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 چکیده

 اساس بر بودن فعال غیر و فعال منظر از )تصاویر و ها پرسش متن،( ابتدایی ششم یه ی علوم پا کتاب محتوای تحلیل حاضر، پژوهش از هدف      

 عنوان به کتاب کل .بود ششم ی پایه1324 تحصیل علوم سال  کتاب پژوهش، این در مطالعه مورد جامعه .بود 1291در سال رومی ویلیام روش

 و تهیه مبانی نظری براساس که است رومی ویلیام روش بر مبتنی تحلیل ی سیاهه اطالعات، ارگردآوری ابز .گرفت قرار تحلیل و بررسی مورد نمونه،

 کتاب تصاویر و ها پرسش متن، تحلیل، و یه تجز واحد و کتاب در سهای مندرج در مطالعه واحد .شد تأیید تربیتی علوم متخصصان توسط آن روایی

 می نشان آمده دست به نتایج .شد هامشخص ن آ درگیری ضریب و تحلیل رومی ویلیام فرمول توسط غیرفعال و فعال های اساس مقوله بر که است

 کتاب های را تجزیه تحلیل ونتیجه را بیان می کند پرسشمتن دانش اموز  و پویاست و فعال متنی42/1ضریب درگیری  علوم با کتاب متن که دهد

 وهمچنین,کنند، مین فراهم فعال یادگیری برای را زمینه پویا هستند وغیر فعال وغیر  که نشان می دهد که پرسش ها  5/3درگیری  ضریب با

 و متن بنابراین، .کند می فراهم فعالیت برای را وزمینه است  تصاویر بودن پویا و عالف ی دهنده نشان55/0علوم با ضریب در گیری  کتاب تصاویر

 .اند تدوین شدهوسواالت به روش غیر فعال   فعال روش به1325-1324علوم پایه ی ششم ابتدایی  کتاب تصاویر

 .رومی ویلیام فعال، غیر و فعال ششم، ی پایه علوم ، محتوا، تحلیل :هاه واژ کلید

 

 

 

 

 

 مقدمه

 ساخت بر امر این زیرا .است برخوردار ای ویژه حساسیت از کودکی دوران در یادگیری     

 آن یادگیری های  و دوره این و دارد تاثیر کیفی نظر از هم و علمی نظر از هم فرد شخصیت

 تالیف و تدوین در تعلل هرگونه بنابراین .بود خواهد بعدی های ظرفیت به دستیابی برای ای مقدمه
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 خواهد همراه به دائمی شاید و سوء پیامدهای آن، خاص های آموزش و دوره این یادگیری منابع

 ی عهده به اساسی نقش فراگیران، رفتار تعدیل و تغییر برای میان این در.) رضایی( داشت

 محورهای معلم، کتاب و برنامه، و متمرکز ایران پرورش و آموزش نظام است، پرورش و آموزش

 ی رسانه تنها درسی کتاب موارد، از بسیاری در که آن به توجه با و اند یادگیری و آموزش اساسی

 محتوای به اتکا با تنها یادگیری و تدریس فرآیند و دارد قرار معلم اختیار در که است آموزشی

 محتوای مبنای بر متعدد های ینش گز و ها آزمون تحصیلی، های ارزشیابی انواع درسی، ی برنامه

 در .دارد فراوان تتبع  جای  آموزشی ی برنامه منزله ی ب به کتا پذیرد، می صورت درسی های کتاب

 محسوب  تربیت و تعلیم مدوّن مکتوب و سند آموزشی های نظام در محتوا یا ب درسی کتا حقیقت

 بنابراین محتوای .شود می  دهی سازمان آن محور بر یادگیرندگان تجارب و ها فعالیت که شود می

 ذهنی و فکری جمود از و وادارد فکری چالش به را آموزان دانش تواند می درسی ب های کتا مطلوب

 محتوای تعمیم .1335) آقازاده،(باشد ها انسان جدید عصر های نیازمندی گوی پاسخ و سازد رها

 به این محتوا ب انتخا .رود می شمار به درسی و آموزشی های نظام در مهم بسیار مسائل از درسی

 کردن فراهم ب درسی، کتا نقش رو این از شود؟ آموخته باید ی چیز چه که دهد می پاسخ پرسش

 یاددهی فرآیند طریق از آموزان دانش رفتار در مطلوب تغییرات ایجاد برای مناسب شرایط و امکانات

 .است یادگیری و

 

 

 

 پیشینه تحقیق

ب  کتا محتوای بودن فعال غیر و فعال ان میز بررسی به (1330)دهقانی است  گرفته صورت محتوا تحلیل خصوص در متعددی های پژوهش      

 و آسمانی های کتاب هدیه وتصاویر متن که است آن از حاکی پژوهش این  نتایج .است پرداخته ابتدایی چهارم ی پایه کار وکتاب آسمانی های هدیه

 فعال است 55/0به روش غیر فعال وپرسش هاباضریب درگیری  31/0و95/0باضریب درگیری ابتدایی  چهارم ی پایه کار کتاب

 

 اهداف کتاب د رسی علوم ششم ابتدایی

شورای عالی آموزش و پرورش تدوین شده است. در  01/10/1320-359رنامه درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مصوبه شماره ب     

یق و تثبیت اهداف دوره ابتدایی متناسب با سند تحول بنیادین و همسو با برنامه درسی ملی مورد توجه است. همچنین این مصوبه؛ تکمیل، تعم

های ها و نیازهای جدید و کسب آداب و مهارتآموزان در راستای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت جانبه دانش تربیت همه
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ه تحصیلی بعدی به عنوان اهداف کلی، تربیت عقالنی، تقویت تفکر و تعقل، تعمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، فرهنگ ضروری برای ورود به دور

های جهان تقویت باور به هدفمندی خلقت، ارزشمندی مخلوقات، درک قوانین و زیبایی نهادن به میراث فرهنگی،ایرانی، ارج  -و هویت اسالمی 

ها و ابزارهای علمی فناورانه در یادگیری و زندگی روزمره به عنوان بخش و تالش در پیشرفت کشور، شناخت و کاربرد مواد، روشآفرینش، تأثیر کار 

 .های درسی پایه ششم ابتدایی مورد تأکید قرار گرفته استای از اهداف برنامهعمده

 

 تحقیق روش

 ی پایه کتاب علوم پژوهش، ی جامعه .است رومی ویلیام روش اساس بر محتوا تحلیل روش آن، توصیفی وروش پژوهش این در تحقیق نوع       

 و بررسی مورد نمونه عنوان به ب به صورت تصادفی  کتاتعدای از صفحات  جامعه، بودن محدود علت به که باشد می1324-25 سال ابتدایی ششم

 از ار ابز روایی تعییم برای .رومی است ویلیام روش بر مبتنی محتوای تحلیل سیاهه پژوهش این در اطالعات گردآوری ار ابز .می گیرد قرار تحلیل

 از اعم کتاب محتوای روش این است در شده بررسی فوق ار ابز روایی حوزه، دراین متخصصان نظر از استفاده با و است شده استفاده صوری روایی

 و فعال های تشخیص مقوله مالک .شود می تحلیل غیرفعال و فعال ی مقوله دو اساس بر محتوا کل .شود می ها بررسی آن تصاویر و ها پرسش متن،

 ضریب که صورتی در .آید می دست به درگیری ضریب فعال برغیر فعال های مقوله تقسیم از.(1293) است رومی ویلیام بندی تقسیم فعال غیر

 هر باشد کتاب غیرفعال است در این صورت4/0 از کمتر درگیری ضریب که صورتی باشد محتوای کتاب فعال است ودر 5/1تا  4/0 درگیری مابین

 ب غیر کتا محتوای شود ارائه اطالعات محدوده، این اگرفراسوی اما .دازد بپر مطالب ارائه به درصد 50 حداکثر و درصد 30 حداقل باید درسی کتاب

  .است فعال

 

 

  :متن تحلیل

 

 با درگیری شاخص ی محاسبه و ها مقوله تحلیل در .شود می درس بررسی هر جمالت متن، تحلیل برای .است کتاب های درس مطالعه، واحد    

) سوال هایی که پاسخ انها در متن وجود   D) بیان تعاریف (   C) بیان نتایج یا اصول کلی (  B)بیان حقیقت ( A  شامل غیرفعال های مقوله متن،

  ) )سوالهایی که پاسخ انها بعد از خواندن متن می باشد )سوالهایی که پاسخ انها بعد از خواندن متن می باشد(   E شامل  فعال های دارد ( ومقوله

F ) سوالهایی به منظور جلب توجه(  ) سوال های عملی(G  ) نتایج به دست امده توسط فراگیر(H  ) سوالهایی با هدف پیوند مطالب جدید وقدم(I 

 .آید می دست به درگیری ضریب ز تقسیم مقوله های فعال برغیرفعالکه ا  J)جنبه ادبی ( 

 

 ها پرسش تحلیل

 های مقوله ها، پرسش با درگیری شاخص ی و محاسبه ها  مقوله تحلیل در .است شده آورده درس هر آخر در که است هایی پرسش منظور      

)سوالهایی که فراگیر باید از متن   C)نقل تعاریف( ومقوله های فعال شامل   B(سوالهایی که جواب انها مستقیما در کتاب هست  ) Aشامل  غیرفعال

 ) حل مساله ( می باشد از تقسیم مقوله های فعال بر غیر فعال ضریب درگیری به دست اید  Dکمک بگیرد ( 

 

 تصاویر تحلیل
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هاو محاسبه شاخص در گیری با تصاویر مقوله  مقوله تحلیل در .است شکل و کتاب  های عکس نمودار، نقاشی، نقشه، تصاویر، تحلیل واحد       

) روش فراهم کردن وسایل برای  C)انجام فعالیت توسط دانش اموز ( ومقوله های فعال شامل B) به منظور توضیح موضوع (  Aهای غیر فعال شامل 

 اشند)تصاویری که برای فهم نیاز به دقت و تجزیه وتحلیل دارد ( می بDانجام فعالیت ( 

 

 کتاب علوم متن واحدهای محتوای تحلیل های داده :1 جدول

 جمع کل کارکردمقوله فراوانی شرح مقوله مقوله

A بوسیله  که بیان حقیقت: بیان ساده مفروضات ویا مشاهداتی

 فرد دیگری غیر از دانش آموز انجام پذیرفته است.

 109 غیرفعال 93

B  :)نظرات ارائه شده توسط بیان نتایج یا اصول کلی )تعمیم ها

نویسندگان کتاب درباره ارتباط بین مفروضات و موضوعات 

 مختلف.

 غیرفعال 11

C  تعاریف: جمالت یا جمله ای که برای توصیف و تشریح یک

 واژه یا اصطالح آورده می شود.

 غیرفعال 99

D  سواالتی که در متن مطرح شده و جواب آنها بالفاصله بوسیله .

 شده است.مولف داده 

 غیرفعال 10

E  سواالتی که ایجاب می کند دانش آموز برای پاسخ به آنها

 مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل نماید.

 51 فعال 13

F  از دانش آموز خواسته شده که نتایجی را که خود او بدست .

 آورده بیان نماید

 فعال 14

G  انجام داده و نتایج از دانش آموز خواسته شده که آزمایشی را

حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینکه مسائل عنوان شده را 

 حل کند

 فعال 5

H  سواالتی که به منظور جلب توجه دانش آموزارائه شده و جواب

 نویسنده کتاب در متن نیامده است. آنها بالفاصله بوسیله

  فعال 34

I  مراحل انجام از دانش آموز خواسته شده است که تصاویر یا

و بطور کلی جمالتی  یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهد

که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد در این مقوله جای 

 می گیرد

 50 خنثی 93

J خنثی 5 ت مربوط به معانی بیانسواال 

 

 مجموع های مقوله فعال

                                              
109

51
 ضریب درگیری دانش  اموز با متن=⎼ =   

 مجموع مقوله های غیرفعال

 

 به دست امده که از 42/1متن  درخصوص درگیری ضریب ها، داده آماری ی محاسبه اساس بر

 کتاب فعال استونشان می دهد متن  است آمده دست به فعال غیر های مقوله مجموع بر فعال های مقوله مجموع تقسیم
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 علوم تصاویرکتاب محتوای تحلیل های داده 9: جدول

 فراوانی شرح مقوله مقوله
 کارکرد مقوله

A  تصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده

 شده است.

 غیر فعال 3

B  تصویری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات

 داده شده فعالیت یا آزمایشی را انجام دهد.

 فعال 3

C که برای تشریح شیوه جمع آوری وسایل یک آزمایش  تصویری

 آمده است.

 خنثی 3

D .خنثی 0 تصویری که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد 

 

 مجموع مقوله های فعال

9  =     𝟑

𝟑
 تصویر                                                                      ضریب درگیری دانش آموز با   =   ---------------------=    

 فعال غیر مجموع مقوله های

 .وپویاست فعال25-1324 تحصیلی سال در ابتدایی ششم ی علوم پایه کتاب   تصویرهای

 

 سواالت کتاب علوم ششم ابتدایی  محتوای تحلیل های داده 3:جدول

 فراوانی شرح مقوله مقوله
 کارکرد مقوله

A .فعالغیر  9 سوالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می توان یافت 

B .فعالغیر  0 سوالی که جواب آن را مربوط به نقل تعاریف است 

C  سوالی که برای پاسخ آن به دانش آموز باید از آموخته های خود

استفاده در درس جدید برای نتیجه گیری در مورد مسایل جدید 

 کند.

 فعال 5

D  سوالی که در آن از دانش آموز خواسته شده مساله بخصوصی را

 حل نماید.

 فعال 9

 

 

 مجموع مقوله های فعال

                                                             5/3 = 𝟕

𝟐
 سواالت                  آموز با ضریب درگیری دانش=   ---------------=    

 مجموع مقوله های غیر فعال
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 است ب علوم فعال وپویا کتا دهد که ،سواالت می آمده نشان دست با توجه به محاسبات اماری به

 نتیجه گیری .

 روش براساس بودن، وغیرفعال فعال منظر از )تصاویر و ها پرسش متن،( ابتدایی ششم ی علوم پایه کتاب تحلیل محتوای حاضر پژوهش از هدف      

  کتا متن آمده دست به نتایج طبق.شد پرداخته ها آن بررسی به و مطرح هایی سؤال قالب در نتایج این هدف، به یافتن دست برای .بود رومی ویلیام

 طراحی ای گونه ب به کتا های پرسش عبارتی، به . 5/3درگیری ضریب ب علوم با کتا های پرسشت متنی فعال اس 42/1ب علوم با ضریب درگیری 

 و وجو جست به سؤاالت دهی به پاسخ برای را خواننده مجموع در و کند می فراهم را قبلی های آموخته و تجارب از استفاده فرصت که است شده

 نیز آمده دست به درگیری ضریب که چرا است تصاویر بودن پویا و فعال ی دهنده نشان 1درگیر ضریب با علوم نیز کتاب تصاویر .دارد می وا تفکر

 است شده طراحی ای گونه به تصاویر عبارتی به .است رومی ویلیام توسط شده تعیین ان میز درمحدوده

 اما است، پویا فعال و  ابتدایی ششم ی علوم پایه کتاب تصاویر و متن های مقوله بنابراین، .کند می فراهم کنجکاوی و فعالیت برای را زمینه که

 .شود می فعال درگیری سیب و است پویا مناسبو بسیار ب کتا های پرسش

 

 پیشنهادها

اگر در کتاب سواالتی  که شود می سواالت پیشنهاد داشتن نگه درفعال متن اهمیت به توجه با .علمی وپژوهشی است علوم بیشتر ب متن کتا     

ب  کتا ومتنتصاویر ج مد نظر برسند مطلوب تر می باشدوادارد تا خودشان به نتایش وپژوهش مطرح شود که دانش اموزان را به تفکر وانجام ازمای

 در سعی تحلیل، گوناگون های روش از استفاده با و محققان، ، است شده ارائه پویا و فعال ی شیوه به شود، می استنباط نتایج از که طور علوم همان

 دارند تاسواالتی مطرح شود که موجب چالش فکری دانش اموز گردد موجود مشکالت کردن برطرف

 قدردانی

 همراهی کردند  وازهمه دوستانی که مرا از استاد محترم جناب اقای اکبرنژاد کمال تشکر وسپاسگزاری را دارم

 

 

 مراجع 

 د .مقاله تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی برحسب سازه انگیزه پیشرفتعابدی احم  سامانی سیدحمیدرضاعریضی .1

براساش روش ویلیام رومی از منظر فعال وغیر 1321-29افضل خانی ؛مریم ؛ سمیعی اعظم .مقاله تحلیل محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی سال.9

 فعال بودن

 سمت انتشارات ،تهرانایران پرورش و آموزش مسائل(1330احمد) آقازاده،.3

موسسه پژوهشی TIMSS(مطالع تطبیقی استانداردهای اموزش علوم در ایران وچند کشور موفق در ازمون 1335بدریان ؛عابد ؛ رستگار ؛ طاهر ه).4

 برنامه ریزی درسی ونواوری های اموزشی ؛تهران

 وعلمی پژوهش های علوم انسانی واجتماعی ؛تهران ؛ نشر رشد(مبانی نظری 1339دالور ؛علی ).5

 ( مقاله تحلیل محتوا علوم ششم ابتدای براساس روش ویلیام رومی1324)هادی کریمی؛ فرانک امیدیان؛ فاطمه کریمی .9
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