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 چكیده

ی ششمم ابتمدايی    های آسممانی پايمه   هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب هديه

فعال بودن بر اساس روش ويلیام روممی در  ها و تصاوير( از منظر فعال و غیر  )متن، پرسش

های آسمانی  مورد مطالعه در اين پژوهش، کتاب هديه  . جامعهبود 1921-29سال تحصیلی 

.  کل کتاب به عنوان نمونه، مورد بررسمی و تحلیمل امرار ترفمب. ابم ار      ی ششم بود            پايه

ی تحلیل مبتنی بر روش ويلیام رومی اسب که براساس مبمانی              تردآوری اطالعات، سیاهه

همای   واحد مطالعمه درس . شدتربیتی تأيید  نظری تهیه و روايی آن توسط متخصصان علوم

که بر اساس ها و تصاوير کتاب اسب  مندرج در کتاب و واحد تج يه و تحلیل، متن، پرسش

هما   حلیمل و ضمريد درتیمری آن   های فعال و غیرفعال توسط فرمول ويلیام رومی ت مقوله

های آسمانی با ضريد  دهد که متن کتاب هديه مشخص شد. نتايج به دسب آمده نشان می

ی اطالعمات   ، متنی غیرفعال و غیر پوياسب و بیشتر به بیان حقايق و ارائمه  29/2درتیری 

و  هما فعمال   دهد که پرسش نشان می 93/1های کتاب با ضريد درتیری  پرسش پردازد. می

همای   کتماب هديمه   اما تصاويرکنند،  ويا هستند و زمینه را برای يادتیری فعال فراهم میپ

اسمب و   تصماوير پويا بودن  فعال و غیر ی غیر نشان دهنده 92/2آسمانی با ضريد درتیری 

همای آسممانی    . بنابراين، متن و تصاوير کتاب هديمه کند زمینه را برای فعالیب فراهم نمی

های کتاب به روش فعال تدوين  به روش غیرفعال و پرسش 1921-29شم ابتدايی ی ش            پايه
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  مقدمه

اسژت. زيژرا ايژم امژر بژر سژاخت        اي برخژوردار  يادگيري در دوران کودکي از حساسيت ويژژه 

هژاي آن   شخصيت فرد هم از نظژر علمژي و هژم از نظژر کيأژي تژارير دارد و ايژم دوره و يژادگيري        

هاي بعدي خواهد بود. بنابرايم هرگونه تعلل در تژدويم و تژافي     اي براي دستيابي به ظرفيت مقدمه

ايد دائمژي بژه همژراه خواهژد     هاي خاص آن، پيامدهاي سوء و ش منابع يادگيري ايم دوره و آموزش

ي  (. در ايم ميان براي تغيير و تعديل رفتار فراگيران، نقش اساسژي بژر عهژده   0831داشت )رضايي،

آموزش و پرورش است، نظام آموزش و پرورش ايران متمرکژ  و برنامژه، کتژا  و معلژم، محورهژاي      

ي  ، کتژا  درسژي تنهژا رسژانه    اند و با توجه به آن که در بسياري از موارد اساسي آموزش و يادگيري

آموزشي است که در اختيار معلم قرار دارد و فرآيند تدريس و يژادگيري تنهژا بژا اتکژا بژه محتژواي       

هژاي متعژدد بژر مينژاي محتژواي       ها و گژ ينش  هاي تحصيلي، آزمون ي درسي، انواع ارزشيابي برنامه

ي جژاي تتيژع فژراوان دارد. در    ي آموزشژ  ي برنامه پذيرد، کتا  به من فه هاي درسي صورت مي کتا 

هاي آموزشي سند مکتو  و مدوّن تعليم و تربيژت محسژو     حقيقت کتا  درسي يا محتوا در نظام

شژود. بنژابرايم محتژواي     دهژي مژي   ها و تجار  يادگيرندگان بر محور آن سازمان شود که فعافيت مي

رد و از جمود فکژري و ههنژي   آموزان را به چافش فکري وادا تواند دانش هاي درسي مي مطلو  کتا 

(. تعيژيم محتژواي   0831هژا باشژد)آقازاده،   هاي عصر جديژد انسژان   گوي نيازمندي رها سازد و پاسخ

رود. انتخژا  محتژوا بژه ايژم      هاي آموزشي و درسي به شمار مي درسي از مسائل بسيار مهم در نظام

ا  درسژي، فژراهم کژردن    دهد که چه چي ي بايد آموخته شود؟ از ايم رو نقش کت پرسش پاسخ مي

آموزان از طريق فرآيند ياددهي  امکانات و شرايط مناسب براي ايجاد تغييرات مطلو  در رفتار دانش

هاي  ژ يادگيري است. دستيابي به اهداف ديني جامعه که به صورت اهداف آموزشي و در قافب کتا 

ست. اگژر برنامژه درسژي و    شوند آرمان هر نظام آموزشي ا درسي و محتواي تعييم شده منعکس مي

توان نسيت بژه   سو با اهداف کلي و ج ئي نظام نياشد، نمي هاي مربوط، هماهنگ و هم محتواي کتا 

هاي مورد انتظار اميدي داشت. موفقيت يك نظام آموزشژي در گژرو همژاهنگي اجژ اي      تحقق هدف

هژاي خژاص    ژگژي هژا و تناسژب آن بژا وي    سويي اج ا در جهت تحقژق هژدف   متشکله با يکديگر و هم

اطمينان از ايم تناسب نياز به بررسژي و تحليژل محتژوا     .(0831دانا، مخاطيان آموزشي است)رئيس

دارد. تحليل محتوا يك روش تحقيقي است که به صورت منظم و عيني به توصي  مقداري محتواي 

ري و به خژوبي  ها و يا اطالعات به صورت منظم، کدگذا پردازد. در ايم روش پيام آشکار ارتياطات مي
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(. تحليژل  0831شوند تا پژوهشگر بتواند به صورت کمّي تج يه و تحليژل کنژد)درور،   بندي مي طيقه

هاي آموزشي و آگژاهي از   دار براي توصي  رسانه هاي کمّي و کيأي، عيني و نظام محتوا کاربرد روش

ن در فراگيران و شژناخت  مي ان تاريرگذاري آن در فرآيند ياددهي ژ يادگيري، تاريرات آشکار و پنها 

شژود  تحليژل محتژواي توصژيأي، ارتيژاطي       هاي اجتماعي است و به سژه نژوع تقسژيم مژي     واقعيت

کند تا در  هاي درسي کمك مي ري ان و مؤفأان کتا  (. ايم تحليل به برنامه0833واستنياطي)نوريان،

ا ضژمم تسژهيل   هاي درسي دقژت بيشژتر نمژوده تژ     هنگام تدويم، گ ينش و انتخا  محتواي کتا 

 (.0830آموزان را فراهم آورند )يارمحمديان، ي پيشرفت تحصيلي دانش يادگيري، زمينه

با تحليل محتوا، نقاط ضژع  محتژوا آشژکارتر شژده، ضژرورت پيژروي يژا ايجژاد يژك برنامژه           

انژد کژه در    کشورهاي موفژق در آزمژون تيمژ ، کشژورهايي بژوده      .شود استاندارد، بيشتر احساس مي

 اند)بدريان و رسژتگار،  ي تدويم استانداردهاي آموزشي يا چارچو  برنامه درسي، پيشگام بوده                    زمينه

0831.) 

گونژه بيژان نمژوده     (اصول انتخا  محتوا از نظر سيلور و همکژاران را ايژم  0831شريعتمداري)

هژاي تحقيقژات    نژد  روش محتوا بايد مأاهيم اساسي يك رشته يا موضوع درسي را مجسم ک»است  

آموزان را تحريك کند و آنژان را بژه    ي علمي را مشخص کند  قدرت تخيل دانش اجرا شده در رشته

 «.تأکر وادارد و در عيم حال، قابل درک هم باشد

کنيم؟ يافتم نسيت بيم اهژداف و محتژوا بژه منظژور بهيژود محتژواي        چرا محتوا را تحليل مي

شژود. چنانهژه در تعژاري      ست. اما موضوع به هميم جا ختم نمژي موجود، علت اصلي تحليل محتوا

کژه   اي اسژت، ضژمم آن   متأاوت از محتوا ني  مشاهده شده، محتوا داراي عناصژر متعژدد و پيهيژده   

 هاي مختلأي را ني  در بر دارد. جنيه

هاسژت. مسژلماد در    از ايم رو يکي از دريل تحليل محتژوا، تشژخيص ايژم عناصژر و آن جنيژه     

تژر و انتقژال آن    بندي گژردد، درک آن آسژان   که اج اي مختل  محتوا شناخته شده و دسته صورتي

 (.0830مقدورتر خواهد بود )يارمحمديان،

هاي محيط يادگيري   هشت ويژگي را به عنوان ويژگي 0( به نقل از جوناسم0831مهرمحمدي)

گژرا، يژادگيري مسژتل م     در محژيط يژادگيري سژازنده    گرا مطرح کرده است کژه عيارتنژد از    سازنده

کاري فعارست  يادگيري، هدفمند است  يادگيري، زمينه است و تکافي  يادگيري متناسب بژا   دست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jonassen 
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هژاي واقعژي زنژدگي     گرا اف اماد بايد از شکل انت اعي و غيرمرتيط بژا موقعيژت   محيط يادگيري سازنده

  و يژادگيري، تژاملي اسژت.    (وگژو اسژت               ميتنژي بژر گأژت   ) اي اسژت  فاصله بگيرد  يادگيري، محاوره

کوشد تکرار، مشق و کوشژش مسژتقيم بژراي يادسژ اري مژتم در مدرسژه را بژا         گرايي مي ))سازنده

 (. 0812گ يم سازد(( )فتحي واجارگاه، فرآيندهاي فکري پرتالش، جاي

 

 پیشینه تحقیق

 هاي متعددي در خصوص تحليل محتوا صورت گرفته است  پژوهش

ي متوسژطه              هاي ديم و زندگي دوره ( در پژوهشي به تج يه و تحليل کتا 0831)نژاد  شأيعي

ي اهژداف در قلمژرو    هاي بيست و چهارگانژه  گانه( و مؤفأه هاي مأاهيم اساسي )هأت بر اساس مقوفه

ي سازمان تدويم کتب مشژخص گرديژده، پرداختژه اسژت. هژدف از       ها که به وسيله باورها و گرايش

ي متوسطه به منظور تعييم ضريب             هاي ديم و زندگي دوره يم پژوهش، تحليل محتواي کتا انجام ا

هاي مژورد   هاي( کتا  هاي انديشه و تحقيق )پرسش آموزان با محتواي متم و قسمت درگيري دانش

هژاي   هگانه( و مؤفأژ  ي اساسي )هأت نظر بوده است. نتايج حاکي از آن است که مي ان توجه به مقوفه

هژاي اول و سژوم بيشژتر اسژت و      بيست و چهارگانه در کتا  ديم و زنژدگي دوم نسژيت بژه کتژا     

هاي انجام شده بژا دبيژران درس ديژم و     ي نتايج حاصل از ضرايب درگيري با نتايج مصاحيه مقايسه

هژا بيشژتر معطژوف بژه      دهد که مي ان توجه مؤفأان در تدويم محتژواي کتژا    زندگي ني  نشان مي

هژاي ديژم و زنژدگي     ها. با ايژم اوصژاف کتژا     ي مياني و اصول ديم بوده است تا ديگر مقوفه فهمقو

ي محتواي تدويم شده از سوي سژازمان تژدويم کتژب     ي متوسطه نياز به تجديدنظر در زمينه            دوره

 درسي دارند.  

هژاي   ر در دبيرستاندارد که وافديم آفماني پس از حضو اي بيان مي در مطافعه( 2102) 1اشتون

اند که استأاده از ايم شژيوه بژه    مختل ، ضمم ابراز نارضايتي خود از حأظ مطافب ديني، بيان نموده

 شود.  طور مطلق، مانع اجراي اصول اخالقي، به طور عملي مي

ي اول  تحليل محتواي کتا  رياضژي پايژه  »( در پژوهشي تحت عنوان 0812کرمي، اسدبيگي )

به ايژم نتيجژه رسژيدند کژه تعژداد      « ي شناختي بلوم            وش ويليام رومي و حيطهمتوسطه بر اساس ر

ي شناختي بسيار اندک است و صرفاد در سژط               ها و مسائل در سطوح باري حيطه ها و فعافيت تمريم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ashton 
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 کند.   درک و فهم است. بنابرايم دانش آموزان را براي يادگيري فعال درگير نمي

هژاي آسژماني و    فعال بودن محتواي کتژا  هديژه   ( به بررسي مي ان فعال و غير0838(دهقاني

ي چهارم ابتدايي پرداخته است. نتايج ايژم پژژوهش حژاکي از آن اسژت کژه مژتم و                   کتا  کار پايه

ري بژا ضژريب درگيژ    0838-38ي چهارم ابتژدايي              هاي آسماني و کتا  کار پايه تصاوير کتا  هديه

به روش فعژال تژدويم    11/1هاي هر دو با ضريب درگيري  فعال و پرسش به روش غير 80/1و  21/1

 اند. شده

ي دوم             هژاي آسژماني و کتژا  کژار پايژه      ( به تحليل محتواي کتا  هديه0832ايماني و مظأر)

يم تحقيژق گويژاي   اند. نتايج ا پرداخته 0831در مقايسه با تعليمات ديني چاپ  0830دبستان سال 

آموزان با متم و تصاوير در کتا  تعليمات دينژي و کتژا     ايم مطلب است که ضريب درگيري دانش

هاي آسماني و کتا  کار پاييم است و بژه درگيژري دانژش آمژوزان بژا مژتم و تصژاوير منجژر          هديه

ي آسژماني  هژا  ها بيانگر ايم امر است که کتژا  هديژه   در پرسش  0/0شود. اما ضريب درگيري  نمي

آموزان شده است. در صورتي که کتا  تعليمژات دينژي قيلژي در ايژم      موجب درگيري بيشتر دانش

هاي دوم ابتدايي قيژل در   زمينه ضعي  عمل کرده است. به طور کلي ضريب درگيري محتواي کتا 

تژا   هاي آسماني و ک هاي جديد هديه هاي جديد بسيار پاييم است. در نتيجه کتا  مقايسه با کتا 

  آموزان با محتوا شده است. ي دوم ابتدايي سيب درگيري دانش            کار جديد پايه

 عنوان به گرايي سازنده جايگاه ( در پژوهشي تحت عنوان تحليل0818نيلي) بلترک و عابديني

اند  يافته( بديم نتيجه دست 0833ي ابتدايي سال )            درسي دوره هاي در کتا  يادگيري رويکرد نويم

 آسماني هاي هديه هاي، کتا  در توجه آموزي کمتريم دانش فعال مشارکت ي مؤفأه به که در توجه

کمتژريم     گژري معلژم    تسژهيل  نقش به توجه ي مؤفأه با ارتياط در است. قرآن شده و  کار( )کتا 

 ي ارزشژيابي  مؤفأژه قرآن مشاهده شده و در  کار( و وکتا  آسماني)کتا  اصلي هاي توجه در هديه

ايژم   گرديژد.  مشاهده قرآن و وکتا  کار( اصلي آسماني)کتا  هاي هديه کمتريم توجه، تکويني ني 

ي ابتژدايي)در              هاي آسماني بژا سژاير کتژب دوره    ، کتا  هديه نتيجه حاکي از آن است که در مقايسه

يني( کمتريم توجه را شژامل شژده   گري معلم، و ارزشيابي تکو ي مشارکت فعال، نقش تسهيل مؤفأه

 است.
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 بیان مساله

ها، نظژام آموزشژي و بژه تيژع آن در تهيژه و تنظژيم        هاي اخير تغييراتي مهم در برنامه در دهه

آمژوزان در   ها و مواد آموزشي صورت گرفته است که ايم تغييژرات بژراي شژرکت دادن دانژش     کتا 

چون و چراي  کنندگان بي آموزان مصرف ود دانشش هاي آموزشي بوده است. چرا که تصور مي فعافيت

اصژالحات    هاي درسي و انجام آيند و  قطعاد انجام تغييرات در کتا  اصالحات آموزشي به حسا  مي

 (.  0831در ابعاد گوناگون آموزشي تاريرگذار است )ستايش،

نژام طژرح   شاهد اجراي آن بوديم، ايجاد طرح جديدي بژه   0810يکي از تغييراتي که در سال 

ي متوسژطه اول و              سژال مقطژع ابتژدايي، دوره    1در نظام آموزش و پرورش بژود کژه شژامل     1-8-8

ي ششم ابتدايي بژراي اوفژيم بژار بژا کتژب، دروس،       باشد. در ايم ميان پايه مي ي متوسطه دوم            دوره

ي ششم در نظام آموزشي جژاي گرفتژه    آموزان پايه اهداف و راهيردهاي جديد و متأاوت براي دانش

ي  هژاي فراوانژي در زمينژه    ها و تحليل است که به علت جديد بودن ايم پايه در نظام، نياز به بررسي

هاي آسماني اسژت. بژا    هاي ايم پاية، کتا  هديه ي درسي دارد. يکي از کتا  برنامه کتب و محتواي

ي ششژم ابتژدايي کژه     هژاي آسژماني در مجمژوع دروس پايژه     توجه به جايگاه و اهميت کتا  هديه

شژود، و نيژ  بژا     ري ي مژي  ي فکري و شخصيتي افراد در آن پي مقطعي سرنوشت ساز است و شافوده

يم شده براي ايم کتا  در مقطع ابتدايي و ضرورت ارزشيابي و بازنگري محتواي توجه به اهداف تعي

ي تحليلي، مورد بررسي قرار نگرفتژه   کنون که به شيوه کتا  مورد نظر، به ويژه از زمان انتشار آن تا

هژاي   آموزان با توجه به تجربياتشان، آمژوزش  ها نشان داد که بيشتر دانش است، اف ون بر ايم بررسي

هاي سژنتي و رسژمي    دانند. در استأاده از شيوه ني را فاقد کارايي رزم براي زمان کنوني خود ميدي

نه تنها اهميت بعد شناختي آن مورد شك و ترديد است بلکه تحقق اررات مطلو  و يا نتايج پنهژان  

رسژي  تجربيات ديني آن ني  مورد سؤال و ترديد است. بنابرايم مطافژب دينژي نيژاز بژه تحليژل و بر     

ي ششژم   هاي آسماني پايژه  دارند. ايم  پژوهش در نظر دارد به بررسي و تحليل محتواي کتا  هديه

ها و تصاوير( از منظر فعال و غيرفعژال بژودن براسژاس روش ويليژام رومژي در       ابتدايي )متم، پرسش

 هژاي  هديژه   ب ردازد. سؤال اصلي پژوهش ايم است که آيا محتواي کتژا   0810-12سال تحصيلي 

ي فعال براساس روش ويليام رومژي   ها و تصاوير( به شيوه ي ششم ابتدايي )متم، پرسش آسماني پايه

 ارائه شده است؟ 
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 روش تحقیق

نوع تحقيق در ايم پژوهش توصيأي و روش آن، روش تحليل محتژوا بژر اسژاس روش ويليژام     

 0810-12شژم ابتژدايي سژال    ي ش            هژاي آسژماني پايژه    ي پژوهش، کتا  هديژه  رومي است. جامعه

باشد که به علت محدود بودن جامعه، کل کتا  به عنوان نمونه مورد بررسي و تحليل قژرار مژي    مي

سياهه تحليل محتواي ميتني بژر روش ويليژام رومژي     گيرد. اب ار گردآوري اطالعات در ايم پژوهش

استأاده از نظژر متخصصژان در    است. براي تعييم روايي اب ار از روايي صوري استأاده شده است و با

ايم حوزه، روايي اب ار فوق بررسي شده است. براي بژرآورد پايژايي سژياهه تحليژل محتژوا، بايسژتي       

گژر انجژام شژود، بژديم منظژور يژك        تحليل محتواي يك متم يا برنامه توسط دو يژا چنژد تحليژل   

ي تنظژيم شژده، کژار     اههگژر بژا اسژتأاده از سژي     ري ي درسي همراه با پژوهش کارشناس ارشد برنامه

هاي آسماني را انجام داد که مقدار ضژريب هميسژتگي بژيم دو تحليژل      تحليل محتواي کتا  هديه

ي ششم ابتدايي سژال              هاي آسماني پايه ي مطافعه شامل کتا  هديه بوده است. حوزه 11/1مستقل، 

باشد و واحد تج يه و تحليل،  يشده م هاي مندرج در کتا  ياد است. واحد مطافعه، درس 12-0810

هژا    هژا و تصژاوير آن   ها و تصاوير است. در ايم روش محتواي کتا  اعم از متم، پرسش جمله، پرسش

شژود. مژالک تشژخيص     ي فعال و غيرفعال تحليل مژي  شود. کل محتوا بر اساس دو مقوفه بررسي مي

هژاي فعژال بژر     . از تقسيم مقوفه(0113) است 0بندي ويليام رومي فعال تقسيم هاي فعال و غير مقوفه

باشژد   1/0تژا   8/1آيد. در صورتي که ضريب درگيژري مژابيم    فعال ضريب درگيري به دست مي غير

فعال است. در ايم  باشد کتا  غير 8/1محتواي کتا  فعال و در صورتي که ضريب درگيري کمتر از 

ارائه مطافب ب ردازد. امژا اگژر   درصد به  11درصد و حداکثر  81صورت هر کتا  درسي بايد حداقل 

فراسوي ايم محدوده، اطالعات ارائه شود محتواي کتا  غير فعال است. زيرا در صورتي که کمتژر از  

ي توجژه دارد کژه    ها و مسائل درصد کتا  اطالعات و حقايق ديني باشد، کتا  سرتاسر به سؤال 81

درصژد    11هژا دارا نيسژت. و اگژر بيشژتر از       ي اوفيه را براي درک و پاسخ به آن آموز خميرمايه دانش

مطافب کتا  حقايق و اطالعات باشد، چنيم محتوايي فقط بر انتقال و انياشت ههني اطالعات تکيه 

 (.0811، توان آن را محتوايي فعال ناميد) کاکاوند دارد و نمي

هاي کتژا  اسژت. بژراي تحليژل مژتم، جمژالت هژر درس         واحد مطافعه، درس :تحلیل متن 

هاي غيرفعال شژامل   ي شاخص درگيري با متم، مقوفه ها و محاسيه شود. در تحليل مقوفه بررسي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wiliyamromey 
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A  ،)بيان حقيقت(B  ،)بيان نتايج يا اصول کلي(C  ،) بيان تعاري(D هژا    هايي که پاسژخ آن  )سؤال

هژا بعژد از خوانژدن مژتم       هايي کژه پاسژخ آن   )سؤال Eهاي فعال شامل  مقوفهدر متم وجود دارد( و 

)نتژايج بژه دسژت آمژده      Hهاي عملژي(،   )سؤال Gهايي به منظور جلب توجه(،  )سؤال Fباشد(،  مي

)جنيژه ادبژي( کژه از تقسژيم      Jهايي با هدف پيوند مطافب جديژد و قژديم(،    )سؤالIتوسط فراگير(، 

   آيد. عال ضريب درگيري  به دست ميهاي فعال بر غيرف مقوفه

 

 ها تحلیل پرسش

هژا و   هژايي اسژت کژه در آخژر هژر درس آورده شژده اسژت. در تحليژل مقوفژه          منظور پرسش

هژا    هايي کژه جژوا  آن   )سؤالAهاي غيرفعال شامل  ها، مقوفه ي شاخص درگيري با پرسش محاسيه

هايي که فراگير بايژد از   )سؤالCشامل  هاي فعال )نقل تعاري ( و مقوفهBمستقيماد در کتا  هست(، 

هاي فعال بر غيرفعال ضريب درگيري به  باشد. از تقسيم مقوفه )حل مسافه(ميDمتم کمك بگيرد(، 

 آيد. دست مي

 

 تحلیل تصاوير

هژا   هاي کتا  و شکل است. در تحليل مقوفژه  واحد تحليل تصاوير، نقشه، نقاشي، نمودار، عکس

)به منظژور توضژي  موضژوع(،    Aهاي غيرفعال شامل،  ي شاخص درگيري با تصاوير، مقوفه و محاسيه

Bهاي فعال شامل،  (و مقوفه آموز )انجام فعافيت توسط دانشC روش فراهم کردن وسايل براي انجام(

 باشند.   )تصاويري که براي فهم نياز به دقت و تج يه و تحليل دارد( ميDفيت(، فعا

 

 های تحقیق  سؤال

ي فعژال براسژاس               ي ششم ابتدايي، به شژيوه  هاي آسماني پايه آيا متم کتا  هديه سؤال اول:

 روش ويليام رومي ارائه شده است؟

ي فعژال              ي ششم ابتژدايي، بژه شژيوه    پايه هاي آسماني هاي کتا  هديه آيا پرسش سؤال دوم:

 براساس روش ويليام رومي ارائه شده است؟

ي فعژال              ي ششژم ابتژدايي، بژه شژيوه     هژاي آسژماني پايژه    آيا تصاوير کتا  هديه سؤال سوم:

 براساس روش ويليام رومي ارائه شده است؟
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 تحلیل محتوا

هژا و   هژا )مژتم، پرسژش    در خصوص هر کدام از مقوفژه هاي پژوهش  در ايم قسمت ابتدا سؤال

ها و محاسيات آماري  شود و س س بر اساس روش ويليام رومي و ني  انجام فرمول تصاوير( مطرح مي

 شود. ها، پاسخ هر سؤال ارائه مي و ني  جداول تحليل محتوا در خصوص هر يك از مقوفه

ي فعال براسژاس              ششم ابتدايي، به شيوه ي هاي آسماني پايه . آيا متم کتا  هديه0سؤال اول:

 روش ويليام رومي ارائه شده است؟

هژاي آسژماني    هاي تحليژل محتژواي واحژدهاي مژتم کتژا  هديژه       مربوط به داده (1جدول )

هژاي غيرفعژال و    مقوفژه  Dو  A  ،B  ،Cهاي  درس است. طيق جدول، مقوفه 01باشد که شامل  مي

ها نوشته شژده   باشند. در هر درس تعداد مقوفه هاي فعال مي مقوفه Jو  E ،F  ،G  ،H  ،Iهاي  مقوفه

 ها محاسيه شده است. و در انتها فراواني و درصد آن

 

 های آسمانی های تحلیل محتوای واحدهای متن کتاب هديه : داده1جدول 

 درس/

 مقوفه
A B C D E F G H I J درصد فراواني 

0 3 8   8      01 8% 

2 0 21         21 1% 

8 02 1 8 1 0      23 1% 

8 01    8      01 8% 

1 21 0 2        21 1% 

1 81          81 3% 

1 11 0  0       13 02% 

3 01 8      0   01 8% 

1 08 08 0        21 1% 

01 22 1 0 0       81 1% 

00 80  0        82 1% 

02 08 0 0     8   03 8% 

08 08          08 8% 
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 درس/

 مقوفه
A B C D E F G H I J درصد فراواني 

08 08 0  0       01 8% 

01 21 2 2        80 1% 

01 88  0        81 3% 

01 81 2         82 1% 

  811   8   3 3 02 11 811 فراواني

  011   %31/1   %2 %2 %8 %08 %11 درصد

 

 ی متنها ی آماری داده محاسبه

 ي شاخص درگيري درخصوص متم  . محاسيه0

 =  12/1 ضريب در گيري بامتم
02 

= 
8+3 

818 3+02+11+811 

به دست آمده کژه از   29/2ها، ضريب درگيري درخصوص متم  ي آماري داده بر اساس محاسيه

 هاي غير فعال به دست آمده است. هاي فعال بر مجموع مقوفه تقسيم مجموع مقوفه

، ايژم   29/2باتوجه به ضريب درگيري بژه دسژت آمژده در خصژوص مژتم       پاسخ سؤال اول:

کمتژر اسژت، در نتيجژه مژتم کتژا        4/2ضريب از مي ان تعييم شده توسط ويليژام رومژي يعنژي    

   فعال و غيرپوياست. متني غير 0810-12ي ششم ابتدايي در سال تحصيلي  هاي آسماني پايه هديه

ي فعژال              ي ششم ابتژدايي، بژه شژيوه    هاي آسماني پايه هاي کتا  هديه آيا پرسش سؤال دوم:

 براساس روش ويليام رومي ارائه شده است؟

هاي آسماني است کژه   هاي کتا  هديه هاي تحليل محتواي پرسش به داده مربوط (9جدول )

اند. در هژر   هاي فعال مقوفه Cو  Dهاي  هاي غيرفعال و مقوفه ، مقوفه Aو  Bهاي  طيق جدول، مقوفه

 .ها محاسيه شده است  ها نوشته شده و در انتها فراواني و درصد آن درس تعداد مقوفه
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 های آسمانی های کتاب هديه محتوای پرسش های تحلیل : داده9 جدول

 درصد فراواني A B C D مقوفه درس

0   2 0 8 1% 

2 0    0 2% 

8   0  0 2% 

8 8    8 1% 

1 0   2 8 1% 

1  3 0  1 01% 

1 2  0 0 8 3% 

3   0 2 8 1% 

1 2  0 0 8 3% 

01 0   2 8 1% 

00   2  2 8% 

02 2   0 8 1% 

08 0  0  2 8% 

08   0 0 2 8% 

01 0  2 0 8 3% 

01    2 2 8% 

01   2 0 8 1% 

  12 01 01 3 08 فراواني

  011 %21 %21 %01 %21 درصد

 

 های پرسش: ی آماری داده محاسبه

 ها ي شاخص درگيري در خصوص پرسش . محاسيه2

 = 93/1 ها ضريب درگيري با پرسش
92 

= 
12 +12 

99 8  +14 

بژه دسژت آمژده     93/1ها  براساس محاسيه آماري داده ها، ضريب درگيري در خصوص پرسش
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 است.

، ايم  93/1ها  باتوجه به ضريب درگيري به دست آمده در خصوص پرسش پاسخ سؤال دوم:

قرار دارد، در نتيجژه   2/1تا  4/2ضريب درگيري، مابيم مي ان تعييم شده توسط ويليام رومي يعني 

هژايي   پرسش 0810-12ي ششم ابتدايي در سال تحصيلي  آسماني پايه هاي هاي کتا  هديه پرسش

 فعال وپوياست.

ي فعژال              يوهي ششژم ابتژدايي، بژه شژ     هژاي آسژماني پايژه    آيا تصاوير کتا  هديه سؤال سوم:

 براساس روش ويليام رومي ارائه شده است؟

هاي آسماني است  هاي تحليل محتواي واحدهاي تصاوير کتا  هديه ( مربوط به داده8جدول )

انژد. در   هاي فعژال  مقوفه Cو  Dهاي  هاي غيرفعال و مقوفه مقوفه Aو  Bهاي  که طيق جدول، مقوفه

 ها محاسيه شده است. ها نوشته شده و در انتها، فراواني و درصد آن هر درس تعداد مقوفه

 

 های آسمانی های تحلیل محتوای تصاوير کتاب هديه : داده9جدول 

 درصد فراواني A B C D مقوفه درس

0 2  0  8 02% 

2 0    0 8% 

8 0    0 8% 

8 0    0 8% 

1 0 0   2 3% 

1 0  0  2 3% 

1 0  0  2 3% 

3   0  0 8% 

1 0    0 8% 

01 0    0 8% 

00 0 0   2 3% 

02 0    0 8% 

08 0    0 8% 

08 0    0 8% 
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 درصد فراواني A B C D مقوفه درس

01 2  0  8 02% 

01 0    0 8% 

01 0    0 8% 

  21  1 2 03 فراواني

  011  %21 %3 %12 درصد

 

 های تصاوير: ی آماری داده محاسبه

 ي شاخص درگيري در خصوص تصاوير  محاسيه

 =  92/2 ضريب درگيري با تصاوير
2 

= 
2 

92 9  +18 

بژه دسژت آمژده     92/2ها، ضريب درگيري در خصوص  تصژاوير   بر اساس محاسيه آماري داده

 است.

، ايژم  92/2با توجه به ضريب درگيري به دست آمده در خصوص تصژاوير   پاسخ سؤال سوم:

کمتژر اسژت، در نتيجژه تصژاوير کتژا        4/2ضريب از مي ان تعييم شده توسط ويليام رومي يعنژي  

 غيرفعال و غيرپوياست. 0810-12ي ششم ابتدايي در سال تحصيلي  هاي آسماني پايه هديه

 

 ها، تصاوير( محتوای کتاب )متن، پرسش : ضريد درتیری4جدول 

 ضريب درگيري با متم کتا 
ضريب درگيري با 

 ها پرسش

ضريب درگيري با 

 تصاوير
 مجموع

هاي  هديه

 آسماني
12/1 81/0 21/1 18/0 

، ضژريب  12/1هاي آسماني  (، ضريب درگيري در خصوص متم کتا  هديه8بر اساس جدول )

اسژت کژه در نهايژت مجمژوع ضژريب       21/1درگيري بژا تصژاوير   ضريب  81/0ها  درگيري با پرسش

 مي باشد. 18/0درگيري کتا  

 12/1بنابرايم با توجه به محاسيات آماري که صورت گرفت، ضريب درگيري در خصوص متم، 
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هاي آسماني، متني غيرفعژال و   دهد، متم کتا  هديه به دست آمد که ايم ضريب درگيري نشان مي

هاي ويليام رومي محتوايي فعال است که ضريب درگيري آن مابيم  طيق گأته غيرپويا است، چرا که

بژه   81/0ها، ضژريب درگيژري    ي شاخص درگيري در خصوص پرسش باشد. در محاسيه 1/0تا  8/1

هاي آسژماني، فعژال و پويژا اسژت.      هاي کتا  هديه دهد، پرسش دست آمده که ايم ضريب نشان مي

ري در خصژوص تصژاوير، ضژريب درگيژري بژه دسژت آمژده        ي شژاخص درگيژ   درنهايت در محاسيه

باشژد. امژا    ي غيرفعال و غيرپويا بودن تصاوير کتا  مي باشد که ايم ضريب ني  نشان دهنده مي21/1

ي ايژم   نشژان دهنژده   18/0شود، ضريب درگيژري   ( مشاهده مي4در مجموع آنهه را که در جدول )

ي ششم ابتدايي، کتابي مناسب و پويا است اما رزم است هژم              هاي آسماني پايه است که کتا  هديه

 از نظر محتوا و هم از نظر تصاوير مورد بازبيني و اصالح قرار گيرد.

 

 تیری نتیجه

 و اخالقي رشد به کمك جهان، در سراسر و تربيت تعليم هاي نظام کليه خطير وظاي  از يکي

در  اسژالمي  نظژام  وظژاي   تژريم  از مهژم  يکي اساس ايم بر و است آموزان دانش سازگاري اجتماعي

 اسژت  افراد جامعژه  اجتماعي و شخصي سازگاري و نأس ت کيه براي پرورش، ري ي برنامه ما، کشور

نهادهژاي   تژريم  قژوي  از يکژي  عنوان به درسي هاي و کتا  پرورش و آموزش نظام ميان، ايم در که

و  امکانژات  کژردن  فژراهم  و آمژوزان  اسالمي دانش و ديني پرورش و هدايت در مؤرري نقش تربيتي

دارند، هدف از پژوهش حاضر تحليژل   برعهده را در آنان مطلو  تغييرات براي ايجاد مناسب شرايط

ها و تصژاوير( از منظژر فعژال و     ي ششم ابتدايي )متم، پرسش هاي آسماني پايه محتواي کتا  هديه

د. براي دسژت يژافتم بژه ايژم هژدف، نتژايج در قافژب        غيرفعال بودن، براساس روش ويليام رومي بو

هژاي   دست آمژده مژتم کتژا  هديژه     ها پرداخته شد.طيق نتايج به هايي مطرح و به بررسي آن سؤال

، متني غيرفعال و غيرپويا است زيرا ضريب درگيري به دست آمده  12/1آسماني با ضريب درگيري 

هژا، حژافتي    . به عيارتي، متون داستاني و حکايتاز مي ان تعييم شده توسط ويليام رومي کمتر است

گيري را  کنند و جاي هر گونه تعيير و تأسير و نتيجه فعال دارند و زمينه را براي تأکر فراهم نمي غير

ي ارسژال پيژام در کتژا  مسژتقيم اسژت و در نتيجژه تژارير کمتژري بژر مخاطژب            گيرند، شيوه مي

دهژد کژه    نشژان مژي   81/0ي بژا ضژريب درگيژري    هژاي آسژمان   هاي کتژا  هديژه   گذارد. پرسش مي

هاي کتا  فعال و پويا است. چرا که ضريب درگيري به دست آمده مابيم مي ان تعييم شژده   پرسش
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اي طراحژي شژده اسژت کژه فرصژت       هاي کتا  به گونه توسط ويليام رومي است. به عيارتي، پرسش

دهژي بژه    مجموع خواننده را براي پاسخ کند و در هاي قيلي را فراهم مي استأاده از تجار  و آموخته

 21/1هاي آسماني ني  با ضريب درگيري  دارد. تصاوير کتا  هديه مي وجو و تأکر وا             سؤارت به جست

ي غيرفعال و غيرپويا بودن تصاوير است چرا که ضريب درگيري به دسژت آمژده نيژ  از     نشان دهنده

اي طراحي شژده اسژت    تر است. به عيارتي تصاوير به گونهمي ان تعييم شده توسط ويليام رومي کم

هژاي مژتم و تصژاوير کتژا       کند. بنژابرايم، مقوفژه   که زمينه را براي فعافيت و کنجکاوي فراهم نمي

هاي کتا  بسيار مناسب  ششم ابتدايي غيرفعال و غيرپويا است، اما پرسش       ي            هاي آسماني پايه هديه

 شود. يب درگيري فعال ميو پويا است و س

عنژوان تحليژل محتژواي     تحت( 0812نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش کرمي، اسدبيگي )

ي شژناختي بلژوم همخژواني                ي اول متوسطه بر اساس روش ويليام رومي و حيطژه  کتا  رياضي پايه

ي             مسائل در سطوح بژاري حيطژه  ها و  ها و فعافيت ها به ايم نتيجه رسيدند که تعداد تمريم دارد. آن

شناختي بسيار اندک است و صژرفاد در سژط  درک و فهژم اسژت. بنژابرايم دانژش آمژوزان را بژراي         

 کند.   يادگيري فعال درگير نمي

 جايگژاه  ( تحت عنوان تحليل0818نيلي) بلترک و همهنيم نتايج پژوهش با پژوهش عابديني

 باشد. ابتدايي همسو مي ي            دوره درسي هاي در کتا  يادگيري نويمرويکرد  عنوان به گرايي سازنده

( همخواني دارد. در ايژم  0832همهنيم نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش ايماني و مظأر )

ي دوم دبسژتان سژال               هاي آسماني و کتا  کار پايه پژوهش، محققان به تحليل محتواي کتا  هديه

اند. نتايج ايم پژوهش  به روش ويليام رومي پرداخته 0831مقايسه با تعليمات ديني چاپ در  0830

آموزان با متم و تصاوير در کتا  تعليمات ديني و کتا   حاکي از آن است که ضريب درگيري دانش

آمژوزان بژا مژتم و تصژاوير      هاي آسماني و کتا  کار پاييم اسژت و منجژر بژه درگيژري دانژش      هديه

هژاي آسژماني    ها بيانگر ايم امر است کژه کتژا  هديژه    در پرسش 0/0اما ضريب درگيري  شود، نمي

آموزان شده، در صورتي که کتا  تعليمات ديني قيلژي در ايژم زمينژه     موجب درگيري بيشتر دانش

 ضعي  عمل کرده است.

( همخژواني دارد. دهقژاني بژه    0838همهنيم نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش دهقژاني ) 

ي چهژارم              هاي آسژماني و کتژا  کژار پايژه     رسي مي ان فعال و غيرفعال بودن محتواي کتا  هديهبر

هژاي   ابتدايي پرداخته است. نتايج ايم پژوهش حاکي از آن اسژت کژه مژتم و تصژاوير کتژا  هديژه      
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بژه روش   80/1و  21/1بژا ضژريب درگيژري     0838-38ي چهارم ابتژدايي              آسماني و کتا  کار پايه

 اند. به روش فعال تدويم شده 11/1هاي هر دو با ضريب درگيري غيرفعال و پرسش

هژاي تعليمژات دينژي     ريژ ان و مؤفأژان کتژا     با توجه به نتايج پژوهش حاضر رزم است برنامه

هژاي فعژال اسژتأاده کننژد. هژر مژتم،        مقطع ابتدايي در متم و تصاوير تجديدنظر کنند و از مقوفژه 

وجژو وادارد تژا مأژاهيم و                 آموز را به فعافيت و جست صوير در کتا  ديني بايد ههم دانشپرسش و ت

هژاي دينژي، فرصژت     ها قابل درک باشد. اقدام بژراي تجديژدنظر در کتژا     هاي ديني براي آن آموزه

متوفيژان  شناسژان رشژد،    ريژ ان درسژي، روان   هاي برنامه برداري علمي از نظريه مناسيي را براي بهره

ديني و معلمژان فژراهم مژي کنژد. از طرفژي همکژاري، همأکژري و تيژادل افکژار بژيم ايژم چهژار             

شناسان رشد، متوفيان دينژي و معلمژان( و از طژرف ديگژر تحقيژق و       ري ان درسي، روان گروه)برنامه

ي ها سازي و ارربخشي محتواي کتا  گران، روند فعال ها توسط پژوهش پژوهش درباره محتواي کتا 

هژاي دينژي از ايژم منژابع      ديني را تسهيل و تسريع خواهد کرد. ضروري است گردآورنژدگان کتژا   

 هاي ديني استأاده رزم را بيرند. علمي براي تجديدنظر در محتواي کتا 

 

 پیشنهادها

هاي آسماني بيشتر داستاني و تاريخي است. با توجژه بژه اهميژت مژتم در      . متم کتا  هديه0

هژا و وقژايع تژاريخي، مسژايل      ري داسژتان  شود که اگر در ربژه  محتوا پيشنهاد ميفعال نگه داشتم 

توانژد ههژم خواننژده را بژه چژافش       داستاني با مضاميم اخالقي، عاطأي و اجتماعي آورده شود، مژي 

ند در ههم ا هايي را که خود ارائه نموده حل ها اقدام کنند و راه حل وجوي راه             ها به جست  بکشاند تا آن

 ماندگار سازند.

ي             شژود، بژه شژيوه    هاي آسماني همان طور که از نتايج استنياط مي هاي کتا  هديه . پرسش2

هاي آسماني بژا علژوم ديگژر مژرتيط      ها و محتواي کتا  هديه فعال و پويا ارائه شده است. اگر سؤال

م بر اساس اخژالق و ديژم اسژت، محقژق     مشي نظام اسالمي را که همانا توفيد عل توان خط باشد مي

 ساخت.

ي غيرفعال تنظيم شژده، بيشژتر در توضژي  مژتم                 هاي آسماني به شيوه . تصاوير کتا  هديه8

کشژاند.   آمده است. هر چند گرافيك تصاوير بسيار جذا  است، اما ههم خواننده را بژه چژافش نمژي   

 تر خواهد بود. م کند، تصاوير فعالاگر تصاوير ايم کتا  روش فعافيت عملي را فراه
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هاي گوناگون تحليل، سعي در برطرف کردن مشژکالت موجژود    . محققان، با استأاده از روش8

ها و تصاويري را برگ ينند که در فعال کژردن ههژم و فکژر و     نمايند تا در نهايت بتوانند متم،پرسش

 آموزان مؤرر واقع شوند. ني  اعمال دانش

 منابع

 الف. فارسی

 ،تهران  انتشارات سمتمسائل آموزش و پرورش ايران(. 0831) آقازاده، احمد. .0

هاي آسماني و کتا  کار در  (. تحليل محتواي کتا  هديه0832محمد.) محسم و مظأر، ايماني، .2

 (،0) 8، همای آموزشمی   فصملنامه نموآوری  ي سوم ابتژدايي،              مقايسه با تعليمات ديني پايه

082-001. 

مطالعه تطبیقی استانداردهای آمموزش علموم در    (.0831طاهره. ) عابد و رستگار، بدريان، .8

ريژ ي درسژي و    سسه پژوهشژي برنامژه  مؤ ،TIMSSدر آزمون   ايران و چند کشور موفق

 .نهاي آموزشي، تهرا نوآوري

، تهژران   های علوم انسانی و اجتمماعی  مبانی نظری و علمی پژوهش(. 0831درور، علي. ) .8

 نشر رشد.

های آسمانی و کتماب   می ان فعال و غیرفعال بودن کتاب هديه(. 0838دهقاني، مهژدي. )  .1
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