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چکیده
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای علوم سوم ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزشی بلوم و سطح خوانایی گانینگ و ویلیام
رومی بود .از روش تحلیل محتوا کیفی استفاده شده است .جامعه و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ،کتاب علوم سال
تحصیلی  6331پایه ی سوم بود .ابزار گردآوری اطالعات ،سیاهه ی تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی،سطح خوانایی گانینگ
و تحلیل بلوم است که براساس مبانی نظری تهیه و روایی آن ها توسط متخصصان علوم تربیتی تأیید شد ه است .نتایج این
پژوهش نشان داد که متن  ،تصاویر و سواالت کتاب علوم پایه سوم ابتدایی بر اساس تحلیل محتوا روش ویلیام رومی با
ضریب درگیری به ترتیب  0 /6 ، 0 /3 ، 0 /33فعال می باشند و دانش آموزان را به خوبی درگیر کتاب می کند ،تا بهتر کتاب را
درک کنند  .سطح خوانایی کتاب علوم سوم ابتدایی از نظر فرمول گانینگ  1سال تحصیلی بوده که سطح خوانایی کتاب باالتر از
پایه سوم است ،یعنی سطح خوانایی کتاب برای دانش آموزی است که  1سال را تحصیل کرده است .در نهایت از طریق روش
اموزشی بلوم به این نتیجه رسیده ایم که کتاب سوم ابتدایی بیشتر سطح شناختی را درگیر میکند .این کتاب به قسمتهای
ازمایش کنید توجه ویژه نموده وفعالیت زیادی دارد.
واژههای كلیدی :تحلیل محتوا ،مطالعات سوم ابتدایی ،گانینگ ،ویلیام رومی ،آموزش بلوم
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مقدمه و بیان مساله
تحلیل محتوا روشی است که میت وان آن را درباره انواع گوناگون پیامهای مندرج در آثار ادبی ،مقالهها ،اسناد رسمی ،خطابهها،
اعالمیههای سیاسی ،گزارشهای اجتماعات ،برنامههای شنیداری و دیداری و گزارش مصاحبههای نیمه رهنمودی به کار
بست (( .تحلیل محتوا هر فنی است که به کمک آن ،ویژگیهای خاص پیام ها را به طور نظام یافته و عینی مورد شناسایی قرار
میدهند ))( بخشی،6336،به نقل ازفرانکفورد و نچمیاس ((.))113،6336 ،تحلیل محتوا هر رویه نظام مندی که به منظور بررسی
محتوای اطالعات ضبط شده باشد ))( بخشی،6336 ،به نقل ازفرانکفورد ولیزر و وینر (( .) 6313 ،6تحلیل محتوا یک فن پژوهشی
برای ربط دادن دادهها به مضمون آن به گونهای معتبر و تکرار پذیر تعریف میشود))( بخشی،6336 ،به نقل ازفرانکفورد
کریپندورف .) 6330 ،2
ت حلیل محتوا در تحقیق اجتماعی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند .دلیل آن ،امکانی است که برای تحلیل منظم
اطالعات و اظهار نظرهای عمیقتر و پیچیدهتر مثل گزارش مصاحبههای نیمه رهنمودی عرضه میکند .یافتن نسبت بین اهداف
و محتوا به منظور بهبود محتوای موجود ،علت اصلی تحلیل محتوا خواهد بود اما موضوع به همین جا ختم نمی شود چنانچه در
تعاریف مختلف از محتوا نیز مشاهده شد .محتوا دارای عناصر متعدد و پیچیده ای است ضمن آنکه جنبه های مختلفی را نیز در
بر دارد .از این رو یکی از دالیل تحلیل محتوا تشخیص این عناصر و آن جنبه هاست.تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی به
عنوان یکی از مهمترین کتاب های آموزشی به خصوص ابتدایی می تواند ما را از ویژگی های این کتاب آگاه
سازد(رضوانی.) 6333 ،
انسانها امروزه در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر زندگی می کنند  .و این ارتباطات طوری فواصل مکانی و زمانی را در نوردیده که از
دنیا به عنوان دهکده جهانی ذکر می شود .انسانها باید قادر باشند که روابط دوستی با یکدیگر برقرار نمایند  ،حداقل این ارتباط
رابطه ی انسانی است که پیرامون افراد صورت می گیرد .و روابط انسانی عبارت است از  :برقراری ارتباط انسانی با افراد از طریق
پذیرفتن وجود  ،شخصیت وویژگی افراد با تمام تفاوتهای آنان .شناخت کودک از محیط ،ایجاد ارتباط با محیط از بدو تولد آغاز
می شود و خانواده به عنوان اوّلین مکان برای اجتماعی کردن کودک محسوب می شود .مدرسه بعد از خانه سعی دارد که به
صورت منطقی و منظم فرد را اجتماعی کند (انصاری راد وهمکاران.) 6333 ،
برای این امر از دو طریق عمل می نماید .اوّل این که کودک با ورود به مدرسه باید بداند که وارد جامعه ی بزرگی شده است که
دارای قوانین خاص خودش می باشد و او ملزم است که با رعایت این اصول و قوانین با افراد مخاطب خود ارتباط برقرار کند .در
مرحله ی دوم دروسی در ارتباط با اجتماعی نمودن دانش آموزان در نظر گرفته شده که سعی دارد کودک درک درستی از
جامعه و مسا ئل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی داشته باشد .و بتواند با کسب مهارتهای الزم اجتماعی جایگاه مناسبی برای خود
به عنوان یک فرد مسئول پیدا نماید.آ موزش و پرورش یک جامعه در دوره آموزشهای عمومی باید افراد را به سمت کسب
مهارتهای کالمی ،جسمی ،علمی و مهارتهای اتماعی هدایت کند و شخص را آماده ورود به اجتماع نماید.اجتماعی شدن
جریانی است که در آن مهارتها ،انگیزه ها ،ارزشها و هنجارها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا فرد در جامعه فعلی یا آتی نقش
مناسب و کارآمد داشته باشد .این اجتماعی شدن از لحظه ی بدو تولد یک کودک شروع می شود و ارتب اط دو جانبه میان فرد و
Walizer and winer
krippendorf
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اطرافیان تا پایان حیاط فرد ادامه دارد (انصاری راد وهمکاران.) 6333 ،یکی از مواردی که در کتاب علوم تجربی مورد توجه قرار
دارد کارگروهی می باشد.
انسان موجودی اجتمایی است و باید از همان کودکی همکاری با هم نوع و پذیرفتن نقش را در جامعه فرل گیرد .مثال تحلیل
محتوای کتاب های فارسی خوانداری،مطالعات اجتماعی وهدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی براساس مؤلفه میراث فرهنگی
در سال  31توسط مستعد وهمکاران صورت گرفته است  ،و نتایج آن ها به این صورت بوده که توجه کتاب مطالعات اجتماعی
به کارگروهی نسبت به فارسی خوانداری و هدیه های آسمانی بیشتر بوده و می تواند عالقه به آثار و حفظ آن ها را بیشتر کند.
علوم تجربی با گنجاندن کار های گروهی سعی در آشنا کردن دانش آموزان با کارگروهی دارد و می تواند نقش بسیار مهمی در
تعلق به آثار در دانش آموزان ایجاد کند.کتاب علوم تجربی پ ایه سوم یا تمام پایه ها یکی از مواردی که باید در آن رعایت شود
میزان سطح خوانایی آن برای دانش آموزانی که میخواهند با مفاهیم مختلف آن مانند کارگروهی آشنا شوند باشد.
سطح خوانایی گانینگ یکی از روش های عینی –کمی تحلیل محتواست که برای مشخص کردن میزان خوانایی متن هابه کار
می رود .اساس این روش را توجه به دو عامل زبانی یعنی طول جمله و طول کلمه تشکیل می دهد .با این روش میتوان پی
برد که سطح خوانایی یک کتاب برای چه میزان تحصیالت مناسب است(.ملکی و فضل الهی به نقل ازگانینگ.) 6330 ،عالوه بر
سطح خوانایی روش دیگر برای تحلیل محتواعلوم تجربی سوم ابتدایی روش ویلیام رومی می باشد.
ویلیام رومی یکی از صاحب نظران تعلیم و تربیت کتاب خود را بنام (( تکنیک های پژوهشی در آموزش علوم )) را در سال
 6331ارائه کرد .روش او چنانکه خود او معتقد است ،یک روش تحلیل کمی است .که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار
مطالب درسی و آزمایشگاهی می پردازد .تحقیقاتی که نزدیک به موضوع در گذشته صورت گرفته است بیشتر به صورت کلی
بوده است(کاربخش راوری.) 6331 ،
در پژو هشی که از ساالری و همکاران با هدف تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی درسال
تحصیلی  31- 36ازمنظرفعال یا غیرفعال بودن آن صورت گرفته است روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی جهت مشخص نمودن
تعاریف و مشخصات کتب درسی اجتماعی و تحلیل محتوای ویلیام رومی برای تحلیل و بررسی کتب مطالعات اجتماعی دوره
ابتدایی می باشد نتیجه آن این بود است که متن و تصاویر کت ب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی غیرفعال و غیرپویاست
همچنین متن کتب بیشتر به ارایه حقایق و تصاویر به تشریح یک موضوع پرداخته و زمینه را برای فعالیت و درگیری دانش
اموزان فراهم نمی کند اما تحلیل و بررسی سواالت نشان میدهد که این بخش ازکتب فعال و پویاست و دانش اموزان را با
فرایند یادگیری و تفکر درگیر می کند.

در این پژوهش

مسئله اساسی ما این است که می خواهیم با تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی میزان توجه آن را

به به کارگروهی و سطح خوانایی و میزان فعال بودن این کتاب را بررسی کنیم.به عبارتی دیگر میزان توجه به کارگروهی بر
اساس زیرمقوله های آن و سطح خوانایی و فعال بودن مورد بررسی قرار گیرد.
تحلیل محتوا از تکنیکهای مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی می باشد .روش اسنادی به کلیه متدهایی گفته
می شود که در آن ها هدف پژوهش با مطالعه ،تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده میشود.
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چنانچه از نام تحلیل محتوا پیداست ،این تکنیک به تحلیل و آنالیز محتوا می پردازد و می کوشد با استفاده از تحلیل دادههایی
را در مورد متن استخراج کند .با این حال آنچه تحت نام تحلیل محتوا نامیده شده است ،گونه خاصی از تحلیل است که با
شیوه های دیگری ک ه می کوشند یافتههایی را از متن استخراج کنند ،تفاوت دارد .هیژمن  3نوع تحلیل محتوا را شناسایی
کرده و توضیح داده است ،که عبارتند از :تحلیل معانی بیان ،تحلیل اسطوره و روایت ،تحلیل گفتمان ،تحلیل ساختاری یا نشانه
شناختی ،تحلیل تفسیری ،تحلیل محاوره ،تحلیل انتقادی و تحلیل نرماتیو .گاهی اوقات این گونه های تحلیل محتوا تحت
عنوان تحلیل محتوای کیفی به کار می روند ،به این معنی که می خواهیم آنچه که در محتوای موضوعاتی در متن قرار گرفته
است با دیدگاه و بررسی های علمی و سابقه دیرینه و تحلیل و تفسیر ما بعنوان پژوهشگر چگونه است (بخشی.) 6336 ،
((تحلیل محتوا فنی است که توصیف های ذهنی و تخمینی را تلطیف و تصفیه می کند و ماهیت و قدرت نسبی محرک هایی
را که به شخص داده می شود ،به صورت عینی آشکار می سازد)) ( بخشی،6336 ،به نقل از باردن.) 36 ،6311 ،
بارکوس معتقد است که تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی است .از نظر وی این روش کامالً علمی است و
با وجود جامع بودن ،از نظر ماهیت نیازمند تحلیلی دقیق و منتظم است (بخشی،6336 ،به نقل از بارکوس .) 3 ،6363 ،پسیلی
بر این است که تحلیل محتوا مرحله ای از جمع آوری اطالعات است که در آن محتوای ارتباطات از طریق بکارگیری عینی و
منتظم قواعد مقوله بندی به اطالعاتی که می توانند خالصه و با هم مقایسه شوند ،تغییرشکل می یابد.
در یک بررسی از فتحی و امینی به تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم مقطع ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی در سال تحصیلی
 30- 36پرداخته شده است .برا ساس این تحلیل ،ضریب درگیری دانش آموزان در سه مؤلفه ی «متن»« ،پرسش»« ،تصویر»
های کتاب بر اساس چهار فرضیه مورد توجه قرار گرفته شده است .که نتایج نشان داده :متنها و پرسشهای ارائه شده در کتاب
فعال است و تصاویر کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی غیر فعال هستند و همچنین محتوای کتاب علوم چهارم ابتدایی
ارزش پژوهشی و تفکر کمتری دارد و جمالت لفظی آن از جمالت درکی بیشتر است.
در یک بررسی دیگر از توانا و فضل الهی براساس تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج شده از ارزیابی محتوای کتاب علوم سوم
ابتدایی فرمولهای پنجگانه سنجش خوانایی نشان میدهد .مقایسه تطبیقی بین دادههای مربوط به طول کلمات و طول جمالت
مؤید این است که کتاب نه تنها اصل ساده به دشواری را در تنظیم محتوا رعایت نکرده بلکه در اغلب موارد برعکس از دشوار
آغاز شده است .بررسیها نشانگر عدم تناسب محتوای کتاب از نظر سطح خوانایی برای کالس سوم است.مطابق فرمول فرای،
گانینگ فوک ،فلش ،مک الفلین مطالب از نظر خوانایی به ترتیب مناسب کالس یازدهم ،بیستم ،آخر دانشگاه ،چهاردهم است .
که با نتایج ناجی اصفهانی تا حدود زیادی همخوانی دارد.کتاب علوم پایه سوم ابتدایی با داشتن حدود  3200کلمه1300 ،
سیالب 210 ،جمله ،متوسط 2سیالب در طول هر کلمه و حدود  6200کلمه دشوار از  / 62/6کلمه در هر جمله ،متوسط
3سطح خوانایی باالتری نسبت به کالس سوم ابتدایی برخوردار است.
در یک بررسی دیگر ازکریمی و همکاران تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی و فراهم
آوردن اطالعات و ارائه پیشنهاداتی به برنامه ریزان به منظور بهبود و اصالح این کتاب بوده است .بر اساس این تحلیل ضریب
گیری دانش آموزان در سه مولفه «متن ،تصاویر و سواالت» مورد توجه قرار گرفته است .به سبب محدود بودن حجم جامعه
نیازی به نمونه گیری نبود و همه محتوای کتاب به عنوان جامعه (نمونه برابر جامعه) انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
که نتایج نشان داد متن و تصاویر به ترتیب با ضریب درگیری  0 /11 ،0 /31به صورت فعال ارائه شده اند و زمینه اکتشاف و
پژوهش و عمل فعاالنه آنان را فراهم می سازد .در حالی که سواالت با ضریب درگیری  1به صورت غیرفعال ارائه شده اند.
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در بررسی دیگراز افضل خوانی و سمیعی  ،تحلیل محتوای کتاب هدیههای آسمانی پایهی ششم ابتدایی (متن ،پرسشها و
تصاویر) از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی  6336- 32بود .نتایج ب ه دست آمده نشان
میدهد که متن کتاب هدیههای آسمانی با ضریب درگیری  ، 0 /02متنی غیرفعال و غیر پویاست و بیشتر به بیان حقایق و
ارائهی اطالعات می پردازد .پرسشهای کتاب با ضریب درگیری  6 /31نشان میدهد که پرسشها فعال و پویا هستند و زمینه را
برای یادگیری فعال فراهم میکنند ،اما تصاویر کتاب هدیههای آسمانی با ضریب درگیری  0 /26نشان دهندهی غیرفعال و
غیر پویا بودن تصاویر است و زمینه را برای فعالیت فراهم نمی کند .بنابراین ،متن و تصاویر کتاب هدیههای آسمانی پایهی ششم
ابتدایی  6336- 32به روش غیرفعال و پرسشهای کتاب به روش فعال تدوین شدهاند.
در بررسی دیگر شیخ زاده مقایسه سطح خوانایی کتاب فارسی چهارم ابتدایی با کتاب فارسی پنجم ابتدایی از نظر میزان تناسب
متون با سطح توانایی دانش آموزان است .یافته های تحقیق نشان داد که سطح خوانایی در بین بخش های اول و وسط کتاب
چهارم ،تفاوت محسوسی دارد و هر دو متن در سطحی باالتر از سطح توانایی دانش آموزان چهارم قرار دارد .به عالوه ،بین سطح
خوانایی بخش دوم و سوم کتاب پنجم هم تفاوت وجود داشت و هر دو متن از نظر سطح خوانایی باالتر از سطح توانایی دانش
آموزان پنجم بود.
در یک بررسی از م یراث فرهنگی از حافظ نیا که قابلیت های میراث فرهنگی بر تشکیل هویت ملی در ترکمنستان صورت
گرفته است .این دولت به منظور تعریف و تشریح هویت ملی ترکمنستان به عنوان رکن اساسی بقای ملت و دولت ،اقدامات
مختلفی را انجام داد که از آن میان می تواند به تأسیس موزه ملی ،ک تابخانه ملی ،انستیتو ملی نسخ خطی ،توسعه زبان ملی،
پژوهشکده میراث فرهنگی و غیر اشاره کرد که نقش مؤثری در ساماندهی و حفاظت از ذخایر میران فرهنگی به عنوان اساس
شکل گیری هویت ملی دارند .در این مقاله به بررسی قابلیتها و بسترهای میراث فرهنگی ترکمنستان که می توانند در شکل
دهی به هویت ملی ترکمنها در بین سایر ملل جهان مؤثر باشند می پردازد و عناصر فرهنگی ـ تمدنی زیر را مورد توجه قرار
می دهد :نیای مشترک ،زبان و ادبیات ترکمنی ،مفاخر ترکمن ،آثار باستانی ،هنر ترکمنی و سنتهای اجتماعی ،این مقاله در
پایان به این نتیجه می رس د که عناصر فرهنگی ـ تمدنی مزبور در ترکیب و تعامل با یکدیگر ،توانایی شکل دهی به هویت
مستقل و ملتی یگانه در بین سایر ملل جهان را دارد و می تواند نقش مؤثری در بقای دولت ترکمنستان ایفا کند.
در یک بررسی در مورد تحلیل محتوا و ارزش آن از ضیغمی و همکاران تحلیل محت وا به اعتقاد بیشتر صاحبنظران روش
پژوهشی است که برای بیان مفاهیم یا واژه های معینی در یک متن و یا مجموعه ای از متون استفاده می شود .برخی نیز آن را
یک روش تجزیه و تحلیل داده ها می دانند .متن می تواند شامل کتاب ،فصل یا فصل هایی از یک کتاب ،نوشته ها ،مصاحبه،
گ فتگو ،عناوین و مقاالت مطبوعات و اسناد تاریخی باشد .پژوهشگر با استفاده از تحلیل محتوا وجود مفهوم و ارتباط بین واژه ها
و یا مفاهیم را تحلیل کرده و درباره پیام های موجود در متن ،نویسنده آن ،مخاطب و حتی فرهنگ و دوره زمانی اثر نتیجه
گیری می نماید .نتایج آن این است که تحلیل محتوا هم در تحقیقات کمی و هم در تحقیقات کیفی قابل استفاده می باشد.
در بررسی از عزت پور و همکاران صورت گرفته است و هدف پژوهش سنجش میزان خوانایی نوشتههای فارسی بخش " بیشتر
بدانیم کتابهای قرآن پایهی دوم ،سوم و چهارم ابتدایی" براساس فرمولهای فلش  /دیانی و گانینگ /دیانی است .نتایج
بدست آمده از فرمول فلش/دیانی به میزان صفر درصد با سطح خوانایی پایهی دوم ،به میزان صفر درصد با سطح خوانایی
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پایهی سوم و به میزان  % 3 /62با سطح خوانایی پایه ی چهارم همپوشانی دارد و به میزان صد در صد با سطح خوانایی پایهی
دوم ،صد در صد با سطح خوانایی پایهی سوم و  % 36 /33با سطح خوانایی پایهی چهارم مغایرت دارد .همچنین با فرمول
گانینگ/دیانی به میزان صفر در صد با سطح خوانایی پایهی دوم ،صفر در صد با سطح خوانایی پایهی سوم و  % 6 /11با سطح
خوانایی پایهی چهارم همپوشانی و به می زان صد در صد با سطح خوانایی پایهی دوم ،به میزان صد در صد با سطح خوانایی
پایهی سوم و به میزان  % 33 /61با سطح خوانایی پایه ی چهارم مغایرت دارد .در نهایت ضریب همبستگی بین دو فرمول  %11و
سطح معنیداری آنها  % 006بدست آمد .به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هر دو فرمول در تعیین سطح خوانایی نوشتهها
از سازگاری مطلوبی برخوردار است و متناسب با موقعیت ،هر یک از آنها به طور جداگانه میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
باتوجه به تحلیل های مختلف در مورد سطح خوانایی معموال کتب باالتر از پایه و سال تحصیلی دانش آموزان می باشند یعنی
سطح خوانایی کتب ابتدایی نسبت به پایه تحصیلی آن باالتر است.میزان فعال و غیر فعال بودن متن ،تصویر و پرسش ها در
کتب مختلف متفاوت است بیشتر متن کتاب های علوم فعال است و متن و تصاویر در بعضی کتاب ها فعال و غیر فعال می
باشند.مثال در کتاب هدیه های آسمانی فقط پرسش ها به خوبی دانش آموزان را درگیر می کند و فعال می باشند.متن و
تصاویر این کتاب ضریب درگیری مناسبی ندارند.کارگروهی از الزمه های هر کشور می باشد و ب اید در کتب ابتدایی به آن توجه
شود زیرا از عوامل بسیار مهم تشکیل شدن هویت ملی در دانش آموزان می باشد.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر،ازروش تحلیلمحتوا استفاده شده است.تحلیل محتوا یک روش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوایی
کتاب و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با برنامه درسی است (.یارمحمدیان ) 6336 ،در این روش پیامها
یا اطالعات به صورت منظم کدگذاری و به نحوی طبقه بندی میشود که پژوهشگر بتواند انها را به صورت کمی تجزیه و تحلیل
نماید (.دالور ) 6330برای تحلیل محتوا در بخش تکنیک ویلیام رومی دراین پژوهش واحد تحلیل متن((،متن)) و واحد ثبت
((جمله)) است  .جمله واحد معنادار واقعی و کوچکترین جز تحلیل بشمار میرود در تحلیل متن  60مقوله وجود دارد که خود
به سه قسمت مقولههای غیر فعال و فعال و خنثی تقسیم می شود .در بخش واحدتحلیل تصاویر نیزواحد تحلیل((تصویر و
نمودار ها))و در بخش پرسش واحدتحلیل پرسشهای پایان درس و فصل است ویلیام رومی برای ارزشیابی متن حداقل 60
صفحه و تعداد جمالت شمارش شده در هر صفحه را  26جمله تعیین کرده است همچنین برای ارزشیابی تصاویر حداقل 60
تصویر از کل کتاب و برای ارزشیابی پرسشها  60پرسش از پرسشها ی پایانی فصل ،و در تعیین ضریب درگیری کتاب در
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فعالیت مند بودن  60صفحه را از کتاب مدنظر قرار داده است که تمامی این موارد به روش تصادفی انتخاب میشوند همچنین
برای گرداوری بخش دوم پژوهش یعنی برسی فعالیتها وپرسشهای درون درس ،از معروفترین طبقه بندی در زمینه
هدف های تربیتی ،که توسط بنجامین بلوم و همکاران وی پایگذاری شده است استفاده میشود .در این طبقه بندی،هدفهای
اموزشی در سه حیطه شناختی،عاطفی(نگارش)وروانی -حرکتی قرار می گیرند .هرکدام از این حیطه ها نیز دارای سطوح مختلفی
است  .حوزه شناختی به دانش و مهارتهای ذهن م ربوط میشود .حوزه عاطفی به عالقه ،انگیزش ،ارزشگذاری ،قدردانی و نگرش
میپردازد.حوزه روانی -حرکتی شامل مهارتهای حرکتی و فعالیتهای جسمی و بدنی میشود.توجه به تمام حیطه ها در محتوای
کتب دبستان ضروری است(سیف) 6366 ،ودر این پژوهش با طراحی سه جدول در این سه محور به صور ت کدگذاری شده افعال
استفاده شده براساس سطوح حیطه شناختی،عاطفی و روانی حرکتی مورد برسی قرارگرفت .همچنین تکنیکها وروشهای
متداول درتحلیل خوانایی محتوای کتابهای درسی وجود دارد کهدراین پژوهش از فرمول خوانایی(گاینگ فوک)استفاده میشود.
به طور خالصه ،فرمول خوانایی گانینگ فوک میزان درجه پیچیدگی زبان متن کتاب یا میزان درجه خوانایی سایر متون را
تعیین مینماید  .این فرمول به وسیله تجزیه و تحلیل متن کتاب به اندازه گیری درجه خوانایی میپردازد .این تجزیه و تحلیل
بویژه بر روی کلمه ها،عبارات و بندهای یک نوشته متمرکز میشود و به شمارش ان (کلمه ها و جمله ها و استفاده از فرمول و
رابطه ای مشخص،میزان و درجه سختی متن یا درجه تناسب متن با سن کالسی یا سطح توانایی خواننده ،متن را مشخص
میسازد (جعفری ،هرندی و همکاران ) 6331 ،در بخش برسی به روش و تکنیک ویلیام رومی ،گانینگو هدفهای بلوم جامعه اماری
و نمونه اماری محتوای کتاب علوم پایه سوم از مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی  6333- 6333چاپ شده است نمونه اماری
درز مولفه متن هر پایه  60صفحه در مولفه تصاویر ونمودار است مورد توجه قرار گرفت که روش نمونه گیری به صورت
تصادفی از محتوای کتاب انتخاب گردید.اگرچه روش تحلیل محتوا به تکنیک ویلیام رومی ،روش خوانایی گانینگ و طبقه بندی
بلوم یک روش اثبات شده در این زمینه است اما برای سنجش اعتبار ان (روایی)ازدوتن از متخصصان امر تعلیم وتربیت نظر
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خواهی شد که انان نیز اعتبار ان را تایید کردند و برای سنجش پایانی 60درصد از صف حات انتخاب شده توسط کدگذاری دوم
دوباره اجرا گردید که تقریبا همان نتایج در مولفه ای تعریف شده،بدست امد.

نتایج و یافته ها
تحلیل سواالت علوم سوم ابتدایی
)bغیر فعال(

)aغیر فعال(

صفحه

)Cفعال(

اول

صفحه 93



دوم

91صفحه



سوم

63صفحه

چهارم

صفحه 62



پنجم

صفحه 62



ششم

صفحه33



هفتم

صفحه26

هشتم

صفحه 23

نهم

صفحه 19

√

دهم

صفحه33

√

√
√





√
√



فعال
./12
نتیجه می گیریم سواالت این کتاب به خوبی دانش آموزان را درگیری می کند و فعال می باشد.
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تحلیل تصاویر كتاب علوم سوم ابتدایی

مقوله

aغیرفعال(

 bفعال

صفحه
صفحه 62



صفحه62



صفحه16



صفحه13

√



صفحه22




صفحه23
صفحه23

√

√

صفحه22

صفحه33



صفحه33



مقوله غیر فعال
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6مقوله فعال
ضریب درگیری دانش آموزان
بین %1و 6.6فعال است.پس تصاویر کتاب فعال است.

تحلیل متن علوم سوم ابتدایی

31

31

11

11

61

11

31

21

61

23

22

20

66

63

61

66

32

23

a

1

6

1

60

b

3
3
3

6
6

6

6

2

6
2

6

2

2

2

2

2

6

6

6

c

3

e

g
2

تعدادجمله های فعال/تعدادجمله های غیر فعال=ضریب درگیری دانش آموزان در متن کتاب
ضریب درگیری
نزدیک به فعال میباشد
تحلیل سطح خوانایی گانینگ
((کتاب مطالعات علوم سوم ابتدایی ))
کلمات دشوار (بیشتر از  3هجا )
اول  600 :کلمه از صفحه  23انتخاب نمودم
طول متوسط
تعدادکلمات دشوار = 3

تعدادجمالت = 66

6 /6 +61 =63 /6 ×0/1=1/33
سپس صفحه ی  63را به صورت اتفاقی انتخاب نمودم و نتیجه به شکل زیر شد
طول متوسط
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3
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تعدادجمالت = 63
تعدادکلمات دشوار=  61و برای بار سوم به همان شکل.
طول متوسط
6+60=66×0/1=1/2
تعداد جمالت = 63
تعدادکلمات دشوار = 3
سطح خوانای برای سن
سطح خوانایی آن برای کسی است که 1سال تحصیل کرده است.
و دراخ ر از دیدگاه بلوم برسی کردم که شامل سه بخش شناختی و عاطفی و روانی حرکتی است که اعداد زیر به ترتیب باال اند
به این صورت که شش عدد اول از سمت راست مربوط به حیطه شناختی وپنج عدد بعد عاطفی و پنج عدد بعد روانی حرکتی
می باشد.
متن
صفحه 9

شناختی= 0 /36

6

3

92

92

3

6

62

92
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عاطفی= 0 /66
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روانی -حرکتی=  0 /01متن کتاب بیشتر جنبه ی شناختی داشت.
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سواالت
صفحه 6
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√

شناختی=  0 /3عاطفی=  0 /6روانی -شناختی=  0می باشد.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به بررسی های که در این مقاله صورت گرفت و تحلیل های در هر یک از روش های تحلیل محتوا به این نتایج رسیده
ایم که تصاویر کتاب علوم سوم ابتدایی با ضریب درگیری  6فعال بوده و نتایج بررسی های کریمی و همکاران که تصاویر کتاب
ع لوم پایه ششم را بررسی نموده اند ونتایج آن این بوده تصاویر این کتاب با ضریب درگیری  0 /11نیز نظر ما را تایید می کند و
این را نشان می دهد معموال تصاویر کتاب های ابتدایی دانش آموزان را به خوبی درگیر می کند.البته نتایج ساالری و همکاران
که تصاویر کتاب مطالعات پا یه چهارم .پنجم ابتدایی را بررسی کرده اند و نتیجه آن ها این بوده است که تصاویر کتاب غیر
فعال است با نظر ما تفاوت دارد و آن را رد می کند.
در بررسی متن کتاب علوم سوم ابتدایی با ضریب درگیری  0/33فعال بودن متن این کتاب را نشان می دهد که با نتایج فتحی
و امینی که کتاب علوم چهارم ابتدایی را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که متن کتاب فعال است و کریمی و
همکاران که کتاب علوم ششم ابتدایی را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیده متن با ضریب درگیری 0 /31فعال است یک
نتیجه نزدیک به هم را نشان می دهند یعنی فعال بودن و د رگیر کردن دانش آموزان را با متن نشان می دهند.اما بررسی
ساالری و همکاران که کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و پنجم ابتدایی را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده که متن
غیر فعال است و افضل خوانی و سمیعی که کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم بررسی کرده اند و متن با ضریب درگیری
 0 /02غیر فعال بوده مخالف نتیجه ما بوده است و آن ها به این نتیجه رسیده اند که متن کتاب ها غیر فعال اند.
در تحلیل سواالت کتاب علوم سوم ابتدایی به نتیجه ضریب درگیری  0/12رسیده ایم که فعال بودن باالی سواالت این کتاب را
به ما نشان می دهد که نتایج فتحی و امینی که علوم چهارم ابتدایی را بررسی کرده و به نتیجه فعال بودن سواالت کتاب

21

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال سوم ،شماره  ،62مرداد 9311

رسیده اند و افضل خوانی و سمیعی که هدیه آسمانی ششم ابتدایی بوده است و سواالت با ضریب درگیری  6 /31فعال بوده و
ساالری و همکاران کتاب مطالعات پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی این نتی جه نیز به دست آمده است یعنی پرسش های این
کتاب ها فعال است و دانش آموزان را درگیر می کنند.البته نکته ی جالب در مورد نتیجه کریمی و همکاران در مورد سواالت
کتاب علوم پایه ششم ابتدایی این بوده سواالت کتاب غیر فعال بوده است و این با نتیجه ما متفاوت است.
در تحلیل سطح خوانایی به روش گانینگ فوگ کتاب علوم سوم ابتدایی به این نتیجه رسیده ایم که سطح خوانایی این کتاب
برای کسی است که  1سال تحصیل کرده است و دانش آموز پایه چهارم با متن دشواری از نظر خوانایی رو به رو است.نتایج
بررسی های توانا و فضل الهی در کتاب علوم سوم به این نتیجه رسیده اند که بررسی ها نشانگر عدم تناسب محتوای کتاب از
نظر سطح خوانایی برای کالس سوم است.مطابق فرمول فرای ،گانینگ فوک ،فلش ،مک الفلین مطالب از نظر خوانایی به
ترتیب مناسب کالس یازدهم ،بیستم ،آخر دانشگاه ،چهاردهم است .که با نتایج ناجی اصفهانی تا حدود زیادی همخوانی
دارد.کتاب علوم پایه سوم ابتدایی با داشتن حدود  3200کلمه 1300 ،سیالب 210 ،جمله ،متوسط 2سیالب در طول هر
کلمه و حدود  6200کلمه دشوار از  / 62/6کلمه در هر جمله ،متوسط  3سطح خوانایی باالتری نسبت به کالس سوم
ابتدایی برخوردار است.
شیخ زاده در بررسی کتاب فارسی چهارم و پنجم ابتدایی به این نتیجه رسیده اند که سطح خوانایی در بین بخش های اول و
وسط کتاب چهارم ،تفاوت محسوسی دارد و هر دو متن در سطحی باالتر از سطح توانایی دانش آموزان چهارم قرار دارد .به
عالوه ،بین سطح خوانایی بخش دوم و سوم کتاب پنجم هم تفا وت وجود داشت و هر دو متن از نظر سطح خوانایی باالتر از
سطح توانایی دانش آموزان پنجم بود و عزت پور و همکاران در کتاب های قرآن دوم.سوم و چهارم ابتدایی بر اساس فرمول های
فلش /دیانی/گانینگ نتایج بدست آمده از فرمول فلش/دیانی به میزان صفر درصد با سطح خوانایی پایهی دوم ،به میزان صفر
درصد با سطح خوانایی پایهی سوم و به میزان  % 3 /62با سطح خوانایی پایهی چهارم همپوشانی دارد و به میزان صد در صد با
سطح خوانایی پایهی دوم ،صد در صد با سطح خوانایی پایهی سوم و  % 36 /33با سطح خوانایی پایهی چهارم مغایرت دارد.
همچنین با ف رمول گانینگ/دیانی به میزان صفر در صد با سطح خوانایی پایهی دوم ،صفر در صد با سطح خوانایی پایهی سوم و
 % 6 /11با سطح خوانایی پایه ی چهارم همپوشانی و به میزان صد در صد با سطح خوانایی پایهی دوم ،به میزان صد در صد با
سطح خوانایی پایهی سوم و به میزان  % 33 /61با سطح خوانایی پایهی چهارم مغایرت دارد .در نهایت ضریب همبستگی بین دو
فرمول  %11و سطح معنیداری آنها  % 006بدست آمد .به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هر دو فرمول در تعیین سطح
خوانایی نوشته ها از سازگاری مطلوبی برخوردار است و متناسب با موقعیت ،هر یک از آنها به طور جداگانه میتواند مورد
استفاده قرار گیرد و این نتیجه ما را تایید می کنند که سطح خوانایی به طور معمول باالتر از پایه تحصیلی می باشد.
و در آ خر برسی علوم سوم از دیدگاه بلوم ما را به این نتیجه رساند که این کتب دانش اموزان را بیشتر از جنبه شناختی درگیر
میکند و بهای کمتری به بخشهای عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان می دهد.
پیشنهاد ها:
 .6کتاب رسانه بسیار مهم است باید دانش آموزان را درگیر کند بهتر است تمام کتب ابتدایی به این موضوع مهم توجه
کنند.
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 .2سطح خوانایی کتاب علوم تجربی بهتر است متناسب با سال تحصیلی دانش آموزان باشد.
 .3اهمیت کارگروهی بسیار است و باید مورد توجه مولفان کتاب های ابتدایی قرار بگیرد.
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