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چکیده
مطالب کتاب آموزشی باید به گونهای سازماندهی شوند که دانشآموز ضمن حرکت در مسایری
هموار ،به طور تدریجی با فرایند یادگیری درگیر شودوگامبهگام در یک مارپیچ ارتقا یابناده،خود
در تولید مفهوم مشارکت کند.در چنین فرایندی ممکن است ،مقداری از دانش بهصورت انتقالی
و مقداری از طریق کشف،مقداری از طریق درگیر شدن در فعالیتهای مبتنای بار مهاارتهاای
فرایندی و مقداریاز طریق تعامل با دیگران حاصل شود.در هماهی ایان مراحال،مهمتارین امار
غلبه ی محوریت یادگیری فعال بر حجم یادگیریهای انفعالی است.از این رو کتاب های درسای
نیز باید متناسب با ایان هادف تادوین گردناد و نقاای

احتماالی آن هاا در ایان زمیناه رفاع

گردد.هدف این پژوهش نیز تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی از منظر فعال و غیار فعاال
فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

بودن محتوا با استفاده از روش ویلیام رومی می باشد.روش مورد استفاده تحلیل محتوا و جامعاه
ی آماری پژوهش،کتاب علوم سوم ابتدایی سال  1099بود.نمونه انتخاب شده شاامل 10صافحه
از دو فصل کتاب بود که به روش تصاادفی سااده انتخااب گردیاده اسات،در هار فصال تماامی
جمالت،تصاویرو فعالیتها انتخاب و کدگذاری گردیدند.نتاایج تحقیاق نشاان داد کاه ضاریب
درگیری دانش آموزان با متن کم تر از  380می باشدو این یعنای ماتن نتوانساته باه انادازه ی
کافی دانش آموزان را به فعالیت وادارد.ضریب بااالی  189در فعالیات هاا بیاانگر درگیاری زیااد
است.ضریب درگیری تصاویر نیز در حد متوسط بوده و ضریبی بین  380و  189را دارا هستند.باه
طور کلی یافته های پژوهش نشان داد کاه بخاش هاای مختلاف کتااب مکمال هام هساتند و
غیرفعال بودن متن توسط فعال بودن فعالیت ها پوشش داده می شود.
واژگان کلیدی :تحلیل محتوا ،رومی ،فعال ،غیرفعال.

تاریخ دریافت مقاله - 98/13/11 :تاریخ پذیرش مقاله98/13/20 :
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان
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مقدمه
یکی از فاکتورهای اصلی آموزش مدرسهای برنامههای درسی هستند که به انحنای مختلاف بار
روند آموزش چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان تاثیر مایگذارناد.نظاامهاای آموزشای
دروندادهایی دارند،یکی از مهم ترین آنها که هم زمان در اختیار فراگیر و معلم قرار می گیرد و
معیاری برای سنجش یادگیری فراگیران محسوب می شود کتابهای درسی می باشند .کتااب-
های درسی مطلوب قادر خواهند بود تا سبب یادگیری بهتار و عمیاقتار داناشآماوزان شاده و
نقشهی راهی برای آموزش کاراتر معلمین به شمار آیناد (نوریاان.)1090،بناابراین یاک برناماه
درسی باید بتواند ساخت مطلوب شدن را درفراگیران ایجاد کند و باه آن هاا فرصات بدهاد تاا
دانش را خودشان بسازند ؛فراگیران بیش تر از آن که باه آماوزش مساتقیم نیازمناد باشاند باه
فرصتهای یادگیری مستقیم محتاج هستند بنابراین دوره ابتدایی از این جهت جلوه بیشتاری
می کند چراکه خصوصیات و نیازهای دانش آماوزان در ایان دوره در مقایساه باا مقااطع دیگار
نمودی مثبت و سازنده دارد(شعبانی.)1092،از این رو نقش کتاب درسی  ،فراهم کردن امکانات
و شرایط مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار دانش آموزان از طریق فرآیند یاددهی –
یادگیری است .در بین کتابهای درسی محتوای کتابهای علوم دارای اهمیت دو چندانی است
چرا که آموزش علوم در بهبود و ارتقای سطح زندگی فردی بچاههاا ماؤثر اسات .کشاوری کاه
آحادش رشد علمی پیدا میکنند ،زندگی بهتری را برای خود رقم میزند.آموزش علوم به توسعه
پایدار و بهبود محیط زیست میانجامد .این هم جنبهای بسیار مهم است .در ایران امروز ،دغدغه
محیط زیست ،از دغدغههای بسیار جدی است .در کل جهان هم با این دغدغه مواجاه هساتیم.
آموزش علوم نسبت به مسائل محیط زیست دغدغه و شناخت ایجاد میکند و به بهبود وضعیت
مینجامد .آموزش علوم برای رشد و اقتصاد کشور مفید است و باه توساعه اقتصاادی مینجاماد.
امروز در ا ین باب شکی نیست که فروختن محصول ،سودآورتر است تا فروختن مواد اولیه .تولید
محصول بیشک حاصل توسعه علمی است .ساطح توساعه اجتمااعی هار کشاوری وابساته باه
آموزش علوم است .افرادی که از سواد علمی باالتری برخوردارند ،در تصمیمگیریهای اجتماعی
بهتر به مسئلهها میپردازند و بهتر عمل میکنند؛ حتی مسئلههایی مثل سابک راننادگی ،دفاع
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زباله ،و مواردی مثل اعتیاد ،ایدز و آزار جنسی کودکان.آموزش علوم به درک و اصالح موقعیات
فرد در رابطاه ای چهارگاناه ،یعنای باا خاود ،باا خلاق ،باا خلقات و باا خداوناد متعاال یااری
میرساند(امانی.)19:1090،
اگر برنامه ی درسی و محتوای کتاب های مربوط  ،هماهنگ و هم ساو باا اهاداف کلای و
جزئی نظام نباشد  ،نمی توان نسبت به تحقق هدف های مورد انتظار امیادی داشات  .موفقیات
یک نظام آموزشی در گرو هماهنگی اجزای متشکله با یکدیگر و هم سویی اجزا در جهت تحقق
هدف ها و تناسب آن با ویژگی های خاص مخاطبان آموزشی است(نجفای ،مقادمزاده و وفاایی،
 . )238: 1092اطمینان از این تناسب نیاز به بررسی و تحلیل محتوا دارد .روش تحلیال محتاوا
که در مطالعه و ارزیابی محتوای کتابهای درسی به کار میرود ،در پژوهشهای متعدد استفاده
شده است .ریشهی تاریخی تحلیل محتوا به آغاز کاربرد آگاهانهی انسان از نمادها و زبان بر می-
گردد .تحلیل محتوا یکی از مهمترین روشهای پژوهش در علوم اجتماعی و بهویژه در ارتباطات
است اما در سایر رشتههای علوم انسانی از جمله علاوم تربیتای نیاز باه کاار مایرود .برلساون
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تحلیل محتوا را یک فن پژوهشی برای توصیف عینی ،نظامدار و کمی ااهر محتاوای رساانهی
ارتباطی تعریف میکند(کریپندروف .)1097،2تحلیل محتاوا یاک روش تحقیقای اسات کاه باه
صورت منظم و عینی به توصیف مقداری محتوای آشکار ارتباطات می پردازد .در این روش پیام
ها و یا اطالعات به صورت منظم  ،کدگذاری و به خوبی طبقاه بنادی مای شاوند تاا پژوهشاگر
بتواند به صورت کمی تجزیه و تحلیل کند(دالور .)297:1083،تحلیل محتوا کااربرد روش هاای
کمی و کیفی  ،عینی و نظام دار برای توصیف رساانه هاای آموزشای و آگااهی از میازان تاأثیر
گذاری آن ها در فرایند یاددهی – یادگیری  ،تأثیرات آشاکار و پنهاان در فراگیاران و شاناخت
واقعیت های اجتماعی است و به سه نوع تقسیم می شود  :تحلیل محتوای توصیفی  ،ارتباطی و
استنباطی (نوریان  .)1088 ،تحلیل محتوا یک ابزار تحقیق است که برای تعیین حضور برخی از
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کلمات یا مفاهیم درون متن استفاده می شود(پالمکوییست )1993،1هم چنین«فنی اسات کاه
به وسی له آن مشخصات خاص پیام به طور وشن و دقیق جهت اساتنباط علمای شناساایی مای
شوند ،دقت و عینیت امر متضمن آن است که تحلیل مبتنی بر قواعد مشخصی باشد تا به دانش
پژوهان امکان دهد از پژوهش های مختلف به نتایج یکسان مورد نظر دست یابند»  .همان طور
که دیده شد تعاریف در مورد تحلیل محتوا فراوان است که از میان آنها ،بطور نسبی می تاوان
تعریف کرلنگر 2را تعریفی مطلوب دانست .وی بر این باور است که تحلیل محتاوا دارای ویژگای
های زیر می باشد :الف) تحلیل محتوا روشی نظاممند است؛ به این معنا ،محتوایی که قرار است
مورد ارزیابی قرار گیرد ،باید براساس قواعد روشان و ثاابتی برگزیاده شاود .ب) تحلیال محتاوا
روشی عینی است .بنابراین ،ساختههای ذهنی پژوهشگر نباید در آن دخالت داشته باشاد .ج) از
آنجایی که تحلیل محتوا کمی است ،هدف اصلی تحلیل محتوا بازنماایی دقیاق مجموعاه ای از
پیام میباشد(سیدامامی)1092،
شریعتمداری ( )1087اصول انتخاب محتوا از نظر سیلور 0و همکااران را ایان گوناه بیاان
نموده است  «:محتوا باید مفاهیم اساسی یک رشته یا موضوع درسی را منسجم کند؛ روش های
تحقیقات انجام شده در رشته ی علمی را مشخ

کند؛ قدرت تخیل دانش آماوزان را تحریاک

کند و آنان را به تفکر وادارد و در عین حال  ،قابل درک هم باشد ».
تحلیل محتوای کتب درسی نخساتین باار توساط ویلیاام رومای در کتااب تکنیاکهاای
پژوهشی در آموزش علوم در سال  1983جهت تمایز گذاشتن بی مطالب و محتوای اکتشاافی و
فعال با مطالب و محتوای غیرفعال مطرح گردید .روش او چنان که خود معتقد است یاک روش
تحلیل کمی است که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب درسای و آزمایشاگاهی
میپردازد(احمدی و قاسمی .)1099،

1

Palmquist
kerlenger
3
silver
2

33

بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی از منظر فعال بودن و غیرفعال...

محدثه صفاریه

در نظام آموزش متمرکز کشور ما که کتابهای درسی به صورت یکسان و به طور همزمان
برای همهی دانشآموزان مناطق گوناگون در ابعاد وسیع تهیه میشوند ،نقد و بررسی و تحلیال
آنها از زوایای گوناگون از سوی کارشناسان و متصدیان از تدوین تا ارزیابی به منزلهی یک الزام
مطرح است (مرعشی ،هاشمی و مقیمی  . )78:1091،بنابراین پژوهش پیرامون تحلیال کتااب-
های درسی تالش ارزندهای است زیرا معلمان و دانشآموزان زیادی از آن بهاره مایبرناد و ایان
مطالعااات در طراحاای فرصااتهااای مناسااب باارای یااادگیری دانااشآمااوزان تأثیرگااذار اساات
(داگبی . )2313،1هم چنین تحلیل محتوا نقاط قوت و ضاعف احتماالی بارای اصاالح و تغییار
محتوای مناسب با اهداف تعیین شاده و اصاول علمای در را در اختیاار آموزشاگران و مؤلفاان
کتابهای درسی قرار می دهد (کوهی فائق و شاه محمدی . )1092،به عباارتی تحلیال محتاوا
باعث می شود تا معلمان و مولفان کتاب درسی و برنامه ریزان درسی با ویژگای هاایالزم بارای
ارائه یک کتاب درسای مناساب آشانا شاوند و آنهاا را در جهات بهباود کتااب باه کاار گیرناد
(امیرآتشانی و رسولی ) 1090،و همچنین کمک میکند تا مفاهیم ،اصول ،نگارشهاا ،باورهاا و
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کلیهی اجزای مطرح شده در قالب درسهای کتاب ،مورد بررسی علمی قرار گیارد و باا هادف
های برنامهی درسی ،مقایسه و ارزشیابی شوند .برای مثال ممکن است کتاب درسی ،نگارش هاا
یااا حالااتهااایی را تشااویق کنااد کااه بااا اهااداف برنامااه درساای هاام خااوانی نداشااته باشااند
(یارمحمدیان . )1092،نتایج این پژوهش با هدف بررسی فعال و غیر فعال باودن مای تواناد از
یک سو مؤلفان و سایر کارشناسان کتاب علوم تجربی را در جهت تصمیمگیری درماورد تجدیاد
نظر و یا تغییرات احتمالی کتابهای موجود یاری دهد و از سویی دیگر می تواند مورد اساتفاده
آموزگاران قرار گیرد تا در موقع تدریس نقای

بیان شده را پوشش دهناد و زمیناه انگیازش و

یادگیری فعال و معنادار را ایجاد نمایند.
در همین راستا در این پژوهش سعی می گردد به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
میزان فعال بودن متن کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چه قدر هست ؟
dogby
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میزان فعال بودن تصاویرکتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چه قدر هست ؟
میزان فعال بودن فعالیت های کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چه قدر هست ؟
پیشینه ی پژوهش
زینب حسینی ،علینژاد،مقصودی،نوری و قاسمی ( )1098پژوهشی باا عناوان تحلیال محتاوای
کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی براساس روش ویلیاام رومای انجاام دادناد 7 .درس از ایان
کتاب به عنوان نمونه آماری مورد تحلیل قرار گرفتاه و واحاد تجزیاه و تحلیال شاامل :ماتن ،
پرسش ها و تصاویرکتاب بود که بر اساس مقوله های فعال و غیر فعال با فرماول ویلیاام رومای؛
تحلیل و ضریب درگیری آنها مشخ

شد .نتایج به دست آمده نشان می دهد کاه ماتن کتااب

علوم با ضریب درگیری  3/92فعال بوده و مناسب و پویا طراحی شده است .هم چناین ،تصااویر
کتاب با ضریب درگیری  3/77تصاویری فعال هستند و متناسب با درس علوم  ،شیوه ی پویاا و
فعالی را  ،که موجب درگیر کردن دانش آموزان در یادگیری میشاود ،در پایش گرفتاه اناد .در
خصوص پرسش ها ،ضریب درگیری عدد  9به دست آمد که این ضریب از  1/9بسیار بازر

تار

می باشد یعنی کتاب بدون در نظر گرفتن اطالعات فراگیر و بدون ارائه دانش کاافی ،از او انجاامِ
یک فعالیت و ارائه اطالعات فاراوان را طلبیاده اسات  ،بناابراین براسااس روش ویلیاام رومای ؛
پرسش ها و فعالیت های کتاب به شیوهای نامناسب طراحی شدهاند.
بیگی الوار ،احمدی و کریمی ( )1099پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر تحات عناوان " تحلیال
محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی سوم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعاال باودن براسااس روش
ویلیام رومی سال تحصیلی " 1090-99انجام دادهاند .از نظار آن هاا ضاریب درگیاری تصااویر
 3800میباشد که نشان دهندهی غیرفعال باودن تصااویر کتااب اسات و اینکاه فراگیاران را در
یادگیری درگیر نمیکند .ضریب درگیری سواالت نیز  9833برآورد شده است که از نظار ویلیاام
رومی چنین سواالتی غیرفعال هستند و بیشتر میخواهند فراگیران را به نوعی تجزیه و تحلیال
وادار کنند.
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مظاهری ،دادگری کرمانی  ،محمدی و ساالری چینه ( )1099نیز پژوهش تحلیل محتوای
کتاب علوم سوم ابتدایی سال 1090 -99را از منظر فعال و یا غیر فعال باودن باه روش ویلیاام
رومی انجام دادند.ولی از نظر آن ها تصاویر و متن غیرفعال و فعالیت ها فعال می باشند.
حیدری ده،میرحسینی و میرحسینی ( )1090نیز محتوای کتاب علوم سوم دبستان ،ساال
 1090را به روش ویلیام رومی تحلیل نمودند تا میزان استفاده از شیوه ارائه فعاال در تادوین و
تألیف کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی را تعیاین کنناد .روش نموناهگیاری در ایان پاروژه،
نمونهگیری تصادفی ساده و روش پژوهش ،تحلیل محتوا با تکنیک تجزیه و تحلیل کمای کتاب
درسی بود .در این پژوهش از تکنیک ویلیام رومی بهعنوان ابازار جماعآوری اطالعاات اساتفاده
شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،متن کتاب علوم ساوم دبساتان از ضاریب درگیاری
مطلوبی برخوردار میباشدکه برابر است با  1و نشانگر ارائه فعال میباشد .ضریب درگیریتصاویر
کتاب برابر است با  . 3 / 28تصاویر بیشتر یک موضوع را تشریح میکناد و داناشآماوزان را باه
فعالیت درگیر نمیکند .ضریب درگیری پرسشهای مطرح شده در کتاب برابر است با  2 / 00و
فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

از نوع پرسشهای غیرفعال میباشد .زیرا فعالیت زیادی میطلبد در حالیکه به اطالعات کاافی و
شرایط فراگیر توجه نمیشود .بر این اساس بازنگری و تجدیادنظر در چگاونگی ارائاه تصااویر و
سؤاالت ضروری به نظر میرسد.
حبیبی بردبری،محمدی و رییسی( )1093پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای ارتبااط باین
تصاویر و متن نوشتاری کتاب درسی علاوم تجربای پایاه ششام ابتادایی انجاام دادناد .در ایان
پژوهش ،روش توصیفی از نوع تحلیل محتوا مایباشاد .جامعاهی آمااری ایان پاژوهش شاامل
تصاویر کتاب علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی  99-93میباشاد .حجام نموناه برابار باا
حجم جامعه انتخاب گردید .ابزار پژوهش نیز فرم تحلیل محتوای ارتباط باین تصااویر و ماتن و
ابزار تحلیل کیفی نرم افزار  maxqdaبود .در بررسی تصاویر کتاب علاوم تجربای پایاه ششام
ابتدایی ،مالحظه میشود که از مجموع  130تصویر در کل کتاب 72 ،تصاویر نسابت باه ماتن
هماهنگ ،و  02تصویر دیگر  ،با متن نوشاتاری ناهماهناگ باوده اسات ،کاه از ایان تعاداد 19
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تصویر ،بدون فن تاکید ،و  17تصویردیگر ،با فن تاکید ،تشخی

داده شده اسات.باا توجاه باه

یافته های به دست آمده میتوان بیان کرد که میزان ارتباط تصااویر باا ماتن ،نسابت باه کال
تصاویر ،زیاد است که در حدود 39درصد کل تصاویر کتاب با متن هماهنگ مای باشاد ،وکمتار
میتواند در ایجاد وپرورش خالقیت در یادگیرندگان مؤثر باشد .پس معلماان بایاد باا شناساایی
تصاویر ناهماهنگ ،پیام اصلی آنها را برای دانشآموزان مشخ

نمایند.

مصلح امیردهی ،خسروی و رساولی ( )1099پژوهشای باا عناوان بررسای میازان فعاال و
غیرفعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوساطه بار اسااس تکنیاک ویلیاام
رومی انجام دادند .از نظر آنها محتوای کتاب درسی ،یکی از عناصر مهم نظام آماوزشوپارورش
است و در تحقق اهداف آموزشوپرورش نقش حیاتی دارد .در این پژوهش باه تحلیال محتاوای
متن ،تصاویر و فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی مقطع اول متوسطه در سال تحصایلی 99-
 1090باار مبنااای فعااال و غیرفعااال بااودن محتااوای کتاااب باار اساااس تکنیااک ویلیااام روماای
پرداختهشده است؛ و روش مورداستفاده در این پاژوهش ،تحلیال محتاوا اسات .جامعاه آمااری
پژوهش ،شامل 192صفحه از کتاب مطالعات اجتماعی مقطاع اول متوساطه در ساال تحصایلی
 99-1090بود .یافتههای تحقیق نشان داد کاه ضاریب درگیاری ماتن  3/11اسات کاه نشاان
می دهد متن کتاب مطالعات اجتماعی مقطع اول متوسطه به شایوه فعاالی نوشاتهنشاده اسات.
ضریب درگیری تصاویر نیز  3/23تعیین شد که نشان داد تصاویر کتاب ،دانشآموز را درگیار در
یادگیری نمیکند .همچنین در بخش تحلیل شاخ

فعالیت محور بودن کتاب ،ضریب درگیری

 2/03تعیین شد که نشان می دهد کتاب مطالعات اجتماعی ،برمبنای الگاوی ویلیاام رومای باه
شیوه فعالی تدوین نگردید.

جدول  :1پیشینه پژوهشهای قبلی
نویسندگان

سال

عنوان

نتیجه

انتشار
زینب حسینی و
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7درس از این کتاب به عنوان نمونه
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همکاران

محدثه صفاریه

تجربی پایه سوم ابتدایی براساس آماری مورد تحلیل قرار گرفته و
واحد تجزیه و تحلیل شامل :متن ،
روش ویلیام رومی
پرسش ها و تصاویر کتاب است که
بر اساس مقوله های فعال و غیر فعال
با فرمول ویلیام رومی؛ تحلیل و
ضریب درگیری آنها مشخ شده
است .نتایج به دست آمده نشان می
دهد که متن کتاب علوم با ضریب
درگیری  3/92فعال بوده و مناسب و
پویا طراحی شده است .هم چنین
،تصاویر کتاب با ضریب درگیری
 3/77تصاویری فعال هستند و
متناسب با درس علوم  ،شیوه ی پویا
و فعالی را  ،که موجب درگیر کردن
دانش آموزان در یادگیری می شود،
در پیش گرفته اند  .در خصوص
پرسش ها ،ضریب درگیری عدد  9به
دست آمده است که این ضریب از
 1/9بسیار بزر تر می باشد یعنی
کتاب بد ون در نظر گرفتن اطالعات
فراگیر و بدون ارائه دانش کافی  ،از او
انجامِ یک فعالیت و ارائه اطالعات
فراوان را طلبیده است  ،بنابراین
براساس روش ویلیام رومی ؛ پرسش
ها و فعالیت های کتاب به شیوه ای
نامناسب طراحی شده اند
فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

بیگی الوار و
همکاران

1099

تحلیل محتوای کتاب علوم
تجربی پایه ی سوم ابتدایی از
منظر فعال و غیرفعال بودن
براساس روش ویلیام رومی سال
تحصیلی 1090-99

ضریب درگیری تصاویر  3800می
باشد که نشان دهنده ی غیرفعال
بودن تصاویر کتاب است ضریب
درگیری سواالت نیز  9833برآورد
شده است که از نظر ویلیام رومی
چنین سواالتی غیرفعال هستند و
بیشتر می خواهند فراگیران را به
نوعی تجزیه و تحلیل وادار کنند.
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مظاهری و
همکاران

1099

تحلیل محتوای کتاب علوم سوم
ابتدایی سال 1090 -99را از
منظر فعال و یا غیر فعال بودن
به روش ویلیام رومی

تصاویر و متن غیرفعال و فعالیت ها
فعال می باشند.

حیدری ده و
همکاران

1090

تحلیل محتوای کتاب علوم سوم
دبستان ،سال  1090را به روش
ویلیام رومی

تصاویر بیشتر یک موضوع را تشریح
می کند و دانشآموزان را به فعالیت
درگیر نمیکند .ضریب درگیری
پرسشهای مطرح شده در کتاب
برابر است با  2 / 00و از نوع
پرسشهای غیرفعال میباشد.
بازنگری و تجدیدنظر در چگونگی
ارائه تصاویر و سؤاالت ضروری به
نظر میرسد

حبیبی بردبری

1093

تحلیل محتوای ارتباط بین
تصاویر و متن نوشتاری کتاب
درسی علوم تجربی پایه ششم
ابتدایی

میزان ارتباط تصاویر با متن ،نسبت
به کل تصاویر ،زیاد است که در
حدود 39درصد کل تصاویر کتاب با
متن هماهنگ می باشد ،وکمتر می
تواند در ایجاد وپرورش خالقیت در
یادگیرندگان مؤثر باشد.

مصلح امیردهی و
همکاران

1099

بررسی میزان فعال و غیرفعال
بودن محتوای کتاب مطالعات
اجتماعی دوره اول متوسطه بر
اساس تکنیک ویلیام رومی

ضریب درگیری متن  3/11است که
نشان میدهد متن کتاب به شیوه
فعالی نوشتهنشده است .ضریب
درگیری تصاویر نیز  3/23تعیین شد
که نشان داد تصاویر کتاب ،دانشآموز
را درگیر در یادگیری نمیکند.
همچنین در بخش تحلیل شاخ
فعالیت محور بودن کتاب ،ضریب
درگیری  2/03تعیین شد که نشان
میدهد کتاب مطالعات اجتماعی،
برمبنای الگوی ویلیام رومی به شیوه
فعالی تدوین نگردیده است.
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محدثه صفاریه

به نظر می رسد در پژوهش های مشابه ضد و نقیضهای زیادی مشاهد میشود و یافته-
های متناقضی در مورد فعال و غیرفعال بودن متن ،تصاویر و فعالیت کتاب علوم پایه سوم
ابتدایی در سال  1099وجود دارد .باید گفت نمیتوان از روی ضریب درگیری متن ،تصاویر و
فعالیت به تنهایی نامناسب و غیرفعال متن را تشخی

داد چرا که متن ،تصاویر و فعالیت ها در

کنار هم محتوای کتاب درسی را تشکیل می دهند و فعال و غیرفعال بودن هر مبحث آموزشی
را با قرار دادن این سه مقوله در کنار هم می توان تعیین نمود.بنابراین بهتر است هر مبحث
آموزشی به طورجداگانه از این دیدگاه بررسی گردد.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر  ،از روش تحلیل محتوا بر اساس تکنیک ویلیام رومی استفاده شده است  .در
این پژوهش واحد تحلیل در بخش تحلیل متن  ،متن و واحد ثبت  ،جمله  ،در بخش تحلیل
تصاویر نیز واحد تحلیل  ،تصویر و در بخش فعالیت محور بودن کتاب  ،واحد تحلیل  ،فعالیت
های کتاب است  .جامعه ی آماری پژوهش  ،کتاب علوم سوم ابتدایی سال  1099است که به
فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

علت تناقض در نتایج پژوهشهای مشابه و نتیجه گیری بهتر در مورد مناسب بودن محتوای
این کتاب درسی در سال  1099انتخاب گردیده است  .ویلیام رومی برای ارزشیابی متن ،
حداقل صفحات انتخاب شده را  13صفحه و تعداد جمالت شمارش شده در هر صفحه را 29
جمله تعیین کرده است؛ هم چنین برای ارزشیابی تصاویر  ،حداقل  13تصویر از کل کتاب و به
منظور تعیین شاخ

میزان فعالیت های کتاب نیز حداقل ده صفحه از کل کتاب را پیشنهاد

داده است (معروفی و یوسف زاده  . )100:1089،با کمک روش تصادفی ساده  10صفحه که
شامل دو فصل از کتاب درسی بود به منظور تحلیل انتخاب گردید و تمامی جمالت ( 92جمله)
 ،تصاویر ( 19تصویر) و فعالیتهای ( 13فعالیت ) مربوط به این دو فصل شمارش و کدگذاری
شدند و تجزیه و تحلیل گردیدند.
به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات در تکنیک ویلیام رومی از فرمول ارائه شده ی ویلیام
رومی استفاده و به روش زیر کدگذاری شد :
70
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کدگذاری متن  :جمالت بیان حقیقت ،کد ()A؛بیان نتایج یا اصول کلی ()B؛ تعاریف
()C؛ سؤاالت پاسخ داده شده ()D؛ سؤاالت تحلیلی ( )E؛ بیان نتایج فعالیتهای انجام شده
توسط دانش آموز ()F؛ انجام آزمایش و فعالیت یا حل مسائل ()G؛ سؤاالتی برای جلب توجه
()H؛از مقولههای فوق  ،مقولههای A,B,C,Dجزو مقوله های غیر فعال به حساب میآیند و
مقولههای  E,F,G,Hجزو مقولههای فعال قلمداد می شوند  .به منظور محاسبهی ضریب
درگیری با متن می توان مجموع مقولههای فعال را بر مجموع مقولههای غیر فعال تقسیم نمود.
کدگذاری تصاویر به شیوه ی زیر انجام گرفت :
 .aتصویری که از آن فقط برای تشریح موضوع خاصی استفاده شده است.
 .bتصویری که از دانش آموز می خواهد تا با استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا آزمایشی
را انجام دهد.
 .cتصویری که برای تشریح شیوه جمع آوری وسایل یک آزمایش آمده است.
 .dتصویری که در هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد.
از مقوله های چهارگانه فوق ،مقوله  ،aغیر فعال و bمقوله فعال قلمداد میشود و مقولههای c
و  dمقولههای خنثی هستند .برای محاسبه ضریب درگیری ،در اینجا نیز مقوله فعال بخش بر
مقوله غیر فعال می شود.
کدگذاری سؤاالت نیز به شیوه ی زیر انجام گرفت :
 )aسوالی که جواب آن را مستقیم در کتاب می توان یافت.
 )bسوالی که جواب آن را مربوط به نقل تعاریف است.
 )cسوالی که برای پاسخ آن به دانش آموز باید از آموختههای خود در درس جدید برای نتیجه
گیری در مورد مسایل جدید استفاده کند.
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 )dسؤالی که در آن از دانش آموز خواسته شده مسألهی بخصوصی را حل نماید.
در طبقه بندی فوق مقولههای  aو  bدر زمره مقولههای غیر فعال و مقولههای  cو  dدر زمره
مقولههای فعال بخش بر مقولههای غیر فعال تقسیم میگردد:
ضریب درگیری دانش آموز با سؤاالت = مجموع مقولههای فعال تقسیم بر غیر فعال
یافته ها
سؤال اول:میزان فعال بودن متن کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چه قدر هست ؟
جدول -2تحلیل متن کتاب بر اساس الگوی ویلیام رومی
ردیف

متن

1

جمع

مقوله

فراوانی

A

03

73892

2

0880

2

مقوله های غیر

B

0

فعال
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فراوانی

درصد

09
C

0

0

D

3

3

9

E

1

1892

F

3

3

3
9

9831

7

G

3

3

8

H

0

7839

I

2

9
مقوله های خنثی
13
جمع

0880
2

J

درصد

83892
9873

مقوله های فعال

جمع

0880

3
92

92

133

133
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مجموع مقوله های فعال
ضریب درگیری دانش آموز با متن=

----------------------برمجموع مقوله های غیر فعال
9

=3811

09
 09جمله در مقوله غیر فعال و  9جمله در مقوله فعال و  2جمله در مقوله خنثی قرار می-
گیرد  .ضریب درگیری دانش آموز با متن  3811می باشد که این عدد بیان گر درگیری کم
دانش آموز با متون کتاب درسی است.
سؤال دوم:میزان فعال بودن تصاویرکتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چه قدر
هست ؟
جدول - 0تحلیل تصاویر کتاب بر اساس الگوی ویلیام رومی
ردیف

متن

مقوله

فراوانی

جمع
فراوانی

درصد

جمع
درصد

1
2
0

مقوله های غیر
فعال

A

8

8

9080

9080

0
9
3
7

مقوله های فعال

B

7

7

0383

0383

8
9
13

مقوله های خنثی
جمع

73

C

3

D

3
19

3

3

3

3
19

133
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مجموع مقوله های فعال
-----------------------

ضریب درگیری دانش آموز با تصویر=

برمجموع مقوله های غیر فعال

7
=

=38879

8
8تصویر در مقوله غیر فعال و  7تصویر در مقوله فعال و 3تصویر در مقوله خنثی قرار میگیرد .
ضریب درگیری دانش آموز با تصویر  38879میباشد که این عدد بیان گر درگیری زیاد دانش
آموز با تصاویر کتاب درسی است.
سؤال سوم:میزان فعال بودن فعالیت های کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چه
قدر هست ؟
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جدول :0تحلیل کتاب از نظر شاخ
ردیف

متن

1
2

مقوله های غیر

0

فعال

0
9
3
7

درگیری در فعالیت ها بر اساس الگوی ویلیام رومی

مقوله

فراوانی

A

0

B

3

3

C

8

93

مقوله های فعال
D

8
جمع

جمع
فراوانی
0

10

9
13

درصد
18879

جمع
درصد
18879

81329

01329
13

133

133
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مجموع مقوله های فعال
ضریب درگیری دانش آموز با فعالیت=

----------------------برمجموع مقوله های غیر فعال

= 080

10
0

0فعالیت در مقوله غیر فعال و  10فعالیت در مقوله فعال قرار میگیرد .ضریب درگیری دانش
آموز با فعالیت  080می باشد که این عدد بیان گر درگیری زیاد دانش آموز با فعالیت کتاب
درسی است.
بحث و نتیجه گیری
در نهایت بعد از اینکه ضریب درگیری (شاخ
پرسش ها) مشخ

درگیری) دانش آموز با محتوا (متن ،تصاویر،

گردید ،نوبت تفسیر نتایج فرا میرسد .ضریب درگیری دانش آموز با محتوا

عددی است که نشان دهنده میزان فعال بودن محتوا است .دامنه این عدد بدست آمده ممکن
است از صفر تا بی نهایت باشد ،اما به نظر ویلیام رومی زمانی یک کتاب درسی ،فعال است که
ضریب درگیری (شاخ

درگیری ) آن بین  3/0تا 1/9باشد ‹ 3/0 :ضریب درگیری ‹ .1/9

ضریب درگیری کمتر از  3/0بیانگر این است که کتاب فقط به ارائه اطالعات علمی می
پردازد و از فراگیران میخواهد تا در پی حفظ کردن مطالب علمی ارائه شده باشند .چنین
کتابی در زمره کتابهای غیر پژوهشی به حساب میآید که در آن دانش آموز هیچگونه نقش
فعالی را در امر یادگیری به عهده ندارد و به او و به ذهن او به عنوان یک سیستم بانکی
نگریسته میشود که همیشه در پی حفظ و نگهداری و بایگانی مطالب است.
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محدثه صفاریه

از طرف دیگر ضریب درگیری بزرگتر از  1/9نمایانگر کتابی است که در مورد هر جمله،
تصویر ،یا سوال آن ،از دانش آموز میخواهد تا به نوعی تجزیه و تحلیل انجام دهد و به فعالیت
بپردازد .چنین کتابهایی مفروضات و اطالعات علمی کافی را در اختیار فراگیران قرار نمی دهد
و فقط از دانش آموزان میخواهند تا به گونه ای ،فعالیتی را انجام دهند .از نظر ویلیام رومی این
کتاب ها نیز به صورت غیر فعال ارائه شده است .زیرا فعالیت زیادی میطلبد در حالی که به
اطالعات کافی و شرایط فراگیر توجه نمیشود  .بنابراین به عقیده ویلیام رومی کتابی مناسب
است و به صورت فعال ارائه شده است که شاخ

درگیری دانش آموز با محتوای آن کتاب

بزرگتر از  3/0و کوچکتر از  1/9باشد .به عبارت دیگر هر کتاب که به صورت فعال ارائه میشود
باید حداقل  %03و حداکثر  %73مطالب و موضوعات علمی را ارائه دهد ،در غیر اینصورت
محتوای کتاب غیر فعال خواهد بود .در نتیجه محتوای برنامه درسی می بایست به گونه ای
طراحی و ارائه شود که دانش آموزان را نسبت به یادگیری برانگیزد و زمینه اکتشاف و پژوهش
و عمل فعاالنه آنان را فراهم سازد .
فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

در این تحقیق مشخ

گردید ضریب درگیری دانش آموزان با متن کم تر  380میباشد و

این یعنی متن نتوانسته به اندازهی کافی دانش آموزان را به فعالیت وادارد  .ضریب باالی 189
در فعالیت ها بیان گر درگیری زیاد دانش آموزان در فعالیت هاست  .ضریب درگیری تصاویر نیز
در حد متوسط بوده و ضریبی بین  380و  189را دارا هستند .به طور کلی بخشهای مختلف
کتاب مکمل هم هستند و غیرفعال بودن متن توسط فعال بودن تصاویر و هم چنین درگیری
بسیار زیاد دانش آموزان در فعالیتها پوشش داده میشود .همخ چنین میتوان گفت کتاب
علوم تجربی دبستان به گونهای طراحی گردیده است که فعالیت ها در راستای متون است از هر
متن درسی فعالیتی مرتبط با آن طراحی گردیده است و به دلیل غیرفعال بودن متن کتاب
درسی نمی توان محتوای طراحی شده را نامناسب ارزیابی کرد .با این حال از نظر پژوهشگر به
منظور ایجاد نقشی فعالتر در دانش آموزان پیشنهاد میگردد متن کتاب درسی نیز به گونه ای
طراحی گردد که دانش آموزان را بیش تر درگیر نماید .گنجاندن سؤاالت در دل متن ایده ی
79

فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره چهارم ،شماره ،9پاییز و زمستان1097

مناسبی است.هم چنین غیرفعال بودن متن به معلمان گوشزد میکند که هنگام تدریس متن
های این دوفصل ،سؤاالت و فعالیت های مناسبی از متن طراحی کرده و در کالس مطرح کنند.
قدرتی ،علیخلنی ،رمضانخانی و صفیخانی ( )1093نیز در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که ضریب درگیری تصاویر ()1800میباشد که نشان داد تصاویر کتاب  ،دانش آموز را
در یادگیری به طور کامل درگیر مینماید و در بخش تحلیل پرسشها نیز ضریب درگیری
()1802به دست آمد که نشان میدهد پرسشهای مطرح شده در کتاب از انواع پرسشهای
فعال است و با روش ارایه فعال در یادگیری هماهنگ میباشد .اما از نظر بیگی الوار و همکاران
( )1099ضریب درگیری تصاویر  3800می باشد که نشان دهنده ی غیرفعال بودن تصاویر کتاب
است و اینکه فراگیران را در یادگیری درگیر نمیکند .ضریب درگیری سواالت نیز  9833برآورد
شده است که از نظر ویلیام رومی چنین سواالتی غیرفعال هستند .نتایج پژوهشهای حیدری
ده ( )1090بر خالف نتایج پژوهش حاضر است و نشان می دهد متن کتاب علوم سوم دبستان
از ضریب درگیری مطلوبی برخوردار میباشدکه برابر است با  1و نشانگر ارائه فعال میباشد اما
نتایج پژوهش مظاهری و همکاران ( )1099با این پژوهش هم سواست و حاکی از آن است که
متن کتاب علوم تجربی سوم دبستان غیرفعال طراحی شده است.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد برنامه ریزان کتابهای درسی به تفاوتهای
فردی دانش آموزان توجه بیش تری نموده و در متن درس از پرسشهایی استفاده گردد تا
دانشآموز را به فعالیت و تفکر بیشتری وادارد .محققان تحقیقات بیشتری در مورد فصل های
دیگر این کتاب انجام دهند .هم چنین به معلمین در جهت آموزش و اجرای صحیح ،درست و
به جای مطالب موجود در کتاب آموزش داده شود و راهبردهای مؤثری را برای پوشش نق -
های موجود ارائه گشته و به کارگرفته شود .عالوه براین ارتباط بین معلمین و برنامه ریزان
درسی برای بهبود کتاب افزایش یابد.
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منابع و مآخذ
-

احمدی،مژگان و قاسمی ،نازنین .)1099(.تحلیل محتوی ریاضی سال چهارم انسانی بار اسااس
تکنیک ویلیام رومی.کنفرانسهای آموزش ریاضی ایران.
امانی،محمود.)1090(.آموختن علوم چرا و چگونه .رشد جوانه.19-00،22.
امیرآتشانی ،زهرا و رسولی  ،مهستی.)1090(.تحلیال محتاوا باا رویکارد کتاب درسای .تهاران
:انتشارات جامعه شناسان.
بیگی الوار 8زهرا؛ احمدی ،سیده فاطمه و کریمی ،صبا .)1099 ( .تحلیل محتاوای کتااب علاوم
تجربی پایه ی سوم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال باودن براسااس روش ویلیاام رومای ساال
تحصیلی  .1090-99دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علاوم تربیتای و
روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران .قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی ساروش حکمات
مرتضوی.
حبیبی بردبری 8رضا؛ محمدی 8علی زمان 8رییسی 8احمد .)1093( .تحلیل محتوای ارتباط باین
تصاویر و متن نوشتاری کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی .پاویش در آماوزش علاوم
تربیتی ،3.ص .90-112
حسینی ،زینب ؛علی نژاد ،الهه ؛مقصودی،سپیده ؛نوری،زهرا و قاسمی،حدیثه .)1098( .تحلیال
محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی براساس روش ویلیام رومی .اولاین هماایش ملای
مدرسه فردا.

-

حیدری دره 8فاطمه؛ میرحسینی ،سارا و میرحسینی ،شیما  .)1090 (.تحلیال محتاوای کتااب
علوم سوم دبستان سال  1090به روش ویلیام رومی .کنفارانس ملای پژوهشاهای کااربردی در
علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران .تهران ،انجمن توسعه و تارویج علاوم و
فناااون بنیاااادین و مرکاااز مطالعاااات و تحقیقااااتhttps://www.civilica.com/Paper-،

-

-
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TSCONF01-TSCONF01_133.html

-

دالور ،علی .)1083(.مبانی نظری و عملی پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی  .تهاران  :نشار
رشد.
شریعتمدرای ،علی .)1087( .چند مبحث اساسی در برناماه ریازی درسای .تهاران  :انتشاارات
سمت.
شعبانی،حسن.)1092(.مهارتهای آموزشی و پرورشی(روشها و فنون تدریس).تهران:سمت.
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قدرتی،مژگان؛علیجانی،سپیده؛رمضانخانی،مینا و صفی خاانی ،یحیای.)1093(.تحلیال محتاوای
کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی چاپ ( ) 1093به تکنیک ویلیام رومی.دومین کنگاره باین
المللی علوم انسانی .مطالعات فرهنگی.
کریپندروف ،کلوس.)1983(.تحلیل محتوا(مبانی روش شناسی) .مترجم :هوشنگ نایبی()1080
.تهران:نشر نی.
کوهی فائق،امراله و شاه محمدی اردبیلی ،معصومه .)1092( .ارزشیابی محتاوای کتااب درسای
شیمی ( )0و آزمایشگاه با استفاده از روش ویلیام رومای .هشاتمین سامینار آموزشای شایمی
ایران،دانشگاه سمنان.
مرعشی ،سیدمنصور؛ هاشامی ،سایدجالل و مقیمای گساک ،اعظام.)1091(.تحلیال محتاوای
کتابهای درسی بخوانیم و بنویسیم و هدیههای آسمان دوره ابتدایی براساس معیارهاای برناماه
درسی«فلسفه برای کودکان» .تفکر کودک.09-0،39)9( .
مصلح امیردهی 8هاادی 8خساروی 8مهاوش 8رساولی 8اعظام .)1099( .بررسای میازان فعاال و
غیرفعال بودن محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بار اسااس تکنیاک ویلیاام
رومی .پویش در آموزش علوم تربیتی.27-00، 2 .
مظاهری ،آیدا ؛ دادگری کرمانی ،زهرا ؛ محمدی ،سبحان و سااالری چیناه ،پاروین.)1099(.
تحلیل محتوای کتاب علوم سوم ابتدایی سال  1090 -99از منظر فعال و یا غیر فعال بودن باه
روش ویلیام رومی .دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.
معروفی ،یحیی و یوسف زاده ،محمدرضاا .)1089(.تحلیال محتاوا در علاوم انسااانی(راهنماای
عملای تحلیال کتابهاای درسی).همدان :سپهر دانش.
نجفی ،حساان؛ مقدمزاده ،علی و وفایی ،رضا.)1092(.برنامه درسی تربیت دینای ،چاالشهاای
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عقاب از باالی صخره مار را می بیند
و برای گرفتن آن شیرجه می رود
تا با چنگال های خودآن را بگیرد
امّا مار خود را در سوراخ پنهان می کند.
مار ،دست و پا ندارد
و روی زمین می خزد.

A
A
A
A
A
A
A

مار از گروه خزندگان است.
A

برخی از خزندگان مثل مارمولک دست و پای کوتاهی دارند
و هنگام حرکت شکمشان راروی زمین می کشند.

A
A

روی بدن مارها و خزندگان دیگر را پولک های سختی پوشانده است.
عقاب با بال هایش پرواز می کند.

A
A

بدن عقاب را پر پوشانده است

A

دانشمندان عقاب را در گروه پرندگان طبقه بندی می کنند .

A

خزندگان و پرندگان با شش تنفّس می کنند .

A

آن ها بیشتر عمر خود را در خشکی می گذرانند.

A

مار و عقاب هر دو تخم می گذارند

A

پرندگان معموالً روی تخم هایشان می خوابند .
برخی مارها دور تخم هایشان حلقه می زنند.
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رسول خدا) ص (فرمودند :
«کسی که گنجشک یا پرنده ای دیگر را به ناحق بکشد
در روز قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد.

C
C
A

شیر برای ما غذای مفیدی است .
شیر را از کدام جانوران به دست می آوریم؟

H

از این جانوران چه استفاده های دیگری می کنیم؟

H

دانشمندان گوسفند ،بز ،گاو و شتر را در گروه پستانداران طبقه بندی می کنند
A

بدن پستانداران از مو یا پشم پوشیده شده است .

A

پستانداران بچّه می زایند

A
فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

و به آنها شیر می دهند .

A

هر یک ازپستاندارانی که در تصویرهای زیر می بینید ،چه غذایی می خورند؟ H

خود
در معرّفی و تهیه ی منبع مناسب برای آماده کردن گزارش این صفحه به فرزند B
کمک کنید.
تصویرهای زیر را ببینید .

i

هر یک از پستانداران تصویرهای زیر چگونه حرکت می کنند؟

H

حرکت این جانوران با ماهی ها ،پرندگان و خزندگان چه شباهت ها و چه تفاوت

i

هایی دارد؟
استخوان های یک ماهی را مشاهده کنید.

E

i
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ماهی ها در پشت خود تعدادی مهره دارند
A

که پشت سر هم قرار گرفته اند

A

وستون مهره ها را تشکیل داده اند.
به همین علّت ماهی ها را مهره دار می نامند.

A

دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران نیز مهره دارند.

A

مهران :پدربزرگم می گفت،
A
A

در زمان های گذشته بعضی از موادّ غذایی را برای اینکه فاسدنشوند،

A

داخل نمک یا آب نمک قرار می دادند

A

یا آنها را خشک می کردند.

A

محمّد :مادربزرگ من هم می گفت
:گوشت را در سبدهای توری در جاهای سایه آویزان می کردند

A
A

تا خنک بماند
و فاسد نشود.

A

تصاویر زیر برخی روش های خشک کردن موادّ غذایی را به طور سنّتی و صنعتی

A

نشان می دهند.
تصویرهای زیر برخی از روش های نگهداری موادّ غذایی در نمک را نشان می دهند.
A

است
یکی از راه های نگهداری موادّ غذایی ،گذاشتن آنها در جاهای سرد یا کنار یخ A
این روش با گذشت زمان تغییر کرده است.
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تصویرهای زیر برخی از راه ها یا وسایل خنک کردن موادّ غذایی را نشان می دهند.
B

گفت و گو

A

عقاب چگونه حرکت می کند؟
A

مار چگونه خود را به سوراخ می رساند؟

A

جمع آوری اطّالعات
بیشتر مردم مارها را جانوران خطرناکی می دانند .امّا این جانوران برای انسان فایده
D

هایی هم
دارند .این جانوران چه کمک هایی به ما می کنند؟
گفت و گو
تصویرهای زیر را ببینید .در هر گروه فهرستی از خزندگان و پرندگانی را که می
شناسید،

C

فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

تهیّه کنید.
مشاهده
یک پرنده را که در محلّ زندگی خود می شناسید ،مشاهده کنید و به این پرسش ها
پاسخ دهید.
این پرنده چه غذایی می خورد؟
این پرنده چگونه غذا می خورد؟

C

آیا پرهای قسمت های مختلف بدن پرنده مثل هم اند؟
جمع آوری اطّالعات
در محلّ زندگی شما کدام پستانداران زندگی می کنند؟ هر گروه درباره ی زندگی

C

یکی از آنها
گزارشی تهیه کند و به کالس گزارش دهد.
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گفت و گو
تصویرهای زیر برخی از روش های نگهداری موادّ غذایی را نشان می دهد.

C

جمع آوری اطّالعات
از بزرگ ترها بپرسید در دوره ی کودکی آنها از چه روش های دیگری برای

D

نگهداری موادّ غذایی
استفاده می کردند؟
گفت و گو
درباره ی روش های سنّتی و صنعتی خشک کردن موادّ غذایی گفت وگو کنیدD .

گفت و گو
در شهر یا روستای شما چه موادّ غذایی دیگری را برای مدّت طوالنی در آب نمک
نگهداری
م یکنند؟

C

ضرب المثل معروفی درباره ی اهمّیت نمک در نگهداری موادّ غذایی وجود دارد .آن
را از معلّم
خود بپرسید.
جمع آوری اطّالعات
درباره ی یخدان ها و یخچال های قدیمی از بزرگ ترها سؤال کنید و به کالس

C

گزارش دهید
ایستگاه فکر
با گذشت زمان ،یخچال ها چه تغییراتی کرده اند؟

C

علم و زندگی
پیش بینی کنید در آینده چه تغییراتی در روش های نگهداری موادّ غذایی به وجودD

خواهد آمد؟
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A

ایستگاه فکر
در سال گذشته با الک پشت دریایی آشنا شدید .این جانور چگونه از تخم هایشC

مراقبت می کند؟
جمع آوری اطّالعات
D

آیا همه ی جانوران مهره دارند؟
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