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تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام  

   رومی

   3شهال مسلمیو  2روسنگ اعظم قادری، 1آوا کندری 

        19/9/1399پذیرش:                                           1399/ 28/7دریافت: 

 
 چکیده

و تحلیل محتوای کتاب علوم چهارم    ارزشرریابی حاضررر،  هدف از پژوهش با توجه به تغییرات کتب علوم تجربی،  

با کاربرد تکنیک ویلیام رومی اسر.  در ای  تحلیل، عاا  یا ییرعاا  بود    1400-1399ابتدایی در سرا  تحیریلی 

آموزا  مورد توجه  های کتاب از طریق محاسرهه ضرریب درریری دا شلفه مت ، تیراویر و سروا ت عاالی.ؤسره م

  کتاب  آماری  جاماه  اسررر. توصررریفی   آماری روش و  کمی  محتوای لیلتح   حاضرررر  پژوهش  قرار ررعته اسررر. 

مت ، تیراویر و سروا ت   در آموزا دا ش درریری  اسر.  ضرریب آماری  جاماه با  برابر  آماری   مو ه   اسر.  مذکور

 ییرعاا   گربیا 4/0 از ترپایی  یمحدوده کهای  براسرررا  اسررر.  2/4و    53/0،  23/0ترتیب  های کتاب بهعاالی.

، مت   اسررر.،  آموزا دا ش  توا   از  بیش  درریری  بیرا گر  5/1  از برا تر  بود  و   عارا   بیرا گر  5/1  ترا  4/0  و بی   د بو

  بنابرای  مت  و سوا ت  اس.  عاا   حد،  از بیش  کتاب،  هایعاالی.  سوا تو   کتاب عاا  تیاویر و   اس.  ییرعاا 

لی تیرراویر و  ،کند می  درریر ،کتاب اهداف با متناسررب عملی   هایعاالی. به  را آموزا ا شهای کتاب، دعاالی.

،  کتراب  اهرداف  برا  متنراسرررب  عملی   هرایعارالیر.  آموزا  براکتراب از پویرایی کراعی و منراسرررب جهر. درریری دا ش

 برخوردار د 

پایه چهارم ابتدایی، تکنیک ویلیام رومی، ضریب درریری  تحلیل محتوا، علوم تجربی   : هاکلیدواژه 
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  مقدمه 

دار  هرای ا سرررا  و یرک عرآینرد ررام بره ررام و دارای چهرارچوب من  ی و   رامتفکر از برارزتری  ویژری

له و مشرکلی مواجه  أکه عرد با مسر ریرد  هنگامیاسر. که با در   ر داشرت  هدف رقاب. مای  صرورت می

یابد با چنی    هدف خویش دسرر.  بیندیشررد تا بههای آ   حلرا بررسرری کرده، به راه  شررود باید آ می

دار ذه  برای حل مسررر له به عهارت های جه.توا  رف. که تفکر عهارت اسررر. از عاالی.تاهیری می

توجه داشررته باشررد    لهأشررود که به حل مسرر ها یا رعتارهای ذهنی رفته میدیگر تفکر و ا دیشرره به عاالی.

ی سررر وی ایجراد تفکر و  پرورش در تمرامهدف آموزش و  تری ( بر ای  اسرررا  عالی1382)شررراهرا ی،  

( پژوهشرررگرا  مات رد رد کره 1390توا رایی در حرل مسررر لره و خرقیر. در یرادریر ردررا  اسررر.  )قریرب،  

هرا از آموزا  قرار داد و ترا حرد امکرا ، آ درجهر. پرورش تفکر برایرد عرصررر. کراعی در اختیرار دا ش

( در ح ی .  1389اشرلو،  عمرا ، چهارب  ر داشر. )صرالحیعرآیندهای قالهی و از پیش تایی  شرده بر حذ

های توا د عرص. توجه همه جا هه به تفکر و کارکردتری  دروسی اس. که میعلوم تجربی یکی از مهم

(  ارر چه به دلیل پیشرررع. روزاعنو  دا ش بشررر، محتوای  1397ذهنی را داشررته باشررد )جافری هر دی  

ند دهه اخیر، درو  علوم تجربی همی  جه. در چشود و به  می  در  علوم تجربی روز به روز جدیدتر

بیشرتری  تغییر و تحو  را در بی  موضروعات درسری در سر ا جها ی داشرته اسر.، اما ای  تغییرات تنها از 

ریرد، بلکره ویژری هرای عیرررر کنو ی براعر   جنهره محتوایی، آموزش در  علوم تجربی ر ا دربر  می

ها،  ریری از آ دهی ررد د تا با بهره سرازما جربی به  حوی  شری در  علوم تهای آموزشرود تا بر امهمی

آموزا  با برخوداری  آموزا  رشرد کرده و دا شهای شرناختی و شرییریتی دا شها و توا اییهمه مهارت

های  زم جه. رویارویی با تغییرات و تحو ت جدید را و مهارت از منایای علوم و عناوری، توا مندی

موزا  را متنراسرررب برا اهرداف در  در راه صرررحیا پیش بهر رد   آهرای دا شیر. مراینرد و عارالکسرررب  

(Harlan, 1999)  
های  که   ام آموزش و پرورش کشررور ایرا ، متمرکن و بر امه درسرری منحیررر به کتاببراسررا  ای    

شررود،  میهای جمایتی و عرهنگی توزیع درسرری اسرر. و در تمام کشررور با وجود وسررا. و تنو  رو ه

درسری باید از هر رو ه عیب و     عاری باشرند و متناسرب با اهداف تایی  شرده و  های  ای  کتاببنابر

( همچنی  کتب درسرری و مالم، 1392اصررو  علمی تالیگ ررد د )کوهی عایق و شرراه محمدی اردبیلی،  

.  ا ه آموزشری اسر ا د و در بیشرتر موارد، کتاب درسری تنها رسر یادریری-محورهای اصرلی عرآیند یاددهی

یادریری تنها با اتکا به محتوای بر امه درسررری موجود -ر مالما  قرار دارد و عرآیند یاددهیکه در اختیا
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ریرد  از سرررویی دیگر، ا وا   هرا و ییره صرررورت میدر کتراب، کره شررررامرل دا ش و مفراهیم، ارزش

تاب صرورت  ات موجود در ک های تحیریلی بر مهنای محتویها، امتحا ات و رنینشها، آزمو ارزشریابی

تری  عناصررر و  بنابرای  کتب درسرری در   ام آموزشرری از مهمتری  و اصررلی   (1394یرد )اعتیاری،  رمی

منابع یادریری اسر. که مواد اصرلی بر امه درسری مدار  هر   ام آموزشری را تشرکیل می دهند به همی   

حی مالما  در طرابری جه. بهره های درسرری، ترشرری بسرریار ارز ده در  جه.، تجنیه و تحلیل کتاب

ارر محتوای    (1392آموزا  اس. )کرمی، اسدبیگی وکرمی،  موقای. های مناسب برای یادریری دا ش

یابی  توا  ا ت ار داشر. که دسر.کتب درسری هماهن  و همسرو با اهداف کلی و جن ی   ام  هاشرد  می

ی، ای  عنیرر  اف بر امه درسر ا در تح ق اهدپذیر باشرد  با توجه به   ش محتوبه اهداف مورد   ر امکا 

ها را به خود اختیرا  داده و پژوهشرگرا  را های علمی و بررسریبر امه درسری حوزه وسریای از کوشرش

ها و مایارهای مناسرهی ی درسری بررسری کنند مر اسر. که مناسره. آ  را با عناصرر بر امهبرآ  داشرته  

 ( 1394ی  بر، دوی  کنند )حسبرای تایی  مینا  اثر بیشی و کارای آ  ت

آموزا  و تکوی   دا ش  وتربیر.تالیمم  ع ابتردایی جرایگراه بسررریرار مهم و قرابرل توجهی در عرآینرد     

ی مسرریر تحیرریل ادامهمشرراور برای  مهنا و   عنوا  پیشررتاز،به ، به عروه، ای  م  عها داردشررییرری. آ 

کتب درسری آ    به خیرو  م  عهای درسری ای   بر امهضرروری اسر. که بنابرای   رردد،  محسروب می

کسررب در  م  ع ابتدایی    ا آموزارر دا ش  و تجدید   ر قرار ریرد  لذا  ، بازبینیپیوسررته مورد ارزشرریابی

بنرابرای     کنردعمیق و مفهومی، مانرا پیردا مییرادریری  در آ  هنگرام  د،   ر تجرارب یرادریری سرررهیم ررد

به عنوا   کتب،  د تا آموزش محتوا با روش عاا  مشرری  ررد  ارا ه رآیندعاسرر. چگو گی    ضررروری

، بره همی     (1395زاده، حراجی و پورقلی،  )رحیمآزمرایشرررگراهی برای یرادریری چگو ره آموخت  براشرررد

سرازد، بسریار ضرروری اسر.، آموزا  را ممک  میجه.، محتوای عاا  و پویا که یادریری عاا  ه دا ش

کنرد  تحلیرل محتوا روشررری  دا  میهرای م  ع ابتردایی را دوچنر ل محتوای کترابای  مسرررالره اهمیر. تحلیر 

بهر د و هنگام  های درسری را پیرینا  و مولفا  به کمک آ    اط ضراگ و قوت کتاب امهاسر. که بر

تری  مایند تا عروه بر تسرررهیل یادریری، زمینه رشررد و  های درسررری، دق. بیشا تیاب محتوای کتاب

تحلیل محتوا  همچنی      (1395 و پورقلی، زاده، حاجیآموزا  عراهم شود )رحیمدا شپیشررع. تحییلی 

طورکه از  ام تحلیل  های مربوط به روش اسررنادی در پژوهش علوم اجتماعی اسرر. که هما از تکنیک

هایی را در کوشررد یاعتهپردازد و میمحتوا پیداسرر.، ای  تکنیک به تحلیل و بررسرری وآ الین محتوا می

(  بره اعت راد  1396پور،  د )عرحی و برازریرپور و محمردیهرا برردازرد مت  اسرررتیرا  و بره تحلیرل آ مو
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عینی و    هرای اراهری)مت ، مکرالمره و    ( یرک پیرام بره شرررکرل(، تحلیرل محتوا ویژری1952)  1برلسرررو 

محتوا به  مات رد اسررر. کره تحلیرل  2کننرد  برارکو منرد )بر طهق قواعرد مای  و علمی(  توصررریگ می  رام

لمی اسر. و با وجود  ای ارتهاطی محتوا اسر. که ای  روش کامر  عمانای تحلیل و بررسری علمی پیام ه

اسر. )عرحی و بازریرپور و محمدی پور،  داشرت  جامای.، از   ر ماهی. به تحلیلی دقیق و من م وابسرته

هرا و متو  بر رامره محتوای کتراببنرابرای  یرک روش پژوهش من م برای توصررریگ عینی و کمی   ( 1396

ی رسررمی اسرر. )محمدی  ها و مفاهیم و یا سرراختار محتوا با اهداف بر امه درسرر درسرری و یا م ایسرره پیام

 ( 1394اتررلی و محمدی اتررله، 

 تحولی ع یم  خود و پرورش آموزش  سریسرتم  پیش، در هاای که سرا کشرورهای توسراه یاعته  تجربیات   

 آموزش  کیفیر.  در  تحو   ایجراد تغییر و  شررررو  جهر.    ره  بهتری    شرررا  داد کره  ا رد،آورده  وجودبره

 براسررا   درسرری  یبر امه در علوم تجربی  در   اسرر.  محتوای  تجربی  علوم در در   تحو  عمومی،

 تاریخ  تحو ت  در که تأثیری به سناییباتوجه به ای   و  ررددمی ارا ه  پرورش  و  آموزش  میوب  اهداف

 ه و پیشررع. روزاعنو رردد و براسرا  توسرامی  ی درسری ارا هبر امه  های میتلگحوزه  در  دارد، بشرر

ابنار و  محتوای  تردری،،  روش  مرا نرد  میتلگ  هرایبیش  در  مرتهرا   تکنولوژی  و  علم برایرد         کتراب، 

 (1393باز گری و در صورت  یاز اصری رردد )کیا ی، 

مشرررتر  دار دو او  به اسرررت ر  یادریر ده در جریا   های  عاا  سررره ویژریاصرررو  روش تدری،   

شرییری    هایآموزا    شری عاا  و موثر بر اسرا  تجارب و دا سرتهند، ثا یا دا شک یادریری کمک می

آموزا  قادر خواهد بود از طریق خود ارزشررریابی،  خود در عرآیند یادریری خواهند داشررر.، ثالدا دا ش

 عاا ،  (  ین مات د اسر. رویکرد1383(  شراها ی )1992،  3)هارل   کنندمینا  پیشررع. خود را ارزیابی می

  درریر شرود، بنابرای  یادریری-یاددهی  عرآیند در  شرییرا خود  یادریر ده،  آ  در که  اسر. ردییکرو

  موضو   با  را  او  یادریر ده،  هایعرقمندی  با  تناسب  ضم  که  شود طری ی سازما دهی  به  تدری، هرراه 

  یابد،  ادامه  یادریر ده   هایتوا مندی  تناسرب  به   ین یادریری-یاددهی  عرآیند درتمام  و  کند درریراصرلی  

( در 1395به بیا  رودرزی )   اسر.شرده  اسرتفاده  عاا  رویکرد  از  تدری، روش  ای  در که  رف.  توا می

  ای  شریوه   به  مالم،  آموزش و یادریری علوم تجربی دو دیدراه ایسرتا و پویا وجود داردو در دیدراه ایسرتا

 آموز  دا ش  ذه   بره  را  عراتراط  از  ا هوهی  رفتراری،  روش  از  کنرد تراترش می  جرا هره  یرک  و  مکرا یکی
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 ح رایق مسرررت یم  دریراعر.  جرای بره  علوم  یرادریری  در عرآینرد آموزدهرد امرا در دیردرراه پویرا، دا ش ا ت را 

پردازد  بر ای  اسررا  پژوهش حاضررر شررود و به کشررگ علوم میمی  آشررنا علم  تولید با عرآیند علمی

ی  کتراب علوم تجربی جردیرد الترالیگ پرایره   کوشرررد ترا برا اسرررتفراده از تکنیرک ویلیرام رومی تایی   مرایردمی

اسر.    وتربی.تالیمیکی از صراحب   را  1چهارم ابتدایی از کدام دیدراه تهای. می کند  ویلیام رومی  

ارا ه  مود  وی مات د  1986های پژوهشی در اموزش علوم« در سا  عنوا  » تکنیککه کتاب خود را با 

ه کشررگ را در عراریرا  ایجاد کند تا خود به د ها  پاسررخ ای باشررد که روحیاسرر. ارر محتوا به شرریوه 

آورد، عاالی. او را برای یادریری  دسر. میهایش و کشرگ مجهو ت باشرد و  تایجی را که بهپرسرش

تر ت ویر.  مرایرد، چنی  محتوایی عارا  و در م رابرل محتوایی کره صررررعرا برا ارا ره دا ش و  و عمیقتر  بیش

شررود  )سررمیای و  و مفاهیم و اصررو  و  تایر را مارعی کند محسرروب می اطرعات به عراریرا ، ح ایق

 (1398محرابی، 

اسر. که در ای  راسرتا یانی کتاب درسری پرداخته  وتربی.تالیمپژوهش حاضرر به یکی از عناصرر مهم    

تجربی بود  محتوای ارا ه شررده در کتاب علوم  اسرر. تا مینا  پویایی و عاا در ای   وشررتار ترش شررده 

های  که شررامل مت  و تیرراویر، عاالی.  1400-99لیگ پایه چهارم ابتدایی در سررا  تحیرریلی ألتجدید ا

 ام رومی، تحلیل و بررسی رردد کتاب اس.، با استفاده از تکنیک ویلی

را بر اسرررا    ی چهارم ابتداییهای رذشرررته، کتاب علوم تجربی پایههایی که در سرررا  تایر پژوهش   

ها از های عاالی.. که مت  و تیرراویر و پرسررش، تحلیل  مود د، حاکی از آ  اسرر تکنیک ویلیام رومی

جافری،  د فه  و   یا  احسررا ی  اسرر. )  دی، آموزا ، برخوردارمینا  پویایی کاعی جه. درریری دا ش

(  عروه بر 1395و  ل ما ی شرهمیری، علرلی، عهاسریا ، احمدی، جافری و راویش،  1394و  جاتی،  1395

های کتاب، بیش از حد  (  شرا  داد که تیراویر و عاالی.1395میرلا امیردهی و قاسرمی )آ ، پژوهش  

های علوم تجربی را بر هایی که سرایر کتابی پژوهشهاهمچنی  یاعته  عاا  ا د و مت  کتاب عاا  اسر. 

ی سررروم، مت  عاا  و  ا د،  مایا  سررراخ. که در کتاب پایهاسرررا  تکنیک ویلیام رومی بررسررری  موده 

ی پنجم، مت  و تیراویر ( در کتاب پایه1394الدینی و اکهر ژاد،  )صرادقی، شرم،  هسرتند اویر ییرعاا تیر 

ی  (، در کتراب پرایره 1395زاده و همکرارا ،  و رحیم1394مهینی، شرررنرا  و )مهرا ی، خوش  هسرررتنرد  عارا 

و محمدی،   )عمویی اسررمی،  ورا ی،  وری، الهی  هسرتند ها هر سره عاا شرشرم، مت  و تیراویر و عاالی.

 
1 Villiam Rumi 
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ها عاا  و مت  و تیررراویر  ی  هم، سررروا ت عارالی.تاب علوم تجربی پایه( و در مهحر  شررریمی ک 1395

  (1395یا  و صادقی بجد، )احمدی در م هستند ییرعاا 

س حی،   یادریری پروری، حاع ه کتب درسی، موجب روا  رویکرد در محتوای ییرعاا  رنجا د     

  از  همواره   مره، خواهد شد که   کسب به   حد از  بیش توجه و  لب م ا بود   کاربردی به   توجه عدم

کوهی عایق و شاه محمدی  )رردد محسوب می ایرا  پرورش و آموزش سیستم امروزه در عمده  مسا ل

ی آیاز جه. تغییر و تحو  در کیفی. عرآیند آموزش عمومی، بهتری     ههمچنی    (1392اردبیلی، 

(، به عروه، اعنایش هوش هیجا ی به عنوا  توا ایی  1393 ی، تحو  در  علوم تجربی اس. )کیا 

وابسته به مینا  پویایی و عاا  بود  کتب درسی اس.    شناخ. ماا ی و روابط و حل مس له، بسیار

بسیار   تکنولوژی،  و  علم رشد روزاعنو ( و باتوجه به 1392ه، عیاره و رسولی، ) واهری پهرآباد، پوشن 

  با م ابق  و       و  عیب از هررو ه عاری  امکا  حد تا بسیار و  دق. با درسی کتب  که ضروری اس. 

  کتب  محتوای بررسی  رردد، بنابرای  تحلیل و لیگأت  شده  تایی  های علمی واهداف اصو  و   ریه 

  تغییر و  اصری جه.  ها را آ   ضاگ و  قوت    اط و ه شفاعی. مسا ل کمک کرده ب  توا د می درسی

کوهی عایق و شاه  ) قرار دهد درسی کتب لفا  ؤم و رینا بر امه  و   مدیرا  اختیار  در محتوا، احتمالی

ی  برای  اسا ، بررسی مینا  پویایی کتاب جدید التالیگ علوم تجربی پایه   (1392محمدی اردبیلی، 

ای اس. که در ای   بر اسا  تکنیک ویلیام رومی، مس له  1399-1400چهارم ابتدایی در سا  تحییلی 

آیا استا داردهای  زم از جمله پویا و عاا  بود   رداخته شده اس. تا  مایا  رردد پژوهش به آ  پ

وزا ، در  آمها( جه. یادریری عمیق،کابردی و موثر دا ش ا ت عاالی. ؤمحتوا )متو ، تیاویر و س

تدوی  ای  کتاب به چه مینا  مورد عنای. قرارررعته اس.؟ آیا رویکرد آموزشی محتوای کتاب، پویا  

 ماید یا ی کاعی یاری میآموزا ، به ا دازه و مالم را در جه. آموزش عاا  و اکتشاعی دا ش  اس.

توا آ  در زیاد اس. که  ییرعاا  در آ  یالب اس.؟ به عروه راهی مینا  پویایی مح رویکردی ایستا و

وعی تجنیه و  و  اینکه مفروضات و اطرعات اولیه و ضروری داشته باشند، وادار به  آموزا  بد دا ش 

آموزا  م ری شو د، که در ح ی . با عنوا  درریری بیش از توا  دا ش تحلیل و عاالیتی پیچیده می

 مایا  ساخت  ای  موضو  اس.  ، بر ای  اسا   هدف پژوهش حاضر Romey, 1968))رردد می

پویا و عاا   ها( و کدام یک از درو  کتاب، که کدام بیش از محتوا )مت ، تیویر و سوا ت عاالی. 

 شود؟ آموزا  محسوب میو یا ییرعاا  و یا عراتر از س ا عهم دا ش 
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  شناسی پژوهش روش   

های روش ی از تکنیکپژوهش حاضرررر تحلیل محتوای بر اسرررا  تکنیک ویلیام رومی اسررر.، که یک

تحلیل محتوای کمی و توصرریفی تحلیلی اسرر. که از طریق کمی سررازی محتوا، اسررتفاده از عراوا ی و  

ها ومحاسررهات ریاضرری، محتوای مورد   ر را از های عددی ابااد میتلگ محتوا،کدرذاری آ شرراخ 

ی ضررریب درریری اسررههها با کمک محبود  متو  و تیرراویر و سرروا ت عاالی. من ر عاا  یا ییرعاا 

ویلیام    (  عروه بر آ ، از ای  تکنیک،1394) گهها ، یرمحسررینی و عرها ی،   مایدتحلیل و بررسرری می

م« بهره برده اسررر. و تاکیرد بر روی  های کاوش در تدری، علورومی در کتراب خود از عنوا  »تکنیرک

(  در ای  تکنیک جه.  1392 ژاد،  )افریها از من ر مینا  پویایی داشرررته اسررر.  تشررریی   و  جمله

سررریم  محراسرررهره ضرررریرب درریری، مجمو  کردهرای م ولره عارا  را بر مجمو  کردهرای م ولره ییرعارا  ت 

 های. باشرد، اما از   ر ویلیام رومی محتوایی توا د از صرفر تا بیدسر. آمده میی عدد بهرردد  دامنهمی

بیا گر    4/0تر از  ی پایی باشرررد، محدوده  5/1و    4/0و عاا  اسررر. که ضرررریب درریری آ  بی    م لوب

و تحلیرل ا جرام دهرد و بردو   خواهرد ترا  وعی تجنیره  آموزا  میاز دا ش  5/1ییرعارا  بود  و برا تر از  

، در آموزا  قرار ریرد، عاالیتی پیشررررعته ا جام دهدکه مفروضرررات و اطرعات  زم در اختیار دا شای 

 .Romey, 1968))رردد آموزا  م ری میاز توا  دا ش ح ی . با عنوا  درریری بیش

چهرارم ابتردایی در سررررا  ی  در ای  پژوهش، جراماره آمراری کتراب جردیردالترالیگ علوم تجربی پرایره   

اسر.  واحد تحلیل  با جاماه آماری در   ر ررعته شرده اسر.   مو ه آماری برابر    1400-1399تحیریلی  

واحرد ثهر. جملره اسررر.  واحرد   شرررده در مت  کتراب مرذکور و  رنجرا رده در بیش تحلیرل متو ، محتوای

ارهای کتاب اسر.  واحد  ها، اشرکا ، جداو  و  مودتحلیل در بیش تحلیل تیراویر شرامل تمامی عک،

درریری هر کدام   های موجود درکتاب اسر.  ضرریبتحلیل در بیش سروا ت، تمامی سروا ت عاالی.

 به صورت جدارا ه محاسهه رردید  

ت سرریم   ی عاا ، ییرعاا  و خندیم وله به سرره را متو ، تیرراویر و سرروا ت هرکتاب رومی مویلیا    

 خود قرارریر د، تردقیق و بررسری مورد تحلیل که ای  برای هام وله ای  از یک هر که اسر.کرده 

 سروا تو   کد 4تیراویر دارای   کد، 10 دارای که مت  ترتیب ای  به میتلفی هسرتند  کدهای دارای

به صرورت اختیراصری   3و   2و   1جداو    در که هسرتند به خود میت  توضریحات با کد،  4 دارای

 . ی کدرذاری هر سه شری داده شده اس حوه 
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 ( 1398)اتابک، بابارحمتی و اتابک،  کدگذاری جمالت متن 1. ارهشم جدول

 

 

 ( 1398)اتابک، بابارحمتی و اتابک،  تصاویر کدگذاری .2شماره  جدول

 توضیحات کد مقوله

 تیاویری که از دا ش آموز مییواهند با استفاده از موضوعات داده شده ،عاالی. یا آزمایشی را ا جام دهند A فعال

 اویری که از آ ها برای تشریا موضو  خاصی استفاده شده اس.یت B غیرفعال

 خنثی

 

C  آوری وسایل یک آزمایش آورده شده اس.تیاویری که برای تشریا جمع 

D تیویری که در هیچ یک از م وله های عوق  گنجد 

 

 توضیحات کد مقوله

 

 

 فعال

A س وا تی که ایجاب میکند تا دا ش آموز محتوایی را تجنیه و تحلیل کند 

B ه بیا   تایر بدس. آورده برردازداز دا ش آموز خواسته شود ب 

C .س وا ت بدو  پاسیی که برای جلب توجه دا ش آموز ا  آورده شده اس 

D داده یا  تایر حاصل آ  را تحلیل کنند یا اینکه مسا ل عنوا  شده را حل کنند ام جدا ش آموزا   آزمایشی را ا 

 

 غیرفعال

E .بیا  ح ی . : بیا  ساده مفروضات یا مشاهداتی که توسط عرد دیگری ییر دا ش آموزا  ا جام ررعته اس 

F  درباره ارتهاط بی  مفروضات و موضوعات بیا   تایر یا اصو  کلی )تامیم ها( :   رات ارا ه شده توسط  ویسندرا  کتاب

 میتلگ

G تااریگ : توصیگ و تشریا یک واژه یا اص ری 

H س وا تی که پاسخ آ ها برعاصله در مت  داده شده 

 جام یک آزمایش را مورد مرح ه قرار دهنددا ش آموزا  تیاویر یا مراحل  ا  I خنثی

J  س وا ت مربوط به ماا ی بیا 
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 (1398)اتابک، بابارحمتی و اتابک،  هافعالیت سواالت دگذاری.ک3شماره  جدول

 

 هایافته

 مینا  عاا  و پویا بود  مت  کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی چ در اس.؟: 1سوا  

 شود آموزا  می: متو  کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی، موجب درریری عاا  و م لوب دا ش1عرضیه

 

 میاب بر اساس تکنیک ویلیام رو. تحلیل متن کت4جدول شماره 

شماره 

 درس

ضررری   جمع خنثی غیرفعال فعال

 درگیری

 A B C D E F G H I J 

 3 11 3 0 0 0 0 2 5 1 0 0 در  او 

 58/0 49 0 0 1 13 11 6 5 8 1 4 در  دوم

 24/0 46 0 0 0 2 28 7 2 3 0 4 در  سوم

 31/0 38 0 0 0 2 20 7 2 3 1 3 چهارمدر 

 16/0 52 0 1 1 4 24 13 4 3 0 2 در  پنجم

 توضیحات کد مقوله

ریری در مورد مسا ل جدید خود در در  جدید و  تیجهآموز از آموخته های س والی که برای پاسخ به آ ، باید دا ش A فعال

 کنداستفاده 

 س والی که در آ  از دا ش آموز خواسته شده مس له خاصی را حل کند B غیرفعال

 آ  را به طور مست یم میتوا  در کتاب یاع.س والی که پاسخ  C خنثی

D .س والی که پاسخ آ  مربوط به   ل تااریگ اس 



    نامه پویش در آموزش علوم پایهفصل

 

 15/0 44 0 0 2 8 24 4 3 1 0 2 در  ششم

 58/0 46 0 0 1 1 20 7 4 10 0 3 در  هفتم

 13/0 58 0 0 0 11 29 11 1 4 0 2 هشتمدر 

 21/0 42 0 2 3 1 27 2 1 4 1 1 در   هم

 08/0 42 0 2 3 6 27 2 1 1 0 0 در  دهم

 28/0 59 0 1 5 3 40 0 2 3 0 5 یازدهمدر 

 17/0 42 0 1 4 4 23 4 4 1 1 0 دوازدهمدر 

 0 42 0 3 1 5 25 8 0 0 0 0 در  سیندهم

  3 10 21 60 298 73 34 42 4 26 جمع

571 

 

23/0 106 452 13 

 

تاداد م ولههای عاا  

تادادهای ییرعاا 
=

106

452
=  آموزا ضریب درریری دا ش 0/23

 

 

 یا گر ای  اس. که:  جدو  عوق ب

 5/1و  4/0بر اسرا  تکنیک ویلیام رومی محتوایی م لوب و عاا  اسر. که ضرریب درریری آ  بی      

بیرا گر درریری بیش از توا     5/1بیرا گر ییرعارا  بود  و برا تر از    4/0تر از  ی پرایی براشررررد، محردوده 

دهم و  م، دهم، یازدهم، دوازآموزا  اسرر.، مت  درو  سرروم، چهارم، پنجم، شررشررم، هشررتم،  هدا ش

آموزا  اسر. که همگی  ام لوب ا د و تنها مت  سریندهم، ییرعاا  و مت  در  او  عراتر از توا  دا ش
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تری  ضرررریرب درریری مت  در در  او  و  درو  دوم و هفتم م لوب و عارا  اسررر.  همچنی  بیش

 دس. آمد تری  آ  در در  سیندهم بهکم

 12ی ییرعاا  و  جمله در م وله  452ی عاا  و  ولهجمله در م  106کور ،  به صررورت کلی مت  کتاب مذ

محراسرررهره رردیرد کره بیرا گر    23/0آموزا  در مت  ی خندی دارد  ضرررریرب درریری دا شجملره در م ولره

 ییرعاا  بود  مت  اس. 

 

 : مینا  پویایی و عاا  بود  تیاویر کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی چ در اس.؟2سوا 

 شود آموزا  میم پایه چهارم ابتدایی، موجب درریری عاا  و م لوب دا ش: تیاویر کتاب علو2یهعرض

 . تحلیل تصاویر کتاب بر اساس تکنیک ویلیام رومی5جدول شماره 

شماره 

 درس

ضری   جمع خنثی غیرفعال فعال

 درگیری
A B C D 

 1 6 0 0 3 3 او  در 

 25/2 33 1 6 8 18 دوم در 

 63/0 38 0 2 22 14 سوم در 

 41/0 20 0 3 12 5 چهارم در 

 85/0 17 0 4 7 6 پنجم در 

 73/0 31 0 5 15 11 ششم در 

 57/1 24 0 6 7 11 هفتم در 

 46/0 21 0 2 13 6 هشتم در 

 0 10 1 0 9 0  هم در 
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 14/0 24 0 8 14 2 دهم در 

 0 32 1 0 31 0 یازدهم در 

 3/1 25 2 0 10 13 دوازدهمدر 

 0 20 3 1 16 0 سیندهم در 

 301 8 37 167 89 جمع

 

53/0 

 45 

=
تاداد م ولههای عاا 

تاداد م ولههای ییرعاا 
=

89

167
=  آموزا ریب درریری دا شض0/53

 

 ه:  جدو  عوق بیا گر ای  اس. ک 

 5/1و  4/0بی   بر اسرا  تکنیک ویلیام رومی محتوایی م لوب و عاا  اسر. که ضرریب درریری آ      

بیرا گر درریری بیش از توا     5/1بیرا گر ییرعارا  بود  و برا تر از    4/0تر از  ی پرایی براشررررد، محردوده 

درو  دوم و هفتم  آموزا  اسر.، تیراویر درو   هم، دهم، یازدهم و سریندهم ییرعاا  و تیراویر دا ش

و  او ، سرروم، چهارم، پنجم، آموزا  اسرر. که همگی  ام لوب ا د و تیرراویر درعراتر از توا  دا ش

تری  ضریب درریری تیاویر در در  دوم و  ششم، هشتم و دوازدهم عاا  و م لوب ا د  همچنی  بیش

 دس. آمد تری  آ  در درو   هم، یازدهم و سیندهم بهکم

ی ییرعاا  تیرویر در م وله 167ی عاا  و  تیرویر در م وله 89اویر کتاب مذکور ، به صرورت کلی، تیر 

محاسرهه رردید که   53/0آموزا  در تیراویر  ی خندی دارد  ضرریب درریری دا شتیرویر در م وله 45و  

 بیا گر عاا  بود  تیاویر اس. 

 

 

 پایه چهارم ابتدایی چ در اس.؟های کتاب علوم : مینا  عاا  و پویا بود  سوا ت عاالی.3سوا 
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آموزا  ی، موجرب درریری عارا  و م لوب دا شهرای کتراب علوم پرایره چهرارم ابتردای: سررروا ت عارالیر.3عرضررریره

 شود می 

 های کتاب بر اساس ویلیام رومی. تحلیل سواالت فعالیت6جدول شماره 

ضری   جمع خنثی غیرفعال فعال شماره درس

 درگیری
A B C D 

 4 4 0 0 0 4 در  او 

 21 25 0 3 1 21 در  دوم

 25 27 0 1 1 25 در  سوم

 8/2 20 0 1 5 14 در  چهارم

 14 15 0 1 0 14 در  پنجم

 9 10 0 0 1 9 در  ششم

 25/2 13 0 0 4 9 در  هفتم

 3/2 10 0 0 3 7 در  هشتم

 0 6 0 6 0 0 در   هم

 4 15 0 5 2 8 در  دهم

 2 10 4 0 2 4 در  یازدهم

 3 5 0 1 1 3 دوازدهمدر 

 8/0 19 0 1 10 8 در  سیندهم

 2/4 179 4 19 30 126 جمع
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23 

 

=
تاداد م ولههای عاا 

تاداد م ولههای ییرعاا 
=

126

30
=  آموزا درریری دا شریب ض4/2

 

 

 جدو  عوق بیا گر ای  اس. که:  

 5/1و  4/0بر اسرا  تکنیک ویلیام رومی محتوایی م لوب و عاا  اسر. که ضرریب درریری آ  بی      

بیرا گر درریری بیش از توا     5/1ود  و برا تر از  یرا گر ییرعارا  بب  4/0تر از  ی پرایی براشررررد، محردوده 

های در   هم ییرعاا  و درو  دوم، سروم، چهارم، پنجم، شرشرم،  آموزا  اسر.، سروا ت عاالی.دا ش

آموزا  اسرر. که همگی  ام لوب ا د و تنها  هفتم، هشررتم، دهم، یازدهم و دوازدهم عراتر از توا  دا ش

تری  ضرریب درریری سروا ت در و م لوب ا د  همچنی  بیش در  سریندهم عاا های  سروا ت عاالی.

 دس. آمد تری  آ  در درو   هم بههای در  سوم و کمعاالی.

سرروا    23ی ییرعاا  و سرروا  در م وله 30ی عاا  و سرروا  در م وله 126های کتاب مذکور ، عاالی.   

محاسرهه رردید   2/4ای کتاب مذکور هزا  در عاالی.آموی خندی دارد  ضرریب درریری دا شدر م وله

 آموزا  اس. که بیا گر درریری بیش از توا  دا ش

 

 گیرینتیجه بحث و  

کرترراب مرحرتروای  ترنر ریرم  کرنرنررده چرگرو رگری  تراریریر   درسررری،  ر رش  مرورد  رحروه هررای  در  یررادرریرری  ای  ی 

مینا    تناسرب آ  بامحتوا، عدمم لوبی. و کارایی  رردد  متاسرفا ه راهی عدمآموزا  محسروب میدا ش

کتب درسری،  یا بیش از حد عاا  در  محتوای ییرعاا   رنجا د آموزا  و  در  و دا ش و توا ایی دا ش

شرود  مره، می کسرب  به حد  از  بیش  سر حی و توجه  یادریری پروری،حاع ه که موجب روا  رویکرد

ی ای   رردد، همهمحسرروب می  ایرا  وپرورشآموزش سرریسررتم امروزه در عمده  مسررا ل از  که همواره 

آورد ) یرک  ف،،  ای کمتر از ا ت رار را بره برار میسررراز رد و یرا  تیجرهعوامرل یرادریری را مشرررکرل می
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محتوای عارا  و پویرا کره یرادریری عارا  ره  ( بنرابرای   1392وکوهی عرایق و شررراه محمردی اردبیلی،  1392

های  ای کتاب  مسرراله اهمی. تحلیل محتوسررازد، بسرریار ضررروری اسرر.، ایآموزا  را ممک  میدا ش

کنرد ترا عروه بر تسرررهیرل یرادریری، زمینره رشرررد و پیشررررعر. تحیررریلی  م  ع ابتردایی را دوچنردا  می

بر اسررا  تکنیک ویلیام رومی در کتاب علوم چهارم ابتدایی  تایر زیر را به  آموزا  عراهم شررود  دا ش

 دس. آمد:

اسرر.، براسررا   23/0م ابتداییتاب علوم تجربی پایه چهارک   آموزا  در مت ضررریب درریری دا ش -1

بیرا گر ییرعارا  بود  مت  کتراب اسررر.، بنرابرای  مت  کتراب مرذکور   4/0تر از  ی پرایی کره محردوده ای 

هرای عملی متنراسرررب برا اهرداف کتراب مرذکور، آموزا  را بره عارالیر.ییرعارا  و  رام لوب اسررر. و دا ش

و باز ویسی شود  مت  در  دوم و هفتم به    . که مت  کتاب تغییر کرده کند و  یازمند ای  اسدرریر  می

دار رد، امرا مت    5/1ترا    4/0طور م لوبی در جهر. اهرداف کتراب حرکر. کرده و ضرررریرب درریری بی  

هرای  طور اخ  در  آموزا  اسررر.، برهسرررایر درو  بره جن در  او  کره مت  آ  عراتر از توا  دا ش

ر پایی  اسر. و  یازمند آ  اسر. متو  ای   م و     ضرریب درریری بسریاسروم، دهم، چهارم، پنجم، شرشر 

 درو  به طور جدی تغیییر کنند 

اسررر.،    53/0آموزا  در تیررراویر کتراب علوم تجربی پرایره چهرارم ابتردایی ضرررریرب درریری دا ش  -2

یراویر کتاب بیا گر عاا  بود  تیراویر کتاب اسر.، بنابرای  ت 5/1تا    4/0ی بی   که محدوده براسرا  ای 

کند  آموزا  را به ب ور مناسرب به سرم. اهداف کتاب هدای. میم لوب اسر. و دا شمذکور عاا  و  

شود که تیاویر درو  دوم و هفتم بیش از با توجه به ضریب درریری هر در  ، ای   کته مشی  می

ود بهتر اسر. از شر آموزا  در ای  درو  کاسرته شرو د سر ا یادریری دا شحد عاا  هسرتند و باع  می

ایی تیراویر ای  درو  کاسرته شرود، اما تیراویر درو   هم، دهم، یازدهم و سریندهم به طور  مینا  پوی

آموزا  پایی  اسر. و  یازمند اصرری و بازبینی اسر. و تیراویر سرایر چشرمگیری مینا  درریری دا ش

 درو  م لوب و عاا  بود و از ای  جه.  یاز به تغییر  دارد 

  2/4های کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی  ا ت عاالی.آموزا  در سررورریری دا شضررریب د -3

آموزا  اسر.، بنابرای   بیا گر درریری بیش از توا  دا ش 5/1ی با تر از که محدوده اسر.، براسرا  ای 

های  ی.آموزا  را به عاالهای کتاب مذکور، بیش از حد عاا  و  ام لوب اسر. و دا شسروا ت عاالی.

رود  درریری بیش از حرد  کنرد و از اهرداف کتراب عراتر میحرد  زم، درریر میعلمی کتراب بیش از  
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آموز  آموزا  با محتوا کتاب درسری و سروا ت موجب خسرتگی، کسرال. و بی ا گینه شرد  دا شدا ش

پایینی های در   هم ضرریب درریری بسریار  شرود  سروا ت عاالی.برای ادامه مسریر در  خوا د  می

. وتنها در  سرریندهم، در ای  زمینه، ضررریب درریری م لوبی دارد و سرروا ت  دارد و  ام لوب اسرر 

بررهعاررالیرر. توا  دا شهررای سررررایر درو   بیش از  اهررداف کترراب طور اعراطی و  از  آموزا  و عراتر 

سروا ت   کنند و  یازمند آ  اسر. به صرورت قابل توجهی مینا  پویاییآموزا  را درریر خود میدا ش

 باید  در ای  درو  کاهش

های م لوب کتاب درسررری، برخورداری از محتوایی عاا  جه. درریری عاا  و مسرررت یم  از ویژری   

آموزا  با م الب اسرر.، در ح ی . محتوایی عاا  اسرر. که قدرت تفکر و تا ل را در یادریر ده دا ش

کتب درسری،   بنابرای  بهتر اسر. مولفا ( 1398شرکوعا سرازد )رحما ی، منیدی، محمدی و ایما ی عرد، 

سر ا پویایی مت  کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی را به خیرو  در دروسری که ضرریب درریری 

آموزا  در مت  کتاب عراهم ی درریری عاا  و م لوب دا شمت  بسریار پایی  بود، اعنایش دهند تا زمینه

م. مت  به کاربسررر.  و  قا ه و متفکرا ه را در قسررر توا  سررروا ت خرشرررود  برای عاا  کرد  مت  می

آموز را پیرامو  در  به چالش کشررید و مسررا ل و مشررکرت د یای کنو ی را اطرعات و تجارب دا ش

آموزا  از طریق تفکر عمیق و درریری عاا  ه خود با محتوا، به کشگ در قالب مت  بازرو  مود تا دا ش

  همچنی  در قسرررمر. سررروا ت  و تا رل خود را رسرررترش دهنردحرل بررداز رد و قردرت حرل مسررر لره  راه 

هرا، بسررریرار عارا  و عراتر از دا ش و توا   هرای کتراب مرذکور، سررروا ت بسررریراری از عارالیر.عارالیر.

هرا بهیننرد، بره  آموزا  خود را  راتوا  در تجنیره و تحلیرل آ آموزا  بوده اسررر. و زمرا ی کره دا شدا ش

و د، بنابرای  بهتر اسر. مولفا  کتب  شر خسرتگی و کسرال. دچار می  ا گینری و در  های. اامیدی و بی

هرای کتراب مرذکور را کراهش دهنرد ترا از اثرات  رام لوب آ   درسررری، سررر ا پویرایی سررروا ت عارالیر.

 آموزا  قرار ریرد جلوریری شود و محتوایی م لوب در دستر  دا ش

 

 منابع 

دالتالیگ علوم تجربی ششم تحلیل محتوای کتاب جدی(   1398)   اتابک، رضاو بابارحمتی، عاطمهو اتابک، مرضیه

   27-11  14شماره   4  دوره عیلنامه پویش در آموزش علوم ا سا ی   ابتدایی به روش ویلیام رومی 
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(  تحلیل محتوای مهح  شیمی کتاب علوم پایه  هم  1395احمدی درمیا ، عرشتهو صادقی بجد، محمد عاروق  )

ز جا ،  همی  کنفرا ، آموزش شیمی ایرا    رومی     الیگ( با استفاده از روش ویلیاماو )جدید الت  متوس ه

 ، دا شگاه ز جا  1395شهریور 

   تهرا : ا تشارات کاوش  وی  آموزش علوم تجربی (   1394اشرف حسی  بر، محمد  ) 

ابتدایی بر اسا  روش   (  تحلیل و ارزشیابی محتوای کتاب م الاات اجتماعی پایه چهارم1394اعتیاری، شیما  )

های اجتماعی و عرهنگی ایرا   سومی  همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روا شناسی آسیبمی  ویلیام رو 
 قم، مرکن م الاات و تح ی ات اسرمی سروش حکم. مرتلوی  

( رضا   هر دی،  کتاب 1397جافری  محتوای  تحلیل  براسا (   ایرا   ابتدایی  دوره  تجربی  علوم  درسی   های 

   162-137  3شماره 14  دورههای  وی  تربیتی ا دیشهعیلنامه علمی  های تفکر ادوارد دوبو و مولفه

لیر عرد،  ایما ی  او   1394)   رحما ی، اسحاقو منیدی، محمدو محمدی، دا شو  ت هی ی کتاب عربی  (  بررسی 

دوعیلنامه روش ویلیام رومی     ی هفتم از من ر عاا  و ییر عاا  بود  بر اسا راهنمایی با کتاب عربی پایه
   187-167  1شماره  9 دوره   ی درسی های بر امهوهشپژ

(  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی براسا   1395رحیم زاده، شادیو حاجی، بینا و  پورقلی، حمید  )

، ح وق و علوم اجتماعی کنفرا ، جها ی روا شناسی و علوم تربیتی روش ویلیام رومی و عرمو  خوا ایی عرای   
شیراز، واحد پژوهش شرک. دا ش پژوها  همایش آعرینا  پار  بی  الملل، دا شگاه   هناره سوم  در آیاز  

 زرقا ، دا شگاه عاطمیه، دا شگاه علم 

(  تحلیل محتوای عیل او  کتاب شیمی دوازدهم بر اسا  روش  1398سمیای، دوس. محمدو محرابی، زینب  )

 1  دورهعیلنامه پژوهش در آموزش شیمی وپی شا و    ویلیام رومی و تایی  درجه اهمی. آ  به روش آ تر

   72-53  3شماره

   تهرا : ا تشارات سم.  ها و عنو  تدری،روشهای آموزشی و پرورشی مهارت (  1382شاها ی، حس   )

اکهر ژاد، محمد  )صادقی، سمیهو شم،  و  وحیده  پایدار در علوم (   1394الدینی،  سومی  کنفرا ، ملی توساه 
 یابی به توساه پایدار های دس.   تهرا ، مرکن راهکار روا شناسی، م الاات اجتماعی و عرهنگی تربیتی و 

های  های درسی بر مهنای مولفه(  تجنیه و تحلیل محتوای کتاب 1389هارباشلو، حسی   )صالحی عمرا ، ابراهیمو چ

راه از  یکی  عنوا   به  دا شخرقی.  پرورش خرقی.  کنفرا آموزا    های  شناسی، سومی   ملی خرقی.   ،
TRIZ  تهرا ، پژوهشکده علوم خرقی. شناسی و مهندسی و مدیری.  وآوریو مهندسی و مدیری.  وآوری   

   TRIZو 

   تهرا : کوروش چاپ  تحلیل محتوای کتاب درسی (  1392افری  ژاد، عاد   )
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محتوای کتاب علوم تجربی    (  بررسی و تحلیل1395عمویی اسرمی، احسا و  ورا ی، سید سایدو  وری، محمد  )

حوزه علوم    های  وی  درالمللی پژوهش    اولی  کنفرا ، بی سا  ششم دبستا  بر اسا  تکنیک ویلیام رومی 
 قم، دبیرخا ه دا می کنفرا ، و تح. حمای. سیویلیکا  تربیتی و روا شناسی و م الاات اجتماعی ایرا  

(  تحلیل محتوای م الاات اجتماعی پایه چهارم از  ر  1396زهرا  )عرحی، امیرو بازریرپور، یاسی  و محمدی پور،  

ویلیام رومی    و  عرهنگی:را ین   میراث  به  و تح ی ات  وی  در مینا  توجه  سومی  همایش ملی م الاات 
   قم، دبیرخا ه دا می کنفرا ، و تح. حمای. سیویلیکا حوزه علوم تربیتی و روا شناسی ایرا 

   تهرا : ا تشارات عاطمی  موزش مفاهیم علوم تجربی آ (  1390قریب، رضا  )

( پژما  و کرمی، مهدی   بیگی،  اسد  بر    1کتاب ریاضی   (  تحلیل محتوای1392کرمی، زهرهو  او  متوس ه  پایه 

   10شماره  2  دورهرینی درسی عیلنامه پژوهش در بر امه اسا  تکنیک ویلیام رومی و حی ه شناختی بلوم    

167-179   

ا عایق،  )کوهی  مایومه   اردبیلی،  محمدی  شاه  شیمی)1392مرالهو  درسی  کتاب  محتوای  ارزشیابی  و  2(    )

  سمنا ، دا شکده شیمی و  هشتمی  سمینار آموزش شیمی ایرا یام رومی   آزمایشگاه با استفاده از روش ویل

 ستا  سمنا   پردی، علوم پایه دا شگاه سمنا  با همکاری ا جم  شیمی ایرا  و اداره کل آموزش و پرورش ا

فرا ،  اولی  کن(  بررسی جایگاه تاریخ علم در کتاب علوم تجربی پایه پنجم دوره ابتدایی  1393کیا ی، عرحناز  )
   شادرا ، دا شگاه آزاد اسرمی واحد شادرا  و تح. حمای. سیویلیکا ملی روا شناسی و علوم تربیتی 

ی پایه ششم ابتدایی به روش ویلیام رومی  کنفرا ، (  تحلیل محتوای کتاب علوم تجرب1395رودرزی، عاطمه  )

هناره سوم  شیراز، پژوهش شرک. ایده جها ی روا شناسی و علوم تربیتی، ح وق و علوم اجتماعی در آیاز  

 بازار صنا. سهن و تح. حمای. سیویلیکا  

 ( داوود   عهاسیا ،  محمدو  عللی،  مهرا و  شهمیری،  عل1395ل ما ی  کتاب  محتوای  تحلیل  چهارم (   تجربی  وم 

 مدیری.  المللی   یهگا   کنفرا ، بی ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی براسا  م وله عاا  و ییر عاا  بود    

 تهرا ، موسسه سرآمد همایش کاری   

(  تحلیل محتوا س ا خوا ایی کتاب عارسی ششم 1394محمدی اتررلی، می فیو عارف، محمدی اتررلی  ) 

کنفرا ، سراسری  دا ش و عناوری علوم تربیتی م الاات  س ا خوا ایی مک  علی  ابتدایی بر اسا  شاخ   
 های توساه محور دا ش و عناوری سام ایرا  موسسه بررنارکننده همایش  تهرا ،  اجتماعی و روا شناسی ایرا 

  من ر  از  دایی چهارم ابت  پایه  تجربی   علوم  کتاب  محتوای  (  تحلیل1395امیردهی، هادیو مژرا ، قاسمی  )  میلا 

   28-19  3شماره  2  دوره عیلنامه پویش در علوم پایهرومی   ویلیام مهنای الگوی بر بود  ییرعاا  و  عاا 

(  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی  1394مهرا ی، عاطمهو شنا  خوش، مایومه و مهینی، الهه  )

های  اسرمی و تاکید بر پژوهش -ی علوم ا سا ی با رویکرد بومی المللکنفرا ، بی با روش ویلیام رومی  اولی   
 دا شگاه پیام  ور واحد ساری     ساری، وی 
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اولی  کنفرا ،  (  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی با روش ویلیام رومی   1394 جاتی، شیما  )
ای آینده ساز  رک. علمی پژوهشی و مشاورهش  ساری، بی  المللی مدیری.، اقتیاد حسابداری و علوم تربیتی 

 و دا شگاه پیام  ور  کا و تح. حمای. سیویلیکا 

(  تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه چهارم 1395احسا ی  یا، المیراو د فه جافری، ملیکا  )    دی، پرستوو 

  در علوم و تکنولوژی  سومی  کنفرا ، بی  المللی پژوهش( به تکنیک ویلیام رومی   1394ابتدایی چاپ )

 آلما ، برلی ، موسسه سرآمد همایش کاری  

ی پتجم  (  تحلیل محتوای کتاب عارسی بیوا یم پایه1394ا ی، عاطمه  ) گهها ، محدثهو یرمحسینی، مرضیهو عره 

  بیرجند، اداره کل آموزش و پرورش  همایش ملی آموزش ابتدایی بر اسا  تکنیک ویلیام رومی     ابتدایی 

   خراسا  جنوبی، دا شگاه بیرجند، ا جم  م الاات بر امه درسی ایرا  استا

  تدری،   هایروش   تأثیر  (  م ایسه1392هینو عیاره، علیرضاو رسولی، سمیه  ) واهری پهرآباد، رامی و پوشنه،کام

   287-281  7شماره  4   دورهزشعیلنامه عناوری آموآموزا   دا ش هوش هیجا ی  بر ییرعاا  و  عاا 

ساید  آموزش آموزش و طراحی کتاب1392)   یک  ف،،  عرآیند  در  محتوا  تحلیل  مجله  های درسی   (    ش 
   150  -124  2شماره  8  دوره جها ی رسا ه
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