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 چکیده 

های خوانداری( پایه ششم  های نوشتاری و مهارت هدف پژوهش حاضر  تحلیل محتوای کتاب فارسی )مهارت

باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از  نظر میزان پرداختن به بازدهای یادگیری گانیه می ابتدایی از

این پژوهش دو جلد کتاب درسی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی  نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری

ها نشان داد در کتب مورد تحلیل . یافته شده است باشد؛ نمونه آماری نیز کل جامع در نظر گرفتهمی 33-39

های نوشتاری(؛ کمترین کتاب فارسی )مهارت های یادگیری گانیه شناسایی شد. درمولفه مربوط به بازده 797

% و بیشترین تعداد مربوط به بازده یادگیری 7/13های حرکتی با های یادگیری مهارتدرصد فراوانی بازده

های خوانداری(؛ کمترین %  بوده است و در کتاب فارسی )مهارت73/33های ذهنی به فراوانی درصد مهارت

% اطالعات 33/71انی درصد % و بیشترین فراو3/33های حرکتی  های یادگیری، مهارتدرصد فراوانی بازده

های نوشتاری( بیشتر از کتاب فارسی )مهارت خوانداری( به کالمی بوده است. همچنین کتاب فارسی )مهارت

های یادگیری در های یادگیری گانیه توجه کرده است. پژوهش حاضر نشان داد میزان توزیع بازدهمولفه بازده

 .های ذهنی دارای بیشترین فراوانی استکتب مذکور به یک اندازه نیست؛ بازده مهارت
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 ABSTRACT 
This research aims to analyze the content of Persian textbook (writing and reading 

skills) of the sixth grade of elementary school based on Gagne’s learning outcomes. 

The research method is descriptive and content analysis. The independent variables 

of this study are two textbooks of the sixth grade of an elementary school in the 

academic year 2016-2017. The statistical sample is also included the whole.;The 

analysis showed that in the textbooks, 454 components related to Gagné’s learning 

outcomes were identified (writing skills); the lowest percentage of motor skills of 

learning outcome is 86.4% and the largest number was related to the mental skills 

amounted to 96.46% (reading skills); the lowest frequency of outcome learning 

related to motor skills is 66.9% and the highest frequency which is 41.06% is related 

to verbal information.. More learning outcomes were observed in writing skills than 

reading ones. This study showed that the distribution of learning outcomes in these 

books is not the same and the mental learning outcomes have the most frequencies.  
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 مقدمه
وپرورش نقش محتوای کتاب درسی، یکی از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است و در تحقق اهداف آموزش  برنامه و      

باشد؛ و از آنجایی که در بسیاری  نظام آموزشی کشور ایران، نظامی متمرکز و مبتنی بر معلم و کتاب درسی می اساسی دارد.

باشد که در اختیار معلم و دانش آموزان قرار دارد و فرایند یادگیری صرفا به  از موارد کتاب درسی تنها وسیله آموزشی می

های تحصیلی بر  پذیرد و نیز از آنجایی که ارزشیابی های مطرح شده در آن صورت می مفاهیم و ارزشاتکای محتوای برنامه و 

ی آموزشی بسیار  گیرد، نقش کتاب به عنوان محتوای برنامه اساس محتوای کتاب درسی و برنامه آموزشی مربوطه صورت می

ی سطوح  در این نظام آموزشی، کتاب درسی در کلیهشود و به همین دلیل جای بررسی و تعمق فراوان دارد.  مهم تلقی می

ی آموزشی به شکل مناسبی تهیه و تولید  آید؛ بنابراین، الزم است تا این ماده ی اصلی یادگیری به حساب می تحصیلی وسیله

 ,Research Deputyهای علمی متمایز سازد. ) هایی باشد که آن را از سایر کتاب گردد. ساختار کتاب درسی باید بیانگر ویژگی

2003.) 

 

 ادبیات تحقیق

ی درسی خاصی و با اهداف معین مطابق پایه، رشته و شرایط  هایی هستند که بر اساس برنامه های درسی، کتاب کتاب      

اند و در  ذهنی و سنی یادگیرندگان تألیف، چاپ و از سوی مراجع ذی صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده

آید و یادگرفتن  ها ارزشیابی به عمل می شوند سپس از آن های رسمی مدارس تدریس می زمانی معین، در کالسچهارچوب 

های درسی به لحاظ نقش  کتاب (.Rasouli & Amir Atashani, 2011گردد. ) ها منجر به اخذ مدرک تحصیلی می محتوای آن

ی در نظام آموزشی کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار و جایگاه خود به منظور حفظ و اعتبار و حیثیت علمی و فرهنگ

های آموزشی کشورهای مختلف مورد  باشند که هنوز هم در نظام های درسی یکی از وسایل یادگیری می باشند. کتاب می

شود  می های نوشتاری کم اثرمعرفی گیرند. هر چند که امروزه در اثر رشد و توسعه فناوری اطالعات رسانه استفاده قرار می

( Maleki, 2008ی یادگیری حذف گردد ) رسد که با توسعه فناوری، کتاب درسی از عرصه ولی بسیار بعید به نظر می

همچنان که از زمانی که کتاب درسی برای ارائه در مدارس رواج یافته است تا کنون عدم نیازمندی به آن اعالم نگردیده است 

 ,Fathi Vajjargah & Aghazadehوجود داشته است، به صورت جدی مطرح نشده است )و یا اگر مسائلی در این زمینه هم 

2007). 

بازنگری، تجدید نظر و اصالح برنامه و محتوای کتابهای درسی می تواند دانش آموزان را به چالش فکری وا دارد و از جمود 

تعلیم وتربیت دوره  (.Aghazadeh, 2006فکری و ذهنی رها سازد و پاسخگوی نیازمندیهای عصر جدید انسانها باشد )

ابتدایی نقش بسیار حساس وسرنوشت سازی در آینده ی دانش آموزان ایفا می کند، چون مخاطبین کتاب های درسی در 

این دوره کودکان هستند و ارائه ی پیام و محتوای آموزشی به آنها بایستی با دقت و احتیاط صورت گیرد و به تبع آن، دست 

آموز را به برخی مندی دانشچه که عالقهریزان درسی مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. آن ی محتوا و برنامه ن تهیهاندرکارا

انگیزد، به عوامل مختلفی، از جمله معلم، رشته درسی و کتاب درسی بستگی دارد. کتاب درسی از های درسی برمیکتاب

(.با توجه به Shoari Nejad, 1994ها، رنگ ، فونت و حروف )رسشاجزای مختلفی تشکیل شده است. جلد، متن، تصویر، پ

موارد باال، نقش کتاب در برنامه آموزش بسیار مهم تلقی شده و جای تعمق، بررسی و تتبع فراوان دارد. بازنگری، تجدید نظر 

 ,RaeisDanaآورد ) فراهم می ریزی و به تبع آن رشد تحصیلی راهای درسی زمینه رشد برنامه و اصالح برنامه و محتوای کتاب

از سوی دیگر یادگیری نیازمند انگیزه های متفاوتی است از جمله میل و رغبت شاگرد به آموختن که در واقع این  (.1997

هدف یکی از عوامل ایجاد انگیزه است که به فعالیت انسان  میل و رغبت محرکی است که نیروی فعالیت را افزایش می دهد.

جهت و نیرو می دهد.برای اینکه در مدارس یادگیری شاگردان عمیقتر و مؤثرتر باشد،هدفهای تربیتی باید انعکاسی از 
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احتیاجات و تمایالت شاگردان باشد و به طور مشخص و واضح در کتب درسی بیان شود.مشخص بودن هدفها در 

 .(Shabani, 2001،سبب هماهنگی بین فعالیتهای معلم و شاگرد می شود)مدرسه

هدف های آموزشی مقاصدی هستند که دانش آموزان باید به آن برسند. بنابراین باید کامالً واضح، روشن و در کمال     

مطلبى خاص به آنها برسد،  هایى را که انتظار داریم شاگرد پس از یادگیرى و نوع رفتار و قابلیت صراحت بیان شده باشند.

ترین عبارات و با دقت کافى آنچه را شاگرد باید در جریان یک تجربه  ها آن است که با واضح مشخص کند. نقش این هدف

یادگیرى بیندیشد، انجام دهد یا احساس کند، روشن نماید و چون بر رفتار نهایی، یعنى رفتارى که در انتهاى یک فعالیت 

گیرى میزان یادگیرى شاگردان خواهد  کند، معیار خوبى براى مشاهده و اندازه اگرد سر بزند تأکید مىآموزشى باید از ش

هاى آموزشى در فرایند تدریس تنظیم نشود، معلم معیار درستى براى انتخاب مواد آموزشی، محتواى برنامه،  بود.اگر هدف

ی آموزشى را بصورتى مؤثر  یک دوره ی نتیجهروش و وسایل آموزش در دست نخواهد داشت و ممکن نیست بتواند 

در زمینه ی اهداف آموزشی طبقه بندی های گوناگونی توسط صاحب نظرانی چون بلوم، میگر، گانیه و... شکل ارزشیابى کند.

گرفته است. با توجه به اینکه بیان همه ی آن ها در این پژوهش میسر نیست بنابراین فقط به بیان طبقه بندی اهداف 

های آموزشی براساس انواع یادگیری به  در این میان دیدگاه گانیه در طبقه بندی هدف زشی توسط گانیه می پردازیم.آمو

ای در حوزه آموزش و طراحی آموزشی به خود اختصاص داده  های حوزه یادگیری شناختی جایگاه ویژه عنوان یکی از دیدگاه

ترین اصول فرایند  جدی عوامل و شرایط موثر بر یادگیری بایستی از کلیاست. از نقطه نظر این رویکرد، مالحظه و کاوش 

هایی نیاز  ها و توانایی یادگیری نظیر مجاورت و تقویت فراتر رفته و این اصل مورد توجه قرار گیرد که یادگیری به آمادگی

به جای اصطالح  گانیه (.Gagne, 1985های یادگیری یاد کرد ) توان تحت عنوان بازده ها می دارد که از این آمادگی

های یادگیری که در قالب  اند. به نظر گانیه و بریگز بازده را به کار برده« های یادگیری بازده»، اصطالح «های آموزشی هدف»

در حقیقت گانیه در بیان مباحث نظری خود به شوند. شوند در شرایط یادگیری مشخص آموخته می ها شناخته می قابلیت

العمل در قبال  نماید که یادگیری صرفا ارایه پاسخ یا عکس در نحوه یادگیری افراد توجه نموده و اظهار میمساله تفاوت 

بیان نمود، بلکه یادگیری فعل و انفعاالت و پردازشی  توان تنها با رابطه تداعی یا ارتباط آن های خارجی نیست و نمی محرک

های یادگیری  (. از نظر گانیه بازدهFardanesh, 2006گیرد ) ت میاست که روی اطالعات وارد شده به ذهن افراد صور

های حرکتی بوده که به  ها، راهبردهای شناختی و مهارت های ذهنی، اطالعات کالمی، نگرش های مهارت دربرگیرنده مولفه

یادگیری، متناسب با  های دروندادی، وارد معادله یادگیری شده و در طی فرایند یادگیری ضمن تسهیل فرایند عنوان متغیر

ای را ایفا  شرایط محیطی آموزش تغییر یافته و در روند تحقق پیشرفت تحصیلی به عنوان برونداد عمل آموزشی، نقش عمده

های یادگیری حاصل از شکل های اساسی یادگیری از جمله یادگیری عالمتی و  های ذهنی، بازده نمایند. منظور از مهارت می

های ذهنی چگونگی برخورد فرد با محیط را مشخص نموده  (. به باور گانیه مهارتSaif, 2009ستند )یادگیری محرک پاسخ ه

های ذهنی به  مهارت. روند ط توسط یادگیرنده به کار میو به عنوان توانایی استفاده از نمادها در جهت کنش متقابل با محی

شوند. اطالعات کالمی، آن دسته از معلوماتی هستند که  میچهارطبقه فرعی تمیز دادن، مفاهیم، قواعد و حل مساله تقسیم 

(. Fardanesh, 2006)برند  به مقدار زیاد در طول زندگی فرا گرفته شده و افراد آن را به صورت جمله یا لغت به کار می

می سازمان یافته ها و یادگیری دانش کال ها، یادگیری واقعیت ها یا برچسب اطالعات کالمی از سه طبقه فرعی یادگیری نام

گردد که از  نگرش به عنوان یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی سازمان یافته تعریف می  (.Gagne, 1985) شود  تشکیل می

ثیری شود تأ ها مربوط می هایی که این پاسخ بدان دست آمده و بر پاسخ فرد نسبت به همه موضوعات و موقعیت تجربه به

از دیدگاه گانیه برای شکل گیری نگرش در یک فرد، مفاهیم و اطالعات کالمی به عنوان  .گذارد جهت دهنده یا پویا می

های مربوط به  (. از نظر گانیه راهبردهای شناختی به عنوان مهارت1949گردند )گانیه،  نیازهای این فرایند مطرح می پیش

طالعات مطرح شده که به طور سازمان یافته پردازش اطالعات مطرح شده که به طور درونی سازمان یافته و ضمن پردازش ا

های یاد  های حرکتی نیز به عنوان توانایی مهارت(. Saif, 2009)و ضمن نظم بخشی به مفاهیم و قواعد بر آنها نظارت دارند 
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های  گردد در طبقه بندی بازده ای که بازده آنها در سرعت، صحت، شدت و نرمی حرکات بدنی منعکس می گرفته شده

 (.Ali Abadi, 2006ری گانیه جای گرفته است )یادگی

اغلب کشورها بودجه های بسیار کالنی را در آموزش وپرورش سرمایه گذاری می کنند برای توجیه هزینه های آموزش       

به وپرورش باید برنامه ریزی منظمی در راستای رسیدن به اهداف آموزشی صورت گیرد. ازجمله این برنامه ریزی ها می توان 

برنامه ریزی برای چگونگی کاربرد روش های تدریس، طراحی آموزشی وغیره اشاره کرد. اولین قدم ومهمترین نقطه شروع در 

بهترین راه تا فرد نداند مقصدش کجاست هرگز نمی تواند به گزینش »در امر برنامه ریزی ها تعیین هدف ومقصد است. 

طراحی های منظم آموزشی با تعیین هدف، مسیرها، گامهای رسیدن به آنها از  .(Shabani, 2001)«رسیدن به آن بپردازد

طریق تحلیل آموزشی، انتخاب وسیله آموزشی وتعیین شیوه ارزشیابی مشخص می شوند. با توجه به این مسئله وبا عنایت به 

ی مشکالتی پیش می آید اینکه هر درسی دارای هدف مشخصی است، مشاهده می شود که در راه رسیدن به اهداف آموزش

به همین دلیل، که برخی از این مشکالت مربوط به عدم بیان اهداف آموزشی در کتب درسی یا توزیع نامناسب آن می باشد.

هدف از مطالعه و تحلیل محتوای کتاب درسی، بررسی و شناخت دقیق محتوای آن از نظر میزان توجه به بازده های های 

یم و غیر مستقیم محتوا بر ابعاد متفاوت یادگیری شناختی، عاطفی و مهارتی دانش آموزان از یادگیری و درک اثرات مستق

های نوین، به منظور  بنابراین کتاب درسی باید بر اساس اهداف آموزش و پرورش و متناسب با شیوهباشد.  سوی دیگر می

های مطلوب جامعه، تدوین وتألیف گردد، مهمترین و ارتقای کیفیت رشد دانش آموزان در تمام ابعاد و زمینه ها به ویژه ارزش

اولین سال اجرای  1931-1932ها می تواند پایه ششم ابتدایی باشد، همچنین سال تحصیلی  ای ترین دوره در بین دوره پایه

 و اضافه شدن پایه ی ششم دوره ابتدایی است. پژوهش حاضر درصدد است نشان دهد وضعیت ساختار 9-9-3نظام آموزشی 

های یادگیری گانیه چگونه است؟ کتب فارسی)مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری( پایه ی ششم متناسب با بازده

با توجه به اینکه در نخستین سالهای اجرای پایه ششم ابتدایی هستیم، هدف این است که مشخص شود آیا کتب 

 اند. های یادگیری گانیه طراحی شدهبر اساس بازده یهفارسی)مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری ( این پا

بندی تحلیل محتوای کتاب اقتصاد سال دوم متوسطه براساس طبقه»( در پژوهشی تحت عنوان Salahchi, 2005) سالحچی

سانی به بررسی کتاب اقتصاد سال دوم رشته ادبیات و علوم ان« های رفتاری در سطوح حیطه شناختیبلوم و همکاران از هدف

های رفتاری در سطوح حیطه شناختی و بررسی میزان بندی بلوم و همکاران از هدفبر اساس طبقه 19-17سال تحصیلی 

توازن سطوح مختلف شناختی پرداخته است. در این پژوهش نمونه گیری به روش سرشماری و روش پژوهش آمار 

دهد که در تدوین محتوای کتاب به همه این پژوهش نشان می درصد و رسم نمودار( بوده است. نتایج -توصیفی)اعالم فراوانی

توان گفت که اند؛ لذا میسطوح شناختی به یک اندازه توجه نشده است و سطوح دانش و درک و فهم بیشتر مورد توجه بوده

 ,Shokouhiشکوهی ) محتوای کتاب مذکور از نظر میزان پوشش به روی سطوح شناختی از توازن مناسبی برخوردار نیست.

تحلیل محتوای کتاب فارسی دوم دبستان بر مبنای طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه »( در پژوهشی با عنوان 2003

های سطح دانش و فهمیدن بر مبنای طبقه بندی شناختی)بلوم و همکاران( به این نتیجه دست یافت که این کتاب بر هدف

 Mortazavi) مرتضوی اقدم به دیگر سطوح کمتر پرداخته شده است. اهداف آموزشی در حیطه شناختی تاکید دارد و

Aghdam, 2008)  در پژوهش خود با عنوان: تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس فارسی عمومی براساس انطباق آن

اصول هفت گانه با اصول مایر و اهداف آموزشی بلوم در دانشگاه خواجه نصیر طوسی. نتایج پژوهش نشان داد که براساس 

مایر میزان مطابقت محتوای الکترونیکی ارائه شده در آموزش الکترونیکی با اصول هفت گانه مایر به جزء اصل هفت)تفاوت 

فردی(که در سطح نامطلوب قرار دارد. بقیه اصول در سطح مطلوب قرار دارد. براساس اهداف بلوم میزان مطابقت محتوای 

 زش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیر طوسی با اهداف آموزشی بلوم در سطح نامطلوب قرار دارد.الکترونیکی ارائه شده در آمو

( در پژوهش خود به تحلیل و ارزشیابی محتوای الکترونیکی درس زبان انگلیسی عمومی دانشگاه Saroneh, 2008صارونه )

. نتایج این پژوهش نشان میدهد که محتوای پیام نور براساس اهداف برنامه درسی و اصول هفت گانه مایر پرداخته است
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درس زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور از لحاظ میزان مطابقت با اصول هفت گانه مایر و اهداف برنامه درسی در سطح 

 نسبتاَ مطلوبی قرار دارد.

های آموزشی یادگیری گروهارزیابی اهداف » (. در پژوهشی با عنوانMehdain and et al, 2002) و همکاران مهدیان

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی به تجزیه و تحلیل اهداف آموزشی نگارش یافته توسط گروه« دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کاشان پرداخته است. روش این مطالعه تحلیل محتوا و به صورت توصیفی بوده است، فراوانی اهداف براساس سطوح مختلف 

 1119دهد که در بررسی آمد و نتایج در مورد دروس مختلف مقایسه گردید. نتایج تحقیق نشان میحیطه شناختی به دست 

% در حیطه 2/1% در حیطه روانی حرکتی و 1/1% در حیطه شناختی، 4/33هدف یادگیری، از کل اهداف مورد بررسی 

( بررسی و نتایج آن به شرح زیر عاطفی بود. اهداف یادگیری شناختی براساس سطوح مختلف یادگیری)طبقه بندی بلوم

% در سطح 2/4در سطح تجزیه و تحلیل،  9/9% در سطح کاربرد، 1/19% در سطح درک، 3/94% در سطح دانش، 4/94است: 

شود که بخش عمده اهداف تدوین شده در حیطه شناختی و به ویژه در گیری میدر سطح ارزشیابی بود. نتیجه 3/3ترکیب و 

( در پژوهشی Rezvani &  Zamani, 2012رضوانی و زمانی ) ف عاطفی حداقل تعداد را دارا بوده است.سطح دانش بود. اهدا

ها و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی براساس های سراسری، محتوای کتابترازی آزمونارزیابی هم»با عنوان 

-انگلیسی سمت )سازمان مطالعه و تدوین کتاب های تخصصیترازی محتوای کتابهم« اهداف آموزشی اندرسون و کراتول

ها(، آزمون سراسری کارشناسی ارشد و اهداف آموزشی رشته زبان از لحاظ محتوایی با استفاده از های علوم انسانی دانشگاه

 چک لیستی که به وسیله پژوهشگران این پژوهش براساس اهداف شناختی اندرسون و کراتول تهیه شده بود، مورد تجزیه و

های کمی )تحلیل محتوا( و کیفی )تحلیلی( استفاده شده تحلیل قرار گرفتند. این پژوهش از نوع ترکیبی است، لذا از روش

بندی اهداف درصد کل اهداف را سطوح پایینی طبقه 9/19است. نتایج بدست آمده این پژوهش نشان داد، نزدیک به 

درصد، اهداف سطوح باالیی  9/13دهد و تنها به کاربستن( را تشکیل می آموزشی اندرسون و کراتول )به یاد آوردن، فهمیدن،

ترازی چنین نتایج ناشی از تخمین میزان همکردن، ارزشیابی کردن، آفریدن( را به خود اختصاص داده است. هم)تحلیل

ها ار نیستند و در بین اجزا آزمونترازی قابل قبولی برخودها نشان داد که این سه اجزا از همها و کتاباهداف آموزشی، آزمون

 ترازی بیشتری نسبت به دیگر اجزا برخوردار هستند.و اهداف آموزشی از هم

رویکرد » (. در پژوهشی با عنوان Samadi & Mehmandoost Qamsari, 2011صمدی و مهمان دوست قمصری )

پرداختند .نتایج حاکی از آن است « مورد نظر های سال اول دوره متوسطه و مقایسه آن با اهداف آموزشیپژوهش در کتاب

درصد و اهداف دروس مورد نظر به  79/3درصد، اهداف دوره متوسطه  13/1که از میان اهداف کلی جمهوری اسالمی ایران 

درصد  7درصد، قرآن و تعلیمات دینی  73درصد، علوم زیستی و بهداشت  97درصد، علوم اجتماعی  71تربیت کتاب فیزیک 

-های مذکور با توجه به مولفههای پژوهش محور اختصاص دارد. سپس محتوای کتابدرصد به مولفه 13یات فارسی نیز و ادب

-مسئله و کمهای حلها متعلق به گویهترین فراوانی در مجموع کتابهای این رویکرد مورد تحلیل موضوعی قرار گرفت. بیش

-باشد. در نهایت به منظور دستیابی به چرایی ترکیب ظهور این مولفهترین آن متعلق به گویه سعه صدر و تحمل شکست می

ها در کتب مورد نظر شناسایی مشکالت و راهکارهای اجرای رویکرد در نظام آموزشی از مصاحبه با مولفان کتب مذبور و 

ارزیابی محتوای »ان ( در تحقیقی با عنوSafari & Marzouki, 2009صفری و مرزوقی ) تحلیل این مصاحبه مدد گرفته شد.

های ی راهنمایی تحصیلی، از لحاظ میزان توجه به مولفهها، راهنمای تدریس و اهداف آموزشی درس علوم دورهدرسی کتاب

ی درسی، علوم دوره راهنمایی از منظر میزان تاکید بر به ارزیابی برنامه« های فراشناختی دانش آموزانفراشناخت و آگاهی

آموزان دانش -1تحلیلی انجام شد. جامعه ی آماری شامل: -تی پرداخته است. پژوهش، به روش توصیفیهای فراشناخآگاهی

اسناد مورد بررسی شامل:  -2ای، انتخاب شدند. نفر به روش تصادفی خوشه 991ی راهنمایی شهر شیراز بودند که تعداد دوره

-ی راهنمایی بودند. ابزار جمعل، دوم وسوم درس علوم دورههای اوهای درسی و راهنمای تدریس و اهداف آموزشی پایهکتاب

ها نشان داد که میانگین های فرشناختی و فهرست تحلیل محتوا بود. یافتهی بررسی آگاهیآوری اطالعات شامل: پرسشنامه

(، 12/9انش فراشناختی)آموزان در د/. بود. میانگین نمرات دانش39با انحراف معیار  41/9آموزان های فراشناختی دانشآگاهی



 41                                         های یادگیری گانیه خوانداری( پایه ششم ابتدایی بر اساس بازده)مهارت های نوشتاری و مهارت های  تحلیل محتوای کتاب فارسی

ها در حد متوسط باال قرار بود، این یافته 9تا  1ی میانگین که بین ( بود. باتوجه به دامنه47/9بیشتر از کنترل فراشناختی )

های فراشناختی به دست آمده در تحلیل محتوای آموزان با متن در ارتباط با مولفهگیرد. میانگین ضریب درگیری دانشمی

/. برآورد شد که 21/. و برای کتاب درسی 13/. برای راهنمای تدریس 23د بررسی، برای اهداف آموزشی معادل اسناد مور

درصد،  19شود. به عبارت دیگر، اهداف آموزشی به میزان تر از حد انتظار برآورد میتر از حد انتظار برآورد شد که پایینپایین

و همکاران  خدام های فراشناختی تاکید داشتند.درصد، بر آگاهی 9/13 درصد و محتوای کتاب علوم 9/3راهنمای تدریس 

(Khodam and et al, 2006 در پژوهشی با عنوان ) «به این نتیجه « های طراحی سوال توسط مربیان بالینی پرستاریمهارت

سواالت تنها بر یادآوری  کنند. این سطحرسیدند که، بسیاری از معلمان از سواالتی در سطوح پایین شناختی استفاده می

ساده و درک پایه دانشجو تمرکز دارد در حالی که سواالت سطوح باالتر، ایجاد قدرت ارزیابی و قضاوت را در دانشجو تسهیل 

گانه گانیه در  3استفاده از رویدادهای »( در پژوهشی با عنوان Gokdemir and et al, 2013)و همکاران گوک  کند.می

با هدف مطالعه، طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری، به این نتیجه رسیدند که « دگیریسیستم مدیریت یا

-سازی از مدلتوان با یکپارچهطراحی آموزشی براساس مدل گانیه در توسعه سیستم مدیریت یادگیری مفید بوده است و می

 Jono andو همکاران ) جونو یادگیری استفاده کرد.های طراحی آموزشی دیگری نیز برای مطالعات آینده سیستم مدیریت 

et al, 2012 ای برنامه نظریه یادگیری و طراحی آموزشی در توسعه محتوای چند رسانه»( در پژوهشی با عنوانC++ » با

که گیری از نظریه در یادگیری و ترکیب آن با مزایای طراحی آموزشی به این نتایج دست یافتند هدف بررسی امکان بهره

های پیشرفته، در عرصه آموزش و پرورش امروز ای از چندرسانهتواند با ادغام بیشتر با مجموعهچنین ترکیب قوی قطعا می

های عملیاتی از طراحی ( در پژوهشی با هدف بررسی اولویتOzdileka & Robeckb, 2009اوزیلک و روبک ) مفید باشد.

های طراحی آموزشی و تجزیه ی پرداختند. به این منظور بررسی الویتآموزشی و تجزیه و تحلیل مراحل طراحی آموزش

های طراحی آموزشی باید بر طراح آموزشی انجام شد. سواالت پژوهش در رابطه با زمینه 23وتحلیل محتوای موضوعی توسط 

 .تواند باعث تغییر و اثربخشی طراحی آموزشی شودروی عناصر آن تاکید بیشتری شود که این امر می

 

 پژوهشاهداف و سواالت  

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی)خوانداری و نوشتاری( پایه ششم ابتدایی بر اساس میزان توجه 

 . در این راستا سواالت پژوهش بدین صورت طرح شد:به بازده های یادگیری گانیه می باشد

های یادگیری گانیه، نوشتاری( پایه ششم ابتدایی براساس بازدههای تا چه میزان محتوای کتاب فارسی )مهارت .1

 طراحی شده است؟

های یادگیری گانیه، های نوشتاری( پایه ششم ابتدایی براساس بازدهتا چه میزان محتوای کتاب فارسی )مهارت .2

 طراحی شده است؟

 

 پژوهشروش 
کتاب فارسی) مهارت های نوشتاری و مهارت های خوانداری(  وضعیت بیان و توصیف پژوهش این هدف آنجایی که از     

 از و می آید به حساب توصیفی پژوهش یک است، بر اساس میزان پرداختن به بازده های یادگیری گانیه ابتدایی ششم پایۀ

 تاری(فارسی)مهارت های خوانداری و مهارت های نوشجامعه آماری این پژوهش کتاب درسی  .است محتوا تحلیل روش نوع

تمامی بازده های   راج خ ت اس  دف ه  ون چ بود و حجم نمونه با حجم جامعه برابر بود 39-33پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 

  ی ررس ورد ب م ا( ه ت ی ال ع ف -ا  ه ش رس پ -  ن ت )م  اب ت ک  ام م ت  ن رای اب ن ب  ت اس  وده ا درمولفه های مورد نظرب ه آن  دی ن ب  ه ق یادگیری و طب

 روش از کتاب محتوای بررسی جهت پژوهش، این .در ت اس  ه ت رف رار گ ق  ی ررس ورد ب م  ه ع ام ود ج ر خ گ دی  ارت ب ع  ه ب  ه ت رف رار گ ق

جمع استفاده می شود. روش کار به این صورت است که  بازده های یادگیری گانیه مبنای بر ساخته محقق محتوای تحلیل
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آوری اطالعات در این پژوهش با مشاهده و مطالعه ی کتاب های مورد نظر در دوره ی ابتدایی انجام شد. متن کتاب ها در 

مطالب مورد نظر استخراج شد . بر پایه این بررسی،  طراحی شده ماهه مطالعه شد و با استفاده از جدول دودوره ی زمانی 

ت شد و به آن امتیاز یک داده شد. عدد یک ارزش رقمی ندارد و فقط نماد حضور هر مولفه، در درس در جدول مربوطه ثب

استفاده شدن آن مولفه در درس است. پس از آن تعداد فراوانی های هر مقوله و هر یک از مولفه های مربوط به آن محاسبه 

ها ها( بود. تقسیم بندی کتاب، مسائل و فعالیت، تمرینهای کتاب )اهداف، پرسشها، فصول و درسواحد تحلیل بخش شد.

بندی تاثیری در محاسبات ندارد زیرا ها بود، و این تقسیمآوری دادهبه بخش، فصل و درس برای راحتی کار کدگذار در جمع

های حاصل از این پژوهش مفروضات آمار برای تحلیل صفحه به صفحه کتاب مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل داده

وانی، درصد، جدول و نمودار استفاده شد. بر این اساس محتوای کتاب فارسی)مهارت های نوشتاری و توصیفی باالخص فرا

بندی و های یادگیری گانیه( طبقههای سیاهه بازدهمهارت های خوانداری( پایه ششم ابتدایی در یازده مولفه مورد نظر )مولفه

های ذاری، فراوانی هر بازده یادگیری در جدول بازدههر پیام در طبقه مناسب کد گذاری شده است. پس از عمل کدگ

ها به درصد و نمودار، میزان های یادگیری و تبدیل آنیادگیری گانیه وارد شد. همچنین با تعیین فراوانی هر کدام از بازده

 مشخص شده است. در کتاب فارسی )مهارت های نوشتاری و مهارت های خوانداری( کاربرد هر کدام از انواع بازده یادگیری

 

 پژوهش ابزار

های یادگیری گانیه تهیه گردید. در ای براساس بازدهبه منظور تحلیل کتب پایه ششم ابتدایی، چک لیست محقق ساخته     

های ذهنی، ها مشخص گردید که عبارتند از پنج مولفه کلی اطالعات کالمی، مهارتهای این بازدهاین چک لیست مولفه

های حرکتی و راهبردهای شناختی. اطالعات کالمی در این چک لیست شامل سه زیر مولفه برچسب، ها، مهارتنگرش

های ذهنی شامل پنج زیر مولفه تمیز، مفهوم عینی، مفهوم تعریف شده، قواعد یافته و مولفه مهارتواقعیت، اطالعات سازمان

ای تهیه چک لیست بعد از مطالعه منابع فارسی و التین افعال های یادگیری گانیه برو قواعد برتر است. به منظور تعیین بازده

 7% از محتوای نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. پس از آموزش 13برای تعیین پایایی  مرتبط با هر بازده نوشته شد.

از کدگذاری،  های یادگیری را در سیاهه بازدهای یادگیری گانیه کدگذاری کنند. پسکدگذار، از آنان خواسته شد بازده

که از طریق روش آماری پی  ها محاسبه شد.ی کدگذاران و در نهایت میانگین درصد توافق بین آندرصد توافق بین همه

جهت تعیین  گیری اطالعات در پژوهش است.ی پایایی مناسب ابزار اندازه/. به دست آمد که نشان دهنده13پایایی  اسکات

استفاده شد به این صورت که چک لیست به تأیید چند نفر از متخصصین در این زمینه  روایی از روایی صوری یا محتوایی

های آمار توصیفی استفاده شده است و با ترسیم جداول و رسید. در این پژوهش به منظور ارائه نتایج بدست آمده، از روش

 ابتدایی پرداخته شده است. های ششمهای یادگیری به کار رفته در کتابنمودارها به بررسی و توصیف بازده
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 پژوهشهای  یافته

های یادگیری های نوشتاری( پایه ششم ابتدایی براساس بازده: تا چه میزان محتوای کتاب فارسی )مهارتسوال اول

 گانیه، طراحی شده است؟
 

 یادگیری گانیههای های نوشتاری( ششم دبستان براساس بازدهتحلیل محتوای کتاب فارسی)مهارت 1جدول 

 های یادگیری گانیهبازده 

ل
ص

ف
ب

کتا
ی 

ها
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1 - - 11 7 - 1 9 9 2 2 1 

2 - 2 13 2 - 9 1 9 3 2 2 

9 - - 3 3 - - 1 9 2 2 1 

7 - 1 12 2 1 2 3 7 2 1 9 

9 - - 11 7 - 2 7 3 2 9 2 

3 - - 11 7 - - 3 9 3 1 2 

4 2 - 14 9 - 2 4 3 1 1 2 

 19 12 23 99 74 13 1 29 11 9 2 فراوانی کل

 23/9 13/7 1/1 93/19 39/13 39/7 7/3 12/13 1/92 21/1 11/3 درصد فراوانی کل

 19 12 23 113 13 هابندی مقوله جمع

 23/9 13/7 1/1 33/73 12/97 هادرصد فراوانی مقوله

مجموع بازده های 

 یادگیری
274 

 

های نوشتاری( ؛ های یادگیری مطرح شده در کتاب فارسی)مهارتدهد که: با توجه به کل بازدهنشان می 1بررسی جدول 

% و بیشترین تعداد مربوط به بازده یادگیری 13/7های حرکتی با یادگیری مهارتهای کمترین این درصد فراوانی بازده

یادگیری دیگر  توزیع درصد فراوانی سه بازده 7-2% بوده است. با توجه به جدول 33/73های ذهنی به فراوانی درصد مهارت

های یادگیری گانیه را به تفکیک بازدهاگر % راهبردهای شناختی بوده است. 23/9ها و % نگرش1/1% اطالعات کالمی، 12/97

% 21/1ها، % برچسب11/3های یادگیری گانیه های نوشتاری( بر اساس بازده، محتوای کتاب فارسی)مهارتدر نظر بگیریم

% قواعد، 39/13% مفهوم تعریف شده، 39/7%مفهوم عینی، 7/3% تمیز، 12/13یافته، % اطالعات سازمان1/92واقعیت، 

 باشد.% راهبرد شناختی می23/9های حرکتی و % مهارت13/7ها، % نگرش1/1برتر،  % قواعد93/19
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های یادگیری : تا چه میزان محتوای کتاب فارسی )مهارت های خوانداری( پایه ششم ابتدایی براساس بازدهسوال دوم

 گانیه، طراحی شده است؟
 

 های یادگیری گانیهبازدهتحلیل محتوای کتاب فارسی ششم دبستان براساس  2جدول 

 های یادگیری گانیهبازده 

ل
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ف
ب

کتا
ی 

ها
 

 های ذهنیمهارت اطالعات کالمی
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1 1 1 11 - - 7 2 - 7 1 9 

2 - - 13 - - 9 - - 4 9 9 

9 - - 13 1 - 1 9 - 9 2 3 

7 - - 3 - - - 2 9 4 7 9 

9 7 - 13 - - - - - 3 2 9 

3 1 - 12 - - 2 9 - 4 2 7 

4 - - 13 - - - 7 1 3 3 9 

 24 23 72 7 13 12 3 1 41 1 3 فراوانی کل

 39/19 33/3 23/23 39/1 49/4 1/9 3 71/3 31/94 71/3 3/2 درصد فراوانی کل

 24 23 72 99 19 هاجمع بندی مقوله

 39/19 33/3 23/23 37/19 33/71 هادرصد فراوانی مقوله

 234 مجموع بازده های یادگیری

 

های یادگیری مطرح شده در کتاب فارسی )بخوانیم(؛کمترین کل بازدهبا توجه به  دهد که:نشان می 2بررسی جدول     

% اطالعات کالمی بوده است. 33/71% و بیشترین فراوانی درصد 33/3های حرکتی یادگیری، مهارتهای درصد فروانی بازده

% 39/19ها و % نگرش23/23های ذهنی، % مهارت37/19توزیع درصد فراوانی سه بازده دیگر شامل  2با توجه به جدول 

را به تفکیک در نظر بگیریم، با توجه به جدول های یادگیری گانیه راهبردهای شناختی بوده است. اگر درصد فراوانی بازده

% اطالعات 31/94% واقعیت، 71/3ها، % برچسب3/2های یادگیری گانیه شامل: محتوای کتاب فارسی )بخوانیم( براساس بازده

-رت% مها33/3ها، % نگرش23/23% قواعد برتر، 39/1% قواعد، 49/4% مفهوم تعریف شده، 1/9% تمیز، 71/3سازمان یافته، 

 باشد. به بازده یادگیری مفهوم عینی در این کتاب پرداخته نشده است.% راهبردهای شناختی می39/19های حرکتی، 

 گیری بحث و نتیجه

هدف از هر نوع آموزش، تسهیل فرایند یادگیری است، اما یادگیری موضوع مشخص و واحدی نیست و تقریبا تمام     

توان گفت که  گیرد. از این رو می دهیم از تجارب یادگیری ما سرچشمه می می هایی که در طول زندگی انجام فعالیت

های مختلفی از آن به  های مختلف در حوزه یادگیری طبقه بندی های آموزشی هم متفاوت بوده و متناسب با دیدگاه هدف

هش حاضر نیز که با هدف (. مهمترین طبقه بندی صورت گرفته مربوط به گانیه می باشد پژو1911عمل آمده است )سیف، 

تحلیل محتوای کتاب های فارسی )مهارت های نوشتاری و مهارت های خوانداری ( بر اساس میزان توجه به بازده های 

 یادگیری گانیه صورت گرفته است به بررسی سواالت زیر می پردازد.
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های یادگیری گانیه، بتدایی براساس بازدههای نوشتاری( پایه ششم ا: تا چه میزان محتوای کتاب فارسی )مهارتسوال اول: 

 طراحی شده است؟
باشد؛ مورد می 274های نوشتاری( های یادگیری مطرح شده در کتاب فارسی)مهارتکل بازده 1با توجه به جدول      

بازده % و بیشترین تعداد مربوط به 13/7مورد و درصد  12های حرکتی های یادگیری مهارتکمترین این تعداد بازده

، اما از نظر پرداختن مناسب به هر پنج بازده  % بوده است.33/73و درصد  113های ذهنی به فراوانی یادگیری مهارت

مورد از آن یعنی  232های یادگیری، مورد از بازده 274ها توجهی نشده است، به طوری که از یادگیری گانیه در کل کتاب

های نوع دیگر بازده 9باشد و از می« اطالعات کالمی»و « های ذهنیمهارت» % فقط شامل دو نوع بازده یادگیری41/11

مورد؛ یعنی  79در کل کتب پایه ششم « هانگرش» و « های حرکتیمهارت» ، «راهبردهای شناختی»یادگیری یعنی 

ب فارسی )مهارت های یادگیری گانیه در کتا% آورده شده است. که بیانگر توزیع نامناسب انواع مختلف بازده22/11

 "،"زبان گفتار و نوشتار"، "ساختار زبان فارسی معیار "با دانش آموزان آشنایی کتاب، این کلی اهداف باشد. ازنوشتاری( می

 به قادر درس این گذراندن با دانش آموزان و میباشد زندگی مهارتهای قالب در جامعه کلی مسائل و "زبان هنری جلوه های

 بیشتر اهداف این به رسیدن راستای در تحقیق، یافته های به توجه با .میباشند خالقیت پرورش راهکارهای و حافظه تقویت

 پژوهش با سوال این تحلیل از حاصل نتایج .میباشد ذهنی مهارتهای و کالمی اطالعات شامل کتاب این یادگیری بازدههای

 ذهنی مهارتهای و کالمی اطالعات بازده های به پرداختن خاطر به همسو (Mehdain and et al, 2002)و همکاران   مهدیان

 سالحچی ،(Shokouhi, 2003) شکوهی پژوهشهای با و میباشد نگرش ها و حرکتی مهارتهای بازده های به توجه عدم و

(Salahchi, 2005) ،و همکاران خدام (Khodam and et al, 2006) زمانی و رضوانی (Rezvani &  Zamani, 2012) 

 یادگیری بازده به خوانداری( مهارتهای در کتاب فارسی)2 جدول نتایج به توجه با زیرا .دارد ناهمخوانی و ناهمسویی

 .است شده پرداخته کالمی اطالعات از بیشتر ذهنی مهارتهای

یادگیری گانیه، های : تا چه میزان محتوای کتاب فارسی )مهارت خوانداری( پایه ششم ابتدایی براساس بازدهسوال دوم

 طراحی شده است؟

مورد  234های یادگیری مطرح شده در کتاب فارسی )مهارتهای خوانداری( دهد که کل بازدهنشان می 2بررسی جدول       

% و بشترین تعداد مربوط به بازده 33/3مورد و درصد  23های حرکتی با های یادگیری مهارتباشد؛ کمترین تعداد بازدهمی

، توزیع درصد فراوانی سه بازده دیگر 2% بوده است. با توجه به جدول 33/71و درصد  19اطالعات کالمی به فراوانی یادگیری 

% راهبردهای شناختی بوده است. در این کتاب به ترتیب 39/19ها و % نگرش23/23های ذهنی، % مهارت37/19شامل 

های ذهنی، راهبردهای شناختی و در ها، مهارتعات کالمی، نگرشهای یادگیری به ترتیب شامل: اطالبیشترین فراوانی بازده

های یادگیری گانیه را به تفکیک یازده مقوله در نظر بگیریم بیشترین فراوانی را های حرکتی بوده است. واگر بازدهآخر مهارت

به بازده مفهوم عینی پرداخته % به خود اختصاص داده است. در این کتاب 31/94بازده یادگیری اطالعات سازمان یافته با 

 سخن دادن، )گوش آموزی زبان مهارت چهار تقویت فارسی، کتاب معلم راهنمای در شده بیان اهداف به توجه با نشده است.

 آن به مناسبی طور به کتاب این در که .میباشد فارسی درسی برنامه کلی اهداف مهمترین ازجمله نوشتن( و خواندن گفتن،

 مهارت کارگیری به توانائی .دارد اختصاص حرکتی مهارتهای به یادگیری بازده های از کمی درصد و است نشده پرداخته

 به دستیابی راستای در که میباشد ابتدایی ششم پایه کلی اهداف از فارسی زبان متون نوشتن و خواندن و زبان اصلی های

 مناسبی توجه یادگیری بازده های دیگر به نسبت حرکتی مهارتهای به خوانداری(، های -فارسی)مهارت کتاب در هدف این

، (Shokouhi, 2003) شکوهی، (Salahchi, 2005) سالحچیهای نتایج حاصل از تحلیل این سوال با پژوهش .است نشده

( همسویی و همخوانی دارد. Khodam and et al, 2006) و همکاران ( و خدامRezvani &  Zamani, 2012رضوانی و زمانی )

بازده یادگیری اطالعات کالمی بیشترین درصد فراوانی را در کتاب فارسی به خود اختصاص داده  2زیرا با بررسی جدول 

با توجه به مطالب گفته شده و با توجه به اهمیت وجود بازده های یادگیری در محتوای کتاب درسی پیشنهاد می شود  است.
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تا  ه ریزان کتاب های درسی در دوره ابتدایی به بازده های یادگیری و ایجاد توازن در توزیع آن توجه نمایندکه مولفان و برنام

نتایج یادگیری مورد نظر ) مانند دانستن، فهمیدن، کاربرد و ... ( و تغییرات رفتاری -1 در زمینه های زیر مفید واقع شوند.

در امر تدریس به معلم  -2ین معلم و دانش آموز و ارزشیاب برقرارمی گرددمربوط به آنها مشخص می شوند و زبان مشترکی ب

-9برای ارزشیابی دانش آموزان از آنها استفاده می شود -7 در امر یادگیری به دانش آموز کمک می کنند.-9 کمک می کنند.

در مورد لزوم استفاده از بازده های یادگیری گانیه در درس فارسی) تدریس معلم در درس های بعدی را بهبود می بخشد.   

به ویژه هدفها به معلم کمک می کند تا نحوۀ ظهور مهارت های خوانداری و نوشتاری( می توان گفت که بازده های یادگیری 

روش های تدریس و وسایل  رفتارهایی را که از شاگردان انتظار دارد با دقت بیشتری مشخص می کند و برای رسیدن به آنها

و مواد آموزشی مناسب انتخاب نماید. تعیین هدف به طور واضح به معلم امکان می دهد تا به آسانی از نتایج کار خود و دانش 

آموزان ارزشیابی به عمل می آورد و آزمون های مناسبی در رابطه با اهداف تهیه کند و دانش آموزان در پرتو هدفها می توانند 

 .و کیفیت پیشرفت خود پی می برند و فعالیت های یادگیری خود را با هدف منطبق می سازندکمیت 
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