

 .است( چهارم،پنجم و ششم ابتدایی )محتوای مشترك بین سه کتاب درسی علوم مربوط به

 
 نمودار ستونی ارتباط عمودی بر حسب مقایسه توالی و تداوم محتوای مشترک بین سه کتاب درسی علوم  -4نمودار

 چقدر است؟ علومکتاب چهار  بین محتوای ارائه شده در تعداد اهداف مشترك: پژوهش4سؤال

 مقایسه فراوانی محتوای مشترک بین  چهارکتاب علوم ابتدایی و راهنمایی-6جدول

 مجموع 5-8-2-3 4-5-8-3 4-5-8-2 تاییچهار اشتراکاتجدول 

 21 8 8 8 تعداد هدف مشترك

 133 48 48 48 فراوانی هدف مشترك

 133 48 48 48 تداوم

 8 8 8 8 توالی

 

ای  که نمونه. تعداد هدف مشترك بین چهارکتاب درسی علوم، فراوانی، توالی و تداوم آن بررسی شده است 8در جدول  

بین چهار مقایسه فراوانی محتوای مشترك  8جدول بر اساس نتایج بدست آمده از .تفسیر شده است که به این شرح استازآن 

مورد فراوانی هدف مشترك وجود دارد، که  48مورد هدف مشترك،  8ابتدایی و دوم راهنمایی ؛  علوم چهارم، پنجم، ششمکتاب 

 توالی   
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باشد، بنابراین ارتباط عمودی بر اساس فراوانی هدف مشترك بین این  می %(188)کل فراوانی هدف مشترك به صورت تداوم

 . مورد است 48چهار کتاب مذکور 
 

 
نمودار ستونی ارتباط عمودی بر حسب مقایسه توالی و تداوم محتوای مشترک بین چهار کتاب درسی علوم  -5نمودار

 ابتدایی و دوره راهنمایی
 چقدر است؟ علومکتاب پنج  بین محتوای ارائه شده در تعداد اهداف مشترك: پژوهش5سؤال

 مقایسه فراوانی محتوای مشترک بین پنج کتاب علوم ابتدایی و راهنمایی-7جدول

 مجموع 3-2-8-5-4 تاییپنج  جدول اشتراکات

 8 8 تعداد هدف مشترك

 57 57 فراوانی هدف مشترك

 57 57 تداوم

 8 8 توالی

 

دوره  علوم چهارم، پنجم، ششمبین پنج کتاب مقایسه فراوانی محتوای مشترك -8از جدولبر اساس نتایج بدست آمده 

مورد فراوانی هدف مشترك وجود دارد، که کل فراوانی هدف مشترك  57مورد هدف مشترك،  8ابتدایی، دوم و سوم راهنمایی؛ 

اط عمودی بر اساس فراوانی هدف مشترك بنابراین ارتب .است شده تکرار سطح یک در که وجود دارد %(188)به صورت تداوم

 .مورد است 57بین پنج کتاب مذکور 

 
نمودار ستونی ارتباط عمودی بر حسب مقایسه توالی و تداوم محتوای مشترک بین پنج کتاب درسی علوم ابتدایی  -6نمودار

 و دوره راهنمایی

 مقایسه جمع بندی فراوانی محتوای مشترک بین کتاب های درسی علوم ابتدایی و دوره راهنمایی- 8جدول

 علوم کتاب پنج بین مشترك علوم کتاب چهار بین مشترك علوم کتاب بین سه مشترك  کتاب دو بین مشتركتعداد هدف 
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451 83 21 8 

78/44% 78/8% 87/2% 8/8% 

 

 83کتابسه  بین تعداد هدف مشترك و مورد 451 کتاب دو بین هدف مشترك تعداد که نشان می دهد فوقجدول 

  .باشد مورد می8کتاب بین پنج تعداد هدف مشترك مورد و 21کتاب  چهار بین تعداد هدف مشترك مورد و

 
نمودار ستونی ارتباط عمودی بر حسب فراوانی محتوای کتاب های درسی علوم ابتدایی و دوره راهنمایی -7نمودار  

 

 جمع بندی-8
بیشترین محتوا ارائه شيده مخيتص عليوم     :بر اساس نتایج حاصل از تحلیل محتوا، در مجموع می توان نتیجه گرفت که

و همچنین بین محتوا ارائه شده بيین دو کتياب   . باشد دوم راهنمایی و کمترین  محتوا ارائه شده مختص علوم چهارم ابتدایی می

بیشيتر از  (ميداومت )توجّهی بین علوم چهارم ابتدایی و دوم راهنمایی وجود دارد اما به شاخص تداوم علوم، ارتباط عمودی قابل 

همچنین بین محتوا ارائه شده بین سه کتاب عليوم، بیشيترین ارتبياط عميودی بيین      . توجّه شده است( فزایندگی)شاخص توالی

توجّيه  ( فزاینيدگی )بیشتر از شياخص تيوالی  (مداومت)داوم علوم پنجم، ششم ابتدایی و دوم راهنمایی وجود دارد که به شاخص ت

دوره  همچنین بیشترین ارتباط عمودی بین محتوا ارائه شده در چهار کتاب مربوط بيه عليوم چهيارم، پينجم، ششيم     . شده است

بین محتوا  ارتباط عمودی همچنین در .توجّه شده است( مداومت)ابتدایی و دوم راهنمایی است، که البته فقط به شاخص تداوم 

دوره ابتدایی، دوم و سوم راهنمایی با یکدیگر، ارتباط عمودی فقط به صورت  علوم چهارم، پنجم، ششمکتاب ارائه شده بین پنج 

 .تداوم است
 

 اتپیشنهاد -1

بیان شده بدون این  (تداوم) های علوم دوره راهنمایی بیشتر در یک سطح از آن جایی که مفاهیم ارائه شده در کتاب -1

آموزان این دوره برای  که بر پیچیدگی مطالب افزوده شود ممکن است باعث خستگی و عدم انگیزش ززم در دانش

ها  در محتوای این کتاب (توالی) تر و در سطحی بازتر و عمیق تر گردد مطالب متنوع لذا پیشنهاد می. یادگیری شود

 . گنجانده شود

گردد به ارتباط عمودی  لذا پیشنهاد می. مشترك بین چهار و پنج کتاب علوم ضعیف استارتباط عمودی محتوای  -2

 .محتوای چند کتاب علوم با هم توجّه بیشتری شود
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گردد در محتوای این کتاب تجدیدنظر  است لذا پیشنهاد می محتوای مختص کتاب علوم دوم راهنمایی به نسبت زیاد -3

 . شود

ابتدایی به نسبت کم است لذا پیشنهاد می گردد در محتوای این کتاب مطالب محتوای مختص کتاب علوم چهارم  -4

 .متنوعی ارائه گردد جدید و

و نیازهای  ها این کتاب در امر تهیه و تدوین محتواهای کتاب های علوم دوره راهنمایی و ابتدایی از نظر دبیران -5

 .بیشتر استفاده شود آموزان دانش

 

 مراجع
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