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تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی به روش کمی هارتلی
زهرا پورحسن زنگنه ، 1اصغر

دهقانی 2

 1دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه طباطبایی ارومیه ،ارومیه ،ایران (نویسنده مسئول)
 2استاد دانشگاه فرهنگیان پردیس عالمه طباطبایی ارومیه،ارومیه،ایران

چکیده
کتاب درسی یکی از رایج ترین منبع یادگیری دانش آموزان در سیستمهای آموزشی محسوب میشود .تحلیل محتوا به عنوان
یک ابزار پژوهشهای علوم تربیتی در جایگاه پر اهمیتی قرار گرفته است .هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل محتوا کتب مطالعات
اجتماعی پایه ابتدایی براساس روش هارتلی میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،کل محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه
ابتدایی میباشد و نمونه آماری هم از سه بخش اول ،وسط و اخر کتب به صورت تصادفی انتخاب شده است .برای تجزیه و
تحلیل دادهها هم از روشهای آماری میانگین و جدول فراوانی و تعیین درجه دشواری متن هارتلی بهرهگیری شده است .نتیجه
پژوهش نشان داد که محتوا و متون کتب نسبت به سطح و سن فراگیران به ترتیب خیلی ساده ،ساده ،نسبتا ساده است و نیاز
به تغییراتی احساس میشود تا از پیامدهای این گونه محتوا که می تواند شامل بیحوصلگی بیعالقگی فراگیران و کم رنگ تر
شدن نقش معلمان در امر یاددهی_یادگیری میباشد جلوگیری به عمل آید.
واژههای کلیدی :تحلیل محتوا ،روش هارتلی ،مطالعات اجتماعی ،پایه ابتدایی ،واژه
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 _1مقدمه
کتاب درسی از مهمترین و در دسترسترین رسانههای آموزشی میباشد که نقش موثری را در نظام تعلیم و تربیت ایفا می کند.
بسیاری از پژوهشگران ،کتاب درسی را به عنوان یکی از رسانههای کارآمد و اثربخش آموزشی محسوب کردهاند که زمینه
یادگیری و خودآموزی را برای فراگیران فراهم نماید .کتاب درسی پایه و اساس تمامی سنجشها و گزینشها میباشد .همچنین
رسانه و ابزاری است که همه روزه معلمان و شاگردان از آن استفاده می کنند ،لذا گاهی اوقات به عنوان تمام برنامه درسی ،معلم
بر آن موکد میشود ( آل احمدی ،شرفی ابقاء ،سال .)1395
محتوای برنامههای درسی دربرگیرنده اصلیترین خط مشیهای اجرایی برای نیل به هدفهای تعلیم و تربیت هستند .به همین
جهت الزم است در تهیه و تدوین آنها دقت اعمال گردد تا جواب گوی نیازهای ناشی از تحوالت سریع علمی ،تکنولوژی،
اقتصادی و اجتماعی فراگیران باشد (تقی پور ظهیر ،سال .)1387
تحلیل و محتوا یک روش پژوهشی منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتابها و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیامها و
ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی است (یارمحمدیان  ،سال  ،1385ص  .) 150کتاب مطالعات اجتماعی یکی از مهمترین
کتابهای موجود در برنامه آموزشی و تعلیم تربیت است .این کتاب دانش آموزان را برای زندگی و حضور در اجتماع آمادهتر
میکند .اطالعات جامعه شناسی الزم را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد و نقش مهمی در حفظ و تثبیت هویت ملی و
شخصی و یادگیری و رعایت اصول و حقوق شهروندی دارد برنامه درسی مطالعات اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی
سعی دارد تا افرادی دانا و توانمند در رشته خود و زندگی اجتماعی بسازد تا سایر شهروندان از وجود آنها بهرهمند شود .افرادی
که دارای حس تعلق به سرزمین خود هستند به هویت و ملیت خود میبالند و نقش موثری در پیشرفت کشور خود ایفا میکنند

).(Ghodsi & eftekhari 2016

لذا برقراری ارتباط صحیح دانش آموزان با کتاب مطالعات اجتماعی بسیار ضروری به نظر میرسد .از این رو دانش پژوه بر آن شد
تا سطح خوانایی کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی را از لحاظ تعیین درجه دشواری متن با تکنیک هارتلی مورد بررسی قرار
دهد .این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است .روش تحلیل محتوا سعی دارد با شناخت چرایی اهداف ،سبک های ارائه
پیام نظر یا عقیده های خاص را که هر نوشته ای به دنبال تبیین آن است با استفاده از روشهای عملکردی ارتباطی توصیف و
تبیین کند و برای رسیدن به این مهم برخوانایی متن تاکید زیادی دارد (فضل الهی & ملکی توانا ،سال  .)1389هدف اصلی از
انجام این تحقیق دریافتن این نکته بود که کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی تا چه اندازه با سن و سطح تحصیلی فراگیران این
کتب تناسب دارد.

 _2پیشینه تحقیق
در اینجا سعی شده است چن د پژوهش که بر اساس روش تعیین درجه دشواری متن هارتلی انجام شده بیان شود:
 -1طی پژوهشی توسط مظفری ،مختاری و عزیزی ،درسال 1397با هدف سنجش سطح خوانایی کتب ریاضی ابتدایی با
استفاده از شاخص های فرای و هارتلی انجام شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد همه پایهها در سنجش پیچیدگی زبانی
از ساده به دشوار حرکت کرده بود به جز ریاضی پایه دوم که دارای یک روند ضد و نقیض بود .همچنین تجزیه و تحلیل با
تکنیک هارتلی نیز نشان داد که کتاب های ریاضی اول و دوم ابتدایی در سطح دشوار قرار دارند پایه سوم در سطح ساده و پایـه
هستند.
ساده
خیلی
سطح
در
ششم
تـا
چهارم
هـای
 -2در یک پژوهش که با عنوان سنجش سطح خوانایی کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی با تکیه بر تکنیک هارتلی
انجام شد نمونه تحقیق به صورت سه بخش صد کلمه ای از ابتدا میانه و انتهای کتاب انتخاب شد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها
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نشان داد که براساس فرمول هارتلی کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی دارای محتوای نیست که بتواند با سن و سطح
دانش آموزان این پایه متناسب باشد(.صدف ابراهیم نژاد.زهره حمزه لو )،سال .1399
-3علی بلوچپور و عبدالمجید عقیلی گیاهدانی ،درسال  1398در پژوهشی تحت عنوان تحلیل محتوای کتاب فارسی دوم ،سوم،
چهارم ،پنجم ،ششم ابتدایی به روش هارتلی به این نتیجه رسیدند کتابهایی که براساس روش هارتلی مـورد تجزیه و تحلیل
نمیباشند.
مدنظر
پایه
با
متناسب
کتابها
از
یک
هیچ
گرفتند،
قرار
-4در مقالهای که با عنوان خوانایی سنجی کتب علوم تجربی ابتدایی (پایه های چهارم پنجم و ششم ابتـدایی) بر اساس روش
هارتلی انجام گرفت .به این نتیجه دست یافته شد که علوم چهارم ابتدایی سطح خوانایی متن فراتر از سن و پایه ی دانش-
آموزان این پایه است و باعث میشود دانش آموزان مفاهیم درس را آن طور که باید بیاموزند عملی نشود و در علوم پنجم و
ششم ابتدایی سطح خوانایی متن پایینتر از سن و پایه دانش آموزان این دو پایه است و متن برای آنها بسیار ساده است که
طبق فرمول هارتلی باید تناسب سطح خوانایی متن و سن دانش آموزان رعایت شود و این عدم تناسب باعث میشود ،رغبت
الزم برای مطالعه محتوا به وجود نیاید .از این رو کتب علوم تجربی ابتدایی باید با تدوین محتوایی مناسب جهت پرورش
کودکان مورد توجه جدی قرار بگیرد ( .پدیدار و همکاران )،در سال.1399
نظریاتی فرد؛ فاطمه و اصغر رجبی ،درسال ( )1397تحقیقی به منظور تعیین سطح خوانایی کتاب مطالعات اجتماعی پایه
چهارم و پنجم ابتدایی از طریق روش مک الفلین انجام دادند .م ک الفلین معتقد است سادگی یا دشواری یک متن را کلمات و
جمالت آن مشخص میکند .بنابراین جمالتی که دارای کلمات کم هجایی هستند ساده و جمالتی که دارای کلمات با هجای
بیشتر هستند را دشوار تلقی میکند .تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش نشان داد که کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم و
پنجم ابتدایی متناسب با سن و سطح دانشآموزان نبوده و در درجه دشوار قرار دارند.

 _3اهداف پژوهش
 3_1هدف کلی :هدف اصلی این پژوهش بررسی سطح خوانایی کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی بر اساس تکنیک هارتلی
است.
 3_2هدف های جزئی:


بررسی سطح دشواری کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی از نظر میزان تناسب متن کتاب با پایه تحصیلی و سن
فراگیران



بررسی وضعیت سادگی یا دشواری متن کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی

 _4سواالت پژوهشی
 آیا متن کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب دارد؟
 آیا متن کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی از اصل ساده به دشوار پیروی میکند؟
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 _5روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیل محتوا می باشد .تحلیل محتوا یک روش توصیفی است .با توجه به اهداف تحقیق ،از
روش هارتلی جهت تعیین درجه دشواری متن کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی استفاده شده است.
روش تعیین درجه دشواری متن هارتلی:

این روش در سال  1991توسط جیمز هارتلی به منظور تعیین درجه دشواری متن طراحی و معرفی گردید .این روش درصدد
است تعیین کند که متن کتاب درسی تا چه اندازه با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب دارد .هارتلی پس از بررسیهای
متعدد به این نتیجه دست یافت که چنانچه متنی برای یک گروه در یک پایه تحصیلی دشوار و سخت به نظر برسد ،همان متن
برای گروه های سنی باالتر یک متن متوسط و گاهی متن بسیار ساده خواهد بود و یادگیری آن به سهولت اتفاق میافتد .آن
متنی که برای گروه و پایه سنی خود مناسب است ،برای فراگیران در پایه های قبلی دشوار و برای گروه سنی باالتر بسیار ساده
به نظر میرسد.
هارتلی مراحل اقدام خود را به شرح زیر معرفی میکند:
 .1ابتدا چند نمونه  100کلمه ای از قسمتهای مختلف کتاب درسی را انتخاب کنید؛
 .2تعداد واژههای سه هجایی و کمتر (ساده) را در هر  100کلمه شمارش کنید؛
 .3میانگین واژههای ساده در نمونهها را بدست آورید؛
 .4نسبت واژههای ساده به کل کلمههای کتاب را با جدول مقایسه کنید.
عددی که به دست میآید نشانگر آن است که کتاب درسی مورد بررسی تا چه اندازه با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب
دارد (حسن مرادی ،1396 ،ص.)136

 _6جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل کل محتوای آموزشی کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی می باشد.

 _7روش تحقیق
این پژوهش در چهار مرحله انجام شده است در مرحله اول سه نمونه به صورت تصادفی از ابتدا ،میانه و انتهای کتب مطالعات
سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم ابتدایی انتخاب شد.
جدول شماره :1یافتههای به دست آمده ازتحلیل کتاب مطالعات سوم ابتدایی
نمونه ها

شماره صفحات

تعداد کل واژه ها

تعداد واژه های ساده

نمونه اول

18

100

96

نمونه دوم

40

100

90

نمونه سوم

75

100

91

مجموع

_

300

277

میانگین

_

%100

92/3
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با توجه به جدول شماره ( )1یافته های پژوهشی نشان میدهد که در  100کلمه اول  96کلمه ،در  100کلمه دوم  90کلمـه و
در 100کلمه سوم  91کلمه ساده بودند .در سه نمونه  100کلمه ای که مورد بررسی قـرار گرفـت مجموعـا  277کلمه ساده
که میانگین آنها  92/3درصد میباشد.

جدول شماره  :2یافتههای به دست آمده ازتحلیل کتاب مطالعات چهارم ابتدایی
نمونه ها

شماره صفحات

تعداد کل واژه ها

تعداد واژه های ساده

نمونه اول

6

100

96

نمونه دوم

25

100

98

نمونه سوم

95

100

95

مجموع

_

300

279

میانگین

_

%100

96/3

با توجه به جدول شماره ( )2یافتههای پژوهشی نشان میدهد که در  100کلمه اول  96کلمـه ،در  100کلمـه دوم  98کلمـه
و در 100کلمه سوم  95کلمه ساده بودند .در سه نمونه  100کلمه ای که مورد بررسی قرار گرفت مجموعا  279کلمه ساده که
میانگین آنها  96/3درصد می باشد.

جدول شماره  :3یافتههای به دست آمده ازتحلیل کتاب مطالعات پنجم ابتدایی
نمونه ها

شماره صفحات

تعداد کل واژه ها

تعداد واژه های ساده

نمونه اول

12

100

96

نمونه دوم

53

100

94

نمونه سوم

102

100

96

مجموع

_

300

286

میانگین

_

%100

95/3

با توجه به جدول شماره ( )3یافتههای پژوهشی نشان میدهد که در  100کلمه اول  96کلمه ،در  100کلمـه دوم 94
کلمـه و در 100کلمه سوم  96کلمه ساده بودند .در سه نمونه  100کلمهای که مورد بررسی قـرار گرفـت مجموعـا  286کلمـه
سـاده کـه میانگین آنها  95/3درصد می باشد.
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جدول شماره :4یافتههای به دست آمده ازتحلیل کتاب مطالعات ششم ابتدایی
نمونه ها

شماره صفحات

تعداد کل واژه ها

تعداد واژه های ساده

نمونه اول

8

100

96

نمونه دوم

26

100

95

نمونه سوم

90

100

92

مجموع

_

300

283

میانگین

_

%100

94/3

با توجه به جدول شماره ( )4یافتههای پژوهشی نشان میدهد که در  100کلمه اول  96کلمه ،در  100کلمه دوم  95کلمه و
در 100کلمه سوم  92کلمه ساده بودند .در سه نمونه  100کلمهای که مورد بررسی قرار گرفـت مجموعا  283کلمه ساده کـه
میانگین آنها  94/3درصد میباشد.

جدول شماره :5مقایسه سنجش دشواری متن متناسب با پایههای مختلف تحصیلی
درصد واژه های ساده به

پایه(سن)

وضعیت متن

10ساله

خیلی ساده

100-90

11ساله

ساده

90-80

12ساله

نسبتا ساده

80-70

14و 13ساله

متوسط

70-60

16و 15ساله

نسبتا دشوار

60-50

18و 17ساله

دشوار

50-30

فارغ التحصیل از دانشگاه

خیلی دشوار

30-0

کل

با توجه به جدول شماره ( )5برای دانش آموزان  10ساله که در پایه سوم ابتدایی تحصیل میکنند نسبت واژه هـای سـاده بـه
کل واژهها ،باید عددی بین  90تا  100درصد باشد و عدد  92/3درصد نشان میدهد که محتوای کتاب مطالعات اجتمـاعی
پایـه سوم ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب دارد و دارای سطحی خیلی ساده است.
با توجه به جدول شماره ( )5برای دانش آموزان  11ساله که در پایه چهارم ابتدایی تحصیل میکنند نسبت واژه هـای سـاده
بـه کل واژهها ،باید عددی بین  80تا  90درصد باشد و عدد  96/3درصد نشان میدهد که محتوای کتاب مطالعات اجتمـاعی
پایـه چهارم ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب ندارد و دارای سطحی خیلی ساده است.
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با توجه به جدول شماره ( )5برای دانش آموزان  12ساله که در پایه پنجم ابتدایی تحصیل میکنند نسبت واژه هـای سـاده بـه
کل واژهها ،باید عددی بین  70تا  80درصد باشد و عدد  95/3درصد نشان میدهد که محتوای کتاب مطالعات اجتمـاعی پایـه
پنجم ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب ندارد و دارای سطحی خیلی ساده است.
با توجه به جدول شماره ( )5برای دانش آموزان  12ساله که در پایه ششم ابتدایی تحصیل میکنند نسبت واژه هـای سـاده بـه
کل واژهها ،باید عددی بین  70تا  80درصد باشد و عدد  94/3درصد نشان میدهد که محتوای کتاب مطالعات اجتمـاعی پایـه
ششم ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب ندارد و دارای سطحی خیلی ساده است و برای دانش آموزان کالس
چهارم ابتدایی مناسب است .و همچنین متن کتاب از اصل ساده به دشوار پیروی نمیکند.

 _8بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش محتوای کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و از روش هارتلی بهره گیری
شد .در پاسخ به سوال اول که «آیا متون کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی با پایه تحصیلی و سن فراگیران تناسب دارد؟»
نتایج پژوهش نشان میدهد که محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی برای دانش آموزان  10ساله که در این پایه
تحصیل میکنند مناسب میباشد و محتوا و متون کتاب نسبت به سطح و سن فراگیران که بسیار ساده میباشد ،هماهنگی
دارد .با توجه به نتایج پژوهش محتوای کتب مطالعات چهارم ،پنجم و ششم محتوا و متون کتب به ترتیب ساده و نسبتا ساده
میباشد در پاسخ به سوال دوم که به اصل ساده به دشوار اشاره دارد این نتیجه حاصل شد که محتوا و متن کتب به جز پایه
سوم ابتدایی از اصل ساده به دشوار پیروی نمیکند.

 _9پیشنهادات
با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل دادههای کتب مطالعات اجتماعی پایه ابتدایی به روش هارتلی این نتیجه حاصل
شد ،که فقط سطح کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی با محتوا و متن کتاب و سن فراگیران تناسب و هماهنگی دارد و
از اصل ساده به دشوار پیروی میکند اما محتوای کتب مطالعات چهارم ،پنجم و ششم با محتوا متن و سن فراگیران تناسب
ندارد و از اصل ساده به دشوار پیروی نمیکند و پایینتر از سطح کالسی و سن دانش آموزان این پایه است که باعث بی-
حوصلگی و بیرغبتی دانش آموزان نسبت به مطالعه کتب می شود لذا مولفان کتب باید به تطبیق سطح سنی و توانایی خوانایی
دانش آموزان توجه ویژه ای داشته باشند .همچنین مولفان گرامی میبایست در تهیه و تدوین کتب به اصل ساده به دشوار
همت گمارند.
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