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چکیده

هدف از این مطالعه تحليل محتواي مباحث زیستي كتب درسي علوم تجربي پایهي پنجم و ششم
ابتدایي از لحاظ ميزان فعالبودن متن و تصاویر این مباحث با استفاده از روش ویليام رومي ميباشد.
محتواي مورد نظر از نظر معيارها یا شاخصهاي معين و از پيش تعيين شده بررسي شد .روش مطالعه،
تحليل محتوا و از حيث هدف در زمره مطالعات كاربردي قرار دارد .در این مطالعه واحد تحليل،
جمالت و تصاویر درنظرگرفته شده است .جامعه آماري شامل مباحث زیستي كتب تاليفي علوم تجربي
پایههاي پنجم و ششم ابتدایي سال  1399-1400ميباشد .نتایج مطالعه نشان داد كه شاخص درگيري
براي جمالت متن در مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایههاي پنجم و ششم ابتدایي به ترتيب در
بازهي مناسب 0/۸۶و 0/۵3و براي تصاویر به ترتيب در بازهي مناسب  0/۶3و 0/۶1است .ضرایب
درگيري مطالب زیستي این كتب چون به عدد  0/۵نزدیکتر و با عدد  1/۵فاصله بيشتري دارد ،لذا
مطالب زیستي تأليف شده این كتب به طور نسبي به صورت فعال تأليف شده است ،اما با وضع مطلوب
فاصله دارد.
کلیدواژهها :تحليل محتوا ،ویليام رومي ،كتاب علوم تجربي ،پایه پنجم و ششم ابتدایي.
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مقدمه
از مهمترین اجزاي تشکيلدهندة نظام آموزشي ،ميتوان به برنامۀدرسي ،محيط آموزش و معلم اشاره
كرد .این سه ركن درمجموع عوامل تقویت و یا تضعيف مهارتهاي فکري در دانشآموزاناند
(حسيني .)1394 ،آموزشوپرورش در ایران ،از زمان گسترش آموزش مدرن ،مبتني بر كتاب درسي
است و رشد آن به دليل اهميت دادن به محتواي كتابهاي درسي است .درحاليكه عصر حاضر عصر
اطالعات است و یکي از ویژگيهاي این عصر ،افزایش ميزان اطالعات است كه به شدت و سرعت
ميتواند اطالعات قدیمي در چند سال را تغيير دهد ،به طوري كه برخي صاحبنظران ،بقاي اطالعات را
تا شش سال تخمين زدهاند (محمودي .)2002 ، 1آموزش مبتني بر حفظكردن مجموعهاي از دانستنيها
و مسائل حلشده ،نميتواند دانشآموز را براي زیستن در موقعيتهاي داراي مسائل و مشکالت
غيرقابلپيشبيني آماده سازد (كاوه و هدایتي .)139۶ ،با وجود اینکه دانشآموزان ممکن است از عهده
آموزش مبتني بر حفظكردن واژههاي علمي و فرمولها برآیند و در ادامه تحصيل در مقاطع باالتر نيز
موفق باشند ،اما این نوع آموزش در زندگي واقعي افراد خيلي كارساز نيست (گيبس و فاكس.)1999،2
مهمترین وظيفۀ آموزش ،یاددهي شيوههاي یادگيري و پرورش مهارتهایي است كه فرد را قادر مي-
سازد تا راهحل مسئائل و مجهوالت را بيابد (كاوه و هدایتي  .)139۶،در طراحي برنامه درسي ،پس از
تشخيص نيازها و تعيين هدف هاي آموزشي ،الزم است به تعيين محتوا و سازماندهي آن پرداخته شود،
زیرا محتوا یکي از عناصر عمدهاي است كه اهداف برنامه از طریق آن تحقق ميیابد .محتوا ،محور
اصلي فعاليتهاي یاددهي -یادگيري را تشکيل ميدهد .بنابراین همانگونه كه كتاب درسي داراي
محتواي مناسب ،مي تواند جریان تدریس و یادگيري را تسهيل كند ،كتاب داراي محتواي مبهم نيز،
مانع فعاليتهاي آزاد و خالقانه معلم در جریان آموزش ميشود (قاسم پور ،نقي زاده انهر و مظاهري ،
 .) 1392كارایي آموزش به چگونگي ارائه و سازماندهي محتوا در برنامه درسي مربوط است .نحوه
تنظيم و ارائه مطالب باید به گونه اي باشد كه جریان یادگيري در آن به شکل اثربخشي انجام گيرد
(سليمانپور .)13۸۶،بهترین محتوا براي یک دانشآموز ،خصوصا دانشآموزان دوره حساس ابتدایي
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مطالبي است كه به لحاظ درک و یادگيري متناسب با سن كودكان ،آنها را به فعاليت و یادگيري
وادار كند (یارمحمدیان .)139۵ ،درچند دههي اخير ،هيچ یک از موضوعات درسي به اندازهي درس
علوم تجربي دچار تغيير و تحول نشده است .در برنامهي درسي دورهي ابتدایي ،كتاب علوم تجربي با
هدف اصلي پرورش سواد علمي و آموزش مهارتهاي تحقيقي تدوین شده است .موضوعات علوم
زیستي به عنوان یکي از مهمترین شاخه هاي علوم تجربي ،حوزه بسيار وسيعي از دانش بشري را در بر-
ميگيرد و ميتواند نقش بسيار مهمي در تحقق و گسترش سواد علمي فناورانه و مهارتها داشته باشد
(فخریان و همکاران.)139۶ ،
بهترین روش براي یافتن نسبت بين اهداف و محتوا به منظور بهبود محتواي كتب درسي ،تحليل
محتواي این كتب است (حسنمرادي .)1399 ،تحليل محتوا روشي كامالً علمي است و به معناي تحليل
علمي پيامهاي ارتباطي موجود در كتاب درسي است .تحليل محتواي كتاب درسي ،روشي علمي براي
تشریح و ارزشيابي عيني و منظم پيامهاي آموزشي است (شعباني .)13۸2 ،در این روش ،برنامهریزان و
مؤلفان كتب درسي به كمک آن نقاط ضعف و قوت كتب درسي را مشخص كرده و به هنگام انتخاب
محتوا ،دقت بيشتر ميكنند تا ضمن تسهيل یادگيري ،زمينهي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان را فراهم
آورند (یارمحمدیان.)139۵ ،
بر اساس دیدگاه ویليام رومي یکي از صاحبنظران تعليموتربيت ،بایستي محتواي كتب درسي (به
ویژه در درس علوم) بهگونهاي ارائه شود كه روحيه اكتشاف را در فراگير ایجاد كند ،تا او خود نيز به
دنبال پاسخ سؤاالتش باشد و بر پایه نتایجي كه به دست مي آورد ،فعاليتش براي یادگيري بيشتر تقویت
شود (حسنمرادي .)1399 ،نتایج مطالعات قبلي حاكي از آن است كه محتواي كتب علوم تجربي مقطع
دبستان كمتر از حد انتظار است و یک شکاف بزرگ براي دستيابي به وضعيت مطلوب در این
كتابهاي درسي وجود دارد (ماشينچي و همکاران .)2019 ،1
بخش عمده مطالعات پيشين در این زمينه ،محتواي كتب درسي علوم تجربي مقطع ابتدایي را به
صورت كلي مورد بررسي و تحليل قرار داده اند و تعداد معدودي از مطالعات قبلي به صورت مبحثي،
محتواي این كتب را بررسي كردهاند .با توجه به ضعف اساسي آموزش سطحي مبتني بر حفظ جمالت
در موضوعات زیستي و ضرورت تغيير در شيوه یاددهي و یادگيري این موضوعات ،طوري كه منجر به
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یادگيري اكتشافي و فعال این مباحث براي دانشآموزان شود ،و از طرف دیگر با توجه به نتایج
محققين قبلي مبني بر اینکه در تدوین كتاب علوم تجربي ششم ابتدایي ،به مباحث حوزه زیستي كمتر
توجه شده است (ماشينچي و همکاران  .)2019 ،لذا به منظور بررسي كامل و دقيق این دیدگاه ،در
پژوهش حاضر ،محتواي مباحث زیستي ارائه شده در كتب درسي علوم تجربي پایه پنجم و ششم
ابتدایي با استفاده از روش ویليام رومي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
روششناسی پژوهش
در این مطالعه ،با استفاده از تحليل محتوا بر اساس روش ویليام رومي ،مؤلفههاي متن و تصاویر مورد
تجزیه و تحليل قرار گرفته است .براي كاهش جداول مقاله ،سئواالت داخل متن نيز به عنوان جمالت
داخل متن در نظر گرفته شد و به علت عدم وجود پرسشهاي پایاني در كتب علوم تجربي پایه پنجم و
ششم ابتدایي ،در این مطالعه ،پرسشهاي پایاني مورد تحليل قرار نگرفته است.
در تحليل محتوا به روش ویليام رومي ،محتواي درس ،به سه قسمت متن درس ،تصاویر كتاب و
سؤاالت تقسيم شده است (حسنمرادي )1399 ،و جمالت ،تصاویر و پرسشها به دو نوع لفظي
غيرفعال و دركي فعال تقسيم شده است .مقصود از جمالت لفظي ،آن دسته از دانش و اطالعاتي است
كه بصورت مستقيم و بي واسطه ،معلومات را در اختيار فراگير قرار مي دهد ،بدون آنکه فراگير در آن
دخل و تصرفي نماید .جمالت دركي فعال به آن دسته ازجمالتي گفته ميشود كه با درگير و فعال-
كردن ذهن ،فراگير به یافتهها و دانستههاي تازه دست پيدا ميكند كه خود در آن نقش پویایي دارد.
چنين شيوهاي موجب یادگيري باثبات خواهد شد (جعفري هرندي و همکاران.)13۸7 ،
در این مطالعه ،متن و تصاویر مباحث زیستي دروس12و 7،۵،۶، 11كتاب علوم تجربي پنجم ابتدایي و
دروس 13و 10،11،12كتاب علوم تجربي ششم ابتدایي مورد بررسي قرار گرفت.
الف -تحلیل و ارزشیابی متن و نوشتههای کتاب
از نظر ویليام رومي ،جمله به عنوان كوچکترین واحد در متن با مشخصههاي خاص خود ،در گروههاي
فعال و غيرفعال مورد بررسي قرار ميگيرد (رباني و همکاران.)1397 ،
جمالت لفظي (حفظي) غيرفعال شامل:
 (aبيان حقيقت :بيان ساده مفروضات و یا مشاهداتي كه به وسيله فرد دیگري غير از دانشآموز
انجام پذیرفته است.
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 (bبيان نتایج یا اصول كلي (تعميمها) :نظرات ارائهشده توسط نویسندگان كتاب درباره ارتباط بين
مفروضات و موضوعات مختلف.
 )cتعاریف :جملههایي كه براي توصيف و تشریح یک واژه یا اصطالح آورده ميشود
 )dسؤاالتي كه در متن آورده شده و پاسخ آنها بالفاصله به وسيله مؤلف داده شده است.
جمالت دركي فعال شامل:
 )eسؤاالتي كه ایجاب ميكند تا دانشآموز پاسخهاي داده شده به مفروضات باال را تجزیه
وتحليل كند.
 )fاز دانشآموزان خواسته ميشود نتایجي را كه خود به دست آوردهاند بيان كنند.
 )gدانشآموز آزمایشي را انجام دهد و نتایج حاصل را تحليل یا مسائل عنوان شده را حل كند.
 )hسؤاالتي كه پاسخ آنها در متن نيامده است و براي جلب توجه دانشآموزان ارائه ميشود.
جمالت خنثي شامل:
 )iدانشآموزان تصاویر یا مراحل انجام یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهد .به طور كلي،
جمالتي كه در هيچکدام از مقولههاي فوق نگنجد ،در این مقوله جاي ميگيرد.
 )jسؤاالت مربوط به معاني بيان.
بعد از مشخصكردن مقولهها و كدگذاري ،براي به دست آوردن ضریب درگيري فراگير با متن،
تعداد مقولههاي فعال بر تعداد مقولههاي غيرفعال تقسيم شد .فرمول ضریب درگيري با متن كتاب به
صورت زیر است(حسنمرادي.)1399 ،
()1

بر این اساس ،اگر ضریب درگيري فراگير در متن و نوشته كمتر از  0/4باشد ،نشانگر آن است كه
متن كتاب غير فعال است .اگر این ضریب بزرگتر از  0/4و یا برابر با  1باشد ،محتواي كتاب فعال بوده
و فراگيران را به پژوهش و فعاليت ترغيب ميكند .ضریب مناسب براي فعال بودن محتوا عددي بين -/4
 0تا  1 /۵است .هرچه این ضریب از عدد 0/4بيشتر باشد ،آن متن فعالتر تاليف شده است.
(حسنمرادي.)139۶ ،
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ب) تحلیل و ارزیابی تصاویر و نمودارها
هر یک از تصاویر ،اشکال یا نقاشي هایي كه در داخل یک كادر خاص طرح شده باشد و هدف از آن
رساندن یک مفهوم به دانشآموز باشد ،به عنوان یک واحد تصویر مورد تحليل قرار ميگيرد .در
طبقه بندي تصاویر و نمودارها ،در صورتي كه دو شکل یک مفهوم را انتقال دهند ،به عنوان یک واحد
در نظر گرفته ميشود.
تصاویر و اشکال موجود در كتاب بر اساس روش ویليام رومي در مقولههاي زیر قرار ميگيرد.
تصاویر و اشکال غيرفعال شامل:
 (aتصاویري كه از آنها براي تشریح موضوع خاصي استفاده شده است و فقط به بيان حقایق
خاصي ميپردازد.
تصاویر و اشکال فعال شامل:
 (bتصاویري كه به نحوه فعالي طراحي شده و مستلزم فعاليت خود دانشآموز ميباشد.
تصاویر و اشکال خنثي كه در ضریب درگيري نقش ندارند شامل:
 (cتصاویري كه براي تشریح شيوه جمعآوري وسایل یک آزمایش آورده شده است.
 (dتصویري كه در هيچکدام از مقوله هاي فوق نگنجد.
ضریب درگيري دانشآموز با تصاویر و نمودار ها از فرمول مقابل به دست مي آید(حسن مرادي،
)1399
() 2
یافتههای پژوهش
نتایج براي دروس مختلف مباحث زیستي كتب محاسبه و سپس ارزیابي به صورت محتواي كتاب هر
پایه انجام شد.
الف -نت ایج مربوط به تحليل متن مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایههاي پنجم و ششم ابتدایي
براساس روش ویليام رومي
سوال :آیا متن مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایهي پنجم و ششم ابتدایي به شيوهي فعال ارائه
شده است؟
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با توجه به نتایج به دست آمده در جدول( ،)1ضریب درگيري فراگير با متن در مباحث زیستي
كتاب علوم تجربي پایهي پنجم ابتدایي برابر با  0/۸۶بدست آمد كه در بازهي مناسبي قرار دارد و نشان
داد كه این بخش از كتاب به صورت فعال ارائه شده است .همچنين نتایج به دست آمده در جدول()2
نشان داد كه ،ضریب درگيري فراگير با متن در مباحث زیستي كتاب علوم تجربي پایهي ششم ابتدایي
 0/۵3است و نشان داد كه این بخش از كتاب علوم ششم نيز به طور نسبي در بازهي مناسبي قرار دارد و
به صورت فعال ارائه شده است ،اگرچه عدد مربوطه هرچه از  0/۵بيشتر باشد مطلوبتر است.
جدول( )1فراوانی واحدهای تحلیل متن مباحث زیستی کتاب علوم تجربی پایهی پنجم ابتدایی
به روش ویلیام رومی
درس و شماره صفحات

a

b

C

d

e

f

g

h

i

j

ضریب
فراوانی

درگیری

پنجم()44-3۵

30

3

2

۵

10

۸

10

2

17

0

۸7

0/7۵

ششم()۵2-4۵

29

0

4

0

7

۶

1۶

1

۸

0

71

0/91

هفتم()۶0- ۵3

17

1

0

0

4

7

13

1

1۶

0

۵9

1 /4

یازدهم()92- ۸۵

1۶

0

0

1

2

۵

10

1

19

0

۵4

1 /1

دوازدهم()9۸- 93

10

0

3

2

۵

2

۶

0

11

0

39

0/۸7

102

4

9

۸

2۸

2۸

4۵

۵

71

0

300

0/۸۶

229

0/۸۶

جمع
تعداد جمالت لفظي و دركي

10۶

123

جدول ( )2فراوانی واحدهای تحلیل متن به روش ویلیام رومی برای مباحث زیستی کتاب علوم
پایهی ششم ابتدایی
درسو

شماره

A

b

c

d

e

f

g

h

i

j

صفحات

ضریب
فراوانی

درگیری

دهم ()7۸ -73

2

3

3

1

1

2

4

1

11

0

4۸

0/2۸

یازدهم ()۸2- 79

13

1

3

0

2

2

2

0

1

0

24

0/3۵

دوازدهم ()92- ۸3

1۸

1

1

3

4

10

4

7

10

0

۵۸

1/09

سيزدهم()100- 93

30

۵

4

2

3

10

0

۶

2

0

۶2

0/4۶
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0/۵3
149 0 24 14 10 24 10
۶ 11 10 ۸3
جمع
تعداد جمالت لفظي

۵۸

110

0/۵3

1۶۸

و دركي

ب -نتایج مربوط به تحليل تصاویر مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایههاي پنجم و ششم ابتدایي
براساس روش ویليام رومي
سوال :آیا تصاویر و اشکال مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایهي پنجم و ششم ابتدایي بر این
اساس ،به شيوهي فعال ارائه شده است؟
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول( ،)3ضریب درگيري فراگير با تصاویر در مباحث زیستي
كتاب علوم تجربي پایهي پنجم ابتدایي برابر با 0/۶3است كه نشان ميدهد تصاویر و اشکال این مباحث
از كتاب علوم تجربي پایه ي پنجم ابتدایي به طور نسبي به صورت فعال ارائه شده است .همچنين نتایج
به دست آمده در جدول( )4نشان داد كه ضریب درگيري فراگير با تصاویر در مباحث زیستي كتاب
علوم تجربي پایهي ششم ابتدایي برابر با 0/۶1است كه با توجه به اینکه در بازهي مناسب ضریب
درگيري مطلوب ویليام رومي قرار دارد ،تصاویر و اشکال مباحث زیستي از كتب علوم تجربي پایهي
پنجم و ششم ابتدایي به طور نسبي به صورت فعال ارائه شده است ،اگرچه عدد مربوط به ضریب
درگيري هرچقدر از  0/۵بيشتر باشد مطلوبتر است.
جدول( ) 3فراوانی تحلیل محتوای تصاویر و اشکال مباحث زیستی کتاب علوم پایهی پنجم
ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی
درسوشماره

a

B

c

d

فراوانی

ضریب درگیری

صفحات
13

۶

2

4

2۵

0/4۶

پنجم()44-3۵
ششم ()۵2-4۵

۸

4

2

۵

19

0/۵0

هفتم ()۶0- ۵3

۵

۵

3

۶

19

1

یازدهم ()92- ۸۵

2

۵

4

۵

1۶

2 /۵

دوازدهم ()9۸- 93

4

0

3

۶

13

0
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جمع

32

20

14

2۶

92

0/۶3

جدول( ) 4فراوانی تحلیل محتوای تصاویر مباحث زیستی کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی با تکنیک
ویلیام رومی
درسوشماره

a

B

c

d

فراوانی

ضریب درگیری

صفحات
دهم ()7۸ -73

9

2

0

2

13

0/22

یازدهم ()۸2- 79

1

4

2

2

9

4

دوازدهم ()92- ۸3

۸

۵

3

۶

22

0/۶2

سيزدهم()100- 93

۵

3

0

10

1۸

0 /۶

جمع

23

14

۵

20

۶2

0/۶1

بحث و نتیجهگیری
نتا یج بدست آمده از این مطالعه بر روي تحليل محتواي مباحث زیستي كتب علوم تجربي پایههاي
پنجم و ششم ابتدایي نشان داد كه ضریب درگيري متن و تصاویر در مباحث زیستي كتاب علوم تجربي
پایهي پنجم ابتدایي به ترتيب  0/۸۶و  0/۶3ميباشد كه در بازهي مناسب بين  0/4تا ( 1/۵ضریب
درگيري مطلوب فراگير تعریف شده بر اساس دیدگاه ویليام رومي) است .نتایج نشان داد كه مطالب
زیستي از كتاب علوم تجربي پایه ي پنجم ابتدایي به طور نسبي به صورت فعال ارائه شده است .اگرچه
با وضع مطلوب فاصله دارد و هرچه این ضرایب درگيري از  0/۵بيشتر باشد ،بهتر و مناسبتر خواهد بود.
و دانشآموزان را به فعاليت و اكتشاف بيشتر تشویق ميكند .همچنين نتایج مطالعه نشانداد كه ضریب
درگيري متن و تصویر در مباحث زیستي كتاب علوم تجربي پایهي ششم ابتدایي به ترتيب  0/۵3و0/۶1
است كه در بازهي مناسب بين  0/4تا  1/۵است .نتایج نشان داد كه تصاویر این بخش از مطالب زیستي
كتاب علوم تجربي پایه ي ششم ابتدایي به طور نسبي صورت فعال ارائه شده است .اگرچه با وضع
مطلوب فاصله دارد و هرچه این ضرایب درگيري از  0/۵بيشتر باشد ،مناسبتر و بهتر خواهد بود.
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نتایج این مطالعه با نتایج برخي از مطالعات پيشين همسویي داشته و با نتایج تعدادي دیگر از مطالعات
قبلي همسویي ندارد .وهابي و همکاران در مطالعهي تحليل محتواي كتاب علوم تجربي پایهي پنجم
دبستان به روش ویليام رومي ،اعدا مربوط به متن كتاب ،تصاویر و سئواالت را به ترتيب  1/19 ،0/۶7و
 1/09۶گزارش كردند و نتيجهگيري كردند كه چون این اعداد در بازه مناسبي قرار دارند ،موجب
افزایش فعاليت مناسب دانشآموزان در كالس درس ميشود (وهابي زرینآبادي و همکاران.) 1394،
مقایسهي تحليل محتواي متن ،تصاویر و سؤاالت نشان داد كه كتاب علوم تجربي جدیدالتاليف 139۵
پایهي پنجم نسبت به چاپ قدیم آن در سال  1391به شيوه فعالتري تاليف شده است (رستمي و
همکاران .)139۵ ،همچنين گزارش شده كه ضرایب درگيري هر سه پارامتر ذكرشده در كتاب جدید
التاليف علوم تجربي پایهي ششم ابتدایي  139۵در در بازهي مناسبي قرار دارد و ضریب درگيري كل
نيز  0/۸2است .این كتاب از نظر فعال كردن دانشآموز در وضع مطلوبي است و آنها را به پژوهش
دعوت مي كند (اتابک و همکارن .)139۸ ،با این وجود ،برخي از محققين در نتایج مطالعات خود
گزارش كردهاند كه تصاویر كتاب علوم تجربي پایه ي ششم ابتدایي از نظر علمي و فني منفعالنه و به
صورت غيرفعال تاليف شده است (ماشينچي و همکاران .)2019 ،با توجه به درصد توزیع مباحث
آموزشي در كتاب علوم تجربي پایهي ششم ،ميتوان گفت كه متن و تصاویر حوزه علم و فناوري
ببيشتر مورد توجه مؤلفين قرار گرفته است ،درصورتيکه در تاليف این كتاب به مباحث حوزه زیستي
كمتر توجه شده است (ماشينچي و همکاران .)2019 ،اگرچه بر اساس تفسير نتایج الگوریتم ویليام
رومي مي توان نتيجه گرفت كه متون كتاب علوم تجربي پایه ششم ،به طور كلي دانشآموزان را به
یادگيري تشویق كرده و به طور فعال نوشته شده است ،اما شاخص درگيري زیاد نيست .هرچه شاخص
درگيري باالتر باشد و به  1/۵نزدیکتر باشد ،درگيري دانشآموزان بيشتر خواهد بود و محتوا نيز فعال
تر خواهد بود(ماشينچي و همکاران.)2019 ،
جمعبندي نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسهي آن با مطالعات پيشين نشان ميدهد كه مباحث و
تصاویر زیستي كتب علوم تجربي پایههاي پنجم و ششم ابتدایي به صورت فعال تاليف شده است و
ميتواند فراگير را به یادگيري فعال ،اكتشاف و پژوهش تشویق كند .اما چون ضرایب درگيري بدست
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آمده در جداول به عدد  0/۵نزدیکتر و با عدد  1/۵فاصله بيشتري دارد ،لذا نتيجهگيري كلي نویسندگان
مقاله بر این است كه بخشهاي زیستي كتب علوم تجربي پایههاي پنجم و ششم ابتدایي به طور نسبي
در محدوده مناسبي به صورت فعال تاليف شده است و با وضع مطلوب فاصله دارد .انتظار ميرود
مؤلفين كتب درسي در چاپ هاي سال بعد این كتب ،درصد متن و تصاویر فعال مباحث زیستي این
كتاب را از بعد كمي و كيفي نسبت به متن و تصاویر غيرفعال ارتقاء و افزایش دهند .همچنين با توجه
به اینکه سؤاالت آخر هر درس یا هر فصل در كتاب علوم پایهي پنجم و ششم یافت نشد ،پيشنهاد
ميشود مؤلفين این كتب ،سؤاالت مناسبي را در انتهاي هر درس قرار دهند تا دانشآموزان را به
یادگيري فعال و اكتشاف تشویق كنند.
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