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1فاطمه احمدي دهرشید  
2احمدرضا نصر اصفهانی   

3احمد عابدي   
  چکیده

علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن است. این  هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول ساختاري و نگارشی در کتاب
زن پایه دوم ابتدایی در  است و جامعه آماري شامل کلیه معلمان پیمایشی انجام شده -پژوهش، با استفاده از روش توصیفی

گانه  22نفر در مناطق 390گانه اصفهان و5نفر در نواحی  260نفر بوده که  650شهر اصفهان و تهران بودند که مجموع آن دو
 11و10، 7، 6و در شهر تهران مناطق 3و 2، در شهر اصفهان نواحیاي چند طبقهگیري خوشهتهران بودند و براساس نمونه

نفر بوده است.  97نفر و در شهر تهران  86هش انتخاب شدند. حجم نمونه براساس نواحی، در شهر اصفهان براي انجام پژو
آوري شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی هاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعداده

به دست آمد. براي تجزیه  860/0و در حیطه نگارشی951/0ه ساخناريو پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرانباخ در حیط
هاي آماري: فراوانی، درصد، که در آمار توصیفی از مشخصهها ، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده، و تحلیل یافته

با استفاده از نرم ریانس یک راهه مستقل و تحلیل واtاي، تک نمونهtهاي میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون
 25/2ها، میزان رعایت اصول ساختاري و نگارشی از سطح میانگین فرضی استفاده شده است. براساس یافته SPSS 20افزار

دهی افراد وجود نداشته است و همچنین نتایج از نظر عوامل باشد که نشانگر این است که تفاوت معناداري در پاسخباالتر می
  شناختی در هر دو حیطه یکسان بوده است و تفاوتی وجود نداشته است. جمعیت
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  . مقدمه1
شاورزي و کهاي صنعتی، خدماتی و هاي انسانی، توسعه فناوري، پیشرفتهاي بشري، تجربهامروزه به دلیل گسترش دانش

هاي از شاخص است تا آن حد که یکی طات سریع جهانی، گرایش به سازمان آموزش و پرورش امري فراگیر و جهانی شدهارتبا
وزه نظام آموزش است. امردانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته مهم رشد هر جامعه را، وسعت دامنه وظایفی می
با رشد و  شود وهاي پیچیده اجتماعی در هر کشوري محسوب میز سازمانو پرورش بنا بر ضرورت تغییرات اجتماعی یکی ا

  توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي پیوندي ناگسستنی دارد.
که هدف نهایی آن تربیت -آموزش و پرورش به مثابه بستر اصلی رشد و توسعه علوم و اخالق در فرایندي مستمر و پویا 

هاست؛ زیرا شالوده شخصیت صی دارد و این حساسیت در دوره ابتدایی بیش از سایر دورهحساسیت خا -هاي متعالی استانسان
شود، بر این بنیان قرار خواهد گیرد و آنچه بعدها کسب میهاي اساسی یادگیري در همین دوران شکل میها و عادتانسان

- رش بیش از پیش به سرعت تحوالت و پیشرفتریزان آموزش و پروگرفت. در همین راستا، ضروري است سیاستگذاران و برنامه
هاي مختلف علمی بیندیشند و به توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش و پرورش به ویژه آموزش ابتدایی هاي کنونی در زمینه

  ).  1387توجه بیشتري مبذول دارند (تقی پور ظهیر،
باشد. این تجربیات، آموزان میی و تجربیات قبلی دانشهاي باالتر آموزشاي از تحصیل است که اساس دورهدوره ابتدایی، دوره

در صورتی که مرتبط با هم باشد، برانگیزنده، سودمند و موثر خواهد بود و یادگیري مادام العمر را به همراه خواهد داشت 
ی و معلمان مدارس ترین منابعی هستند که در اختیار عناصر برنامه درسهاي درسی، در واقع مهم). کتاب13-14: 1387(فیاض،
هاي معلم نیز در قالب محتواي کتاب، با انگیزه ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران وحدت گیرند و تمامی فعالیتقرار می

ها و هایی که در آرمانها و ارزشها، نگرشها، مهارتاي از دانشیابند. در واقع، از طریق کتاب درسی مجموعه گستردهمی
  ). 1386گیرد (فتحی واجارگاه، آموزان قرار میشود، در اختیار دانشظام آموزشی تعقیب میاهداف یک ن

  . شرح و بیان مساله 2
شود و در واقع سنگ زیر بناي نظام آموزشی به شمار ها مطرح میآموزش دوره ابتدایی به عنوان مبنا و اصل همه آموزش

هاي ها را درباره آداب و رسوم، قوانین و مقررات، مهارتتوانند اولین آگاهیمیهاي درسی آموزان با خواندن کتابآید. دانشمی
آموزان در هر نظام ترین مراجع و منابع یادگیري دانش). کتاب درسی یکی از مهم1392اجتماعی به دست آورند (معافی و رون،

نماید. به عبارت دیگر، در ایران بیشتر یفا میها را در برنامه درسی اترین نقشاز مهم آموزشی است و در ایران نیز یکی
آموز و معلم هاي آموزشی دانشها و تجربهگیرد و بیشترین فعالیتهاي آموزشی در چهارچوب کتاب درسی صورت میفعالیت

  ). 1382شود (عریضی و عابدي، حول محور آن سازماندهی می
سی شور، یک نظام متمرکز و برنامه در شی فعلی ک ست که در کل  نظام آموز سی ا سته به کتاب در آن تا حد زیادي واب

ــتفاده می ــور اس ــود (یارمحمدیان، کش ــورت متمرکز تنظیم و تالیف  ).1386ش ــر، محتواي دروس معموال به ص در حال حاض
ویژه در گیرد. در بیشتر مراکز آموزشی به ریزي و تالیف وزارت آموزش و پرورش انجام میشود. این کار توسط دفتر برنامهمی

اي آموزش ابتدایی و دوره اول متوسطه تحصیلی مطالب و موضوعات کتاب درسی، محور آموزش و یادگیري رسمی و مدرسه
ـــکیل می ـــیابی دانشرا تش ـــت (میرزابیگی،  آموزان اکثرا محدود به کتابدهد به ویژه اینکه امتحانات و ارزش ـــی اس درس

ــى، بازنگرى و روزآمد کردن محتواى کتابهاى مهم یکى از فعالیتهمچنین   ).160:1382 ــىنظام آموزش ــت.  هاى درس اس
 آموزان دربه نقش دانش هاى درسى، مستلزم توجهبازنگرى، اصالح و تجدیدنظر اصولى و علمى در برنامه و مـــحتواى کتـــاب

  است.  اجتماع
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  . مبانی نظري و پیشینه پژوهش2,1
  کتاب علوم تجربی  .2,1,1

 منظور این براي بخشند. بهبود را خود اطراف دنیاي شناخت هايروش تا کندکمک می آموزاندانش به تجربی علوم راگیريف
 کسب هايروش باید کودکان. سازند مرتبط یکدیگر با را خود تجارب تا کمک کند هاآن به که کنند کسب مفاهیمی باید

 کندمی تقویت اطراف دنیاي درك در را هاآن توانایی هافعالیت ینا. را بیاموزند کردن آزمایش و کاربرد سازماندهی، اطالعات،
  ).1391تجربی،  علوم درسی گروه( دهدمی یاري زندگیشان حل مسایل و هوشمندانه هايگیريتصمیم براي و

خالقیت تواند به پرورش است که میهاي شناخته شده یافته و روشاي از مطالب سازماندرس علوم تجربی، شامل مجموعه
هاي اخیر به فرایند حل دهد که در سالهاي علوم تجربی دوره ابتدایی کشورمان نشان میکمک کند. بررسی روند تغییرکتاب

آموزان از طریق است که تا دانشهاي جدید سعی شده است. در کتاب هاي علوم تجربی توجه شدهمسئله در تدوین کتاب
ها، جستجوي اطالعات و تحلیل نتایج ا فرا گیرند و با شناسایی مسائل، تشکیل فرضیهکاوشگري، آزمایش و تحقیق، مفاهیم ر

  به تفکر خالق دست یابند.
  اهداف کلی آموزش علوم

 فناوري است.  هاي توسعه کشور مبتنی بر استفاده وسیع و جامع از علوم وبرنامه . تحقق بیشتر اهداف1 
  کنند.هاي بررسی و کاوشگري استفاده میاز چه روش. دانستن و کشف این که دانشمندان علوم 2
  ها در زندگی.ها، کار راهه پیشرفته در علوم و نتایج آن. ارج گذاري به رضایت حاصل از کشف پدیده3
اي، سهم مشارکت علوم در بهینه سازي هاي مربوط به توسعه ملی و منطقهگیري . دانستن سهم مشارکت علوم در تصمیم4

هایی که المت جسمی، سهم مشارکت علوم در ارتقاي جایگاه کشور در بین سایر کشورها و کلیه تصمیم گیريبهداشت و س
  ).145: 1386مستلزم دانستن اطالعات علمی و اصول آن است (تقی پور ظهیر، 

  محتواي علوم دوره ابتدایی
اسی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی و بهداشت درس علوم تجربی در دوران ابتدایی شامل مطالبی در ارتباط با دانش زمین شن

دهد که این فرایند سه دوره تاریخی هاي آموزش علوم تجربی نشان میاست. بررسی روند تکاملی چگونگی تدوین محتوا و روش
رایند ها) و به فاست. آموزش علوم به محتوا (امور واقع، مفاهیم و تعمیممتمایز اما به هم پیوسته را پشت سر گذاشته شده 

هاي علوم شود. محتوا و فرایند در برنامهسازي) مربوط میبندي، مقایسه، استنتاج، تعمیم و نظریهگیري، طبقه(مشاهده، اندازه
هاي حل مسئله باشد. تاکید در برنامه علوم بر اکتشاف است تا مهارتاند و محتوا موضوع تحقیق و بررسی میبه هم گره خورده

هاي علوم بر سه مقوله عمده در علوم طبیعی آموزان ایجاد شود. اکثر واحدها و سري کتابنزد دانش هاي علمی درو نگرش
  ).91:1386) ماده و انرژي (طالب زاده، 3) زمین و کهکشان 2) امور موجود 1شود: متمرکز می

  . اصول طراحی کتاب درسی2,1,2
است، قشه کاري براي رسیدن به آنچه از قبل تعیین شده طراحی در لغت به معناي تنظیم یک نظریه ذهنی و تهیه یک ن

هاي آموزشی براي رسیدن به اهداف آموزشی ها و فعالیتتوان پیش بینی رویدادها، روشباشد. لذا طراحی آموزشی را میمی
هاي فراگیران، ديها و توانمنانست. در واقع، زمانیکه تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی، براساس ویژگیاز قبل تعیین شده د

) 8: 1389گیري است (بهمئی و ملحانی، شود، کار طراحی در حال شکلهاي یاددهی و ابزار آموزشی انتخاب میمحتوا، روش
ها به شود. این تصمیمهایی است که در جریان ساخت یا بازنگري یک برنامه اتخاذ میطراحی کتاب درسی شامل تصمیم

  هاي آموزشی، ارزیابی و نظیر آن مربوط است.زشی، فعالیت، مواد آموهاي آن برنامههدف
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آموز در جهت هاي معلم و دانشترین مرجع علمی هدایت و راهنمایی فعالیتترین منبع و موثقکتاب درسی به عنوان اصلی
دهد نیز نشان میریزان آموزشی و درسی است. نتایج تحقیقات متعدد تحقق اهداف آموزشی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه

که کتاب درسی تاثیر مستقیمی بر جریان تدریس و یادگیري دارد. هریسون در بررسی تاثیر متون درسی بر رفتار معلم و 
تواند جریان تدریس را تسهیل کند، همچنین کتابی که داراي ابهام فراگیر بر این باور است که همانگونه که کتاب درسی می

4هاي آزاد و خالقانه معلم در زمان تدریس شود. (هریسونموزش مانع فعالیتاست می تواند در جریان آ ،2001 :401.(  
  اند. از جمله:هاي درسی ابتدایی ارائه شدههاي متفاوت از اصول طراحی کتابطبقه بندي

5هی و همکارانش الی ارائه مطالب، اند و عواملی همچون سادگی متن، انسجام و توهاي متن کتاب درسی تاکید کردهبه ویژگی 
سواالت و فعالیت سازي واحدهاي مجزاي یادگیري، تنظیم  صتهاي یادگیري، پیشجدا هاي جدید یادگیري را براي بینی فر

). ملکی 289: 2008اند (هی و همکاران، یک کتاب درسی خوب به عنوان معیار اساسی در تنظیم محتواي کتاب معرفی کرده
). در پژوهش حاضر دو  1384هاي ساختاري کتاب درسی پرداخته است (ملکی، به ویژگی در بیان شیوه طراحی کتاب درسی

سی قرار گرفتهجنبه از معیارهاي طراحی کتاب سی مورد برر ضیحاتی ارائه  هاي در ست که در ادمه در رابطه با هر جنبه تو ا
  گردد:می

  جنبه ساختاري کتاب درسی ابتدایی .2,1,2,1
به صورت منطقی  هاها اندیشهآن دهد که به وسیلههایی را نشان میش): راه و روstructural features( ویژگی ساختاري

قدماتی یا پیش توان در سه بخش مخورند. اجزاي مشترك ساختار کتاب درسی را مییابند و به یکدیگر پیوند میسازمان می
  ).1393(حسن مرادي،  از متن، میانی یا متن و پایانی یا پس از متن تقسیم بندي کرد

هاي ویژه کتاب ). اجزاي ساختاري هر کتاب، به1384یک عامل موثر در یادگیري از طریق کتاب درسی ساختار آن است (ملکی، 
شوند. با ی میهاي مختلفی طراحهایی که دارند، به صورتدرسی با توجه به نوع هدف و محتوا و همچنین مخاطبان و ویژگی

متن و پایانی  توان در سه بخش مقدماتی یا پیش از متن، میانی یاشترك ساختاري یک کتاب درسی را میاین وجود، اجزاي م
باید در پی کند که نریزي درسی حکم می). به طور کلی، منطق برنامه1393مرادي، یا پس از متن تقسیم بندي کرد (حسن

مقاصد آموزشی،  وهاي درسی با توجه به اهداف ، زیرا کتابهاي درسی بودساختار تغییر ناپذیري براي طراحی و تولید کتاب
ترك یا نزدیک هاي مشتوان برخی ویژگیریزي شوند؛ با این همه میهاي گوناگون طرحمحتوا و مخاطبان ممکن است به شیوه

  .هاي درسی بدهدبه یکدیگر را در قالب الگویی انعطاف پذیر پیشنهاد کرد تا نوعی وحدت ساختار به کتاب
ر، راه و است. ساختاهاي ساختاري کتاب درسی پرداخته هاي درسی به ویژگی)، در بیان شیوه طراحی کتاب1385ملکی (

خورند. برخی یوند مییابند و به یکدیگر پها به صورت منطقی سازمان میها اندیشهدهد که به وسیله آنهایی را نشان میروش
 توان برشمرد:ت زیر میهاي ساختاري را به صوراز این ویژگی

  ها در قالب ترتیب و نظمی نسبتا ساده.الف) فهرست کردن ساده: ارائه موضوعات و اندیشه
  ها که شاهدي براي تایید واقعیات هستند.اي از استداللگیري: طرح یک مفهوم و مجموعهب) شواهد/ نتیجه

  هاي میان دو یا چند شی.ها و تفاوتج) مقایسه/ مقابله: توصیفی براي نشان دادن شباهت
  دهد.ها و مفاهیم را، با توجه به مرور زمان نشان میهاي موقت: رابطه و چگونگی توالی میان پدیدهد) توالی
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  رود.ه) علت و معلولی: تعامل دو اندیشه یا دو پدیده که یکی علت و دیگري معلول و نتیجه آن به شمار می
ه و دیگري علت و معلولی شباهت دارد. به این صورت که یک عامل به تشخیص مسئلو) حل مسئله: این ساختار به ساختار 

  پردازد.به حل آن می
  هاي زیر است:به طور کلی یک کتاب درسی شامل بخش

  آموزان و .....؛. قسمت مقدماتی، شامل پیشگفتار و مقدمه، فهرست، سخنی با دانش1
 هاي پایانی فصول و ...؛یادگیري، آزمون . قسمت میانی، شامل فصول، دروس و یا واحدهاي2
 .)1392رون، وهاي کمک آموزشی (معافی هاي امتحانات پایانی، شرح اصطالحات، معرفی کتاب. قسمت پایانی، شامل آزمون3

. فهرست 3. فهرست تفضیلی مطالب  2. فهرست کلی مطالب 1تواند شامل اجزاء زیر باشد: الف) قسمت مقدماتی: این بخش می
 . مقدمه کتاب.5. پیشگفتار.  4ها. داول، نمودارها و شکلج

ها هایی براي فعالیتب) پیکره اصلی: محتواي اصلی یک نوشتار یا کتاب متشکل از حقایق، مفاهیم، اصول، روش کارها و توصیه  
اي کوتاه باشد. این مقدمه، مهتواند داراي مقدشوند. هر بخش و فصل کتاب، میها ارائه میها و فصلباشد که در قالب بخشمی

که متفاوت از مقدمه کتاب است، مدخلی است براي ورود به مطالب اصلی بخش یا فصل. در واقع، هر کتاب درسی داراي 
تعدادي فصل است. هر فصل محتواي خاص خود را دارد که پیش نیاز محتواي فصل بعد و در امتداد و مکمل محتواي فصل 

هاي کتاب جزیی از یک طرح کلی هستند که همگی با هم دانش سازمان یافته، مفاهیم ، اصول و باشد. همه فصلقبل می
هاي درسی دهد، کتاب). نتایج تحقیقات نشان می52:  1392دهد (بختیاري، واقعیات مربوط به یک ماده درسی را تشکیل می

ستند، امکان درك و فهم مطالب، به یاد سپردن که داراي سازماندهی (فصل بندي و ترتیب ارائه مطالب) منطقی و روشن ه
  ).  15: 2005دهند (لپیونکا، مفاهیم و به کار بستن اطالعات آموخته شده از طریق کتاب را براي خوانندگان افزایش می

و منابع و  هاي تکمیلیهاي تکمیلی، تصاویر و معرفی کتابها، نقشهج) قسمت پایانی: کتاب کار به صورت پیوستی، واژه نامه   
ها و تصاویر تکمیلی در بخش پایانی کمتر رواج دارد، اما قسمت پایانی کتاب نامه، ارائه نقشهماخذ است. در کشور ما، طرح  واژه

  دهند.درسی را تشکیل می
  درسی ابتدایی جنبه نگارشی کتاب .2,1,2,2

ی، وضــوح، یکدســتی، انســجام متن و ســطح ): به بررســی مواردي مانند درســت نویســfeature writing( ویژگی نگارشــی
پردازد. همچنین نگارش در متن کتاب به نقش کلمات و جمالت و به هم پیوستگی هاي درسی میدشواري مناسب در کتاب

هاي درست نوشتن بر گویایی ). سبک و سیاق نگارش، از جمله استفاده مناسب از قاعده1386(امیر تیموري،  ها اشاره داردآن
تر پیام کمک کند. تاکید تر و کاملتواند به درك و فهم سریعنوشتار و قدرت القاي معناي آن تاثیر بسیار دارد و می و سلیسی

بعضی دیگر از پژوهشگران نیز بیشتر بر روي متن کتاب بوده و عواملی مانند سادگی متن، انسجام و توالی ارائه مطالب، تنظیم 
هاي جدید یادگیري را براي یک کتاب درســی خوب به دگیري و پیش بینی فرصــتها، جداســازي واحدهاي مجزاي یاســوال

سی در تنظیم محتوا در نظر گرفته سا شی که در تدوین کتابمهم .اندعنوان معیار ا صول نگار سی باید مورد توجه  ترین ا در
  باشد: قرار گیرد، به شرح زیر می

از هر گونه غلط امالیی به دور باشد و همچنین باید از رسم الخط هماهنگ هاي درسی باید ) رعایت قواعد امالي فارسی: کتاب1
و پذیرفته شده در زبان فارسی استفاده شود. درست نویسی گر چه در تالیف انواع کتاب ها الزم است، اما به دلیل اینکه 

  هاي درسی بیشتر جنبه آموزشی دارد، ضرورت بیشتري دارد.کتاب
باشد. استفاده از ستور زبان فارسی: یکی از عوامل مهم در روانی و سلیسی مطالب کتاب علوممی) رعایت قواعد و اصول د2

  شود. اصول دستور زبان فارسی باعث درك بهتر مطلب توسط یادگیرنده می
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که به خواننده  شودها به عالئمی گفته میدارد: نشانهگذاري اظهار می)، درباره نشانه1387گذاري: امینی () رعایت اصول نشانه3
ها در نوشتن به منظور کند تا آنچه که نویسنده مد نظر داشته به راحتی دریافت نماید. به کار بردن این عالئم و نشانهکمک می

  شود. گذاري نامیده میجلوگیري از لغزش در خواندن و درك مفاهیم، نشانه
گذاري، خواندن، مکث به موقع، سوال، تعجب و د گفت، نشانهگذاري در متون و به خصوص متن درسی بایدر مورد فواید نشانه

شود، جمالت از یکدیگر تفکیک شوند. همچنین کند. عالوه بر سهولت امر مطالعه، باعث میدر نتیجه فهم مطالب را تسهیل می
اي کتاب و ایجاد هکند و باعث آراستگی شکل ظاهري نوشتهتر میاز تداخل مطالب در ذهن جلوگیري و درك مطلب را آسان

  شود. جاذبه در امر مطالعه می
است. هر مولفی سبک متفاوتی دارد. اما یک مولف خوب  ) سبک نگارش: سبک نگارش یکی از عوامل مهم در نگارش کتاب4

). مواردي که در سبک نگارش 392: 2006باید سبک خود را به منظور تناسب آن با نیازهاي مخاطبان تعدیل کند (مک کال 
ها؛ ب) برجسته کردن برخی نکات هاي درسی ابتدایی باید رعایت شوند عبارتند از: الف) طول جمالت، عبارات و پاراگرافتابک

  ).1386هاي مناسب براي مطالب (تیموري، در متن؛ ج) انتخاب عنوان
  . اهداف پژوهش3

علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن  کتابهدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول طراحی ساختاري، نگارشی در 
باشد. به عبارت دیگر، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به ها میشهرهاي اصفهان و تهران به منظور بهبود محتواي این کتاب

  باشد: این سواالت می
  است؟بوده  علوم از نظر معلمان زن شهرهاي اصفهان و تهران به چه میزان . رعایت حیطه ساختاري در کتاب1
  هاي اصفهان و تهران به چه میزان بوده است؟علوم از نظر معلمان زن شهر . رعایت حیطه نگارشی در کتاب2

  . روش پژوهش4
 هايتحقیق نوع از کند،می دنبال که اهدافی به توجه با و پیمایشی -توصیفی نوع از تحقیق طرح به توجه با پژوهش، این

 آماري جامعه. اندشده گردآوري پرسشنامه از استفاده با پژوهش، این در نیاز مورد اطالعات و هاداده رو این از. باشدمی کاربردي
 نفر 110آمار، براساس که بودند تهران و اصفهان هايشهر در ابتدایی دوم پایه زن معلمان کلیه بر مشتمل پرسشنامه، بخش
 حجم تعیین فرمول مبناي بر سپس بودند، تهران شهر در11و6،7،10 مناطق از معلم نفر120و اصفهان 3و2 نواحی از معلم
 به. شدند گیري نمونه تصادفی گیري نمونه روش به تهران، شهر در نفر 97 و اصفهان شهر در نفر 86 مورگان، کرجسی نمونه

 این در. است شده طراحی لیکرت ايدرجه سه مقیاس سبک به هاسوال مطلوب، نتیجه حصول و دهیپاسخ در تسهیل منظور
 ابتدایی دوم ریاضی کتاب در طراحی اصول رعایت میزان حداقل کنندهبیان 1 عدد و میزان باالترین کننده بیان 3 عدد طیف،
 حد از باالتر بیانگر زیرا است شده استفاده 25/2 میانگین از اينمونه تک تی آزمون در فرضی میانگین تعیین براي. است

 باالتر متوسط حد از که باشدمی 14 نمره با معادل 25/2 میانگین بگیریم نظر در بیست عدد مبناي بر اگر و باشدمی متوسط
  .است

 5 و تربیتی علوم اساتید از نفر 7 توسط پرسشنامه روایی که شد استفاده محتوایی روایی از پرسشنامه، روایی تعیین منظور به
 Spss20 افزار نرم طریق از کرانباخ آلفاي ضریب از پرسشنامه، پایایی ررسیب براي. شد سنجیده ابتدایی دوره معلمان از نفر

  .است شده ارائه 1 جدول در حیطه هر تفکیک به آن نتایج که است شده استفاده
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  : محاسبه ضریب آلفاي کرانباخ1جدول

 هاحیطه
  01/0در سطح  Pمقدار 
  آلفاي کرانباخ کل  آلفاي کرانباخ

  951/0  حیطه ساختاري
96/0  

  860/0  حیطه نگارشی
 براي. استگرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد استنباطی و توصیفی بخش دو در پرسشنامه، طریق از شده آوريجمع هايداده

 انحراف و میانگین درصد، فراوانی، نظیر آماري هايمشخصه از توصیفی بخش در پرسشنامه، از حاصل هايیافته تحلیل و تجزیه
  است شده استفاده راهه یک واریانس تحلیل مستقل، تی اي،نمونه تک تی نظیر هاییآزمون از استنباطی بخش در و معیار

 . یافته هاي پژوهش5
  است؟زن پایه دوم، در کتاب علوم تا چه میزان معیارهاي ساختاري رعایت شده  از نظر معلمانسؤال اول: 

  دهد.را نشان مینگارشی وانی و درصد پاسخ معلمان به حیطه توزیع فرا ،2جدول ها:الف) نتایج توصیفی داده
  

  : توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به حیطه ساختاري کتاب علوم دوم ابتدایی  2جدول

انحراف 
  میانگین معیار

تعداد 
 کل

 هاگویه زیاد متوسط کم

اره
شم

 

55/0  68/2 
درج فهرست کلی و دقیق مطالب در ابتداي  124 38 8 170

 تابک
1  

100 7/4 4/22 9/72 

68/0 84/1 
هاي پایان هر فصل در ارزیابی قابلیت پرسش 28 87 54 169

 مفاهیم اساسی درس
2  

100 32 5/51 5/16 

61/0 17/2 
مناسب بودن توضیحات در بخش پیکره اصلی  50 101 20 171

 براي هدایت یادگیرندگان به اهداف
3  

100 7/11 1/59 2/29 

68/0 13/2 
171 30 88 53 

  4 ها در متن اصلیطرح پرسش
100 5/17 5/51 31 

66/0 20/2 
هاي کوچک براي تقسیم مطالب به بخش 58 86 23 167

 سازماندهی بهتر
5  

100 8/13 5/51 7/34 

60/0 17/2 
تناسب طول و ساختار جمالت با سطح ادراك  49 103 19 171

 آموزاندانش
6  

100 1/11 2/60 7/28 

69/0 08/2 
171 34 88 49 

  7 ها و شواهد براي درك بهتراستفاده از مثال
100 9/19 5/51 6/28 

 کل: 18/2 41/0
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، و کمترین مقدار میانگین 68/2دهد که بیشترین مقدار میانگین، مربوط به سوال یکم با میانگین نشان می، 2نتایج جدول
 41/0و انحراف معیار کل 18/2علوم میانگین کل حیطه ساختاري کتاب  .باشدمی 84/1گین دوم با میان مربوط به سوال

درصد و کمترین درصد فراوانی، 9/72بیشترین درصد فراوانی معلمان، مربوط به سوال یکم  در گزینه زیاد با همچنین  باشد.می
  باشد. درصد می 7/4مربوط به یکم در گزینه کم با 

  ي استنباطیهاج آزموننتای ب)
  ).25/2) مقایسه میانگین به دست آمده همه نمونه پژوهش با میانگین فرضی (1

  دوم ابتدایی با میانگین فرضیعلوم  کتاب: مقایسه میانگین  حیطه ساختاري 3جدول

 میانگین  جامعه آماري
انحراف 

 معیار
تفاوت 
 میانگین

 tمقدار 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تعداد 
 کل

  171  049/0 170  -986/1  -06/0  412/0 18/2 ماريکل جامعه آ
 81 001/0 80 393/3 159/0 424/0  40/2  شهر اصفهان
 90 120/0 89  -572/1 -06/0 409/0  18/2  شهر تهران 

و در  18/2، شهر تهران 40/2براي معیارهاي بعد ساختاري در کتاب علوم میانگین محاسبه شده از نظر معلمان شهر اصفهان 
هاي نمونه در شهر اصفهان باالتر از میانگین فرضی است، ولی در شهر باشد، که میانگینمی 18/2جامعه آماري  نهایت کل

تر از میانگین فرضی است.  همچنین، سطوح معناداري مشاهده شده در شهر تهران، از سطح تهران و کل جامعه آماري پایین
کوچکتر  05/0ر شهر اصفهان و کل جامعه آماري از سطح خطاي است و معنادار نیست ولی دبزرگتر بوده  05/0خطاي 

توان و معنادار است. بنابراین، با توجه به نتایج در شهر اصفهان و باالتر بودن میانگین نمونه از میانگین فرضی، می باشدمی
ایی به میزان زیادي رعایت نتیجه گرفت که از نظر معلمان زن شهر اصفهان، معیارهاي بعد ساختاري در کتاب علوم دوم ابتد

توان نتیجه گرفت که معیارهاي بعد ساختاري در کتاب علوم است. و همچنین از نتایج شهر تهران و کل جامعه آماري، میشده 
  است.  دوم ابتدایی کمتر رعایت شده

 خدمت. دوم ابتدایی بر مبناي شهر محلعلوم  کتابهاي افراد در خصوص حیطه ساختاري ) مقایسه پاسخ2

  : تفاوت دیدگاه افراد با محل خدمت و رشته تحصیلی متفاوت، در خصوص حیطه ساختاري 4جدول

حیطه 
  ساختاري

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار
تفاوت 

 میانگین 
  tمقدار 

درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

تعداد 
 کل

 محل خدمت 
 418/0 19/2 شهر اصفهان

010/0 170/0 169 865/0 171 
  409/0  18/2 شهر تهران

  رشته تحصیلی 
 413/0 22/2  آموزش ابتدایی

116/0 671/1 154 097/0 171 
  420/0  11/2 هاسایر رشته

باشد. بنابراین، آزمون بزرگتر می05/0علوم، از سطح خطاي  ، سطح معناداري مشاهده شده در کتاب4براساس نتایج جدول
علوم  نظر شهر محل خدمت و رشته تحصیلی، در خصوص حیطه ساختاري در کتابمعنادار نیست؛ یعنی بین نظرات افراد از 

تفاوت معناداري وجود ندارد و نظرات یکسان هستند. در نتیجه، شهر محل خدمت و رشته تحصیلی در نوع پاسخدهی افراد در 
  .استحیطه ساختاري کتاب علوم تاثیر نداشته 
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  .دوم ابتداییعلوم  کتابدر خصوص حیطه ساختاري هاي افراد با سابقه کار متفاوت، ) پاسخ3

  : تفاوت دیدگاه افراد با سابقه کار متفاوت، در خصوص حیطه ساختاري 5جدول 

  میانگین گروه
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  F  مجذورات

سطح 
 معناداري

 39/2  سال 5کمتر از 

136/1 4  284/0  694/1  154/0  
 90/1  سال 10تا  5
 90/1 سال 15تا  11
 33/2 سال 20تا  16

 18/2 سال 20باالتر از 

باشد. بنابراین، آزمون بزرگتر می 05/0 ، سطح معناداري مشاهده شده در کتاب علوم از سطح خطاي5براساس نتایج جدول
علوم تفاوت معناداري وجود  ر کتابمعنادار نیست؛ یعنی بین نظرات افراد از نظر سابقه کار، در خصوص حیطه ساختاري د

 است.ندارد و نظرات یکسان هستند. در نتیجه، سابقه کار در نوع پاسخدهی افراد در حیطه ساختاري کتاب علوم تاثیر نداشته 
  دوم ابتدایی. علوم  کتابهاي افراد با سطح تحصیالت متفاوت، در خصوص حیطه ساختاري ) مقایسه پاسخ4

  گاه افراد با سطح تحصیالت متفاوت، در خصوص حیطه ساختاري : تفاوت دید6جدول

  میانگین گروه
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

  
F  

سطح 
 معناداري

 19/2  دیپلم

015/0  3  005/0  
029/
0  

993/0  
 17/2  فوق دیپلم
 18/2 کارشناسی

 14/2 ارشد .ك

باشد. بنابراین، آزمون بزرگتر می 05/0مشاهده شده در کتاب علوم از سطح خطاي  ، سطح معناداري6براساس نتایج جدول
تفاوت علوم  کتابمعنادار نیست؛ یعنی بین نظرات افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصیالت، در خصوص حیطه ساختاري در 

هی افراد در حیطه ساختاري کتاب معناداري وجود ندارد و نظرات یکسان هستند. در نتیجه، سطح تحصیالت در نوع پاسخد
 است.علوم تاثیر نداشته 
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  است؟ علوم تا چه میزان معیارهاي نگارشی رعایت شده  زن پایه دوم، در کتاب سوال دوم: از نظر معلمان
  ها:الف) نتایج توصیفی داده

  تدایی: توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به حیطه نگارشی کتاب علوم دوم اب7جدول

انحراف 
  معیار

 میانگین
تعداد 

 کل
 کم

متوس
 ط

ره  گویه ها زیاد
شما

 

60/0 34/2 
گیري از واژگان و جمالت متناسب با بهره 71 88 12 171

 آموزانسن دانش
1  

100 0/7 5/51 5/41 

63/0 31/2 
170 16 85 69 

  2 شیوه نگارشی قابل فهم ، روشن و روان
100 4/9 50 6/40 

68/0 26/2 
171 23 79 69 

  3 هاي کتابایجاد تنوع در نوشته
100 4/13 2/46 4/40 

56/0 52/2 
170 6 69 95 

  4 استفاده از عالمت گذاري انشایی مناسب
100 5/3 6/40 9/55 

58/0 51/2 
171 8 67 96 

  5 ها و جمالت کوتاهاستفاده از پاراگراف
100 7/4 2/39 1/56 

59/0 53/2 
169 9 60 100 

  6 رعایت اصول دستور زبان فارسی
100 3/5 5/35 2/59 

58/0 48/2 
 اي کافی متناسببرخورداري از واژگان پایه 90 71 8 169

 با پایه تحصیلی
7  

100 7/4 42 3/53 
 کل: 42/2 42/0

و سوال چهارم با ، 53/2میانگین هاي ششم با دهد که بیشترین مقدار میانگین، مربوط به سوالنشان می، 7نتایج جدول 
 .باشدمی 26/2کمترین مقدار میانگین مربوط به سوال سوم با میانگینو  51/2 سوال سی و نهم با میانگینو  52/2میانگین 

باشد. بیشترین درصد فراوانی معلمان، مربوط به می 42/0انحراف معیار کل  و 42/2 علوممیانگین کل حیطه نگارشی کتاب 
سوال چهارم کمترین درصد فراوانی، مربوط به درصد و  2/59(رعایت اصول دستور زبان فارسی) در گزینه زیاد با  سوال ششم

  باشد. درصد می 5/3در گزینه کم با  ،(استفاده از عالمت گذاري انشایی مناسب)
  ).25/2ین فرضی() مقایسه میانگین به دست آمده همه نمونه پژوهشی با میانگ1 ها:نتایج استنباطی دادهب) 

  درسی دوم ابتدایی با میانگین فرضیعلوم  کتاب: مقایسه میانگین حیطه نگارشی 8جدول

 میانگین  جامعه آماري
انحراف 

 معیار
تفاوت 
 میانگین

 tمقدار 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تعداد 
 کل

  171  001/0 170  377/5  176/0  429/0 42/2 کل جامعه آماري
 81 224/0 80 -266/1 -05/0 418/0  19/2  شهر اصفهان
 90 001/0 89 171/4 192/0 437/0  44/2  شهر تهران
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و در  44/2، شهر تهران 19/2براي معیارهاي بعد نگارشی در کتاب علوم میانگین محاسبه شده از نظر معلمان شهر اصفهان 
تر از میانگین فرضی است و در شهر نباشد، که میانگین هاي نمونه، در شهر اصفهان پاییمی 42/2نهایت کل جامعه آماري 

تهران و کل جامعه آماري باالتر از میانگین فرضی است. همچنین، سطوح معناداري مشاهده شده در شهر اصفهان، از سطح 
کوچکتر  05/0است و معنادار نیست ولی در شهر تهران و نتایج کل جامعه آماري، از سطح خطاي بزرگتر بوده  05/0خطاي 

توان نتیجه گرفت که از نظر معلمان زن در شهر اصفهان و معنادار است. بنابراین، با توجه به نتایج شهر اصفهان، می استبوده 
توان است. از نتایج شهر تهران و کل جامعه آماري، میدر کتاب علوم دوم ابتدایی معیارهاي بعد ساختاري کمتر رعایت شده 

  است. در کتاب علوم دوم ابتدایی به میزان زیادي رعایت شده نتیجه گرفت که معیارهاي بعد ساختاري 
 دوم ابتدایی بر مبناي شهر محل خدمت.علوم  کتابهاي افراد در خصوص حیطه نگارشی ) مقایسه پاسخ2

  : تفاوت دیدگاه افراد با محل خدمت و رشته تحصیلی متفاوت، در خصوص حیطه نگارشی 9جدول

 میانگین گروه  حیطه نگارشی
حراف ان

 معیار
تفاوت 

 میانگین 
  tمقدار 

درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

تعداد 
 کل

 محل خدمت 
 424/0 41/2 شهر اصفهان

03/0- 483/0- 169 630/0 171 
  437/0  44/2 شهر تهران

  رشته تحصیلی
 414/0 45/2  آموزش ابتدایی

07/0 001/1 154 318/0 171 
  442/0  38/2 هاسایر رشته

باشد. بنابراین، آزمون بزرگتر می 05/0 ، سطح معناداري مشاهده شده در کتاب علوم، از سطح خطا9نتایج جدول براساس
علوم  کتابمعنادار نیست؛ یعنی بین نظرات افراد از نظر شهر محل خدمت و رشته تحصیلی، در خصوص حیطه نگارشی در 

یجه، شهر محل خدمت و رشته تحصیلی در نوع پاسخدهی افراد در تفاوت معناداري وجود ندارد و نظرات یکسان هستند. در نت
  .استحیطه نگارشی کتاب علوم تاثیر نداشته 

 دوم ابتدایی. علوم  کتابهاي افراد با سابقه کار متفاوت، در خصوص حیطه نگارشی ) پاسخ4

  : تفاوت دیدگاه افراد با سابقه کار متفاوت، در باره حیطه نگارشی 10جدول

  یانگینم گروه
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  F  مجذورات

سطح 
 معناداري

 60/2  سال 5کمتر از 

092/1 4  273/0  494/1  206/0  
 11/2  سال 10تا  5
 61/2 سال 15تا  11
 58/2 سال 20تا  16

 41/2 سال 20باالتر از 

باشد. بنابراین، آزمون بزرگتر می05/0کتاب علوم، از سطح خطا  ، سطح معناداري مشاهده شده در10براساس نتایج جدول
تفاوت معناداري وجود ندارد علوم  کتابمعنادار نیست؛ یعنی بین نظرات افراد از نظر سابقه کار، در خصوص حیطه نگارشی در 

 است.وم تاثیر نداشته و نظرات یکسان هستند. در نتیجه، سابقه کار در نوع پاسخدهی افراد در حیطه نگارشی کتاب عل
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   .دوم ابتداییعلوم  کتابهاي افراد با سطح تحصیالت متفاوت، در خصوص حیطه نگارشی ) مقایسه پاسخ5

 : بررسی تفاوت دیدگاه افراد با سطح تحصیالت متفاوت، در خصوص حیطه نگارشی 11جدول 

  میانگین گروه
مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مجذورات

  
F  

سطح 
 ناداريمع

 62/2  دیپلم

306/0  3  102/0  545/0  653/0  
 44/2  فوق دیپلم
 40/2 کارشناسی

 35/2 ارشد .ك
باشد. بنابراین، آزمون بزرگتر می 05/0، سطح معناداري مشاهده شده در کتاب علوم، از سطح خطا 11براساس نتایج جدول

تفاوت علوم  کتابده از نظر سطح تحصیالت، در خصوص حیطه نگارشی در معنادار نیست؛ یعنی بین نظرات افراد پاسخ دهن
کتاب سطح تحصیالت در نوع پاسخدهی افراد در حیطه نگارشی  معناداري وجود ندارد و نظرات یکسان هستند. در نتیجه،

 است. تاثیر نداشتهعلوم 
  بحث  .6

هی اجزا کتاب درسی است لذا  نتایج پژوهش حاضر با با توجه به اینکه اصل ساختاري یکی از اصول اساسی در سازماند
  ) همخوانی دارد.1384) و ملکی (1385هاي ملکی (پژوهش

ها، شیوه طراحی و تالیف کتاب درسی (بخش پیکره ها و تجربه)، با عنوان کتاب درسی: نظریه1384هاي پژوهشی ملکی (یافته
هاي درسی از برخی طریق کتاب درسی ساختار آن است. ساختار کتاب دهد که یک عامل موثر در یادگیري ازو متن) نشان می

شوند. فهرست کردن ساده، شواهد/ نتیجه گیري، مقایسه/ مقابله، تعامل علت و هاي انسانی ناشی میالگوهاي بنیادي اندیشه
)، با عنوان ساختار 1385لکی (هاي پژوهشی متوان انواع گوناگون ساختار کتاب درسی دانست. یافتهمعمولی و حل مسله را می

دهد که هشت فرایند براي تفکر، یعنی شکل گیري مفهوم، تدوین اصول، درك و کتاب درسی و رویکرد حل مسئله نشان می
کنند. از میان این عوامل مهارت حل فهم، حل مساله و تصمیم گیري، تحقیق و تلفیق نقش بنیادي در تولید دانش ایفا می

  زدیک آن با تولید دانش، مورد توجه قرار خواهد گرفت.مساله و ارتباط ن
شود باید اصول واحدي در امر نگارش رعایت با توجه به اینکه در دوره ابتدایی تاکید فراوانی بر نگارش (امال و انشا) کلمات می

هاي غالمحسین ا پژوهشهاي کلی درباره جنبه نگارش آورده شده است:  نتایج پژوهش حاضر بگردد، لذا در این بخش، پژوهش
  )، همخوانی دارد.1388) و هاجري (1386)، داوودي (1384)، آرمند (1388زاده (
است که از دو دیدگاه تامل برانگیز، شایسته ه )، با عنوان راهنماي ویرایش انجام شد1388هاي پژوهشی غالمحسین زاده (یافته

ظ صوري و رعایت اصول کتاب پردازي و انطباق با موازین علم ویرایش و نقد است: الف: به لحاظ محتوایی و علمی ؛ ب. به لحا
دهد که فرایند نگارش )، با عنوان مالحظاتی در نگارش متون درسی نشان می1384هاي پژوهشی آرمند (نسخه پردازي. یافته

هش مرحله دوم مورد نظر متون درسی داراي سه مرحله قبل از تدوین، تدوین و بعد از تدوین است که عمدتا در این پژو
دهد که محتواي اصلی هاي درسی نشان می)، با عنوان اعتدال در ویرایش کتاب1386هاي پژوهشی داوودي (باشد. یافتهمی

هاي کارشناسان آموزش ابتدایی و مالحظات فنی اختصاص یافته و در تدوین آن دیدگاه -نامه به ویرایش امالییاین شیوه
دهد )، با عنوان نکاتی چند درباره ویرایش کتاب درسی نشان می1388هاي پژوهشی هاجري (ست. یافتهاآموزشی رعایت شده
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اي دارند، در پژوهش مربوطه، ضمن  تاکید بر ضرورت رعایت دهی متون نقش برجستهکه ارائه برخی نکات ویرایشی در شکل
شانگی، نامهجوري، تعادل در تعامل با واژگان بیگانه اشاره زبان معیار در کتب درسی، به سه ویژگی اصلی این نوع زبان: بی ن

  استشده 
  گردد: هاي پژوهش، پیشنهادهاي کاربردي ارائه میدر این بخش، با توجه به یافته

آموزان فراهم شود، هاي درسی با دانشهاي مختلف، امکان ارتباط نزدیک و مستقیم میان مولفان کتاب. با استفاده از شیوه1
  ها برسانند. آموزان بازخورد یا نظر خود را به اطالع آنانشتا د

. از آنجا که تالیف و تدوین کتاب درسی مستلزم همکاري متخصصان مختلفی از جمله متخصصان موضوع درسی، برنامه 2
درسی به  هايشود تالیف و تدوین کتابباشد. پیشنهاد میدرسی، تکنولوژیست آموزشی، روانشناس، طراح و گرافیست می

  صورت کار گروهی انجام شود.
. توجه به سازمان دهی مناسب مطالب و ارائه پیش سازماندهنده، در یادگیري درس علوم بسیار موثر خواهد بود. زیرا ذهن 3

  سازد. آموزان را براي یادگیري آماده میدانش
  ه در کتاب علوم اعمال شود. . توجه به رعایت عالیم نگارشی و اصول دستور زبان فارسی به صورت پیوست4
  . نتیجه گیري 7

 علوم دوم ابتدایی. سوال اول پژوهش: میزان رعایت جنبه ساختاري در کتاب
دهد که میزان رعایت جنبه ساختاري کتاب علوم دوم ابتدایی از دیدگاه معلمان نشان می 2نتایج حاصل از پرسشنامه در جدول 

تر از میانگین فرضی است و در سطح خطاي باشد که پایینمی 18/2 برابر با هان و تهران،هاي اصفزن پایه دوم ابتدایی در شهر
  باشد و به این معناست که میزان رعایت معیارهاي جنبه ساختاري درکتاب علوم در سطح پایینی قرار دارد. معنادار می 05/0

هاي پایان اند، گویه یکم یعنی قابلیت پرسشبی کردهاي را که پاسخ دهندگان ضعیف ارزیا، بیشترین گویه2با توجه به جدول
ها در پایان رسد که علت ضعیف بودن این گویه، کم بودن پرسشهر فصل در ارزیابی از مفاهیم اساسی درس است. به نظر می

مفاهیم شوند ولی یادگیري ها به انجام فعالیت در آزمایشگاه مربوط میفصول کتاب علوم است، همچنین برخی از پرسش
توان نتیجه گرفت که جنبه ساختاري در کتاب درسی مدنظر نبوده است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه، می

دهد که از میان عوامل نشان می  6تا 3 است. نتایج آزمون تحلیل واریانس، در جدول علوم در سطح بسیار پایینی رعایت شده
است. به اینگونه که معلمان به جنبه ساختاري کتاب درسی علوم تفاوت معناداري نبوده  جمعیت شناختی، در نوع پاسخدهی

  نظرات معلمان یکسان هستند. 
  هاي درسی دوم ابتدایی.سوال دوم پژوهش: میزان رعایت جنبه نگارشی در کتاب 

سی علوم دوم ابتدایی از دیدگاه دهد که میزان رعایت جنبه نگارشی کتاب درنشان می 7نتایج حاصل از پرسشنامه در جدول
باشد که باالتر از میانگین فرضی است و در سطح می 41/2 برابر با هاي اصفهان و تهران،معلمان زن پایه دوم ابتدایی در شهر

باشد و به این معناست که میزان رعایت معیارهاي جنبه نگارشی درکتاب علوم در سطح باالیی قرار معنادار می 05/0خطاي 
  رد. دا

هاي اند، گویه سوم ، یعنی ایجاد تنوع در نوشتهاي را که پاسخ دهندگان ضعیف ارزیابی کرده، بیشترین گویه7 با توجه به جدول
رسد که علت ضعیف بودن این گویه، یکنواختی مطالب کتاب است، البته با وجود تعدد فصول و فراوانی کتاب است، به نظر می

شود. بهتر است که تالش شود تا مطالب متنوع و مفهوم آورده عث خستگی و بی توجهی میمطالب، سبک نگارش واحد با
توان نتیجه گرفت که جنبه نگارشی در کتاب درسی علوم در سطح بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه، می شوند.

دهد که از میان عوامل جمعیت نشان می 11تا  8است.نتایج آزمون تحلیل واریانس، در جدول  بسیار باالیی رعایت شده
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است. به اینگونه که نظرات شناختی، در نوع پاسخدهی معلمان به جنبه نگارشی کتاب درسی علوم تفاوت معناداري نبوده 
  معلمان یکسان هستند.
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